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   چکیده
 عاطفی بازخورد بر مبتنی که آموزشی سیستم معماري طراحی بر حاضر ژوهشپ

 يمندرضایت و یادگیري میزان بر آن اثربخشی و است متمرکز است، ترکیبی
 تحقیق طرح با آزمایشی شبه حاضر پژوهش روش کند.می محاسبه را کاربران
 سیستم این اثربخشی میزان بررسی براي کنترل گروه با آزمونپس –آزمونپیش
 دانشجویان شامل آماري ۀجامع .است کاربران منديرضایت و یادگیري میزان بر

 97- 96 تحصیلی سال در تهران شهر آموزشی تکنولوژي ارشد کارشناسی مقطع
 دانشجویان میان از هدفمند گیرينمونه روش به نفر 20 راستا، این در است.

 دو به و انتخاب طباطبائی المهع دانشگاه آموزشی تکنولوژي رشته ارشد کارشناسی
 آزمون پژوهش این در نفر). 10 گروه (هر شدند تقسیم کنترل و آزمایش گروه

 استفاده فلو- گیم- اي منديرضایت میزان نامهپرسش و )83/0 پایایی (با یادگیري
 آمار و )استاندارد انحراف و میانگین( توصیفی آمار از داده، تحلیل و تجزیه براي .شد

 پژوهش هايیافته د.گردیمی استفاده متغیره) تک کوواریانس تحلیل( استنباطی
 بر آموزشی هايسیستم در ترکیبی عاطفی بازخورد از استفاده که دهدمی نشان
   دارد. مثبت تاثیر کاربران رضایتمندي و یادگیري میزان

  
  کلیدي گانواژ

  .آموزشی تکنولوژي ي،مندرضایت یادگیري، عاطفی، بازخورد
 
 

Abstract  
This research focuses on designing an educational system 
architecture which is based on compound affective feed-
back and then measuring its impact on users’ learning and 
satisfaction. The research method is quasi-experimental 
which uses pre and post-test with control group to measure 
the effectiveness of the system on the users learning and 
satisfaction. The study population covers all MA educa-
tional technology students in the city of Tehran for aca-
demic year 2017-18. For this, using a convenience sam-
pling method, 20 students are selected from MA educa-
tional technology students at Allameh Tabataba’I Univer-
sity; then, they are divided into two groups as control and 
experiment (each of 10). In this research, learning test 
(with reliability of 0.83) and E-Game-Flow questionnaire 
are utilized. For data analysis, descriptive (Mean and 
Standard Deviation) and Inferential statistics (one-variable 
analysis of covariance) are used. The results show that 
utilizing compound affective feedback in educational 
systems, positively influences the users' learning and satis-
faction.  
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 است آموزشی سیستم معماري طراحی بر متمرکز حاضر پژوهش
 بر آن اثربخشی سپس و باشدمی ترکیبی عاطفی بازخورد بر مبتنی که

 روش کند.می محاسبه را کاربران يمندرضایت و یادگیري میزان
   با آزمونپس –آزمونپیش تحقیق طرح با آزمایشی شبه حاضر ژوهشپ

 بر آن اثربخشی بررسی و ترکیبی عاطفی بازخورد بر مبتنی آموزشی سیستم معماري طراحی
  کاربران يمندرضایت و یادگیري میزان
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  مقدمه
 بین ايرشتهمیان دانش یک عنوانبه 1عاطفی محاسبات

 یريگاندازه و تشخیص بر کامپیوتر و یشناسروان علوم
 و فناورانه يهاشرو از استفاده با عاطفی حاالت
ر است متمرکز محاسباتی هايیتمالگور  ).2008 ،2(او

 که است ايمسئله ،عاطفی وضعیت یا احساس تشخیص
 سراسر در را مختلف علوم در محققان از بسیاري نظر ،امروزه
 موضوع این که چرا ؛است ساخته معطوف خود به دنیا
 ،اجتماعی خدمات بهتر ارائه در بسزایی نقش تواندمی

 داشته آموزشی و تربیتی ی،بخشتوان بهداشتی، مراقبتی،
 از استفاده هنگام کاربران عاطفی وضعیت از استفاده باشد.
 براي را يترجامع نگرش ،مختلف هايیسسرو
 یا و تغییر بازنگري، براي هایسسرو این کنندگانفراهم
 و دریافت که است معنا بدان این د.کنیم ایجاد آنها بهبود
 رخداد یک اثربخشی نمایانگر عاطفی بازخوردهاي ازشپرد
 است سیاسی یا و آموزشی اجتماعی، مختلف يهاحوزه در
 منجر حوزه آن در کاربري رفتار کنترل به یجهنت در که
  شود.یم

 دو با 3راسل مدل براساس انسان عاطفی وضعیت
 يگیراندازه قابل 5يمندرضایت و 4برانگیختگی پارامتر
 مفاهیم عاطفی محاسبات ).2012 ،6همکاران و (نیل است
 درنتیجه و پارامتر دو این يگیراندازه با رابطه در موثري

 خصوص این در دهد.می ارایه احساس وضعیت تشخیص
 تفسیر براي ايفناورانه هايروش و هاتکنیک ها،فناوري
 نهایتا و عاطفی موثر پارامترهاي استخراج و انسان رفتار

 پردازش ند.شومی استفاده افراد احساسی وضعیت تشخیص
 ،بدن اندام فیزیکی تحرکات چهره، حاالت تفسیر و

 از مغزي امواج و فیزیولوژیکی عالیم صوتی، هايسیگنال
   هستند. هافناوري این جمله

 از یکی استفاده سهولت دلیل به ،چهره حالت پردازش
 .است افراد احساس وضعیت تشخیص هايفناوري ترینرایج

 عاطفی رخدادهاي با تعامل در صورت هايماهیچه حاالت
                                                
1. Affective computing 
2. Or, J. 
3. Russell’s circumplex model of emotion 
4. Arousal 
5. Pleasure 
6. Neel, R., et al 

 دکنمی مشخص را فرد احساسی وضعیت از درکی قابل فرم
 و تفسیر قابل تصویر پردازش هايتکنیک از استفاده با که

 قابل نکته اما ؛)2011 ،7همکاران و (تیان است تشخیص
 مو، حالت جمله (از بیرونی عوامل تاثیر حوزه این در توجه

 است چهره تصویر بر سن) و گردن و سر وضعیت لباس، وعن
 د.کن اشکال دچار را عاطفی تشخیص تدق تواندمی که

 ابراز و گیجی مانند ترپیچیده عاطفی هايگونه برآن، عالوه
 نمایش به صورت هايماهیچه توسط درستی هب عالقه
 تشخیص تريپایین دقت با رو این از و شوندنمی گذاشته
 کلیسنر، ؛2015 ،٨فریمن و فلک (ههمان، شوندمی داده

 اولین براي 10فریسن و اکمن ).2014 ،9فلیگر و کواتالوا
 را عاطفی الگوهاي استخراج از استفاده عملیاتی صورتبه بار

 تحقیقات دند.کر مطرح عاطفی حاالت تشخیص براي چهره
 براي کدگذاري سیستم یک از استفاده بر شده یاد

 که بود متمرکز صورت عاطفی حاالت در درگیر هايماهیچه
 چهره عاطفی حالت استخراج توانایی سیستم آن، از استفاده

 به تحقیق این ).2001 ،11همکاران و (سایته داشت را
 حالت تشخیص هايسیستم پرطرفدارترین از یکی پیدایش
 منجر 12صورت حرکت کدگذاري سیستم عنوان با چهره

 روشی )2011( 13ندرونگروجو و ژانگ آن، بر عالوه گردید.
 احساسی حاالت تشخیص در مؤثر هايالمان استخراج براي
 )1393( همکاران و بیگیایل ایران در ند.داد ارائه چهره از

 با توأمان را چهره پردازش هايتکنیک از استفاده
 ايايدستگاه وسیلهبه شده دریافت مغزي هايسیگنال
 با را چهره عاطفی حاالت توانستند و دندکر بررسی 14جی
  دهند. تشخیص باالتري دقت

 به پا و دست مانند بدن اندام فیزیکی تحرکات تفسیر
 احساسی وضعیت تشخیص در تواندمی فناوري یک عنوان
 نمایش در موثر نقاط دنکر مشخص د.شو استفاده افراد

 از مشخص الگوهاي استخراج و زانوها مانند عاطفی وضعیت

                                                
7. Tian, Y., et al 
8. Hehman, E., Flake, J.K. & Freeman, J.B. 
9. Kleisner, Chvatalova & Flegr 
10. Ekman, P. & Friesen, W. 
11. Sayette, M., et al. 
12. Facial Action Coding System(FACS) 
13. Zhang & Tjondronegoro 
14. Electoencephalography (EEG) 
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 را مدلی تواندمی زدن)، کف (مثال اآنه حرکات نحوه و نوع
 کند بیان مختلف افراد در عاطفی وضعیت تشخیص براي
 تحرکات هستند قادر افراد اما، ؛)2014 ،1همکاران و (ساها
 هستند) نظر تحت که امیهنگ ویژه (به را خود اندام فیزیکی
 نخواهد قادر تنهایی به فناوري این رو این از ؛ندکن کنترل
 مشخص را افراد عاطفی هايوضعیت االییب دقت با بود
 3برنهارد و )2005( 2همکاران و کاپور جمله از محققانی د.کن
 عاطفی دهیفرم در مؤثر پارامترهاي استخراج با )2010(

 و اندام حرکت سرعت زانوها، حرکت مانند بدن حرکات
 براي را الگوهایی آنها بنديکالسه و بدن حرکت جهت

  دند.کر استخراج اربرک عاطفی حالت تشخیص
 تشخیص هايفناوري از دیگر یکی صدا پردازش

 پارامترهایی ،فناوري این در است. افراد عاطفی وضعیت
 کلمات تعداد همچنین و 4صدا آواي و انرژي گام، مانند

 تاثیرات که هستند عناصري ازجمله 5زمان واحد در گفتاري
 ،6کارانهم و (یه دهندمی نشان را افراد احساسی وضعیت

 هايتکنیک وسیله به توانندمی پارامترها این ).2016
 مثال، عنوان به ؛ندشو تفسیر و استخراج صوت پردازش
 تاثیرات صدا گام و انرژي روي هرکدام غم و شادمانی
 هستند تشخیص و تفسیر قابل که داشت خواهند متفاوتی

 حوزه این در اهمیت حایز نکته ).2016 ،7(استوالراسکی
 براي صدا پردازش از استفاده در باال دقت نبود قاتی،تحقی

 تاثیرات اول، دلیل است. افراد احساسی وضعیت تشخیص
 و موثر پارامترهاي روي عاطفی مختلف هايحالت مشابه
 و شادمانی مثال، عنوان به ؛است صدا استخراج قابل

 صدا انرژي روي یمشابه تاثیرات توانندمی زدگیهیجان
 8شناختی زیست پارامترهاي تاثیرات دوم، دلیل باشند. داشته

 ؛است صدا موثر پارامترهاي و گفتار روي 9فیزیولوژیکی و
 هايمعلولیت همچنین و هادندان و زبان شکل سن، مثال،

                                                
1. Saha, S., et al 
2. Kapur, A., et al. 
3. Bernhardt, D 
4. Phonetic 

5. Speech rate 
6. Yeh, P., et al 
7. Stolarski 
8. Biology 

9. Physiology 

 عاطفی وضعیت تفسیر روي منفی تاثیرات توانندمی گفتاري
 روشی )2006( 10همکاران و نیبرگ بگذارند. افراد گفتار از

 از و اتوماتیک صورتبه افراد عاطفی وضعیت تشخیص براي
 این دند.کر ارائه صوتی هايسیگنال تفسیر و آنالیز طریق
 استخراج صوتی هايسیگنال رد را صوتی گام المان تحقیق
 اينمونه-تناسبی مدل یک از استفاده با سپس و دکرمی

 و منفی بت،مث عاطفی حالت تشخیص و دهیوزن به نسبت
 )1392( همکاران و مروي ایران در د.کرمی اقدام طبیعی یا
 هايسیگنال از مؤثر پارامترهاي بنديدسته و استخراج با نیز

 تشخیص زمینۀ در را تحقیقاتی آنها تفسیر سپس و گفتاري
  دادند. انجام افراد عاطفی وضعیت
 فیزیولوژیکی هايسیگنال تفسیر و پردازش وسیله به
 این در داد. تشخیص را ادافر عاطفی وضعیت توانمی

 شدت قلب، ضربان فشارخون، مانند پارامترهایی ،فناوري
 عاطفی وضعیت تشخیص براي پوست رسانایی و تنفس
 ).2015 ،11همکاران و (جانگ ندشومی تفسیر و بررسی

 سیستم از گرفتن قرار تاثیر تحت با فیزیولوژیکی پارامترهاي
 تغییرات دهرخدا عاطفی هايحالت براساس 12بدن عصبی
 یا و حالت تشخیص به تواندمی که دهندمی انجام داريمعنا

 احساس مثال، عنوان به ؛شود منجر افراد عاطفی وضعیت
 شدت که حالی در ؛دهدمی افزایش را پوست رسانایی ترس
 ).2012 ،13(گریند یابدمی افزایش زدههیجان افراد در تنفس

 هايروش رینتدقیق از یکی ،فناوري این که يوجود با
 پارامترهاي ضمنی کنترل در توانایینا دلیل به ؛است موجود

 براي تنهایی به تواندنمی افراد، وسیله هب فیزیولوژیکی
 بیرونی عوامل د.شو استفاده عاطفی حاالت دقیق تشخیص

 رفتار تواندمی خاص هايبیماري یا و داروها از استفاده مانند
 ايگونه به را افراد ساسیاح حاالت براساس پارامترها این
 دچار را وضعیت تشخیص فرایند که دهد قرار تاثیر تحت
 مبنی تحقیقاتی )2010( 14همکاران و استیکل د.کن اختالل

 بر مبتنی هايسیستم از استفاده با برانگیختگی محاسبه بر
 تحقیق این در دادند. انجام فیزیولوژیکی بازخوردهاي

                                                
10. Neiberg, D., et al. 
11. Jang, H. E., et al 
12. Autonomic Nervous System (ANS) 
13. Grinde 
14. Stickel, C., et al 
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 سیگنال سازيآماده و دریافت از پس شدهطراحی سیستم
 سطح تا دکنمی اقدام آن پردازش به تبطسبتمر

 مرتبط محدوده طریق این از و محاسبه را برانگیختگی
 کند. مشخص را عاطفی

 بررسی و کنترل فناوري از استفاده با احساس وضعیت
 این که جاییآن از است. تشخیص قابل نیز مغزي امواج
 واکنش در مغز در جاري انفعاالت و فعل بررسی بر فناوري

 انفعاالت و فعل این و است متمرکز عاطفی رخدادهاي به
 دارند، انسان عاطفی وضعیت يگیرشکل در ریشه (امواج)
 حاالت باالتري سرعت و دقت با است قادر فناوري این

 همکاران، و (لیو دکن يبنددسته و تشخیص را عاطفی
 براي مغزي امواج از استفاده مزایاي وجود با ).2011

 در دشواري دلیل به فناوري این عاطفی، وضعیت تشخیص
 هايدستگاه بودن قیمت گران مغزي، امواج تفسیر
 بودن پاگیر و دست و جی) اياي(مانند امواج يگیراندازه
 سهم است نتوانسته آنها دستگاه) و سر بین کابلی (اتصال
 و فالحتی باشد. داشته عمومی کاربردهاي در باالیی

 عاطفی حاالت تأثیرات پژوهشی در )1392( مکارانه
 روي موسیقی) عامل یک از (برآمده غمگین و خوشحال
 دند.کر بررسی جی اياياز استفاده با را مغزي هايسیگنال
 صنعت و علم دانشگاه در تحقیقاتی )2012( 1وال پدرسن
 از استفاده با افراد عاطفی وضعیت استخراج جهت 2نروژ

 هايسیگنال تحقیقات این در داد. انجام هنیذ بازخوردهاي
- برانگیختگی مدل اساس بر شده دریافت ذهنی
 افراد عاطفی وضعیت تا شدند مدل راسل منديرضایت
  شود. مشخص
 هر از استفاده در که ییهادغدغه و مشکالت به توجه با
 وضعیت تشخیص در شده عنوان هايفناوري از کدام

 حل براي ترکیبی راهکار یک از استفاده است، مطرح عاطفی
 بررسی با که معناست بدان این است. شده طرح مسئله
 هرکدام، قوت و ضعف نقاط استخراج و موجود هايفناوري
 مدل یک براساس آن در که دکر طراحی را سیستمی
 یا عصبی فیزیولوژیکی، موثر پارامترهاي رفتارهاي ترکیبی
 و ررسیب عاطفی وضعیت حصول براي شناختی زیست

                                                
1. Pedersen Kvaale, S. 
2. Norwegian University of Science and Technology 

 به سیستم این معماري است نیاز بنابراین، ؛ندشو تفسیر
 از همگرا و ترکیبی مدل یک براساس که شود ارایه اينحوه

 مفهومی تفسیر توانایی حوزه، این موثر هايفناوري
 باشد. داشته را مربوطه خدمات ارایه و عاطفی بازخوردهاي
 و ونیدر تهدیدات است نیاز ،راستا این در است ،پرواضح
 ،3فرمان و داده سطح در ارتباط و پیوستگی سیستم، بیرونی
 4هايداده ترکیب براي حل راه ارایه و سنجیامکان
 هايسرویس ارایه نحوه و معنادار صورت به شده آوريجمع
 شوند بررسی عاطفی استنتاج بر مبتنی تقاضاي مورد

  ).2017 (اردکانی،
  
  پژوهش روش
 ترکیب و بررسی با پژوهش، دمور آموزشی سیستم معماري
 گراییتعامل و عاطفی محاسبات حوزه موثر هايفناوري
 پارامترهاي ،باره این در شد. خواهد طراحی ماشین و انسان
 آموزشی کاربردهاي اساس بر مؤثر شناختی و رفتاري
 اولیه مدل تا ندشومی بررسی کشور در شده سازيبومی
 سیستم معماري دل،م این اساس بر شود. استخراج سیستم

 دریافت راستاي در افزارينرم ماژول چندین از ترکیبی که
 آنها بر مبتنی آموزشی خدمات ارائه و عاطفی بازخوردهاي

 سیستم ابتدا راستا، این در د.شومی ارائه و طراحی است
 (با الکترونیک آموزش سیستم یک قالب در شده یاد آموزشی
 عاطفی بازخورد بر نیمبت )5کاپتیویت افزارينرم هسته

 هايمانال تشخیص افزارينرم هايزیرسیستم از (متشکل
 شبه تحقیق روش از سپس، ؛دشومی سازيپیاده عاطفی)
 گروه با آزمون پس –آزمونپیش تحقیق طرح با آزمایشی
 از سیستم این یادگیري اثربخشی میزان بررسی براي کنترل
 اجراي طرح .شد خواهد استفاده نامهپرسش طریق
 اجراي )1 :است زیر شرح به آزمونپس و آزمونپیش
 گروه براي هم و کنترل گروه براي هم یادگیري آزمونپیش

 براي الزم توضیحات ارایه )2 یکسان، صورتبه آزمایش
 بازخورد (فاقد سنتی آموزش محیط بارهدر کنترل گروه

 بر مبتنی آموزش محیط با رابطه در آزمایش گروه و عاطفی)
                                                
3. Instruction 

4. Data aggregation 
5. Captivate 
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 پژوهش این در شده ارائه مدل اساس بر که عاطفی زخوردبا
 آموزش محیط کارگیريبه )3 است، شده ساخته و طراحی
 محیط و آزمایش گروه براي عاطفی بازخورد بر مبتنی
 با کنترل گروه براي (سنتی) عاطفی بازخورد فاقد آموزش
 )4 شده،مشخص آموزشی حوزه در تکمیلی مطالب آموزش
 براي هم و کنترل گروه براي هم یادگیري مونآزپس اجراي
 نامهپرسش از این، بر عالوه یکسان. صورتبه آزمایش گروه
و-گیم-اي رضایتمندي میزان  میزان براي نیز 1فل

 طراحی آموزشی سیستم محیط از آزمایش گروه رضایتمندي
  شود.می استفاده شده

 رشته ارشد کارشناسی دانشجویان شامل آماري ۀجامع
 میان از پژوهش این در است. آموزشی نولوژيتک

 دانشگاه آموزشی تکنولوژي ارشد کارشناسی دانشجویان
 و هدفمند گیرينمونه روش به نفر 20 طباطبائی عالمه

 (گروه کنترل و آزمایش گروه دو به و انتخاب دردسترس
 براي شدند. تقسیم نفر) 10 کنترل گروه و نفر 10 آزمایش
 انحراف و (میانگین توصیفی آمار از داده وتحلیلیهتجز

 متغیره) تک کوواریانس (تحلیل یاستنباط آمار و استاندارد)
   شد. استفاده
 بود: دخواه زیر شرح هب پژوهش این در يگیراندازه ابزار

 سؤال 15 شامل یادگیري آزمون یادگیري: نامهپرسش الف)
 شدهطراحی تشریحی و ايچندگزینه صورتبه ساخته محقق

 و تدوین مرتبط درس متخصصان و اساتید نظر با که ستا
 از استفاده با یادگیري آزمون پایایی شد. تعیین آن روایی
 نامهپرسش ب) آمد، دست به 83/0 کوردرریچاسون روش
 ،2همکاران و (فو نامهپرسش این مندي:رضایت میزان
 سیستم از يمندرضایت میزان گیرياندازه براي )2009
 این است. دهش طراحی عاطفی بازخورد بر یبتنم آموزش
 کاربران يمندرضایت ارزیابی براي اصل در نامهپرسش
 8 داراي و است دهش طراحی آموزشی زيبا هايمحیط
 روایی است. تایی7 لیکرت مقیاس و سؤال 42 گویه،

 و پژوهشگران اساتید، نظر توسط نامهپرسش این محتوایی
 در استفاده براي بط)مرت پژوهشی هاي(حوزه متخصصان

 براي سپس و هشد ارزیابی الکترونیک آموزش هايمحیط
 دست به %76 کرانباخ آلفاي ضریب پایایی میزان تعیین

                                                
1. E-Game-Flow 
2. Fu, F., et al 

 که نامهپرسش سواالت و هاگویه راستا این در است. آمده
 هايبازي بر مبتنی الکترونیک آموزش هايمحیط براي

 ابعاد به هتوج با ،بود شده تبیین ايرایانه آموزشی
 خدمات کننده فراهم که عمومی آموزشی هايسیستم
 نویسیدوباره ،هستند (الکترونیکی) مشابه صورت به آموزشی

  د.ش
 و سازيشبیه درس ايپایه مفاهیم ،پژوهش این در
 تکنولوژي رشته ارشد کارشناسی مقطع ايرایانه هايبازي

 و دهش محتوا تولید کاپتیویت افزارنرم از استفاده با آموزشی
 آموزشی محیط است. گرفته قرار دانشجو اختیار در

 مشخص درس طرح یک اساس بر کنترل گروه الکترونیک
 دهد.می قرار یادگیرندگان اختیار در 3ايمحاوره صورتبه

 اساس بر سیستم این که است این اهمیت حائز نکته
 مواد کندمی دریافت کاربر از که 4دستورالعملی بازخورد

 د.کنمی منتقل یادگیرنده به دیگري از پس یکی را زشیآمو
 گونه به هاداده دریافت براي پژوهش آزمایش، گروه در

 مبتنی سیستم یک مرحله این در شد. خواهد انجام دیگري
 زیرسیستم سه از متشکل که شده طراحی عاطفی بازخورد بر
 شوند.می داده توضیح هایافته قسمت در که است افزارينرم
 چهره، در عاطفی حالت میزان گیرياندازه با سیستم این

 مشخص بدن فیزیولوژیکی هايسیگنال و ژست صوت،
 دریافت لحظه در عاطفی حالت چه داراي فرد که کندمی

 عاطفی حالت براساس سپس ؛است آموزشی محتواي
 وسیلهبه قبالً که مرتبط درس طرح شده، پردازش

 حاالت از یک هر يبرا آموزشی تکنولوژي متخصصان
 شود.می ارائه کاربر به است شده طراحی گانهشش عاطفی

 عمدتاً که است ثانیه 900 آموزش مدت طول ضمن، در
 زمان در د.کنمی بحث را حوزه این در کلیدي مفاهیم
 میکروفن از استفاده با کاربر صوتی 180 هر در آموزش،
 اختیار در پردازش براي و شده ضبط رایانه دستگاه به متصل
 چند از مرحله این در شود.می داده قرار 5افکتیوا افزارنرم
 تکلم سرعت زیروبمی، میزان گیرياندازه براي صوتی پاسخ
 هر نیز قلب ضربان است. شده استفاده کاربر صوت انرژي و

 که کند مشخص تا شده گیرياندازه بار یک ثانیه 60

                                                
3. Interaction-based 
4. Instructional feedback  
5. Affectiva 
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 این بر عالوه خیر. یا است شده انجام فرد در برانگیختگی
 شدهپردازش نیز دست رفتاري الگوي آموزش زمان کل

   است.
 ثانیه 300 هر از پس شده،محاسبه هايداده به توجه با
 اساس بر است شده آماده قبالً که آموزشی درس طرح یک
 حالت اگر شود.می داده تحویل او به یادگیرنده عاطفی حالت
 تغییر بدون و قبل لمث درسی مفاهیم است، شادي عاطفی
 الگوي غم و تنفر خشم، حاالت در کرد. خواهد پیدا ادامه

 اضافه و یادگیري تثبیت براي بازي یک ارائه به آموزشی
 در د.کر خواهد پیدا ادامه آموزش محیط به سرگرمی دنکر

 براي توصیفی آموزشی الگوي نیز ترس و تعجب حالت
 جزییات با و ترشبی صورتبه قبلی شدهارائه مطالب تشریح
   د.ش خواهد ارائه

 ترکیبی عاطفی بازخورد بر مبتنی سیستم مفهومی مدل
 براي مدل، این به توجه با شود.می ارایه 1 شکل صورت هب

 سه از عاطفی حالت تعیین و عاطفی بازخورد پردازش
 براي )1تریال الیسنس (با افکتیوا هاينام به زیرسیستم
 براي قلب ضربان رحسگ صوت، و چهره حالت تشخیص
 اندامی حرکت تحلیل ابزار و عاطفی برانگیختگی تشخیص
 حالت بر (مبتنی بدن ژست حالت تشخیص براي 2دست
   شود.می استفاده ها)دست

 که افکتیوا سیستم چهره، عاطفی حالت تشخیص براي
 شودمی نصب همراه تلفن گوشی یا و شخصی رایانه روي
 کاربر چهره حالت از دوربین از استفاده با بود خواهد قادر

 کدگذاري سیستم از استفاده با سپس و بگیرد عکس سیستم
 چهره رفتاري الگوهاي با را چهره عاطفی حالت ،صورت
 درنهایت و مقایسه موجود اطالعاتی بانک یک در موجود
 د.کن مشخص گانهشش صورتبه را چهره عاطفی حالت
 داراي یواافکت سیستم صوت، عاطفی حالت تشخیص براي
 فشرده صورتبه فرد صوتی فایل آن در که است پانلی

 مؤثر هايالمان در که تغییراتی اساس بر سپس و دریافت
 صدا کیفیت و گام قدرت، و تن بلندي، مانند صوت عاطفی
 این د.شومی مشخص صدا عاطفی حالت است داده رخ
 از را خشم و (شادي) خندیدن حالت دو است قادر افزارنرم

                                                
1. Trial  
2. Hand Gecture Analysis Tool (HGAT) 

 و داده تشخیص باال دقت با اصلی عاطفی حالت شش بین
 یا است داده رخ فرد در برانگیختگی دکن مشخص همچنین

   خیر.
 ندهگیراندازه عنوانبه قلب ضربان گیرياندازه دستگاه

 را قلب ضربان میزان ،فیزیولوژیکی عاطفی هايالمان
 مهنگا در قلب ضربان تعداد مقایسه با د.کنمی گیرياندازه
 قلب ضربان کاهش یا افزایش آن، ماقبل زمان و آموزش
 برانگیختگی دهندهنشان خود که شودمی داده تشخیص
 مدل به توجه با است. یادگیرنده فرد در آن منفی یا مثبت
 کاهش یا و افزایش است، آمده 2 شکل در که راسل

 دسته دو به را عاطفی اصلی گانهشش حاالت برانگیختگی
 افزایش صورت در د.کنمی تقسیم جنوبی و یشمال کرهنیم

 رخداد احتمال است، برانگیختگی نمایانگر که قلبی ضربان
 چراکه شده صفر تنفر و غم (رضایت)، شادي عاطفی حاالت
 و نیستند واقع شمالی نیمکره در عاطفی حالت سه این

   ندارند. رخداد احتمال
 و تنفر تعجب، حاالت قلب، ضربان کاهش صورت در
 در که چرا ؛بود خواهند صفر نزدیک احتمالی داراي مخش
 محاسبه يبرا تنفر حالت تنها و نیستند واقع جنوبی کره نیم
 کهدرصورتی درنهایت، د.ش دخواه محاسبه نهایی حالت
 شادي حالت دو تنها د،شون مشاهده قلب ضربان در تغییري

 حذف دیگران و ماند ندخواه باقی محاسبات در غم و
  د.ش خواهند
 تصاویري پردازش با دست اندامی حرکت تحلیل ابزار

 ابتدا ،شوندمی گرفته فرد از 3کینکت دوربین یک توسط که
 و پردازدمی گردن و سر و دست موقعیت دنکر مشخص به

 میزان ظرننقطه از را بدن ژست عاطفی حالت سپس
 ،4همکاران و (آتکینسون دکنمی مشخص برانگیختگی

 مسیر که را ايثانیه 120 هايفریم سیستم این ).2004
 وسیلهبه دهندمی نشان را سر به نسبت دست حرکت
 حرکت که تصویري سپس و دهکر بررسی 5متلب افزارنرم

 را است شده رنگ قرمز آن در دست رفتاري الگوي
 خروجی با الگو این مقایسه دهد.می نشان خروجی صورتبه

 را بدن ژست طفیعا حاالت تواندمی برانگیختگی میزان
                                                
3. Kinect 
4. Atkinson, et al 
5. Mathlab 
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 رفتاري الگوي اگر که است معنا بدان این د.کن مشخص
 دست باز حرکت سیستم این وسیلهبه شده داده تشخیص

 تعجب عاطفی حالت یافت، افزایش برانگیختگی میزان و بود
   شود. داده تشخیص بدن ژست این براي تواندمی ترس یا و

 با ،است شده داده نشان 3 شکل در که گونههمان
 فرد در عاطفی حالت سیستم، سه ترکیب از استفاده
 حاالت ابتدا شکل، به توجه با است. تشخیصقابل یادگیرنده
 ضربان فیزیولوژیکی بازخورد سیستم از استفاده با عاطفی
 تواندمی زیر وضعیت سه حالت این در شوند.می بررسی قلب
  دهد: رخ

 تنفر یرندهیادگ فرد عاطفی حالت قلب: ضربان کاهش .1
 است.

 عاطفی حالت قلب: ضربان محسوس نکردن تغییر .2
 است. غم و (رضایت) شادي شامل یادگیرنده فرد

 یادگیرنده فرد عاطفی حالت قلب: ضربان افزایش .3
 بود. خواهد خشم و ترس تعجب، وضعیت سه شامل
 وضعیت در که بود خواهد روشن مسئله این بنابراین

 و است شده مشخص اطفیع حالت قلب ضربان کاهش
 حالت در اما ؛نیست دیگر هايزیرسیستم به نیازي دیگر

 بین از تا بود خواهد نیاز قلب ضربان نکردن تغییر و افزایش

 انتخاب یکی یادگیرنده فرد براي محتمل عاطفی حاالت
  ند.شومی استفاده دیگر هايزیرسیستم حالت این در شود.
 را قلب ضربان سوسمح نکردن تغییر که حالتی در
 بررسی به کرد خواهد پیدا نیاز آموزشی سیستم باشیم، داشته
 در که زیرا ؛بپردازد شده دریافت عاطفی بازخوردهاي دیگر
 رخداد به محتمل شادي و غم عاطفی حالت دو حالت این

 از استفاده با افکتیوا افزارنرم صورت این در بود. خواهند
 دو این از هریک وجود احتمال بررسی به صوت پردازش

  مدل حاالت عاطفی راسل .2شکل 

مدل مفهومی سیستم مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی .1شکل   
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 دیده شکل در که گونههمان پردازد.می عاطفی حالت
 توانمی صوت زیروبمی میزان المان بررسی با ،شودمی

 این است. غم یا و شادي فرد عاطفی حالت که داد تشخیص
 باشد قوي دریافتی صوت زیروبمی اگر که است معنا بدان
 در است. یادز شادي رخداد احتمال که است معنا بدان این
 لبخند، الگوي دریافت و چهره حالت بررسی با حالت این

 الگوي هر است بدیهی یافت. خواهد قطعیت شادي حضور
 پژوهش این در شود، مشاهده که دیگري چهره حالت
 صدا زیروبمی کهدرصورتی اما ؛شد خواهد فرض اجرا خطاي
 از استفاده با که شد خواهد محتمل غم حالت شود، ضعیف

 حرکت کندي تشخیص و دست اندامی حرکت تحلیل زاراب
 این در شود.می تأیید عاطفی حالت این وجود بدن، ژست

 جزبه بدن براي ژست رفتاري حالت هر رخداد نیز، وضعیت
 فرض اجرا خطاي پژوهش این در آرام رفتاري الگوهاي
   شد. خواهند

 حالت سه وجود یابد، افزایش قلب ضربان چنانچه
 این در شد. خواهد ممکن ترس یا و خشم ب،تعج عاطفی
 چهره حالت بررسی به افکتیوا افزارنرم از استفاده با وضعیت

 صورتبه ابرو و چشم رفتاري الگوي اگر پردازیم.می فرد
 تعجب عاطفی حالت باشد، ماندن خیره و شدن باز و تعجب

 عاطفی بازخورد هیچ صورت این در .شودمی داده تشخیص
 تنها تعجب عاطفی حالت در چراکه شود؛نمی ابیارزی دیگري
   بود. خواهد کارآمد چهره رفتاري الگوي بررسی
 خشم تردیدبی چهره حالت باشد، خما چهره الگوي اگر
 این تشخیص اطمینان براي صورت این در بود. خواهد

 الگوي که شودمی توصیه نیز بدن ژست آزمون حالت
 عاطفی حالت تأییدکننده تواندمی متشنج و سریع رفتاري
 در شده داده تشخیص چهره حالت کهدرصورتی باشد. خشم
 الگوي آزمون با باشد، التح این جز به حالتی هر مرحله، این

 پایین انرژي همراه به آن در باال سرعت دریافت و تکلم
   شود.می داده تشخیص ترس حالت صوتی
 پردازش سیستم شده، داده توضیح مفاهیم به توجه با
 صحت براي .شد سازيپیاده و طراحی عاطفی بازخورد
 بر مبتنی شده طراحی الکترونیک آموزش سیستم 1عملکرد
 15 از کاربران عاطفی حاالت تشخیص در عاطفی بازخورد

 سیستم آنچه با %74 در که شد سوال عاطفی وضعیت نفر
   داشت. مطابقت بود داده تشخیص شده طراحی
  
  هایافته

 در کنترل و یشماآز گروه دو هر براي پژوهش این در
   )SD( استاندارد انحراف و )M( میانگین توصیفی تحلیل

                                                
1. Operation 

  یادگیري آزمون توصیفی آمار نتایج .1 جدول
 آزمون

  یادگیري
  آزمونپس  آزمونیشپ

 گروه
  آزمایشی

M  SD  M  SD  

  01/1  63/7  44/1  16/3  آزمایش
  51/1 92/6 31/1 22/3 کنترل

  فرآیند تفسیر حاالت عاطفی .3شکل 
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میانگین پیش آزمون میانگین پس آزمون

آزمایش کنترل

 در و محاسبه یادگیري آزمونپس و مونآزیشپ نمرات
  است. آمده زیر شرح به 1 جدول

 شود،می مشاهده 5 و 4 شکل و 1 جدول این در چنانچه
 و کنترل گروه دو هر در یادگیري نمرات میانگین افزایش
 گروه دو هر در یادگیري که است این دهندهنشان آزمایش
 میانگین اختالف اما، ؛است افتاده اتفاق کنترل و آزمایش
 است کنترل گروه از بیشتر آزمایش گروه در یادگیري نمرات

 دهندهنشان که دارد کمتري استاندارد انحراف همچنین و

 سطح اختالف کاهش یا و یادگیري میزان شدن نزدیک
   .است آزمایش گروه در آزمایشی يهانمونه در یادگیري
 براي یانسکووار تحلیل استنباطی، آمار تحلیل در
 گرفته صورت يهایشآزما از آمده دستبه نتایج بررسی
 فرضیشپ يهاآزمون ابتدا راستا، این در شد. خواهد انجام
 متغیره تک کوواریانس تحلیل یريکارگبه براي یازن مورد

  شود.می استفاده

 است الزم کوواریانس، تحلیل روش از استفاده براي
 و اسمیرنوف -فکالموگرو آزمون شامل آن هايمفروضه

 (در اسمیرنوف-کالموگروف آزمون نتایج شود. بررسی لوین
 یرهامتغ براي آمده دستبه نتایج دهد،یم نشان )2 جدول
 بنابراین و است يدرصد پنج معنادار سطح از تربزرگ
 نمرات بودن نرمال فرض که گرفت نتیجه توانمی
 که صفر فرض و شده پذیرفته آزمونپس و آزمونپیش
   شود.می رد است بوده نمرات این بودن نرمال عدم بیانگر

 201/0 باکس آزمون معنادار سطح ،3 جدول مطابق
 رد براي یازن مورد )01/0( معنادار سطح از تربزرگ که است
 همسانی بر مبنی صفر فرض بنابراین ؛است صفر فرض
 از دیگر یکی صورت بدین و شده تأیید هایانسکووار

   شود.می برقرار کوواریانس تحلیل ونآزم مفروضات
 یادگیري میزان بر معماري مدل کارآمدي بررسی براي

 در نتایج که شد استفاده متغیره تک کوواریانس روش از
 آزمون این از حاصل نتایج ).4 (جدول است آمده رزی جدول
 که است این از حاکی است، شدهداده نشان 4 جدول در که

 و است معنادار 05/0 سطح در )99/3( آمده دستبه F مقدار
 تأیید پژوهش فرض و رد آزمون صفر فرض بنابراین

 نمرات میانگین افزایش به توجه با همچنین د.شویم
 مطلب این آزمونپس مرحله در آزمایش گروه یادگیري
 بر مبتنی آموزش سیستم از استفاده که شد خواهد روشن
 شده دانشجویان در یادگیري افزایش باعث عاطفی بازخورد

 است.
 سیستم از دانشجویان يمندرضایت میزان سنجش براي
 گروه در فلو- گیم-اي نامهپرسش شده،یطراح آموزش
 مشاهده 5 جدول در که گونهمانه شود.می توزیع آزمایش

 دانشجویان يهاپاسخ استاندارد انحراف و میانگین شود،می
 عاطفی بازخورد رب مبتنی سیستم از استفاده در آزمایش گروه
 و سنتی الکترونیک آموزش سیستم از استفاده به نسبت
   است. دهآم دستوري بازخورد بر مبتنی
 که شودمی مشاهده یطورکلبه نتایج، این به توجه با

  (باکس) هاکوواریانس همسانی آزمون نتایج .3 جدول
  معنادار سطح F  باکس
932/3  979/0  201/0  

داده توزیع بودن نرمال اسمیرنوف- کالموگروف .2 جدول   

 سطح  تعداد  متغیر
  معنادار

Z کالموگروف -
  اسمیرونوف

 براي آزمونپیش
  یادگیري

20  297/0  413/0  

 براي آزمونپس
  یادگیري

20  269/0  496/0  

0

0.5

1

1.5

2

انحراف استاندارد پیش آزمون انحراف استاندارد پس آزمون

آزمایش کنترل

  آزمون و پس آزمون یادگیرين نمرات پیشمقایسه میانگی .4شکل 

آزمون و پس آزمون مقایسه انحراف استاندارد نمرات پیش .5شکل 
  یادگیري
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 در بیشتري میزان به است توانسته شدهیطراح سیستم
 که است معنا بدان این باشد. سهیم مخاطب منديرضایت

 بر مبتنی آموزش هايیستمس با مواجه در دانشجویان
 محتواي جلب بیشتري توجهقابل میزان به عاطفی بازخورد
 .انددهکر برقرار سیستم با تريیقعم ارتباط و شده آموزشی
 شود،می مشاهده آزمایش نتایج جدول در که گونههمان
 نسبتاً اختالف داراي بازخورد و راهبري خود ي،ورغوطه

 بین نامهپرسش این هايگویه دیگر با ایسهمق در بیشتري
  است. عاطفی بازخورد داراي و سنتی آموزش سیستم

 سیستم از استفاده که گرفت نتیجه توانمی بنابراین
 توجه، میزان افزایش در تواندمی بازخورد بر مبتنی آموزش
 ارائه همچنین و سردرگمی کاهش و مناسب بازخورد ارائه

 مؤثر یادگیرنده عاطفی حالت بر مبتنی آموزشی محتواي
  باشد.

 
  بحث و گیرينتیجه

 سیستم براي معماري مدل یک طراحی بر پژوهش نای
 مهم این که است متمرکز عاطفی بازخورد بر مبتنی آموزش

 از استفاده براي عملیاتی مشخص مدل یک ارائه به
 منجر یادگیري و آموزش در عاطفی اسباتمح هاييفناور

 و سازيپیاده پایلوت صورتبه معماري مدل این .شودمی
 آموزش سیستم عملکرد صحت ارزیابی از نتایج شد. آزمون

 میزان عاطفی، بازخورد بر مبتنی شدهطراحی الکترونیک
 دهد.می نشان را عاطفی حاالت %74 تشخیص دقت

 آموزش سیستم از استفاده که دهدمی نشان نتایج همچنین
 مؤثر دانشجویان یادگیري میزان بر عاطفی بازخورد بر مبتنی
   است.

 از یکی یاددهنده و دگیرندهیا بین عاطفی تعامالت
 که است یادگیري-یاددهی در مؤثر هايمؤلفه ینترمهم

 بوده حوزه این پژوهشگران و کارشناسان نظر مورد همواره
 در مؤثر عوامل به دقیق نگرش ،باره این در است.

 اثربخشی و کیفیت افزایش در آموزشی منديرضایت
 ریشه تواندمی مهم این داشت. خواهد بسزایی نقش آموزشی

 باشد. داشته آموزشی محیط و کاربر بین عاطفی تعامالت در
 آموزشی، سیستم و یادگیرنده بین ارتباط برقراري نحوه
 پذیريانعطاف و سازگاري کاربر، واسط هايمؤلفه و عناصر
 ازجمله آموزشی مفاهیم بودن فهم قابل و آموزش محیط
 الشعاعتحت توانندمی که هستند هاییمؤلفه ینترمهم

 درنتیجه و گیرند قرار بازي محیط و بازیکن بین تعامالت
 باال اثربخشی با کاربر براي را منديرضایت آموزشی خدمات
 در مؤثر يهامؤلفه توانمی آموزش هايیطمح در د.کنن مهیا

 يهادستورالعمل طریق از را محیط از کاربر منديرضایت
 محیط درنتیجه و دکر منتقل آموزشی محیط با سیستمی
 یادگیرنده اختیار در مناسب شدهسازيیشخص آموزشی
 تواندمی زیرساخت و 1سکو کاربر، خطاهاي اما، ؛قرارداد
 سیستم به کاربر هايیازمندين دقیق نشدن ارسال باعث

 اختیار در نادقیقی آموزشی محتواي درنتیجه و شده آموزشی
 آموزشی جامعه براي چندانی آموزشی وريبهره که گیرد قرار
 و طراحی به نیاز مهم، این به نظر باشد. نداشته شده یاد
 بر مبتنی الکترونیک آموزش هايیستمس سازيپیاده

 (بازخوردهاي بطن از خواسته بر و دقیق بازخوردهاي

 ممکن شکل ترینیقدق به باشد قادر که است کاربر عاطفی)
 ستمسی به کاربر آموزشی يهادرخواست انتقال به نسبت
   د.کن اقدام آموزشی

                                                
1. Platform 

 آزمایش و کنترل گروه یادگیري مقایسه براي کوواریانس تحلیل آزمون .4 جدول
  اثر اندازه  معنادار سطح  df MS F آزادي درجه SS  یادگیري

  11/4  05/0  99/3  81/6  1  81/6  گروه بین
        71/1  18  94/64  خطا
          19  75/71  کل
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 تغییرات به سبتن کاربران شده،طراحی معماري این در
 دریافت آموزشی خدمات ،سیستم در شانعاطفی حاالت
 به توجه با عاطفی حاالت از دسته سه راستا، این در کنند.می

 خاصی داروي که سالم افراد (در قلب ضربان دستگاه خروجی
 عاطفی حالت الف) باشد: داشته وجود تواندمی کنند)نمی استفاده
 ب) شود،می داده نشان قلب ضربان کاهش با ریشه که تنفر

 نکردن تغییر با که غم و (رضایت) شادي عاطفی حاالت
 عاطفی حاالت ج) شود،می داده نشان قلب ضربان محسوس
 شود.می بیان قلب ضربان افزایش با که خشم و ترس تعجب،

 داشته را قلب ضربان محسوس نکردن تغییر که حالتی در
 دیگر بررسی هب شدهطراحی آموزشی سیستم باشیم،

 حالت این در زیرا ؛پردازدمی شده دریافت عاطفی بازخوردهاي
 رخداد به محتمل مندي)(رضایت شادي و غم عاطفی حالت دو

 به صوت پردازش از استفاده با صورت این در بود. خواهند
 پردازد.می عاطفی حالت دو این از هریک وجود احتمال بررسی

 صوت زیروبمی میزان نالما بررسی با صوت، پردازش در
 غم یا و شادي فرد عاطفی حالت که داد تشخیص توانمی
 قوي دریافتی صوت زیروبمی اگر که است معنا بدان این ؛است
 در است. زیاد شادي رخداد احتمال که است معنا بدان این باشد
 حضور لبخند، الگوي دریافت و چهره حالت بررسی با حالت این

 چهره حالت الگوي هر است بدیهی .یافت خواهد قطعیت شادي
 فرض اجرا خطاي پژوهش این در شود، مشاهده که دیگري
 حالت شود، ضعیف صدا زیروبمی کهدرصورتی اما ؛شد خواهد

 حرکت کندي تشخیص از استفاده با که شد خواهد محتمل غم
 چنانچه شود.می تأیید عاطفی حالت این وجود بدن، ژست
 تعجب، عاطفی حالت سه وجود د،کن پیدا افزایش قلب ضربان
 بررسی به وضعیت این در شد. خواهد قطعی ترس و خشم
 ابرو و چشم رفتاري الگوي اگر پردازیم.می فرد چهره حالت
 عاطفی حالت باشد، ماندن خیره و شدن باز و تعجب صورتبه

 ردبازخو هیچ صورت این در د.شومی داده تشخیص تعجب
 عاطفی حالت در که چرا د؛شونمی ارزیابی دیگري عاطفی
 اگر بود. خواهد کارآمد چهره رفتاري الگوي بررسی تنها تعجب
 بود. خواهد خشم تردیدبی چهره حالت باشد، اخم چهره الگوي
 ژست آزمون حالت این تشخیص اطمینان براي صورت این در
 متشنج و سریع رفتاري الگوي که شودمی توصیه نیز بدن
 کهدرصورتی باشد. خشم عاطفی التح تأییدکننده تواندمی

 جزبه حالتی هر مرحله، این در شدهداده تشخیص چهره حالت
 در باالسرعت دریافت و تکلم الگوي آزمون با باشد، حالت این
 داده تشخیص ترس حالت صوتی پایین انرژي همراه به آن
   شود.می

  

  اريسپاسگز
 هب طباطبائی عالمه دانشگاه مالی حمایت از است الزم اینجا در
 پژوهش این رسیدن ثمر هب در دانشگاه پژوهشی معاونت ویژه
   یم.کن قدردانی و تشکر کمال
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