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چکیده
یکی از عوامل اصلی فرایند جامعهپذیری ،مدرسه است که اهمیت آن در نظام آموزشی هر کشوری بیش از پیش احساس میشود .ارتقاء
سططط یادگیری دانشآموزان ،یک عامل مهم برای ارتقای کیفیت نظام آموزش در مدارس ،میباشطططد .از آنجایی که ورزش کردن ثاثیر
ب سزایی در یادگیری دارد ،هدف ا صلی مقاله ارائه رو شی جهت تقویت روند یادگیری دانشآموزان از طریق ورزش صبحگاهی مبتنی بر
تکنیک شبکه عصبی و الگوریتم بهینهسازی ق رات هوشمند آب است .رویکرد این پژوهش به صورت کمی بوده و از نظر هدف کاربردی
و همچنین از نظر نوع روش ،توصططیفی -تحلیلی اسططت .جهت دسططتیابی به این هدف از تکنیک شططبکه عصططبی به منظور طبقهبندی و
استخراج نتایج و از الگوریتم بهینه سازی ق رات هوشمند آب جهت انتخاب ویژگی استفاده می شود .برای شبکه عصبی از  77نورون به
عنوان تعداد نورون مناسب الیه مخفی و ترکیب دو تابع فعال سازی خ ی و سیگموئیدی به عنوان توابع انتقال بین الیهای و از یک تابع
آموزش جهت آموزش شططبکه و حداکثر تکرار الگوریتم آموزش بر روی مجموعه داده  9111تعداد ،پیشططنهاد شططده اسططت .دقت روش
پیشنهادی  06درصد است که به نسبت روش پایه حدود  2/2درصد بهبود داشته و این یعنی ورزش برروی یادگیری دانشآموزان تاثیر
دارد .نتایج ن شان داد طبقه بندی بهینه روی مجموعه داده با پارامترهای همگن ،عملکرد منا سبی دا شته و همچنین شبکههای ع صبی
م صنوعی ن سبت به روشهای جدید ،عملکرد بهتری دارد .طبق نتایج به د ست آمده روش پی شنهادی از نظر صحت خروجی میتواند
بهبود مناسبی در تقویت روند یادگیری داشته باشد.
واژگان کلیدی :ورزش صبحگاهی ،یادگیری دانشآموزان ،انتخاب ویژگی ،طبقهبندی.

 .1مقدمه
عملکرد تحصطططیلی و عوامل م ثر بر آن به عنوان یکی از متغیر های
محوری و اساسی در آموزش و پرورش همواره مورد توجه محققان و
روانشناسان تربیتی بوده است .در واقع ،میتوان گفت عملکرد
تحصیلی دانشآموزان بسیار مهم بوده و بر همین اساس سهم
نویسنده مسئول :بهزاد لکBehzad_lak @yahoo.com ،

عظیمی از پژوهشهای موجود در حی ه تربیتی را به خود اختصاص
داده است ] .[7در هر نظام آموزشی و تربیتی دانشآموزان به عنوان
یک عنصططر اسططاسططی م ر میشططوند که کلیه هدفها و برنامههای
آموزش و پرورش به منظور ایجاد تغییرات م لوب در پیشرفت آنها
طراحی و اجرا میشود .یکی از اساسیترین و مهمترین هدف در این
بخش ،یادگیری و روش هایی ج هت افزایش یادگیری دانشآموزان
ا ست .اکثرا بر این باورند که برای یادگیری ظرفیت ثابتی وجود دارد
اما شطططواهد زیادی وجود دارد که اثبات میکند هوش قابل افزایش
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از کارکردهای آموزشی ،شغلی و بیشتر عملکردهای روزانه انسان را
تحت تأثیر قرار دهد ].[0

اسططت و یکی از راههای افزایش هوش که افزایش یادگیری را نتیجه
میدهد ورزش ا ست .امروزه ورزش و فعالیت ج سمانی را نه تنها به
عنوان روشططی برای گذراندن اوقات فراغت ،بلکه به عنوان ضططرورتی
غیرقابل چ شم پو شی برای سالمت و بهزی ستی می شنا سند .ثمرات
مث بت ورزش و ف عال یت بدنی منظم در پژوهش های مختلف تأی ید
شده ا ست .ورزش موجب بهبود سی ستم ع صبی و هماهنگی بهتر
عضالت و اعصاب میشود .از آنجایی که اعصاب ،رشتههای ارتباطی
مغز با اع ضای بدن ه ستند؛ فعالیت اع ضای بدن تحت تأثیر مغز قرار
میگیرد .ورزش اعصططاب ارادی را به طور مسططتقیم و اعصططاب غیر
ارادی را به طور غیر م ستقیم تحت تاثیر قرار داده و موجب افزایش
حافظه و یادگیری میشود ] [2تا ].[0
در این پژوهش جام عه آ ماری دانشآموزان هسطططت ند .از جایی که
دانشآموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور در دستیابی
به اهداف نظام آموز شی ،نقش و جایگاه ویژهای دارند؛ بنابراین توجه
به این ق شر از جامعه از لحاظ آموز شی و سالمت ج سمانی-روانی،
موجب باروری و شطططکوفایی هر چه بیشطططتر نظام آموزشطططی جامعه
میگردد .از جمله فعالیت های مهم ،ورزش اسطططت که در راسطططتای
تربیت بدنی مدارس و ارتقای سطط جسططمانی-روانی دانشآموزان
برای تقو یت یادگیری و حاف ظه قرار میگیرد .از این رو ج هت
دسططتیابی به چنین هدف ارزشططمند ارائه یک سططیسططتم مناسططب و
هوشططمند میباشططد .هدف این مقاله ترکیب تکنیکهای دادهکاوی و
الگوریتم بهینهسطططازی جهت بررسطططی تاثیر ورزش صطططبحگاهی در
یادگیری دانشآموزان میباشططد .در واقع اکثر پژوهشهایی که تاثیر
ورزش در یادگیری را بررسطططی کردند م العات موردی مبتنی بر
پر س شنامهای ا ست ولی مقاله حا ضر ارائه یک سی ستم کامپیوتری
مناسطططب مبتنی بر مجموعه داده اسطططتاندارد جهانی بوده و در هر
من قه و زمان به دلیل تفاوت ارزش ویژگیها قابل اسططتفاده خواهد
بود.
این پژوهش رو شی مبنی بر شبکه ع صبی و الگوریتم بهینه سازی
ق رات هوشمند آب ارائه میدهد .الگوریتم ق رات آب جهت انتخاب
ویژگیهای مناسب برای ورود به آموزش و آزمایش و شبکه عصبی
به منظور طبقهبندی و استخراج نتایج طراحی شده است.

دادهکاوی :داده و اطالعات یا دانش نقش اساسی را در فعالیتهای
بشر ایفا میکند .دادهکاوی یک پروسه کشف دانش از طریق تحلیل
حجم عظیمی از داده از چشم اندازهای گوناگون و خالصهسازی آن
به اطالعات مفید و سططودمند میباشططد .به دلیل اهمیت اسططتخراج
اطالعات از منابع عظیم داده ،دادهکاوی به یک جز ضططروری و مهم
در بخش های مختلف زندگی بشطططری تبدیل شطططده اسطططت ].[0
دادهکاوی تجزیه و تحلیل مقدار زیادی داده و ا ستخراج اطالعات از
آن برای مقاصططد مختلف میباشططد .در چند سططال گذشططته ،علم
دادهکاوی برجسططته شططد و رشططد عظیمی داشططت .اسططتانداردهای
مختلف برای داده کاوی وجود داشططط ته و ه مهی این مدل ها در
گام های پیدرپی تعریف شطططدند که این مراحل در اجرای وظایف
داده کاوی ک مک میک ند ] .[1داده کاوی اسطططتخراج اطال عات
پیشططگویانه از پایگاه داده بزر  ،یک روش جدید قدرتمند با انرژی
عظیم است و به کمک شرکتها میرود که روی مهمترین اطالعات
در پایگاه دادهشطططان تمرکز میکند .ابزارهای داده کاوی رفتارها و
گرایشهای آینده را پیشبینی میکنند و این امکان را به تجارتها
میدهند تا براساس دانش تصمیمگیری کنند .تحلیلهای اتوماتیک
و آی ندهنگر که توسطططا داده کاوی پیشطططن هاد میشطططود فراتر از
تحلیلهایی قرار می گیرند که طبق رویدادهای گذشطططته توسطططا
ابزارهای قبلی سی ستمهای ت صمیمگیری انجام شدهاند .موقعی که
اندازه و پیچیدگی مجموعه داده افزایش مییابد ،تحلیلهای د ستی
تقویتکنندهی فرآیندها اتوماتیک می شوند و این تو سا روشهای
دیگر در علوم کامپیوتر حمایت میشود ].[6
انت خاب ویژگی :داده کاوی از تکن یک های مختلف برای کاوش
داده ها اسطططتفاده میکند .در حقیقت ،تکنیک های داده کاوی برای
انتخاب ویژگی ها اسطططتفاده میشطططوند .انتخاب ویژگی میتواند به
عنوان فرآی ند انت خاب حدا قل زیرمجمو عه ی ویژگی ها که برای
طبقهبندی ضروری ه ستند تو صیف شود .مجموعه ویژگی ممکن
اسطططت تکراری باشطططد و کارایی را کاهش دهد .انتخاب ویژگی یک
م شکل در زمینهی ت شخیص پز شکی ا ست .تولید زیرمجموعهای از
ویژگیها نیز به عنوان کاهش دادهها شناخته می شود که یک گام
در پیش پردازش دادهها است .عالوه بر این ،انتخاب ویژگی ،حداقل
تعداد ویژگیهای ضروری مورد نیاز برای به حداکثر ر ساندن دقت
مدل را به حداقل میرسطططاند .این امر به کاهش فضطططای مورد نیاز
مجمو عه ویژگی ک مک می ک ند .همچنین نویز تکراری که ممکن
ا ست در مجموعه ویژگی وجود دا شته با شد را حذف میکند و در
نتیجه کارایی الگوریتم داده کاوی را افزایش میدهد .هدف انتخاب
ویژگی این است که مدلی موثر و کارآمد تولید کند [.]3

 .2ادبیات پژوهش
تاثیر ورزش بر حافظه و یادگیری :تمرینات ورزشی و نقش آن بر
عملکرد شناختی با تأکید بر کارکرد دستگاه اعصاب مرکزی ،در
گسترش پژوهشهای علوم رفتاری ،دریچه تازهای گشوده است .به
طوری که از نمونههای کارکردهای شناختی در سیستم اعصاب
مرکزی ،به پارامتر حافظه میتوان اشاره کرد .بنابراین اختالل در
توجه و تمرکز حافظه ،احتماال میتواندموجب کاهش س عملکرد
شناختی شده ،بدینترتیب بخش عمدهای از جنبههای زندگی اعم

01

بهزاد لک و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیزدهم ،شمارههای  03و  ،01پاییز و زمستان ،7011صفحه  93الی 00

طبقهبند شبکه عصبی مصنوعی :شبکههای ع صبی م صنوعی با

الگوریتم چ که آب های هوشااد ند :الگوریتم چکططه آبهططای

وجود اینکه با سططیسططتم عصططبی طبیعی قابل مقایسططه نیسططتند اما
ویژگیهای قابلیت یادگیری ،قابلیت تعمیم ،پردازش موازی و م قاوم
بودن را دارند که آنها را در بعضطططی از کاربردها مانند تفکیک الگو،
کنترل و به طور کلی در هرجا که نیاز به یادگیری باشطططد ممتاز
مینماید .شبکههای مدل شده که با نام الگوهای شبکههای ع صبی
شناخته شدهاند گ سترش یافته و مدل سازی شدهاند .برخی از این
نمونهها به گونهای ب سیار نزدیک ،عملکرد شبکه ع صبی زی ستی را
همانندسطططازی کردهاند و برخی دیگر تفاوت بسططط یاری دارند .برای
مدل سازی یک شبکه عصبی مصنوعی 7میتوان از یک مدل ریاضی
که خ صو صیات یک سی ستم بیولوژیکی را تو صیف میکند ا ستفاده
کرد .سپس با ا ستفاده از یک رایانه میتوان این مدل را به سرعت و
به نحو مناسبی شبیه سازی کرد .جهت ساده کردن و بهبود عملکرد
این مدل تغییرات الزم صورت میگیرد ].[71

هوشططمند 2یک روش جسططتجوی مکاشططفهای 9اسططت که توسططا
شاهحسینی ] ،[79ارائه شده است .الگوریتم چکه آبهای هوشمند
یکی از الگوریتمهای خانواده هوش گروهی ا ست که ا ساس کار خود
را از نحوه حرکت رودخانهها و ق رات آب در بستر آنها الهام گرفته
ا ست .برا ساس م شاهدات صورت گرفته یک رودخانه طبیعی عموماً
مسطططیر بهینه یا نزدیک به بهینه را در بین تمام مسط طیرهای ممکن
موجود برمیگزیند .این مسطططیر بهینه از طریق کنش و برهمکنش
ق رات آب با یکدیگر و با بسطططتر رودخانه به دسطططت می آید .در
سطططال های اخیر این الگوریتم موفق یت های ز یادی در مسطططا ئل
بهینهسازی و یادگیری ماشین داشته است ].[70

 .3پیشینه تحقیق
در سطططال  7930مقالهای تحت عنوان « تاثیر ورزش بر یادگیری و
حافظه دانشآموزان دوره ابتدایی» ارائه شد .یکی از رازهای دا شتن
حافظهای قوی ورزش کردن اسططت .تغییرات مغزی وابسططته به سططن
بسطططیار آهسطططته رخ میدهد .نباید پس از چند هفته ورزش کردن
انتظار یک تغییر باورنکردنی را داشطططته باشطططید .اما به تدریج باید
منتظر نتایج باشطططید .یک م العه نشطططان میدهد که درافرادی که
شطططروع به پ یادهروی کرده بود ند پس از  0ماه توا نایی ان جام
عملکردهای چندگانه بهبود پیدا کرد .هدف مقاله آنها برر سی تاثیر
ورزش بر یادگیری و حاف ظه دانشآموزان دوره اب تدایی دبسططط تان
شططهید عراقی شططهر کرمانشططاه اسططت .روش مقاله حاضططر به روش
توصطططیفی و از پرسطططشطططنامهای اسطططتفاده شطططده که در واقع یک
پرسشنامهی محقق ساخته است .این محاسبات شامل آمار توصیفی
ساده ،در صدی و ا صال شده به صورت جداول فراوانی ،همراه با
نمودار سطططتونی به ازای هر جدول اسطططت .همچنین ،شطططاخصهای
مرکزی )میانگین ،میانه و نما و شطططاخص های پراکندگی (انحراف
اسططتاندارد واریانس نیز محاسططبه شططدند .نتایج نشططان میدهد که
ورزش صبحگاهی تأثیر زیادی بر ایجاد آرامش در دانشآموزان دارد.
همچنین ورزش صبحگاهی در ایجاد نشاط و شادابی تأثیر به سزایی
دارد و تا حدودی بر میزان عالقهمندی به درسهای دیگر تأثیر دارد
].[70
در سططال  7931مقالهای تحت عنوان «تاثیر ورزش صططبحگاهی بر
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر راهنمایی شهرستان سبزوار»
ارائه شطططد .هدف از پژوهش ،بررسطططی تاثیر ورزش صطططبحگاهی بر
پیشطططرفت تحصطططیلی دانشآموزان دختر بود .جامعه آماری تحقیق
کلیه مدارس راهنمایی شططبانه روزی شططهرسططتان سططبزوار در سططال
تحصیلی  63-31بود که در هر مدرسه  711دانشآموز مشغول به

الگوریتمهای بهینهسااازی :در واقع الگوریتمهای الهام گرفته از
طبیعت (نوعی الگوریتمهای تکاملی و بهینهسططازی زیرمجموعهای
از محاسططبات تکاملی میباشططند و در شططاخه هوش مصططنوعی قرار
میگیرند .الگوریتمهای تکاملی شامل الگوریتمهایی جهت ج ستجو
اسططت که در آنها عمل جسططتجو از چندین نق ه در فضططای جواب
میباشد .مسائل مهندسی و بهینه سازی وجود دارند که راهحلهای
عادی و متعارف برای آنها چارهسططاز نیسططت یا تحلیلی برای آنها
وجود ندارد (یا حل تحلیلی بسططیار مشططکلی دارند و یا پیچیدگی
متغیرها و پارامترهای ب سیار م سئله ،انبوهی از راهحلها و نه لزوماً
جواب مسطططئ له را پیش روی کاربر می گذارد که ام کان م حک و
ارزیابی تمام راهحلها به دلیل تعداد ب سیار زیاد وجود ندارد ].[77
الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت (نوعی الگوریتم های تکاملی و
بهینهسازی روشهایی بر مبنای جستجوی تصادفی میباشد که از
مدلسازی تکامل بیولوژیکی طبیعی الگو برداری شدهاست .آنها بر
روی پاسططخهای ممکنی کار میکنند که از ویژگی برتری برخوردار
و نیز بقای نسططل بیشططتری دارند ،لذا تخمین نزدیکتری از پاسططخ
بهینه ارائه میدهند .در هر نسطططل دسطططته جدیدی از تخمینها بر
مبنای انتخاب اع ضای با میزان برازندگی ( شای ستگی بی شتر تولید
شطططده و آن ها مشطططابه آنچه در طبیعت رخ میدهد با هم تلفیق
میشططوند .این روند در نتیجه تکامل افرادی را شططامل میشططود که
ن سبت به والدین شان در محیا سازگارترند ،دقیق ًا م شابه آنچه در
م ابقت با طبیعت اسطططت .الگوریتمهای الهام گرفته از طبیعت بر
روی جمعیتهایی از افراد به جای یک تک پاسطططخ کار میکنند ،از
این رو جستجو به صورت موازی میتواند صورت گیرد ].[72
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تحلیل یادگیری دانشآموزان از طریق ورزش صبحگاهی با استفاده از روشهای دادهکاوی

در سال  7930مقالهای تحت عنوان «بررسی تاثیر ورزش بر تقویت
حافظه و یادگیری دانشطططجویان دختر رشطططته تربیت بدنی شطططهر
سططمنان» ارائه شططد .یکی از راههای داشططتن حافظهی قوی ،ورزش
کردن ا ست .بازی ،ورزش ،تجربیات عملی و انواع فعالیتهای چالش
برانگیز منبع اصلی یادگیری هستند .تمرینات ورزشی از طریق رشد
سلول های ع صبی و گ سترده شدن ارتباطات بین سلولی که برای
یادگیری و حافظه ضطططرورت دارد میتواند مغز را جوان و فعال نگه
دارد .ارتباط بین آمادگی بدن و یادگیری ،انضطططباط ،سطططازگاری با
محیا ،ایجاد صطططفات اجتماعی و تعاون با دیگران غیرقابل تردید
اسططت .بر طبق نتایج تحقیقاتی که اخیرا در راب ه با ورزش برحافظه
انجام شده ،تمرینات ورز شی موجب افزایش میزان جریان خون در
مغز و تعداد سلولهای مغز در ناحیه هیپوکامپ و ترش مولکولهای
حفاظتی مانند  BDNFمیشود و در نتیجه مجموعهی این فرایندها
می تواند مو جب بهبود حافظه و به تعویق انداختن بی ماری آلزایمر
شططود .بدین منظور ،هدف از پژوهش ،بررسططی تاثیر ورزش بر تقویت
حافظه و یادگیری میباشد .جامعه آماری را دانشجویان دختر رشته
تربیت بدنی در مق ع لیسانس شهر سمنان تشکیل میدهند که در
این بین  01نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده
پر س شنامه بود و دادههای حا صل از پر س شنامه از طریق نرم افزار
SPSS76مورد تجز یه و تحل یل قرار گرفت ند .ن تایج این پژوهش
حاکی از آن است که ورزش بر تقویت حافظه و یادگیری تاثیر مثبت
دارد ].[76
در سططال  2172مقالهای تحت عنوان «بررسططی ارتباط بین فعالیت
فیزیکی متو سا تا شدید و عملکرد شناختی در دانشآموزان مق ع
ابتدایی» ارائه شد .آنها در پی شینه تحقیق خود به تحقیقات فواید
جسططمانی و روانی مشططارکت کودکان در فعالیتهای فیزیکی اشططاره
کردند .م العات اخیر نشطططان میدهد که فعالیتهای فیزیکی حتی
ممکن ا ست مزایای تح صیلی به همراه دا شته با شد و دانشآموزان
پس از فعالیت فیزیکی از لحاظ یادگیری عملکرد کارآ مدتری دار ند.
این م العه تاثیر فعالیت فیزیکی متوسططا تا شططدید ( )MVPAدر
چهار فرآیند شطططناختی را مورد بررسطططی قرار میدهد :برنامهریزی،
تو جه ،پردازش همز مان و پردازش پی درپی .روش ها در پژوهش
آنها :شطططرکت کنندگان دو کالس از دانشآموزان مق ع چهارم در
اونتاریو بودند ( . n=01با اسطططتفاده از یک طر موازنه ،دانشآموزان
در دو کالس ت ستهای ا ستاندارد را برای هر فرآیند شناختی بعد از
ف عال یت فیزیکی تکم یل کرد ند ( 21دقی قه  MVPAدر یک درس
 00دقیقهای  .در نهایت نتایج نشطططان داد که عملکرد در تسطططت
برنامهریزی به طور قابلتوجهی پس از فعالیت فیزیکی بهبود مییابد
( )p<.0..1همچنین هیچ پیشرفتی از نظر توجه ،پردازش همزمان
و یا پردازش متوالی مشاهده نشد ].[73

تحصططیل بودند .یک مدرسططه به طور تصططادفی خوشططهای برای نمونه
تحقیق انتخاب و از  711دانشآموز مدرسطططه فوق 31 ،نفر به طور
داوطلبانه برای نمونه تحقیق انتخاب شططدند .پس از همسططانسططازی
آن ها بر مبنای قد ،وزن ،سطططن و پیش آزمونی که از دروس تاریخ،
امالی فار سی ،زبان انگلی سی ،ریا ضی و علوم صورت گرفت ،نمونهها
به طور ت صادفی به دو گروه  00نفره تجربی و شاهد تق سیم شدند.
گروه تجربی به مدت  6هف ته ق بل از ورود به کالس به ورزش
صبحگاهی پرداخت؛ در حالی که گروه شاهد در مدت فوق ،ورزش
صططبحگاهی انجام نداد .پس از پایان  6هفته از هر دو گروه شططاهد و
تجربی از دروس مزبور پس آزمون گرفته شططد .برای تجزیه و تحلیل
نتایج آزمونها ،از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله تی
دوهتلین ط  ،هموجنتی ،آنووا و آزمون تعقیبی  LSDو نرم افزار
SPSSا ستفاده شد .نتایج تحقیق ن شان داد که در هر پنج درس،
بین م یانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی ت فاوت
معنادار وجود دارد و میانگین نمرات گروه تجربی از میانگین نمرات
گروه شاهد در هر پنج درس بی شتر بوده و تفاوت بین میانگینها از
نظر آماری معنادار اسططت .به طور کلی ،چنین میتوان نتیجه گرفت
که ورزش صبحگاهی بر پی شرفت تح صیلی دانشآموزان دختر تاثیر
معناداری دارد ].[70
در سطططال  7930م قا لهای ت حت عنوان « تاثیر ورزش در یادگیری
دانشآموزان» ارائه شطططد .آمادگی جسطططمانی دانشآموزان یک امر
بنیادی و اساسی است که سالمت و قدرت افراد و اجتماع را تضمین
میک ند .دانش آموزی که قدرت و کارآیی الزم بدنی را دارد ،قادر
ا ست وظایف و کارهای روزانه خود را بدون اح ساس خ ستگی انجام
د هد و توا نایی الزم را برای گذرا ندن او قات فرا غت یا م قاب له با
پیشطططامدهای ناگهانی به دسطططت آورد .چنین فردی از بیماری و
نار ساییها و نواقص ج سمی به دور خواهد ماند و ا ستقامت ،چابکی،
انع افپذیری و سطططرعت از ویژگیهای چنین دانشآموزی اسطططت.
دانشآموزان باید هر روز به فعالیت های منظم ورزشطططی براسطططاس
قدرت بدنیشططان بپردازند تا قدمهای صططحی به سططوی آمادگی و
کارآیی بدنی برداشته شود زیرا توجه به کارآیی بدن موجب می شود
استخوانها ،مفاصل و عضلههای بدن برای انجام حرکات و فعالیتها
نیرومند شوند .د ستگاههای تنفس و جریان خون نیز تا حد ب سیاری
از اجرای برنامهها و حرکتهای صحی ورز شی سود میبرد .هرچه
برنامههای مناسب ورزشی ،زودتر و در سنین کمتری اجرا شود ،ابتال
به امراض قلبی و دیگر نارسطططایی ها کمتر خواهد بود .ارتباط بین
آمادگی بدن و سرعت انتقال ،یادگیری ،ان ضباط ،سازگاری با محیا،
ایجاد صطططفات اجتماعی و تعاون با دیگران غیرقابل تردید اسطططت و
مرب یان با ید به آن تو جه کن ند .م هارت های بدنی زای یده قدرت
ا ستقامت و چابکی بدن ا ست و با اجرای برنامههای صحی ورز شی
به دست میآید ].[71
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عاطفی -اجتماعی کمتری مرتبا اسطططت و به نوبه خود با موفقیت
تح صیلی بهتر مرتبا ا ست .ترویج فعالیت فیزیکی در میان کودکان
در سططنین مدرسططه ممکن اسططت به نفع پیشططرفت کلی آنها باشططد
].[27
در سال  2170مقالهای تحت عنوان «تاثیر فعالیت فیزیکی و ورزش
در موفقیت آکادمیک دانشآموزان مق ع ابتدایی» پیشططنهاد شططد.
هدف از این م العه بررسطططی اثرات فعالیت فیزیکی در دانشآموزان
ابتدایی در زمینه موفقیت تحصطططیلی بود .این م العه در طول پنج
هفته انجام شد و از یک طراحی پیش ت ست و پ سا ت ست ا ستفاده
شطططد .دانش آموزان موجود در این م العه در یک جلسطططه فعالیت
فیزیکی صططبحگاهی هر روز به مدت بیسططت دقیقه شططرکت کردند.
سطط مشططارکت و حضططور دانشآموزان هر روز در طی جلسططات
ردهبندی می شود .ابزارهای مورد ا ستفاده برای اندازهگیری موفقیت
تحصطططیلی معیارهای ریاضطططی  2و  9بودند .نتایج تاثیرات مثبت
مداخالت فعالیت فیزیکی بر روی امتیازات معیار ریاضططی را نشططان
ندادند .در م العات آینده آنها به دنبال اندازهگیری سطط فعالیت
دقیق تر و تعیین اثرات فعالیت فیزیکی بر روی موفقیت تحصطططیلی
هستند ].[22
در سططال  2176مقالهای تحت عنوان «آیا تناسططب اندام بر موفقیت
آکادمیک بین نوجوانان ژاپنی تاثیر می گذارد؟ یک رویکرد ترکیبی
برای تجزیه اثرات درون فردی و اثرات بین افراد» پیشطططنهاد شطططد.
آنها معتقدند ارتباط مثبت بین تناسب فیزیکی و موفقیت تحصیلی
در نوجوانان مشططخص شططدهاسططت ،اما تاثیر علی تناسططب فیزیکی بر
موفقیت تح صیلی هنوز م العه ن شده ا ست .این م العه برر سی کرد
که آیا تغییرات در تنا سب اندام با تغییرات در موفقیت تح صیلی در
میان دانشآموزان دبیرستانی مرتبا است یا خیر .تحلیلها براساس
دادههای دو ساله  001دانشآموز ( 72تا  79ساله 919 ،پسر و بقیه
دختر انجام شططد که در سططال  2170به پنج مدرسططه ابتدایی ژاپنی
وارد شططدند .دسططتاورد آموزشططی با اسططتفاده از میانگین نمره کل
دانشآموزان ارزیابی شد .امتیاز تناسب اندام از هشت تست تناسب
اندام محاسبه شد :دوی  01متر ،پرش ارتفاع ،درازونشست ،نشستن
و جمع شططدن ،بشططین و پاشططو ،قدرت دسططت ،ضططربه دسططت و دوی
انفجاری  21متر و دوی اسطططتقامت .مدل رگرسطططیون ترکیبی برای
بررسی تاثیر تغییر در تناسب اندام در پیشرفت تحصیلی با استفاده
از تکنیک "انتسطاب چندگانه" به کار گرفته شطد .تغییرات در امتیاز
تناسططب فرد و تفاوت در میانگین نمره تناسططب بین افراد با تغییر در
م یانگین نمره کل پسطططران مرتبا بود .هیچ ارت باط مع ناداری بین
امتیاز تناسططب اندام و میانگین نمره کل در دختران مشططاهده نشططد.
فرصتهای موجود برای افزایش آمادگی جسمانی برای پشتیبانی از
د ستاوردهای تح صیلی ،به ویژه در پ سران دبیر ستانی ب سیار مهم
است ].[29

در سططططال  2170م قا لهای ت حت عنوان « تاثیر ورزش بر عملکرد
تحصططیلی در میان دانشططجویان آموزش عالی» ارائه شططد .هدف از
م العه برر سی تاثیر م شارکت در فعالیتهای ورز شی فوقبرنامه با
عملکرد تح صیلی در میان دان شجویان آموزش عالی ا ست .تحقیقات
قبلی در مورد این موضططوع نتایج متناقضططی داشططتهاند؛ اگرچه برخی
نویسططندگان اثر مثبت مشططارکت ورزشططی بر روی نتایج تحصططیلی را
تایید کردند؛ سطططایر نویسطططندگان اثر منفی را گزارش کردند .بر این
اساس ،نویسندگان به دنبال ارائه درک منسجمتری از این یافتههای
ترکیبی هستند .شواهد تجربی م لوبی با بررسی یک مجموعه داده
از دانشجویان دوره لیسانس که در دانشگاه اسپانیایی در طول دوره
 2116تا  2170تحصططیل کردند به دسططت آمد .عملکرد تحصططیلی
دانشططجویان شططرکتکننده در فعالیتهای ورزشططی با نتایج سططایر
دانشططجویان در قالب نمرات مقایسططه شططد .نتایج نشططان میدهند که
مشارکت در فعالیتهای ورزشی با نمرات باالتر در میان دانشجویان
در این دان شگاه مرتبا ا ست .این تجزیه و تحلیل این ایده را تقویت
میکند که جدای از فواید سططالمتی برای افراد حرفهای ،فعالیتهای
ورزشططی منجر به دسططتیابی به عملکرد باالتر درسططی در م سططسططات
آموزش عالی میشود ].[21
در سطططال  2173مقالهای تحت عنوان «عملکرد عاطفی-اجتماعی،
اثرات ف عال یت فیزیکی بر عملکرد آ کادم یک در بین دانشآموزان
مدارس ابتدایی چینی را تو ضی میدهد» ارائه شد .هدف از م العه
بررسطططی اثرات میانجیگری عملکرد رفتاری و عاطفی-اجتماعی در
ارتباط بین فعالیت فیزیکی و موفقیت تحصطططیلی در کودکان چینی
اسططت .همچنین طر م العه برای کودکان چینی (n=11؛  0تا 77
سططال شططرکت کننده در م العه ارزیابی شططیوه زندگی و تحصططیل
کودکان شططانگهای در سططال  ،2170منبع اطالعات این مقاله بودند.
کودکان زمان سپری شده در فعالیتهای فیزیکی متو سا تا شدید
در طی روزهای هفته و آخر هفته را گزارش کردند .والدین مشکالت
رفتاری و عاطفی-اجتماعی کودکان خود را ارزیابی کردند .معلمان
سططرپرسططت ،عملکرد تحصططیلی هر دانشآموز را ارزیابی کردند .یک
تحلیل میانجیگری با واس ههای متعدد انجام شد تا اثرات  0متغیر
عاطفی -اجتماعی و رفتاری(م شکالت اح سا سی ،م شکالت رفتاری،
بیش ف عالی و دیگر رف تار های اجت ماعی را در ارت باط بین موفق یت
تحصیلی  MVPAو دستاوردهای آکادمیک مشخص کند .در نهایت
نتایج نشطططان داد که  MVPAبه طور مثبت با عملکرد آکادمیک
مرتبا اسطت ( SE=..1 ،b=.010و  .)P<...1مشطکالت رفتاری،
بیش ف عالی و بی توجهی و مشطططکالت همسططططاالن ،اثرات م یانجی
معنیداری در ارتباط بین  MVPAو د ستاوردهای آکادمیک ن شان
دادند ،بیشفعالی و بیتوجهی قویترین متغیرهای میانجی هسططتند
( SE=1010 ،b=.030و  )P<...1و  % 03از کل اثرات را تشططکیل
میدهند .این م العه شواهدی ارائه میکند که  MVPAبا مشکالت
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در سطططال  2171مقالهای تحت عنوان « تاثیر مشطططارکت در ورزش
مدارس بر موفق یت آ کادم یک در بین کود کان مدارس راهن مایی»
پیشطططنهاد شطططد .آن ها معتقدند اطالعات کمی در مورد راب ه بین
سططرمایه انسططانی و مشططارکت در ورزش در مدارس راهنمایی وجود
دارد .آنها به دنبال پر کردن این خال در مقاالت هستند .با استفاده
از اطالعات حاصل از م العه که روی کودکان مقاطع ابتدایی ،بهویژه
مق ع مهدکودک از  7336تا  7333انجام شطده آنها با اسططتفاده از
روش متغیرهای ابزاری ،تاثیر علی مشططارکت در ورزش مدارس را بر
روی عملکرد تحصیلی بچهها در کالس هشتم مشخص کردند .نتایج
نشططان داد که مشططارکت در ورزشهای مدارس نمرات آزمون را در
ریاضی و علوم حدود  90 - 20درصد افزایش میدهد ،همچنین این
اثر از طریق کاهش غی بت در کالس و بهبود خویشطططتن پ نداری7
آکادمیک ،تحت تاثیر قرار میگیرد .عالوه بر این ،آن ها مشطططاهده
کرد ند که پسطططران بیشطططتر از دختران از ورزش مدارس بهره م ند
می شوند ،زیرا کودکان دارای عملکرد پی شینه آکادمیک ضعیفتری
هستند ].[20
در سطططال  2121مقالهای تحت عنوان «فعالیت فیزیکی اثر کنترل
شططناختی بر حافظه اپیزودیک را تعدیل 2میکند » پیشططنهاد شططد.
آنها معتقدند که فعالیت فیزیکی میتواند کنترل شناختی و حافظه
اپیزودیک را بهبود بخشد .کنترل شناختی میتواند تاثیرات مثبت یا
منفی بر حافظه اپیزودیک تحمیل کند .هدف از این م العه ،برر سی
این موضوع است که آیا فعالیت فیزیکی اثر کنترل کنشی و واکنشی
بر حافظه اپیزودیک را تعدیل می کند یا خیر .شطططرکت کنندگان
فعالیت فیزیکی خود را در هفته گذشطططته گزارش کردند ،حافظه
اپیزودیک خود را در شرایا کن شی و واکن شی کدگذاری 9کردند و
مت عاق با آیتم ها و م نابع حاف ظه خود را باز یابی کرد ند .ز مانی که
آیتمها در قالب کنشی در برابر واکنشی کدگذاری شده بودند حافظه
آیتم بهتر بود .تفاوت شطططرایا کوچک تر در حافظه آیتم مربوط به
توانایی کنترل شطططناختی ،بهتر بود .کنترل شطططناختی به طور کامل
عامل میانجی راب ه بین فعالیت فیزیکی و تفاوت شططرایا در حافظه
آیتم است .عالوه بر این تفاوت شرایا در حافظه منبع به طور منفی
با کنترل شناختی مربوط ا ست .همچنین فعالیت فیزیکی بی شتر به
طور مثبت با تفاوت در حافظه منبع بین شرایا کن شی و واکن شی
مرتبا بود .در مجموع ،یافتهها نشان میدهد که فعالیت فیزیکی اثر
کنترل کنشططی و واکنشططی بر حافظه آیتم را از طریق بهبود توانایی
کنترل شناختی تعدیل میکند ،اما م ستقل از کنترل شناختی برای
حافظه منبع است ].[20
در سطططال  2121م قا لهای ت حت عنوان «اثرات آموزش خد مات بر
رضططططا یت ،هنی ،رف تار پذیرش اجت ماعی و یادگیری شطططغلی
self-concept
Modulates

دانشآموزان» پیشططنهاد شططد .هدف مقاله :این مقاله هدفش تحلیل
خدمات بر رضایت ،هنی ،رفتار پذیرش اجتماعی ،و یادگیری شغلی
دانشآموزان و برر سی ارتباط بین این متغیرها میبا شد ..روش کار:
در این م العه از یک طر نیمه تجربی دو گروه غیر معادل (گروه
کنترل و آزمایشططی با مقایسططه دادههای پیش آزمون و پس آزمون
ا ستفاده شد .ابزارهای مورد ا ستفاده شامل مقیاس ر ضایت ،هنی،
پر س شنامه شای ستگی اجتماعی و مدنی ،تأثیر یادگیری خدمات در
طی آموزش اولیه فعالیت بدنی و پرسططشططنامه ورزشططی بود .نتایج
داده ها حاکی از آن اسطططت که هنگامی که دانشآموزان خود را با
هم ساالن خود مقای سه کردند SL ،تاثیر قابلتوجهی بر  SHدا شته
ا ست .از سوی دیگر ،اثر  SLبر روی ترویج  PBو  PLدر ب سیاری از
ابعاد قابل توجه بود .در نهایت ،نتایج نشطططان دادند که همبسطططتگی
بیشتری بین  PLدرک شده با  PBنسبت به  SHدارد ].[20
در سطططال  2173مقالهای تحت عنوان «آیا تحریک فعالیت بدنی بر
عملکرد مدرسه تأثیر دارد؟» پیشنهاد شد .این مقاله بررسی میکند
که آیا تشطططویق کودکان به فعالیت بدنی در زندگی روزمرهشطططان بر
عملکرد مدر سه ابتدایی آنها تأثیر دارد؟ آنها از دادههای حا صل از
یک آزمایش شطططبه میدانی که برنامه فعال زندگی نامیده میشطططود،
ا ستفاده میکنند .که هدف آن افزایش شیوههای حمل و نقل فعال
به مدرسططه و بازی فعال در بین بچههای  6تا  72سططاله که سططاکن
مناطق کم وضططعیت اقتصططادی-اجتماعی ) (SESدر هلند هسططتند
بود .آنها برای تخمین تأثیر برنامه زندگی فعال در عملکرد مدر سه
و زمان صرف شده برای فعالیت بدنی از تکنیک تفاضل در تفاضلها
اسططتفاده کردند .برآوردهای تفاوت در تفاوتها نشططان میدهند که
اگرچه مداخالت ،زمان صرف شده برای فعالیت فیزیکی در ساعات
مدرسه را افزایش میدهند؛ اما تاثیر منفی بر عملکرد مدرسه بهویژه
در میان دانشآموزان ضعیف دارند .تحلیلهای بیشتر نشان میدهند
که بیقراری 0فزای نده در زمان آموزش ،مکانیزم بالقوهای برای این
اثر منفی اسطططت .نتایج آن ها نشطططان داد که تاثیرات مثبتی که در
ورزش یا شرکت در ورزش بر نتایج آموز شی دیده می شود ،ممکن
اسططت قابل تعمیم برای فعالیتهای بدنی در زندگی روزمره نباشططد.
سطططیاسطططت گذاران و مربیانی که به دنبال افزایش فعالیت بدنی در
زندگی روزمره هستند ،باید از مزایای سالمتی و رفاه در برابر احتمال
افزایش نابرابری در عملکرد مدرسه استفاده کنند ].[21

 .4روش تحقیق
رویکرد این پژوهش به صططورت کمی بوده و از نظر هدف کاربردی و
همچنین از نظر نوع روش ،توصیفی -تحلیلی است.
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در روش پی شنهادی ابتدا ویژگیهای مجموعه داده جمعآوری شده
و تجمیع می شود .سپس در الگوریتم ق رات هو شمند آب بر روی
آن ،با هدف انتخاب ویژگی اجرا میشططود .در این الگوریتم هریک از
ویژگی های مجموعه داده برای ان باق با الگوریتم یک ق ره آب یا
چکه آب فراخوانده میشود.
با توجه به فلوچارت ابتدا نود شططروع به صططورت تصططادفی با در نظر
گرفتن کلیه ویژگیهایی که در مجموعه داده هست انتخاب میشود.
به دلیل عدم حذف اولیه هیچ یک از ویژگیها ،کلیه آن در شروع در
نظر گرفته میشود.
سپس نود بعدی که چکه آب به آن حرکت میکند توسا تخصیص
احت مالی به هر مسطططیری که تاکنون انت خاب نشطططده اسطططت و
محدودیتهای مسئله را نقض نمیکند انتخاب میشود.
در مرحله بعد سرعت چکه آب ،میزان خاک حمل شده توسا چکه
و میزان خاک باقیمانده بر روی مسطططیر طی شطططده بهروزرسطططانی
میشططوند .اگر مجموعه نودهایی که چکه آب طی کرده اسططت یا به
عبارتی مجموعه ویژگیهایی که چکه آب انتخاب کرده اسطططت یک
کاهش را ساخته با شد ،به یک جواب ر سیده ا ست .پس از انتخاب
نود بعدی و اضافه شدن آن به مجموعه نودهای انتخاب شده ،مقدار
خاک روی مسطططیر و همچنین خاکی که با خود ح مل می ک ند
بهروزرسانی میشوند .این تکرارها و تولید جوابها ادامه پیدا میکند
تا زمانی که به مقدار هدف برسطططند .هدف انتخاب ویژگی به دو
صطططورت ارائه میشطططود :در کلیه مجموعه در حال بررسطططی مقدار
احتمالی محا سبه شده در الگوریتم مقدار کامل یا یک بوده با شد و
یا به یک تعداد مناسططب الگوریتم تکرار شططده باشططد .این مقادیر در
نهایت جواب خروجی را تولید میکند .بر روی هریک از نودها یک
عدد احتمالی محا سباتی در مراحل ا ست که مقدار به ا ص ال وزن
را نشان میدهد .این مقدار مرتبسازی میگردد و در مرحله انتخاب
با فیلتر که عددی در این را ستا ا ست اعمال و ویژگیهای با اهمیت
انتخاب میشود.
مرحله بعد مربوط به تنظیم ،آموزش و آزمایش شطططبکه عصطططبی به
منظور طبقهبندی و ا ستخراج نتایج ا ست .برای این منظور ماتریس
وزن ،بردار با یاس ،بردار ورودی ویژگی ها با تو جه به ویژگی های
انتخاب شده و بردار خروجی مختص به همان ویژگیها و طبقهبندی
 1و  7ج هت ت مایز متغیر ها مشطططخص می شطططود .ال یه ها و ت عداد
نورون های هر الیه و توابع انتقال بین الیه ها مشطططخص میشطططود.
ویژگی ها به همراه خروجی های آن در مرح له آموزش به ج هت
تنظیم و ا ستخراج وزنها و بایاسهای نهایی به شبکه ارائه می شود.
پس از اتمام مرحله آموزش برای ا ستخراج نهایی نتایج ،ویژگیها به
عنوان ورودی به شطططبکه داده میشطططود .بعد از اتمام کار براسطططاس
فلوچارت که در شکل  7نشان داده شده نتایج قابل تحلیل و بحث و
بررسی است.

مقدار هدف و حد آستانه برای شبیهسازی در متلب که طبق تکرارها
و میزان خ ا با مقدار ایدهآل به صفر سوق پیدا میکند ،برای همهی
اجراها مقدار  7e-0در نظر گرفته میشطططود .الگوریتم زمانی متوقف
میشود که یا به مقدار هدف برسد یا تکرارها تمام شود.
بخش اول فلوچارت یعنی تا رسطططیدن به مقدار هدف مربوط به فاز
اول روش پی شنهادی یعنی انتخاب ویژگی منا سب تو سا الگوریتم
هوشمند آب میباشد .بخشهای بعد از شرط مقدار هدف که مربوط
به آموزش و آزمایش اسططت به منظور طبقهبندی و اسططتخراج نتایج
توسا شبکه عصبی انجام میشود.

 .5تجزیه و تحلیل شبیهسازی
در این بخش ارزیابی روش گفته شده در قسمت قبل تشری خواهد
شطططد و با مجموعه داده در نظر گرفته شطططده ارز یابی های مختلفی
مبتنی بر نرمافزار متلب و وکا انجام خواهد شد.

 1.5مجدوعه داده و مشخصات آن
برای ارزیابی روش پی شنهادی از مجموعه داده عملکرد دانشآموزان
استفاده شده است ] .[26این دادهها مربوط به موفقیت دانشآموزان
در آموزش متوسطط ه دو مدرسططه پرتغالی اسططت .ویژگیهای دادهها
شامل نمرات دانشآموزان ،م شخ صات جمعیتی ،اجتماعی و ویژگی
های مربوط به فعالیتهای مدر سه ا ست و با ا ستفاده از گزار شات
مدرسه و پرسشنامه جمعآوری شده است .دو مجموعه داده در مورد
عملکرد در دو موضوع مجزا ارائه شده است :ریاضیات (مات و زبان
پرتغالی (پور  .این دو مجموعه داده تحت طبقهبندی باینری  /پنج
س و وظایف رگرسیون مدل سازی شدند .نکته مهم :ویژگی هدف
 G9با ویژگی های  G2و  G7ارتباط ز یادی دارد .این اتفاق به دلیل
این ا ست که  G9نمره سال آخر ا ست (در دوره  9صادر می شود ،
در حالی که  G7و  G2با نمرات دوره  7و  2م ابقت دارد .پیشبینی
 G9بدون  G2و  G7دشططوارتر اسططت ،اما چنین پیشبینی بسططیار
مفیدتر است .برای ارزیابی و جامعیت صحتسنجی روش پیشنهادی
دو مجموعه داده را با یکدیگر ادغام نموده و به  7100نمونه دسطططت
یافته شطططد .همچنین کلیه موارد موردی را کدبندی نموده که در
محاسططبات و مراحل مختلف حضططور موثرتر و راحتتری را داشططته
باشند .در شکل 2اطالعات مجموعه داده نشان داده شده است.
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شروع
مقداردهی اولیه وزنها و
بایاس و توابع انتقال

ویژگیهای مجموعه
داده
مقداردهی اولیه و تولید جواب

ورود ویژگیهای انتخاب شده آموزش

اولیه ق رات هوشمند آب
تنظیم وزن و بایاس

محاسبه سرعت و بهروزرسانی-
های محلی

محاسبه خروجی
انتخاب نود شروع و نود بعدی

خیر

حرکت نودها ،اعمال وزن و
اختالف خروجی با

محاسبه و جوابها

خروجی واقعی کمتر از
مقدار هدف

انتخاب بهترین جواب

بله

خیر

ورود ویژگیهای انتخاب

رسیدن به

شده آزمایش

مقدار هدف
بله

محاسبه خروجی و معیارها

مرتبسازی و اعمال فیلتر انتخاب
پایان

تنظیم الیهها و چینش الیهها و تعداد
ورودی و خروجی شبکه
شکل .1فلوچارت روش پیشنهادی
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 7مدرسه  -مدرسه دانشآموزان (باینری ]23[ :یا [.]91
 2جنس  -جنس دانشآموز (باینری - 'F' :زن یا ' - 'Mمرد
 9سن  -سن دانشآموز (عددی :از  70تا 22
 0آدرس  -نوع آدرس منزل دانشآموز (باینری - 'U' :شهری یا ' - 'Rروستایی
 - famsize 0اندازه خانواده (باینری - "LE3" :کمتر یا برابر با  9یا " - "GT3بیشتر از 9
 - Pstatus 0وضعیت زندگی مشترک والدین (باینری - 'T' :زندگی مشترک یا ' - 'Aجدا از هم
 - Medu 1تح صیالت مادر (عددی - 1 :هیچ  - 7 ،آموزش ابتدایی (کالس " 2 ، 0کالس  0تا  "9 ، 3آموزش متو س ه یا " 0آموزش
عالی"
 - Fedu 6تحصططیالت پدر (عددی - 1 :هیچ  - 7 ،آموزش ابتدایی (کالس " 2 ، 0کالس  0تا  "9 ، 3آموزش متوسطط ه یا " 0آموزش
عالی"
 - Mobi 3شططغل مادر (اسططمی" :معلم" " ،مراقبتهای بهداشططتی" " ،خدمات" مدنی (به عنوان مثال اداری یا پلیس " ،در خانه" یا
"دیگر"
 - Fjob 71شططغل پدر (اسططمی" :معلم" " ،مراقبتهای بهداشططتی" " ،خدمات" مدنی (به عنوان مثال اداری یا پلیس " ،در خانه" یا
"دیگر"
 77دلیل  -دلیل انتخاب این مدرسه (اسمی :نزدیک به "خانه" " ،شهرت" مدرسه " ،ترجی دوره" یا "دیگر"
 72سرپرست  -سرپرست دانشآموز (اسمی" :مادر" " ،پدر" یا "دیگری"
 79زمان سفر  -زمان سفر به خانه به مدر سه (عددی 70< - 7 :دقیقه  70 - 2 ،تا  91دقیقه  91 - 9 ،دقیقه تا  7ساعت یا 7 >- 0
ساعت
 70بار م العه  -زمان م العه هفتگی (عددی 2< - 7 :ساعت  2 - 2 ،تا  0ساعت  0 - 9 ،تا  71ساعت یا  71 >- 0ساعت
 70خرابی  -تعداد خرابی کالس گذشته (عددی n :اگر  ، n <9 =< 7در غیر این صورت 0
 70مدرسه  -پشتیبانی آموزشی اضافی (باینری :بله یا خیر
 - famsup 71پشتیبانی آموزشی خانواده (باینری :بله یا خیر
 76کالس پرداخت شده  -کالسهای اضافی در دوره (ریاضی یا پرتغالی (باینری :بله یا خیر
 73فعالیت فعالیتهای خارج از برنامه (باینری :بله یا خیر
 21مهد کودک  -تحصیل در مهد کودک (باینری :بله یا خیر
 27باالتر  -میخواهد تحصیالت عالی را انجام دهد (باینری :بله یا خیر
 22اینترنت  -دسترسی به اینترنت در خانه (باینری :بله یا خیر
 29عاشقانه  -با یک راب ه عاشقانه (باینری :بله یا خیر
 - famrel 20کیفیت روابا خانوادگی (عددی :از  - 7بسیار بد به  - 0عالی
 20وقت آزاد  -وقت آزاد پس از مدرسه (عددی :از  - 7بسیار کم تا  - 0بسیار زیاد
 20گشت و گذار -بیرون رفتن با دوستان (عددی :از  - 7بسیار کم تا  - 0بسیار زیاد
 - Dalc 21مصرف الکل روز کاری (عددی :از  - 7بسیار کم تا  - 0بسیار زیاد
 - Walc 26مصرف الکل آخر هفته (عددی :از  - 7بسیار کم تا  - 0بسیار زیاد
 23سالمت  -وضعیت سالمتی فعلی (عددی :از  - 7بسیار بد تا  - 0بسیار خوب
 91غیبت  -تعداد غیبت در مدرسه (عددی :از  1تا 39
 #این نمرات با موضوع دوره  ،ریاضی یا پرتغالی مرتبا هستند:
 - G7 97درجه دوره اول (عددی :از  1تا 21
 - G2 97درجه دوره دوم (عددی :از  1تا 21
 - G9 92درجه نهایی (عددی :از  1تا  ، 21هدف خروجی
شکل .2ویژگیها برای مجدوعه دادههای ( student-mat.csvدوره ریاضی) و ( student-por.csvدوره زبان پرتغالی)
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تحلیل یادگیری دانشآموزان از طریق ورزش صبحگاهی با استفاده از روشهای دادهکاوی

ت عداد نیز  97در نظر گرفته شطططد .در آزمون های مختلف ،الگوریتم
حداکثر در  2تکرار همگرا می شطططود به همین دلیل مقدار حداکثر
تکرار  2در نظر گرفته شد .حداقل و حداکثر مقدار نمونهها نیز برابر
با  1و  7قرار داده شططد زیرا حداقل و حداکثر مقداری که میتوان به
ویژگیها اختصاص داد یک عدد بین  1و  7است.

 2.5گام اول ارزیابی
اولین فاز ،اجرای الگوریتم چ که آب های هوشطططم ند برای انت خاب
ویژگیها ا ست که بر روی دادههای بارگذاری شده اجرا شد .تعداد
ق رات اولیه برابر با تعداد ویژگی های مجموعه داده قرار گرفت .به
دلیل اینکه تعداد ویژگی های مجموعه داده برابر با  97اسطططت این

شکل .3شکلگیری اولیه الگوریتم چکههای آب هوشدند

نمودار ن شان داده شده در شکل  9نمای اولیه شکلگیری الگوریتم
را ن شان میدهد .همانگونه که در شکل م شخص ا ست شکل اولیه
آرایش و شروع کار الگوریتم به طور کامل شبیه ق رات پیو سته آب
اسططت .یکی از مسططائل مربوط به الگوریتمهای بهینهسططازی ،انتخاب
میزان مناسب برای حداکثر تعداد است .از آنجایی که انتخاب ویژگی
در روش پیشطططنهادی تنها یکبار انجام میگیرد این زمان نمیتواند
تاثیرگذار باشد .از این رو با تکرارهای مکرر به مقدار مناسب  2برای
حداکثر تکرار دسطططت یاف ته و این تعداد همگرایی رخ خواهد داد.
همچنین در شکل  0مقدار دقیق تکرارهای مختلف

شکل .4مقادیر بهترین هزینه در تکرارهای مختلف
الگوریتم قطرههای آب هوشدند

شططده با  70ویژگی اسططت .بعد از آمادهسططازی ،دادههای ورودی به
شبکه عصبی وارد شده تا عمل تاثیر را انجام دهد.

الگوریتم چکه آبهای هوشطططمند بر روی مجموعه داده ورودی را
مشاهده مینمایید.
مقادیر تخصطططیص یافته به هر کدام از ق رات را در شطططکل 0
مشططاهده میکنید .این مقادیر بهترین مقدار ثبت شططده برای هر
ویژگی است .براساس این مقادیر در انتها ویژگیها انتخاب خواهد
شد .این مقادیر بین  1و  7ا ست و میزان تاثیر آن را در مجموعه
داده نشطططان میدهد .در شطططکل  0میتوان بهترین مقدار و کم
تاثیرترین مقدار ویژگیها را مشططاهده کرد .در روش پیشططنهادی
یک حد آسططتانه به مقادیر به دسططت آمده اعمال میشططود .کلیه
مقادیر پایین تر از حد آسطططتانه به دلیل ویژگی های بی تاثیر در
خروجی از مجموعه داده حذف می شود و مجموعه داده بدون این
ویژگی ها ورودی مرحله بعد قرار خواهد گرفت .برای مرحله بعد
دو مجموعه داده ،مجموعه کامل با  91ویژگی و مجموعه انتخاب
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-.0...2010 21 higherN

.0.114241 14 studytime

-.0...2010 11 failures

1 Medu

.0.123133

-.0..11122

0 Fedu

.0.1.3310

-.0..22030 13 traveltime

0 MjobN

.0..02001

-....21142 1. FjobN

0 PstatusN

.0..03.01

-.0..20400 22 internetN

2 SexN

.0..10102

3 age

-.0..31.30

.0..400.0 20 Walc

1 schoolN

-.0..31010 2. nurseryN

.0..41010 21 freetime

-.0..34310

.0..303.2 20 goout

-.0..30141 10 activitiesN

.0..31222 24 famrel

-.0..10141 12 guardianN

.0..31110

4 addressN

-.0..0201 23 romanticN

1 famsizeN

-.0..04410 21 Dalc

.0...2031 3. absences

-.0.13.012 11 famsupN

-.0....322 11 reasonN

.0..20011 10
schoolsupN

-.0..11011 20 health
.0..10041 10 paidN
شکل .5میزان تاثیر هر یک از ویژگیها

مختلفی مورد آزمایش قرار گرفت تا بتوان به نتیجه م لوب دسطططت
یا فت .در شططط کل  0نمو نه ای از ز مان آموزش شطططب که در محیا
شبیه سازی شده را م شاهده مینمایید .نمودارهای کارایی ،و ضعیت
آموزش و رگرسططیون که از خروجیهای شططبیهسططازی نرمافزار متلب
است در شکلهای  6 ،1و  3نشان داده شده است.

 3.5گام دوم ارزیابی
در کل یه آزمایش ها از تسطططت صطططحت به روش  K-Foldبا K=71
اسطططتفاده شطططده اسطططت .در این نوع اعتبارسطططنجی داده ها به K

زیرمجموعه افراز میشطططود .از این  Kزیرمجموعه ،هر بار یکی برای
اعتبار سنجی و  K-7تای دیگر برای آموزش به کار میرود .این روال
 Kبار تکرار میشطططود و همهی داده ها دقیقا یک بار برای آموزش و
یکبار برای اعتبارسطططنجی به کار میرود .در نهایت میانگین نتیجه
این  Kبار اعت بارسطططنجی به عنوان یک تخمین ن هایی برگز یده
می شود .البته میتوان از روشهای دیگر برای ترکیب نتایج ا ستفاده
کرد .بهطور معمول از  Fold-1.استفاده میشود ].[97
برای ایجاد شططبکه عصططبی میتوان از چندین الیه مخفی اسططتفاده
نمود .ت عداد این ال یه های مخفی می توا ند بر روی صططط حت روش
تاثیرگذار با شد .البته باید توجه دا شت که تعداد این الیهها بر روی
زمان آموزش شبکه نیز تاثیر دارد به همین جهت باید تعداد مناسبی
را برگزید .در روش پی شنهادی به خاطر باال بردن سرعت آموزش در
مدت زمان کوتاه از یک الیه مخفی ا ستفاده شد .این عدد با ت ست
آزمون و خ ا به دست آمد که با این مقدار هم از نظر زمانی و هم از
نظر نتیجه بهترین نتیجه حاصطططل میشطططود .تعداد نورونهای الیه
ورودی برابر با ت عداد ویژگی و ت عداد ال یه خروجی برابر با ت عداد
خروجی ها خوا هد بود .در این م یان ت عداد نورون های ال یه مخفی
میتواند متفاوت با شد به همین جهت برای روش پی شنهادی تعداد

 4.5گام سوم ارزیابی
در ارزیابی بعدی نمودار مقایسهای روش پیشنهادی با مجموعه
دادههای مختلف و با تعداد نورونهای متفاوت در الیه مخفی را
مشاهده مینمایید .همانگونه که در شکل  71مشاهده میشود
مجموعه داده کامل در  0نورون و مجموعه انتخاب شده در 77
نورون در الیه مخفی بهترین نتیجه را از خود نشان دادند.
همچنین بهترین مقدار در مجموعه داده انتخاب ویژگی شده در
تعداد  77نورون ،با الگوریتم هوشمند ق رههای آب به دست آمده
است .باید در نظر گرفت که در این ارزیابی تعداد حداکثر تکرار برابر
با  7111قرار داده شده است .تابع آموزش استفاده شده برای
شبکههای عصبی الیه مخفی  traincgbاست .همچنین توابع انتقال
از الیه ورودی به الیه مخفی  tansigو از الیه مخفی به الیه
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تحلیل یادگیری دانشآموزان از طریق ورزش صبحگاهی با استفاده از روشهای دادهکاوی

شکل .۶محیط شبیهسازی شبکههای عصبی در متلب

شکل .۷ندودار کارایی شبیهسازی شبکه عصبی در متلب

شکل .۹ندودار رگرسیون آموزش شبکه عصبی

شکل .۸ندودارهای وضعیت آموزش شبکه عصبی

خروجی تابع  purelinدر نظر گرفته شططده اسططت .با این وجود کلیه
حد آستانههای اعمال شده از روش مورد مقایسه در ارزیابی با تعداد
الیه مخفی مختلف صحت خروجی بهتری از خود ن شان داده ا ست.
با توجه به صططحتهای به دسططت آمده برای روش پیشططنهادی تعداد
 77الیه مخفی پیشنهاد داده شد.
شکل .10مقایسه تعداد نورونهای استفاده شده در الیه
مخفی
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تحلیل یادگیری دانشآموزان از طریق ورزش صبحگاهی با استفاده از روشهای دادهکاوی

در ارزیابی بعدی توابع انتقال بین الیهها مورد برر سی قرار گرفت .با
توجه به اینکه مقادیر موجود در کالس اعداد  1تا  0هسطططتند به
همین دلیل در تابع انتقال الیه مخفی به الیه خروجی به طور ق عی
باید تابع  purelinقرار گیرد زیرا تنها تابع خ ی اسطططت که قابلیت
تولید هر عددی را دارد .تابع  logsigمقادیر را به اعداد بین  1و  7و
تابع  tansigا عداد خروجی را به م قادیر بین  7و  -7ن گاشططططت
مینماید .به این ترتیب سه انتخاب برای توابع انتقال بین الیهها
باقی می ماند که در شطططکل  77صطططحت به دسطططت آمده برای هر
مجموعه نشان داده شده است.
در روش پیشطططن هادی بهترین خروجی در مجمو عه انت خاب ویژگی
شطططده با الگوریتم هوشطططم ند ق رات آب در ترک یب )  logsigو
 ( purelinو )  tansigو  ( purelinبه دسططت آمده اسططت .در این
ترکیبها تابع انتقال الیه ورودی به الیه مخفی  tansigیا  logsigو
تابع انت قال از ال یه مخفی به ال یه خروجی تابع خ ی یا purelin
اسطططت .همچنین در حد مجموعه با تمام ویژگی بهترین خروجی در
ترکیب )  tansigو  ( purelinنشان داده شده است .در این ترکیب
برای انتقال از الیه ورودی به الیه مخفی از تابع  tansigاسطططتفاده
شططده اسططت و برای انتقال از الیه مخفی به الیه خروجی نیز از تابع
 purelinا ستفاده شده ا ست .با توجه به نتایج حا صل شده ترکیب،
توابع )  tansigو  ( purelinبرای روش پیشطططن هادی ،پیشطططن هاد
می گردد .مجموعه تمام ویژگی از مجموعه ها در ترکیب ) purelin
و  ( purelinقادر به تولید خروجی نبوده است.
یکی از ارزیابیهای انجام شده ،زمان استفاده شده در آموزش شبکه
ا ست .این زمان ارتباط م ستقیمی با تعداد نورونهای ا ستفاده شده
در الیه مخفی دارد .همچنین تعداد ویژگیهای اسطططتفاده شطططده در
مجموعه داده نیز میتواند میزان زمان مورد اسطططتفاده در آموزش را
کاهش یا افزایش دهد .در انتخاب تعداد نورون های الیه مخفی و
مقدار حد آ ستانه باید دقت بی شتری شود .تعداد نورونهای منا سب
برای الیه مخفی در روش پیشنهادی  77در نظر گرفته شده است.
در ارزیابی بعدی هرچه زمان آموزش کمتر شططود مدل پیشططنهادی
بهترین عملکرد را از خود ن شان میدهد .در شکل  72بهترین زمان
و کمترین زمان در الیه مخفی در تعداد  0نورون به مجموعه انتخاب
ویژگی شده با الگوریتم هوشمند چکه آب اختصاص یافته است.

شکل .11ارزیابی روش پیشنهادی از نظر توابع انتقال بین الیهها

ارزیابی بعدی صورت گرفته تعداد حداکثر تکرار الگوریتم آموزش بر
روی مجموعه داده میباشطططد که این تعداد نیز میتواند در صطططحت
خروجی ن شان داده شده تاثیرگذار با شد .مقادیر به د ست آمده در
این ارزیابی در شکل  79نشان داده شده است.

شکل .13صحت به دست آمده با حداکثر تعداد تکرار مختلف

همانگونه که در شططکل مشططخص اسططت خروجی به دسططت آمده در
مجموعه کاهش ابعاد با الگوریتم هوشططمند ق رات آب در تکرارهای
مختلف افزایش را از خود ن شان داده ا ست .و در تکرار  0111هر دو
مجموعه کاهش داشطططتهاند .بنابراین میتوان تکرار قبلی را به عنوان
باالترین میزان رشطططد در نظر گرفت .روش پیشطططنهادی با مجموعه
انتخاب ویژگی شطططده با الگوریتم هوشطططمند ق رات آب در حداکثر
تکرار  9111بهترین خروجی را از خود نشططان داده اسططت .در روش
پیشنهادی مقدار  9111به عنوان مقدار مناسب استفاده در حداکثر
تعداد تکرار پیشنهاد میگردد.
در ارز یابی انت هایی مجمو عه های مورد بررسطططی در الگوریتم های
مختلف دادهکاوی با استفاده از نرمافزار وکا مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج از نظر صططحت خروجی با یکدیگر مقایسططه شططد .این نتایج در
نمودار شططکل  70نشططان داده شططده اسططت .همان ور که در شططکل
م شاهده می شود کلیه الگوریتمها صحت کمتری از شبکه ع صبی
پیشطططنهاد شطططده از خود نشطططان دادند .پایینترین مقدار مربوط به
الگوریتم  KNN9و باالترین م قدار مربوط به الگوریتم Decision
 Tableمیباشططد .این مقدار با الگوریتم شططبکه عصططبی پیشططنهادی
حدود  2/2درصد اختالف دارد و نشان میدهد که روش پیشنهادی
از نظر صطططحت خروجی میتواند بهبود مناسطططبی در تعیین تاثیر و
تشخیص از خود نشان دهد.

شکل .12زمان آموزش روشهای مختلف در مقابل تعداد نورونهای
مختلف الیه مخفی
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شکل .14ارزیابی الگوریتمهای مختلف از نظر صحت خروجی

مجموعه انتخاب ویژگی شده  06درصد بوده که به نسبت روش پایه
بهبود حدود  2/2در صدی از خود ن شان داده ا ست .همچنین با این
نتایج میتوان گفت حدود  06درصططد ورزش و فعالیت بدنی بر روی
یادگیری و کارایی دانش آموزان تاثیر دارد .روش پیشطططن هادی ،از
کارهای تحقیقی موجود در حوزهی تشططخیص تاثیر ورزش بر مغز و
یادگیری ،بهتر عمل کرده است .در روش پیشنهادی از تعداد 7100
نمونهی آموزشططی اسططتفاده کرده که به بهبود عملکرد روی مجموعه
دادهای که تفسیر نشده کمک کرده است.

 .۶نتیجهگیری
در این مقاله روشطی به جهت تشطخیص تاثیر ورزش صطبحگاهی بر
یادگیری دانشآموزان ارائه شططده اسططت و بر این اسططاس طبقهبندی
دقیقی با این محور یت ان جام می پذیرد .به دل یل این که عوا مل
تاثیرگذار در تشطططخیص تاثیر این م لب به من قه و زمان بسطططتگی
داشته و این تاثیرگذاری میتواند عوامل تشخیصی را تغییر دهد یک
روش دو مرحلهای پیشنهاد شده است .مرحله اول به انتخاب ویژگی
پرداخته و ویژگیهای موثر را از ویژگیهای زاید جدا مینماید .برای
این عمل از الگوریتم هوشمند ق رات آب استفاده شد .این الگوریتم
به هر یک از ویژگی ها یک عدد بین  1و  7اختصطططاص میدهد .با
توجه به عدد اخت صاص یافته و ا ستخراج ویژگیهای با حد آ ستانه،
ویژگی های بی تاثیر یا کم تاثیر و حتی ویژگی های نویز از مجموعه
جدا شده و سپس ویژگیهای انتخاب شده در یک شبکه ع صبی
چ ند ال یه با ال یه مخفی ع مل تشطططخیص تاثیر ورزش را به ان جام
میرساند .ارزیابیهای صورت گرفته نشان به برتری روش پیشنهادی
با مجموعه بدون اعمال کاهش بعد و مجموعه انتخاب ویژگی نشططده
را دارد .روش پیشطططنهادی با توجه به داده های هر من قه و زمان
خاص ،ویژگی های مناسطططبی را انتخاب مینماید .همچنین از زمان
منا سبی برای پا سخگویی بهره میبرد که صحت خروجی منا سبی
داشته و میتواند در دنیای واقعی استفاده گردد .روش پیشنهادی از
پردازشهای سطططنگین بر روی داده و سطططایر پردازشهای زمانگیر
پرهیز نموده و با ا ستفاده از تکنیک ا ستفاده شده صحت و زمان را
بهبود بخشیده است.
برای شططبکه عصططبی طراحی شططده تعداد  77نورون به عنوان تعداد
نورون مناسططب الیه مخفی ،ترکیب )  tansigو  ( purelinبه عنوان
توابع انتقال بین ال یهای در شطططبکه طراحی شطططده و  traincgbبه
عنوان تابع آموزش شطططبکه و در نها یت تعداد  9111حداکثر تعداد
تکرار پیشططنهاد شططده اسططت .خروجی م لوب روش پیشططنهادی در

 1.۶محدودیت کار پیشنهادی
استفاده از مجموعه دادههای مختلف با پارامترهای مختلف (مجموعه
ریاضی و مجموعه زبان است که در مورد نتایج ترکیبی و تشخیص
مرزها منجر به نتایج منفی میشطططود .نتایج طبقهبندی بهینه را در
صططورتی میتوان به دسططت آورد که مجموعه داده یکسططان باشططد .با
اسطططتفاده از مجموعه داده با پارامترهای همگن ،عملکرد بهینهای را
میتوان به دسططت آورد .نتایج تجربی و تحلیلها نشططان میدهند که
شبکههای ع صبی م صنوعی ن سبت به روشهای جدید مانند روش
پایه عملکرد بهتری را به دست آورد.

 2.۶پیشنهاد در آینده
می توان از روش پیشطططنهادی برای سطططایر مجموعه های داده برای
تشطططخیص و طبقهبندی تاثیر ورزش بر یادگیری اسطططتفاده نمود.
همچنین روش ارا ئه شططططده را می توان در چ ندین نمو نه دیگر
پیاده سازی و استفاده کرد و صحت ارائه شده آن در دنیای واقعی را
بررسططی نمود .اسططتفاده از روشهای دیگر برای انتخاب ویژگی و یا
اسطططتفاده از الگوریتمهای مکاشطططفهای مانند الگوریتم بهینهسطططازی
قورباغه جهنده و الگوریتمهای ترکیبی دادهکاوی به جای شبکههای
ع صبی چند الیه در ت شخیص تاثیر فعالیت فیزیکی در یادگیری در
صورت دارا بودن صحت خروجی م لوبتر میتواند تاثیرگذار باشد.
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