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    چکیده

برنامه اختارس اصالح و تغییر پی در پرورش و آموزش ندرکارانادست که شده باعث زمینه این در موجود هايچالش آموزش باالي اهمیت به وجهت با
 سال پایان در آموزاندانش التحصیلیفارغ يدوره بینی پیش هادبیرستان آموزشی امور مدیریت در جدي هايچالش از یکی. باشند آموزشی هاي

 با و تحقیق این در.شد خواهد روبرو مشکل با آنها تحصیل ادامه و شده تحصیلی افت دچار که است آموزانیدانش شناسایی منظور به تحصیلی
 از التحصیلیفارغ وضعیت و متوسطه تحصیالت از التحصیلیفارغ يدوره شامل آموزاندانش آتی تحصیلی وضعیت کاوي داده هايتکنیک از استفاده
  و  MLP وSVM2، 1درخت تصمیم نظیر مختلفی هايتکنیک از نظر مورد هايمدل ساخت براي.استشده بینیپیش بزرگسال یا روزانه  مدارس
بوده اعتماد قابل و دقیق آمده بدست نتایج که کندمی اثبات هامدل روي بر شده انجام سنجی اعتبار. استگردیدهاستفاده عصبی هايشبکه

 این گیريبکار با ازطرفی. باشد آموزشی فرآیندهاي کردن بهینه جهت در هاستانبیرد مدیران براي زیادي کمک تواندمی حاصل نتایح ازاستفاده.دان
  .گیرند بکار بحرانی وضعیت به آموز دانش رسیدن از گیريپیش براي را الزم هايمشاوره توانندمی آموزشی مدیران ها،مدل

  

 آموزاندانش بندي دسته ،Naive Bayse تصمیم، درخت ،SVM آموزان،دانش التحصیلیفارغ يدوره بینی پیش :کلیدي کلمات

 

 

 مقدمه .1

 

 در تغییرات روند و آینده بینی پیش که گفت توانمی اطمینان با. استبوده جذاب و جالب انسان براي همواره مختلف هايزمینه در ندهآی بینیپیش
 را موارد گونهاین پنهان، موارد از بسیاري در و زیاد پارامترهاي جود و. باشدمی میانی و باال سطح مدیران همیشگی و اصلی هايدغدغه از هاحوزه همه

مانده عاجز کارآمد بینیپیش مدل یک ساخت براي مناسب کارهايراه ارائه از نیز ریاضی هايالگوریتم که استنموده تبدیل پیچیده بسیار مسائلی به
 الگوریتم همچون ابتکاري و پیشرفته هايالگوریتم کنار در آمار يپرسابقه علم با آن ترکیب و مصنوعی هوش پیدایش با اخیر يدهه دو در. اند

 [1].است گردیده ایجاد عرصه این در اي گسترده تحول...  و مصنوعی عصبی هاي شبکه متاهیوریستیک، روشهاي ژنتیک،

 نیز و مصنوعی هوش و آماري تکنیکهاي انواع ، کننده بینی پیش هايمدل ارائه زمینه در رشد به رو و جدید يحوزه یک عنوان به کاوي داده
 بینیپیش منظور به را اعتمادي قابل هايمدل و هااي،الگوریتمداده پیکر غول انبارهاي میان از بتواند تا است گرفته کار به را ابتکاري هايالگوریتم

 [2].نمایدکشف نظر مورد پارامترهاي

 [4],[3].باشدمی هاداده در فهم قابل و مفید معتبر، الگوهاي شناسایی منظور به اطالعات بانک از دانش استخراج فرآیند کاوي داده

 مقطع رساندن پایان به عدم خطر در( باال ریسک تحت آموزاندانش شناخت است، آموزشی مدیران فکري هايدغدغه از آموزشی حوزه در آنچه
 در. باشدمی آنان تحصیلی گذشته اساس بر متوسطه مقطع آموزاندانش التحصیلیفارغ يدوره بینیپیش طور همین و) روزانه يدوره در متوسطه

 را تحصیلی سال این موفقیت با تواندمی ندبیرستا سوم سال  آموز دانش آیا که هستند مواجه مشکل این با معاونین و مدیران هادبیرستان بیشتر

                                                             
١ Decision Tree 
٢ Support Vector Machine 
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 در و. شودمی دیپلم مدرك اخذ به موفق تحصیلی سال طول از ايدوره چه در کهاین ترمهم مسئله و! خیر؟ یا بگیرد را دیپلم مدرك و کرده سپري
 تحصیلی هايمشاوره ارائه و مناسب تحصیلی هايریزيبرنامه انجام ورمنظ به بینیپیش این بزرگسال؟ یا داشت خواهد را روزانه عنوان او دیپلم نتیجه

 هايهزینه صرف از و باشدمی قبولی درصد افزایش آن پی در و علمی سطح افزایش براي انگیزشی هايتشویق یا و گیرانهپیش اقدامات سایر انجام و
 [6],[5].شودمی گیريپیش جامعه ادهاياستعد و منابع رفتن هدر و جهتبی

 سوابق به مربوط اطالعات از باالیی حجم که است موجود آموزاندانش هايویژگی از وسیعی اطالعات بانک پرورش و آموزش ادارات اکثر در امروزه
 بهبود و ارتقاء جهت در آموزشی عرصه مدیران به تواندمی اطالعات این در نهفته دانش و الگوها کردن پیدا. شودمی شامل را...  و تحصیلی آموزشی،

 معتبر ناشناخته، مفید، فهم، قابل الگوهاي کاوي داده. کند شایانی کمک مشاوره و التحصیلیفارغ يدوره تشخیص ارزیابی، نظیر آموزشی فرآیندهاي
 آموزشی هايسیستم ، آموزاندانش بندي رده و شده کشف پنهان الگوهاي کند،می استخراج بزرگ يهاداده پایگاه آموزشی هايداده از را بدیع و

 داشتن توانمی نتیجه در. ندکمی کمک نآموزادانش هدایت در تريپیشرفته طرح داشتن و بهتر گیري تصمیم در را پرورش و آموزش ادارات
 [7].کرد تسهیل هادبیرستان و پرورش و آموزش ادارات در آموزشی هايسیستم در را تردقیق و کارآتر و مؤثرتر آموزشی فرآیندهاي

 جایگاه عنوان به مدارس سطح در خصوص به هابینیپیش گونهاین انجام به کاربردي و علمی هايروش و هامدل ارائه آمد، این از پیش آنچه بر بنا
  .باشدمی مفید و ضروري کامال امري جامعه فرهیختگان

 بررسی مورد نمونه عنوان به کشورایران در تهران استان هايشهرستان مناطق از یکی هايدبیرستان آموزشی ايداده پایگاه هايداده از پروژه این در
 حد در پاسخی تا است اطمینان قابل و کاربردي دقیق، ممکن تاحد ییهامدل ارائه براي تالشی است، آمده مقاله این در آنچه. استگردیدهاستفاده

  .باشد هادبیرستان اساسی نیاز این به توان

  

 پنهان روابط یافتن و بندي دسته از انتظار مورد اهداف .2

  
 هايبندي دسته به رسیدن منظور به هادبیرستان اموزشی تمسیس هايداده در پنهان الگوهاي و روندها یافتن همچنین و آموزاندانش بنديدسته
 غیر زمان نرفتن دست از کارها،راه ایجاد ریسک، تحت اموزاندانش کردن پیدا مدرسه، آموزشی وضعیت به بردن پی آموزان،دانش براي مناسب تقریبا
 وضعیت بهبود جهت در آموزان دانش به صحیح هايمشاوره دادن دانشگاه، ورودي نآزمو در شرکت و تحصیل ادامه براي آموزان دانش جبران قابل

  .باشدمی تحقیق این انتظار مورد اهداف قبیل این از مسائلی و شان آینده

 اطمینان قابل و واضح شکلی به باید نهایی نتایج ند،گیرمی انجام پارامترها برخی بینی پیش منظور به که ايداده هايپروژه گونهاین در حال هر به
 [8].برسد اثبات به) پروژه کارفرمایان( مدیران براي آنها دقت و صحت و باشند گذرانده را ارزیابی و تست مراحل کامل طور به و باشند

 

 داده مجموعه .3

 

 سال از تهران استان هايشهرستان مناطق از یکی پسرانه و دخترانه هايتاندبیرس آموزان دانش به مربوط اطالعات مدل ایجاد براي ورودي هايداده
 و تجربی علوم انسانی، علوم و ادبیات هاي رشته در سوم و دوم عمومی، اول پایه سه در متوسطه مقطع در 89- 90 تحصیلی سال تا 80-81 تحصیلی

  .استگرفتهقرار استفاده مورد بررسی این در آموزدانش 600000 اطالعات مجموعا. باشدمی متمایز ویژگی 45 با فیزیک و ریاضی
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  )هاداده سازيآماده( هاداده روي بر عملیات .4
 مدل تست منظور هب دیگر بخش و مدل ساخت و گیريیاد منظور به آموزشی بخش که تست و آموزشی بخش دو به رکوردها بنديتقسیم منظور به

 را داده که است شکل بدین آن عملکرد که شدهگرفته بهره Clementine افزار نرم محیط در partition نام به گره یک از شود،می استفاده
  .زندمی برچسب و کرده بندي تقسیم میکند، تعیین کاربر که نسبتی بنابر و تصادفی بصورت

  :استشده تعیین دوبخش هاينسبت زیر شکل به مدل ساخت براي اساس، این بر

 درصد 80:  آموزشی

 درصد 20:  تست

 در. شدند فیلتر تاثیر عدم یا کم تاثیر علت به هاویژگی بقیه و شد انتخاب مجموع در ویژگی 14 تعداد رده، ویژگی روي هاویژگی اثر از استفاده با
 نظر در هاالگوریتم انجام مراحل در که نبود مشخص اموزاندانش هايویژگی از تعدادي.   استهشد حذف و کشف ممکن نویزهاي اطالعات مجموعه

  .نشد گرفته

  

  التحصیلیفارغ يدوره مقادیر مجموعه .5

  
 در قبولی نمره کسب به موفق جاري تحصیلی سال ماه خرداد تامتحانا در سوم پایه در که است آموزانیدانش براي سال ضمن التحصیلیفارغ يدوره
 هر براي التحصیلیفارغ يدوره ترینمطلوب و بهترین دوره این و نماید اخذ روزانه مدارس از را خود دیپلم مدرك تواندمی و شده امتحانات کلیه

  .  شودیم محسوب آموز دانش

 وریشهر( دوره این در ماه خرداد يدوره از را خود يافتاده واحدهاي که است آموزانیدانش از دستهآن براي جاري سال تابستان التحصیلیفارغ يدوره
  .نمایندمی پاس جاري تحصیلی سال) ماه

 در مجبورند و شوندنمی دیپلم مدرك اخذ به موفق گذشته تحصیلی سال در که است آموزانیدانش از دستهآن براي ه مادي التحصیلیفارغ دوره
 دیپلم مدرك اخذ به موفق دوره این در آموز دانش چنانچه. نمایند اقدام شاننشده قبول واحدهاي گذراندن براي جدید تحصیلی سال يدوره اولین
  .دهدتحصیل ادامه بزرگسال مدارس در باید و داشت نخواهد را روزانه مدارس از دیپلم مدرك اخذ و انجبر براي شانسی هیچ دیگر نشود

 يدورهبزرگسال، دوم ترم دیگر بعبارت یا) بزرگسال( دوم التحصیلیفارغ ي بزرگسال،دوره اول ترم دیگر بعبارت یا) بزرگسال( اول التحصیلیفارغ دوره
است که از دوره ی آموزان دانش يبرا بزرگسال مدارس در موجود دوره سه بزرگسال تابستانی ترم دیگر بعبارت یا) بزرگسال( تابستان التحصیلیفارغ

  . باشدیماند التحصیل نشدهروزانه فارغ

  

 اموزاندانش التحصیلیفارغ دوره بینیپیش .6

 

 براي. است دهیگرد اقدام افزار نرم محیط در مجزا هايگره از استفاده با هامدل ساخت به حال مقدماتی تنظیمات انجام و مقدماتی مراحل طی از پس
  .استگردیده استفاده Naive Bayse و MLP  عصبی شبکه ،  C5.0 تصمیم درخت ،SVM تکنیک 4 از مدل ساخت

 فرصت آخرین حیث از هاخانواده براي هم و آموزاندانش براي هم التحصیلیفارغ يدوره این اهمیت به توجه با ماه،دي التحصیلیفارغ دوره رايب
پیش در را دقت بهترین c5.0 تمیالگور دید،ش تحصیلی افت نداشتن حیث از آموزشی مدیران براي هم و روزانه مدارس از شدن التحصیلفارغ براي
  .دارد التحصیلیفارغ دوره بینی
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 جینتا .7

  

 مجموع در ردد،گمی مشاهده 1 جدول در که طورهمان.  میپردازیم هاداده يرو شده اعمال يگوهاال صحت سهیمقا و یبررس به مرحله نیآخر در
 شیپ توان یم شده گرفته بکار يهاتمیوالگور هاروش نیا با. استداشته التحصیلیفارغ هايدوره بینیپیش در را صحت و دقت بهترین  C5.0 مدل

یم لیالتحص وفارغ شده اشیدرس يواحدها هیکل گذراندن به موفق رستانیدب سوم هیپا گذراندن از بعد آموز هردانش يدرصد چه با که کرد ینیب
 ییشناسا ثیح از یلیالتحصفارغ دوره تیاهم. شودیم پلمید مدرك اخذ به موفق) بزرگسال ای روزانه(يادوره چه در بله اگر ترییجز صورت به و شود

 یآموزان دانش ییشناسا ثیح از گرید طرف از و است تیاهم زیحا اریبس بزرگسال و روزانه یلیالتحصفارغ دوره دو نیب در سکیر تحت آموزاندانش
 پلمید داشتنن لیدل به دانشگاه در حضور به موفق شوند قبول دانشگاه آزمون در چهچنان و شوندیم لیالتحص فارغ روزانه ماه يد دوره در که

 يبرا ینیب شیپ نیا یودرست صحت فوق جدول طبق. دارد او تالش و زمان نرفتن نیب از در آموزدانش به کمک در ییزاسبه تیاهم زیشد،ن نخواهد
 نیا به وکمک ییناساش جهت آموزاندانش يهاخانواده یحت و مدارس رانیمد يزیربرنامه يبرا یقبول قابل درصد که است 79% بایتقر  C5.0مدل

 رانیمد یاصل يهادغدغه از یکی کنون تا باز رید از که شودیم دبیرستان در یقبول درصد رشد باعث تینها در باشدکهیم آموزان دانش از دسته
 باشدیم    C5.0 به کینزد زین MLP  وSVM  يهامدل وصحت دقت البته.   .باشدیم و بوده وپرورش آموزش باالتر رده نیمسئول یوتمام مدارس

 .بود نخواهند مدل نیا یخوب به هرگز که است نیا گرفت جهینت توانیم جدول از چهآن اما

  
آمده بدست الگوهاي دقت و صحت ي مقایسه – 1 جدول

model Svm C٥.٠ Mlp Naive Bayse 

 

Accuracy ٥٤.٥٩ %٧٤.٢٨ %٧٨.٩٩ %٧٥.٧٢% 

           
 

  آتی کارهاي و گیرينتیجه .8
  

 فارغ دوره بینی پیش براي Naive Bayse و MLP عصبی هاي شبکه و 0.C٥ تصمیم درخت ،SVMداده کاوي  تمیالگور چهار از مقاله این در
 رسیدن از پیشگیري براي را الزم هايمشاوره توانندمی آموزشی مدیران ، هاتمیالگور این گیري بکار با. استشده استفاده آموزان شندا التحصیلی

 آموزان دانش علمی سطح ارتقاي در را مهمی نقش  توانندمی هاتمیالگور این تایجاستفاده از ن همچنین. گیرند کار به بحرانی وضعیت به آموزان دانش
 جلوگیري براي شناسیانرو و آموزشی هايریزيبرنامه در و داده تشخیص را شده تحصیلی افت دچار که آموزانیدانش توانمی همچنین. باشندداشته

 خطر در هاآن آتی تحصیلی وضعیت که آموزاندانش از دسته این هايخانواده و مدارس مشاوران و آموزشی مدیران به آموزاندانش تحصیلی افت از
 آموزان دانش کل نسبت به تحصیلی سال مختلف هاي دوره در التحصیلفارغ آموزاندانش تعداد به توجه با همچنین و. نمود یاري و کمک است
 تنظیم آموزان دانش تعداد نسبت به التحصیلیفارغ درصد باالترین داشتن براي را مدرسه هر سهیالتوت امکانات توانمی تحصیلی سال هر در ديورو

  . کرد آماده و

فارغ  کالس فیلد در اثري معلولیت نوع و کل معدل ، پدر تحصیالت مثل فیلدهایی که رسیدیم نتیجه این به تکنیک 4 این ورودي هايویژگی از
 شدن التحصیلفارغ بر مؤثر عوامل توانمی ، گردید مشخص آموزان دانش التحصیلیفارغ يدوره بر مؤثر غیر لعوام که ورط همان. نداشتند التحصیلی

 از تا کرد اعمال یا تقویت را عوامل و فاکتورها این بعد تحصیلی سال ورودي آموزاندانش براي و داده تشخیص نیز را روزانه يدوره در آموزاندانش
 جلو در پایان سال تحصیلیدانش آموزان تر از آن از افت تحصیلی ومهم مدارس گونهاین در شدن التحصیل فارغ و بزرگسال مدارس به هانآ ورود

 هب توجه با.داد افزایش نیز است آموزشی ارشد مدیران تا باال ي رده مدیران اصلی هايدغدغه از یکی که را مدارس قبولی درصد طرفی از و کرد گیري
 سلسله صورت به    Ensemble هايمدل از آینده در توانمی دادندمی ارائه خوبی جواب هامدل از یک هر التحصیلی فارغ دوره هر براي کهاین

  .کرد استفاده نتایج به بیشتر اطمینان داشتن براي مراتبی
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