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 چکیده

 این در. باشدمی کاویداده در کاربردی هایحوزه از یکی دانشجویان ترجيحات و نيازها براساس آموزشی محتوای سازیشخصی :مقدمه

 .شد انجام کاویداده روش کمک با دانشجویان دیدگاه از آموزشی محتوای سازیشخصی هدف با حاضر مطالعه راستا،

 کارشناسی عمقط در( تئوری آخر ترم) 7 ترم دانشجویان از نفری 29 اینمونه حاضر، مقطعی -توصيفی پژوهش در ها:مواد و روش

. شدند انتخاب نمونه عنوانبه تصادفی صورتبه اهواز و سمنان مشهد، پزشکی علوم هایدانشگاه از سالمت اطالعات فناوری رشته پيوسته

 تدریس برای پيشنهادی توالی بهترین گردید درخواست هاآن از و شد داده قرار دانشجویان اختيار در ليستیچک ها،داده آوریجمع برای

 هاآن نظر از که را هاییسرفصل و نمایند مشخص خود انتخاب به را 3 و 2 ،9 سالمت اطالعات فناوری دروس هایسرفصل مؤثر

 هایتوالی از پرتکرار الگوهای ژنتيک، الگوریتم بر مبتنی کاویداده هایالگوریتم کمک با ادامه در. کنند حذف نيست، ضروری تدریسشان

 .دیدندگر استخراج شدهارائه

 از هاییبخش برای را مشترکی توالی دانشجویان از اول گروه. گردید استخراج هاداده تحليل از پرتکرار توالی چهار :هایافته

 های درسسرفصل از هاییبخش برای تنها سوم و دوم هایگروه. دادند پيشنهاد 3 و 2 ،9 سالمت اطالعات فناوری دروس هایسرفصل

 استخراج پرتکراری توالی هيچ چهارم، گروه به مربوط هایداده ميان از. دادند پيشنهاد را مشترکی توالی "9 متسال اطالعات فناوری"

 کسب عوامل ترینمهم( عملی و تئوری) هاآن ارائه روش و مطالب حجم منابع، دروس، ارائه ترتيب ها،سرفصل نبودنمناسب .نگردید

 .بودند نتایج این

 مناسب هایتوالی ارائه در پيشنهادی الگوریتم که داد نشان مربوطه رشته اساتيد از نفر سه توسط تایجن تحليل :یریگجهینت

 .است بوده مفيد آموزشی هایسرفصل

 

 سالمت اطالعات فناوری آموزشی، محتوای سازیشخصی کاوی،داده پرتکرار، الگوهای استخراج :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 دسترسی هایزیرساخت زونروزاف گسترش به توجه با

 هایآموزش بتوان تا است آمده فراهم شرایطی اینترنت، به

 و زمان هر در فرد هر برای را اینترنت بر مبتنی الکترونيکی

 اطمينان قابليت و بودن دسترس در. نمود فراهم مکان هر

 گسترش در مهم عامل دو توانمی را اینترنت ارتباطات

 انتظار حاضر حال در(. 9) دبرشمر الکترونيکی یادگيری

 ارائه از فراتر الکترونيکی یادگيری هایسامانه از فراگيران

 ارائه و بوده اینترنت بر مبتنی و الکترونيکی صورتبه محتوا

 ترجيحات و نيازها براساس شدهسازیشخصی محتوای

 یادگيری سامانه یک از انتظارات ترینمهم از یکی فراگيران

 الکترونيکی یادگيری سامانه از استفاده. است الکترونيکی

 به یادگيرنده و دهندهآموزش برای را فراوانی هایمزیت

 هستند عبارت سامانه این هایمزیت ترینمهم. دارد همراه

 گونهاین پذیریانعطاف یادگيرنده، هایهزینه کاهش: از

 کاهش بودن، دسترس در محتوا، ارائه در هاسيستم

 هایقابليت و هافرصت بهبود هنده،دآموزش هایهزینه

 ،(2،3) دهندگانآموزش برای آموزشی محتوای ارائه

که از لحاظ بعد زمان و مکان  ییهارندهيادگی نيب یهمکار

 یادگيری هایسامانه کاربران(. 1) فاصله دارند گریکدیبا 

 اجتماعی، شخصيتی، هایویژگی معموالً الکترونيکی

 توجه رو این از دارند؛ فاوتیمت ترجيحات و یادگيری سبک

 از یکی هاآن به شدهارائه محتوای سازیشخصی به

 آنجایی از(. 2،9) باشدمی حوزه این هایدغدغه ترینمهم

 بر زیادی تأثير تواندمی آموزشی محتوای سازیشخصی که

 هایروش و ابزارها ،(7) باشد داشته افراد یادگيری فرایند

  از یکی. است کرده پيدا وسعهت منظور این برای بسياری

 سازی،شخصی حوزه با مرتبط هایفعاليت ترینمهم

توان از این می که ایگونهبه است؛ درس طرح سازیشخصی

 در(. 9،8) داد افزایش را یادگيری و آموزش کيفيت طریق

 دانش سطح اهداف، همکاران و Brusilovsky ارتباط، این

 هایویژگی عنوانبه را افراد هایتوانمندی و زمينهپيش

 نمودند سعی و دادند قرار توجه مورد درس طرح در فراگير

 و ترمنعطف آموزشی محتوای ها،ویژگی این از استفاده با

 و  Carchiolo(.1) دهند قرار فراگير اختيار در را تریغنی

  ساختارهای براساس آموزشی محتوای ارائه نيز همکاران

 و نيازها دهنده،موزشآ توسط شدهتدوین پيش از

 بهبود منظوربه را یادگيرنده و یادگيری هایتوانمندی

 و Lin دیگر، سوی از(. 93) دادند پيشنهاد شدهارائه محتوای

 طرح کندمی تالش که دادند ارائه را ساختاری همکاران

 مسأله حل هایقابليت براساس یادگيرندگان برای را درس

 طرح بر عالوه مطالعه نای در. کند سازیشخصی هاآن

 یادگيرنده، برای مناسب مسأله انتخاب چون مواردی درس،

 مسأله حل فرایند و کاربری رابط یادگيری، محيط طراحی

 درس طرح ارائه(. 99) گرفت قرار توجه مورد شدهانتخاب

 SCORM  (Shareable Contentاستانداردهای بر مبتنی

Object Reference Model )یادگيری ایندهایفر تواندمی 

 این در(. 92) ببخشد بهبود را هاآن و کند تسهيل را

 منظوربه را تطبيق موتور یک همکاران و  Bontchevراستا،

 ارائه کاربر سازیمدل بر مبتنی یادگيری فرایندهای ارائه

 طرح توليد فرایند نيز همکاران و  Vassileva(.93) دادند

 تدوین را راگيرف پيشين دانش و اهداف براساس درس

 ميزان به توجه با درس طرح آن در که ایگونهبه نمودند؛

 .(91) کندمی تغيير پویا صورتبه فراگير دانش افزایش

 چند قالب در محتوا زیاد حجم دليل به دروس از برخی

 شوندمی تدریس جداگانه ترم چند در و مجزا درس عنوان

. است شده اشاره هاآن به گذشته مطالعات در کمتر که

 است، گرفته قرار بررسی مورد مطالعه این در که درسی

 علوم هایدانشگاه در کاربردی هایرشته از مربوط به یکی

. باشدمی "سالمت اطالعات فناوری" نام به کشور پزشکی

 در 9329 سال از "پزشکی مدارک" رشته آموزش
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 در رشته این(. 92) شد آغاز پزشکی علوم هایدانشگاه

 آن هایسرفصل در تغييرات از برخی اعمال با 9388 سال

(. 99) داد نام تغيير "سالمت اطالعات فناوری" رشته به

 اطالعات فناوری درس رشته، این دروس ترینمهم از یکی

 سالمت اطالعات فناوری دروس قالب در که است سالمت

 با مرتبط هایسرفصل با و مختلف ترم سه در 3 و 2 ،9

 و گسترده مباحث درس این(. 97) شودمی ارائه یکدیگر

 حيات چرخه خصوص در را یکدیگری با مرتبط

 این توسعه مختلف مراحل و اطالعات هایسيستم

 بعدی درس نيازپيش هریک که دهدمی ارائه هاسيستم

 اطالعات فناوری نيازپيش 9 سالمت اطالعات فناوری)

 درک دليل همين به هستند؛( غيره و است 2 سالمت

 از استفاده و مفاهيم بين نظر مد توالی از دانشجویان

 بهتر فهم در هاآن به تواندمی قبل ترم درس هایدانسته

 این در عملی و علمی توانایی به رسيدن و درس سه هر

 هستيم آن بر پژوهش این در. نماید کمک دروس مجموعه

 را کاویداده هایروش بر مبتنی ایمرحله دو رویکردی

 این در. دهيم ارائه دروس نوع این درس طرح وینتد برای

 برای را مناسبی توالی دانشجویان اول مرحله در راستا،

 این دوم مرحله در و کنندمی مشخص آموزشی مطالب

 قرار بازبينی مورد آموزش حوزه متخصصان توسط تغييرات

  .گردد انتخاب درس طرح بهترین تا گيردمی

 

 هامواد و روش

. شد انجام مقطعی -توصيفی روش به حاضر پژوهش

 اطالعات فناوری دروس شده،ارائه الگوریتم ارزیابی جهت

 سالمت، اطالعات مدیریت و فناوری گروه 3 و 2 ،9 سالمت

 مشهد، پزشکی علوم هایدانشگاه و پيراپزشکی دانشکده

 ،تمیالگور ارزیابی منظوربه. گردید انتخاب اهواز و سمنان

 هفت ترم دانشجویان پيشنهادی والیت به مربوط اطالعات

 فناوری رشته پيوسته کارشناسی مقطع( تئوری آخر ترم)

 و 2 ،9 سالمت اطالعات فناوری دروس که سالمت اطالعات

 منظور، این برای. گردید آوریجمع بودند، گذرانده را 3

 دانشجویان از ليستچک این در. شد طراحی ليستیچک

 این مدرس یک عنوانبه باشد قرار اگر که بود شده خواسته

 برای پيشنهادی توالی بهترین کنند، تدریس را دروس

 را هاییسرفصل و نمایند مشخص را دروس این مؤثر تدریس

. کنند حذف نيست، ضروری تدریسشان هاآن نظر از که

 پيشنهادی هایسرفصل براساس انتخابی دروس هایسرفصل

 و 2 ،9 سالمت اتاطالع فناوری دروس برای بهداشت وزارت

  .بود شده تنظيم 3

 9 شکل در که دارد اصلی گام پنج کاویداده فرایند

 (.98) است شده مشخص

 :از هستند عبارت کاویداده هایگام

 فرایند برای نياز مورد هایداده گام این در: انتخاب 

 .گرددمی آوریجمع مختلف منابع از کاویداده

 پرت نامعتبر، هایداده مگا این در: هاداده پردازشپيش 

 صورت در. شوندمی حذف ایداده مجموعه از ناسازگار و

 مقادیر با هاداده شودمی سعی ناقص هایداده وجود

 .گردند جایگزین معتبر

 گام از آمدهدستبه هایداده گام این در: داده تبدیل 

 هایالگوریتم برای که شوندمی تبدیل قالبی به قبلی

 .باشند سبمنا کاویداده

 هایداده برای کاویداده الگوریتم گام این در: کاویداده 

 موجود الگوهای و شودمی اعمال قبل گام از آمدهدستبه

 .گرددمی استخراج هاداده در

 و ارزیابی شدهاستخراج الگوهای گام این در: ارزیابی 

 استخراج( دانش) نهایی نتایج و شوندمی تفسير

 .گردندمی

 

 ژنتیک مالگوریت

  قرار استفاده مورد مطالعه این در که ژنتيک الگوریتم
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 کاویداده فرایند :1 شکل

 

 حل در هاالگوریتم پرکاربردترین از یکی عنوانبه گرفت،

 یافتن الگوریتم، این از هدف. باشدمی مطرح پيچيده مسائل

 هایتوالی در آموزشی اشيا به مربوط توالی پرتکرارترین

 از حاضر پژوهش در .بود فراگيران توسط دهپيشنهادش

  استفاده همکاران و براتی مطالعه در شدهارائه الگوریتم

 ترکيب عملگرهای از ایخالصه ادامه، در(. 91) شد

(Crossover) جهش و (Mutation )است شده بيان. 

 

 ترکیب عملگر

  تصادفی گروه یک ایجاد: یک گام •

 گروه هر از عضو یک تصادفی صورتبه الگوریتم: دو گام •

  .کندمی انتخاب را فعلی جمعيت از

 را انتخابی عضو به مربوط معادل گروه الگوریتم: سه گام •

 .کندمی پيدا تصادفی گروه در

 نيمشترک ب یهاگروهگام تعداد هم نیدر ا: چهار گام •

 جادیا یتصادف یبندکه در گروه ی( و )گروهتي)گروه جمع

 عدد حقيقت، در. شودیشده است( را شمارش م

 شدهتشکيل بندیگروه که نمایدمی مشخص آمدهدستبه

 این اگر. دارد شباهت تصادفی بندیگروه با ميزان چه تا

 بندیگروه که است معنا این به باشد زیاد شباهت

 عدد براساس. است مناسبی بندیگروه ایجادشده،

 .ندکمی ایجاد را بعدی نسل جمعيت الگوریتم آمده،دستبه

 ایجادشده گروه در هاشباهت تعداد به توجه با: پنج گام •

 بندیگروه در دانشجویان وضعيت تصادفی، گروه و

 بين مشترک عناصر تعداد اگر. شودمی مشخص جدید

 باشد، ¼ از کوچکتر تصادفی گروه و فعلی جمعيت گروه

 گروههم بعدی نسل در فعلی جمعيت گروه اعضای از ¾

 بين مشترک عناصر تعداد اگر نهمچني. بود خواهند

 ¼ مساوی یا بزرگتر تصادفی گروه و فعلی جمعيت گروه

 فعلی جمعيت گروه اعضای از ½ باشد، ½ از کوچکتر و

 تعداد اگر نهایت در. بود خواهند گروههم بعدی نسل در

 تصادفی گروه و فعلی جمعيت گروه بين مشترک عناصر

 که است معنا این به باشد، ½ مساوی یا بزرگتر

 بندیگروه به نزدیک بسيار فعلی جمعيت بندیگروه

 باید کمتری اعضای تعداد نتيجه در باشد؛می تصادفی

 از ¼ حالت، این در. باشند گروههم بعدی نسل در

 گروههم بعدی نسل در فعلی جمعيت گروه اعضای

 .بود خواهند

 اندنشده انتخاب که اعضایی مرحله این در: شش گام •

 خواهند قرار خالی هایمکان در صادفیت صورتبه

 .گرفت

 

 جهش عملگر

 گزینش تصادفی صورتبه گروه دو عملگر این در

 شکل به انتخابی هایگروه از عضو دو سپس. شوندمی

 .شوندمی جاجابه یکدیگر با و گردیده انتخاب تصادفی
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 C نویسیبرنامه زبان کمک با شدهبيان الگوریتم

 .است شده سازیپياده

 

 نتایج

 توسط هاییليستچک پژوهش این انجام جهت

 و اهواز مشهد، پزشکی علوم دانشگاه سه در دانشجویان

 که شدهتکميل هایليستچک تعداد. گردید تکميل سمنان

 از هریک در. بود عدد 29 گردید، آوریجمع دانشجویان از

 را خود پيشنهادی توالی دانشجویان ها،ليستچک این

 .دندبو کرده مشخص

 گرفته نظر در برابر چهار هاگروه تعداد مطالعه این در

 چهار تا بودیم آن بر پژوهش این در دیگر، عبارت به. شد

 دیدگاه از را هاسرفصل به مربوط پيشنهادی پرتکرار توالی

 پيشنهادی هایتوالی. دهيم قرار بررسی مورد دانشجویان

 اعداد، که اشتد توجه باید. بودند زیر صورتبه آمدهدستبه

 هاسرفصل عنوان) باشندمی سرفصل شماره دهندهنمایش

 (.است شده داده نمایش 9 ضميمه در

-.[…]-7-9-2-1-3-2-9: اول گروه پيشنهادی توالی

93-99-[…].-92-[…].-97-98-91 

-97-.[…]- 1-3-2-9: دوم گروه پيشنهادی توالی

98-91 

  1-3-2-9: سوم گروه پيشنهادی توالی

 توالی وجود عدم: )چهارم گروه يشنهادیپ توالی

 (پرتکرار

 .شد خواهند بيان تفصيل با هاتوالی از هریک ادامه، در

-.[…]-7-9-2-1-3-2-9: اول گروه پيشنهادی توالی

93-99-[…].-92-[…].-97-98-91 

 گروه این دانشجویان پيشنهادی هایتوالی از اینمونه

 مشترک شنهادیپي هایتوالی. است شده ارائه 9 جدول در

 .اندشده مشخص یکسان رنگ با

 شود،می مشاهده 9 جدول در که طورهمان

 را هفت تا یک هایسرفصل بين ارتباط دانشجویان

 جدول این مبنای بر(. سبز رنگ) اندداده تشخيص

 برای چالشی سرفصل دو نه، و هشت هایسرفصل

 اندانشجوی که ایگونهبه اند؛بوده گروه این دانشجویان

 توالی در هاسرفصل این برای را مناسبی محل اندنتوانسته

 متفاوتی موقعيت دانشجو هر و دهند ارائه خود پيشنهادی

. است داده پيشنهاد خود توالی در هاسرفصل این برای را

 بين ارتباط که گفت توانمی فوق جدول مبنای بر

 بين ارتباط نيز و( آبی رنگ) 99 و 93 هایسرفصل

 دانشجویان توسط خوبی به 91 و 98،97 ایهسرفصل

  (.ایقهوه رنگ) است شده درک

 از گروه این مورد در استخراجقابل نکات ترینمهم

 :باشدمی زیر شرح به اساتيد دیدگاه

 پنج تا یک هایسرفصل توالی گروه این دانشجویان اکثر .9

 توالی دانشجویان دیگر، عبارت به. اندداده پيشنهاد را

 درک خوبی به را سرفصل پنج این در شدهانبي مطالب

 .اندکرده

 موفق دانشجویان ،2 سالمت اطالعات فناوری درس در .2

 البته بدهند؛ پيشنهاد را پرتکراری توالی اندنشده

 توسط 99 و 93 هایسرفصل نيز و 7 و 9 هایسرفصل

 .است شده پيشنهاد دانشجویان

 

 یک گروه یاندانشجو پيشنهادی هایتوالی نمونه :1 جدول

9 2 3 1 2 9 7 8 1 93 99 92 93 91 92 99 97 98 91 

9 2 3 1 2 9 7 1 8 93 99 92 93 92 97 98 91 99 91 

9 2 3 1 2 9 7 8 93 99 92 1 93 92 91 99 97 98 91 

9 2 3 1 2 9 7 1 93 99 8 93 92 92 91 97 98 91 99 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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 نيز 3 سالمت اطالعات فناوری درس مورد در .3

 را 91 و 98،97 هایسرفصل توالی تنها دانشجویان

 .اندداده پيشنهاد

 و دوم گروه پيشنهادی توالی مورد در نکات ترینمهم

 :بودند زیر شرح به اساتيد دیدگاه از سوم

 تا یک هایفصلسر توالی گروه دو این دانشجویان اکثر .9

 دانشجویان دیگر عبارت به. بودند داده پيشنهاد را چهار

 شدهبيان مطالب توالی قبلی، گروه همانند گروه دو این

  .بودند کرده درک خوبی به را سرفصل چهار این در

 و 98،97 هایسرفصل توالی دانشجویان دوم، گروه در .2

 .بودند داده پيشنهاد نيز را 91

 پيشنهادی هایتوالی در را تنوع نبيشتری چهار گروه

 هایتوالی بين مشترکی توالی که ایگونهبه داشت؛

 .نشد استخراج پيشنهادی

 

 بحث

 جهت کارا الگوریتم یک ارائه منظوربه حاضر مطالعه

 و فراگيران ترجيحات به توجه با درس طرح ایجاد

 ترجيحات و عالیق به توجه. شد انجام دهندگانآموزش

 هایسيستم موفقيت عوامل ترینمهم از کیی فراگيران

  (.7) است درس طرح خودکار طراحی

  ساختارهای از استفاده کاربران، ترجيحات بر عالوه

 از استفاده دهنده،آموزش توسط شدهتدوین پيش از

 بر مبتنی یادگيری فرایندهای آموزش، حوزه استانداردهای

 در يرفراگ آموزشی پيشرفت ميزان و کاربر سازیمدل

 است گرفته قرار توجه مورد درس طرح ایجاد

 بر مبتنی پویا هایدرس طرح ایجاد(. 93،92،93،91)

 بر سزاییبه تأثير ،(Curriculum) آموزشی هایبرنامه

 این در(. 23) دارد یادگيرندگان هایتوانمندی افزایش

 طرح ایجاد از استفاده با همکاران و Chang راستا،

 برای را تریغنی آموزشی هایامهبرن پویا، هایدرس

 طرح از استفاده(. 29) نمودند ارائه مهندسی و فنی دروس

 و رادیولوژی تصاویر به مربوط اطالعات شامل هایدرس

 آموزشی هایبرنامه در هاآن با مرتبط هایداده تفسير

 تصاویر تفسير توانایی و دانش بهبود باعث پزشکی رشته

 (.22) شودمی دانشجویان رادیولوژی

 به دروس از برخی دیدصالح بر بنا اینکه به توجه با

 در مجزا درس چند قالب در محتوا باالی حجم دليل

 این در شدهارائه الگوریتم شوند،می ارائه متفاوت هایترم

 برای مناسبی الگوی تواندمی نمونه عنوانبه پژوهش

 ظرگرفتندرن بر عالوه الگوریتم این در. باشد دروس گونهاین

 تدوین در نيز متخصصان هایاولویت فراگيران، ترجيحات

 .گيردمی قرار توجه مورد نهایی درس طرح

 فناوری دروس برای پيشنهادی الگوریتم از حاصل نتایج

 اطالعات فناوری رشته برای 3 و 2 ،9 سالمت اطالعات

 :است زیر شرح به سالمت

 سالمت اطالعات فناوری درس برای شدهتدوین ساختار .9

( درصد 72) دانشجویان از نفر 12 توسط خوبی به 9

 (.1 تا 9 هایسرفصل ویژهبه) است شده درک

 فناوری درس انتهای هایسرفصل) پایانی هایسرفصل .2

 توسط نيز(( 91 و 98 ،97) 3 سالمت اطالعات

 به نسبت هاسرفصل این اند؛بوده درکقابل دانشجویان

 22) دانشجویان از نفر 33 برای 1 تا 9 هایسرفصل

 .اندبوده درکقابل( درصد

 برای را چالش بيشترین 99 تا 9 هایسرفصل

 بودند نشده موفق هاآن بيشتر و داشتند دانشجویان

 این .بدهند پيشنهاد هاسرفصل این برای را توالی گونههيچ

 هاآن به ادامه در که باشد مواردی از ناشی تواندمی امر

 اساتيد توسط پيشنهادشده ارهایراهک. است شده اشاره

 .است شده ارائه نيز مربوطه مشکالت ساختنمرتفع برای

 اطالعات فناوری دروس تدریس برای شدهانتخاب منابع .9

 برای را مناسبی ساختار اندنتوانسته 3 و 2 ،9 سالمت
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 .نمایند ارائه دروس هایسرفصل بين ارتباط درک

 این ایبر :اساتید سوی از پیشنهادشده راهکار

 و سالمت اطالعات فناوری رشته متخصصان است الزم منظور

 هایسرفصل و آموزشی منابع آموزش، حوزه متخصصان نيز

 را ساختاری بتوانند تا دهند قرار بازبينی مورد را شدهانتخاب

 شود؛ درک بهتر دانشجویان توسط که نمایند تدوین

 برخی یا و ددا تغيير را آموزشی منبع توانمی مثال عنوانبه

 .نمود اضافه یا حذف جا،جابه را هاسرفصل از

 تنوع دارای هاسرفصل: شدهتدریس هایسرفصل تنوع .2

 حجم معرض در دانشجویان که طوریبه هستند؛ زیادی

 مطالب بين ارتباط درک و گرفته قرار اطالعات از زیادی

 .است سخت بسيار دانشجویان برای شدهبيان

 به توجه با :اساتید سوی از پیشنهادشده راهکار

 متنوعی هایسرفصل سالمت اطالعات فناوری درس اینکه

 بسيار دانشجویان برای هاسرفصل بين ارتباط درک دارد،

 درس ساختار توانمی مشکل این رفع برای. باشدمی سخت

 عنوانبه گردد؛ کمتر چالش این که داد تغيير ایگونهبه را

 رویکرد با سالمت طالعاتا فناوری درس توانمی مثال

 فناوری درس سالمت، اطالعات هایسيستم طراحی

 نياز مورد استاندارهای درک رویکرد با سالمت اطالعات

 را غيره و سالمت اطالعات هایسيستم سازیپياده جهت

 ساختار یک ایجاد بر عالوه رویکرد این با. نمود تدوین

 رشته فمختل دروس بين مشترک نقاط توانمی ترمنسجم

 ترکيب با و نمود شناسایی را سالمت اطالعات فناوری

 دروس، بين نيازیهم و نيازیپيش روابط تغيير و هاسرفصل

 .کرد کمتر را چالش این

 در شدهبيان مطالب: هاسرفصل از برخی بودنکلی .3

 مجبور اساتيد که باشندمی کلی قدری به هاسرفصل این

 مختصر صورتبه را مطالب کالس محدود فرصت در هستند

 بين ارتباط و پيوستگی دانشجویان که طوریبه نمایند؛ بيان

 .کنندنمی درک را مطالب

 این برای :اساتید سوی از پیشنهادشده راهکار

 سالمت اطالعات فناوری رشته متخصصان است الزم منظور

 بازبينی مورد را هاسرفصل آموزش، حوزه متخصصان نيز و

 از برخی حذف با و کنند بندییتاولو و داده قرار

. نمایند ارائه درس برای را بهتری ساختار ها،سرفصل

 هایسرفصل توانمی شد بيان قبل قسمت در که طورهمان

 هایدرس قالب در دروس سایر در بازنگری با را شدهحذف

 .نمود بيان دارند، همپوشانی که دیگر

 هاسرفصل از برخی بين معنایی ارتباط وجود عدم .1

 از دیگر یکی :اساتید سوی از پیشنهادشده راهکار

 تواندمی هاسرفصل برای پرتکرار توالی یک ارائه عدم دالیل

 ییمعنا ارتباط دیگر، عبارت به. باشد هاآن خود از ناشی

 از مستقل ذاتاً هاآن و ندارد وجود هاسرفصل از برخی بين

 هایتوالی در زیاد تفاوت رو این از هستند؛ یکدیگر

  .باشد امر این از ناشی تواندمی پيشنهادی

 هایچالش ترینمهم از باال در شدهبيان هایچالش

 ساختار درک عدم باعث که بودند اساتيد توسط ذکرشده

 .بودند شده 3 و 2 ،9 سالمت اطالعات فناوری دروس کلی

 در توانندمی نيز دیگری عوامل مذکور، موارد بر عالوه

 به توانمی مثال عنوانبه باشند؛ دخيل شچال این ایجاد

 سالمت اطالعات فناوری نيازپيش دروس نادرست چينش

 و دانشجویان نيازهای با هاسرفصل تطابق عدم ،3 و 2 ،9

 به توجه با. کرد اشاره هاسرفصل مطالب اهميت درک عدم

 بيشتر هرچه سازیمتناسب جهت در و ذکرشده موارد

 درسی مطالب از دانشجویان رکد و نيازها با هاسرفصل

 هایچالش با ارتباط در بيشتری مطالعات گرددمی پيشنهاد

 .شود انجام حوزه این به مربوط

 توانمی حاضر پژوهش از آمدهدستبه نتایج براساس

 فناوری دروس ارائه بهبود راستای در را زیر پيشنهادات

 :کرد بيان 3 و 2 ،9 سالمت اطالعات

 آمدهدستبه نتایج براساس هافصلسر اصالح -9
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  دروس برای فهمقابل منابع ارائه -2

 -تئوری) درس مختلف هایقسمت ارائه نحوه بررسی -3

 دانشجویان نظر براساس( عملی

 با زیادی معنایی ارتباط که هاسرفصل از برخی حذف -1

 دروس قالب در هاآن گنجاندن و ندارند هاسرفصل سایر

 دیگر تخصصی

 توسط هاهمپوشانی و هارفصلس مطالب نمودنهماهنگ -2

 دروس تدریس مسئول اساتيد

 مطالعه این هایمحدودیت ترینمهم با ارتباط در

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی

 ميان از پزشکی علوم دانشگاه سه شامل آماری نمونه -9

 .بود ایران پزشکی علوم دانشگاه 28

 نتقالا در مهم عوامل از یکی که اساتيد تدریس شيوه -2

 نشده گرفته نظر در پژوهش این در باشد،می مطالب

 به ورودی عامل یک عنوانبه تواندمی امر این که است

 .گردد اضافه پژوهش این در پيشنهادی الگوریتم

 

 پیشنهادات

  نتایج براساس شدهارائه هایتحليل از برخی خودکارسازی -9

 سایر با پيشنهادی روش از حاصل نتایج نمودنترکيب -2

 مثال عنوانبه دانشجویان؛ کارایی ارزیابی فاکتورهای

 آموزشی اشيا بين نيازیپيش درک عدم توانمی

 آن در شدهکسب نمره و دانشجو توسط پيشنهادشده

 نتایج و نمود بررسی همزمان صورتبه را بخش

 .کرد استخراج را تریدقيق

 آن انجام به قادر کاربر که بيشتری عملگرهای افزودن -3

 . آموزشی شی دو کردنادغام نمونه عنوانبه شد؛بامی

 

 های پژوهشمحدودیت

 در گيرینمونه به توانمی پژوهش این هایمحدودیت از

 را نتایج پذیریتعميم توان امر این که نمود اشاره دسترس

 متفاوت پایبندی و تدریس نحوه همچنين. سازدمی محدود

 مطالب ارائه به مختلف هایدانشگاه در اساتيد از برخی

 ممکن تئوری مبانی قالب در یا و استاندارد شکل به عملی

 برخی تدریس نحوه خصوص در دانشجویان نظرات بر است

 .باشد تأثيرگذار هاسرفصل از
 

 یریگجهینت

 فناوری درس که دانشجویانی دیدگاه با مطابق

 نياز سرفصل محتوای بودند، گذرانده را 3 و 2 ،9 اطالعات

 حذف به مربوط هابازبينی اکثر و دارد اصالح و بازبينی به

 صورتبه محتوا ارائه ساعات افزایش و تکراری موارد

 لزوم یادگيری در این راستا ضرورت دارد. باشندمی عملی

 بيشتر دانشجویان برای اساتيد توسط مباحث از برخی

 از اطالع به توجه با بيشتری انگيزه تا گردد تشریح

 دانشجویان در دروس این محتوای ییادگير کاربردهای

 از برخی که گردید مشخص مطالعه این در. شود ایجاد

 در اساتيد که هستند کلی قدری به هاسرفصل عناوین

 مربوطه محتوای دادنپوشش به قادر کالس محدود مدت

 و باشندنمی محتوا آموزش از صحيح گيرینتيجه و

 هایسرفصل با تنها که نمایندمی تصور نيز دانشجویان

 بياموزند؛ را هاآن کاربرد آنکه بدون اندشده آشنا مطالب

 به نسبت شدهارائه مطالب کيفيت به بيشتر توجه بنابراین

 این تدریس کارایی افزایش جهت در تواندمی هاآن کميت

 .شود واقع مؤثر دروس

 

 حمایت مالی

 انجام خاصی سازمان مالی حمایت بدون پژوهش این

 .است شده
 

 مالحظات اخالقی

 هویتی اطالعات است شده سعی مطالعه این در
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 .شود حفظ گمنام و محرمانه صورتبه کنندگانشرکت

 

 تضاد منافع

 .ندارد وجود منافعی تضاد گونههيچ مطالعه این در

 

 تشکر و قدردانی

 که دانشجویانی و اساتيد کليه از وسيلهبدین

 نمودند، یاری پژوهش این انجام راستای در را پژوهشگران

 .گرددمی قدردانی و تشکر
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Abstract 

Introduction: Personalization of educational content based on students' needs, conditions, and 

preferences is one of the most important trends in educational data mining. This study aimed to 

personalize the content of some courses based on the students’ views using a data mining technique. 

Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 7th semester 

undergraduate students (in the last semester of theoretical course) (n=56) studying Health 

Information Technology in Mashhad, Semnan, and Ahvaz Universities of Medical Sciences, Iran. 

The participants were selected randomly, and the data were collected using a researcher-made 

questionnaire. Validity of the questionnaire was verified by the Health Information Technology 

faculty members. The students were asked to suggest the preferred order for the most effective 

teaching of Health Information Technology course headings 1, 2, and 3. Moreover, they were asked 

to eliminate the headings that were not necessary.  Subsequently, genetic-based algorithms for data 

mining were used to extract the most frequent patterns from the presented sequences. 

Results: In total, four frequent patterns were extracted from the collected data. The first group of the 

students suggested a common sequence for Health Information Technology course headings 1, 2, and 

3. The second and third groups suggested a common sequence for parts of the “Health Information 

Technology 1” course. Eventually, no frequent patterns were extracted from the fourth group. 

Inappropriate headings, sequence of courses, references, content volume, and the method of 

presentation (theoretical and practical) were the most important factors in obtaining these results. 

Conclusion: The analysis of the results by the experts showed that the proposed algorithm was 

useful in providing appropriate sequences of the educational content. 

  

Keywords: Data mining, Frequent pattern mining, Health information technology, Personalized 

educational content 
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 هاسرفصل: 1 ضمیمه

 مبحث ردیف

 زوال و نگهداری و عمليات سازی،پياده طراحی، مراحل در اطالعاتی سيستم حيات چرخه با آشنایی آن، حيات چرخه و سيستم با آشنایی 1

2 

 (  Information System Development Life Cycle) اطالعاتی سيستم توسعه حيات چرخه

 ،Data، Data Investigation، Data Modeling، Data Mapping Data Flow Diagram، Action diagram) سيستم تحليل

Context Diagram، Dictionary،  Data Analysis Diagramمصاحبه و پرسشنامه نظير هاداده آوریجمع ابزار و غيره و) 

3 

 ( Information System Development Life Cycle) اطالعاتی سيستم توسعه حيات چرخه

 در Prototype از استفاده و (Ergonomic Data Presentation) نمایش صفحه طراحی اصول فيزیکی، فضای طراحی) سيستم طراحی

 (سيستم توسعه

4 
  (Information System Development Life Cycleاطالعاتی ) سيستم توسعه حيات چرخه

 (فایده هزینه تحليل و مالی تحليل) سيستم ارزیابی حلهمر و( غيره و تغيير مدیریت کارکنان، مشارکت اصول) سيستم سازیپياده

5 
 مرجع مدل طراحی( و Model for Information System Developmentی )اطالعات هایسيستمتوسعه  هایمدلبا  آشنایی

(Reference Model )و Business Model 

 Identifier استانداردهای 6

7 

و یکپارچگی داده از طریق طراحی اصول  محرمانگیاصول  ،ASTMو  HIPAA یهابا سازمان : آشناییشامل محرمانگی استانداردهای

PCASSO (-Patient یهاشيوهتعيين و کنترل دسترسی به  ،Technicalو  Physical، Administrative حوزهمحرمانگی در 

Secure Systems Online to Centered Access)، based -Role و Audit trail الکترونيک یضاام و 

8 Public Health Information System (و جمعی هایمراقبت از حمایت هایسيستم Bio Surveillance) 

 (غيره و گراشی ای،رابطه) Data base Modeling انواع و DBMS با آشنایی 9

 Data Structure &Design انواع با آشنایی 11

 Data Warehouse و Data Mining، Text Mining، OLAP، DSS Meta Data، OLTP، Operating System مفاهيم با آشنایی 11

 (هاسيستم نگهداری و توسعه طراحی، تحليل،) بهداشتی اطالعات سيستم یک زندگی دوره با آشنایی 12

 هاسيستم ارزیابی 13

14 
 اطالعات تبادل استانداردهای و پرستاری و مالی امور آزمایشگاه، داروخانه، جراحی، دندانپزشکی، رادیولوژی، در اطالعات فناوری با آشنایی

 هاآن بين الکترونيک

 بالينی هایداده جریان 15

 (Data Normalization ) هاداده استانداردسازی و Redundancy حفظ 16

 اطالعات به افراد دسترسی سطوح و ایمنی 17

 کامپيوتری یهاسيستم کمی و کيفی کنترل و هاداده پایش 18

 هاداده نمودنخالصه و بررسی و ثانویه و اوليه هایداده: اطالعات ارائه و بازیابی 19

 مؤثر هایدیاگرام و هاسيستم نقشه خروجی، و ورودی دیاگرام: هاسيستم سازیمدل 21
 


