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Background and Objectives: Today, e-learning is considered as a transformational 
technology and an important tool in the process of education and educational activities. On 
the other hand, the need to learn English as the first language in the world in order to 
exchange information and communicate with other nations in order to use up-to-date 
knowledge is undeniable, so the use of information technology to produce and provide 
educational services to improve English language teaching and learning is effective. 
Identifying the effective factors in achieving learning is one of the important and researched 
cases. Since the factors affecting learning are very wide and extensive, it is important to 
identify these factors in solving the problems and shortcomings of the educational system. 
One of these factors is cognitive style. People use different learning styles according to their 
individual differences. Cognitive style can be defined as the way people process new 
information and experiences in their minds; therefore, it is necessary to create a personalized 
environment based on the cognitive style of individuals in order to better adapt the 
educational strategy to the needs and abilities of the user and increase the efficiency of the 
learning process. In this research, Riding’s cognitive style, which divides people into two 
dimensions, verbal-imagery and wholistic-analytic, is used as an effective factor in learning. 
This study aims to predict the cognitive style of riding, based on the mouse movement of 
users in a language teaching software. In this regard, the language training software was 
designed and implemented, in which all the user's mouse movements are recorded on a 
millisecond scale when reading the English text and using the media designed in the software. 
Next, by using machine learning methods and interactive data stored from users while 
working with the software, an intelligent model was presented that categorizes people in 
two dimensions based on Riding’s cognitive style. This research is practical in terms of 
purpose. 
Methods: In this study, Peterson’s cognitive style test is used to extract learners' cognitive 
style with the aim of constructing labeled data. Also, individuals’ mouse data is recorded 
when interacting with software, and artificial intelligence-based machine learning algorithms 
and models are used to build intelligent models for classifying and predicting individuals' 
cognitive styles. The process of training and building smart models is done through labeled 
data. Finally, the models used are evaluated by comparing the results of the cognitive style 
test and the outputs of the intelligent models. In the exams, male and female students aged 
between 22 and 35, with bachelor's and master's degrees familiar with English participated. 
Findings: Users stored interactive data was used as the input to the five classifiers of the 
decision tree, neural network, nearest neighbor, support vector machine, and random forest. 
Patterson test results were also used as labels for these models; thus, individuals were 
categorized into two dimensions based on Riding’s cognitive style. The best classification was 
related to the decision tree with 90% accuracy in the verbal-imagery dimension and 87% 
accuracy in the wholist-analytic dimension of the results of this research. 
Conclusion: According to the findings of this study, the designed language teaching system 
can intelligently extract the cognitive style of people when reading the English passage with 
appropriate accuracy. Therefore, in the future, the ability to provide personalized content in 
accordance with the cognitive style of people can be added to the designed software. 

 

Tech. Edu. J. 17(1): 209-232, Winter 2023 

 
Technology of Education Journal 

(TEJ) 
Homepage:  jte.sru.ac.ir 

 

TEJ SRTTU 



 E. Pozo uki et al                                                                        (                210)                                                                           و همکاران احسان پازوکی

 
NUMBER OF TABLES 

13 

 
NUMBER OF FIGURES 

14 

 
NUMBER OF REFERENCES 

41 

 
 ی پژوهش  مقاله

 ها با سامانه آموزش زبان انگلیسی ستخراج هوشمند سبک شناختی یادگیرندگان بر اساس تعامل آن ا

  ، محمدرضا رضائیابراهیم پوررضا   ، *احسان پازوکی ، معصومه معطری 
 ی، تهران، ایران ئدانشگاه تربیت دبیر شهید رجا دسی کامپیوتر، نگروه هوش مصنوعی، دانشکده مه 
 

 چکیده  

 

 

 1401خرداد  29تاریخ دریافت: 

 1401شهریور  21تاریخ داوری: 

 1401آبان  02تاریخ اصالح: 

 1401دی  10تاریخ پذیرش: 

 

 

 واژگان کلیدی:  

 یادگیری الکترونیکی

 سبک شناختی

 آموزش زبان انگلیسی

 یادگیری ماشین 

 
 
 نویسنده مسئول  *

 ehsan.pazouki@sru.ac.ir 
  021-22970117 

     

اهداف: و  به  پیشینه  الکترونیکی  یادگیری  فنّاورامروزه  یک  و    نی آفر تحول  ی عنوان  آموزش  فرایند  در  مهم  ابزاری  و 

  اطالعات منظور مبادله عنوان زبان اول دنیا بهنیاز به یادگیری زبان انگلیسی بهاز طرفی  .استهای آموزشی مطرح فعالیت

  ت عا فناوری اطالاستفاده از  ، بنابراین  است  انکاررقابلیدانش روز غ  یریکارگهدف بهبا    سایر مللو ارتباط برقرار کردن با  

شناسایی عوامل    .است  مؤثر   منظور تولید و ارائه خدمات آموزشی در راستای بهبود آموزش و یادگیری زبان انگلیسیبه

. از آنجا که عوامل مؤثر بر یادگیری بسیار گسترده و وسیع  استهای مهم و مورد پژوهش مؤثر در یادگیری، یکی از مقوله

شناختی  سبک  ، یکی از این عوامل  .های سیستم آموزشی مهم استشناسایی این عوامل در رفع مشکالت و نارسایی  ؛هستند

توان  جویند. سبک شناختی را میهای متفاوتی برای یادگیری بهره میهای فردی خود از سبک. افراد به تناسب تفاوتاست

بنابراین ایجاد محیط  ؛  کنند، تعریف کردتجربیات تازه را در ذهن خود پردازش میعنوان روشی که افراد اطالعات و  به

هدف انطباق بیشتر راهبرد آموزشی با نیازها و توانایی کاربر و افزایش  با   ،سبک شناختی افراد  اساسسازی شده بر شخصی

- کالمیکه افراد را در دو بعد  در این پژوهش، از سبک شناختی رایدینگ    امری ضروری است.  ،بازدهی روند یادگیری

کلی و  تقسیم  جزئی-نگرتصویری  استفاده    عنوان به  ،کندمینگر  یادگیری  در  مؤثر  هدف  شودیمعامل  با  مطالعه  این   .

. در همین راستا،  باشدیمافزار آموزش زبان  اساس حرکت موس کاربران در یک نرمشناختی رایدینگ، بری سبکنیب شیپ

ثانیه هنگام مطالعه  که در آن تمامی حرکات موس کاربر در مقیاس میلیشد سازی افزار آموزش زبانی طراحی و پیادهنرم

انگلیسی و استفاده از   نرم  امکاناتمتن  یادگیری  با استفاده از روش  شود. در ادامهافزار،  ثبت میطراحی شده در  های 

افزار، مدل هوشمندی ارائه شد که افراد را در دو  شده از کاربران هنگام کار با نرمهای تعاملی ذخیرهماشین توسط داده

 . این پژوهش از نظر هدف کاربردی است.کندیمبندی شناختی رایدینگ دستهمبتنی بر سبک بعد 

آزمون سبک  :هاروش از  پژوهش  این  پترسن جهت استخراج سبکدر  با هدف ساخت شناختی  شناختی  یادگیرندگان 

ها و  افزار ثبت شده و از الگوریتمهای موس افراد هنگام تعامل با نرمشود. همچنین، دادهدار استفاده میهای برچسبداده

مدلمدل ساخت  جهت  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  ماشین  یادگیری  طبقههای  برای  هوشمند  پیشهای  و  بینی  بندی 

استفاده  سبک افراد  مدلمیشناختی  و ساخت  آموزش  فرآیند  دادهشود.  از طریق  برچسبهای هوشمند  انجام  های  دار 

های  های مدلبا مقایسه نتایج حاصل از آزمون سبک شناختی و خروجی  ،های استفاده شدهشود. در نهایت ارزیابی مدلمی

سال، دارای تحصیالت کارشناسی و   35تا  22های انجام شده از دانشجویان خانم و آقا شود. در آزمونهوشمند انجام می

 .ایمگرفتهکمک کارشناسی ارشد آشنا به زبان انگلیسی  

تعاداده  ها:یافته  پنج    عنوانبهشده کاربران  ملی ذخیرههای  نزدیکدرخت تصمیم، شبکه  بندطبقهورودی  رین  تعصبی، 

استفاده    ها برچسب این مدل  عنوان بهنتایج آزمون پترسون    شین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی، همچنینهمسایه، ما

ی، مربوط به درخت  بندطبقهبهترین  بندی شدند.  شناختی رایدینگ دستهمبتنی بر سبک  افراد در دو بعدبنابراین  ؛  شد

 بود.   پژوهشنگر از نتایج این جزئی -نگرکلی% در بعد 87دقت تصویری و –بعد کالمی   در % 90تصمیم با دقت 

به    گیری:نتیجه توجه  پژوهش،    یهاافتهیبا  شده  این  طراحی  زبان  آموزش  هوشمندبه  تواندیمسامانه  سبک    صورت 

قابلیت ارائه محتوای    توانیمآینده  بنابراین در    استخراج کند.افراد را هنگام مطالعه متن انگلیسی با دقت مناسبی    شناختی

 طراحی شده اضافه کرد. افزار نرمی شده منطبق بر سبک شناختی افراد را به سازیشخص
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 مه مقدّ

زندگی انسانی   ی مختلفهاجنبهو اطالعات تمام    فناوریروزافزون    رشد

آموزش است.  داده  قرار  خود  تأثیر  تحت  یادگیری  را  امر    و  یک  هم 

انسان است   ریناپذییجدا زندگی  ترین  از مهم   یکیآموزش    رون یازا  ؛از 

جد   ییهانهیزم تحول  دستخوش  که  است  یاست  یادگیری    .[1]شده 

از  الکترونیک که    ییهافرصت ی  از  جه یدرنتاست  و    استفاده  اینترنت 

برای دیگر    کامپیوتر  با  تبادل  و  آموزشی  محتویات  به  دسترسی 

پیونددهنده    که  ،یادگیری الکترونیکی .[ 2]است  جادشدهیا  یادگیرندگان

 است.   داشتهیی بر یادگیری افراد  سزاب  تأثیر،  فناوری و آموزش است

است و تعاریف گوناگون و    یاترونیکی واژه بسیار گسترده یادگیری الک

جامع  اما  دارد؛  وجود  آن  با  رابطه  در  درع  نیترمختلفی    حال نیو 

توان از این واژه ارائه داد عبارت است از هر نوع  تعریفی که می  نیترکوتاه 

  الکترونیکی انجام گیرد   هایرسانهیادگیری یا آموزشی که با کمک انواع  

تکنولوژیکی    ی هاشرفت یپواقع یادگیری الکترونیکی استفاده از    در  .[3]

فارغ از زمان    ،ن افراد در جهت یادگیریساخت   کردن و توانمندبرای فعال

است و الکترونیکی    .مکان  بر    عنوانبهیادگیری  مبتنی  راهبرد  یک 

جستجوگری و سازندگی مفاهیم، یادگیرندگان را وادار به تفکر در سطوح  

  ات پیچیده را تحلیل کرده و بهطالع نموده تا به این ترتیب بتوانند ا  البا

رخطِ جذاب خلق  آموزش و یادگیری ب  راهبردکار بندند و از این راه یک  

 .[4]کنند

انگلیسی به منظور مبادله  عنوان زبان اول دنیا به نیاز به یادگیری زبان 

دانش روز    یریکارگعات و ارتباط برقرار کردن با دیگران باهدف به اطال 

ضروربنابراین    ؛است  انکاررقابل یغ از  فناوری  بردهای  کار  نیتری یکی 

و ارتباطات، تولید خدمات آموزشی در آموزش و یادگیری زبان    عاتاطال 

الکترون  یریکارگبه  .[5]استانگلیسی   زبان    یکی آموزش  آموزش  در 

که   استتدریس   هایبرای فرایندهای ابتکاری روش  یا زه یانگ ی،سیانگل

کردن کارایی تدریس و آموزش است. به دلیل کاربرد  هدفشان برجسته

تر شده و فراگیران  عات در آموزش و یادگیری، دروس جذاب فناوری اطال

در   یفنّاورابند. با استفاده از این یبیشتری در کالس حضور می  زهی باانگ

زبان،   تغاستراتژی آموزش  اساساً  آموزشی  گذشته،  درکند.  می   رییهای 

انگل  سیتدر استراتژی   یسیزبان  بودتحت سلطه  محور  معلم  اما    ؛های 

استراتژی می   یکیالکترون  یریادگی دانش تواند  به  را  آموزشی  آموز  های 

ی از  ریگبهره در آموزش زبان انگلیسی،    شودمی . ادعا  کند  لیمحور تبد

های کلی آموزان در بهبود مهارت زبان  به  تواندمییادگیری الکترونیکی  

  و با تمرکز  کردهدستور زبان کمک ، درک مطلب و زبانی، تلفظ، واژگان

کمک    انیب  ییو توانا  ییو بهبود درک شنوا  یزبان  تیحساس  تیبر تقو

  دا یتسلط پ  ی سیآموزان بتوانند در اسرع وقت به زبان انگلتا دانش  کند

 . [7,  6]کنند

مطالب   به  توجه  اطال   شدهگفتهبا  ارتباطات  عاتفناوری  تواند  می  و 

قابل توجهی بر میزان و سرعت یادگیری زبان انگلیسی داشته    راتیتأث

با ایجاد   ی متعددیهاتحقیقات و پژوهش  برای اثبات این موضوع باشد.

محیط الکترونیکی    ریتأث بررسی    بهمحیط سنتی و الکترونیکی،    زمانهم

انگلیسی   زبان  یادگیری  بودن   که  اندپرداخته بر  مفید  از  حاکی  اکثراً 

 . [9,  8,  1]بهبود یادگیری بوده استدر    های الکترونیکیابزار  ستفاده ازا

پارامتر مانند درک    نیو دشوار است. چند  دهیچیپ  ندیفرا  کی  یریادگی

مهارت افراد،  توسط  دانش  عملکرد  عمومو  وآن   یهای    ی های ژگیها، 

 کنند.می  فایا  ندیفرا  نیدر ا  ینقش مهم  یطیها و عوامل محآن  شناختی

له  أ، حل مسیریگم یدهد که افراد در تصممطالعات روانشناسی نشان می 

متفاوت هستندو   یکدیگر  با  در    .[10]یادگیری  مؤثر  عوامل  شناسایی 

. از آنجا که  [11]استهای مهم و مورد پژوهش  مقولهیادگیری، یکی از  

بسیار گسترده و وسیع هستند، شناسایی این  عوامل مؤثر بر یادگیری  

   .های سیستم آموزشی مهم استعوامل در رفع مشکالت و نارسایی

لحاظ کردن یک شیوه مناسب آموزش باعث بهبود عملکرد یادگیرنده  

دهد که در مطالعه نشان می   نیچند  جیشود. نتادر محیط آموزشی می 

ا گرفتن  طراحتفاوت   نینظر  در  آموزش،    یر یادگیهای  محیط  ی ها  و 

کارا  یاثربخش افزا  یریادگیهای  فعالیت  ییو  از    .دهدمی   شیرا  یکی 

محیط با توجه  سازی  یاهداف مهم سیستم یادگیری الکترونیکی شخص

بدون    عقیده بسیاری از پژوهشگرانه  ب  .استیادگیرنده  های  به ویژگی

  ن بنابرای   .[12]افتدی ، یادگیری مؤثر اتفاق نمیر یپذق یتطبرویکردهای  

به روش مقرون به    آموزدانش هر    یبرا  ی قیتطب  یریادگیتجربه    کیارائه  

 . [13]موجود در سراسر جهان است  یهاچالش یکی از  صرفه  

تطبیقی   برا اصطالح  در    یریادگی های  محیط  یسازیشخص   یاغلب 

را    یقیتطب  یهاستم یدر مورد س  قاتیتحق  .[14]شوداستفاده می   اتیادب

  ی جستجو کرد. در آن زمان، دو حوزه اصل 1990دهه  لیتوان در اوامی

کردند. تعداد    جاد یرا ا  یغن  یقاتیتحق  یهاده یکاربر، ا  یسازابرمتن و مدل 

  ی ها را در حوزه   کیاستات  یمشکالت فرامتن  یقاتیتحق  یهامیاز ت  یادیز

  ی های مختلف برا داده و شروع به مطالعه روش  صیمختلف برنامه تشخ

س  قیتطب به   یهاستمیرفتار  کاربران  با  جداگانه  ابرمتن  صورت 

 . [15]اندکرده 

متمرکز    یکیالکترون  یریادگی  نهیزم   در  یعلم  قاتیدر حال حاضر، تحق

بسترها انگ  یر یادگی  یبر  انتظارات،  که  ،  ی ریادگی  یهاوه ی، شزهیاست 

ن و  فزابه  رندهیادگی  یازها یعادات  م  یانده یطور  قرار  توجه  -یمورد 

  ی ساز یشخصبرای    تواندیمدر یک سیستم    یری پذقیتطب  .[16]ردیگ

بر   آموزشی  مطالب  ارائه  نحوه  یا  آموزشی    ی ها ی ژگیو  اساسمحتوای 

  ی ها یژگیو  شخصیت،  سطح دانش،  ،ی ریادگی  یهامختلف مانند سبک 

را    پذیریدر پژوهشی تطبیق .  [18,  17]استفاده شوند  رهیو غ  یشناخت

های  و ویژگی  ازهایرفتار خود با توجه به ن  رییتغ  یبرا   ستمیس  کی  ییتوانا

  ی برا  یقیتطب  یریادگی  یهادستورالعمل   .[19]کندمییادگیرنده تعریف  

  ک ی در    آموزدانش تجربه    شیو افزا  یفرد  یر یادگی  یبهبود دستاوردها 

  ی ریادگیاست. ثابت شده است که    ازیمورد ن  یشخص  یریادگی  طیمح

  ی ریادگیمانند    یسنت  یریادگی  طیمح  کیکارآمدتر از    اریبس  یقیتطب

 . [20]کالس درس است

های فردی ازجمله عوامل مؤثر بر یادگیری  که گفته شد تفاوت  طورهمان

ممکن    یدارند. برخ  یر یادگی  یبرا   ی های متفاوتروش است. افراد مختلف  
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به  از طراست  کنند  ریتصاو  قیسرعت  است    گرید  یبرخ  ؛درک  ممکن 

ها  خوبی با نظریهممکن است به   یدهند. برخ   حیمتون و خواندن را ترج

و مثال   شیآزما  قیممکن است از طر  گرید یبرخ ؛سروکار داشته باشند

تفاوت   .رند یبگ  ادی به  توجه  نحوه در  در  افراد  پردازش    های  و  دریافت 

 خوریم. برمی   یشناخت  سبک اطالعات به مفهومی به اسم  

های  تفاوتعنوان یکی از عوامل  از قرن پیش به  یشناخت  سبک مفهوم  

پ یادگیری   توسط  روانشناسان  افراد  و  آموزشی  شده  ژوهشگران  مطرح 

با   آلپورت  اینکه  است.  برا  هرروش  »  یشناختسبکبیان  حل    یفرد 

برای اولین بار    ؛«ن استو به خاطر سپرد  اطالعات  له، تفکر، درکأمس

های فردی خود از  افراد به تناسب تفاوت .[21]این مفهوم را مطرح کرد

-شناختی را میجویند. سبک های متفاوتی برای یادگیری بهره میسبک

تجربیات تازه را در ذهن خود  عنوان روشی که افراد اطالعات و  توان به

 .کنند، تعریف کردپردازش می

  است که   این زمینه  یهاه ینظر  نیترمعروف شناختی رایدینگ از  سبک 

  سندگان یتمرکز دارد. نو  یهای شناختتوسعه مهارت   یعمدتاً بر چگونگ

ب شناخت می  انیآن  سبک  که  فرد  یکنند  تفکر  ع طرز  در  حال    نیو 

عاد  یکردهایرو و  عالقه  برا   یمورد  نماسازمان   یافراد  و    ش ی دهی 

است  ا[22]اطالعات  بر  عالوه  آنن ی.  را    یری ادگی  یاستراتژ  کیها  ، 

  ت ی مطابقت با الزامات فعال  یبرا   رندهیادگیکه توسط    ییندهایعنوان فرابه

کنند که در ها ادعا میآن  کنند.می  فیشود، تعراستفاده می  یریادگی

آموخته و توسعه    یدوره زمان  کیممکن است در    های که استراتژ  یحال

 هر فرد هستند.  یهای نسبتاً ذاتو ویژگی  بودهها ثابت  داده شوند، سبک 

  ی کردها یها اساساً بر روکنند که مدل آن ادعا می   این سبک  پردازانه ینظر

مهارت  شناختتوسعه  است  یهای  جهت   نیبنابرا  ؛متمرکز    ی ریگبر 

های  و مهارت   ی، نگرش اجتماعیعمل  یر یادگیبه آموزش،    لیمطالعه، تما

رایدینگ و چیما بیش از سی نظریه و مدل    .گذاردیتأثیر م  یتیریمد

های شناختی و یادگیری را  سبک با  مرتبط    یهاارائه شده در پژوهش 

قرار   بازنگری  و  تا  مورد مطالعه  و تالش کردند    رائهایی  هاسبکدادند 

ها ازجمله هوش و شخصیت  تا کمترین همپوشی را با دیگر سازه   دهند

نظریات موجود به این نتیجه    سازیاین محققان با یکپارچه   داشته باشد.

همه    اندده یرس می   هایسبککه  را  بعد پیشنهادی  دو  قالب  در  توان 

 –کالمی  »و    (Wholist-Analytic)  «نگریجزئ  -نگریکل»شناختی  

 .[23]ی کردبنددسته  (Verbal-Imagery)«تصویری

سازی  برای یکپارچه   ییهاواره طرح   یدارا   نگرهایکل  هینظر  نیبر اساس ا

ها برای  مختلف و سپس ترکیب آن   یهارگروه یو ساخت معنی با درک ز

بزرگ  تصویر  به یک  تحلرسیدن  مقابل  در  توانند  می  هایلی تر هستند. 

سرعت مشکل را تشخیص  های مجزا تقسیم کرده و به له را به قسمت أمس

م  ؛دهند مشکل    مکناما  از  جامع  تصویر  یک  گسترش  به  قادر  است 

ی چندین  ریگاندازه ، تعاریف و روش  هایژگی ورایدینگ با بررسی  نباشند.  

دیداری، کلمه تصویری را برای این بعد مطرح    -سبک مطرح شده کالمی

صورت  تمایل افراد را به پردازش اطالعات به   یریتصو  -یکالم  بعدکرد.  

قالب تصاویر   یا در  بعد کالمی  سنجدی ذهنی مکالمی  بر    -.  تصویری 

شیوه عادتی فرد در بازنمودن اطالعات در طول تفکر تأکید دارد. کاربران  

م نظر  به  نمـایش  سبک   رسدی کالمی  بـه  را  پراکنـده  راهبـردی  های 

جستجو    جهیو از راهبرد مرور برای درک محتوای صفحه نت  گذارندیم

م تصککه  ی حالدر  ؛ندنکی استفاده  راهباربران  سبک  ی  د رویری 

 . [24]ندینمایال ممطالعه را دنب  کردیسـاختاریافته و رو

ا  تحقیقاتدر   شناختی  اخیر  سبک  مهم    عنوانبهز  ویژگی  در  یک 

شده  شخصی   یهاپژوهش  استفاده  الکترونیکی  یادگیری  محیط  سازی 

، روش تشخیص و به شناختیبا معرفی هر سبک    پردازانهینظر  است.

طور  به  هاسال آوردن سبک معرفی شده را نیز مطرح کردند. در این  دست

معرفی شده توسط   نامهپرسش با استفاده از شناختی های سبک ،یسنت

تا رفتار    خواهندی م  افرادگیرند و از مورد سنجش قرار می   پردازانه ینظر

ارز را  این    کنند.  یابیخود  کاربران    سؤالتعدادی    هانامهپرسش در  از 

-به دست  شناختیاساس قضاوت خود افراد، سبک  و بر  شودمیپرسیده  

 . دیآیم

با  شناساروش   از پرسش یی سبک شناختی    ی ها با کالس نامه  استفاده 

تحل  یسنت و  مشاهده  فرادانش   حاتی ترج  لیکه  کل  در    ند یآموزان 

ا  یریادگی است.  متناسب  است،  هر   یحال  ر د  نیدشوار  در  که  است 

اندازه   نیادر    ،یفیک  ینظرسنج از  عد  های ریگنوع  مشکالت    ی ا ده یبا 

از محققان را به ادغام    یانده یاشکاالت تعداد فزا  نیا  .[25]  یممواجه هست

  ب یترغ  یکیالکترون  یریادگی  ستمیدر س  شناختی  هایچارچوب سبک 

از   است.  به   یکی الکترون  یریادگی  ستمیس  طرف،  کیکرده  که 

می  اجازه  رفتارهاجستجوگران  فراآموز دانش ی  دهد  طول  در  را    ند یان 

ای،  رایانه   یهاتم یو الگور  یکاومشاهده کنند و با استفاده از داده  یریادگی

 .کنند لیو تحل هیو تجز ییشناسا های بزرگ روندها را در مجموعه داده 

سنجش    یبرا   ید یتا چارچوب جد  آورد یفرصت را فراهم م  نیرو، ا  نیا  از

طر  شناختیسبک   ا  یرفتارها   قیاز  سو   .کند  جادیآنالین    گر، ید  یاز 

  ی ها که مدل   ندنشان داد  یکیالکترون  یریادگی  ستمیدهندگان ستوسعه

  ی ر یادگی  ستمیس  کیتوسعه    یچارچوب برا   نیدتریمف  شناختیسبک  

به  یقیتطب  یکی الکترون که  منابع  هستند  مؤثر  برا   یر یادگیطور    ی را 

 . [26]سازدی م  یافراد شخص  یر یادگی  یازهاین

وجود   شناختیسبک  نییتع یبرا   کردیدو روطور کلی بهحاضر  در حال 

می  که  آندارد  از  روش توان  کرد:  استفاده  همکار ها  و    یهای 

مشارکت  در .[27]خودکار  دانش   یروش  تا  می خواسته  آموزان  از  شود 

  ها روشدر این    را پر کنند.   یانتخاب  شناختیاز مدل سبک    یانامه ش پرس 

با استفاده    شناختیهای  سبک انگارانه معروف هستند،  که به روش خود

  ی فنّاور. با رشد گیرندنامه مورد سنجش قرار میو پرسش  یاز نظرسنج

  افراد   یهای ژگیواستفاده از  روش شناسایی و  و حضور آن در آموزش،  

  ی مزاحمت برا   جادیطور خودکار بدون ابه   شناختیسبک    صیتشخ  یبرا 

آمد   رندهیادگی وجود  تشخ.  [28]به  روش  صیروش    ی برا   یخودکار 

  ی واقع  یهاداده   یآورجمع با    افراد  شناختی  یهاسبکخودکار    صیتشخ

با استفاده از رفتار کاربر در  ، که  است  رندگانیادگیثبت شده در مورد  

. بنابراین  [29]دیآیمسبک شناختی افراد به دست   ،محیط الکترونیکی
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الکترونیکی   یادگیری  محیط  یک  اصل  مؤثرایجاد  حوزه  دو  قابل    یبه 

های برخط  با استفاده از داده   شناختیهای  سبک  ینیبش یاست: پ  میتقس

مدل    نیا  یریکارگو به (  برخط  شناختیهای  سبک   یبندطبقه  ی)الگو 

 . [25]یقیتطب  یر یادگیدر نظام  

و جذابیت  الکترونیکی  آموزش   آموزش  به    یهاپویایی  چهره  یا  سنتی 

وضعیت کاربر مانند نرخ یادگیری و    هاستمیچهره را ندارد و در این س

آن انگیزشی  نموضعیت  گرفته  نظر  در  رو،  [30]شودیها  این  از   .

ستوسعه می   یهاستم یدهندگان  الکترونیکی  نظر  ب   انندتوآموزش  در  ا 

کاربری تعاملی به حل کردن    یهاو طراحی رابط   شناختیگرفتن سبک  

س  التمشک  این  در  همچنین    هاستمیمذکور  نمایند.  تشخیص کمک 

نه تنها جذابیت آموزش الکترونیکی را افزایش    شناختیخودکار سبک  

های  بلکه موجب افزایش کارایی و انگیزه یادگیرندگان در محیط  ؛دهدمی

 . [31]شودالکترونیکی نیز می

الکترونیکیهاستمیس یادگیری  تنها  ی  توانا  توانندینم  ییبه    یی به 

  ه یبا تجز .[32]ابندیدست  شانیبا توجه به استعدادها رانیآموزشی فراگ

کاربر    یریادگیهای  ویژگی   میتوانیم   ،آنالین  یر یادگی  یرهارفتا  لیو تحل

ها  کمک به آن   یرا برا  یمنابع شخصو    کرده  ییشناسا  قیطور دقرا به 

  ی چگونگ  نییدر حال حاضر، تع  .میکن  هیتوص  یریادگی  تیفیدر بهبود ک

تحل  هیتجز شناسا  ل یو  استخراج    یریادگیهای  ویژگی  ییو  با  کاربران 

 ط یمح کی. در [33] است یضرور   یقیتطب یریادگیهای بزرگ در داده 

فرد تفاوت   ،برخط  یریدگای مدت    رانیفراگ  نیب   یهای  زمان،  نظر  از 

کامالً    رهیو غ  برخط  عامالتانتخاب شده، ت  یریادگی  یمحتوا  ،یریادگی

  ی مهم  عامل  شناختیسبک    ،یفرد  اتیتمام خصوص  نیمشهود است. از ب

  گر، ی؛ به عبارت دگذاردیتأثیر م  رانیفراگ  یهای فرد است که بر تفاوت 

 . [32]دارند  یمتفاوت  التیتما  شناختیمختلف از نظر سبک    رانیفراگ

یی هاشده از پلتفرم آوری های جمع های خودکار و داده با استفاده از روش 

تغمی  برخط فرا  شناختیسبک    راتییتوان  طول  در    ی ر یادگی  ندیرا 

به ما کمک   قیطر  نیااز    شدهآوری جمعحجیم    هایداده.  کرد  یابیرد

چگونگمی تا  کن  رانیفراگ  یریادگی  یکند  درک  امکان    م یرا  ما  به  و 

  ازها ی که متناسب با ن  میکن  یطراح  ی مؤثر  یر یادگیهای  دهد تا محیط می

به    وهیرا به همان ش  کسانیباشد، نه منابع    رندهیادگیهای هر  و ویژگی 

در   ینشیتوانند بمی  هاداده   نی، انی عالوه بر ا  .میسانبر  رندگانیادگیهمه  

ها  حلراه   نیاز پرکاربردتر  یکی  .فراهم کنند  یریادگی  یندها یمورد فرا

تکن از  تحل  هیتجز  یبرا   نیماش  یریادگی  یهاکیاستفاده    ن یا  ل یو 

را    یمحور قصد دارد مدلداده   کردی رو و ناهمگن است.  میهای عظداده 

  ی از رفتارها   بنابراینکند؛    دیتقل  شناختیابزار سبک    کیکه از    تولید کند

ورود به  رندگانیادگی استفاده    نیماش  یریادگی  یهاتمیالگور  یعنوان 

در    .[27]داندگریبرم  یعنوان خروجها را به آن  شناختیکند و سبک  می

  ی هاشبکه   ن،یزیهای بمانند روش   یمختلف  یهاتمیاز الگوراین رویکرد  

.  استفاده شده است  غیرهو    یتیتقو  ی ر یادگی  م،یدرخت تصم  روش   ،یعصب

 رفتار    اساسبر  فراگیران  شناختیسبک    ییشناسا  یبرا  یلعات متعددمطا 

کامپ  بهت  تعامال  و تکن  وتریواسطه  از  استفاده  رو  هاک یبا    ی کردها یو 

سو،    کیاز  .  انددادهمختلفی را نشان    جینتاو    مختلف انجام شده است

قو   یبرخ ارتباط  مطالعات  شناختسبک  ن یب  یاز  سبک  یهای  های  و 

واکنش یادگیری   و  محیطآن   یهاافراد  به  واسطه    یریادگیهای  ها  به 

بر.  دهدمی نشان    را  وتریکامپ تعداد  ،  هاافتهیاین    خالفاز سوی دیگر، 

شناختی و  در نشان دادن ارتباط معنادار بین سبک  ت  از مطالعا  کمی

واسطه کامپیوتر    بههای یادگیری  و تعامل درون محیط  سبک یادگیری

بررسی چندین پژوهش که در استخراج    به  1  جدول در  .شکست خوردند

با   تعامل  هنگام  فراگیران  رفتار  از  یادگیری  سبک  یا  شناختی  سبک 

 . پردازیممی کامپیوتر موفق بودند،  

پژوهشطورهمان شد،  بیان  سبک  که  استخراج  روی  بر  متعددی  های 

و   است  شده  انجام  الکترونیکی  یادگیری  محیط  در  کاربر  شناختی 
های واقعی  مناسبی سبک افراد را با استفاده از داده  اند با دقتتوانسته

بینی کنند. همچنین طبق مطالب گفته شده آموزش زبان انگلیسی  پیش

ثیر بسزایی در یادگیری افراد دارد. اهمیت  أاز طریق محیط الکترونیکی ت

عنوان زبان دوم بر کسی پوشیده  آموزش زبان انگلیسی در کشور ما به 
افزار آموزش زبان با توجه به  م نر  سازیطراحی و پیاده نیست. از این رو  

ثر واقع  ؤتواند در یادگیری زبان انگلیسی افراد مسبک شناختی افراد می

 شود. 
تحق  حقیقت  پیشدر  که  است  داده  نشان  مرتبط  سبکیقات    بینی 

افراد در محیط یادگیری الکترونیکی امکانش اما در    ؛پذیر استناختی 

متن  پژوهش مطالعه  هنگام  افراد  شناختی  سبک  استخراج  اخیر  های 

در این  افزار کامپیوتری بررسی نشده است. بنابراین  انگلیسی در یک نرم
  ی ها طیدر مح  یادگیرندگان  شناختیمقاله، ضمن توجه به اهمیت سبک  

یکی    عنوانبه مهارت درک مطلب در زبان انگلیسی    و همچنین  آموزشی

خواندن و    راهبردهای  های مهم و نیاز جامعه امروز، با بررسیاز مهارت 
افزار  نرم ،  بینی سبک شناختی افرادهمچنین بررسی مقاالتی برای پیش 

که با استفاده از ذخیره حرکت    شدسازی  آموزش زبانی طراحی و پیاده 

تمامی   کاربر  نرم موس  با  تعامل  در  یادگیرندگان  جهت  تعامالت  افزار 

افزار که با این نرم  شود.افزار ثبت میهای مختلف نرم استفاده از قابلیت

  های انجام شده که خالف پژوهشهدف کاربردی طراحی شده است، بر 

کردند، تمامی حرکات موس کاربر  تنها تعداد کلیک موس را بررسی می

 کند.ثانیه ثبت میرا در مقیاس میلی
پژوهشا  هایویژگی از  را  آن  که  مقاله  این  متمایز  صلی  پیشین  های 

امی رای مهارت خواندن در زبان  ب  کاربردیافزار  . نرم1ز:  کند عبارتند 

ثانیه تمام حرکات موس در مقیاس میلی.  2تولید شده است.   انگلیسی

و شده  هنگام   ذخیره  آموزشی،  محتوای  کلمه  به  متن  کلمه  خواندن 
پنج روش یادگیری ماشین  از  .  3  شود. می  ردیابیتوسط کاربر  انگلیسی  

از   افراد  شناختی  سبک  تشخیص  ذخیره داده برای  تعاملی   شدههای 

بهینه پارامترهای موجود در هر روش  و مقادیر  .  4  سازی شد. استفاده 
پژوهش در  کمتر  که  رایدینگ  شناختی  قرار  سبک  استفاده  مورد  ها 

 د، در این پژوهش بررسی شده است.  گیرمی
 یکیالکترون یریادگی طیافراد در مح یریادگیسبک  ای یسبک شناخت صیانجام شده جهت تشخ هایاز پژوهش یتعداد :1جدول 
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 یکیالکترون یریادگی طیافراد در مح یریادگیسبک  ای یسبک شناخت صیانجام شده جهت تشخ هایاز پژوهش یتعداد: 1 جدول
Table 1: A number of researches conducted to identify the cognitive style or learning style of people in the electronic learning environment 

 نتیجه
Result 

  روش تشخیص سبک

 شناختی یا یادگیری 
Cognitive or learning 

style prediction 
method 

های انتخاب شده ویژگی  
Selected Features 

 دیتاست 
DataSet 

 مقاله
Article 

 مربعات خطا نیانگیماستفاده از 

آموزان و  ی دانش بنددرجهاساس بر

بندی پیشنهادی با توجه به  درجه

 سبک یادگیری وارک 
Using mean squared error based on 

students' ratings and suggested 
ratings according to VARK learning 

style 

استفاده از الگوریتم 

ی سیماتر  یفاکتورساز

بندی برای کالس

نظارت بی  
Using matrix 

factorization algorithm 
for unsupervised 

classification 

ی شامل  مطالب آموزششش نوع از 

و ... و، چتئمتن، وید  
Six types of learning materials inclu

ding text, video, chat and... 

  برخط  یریادگیپورتال 

با استفاده از چارچوب 

( 269) مودل  
The online learning 

portal using the 
Moodle framework 

(269) 

بر  یمبتن یریادگیسبک  ینیبشیپ

 برخطدر آموزش  یهوش مصنوع

(2022)ییآموزش ابتدا یبرا  
AI-Based Learning Style 

Prediction in Online Learning for 
Primary Education(2022)[34] 

از معیار دقت، صحت، پوشش،   استفاده 

های برای ارزیابی روش  ...و وان اِف

%  92. بهترین نتیجه دقت بندیطبقه

با الگوریتم درخت تصمیم در بعد 

 پردازش مبتنی بر روش فلدرسیلورمن 
Using of accuracy, Precision, Recall, 

F1 Score , etc. to evaluate 
classification methods. The best 
result of 92 % accuracy with the 
decision tree algorithm in the 

processing dimension based on the 
Felder Silverman method 

های مختلف الگوریتم

ر: یادگیری ماشین نظی

درخت تصمیم، ماشین 

نزدیک  kبردار پشتیبان، 

 ترین همسایه و...
Machin Learning 

algorithms such as 
decision trees, Support 

Vector Machines, K-
Nearest Neighbour, 

etc. 

 یادگیری  ءمدت زمان بازدید از اشیا
Duration of visiting learning objects 

ی دانشجویان هاداده 

درس برخط دوره 

های چندگانه هوش

دانشگاه مرکزی هند 

(498 )  
The data of the 
students of the 

online course of the 
multiple 

intelligences course 
of the Central 

University of India 
(498). 

  در یادگیری سبک تشخیص

  با الکترونیکی یادگیری هایسیستم

  یادگیری هایتکنیک از استفاده 

 ( 2021ماشین)
Learning style detection in E-

learning systems using machine 
learning techniques(2021)[28] 

%  85/ 71استفاده از معیار دقت، دقت 

با الگوریتم درخت تصمیم و دقت 

با الگوریتم درخت تقویت  % 85/ 95

شده با گرادیان در مقایسه با 

 نامه فلدرسیلورمن پرسش

Using the accuracy, 85.71  %
accuracy with the decision tree 
algorithm and 85.95 % accuracy 

with the gradient-enhanced tree 
algorithm compared to the Felder 

Silverman questionnaire. 

درخت تصمیم و درخت 

 تقویت شده با گرادیان
Decision Tree and 

Gradient Boosted Tree 
algorithms 

 یادگیری  ءز اشیاتعداد بازدید ا
Number of visits to Learning 

Objects 

های دانشجویان داده 

آکادمی جامعه ایالتی  

المونگان در طول یک 

 (65)ترم در مودل
Lamongan State 

Community 
Academy student 

data over a semester 
in the moodle (65) 

 برای آموزدانش رفتار تحلیل

  در یادگیری هایسبک تشخیص

 مودل یادگیری مدیریت سیستم

(2020 )  
Student Behavior Analysis to 

Detect Learning Styles in Moodle 
Learning Management 

System(2020)[35] 

صحت،   اریدقت، مع اریده از معاستفا

  جینتا یابیارز یپوشش برا اریمع

توسط روش  % 95. دقت یبندکالس

با   سهیدر مقاماشین بردار دو قلو 

 MBTIنامه سبک یادگیری پرسش
Using the accuracy, precision, and 
recall to evaluate the classification 

results. 95% accuracy by twin 
vector machine method compared 

to MBTI learning style 
questionnaire 

  چهار روش استفاده از

یادگیری ماشین برای 

ماشین  بندی، کالس

بردار پشتیبان استاندارد  

و دو قلو، نایو بیز و  

ترین همسایه نزدیک  
Use of four machine 
learning methods for 

classification, standard 
and twin support 

vector machine, Naive 
Byes and nearest 

neighbor 

استخراج ویژگی از رفتار کاربر در 

اساس سبک یادگیری محیط آنالین بر

انتخاب شده مانند درصد درست 

االت، درصد اتمام  ؤپاسخگویی به س

ها و ...فعالیت  
Extracting features from the user's 
behavior in the online environment 

based on the selected learning 
style, such as the percentage of 

correct answers, the percentage of 
activity completion, etc. 

ی سیستم آموزش

( 202)موودل برخط  
Moodle online 

education system 
(202) 

یادگیری با های بندی سبکدسته

های رفتاری و یاستفاده از ویژگ

( 2019)ماشین بردار پشتیبان دوقلو  
Classification of learning styles 
using behavioral features and 

twin support vector 
machine(2019)[31] 

صحت،   اریدقت، مع اریاستفاده از مع

  جینتا یابیارز یپوشش برا اریمع

با   سهی% در مقا95. دقت یبندکالس

اساس سبک  بندی برخروجی خوشه

 یادگیری فلدرسیلورمن
Using the accuracy, precision, and 
recall to evaluate the classification 
results. 95% accuracy compared to 

the clustering output based on 
FelderSilverman's learning style 

questionnaire. 

  فازیاستفاده از الگوریتم 

و شبکه   بندیبرای خوشه

بندی برای کالس عصبی  
Using a fuzzy algorithm 

for clustering and 
neural network for 

classification 

 

 زمان، تعداد و ترتیب استفاده از

یادگیری مانند ویدیو، تمرین، ءاشیا  

 مثال، جدول و ...
The time, number, and sequence of 
using learning objects such as video

s, exercises, examples, 
tables, etc. 

پورتال آموزش 

الکترونیکی یکی از  

های  دانشگاه 

(108هند)  
E-learning portal of 

one Indian university 
(108) 

ه درنیادگیمشخصات  ینیبشیپ  

ی در س یریادگی یهااساس سبکبر

یکیالکترون یریادگی ستم  

( 2017)یقیتطب  
Prediction of Learner’s Profile Ba

sed on Learning Styles in 
Adaptive E-learning System 

(2017)[36] 
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 نتیجه
Result 

  روش تشخیص سبک

 شناختی یا یادگیری 
Cognitive or learning 

style prediction 
method 

های انتخاب شده ویژگی  
Selected Features 

 دیتاست 
DataSet 

 مقاله
Article 

 یابیارز برای  صحت اریاستفاده از مع

توسط   % 80صحت . یبندکالس جینتا

با   سهیدر مقاروش شبکه عصبی 

سبک یادگیری  نامه پرسش

 فلدرسیلورمن 
Use of precision to evaluate 

classification results. 80% by neural 
network compared to Felder 

Silverman learning style 
questionnaire 

  یشبکه عصباستفاده از 

 تمیالگور ،یمصنوع

  ی کلون ستمیس ک،یژنت

 یسازنهیها و بهمورچه

برای  ازدحام ذرات

ی بندکالس  
Using artificial neural 

network, genetic 
algorithm, ant colony 
system and particle 

swarm optimization for 
classification 

رفتار کاربر  الکوی استخراج ویژگی از

اساس سبک  بر برخطدر محیط 

مشاهده  یادگیری انتخاب شده مانند 

یا عدم مشاهده محتوا، انجام یا عدم 

.انجام فعالیت و ..  
Extracting features from user 

behavior patterns in the online 
environment based on the chosen 
learning style, such as viewing or 
not viewing content, doing or not 

doing activities, etc 

  برخط  یریادگیپورتال 

با استفاده از چارچوب 

( 75) مودل  
The online learning 

portal using the 
Moodle framework 

(75) 

: بهبود دقت  یریادگیشناسه سبک 

  قیاز طر یریادگیسبک  ییشناسا

هوش   یهاتمیالگور

(2017)یمحاسبات  
Learning style Identifier: 

Improving the precision of 
learning style identification 

through computational 
intelligence algorithms(2017)[37] 

و   استفاده از معیار صحت، پوشش، اِف

برای ارزیابی روش   ROCفضای 

% طبق  74بندی. بهترین نتیجه  دسته

در بعد جذب کردن  ROCفضای 

 مبتنی بر مدل سبک یادگیری کلب.
Using of Precision, Recall, F and 

ROC Area to evaluate the 
classification method. The best 

result is 74% according to the ROC 
area in the assimilating dimension 

based on Kolb's learning style 
model. 

 الگوریتم درخت تصمیم 
Decision tree algorithm 

وقت شناسی، میزان شرکت  حضور و 

کتی، پاسخ دهی  های مشارفعالیتدر 

ها، تماس با مدرس  به تکالیف و آزمون

 دوره و ...
Attendance and punctuality, level 

of participation in collaborative 
activities, answering assignments 
and tests, contacting the course 

instructor, etc. 

 برخطهای دوره داده 

شجویان علوم دان

کامپیوتر و علوم  

اجتماعی دانشگاه  

 (1100مجازی )

Online course data 
of computer science 

and social science 
students of virtual 

university 

(1100) 

  یادگیری هایسبک تشخیص

 با خودکار رویکرد یک: الکترونیکی

 (2016تصمیم) درخت از استفاده 
Detection of E-Learners’ Learning 

Styles: An Automatic Approach 
using Decision Tree(2016)[38] 

استفاده از معیار دقت، صحت، پوشش،  

 اِف

بندی. ارزیابی نتیجه خوشهبرای 

% در بعد احساسی  100بهترین دقت 

طبق مدل شایستگی مبتنی بر  

 شخصیت
Using of accuracy, Precision, Recall, 

F Measure. 
To evaluate the clustering result. 
The best accuracy of 100%  in the 

feeling dimension according to the 
MBTI model 

بندی کا  م خوشهالگوریت

 میانگین

k-means 

ها، مدت زمان پاسخگویی به آزمون

فرکانس نمایش پوشه، فرکانس 

نمایش راه حل تکالیف، تعداد دفعات  

یادگیری، تعداد   ءمشاهده اشیا

 های ارسال شده و ...پیام 
The response time of the Quizzes, 
the frequency of the folder view, 
the frequency of the homework 

solution view, the number of times 
viewing Learning Objects, the 
number of messages sent, etc. 

های دانشجویان داده 

دانشکده مهندسی  

برق دانشگاه تهران  

(198 )  
The data of the 
students of the 

electrical 
engineering of 

Tehran University in 
the moodle (198). 

 برای رفتاری هایویژگی استخراج

 در  یادگیری هایسبک تعیین

  یادگیری هایمحیط

 ( 2015الکترونیکی)
BEHAVIORAL FEATURE 

EXTRACTION TO DETERMINE 
LEARNING STYLES IN E-LEARNING 

ENVIRONMENTS(2015)[39] 

 

 روش تحقیق

  شناختی افراد برای تشخیص سبک  آزمون پترسون  در این بخش، ابتدا  

  ی ساز ره یذخ  نحوه و   افزارنرم روش تولید  ادامه  شرح داده شده است. در  

داده   پایگاه  انتها  در  و  کاربران  موس  اطالعات  دستبه حرکت  از  آمده 

بعدی   بخش  در  شد.  داده  شرح  از  دستبه  یهای ژگیوکاربران  آمده 

بیان شده    شناختی  یهاسبک   یبنددسته برای    موس کاربران  یهاداده 

انتخاب ویژگی برای هر بعد توضیح هاداده   یساز پاک در ادامه  است.    ،

صمیم، ماشین  درخت ت  بنددستهاز پنج    هاداده   یبندطبقه داده شد. برای  

شبکه پشتیبان،  تصادفی   نیترک ینزدعصبی،  بردار  جنگل  و  همسایه 

که ابتدا پارامترهای مورد نیاز برای هر الگوریتم با استفاده    استفاده شد

و برای هر بعد معرفی    آمددستبه  نهصورت بهیبه   یاشبکه از جستجوی  

 شده است. 

 

 آزمون سبک شناختی پترسون 

 ( توسطنگری جزئ  -نگریو کل  یری تصو-ی)کالم  یدو بعد سبک شناخت

  شنهاد یها پسبک   اتی ادب  یپس از بررس  1991در سال   چیما  و  رایدینگ

 (CSA) یسبک شناخت  لیو تحل  هیاقباً آزمون تجز متع   رایدینگ.  [23]شد

در  افراد    متوسط سرعت پاسخ  سهیابعاد را با مقا  نیکرد که ا  یرا طراح

ی  ریگاندازه همچنین برای    ی وریتصو  فعالیتبا    سهیدر مقا  کالمی  فعالیت

  نگر یکل  در فعالیتافراد    متوسط سرعت پاسخ  نگریجزئ  -نگرسبک کلی

 . [24]کندمی ی  ریگاندازه  را  نگری جزئ  فعالیتبا    سهیدر مقا

شواهد    یبرخ  رغمیکه عل  افتندیدر  شپترسون و همکاران در پژوهشی  

نسبت CSAاعتبار    یبرا   یتجرب کالم  حیترج  ی ها،  و    یر یتصو-یسبک 

  ات حیترج  نییتع ی)که برا  نگریجزئ -نگریسبک کل حیترج یهانسبت

شناخت می  یسبک  استفاده  تست    نانیاطم  تیقابل  یدارا   شود(افراد 

نسخه   .[40]هستند  فیضع  مجدد گرفتند  تصمیم  اساس  همین  بر 
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پترسون و همکاران نشان  در این آزمون کامپیوتری    .دیگری را ارائه دهند

 CSA (Extended  رنگجزئی  -نگرکلینسخه گسترده از بعد    کیکه    ندداد

CSA-WA)  داده    شیافزا  یبخشتیآزمون را به سطح رضا  نانیاطم  تیقابل

آن  و    ی کالم  یریتصو  یشناخت  سبکاز    دیجد  شیآزما  ک یها  است 

(VICS)  طراحی    مجدد آزمون  نانیاطم  تیقابل قبول و قابل   یبا قوام داخل

 کردند. 

سبک     خانم   نگرجزئی   -نگرکلی  و  کالمی  تصویریشناختی  آزمون 

  این .  است  دهش   سازیپیاده   کامپیوتری  افزارنرم   یک  تحت  پترسون

بخش اول مربوط به تعیین سبک   است؛  کلی  بخش  دو  شامل  افزارنرم 

در بخش دوم آزمون    است وشناختی فرد ازنظر بصری یا کالمی بودن  

 .نمایدبررسی می نگر بودن شخص را  نگر و جزئی ویژگی کلی

یک به ترتیب ویژه  که هر  استدسته سؤال    بخش اول خود شامل دو

می مشخص  را  بصری  و  هرنککالمی  در  اول  د.  گروه  سؤاالت  از  یک 

آیا  »، دو تصویر یا دو لغت و سؤال استعدد  116که تعداد آن  سؤاالت

به کاربر نمایش    «خیرهستند یا    ء )تصویرهای موجود( طبیعیدو شی

که تصویر یا لغات آن   ء شود. کاربر باید تشخیص دهد دو شیداده می

در دسته بعدی    ؟طبیعی هستند یا ساخته دست بشرشده،  نمایش داده  

همان لغات و تصاویر به همراه    ،استسؤاالت که مربوط به ویژگی بصری  

به کاربر    «تر استچپ بزرگء سمت  ء سمت راست از شی آیا شی   »سؤال  

 ای  «نه»،  «بله»های  پاسخ شود. در این مرحله از آزمون  نمایش داده می 

اده  استفکلید  صفحه  یرو  « 3»و    «2»،  «1»  یدهایکل  قیاز طر  «مخلوط»

.  شودمیکننده ثبت  هر شرکت  سؤاالت  جوابشد. زمان واکنش به همراه  

یک تفکر    ؛دنکء را بررسی میماهیت یک شیازآنجاکه سؤال دسته اول  

ء را طلبد و با توجه به اینکه سؤال دوم اندازه و ظاهر شی یکالمی را م

تصاویر مربوط به این   د.شود یک تفکر بصری تلقی مینمایبررسی می

 داده شده است.   مایشن 1شکل  در  مرحله  

نگر  نگر و جزئیکه ویژگی کلی  استبخش دوم نیز شامل دودسته سؤال  

نگر دو مربوط به ویژگی کلی  نمایند. در هر یک از سؤاالترا مشخص می

به کاربر نمایش    «یکسان هستندآیا دو شکل  »و سؤال    تصویر هندسی

می نمایش  داده  او  به  که  شکلی  دو  دهد  تشخیص  باید  کاربر  شود. 

اند یکسان هستند یا خیر. در دسته بعدی سؤاالت که مربوط به  شده داده 

شکل ساده هندسی  دو شکل هندسی که یکی یک  است،نگر  ویژگی جزئی 

شکل ساده هندسی  شکل بزرگ و متشکل از چند  است و دیگری یک 

آیا شکل سمت راست بخشی از شکل سمت چپ  »است به همراه سؤال  

می   «است؟ داده  نمایش  کاربر  آزمون  به  از  مرحله  این  در  شود. 

  «2»و    «1»  یدهایکلتوسط    «نه»  ای  «بله»کنندگان با استفاده از  شرکت 

صحت هر    نیو زمان واکنش و همچن  دهندمی کلید پاسخ  صفحه   یرو

نمایش داده    2شکل  در  تصاویر مربوط به این مرحله   .شودمی پاسخ ثبت  

   شده است.

یک از سؤاالت را محاسبه کرده و ذخیره  در اصل برنامه زمان پاسخ به هر

بصری،  می دسته  چهار  سؤاالت  به  پاسخ  زمان  میانه  درنهایت  نماید. 

ا توجه به این مقادیر نگر را محاسبه نموده و بنگر و جزئی کالمی، کلی

کلی جزئی میزان  یا  یا  نگر  بصری  میزان  همچنین  و  بودن شخص  نگر 

صورت عددی بین  این نتایج به .دنککالمی بودن شخص را مشخص می

ی متفاوتی برای افراد طبق این اعداد بیان  هایبنددستهکه    است  2تا    0

تصویری    -برای بعد کالمی  شده است. در پژوهشی رایدینگ و اسمیت

  - افراد با نمره کالمی  .بندی انتخاب کردندرا برای آستانه دسته   05/1عدد  

در دسته افراد تصویری و افراد با نمره کمتر از   06/1از  تربزرگتصویری 

نگر افراد  کلی  -نگردر دسته افراد کالمی قرار دادند. برای بعد جزئی   05/1

و یا    20/1نگر و افراد با نمره  در گروه افراد کلی  19/1با نمره کمتر از  

در این پژوهش نیز از    .[41]دننگر قرار گرفتدر گروه افراد جزئی   تربزرگ 

 افراد استفاده شده است.   یبنددستههمین معیار برای  

 
 افزار نرم تولید  
  ی فنّاور و با استفاده از    جاواسازی یک متن به زبان انگلیسی به زبان  آماده

نیاز رایکس، محتوای  اف   جاوا اختیار کاربر قرار میمورد  با   دهیم.ا در 

که در آن    ی طراحی شدافزار نرم ایکس یک محیط  اف   استفاده از جاوا

کاربر خواسته  شود. از  متن انگلیسی و سؤاالت به کاربر نمایش داده می 

شود که هنگام خواندن متن از موس استفاده کند. با حرکت موس  می

صورت دست  رسیم که شکل موس بهروی متن به یک سری کلمات می

های موجود برای  تواند با کلیک روی آن کلمه از نشانهشود و کاربر می می

یر  ی در نظر گرفته شده شامل متن، تصوهانشانه آن کلمه استفاده کند.  

صدا   ذخیره  استو  کاربر  موس  حرکات  تمامی  موس  حرکت  هنگام   .

یا  می و  تصاویر  بودن  باز  زمان  و  سؤاالت  به  پاسخگویی  زمان  شود. 

شود. تصاویر این قسمت  ی اضافه هنگام استفاده کاربر ذخیره می هامتن

کرد. در صفحه ورودی از کاربر    مشاهده  3شکل  در  توان  افزار را میاز نرم 

نام را بزند. در    اطالعات خود را وارد کند و دکمه ثبت  شودمی خواسته  

. شودمی ی بعد متن و سؤاالت به کاربر نمایش داده  هاصفحه
 

 
ء سمت  یآیا ش »تصویری  ویژگیمربوط به  سؤاالت «؟هستند یعیطب ءیشآیا دو  »کالمی  ویژگیمربوط به  سؤاالتسبک شناختی. مربوط به قسمت اول آزمون   ریتصاو :1شکل 

 « ؟تر استء سمت چپ بزرگراست از شی

Fig. 1: Pictures related to the first part of the cognitive style test. Verbal questions "Are these objects natural?" Visual questions "Is this bigger this?” 
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   نگریجزئمربوط به ویژگی  سؤاالت «؟آیا دو شکل یکسان هستند» نگریکل مربوط به ویژگی  سؤاالت .یمربوط به قسمت دوم آزمون سبک شناخت ریتصاو :2شکل 

 « آیا شکل سمت راست بخشی از شکل سمت چپ است؟»

Fig. 2: Pictures related to the second part of the cognitive style test. Wholist questions "Is this the same as this?" Analytic questions "Is this contained in this "? 

 

 

 
 یرینشانه تصو کی. د( مشاهده ینشانه متن کیبه همراه سؤاالت. ج( مشاهده  یس ی افزار. ب( متن انگلمربوط به صفحه ورود به نرم رتصوی( الف.  افزاراز نرم یریتصاو :3شکل 

Fig. 3: Screenshots of the software. A) The image of the login page. B) English passage with questions. C) Text hint. D) Image hint 

 

از موقعیت مکانی موجود در هر  برای ذخیره ابتدا  سازی حرکت موس 

سازی و  یره کردیم که به دلیل مشکالتی که در ذخصفحه استفاده می

ها وجود داشت، هر کلمه موجود را با تگ مخصوص  سپس بازیابی داده 

به خود ذخیره کردیم که کاربر با حرکت موس روی هر کلمه تگ مربوط  

مشاهده است   قابل  4شکل   درکه  طور همان شود.  به آن کلمه ذخیره می

  دست های به داده  شود.عنوان یک تگ جدا در نظر گرفته می هر کلمه به

ها  و برای استفاده از این داده  سن ذخیرهآمده از تعامل کاربر در فایل جی

به ازای هر کاربر چهار فایل   شود.از پایگاه داده مونگودیبی استفاده می

ایجاد  جی مشخصات عمومی کاربر که در    userفایل    در  .شودمی سن 

. اطالعات مربوط به کلمات شودمیمرحله اول از او گرفته شده، ذخیره 

با استفاده از دستورات موجود در زبان    .شودمیذخیره    wordدر فایل  

؛  شود ذخیره می  خارج شدن  و زمانجاوا زمان ابتدای ورود به هر کلمه  

. فایل دیآی مهر کلمه به دست از این دو داده طول مدت توقف روی که

hint  ،مدت زمان استفاده،   که شامل مشخصات توضیحات استفاده شده

. اطالعات مربوط به شماره سؤاالت و  استنوع راهنمایی استفاده شده  

فایل   در  آنجا  questionپاسخ آن  از  دارد.  در سه صفحه  قرار  متن  که 

نیز ذخیره    سؤالشماره صفحه برای هر کلمه، نشانه و    ؛طراحی شده است 

به تصویر کشیده شده   5شکل  های ذخیره شده در  . ساختار فایلشودیم

 6  شکل  توان درشده از حرکت کاربر را می ای از داده ذخیره است. نمونه 

ده کرد. مشاه
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 کلمات ره ینحوه ذخ  :4شکل 

Fig. 4: The way to save words 

 

 
 تعامالت کاربر با سامانه یسازره یشده جهت ذخاستفاده  یها لیساختار فا :5شکل 

Fig. 5: Structure of files used to store user interactions with the system 

 

 

 ی بیمونگو د یهاداده  گاه یدر پا شده ره یذخ یهااز داده  یانمونه :6شکل  
Fig. 6: Sample of the data stored in the MongoDB database 

 

 ها یژگیو
ا  نیا  یبرا  آثار  ما  داده،  کاربرشده    جادیمجموعه  هر  و  ثبت  را    از 

آمده  دستی به های ژگیو.  کردیمی استخراج  ساز مدل یی را برای  هایژگیو

این  به    توانی می استخراج شده  های ژگیو. از  استاساس زمان و تعداد  بر

کردموارد   کلمات صرف    :اشاره  مطالعه  برای  کاربر    ؛ کندمی زمانی که 

کدام نوع    کهن یاو همچنین    گذاردیم  هانشانه زمانی که برای مشاهده  

  سؤاالت مدت زمانی که کاربر برای    ؛کندرا بیشتر مشاهده می  هانشانه 

و چه    گرددیبازمبه متن    سؤاالتبار حین مطالعه  چند  ؛کندیمصرف  

که   ییهانشانه تعداد    و  اندشده   مشاهدهتعداد کلماتی بیشتر از یک بار  

  ها جدول مدت زمان مورد استفاده در  .اندشده  مشاهدهبیشتر از یک بار 
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  2جدول    شده دراستخراج   یهایژگیو  و  است  ه یثانیلی مصورت ثانیه و  به

   ارائه شده است.
 

 ها داده   یساز پاک 
  ی های از شناسایی و حذف خطاها و ناسازگار ها عبارت  داده   یساز پاک 

که  آنجااست. از    باالتر  تیفیباک  ییهایابی به دادهمنظور دست به   یاداده 

مختلف گرفته نشده امکان وجود    هایداده این تحقیق از پایگاه    هایداده 

و    هایداده  مقادیر صفر  است  هایداده با  این حال    .دارای خطا کم  با 

منظور افزایش  پرت به   هایداده ی  جداساز و  نامرتبط    هایداده شناسایی  

 دقت مدل ضروری است. 

ال از  مرحله  این  ایزوله   گوریتمدر  جداسازی   جنگل  جنگل  یک  که  یا 

است که برای   ناهنجاریبرای تشخیص  الگوریتم یادگیری بدون نظارت 

های  البته در اغلب روش   ، استفاده شد.رودبه کار می جداسازی نقاط پرت

شناسایی نقاط پرت، بقیه نقاط که رفتار عادی دارند مورد ارزیابی قرار  

در   کهی درحال  .شوندها، نقاط پرت مشخص میرفتار آن   اساسبرگرفته و  

  .گیرند گونه نقاط مورد بررسی قرار می الگوریتم جنگل ایزوله از ابتدا این 

خیص موارد غیر عادی و ناهنجار در  ساس الگوریتم جنگل ایزوله، تش بر

ها یا تر از پیدا یا جداسازی داده مجموعه داده انجام شده که البته آسان

به  است.  هنجار  یا  نرمال  الگوریتم  نقاط  نقطه،  یک  جداسازی  منظور 

هایی را  بندیصورت بازگشتی با انتخاب تصادفی یک ویژگی، تقسیمبه

داده  نمونه  میروی  ایجاد  وها  مقدار    طوربهسپس    کند  یک  تصادفی 

صورت هنجار یا ناهنجار، بین  آستانه برای جداسازی یا تفکیک مقادیر به

 .کندحداقل و حداکثر مقادیر مجاز برای آن صفت یا ویژگی، تعیین می

، در  هانشانه ناهنجار بر روی ویژگی تعداد جابجایی بین    هایداده تعداد  

آمده بود که  دستداده از کاربران به   45تعداد  .  شودمی مشاهده    7شکل  

  صورت داده پرت شناسایی و حذف شد.داده به  5
 

 هاشده از داده استخراج یهایژگیو :2جدول 
Table 2: Features extracted from data 

Features ها یژگیو 

1. Time using text hints 1 ی متنیهانشانه. زمان مشاهده        

2. Time using image hints 2 . ی تصویریهانشانهزمان مشاهده       

3. Time using audio hints 3 . ی صوتیهانشانهزمان استفاده از 

4. Whole time using hints 4  هانشانه. کل زمان استفاده از 

5. Time spend on words 5هاکلمهبرای  صرف شده  . کل زمان 

6. Time spend on questions 6 برای سؤاالت  . زمان صرف شده 

7. Time spend on text 7 زمان صرف شده برای متن . 

8. Whole mouse movement 8 تعداد کل حرکات موس . 

9. Whole return movement 9 تعداد کل حرکات برگشتی . 

10. Mouse return movement percentage 10. سحرکات بازگشتی مو درصد 

11. Words with return movement 11تی که دارای حرکات بازگشتی بودندا. تعداد کلم. 

12. Number of transitions between hints 12 .هانشانهجایی بین هتعداد جاب 

13. Text words with return movement 13. .تعداد کلماتی از متن که دارای حرکت بازگشتی بودند 

14. Question words with return movement 14. .تعداد کلماتی از سؤاالت که دارای حرکت بازگشتی بودند 

15. Number of whole hints revisit 15 ی بازگشتیهانشانه. تعداد کل 

16. Number of using text hints  ی متنیهانشانهتعداد .16 

17. Number of using image hints 17 ی تصویری هانشانه. تعداد 

18. Number of using audio hints 18 . ی صوتیهانشانهتعداد 

19. Number of transitions between text and questions 19 یی بین متن و سؤاالت جاجابه. تعداد 

20. Number of text hints revisit 20. ی متنیهانشانهبازبینی  تعداد 

21. Number of audio hints revisit 21 ی صوتی هانشانه. تعداد بازبینی 

22. Number of image hints revisit 22 ی ی تصویرهانشانه. تعداد بازبینی 

23. Performance 23 سؤاالت . دقت پاسخگویی به 

24. Number of wholes using hints 24 ی استفاده شدههانشانه. تعداد کل 

 



 
 هانشانه نیب ییتعداد جابجا" یژگیو یداده شده رو  صیداده ناهنجار تشخ :7شکل 

 "زولهیتوسط جنگل ا
Fig. 7: Anomaly data detected by Isolated Forest on the feature “the number of 

transitions between hints” 
 

 انتخاب ویژگی 
مهم  استخراج  ما  اهداف  از  ویژگی یکی  سبک  ترین  تشخیص  برای  ها 

ویژگی   24  ازآنجاکهی است.  افزار نرمشناختی از تعامل کاربر با محیط  

برای هر نمونه وجود دارد، در نتیجه به یک روش انتخاب ویژگی کارآمد  

ویژگیاست  نیاز   انتخاب  بر  عالوه  نیز که  را  یک  هر  وزن  مهم،  های 

 استفاده شد.  مشخص نماید. بدین منظور از روش آماری پیرسون

آمار  مباحث    ی همبستگ   بیضر  ای  رسونیپ  یهمبستگ  ب یضر  ،یدر 

پ-ضربحاصل  متغ  نیب  یخط  یهمبستگ  زان یم  رسونیگشتاور    ر ی دو 

کند که می   رییتغ  1تا    -1  نیب  بی ضر  نی. مقدار اسنجدی را م  یتصادف

و   ینبود همبستگ  ی« به معن0مثبت کامل، »  یهمبستگ  ی« به معنا1»

  آماری، برای یک جامعه  است.    ملکا  یمنف  یهمبستگ  ی« به معن-1»

 .شودمی  تعریف  1رابطه    صورتبه  جامعه  همبستگی  ضریب

𝜌𝑋,𝑌 =  
𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
=  

𝐸[(𝑋− 𝜇𝑋)(𝑌− 𝜇𝑌)]

𝜎𝑋𝜎𝑌
                                    (1) 

کالمی  هایژگیو بعد  برای  پیرسون  همبستگی  ضریب  بیشترین  - با 

نشان داده   9شکل  نگر در  کلی-نگرو برای بعد جزئی  8شکل  در  تصویری  

دقت   تصویری-شود برای بعد کالمیکه مشاهده میطورهمان  شده است.

به   و  ،  سؤاالتپاسخگویی  نشانه تعداد  مشاهده  زمان  زمان  متنی،  های 

نشانه  تعداد  مشاهده  تصویری،  بازبینی   تعداد  صوتی،  یهانشانه های 

های مهم برای این  از ویژگیو تعداد کل حرکات موس ی متنی هانشانه 

، تعداد و زمان مشاهده  سؤاالتهای دقت پاسخگویی به  ویژگی بعد است.  

و  نشانه  متنی  از هانشانه بازبینی    تعدادهای  منفی  با ضریب  متنی،  ی 

  ادشدن یزدر این بعد هستند، به این مفهوم که با    های ژگیو  نیرگذارتریتأث

این   کالمی  هایژگیومقدار  و    -نمره  کرده  پیدا  کاهش  افراد  تصویری 

نگر  جزئی  -نگردر بعد کلی.  رندیگیمدر دسته کالمی قرار    افراد  درواقع

حرکات بازگشتی موس، تعداد کلماتی از متن که دارای حرکت    درصد

متن و  سؤاالت  بین  حرکات  تعداد  بودند،  بازبینی  تعداد    ،بازگشتی 

برای  تصویری و کل زمان صرف  یهانشانه  ویژگی   هاکلمه شده  های  از 

این بعد است. برای  دشوار،    شناختیهای سبک  ویژگی  ییشناسا مهم 

استزمان  به بر  مؤثرتران  منظور.  مدل    یبرا   هایژگیو  نیتخاب  بهبود 

ویبندطبقه حذف  روش  از   Backward Feature) عقب  یژگی، 

Elimination) کرد امیاستفاده  ویژگی   نی.  حذف  شامل  های  روش 

ای کامل از  دارند. ما با مجموعه   یکمتر مهم است که مشارکت کمتر

تا   میزمان حذف کرد  کیرا در    ری متغ  کیو    میهای شروع کردویژگی

طور که در شکل  همان   .آمددستصرفه بهمدل مقرون به   کیکه    یزمان

  - ویژگی برای بعد کالمی  16  شده است تعداد  گزارش 11شکل  و    10

های  نگر انتخاب شد. ویژگی کلی  -نگر ویژگی برای جزئی   18تصویری و  

. شده است  ارائه 3جدول    ها درآمده برای هر بعد با منبع آن دستبه

 

 

 ی ریتصو -یبعد کالم ی برا  رسونیپ یهمبستگ ب یضر   نیشتر یبا ب  ها یژگیو :8شکل 
Fig. 8: Features with the highest Pearson correlation coefficient for the verbal-imagery dimension 
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 نگر یجزئ   -نگریبعد کل ی برا  رسونیپ یهمبستگ بی ضر  نی شتریبا ب   هایژگیو :9شکل 

Fig. 9: Features with the highest Pearson correlation coefficient for the wholist-analytic dimension 

 

 

 یریتصو -یبعد کالم یآمده برادستبه یهایژگیتعداد و :10شکل 
Fig.10: Number of features obtained for the verbal-imagery dimension 

 

 
 نگر یکل -نگریبعد جزئ ی آمده برادستبه  یهایژگیتعداد و : 11شکل 

Fig. 11: Number of properties obtained for the wholist-analytic dimension 
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 هر بعد و منابع آن یانتخاب شده برا یهایژگیو :3جدول 

Table 3: Selected features for each dimension and its resources 

 منبع
Resources 

Features ها یژگیو  سبک شناختی 
Cognitive style 

ها نشانه  Time using image hints های تصویری زمان مشاهده نشانه  کالمی/تصویری 

Hints Time using audio hint های صوتی زمان استفاده از نشانه  Verbal/Imagery 

 Number of using text hints ی های متنتعداد نشانه   
 Number of using image hints های تصویری تعداد نشانه   
 Number of using audio hints های صوتی تعداد نشانه   
 Number of whole hints revisit های بازگشتی تعداد کل نشانه   
 Number of text hints revisit ی متنی هانشانهبازبینی  تعداد   
 Whole time using hints  هانشانهکل زمان استفاده از   
 Number of whole using hints های استفاده شده تعداد کل نشانه   
 Number of transition between hints  تعداد جابهجایی بین نشانهها  

هاکلمهبرای کل زمان صرف شده  Time spend on words کلمات    
Words Time spend on questions  سؤاالت برای  زمان صرف شده   

 Time spend on text  زمان صرف شده برای متن  
 Text words with return movement بازگشتی بودند تعداد کلماتی از متن که دارای حرکت    

جایی بین متن و سؤاالت تعداد جابه Number of transition between text and questions سؤاالت   
Questions Performance به سؤاالت ییدقت پاسخگو   

نگر یجزئ ر/ نگیکل هاکلمهبرای کل زمان صرف شده  Time spend on words کلمات   
Words Time spend on questions  برای سؤاالت  زمان صرف شده Wholist/Analytic 

 Time spend on text  زمان صرف شده برای متن  
 Whole mouse return movement  تعداد کل حرکات برگشتی موس  
 Mouse return movement percentage درصد حرکات بازگشتی موس  
 Number of transition between text and questions جایی بین متن و سؤاالت تعداد جابه  
 Words with return movement تی که دارای حرکات بازگشتی بودنداتعداد کلم  
 Text words with return movement  متن که دارای حرکت بازگشتی بودندتعداد کلماتی از  
 Question words with return movement الت که دارای حرکت بازگشتی بودندتعداد کلماتی از سؤا  

ها نشانه  Time using image hints های تصویری زمان مشاهده نشانه  
Hints Time using audio hint های صوتی زمان استفاده از نشانه  

 Number of using image hints های تصویری تعداد نشانه  
 Number of whole hints revisit های بازگشتی تعداد کل نشانه  
 Number of text hints revisit ی متنی هانشانهبازبینی  تعداد  
 Number of audio hints revisit  صوتی  یهانشانهتعداد بازبینی  
 Number of image hints revisit  تصویری  یهانشانهتعداد بازبینی  
 Whole time using hints هاکل زمان استفاده از نشانه  

  های استفاده شده تعداد کل نشانه Number of whole using hints سؤاالت
Questions Performance به سؤاالت ییدقت پاسخگو  

 

 ی بندطبقه
ها،  سازی داده استاندارد ها،  آوری داده جمع   راجع به،  یهای قبلدر بخش 

،  در آخرین قسمت.  میکردانتخاب ویژگی صحبت    و  هاسازی داده پاک 

آموز در هر  هر زبان  یبرا یژگیبردار و کیکه در باال ذکر شد، طورهمان

ا  آمدهدستبه بعد   ویژگی  نیاست.  برا می   بردار    ورودی   یتواند 

طبقهالگوریتم گهای  قرار  استفاده  مورد  این  .  ردیبندی  برچسب 

آمده  از آزمون پترسون به دست   ها سبک شناختی افراد است کهالگوریتم

 است. 

پیش  زبان برای  شناختی  پنج  بینی سبک  از    ی ر یادگی  الگوریتمآموزان 

تصم  نیماش درخت  نظارت  تصادفمیتحت  جنگل  ترین  نزدیک،  ی، 

روش    کماشین بردار پشتیبان استفاده شد. ی  و  عصبیهمسایه، شبکه

برا   یجستجو  برا   یشبکه  مدل  پارامترها  دایپ  یهر    نه یبه  یکردن 

و  k=10 با  K-fold cross-validationشد. آموزش با استفاده از    تفادهاس

 . شد  انجام (leave one out) روش یکی به کنار

 
 پارامترها   یساز نهیبه
شدههای  مدل   یساز نهیبه  یبرا  شبکه    یجستجو   روش  از  انتخاب 

ها  استراتژی   نیاز پرکاربردتر  یکیشبکه    یجستجو   کی. تکنشداستفاده  

توان به شرح  آن را می   ندیاست. فرآ پارامترها  نهیبه  ریمقاد  افتنی  یبرا 

مقا  فیتوص  ریز برا   ریدکرد:  ترکیب  یممکن  پارامتر  همه  هر  و  شده 



 Tech. of Edu. J. 17(1): 209-232, Winter 2023                                   ( 223)                         1401، زمستان 1، شماره 17نشریه علمی فناوری آموزش، جلد 

  ب ی شود. دقت هر ترکآموزش مدل استفاده می   ندیدر فرا  ریمقاد  بیترک

متقابل در مجموعه آموزشی    تباراع  .شودمی  یریگطور معمول با اندازه به

  ک یفوق استفاده شده است،    یپارامترها  باتیکه از همه ترک  یهنگام

به  بیترک بهتر  نهیپارامتر  به   نیبا  بازگردانده  عملکرد  خودکار  طور 

ابتدا  یساز نهیبه  ندیفرآ  یسازاده ی پ  یبرا   .شودمی روی    یبررس  با، 

هر    ریمقاد  هاپژوهش  به  ا  کی مربوط  پ  نیاز  را  ،  رده ک  دایپارامترها 

مورد نیاز برای هر الگوریتم یادگیری ماشین به همراه تعریف    یپارامترها

سپس   شان داده شده است.ن 4جدول  درها آن یک و مقادیر مناسب هر

. میدهی انجام م  اشبکه ر  یجستجو  نهیبه  ریآوردن مقادبه دست  یبرا 

مقادیر   سبک    بهینه یپارامترها نتایج  ابعاد  تفکیک  به  الگوریتم  پنج 

شده است.   ارائه  5جدول  شناختی در  

 
 ها تم یالگور یبرا ازیمورد ن یپارامترها :4جدول 

Table 4: Required parameters for algorithms 

 مقادیر

Values 

 توضیحات 

Definition 

 هایپر پارامتر 

Hyper parameters 

 الگوریتم 

Algorithms 

[gini, entropy] 

 

 
[1-10] 

 

 

[1-10] 

 

 

[2-10] 

 

[sqrt,log2,none] 

 تابعی برای معیار جدا کردن

Function to measure the quality of a split 

 حداکثر عمق درخت

Maximum depth of the tree from the root node to a leaf 

 حداقل تعداد نمونههایی که یک گره  برگ باید داشته باشد تا تقسیم شود 

The minimum samples required to be at a leaf node 

 حداقل تعداد نمونههایی که یک گره  باید داشته باشد تا تقسیم شود

The minimum samples required to split an internal node 

 حداکثر تعداد ویژگی برای تقسیم شدن 

Maximum number of features to be split 

 معیار تقسیم

Criterion 

 بیشترین عمق 

Max depth 

 کمترین برگ

Min samples Leaf 

 کمترین شکاف

Min samples split 

 بیشترین  ویژگی 

Max features 

 درخت تصمیم 

Decision Tree 

 [100-500] 

 

 
[20,50,100] 

 

 
[1,2,3] 

 

 

[relu,tanh] 

 

[adaptive,constant] 

 تعداد دفعات انجام مدل

Number of times the whole training data is shown to the network  

ی الیه میانی هانورونتعداد   

Number of neurons to use in the hidden layers 

ی میانی هاهیال  

Number of layers between input layers and output layers 

ی مورد استفاده در مدلسازفعالتابع   

Function to map the inputs to the desired output 

 ثابت بودن یا نبودن ریت یادگیری 

Adaptive or constant learning rate 

 epochتعداد 

Number of epochs 

 ی الیه میانی هانورون

Hidden neurons 

 الیه میانیتعداد  

Number of hidden layers 
 سازی فعال تابع

functionActivation  

 ریت یادگیری 

Learning rate 

عصبیشبکه  

Neural Network 

[RBF, Linear] 

 

 

[0.1,1,10,100,1000] 

 تابع کرنل مورد استفاده

Function to map the observations into some feature space 

خطا پارامتر تنظیم   

Hypermeter to control error 

 تابع کرنل

Kernel 

 Cپارامتر 

C 

 ماشین بردار پشتیبان 

Support Vector 

Machines 

 

[1-30] 
ی نزدیک برای هر نمونهها داده تعداد   

Number of nearest data for each sample 

 تعداد همسا یه ها

Number of neighbors 

ترین همسایه نزدیک   

K Nearest Neighbor 

[5,10,15,20,25,30] 

 

 

[1-10] 

 

 

[2-10] 

 

[sqrt,log2,none] 

 

[true,false] 

 حداقل تعداد نمونههایی که یک گره  برگ باید داشته باشد تا تقسیم شود 

Maximum depth of the tree from the root node to a leaf 
 حداقل تعداد نمونههایی که یک گره  باید داشته باشد تا تقسیم شود

The minimum samples required to be at a leaf node 

 حداقل تعداد نمونههایی که یک گره  باید داشته باشد تا تقسیم شود

The minimum samples required to split an internal node 

 حداکثر تعداد ویژگی برای تقسیم شدن 

Maximum number of features to be split 
هاداده روشی برای نمونه گیری   

Method for sampling data points (with or without replacement) 

 بیشترین عمق 

Max depth 

 کمترین برگ

Min samples Leaf 

 کمترین شکاف

Min samples split 

 بیشترین ویژگی 

Max features 

 بوت استرپ 

Bootstrap 

 جنگل تصادفی 

Random Forest 
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 یابعاد سبک شناخت کیبه تفک تمیپنج الگور یپارامترها برا نه یبه ریمقاد جینتا :5جدول 

Table 5: Results of optimal values of parameters for five algorithms by stylistic dimensions 

 مقادیر 
values  هایپر پارامتر 

Hyper parameters 
 الگوریتم 

Algorithms تصویری -کالمی 
verbal-imagery 

 نگر یجزئ -نگریکل

wholist-analytic 

entropy gini معیار تقسیم 
Criterion 

 درخت تصمیم 
Decision Tree 

 بیشترین عمق  2 10
Max depth 

 

 کمترین برگ 3 2
Min samples Leaf 

 

 کمترین شکاف 5 4
Min samples split 

 

sqrt sqrt  بیشترین ویژگی 
Max features 

 

 epochتعداد  500 400

Number of epochs 
عصبیشبکه  

Neural Network 
 ی الیه میانی هانورون 50,100 50,20

Hidden neurons 

 

 الیه میانیتعداد  3 3

Number of hidden layers 
 

Tanh Tanh سازی فعال تابع 

Activation function 

 

Constant Adaptive  ریت یادگیری 

Learning rate 
 

RBF RBF تابع کرنل 
Kernel 

 ماشین بردار پشتیبان 
Support Vector Machines 

 Cپارامتر  0.1 0.1

C 
 

 تعداد همسا یه ها 6 17
Number of neighbors 

ترین همسایه نزدیک   
K Nearest Neighbor 

20 25 
 

 بیشترین عمق 
Max depth 

 جنگل تصادفی 
Random Forest 

 کمترین برگ 4 3
Min samples Leaf 

 

 کمترین شکاف 7 3
Min samples split 

 

Sqrt Sqrt  بیشترین ویژگی 
Max features 

 

False True  بوت استرپ 
Bootstrap 

 

 

 مراحل کلی پژوهش 
در ادامه بیان    که  شده،مرحله کلی تقسیم    3مراحل این پژوهش به  

 . شودیم

o   شودیممورد نیاز از کاربر گرفته    یهاداده در این مرحله . 

 آمده. دستتوسط کاربران و ثبت نتایج بهانجام آزمون سبک شناختی    -

 تعاملی مناسب برای متن انگلیسی.   افزارنرم طراحی    -

طراحی شده و ذخیره حرکات موس    افزارنرم استفاده کاربران از    -

 کاربر. 

o   مناسب    یهایژگیوذخیره شده کاربر    یهاداده در این مرحله از

 . شودی ماستخراج  

 موس کاربران.   یهاداده استخراج ویژگی از    -

 .هاداده پردازش  پیش  -

  -نگریکلتصویری و    -بعد کالمی  برای هر دوانتخاب ویژگی    -

 . نگری جزئ

o آمده دستبه   یهاداده   یبندطبقه 

 پارامترها   یسازنهیبه  -

 ها کالس برچسب    عنوانبهآزمون سبک شناختی    یهاداده استفاده از    -

 با استفاده از پنج الگوریتم   هاداده   یبندطبقه  -

 ی بندطبقه   یهامدل ارزیابی    -

داده شده است.   نمایش 12شکل  در  شرح داده شده    مراحل
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 پژوهش ن یمراحل انجام ا : 12شکل 

Fig. 12: The process of this research 

 

 ث نتایج و بح

این بخ نتایج بهش به تحلیل و  در  ابتدا    .میپردازی مآمده  دستبررسی 

پژوهش    یهایژگیو این  در  حاضر  بررسی  افراد  اطالعات    کنیم.یمرا 

شده  ارائه   6جدول    درکنندگان در این آزمایش  فراوانی و سنی شرکت 

شود. آماره  کننده در ادامه ارائه می شرکت   40است. نتایج آزمون پترسون  

  7جدول    نفر در  40بر روی    آزمون سبک شناختیهای حاصل از  نمره 

اساس ابعاد  کنندگان در آزمون برهمچنین فراوانی شرکت  شده است.رائه ا

و تعداد افراد در هر بعد از سبک شناختی   13شکل  سبک شناختی در  

 شده است.   ارائه  8جدول    در

  های گذشته های انتخاب شده برای هر بعد طبق بررسی پژوهش ویژگی

انتخاب ویژگی، به و روش  ارتباط بین دستهای  این قسمت  آمدند. در 

آنویژگی تفاوت  و  انتخاب شده  دقیق های  بعد  هر  در  را  بررسی  ها  تر 

های صوتی، تصویری و متنی برای بعد  کنیم. تعداد استفاده از نشانه می

با توجه به نرمال بودن   قابل مشاهده است.  14شکل  تصویری در  -کالمی

ها در دو بعد سبک  تفاوت ویژگی  سهیمستقل جهت مقا  tها، آزمون  داده 

  9جدول  حاصل از این آزمون در    جیاستفاده شد. نتا  یریو تصو  یکالم

با در نظر گرفتن حد   شودکه مشاهده می طوراست. همان   شدهگزارش 

ویژگی>p 05/0 معناداری کالمیهمه  بعد  در  امکان  -ها  تصویری 

این دو  ،جداسازی مناسب  از آن    جینتا  دسته را دارا است. بین  حاکی 

از   است استفاده  تعداد  دفعات  نشانه در  متنی،  تصویری،  صوتی،  های 

نشانه  از  است استفاده  کرده  ایجاد  بیشتری  تفاوت  متنی  در    ؛های  این 

های صوتی، تصویری، متنی، زمان  نشانه استفاده از حالی است که زمان 

نشانه  از  کالمیاستفاده  گروه  دو  در  تصویری  تفاوت    -های  تصویری 

مشاهده   تعداد  میانگین  گرفتن  نظر  در  با  دارد.  ی  ها نشانه معنادارتری 

صورت معناداری  افراد کالمی به  دهدیمنشان  =p 0012/0متنی و مقدار  

وع ترجیحات  ـ تری کردند که این موضـی متنی استفاده بیش هاانه ـ نشاز  

در ویژگی تعداد   =p 003/0  ر. همچنین مقداکندیم  دییتأافراد کالمی را  

افراد کالمی در بازگشت    دهدیمی متنی، نشان  هانشانه مشاهده مجدد  

از  هانشانه و مشاهده مجدد   افراد تصویری  از  بیشتر  متنی  هانشانه،  ی 

طور میانگین سه نشانه  عبارت دیگر افراد کالمی بهبه   ؛اندکرده استفاده  

مشاهده   بار  یک  از  بیش  را  ویژگیاندکرده متنی  از    .  استفاده  تعداد 

، تفاوت معناداری در میانگین این  =004/0pی صوتی با مقدار  هانشانه 

ی  هاه ینظرکه برخالف    کندیمویژگی بین افراد کالمی و تصویری ایجاد  

ی صوتی استفاده بیشتری داشتند.  هانشانه مطرح شده، افراد تصویری از  

ی تصویری با مقدار  هانشانه تفاوت معنادار در میانگین زمان استفاده از  

004/0p= این نظریه که افراد تصویری نسبت به افراد کالمی ترجیح ،

را   دارند  تصاویر  از  استفاده  در  اینکه کندیم  دییتأ بیشتری  دلیل  به   .

افراد کالمی   انگلیسی است، طبیعی است که  محتوای آموزش ما متن 

باشند داشته  بیشتری  دقت   دهدیمنشان    =0002/0pمقدار    .کارایی 

افراد  افراد کالمی به صورت معناداری    سؤاالتپاسخگویی به   بیشتر از 

  .تصویری است

توسط آزمون    نگری جزئ  -نگریکلی انتخابی برای بعد  هایژگی وبررسی  

حرکات    10جدول  در    tمستقل   درصد  ویژگی  است.  شده  گزارش 

نشان   موس  بهدهدی مبازگشتی  از  ،  بیش  میانگین  از   50طور  درصد 

صورت بازگشت مجدد بوده است. مقدار  به نگری جزئحرکات موس افراد 

006/0p=    درصد   نگریکل  و  نگریجزئافراد    دهدیمنشان ویژگی  در 

حرکات بازگشتی موس تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. تفاوت معنادار  

، این =033/0pبا مقدار    سؤاالتجایی بین متن و  هدر میانگین تعداد جاب

افراد   که  افراد    نگری جزئنظریه  به  به    نگری کلنسبت  بیشتری  توجه 

لماتی از متن که دارای  تعداد ک. ویژگی  کندیم  دییتأرا    جزئیات دارند

حرکت بازگشتی بودند، برابر با تعداد کلماتی است که موس کاربر بیش  

، =032/0pمقدار  عبور کرده است. این ویژگی با    هاآناز یک بار از روی  

در افراد    اندشده تعداد کلماتی که بیش از یک بار مشاهده    دهدی منشان  

بیشتر است.   نگریکلطور معناداری نسبت به افراد  به   نگری جزئ
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 یسیبه کمک سامانه آموزش زبان انگل یسبک شناخت صیتشخ شی کنندگان در آزمامشخصات شرکت :6جدول 

Table 6: Details of participants in the cognitive style recognition test using the English language teaching system 

 تحصیالت 
Education 

 انحراف معیار
SD 

یانگین سنی م  
Mean 

 تعداد افراد
Number 

ارشد  یکارشناس -یکارشناس  11 /4 85 /27 40 

ارشد  یکارشناس -یکارشناس  18 /4  47 /27 23خانم    

ارشد  یکارشناس -یکارشناس  95 /3 35 /28 17آقا    

 

 پترسون یکننده در آزمون سبک شناختنفر شرکت 40 یآمده برادستآماره حاصل از نمرات به :7جدول 

Table 7: Statistics of the scores obtained for 40 participants in the Peterson cognitive style test 

 میانگین 

Mean 

 میانه
Median 

 انحراف معیار

SD 

 verbal-imagery 066 /1 026 /1 170 /0   کالمی -تصویری

 wholist-analytic 151 /1 207 /1 231 /0 جزی نگر-نگرکلی

 

 

 یریتصو -یب( بعد کالم نگر،یجزئ -نگریالف( بعد کل یافراد در هر بعد از ابعاد سبک شناخت ینمودار فراوان : 13شکل 
Fig. 13: Frequency diagram of individuals in cognitive style dimensions a) wholist-analytic dimension, b) verbal-imagery dimension 

 

 (.دهدیکننده )اعداد داخل پرانتز تعداد افراد در هر دسته را نشان مشرکت  40 یشده بر رواساس آزمون انجامبر یابعاد سبک شناخت کیتعداد افراد به تفک :8جدول 

Table 8: Number of people by cognitive style dimensions based on a test performed on 40 participants (numbers in parentheses indicate the number of people in each 

category) 

 1/ 19کمتر از  نگر کلی-نگرینمره جزئ 
wholist-analytic score less than 1.19 

 1/ 20بیشتر از  نگر کلی-نگرنمره جزئی
wholist-analytic score more than 1.20 

 1/ 05کمتر از  تصویری-نمره کالمی
verbal-imagery score less than 1.05 

 ( 10نگر )کلی-کالمی
Verbal-wholist (10) 

 ( 13) نگرجزئی -کالمی
Verbal-analytic (13) 

 1/ 06بیشتر از   تصویری-نمره کالمی
verbal-imagery score more than 1.06 

 ( 8) نگرکلی -تصویری
Imagery-wholist (8) 

 ( 9) نگرجزئی -تصویری
Imagery-analytic (9) 

 

 

 

 

 

 یریتصو یها در بعد کالمتعداد استفاده از نشانه نیانگیم : 14شکل 

Fig. 14: The average number of hints used in the verbal-imagery dimension 
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 tبا استفاده از آزمون  یریتصو -یابعاد کالم یبندجهت دسته های ژگیمعنادار بودن و یآمار ل یتحل :9جدول 

Table 9: T-test analysis of the significance of features for classifying verbal-visual dimensions 

 ها یژگیو
Features 

 کالمی
verbal 

 تصویری 
Imagery  مقدارp 

P value میانگین 
Mean 

 انحراف معیار
SD 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
SD 

 ( های متنی )تعدادنشانه

Text hints (number) 
60 /17  02 /7  11 /10  90 /5  0012 /0  

 های تصویری )تعداد(نشانه

Image hints (number) 
3 /7  44 /4  35 /10  49 /3  028 /0  

 )تعداد(  صوتی هاینشانه
Audio hints (number) 

17 /1  68 /1  17 /3  50 /2  004 /0  

 ثانیه() یمتنهای نشانه استفاده زمان 
Time using text hints (second) 

13 /94  36 /54  05 /54  64 /43  019 /0  

 ثانیه( ) یریتصوهای نشانه استفاده زمان 

Time using image hints (second) 
34 /12  70 /10  64 /23  54 /12  004 /0  

 ثانیه() یصوتهای نشانه استفاده زمان 
Time using audio hints (second) 

82 /1  00 /3  70 /3  44 /2  04 /0  

 ی متنی )تعداد( هانشانهبازبینی 
Text hints revisit (number) 

17 /3  30 /3  70 /0  89 /0  003 /0  

  سؤاالتدقت پاسخگویی به 
Performance 

47 /63  02 /21  5 /45  83 /17  0002 /0  

 
 tبا استفاده از آزمون   جزئی نگر -کلی نگرابعاد  یبندجهت دسته هایژگیمعنادار بودن و یآمار ل یتحل :10جدول 

Table 10: T-test analysis of the significance of features for classifying wholist- analytic dimensions 

 ها یژگیو
Features 

 نگریکل
Wholist 

 نگریجزئ
Analytic 

 pمقدار 
P value 

 میانگین

Mean 

 معیارانحراف 

SD 

 میانگین

Mean 

 انحراف معیار

SD 

 درصد حرکات بازگشتی موس

Mouse return movement percentage 
47 /0  11 /0  56 /0  7 /0  006 /0  

 سؤاالتتعداد جابجایی بین متن و 
Number of transition between text and questions 

11 /20  44 /16  72 /31  82 /15  033 /0  

 دارای حرکت بازگشتی بودندتعداد کلماتی از متن که 
Text words with return movement 

5 /322  73 /137  95 /413  52 /116  032 /0  

 

سبکدسته   پژوهشاین  هدف   برهای  بندی  داده شناختی  های  اساس 

های پیشنهادی  برای سنجش عملکرد روش  .است  آمده از کاربراندستبه

، صحت و  از معیارهای ارزیابی دقت، بازخوانی  معرفی شده در فصل سوم

  ی هامعیارهای مذکور به ترتیب در رابطهاستفاده شده است.    F1معیار  

ارزیاب  نشان  6,5,4,3 نتایج  است.  شده  الگوریتمداده  درخت  ی  های 

شبکه نزدیکتصمیم،  پشتیبان  همسایه،ترین  عصبی،  بردار  و    ماشین 

  سبک شناختی رایدینگ در   تصویری  -جنگل تصادفی برای بعد کالمی

در    نگر سبک شناختی رایدینگجزئی-نگر  برای بعد کلی  و  11جدول  

اعتبار دهانه  شده است. نتایج ارائه شده برای هر دو روش  رائه  ا  12جدول  

 . باشدیمو روش یکی به کنار    متناوب ده

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑁
                                                                          (2) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙(𝑅) =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
                                                                        (3) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑃) =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
                                                                   (4) 

𝐹1 =  
2×𝑅×𝑃

𝑅+𝑃
                                                                                       (5) 

است و    0ها  هایی است که کالس واقعی آنیانگر تعداد نمونهب TP  متغیر

هایی نیز تعداد نمونه   TNدرستی صفر تشخیص داده، متغیر  به   یبندطبقه

تشخیص داده است.    1درستی  است و مدل به  1  هاواقعی آن  کالساست  

اما مدل    ؛است  1ها  هایی است که کالس واقعی آنتعداد نمونه  FPمتغیر  

هایی است که کالس تعداد نمونه  FNکالس صفر تشخیص داده و متغیر  

تعداد    Nتشخیص داده است.    1ند کالس  باما طبقه  ؛است  0ها  قعی آن وا

 های مجموعه داده است. کل نمونه

تعداد  ب بودن  دلیل کم  از  هاداده ه  برای    cross validation  یهاروش ، 

استفاده شد. الگوریتم درخت تصمیم برای هر دو بعد   هاتمیالگورآموزش  

داده است.    ارائهجزئی نگر بهترین دقت را  -تصویری و کلی نگر  -کالمی

الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در هر دو بعد فقط توانایی تشخیص یکی 

د، معیار در هر دو بع  هاداده را داشته است. به دلیل توازن    هاکالس از  

کارایی    تواندیمدقت   ارزیابی  برای  مناسبی  باشد.    هاتمیالگورمعیار 

  - نگریکلدرصد و در بعد    90تصویری    –بهترین دقت در بعد کالمی  

افراد را هنگام    تواندی مبنابراین مدل ارائه شده  ؛  استدرصد   87نگر  ی جزئ

اساس سبک شناختی رایدینگ  مطالعه متن انگلیسی با دقت مناسبی بر

کند.   یبنددسته



 یریادگیمدل  5بر اساس  نگیدی را یسبک شناخت یریتصو-یبعد کالم  صیحاصل از تشخ جینتا :11جدول 
Table 11: Results from the recognition of Riding cognitive style in the verbal-imagery dimension using five learning models 

CV=10 CV= Leave One Out 

 

Accuracy 

 دقت
Precision 

 صحت
Recall 

 پوشش
F1 

 f1معیار 
Accuracy 

 دقت

Precision 

 صحت

Recall 

 پوشش
F1 

 f1معیار  
یادگیری ماشین مدل  

Machine learning model 

5 /87 %  90%  86 %  87%  90% 95%  86 %  90%  درخت تصمیم  

Decision tree 

75%  73%  80%  76 %  70%  78%  72%  75% عصبیشبکه   

Neural Network 

70%  100%  65 %  78%  70%  95%  66 %  77% ترین همسایه نزدیک    
K Nearest Neighbor 

5 /57 %  100%  5 /57 %  73%  5 /57 %  100%  5 /57 %  73%  ماشین بردار پشتیبان  
Support Vector Machines 

5 /82 %  86 %  83%  84%  5 /87 %  95%  84%  89%  جنگل تصادفی  
Random Forest 

 
 یریادگیمدل  5بر اساس  نگیدیرا یسبک شناخت نگریجزئ -نگریبعد کل صیحاصل از تشخ جینتا :12جدول 

Table 12: Results from the recognition of Riding cognitive style in the wholist-analytic dimension using five learning models 

CV=10 CV=Leave One Out 

 

Accuracy 

 دقت
Precision 

 صحت
Recall 

 پوشش
F1 

 f1معیار 
Accuracy 

 دقت
Precision 

 صحت
Recall 

 پوشش
F1 

 f1معیار 
یادگیری ماشین مدل  

Machine learning model 

85%  66 %  100%  79%  5 /87 %  83%  88%  85%  درخت تصمیم  

Decision tree 

5 /77 %  72%  76 %  73%  75%  66%  75%  70% عصبیشبکه   

Neural Network 

70%  55%  71%  61 %  70%  44%  80%  56 % ترین همسایه نزدیک    
K Nearest Neighbor 

55%  55%  100%  70%  55%  55%  100%  70%  ماشین بردار پشتیبان  
Support Vector Machines 

5 /%82 72%  86 %  78%  80%  66%  85%  74%  جنگل تصادفی  
Random Forest 

 

نحوه تحقیق،  روش  بخش  نرم  در  این طراحی  در  استفاده  مورد  افزار 

کاربر  سازی حرکات موس  پژوهش شرح داده، همچنین چگونگی ذخیره

ای مناسب از رفتار کاربر، به  هبیان شد. در ادامه پس از استخراج ویژگی

ها پرداخته و همچنین با استفاده از روش حذف ویژگی  سازی دادهپاک 

ها برای هر بعد انتخاب شد. سپس با استفاده از  از عقب بهترین ویژگی

در   موجود  پارامترهای  برای  مقادیر  بهترین  شبکه  جستجوی  روش 

آمد. در این بخش پس  دستهای یادگیری ماشین انتخاب شده، بهش رو

معرفی شده، با استفاده از    یبنداساس پنج طبقهبندی افراد براز کالس

روش ارزیابی،  به معیارهای  شد.  های  مقایسه  یکدیگر  با  شده  برده  کار 

روشبه بررسی  بهمنظور  با  های  پژوهش  این  نتایج  و  شده  برده  کار 

های پیشین انجام شده، دو مورد از مقاالت بررسی شده در بخش  پژوهش

تر بود، در  مقدمه که از لحاظ تعداد داده به پژوهش انجام شده نزدیک

 ه شد.  مقایس  13جدول  

سازی رفتار  نحوه ذخیره   ؛قابل مشاهده است  13جدول  که در  طورهمان

پژوهش از  متفاوت  است که فقط کاربر در مطالعه حاضر  پیشین  های 

اند. همچنین استفاده از روش انتخاب  تعداد کلیک موس را ذخیره کرده

مناسب انتخاب  برای  ویژگیویژگی  انجام  ترین  و  بعد  هر  برای  ها 

های یادگیری ماشین انتخاب شده، منجر  سازی پارامترهای روشبهینه

ایجاد عملکرد بهتر نسبت به پژوهش برای  به  های گذشته شده است. 

گزارش نتیجه فقط به یک معیار اکتفا نشده و چندین معیار برای تحلیل 

بندی انجام شده استفاده شده است.  طبقه
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 نیشیپ یها پژوهش حاضر با پژوهش جیها و نتاروش سهیمقا :13جدول 
Table 13: Comparing the methods and results of the current research with previous researches 

 بهترین نتیجه 
Best result 

سازی پارامترها در بهینه

 های یادگیری ماشین روش
Optimization of 

parameters in machine 
learning methods 

های یادگیری  روش

 ماشین

 مورد استفاده 
Machine learning 

methods 

روش انتخاب 

 ویژگی
Feature selection 

method 

نحوه ذخیره  

 حرکات کاربر
How to save user 

movements 

تعداد 

ها داده   
Number 
of Data 

 مقاله
Article 

 % 80 صحت
Precision 80% 

ازدحام   یسازنهیبه روش

بندی برای کالس ذرات  
Particle swarm 

optimization method for 
classification 

شبکهاستفاده از   

 ،یمصنوع یعصب

 ک،یژنت تمیالگور

  یکلون ستمیس

 ها مورچه
Using artificial 

neural network, 
genetic algorithm, 
ant colony system 

عدم استفاده از 

روش انتخاب 

 ویژگی
Not using feature 
selection method 

به صورت تعداد 

های موس کلیک

 ءروی اشیا

 یادگیری 
Save as the 

number of mouse 
clicks on learning 

objects 

نفر  75  
75 

subject 

: یریادگیشناسه سبک 

سبک  ییبهبود دقت شناسا

  قیاز طر یریادگی

هوش   یهاتم یالگور

(2017)یمحاسبات  

Learning style Identifier: 
Improving the precision of 

learning style 
identification through 

computational intelligence 
algorithms(2017)[37] 

 

 85%/ 95دقت 
Accuracy 85.95% 

عدم استفاده از روش  

سازیبهینه  
Not using the 

optimization method 

درخت تصمیم و 

شده با  درخت تقویت

 گرادیان 
Decision Tree and 
Gradient Boosted 
Tree algorithms 

عدم استفاده از 

روش انتخاب 

 ویژگی
Not using feature 
selection method 

به صورت تعداد 

های موس کلیک

 روی اشیا یادگیری 
Save as the 

number of mouse 
clicks on learning 

objects 

 نفر  65
65 

subjects 

  رفتاری هایویژگی استخراج

  هایسبک تعیین برای

 هایمحیط در یادگیری

 ( 2015الکترونیکی) یادگیری
BEHAVIORAL FEATURE 

EXTRACTION TO 
DETERMINE LEARNING 
STYLES IN E-LEARNING 

ENVIRONMENTS(2015)[39] 

گزارش هر دو معیار دقت  

و صحت بهترین صحت  

%  83آمده به دست

 %90بهترین دقت 
Report of both 

accuracy and precision, 
the best precision 

achieved is 83%, the 
best accuracy is 90% 

جستجوی  استفاده از روش 

شبکه برای پیدا کردن  

 مقادیر بهینه 
Using the grid search 

method to find optimal 
values 

درخت تصمیم، 

عصبی، ماشین  شبکه

بردار پشتیبان، 

ترین همسایه، نزدیک

 جنگل تصادفی 
decision tree, 

neural network, 
support vector 

machine, nearest 
neighbor, and 
random forest 

استفاده از روش  

 حذف ویژگی عقب
Using Backward 

Feature 
Elimination 

method 

ذخیره تمام 

حرکات موس در 

ثانبه مقیاس میلی  
Save all mouse 
movements in 
milliseconds 

نفر  45  
45 

subjects 

 روش پیشنهادی 

 پژوهش حاضر 
The proposed method of 

the present study 

 

 گیری نتیجه

ها در محیط از طریق رفتار آن استخراج هوشمند سبک شناختی افراد

ها مورد  های اخیر در بسیاری از پژوهشیادگیری الکترونیکی، در سال

بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، به دنبال بررسی تأثیر آموزش  

افزار تعاملی هوشمند به  زبان انگلیسی از طریق نرم مهارت خواندن در  

ها نشان داد  پژوهش  یبررسها بودیم.  آن   سبک شناختیبا  افراد متناسب  

با توجه به اهمیت    . است  جام نشدهن ا  ینیچن  نیا  قاتیقحکه در کشور ما ت

  تصمیم بر این شد   ،عنوان زبان دوم در کشور ماآموزش زبان انگلیسی به 

و  نرم   که طراحی  خواندن  مهارت  برای  انگلیسی  زبان  آموزش  افزار 

مقیاس    شودسازی  پیاده  در  کاربر  موس  حرکات  تمامی  آن  در  که 

افزار  رم ن  یپس از اجرا   شود.ثانیه هنگام مطالعه متن انگلیسی ثبت  میلی

 میدیرس جه ینت نیها به انآ یابیو ارز لیداده و سپس تحل یآور و جمع

انگلیسی در یک  که   از طریق حرکت موس کاربر هنگام مطالعه متن 

صورت  توان با دقت خوبی سبک شناختی افراد را به افزاری، میمحیط نرم

 هوشمند شناسایی کرد.  

به بررسی شناسایی عوامل مؤثر در یادگیری    ابتدابرای انجام این پژوهش  

عنوان روشی که افراد اطالعات  زبان دوم، پرداخته شد. سبک شناختی به

کنند، یکی از عوامل مهم در  و تجربیات تازه را در ذهن خود پردازش می

است.   شناختیهای تئوریادگیری  سبک  موجود  سبک    ی  و  بررسی 

نگر  جزئی  -نگرتصویری و کلی-شناختی رایدینگ که دارای دو بعد کالمی

کامپیوتری   آزمون  طریق  از  افراد  شناختی  سبک  شد.  انتخاب  است، 

صورت  امه در تالش بودیم سبک شناختی بهآمد. در اد دستپترسون به

رفتار از  استفاده  با  و  مستقیم  یادگیری  غیر  محیط  در  یادگیرنده  های 

 شناسایی شود.   الکترونیکی

کید بر آموزش مهارت خواندن طراحی  أافزار آموزش زبان با تبنابرین نرم 

شده از طریق حرکت موس تمامی  افزار طراحی . در نرمشدسازی  و پیاده 
های  افزار جهت استفاده از قابلیتتعامالت یادگیرندگان در تعامل با نرم

دانشجو با    45اده از تعامل  شود. یک مجموعه دافزار ثبت میمختلف نرم

ی  ها داده ویژگی از    16آوری شد. با استخراج  افزار طراحی شده، جمعنرم

  - نگرویژگی برای بعد کلی  18تصویری و    -تعاملی کاربر برای بعد کالمی
 آمد.  دستنگر، برای هر کاربر بردار ویژگی بهجزئی 



 E. Pozo uki et al                                                                        (                230)                                                                           و همکاران احسان پازوکی

  آمده دستویژگی بهبرای تشخیص هوشمند سبک شناختی افراد، بردار 

مدل یادگیری ماشین درخت تصمیم،    5عنوان ورودی  برای هر فرد به 

نزدیک شبکه جنگل  عصبی،  و  پشتیبان  بردار  ماشین  همسایه،  ترین 

هر   هایپرپارامترهای  برای  مناسب  مقادیر  ابتدا  شد.  استفاده  تصادفی 

اعتبار دهانه متناوب  سپس با استفاده از دو روش    .آمددستالگوریتم به

  - نگرتصویری و کلی-افراد در دو بعد کالمی  ،و روش یکی به کنار   ده

های پیشنهادی  برای سنجش عملکرد روش بندی شدند.  نگر دستهجزئی 

بازخوانی ارزیابی دقت،  معیارهای  معیار  از  و  استفاده شده    F1، صحت 

  ، تأییدشده ز روش پیشنهادی و نتایج ابزار  است. با مقایسه نتایج حاصل ا

به رایدینگ  شناختی  شدتشخیص سبک  مشخص  مرجع  داده    . عنوان 

با دقت   امکان تشخیص سبک شناختی کاربر را   90روش پیشنهادی 

نگر  جزئی  -نگردرصد در بعد کلی  87تصویری و  -درصد در بعد کالمی

 داراست. 

بیماری    ذکران یشا شیوع  علت  به  که  خاصی  شرایط  دلیل  به       است 

انجام آزمایش با مشکالتی روبرو شد و مجبور به   ؛حاکم شد  19-د  کووی

شدیم و برای صحت از روند انجام آزمایش،    برخطصورت  گرفتن داده به

سیستم کاربر در هر قسمت آزمایش از راه دور کنترل شد. با توجه به 

شده و افزایش  منظور توسعه پژوهش انجام ب این پژوهش بهنتایج مناس

آینده  قابلیت کارهای  برای  آن  آموزشی    یمحتوا   توانیمهای 

اضافه کرد.    افزارنرمشده متناسب با ابعاد سبک شناختی را به  سفارشی 

توسعه شاخصه  نظر،  مورد  موارد  دیگر  با نیم  از  که  است  شناختی  رخ 

های شناختی مانند حافظه و عملکرد آن  مؤلفه افزودن ابعاد دیگری از  

تر و مؤثرتری در خصوص یادگیرندگان دست  های دقیقتوان به دانش می

این دانش  از  استفاده  با  امکان سفارشی یافت که  و سازی مطلوب ها  تر 

   کارآمدتر محتوا فراهم خواهد شد.

 

 مشارکت نویسندگان 

نت پژوهش  کی  جهیمقاله حاضر  بوده    یدر مقطع کارشناس  ی کار  ارشد 

  ی خروج  یمحتو   دیها و توللیها، تحلی ریگافزارها، نمونه نرم   هیاست. کل

  سنده یاول بوده است. نو  سندهیو نگارش مقاله بر عهده نو  نیتدو  نیهمچن

راهنما نقش  سوم  و  نرم   ییدوم  توسعه  خصوص  در  مشاوره  افزارها،   و 

ن  یهای تئور   یریکارگهب   ها، ی ریگنمونه  ها،ش یآزما  یطراح  از،یمورد 

تحلافتیدر ارز  لی،  همچن  جینتا  یابیو  برعهده    نیو  را  مقاله  نگارش 

از   یبرخ لیاصالح و تکم ،یچهارم در خصوص بازنگر  سندهیداشتند. نو

 اند. مقاله نقش داشته   یهابخش 

 

 تشکر و قدردانی

قا  هلمقا  این تحقط  بلدر  ح  یقاتیرح  و   تیامبا  علوم  توسعه    ستاد 

  8/10/1397مصوبه    6873  یوهشژرح پطبا کد    یشناخت  یهای فناور

الز  .ارائه شده است   ستاد   یهات یحمااز    دانندی مم  انگارندگان بر خود 

  وهش ارائه شده، ژ ام پجان  یدر راستا   یشناخت  یهای فناورعلوم و    توسعه

 . ل آورندمرا به ع  یتشکر و قدردان  المک
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حوزه تحقیقاتی وی در دوره کارشناسی  ی به پایان رسانده است.  ئرجا
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پازوکی سال    احسان  هبه   1394از    تأیعنوان 

  ی در گروه هوش مصنوع یاریبا رتبه استاد یعلم

شه   ،یعلم  یهات یفعال  یئرجا  دیدانشگاه 

در    شانی. اآغاز کردندخود را    یو آموزش  یقاتیتحق

خود را در رشته    یمدرک کارشناس  1384سال  

با کسب    رانی افزار از دانشگاه علم و صنعت انرم   شیگرا  وتریکامپ  یمهندس

در دوم  تحص  افتیرتبه  ادامه  در  مدرک    یدانشگاه  الت یکردند. 

مهندس  یکارشناس رشته  در  را  خود  هوش    شیگرا  وتریکامپ  یارشد 

صنعت  یمصنوع دانشگاه  سال    کیتکن  ی)پل  ریکبریام  یاز  در  تهران( 

موفق    1394در سال    نیکردند. همچن  افتیبا کسب رتبه اول در  1387

  ی هوش مصنوع  شیگرا  وتریکامپ  یبه اخذ مدرک دکترا در رشته مهندس 

جناب    یهایی و راهنما  یتحت سرپرست  ر،یکب  ریام  یاز دانشگاه صنعت

  ی نظارت در نواح  یدکتر پازوک  یحوزه تخصص  شدند.  یدکتر رحمت  یآقا

  ر یو تصو  دئویپردازش و  یهاتمیاز الگور  یگسترده است که شامل تنوع

رو داده  ینظارت  یهان یدورب  یهاشبکه   یبر  کالن  از    یهاو  حاصل 

سا  یهان یدورب سال    .است  ینظارت  یسنسورها   ری و  از    1397ایشان 

زیرساخت فعالیت ارائه  راستای  در  را  خود  پژوهشی  آموزشی  های  های 

 اند. هوشمند مبتنی بر مفاهیم علوم شناختی آغاز کرده 
Pazouki, E. Assistant Professor, Shahid Rajaei Teacher Training 
University, Tehran, Iran 

 ehsan.pazouki@sru.ac.ir 
 

  ی دانشکده مهندس  ،یمصنوع  استاد تمام گروه هوش  پورم یابراهرضا  

ایم  یئرجا  د یشه  ریدب  تیترب  دانشگاه  وتریکامپ   مدرک   شانیباشند. 

دانشگاه    1378سال    در  را  کی الکترون-برق  یمهندس  یکارشناس از 

  ی ارشد مهندس  یکارشناس  مازندران و مدرک

سال     را  کیوالکتریب  -یپزشک از    1380در 

ترب در    افتیدر  مدرس  تیدانشگاه  نمودند. 

دانشجو   1381  نیفرورد عنوان    ن یاول  یبه 

شناخت  یدکتر  دوره اعصاب  در   یعلوم 

شناخت علوم    پژوهشگاه  ،یپژوهشکده 

  موفق   1386نمودند و در سال    لیشروع به تحص (IPM) یاد یبن  یهادانش 

  ارشد   پژوهشگرعنوان  به  شانی. ادندی گرد  یتخصص  یبه اخذ مدرک دکتر

دانش  پژوهشگاه  آقا   یپژوهش  یهمکار  یادیبن  یهابا    دکتر   یدارند. 

ی  علم  یهادر مجالت و کنفرانس   یمقاله علم  100  از  شی پور بمیابراه

  مجله   20  متجاوز از  یو داور  یعلم  تهی در کم  نیاند و همنچننموده   ارائه

علم  و اداشته  تی فعال  یکنفرانس  داور  شانیاند.    گروه   یسرگروه 

خوارزم  کیمکاترون بیم  ی جشنواره جوان  و  منتخبه باشند  از    ن یعالوه 

   کشور در سال  یسرآمدان علم  ونیکشور توسط فدراس  یعلم  سرآمدان

زمهست1394 اعصاب   شانیا  یتخصص  یهانهیند.  علوم  از:    عبارتند 
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خود را در    یمدرک کارشناس  یمحمدرضا رضائ

بوشهر    انیاز دانشگاه فرهنگ  یاضیر  یریرشته دب

  ی کارشناس  یاخذ کرده و در حال حاضر دانشجو

دانشگاه    کزیو ربات  یارشد در رشته هوش مصنوع

حوزه  باشدیم  یئرجا  دیشه  ریدب  تیترب  .
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