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  چكيده

کاوی آموزشیی  فراینید دادههای در دسترس است. داده میان انبوهی ازاز  کشف و تحلیل الگوهای پنهانکاوی فرآیند داده

بینی پیشامروزه . ها استهای تحصیلی و آموزشی و تجزیه و تحلیل نتایج آنداده وی بر رویکاهای دادهاعمال ابزارها و تکنیک

شیناتت اسی،  هیای آموزشیی منریزیبرنامیه بیه منویور کیاویهیای دادهبا اسیتااده از تکنییک وضعیت تحصیلی دانشجویان

 بسیار حائز اهمیت اسیت هابرای موسسات آموزشی و دانشگاه هاارتقاء سطح علمی دانشگاه به دنبال آن و دانشجویان با استعداد

بینیی از معیدل نهیایی دانشیجویان بیا پیشهدف از مطالعه حاضر   کند.تواند نقش بسزایی در چرته یادگیری مستمر ایاا و می

پیمایشی و یک مطالعه میدانی -پژوهش حاضر از نور هدف کاربردی و از نور روش  توصیای. باشدمیاستااده از درتت تصمیم 

آمیوزش عیالی صینعتی فیو د   دانشجو از میان کل دانشجویان سیه موسسیه 120های   دادهپژوهشدر این شود. محسوب می

بینیی از معیدل مدل پیشبراساس نتایج حاصل از تحقیق یک  که در پایان  انتخاب و گردآوری شده است سیمای دانش و تیام

 .داده شده است پیشنهاد دانشجویان با روش درتت تصمیم (GPAتحصیلی )
 

 (GPAمعدل تحصیلی ) درتت تصمیم  بینی پیشرفت تحصیلی پیش  کاوی آمورشیدادهکاوی  داده: کلمات کليدی
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Abstract: 

Data mining is the process of discovering and analyzing hidden patterns from a wealth of 
available data. Educational data is the process of applying tools and data-mining techniques to 
educational and educational data and analyzing their outcomes. Today, the prediction of 
students' academic status by using data mining techniques is essential for proper educational 
programming, recognition of talented students and, consequently, the promotion of the 
academic level of universities for educational institutions and universities, and is very 
important. Can play a significant role in the continuous learning cycle. The purpose of this 
study is to predict the final grade of students using the decision tree.The present research is 
applied in terms of purpose and in terms of method, descriptive-survey and a field study. In 
this research, 120 students were selected from among the students of the three institutes of 
industrial higher education, Sima Danesh and Khayyam. Finally, based on the results of the 
study, a student-centered GPA model It is suggested by decision tree method. 
 
Keywords: , data mining, academic achievement prediction, decision tree, graduation grade 

(GPA) 
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 مقدمه -1

-توان گات کیه پییشمیهای مختلف همواره برای انسان جال، و جذاب بوده است. با اطمینان بینی آینده در زمینهپیش
باشید. وجیود های اصیلی و همیشیگی میدیران سیطح بیا  و مییانی میهیا از ددددیهبینی آینده و روند تغییرات در همه حوزه

هیای ریاضیی پارامترهای زیاد و در بسیاری از موارد پنهان  این گونه موارد را به مسائل پیچیده تبدیل نموده است کیه الگوریتم

 .[1]اندمانده ناتوانبینی کارآمد کارهای مناس، برای ساتت یک مدل پیشهنیز از ارائه را

طور بالقوه برای ه و ارائه آموزش با کیایت با   ب هاآن برای کمک به بهبود عملکرد تحصیلی یانبینی عملکرد دانشجوپیش

رود. موسسیات شمار مییهانگیز ببریق عملکرد دانشجو یک عمل چالش موسسات آموزشی بسیار مهم است و ایجاد یک مدل دق

فرایندهای آموزشی تود حمایت از دانشجو را افیزایش داده و بیرای  وبینی کارایی دانشجو آموزشی در تالشند تا با ترکی، پیش

 . [2]تنویم کنندترمناس،های دانشجویان با عملکرد پایین برنامه
بینی موفقیت دانشجویان  در مراحل اولیه ی مهم است. پیشموفقیت تحصیلی برای موسسات آموزش عالو ارزیابی تحلیل 

واننید و دانشیجویان بت از دانشجویان طلی، کننیدهای موثرتری کند تا بتوانند فعالیتمیکمک ها به اساتید دانشگاه تحصیل آن

  .[3]موفقیت تود را بهبود بخشند
و الگوهای  دانش کشف ی موزشآ ستمیس در تیایازک ییبا  سطح به یابیدست یهاروش از یکیبنابراین  با توجه به اینکه 

-داده یهیاکیتکن وضعیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان که بیا اسیتااده از ینیبشیپلذا  های آموزشی است میان داده پنهان
 .[4] تواند نقش بسزایی در چرته یادگیری مستمر ایاا کندقابل شناسایی و استخراج است  می یکاو

شیود  شجویان تحت ریسیک بیا  میبینی وضعیت تحصیلی دانشجویان از آنجا که موج، شناتت دانپیشاز سوی دیگر  

و زایید های های آموزشی مناس، و اقدامات پیشیگیرانه از صیرف هزینیهریزیبنابراین ضرورت دارد  با برنامه .ز اهمیت استحائ

کند تا با وضعیت تحصیلی دانشجویان به مسئولین حوزه آموزش کمک میبینی هدر رفتن منابع جلوگیری شود. همچنین پیش

موجبیات ارتقیاء سیطح علمیی دانشیگاه فیراهم شناتت دانشجویان با استعداد  از هدر رفتن استعدادهای جامعیه جلیوگیری و 

 .[5]شود

بینی وضیعیت تحصییلی دانشیجویان بیا ها و تحقیقات انجام شده  تاکنون مطالعات اندکی پیرامون پیشبررسی با توجه به

بینی وضیعیت تحصییلی دانشیجویان رو  اهمیت پیشاند. از اینروش درتت تصمیم و اهمیت اقدامات حوزه آموزشی انجام شده

شود. بدین ترتی، شناتت دانشجویان با استعداد احساس میها و آن علمی در موسسات آموزشی با هدف تحلیل سطح پیشرفت

-تواند در شناتت وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیشدرتت تصمیم می چگونه استااده از روش» اصلی پرسشدر این تحقیق 
 تیا است شده انجام فوق سوال به گوییپاسخ هدف با تحقیق این. شودمطرح می «؟ها مؤثر واقع شودبینی پیشرفت تحصیلی آن

بینیی پیشیرفت تحصییلی ارزیابی وضعیت تحصیلی و همچنیین پیش برای مؤثر روش یک کاوی آموزشی شناتت داده با بتواند

کیای به بیان مااهیم اصلی از جملیه دادهاز مقاله در بخش دوم : باشدمی گونهبدین مقاله ساتتار ادامه در. دهد ارائه دانشجویان

 آموزشی و درتت تصمیم پرداتته شده است. 
هیای در بخش شوند.بررسی میمرور و   انده اتیراً در این حوزه انجام شدهتحقیقاتی ک   نتایج مطالعات ودر پیشینه تجربی

 بییان پیشنهادهاو گیری ها  همچنین نتیجهسازیبعدی رویکرد پیشنهادی این تحقیق با ارائه دامنه مطالعات ارائه و نتایج شبیه

 تواهد شد.

 

 مباني نظری -2

-طور کلی به دو دسته عمیده پییشه کاوی بکاوی فرایندکشف اطالعات ماید از مخازن بزرگ داده است. وظایف دادهداده
ر از متغییتغیر هیدف بیه عنیوان تیابعی وظیاه ساتت یک مدل برای مبینی به شوند. مدلسازی پیشبینی و توصیف تقسیم می
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بنیدی بیرای متغیرهیای توشیههسیتند   2و رگرسییون 1بنیدیبینی  توشیهمدلسازی پیش اصلی اشاره دارد. دو وظیاه توضیح

هدف هر دو ساتت یک مدل است که تطیا را بیین  .کاربرد دارند رهای هدف پیوستهبینی متغیگسسته و رگرسیون برای پیش

ای از هیا بیرای مجموعیهها یا گروهبندی  شناسایی توشهتوشه .[6]کندبینی شده و درست متغیر هدف حداقل میمقادیر پیش

های مشابه حیداکرر و از توشه ای انجام شود که تشابهات بین اشیاءبندی باید به گونههای ناشناتته است. توشهاشیاء با کالس

 .[7]های متااوت به حداقل برسدبین توشه

دسترسی به اطالعات آموزشی به سرعت رو بیه افیزایش اسیت و نییاز بیه تجزییه و تحلییل مقیدار زییادی از داده کیه از  

-کاوی آموزشی فرایند اعمیال ابیزار دادهشده است. داده 3کاوی آموزشیاکوسیستم آموزشی تولید شده  موج، ایجاد حوزه داده
کیاوی آموزشیی در حیال تکامیل ها در موسسات آموزش عالی است. دادهادههای آن به منوور تجزیه و تحلیل دکاوی و تکنیک

دهنیدگان کمیک های جدید برای فراینید ییادگیری و آموزشانطباق روش راستای درها و موسسات آموزشی دانشگاهاست و به 

ریزی برنامه سنجش  عمیق به منوور بهبود تشخیص بینش کاوی آموزشی در کس، دانش و کند. موسسات آموزشی از دادهمی

 .[8]کننداستااده می های آموزشیگیری در برنامهتصمیمو 

  4شیود شیامل درتیت تصیمیمبینیی عملکیرد تحصییلی دانشیجویان اسیتااده میبندی که در پییشهای توشهالگوریتم

اسیت. درتیت تصیمیم یکیی از  8و ماشیین بیردار پشیتیبان K 7  نزدیکتیرین همسیایه 6  نیایو بییز5های عصبی مصنوعیکهبش

بینی است. بسیاری از محققان به دلیل سادگی و قابلیت فهم آسان این روش در ساتتارهای داده های معروف برای پیشتکنیک

کیاوی ییک کیالس ییا بنیدی دادههای طبقهتکنیکدر  .[9]کنندبینی مقادیر استااده میبزرگ یا کوچک  از این روش در پیش

  .[10]شودها توصیف میای از ویژگیشود و یک شی از داده توسط مجموعهبینی میشی داده پیشبرچس، برای هر 

د. این رویکرد کیه گیربندی مورد استااده قرار میبینی و دستهگیری برای پیشتصمیمتصمیم بر اساس یک سری  درتت

 :[5]شود  مزایای متعددی داردمعمو  به عنوان قیاس قوانین شناتته می

o ین بدست آمده را مشاهده نمود. وانتوان علت استنتاج قبعد از ساتت درتت به راحتی می 

o با اهمیت بیشتر بدست آید  زییرا درتیت  کند تا دیدگاه توبی نسبت به صااتدرتت تصمیم این امکان را فراهم می

همچنیین صیاات کیم  و دهدانتقال می تصمیمبا یی درتت های صاات دارای اهمیت بیشتر را به گره  تصمیم به طور تودکار

 گذارد.اهمیت را کنار می
o گردد که در بسیاری از موارد اطالعات را ظاهر می آنگاه-اگرقوانین ای از قطعه مدل درتت تصمیم به صورت مجموعه

 دهد.در شکل بسیار کامل نمایش می

 

 پيشينه تجربي -3

بینیی عملکیرد بندی در پییشهای توشهای در سنجش الگوریتممقایسهبررسی " ( در پژوهش2015) 9و ولمورگان آنورادا

و دو  Kترین همسیایه الگیوریتم نزدییک  بنیدی بییزی  توشیهC4.5های درتت تصمیم   ارزیابی و مقایسه تکنیک"دانشجویان

د. نتایج دقیت ندهارائه می در سه کالج تصوصی شجویانترم دان پایانروی نمرات  را بر JRipو  OneRهای الگوریتم دیگر به نام

 .[11]کندبندی معرفی میترین دقت توشهرا با با  JRipدهد و الگوریتم درصد را نشان می 60بندی مون توشهزآ

                                           
1 Classification 
2 Regression 
3 Educational Data Mining (EDM) 
4 Decision tree 
5 Artificial Neural Networks 
6 Naive Bayes 
7 K-Nearest Neighbor 
8 Support Vector Machine 
9Anuradha and Velmurugan 
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 عصیبی -بینی عملکرد تحصیلی دانشیجویان بیر اسیاس اسیتنتاج فیازیپیش" ( در مطالعه تود با عنوان2017) 1باروکاب

وری از دهد  در مرحله اول  نتایج امتحانات قبلی به منوور بهبیود دقیت و بهیروهپیشنهاد می  روشی شامل دو مرحله "یتطبیق

-بینی عملکرد مورد نور دانشجویان در ترم بعیدی اعمیال مییرا برای پیش ANFISشود. مرحله دوم سازی میبینی نرمالپیش
 .[2]شان داده شده استکند. رویکرد پیشنهادی این تحقیق در قال، یک مدل ماهومی در شکل یک ن

بینیی پیشیرفت تحصییلی در بنیدی بیرای پییشهای طبقهاستااده از مدل"با عنوان  تحقیقی  (2014همکاران )و  2گری

 دارد که در سیال اول تحصییل دانشجویانی که با استااده از ماشین بردار پشتیبان  سعی در تشخیصارائه دادند   "آموزش عالی

آوری شیده اسیت. جمیع 2012تا  2010های در حال تحصیل در طی سالها از سه گروه دانشجو داده .هستند تطردر معرض 

نویر گرفتیه  از جمله انگیزه ییادگیری را نییز در شناتتیهای روانو عملکرد تحصیلی  شاتص بر سن  جنس عالوهاین مطالعه 

بیا تر از دقیت میدل  2012در آزمون دانشجویان هم گیروه  سیال  بینیپیشمدل دقت   پژوهشاست. روش ارائه شده در این 

  .[12]بینی بر روی سایر دانشجویان استپیش

بینی عملکرد تحصیلی دانشیجویان یک رویکرد درتت تصمیم برای پیش" ای با عنوانمطالعه  (2015) همکارانو  3کولوآ

برای مطالعات اجتمیاعی  IBMبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان از پکیج آماری برای پیش تحقیقدهند. این ارائه می "دانشگاه

بیه عنیوان فاکتورهیای میؤثر در  یت راجنسی  یریادگی یبرا زهیانگ  جویاندانش یمال تیوضعکند و عواملی از قبیل استااده می

نشیان پییش بینیی ایین تحقییق نتیایج کنید. درتت تصمیم اعمال می بینی عملکرد تحصیلی در نور گرفته و در ساتتارپیش

احتمیال موفقییت بینیی در نتیایج ایین پییشهمچنیین  تیورد.درصید شکسیت می 33درصد دانشجویان موفق و  66دهد می

 .[13]دانشجویان پسر از دتتر بیشتر است

 بخیش تمیالگیور شش سهیمقا به "یآموزش یکاوداده در یژگیو انتخاب یهاکیتکن" ( در مقاله1395)میرزاپور 

 نییا. باشیدیمی یژگیو مجموعه ریز نهیبه ابعاد طور نیهم و روش نیبهتر دهندهنشان که پرداتته است لتریف یژگیو

 انهیشگویپ عملکرد به یابیدست یبرا یاصل یاجزا تعداد نیکمتر با مجموعه ریز ترینمرتبط یبررس به تنها نه پژوهش

 اعیداد با هارمجموعهیز تیمز یابیارز به بلکه افتهی اتتصاص یکاوداده در یژگیو انتخاب یهاکیتکن قیتطب با همراه

 یییاجرا یهیایژگیو مقدار و F مقدار اندازه حس، بر شده لتریف یژگیو انتخاب تمیالگور شش تیایک و مختلف یاصل

 جهینت .است پرداتته زین شده جادیا مبنا تط یبندطبقه روش عنوان به زیب وینا تمیالگور توسط که 4(ROC) رندهیگ

 هیایژگییو تعداد حداقل وجود همراه به انهیشگویپ دقت شیافزا شده شناتته قتیحق از یموثر شکل به پژوهش نیا

 و تسیت فیاز دو هیر در سیاتت یهانیهیهز و محاسبه زمان در کاهش دهندهنشان نور مورد جینتا. کندیم یبانیپشت

 .[14]هستندجو دانش ییاجرا مدل یبندطبقه

 هیاتمیالگیور از یبرت یبررس به  "یکیالکترون آموزش در یکاوداده" تحقیق تود با عنوان   در(1395)قاسمیان 

 تیریمید سیتمیس یهیاداده لیتحل و هیتجز و پردازش ثبت  یبرا یافزارنرم بستر به وابسته یکاوداده یهاوچارچوب

. اسیت شیده ارائیه نییز توسعه حال در  یکاوداده تودکار ابزار و یمورد مطالعهی پرداتته است. در این مقاله آموزش

 از یوربهیره بیه یابیدسیت با همراه آموزش لیتسهی آموزش تیریمد ستمیس کارکرد و هدفهمچنین بیان شده است 

 تیریمید ستمیس یکاوداده یهاکیتکن از بازتورد اطالعات براساس قایعم دوره یمحتوا بهبود و است یلیتحص دوره

 .[15]باشدمی هاداده

 بیا افتیهی صیتخصی منابع به توجه با یمهارت آموزش یهادوره ییکارا زانیم ینیبشیپ"در ( 1394)پور و رشیدی کاظمی

 از اسیتااده بیا یاحرفیه و یفنی آموزش سازمان یآموزش یهادوره ییکارا زانیم ینیبشیپ روش ک  ی"یعصب شبکه از استااده

 یآموزشی یهادوره تیموفق زانیم کارآموزان  یلیتحص طیشرا و افتهی صیتخص منابع به توجه با که دندهیم ارائه یعصب شبکه

                                           
1 BaRukab 
2 Gray 
3 Koloa 
4 Receiver operating characteristics 
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 روش بیا سهیمقا در و بوده برتوردار ییبا  ییکارا از ی این تحقیقشنهادیپ روش  یشیآزما جینتا براساس. کندیم ینیبشیپ را

 .[16]دارد یبهتر عملکرد یتط ونیرگرس

 یکیاوداده کیردیرو با انیدانشجو یآموزش رفتار ینیبشیپ یبررس"مطالعه تود تحت عنوان در (1394)همکاران شاملو و 

 در انیدانشجو یآموزش رفتار ینیبشیپ جهت یمدل  " زهرا نییبو واحد آزاد دانشگاه یمورد مطالعه ی:عال آموزش موسسات در

 از میتصیم درتیت مختلف یهاکیتکن از یعال آموزش موسسات انیدانشجو رفتار ینیبشیپ یبرا. این مطالعه دادند ارائه ندهیآ

 در اتییعمل جینتیا از توانیم چگونهدهد است. این تحقیق همچنین نشان می کرده استااده...  و C5.0, CHAID, CARTجمله

 جهیت در دییجد یهایریگمیتصم و استااده هاآن یآموزش رفتار ینیبشیپ و انیدانشجوی لیتحص تیوضع بهتر شناتت جهت

 یدانشیجو 974 یهیاداده شیامل قییتحق نییا د اسیتااده درروم یهاداده. کرد اتخاذ یآموزش مشکالت رفع و یبازده شیافزا

-شیجهیت پی یمطالعه میدل نیا .اند شده لیالتحص فارغ هاآن یتمام که باشدیم مختلف رشته سه در زهرا نیبوئ آزاد دانشگاه
 .[17] دهدمیارائه  ندهیدر آ انیدانشجو یرفتار آموزش ینیب

کیاوی های داده  مروری بر روش"یآموزش ستمیس در یکاوداده کاربرد"( در تحقیق 1394)تیرتواه و جوانمرد 

 بیالقوه یهیاتییقابلد و دهنیی ارائیه میبنیدتوشیه و یریگمیتصمنیماش و یعصب شبکه هایالگوریتم رینوآموزشی 

 .[18]دنکنی میبررسرا  هادانشگاه و مدارس یآموزش تدمات تیایک بهبود جهت یکاوداده یهاروش و هاتمیالگور

 

 

 روش تحقيق -4

به منوور  مطالعات و تحقیقات پیشینشده در  ارائه یهاروش  ادبیات موضوع و هاهینور از آنجا که پژوهش حاضر براساس

 طیشیرا حاضیر قییتحق همچنین با توجه به اینکیه .شودانجام شده است  یک تحقیق کاربردی محسوب می ییحل مسائل اجرا

 یکاو. در ابتدا به منوور شناتت دادهشودشناتته می پیمایشی-یایتوص قاتیتحق ءجز  کندیم یها را بررسموجود در دانشگاه

و  یداتلی یهیااز کنارانس تخصصیی کت، و مقیا ت مطالعهمرور سیستماتیک ادبیات موضوع  با  یااز روش کتابخانه یآموزش

پرداتتیه شیده ها اطالعات و داده یآور  به جمعIEEE  Science direct   Springerرینو یاطالعات یهاموجود در بانک یتارج

ارائیه  یهیاروشو بررسی  یمقا ت علمسایر انجام شده در  یسازهادست آمده از شبیهه های بتروجی مشاهده. سپس با است

شده از موسسیات آموزشیی آوری های جمعدر پایان پس از داده. دی مناس، استخراج گردیدشنهایپمدل   طالعاتم نیشده در ا

 .قرار گرفت یابیمورد ارز یشنهادیروش پها  مورد مطالعه با بررسی مدارك و مستندات هر یک از آن

تراسیان  تهیران  پینج اسیتان جامعه آماری مورد پژوهش  موسسات آموزش عالی دیردولتی به صورت تصیادفی از مییان 

های سه موسسیه از میان لیست در دسترس موسسات آموزش عالی  از دادهدر نور گرفته شده است.  گیالن  مرکزی و مازندران

بنابراین کاوی مشابه بوده  استااده شده است. کاوی به جهت تسهیل در فرایند دادهبه عنوان نمونه آماری که از نور ساتتار داده

 یمایمشیهد و سی امیفو د اصاهان  ت یصنعت یدر سه موسسه آموزش عال یمقطع زمان کیکه در  یانیدانشجو یمطالعه بر رو

تیا  1392 هایسیال در کیه افیزارنرم وتریکیامپ یمهندسی یلیو رشته تحص وستهیناپ یکاردان کسانی یلیدانش  در مقطع تحص

  .شودیم یابارزی اند شده لیو فارغ التحص لیتحص 1394

 

 مدل پيشنهادی -5

های آموزشی مورد استااده قیرار یک معیار کلی است که برای سنجش عملکرد تحصیلی در سیستم 1(GPA) معدل نهایی

میانگینی از نمرات دروس  کلیهای آموزشی مختلف متااوت است اما بطور های محاسبه معدل نهایی در سیستمگیرد. روشمی

بینی عملکرد تحصییلی در به عنوان معیاری برای پیشمعدل نهایی بینی پیشتحصیلی مختلف است. های گذرانده شده در دوره

 این معدل نهایی که معمو  در پاییان دوره تحصییلی بیا اسیتااده از نمیرات است. در نور گرفته شده این مقاله مدل پیشنهادی

                                           
1 Grade Point Average (GPA) 
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هادی تنها بیا اسیتااده از نمیرات چنید درس تخصصیی شود  در مدل پیشننده شده در آن دوره محاسبه میتمامی دروس گذرا

-دریافیت میی را اندهای آموزشی که در اینجا نمرات دروس در نور گرفته شدهداده پیشنهادی تحقیق مدل. شودبینی میپیش
 دهد. بینی از معدل نهایی به عنوان نتیجه ارائه میها اعمال و پیشرا بر روی آنیم مدرتت تص کند 

ضیروری نییاز بیه پییش هیای دیرلحاظ فیلید های مورد استااده بهافزار متل، است. دادهدر ارزیابی نرم استااده موردابزار 

از مییان کیل  اردانی ناپیوسیته مهندسیی کیامپیوتری رشیته کیدانشیجو 120هیا دادهدر پیش پردازش  بنابراینپردازش دارند. 

 از موسسیهنایر  40و مشیهد امیت نار از موسسه 40فو د اصاهان   موسسهنار از  40  شوندانتخاب میسه موسسه  دانشجویان

درس مهندسیی از آنجیایی کیه  شیود.فیلد نمره درس تخصصی در نور گرفتیه میی 6و به ازای هر دانشجو فقط  دانش یمایس

شیود. گذرانیدن انتخیاب میریشه به عنوان   شناتته شده استافزار و تخصصی رشته مهندسی نرمیک درس مهم  (1)افزار نرم

بینی شیده در یکیی معدل نهایی پیش تواند تأثیر بسزایی در معدل نهایی داشته باشد.این دوره تخصصی با کس، نمره با تر می

-استااده شیده ارزیابیس تخصصی که در ودر 1جدول  گیرند.عالی  بسیار توب  توب  متوسط و ضعیف قرار میهای از توشه
 دهد.نشان می  اند

 
 استفاده و نام متناظر استفاده شده در درخت تصميم ورد: دروس تخصصي م1 جدول

 افزارمهندسي نرم ساختمان داده ذخيره و بازيابي اطالعات سيستم عامل زبان ماشين هاپايگاه داده نام درس

 X6 X5 X4 X3 X2 X1 نام متناظر در درتت

 
   شود:گونه تعریف مییم اینمتصبنابراین به منوور ساتت مدل  قوانین درتت 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
قیرار  2های جدول مطابق با قوانین در نور گرفته شده برای درتت تصمیم  تمامی دانشجویان در یکی از توشه

 تواهند گرفت.
 

 ها: خوشه2جدول 

'Excellent' 'Very Good' 'good' 'Average' 'poor' 

 ضعیف متوسط توب بسیارتوب عالی

 

  

 

   if (X1==20 && X2>=18) || (X3==20 && (X4==20|| X5==20 || X6==18) 
             GPA(i)={'Excellent'}; 
         Else if (X2>=18 && (X3==20 || X3>=18|| X4>=18  || X5>=18 || X6>=16)) 
                   GPA(i)={'Very Good'}; 
         Else if (X1>=16 && (X2>=18 || X3>=16 || X4>=16    || X5>=16 || X6 >=14)) 
                     GPA(i)={'good'}; 
          Else if (X1>=12 && ( X3>=14 || X4>=14 || X5>=16  || X6>=12)) 
                     GPA(i)={'Average'}; 
         Else if ( (X1<12 &&  X3>=12) || ( X4<12  ||  X5<12  || X6>=10) 
                     GPA(i)={'poor'}; 
else 

            GPA(i)={'unclear'};  
         end 
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 تحقيق نتايج -5-1

بندی صورت گرفته و درتت تصمیم شکل گرفت. نتایج بدست آمیده در قالی، مطابق با قوانین در نور گرفته شده  توشه

  قابل مشاهده است. 1یک درتت در شکل 
کند. درتت آموزش دییده شیده های سه موسسه برای آموزش درتت تصمیم استااده میدر واقع مدل این تحقیق از داده

تواند نمرات هر دانشجوی دیگری را دریافت کند و بر اسیاس آنچیه آمیوزش دییده تصیمیم گرفتیه و معیدل آن دانشیجو را یم

 بینی کند. پیش
قیانون  قگیرد. طبنور می افزار را به عنوان ریشه دردرتت ایجاد شده درس مهندسی نرم ی که صورت گرفته طبق آموزش

یا اینکیه  و بیشتر و 18 با نمره و درس ساتتمان داده را 20افزار را با نمره چنانچه دانشجو درس مهندسی نرم  تعریف شده اول

شیود معیدل بینی میگرفته باشد  پیش 20و یکی از دروس سیستم عامل یا زبان ماشین را نمره  اطالعت درس ذتیره و بازیابی

 عالی باشد.نهایی این دانشجو 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيني وضعيت تحصيلي دانشجويان: درخت تصميم پيش1 شكل  
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 گيرینتيجهبحث و  -6

-یشپیهدف اصلی از این مطالعه  ارائه ییک  آموزشی ارائه شده است. کاویاز دادهدر این مقاله یک مطالعه موردی 
درس  6اسیاس نمیرات در روش پیشنهادی معدل دانشیجویان بیر  است. عملکرد دانشجویان وبینی اولیه از معدل نهایی 

 بینی شد. تخصصی اصلی پیش

آمیوزش عیالی دیردولتیی های آموزشی دانشجویان فارغ التحصیل سیه موسسیه در ارزیابی روش پیشنهادی از داده

آمیده از درتت تصیمیم بدسیت های آموزش درتت تصمیم استااده شدند. ها به عنوان دادهاستااده شده است. این داده

 ع شیود.ی مؤثر واقو رفع مشکالت آموزش یبازده شیدر جهت افزا دیجد یهایریگمیتصمتواند در می نتایج این مطالعه

درس را  6هیای بعید ایین بینی پیشرفت تحصیلی دانشیجویان دیگیر کیه در سیالتواند در پیشاین درتت می همچنین

 استااده شود.  اندگذرانده

مزیت و یک محدودیت است. مزیت به لحاظ کاهش محاسبات در این تحقیق استااده از چند درس تخصصی یک 

با یک روش دقییق محاسیبه   زم است  بینی معدل انتخاب شوندو محدودیت به لحاظ اینکه دروسی که باید در پیش

ییک تیوان مییدر تحقیقات آتی بینی نقش مؤثری ایاا کنند. بنابراین توانند در پیششوند چرا که سایر دروس نیز می

مقاطع مختلف تحصییلی را بیه منویور دریافیت ارائه داد و   بینی معدل مؤثرندبرای انتخاب دروسی که در پیشروش 

نیز بندی های عصبی و توشهکاوی مانند شبکههای دیگر دادهتوان از تکنیکتر در نور گرفت. همچنین مینتایج دقیق

 استااده کرد.
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 منابع -7

کاوی  اولین های دادهآموزان با استااده از تکنیک  پیش بینی دوره فارغ التحصیلی دانش1390مهدی نصیری  و  مریم ,مرادی توسیرکانی [1]

 کنارانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطالعات  دانشگاه تبریز  گروه کامپیوتر.
[2] BaRukab.O and Altaher.A  , (2017), Prediction of Student's Academic Performance Based on Adaptive Neuro-

Fuzzy Inference, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.17 No.1, January 
2017,pp.165-169. 

[3] Mesarić.J, Šebalj.D, (2016), Decision trees for predicting the academic success of students, roatian Operational 
Research Society, CRORR 7(2016), 367–388. 

 یلیتحص یها دررشته آموز دانش یزشیانگ و یعلم شرفتیپ زانیم ینیب شیپ  1392  ینانیمز دیدمجیس و اعوم دهیس, پور ابوالقاسم [4]

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه گناباد  ران یا کیالکترون و برق یمهندس یمل کنارانس نیپنجم  یکاو درداده یمصنوع یعصب یها ازشبکه بااستااده مختلف

 .گناباد
[5] Mohammadi Talvar.H; Heirsh Soltanpanah; Abdolbaghi Ghaderzadeh; Peyman Navidi (2013), Using Data Mining 

Techniques to Predict and Help in The Field Selection of High School Students : Case Study Ghorveh High School, the 
Seventh Iran data mining Conference/IDMC 2013, Dec.10 & 11, Tehran, Iran. 

[6] Cheewaprakobkit.P ,(2015), Predicting Student Academic Achievement by Using the Decision Tree and Neural 
Network Techniques, International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, ISSN: 2408-137X, Volume 12, 
No. 2, pp.34-43. 

[7] Gupta.R,( 2014) ,“Journey from Data Mining to Web Mining to Big Data”, International Journal of Computer Trends 
and Technology (IJCTT) ,page 18-20, volume 10 number 1. 

[8] Al-Barrak.M and Al-Razgan.M, (2016), Predicting Students Final GPA Using Decision Trees: A Case Study, 
International Journal of Information and Education Technology, Vol. 6, No. 7. 

[9] Shahiri.A.M, Husaina.W, Abdul Rashid.N, (2015), A Review on Predicting Student’s Performance using Data 
Mining Techniques, The Third Information Systems International Conference, Procedia Computer Science, 72, 414 – 422. 

[10] Asif.R , (2015), Predicting Student Academic Performance at Degree Level: A Case Study, I.J. Intelligent 
Systems and Applications, 01, 49-61. 

[11]Anuradha.C, Velmurugan.T, (2015), A Comparative Analysis on the Evaluation of Classification Algorithms in the   
Prediction of Students Performance, Indian Journal of Science and Technology, Vol 8(15), DOI: 
10.17485/ijst/2015/v8i15/74555, July 2015. 

[12] G. Gray, C. McGuinness, P. Owende, (2014), An application of classification models to predict learner 
progression in tertiary education, in: AdvanceComputing Conference (IACC), 2014 IEEE International, IEEE, pp. 549–554. 

[13] Koloa.D, Solomon A. Adepojub, J. Kolo Alhassan, (2015), A Decision Tree Approach for Predicting 
Students Academic Performance, I.J. Education and Management Engineering, 5, 12-19. 

 
 
 

 نینو یهاافتهی یالملل نیب کنارانس نیدوم  یآموزش یکاو داده در یژگیو انتخاب یها کیتکن مورد در یپژوهش  1395 نا یم, رزاپوریم [14]

 .رامسر یکسر یرانتااعید یعال آموزش موسسه رامسر  وتر یکامپ علوم و برق یمهندس در یپژوهش
 رودسر  برق  و وتریکامپ یمهندس در نینو یکردهایرو یمل کنارانس نیدوم  یکیالکترون آموزش در یکاو داده  1395 فرشته , انیقاسم [15]

 .نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه
 از استااده با افتهی صیتخص منابع به توجه با یمهارت آموزش یها دوره ییکارا زانیم ینیب شیپ  1394  یدیرش حسن و رمیم, پور یکاظم [16]

 فنون و علوم جیترو و توسعه انجمن تهران  ران یا آموزش و ینیکارآفر ت یریمد علوم نینو یها افتهی یپژوهش یعلم شیهما نیاول  یعصب شبکه

 .نیادیبن

 موسسات در یکاو داده کردیرو با انیدانشجو یآموزش رفتار ینیب شیپ یبررس  1394 فر  نیام فائزه و یدواریام منوچهر رسول , شاملو [17]

 رانیمد شرکت تهران  ع یصنا یمهندس و تیریمد در نینو یپژوهشها یالملل نیب کنارانس زهرا  نییبو واحد آزاد دانشگاه یمورد مطالعه یعال آموزش

 .ایلیا تختیپا پردازان دهیا

 یمهندس کردیرو با داده و یانرژ  یآور فن یمل کنارانس  یآموزش ستمیس در یدادهکاو کاربرد  1394 جوانمرد  یمهد و میمر, رتواهیت [18]

 .درب شاته - کیالکترون و برق نیمهندس انجمن کرمانشاه  وتر یکامپ و برق

 




