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 چکیده 

ختلف ها و به دنبال آن ظهور اینترنت، تحوالت مهم و بنیادینی در مسائل مبا ورود رایانه به زندگی انسان

زندگی بشر صورت گرفت. یکی از مسائلی که تحت تأثیر این تکنولوژی قرار گرفته است، آموزش و محیط 

های آموزش الکترونیکی و یادگیری الکترونیکی شده آموزشی است که در نهایت موجب ایجاد سیستم

، مورد توجه واقع امروزه سیستم آموزش الکترونیکی به علت مزایایی که با خود به ارمغان آوردهاست. 

تر از این هایی برای کشف موارد کاربردیکنندگان این سیستم در پی یافتن روششده است. استفاده

کاوی های دادهکـها، تکنیهای موجود در این سیستمباشند. با توجه به حجم عظیم دادهسیستم  می

اینکه آموزش الکترونیکی از یادگیری  با توجه بهها در این مورد باشند. توانند یکی از بهترین روشمی

کند، این دو مفهوم از یکدیگر قابل تفکیک نیستند پس امکان این وجود دارد که الکترونیکی استفاده می

 ما بررسی مختصری از کارهای انجامدر این مقاله، استفاده شود. E-learningاز هر دو واژه برای توصیف 

آموزش  کاوی وپس از معرفی مختصری از داده دهیم. همچنینشده در موضوع مورد نظر را ارائه می

 پرداخت. کاوی خواهیمالکترونیکی به بررسی بهبود آموزش الکترونیکی با استفاده از داده

 

 کاوی، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیکیدادهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ی خارج از اند، که به فراگیران فرصت مطالعهپذیر شدهیادگیری آنالین امکانهای های شبکه، محیطبا پیشرفت تکنولوژی

ای (. امروزه اینترنت رسانه Vanijja and Supattathum, 2006()Nukoolkit et al, 2011دهند )کالس را می

است. همزمان با این  فراگیر شده است به طوری که روش انتقال و اشتراک اطالعات و دانش در سرتاسر جهان تغییر یافته

و  سایی( )نریمیCastro et al, 2007تغییرات آموزش نیز تغییر یافته و از حالت سنتی خود خارج شده است )

های آموزشی بسترهای آموزش از راه دور را برای ایجاد مواد آموزشی  ها و سازمانها، شرکت(. دانشگاه0931، همکاران

ها و (. با ورود رایانه به زندگی انسان0931، و همکاران سایی()نریمیChen et al, 2005اند )مبتنی بر وب گسترش داده

به موازات آن گسترش شبکه اینترنت، بسیاری از تعاریف و خدمات تغییریافته و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است 

دد. این جهان مجازی که پدیده هزاره سوم گرما بیشتر نمایان می ها در زندگی روزمرهکه هر روزه تأثیرات این دگرگونی

های عظیم ع امروزی به ارمغان آورده است. شبکهـــنظیری برای جوامشود. دستاوردهای کمتمدن بشری نامیده می

های های بزرگ اقتصادی، موتورهای پرقدرت جستجوی اطالعات، موسسات و انجمنها و بنگاهرسانی، فروشگاهاطالع

( E-learningکی )ـــتوان گفت یکی از بزرگترین دستاوردهای آن یادگیری الکترونیبه جرأت می که  مجازی و غیره

کی استفاده ـــامروزه آموزش الکترونیکی که از روش یادگیری الکترونی(. 0931()غالمحسینی، 0931باشد )کامبد، می

ردار شده است. محیط یادگیری الکترونیکی، محبوبیت قابل توجهی برخو های آموزش واقعی ازدر مقایسه با روش کندمی

کمک به مدیریت دروس آموزشی برای یادگیرندگان، طراحی شده است که  یک سیستم یادگیری برخط است که به منظور

 یا سیستم مدیریت یادگیری (Course Management System (CMS)) آن را سیستم مدیریت دروس

(Learning Management System (LMS)) آموزانخواهیم دانشما می (.0930نژاد، )کاردان وکیهانیاند میدهنا 

مان را با توجه به عصر کنونی های قبلیی ما این است که برنامههای جهانی آماده سازیم. وظیفهرا برای رویایی با چالش

د آمدن نیازهای مختلف (. با برقراری ارتباط میان جوامع و پدیKarthiya Banu and Ravanan, 2012تغییر دهیم )

(. با ورود به 0931()غالمحسینی، 0913نامند )نیکنام، را عصر اطالعات می ای شد که آنو ابداعات گوناگون بشر وارد دوره

(. 0931عصر اطالعات، نهاد آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده است )فرهادی، 

ارتباطات در بسیاری از فرآیندهای کاری روزمره همانند تجارت الکترونیک، پست  همانگونه که فناوری اطالعات و

نیز از این  E-learningگیرد، حوزه یادگیری الکترونیکی یا الکترونیک، دولت الکترونیک و غیره مورد استفاده قرار می

های اطالعاتی و ارتباطی بر محیط (. بیشترین تأثیر پدید آمدن فناوری0931نوع فناوری بهره برده است )غالمحسینی، 

های آموزشی به سوی مجازی آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش سبب شده است تا محیط

ای فزاینده از شود تا ارتباطات افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونهد که این امر سبب مینشدن سوق پیدا کن

پذیر شود. با ظهور و گسترش اینترنت این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تأمین نیازهای اطالعاتی و مکانطریق رایانه ا

ها را به یک های اطالعاتی دانشگاهاینترنتی و پایگاه یهاسایتآموزش مورد استفاده قرار گرفته است. فراهم کردن وب

است که نقش آموزشی آن بیش از پیش در این محیط محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطالعات تبدیل کرده 

(. ظرفیت فناوری اطالعات و ارتباطات جهت حمایت از یادگیری و تدریس مبتنی بر 0931نمایان است )غالمحسینی، 

(. Karthiya Banu and Ravanan, 2012یادگیری الکترونیکی مرتبط است ) هب فراوان  عالقه اای بمنابع چندرسانه

های رو به کاهش ری الکترونیکی مستقیماً به دسترسی فزاینده به فناوری اطالعات و ارتباطات همچنین هزینهرشد یادگی

ی ی جدید از ارائه(. اساساً آموزش الکترونیکی یک شیوهKarthiya Banu and Ravanan, 2012آن ارتباط دارد )

 Karthiya Banu andرد نیاز جهان فعلی است )های مبتنی بر وبی است که مودانش به مردم جهت تعامل با سیستم

Ravanan, 2011شان به (. موسسات آموزش عالی اغلب کنجکاوند که بدانند آیا دانشجویان طی دوران تحصیلی

کنند که درصد موفقیت آنها را های دانشجویان، موسسات سعی مییابند یا نه، قبل یا حین کالسموفقیت دست می
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پذیر است؟ آیا اند امکانها شرکت کردهجویانی که در این کالستخمین زدن میزان موفقیت دانش تخمین بزنند، اما آیا

ات  مرتبطی از ــــویژگی خاصی از دانشجویان وجود دارد که بتواند با میزان موفقیت آنها در ارتباط باشد؟ آیا اطالع

بینی کنند، آنها میزان موفقیت دانشجویان را پیش جویان در اختیار موسسات آموزش عالی است که بتوانند براساسدانش

 (.0939کاوی بدست آید )افراش و همکاران، تواند با استفاده از ابزارهای دادههای فوق به طور کلی میپاسخ به پرسش

ز فناوری گیری اآموزش الکترونیکی، عبارت است از انجام فرآیند آموزشی بر روی بستر ارتباطات الکترونیکی همچنین بهره

میان  این گیرد. درکنندگان مطالب را دربرمیکه فراگیران، کارشناسان و تهیه برای طراحی، ارائه و توسعه آموزششبکه 

های مدیریتی آموزش، دروس انتخابی دانشجو و نمرات حجم وسیعی از اطالعات مانند نحوه تعامل کاربر با سامانه

حاوی اطالعات با ارزشی برای مطالعه و تحلیل رفتار دانشجویان و ارائه مشاوره به ها گردد. این دادهدانشجویان ذخیره می

های تشریحی ای از دادههای یادگیری الکترونیکی مقدار فزایندهسیستم (.0930باشد )مقصودی و همکاران، دانشجویان می

ت بهبود تمام موارد یادگیری الکترونیکی کنند و بیشتر این اطالعات، پتانسیل تبدیل شدن به دانش جدید جهرا تولید می

(. با Karthiya Banu and Ravanan, 2011کاوی باید قادر به استخراج این دانش باشد )را دارا هستند. فرآیند داده

کاوی در کاربردهای آموزش الکترونیکی به طرز قابل کاوی و وبهای دادهی کاربرد تکنیکافزایش محتوا روی وب، حوزه

 اخیر هایسال (. در0931، و همکاران سایی()نریمیPrakasam and Suresh, 2010ای افزایش یافته است )مالحظه

 جدید، تحقیقاتی زمینه گیرد. اینمی صورت آموزش امر در کاویداده فرآیند ریـــبکارگی زمینه در زیادی تحقیقات

 خصوصاً  آموزشی هایمحیط هایداده از دانش کشف هایروش توسعه امر به که شودمی نامیده آموزشی کاویداده

 (.0933نژاد، لو و هاشمی()حاتمRomero and Ventura, 2007پردازد ) می دانشجویان

 

 مرور ادبیات

بینی نمرات آنان ( در پژوهش خود به کشف الگوهای نهفته در انتخاب واحد دانشجویان و پیش0930مقصودی وهمکاران )

، سیستمی ایجاد شود تا دانشجو در مسیر صحیح یادگیری های موجوداند تا با استفاده از دادههاند و سعی نمودپرداخته

 هدایت شود.

کاوی را به منظور بهبود های دادهترین تکنیکترین و محبوبی خود کاربرد مهم( در مقاله0931و همکاران ) سایینریمی

های آموزش سنتی و آموزش از راه دور )شامل دروس از سیستمهای موجود شده روی دادهآموزش و ایجاد آموزش شخصی

های ( در سالمبتنی بر وب هوشمند و سازگارهای آموزش های مدیریت محتوای یادگیری و سیستممبتنی بر وب، سیستم

 بندی و بررسی کردند.اخیر دسته

کاوی توصیفی جهت استفاده در های دادهوشبندی به عنوان یکی از ر( در این مطالعه خوشه0939الهدائی )رادمهر و علم

 گردد.مطالعات آموزشی و روانشناختی  مطرح می

Wai Lee M. et al (9113 )ی های متفاوت درک، اقدام به طراحی برنامهآموزان با مدلبه منظور کشف رفتار دانش

 ورد نظر دست یافت.ی میادگیری مبتنی بر وب کرد و در نهایت با استفاده از درخت تصمیم به نتیجه

 

 (Data Miningکاوی )داده
شود که امکان کشف دانش مفید و جدید را از میان کاوی به عنوان استخراج دانش از پایگاه داده یاد میدر وب از علم داده

عات  کاوی به عنوان تکنیک یافتن اطالداده (.0930آورد )مقصودی و همکاران، حجم عظیم اطالعات ذخیره شده فراهم می

اتیک الگوهای جالب و ضمنی از مجموعه ـ( و استخراج اتومPrakasam and Suresh, 2010ها )پنهان از پایگاه داده

کاوی پل (. داده0931، و  همکاران سایی()نریمیKlosgen and Zytkow, 2002شود )های بزرگ تعریف میداده

باشد داده می ِ گوشناسی، فراگیری ماشین و بازنمایی بصریارتباطی میان علم آمار، علم کامپیوتر، هوش مصنوعی، ال

های ضمنی، ناشناخته، بالقوه و باارزش کاوی به عنوان رویکردی برای کشف دانشداده (.0930)مقصودی و همکاران، 
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 حل مسئله در زمینه جهتتوان از آن برای یک نوع از کشف دانش (. که میRezapour et al, 2013شود )معرفی می

کاوی فرآیندی پیچیده جهت داده (.0939( )رضاپور و همکاران، Hassanzadeh et al, 2012خاص استفاده کرد )

ها برای است، به طوری که این الگوها و مدل مفید در حجم وسیعی از داده یهای صحیح و بالقوهشناسایی الگوها، مدل

 های سیستم گسترش با امروزه (.0930صودی و همکاران، ( )مقHan and kamber, 2006ها قابل درک باشند )انسان

 شده را ذخیره هایداده بتوان تا است  نیازمورد  ابزاری ها، سیستم این در شده ذخیره هایداده باالی حجم و پایگاهی

 و SQLدر  ساده های پرسش از استفاده با .داد قرار اختیار کاربران در را پردازش این از حاصل اطالعات و کرد پردازش

 مورد در گیری نتیجه به بتوانند تا داد قرار کاربران اختیار را در اطالعاتی توان می معمولی، گیری گزارش گوناگون ابزارهای

 باشند تجربه با و ایقدرحرفه هر کاربران باشد، باال هاداده حجم که بپردازند، اما وقتی آنها میان یـمنطق روابط و هاداده

 از عملیات هزینه شند، با هم کار این به قادر اگر یا و دهند تشخیص هاداده انبوه حجم میان را در مفید گوهایال توانند نمی

 حجم با که شود می برده کار به زمانی کاویداده اصطالح که داشت توجه باید .است باال بسیار مالی و نیروی انسانی نظر

 ها،داده انبارجامع هدف، بازارهای بزرگترین از یکی نظر این از که باشیم مواجه ترابایت، یا حد گیگابایت در هاداده از بزرگی

 توزیع مویرگی، های شبکه مثل صنایعی در هاییتخصص آوردن بدست برای تصمیم پشتیبانی های وسیستم مراکز داده

 هاداده در مفید الگوهای آن یوسیله به که است روشها این مهمترین از یکی کاویباشد. داده می... و بیمه مخابرات، تولید،

آنها  براساس تا دهند می قرار گرانتحلیل و کاربران اختیار در را اطالعاتی و شوند می شناخته دخالت کاربران حداقل با

 از مفید اطالعات استخراج عموماً  درگذشته (.0939()صفا، 0939)حری،  شود اتخاذ هاسازمان در حیاتی و مهم تصمیمات

 هاداده یدست وتحلیل تجزیه اینکه به توجه با ت.اس بوده گران تحلیل یهعهد بر و دستی صورت به شده، ثبت یهاداده

 هایتحلیل سمت به یدست هایتحلیل شد،یم افزوده هاداده حجم و پیچیدگی بر هر روز و بوده گران و کُند بسیار

کاوی فرآیند خودکار داده(.  0933)تارخ، شریفیان،  است کرده کتحر ایرایانه هایروش از استفاده و غیرمستقیم خودکار

به عنوان آن را توان می و (Karthiya Banu and Ravanan, 2011ها است )کشف اطالعات مفید در مخازن بزرگ داده

 داده (.0930نژاد، ()کاردان وکیهانیRomero and Ventura, 2007فرآیند استخراج اطالعات مفید از داده تعریف کرد )

 کاوی، داده اصلی هدف ت.سا در آنها دارمعنی الگوهای و قوانین کشف بمنظور داده زیادی مقدار تحلیل و استخراج کاوی

(. در 0939()صفا،0939است )حری،  دانش بصورت ها داده و انتقال آنها اصلی ارزش افزایش ها، داده از الگوهایی استخراج

شود. منظور از الگوهای مفید، مدلی در داده است که ها اشاره میوهای مفید از میان دادهکاوی معموال به کشف الگداده

کند و معتبر، ساده و قابل فهم و جدید است )اخوان و حیدری، ها را توصیف میارتباط میان یک زیرمجموعه از داده

 دخالت کاربران حداقل با هاداده در مفید یالگوها آن یوسیله به که است روشها این مهمترین از یکی کاویداده (.0931

 در حیاتی و مهم آنها تصمیمات براساس تا دهند می قرار گرانتحلیل و کاربران اختیار در را اطالعاتی و شوند می شناخته

رود و میها به شمار کاوی ابزار مهمی برای استفاده سودمند از دادهداده .(0939()صفا، 0939)حری،  شود اتخاذ هاسازمان

کاوی یا داده (.0939های حجیم است )رادفر و همکاران، برداری مؤثر و دقیق از دادهها برای بهرهترین فناورییکی از مهم

(،استخراج خودکار الگوهای جالب و KDD=Knowledge Discovery in Databaseکشف دانش در پایگاه داده )

بندی، ازی، خوشهــــسکاوی،آمار، مجازیهای مفید دادهف و روشمفهومی از مجموعه داده بزرگ است. بعضی وظای

کاوی، هنر و علم آنالیز داده (.0930نژاد، ()کاردان وکیهانیRomero et al, 2008بندی و قوانین انجمنی هستند )طبقه

ن کنکاش گاهی به باشد. ایهای پژوهش میها است و هدف آن پیدا کردن بینش و دانش نسبت به دادههوشمندانه داده

بینی ها و پیششود و مدل ساخته شده برای فهم بیشتر دانش نهفته در دادهعنوان فرآیند ساختن مدل نیز تعریف می

های پژوهش از جمله مدیریت، اقتصاد، کاوی در اکثر حوزهها، دادهگردد. با توجه به افزایش روزافزون دادهوقایع استفاده می

(. در ایران نیز اخیراً این ابزار در علوم مهندسی Williams, 2011زیست استفاده گردیده است ) مهندسی، علوم پزشکی و

کاوی از ترکیب شایان ذکر است که داده (.0939الهدائی، () رادمهر و علم0933استفاده شده است )کشاورزی و همکاران، 

های تشخیص و شناخت الگو، بانک سازی، روشهای بهینهگیرد. آمار، یادگیری ماشین، روشچندین رشته نشئت می
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های ریاضی، بازیابی اطالعات، الگوریتم ژنتیک و هوش مصنوعی فنونی های عصبی، مدلسازی، شبکهاطالعاتی، تجسم

 (.0939برد )محمودی و همکاران، کاوی از آنها بهره میهستند که داده

 

 آموزش الکترونیکی

ورزان و معلمان ی ایجاد کرده است به طوری که دانشـهای آموزشسیستمرشد سریع اینترنت روش جدیدی برای 

ورزان از هر کجای دنیا رسانند. امروزه دانشهای آموزشی خود را با صرف هزینه، زمان و تالش کمتر به انجام میفعالیت

(. آموزش 0931، و همکاران ساییها، به مواد آموزشی دلخواه خود دست یابند )نریمیتوانند با ورود به این سیستممی

افزاری خاص الکترونیکی شکلی از آموزش به کمک کامپیوتر است که به طور مجازی مستقل از موقعیت و بستر سخت

(. رشد سریع آموزش الکترونیکی به خاطر 0931، و همکاران سایی( )نریمیBrusilovsky and  Peylo, 2003است )

 ,Chen et alر هر کجا یک محیط یادگیری کارا، راحت و سودمند فراهم کند )تواند در هر زمان و دآن است که می

های آموزشی خود را با صرف ورزان و معلمان بتوانند فعالیت(. به طوری که دانش0931، و همکاران سایی()نریمی2005

(. 0931، مکارانو ه سایی()نریمیPrakasam and Suresh, 2010هزینه، زمان و تالش کمتر به انجام رسانند )

شوند. شرایط کالس مبتنی بر ارتباط چهره ترین سیستم آموزشی است که استفاده میهای سنتی، گستردهمحیط کالس

توان به آموزش های متفاوتی برای آن وجود دارد که از آن جمله میورزان است و زیرنوعبه چهره میان مربیان و دانش

 Romero andی، آموزش بزرگساالن، آموزش عالی و دانشگاهی اشاره کرد )عمومی و آموزش خصوصی، آموزش ابتدای

Ventura, 2007()Romero et al, 2008ورز در آموزش سنتی (. نقش دانش0931، و همکاران سایی()نریمی

غیرفعال است اما در آموزش الکترونیکی نقش فعالی دارد. این نوع آموزش، محیط یادگیری خودمختار جدیدی فراهم 

است  "آموزش با پشتیبانی کامپیوتر"و  "ورزانمشارکت دانش"، "ایمحتوای چندرسانه "ی کرده که دارای سه مولفه

(Ueno, 2010آموزش مبتنی بر وب گسترده0931، و همکاران سایی()نریمی .) ترین آموزشی است که در حال حاضر

های زیادی ه راحتی از طریق اینترنت یاد بگیرند. امروزه عبارتدهد که بورزان این امکان را میشود و به دانشاستفاده می

مانند آموزش الکترونیکی، تعلیم الکترونیکی، آموزش آنالین و غیره برای رجوع به آموزش مبتنی بر وب وجود دارد 

(Romero and Ventura, 2007ویژگی اصلی این نوع محیط، نمایش دروس 0931، و همکاران سایی()نریمی .)

ای مانند متن، انیمیشن، گرافیک، ویدئو و صدا با ابزارهای ارتباطی مناسب است ناگون با استفاده از مواد چندرسانهگو

(Guo and Zhang, 2009برخی خصوصیات و امکانات ویژه آموزش الکترونیکی از 0931، و همکاران سایی()نریمی .)

های آموزشی( که نتایج بهتری نسبت به روش = سیستم مدیریت Learning Management System)LMSطریق 

های اند، عبارتند از: ارائه مطالب آموزشی در قالبسیستم آموزش سنتی و یا آموزش شنیداری یکطرفه نیز فراهم کرده

ای به فراگیران، ارتباط پویا و دوطرفه با کاربر، آزمون برخط و نیز تکالیف در زمان مشخص و امکان متنوع چندرسانه

 Chuangهای ثبتی و پایگاه داده مرتبط )های حجیم از فایلای مسیرهای آموزشی فراگیران با ردیابی و کاوش دادهاحص

 and Shen, 2008 ،به طور کلی منظور از 0939( )رضاپور و همکاران .)E-learning ی ــــیا یادگیری الکترونیک

های الکترونیکی ، نشریهMultimediaهای دیاینترنت، سی های آموزش الکترونیکی مثل کامپیوتر،گیری از سیستمبهره

جویی در زمان، هزینه و همچنین های مجازی و نظیر اینها است که هدف آن کاستن از میزان ترددها، صرفهو خبرنامه

زارهای افی وسیعی از نرم(. آموزش الکترونیکی به مجموعه0931تر است )غالمحسینی، تر و آسانیادگیری بهتر، سریع

های آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات )اعم از رایانه، دیسک فشرده، شبکه، اینترنت، اینترانت و دانشگاه کاربردی و شیوه

العمر شود که امکان آموزش و یادگیری را برای هر فرد در هر زمینه، در هر زمان و مکان به صورت ماداممجازی( گفته می

آموزش الکترونیکی پویا است. محتوای آن کامالً به روز و در زمان دلخواه است، بهترین  .(0931سازد )فرهادی، فراهم می

آموزش الکترونیکی نوعی تشریک مساعی  پذیر در این سیستم آموزشی پیوسته، کارشناسان خبره هستند.منابع دسترس

آموزش  (.0931کند )فرهادی، یاست، جامع و فراگیر است، زیرا مطالب آموزشی را از منابع بسیار زیادی فراهم م
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رشته از طریق فناوری الکترونیکی به  ی محتوای آموزشی و تجارب اساتید مجرب هراز ارائه الکترونیکی عبارت است

 (.0931مند گردند )فرهادی، ها بهرهآموزش ی جهان از اینتوانند در هر نقطهمند، که این دانشجویان میدانشجویان عالقه

های درسی و دف آموزش الکترونیکی فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان، رایگان و جستجوپذیر در دورهبه طور کلی ه

ی مطالب درسی به منظور های ارائهسازی شیوهایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه

ی توانایی خود از سنتی، افراد به اندازه تر است. در چنین فضای آموزشی برخالف آموزشتر و جدییادگیری عمیق

(. آموزش الکترونیکی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش مبتنی بر 0931گردند )فرهادی، مند میموضوعات بهره

یک انقالب بزرگ آموزشی د که بشریت را به سمت باشب و محصول فناوری اطالعات میاینترانت، آموزش مبتنی بر و

ی اطالعاتی لزومًا یک حرکت تکاملی نیست، بلکه جهشی ساختاری است. ی صنعتی به جامعهر از جامعهد. گذدهسوق می

ماندگی به موقعیت پیشرفته برای کشورها فراهم شده است. در بنابراین برای نخستین بار امکان جهش از موقعیت عقب

رود و زش، مهمترین شاخص پیشرفت به شمار میاین میان میزان توسعه و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آمو

شود. به عبارت دیگر ی محسوب میـــآموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی، مهمترین عامل جهش علمی و فرهنگ

ی با نرخ سواد ــی اطالعاتباشد و گذر به جامعهی اطالعاتی میهـــآموزش مجازی کلید گذر نیروی انسانی به جامع

ی مستقیم رابطه –های اطالعاتی و ارتباطی وری از سامانهمفهوم توان خواندن و نوشتن و میزان بهره به –الکترونیکی 

 0331میالدی و آموزش مجازی از سال  0311ی گیری از فناوری در امر آموزش از اوایل دههبهره (.0931دارد )فرهادی، 

رد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش، نوع جدیدی کارب (.0931()فرهادی، 0930شروع شده است )نجابی و زیبایی، 

هایی غیر از کالس باشد. بدین ترتیب یادگیری در محیطاز یادگیری را به وجود آورده و ضرورتی در یادگیری حضوری نمی

ل سبب توان اطالعات را به راحتی با سایر یادگیرندگان به اشتراک گذاشت. این تحوپذیر است، به نحوی که میامکان

ها شده است. به این ترتیب، نوع جدید یادگیری، یادگیری الکترونیکی نام گرفت تغییر نقش اساتید و نیز کتابخانه

(Whitaker, 1995 ،یادگیری0931()غالمحسینی .)های نوین اطالعاتی، با ایجاد تغییرات بنیادین های مبتنی برفناوری

های اساسی در های آموزشی را رفع کرده و دگرگونیاز کمبودهای نظام اند بسیاریدر مفاهیم آموزش سنتی، توانسته

های نوین و کارآمدی از یادگیری دست توان به روشآموزش به وجود آورند. با استفاده از دنیای مجازی در یادگیری، می

(. در 0931)غالمحسینی، باشد تر مییافت. علت کاربرد فناوری اطالعاتی و ارتباطی در یادگیری، آموزش بهتر و سریع

نمود، امروزه دیگر های مکانی، زمانی و سن یادگیرنده که روزگاری ناممکن مییادگیری الکترونیکی حذف محدودیت

های آموزشی که با استفاده از (. به طور کلی به مجموعه فعالیت0931رسد )غالمحسینی، محدودیت بزرگی به نظر نمی

ی گفته ـــگیرد، یادگیری الکترونیکای صورت میهای مجازی رایانهوتی، تصویری، شبکهابزارهای الکترونیکی اعم از ص

افزار، (. یادگیری الکترونیکی، نظامی مبتنی بر فناوری اطالعاتی و ارتباطی )همانند سخت0931شود )غالمحسینی، می

رس قرار دادن مواد مطالعاتی/ آموزشی برای ای( به منظور ایجاد، نگهداری، توسعه و در دستهای رایانهافزار و شبکهنرم

های مطالعاتی/ آموزشی را هدایت کرده و ارزیابی دانشجویان را بدون نیاز به وجود محلی باشد که فعالیتدانشجویان می

(. گرایش شدید و روزافزون 0931() غالمحسینی، Wallace, 1999سازد )پذیر میبرای یادگیرندگان و اساتید امکان

های سنتی آموزش است، اما باید به این به یادگیری الکترونیکی حاکی از مزایای مختلف این روش نسبت به روشنسبت 

توانند کاماًل جایگزین آموزش حضوری شوند های یادگیری الکترونیکی نمینکته هم توجه داشت که هیچگاه رایانه و روش

ی مطالب گوید: در آموزش الکترونیکی، ارائهریزی درسی میهارشد برنامیاسمن اسکویی کارشناس (.0931)غالمحسینی، 

شود تا فراگیر با فراغ بال و به دور از اضطراب و با حفظ یابد و در آن، فضایی ایجاد میبراساس نیازهای فراگیران تغییر می

تم آموزشی واحد را برای های مورد نظر خود بپردازد. آموزش الکترونیکی یک سیساستقالل و اعتماد به نفس، به فعالیت

( )فرهادی، 0939های آموزشی مختلف شود )اسکویی، سازد که منجر به ایجاد فرصتتعدادی از فراگیران فراهم می

0931.) 
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 کاوی در آموزش الکترونیکیداده

ک به صورت ی کاوی به صورت یک محصول قابل خریداری نیست؛ بلکه یک رشته علمی و فرآیندی است که بایدداده

(. در 0930باشد )مقصودی و همکاران، ( میEDMکاوی آموزشی )های جالب آن دادهسازی شود. یکی از شاخهپروژه پیاده

های عظیم و استفاده از آنها به منظور های اخیر، با توجه به مشکالت موجود در زمینه استخراج دانش از پایگاه دادهسال

کاوی و استفاده از آنها در امر آموزش مورد توجه قرار گرفته است. این ادههای دکــــهای مناسب، تکنیگیریتصمیم

های محیط های کشف دانش از دادهشود که به امر توسعه روشکاوی آموزشی نامیده میتحقیقاتی جدید، داده یزمینه

کاوی داده (.0930()مقصودی و همکاران، Romero and Ventura, 2007پردازد )آموزشی خصوصاً دانشجویان می

ی ـــهای آموزشهایی برای کاوش و اکتشاف دانش در محیطآموزشی یک حوزه علمی نوظهور است که به توسعه روش

ری و آموزش در آن صورت ــها برای درک بهتر دانشجویان و محیط آموزشی، که فرآیند یادگیپردازد و از این روشمی

(. کاربرد 0930()مقصودی و همکاران، Baker and Yacef, 2010()Romero et al, 2008شود )پذیرد، استفاده میمی

باشد )مقصودی و بینی رفتار دانشجو و همچنین کشف قوانین نهفته جهت توصیه به دانشجو میکاوی، در پیشاصلی داده

کاوی متفاوت است؛ های عادی دادهکاوی آموزشی اکثراً با روشهای داده(. بنا به تحقیقات موجود روش0930همکاران، 

باشد ها میهای آموزشی و وابستگی ضمنی میان آنزیرا این حوزه نیازمند تشریح  سلسله مراتب چندسطحی از داده

کاوی به عنوان توصیه به دانشجو و به عنوان دانش (. الگوهای کشف شده با استفاده از داده0930)مقصودی و همکاران، 

های آموزش الکترونیکی اطالعات دانشجو، رفتار و شود. در اکثر محیطی اعالم میموجود در داده به مجریان آموزش

های سنتی از این اطالعات صرفًا جهت بایگانی یا شد. در سیستمتعامالت دانشجو با سامانه آموزشی ذخیره و نگهداری می

ساختار بودن این اطالعات است اد و بیشود. طرف دیگر قضیه، حجم زیچاپ نمودار و گزارشات ساده مورد نیاز استفاده می

توان با این مشکالت کاوی آموزشی میکه کارایی زیادی برای اساتید و دانشجویان ندارد؛ در حالی که با استفاده از داده

کشف توان الگو و قوانین موجود در سیستم را کاوی آموزشی میمقابله کرد. نکته قابل توجه این است که با استفاده از داده

ساز تواند چارهور واضح در سیستم مشخص نیستند. استفاده از این الگوهای کشف شده میکرد که این قوانین به ط

های آموزش الکترونیکی با آن مواجه هستند. نکته قابل توجه دیگر این که مشکالتی باشد که امروزه دانشجویان در سیستم

س تأثیرگذار باشند. امروزه با رشد وب، توانند در ارتقای سیستم آموزش و حتی روش ارائه دروالگوهای استخراجی می

مدار، آموزش و یادگیری در همه جا مورد توجه قرار گرفته است. این شیوه از آموزش به طور قابل کاربرد فناوری وب

اند، به طوری که درسی وب در چندین سال گذشته شروع به فعالیت کرده یای اهمیت یافته و هزاران دورهمالحظه

های اخیر تمایل کنند و محدودیت مکانی وجود ندارد. همچنین در سالد هر دو به طور مجازی فعالیت میدانشجو و استا

ها را به همراه داشته است. با این افزایش آموزی و تحصیالت دانشگاهی، روند رو به رشد پذیرش در دانشگاهمردم به علم

بود کارشناس گروه، مدیر گروه و غیره، لزوم هدایت صحیح های مختلف به صورت الکترونیکی و نپذیرش دانشجو در رشته

شود. نظر به اینکه دانشجویان در سیستم آموزش مجازی با یک سامانه دانشجویان و مشاوره بیش از پیش احساس می

شوند می های مختلف به این سامانه متصلباشند؛ اساتید، دانشجویان و مدیران از راه دور و از مکانآموزشی در ارتباط می

و ارتباط واضحی در میان نیست، ممکن است دانشجویان دچار سردرگمی شوند. ورود به سامانه آموزشی و انجام تعامالت 

های آموزش سازی و اجرای سیستمهای بسیار زیادی جهت پیادهدربرگیرنده اطالعات زیادی است. امروزه هزینه

ریان برگزاری هر ساله برای پژوهش و بررسی آمار و تهیه شود. همچنین کارشناسان و مجالکترونیکی صرف می

کنند. در سیستمی که دانشجو از هایی را صرف مینمودارهایی در روند پیشرفت، شکست دانشجو و علل ایجاد آن هزینه

( نیاز به مشاوره و راهنمایی یک امر ضروری است. DE: Distance Educationراه دور مشغول به تحصیل است )

اند. های سایت بیشترین استفاده را کردهین برای مسئولین و اساتید جالب است بدانند دانشجویان از کدام قسمتهمچن

هایی را با هم انتخاب های مختلف چه تأثیری بر روند پیشرفت یا اُفت تحصیلی داشته است. دانشجویان چه درسقسمت
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اشد که کدام قسمت، در سیستم آموزشی تأثیر بیشتری در یادگیری ترین سؤاالت اساتید این بکنند. شاید یکی از واضحمی

توان گفت با استفاده از اند. به جرأت میل با سامانه استفاده کردهـداشته است. دانشجویان موفق از چه الگویی در تعام

مدیران و دانشجویان کاربرد  توان از تعامالت دانشجویان با سامانه، الگوهایی را کشف و استخراج کرد که برایکاوی میداده

کاوی پیدا و به دانشجو (. نکته قابل تأمل این است که قوانینی که از طریق داده0930زیادی دارد )مقصودی و همکاران، 

کاوی شود، خیلی سریعتر و بهتر از پیشنهاد کارشناس گروه مجازی است؛ چرا که با استفاده از دادهپیشنهاد داده می

د و حتی شاید کارشناسان گروه با این قوانین نشوند که به صورت صریح در سیستم وجود ندارتخراج میقوانینی نیز اس

توان به محض انتخاب واحد توسط های آموزش الکترونیکی می(. در سیستم0930ناآشنا باشند )مقصودی و همکاران، 

احد کمک کرد و به او پیشنهاد اخذ و حذف دانشجو با توجه به قوانین کشف شده در سیستم، دانشجو را در انتخاب و

ای های آموزش الکترونیکی به علت نبود کارشناس گروه مستقیم و نبود هر گونه مشاورهداد. در سیستمرا درس خاصی 

 توان دانشجویان را به صورت زیر در امور آموزش راهنمایی کرد:می

 پیدا کردن  روابط و قوانین موجود در سیستم -

 ها به  دانشجووصیهارائه برخط ت -

 اعمال قوانین کشف شده در انتخاب واحد -

 (0930ایجاد مشاوره مجازی )مقصودی و همکاران،  -

آموزش  یبا توسعه سریع فناوری اطالعات به ویژه در عرصه اینترنت، آموزش الکترونیکی به عنوان کاربردی مهم در مقوله

جویی شده و های فراگیران صرفهر مواردی نظیر زمان و هزینهای دهای شبکهمطرح شده است. با استفاده از فناوری

توان به تحلیل های آموزش الکترونیکی میکاوی بر دادهموجب استقبال از این نحوه آموزش شده است. با ا عمال داده

ها و ا از دادهکاوی که بر کشف الگوههای آموزشی، خصوصیات محتوا و میزان فراگیری پرداخت و به این کاربرد دادهروش

()رضاپور و همکاران، Mustapasa et al., 2010شود )کاوی هم گفته  میهای ثبتی حاصل از وب داللت دارد، وبفایل

سایت، در طراحی و (. با کاوش در محتوای وب و نیز کسب اطالعات و نیازهای مطلوب و مناسب بازدیدکنندگان وب0939

مؤثر واقع شده و در نتیجه این امر موجب ارتقاء بازدهی و اثربخشی یادگیری  های یادگیری الکترونیکیاجرای دوره

آموزان در ای بر نتایج دانش(. به طور معمول معلمان تجزیه و تحلیل آماری ساده0931الکترونیک خواهد شد )شهابی، 

ی بهتر از آمار جهت حال استفاده دهند و این برای ارزیابی آن ترم مفید است. با اینپایان یک امتحان یا ترم انجام می

رود های مشابه به کار میآموزی با مهارتهای دانشهایی برای گروهتغییر روش محتوای یادگیری شخصی و روش

(Karthiya Banu and Ravanan, 2011داده .)تواند شخصی یا آموزشی آوری شده در مورد دانشجویان میهای جمع

ها همچنین از شوند. این نوع دادهآوری میها جمعهای موجود در مدارس یا دانشکدهیگاه دادهباشد که از طریق دفاتر و پا

های آموزشی کاوی روی دادههای دادههای آموزش الکترونیکی قابل دستیابی هستند. با بکارگیری تکنیکطریق سیستم

تواند برای درک و فهم رفتار یز به نوبه خود میتوان اطالعات و دانش مفیدی را از آنها استخراج کرد که این دانش نمی

های آموزش الکترونیکی، بهبود برنامه آموزشی، دانشجویان، کمک در امر آموزش و تدریس، ارزیابی و بهبود سیستم

تفاوت اصلی میان  (.0933نژاد، لو و هاشمیافزایش بازدهی و کارایی دانشجویان و اهداف دیگری بکار گرفته شود )حاتم

های سنتی فقط اطالعاتی های موجود در سیستم است. کالسهای سنتی در نوع و میزان دادهها با سیستمین نوع سیستما

ی فردی دارد، در حالی که آموزش مبتنی بر ی آموزشی و برنامهدر مورد حضور دانشجو، اطالعات دروس، اهداف برنامه

های ورزان با سیستم را در فایلی تعامالت دانشتوانند همهمی هاات بیشتری است. این نوع سیستمــوب حاوی اطالع

( که ردیابی 0931، و همکاران سایی()نریمیRomero et al, 2008ها ثبت کنند )( و پایگاه دادهlog filesثبت رویداد )

، و همکاران ساییریمی()نRomero and Ventura, 2007کنند )ها فراهم میدر سایترا  های عملکرد آنای از نحوهاولیه

های آموزش الکترونیکی از طریق تحلیل اطالعات موجود قابل کاوی به منظور استخراج دانش از سیستمداده (.0931
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شوند. در این حالت هدف اصلی، یافتن الگوهای استفاده است، به طوری که اطالعات توسط کاربران سیستم تولید می

 ,Castro et alورزان است )ورزان و شاید کشف الگوهای رفتار یادگیری دانشکاربرد سیستم توسط معلمان و دانش

گیرندگان تواند به تصمیمهای آموزشی می(. یافتن الگوها و دانش نهفته در سیستم0931، و همکاران سایی()نریمی2007

ثبت نام، ارزیابی و مشاوره نماید ریزی، ی آموزش کمک شایانی جهت ارتقاء و بهبود فرآیندهای آموزشی نظیر برنامهعرصه

های آموزش مبتنی بر وب متشکل از سه نوع متفاوت سیستم (.0931، و همکاران سایی()نریمی0933)فیروزه و همکاران، 

های آموزشی مبتنی بر وب ( سیستمLCMS( )9های مدیریت محتوای یادگیری)( سیستم9( دروس مبتنی بر وب )0)

 .(Romero and Ventura, 2007است ) (AIWBESهوشمند و سازگار)

برای قراردادن دروس روی وب استفاده  HTMLی بر وب از استاندارد ــهای دروس مبتندروس مبتنی بر وب: سیستم

ی سیستم توسط تواند برای استخراج اطالعات؛ از جمله چگونگی استفادهکاوی در سیستم مفروض میکنند. دادهمی

ی موضوعات توسط آنها، صفحاتی که ایشان، چگونگی ترتیب مطالعه گی تأثیر روش آموزش برورزان متفاوت، چگوندانش

قرار استفاده مورد شود، گذرند، مدت زمانی که صرف خواندن یک صفحه، یک فصل و یا کل درس میبدون خواندن می

 .(Romero and Ventura, 2007) می گیرد

ها و مدیریت محتوای یادگیری بسترهایی هستند که تنوع بزرگی از کانالهای مدیریت محتوای یادگیری: سیستم سیستم

کنند. آنها به مربیان کنندگان در درس را ایجاد میفضاهای کاری برای تسهیل اشتراک اطالعات و ارتباط میان شرکت

ها، مدیریت کت در بحثها، شرها و امتحانازی تمرینــسورزان، تولید محتوا، آمادهامکان توزیع اطالعات بین دانش

دهند ( را میForumsها )وگو و شرکت در انجمنهای راه دور و آموزش مشارکتی با استفاده از تاالر گفتکالس

(Romero and Ventura, 2007()Romero et al, 2008این نوع سیستم .)ورزان را مانند های دانشتوانند فعالیتها می

های واقعی یا مجازی و حتی ارتباط با دیگران را در خود نجام وظایف گوناگون در محیطخواندن، نوشتن، امتحان دادن، ا

تواند تمامی اطالعات کنند که میای را فراهم میها پایگاه داده(. همچنین این سیستمMostow et al, 2005ثبت کنند )

بران با سیستم را در خود ذخیره کند. از آنجا ی تعامل کارسیستم اعم از اطالعات شخصی کاربران، نتایج دانشگاهی و داده

 Romeroها را تولید کنند که مدیریت  دستی  آنها مشکل است )توانند روزانه حجم وسیعی از دادهها میکه این سیستم

and Ventura, 2007()Romero et al, 2008شناسایی الگوهای مفید  تواند برای تحلیل داده به منظورکاوی می( داده

های ی که در آنها از تکنیکــــ(. بسیاری از مسائل آموزش الکترونیکRomero and Ventura, 2007شود )تفاده اس

-ورز، فراهم نمودن دروسی مطابق با رفتار یادگیری دانشبا ارزیابی کارایی یادگیری دانش ، کاوی استفاده شده استداده

ورزان دروس و کشف رفتار ر وب، ایجاد بازخورد به معلمان و دانشورز، ارزیابی مواد آموزشی و دروس آموزشی مبتنی ب

 (.Castro et al, 2007ورز شاخص سروکار دارند )یادگیری دانش

های آموزشی مبتنی بر وب هوشمند و سازگار با ساخت های آموزشی مبتنی بر وب هوشمند و سازگار: سیستمسیستم

ورز به منظور تطبیق با ورز و استفاده از این مدل از طریق تعامل با دانشدانشها و دانش فردی هر مدلی از اهداف، اولویت

های تعلیم خصوصی ی اتصال سیستمها نتیجهد. این نوع سیستمننیازهای او سعی در سازگاری بیشتری دار

نظور پیشنهاد مواد کاوی به مها داده. در این نوع سیستمهستند( AHSای سازگار)های فرارسانه( و سیستمITSهوشمند)

( و پیشنهاد دروس با سطح مناسب به Tang and McCalla, 2005ورز )شده به دانشآموزشی مناسب، سازگار و شخصی

 .(0931سایی و همکاران، )نریمی(Chen et al, 2005ورز با سطح یادگیری متفاوت قابل استفاده است )هر دانش

بندی و بندی، خوشهگیرد. ازجمله: کشف قوانین وابستگی، ردهموزش بکار میهای مختلفی را در حوزه آکاوی تکنیکداده

 (.0933نژاد، لو و هاشمی()حاتمWitten and Frank, 2005تشخیص ناهمگونی )

دهند. آنها امکان پیدا قوانین وابستگی: این قوانین ارتباطات جالب و پنهان را مابین خصایص یک مجموعه داده نشان می

دهند که مقدمه و تالی خصایصی از مجموعه داده را می ---تالی ---در اینصورت ---مقدمه ---طی شبیه اگرکردن رواب

 (.0933نژاد، لو و هاشمیهستند )حاتم
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های از قبل کاوی است که عضویت یک نمونه داده را در یکی از گروهبندی یکی از عملیات موجود در دادهبندی: ردهرده

کاوی آموزشی ممکن است بخواهیم با درنظر گرفتن مقدار تالش یک دانشجو کند. در دادهی میبینمشخص شده پیش

 (.0933نژاد، لو و هاشمی()حاتمWitten and Frank, 2005بینی کنیم )نمره نهایی او را پیش

هم باشند به کان شبیه هایی از اشیاء بطوری که اشیاء موجود در گروه تا حد امبندی یعنی یافتن گروهبندی: خوشهخوشه

های توان دانشجویان را براساس ویژگیها متفاوت باشند. با استفاده از این تکنیک میو با اشیاء موجود در سایر گروه

لو و بندی کرد و با هر گروه از آنها بصورت مناسبی رفتار کرد )حاتممختلفی به عنوان مثال میزان فعال بودن آنها گروه

 (.0933نژاد، هاشمی

ی متفاوت از بقیه هستند پیدا کند. در ـکند تا آنهایی را که خیلها را جستجو میتشخیص ناهمگونی: این تکنیک داده

 ،توان از این تکنیک در جهت پیدا کردن دانشجویانی که مشکالت خاصی از قبیل یادگیری دارندکاوی آموزشی میداده

نژاد، لو و هاشمیواند راهکار مناسبی را در جهت رفع آنها بکار گیرد )حاتمتاستفاده نمود. با تشخیص این موارد مدرس می

0933.) 

( 9پردازش داده، )( پیش9آوری داده، )( جمع0های آموزش الکترونیکی شامل مراحل )کاوی در سیستمفرآیند داده

 (.Romero et al, 2008پردازش است )( پس1کاوی، )های دادهکاربردالگوریتم

های آموزش سنتی و آموزش های ثبت رویداد سیستمها و فایلهای موجود در پایگاه دادهتوان از دادهری داده: میآوجمع

کاوی استفاده کرد. برای مثال: بیشتر های متفاوت دادهکــــی مورد نیاز برای اعمال تکنیاز راه دور به عنوان داده

کنند بلکه آنها را در قالب پایگاه های متنی ذخیره نمیا  به صورت فایلهای مدیریت محتوای یادگیری، رویدادها رسیستم

ی تعامل کاربران با ای شامل اطالعات سیستم اعم از اطالعات شخصی کاربران، نتایج دانشگاهی و دادهی رابطهداده

طالعات سطح پایین مانند یک ورزان اعم از اهای دانشها تمامی فعالیتکنند. این نوع سیستمسیستم و غیره استفاده می

ی، زمان سپری شده و غیره را در خود ذخیره ــکلیک ساده در فرآیند هدایت و اطالعات سطح باال مانند نمرات امتحان

 (.0931، و همکاران ساییهای آن استفاده کرد )نریمیتوان از داده( که میGarcia et al, 2007کنند )می

کاوی مفروضی ردازش داده امکان تبدیل داده به شکل مناسب را توسط الگوریتم دادهپپردازش داده: مرحله پیشپیش

پردازش داده توسط مدیران (. وظایف پیشRomero and Ventura, 2007()Romero et al, 2008کند )فراهم می

پردازش داده را به ششود و فرآیندی دستی است که در آن مدیر باید تعدادی از وظایف پیهای آموزشی انجام میسیستم

توان به پاکسازی داده، شناسایی کاربر، شناسایی نشست، تکمیل مسیر، پردازش داده میبرد. از جمله وظایف پیشبکار 

 ,Romero and Venturaسازی داده، انسجام داده و کاهش داده اشاره نمود )شناسایی تراکنش، تبدیل و غنی

2007()Romero et al, 2008( )Garcia et al, 20070931، و همکاران سایی( )نریمی.) 

  بندی،بندی، پیشگویی، خوشههای دستهکاوی: این بخش شامل بکارگیری یکی از الگوریتمهای دادهکاربرد الگوریتم

های کشف شده را کاوی اجرا شده تا مدلهای دادهباشد. الگوریتمکاوی در آموزش الکترونیکی میقوانین انجمنی و متن

های کاربرد الگوریتم ر(. جدول زیر مروری کلی ب0939سازی کنند)رضاپور و همکاران، یجاد و دانش حاصل را خالصها

شود، بیشتر کارهای . همانطور که مالحظه میدارد 9100تا  0333های آموزشی از سال کاوی متفاوت در سیستمداده

ورزان و راهنمایی آنها، پیشنهاد مواد آموزشی سازگار ایی دانشی آموزش الکترونیکی به ارزیابی کارانجام شده در حوزه

ورزان و یافت افزاری برای هدایت دانشبندی منابع آموزشی، ساخت پیشکارهای نرمبراساس رفتار یادگیری آنها، دسته

 (.0931، و همکاران ساییاند)نریمیتر منابع مناسب پرداختهسریع
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شوند. از آنجا وانین به دست آمده برای عملیات بیشتر توسط معلم تفسیر، بازیابی و استفاده میپردازش داده: نتایج و قپس

ورزان و گیری در مورد دانشآنگاه( را برای تصمیم---که معلمان اطالعات کشف شده )برای مثال در شکل قوانین اگر

، بنابراین دهند میقراراستفاده مورد ورزان های سیستم مدیریت یادگیری درس به منظور بهبود یادگیری دانشفعالیت

کاوی باید خروجی را در قالب قابل درکی مثل متادیتای آموزش الکترونیکی استاندارد بیان کنند های دادهالگوریتم

(Garcia et al, 20070931، و همکاران سایی( )نریمی.) 

( )مقصودی و همکاران، Romero and Ventura, 2007)باشدمیکاوی آموزشی ساختار داده دهندهشکل زیر نشان

 (.0931، و همکاران سایی( )نریمی0930
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  گیریبحث و نتیجه
های مختلف از جمله اقتصادی، گیری در زمینهتغییرات چشم ،باتوجه به پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات و تکنولوژی

اند و در نتیجه مفاهیمی نیز با این تغییرات مواجه شدهمهندسی، پزشکی و غیره صورت گرفته است. آموزش و یادگیری 

باشند. برای ند که دارای مزایای مختلفی میاههمچون سیستم آموزش الکترونیکی و سیستم یادگیری الکترونیکی تعریف شد

کاوی استفاده ای دادههتوان از تکنیکها میتر از این سیستمی هرچه بهتر و بهینهگیری مناسب از این مزایا و استفادهبهره

هدایت هرچه بهتر جویندگان دانش توانند موجب ها میات مفید و کارآمد را استخراج کرد و این تکنیکنمود و الگوها و اطالع

 ما بررسی مختصری از کارهای انجامدر این مقاله،  د.ندها برای ارائه مناسب مطالب یاری و همچنین اساتید و مسئوالن ر هدش

ررسی به ب آموزش الکترونیکی کاوی ودادهپس از معرفی مختصری از  دهیم. همچنینوضوع مورد نظر را ارائه میشده در م

 پرداخت. کاوی خواهیمبهبود آموزش الکترونیکی با استفاده از داده

 

  منابع
 آوری اطالعات در خدمت آموزش هنر دسترسی، نشر نی، فن0939اسکویی، یاسمن، 

کاوی برای سیستم مدیریت سطح علمی دانشجویان و های داده، روش0939محمد و فروزان مفرد، مهرناز، ، خدامرادیافراش، محمدرضا و 

 های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوترموسسات آموزش عالی، اولین همایش ملی پیشرفت

 11تا91، از صفحۀ 03ماره ، ش1، نشریۀ مدیریت فردا، دوره 0931اخوان، پیمان و حیدری، صفاناز، 

، از صفحۀ 01پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال ششم، شماره -، فصلنامه علمی0933تارخ، محمدجعفر و شریفیان، کبری، 

 033تا010

کنفرانس  کاوی، سومینهای داده، تحلیل رفتار آموزشی دانشجویان با استفاده از تکنیک0933نژاد، سیدجواد، لو، عبدالرضا و هاشمیحاتم

 کاوی،تهرانداده

 کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری، کتاب الکترونیکی، سایت تیبیان، داده0939حری، هومن، 

کاوی، نشریۀ مدیریت های دادهبانک با کمک الگوریتمبندی مشتریان اینترنت، طبقه0939اصل، سعید، رادفر، رضا و نظافتی، نوید و یوسفی

 31تا10، از صفحۀ 0شماره ،1فناوری اطالعات، دوره
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های ها و مدلها در مطالعات کمی و آمیخته، روشبندی: ابزاری برای آنالیز داده، خوشه0939الهدائی، سیدحسن، رادمهر، فرزاد و علم

 09-91، صص:01شناختی، سال چهارم، شمارهروان

های یادگیری الکترونیکی رتر سنجش فراگیران در دورههای ب، تعیین روش0939رضاپور، محمد و سپهری، محمدمهدی و رضاپور، حسن، 

 1، شماره01های مدیریت در ایران، دورۀکاوی، پژوهشرویکرد داده –
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( و جایگاه آن در نظام آموزش دانشگاهی، مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش E-learning، یادگیری الکترونیک )0931غالمحسینی، لیال، 

  1، شماره مسلسل9جمهوری اسالمی ایران، سال سوم، شماره

 0، شماره90ر عصر اطالعات، علوم و فناوری اطالعات، دوره، آموزش الکترونیکی پارادیم جدید د0931فرهادی، ربابه، 

های آموزشی و مدیریت کاوی آموزشی در جهت بهبود عملکرد سیستم، کاربردهای داده0933فیروزه، شیوا و براانی،احمد و وحدت، داود، 

 01-0ها، اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش، مشهد، صفحات آموزش در سازمان

کاوی در حوزه یادگیری ، ارائه مدلی برای استخراج اطالعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن0930نژاد، مینا، ، احمدآقا و کیهانیکاردان

 11-11، صص:09و00های پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران، سال چهارم، شماره –الکترونیکی، فصلنامه علمی 

 ، اولین همایش و جشنواره توسعه مجازی جامعه ایران E-learning-یکی، آموزش الکترون0931کامبد، محمد، 

بندی در جداسازی رکوردهای داده صفحات وب ، استفاده از تکنیک خوشه0933کشاورزی، امین و پیروی، فرزاد و رحمانی، امیرمسعود، 

 کاوی، تهرانیافته، چهارمین کنفرانس دادهنیمه ساخت

کاوی و کاربردهای آن در صنایع ، مروری بر علم داده0939یب و سایبانی، مصباح و مرادی، عباس، محمودی، کیومرث و رستمی، حب
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