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 ...يادگيرندگان  برداريبندي، امتيازدهي و استخراج از يادداشت براي دسته معياري

       1388، زمستان 2، شماره 4نشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال چهارم ، جلد                                                                                      

 برداري  از يادداشت بندي، امتيازدهي و استخراج دستهبراي  معياري
   در ي آموزشي محتوا توليدمنظور  يادگيرندگان به

  سيستم يادگيري الكترونيكي
  

  2سيد فخرالدين نوربهبهانيو   1احمد كاردان
 
 

رو در   هاي پيش ترين چالشيكي از مهم نمايد و بدون شكدر آموزش ايفا مي نقش مهمي راامروزه يادگيري الكترونيكي : چكيده
ها  ديدگاهثبت براي معمول  يبرداري روش از طرفي يادداشت. آموزش الكترونيكي، توليد محتواي آموزشي مناسب براي يادگيرندگان است

ها  اين يادداشت. ذاشتاشتراك گ  بهيادگيران توان آنها را بين  آموزشي است كه ميموضوع قسمت خاصي از يك در ارتباط با ها  و ايده
هاي ييكي از فنّاوربنابراين، . گيري در يك موضوع آموزشي باشد برداري و نتيجه ، طرح ابهامات و يا خالصه تواند به صورت پرسش مي

كه   جا از آن. هاي كاربران براي توليد و بهبود محتواي آموزشي است، استفاده از يادداشتتوليد محتواي آموزشية در زمينقابل توجه 
هاي  يادداشتاين به محتواي درس چسباند، استفاده از  خاص آموزشيموضوع ط با يك اتبيادگيرندگان را در ارهاي توان يادداشت مي
و مشخص بودن اين مطلب كه  1شناسي زيرا با توجه به هستي. ياري كند ي الكترونيكي دروس خودتواند مؤلف درس را در بهبود محتوا مي

ضمن در .  شناسي بهبود بخشيد را در سلسله مراتب هستي ي آموزشي مورد نظر توان محتوا مربوط به چه مفهومي است ميهر يادداشت 
مزيت اين .  هاي كاربران استخراج نمود و در اختيار ديگر يادگيرندگان قرار داد محتواي مناسب آموزشي را از يادداشت توان قسمتي ازمي

. شود انجام ميضمني آزادانه و به صورت  كامالًصريح يادگيران،   هاي ي است كه در مقايسه با بازخورديها راهكار استفاده از يادداشت
هاي  در سيستم ي الكترونيكيمحتوا و بهبود هاي كاربران در توليد براي استفاده از يادداشتپيشنهاد شده در اين كار روشي را  چارچوب

. دهي آنها تشريح خواهد شدهاي امتياز ها و همچنين روش بندي يادداشت اين مقاله جزئيات دستهدر . كند مييادگيري الكترونيكي ارائه 
هاي الزم براي مؤلف درس مورد بحث و  ها و تنظيم توصيه اين راهكارهاي پيشنهادي براي استخراج نتائج تحليل از يادداشت بر عالوه

  .چارچوب پيشنهادي ارائه خواهد شددر ادامه راهكاري براي ارزيابي . گيرد بررسي قرار مي
  

  محتوا برداري، توليد  پذير، يادداشت يادگيري الكترونيكي، يادگيري تطبيق: كليدي كلمات
  

   مقدمه - 1
 ههاي فرارسان هاي يادگيري الكترونيكي و سيستم سيستم

شامل سه قسمت محتواي آموزشي، مدل  آموزشي معموالً
ها تالش  اين سيستم .]5- 1[ باشند مي كاربر و مدل تطبيق

كنند با استفاده از اطالعاتي كه در مدل كاربر ذخيره  مي
سبك آموزشي و سليقة شود محتواي آموزشي را بر   مي
  واي ـاد محتـايج .]11-6و 1[ دگان تطبيق دهندـادگيرنـي

  
  
  
  
  
  

  
  

در طراحي ثر يكي از مشكالت اصلي ؤآموزشي مناسب و م
بدون ترديد يكي از  و  استالكترونيكي دروس و توليد 

و يادگيري الكترونيكي  هتوسع هها در زمين ترين چالشمهم
  .]12[ توليد مواد آموزشي مناسب براي يادگيرندگان است

يند ااگر محتواي آموزشي ثابت و غير قابل تغيير باشد، فر
بر تكراري عالوهيادگيري با مشكل مواجه خواهد شد زيرا 

مكن است محتواي مبودن درس براي يادگيرندگان، 
براي . نشده باشدهاي آنها منطبق  به خوبي با نيازآموزشي 

محتواي استفاده از به جاي بايستي مقابله با چنين مشكلي 
ثابت و غير قابل تغيير، اين امكان وجود داشته باشد كه 

از اين رو، . محتواي آموزشي به مرور بهبود پيدا كند
 محتواي آموزشيبا  يادگيرندگان در ارتباطهاي  يادداشت

 
    4/8/88هايي تاريخ تصويب ن ، 17/11/78تاريخ دريافت مقاله 

دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات، دانشـگاه  ، استاديار 1
  ،)نويسنده مسئول( صنعتي اميركبير،
   aakardan@aut.ac.ir                           :پست الكترونيكي

ناوري اطالعـات،  دانشكده مهندسي كامپيوتر و ف كارشناس ارشد، 2
  دانشگاه صنعتي اميركبير

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  همكار احمد كاردان و 

                1388  زمستان، 2، شماره 4 ، جلدچهارمفناوري آموزش، سال  نشريه علمي پژوهشي              164 

محتوا در جهت بهبود و تواند معيار مناسبي براي تغيير  مي
  .باشدمورد نظر 

اهيم و موضوعات مفيك از هر  توانند روي يادگيرندگان مي
ها  يادداشتاين . كنندگذاري  يادداشتمحتواي آموزشي 

برداري  خالصهابهامات و يا طرح پرسش، به صورت تواند  مي
اگر تعداد . باشديك موضوع آموزشي  گيري در و نتيجه
ها و ابهامات روي يك مفهوم خاص آموزشي از يك  پرسش

حد آستانه بيشتر شود نشانگر اين است كه آن مفهوم به 
در  .اصالح شودصورت مناسب طراحي نشده است و بايد 

تواند در جهت  ي مييها صورت چنين يادداشت اين
زش قرار گرفته و دادن به مؤلفين دروس مورد پردا توصيه

  . هاي مناسب بيانجامد به توليد توصيه
هاي كاربران منظور  توان از يادداشت از طرف ديگر مي

بندي  رتبهبر اساس در اين حالت . توليد محتوا بهره جست
د، نشو ميگذاشته كه توسط يادگيرندگان  ييها يادداشت

ديگر و به را انتخاب نموده ها  بهترين يادداشتتوانيم  مي
يك وقتي است كه معنا اين بدين . يمارائه كنيادگيرندگان 

شود،  يادگيرنده با يك مفهوم آموزشي جديد مواجه مي
 مفيد و مرتبطهاي  توان آن مفهوم را به همراه يادداشت مي

  .نمايش دادبراي او 
 2در بخش ابتدا  اي كه گذشت  پس از مقدمهدر اين مقاله 

 هانجام شده در زمينهاي پژوهشي  فعاليتاي از  خالصه
 3سپس در بخش . شود ارائه ميتوليد محتواي آموزشي 

و در ادامه  .خواهد شدمورد نظر در اين كار تشريح له أمس
چارچوبي براي راه حل خودمان را در قالب  4در بخش 

اين چارچوب . خواهيم نمودارائه ايجاد و بهبود محتوا 
ها را براي  بندي يادداشت امكان مشاهده، ايجاد و رتبه

ها و  از يادداشت 5در بخش  .آورد يادگيرندگان فراهم مي
لف در يافتن ؤمفاهيم  براي راهنمايي مشناسي  هستي

در نهايتاً . كنيم ميكه بايد اصالح گردند استفاده  مفاهيمي
هاي مناسب براي يك  يادداشتة روش اراي 6 بخش

تشريح  ها بندي يادداشت خاص با استفاده از رتبه هيادگيرند
نتايج ارزيابي روش پيشنهادي را  7در بخش  .شود مي

گيري  نتيجه 8نشان خواهيم داد و سر انجام در بخش 
كارهاي انجام شده در اين پژوهش و كارهاي آتي بيان 

  .شود مي
  

ترين توليد محتواي آموزشي الكترونيكي يكي از مهم
يادگيري  هدر زمينها را  غالب پژوهشاست كه موضوعاتي 

دانجلو ]. 16[  قرار داده استخود ثير أالكترونيكي تحت ت
محتواي ايجاد را براي ثر ؤهاي م برخي از مدل  در

ها بر روي   آندهد كه تمركز اصلي  مي الكترونيكي شرح
هاي  فازدر آن كار وي . ]16[ آموزش زبان خارجي است
يك  هرهاي  به همراه فعاليترا طراحي محتواي آموزشي 

طراحي  - 1؛ عبارتند ازكه  نمايد مي تعريففاز در سه 
طراحي محتواي متني،  - 2، ساختاري ماژول درسي

انتشار متون  - 3، و رسانه اي و تست فرا رسانه محتواي چند
 .بر روي وب

مؤلفه در يك سيستم يادگيري ترين  مهم آموزشيمحتواي 
نظر از ساختار و فرمتي كه اين  صرف. استالكترونيكي 
باشد، فرايند توليد محتواي الكترونيكي  يم محتوا دارا

ايجاد  (  شامل توليد محتواو اساساً يكسان است 
 هاي قابل استفاده ، تبديل محتوا به فرمت)الكترونيكي

روي سكوي بر و قرار دادن محتوا  ،)ويرايش الكترونيكي(
با توجه به    دانجلو در. است) انتشار الكترونيكي( مورد نظر

انساني مؤثر ي  ها حتواي الكترونيكي، نقشفرايند توليد م
الكترونيكي و نشر  يايجاد الكترونيكي، ويراستاردر 

 دهد الكترونيكي را تعريف و وظايف هر نقش را شرح مي
]16[. 

دروس مبتني بر وب  هبراي توسع بندي  روش اليهيك   در
شده است كه امكان ايجاد تعاون و همكاري بين ارائه 

در اينجا . ]17[ كند ميوب فراهم ة زدر حومؤلفين را 
با ي ئها منظور از همكاري تقسيم محتواي دروس به بخش

دروس مبتني بر وب تنها . مجدد است هاستفاد يتقابل
كنند بلكه به  دسترسي به صفحات و اسناد را فراهم نمي

كنند كه امكان دسترسي به مواد  عمل مي گاهيصورت در
و اين  ،آورند فراهم مي نقطه از جهاندر هر را آموزشي 
ثير أايجاد دروس مبتني بر وب تبر فرايند  ماًنكته مسلّ

ايجاد  هايجاد دروس مبتني بر وب به منزل]. 17[گذارد  مي
. آورند هايي است كه امكان اشتراك را فراهم مي محيط

تحت رسيدن به اين مهم نيازمند سازماندهي مناسب منابع 
بندي و  ، دانش را طبقهروشي مناسببا وب است كه بايد 

به عبارت ديگر اگر مواد آموزشي از ابتدا . نمودسازي  نمايه
سادگي   د، همكاري و تعاون بهنشو به روشي مناسب توليد 
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 سيستم مثالي از چنين روشي. پذير خواهد بود امكان
AIMS2  پشتيباني از براي است كه يك سيستم هوشمند
هنگام به  درك مطالب آموزان در بازيابي، ارزيابي ودانش

راه حل ]. 18[ آموزش در يك محيط يادگيري است
مناسب براي سازماندهي كارآمد منابع مبتني بر وب، 

]. 17[آموزشي است  هسازي مواد آموزشي يا دامن مفهوم
براي   دامنهشناسي  سازي ساختن هستي اساس مفهوم

هاي درسي  موضوع درسي است كه نمايانگر تعريف ساختار
ديگر آموزش مبتني بر وب نبايد  ياز منظر]. 19[ است

 ،اين بنابر. محدود كندكننده  خود را به طرح تنها يك ايجاد
طراحي شده باشد تا سبك   يادگيري بايد سفارشي

و  ،هاي روانشناختي هاي انگيزشي، جنبه يادگيري، جنبه
- 20[ هاي فرهنگي دانش آموز را لحاظ كند زمينه پيش

 بايست در ايجاد محتوا مد هاي فوق مي جنبه ،اين بنابر ].22
تواند تمام  نمي كننده مسلماً ايجادد و يك ننظر قرار گير 

نياز به به همين دليل  .را رعايت كندالذكر هاي فوق  جنبه
احساس  كنندگان كامالً همكاري و مساعدت بين ايجاد

، بخشي به فرايند آموزش روش ديگر براي اثر .شود مي
كه به ي يبازخوردها  برعالوه. ازخورد استاستفاده از ب

براي ايجادكنندگان  ييها شود، بازخورد مي يادگيرنده داده
هاي  بازخورد. شود فراهم مي درس هنيز در طي توسعمحتوا 

هاي يادگيري الكترونيكي، توسط  ارزشمند در سيستم
كه  گيرد مدرس و از طريق پست الكترونيكي صورت مي

در . گير است نسبتاً وقتراه بوده و خير همأبا ت غالباً
شناسي براي توليد بازخوردهاي  هايي براساس هستي مكانيزم

 هادانش حاصل از نتايج بازخورد. ]23[ شده استارائه ثر ؤم
و اصالح و بهبود مواد  ،شده جهت ارزيابي دانش كسب

  . ]24[رود  كار ميه آموزشي ب
 

  لهأشرح مس -2
الح محتواي آموزشي با استفاده از بازخوردها براي اص

كاربران سيستم يادگيري . اي همراه است مشكالت عديده
را به ي يبازخوردهاصورت صريح   به بايست ميالكترونيكي 

به آن در  اشكالمحتواي آموزشي بدهند كه   ايجادكنندگان
ضمن در . باشد او ميسختي انداختن كاربر و اتالف وقت 

دريافتي به خودي هاي  بررسي و اعتبار سنجي بازخورد
عالوه بر . بر است  هزينهگير و  خود فرايندي پيچيده، وقت

با هر يك از هر بازخورد ارتباط ، مشخص كردن اين
 از طرفي. ساز خواهد بود ي آموزشي نيز مشكلهامحتوا

هايي سيستم بازخورد  بدون در نظر گرفتن چنين جنبه
، در اين پژوهش .كارايي الزم را نخواهد داشت عمًال

توان  خواهيم نمود كه در قالب آن ميارائه را چارچوبي 
به كمك  همچنين. بخشيد دمحتواي آموزشي را بهبو

جديدي را محتواي آموزشي   توان مي پيشنهادي چارچوب
  . نمودارائه يادگيرنده   هتوليد و ب

ابداعي و است كامالً خواهيم نمود روشي ارائه حلي كه   راه
يادگيرندگان و هاي ضمني  بازخورد گردآورينوآورانه براي 

ي محتوابخشيدن به منظور بهبود  ايجادكنندگانارائه به 
چنين روشي اصالح مواد اصلي در  هايد. الكترونيكي دروس

روي  يادگيران برهاي  آموزشي با استفاده از يادداشت
به دليل ضمني بودن بديهي است . محتواي آموزشي است

يادگيرندگان ي انداختن سخت  چنين بازخوردي مشكل به
مربوط به ها و ابهامات  اگر تعداد پرسش. شود طرف مي بر

يك مفهوم خاص آموزشي از يك حد آستانه بيشتر شود 
طراحي  ياست كه آن مفهوم به صورت مناسبآن گر  نشان

  .مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيردنشده و بايد 
صورت  كه بههايي ابداع نموديم  در اين پژوهش فرمول

كه مقدار محاسبه شده  خودكار محاسبه شده و در صورتي
گر اين است كه  از يك حد آستانه بيشتر شود نشان

. محتواي مفهوم آموزشي مورد نظر بايد اصالح گردد
هاي  بنابراين نيازي به بررسي و اعتبار سنجي بازخورد

دريافتي توسط ايجادكننده نخواهد بود و اين مشكل هم 
  .برطرف شد به اين طريق

هاي كاربران  كه يادداشتاينبديهي است به دليل  
بر روي محتواي آموزشي قرار دارد، ) ابهاماتو  ها پرسش(

پذير  اصالح گردد امكانالزم است كه ي يمحتواتعيين 
با هر بازخورد ارتباط و مشكل مشخص كردن  ،خواهد بود
  .شود ي آموزشي نيز بر طرف ميهامحتواهر يك از 

شده است، معرفي ارائه ي ديگري كه در اين پژوهش نوآور
هر اساس  برها  جهت انتخاب بهترين يادداشتروابطي 

پس از انجام چنين محاسباتي،  .مفهوم آموزشي است
و   همراه توضيحات  آموزشي به  محتواي ارائهامكان 
  .آيد هاي مناسب براي يادگيرندگان فراهم مي يادداشت
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مدل 
 كاربر

ها يادداشت  

مدل 
مدل /تطبيق

 دامنه

صفحات  وب 
شامل مواد 
 آموزشي

محتوا به همراه 
ها يادداشت  

هاياستفاده ازتكنيك
 تطبيق

هاانتخاب يادداشت  

سيستم يادداشت 
 برداري

ي تطبيق پذيرسيستم فرارسانه  

 مولف

 يادگيرندگان

ابزار ايجاد مواد 
 آموزشي

166 

  شنهادييچارچوب پ - 3
متداول  هچارچوب پيشنهادي، چرخي از درك بهتر براي

نمايش داده شده ) 1(در توليد محتواي آموزشي در شكل 
آن كارگيري ه چنين محتوايي باز طراحي هدف . است

كه باشد  ميآموزشي خاص  هتوسط  يادگيرنده در يك زمين
  ]. 13[ است استاد درس همراه با نظارت 

  

  

  

  

  

  

  

  

تداول در توليد محتواي عمر مة نمايش چرخ  1شكل 
  آموزشي

نشان داده شده است، محتـواي  ) 1(طور كه در شكل همان
زيـرا   .آموزشي در اين حالت ثابت و غير قابل تغييـر اسـت  

يك درس الكترونيكـي توسـط اسـتاد درس يـا مؤلـف آن      
محتـواي الكترونيكـي    هشود و در انبار طراحي و ساخته مي

وسـط سيسـتم   درس ت نسـپس ايـ  . شود دروس ذخيره مي
ــي    ــه م ــده ارائ ــراي يادگيرن ــادگيري ب ــديريت ي ــود م . ش

باشند ولـيكن   يادگيرندگان نيز در تعامل با استاد درس مي
هيچگونه بازخورد مستقيمي در ارتباط با محتواي آموزشي 

چـارچوب پيشـنهادي خـود را    ) 2(در شـكل   .وجود نـدارد 
چـارچوب  ايـن  . ايـم  نشـان داده جهت توليد و بهبود محتوا 

  :باشد مي هاي زير راي قابليتدا

برداري مبتني بر  فراهم آوردن سيستم يادداشت - 
 وب براي يادگيرندگان

آموزشي   ايجاد محتواي ي برايآوردن ابزار  فراهم - 
 توسط مؤلفين دروس

يا مؤلفين  توليد خودكار بازخورد براي ايجاد كنندگان - 
 دروس

 هاي مناسب  توليد محتوا به همراه يادداشت - 
 پذير تطبيق هرسان يستم فراس هئارا - 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  چارچوب توليد و بهبود محتوا 2 شكل

چارچوب شود  ديده مي) 2(طور كه در شكل  همان
كه در ادامه  باشد زير ميهاي  مؤلفهپيشنهادي شامل 

   .شوند توضيح داده مي
  سيستم يادداشت برداري  - 
  ابزار ايجاد مواد آموزشي  - 
  تطبيق پذير هسيستم فرارسان  - 
  لفؤم  - 
 يادگيرندگان  - 

ثبت و مديريت  هبرداري وظيفسيستم يادداشت
اين سيستم . عهده دارد  گيرندگان را بر هاي ياد يادداشت

و  سازي برجستهنظير  (برداري  يادداشتابزار الزم جهت 
هر يادداشت ممكن است . آورد را فراهم مي)  گذاشتن متن

  . ي باشدي ها خالصه بردارييا ها، ابهامات و  پرسششامل 
محتواي آموزشي را با استفاده از ابزار ) استاد ( مؤلف ابتدا 

مدل  هدر پايگاه دادآن را و كند  ميتوليد محتوا ايجاد 
پذير  تطبيق هسيستم فرارسان. كند ميذخيره  (DM)دامنه 

هاي تطبيق، محتوا را به  با استفاده از مدل كاربر و تكنيك
شامل  اي هه كاربر صفحك  هنگامي. نمايد ميارائه كاربر 

تواند روي يك  ، ميكند ميمحتواي آموزشي را مشاهده 
ها و ابهامات  گذاري نمايد و پرسش مفهوم خاص يادداشت
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تواند محتواي آموزشي  بر اين ميعالوه. خود را مطرح نمايد
  .را خالصه برداري كند

ها و  ها در پايگاه داده ذخيره شده و پرسش يادداشت
 هبه صورت خودكار توسط سيستم فرارسان ابهامات كاربر

دهي به روش پاسخ البته  .دنشو پذير پاسخ داده ميتطبيق
تحقيق حاضر است و در  هها و ابهامات خارج از حوز پرسش

ها و  اگر تعداد پرسش .شود پرداخته ميآن بعدي به  همقال
مفهوم خاص آموزشي از يك حد در ارتباط با يك ابهامات 

  گر اين است كه آن مفهوم به شود نشانآستانه بيشتر 
در . طراحي نشده است و بايد اصالح گردد يصورت مناسب

فراهم يا مؤلف ازخورد مناسب براي ايجادكننده ب اين حالت
 مفهوم آموزشيكه شود  متوجه ميمؤلف و  ،شود مي

 هسيستم فرارسانبر اين عالوه .شودبايد اصالح مربوطه 
ارائه  6 ز روشي كه در بخشبا استفاده اپذير تطبيق

را توليد و به همراه  يهاي مناسب يادداشتگردد  مي
در بخش بعد  .كند ميارائه محتواي آموزشي به يادگيرنده 

  . شوند ميح يشرتروش اصالح مفاهيم 
 
  روش بهبود محتوا  -5
  م يشناسي مفاه هستي  5- 1

در    توان به عنوان يك گراف مفهومي را ميشناسي  هستي
گر يك مفهوم است و  گرفت كه در آن هر گره نمايان نظر

  ].13[شود  ها مشخص مي ارتباط بين مفاهيم توسط يال
دهد به صورت رسمي و صريح  اجازه ميشناسي  هستي
آموزشي مورد نظر نمايش داده ة حوزمربوط به يك دانش 
  . ]14[شود 

ساختار  هوسيل  شناسي مفاهيم، به در اين مقاله هستي
آموزشي مورد نظر تعريف  هوسط متخصص حوزدرختي ت

مفاهيم يك دوتايي به صورت شناسي  هستي. شود مي
TopicOnto = (CSF, R) ؛ است كه در آنCSF همجموع 

  هستيها در  براي توصيف گره (concept,sf)هاي  زوج
يك مفهوم خاص  conceptشناسي مفاهيم است كه در آن 

شتيباني از پيش فاكتور پ. فاكتور پشتيباني است sfو 
تواند براي انتشار  تعيين شده توسط متخصص است و مي

  .والد خود مورد استفاده قرار گيرد هتاثير يك گره بر گر
R  گر روابط دودويي روي مجموعه مفاهيم است نمايان .

يا  »يك –هست«دو مفهوم يكي از روابط  اگر ارتباط 

يك يال گاه بين دو مفهوم  باشد آن »اي از شاخه - هست «
  .شود كشيده مي

شناسي مفاهيم تعريف  را مجموعه مفاهيم در هستي CSما 
 هستيكنيم سه قانون زير بايد در  كرديم و فرض مي

 : رعايت شود  مفاهيمشناسي  
 

- x CS∀ ∈ , and x is not the root, then x has 
one and only one parent. 

- Identical: x,y CS∀ ∈  , x is identical with y , 
iff x is-a y and y is-a x. 

- Transition: x,y CS∀ ∈ , 1R R∀ ∈ , 1R  is 

transitive, iff  x 1R y and  y 1R z , then  x 1R z. 

 
  : به عبارت ديگر

ريشه   x، اگر  CSكه متعلق است به  xبه ازاي هر  - 
  .تنها و فقط تنها يك والد دارد  xگاه  باشد آن

  CSكه متعلق است به  yو هر  xيكساني، به ازاي هر  - 
 ،x و y  يكسان هستند اگرx " يك - هست" y  وy  
  .x "يك - هست "

،  CSكه متعلق است به  yو هر  xبه ازاي هر انتقالي،  - 
ة يك رابط CS ،R1كه متعلق است به  R1و هر 

را داشته  R1ة با هم رابط yو  xانتقالي است اگر 
باشند، را داشته  R1ة با هم رابط zو  y سباشند و

خواهند را  R1ة هم  با يكديگر رابط zو  xآنگاه 
 .داشت
  

نشان داده ) 3(شناسي مفاهيم در شكل  مثالي براي هستي
گر يك مفهوم  عنوان كه هر يك نمايان 12. شده است

چهار گره غير . شناسي مفاهيم وجود دارند است در هستي
هر عنوان ). T12تا  T5(گره برگ  8و  )T4تا  T1(برگ 

فاكتور . تشكيل شده از زوج مفهوم و فاكتور پشتيباني است
والد  هثير يك گره بر گرأگر ميزان ت ي كه نمايانپشتيبان

  .گيرد خود است، براي اصالح مفاهيم مورد استفاده قرار مي
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 همفاهيم در زمينشناسي  هستيمثالي براي  3شكل 
  آموزش هوش مصنوعي

  

  روش بهبود محتوا 2-5
اي  مجموعهشناسي، شامل  هستيهر عنوان در برگ درخت 

فاكتور تغيير محتواي يك  δ. است) محتوا(د از اسنا
آموزشي از  هعنوان خاص است كه توسط متخصص دامن

تغيير محتواي  پارامتراگر مقدار . شود پيش تعيين مي
عنوان، از مقدار فاكتور تغيير محتواي يك عنوان بيشتر 

 مترپارا .شودشود، محتواي عنوان مورد نظر بايد اصالح 
  : گردد زير محاسبه ميروابط از  تغيير محتواي عنوان

شناسي مفاهيم  يك گرة برگ در درخت هستي kTاگر
  : باشد 

)1(

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 ( )

( )

( )

u di

d Ti i i i i

i

n

n j d d j d d
j

i u d
k

d Ti

NQ NA

n
TA T

n

α β
=

=

× + ×

=

∑
∑

  

شناسي  در درخت هستي غير برگ هيك گر kTاگر 
  : مفاهيم باشد

)2(             { }

{ }
( )

( ( ))
( )

( )

j j

j k

t t
t Son T

k
k

Sf TA T
TA T

Son T
∈

×

=
∑

  

  
)كه در آن  )ij dNQ هاي كاربر  تعداد پرسشj روي سند 

id  ،( )idα سند وزن id ها است كه توسط  براي پرسش
شود و ميزان اهميت  لف محتوا مقدار آن مشخص ميؤم

دهد،  يك سند در يك عنوان آموزشي را نشان مي
( )ij dNA  تعداد ابهامات كاربرj روي سند id، ( )idβ وزن 
لف محتوا مقدار ؤبراي ابهامات است كه توسط م id سند

ميت يك سند در يك شود و ميزان اه آن مشخص مي
)دهد،  آموزشي را نشان مي عنوان )iu dn  تعداد كاربراني

)اند وگذاري كردهيادداشت id است كه روي سند )d Tin 
Tiهايي است كه عنوان تعداد سند

  . دهند را تشكيل مي 
( )kTA T تغيير محتواي عنوان براي عنوان پارامتر kT 
شناسي  هستيبرگ در درخت  هيك گر kT اگر(. است

تغيير محتواي عنوان از فرمول  پارامترمفاهيم باشد مقدار 
غير برگ در  هيك گر kTرگردد و اگ محاسبه مي )1(

تغيير  پارامترمفاهيم باشد، مقدار شناسي  هستيدرخت 
  ).گردد محاسبه مي )2(محتواي عنوان از فرمول 

 ،)2(در فرمول  
jtSf   فاكتور پشتيباني براي عنوانjt، 

( )
jtTA T  غيير محتوا براي عنوان ت پارامترمقدارjt  است
}است و  kTفرزند عنوان  jt كه }( )kSon T  تعداد

 .استشناسي  هستيدر درخت  kTفرزندان عنوان  
 

  : باشد ميه صورت زير اين قانون اصالح محتوا ببنابر
  

( ( ) )kIf TA T δ≥ ⇒  Edit contents of topic kT 
  : به بيان ديگر

تغيير محتواي عنوان بيشتر از فاكتور  پارامتراگر مقدار «
گاه محتواي عنوان مورد نظر را تغيير  آنباشد تغيير محتوا 

  .»بده
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  د محتوايتول  -6
ش چگونگي توليد محتوا با استفاده از در اين بخ

يادگيرنده . هاي يادگيرندگان را شرح خواهيم داد يادداشت
هاي ديگر يادگيرندگان را امتياز دهي  تواند يادداشت مي
هاي  برداري  خالصهاي  هر يادگيرندهدر اين حالت . كند

يادگيرندگان روي يك مفهوم آموزشي خاص را مطالعه 
  .دهد مي  يازها امت آنبه كرده و 

ميانگين امتيازات كاربران روي هر يادداشت براي يك 
كه   هنگامي. تواند به راحتي محاسبه گردد مفهوم خاص مي

را مشاهده بخصوصي يادگيرنده محتواي آموزشي يك 
آن مرتبط با هاي  يادداشتبر محتواي اصلي عالوهنمايد،  مي

نمايش  نيزاند  نمودهمحتوا كه بيشترين امتياز را كسب 
ها  امتياز هبراي محاسب )4(و  )3( هاي فرمول. دنشو داده مي

  .گردد پيشنهاد ميي مناسب  ها و انتخاب يادداشت

)3(  
      

,

,

1
,

( )
( )

u i Tk

j

k

i Tk

n

j u
j

i T
u

Rate u
Avga U

n

χ
=

×
=

∑

  
 

)4(  { }{ },( ) , 1,...
k ki T TSelect Max x x Avga U i na =   ∈  

  
),كه در آن  )

ki TAvga U هاي  ميانگين امتيازات يادداشت
)،  kT ي محتوايرو  iكاربر  )jRate u كاربر امتياز ju 
يادگيرنده فاكتور اهميت امتياز  juχ و يادداشت روي
  .است

juχ  براي كاربران مختلف متفاوت است و در ارتباط
هر چه به عنوان مثال . استيادگيرندگان تيازدهي با ام

به ميانگين امتيازات  اند دادهيادگيرندگان كه ي يامتيازها
يادگيرندگان براي هريادداشت نزديكتر باشد، اهميت امتياز 

و در نتيجه بايد فاكتور اهميت امتياز چنين  است بيشتر
هد كه بدي را ياي امتيازها يادگيرندهاگر . كاربري زياد باشد

هاي يك مفهوم خاص  از ميانگين امتيازات براي يادداشت
فاكتور اهميت امتياز چنين   زيادي داشته باشد، هفاصل

بايد كم باشد و امتيازدهي آن اهميت  قاعدتاًاي  يادگيرنده
  .كمتري در محاسبات خواهد داشت

همچنين
,i Tkun  است كه يادداشتيادگيرندگاني تعداد 

كاربر
 
i
امتياز نصب شده است  kT محتوايا كه بر روي ر  

 نصب شده بر رويها  تعداد كل يادداشت kTna   اند و داده

  .است kT محتواي
 

  شنهادييابي چارچوب پيارز  - 7
در سطح نشجوي دا 50براي ارزيابي چارچوب پيشنهاي، از 

در ارتباط با  محتواي آموزشي. كارشناسي استفاده نموديم
براي ارزيابي انتخاب شد و نويسي پاسكال  زبان برنامه

بندي دانشجويان را به دو گروه تقسيم پيشنهاديچارچوب 
براي گروه اول از چارچوب پيشنهادي جهت توليد  .كرديم

براي گروه دوم  كه و بهبود محتوا استفاده نموديم در حالي
  .نشداز اين چارچوب استفاده 

بندي دانشجويان سعي شد به نحوي عمل شود كه  گروهدر 
براي رسيدن به اين هدف . ها شبيه به يكديگر باشند گروه

نويسي كه پيشنياز درس از نمرات درس مفاهيم برنامه
بندي را  گروهنويسي پاسكال است استفاده نموديم و  برنامه

نجام داديم كه ميانگين معدل افراد در هر گروه به نحوي ا
سپس  .شد 5/14در درس مفاهيم برنامه نويسي نزديك به 

، نموديمارائه براي هر دو گروه را محتواي آموزشي يكساني 
مورد  1با اين تفاوت كه چارچوب پيشنهادي براي گروه 

مورد استفاده قرار  2استفاده قرار گرفت و براي گروه 
ارزيابي  ماه 1 مدتچوب پيشنهاي خود را به چار .نگرفت
نمايش داده شده  )4(شكل و نتايج ارزيابي در  نموديم
  .است
  

  

  

  

 

 

  

  نتايج ارزيابي 4شكل 

           1شود دانشجويان گروه  طور كه مشاهده مي همان
به طور ميانگين  ،)رنگ مشخص شده توسط نمودار آبي(

زشي نسبت به بهتري در هر مفهوم آمو نمرات نسبتاً
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 مشخص شده توسط نمودار قرمز( 2دانشجويان گروه  
 بنابراين چارچوب ارائه شده توانسته .اند  كسب نموده )رنگ

را بهبود بخشد زيرا با استفاده از اين فرايند آموزش 
در . اندچارچوب، دانشجويان نمرات بهتري كسب نموده

با توجه به ه شده ئحال حاضر ارزيابي چارچوب ارا
همچنان ادامه ارامترهاي مؤثر و ارتباط آنها با يكديگر پ

  .دارد و نتايج مشروح در مقاالت آتي عنوان خواهد شد
 
 
 

 رييجه گينت  -8

در اين پژوهش چارچوبي براي توليد و بهبود محتوا در 
در . شدارائه پذير  تطبيقآموزشي  ههاي فرارسان سيستم

يافتن در يم كه مفاهيم را تعريف نمودشناسي  هستيابتدا 
مورد و يا اصالح شود تغيير يابد الزم است محتوايي كه 

سپس روش بهبود محتوا را شرح . استفاده قرار گرفت
. تغيير محتواي عنوان را محاسبه نموديم پارامترداديم و 

تغيير عنوان بيشتر از  پارامتراگر مقدار مالحظه شد كه 
نوان مورد نظر گاه محتواي ع آنباشد فاكتور تغيير محتوا 

بعد  هدر مرحل .بايست تغيير كرده و اصالح گردد مي
ها جهت توليد محتوا را شرح  چگونگي استفاده از يادداشت

هر يادداشت در ارتباط با ميانگين امتيازات كاربران . داديم
راحتي محاسبه  تواند به براي يك مفهوم خاص آموزشي مي

دگيرنده محتواي كه يا چگونه هنگامي نشان داديم   .گردد
هاي نصب  يادداشتنمايد،  آموزشي خاصي را مشاهده مي

روي آن محتوا كه بيشترين امتياز را كسب شده بر 
محتوا براي يادگيرنده نمايش داده خود همراه   اند به نموده
مورد ارزيابي سرانجام چارچوب پيشنهادي خود را  .شود مي

برخي  .داده شدنشان و نتايج مثبت آن عملياتي قرار داديم 
توليد محتواي  :هاي اين پژوهش عبارتند از دستاورد از

آموزشي مناسب و كارآمد براي يادگيرندگان، بهبود فرايند 
 ئهمستمر محتواي آموزشي، ارا علت بهبود   آموزش به

هاي يادگيري  مناسب و قابل استفاده در سيستم يچارچوب
 ئهموزشي، ارامنظور بهبود و اصالح مواد آ  الكترونيكي به

 راهكاري ابداعي جهت توليد بازخوردهاي خودكار و 
و توليد  ،كنندگان محتواي آموزشي ايجادجهت ضمني 
در آينده  .هاي مناسب براي هر مفهوم آموزشي يادداشت

شده را با اضافه نمودن راهكارهاي  ارائه برآنيم چارچوب 
 هاي ضمني براي ايجاد توليد بازخوردبه منظور جديد 

  .نندگان محتواي آموزشي تكميل نماييمك
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