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Abstract 
Introduction: Today, several educational portals are established by organizations to enhance 
learning. The use of intelligent agents is necessary to improve a system's quality and cover 
limitations such as face-to-face relation. Focusing on human-based agents, the researchers 
designed an intelligent agent as an educational assistant and then its efficiency was evaluated. 
Some applicable suggestions for developing intelligent agents as educational assistants are 
provided to virtual universities. 
Materials and Methods: This study was carried out in two steps: prototyping an intelligent 
agent and then evaluating it in three educational groups (MBA, Technology Management, and 
Industrial Management) at Mehr Alborz Institute in 2013. The participants consisted of 31 
Electronic students selected based on random sampling. A questionnaire was used as the research 
tool with a reliability of 85%, estimated by Cronbach’s alpha coefficient. Both descriptive and 
inferential statistical procedures were used to analyze the data, using SPSS software, version 21. 
Results: By examining the results of the interaction of 31 students with the designed agent 
through Mehralborz institute learning management system, and the conceptual model based on e-
learning effectiveness, user friendliness, user satisfaction, and efficiency variables gained the 
scores of 55, 58 and 57, respectively with the significance levels of 0.03, 0.09, and 0.01. This 
shows that this agent was overall moderately efficient. 
Conclusion: The findings revealed the effectiveness of the agent-based intelligent teaching 
assistant in e-learning portals. 
Keywords 
Artificial Intelligence, Learning, User Friendliness, Intelligent Teaching Assistant, Education 

  
  دهیچک

در این پژوهش با . شوند اندازي می الکترونیکی راه یادگیريها براي ترویج  وسیله سازمان هاي آموزشی به امروزه پرتال: مقدمه
در کارکرد  آنگونه، نوعی عامل هوشمند به عنوان دستیار آموزشی، طراحی و سپس اثربخشی  هاي انسان تمرکز بر طراحی عامل

  . دیدپرتال آموزشی ارزیابی گر
در سه گروه  ،ناثربخشی آیابی اي از عامل هوشمند و پس از آن ارز نمونه یددر دو مرحله تول یقتحق ینا :ها روشمواد و 

در مرحله اول  یقروش تحق. شدانجام  1392در سال  مؤسسه مهرالبرز) ، مدیریت فناوري و مدیریت صنعتیMBA(آموزشی 
سسه مهر البرز با دانشجویان دوره الکترونیکی مؤ نفر از  31 . بود یفیتوص -پیمایشی ع و در مرحله دوم نو سازي و نمونه یشیآزما

 ییدأت" ی بر مدلمبن ساخته اي محققپرسشنامه ،هاابزار گرداوري داده. انتخاب گردیدند ،در دسترس یتصادف یريگ نمونهروش 
تجزیه و تحلیل . ید قرار گرفتمورد تأی 895/0فاي کرونباخ آن با ضریب الو پایایی ید خبرگان تأی که روایی آن بابود  "انتظار

  .انجام شد 14نسخه  Minitabافزار  هاي پارامتریک در نرماطالعات با استفاده از آزمون
 مؤسسه الکترونیکی یادگیري مدیریت سیستم شده از طریق دانشجو با عامل طراحی 31با بررسی نتایج حاصل از تعامل  :نتایج
استفاده، رضایت کاربر و مفید بودن، به ترتیب   بر مبناي مدل مفهومی اثربخشی آموزش الکترونیکی، متغیرهاي آسانیمهرالبرز و 

  اصیل مقاله
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 کالن اثربخشی دهنده نشان که کسب کردندرا  01/0و  09/0، 03/0 با سطوح معناداري به ترتیب درصد 57و  58 ،55 معادل نمراتی
  .باشددر سطح متوسط می عامل این

  .هاي یادگیري الکترونیکی را اثبات نمود هاي پژوهش موثر بودن دستیار هوشمند آموزشی در پرتال یافته :گیري یجهنت
  

 يدیواژگان کل
  ، آموزشیار هوشمند آموزشی، دستاستفاده ی، اثربخشيریادگیهوش مصنوعی، 

    
 مقدمه 

 يها در رشته يادیله محققان زیوس هب يریادگیو  سیاطالعات و ارتباطات در تدر ياستفاده از فناور يایمزا يمطالعات بر رو
 يریادگی يباز برا یطیمح کنند، از یاطالعات و ارتباطات مطالعه م يکه با استفاده از فناور یآموزان دانش]. 1[ مختلف انجام شده است

توانند  ی، آزادند و مدارند يریادگیبه  لیکه تما ییها ها و واحد خود هستند، در انتخاب ماژول يریگادیها خود مسئول  آن. برند یبهره م
 يها یآموزان کمبود آگاه دهد که دانش ین حال مطالعات نشان میبا ا. ]1[ ش ببرندیرا پ يریادگیمدنظر خودشان  يها با گام

 شهیوزان همآم ن دانشیعالوه بر ا]. 2،3[ کنند یرا حس م مؤثرمات یگرفتن تصم يجامع، برا ینظارت يها مناسب و مهارت یفراشناخت
ن اوصاف یبا ا]. 3[ کنند یارتباط برقرار نم ،ها کمک کند آن يریادگیش یکه به افزا يبه نحو ات روزانهیا تجربی یبا دانش قبل

) modules(هاي  بخشهمانند  ،)Open Learning Environment( باز يریادگی يها طیدر مح یآموزش يها عامل
 یفراشناخت یبه منظور باالبردن آگاه يا چندرسانه هاي بخشدر  یآموزش يها عامل. اند دهش یحل معرف به عنوان راه يا چندرسانه

  ].4[ شوند یقرار داده م ،رندیاد بگیک موضوع خاص ید در یها با دانند و آنچه آن یها م آموزان از آنچه آن دانش
از منظر  یول ،اند آسان کرده اریرا بس دیاساتو  انیبه دانشجو یدسترس ،آموزش از دور يها ستمیس که یحال درگر یاز جنبه د

 )Online( برخط صورت هب یآموزش يمحتوا ،ها ستمیگونه از س نیدر ا. ]5[ اند نموده جادیا زین ییها تیها محدود يارتباطات و همکار
خود منجر  يبه خود یآموزش يوادادن محتآنچه مسلم است قرار یول شوند، یمند م هشان از آن بهریرد و ایگ یار کاربران قرار میر اختد

 برخط،آموزش  يها ستمیس]. 5[ باشد یها م ستمیگونه از س نیظه در اقابل مالح يها از کمبود یکین یا نخواهد شد و يریادگیبه 
از تعامالت ل که ین قبیاز ا یو عوامل يو يکار اربر را متناسب با سطح دانش، سبکبرخورد با هر ک ییتوانا باید ،عالوه بر ارائه محتوا
با هستند که  ياز جمله موارد اد شدهیموارد . داشته باشند ،شود یحاصل م یآموزش يها ستمیرسیها و ز ستمیکاربر با مجموعه س

   .قابل انجام استهوشمند  يها استفاده از عامل
ن با یبنابرا. ش هستندیال افزاروز به روز در ح يآموزش مجاز يها مؤسسهتعداد  يمجاز يها ش استقبال از دورهیتوجه به افزا با

ن یت در ایفیباک یاز پرتال آموزش يمند هماندن در رقابت، لزوم بهر یشرو بودن و حتیمنظور پ اشاره شده و به يها تیتوجه به محدود
 يریدگایمند در هوش يها استفاده از عامل یمنظور بررس ، بهمین پژوهش برآن شدیدر ا بنابراین. رسد ینظر م به یهیحوزه، بد

ترین نوع عامل هوشمند به عنوان دستیار  ساده یطراحن رو، یاز ا. میمورد سنجش قرار ده اده کرده ویاز آن را پ يا نمونه ،یکیالکترون
و  نتایجل یتحل زیناست و  طراحی شده که یاز عاملن مجموعه یادانشجویان  نظرات اساتید و یدر پرتال مهرالبرز و بررس مجازي

 .باشند ین پژوهش مین اهداف ایتر از مهم ،یار مجازيتطراحی فنی دسدر مورد  ییهاپیشنهاد ارائه تًاینها
  

 ها مواد و روش
در سه گروه آموزشی  ،ناثربخشی آ یابیاي از عامل هوشمند و پس از آن ارز نمونه دیدر دو مرحله تول قیتحق نیکه ا ییاز آنجا

)MBAدر مرحله اول از نوع  قیلذا روش تحق شده است،انجام  1392در سال  رالبرزمؤسسه مه) ، مدیریت فناوري و مدیریت صنعتی
  .بود یفیتوص -پیمایشی و در مرحله دوم از نوع  سازي و نمونه یشیآزما

. انجام گرفته است یشینمونه آزما یابید و ارزین و تولیشیقات پیها و تحق نمونه یبررس یژوهش در دو گام اصلن پیا یطور کل به
ف و پس از آن یعامل مورد نظر تعر یستمیو س یمدل مفهوم ،نهین زمیقات صورت گرفته در ایه اول پس از مطالعه تحقدر مرحل

گاه یو پا )Silverlight( تیلورالیس ي، فناور)#C( شارپ یس یسینو و با استفاده از زبان برنامه Netبر بستر  یشینمونه آزما
  . ان قرار گرفتیمهرالبرز در معرض استفاده دانشجو مؤسسه یک ماه در پرتال آموزشیو به مدت  شده دیتول  SQL Serverيا داده
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که به منظور  افزونه استاندارد واسط کاربري استمورد استفاده در طراحی عامل، در واقع ) Silverlight(فناوري سیلورالیت 
 2شده و وب به دلیل رایگانی استفاده در اینترنت غنیاین فناوري . تعاملی نمودن عامل و کاربرد پسند شدن به کار گرفته شده است

  .مورد توجه بوده و توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است
اي که بر اساس مدل مفهومی ارزیابی تهیه شده بود، آزمایش عامل طراحی شده، دانشجویان در قالب پرسشنامهدت ن میپس از ا

 85/0در ابتدا از نظر روایی توسط خبرگان و از نظر پایایی با آلفاي کرونباخ بیش از  اثربخشی آن را ارزیابی نمودند، این پرسشنامه
   .اعتبارسنجی گردیده بود

 البرز مهر دانشگاه در آن از استفاده یابیارز آن از پس و هوشمند عامل از يا نمونه دیتول مرحله دو در پژوهش نکهیبا توجه به ا
 يکاربرد و یفیتوص نوع زا دوم مرحله در و يساز نمونه و یشیآزما نوع از اول مرحله در قیتحق روشن یبنابرا ،شده است انجام

   .دهد یانجام پژوهش را نشان م يها گام، 1ر یتصو .باشد یم
  

  
  

  انجام پژوهش يها گام: 1ر یتصو
  

  یستمیمدل س
  شیکرد پیاز دو رو یکین حوزه بر یده در اها و مطالعات انجام ش دهد که اکثر مدل یر نشان میاخ يها قات در سالیتحق یبررس

اساس  صورت جداگانه و بر ههر کاربر ب يشده برا يساز یو شخص یقیتطب يت بروز رفتارهایلعامل با قاب یطراح ه دارند؛یرو تک
ات به ر حاالت چهره و احساسیگونه نظ انسان یتیشخص يها یژگیدادن و امل با قدرت نشانع یا طراحیستم و یدر س يسوابق و

آن دسته از  معموًال. از دور يریادگی يها ستمیرو در سن فقدان روابط رودرستم و جبرایارتباط بهتر با س يرندگان در جهت برقراریادگی
نوع دوم  يها گر در گونهیاند و از طرف د پرداخته یآموزش يها ستمیبه س ییربنایصورت ز هه دارند بیکه بر نکته اول تک یمطالعات
  .بوده است يریادگیرندگان در طول یادگیگونه به  ش حاالت انسانینما یو چگونگ یسانل روابط انیه و تحلیتر بر تجزشیتمرکز ب

  
  پژوهش يشده برا یطراح یستمیمدل س: 2ر یتصو
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شده  یطراح جداگانههاي  بخشصورت  هوب و بتحت  یشیکرد از نوع دوم بوده و نمونه آزماین پژوهش از منظر رویا يمدل کار
داده  ننشا 2ر یشده در تصو ینمونه طراح یستمینحوه کارکرد س .قرار گرفت شیمایتحت پ متن باز یط آموزشیک محی يو بر رو

  .شده است
  یابیارز یمدل مفهوم

 .باشد یبه اهداف خود م یپرتال آموزش یابیشده در دست یر عامل طراحیثأت یبررس يبه معنا ،عامل هوشمند یاثربخش یابیارز
قرار  ینه مورد بررسین زمیمطرح در ا يها مدل یاستفاده مجدد از عامل، برخ تیشده و ن یعامل طراح یاثربخش یابیظور ارزمن به

اطالعات  يفناور -انتظارید تأیو مدل  يرش فناوری، مدل پذيریادگیستم یرش سیمدل پذتوان به  یها م ن آنیتر که از مهم گرفتند
  اطالعات توسعه يفناور - انتظارید تأیمدل د خبرگان، یرها و تأییها و متغل مناسبت ساختیبه دل. ]6-8[ اشاره کرد ،داده شده  توسعه

 يفناور -د انتظارییأاز مدل ت یبین مدل، ترکیا .باشد یشده م یعامل طراح یابیمنظور ارز ن پژوهش بهیه ایمدل پا ،داده شده
ز از یها ن گر مدلین مدل که در دیا يرهایمتغاز  ین پژوهش بعضیط ایابا توجه به شر. باشد یم يرش فناوریاطالعات و مدل پذ

 .دهد ین پژوهش را نشان میا يبرا ییمدل نها،  3ر یتصو .حذف شدند ،برخوردار بودند يت کمتریاهم
 

 
  

  ]8[ یابیارز یمدل مفهوم :3ریتصو
  

  عامل  یطراح
ان در طول ترم یت متداول دانشجوسؤاالبه  ییگو منظور پاسخ به یقرار است تحت عنوان عامل یشینکه نمونه آزمایبا توجه به ا

در روش . توان در نظر گرفت یها م ت و جوابسؤاالبه  یابیو دست يدارنحوه نگه یطراح يدو روش برا یطور کل هب ،بپردازد
. را داشته باشد یعین طبت پردازش زبایهوشمند در نظر گرفت که قابل Chatterbotک یعنوان  هتوان عامل را ب یتر م شرفتهیپ

نه مورد نظر یشود تا دانش زم ین روش تالش میدر ا. د نمونه مدنظر استیتول يگر براید یروش ،قانون محور ياستفاده از ساختارها
در  .ج مورد نظر استفاده شودیدن به نتایرس يها برا ن دادهیخاص استنتاج، از ا يها ره شده و با روشیگاه دانش ذخیپا کیدر قالب 

  .ن پژوهش از روش دوم استفاده شده استیا
 Questionجدول . دهد یل میتشک Courseو  Question ،Keywordبا سه جدول  يا گاه دادهینمونه را پا یهسته اصل

د ده ین امکان را به ما میا ن جدولیدر ا ParentId لدیف. باشد یها م مربوط به هر کدام از آن يها ت و جوابسؤاال يمحل نگهدار
االت را در ؤاطالعات س يصورت پدر و فرزند هبتوان ب ،باشد يگریت دسؤاالمستلزم پرسش  یسؤالکه جواب دادن به  یتا در صورت

بوده و نشان  Courseاز جدول  یخارجد یکل CourseId. مورد نظر است سؤالپاسخ به  يمحتو Answerلد یف. ره کردیآن ذخ
ن یاالت مختلف در مورد دروس متفاوت در همؤس ين حساب امکان نگهداریبا ا. تاس یال مربوط به چه درسؤن سیدهد ا یم

نجا یال در اؤمربوط به هر س يدیکل يها کلمه. است Keywordن مجموعه جدول یگر جدول مهم در اید. مجموعه وجود دارد
ن جدول یدهد ا یاالت پاسخ مؤآن به س مه بر اساسکه برنا ییها ن قسمتیتر از مهم یکیتوان گفت  یم یعبارت  هب. شوند یره میذخ

  .است
و  ییبای، زییگو رعت در پاسخس. شود یمحسوب م يافزار هر نرم یدر طراح يدیار مهم و کلیبس يها از بخش يواسط کاربر

ن ید ایکرد در نظر گرفته شده در تولیژه و با توجه به رویطور و هب .خوب است يک واسط کاربری یاصل يها کاربرپسند بودن مشخصه
شتر با آن یجذب کاربر در تعامل هرچه ب يمخصوص به خود برا يها تیست از جذابیبا ین پژوهش میدر ا ينه، واسط کاربرنمو
   .میت استفاده کنیلورالیسزیرساخت و واسط کاربري ن نمونه از ید ایم تا در تولیلذا برآن شد. مند باشد هبهر



  

 

   طراحی دستیار هوشمند آموزشی

  3، شماره 5، دوره 93 پاییز

M
E

D
IA

 

33  

تواند از  یدر حالت ساده دانشجو م. ن نمونه استفاده کنندیتوانند از ا یصورت مشان به دو سؤالگرفتن جواب  يان برایدانشجو
ح شده در قسمت یستم با توجه به ساختار تشریت متداول، مورد مدنظر را انتخاب کرده و سپس با زدن دکمه جستجو سسؤاالست یل

که  یسؤالدن به یکار تا رس نیدهد و ا ینشان م يورا به ) شود یحاصل م يکه از رابطه پدر و فرزند( ت مرتبطسؤاالقبل مجموعه 
افت پاسخ یدر يجستجو برا يتواند از منو یدانشجو م گریددر حالت . کند یدا میادامه پ ،در نظر گرفته شده است یآن جواب يبرا
. دیواست پاسخ نمام درخستیمورد نظر از س سؤالدانشجو وجود دارد تا با نوشتن  ين امکان براین حالت ایدر ا. الش استفاده کندؤس

واهد گرفت و ستم مورد جستجو قرار خیگاه سیات پاینوشته شده توسط دانشجو در محتو يها تک کلمه صورت تک نیدر ا
از  یینما،  4ر یتصو .کند یست میل يو يبرا ،داند یدانشجو م يها ن موارد به نوشتهیکتریها را نزد ت که عامل آنسؤاالن یتر مناسب

  .دهد ینشان من حالت را یا
  

  
 

 يریادگیط یاز عامل در مح یینما: 4ر یتصو

عامل با توجه به حاالت . کند یتعامل استفاده م يگونه برا نانسا يا مشخص است عامل از چهره يطور که در واسط کاربر همان
کاربر  IPو  ییه شماره دانشجویوسل هکه ب( دن به جواب، نظر دادن کاربر، ورود کاربر در دفعات مختلفیا نرسیدن یمختلف، اعم از رس

دهد و با دانشجو صحبت  یکردن و حاالت مختلف چهره نشان م را با صحبت یمختلف يها العمل ، عکس)شود یص داده میتشخ
  .کند یم

  پیمایشطراحی 
 در دسترس یتصادف یريگ نمونهسسه مهر البرز بودند که با روش ه الکترونیکی مؤجامعه آماري این پیمایش دانشجویان دور

خبرگان و ید تأیبود که روایی آن با  "انتظارید تأی " ی بر مدلناي محقق ساخته مبتپرسشنامه ،هاابزار گرداوري داده. انتخاب گردیدند
هاي پارامتریک در تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون. ید قرار گرفتمورد تأی 895/0پایایی آن با ضریب الفاي کرونباخ 

  .انجام شد 14نسخه  Minitabافزار  رمن
نفر  31عامل طراحی شده بعد از تولید به مدت یک ماه در پرتال آموزشی مؤسسه مهرالبرز مورد استفاده دانشجویان قرار گرفت و 

ها  درصد آن 8/54کنندگان مرد و  درصد شرکت 2/45. کننده، اقدام به تکمیل پرسشنامه اثربخشی عامل نمودند از دانشجویان استفاده
 6/22(و مدیریت صنعتی ) درصد 8/25( MBA، مدیریت )درصد 6/51(زن بوده و از سه گروه آموزشی مدیریت فناوري اطالعات 

سه متغیر مفید بودن ادراکی، آسانی استفاده ادراکی و رضایت  مورد استفادهدر پرسشنامه . در این پژوهش همکاري کردند) درصد
   .رزیابی تشریح شده مورد بررسی قرار گرفتندکاربر، با توجه به مدل ا
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  ها  افتهی
هاي  کننده با دستیار هوشمند مورد تحلیل قرار گرفت و یافته هاي حاصل از پیمایش نظرات دانشجویان تعامل آوري داده با جمع

   .ها بر اساس مدل مفهومی در این بخش ارائه گردیده است حاصل از بررسی داده
 3ن نمرات کسب شده با مقدار یانگیم يها برابرریمتغفرض صفر در مورد تمام مورد نظر و اصول آماري،  بر اساس مدل مفهومی

ربران نسبت به ا کاین نکته پرداخته شده است که آیا یبه بررس ،فرض يها در آزمون یعبارت هقرار داده شد، ب) کرتیف لین طیانگیم(
  .دهد ینشان مها را ریمتغ یفیتوص يهاآمار 1 لجدور؟ یا خیاند  تفاوت بوده یشده ب یعامل طراح
ت تداوم و یدر ن مؤثر يهاریمتغتمام  ين برایانگیباالتر از م يا شده نمره یعامل طراح ،دهد ینشان م 1طور که جدول  همان

دانشجو با عامل  31با بررسی نتایج حاصل از تعامل  .استشده  یابیمناسب ارز ،کننده د کاربران استفادهیب کرده و از دکس یاثربخش
مهرالبرز و بر مبناي مدل مفهومی اثربخشی آموزش الکترونیکی،  مؤسسه الکترونیکی یادگیري مدیریت سیستم شده از طریق طراحی

درصد با سطوح معناداري به ترتیب  57و  58 ،55 معادل استفاده، رضایت کاربر و مفید بودن، به ترتیب نمراتی  متغیرهاي آسانی
  .باشددر سطح متوسط می عامل این کالن اثربخشی دهنده نشان که کسب کردند را  01/0و  09/0، 03/0

ب عامل توسط کاربران مطرح شده بود یمعا یدر مورد نحوه کارکرد و برخ یمختلف  ن نکته توجه داشت که نظراتیبه ا دیالبته با
نه انجام یدر زم یخوب یاقدامات يبعد يها د است در تالشیمد داشتند که ایکأگسترش و بهبود عامل ت يکه همه بر موجود بودن فضا

  .شود
  

  ها لیتحل يج آمارینتا: 1جدول 

  انهیم  نیانگیم  حجم نمونه  رینام متغ
انحراف 

  اریمع
ن یکمتر

 مقدار
ن یشتریب

 مقدار
آماره 
 tآزمون 

سطح 
 يمعنادار

  %95فاصله اطمینان

  کران باال  کران پایین

 8/0 1/0 009/0 7/2 6/5 3/2 9/0  3/3 4/3 31 ید بودن ادراکیمف

 6/0 03/0 030/0 2/2 3/5 3/2 8/0  0/3 3/3 31 یاستفاده ادراک یآسان

 8/0 2/0 001/0 8/3  6/4  0/2 7/0  3/3 5/3 31 ت کاربریرضا

  
رابطه  يبرا 2/0، یاکادرد بودن یو مف یاستفاده ادراک یر آسانین متغیرابطه ب يبرا 4/0ها نمره ریمتغن یب یرابطه همبستگ یبررس

. دهد یت کاربر را نشان میو رضا ید بودن ادراکین مفیرابطه ب يبرا 2/0ن یت کاربر و همچنیو رضا یاستفاده ادراک  ین آسانیب
انی بودن، آسبدین معنی که سه مفهوم مفید .شود یرها ثابت نمین متغیب یمیرابطه مستق ،ها ین بودن همبستگییبا توجه به پان یبنابرا

لیکن این سه مفهوم همبستگی ؤثر بوده و استفاده و رضایت حاصل از عامل، در ایجاد اثربخشی و بکارگیري مجدد توسط دانشجو م
  .اندمین شدهأصورت مستقل براي کاربر ت خاصی با یکدیگر نداشته و به

 
 يریگ جهینتبحث و 

 یآموزش يها ستمیس يها تیک طرف و محدودیاز  یکیرونالکت يریادگی يها حضور در دوره يش درخواست برایفزاتوجه به ا
 یکیالکترون يریادگیمند در هوش يها از استفاده از عاملیمورد ن يها نهیزم یرا بر آن داشت تا با بررسما  ،گریاز طرف د برخط
  . میکرده و مورد سنجش قرار ده يساز ادهیاز آن را در پ يا نمونه

، نمونه يساز ادهیف و پس از پیمل مورد نظر تعرعا یستمیو س ین حوزه، مدل مفهومیر اقات انجام شده دیتحق یپس از بررس
قرار  یج حاصل از آن مورد بررسیقرار داده شد و نتا البرز مهر مؤسسه یدر پرتال آموزش انیاستفاده دانشجو يماه برا 1ه به مدت یاول

ن یدهد و همچن یآن را نشان م یافزار و اثربخش به استفاده مجدد از نرمان یانشجول دیها تما پرسشنامه یابیج حاصل از ارزینتا .گرفت
  . دارد ید بودن ادراکیاستفاده و مف یر آسانیم دو متغیت از رابطه مستقیرها حکایمتغ یرابطه همبستگ یبررس

هاي اخیر  سال سازي و رویکرد طراحی در بین تحقیقات انجام شده در عامل طراحی شده از لحاظ مدل سنجش، بستر پیاده
 Spin theسازي، عامل طراحی شده در این پژوهش با  از منظر پیاده. نمونه مشابه دیگر داشته است 8بیشترین نزدیکی را به 

Dolphin  نمونه طراحی شده توسطOivatt ]9 [ مشابهت داشته، از منظر رویکرد باAutoTutor  کار انجام شده توسط
McCauley ]10[ ،Steve وسیله  به طراحی شدهJohnson  ]11 [ وSpin the Dolphin  یکسان بوده است و نهایتًا از لحاظ
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،  Lester، نمونه طراحی شده بوسیلهPaiva ،Whizlowکار  Vincentعالوه  به Steveمدل سنجش به موارد اشاره شده قبلی بجز 
کار  Trouble Markerنهایتا  و Beskowتوسط  Olgaو همکاران طراحی شده، عامل   Shawکه توسط Adeleنمونه 

Aı¨meur  دست آمده براي متغیرها در این پژوهش گرچه در اغلب موارد کمتر  نمرات به]. 12-16[بیشترین نزدیکی را داشته است
  .ها ندارد هاي مشابه است، ولی اختالف چندانی با آن از نمونه

از عامل هوشمند مانند قدرت کالم،  يگرید يها تا جنبهد شو یشنهاد میپ یزه پژوهشدر حو یآت يها پژوهش يبرا یطور کل هب
مورد  يتر قیصورت دق هب يزان هوشمندیدانشجو و م يت، نحوه نشان دادن بازخورد به رفتارهای، شخصيل ورودیه و تحلیتجز
  :رندیگل مدنظر قرار یبهتر است موارد ذ ،ين در حوزه کاربردیهمچن .ردیگقرار  یابیارز

 . باشد کسانی است بهتر ،شود یم یطراح که یعامل یفن بستر با موجود يها ستمیس یفن بستر یخوان هم .1
 .ن پژوهش باشدیا یدن به اهداف آتیدر رس يتواند گام بلند یم یعیپردازش زبان طب ییمجهز شدن عامل به توانا .2
 عامل موارد از ياریبس در قیدق اطالعات وجود عدم صورت در که است یعیطب و دارد هیتک اطالعات بر هوشمند عامل .3

 اطالعات کسب قیطر دو به هوشمند يها عامل که داشت نظر در دیبا البته. دهد نشان خود از را الزم ییکارا نتواند هوشمند
 تماس قیطر از اطالعات کسب دوم و دهد یم قرار ها آن اریاخت در عامل طراح که یفرض شیپ اطالعات و ها داده اول ؛کنند یم
 صورت هب موجود یآموزش يها ستمیس است الزم ابتدااستفاده کارا از هر گونه عامل هوشمند،  بنابراین براي. یخارج طیمح با
 .شود گرفته نظر در یروش ها نآ ارتباط يبرا نکهیا ای ندیدرآ کپارچهی

  : بارتند ازها ع ن آنیرت از مهم یوجود داشت که برخ ییها تین پژوهش هم محدودیها در راه ا گر پژوهشیهمانند د
  .محقق يا کسب تجربه برایو  یابیمنظور ارز به یا داخلی یخارج ینه نمونه عملگوچیبه ه یعدم دسترس .1
مند  هوشمند بهره يها که از عامل يا مشابه یستم آموزشیکشور و نبود س یآموزش يها ستمینه پژوهش در سینو بودن زم .2

همراه هوشمند  يها در تلفن که بعضاً یهوشمند خارج يها با نمونهعامل را  يدان هوشمنیدانشجو یباعث شد تا برخ ،باشد
  .اس نامتناجس استیق ین خود نوعیسه کنند که ایمقا ،وجود دارد

د نمونه یدر تول بسیاريتحت وب مشکالت  يافزارها د نرمینو ظهور در عرصه تول يبزارعنوان ا ت بهیلورالیاستفاده از س .3
از به یت نیلورالین موضوع که استفاده از سیان با ایدانشجو یبرخ ییعدم آشنا ر آن بعضاًوجود آورد و در کنا همورد نظر ب

  .نه بودندین زمیش رو در ایپ يو ساختار یاز مشکالت فن ،دانلود افزونه مربوطه را دارد
 استفاده سمت به یحرکت شود یم هیتوص اول درجه در ،یآموزش پرتال در هوشمند يها عامل از استفاده گسترش يبرات یدر نها

ن منظور یا ، بهشود آغاز گونه انسان هوشمند يها عامل يجا هب ،هستند انیدانشجو اطالعات هیپا بر شتریب که اول نوع يها عامل از
  .نظر قرار دهندرا مد یپارچه اطالعاتکی يها ستمیحرکت به سمت س در گام اول، بایدها  دانشگاه
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