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  خالصه

كه در آن  ياست كه تحصيالت خود را قبل از كسب مدرك از دانشگاه يانيدانشجو ييشناسا ،يدر حوزه آموزش عال يجد ياز چالشها يكي 

 يراه برا كيمنظور  نيبد. است انيكاهش نرخ خروج دانشجو يموسسات آموزش عال يهدف اصل نروياز ا. كنند ياند، ترك م نام نموده ثبت

راستا هدف تحقيق حاضر معطوف به استفاده از  نيدر ا. باشد يم انيدانشجو يليتحص تيبر وضع رگذاريعوامل تاث ييشناسا ،هدف نيبه ا يابي دست

نرخ  ينيب شيجهت پ ونياستفاده از مدل رگرس نيو همچن انيعوامل موثر بر خروج دانشجو ييجهت شناسا يآموزش يكاو داده يها كيتكن

بردار  نيو ماش يشبكه عصب م،يدرخت تصم ز،يب يها تمياز الگور يكاو داده يساخت مدلها يبرا قيتحق نيا در. باشد يم انيدانشجو يناماندگار

 لياده از تحلاز مدلها با استف كيعملكرد هر. اند سازي شده هاي سيستم آموزشي دانشگاه قم پياده داده يمدلها برا نيا. استفاده شده است بانيپشت

  .اند شده سهيمقا گريكديبا  كيبدست آمده از هر تكن جيدر انتها نتا. قرار گرفته است يمورد بررس تيحساس اريحاصل از مع ريمقاد

 
 بانيبردار پشت نيماش ز،يروش ب ،يآموزش يكاو دانشجو، داده يناماندگار: كلمات كليدي

 

  مقدمه  .1

 
از تحصيل  انيو خروج دانشجو يگير است، ميزان كناره شيها در حال افزا نام در دانشگاه كه ثبت يدر حال دهد ينشان م يآموزش عال رياخ شاتيگرا 

 سردر سرا يها و موسسات آموزش عال در دانشگاه يبه هدف مهم النيالتحص تعداد فارغ شيموضوع، افزا نيا رغم يعل]. 1[است شينيز در حال افزا

ها،  بعد و كاهش نرخ خروج آنها از دانشگاه يها در ترم انينام دانشجو ثبت شيو افزا يبهبود نرخ ماندگار يبرا در تالش. شده است ليكشورها تبد

 ياجمال يبررس. است يمتفاوت بسيار مهم و حيات يآموزش يها و در محيط ييمختلف دانشجو يها جمعيت يانصراف و اخراج دانشجو برا يبررس

 ياز سو. شمار است اندك رانيزمينه خصوصا در ا نيدر ا يكه تحقيقات عميق و اساس دهد ينشان م يصورت گرفته در حوزه آموزش عال يها پژوهش

 يكشف دانش به عنوان روش ز،ين نهيزم نيدر ا. بيش از پيش محرز شده است نينو يها سرعت تحول در علوم، ضرورت استفاده از دانش شيبا افزا گريد

كه در  يهنگام يكاو داده]. 2[ها شناخته شده است از داده ياديمعتبر و قابل فهم از حجم ز د،ياطالعات ناشناخته و بالقوه مف يهيبد ريخراج غاست يبرا

تواند به  كه مي استدر حال رشد  يقاتييك حوزه تحق يكاوي آموزش داده]. 3[شود يم دهينام يآموزش يكاو داده شود، ياعمال م يآموزش نهيزم كي

كشف اطالعات پنهان در اين  نيو تحصيلي و همچن يهاي آموزش خام بدست آمده از سيستم يها كاوي در داده هاي داده از تكنيك يعنوان كاربرد

براي  "دن طالمع"تواند به عنوان يك  هاي آموزشي مي استخراج و درك اطالعات خام گردآوري شده از سيستم نرو،ياز ا]. 4[اطالعات تعريف شود

ها باشد كه عملكرد آنها و استخراج اطالعات سودمند را درباره رفتارهاي دانشجويان در فرايند يادگيري ارتقا  كمك به طراحان و كاربران اين سيستم

  ].4[بخشد مي

 يليتحص تيوضع يبه بررس يآموزش يها داده نهيدر زم يكاو داده يها كيتكن يو استفاده از برخ يريگبا بكار ميا كرده يمقاله، سع نيدر ا

 رافو انص يمنظور خروج دانشجو از دانشگاه را در دو شكل اخراج مشروط نيبد. ميدانشگاه قم بپرداز هيو علوم پا يمهندس يفن يها دانشكده انيدانشجو

كه  ياريبس يروشها نيو از ب ميبهره گرفت انيدسته از دانشجو نيا يليتحص تيوضع يابيبه منظور ارز يبند از دسته ق،يتحق نيدر ا. ميا مد نظر قرار داده

  :است ريز ورتادامه مقاله بص. استفاده شده است SVMو  زيب ،يشبكه عصب م،يدرخت تصم يها تميها وجود دارد از الگور داده يبند دسته يبرا
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استفاده شده را  يبخش سوم، بانك اطالعات. پردازد يم يآموزش يكاو داده نهيانجام شده در زم يبخش دوم به طور خالصه به شرح كارها

 دهد يرا نشان م انيدانشجو ينرخ ناماندگار ينيب شيپ يبرا ونيو مدل رگرس يكاو داده يها كيبدست آمده از تكن جيبخش چهارم، نتا. دينما يم يمعرف

  .پردازد يبدست آمده از مقاله م يمحتوا يريگ جهيبخش پنجم به نت درانتها،و 
 

  مرتبط يكارها  .2

 
) 2007(مثال كاسترو و همكارانش يبرا. كاوي حل شده است هاي آموزشي وجود دارد كه از طريق داده بسياري در محيط يها تيكاربردها و فعال

 شارزيابي عملكرد يادگيري و آموز يها تيكاربردهايي كه با فعال: كنند پيشنهاد مي يآموزش يها طيكاوي زير را در مح داده يها تيموضوعات و فعال

كه  ييكردهايكنند، رو مبتني بر رفتار يادگيري دانشجو را ارائه مي يهاي آموزش و توصيه يكه تطابق هر دوره آموزش ييها تيدانشجو سروكار دارد، فعال

آموزش  هاي هازخورد به مدرس و دانشجو در دورهاي آموزشي مبتني بر وب سروكار دارد، كاربردهايي كه شامل ب با ارزيابي اصول يادگيري و دوره

از ) 2008(و همكارانش  Mendez]. 5[شود مي ييكه منجر به شناسايي رفتارهاي يادگيري دانشجويان استثنا ييها شرفتيپ نيالكترونيكي است و همچن

و  Bresfelean]. 6[اند  استفاده كرده يلوم و مهندسع يها در رشته يعوامل مرتبط با ماندگار ييشناسا يبرا يتصادف يدرختان و جنگلها يبند دسته

دانشجويان به كار  يليبيني، درك و جلوگيري از افت تحص پيش يبندي را برا به همراه الگوريتم خوشه J48  درخت تصميم زين) 2008(همكارانش 

 يها در رشته انينشجودا يماندگار ينيب شيپ يبرا يبا استفاده از متد شبكه عصب يمطالعه مورد كي )Hobson )2011و  Alkhasawneh]. 7[اند  برده

هاي  كننده  ينيب شيبه منظور بهبود پ يهاي بيز از شبكه) 2011(و همكارانش  Nandeshwar]. 8[ دهند يبعد از سال اول را نشان م يعلوم و مهندس

  ].9[اند  دانشجو استفاده كرده ييادگيري براي ماندگار

از آنها اشاره شد،  يوجود داشته است و در باال به بعض ايدر سراسر دن انيدانشجو يماندگار نهيكه تاكنون در زم يبا توجه به مطالعات گوناگون

 وجهمنظر جالب ت نيممكن است از ا قيتحق نيا. ها صورت نگرفته است از دانشگاه انيانصراف و اخراج دانشجو ليدر خصوص دال يهنوز مطالعه جامع

كه ما در  طلبد يرا م يبوم قيتحق كيلذا انجام . باشد يكشورها منحصر بفرد م يحاكم بر آموزش عال نيعوامل ورود به دانشگاه و قوان يباشد كه بعض

 .ميپرداز يمقاله به آن م نيا

  

  يبانك اطالعات  .3

 
تا  1387 يها دانشگاه قم مربوط به سال هيو علوم پا يمهندس يفن انيدانشجو يمورد استفاده در پژوهش، بانك اطالعات ياصل يها داده يمرجع گردآور

از  تفادهو اس پردازش شيبود كه پس از پ هياول يژگيو 24دختر و پسر و متشكل از  انينمونه، شامل دانشجو 227داده شامل   گاهيپا. باشد يم 1392

 .كرد دايكاهش پ يژگيو 13به  ها يژگي، تعداد و١داده ليتقل يها كيتكن
 

  يكاو داده يمدلها جينتا  .4
 
 تيحساس زانيم نيبا باالتر يبه مدل يابي دست ييهدف نها. شدند سهيمدلها مقا تيبر حساس يمبتن يكاو داده تميحاصل از پنج الگور جيمقاله نتا نيدر ا

، شبكه C&RTو C5.0 ميدرخت تصم ان،يدانشجو  يعوامل موثر بر انصراف و اخراج مشروط ييو شناسا ينيب شيعملكرد پ نيبهتر افتنيبه منظور . بود

 نيآخر لديف. ديهدف استفاده گرد لديبه عنوان ف ييدانشجو تيوضع نيآخر لدياز ف تميدر هر پنج الگور. به كار گرفته شدند زيو روش ب يمصنوع يعصب

انجام شده   IBM SPSS Modeler 14.2با استفاده از نرم افزار   يمدلساز. باشد يم يطدو حالت انصراف و اخراج مشرو يدانشجو دارا تيوضع

  .دهد ينشان م ييدانشجو را به منظور مدلسازي نها يليتحص تيوضع ينيب شيهاي پ ، شاخصه1جدول . است

  

  

  

  

 
 

                                                 
1 Data Reduction 
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 دانشجو تحصيلي وضعيت بيني پيش هاي شاخصه. 1جدول

  ويژگي  رديف

  جنسيت  1

  سن  2

  نام كرده نيمسال ثبتتعداد   3

  مقطع  4

  دوره تحصيلي  5

  معدل كل  6

  معدل آخرين ترم  7

  تعداد واحد اخذ شده  8

  تعداد مشروطي  9

  آخرين وضعيت دانشجو  10

  نوع ورود به دانشگاه  11

  وضعيت تاهل  12

  مسافت  13

 
 كيتكن نيطبق ا. شدند ميتقس يشيهاي آزما و داده يهاي آموزش به دو دسته داده Holdoutها طبق متد   داده ق،يتحق نيا ييجهت آزمون روا

 :دياستفاده گرد رياز روابط ز زين جينتا يابيارز يبرا. داده شد صيتخص يآموزش يها به داده سوم كيو  يشيآزما يها ها به داده دو سوم داده

Sensitivity= TP/TP+FN                      )1(  

Accuracy= TP+TN/TP+TN+FP+FN                     )2(  

 .نشان داده شده است 2در جدول  تميمحاسبات بدست آمده از هر الگور زانيم نييتع جينتا

 
 كاوي داده الگوريتم سه از حاصل نتايج مقايسه. 2جدول

  Accuracy  Sensitivity  
  C5.0 92,21%  0,90درخت تصميم 

  C&RT 95,45%  0,95درخت تصميم 

  0,83  %87,66  شبكه عصبي

SVM 98,05%  0,98  

  0,98  %91,56  بيز

 
مدلها  يبرتر يبررس يبرا تيحساس اريمع يباال جيمقاله از نتا نيكه در ا يياز آنجا نيو همچن 2بدست آمده از جدول  جيبا در نظر گرفتن نتا

 نيبنابرا. هستند تيحساس اريمع يبرا ريمقاد نيباالتر يدارا Polynomialبا استفاده از كرنل  SVMو  زيب تميكه الگور شود يمشاهده م م،ياستفاده كرد

 .ندينما يمقاله را مشخص م نياستفاده شده در ا يها بندي ساختار داده در طبقه ها كننده ينيب شيپ نيدو مدل بهتر نيا

  .دهد ينشان م شيآموزش و آزما يها را با استفاده از داده زيو ب SVMبدست آمده از هر دو مدل  تيحساس زانيم نييتع جينتا زين 1شكل 
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  آموزش و آزمون

 رياست و در مقابل مقاد 87,67و  98,05برابر  بي

را  زمونآموزش و آ  هر دو داده يبرا SVMمدل 

مشخص شده  بيبه ترت انيدانشجو يمهم در انصراف و اخراج مشروط

  لياز تحص تيمهم در انصراف و محروم

عوامل  نيتر به عنوان مهم زيدر روش ب يليو دوره تحص

 .در مرتبه دوم قرار دارد تياز لحاظ اهم

در سال  ينرخ ناماندگار ينيب شيپ يبرا توان يارائه خواهد شد كه از آن م

مورد  يرهايمتغ ،يليو سال تحص انيمعدل كل دانشجو

 92-93تا  75-76 يليتحص يها در طول سال اني

Y= 0.981+ 0.015X1– 0.06 X�   

نرخ  يا و بازه يا برآورد نقطه يمدل برا نياز ا. 
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آموزش و آزمون يها ها با داده مدل تيحساس سهيمقا. 1شكل 

يبه ترت SVMآموزش و آزمون در مدل  يها داده يبرا 1 شكلبا توجه به 

 تيحساس اريباال بودن مع ج،ينتا سهيمقا. باشد يم 75,34و  91,56برابر  بيبه ترت

مهم در انصراف و اخراج مشروط يها كننده ينيب شيدو مدل، پ نيدر انتها با توجه به ا. دهد

مهم در انصراف و محروم يها كننده ينيب شيپ. 3جدول

  بيز  SVM  رديف

  دوره تحصيلي  تعداد مشروطي  1

  تعداد مشروطي  كرده نام ثبت هاي نيمسال تعداد  2

  تعداد واحد اخذ شده  دوره تحصيلي  3

  سن  معدل كل  4

  جنسيت  مسافت  5

  معدل آخرين ترم  دانشگاهنوع ورود به   6

  معدل كل  وضعيت تاهل  7

  نوع ورود به دانشگاه  تعداد واحد اخذ شده  8

  مقطع  جنسيت  9

  مسافت  مقطع  10

و دوره تحص SVMدر مدل  يكه عامل تعداد مشروط دهد ينشان م  3بدست آمده از جدول 

از لحاظ اهم زيروش ب يبرا ي، عامل تعداد مشروط3طبق جدول . باشند يدانشجو از دانشگاه م

ارائه خواهد شد كه از آن م انيدانشجو ينرخ ناماندگار ينيب شيپ يبرا ونيدر ادامه رابطه رگرس

معدل كل دانشجو. دياستفاده گرد Backwardاز متد  هياول يبرآورد پارامترها يبرا. استفاده نمود

ياز معدل كل دانشجو هيبرآورد مدل اول يبرا. شناخته شدند ونيمدل رگرس

 :باشد يم ريمدل بدست آمده به صورت ز

      

X� باشند يم انيو معدل كل دانشجو يليسال تحص ندهينما بيبه ترت .

  .استفاده كرد توان يم ندهيآ يدر سالها

91.56

75.34

98.05
87.67

داده ھای آموزش داده ھای آزمون

Bayes Net SVM(Kernel:Polynomial)

 دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در 

 

با توجه به  تيحساس ريمقاد

به ترت زيمدل ب يبرا اريمع نيا

دهد ينشان م زينسبت به مدل ب

 .باشد يم 3در جدول 

  

 
بدست آمده از جدول  جينتا

دانشجو از دانشگاه م ليدر ترك تحص

در ادامه رابطه رگرس

استفاده نمود 93-94 يليتحص

مدل رگرس جادياستفاده به منظور ا

مدل بدست آمده به صورت ز. ديستفاده گردا

              )3(  

و  X1 يرهايمتغ

در سالها انيدانشجو يناماندگار
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  يريگ جهينت  .5
 

و اطالعات تحصيلي  يبيني وضعيت تحصيلي دانشجويان براساس مشخصات فرد كاوي به منظور پيش هاي داده سازي مدل اين تحقيق تالشي براي پياده

 نيبد. ميتمشاهده شده آنها پرداخ يليتحص تيبراساس وضع انيدانشجو يبند به دسته يكاو داده يها تميبا استفاده از الگور قيتحق نيدر ا. آنان بوده است

 تيحساس يحاصل از بررس جينتا. دياستفاده گرد SVM و ي، شبكه عصبC&RT مي، درخت تصمC5.0 ميدرخت تصم ز،يب تميمنظور از پنج الگور

و اخراج  صرافان تيبر وضع رگذاريعوامل تاث ييو شناسا يبررس يبرا تميدو الگور نياز ا نيبنابرا. با هم برابر بودند SVM و زيب تميها در دو الگور مدل

  .ارائه گرديد انيدانشجو ينرخ ناماندگار ينيب شيپبراي  مدل رگرسيون تيدر نها. ميبهره گرفت انيدانشجو يمشروط
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