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 چکیده
  گردد تا به عملکرد مطلوب دست یابدهزینه هاي زیادي صرف آن می نظام آموزشی یکی از مهم ترین سیستم هاي هر کشور محسوب می شود که 

در این تحقیق با استفاده از الگوریتم هـاي داده کـاوي .  جلوگیري از افت تحصیلی ضروري است، لذا براي رسیدن به هدف سیستم آموزشی کشور 
 داده هاي ایـن پـژوهش برگرفتـه از داده هـاي دانـش آمـوزانکند.مدلی ارائه شده است که برخی از عوامل موثر بر افت تحصیلی را پیش بینی می 

اجرا و نتـایج الگـوریتم هـاي دسـته روش هاي دسته بندي چند مورد از کامینز و سپس ابتدا روش خوشه بندي  مدارس کاردانش تهران می باشد .
بهینگی و دقت مـی باشـد. پـژوهش حاضـر از نظـر هـدف بندي با هم مقایسه گردید. درخت تصمیم نهایی نسبت به سایر درختان مبتنی بر معیار 

مانع از افـت تحصـیلی به مدیران آموزش و پرورش کمک می کند تا بر اساس الگو هاي کشف شده  کاربردي می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش 
 دانش آموزان شوند.

 

 کلمات کلیدي
 هاي دسته بندي مدیریت آموزشی ، افت تحصیلی ، داده کاوي ، خوشه بندي و روش 

 

 مقدمه -1
ویژه ه یکی از بحران هاي بزرگ نظام آموزشی در کشورهاي مختلف، ب

کشورهاي جهان سوم، مساله (افت و شکست تحصیلی) است که از دیر 
باز مورد توجه مسووالن آموزشی بوده است، و امروزه نیز از مهمترین 

، جامعه مسائل آموزش و پرورش به شمار می رود. بسیاري از مربیان
شناسان، روانشناسان و... بر حسب دیدگاه  هاي خاص خود به این 
مساله نگریسته اند و تعاریف گوناگونی نیز از آن به دست داده اند. 
اساساً برخی معتقدند که اصطالح افت یا اتالف در آموزش و پروش از 

از این رو، افت تحصیلی شامل  .]1[زبان اقتصادان گرفته شده است 
هاي مختلف شکست تحصیلی چون غیبت مکرر از مدرسه، ترك جنبه 

تحصیل قبل از موعد مقرر، تکرار پایه تحصیلی، کیفیت نازل تحصیالت 
برخی دیگر افت  .]2[و کسب محفوظات به جاي معلومات است 

، و برخی دیگر ]3[تحصیلی را کاهش عملکرد درسی مستفاد می کنند 
تالف هزینه هاي جاري، اتالف اتالف در نظام آموزشی را در قالب ا

سرمایه گذاري ثابت و اتالف ناشی از هزینه هاي تحمیل شده به 
 بهو  جامعه توسعه بر ارقر چنانچه پس.]4[خانواده ها توضیح می دهند 

 مسیراز  شیزموآ منظا توسعه ،باشد تربیتو  تعلیم توسعه مشخص رطو

 . ستا نهاآ نعامو دنکر فبرطرو  يگیردیاو  زشموآ شدر
روشن است که نظام آموزش و پرورش کشور ما با توجه به افت 
تحصیلی گروه کثیري از دانش آموزان سراسر کشور در تمامی دوره 
هاي آموزش و به خصوص در آموزش هایی مانند آموزش هاي فنی و 
حرفه اي و شاخه کار دانش با توجه به صرف منابع مالی عظیم در این 

وانی به مطالعات علمی در این زمینه دارد تا از نوع آموزش ها نیاز فرا
این طریق ضمن شناسایی عوامل موثر بر علل افت تحصیلی، راه هاي بر 
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آنها را کشف و جهت بهبود وضعیت موجود اقدامات الزم طرف نمودن 
 .]5[را به عمل آورد 

 اهمیت فزاینده اي که شاخه کاردانش در زمینه تربیتتوجه به  با
ی متخصص مورد نیاز جامعه در رشته هاي مختلف نیروي انسان

خدمات، صنعت و کشاورزي دارد زیرا یکی از شاخص هاي موفقیت هر 
کشوري توسعه آن در سه زمینه خدمات، صنعت و کشاورزي می باشد 
و با توجه به هزینه هاي گزاف این شاخه؛ لذا تحقیق حاضر، در زمینه 

ان کاردانش در سطح آسیب شناسی افت تحصیلی هنرجویان هنرست
استخراج نمایه ساز توصیفی در ارائه تمایز دانش توجه به  و باتهران 

 ي اقدام به بررسی می پردازد.آموزان ضعیف و ممتاز به روش داده کاو
مورد توجه قرار  1990هاي داده کاوي تقریبا از اوایل دهه  سیستم

نها بیشتر در پی گرفتند . علت این امر نیز آن بود که تا آن زمان سازما
هاي عملیاتی کامپیوتري بودند که به وسیله آنها بتوانند  ایجاد سیستم

داده هاي موجود در سازمان خود را  سازماندهی کنند . پس از ایجاد 
شد که  روزانه حجم زیادي از اطالعات جمع آوري می، ها این سیستم

نیاز به ، تفسیر کردن آنها از عهده انسان خارج بود . به همین دلیل
تکنیکی بود که از میان انبوه داده معنی استخراج کند و داده کاوي به 

 همین منظور ایجاد و رشد یافت .
 داده کاوياینکه تحقیق حاضر از روش  دلیل اصلی برايبنابراین 

کشف دانش نهفته در محیط مورد بررسی است که استفاده کرده است؛ 
ته باشد. دانش استخراج شدااین دانش می تواند شکلهاي گوناگونی 

شده می تواند به فرم الگوهاي موجود در داده ها باشد که کشف این 
در مورد موضوع افت تحصیلی هنرجویان الگوها منجر به شناخت بهتر 

برخی از مطالعات انجام شده در خصوص افت  .شودمی  کاردانش
 می باشد. زیر تحصیلی در داخل و خارج به شرح

به این در مورد بررسی علل شکست تحصیلی ویش خ در پژوهش خیر
مهمترین عاملی که معلمین در مورد علت مردودي نتیجه رسید که 

دانش آموزان ذکر می کنند در درجه اول، مسائل خانوادگی و اجتماعی و 
سپس به ترتیب، عدم توانایی و عدم کوشش است. در صورتی که دانش 

جه رل به عدم کوشش خود در دجه اورآموزان به ترتیب  اهمیت،  در د
جه سوم به عدم توانایی ردوم به مسائل خانوادگی و اجتماعی و در د

به تحلیل هفت عامل آموزشی،  دالکه  .]6[خویش اشاره می کنند
رفتاري، اجتماعی، اقتصادي، خانوادگی، حضور، و تکرار پایه موثر بر دانش 

فته ها نشان می آموزان در معرض خطر افت تحصیلی پرداخته است. یا
 دهد که عامل تحصیلی بیشترین نقش را در شناسایی دانش آموزان در

با استفاده از  هدایتی و جوانمرد. ]7[معرض افت تحصیلی بر عهده دارد
در  به بررسی عوامل موثر افت تحصیلی پرداختند. کاويتکنیک هاي داده 

 و K-Meansاین پژوهش پس از اعمال الگوریتمهاي خوشه بندي 
وري شده از دانش آموزان آ به اطالعات جمع CARTدرخت تصمیم 

سال اول یکی از دبیرستانهاي شهر یزد، مهمترین عوامل موثر بر وقوع 
مقاله اي با در اصالنی و رحیم بخش  .]8[افت تحصیلی استخراج شدند

 ،بررسی افت تحصیلی دانش آموزان فنی حرفه اي و کاردانش عنوان  

ی دانش آموزان را در قالب مدل هاي هوش چگونگی افت تحصیل
در تحقیقی با عنوان جلوگیري از  ستینآ .]9[نمودندمصنوعی توصیف 

افت تحصیلی دانش آموزان به این نتیجه رسیده است  که دانش آموزانی 
که در دوره دبیرستان عملکرد تحصیلی ضعیف تري دارند در دوره 

هدایتی و جوانمرد  .]11[دارندخوردانشگاه از ثبات و پایداري کم تري بر 
به بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان 
با استفاده از تکنیکهاي داده کاوي پرداختند. در این پژوهش پس از 

،  CART و درخت تصمیم K-meansاعمال الگوریتم خوشه بندي 
در این  . ]10[مهمترین عوامل موثر بر وقوع افت تحصیلی استخراج شدند

ابتدا عوامل موثر در افت تحصیلی بررسی، سپس پژوهش تالش گردیده 
 مدلی جهت کاهش افت تحصیلی دانش آموزان ارائه می گردد.

 مطالب اصلی -2
الگوریتم هاي داده  پژوهش حاضر داده محور می باشد که با استفاده از

گرفته  کاوي بر روي داده هاي هنرجویان مدارس کاردانش تهران انجام
استفاده شده  CRIPS_DMدر این پژوهش از مدل استاندارد  .است 
روشی توانمند و منعطف جهت ارتقاي شایستگی دل این م ، است
. با توجه به این روش، ]13[باشدکاوي در حل مسائل سازمانی میداده

ها این گام کاوي چرخه عمري متشکل از شش گام دارد.یک پروژه داده
در شوند. کاوي بکار گرفته میي در تمام فرآیند دادهصورت تکراربه

) مراحل انجام یک پروژه با استفاده از این متدلوژي نشان داده 1( شکل
 .]12[ شده است

 

 
 CRISP-DMمراحل پیاده سازي و اجراي پروژه در متدلوژي : ) 1شکل (

 
 اند از:عبارت CRISPکاوي هاي متدولوژي دادهگام

 گام درك مسئله )1
 هاام درك دادهگ )2
 هاپردازش دادهگام پیش )3
 سازيگام مدل )4
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 گام ارزیابی مدل و استنتاج مدل )5
 کارگیريگام به )6

 
 درك مساله 2-1

هدف از انجام این پژوهش کشف عوامل موثر در افت تحصیلی با  
استفاده از روشهاي داده کاوي و ارائه یک مدل براي کاهش افت 

وزانی که دچار افت تحصیلی تحصیلی است  . براي شناخت دانش آم
هستند می توان از روش هاي خوشه بندي استفاده کرد و خوشه هاي 

به منظور ارائه مدل در جهت  مبتال به افت تحصیلی را شناسایی نمود .
کاهش افت تحصیلی ، می توان از یکی از ابزار هاي کشف قوانین نظیر 

از دانش آموزان  درخت تصمیم استفاده کرد . به این منظور گروه هایی
که فاقد افت تحصیلی هستند شناسایی شده و قواعد مربوط به این 

 گروه به عنوان قوانین کاهش دهنده افت تحصیلی کشف می شوند . 
 

 دادهدرك  2-2
ها در داده يو گردآور یدبا مراحل تول ، CRISP يگام از متدلوژ ینا

 :باشدیم یلارتباط است و خود شامل سه بخش به شرح ذ
 

 نحوه گردآوري اطالعات : 2-2-1
شامل  یکاکسل که هر یلازدو فا یقتحق ینمورد استفاده در ا يهاداده

اداره کل آموزش وپرورش شهر  یبوده اند از  بانک اطالعات یتدو ش
 یاطالعات خانوادگ يها محتو یلاز فا یکیتهران استخراج شده است. 

آموزان بود . داده  دانش یلیاز وضع تحص یشامل اطالعات یگريو د
به  یدندگرد یدیلمبهم ت یلدهايشده و ف يساز دهموجود آما يها

،  یتاطالعات مربوط به جنس یکد واحد آموزش یلدعنوان مثال از ف
شده  يآماده ساز يو داده ها یددرجه مدرسه و منطقه استخراج گرد

ها شامل معدل داده ینشد . ا نییتع يجهت استفاده در مراحل بعد
 یماريمدرسه ،ابتال به ب ه، درج یتاول ، معدل سال دوم ، جنس سال

 یتو وضع يپدر و مادر ، تک والد بودن ، عالقمند یالتخاص ، تحص
شاخه کاردانش  يآموز در رشته هاحدود هفت هزار دانش  یمال

 هستند.
 

 نقطه نظر زمانی و مکانی تحقیق: 2-2-2
-93 یلیتحص يسال ها دانش آموزان در یو مکان یاز نقطه نظر زمان

کرده  یم یلشهر تهران تحص 19و  1در مدارس مناطق   93-94و  92
 اند .

 ساختار داده : 2-2-3
 شده است. نشان داده )1(شده در جدول  يآورجمع يهااختار دادهس
 
 

 
 

 عناوین فیلدها) : 1جدول (
 مقادیر مجاز نوع فیلد شرح فیلد نوع متغیر

 نث /  مذکرمو Nominal جنسیت مستقل
 بله / خیر Nominal ابتال به بیماري خاص مستقل

  Nominal 1  /2  /3 درجه مدرسه مستقل
 Nominal 1  /19 منطقه محل سکونت مستقل
 پایین / متوسط/ باال Nominal تحصیالت پدر مستقل

 پایین / متوسط/ باال Nominal تحصیالت مادر مستقل
 توسط / زیادکم/ م Nominal عالقمندي  مستقل
 پایین / متوسط / باال Nominal وضعیت مالی  مستقل
 بله / خیر Nominal تک والد بودن مستقل
 Numeric [0-20] افت معدل  وابسته 

 
 

 پیش پردازش داده ها 2-3
کاوي، یکی از علل عمده کیفیت پایین نتایج نظران علم داده صاحب

هاي ورودي و عدم توجه به  هکاوي را، کیفیت پایین دادحاصل از داده
سازي هاي آماده وسیله تکنیکدانند. بهها می سازي داده مراحل آماده

ها و درنتیجه کیفیت نتایج خروجی را توان کیفیت دادهداده، می
 و تبدیل ، هاداده سازيپاك شامل هاداده سازيآماده. افزایش داد

در این پژوهش نیز  .باشدمی هاداده تلخیص و هاداده کردن یکپارچه
هاي دادهپس از درك داده  به بررسی پایگاه داده از نظر وجود 

 پرداخته شد. ناهمگون ، مفقود و مغشوش
 

 مدل سازي  2-4
در این مرحله ، با توجه به اینکه درپژوهش حاضر هیچ گونه برچسبی 

 گروه بندي رکورد ها برنیاز به براي رکوردها در نظر گرفته نشده و 
خوشه بندي جهت انجام داده از روش  موجود می باشد اساس شباهت

بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر افت تحصیلی استفاده  کاوي
در این تحقیق از شناخته شده ترین و رایج ترین روش افراز .گردید
روشی مبتنی بر  K-meansاستفاده شده است .  K-meansیعنی 

مقدار از اشیاء به عنوان مراکز   Kم ابتدا الگوریت در این . گرانیگاه است
اولیه خوشه ها انتخاب می شود و سپس هر شیء به خوشه اي 

یکی از  . اختصاص می یابد که فاصله آن با مرکز خوشه کمترین باشد
(تعداد خوشه ) است که از   Kمهمترین معایب این الگوریتم انتخاب 

هاي مختلف   Kرا براي ابتدا مشخص نیست. ابتدا باید این الگوریتم 
محاسبه نمود و سپس با استفاده از یک شاخص بررسی نمود که کدام 

K  خوشه بندي بهینه را به ما می دهد. 
در منابع مختلف شاخص هاي متفاوتی از جمله شاخص دان، دیویس  

بهینه در   K بولدین ، سیلهوئت و غیره تعریف شده است .انتخاب 
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کمترین شباهت بین خوشه  "اي اصل شاخص دیویس بولدین بر مبن
 استوار است .  "اي و بیشترین شباهت درون خوشه اي 

اختالف معدل در  یانگینکه م یی، خوشه ها خوشه بندي يپس از اجرا
رشد معدل هستند انتخاب  و به منظور  يآن ها مثبت است و دارا

به مدل مربوط به  یمنته یتکشف قواعد مربوط به آن ها ،که در نها
 يطبقه بندمدل  ياز ابزار ها یکیهستند ،توسط  یلیکاهش افت تحص

. در پژوهش حاضر با یرندگ یقرار م ی،مورد بررس یممانند درخت تصم
  ت .استفاده از نرم افزار رپید ماینر مدل سازي انجام گرفته اس

تعداد خوشه بهینه محاسبه شد ،  K-means یتمالگور يپس از اجرا
 است . =5k) 2ص دیویس بولدین مطابق شکل (که برابر مینمم شاخ

 

 
 مقادیر شاخص دیویس بولدین) : 2شکل (

نشـان داده  )2در جـدول( K-meansصل از اجراي الگـوریتم نتایج حا
 شده است .

 
 K-meansخوشه هاي حاصل از اجراي ) : 2جدول (

Attribute  خوشه
 صفر

خوشه 
 یک 

خوشه  خوشه سه  خوشه دو 
 چهار

gender = male 
 

0.549 0.610 0.859 0.347 0.678 

gender = 
female 

0.451 0.390 0.141 0.653 0.322 

region = 19 
 

0.000 0.612 0.762 0.829 0.986 

region = 1 
 

1.000 0.388 0.238 0.171 0.014 

degree = 3 
 

0.140 0.751 0.772 1.000 1.000 

degree = 1 
 

0.860 0.249 0.228 0.000 0.000 

sickness = no 
 

0.998 0.998 0.993 0.999 0.999 

sickness = yes 
 

0.002 0.002 0.007 0.001 0.001 

fedu = high 
 

0.032 0.038 0.026 0.036 0.029 

fedu = low 
 

0.845 0.842 0.850 0.854 0.849 

fedu = 
medium 

0.123 0.120 0.123 0.110 0.122 

medu = high 
 

0.016 0.029 0.011 0.009 0.009 

medu = low 
 

0.827 0.816 0.826 0.826 0.831 

medu = 
medium 

0.157 0.155 0.163 0.165 0.160 

 = وضع مالی
high 

0.068 0.112 0.204 0.124 0.180 

 low = وضع مالی
 

0.008 0.014 0.007 0.009 0.007 

 = وضع مالی
medium 

0.924 0.874 0.789 0.867 0.814 

 = عالقمندي
medium 

0.535 0.604 0.249 0.624 0.518 

 = عالقمندي
high 

0.241 0.182 0.040 0.205 0.190 

 low = عالقمندي
 

0.224 0.214 0.711 0.171 0.292 

singleparent = 
no 

0.859 0.982 0.954 0.992 0.970 

singleparent = 
yes 

0.141 0.018 0.046 0.008 0.030 

dropout -0.601 1.724 -3.185 0.162 -1.269 

 
 قرار خوشه این در که آموزانی دانش از نیمی از بیش:  صفر خوشه
 حد در شان مادر و پدر تحصیالت  میزان و باشند می مذکر دارند
 بوده - 0,601 ها آن معدل تفاضل میانگین.باشد می تر پاین و دیپلم

 تعداد بیشترین گروه این. آنهاست تحصیلی افت میزان دهنده نشان که
 یک منطقه در آموزان دانش این همگی و دارد را والد تک آموزان دانش
 در خوشه این آموزان دانش از نیمی تقریبا.  هستند سکن تهران شهر
 سالم آموزان دانش اغلب.  هستند عالقمند خود رشته به متوسط حد
 می تحصیل 1 درجه با مدارسی در آموزان دانش باشنداکثریت می

 آن آموزشی امکانت و فضا سطح بودن تر پایین هندهد نشان که.  کنند
 .   هاست
 میزان و بوده مذکر  خوشه این آموزان دانش اکثر جنسیت:  یک خوشه

 آن از تر پایین و دیپلم درحد بیشتر آموزان دانش مادر و پدر تحصیالت
  است 724/1 خوشه این آموزان دانش معدل تفاوت میانگین.باشد می
 تحصیلی افت تنها نه خوشه این آموزان انشد دهد می نشان که

 این آموزان دانش اکثریت.   اند داشته نیز معدل رشد بلکه اند نداشته
 می 3 آنها تحصیل محل مدرسه درجه و بوده 19 منطقه ساکن خوشه
 دانش اکثریت.  است آموزشی باالي امکانات دهنده نشان که باشد

 ها ان از محدودي تعداد و داشته خود رشته به متوسطی عالقه آموزان
 .  هستند والد تک

 دانش از بیشتر بسیار پسر آموزان دانش تعداد خوشه این در:  دو خوشه
 ساکنان برابر سه تقریبا 19 منطقه ساکنان تعداد.  است دختر آموزان
 را ها بیماري به مبتالیان تعداد بیشترین خوشه این.  است یک منطقه

 مقدار با معدل تفاوت میزان کمترین خوشه این همچنین.  داراست
 آن بیشتر و بوده والد تک آموزان دانش از تعدادي.  داراست را -185/3

 . دارند عالقه کم  خود رشته به ها
 آن جنسیت که اند گرفته قرار آموزانی دانش خوشه این در:  سه خوشه

 دارد وجود پسر آموز دانش کمی تعدادنسبتا و بوده مونث اکثراً  ها
 تفاضل میانگین و بوده کمتر و دیپلم حد در ومادر پدر ،تحصیالت

 و معدل افزایش دهنده نشان که بوده 162/0 آموزان دانش معدل
 مالی وضع آموزان دانش اکثریت. است آموزان دانش  تحصیلی پیشرفت
 دانش تمام.   دارند خود رشته به متوسط عالقمندي و داشته متوسط
 .   کنند می تحصیل 3 درجه ارسمد در خوشه این آموزان



 

۵ 
 

 دانش برابر دو پسر آموزان دانش تعداد خوشه این در:  چهار خوشه
 از تر پایین و دیپلم حد در والدین تحصیالت ومیزان است دختر آموزان

 اکثریت.باشد می  -962/1 ها آن معدل تفاوت میانگین و بوده آن
 با آموزان دانش ینا از اي عده  و بوده 19 منطقه ساکن آموزان دانش
 تجهیزات و امکانات ها آن مدرسه و کرده زندگی والدین از یکی

 دارد. مناسبی آموزشی
 که نماینده افت تحصیلی است ، با  dropoutبا توجه به مقدار متغیر 

 نمی مشاهده تحصیلی افت تنها نه چهار و یک خوشه در اینکه به توجه
  خوشه دو این در که وزانیآم دانش تحصیلی پیشرفت شاهد بلکه گردد
باشیم،لذا خوشه یک با رشد زیاد و خوشه چهار با  می اند گرفته فرار

 می بررسی قواعدشان کشف منظور به و شده گذاري برچسب رشد کم 
از میان متغیرهاي مستقل مورد بررسی، توزیع متغیرهاي  . شوند

می رسد تحصیالت والدین در خوشه ها کامال یکسان بوده لذا به نظر 
این متغیر در رسیدن به متغیر وابسته تاثیر گذار نباشد . همچنین از  
بررسی متغیر منطقه به علت این که تجمع توزیع در خوشه ها دارد 

پس از حذف فیلدهاي غیر مفید ، پایگاه داده صرف نظر می گردد . 
فیلد از عوامل موثر بر افت و فیلد کالس پیشرفت  6نهایی داراي 

بود، لذا جهت فراخوانی طبقه بندي فیلد کالس خروجی و تحصیلی 
بقیه فیلد ها به عنوان ورودي معرفی گردید. در این پژوهش الگوریتم 

می باشد که درخت حاصل از اجراي آن به  ID3اصلی اجرا شده 
 ) است.3صورت شکل (

 

 
 ID3درخت تصمیم با استفاده از الگوریتم ) : 3شکل (

 
وق قابل مالحظه است بیشترین تاثیر مربوط به همانطور که در شکل ف

درجه مدرسه اي است که دانش آموزان در آن مشغول به تحصیل می 
باشند درجه مدرسه نشان دهنده امکانات و فضاي آموزشی مدرسه 
است .  سپس بر اساس جنسیت که نشان دهنده تاثیر عوامل روحی و 

است همانطور که فردي است ، داشتن بیماري خاص عامل موثر بعدي 
در مدل مشخص است گروهی که مبتال به بیماري خاص هستند رشد 
تحصیلی کمتري دارند .در خوشه هایی که  شاخص وضعیت مالی 
مقدار متوسط دارد میزان افت کمتر است اما در بین دانش آموزان با 

وضع مالی باال یا وضع مالی پایین افت بیشتري مشاهده می شود  در 
الد بودن موجب کاهش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نهایت تک و

است  به طوري که به شکل قطعی تک والد بودن موجب رسیدن به 
 که نشان دهنده پیشرفت کم است  می باشد .  LIبرچسب 

 

 ارزیابی مدل و استنتاج مدل   2-4
جهت ارزیابی درخت تصمیم ماتریس در هم ریختگی و میزان صحت 

براي سنجش  ورد بررسی قرار می گیرد .درخت پیش بینی شده م
، صحت نتایج این ID3کارایی مدل ارائه شده توسط درخت تصمیم 

 CHAID ،Random Forest ،Randomمدل با الگوریتم هاي 
Tree   وDecision stump ) مورد مقایسه قرار 3مطابق جدول (
 گرفت .

 
 مقایسه صحت الگوریتم ها) : 3جدول (

 CHAID Random الگوریتم
Forest 

Random 
Tree 

ID3 Decision 
stump 

 %25/81 %30/82 %09/56 %25/81 %26/82 صحت

 
از سایر روش ها  ID3از آن جایی که صحت  و میزان دقت درخت 

باالتر است لذا این الگوریتم به عنوان روش بهینه انتخاب و درخت و 
  : استخراج گردید به صورت زیر  قواعد تصمیم گیري مربوط به آن

 
degree = 1: LI {LI=719, HI=0} 
degree = 3 
|   gender = female 
|   |   sickness = 0 
 h =وضع مالی    |   |   |
 high =عالقمندي    |   |   |   |
|   |   |   |   |   singleparent = 0: HI {LI=8, HI=19} 
 low =عالقمندي    |   |   |   |
|   |   |   |   |   singleparent = 0: LI {LI=15, HI=13} 
|   |   |   |   |   singleparent = 1: LI {LI=1, HI=0} 
 medium =عالقمندي    |   |   |   |
|   |   |   |   |   singleparent = 0: HI {LI=39, HI=45} 
|   |   |   |   |   singleparent = 1: LI {LI=1, HI=0} 
 l =وضع مالی    |   |   |
 high: HI {LI=0, HI=3} =عالقمندي    |   |   |   |
 low: LI {LI=4, HI=0} =عالقمندي    |   |   |   |
 medium =عالقمندي    |   |   |   |
|   |   |   |   |   singleparent = 0: HI {LI=2, HI=6} 
 m =وضع مالی    |   |   |
 high =عالقمندي    |   |   |   |
|   |   |   |   |   singleparent = 0: HI {LI=82, HI=88} 
|   |   |   |   |   singleparent = 1: LI {LI=5, HI=1} 
 low =عالقمندي    |   |   |   |
|   |   |   |   |   singleparent = 0: HI {LI=76, HI=105} 
|   |   |   |   |   singleparent = 1: LI {LI=4, HI=0} 
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ندي عالقم   |   |   |   | = medium 
|   |   |   |   |   singleparent = 0: HI {LI=283, HI=319} 
|   |   |   |   |   singleparent = 1: LI {LI=15, HI=2} 
|   |   sickness = 1: LI {LI=1, HI=0} 

|   gender = male: HI {LI=0, HI=1002} 
 
 

 نتیجه -3
مدلی اده کاوي، در این تحقیق با استفاده از ترکیب الگوریم هاي د

کاهش افت تحصیلی ارائه گردید.در بخش خوشه بندي داده ها جهت 
در خوشه یک و سه دانش آموزان افزایش  شدند. پنج خوشه تقسیم به 

معدل داشته و در سه خوشه دیگر کاهش معدل یا همان افت تحصیلی 
پس از اجراي پنج الگوریتم ،  مدلارائه در بخش  مشاهده گردید.

باالترین درصد  30/82با  ID3الگوریتم درخت تصمیم ، مربوط به
قابل مالحظه  در درخت نهایی. همانطور که صحت را بدست آوردمیزان 

است بیشترین تاثیر مربوط به درجه مدرسه اي است که دانش آموزان 
در آن مشغول به تحصیل می باشند درجه مدرسه نشان دهنده امکانات 

سپس بر اساس جنسیت که نشان  و فضاي آموزشی مدرسه است . 
است ، داشتن در افت تحصیلی دهنده تاثیر عوامل روحی و فردي 

بیماري خاص عامل موثر بعدي است همانطور که در مدل مشخص 
است گروهی که مبتال به بیماري خاص هستند رشد تحصیلی کمتري 
دارند .در خوشه هایی که  شاخص وضعیت مالی مقدار متوسط دارد 

فت کمتر است اما در بین دانش آموزان با وضع مالی باال یا وضع میزان ا
مالی پایین افت بیشتري مشاهده می شود  در نهایت تک والد بودن 
موجب کاهش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است  به طوري که به 

 وضعیت تحصیلیشکل قطعی تک والد بودن موجب رسیدن به 
 باشد . می  ، " پیشرفت کم است"

مهم ترین  می دهدخروجی مدل درخت تصمیم نشان وجه به اینکه با ت
باالبردن لذا  ، شاخص در بهبود وضع تحصیلی درجه مدرسه است

امکانات مدارس از نظر فضاي آموزشی و امکانات کارگاهی ، فضاي 
ورزشی و کتابخانه می تواند نقش موثري در کاهش افت تحصیلی ایفا 

عامل جنسیت که در سطح دوم درخت نماید . با توجه به نقش موثر 
هاي  قرار دارد می توان نتیجه گرفت ویژگی هاي روحی و تفاوت

جنسیتی می بایست مورد توجه قرار گیرد . برنامه ریزي به منظور 
انجام مشاوره هاي متناوب خصوصا در سنین نوجوانی می تواند راه 

می  کاري براي حل مشکل افت تحصیلی باشد . همچنین مشاوره ها
توانند برکاهش اثر عامل جدایی والدین نیز تاثیر گذارند . از جمله 
عوامل موثر دیگر حل مشکالت معیشتی دانش آموزان و ایجاد فضاي 

نتایج این پژوهش  . براي آن هاستامن و به دور از دغدغه هاي مالی 
وابسته به داده هاي دانش آموزان مدارس کاردانش تهران می باشد ، 

از داده هاي  در مطالعات بعدي پیشنهاد می گرددسی بیشتر براي برر
 مراکز بیشتر استفاده گردد.
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