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  هصالخ

هاي بزرگ دانش براي دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه بسيار حائز اهميت است و هميشه بعنوان يكي از چالشي تحصيلي انتخاب رشته

 .شودتر ميي تحصيلي و شغل به علت پيشرفت سريع دانش و تكنولوژي هر روز پيچيدهانتخاب درست رشته يندنيز فرآآيد و آموزان بشمار مي

هاي فردي و اجتماعي مد در جهت بهبود هدايت تحصيلي دانش آموزان از طريق رفتاركاوي و بررسي ويژگيارائه مدلي كارآ مقالهاين از هدف 

هر مجموعه داده استفاده  يبر رو يژگيانتخاب و هاياز سه دسته روش رهايمتغ نيرگذارتريبه منظور كاهش و انتخاب تاث .باشددانش آموزان مي

گام  نانهبيشيپ هايمدل نيارائه كارآمدتر يدر راستا يآموزش كاويدر داده بنديرده هايتميالگور نيارائه شده از برتر هايدر مدل. شده است

افراد موفق  يطيو مح يفرد هاييژگيراستا و نيدر ا. است Fدقت و شاخص  يابيشاخص ارز قيتحق نيدر ا يابيارز هايمالك. برداشته شده است

درخت  هايروش يكارآمد بر مبنا هاييقرار گرفته شد و براساس آنها مدل ليو تحل يمقطع متوسطه مورد بررس هايو ناموفق سال دوم و سوم رشته

به عنوان  توانديبدست آمده م جينتا يابيارز. تارائه شده اس كيلجست ونيو رگرس بانيبردار پشت نيماش يها و روش C4.5درخت  رينظ ميتصم

 .رديدانش آموزان مورد استفاده قرار گ يليتحص تيهدا يمد جهت هدفمندسازآكار يروش

 بند، انتخاب ويژگي هاي ردهي، تكنيكليتحص تيعملكرد دانش آموز، هدا ،يآموزش يداده كاو : كلمات كليدي

 

   مقدمه  .1

 
روز به  شيموجود در آموزش و پرورش و افزا ياطالعات هايمربوط به دانش آموزان در بانك يشده رهيخام ذخ هايداده يامروزه با توجه به حجم باال

است كه  آمدهبوجود  يليتحص حيصح يزريو برنامه تيفيدر جهت بهبود ك ضرورتي عنوان به هاداده ناي در نهفته دانش آوردن بدست  ها،داده نيروز ا

داده به كشف الگوهاي بديع و مفيد از ميان كاوي يا علم استخراج دانش از پايگاه داده. ميرگييبهره م كاويداده هايكيمشكل از تكن نيحل ا يبرا

 يمختلف هايدر حوزه كاويداده هايروش ريدر ده سال اخ ]2[.پردازدهاي ذخيره شده در پايگاه داده ميحجم وسيع اطالعات موجود در انبوه داده

 هاروش نيا رياخ هايمورد استفاده قرار گرفته است و در سال سميو مقابله با ترور ،يفناور ستيز ،يخرده فروش ك،يتجارت الكترون ،يابيمانند بازار

 يديسواالت كل يبررس براي هاروش نيخاص در حوزه آموزش از ا وربه ط. را به خود جلب نموده است يريادگي و آموزش حوزه گرانپژوهش توجه

از پژوهش  يديامر موجب بوجود آمدن حوزه جد نيمورد استفاده قرار گرفته است كه ا يآموزش هاييبهبود و توسعه تئور يبرا يشواهد تجرب افتنيو 

 هايكاوش و اكتشاف داده يبرا هايينوظهور است كه با توسعه روش يحوزه علم كي يآموزش كاويداده .شده است يآموزش كاويبا عنوان داده

در آن صورت  يريادگيآموزش و  نديكه فرآ يآموزش طيو مح نيدرك بهتر محصل براي هاروش نيو از ا پردازديم يآموزش هايطيمنحصر بفرد مح

  ]4[ .دكنياستفاده م ردپذييم

. شودنمي انجام هاداده نياستخراج دانش نهفته از ا يبرا يو جامع قيعم يبررس  ،يآموزش ستميموجود در س هايمتاسفانه با وجود انبوه داده

 كنديكمك م كاويداده يتكنولوژ. كنديم يريجلوگ شانيفيبه اهداف ك ستميس تيريمد يابياز دست يآموزش ستميدر س يكمبود دانش بسنده و كاف

كاهش نرخ از  ،يآموزش ستميس ييحداكثر كردن كارا لياز قب ياريبس يايبهبود، مزا نيا جهيدر نت .جبران شود يآموزش ستميشكاف دانش در س نيتا ا

 ن،يمحصل يريادگي يو خروج تيموفق شيافزا ن،يمحصل يكاهش مدت زمان ماندگار ن،ينرخ ارتقا محصل شيافزا ن،يدست دادن و حذف محصل
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به منظور . آورديبه ارمغان م يآموزش ستميس يرا برا ستميس يندهايفرآ نهيو كاهش هز ،وفادار نيمحصل ييمقاطع باالتر و شناسا يبرا نيجذب محصل

       .ديفراهم نما يآموزش ستميدر س رندگانيگ ميتصم يرا برا ازيمورد ن رتيكه دانش و بص ميهست يكاوداده ستميس ازمنديباال، ن تيفيبه بهبود ك يابيدست

انجام  يخود را صرف كسب علم و آماده شدن برا يزندگ اميا نياز بهتر ياريبس هايانسان است و ما سال يو شغل دو جنبه مهم زندگ ليتحص

 درست يرهايبه انتخاب مس ريناگز ميخود برس هايو به خواسته ميرا بدست آور جهينت نيعمر بهتر گذاريهيسرما نياز ا نكهيا يبرا مكنييشغل م كي

با توجه به  حال ]3[.دشويم تردهيچيهر روز پ يدانش و تكنولوژ عيسر شرفتيو شغل به علت پ يليتحص يدر عصر ما مسئله انتخاب رشته. مباشييم

انتخاب  نييتع يبرا تنهايي به هاآن يطيو مح يمختلف فرد يها يژگيدانش آموزان با توجه به و يليتحص تيكه فرم هدا ميافتيانجام شده در هاييبررس

و استعداد دانش آموز و نمره مشاوره  منديفرم در حال حاضر براساس معدل شاخه، عالقه ناي. بود نخواهد شانمتفاوت يازهاني گوپاسخ هاآن يرشته

و براساس  كاويداده هايكيكه با استفاده از تكن ميما درصدد برآمد كنيل. دهديرا انجام م يليتحص هايرشته يبند تيدانش آموزان اول يبرا

تا فرد بتواند  ميينما جاديا توسطهم مقطع اول سال آموزان دانش يمناسب برا مدلي هاآن يطيو مح يفرد هاييژگيو نيمتفاوت فرد و همچن يرفتارها

افراد موفق و ناموفق  يطيو مح يفرد هاييژگيو يبا بررس ميما برآن. ديرو خود فائق آ شيمتعدد پ هايبا توجه به مدل موجود بر مشكل انتخاب يبراحت

به دور مانده  نيمشاور دياز د يهستند و به نوع تيهمرشته حائز ا نييتع يكه برا هايييژگوي و هامختلف مقطع متوسطه مالك هايسال دوم و سوم رشته

مقطع متوسطه و  يليتحص تيكردن فرم هدا ترقيدق يو كارآمد برا قيدق هاييبدنبال ارائه مدل كاويداده هايكيو با استفاده از تكن مياست استخراج كن

 ييبراساس پارامترها نانهبيشيپ هايكيبر تكن يمبتن نهيبه يمدل يارائه مقاله نيا هدف يبطور كل. ميدانش آموزان باش يانتخاب رشته نييتع نطوريهم

 .باشديمداده كاوي رده بند  هايتميبا استفاده از الگور...  و يشخص اتيدانش آموز، خصوص تيفعال ،يو خانوادگ يمانند مشخصات فرد

 

     كارهاي مرتبط  .2

 ينبيشيپ نانهبيشياستخراج الگوها و هدف از پ فيهدف از توص. نانهبيشيو پ يفيتوص: شوند يم ميبه دو دسته تقس كاويداده ياصل هايروش ]6،5[در 

از  يجامع يبررس ]7[در . شود يپرداخته م يآموزش كاويحوزه داده يبه بررس قيتحق كيكه در  ستين يبار نياول نيشك ا يب. باشديم ندهيرفتار آ

 هايروش گذشته  ]4[در. است شده ارائه هااز پژوهش كيهر ياز دستاوردها ايارائه شده است و خالصه 2005تا  1995حوزه از سال  نيا هايپژوهش

 نيا هايپژوهش رياخ هاياما در سال دادنديرا به خود اختصاص م يآموزش كاويمرتبط با داده هايو استخراج ارتباطات بخش عمده پژوهش ليتحل

  . و اكتشاف دارد يمدلساز ،ينبيشيبه پ ليتما شتريحوزه ب

دانش آموزان در رها ... حضور دركالس، درآمد پدر و مادر، فرزند اول بودن و ت،يجنس هاييژگيو رينظ يعوامل گوناگون يبه بررس  ]8[در 

دانش آموزان براساس عوامل  يليكه عملكرد تحص شوديم انيب ]9[در . پرداخته است يريگ ميبا استفاده از درخت تصم يكردن موسسات آموزش

 جهينت نياست به ا تكلفيكه ساده و ب زيكننده ب ياست و با استفاده از رده بند يطيعوامل مح گريو د يروان ،ياجتماع ،يفرد يرهايمانند متغ يگوناگون

 ريتاث ندهيها در آدر بهبود عملكرد آن توانديعوامل م نيا ييعملكرد دانش آموزان دارد و شناسا يبر رو يقابل توجه ريتاث يكه عوامل متعدد رسديم

به دست آمده توسط دانشجو در چهار ترم گذشته  هايترم پنجم براساس عالئم و نشانه يدانشجو جهينمرات و نت ينبيشيبه پ ]10[ در. بگذارد

 تميالگور يريبا بكارگ] 11[در  .كارآمدتر بودن آن شكل گرفته است ليبدل  One-R يرده بند تميبا استفاده از الگور ينبيشيپ نيكه ا پردازد¬يم

ماندگار  ريماندگار و غ انيدانشجو، توانستند دانشجو 1500 هايداده يبر رو يعصب يو شبكه ها ميدرخت تصم هايتميو الگور Two-step يخوشه بند

 كيعملكرد  ينبيشيپ براي هابكار گرفتند، آن انيدانشجو جينتا ينبيشيپ يرا برا يزيب يشبكه ها] 12[در مقاله  .ندينما ينيبشيو پ يرا خوشه بند

متمركز شده كه  يو فرهنگ ياجتماع ،يشخص يمشخصه ها يبه طور خاص رو, قيتحق نيا. كردند ييرا شناسا ياصل هاياز مشخصه يدانشجو، برخ

عامل ( يريادگي/يآموزش استراتژي: از انددخالت دارند عبارت يكه در اهداف آموزش يعناصر. بكار رود عملكرد كياتومات ينبيشيممكن است در پ

را با  انينمرات دانشجو] 13[در  ). يشخص يعامل سبب( انيو دانشجو) يدانشگاه يعامل سبب(، معلمان )خانواده يعوامل سبب(، پدرو مادر )ستميس يسبب

 ينبيشيپ يبرا يريادگي نيماش تميالگور نتريقيو همكارانش نشان دادند كه دق Kotsiantis. نمودند ينبيشيپ نيماش يريادگي هاياستفاده از روش

را  كاويمختلف داده هايو روش هاكيتكن 2008و همكارانش در سال   Romero] 14[در . ساده است يزيب يرده بند, انيدانشجو فيعملكرد ضع

–Thai ]15[در  .است دياسات يو هم قابل فهم برا قيهم دق ،يمدل رده بند كينشان دادند كه  نيهمچن. بكار بردند انيعملكرد دانشجو ينبيشيپ يبرا

Nghe  و  ليتحل انيعملكرد دانشجو ينبيشيپ يرا برا )يزيب يو شبكه ها ميدرخت تصم( يرده بند هاياز روش ي،  بعض2009همكارانش در سال و

] 16[ .دنديشبخ بهبود هارا با رفع مشكل عدم تعادل رده يليعملكرد تحص ينبيشيپ جينتا ن،يماش يريادگي كيكردند، و با اعمال تكن سهيمقا

Boumedyen Shannaq   يهاو مشخصه بررسي را هادر دانشگاه انيعوامل موثر بر ثبت نام دانشجو كاويبا استفاده از داده  ،2010و همكاران در سال 

را مطالعه  يبند دهروش ر كيبه عنوان  يرگيميقانون براساس درخت تصم ديتول نديفرآ. كردند ييرا شناسا) ثبت نام شده انيدانشجو(وفادار  انيدانشجو
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 .نمودند ييگذارد، را شناسا ريتاث انيدانشجو يكه ممكن است در وفادار ياصل هاييژگيكردند، و و يابيمختلف ارز هايو با استفاده از روش

Attaway   درآمد  زانيقرار دادند، و مالحطه نمودند كه م يآن ها را مورد بررس نيو درآمد والد انيدانشجو يليتحص شرفتيپ انيرابطه م 2004در سال

كردن روابط  دايپ ياطالعات از دانش آموزان با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه برا] 18،19[در  ].17[گذارديم يمثبت ريتاث انيدانشجو شرفتيبر پ نيوالد

مطالعه نشان داد كه  نيا. كشف دانش اعمال شد يبرا كاويداده هايكيو سپس تكن ديگرد يجمع آور يليدانش آموزان و عملكرد تحص يرفتار

 يبرا هاييبه دنبال راه ياز موسسات آموزش عال ياربسي. دارد وجود هاآن يينها يليتحص عملكردو  انيدانشجو يو روان يروح تيوضع نيب يارتباط قو

 انينمرات دانشجو ينبيشيپ يبرا Bayesianمدل شبكه  كي] 20[در  .اشندبيبهتر دانشجو و استاد م نيبه منظور تام انيشكست دانشجو اي تيموفق نييتع

نشان ] 21[ .كنديم ينبيشيپ يو يليدانش آموزان و سوابق تحص اتيرا با در نظر گرفتن خصوص انينمرات دانشجو يشنهاديمدل پ. شده است شنهاديپ

] 22[در . بر عملكرد دانش آموزان دارند يقابل توجه ريتاث زين يگريو عوامل د ستيبسته به تالش خود او ن شهيهم انيدانشجو يعلم تيفيكه ك دهديم

در ... و  يروان ،ياجتماع ،يشخص ،يطيمح يرهايدانش آموزان از جمله متغ هاييژگيو از و شوديپرداخته م يآموزش كاويداده هايو حوزه يبه بررس

 يآموزش تيفيمعلم دارند ك امشاوره ب ايبه مشاوره خاص و  ازيكه ن يدانش آموزان ييتا با شناسا كنديمدل ارائه شده كمك م.  راستا بهره گرفته شد نيا

 كي يدانش آموزان به طراح يليبكار گرفته شد تا با توجه به سوابق عملكرد تحص  CRISP يبا متدولوژ كاويداده هايكيتكن] 23[در  .هم باالتر رود

از جمله  يو مال يآموزش يرهايمدل نشان داد كه متغ ليو تحل هيتجز] 24[در  .استفاده شود انياز روند ثبت نام دانشجو يبانيپشت يدر راستا هيتوص ستميس

   .دهديرا ارائه م يبكار گرفته شده دقت باالتر هايتميالگور گرينسبت به د SVM تميهستند و الگور دهيپد نيعوامل ا نيمهم تر

. باشديم يكيالكترون ريغ يها ستميدر حوزه آموزش متوسطه و مرتبط با س كاويداده هايكيكاربرد تكن يبر رومقاله  نيا يتمركز اصل

 نياز ا كيهر. ارائه شده است .1در جدول  يآموزش هايستميس يبر رو كاويداده هايكياعمال تكن نهيانجام شده در زم ياز كارها يخالصه ا

  .دهديرا ارتقا م يآموزش ستميس يندهاياز  فرآ يكاربردها بخش

كاوي آموزشيداده كارهاي مرتبط در حوزه - 1جدول  

 نويسندگان
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Thammasiri et al  2014  ارزيابي توزيع نامتوزان جهت

بيني افت دانش آموزانپيش  

بينيپيش  LR,DT,NN,SVM 

ABED Ahmed, IS 
Elaraby 

 )نمره(بيني عملكردپيش 2014

 دانشجويان با روش رده بندي

بينيپيش  ID3 

Mashiloane and 
Mchunu 

هاي رده بندي مقايسه الگوريتم 2013

در جهت شناسايي دانشجويان 

 در معرض خطر

بينيپيش  J48, Navie Bayes, 
Decision 

Table 

Shieu-Hong Lin 2012  مديريت حفظ و نگهداري

كاويدانشجويان با داده  

بينيپيش  ADT Tree, NB 
Tree, CART, J48 

graft, J48 
Dursun Delen 2010 هاي مقايسه بين تكنيك

يادگيري ماشين در ماندگاري 

 دانش آموز

بينيپيش  ANN(MLP), 
DT(C5), SVM, LR 

Druzdzel 1994 

Baha Sen, Emine Ucar, 
Dursun Delen 

بيني و آناليز نمرات دانش پيش 2012

 آموزان متوسطه

بينيپيش  ANN, SVM, C5, LR 
 

Superby And 
Vandamm 

تعيين فاكتورهاي موثر بر  2006

 موفقيت دانشجو

بينيپيش  Decision trees 
Random forests 
Neural networks 

Discriminant 
analysis 

ON Priwiti 2013 دانش ) رشته(بيني كالسپيش

كاويآموزان با داده  

بينيپيش  OneR, NaiveBayes, 
Kstar, SimpleCart, 

J48, SMO 
ZJ Kovačić 2012 بيني موفقيت دانشجويان پيش

 براساس اطالعات ثبت نام

بينيپيش  CART, CHAID 
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 و هيته ]25،18[با استفاده از پرسشنامه  قيتحق ن

به منظور  كه  باشد يآموز سال دوم و سوم مقطع متوسطه م

 ،يعلوم تجرب ك،يزيف و ياضيرشته ر 5آموزان در 

 ينيب شيپ ريمتغ 90تا  77 يدارا ها ليفا نياز ا ك

 يكننده بر رو ينيب شيپ يها و مدل دانش آموز مي باشد

  :باشد يموجود م. 2در هر مجموعه داده در جدول 

اطالعات مربوط به متغيرها و ركوردهاي هر مجموعه داده 

 تعداد ركوردها

83 

77 

62 

81 

83 

 انيرا نما رهايمتغ نيروابط ب نيو همچن ديكش ريها را به تصو

  و معدل دانش آموز رسم شده است

  
نمودار حبابي دو متغير وضعيت اقتصادي و معدل دانش آموز

با توجه به نمودار ترسيم شده در باال، مشخص است افرادي كه وضعيت اقتصادي عالي و ضعيفي را دارا هستند به صورت ميانگين معدل 

كه باالترين معدل ها از آن افرادي است كه در وضعيت 

كامپيوتر و فناوري اطالعاتعلوم «دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در 

National Conference on Applied Research in

Computer Science and Information Technology
 

4   
CITconf.ir 

  جمع آوري شدههاي 

نيا يها و ساخت مدل در دسترس نبود تالش شد تا داده يبررس يبرا ن

آموز سال دوم و سوم مقطع متوسطه م دانش 386مربوط به اطالعات  قيتحق نيمورد استفاده در ا  مجموعه داده

آموزان در  اطالعات هركدام از دانش. اند شده يآور و جمع هيآموزان ته دانش يلي

كيهر كه يبه طور شده است يآور و كارودانش به صورت جداگانه جمع اي

دانش آموز مي باشدو خصوصيات شخصيتي يت ، سالمت متشكل از مشخصات فردي و خانوادگي، فعال

در هر مجموعه داده در جدول  نهايي يرهايتعداد متغ. اند شده  مرتبط ساخته يرهايها با در نظر گرفتن متغ مجموعه داده

اطالعات مربوط به متغيرها و ركوردهاي هر مجموعه داده -2جدول                         

  تعداد متغيرها نام مجموعه داده

 69 رياضي و فيزيك

 69 علوم تجربي

 69 علوم انساني

 69 فني و حرفه اي

 69 كار و دانش

  آماده سازي داده ها

ها را به تصو داده يها بتوان مشخصات اصل داده ياست كه با استفاده از مصورساز

و معدل دانش آموز رسم شده است ياقتصاد تيوضع ريدو متغ يبرا ينمودار حباب

 

نمودار حبابي دو متغير وضعيت اقتصادي و معدل دانش آموز - 1نمودار  

با توجه به نمودار ترسيم شده در باال، مشخص است افرادي كه وضعيت اقتصادي عالي و ضعيفي را دارا هستند به صورت ميانگين معدل 

كه باالترين معدل ها از آن افرادي است كه در وضعيت و در ادامه نشان داده شده است . پايين تري نسبت به ديگر دانش آموزان را اخذ كرده اند

 .برنداقتصادي متوسط و خوبي به سر مي

 دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در 

  

هاي مجموعه داده  .3

  

نيآنال يها جا كه داده از آن

مجموعه داده .شوند يآور جمع

ليتحص تيهدا يبهبود شيوه

اي حرفه و يفن ،يانسان ومعل

متشكل از مشخصات فردي و خانوادگي، فعال كننده

مجموعه داده نيهركدام از ا

  

                         

 

آماده سازي داده ها  .4

است كه با استفاده از مصورساز نيهدف ا بتدادر ا

نمودار حباب . 1 نموداردر . ساخت

با توجه به نمودار ترسيم شده در باال، مشخص است افرادي كه وضعيت اقتصادي عالي و ضعيفي را دارا هستند به صورت ميانگين معدل     

پايين تري نسبت به ديگر دانش آموزان را اخذ كرده اند

اقتصادي متوسط و خوبي به سر مي
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 هيته اطالعات بصورت پرسشنامه آوريجا كه جمع از آن. گردند يابتدا پاكساز ديها با داده ،يها به بخش مدلساز قبل از ورود داده ادامه در 

در مرحله گزينش اوليه . رفتيها صورت نپذ داده يمرحله پاكساز نيكم بود لذا در ا رهايمتغ ياز دست رفته برا ريبود، تعداد مقاد دهيگرد ميو تنظ

 حذفبود موارد، ثابت % 70مقدار معتبر وارد شده براي آنها در بيش از و يا  براي آنها مقداري وارد نشده بود ركوردها% 70كه در بيش از متغيرهايي 

به  كاويرده بند داده هايكيبا استفاده از تكن ريمتغ نيا ياز دست رفته بود كه برا ريمقاد يدارا باشد يآموزان م هدف كه معدل دانش ريمتغ هاتن ،شدند

 ريمقاد بين ترتيگردد و بد ينيب شيپ ريگرفته شد تا مقدار متغ  ميتصم داديمختلف ارائه م يرده بندها يتكرار را در تمام نيشتريكه ب يتيانتخاب وضع

 رهايبه منظور كاهش متغ يژگيانتخاب و يها از روش يگرفته شد تا از برخ ميتصم باشد يم اديز رهايتعداد متغ نكهيبا توجه به ا .گردند يگذاريجا ديجد

هر مجموعه صورت  يبرا  رگذاريتاث يها يژگي، عمل انتخاب واستمجموعه داده مختلف موجود  5 يليرشته تحص 5 يجا كه برا از آن. استفاده گردد

 Gini( ينيشاخص ج ليوزن از قب هيبرپا يژگيانتخاب و يها دسته اول روش. استفاده شدند يژگيانتخاب و يها مرحله سه دسته از روش نيدر ا. گرفت

Index(ي،  سود اطالعات )Information Gain(دو ي، روش كا)Chi Squared Statistic(ي، نرخ سود اطالعات )Information Gain Ratio( ،

دسته اول   يها روش نيب يريگ يرا يژگيروش دوم به منظور انتخاب و. باشند يم) OneR(و روش وان آر ) Maximum Relevance( اطارتب نيشتريب

)Combination (شدند و در  سهيمقا گريكديانتخاب شده با  يها يژگيو مجموعههر  نهايت در در .است كيژنت تمياستفاده از الگور زيو روش سوم ن

 يها يژگيو ريز .3جدول. انتخاب شدند ها يژگيو نيرگذارتريمشترك بودند به عنوان تاث گريكديبا  يژگيانتخاب و  روش 6كه در  ييها يژگيو تينها

  .نمايديمشخص مرا  يورود به مدلساز يانتخاب شده در هر مجموعه داده برا

  

  دادهمتغيرهاي تاثيرگذار نهايي در هر مجموعه  -3جدول

  متغيرهاي نهايي انتخاب شده مجموعه داده

)رياضي و فيزيك(مجموعه داده اول  ميزان استفاده از اينترنت  ،ميزان رضايت از مدرسه، طالعه در روز، ساعات متعداد اعضاي خانواده نوع مدرسه، 

شغل ، در هفته نريانجام كارهاي ه، شغل پدر، حساس بودن، ميزان كار با كامپيوتر ،خجالتي بودن، در هفته

ميزان مشاركت در كالس، ميزان ، انتخاب راحت دوست، داشتن اتاق مطالعه، بازي در تيم ورزشي، مادر

افرادي كه با آنها ، چندمين فرزند، نزديك خانواده به دانش آموز ، تحصيالت فردبيماري، نوع پرخاشگري

 حضور به موقع در كالس، زندگي مي كنند

، ميزان مشاركت در كالس، سالمت دانش آموز، وضعيت اقتصادي، نوع ينظم در كار،  ميزان پرخاشگر )علوم تجربي(مجموعه داده دوم 

ن توجه ميزا يزان حضور در باشگاه در طول هفته،م ساعات مطالعه در روز،, ونيرضايت از رشته كن مدرسه،

از اينترنت در هفته، انجام كارهاي هنري در  يزان استفادهم كامپيوتري با دوستان در هقته، هايازيبميزان , مادر

تحصيالت  ،تحصيلي چگونگي انتخاب رشته ي ،كار با كامپيوترهفته، ميزان توجه پدر،  نوع بيماري، ميزان 

 خجالتي بودن  ،در هفتهام بازيهاي كامپيوتري انج رد نزديك خانواده به دانش آموز، ف

، هميزان رضايت ار مدرس ،بودن، تحصيالت فرد نزديك خانواده به دانش آموز، تعداد اعضاي خانوادهخجالتي  )علوم انساني(مجموعه داده سوم 

، ميزان وضعيت مسكن دانش آموز تحصيلي، چگونگي انتخاب رشتهدر هفته،  ميزان شب نشيني خانوادگي

كار با ميزان ، ر هفتهد كامپيوتري ، انجام بازي هايميزان استفاده از اينترنت در هفته، شغل پدري، پرخاشگر

ميزان تماشاي تلويزيون و موزيك در ، جدي بودن، ميزان توجه پدر، انجام كارهاي هنري در هفته ، كامپيوتر

 هفته

 نوع مدرسه، ميزان پياده روي در هفته،  شغل پدر،  محل سكونت،  ميزان بازي هاي كامپيوتري با دوستان، )فني و حرفه اي(مجموعه داده چهارم 

بازي در تيم ي، پرخاشگر فرد نزديك خانواده به دانش آموز، ميزان تحصيالت، ميزان استفاده از كتابخانه

ميزان  ،داشتن وسيله نقليه ، فرزندچندمين  ، وضعيت تحصيلي مادر ، در هفته ميزان استفاده از اينترنت ،ورزشي

 در هفته گردش با دوستانميزان شوخ طبع بودن، 

كند، خجالتي سخت كوش بودن، افرادي كه با آنها زندگي ميپرخاشگري، ميزان شوخ طبع بودن،  ميزان )كارودانش( جمپنمجموعه داده 

 ،در هفته بودن، جدي بودن، حساس بودن، سالمت دانش آموز، تعداد اعضاي خانواده، انجام كارهاي هنري

 ميزان پياده روي در هفته, در هفته بازي با دوستانميزان 
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  متدولوژي .5

  

مقطع  يليتحص تيهدا وهيدر جهت بهبود و كارآمدتر كردن ش كاويداده هايكيتكن يريبكارگ يدر راستا ييو فراهم كردن ساختارها جاديبا هدف ا

منظور اجراي ها به  ترين روش فرآيند كريسپ يكي از محبوب.  انتخاب شد CRISP نديفرآ يبر مبنا قيتحق يروش اجرا مقاله نيدر ا زيمتوسطه ن

فرآيندي جدا از هرگونه   ها عملكرد اين روشاين روش خصوصيات منحصر به فردي دارد كه يكي از آن. باشد كاوي مي ها و تحقيقات داده پروژه

باشد كه اين  مي مرحله 6اين روش داراي . تواند سفارشي گردد بدين معني كه در هر صنعت يا كاربردي اين فرآيند مي. باشد تعلقات به حوزه خاص مي

كه برگرفته ه ارائه شد يشنهاديمدل پ. هاي مورد نياز براي اجراي يك پروژه را از برنامه اوليه تا ارزيابي نهايي در خود جاي داده است مراحل تمامي گام

  .موجود است زير .1در شكل باشد يم CRISP ياز مدل اصل

  

 

  مدل پيشنهادي -1شكل

 

 نتايج و ارزيابي  .5

  

روش با بكارگيري  و باشديرده بندها م يابيارز يها روش نياز هوشمندانه تر يكيكه   fold cross-validation-10ياستفاده از روش اعتبارسنجبا 

 زيب ك،يلجست ونيرگرس هيپا هاي روش از اندقسمت عبارت نياستفاده شده در ا يها الگوريتم. است رفتهيصورت پذ يمدلساز يبند مختلف رده هاي

 بانيبردار پشت يها نيماش بان،يبردار پشت يها ني، ماش)زيو ب CART ،C4.5 ،J48 ،CHAID( ميدرخت تصم ،يگيهمسا نيتر كينزد ز،يب يها ساده، شبكه

 5هر  يبر رو هاالگوريتم نيا يراستا تمام نيدر هم .باشند يها م روش نيا نگيو بوست نگيبگ يجمع يها و روش يمصنوع يعصب يها شبكه شده، نهيبه

تا  8 نيب يعدد n مقاله نيدر ا. باشند  وزن را داشته نيشتريكه ب يمانتخاب نمود يرا به منظور مدلساز يريمتغ  nتنها در ادامه . مجموعه داده اعمال شدند

نمايش داده هر مجموعه داده  يها بر رو مدل يتمام نياز ب) Fدقت و شاخص  يابياز نظر شاخص ارز( هاي برترمدل .4جدولدر  .قرار گرفته است 40

 .شده است
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هاي برتر ارائه شدهدقت مدل - 4جدول  

 Fشاخص  دقت روش مدلسازي تعداد متغير انتخابي انتخاب ويژگي مجموعه داده

 Information gain ratio 10 C4.5 85.28 89.17 رياضي و فيزيك

 Chi Squared 10 Logistic Regression 92.14 94.49 علوم تجربي

 Chi Squared 11 Bayes Net 85.48 85.67 علوم انساني

 Information gain 8 Decision Tree 81.25 74.45 فني و حرفه اي

 Chi Squared 37 Logistic Regression 87.92 90.97 كارودانش

  

كاوي آموزشيهاي مرتبط در حوزه دادهدقت مدل - 5جدول  

 دقت منبع داده ها تعداد ركوردها سال نويسندگان

E Osmanbegović  et al 2012 257 University of Tuzla 76,65 
SK Yadav et al 2012 90 VBS Purvanchal 

University 
67.77 

LE Livieris et al 2012 279 Lyceum in Greece 87.1 
Y Zhang, S Oussena 2010 4223 University 89.5 

ON Pratiwi 2013 314 23 high school 79.61 

Baha Sen et al 2012 5000 Ministry of National 
Education in Turkey 

94.50 

AK Pal And S Pal 2013 200 Vbs purvanchal 
university 

78.00 

Dorina Kabakchieva 2013 10330 Bulgarian university 85.00 

Dursun Delen 2010 16066 Various University 87.23 

 ZJ Kovačić 2010 453 University 60.5 

Lebogang Mashiloane 
and Mike Mchunu 

2013 391 University of the 
Witwatersrand 

86.38 

Thammasiri  et al 2014 21654 university 90.24 

 S Sembiring et al 2011 1000 UMP 93.67 

  

درصد همگي مرز  90هاي داراي دقت بيش از  رسيم كه مدلهاي مشابه آورده شده به اين نتيجه ميو با بررسي و مقايسه مدل 17-4با توجه به جدول  

-مدلسازيآوري شده براي هر مجموعه داده دقت حاصل از لذا با توجه به تعداد ركوردهاي محدود جمع. نمونه رد كرده است 1000ركوردهاي آنها از 

به  يده وزن يها روش قيتحق نيدر ا مدل برتر هر مجموعه داده 10با بررسي بر روي گفت  توان يدر مجموع م .هاي ارائه شده بسيار قابل توجه است

در  نيهمچن. اند ودهب كيژنت تميمانند الگور يسازنهيبراساس به يژگيانتخاب و يها نسبت به روش يتر مناسب يها روش يژگيبه منظور انتخاب و رهايمتغ

  .ديرا انتخاب نما رهايمتغ نيرگذارترياست تاث  ها توانسته مجموعه داده يدر تمام بايتقردو  يروش كا يده وزن يها روش نيب

و  C4.5مانند درخت  ميدرخت تصم هيبر پا يها اظهار نمود كه روش توان يم يبند برتر رده يها در خصوص مدل يكل يبند به منظور جمع 

ها با انتخاب  مجموعه داده يمشخص است كه در تمام نيهمچن. اند بوده يبند رده يها روش نيبرتر كيلجست ونيو رگرس بانيبردار پشت نيماش يها روش

  .افتيدست  يدقت در مدلساز نيشتريبه ب توان يم رهايمتغ يتمام نياز ب رگذاريتاث ريمتغ 23 يال 8 حداقل

  مراجع  .6

  .اول چاپ صنعت، و علم دانشگاه انتشارات مركز ،»دانش وكشف كاويداده« ،)1387( ،.ب تيمورپور، ،.س عليزاده،  ،.م غضنفري،. 1

، پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات، »هاي داده كاوي در سامانه هاي آموزش و يادگيريبررسي روش«، )1389. (فلك مسير، م. 2

  .دانشگاه صنعتي شريف
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