
 پيش بيني عوامل مؤثر در موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور با كمك 

 تكنيك هاي داده كاوي 
 2*عبداله چاله چاله ،1سارا خاجه وند
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 آماری جامعه. باشد می كاوی داده های تکنيک كمک با نور پيام دانشگاه دانشجويان تحصيلی موفقيت در مؤثر عوامل بينی پيش مقاله اين از هدف - دهيچک

. است( كنگاور و پاوه غرب، آباد اسالم ذهاب، سرپل هرسين، كرمانشاه، دانشگاهی مراكز) كرمانشاه استان نور پيام مراكز از تعدادی آموختگان دانش كليه شامل

 و بندی خوشه منظور به simple k-means روش از ها، داده گردآوری از پس و انجام گلستان جامع سيستم از شده استخراج های داده روی پژوهش

 پژوهش های يافته. است گشته اعمال آن بر گيری تصميم درخت جمله؛ از مختلف بندی دسته چند. كند می استفاده موفق و متوسط ضعيف، دانشجويان تعريف

 .است آمده دست به گيری تصميم درخت از استفاده با كه است صحت% 2.32 از بيش با ها، پاسخ بهترين كه دهد می نشان

  دانشجويان تحصيلی وضعيتبندی،  تصميم ،دسته درخت كاوی، داده بندی، خوشه -كليد واژه

 

 مقدمه .1

 كارآمد انسانی نيروهای تربيت ها دانشگاه وظايف از يکی

 هر قدر گران های سرمايه دانشگاه هر دانشجويان.است

 علمی، نظر از آنها تربيت به توجه و روند می شمار به كشور

 برنامه و است اهميت حائز بسياری فرهنگی و پژوهشی

 اصلی وظايف از يکی آنها، پرورش و آموزش در صحيح ريزی

 جديدی دانشجويان ساالنه ها دانشگاه. باشد می ها دانشگاه

 كه كند می التحصيل فارغ را دانشجويانی كرده، پذيرش را

 برخوردار ای ويژه اهميت از آنها آموزشی كيفيت به توجه

 و علم ی كننده توليد مراكز عنوان به ها دانشگاه[. 1]است

 خاستگاه كشور، نياز مورد متخصصان تربيت و فرهنگ

 روز مسائل حل برای ها خالقيت و ها نوآوری از بسياری

 آموزش نظام در فعال آموزشی مراكز از يکی .هستند جامعه

 1.۳۱ سال مهرماه در كه است نور پيام دانشگاه عالی،

 در بزرگی آماری ی جامعه آنکه به توجه با. شد تأسيس

 فارغ اطالعات دارد، وجود ايران در نور پيام دانشگاه
 استخراج برای مفيد منابع از يکی تواند می آن التحصيالن

 افت. باشد دانشجويان تحصيلی وضعيت بر تأثيرگذار عوامل

 در آموزشی سيستم گير گريبان مسائل از يکی تحصيلی،

 نيروی رفتن هدر موجب و است تحصيلی مقاطع ی همه

 سوی از[. 2] شود می شده صرف های هزينه و انسانی

 به را دانشگاه تحصيلی افت با كه آموختگانی دانش ديگر،

 نحو به را نياز مورد علمی توانمندی رسانند، می اتمام

 توان می دريافتی های داده از. كنند نمی كسب مطلوب

 در كرمانشاه نور پيام دانشگاه دانشجويان از% 22 فهميد

 مشروطی اين. اند شده مشروطی دچار خود تحصيل دوران

. كند مشکل دچار روحی نظر از را دانشجويان تواند می

 دانشجويان از% 123۳ كه هد می نشان آمريکا در ای مطالعه

 اغلب كه اند بوده تحصيلی افت دچار دانشگاه يک پزشکی

 مطالعه در[. 12] است بوده آنها علمی نارسايی دليل به

 دانشجويان، خودكشی علت شايعترين آمريکا، در ديگری

 است شده گزارش شغلی يا تحصيلی اختالل يا نارسايی

[11.] 

 می عالی، آموزش نظام جاری تحوالت روند به نگاهی با 

 بحران به توجه ضمن بايد عالی آموزش كه دريافت توان

 ارتقای بهبود و حفظ به مالی، تنگناهای و كمی افزايش

 از متاثر جامعه هر ی توسعه و رشد. بپردازد نيز كيفيت

 فاكتورهای شناسايی بوده، جامعه آن ی ديده آموزش نيروی

 آنها، به توجه بذل و دانشجويان تحصيلی پيشرفت در مؤثر

 هدف با مطالعه اين. است پايدار توسعه سوی به گامی

 پيام دانشجويان تحصيلی وضعيت بر تاثيرگذار عوامل تعيين

 و كامپيوتر وري، انرژي و داده با رويكرد مهندسي برقاكنفرانس ملي فندومين 
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 National Conference of Technology, Energy and Data on 
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 و كومپيتر باندازياري كارهيتا به روانگه ئهده و زێري هناوهيي فهوهتهكونفرانسي نه
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 هرسين، جوانرود، پاوه، غرب، آباد اسالم كرمانشاه، مراكز نور

 روز رشد به توجه با. است شده انجام ذهاب سرپل و كنگاور

 دانشگاهها، در استفاده مورد ی داده پايگاههای افزون

 كسب ديگر موارد و مخابرات امالک، های بانک فروشگاهها،

. است شده دشواری بسيار كار انسان، توسط الگوها و دانش

 و موجود اطالعات از دانش كسب اهميت چون طرفی از

 نمی را سازمان يک پيشرفت در شده انجام های تراكنش
 كاوش های تکنيک از استفاده امروزه. گرفت ناديده توان

 و يافته زيادی بسيار رونق غيره و تصوير صدا، متن، از داده

 شده ارائه بسياری های تکنيک و ها روش متعدد، مقاالت در

 "data fishing" اصطالح آماردانان 12۳۱ سال در. است
 جهت را "داده صيد" معنای به"Data Dredging" يا

 بدون ها داده از بزرگی بسيار حجم در ارتباط گونه هر كشف

 از بعد. بردند كار به فرضی پيش هيچگونه گرفتن نظر در

 داده های پايگاه در ها داده شدن انباشته با و سال سی

 رواج 122۱ سال حدود در "Data Mining"،اصطالح

 از كه طور همان Data Mining اصطالح. يافت بيشتری

 آن مفهوم و بوده كاوی داده معنی به آيد، می بر آن ترجمه

 حجم در مشخص وروابط الگوها يا و نهان اطالعات استخراج

 بزرگ اطالعاتی بانک چند يا يک در ها داده از زيادی

 [.1۳]است

 بسياری های روش و ها تکنيک كاوی، داده ی زمينه در

 می آن های روش و كاوی داده مفاهيم. است شده معرفی

 امالک، پزشکی، بازاريابی، مثل مختلفی های حوزه در تواند

 .رود بکار ها حوزه ديگر و مهندسی ارتباطات، مديريت

 مسأله بيان .2

 بززرگ  بسيار داده ی پايگاه كه سازمان هايی از يکی دانشگاه

 گرايش رشد به توجه با. می باشد دارا را ارزشمندی بسيار البته و

 روز بزه صزورت   داده پايگزاه هزای   اين ايران، كشور در تحصيل به

 سزال  در علوم وزارت آمار اساس بر.هستند گسترش درحال افزون

 برابزر  2۳3۱ ،1.1۱ سزال  به نسبت دانشجويان كل تعداد ،.1.2

 1۱3۱ كزاردانی  دانشزجويان  تعزداد  كزه  ترتيزب  اين به است؛ شده

 دانشزجويان  تعداد برابر، 2231 كارشناسی دانشجويان تعداد برابر،

 ای حرفزه  دكتزری  دانشجويان تعداد برابر، 2131 ارشد كارشناسی

 گرديده برابر 1.31 تخصصی دكتری دانشجويان تعداد و برابر ۳31

 تعزداد  كه گرفت نتيجه می توان آمار، اين به استناد با[. 1۱]است

 اضزافه  ترتيب همين به نيز دانشگاهی رشته های التحصيالن فارغ

 جزای  اخيزر  سزال هزای   در كه علمی مراكز از يکی. است گرديده

 پيزام  دانشزگاه  كرده، باز به خوبی ايران دانشگاههای ميان را خود

 ، QSموسسه جديد بندی رتبه اساس بر دانشگاه اين كه است نور

 بنزدی  رتبزه  اسزاس  بزر  .اسزت  ايران برتر دانشگاه دومين و بيست

 وب نزوزدهمين  دانشزگاه  اين سايت وب ،webometrics سايت

 دانشزگاه  دومين و سی و دويست و ايران های دانشگاه برتر سايت

 ،2ICU سزايت  بنزدی  رتبزه  اسزاس  بزر  همچنزين  آسياست؛ برتر

 های دانشگاه ميان برتر سايت وب نهمين نور پيام دانشگاه سايت وب

 دولتی عالی آموزش شبکه ترين بزرگ نور پيام دانشگاه. است ايران

 ششزم  جهزان  در و دوم آسزيا  بزاز،در  های دانشگاه بين در و ايران

 [. .1]است داده اختصاص خود به را مرتبه

 دانزش  از بززرگ  بسزيار  ی داده پايگزاه  يزک  انتظزار  بنابراين

 ايزن  آنکزه  حال. نيست انتظار از دور امری دانشگاه اين آموختگان

. باشد ارزشمندی اطالعات شامل تواند می گسترده ی داده پايگاه

 ی حزوزه  در شزده  ايجزاد  جديزد  تکنيک يک آموزشی كاوی داده

 حزوزه  ايزن  بزا  مزرتبط  های داده روی تواند می كه است آموزش

 مناسزب  روشزی  آموزشی كاوی داده از استفاده[. 12]كند فعاليت

 آموزش آن در كه است ای مجموعه و دانشجويان بهتر درک برای

 سه به توان می آموزشی های سيستم در را كاوی داده. بينيد می

 داده -2 دانشزجويان  اطالعزات  كزاوی  داده -1:كزرد  تقسيم گروه

 اطالعززات كززاوی داده -. دهنززدگان آمززوزش اطالعززات كززاوی

 آموزش اهميت افزايش دليل به[. .] آموزشی مديران و مسئوالن

 اخيزر،  های سال در تحصيل كيفيت افزايش به گرايش و ايران در

 بسزيار  توانزد  مزی  نور، پيام دانشگاه آموزشی های داده از استفاده

 به نياز كشور، بيشتر هرچه رشد افزايش منظور به. باشد ارزشمند

 نيزاز  ايزن  كه هرچند. گردد می احساس زبده دانشجويانی تربيت

 ايزن  تمركزز  امزا  گردد؛ می احساس تحصيلی مقاطع تمامی برای

 .است كارشناسی مقطع التحصيالن فارغ روی بر پژوهش

 ی داده پايگاه از دانش استخراج و الگوها كشف از استفاده با

 نزور  پيزام  دانشزگاههای  از التحصيل فارغ دانشجويان ی مجموعه

 و كنگاور هرسين، جوانرود، پاوه، غرب، آباد اسالم كرمانشاه، مراكز

 كيفيزت  مزورد  در را ارزشزمندی  اطالعاتی توان می ذهاب، سرپل

 بزه  آنهزا  تحصزيلی  كيفيزت  بر مؤثر عوامل و دانشجويان تحصيلی

 .آورد دست

 پژوهش ضرورت و اهميت .3

 مهمتزرين  از يکزی  دانشجويان تحصيلی موفقيت آنجائيکه از

 از كزه  اسزت  شزده  سزعی  پژوهش اين در است حوزه اين در امور
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 فاكتورهزای  بينزی  پزيش  بزرای  هزا  داده بين موجود پنهان روابط

 شکسزت  و موفقيزت  مسزأله . شزود  اسزتفاده  دانشزجويان  موفقيت

 خواندن آغاز با مقارن آن تاريخ و دارد طوالنی ای سابقه تحصيلی

 شدن اجباری از پس رسمی طور به اما است؛ بشر توسط ونوشتن

 بزه  نيزاز  و صزنعتی  تحزوالت  با همگام و 12 قرن دراواخر آموزش

 و پيشزرفت  مسزأله  بزه  دولتمزردان  تمركزز  شده، تربيت نيروهای

 افزت  مسزأله  هميشزه  متاسزفانه . شزد  معطزوف  تحصيلی شکست

 بزوده  پيچيزده  و مزبهم  مربيزان  و معلمزان  و اولياء برای تحصيلی

 نزامطلوبی  نتايج چنين ريشه به است توانسته كسی كمتر و است

 پی آيد، می وجود به دانشجويان و آموزان دانش از برخی برای كه

 ايزن  پاسخگوی و سازد روشن را بيشماری و پنهان حقايق و ببرد

 مشزکل  ايزن  ظهزور  و بزروز  باعز   عزواملی  چزه  كزه  باشزد  سوال

 [.  2] شوند می اجتماعی

 هزای  محزرک  كمبود و محيطی های محروميت كلی طور به

. » اسزت  تحصزيلی  درافزت  مهزم  عوامل از اجتماعی و ذهنی رشد

 جزدی  طزور  به كه تحصيلی به ازافرادمشغول توجهی قابل درصد

 خزانواده  به متعلق كه هستند افرادی اند شده تحصيلی افت دچار

 بزا  كه هستند پايينی العاده فوق واجتماعی اقتصادی تبار از هايی

 پزائين  بسزيار  تحصزيلی  انگيزه واز مواجه فرهنگی و اقتصادی فقر

 محزل  ی كننزده  تعيزين  اقتصزادی  وضزعيت [. »1] «برخوردارند

 مناسزبی  محزل  نتواننزد  مالی فقر دليل به واگرافراد است سکونت

 مشزکل  بزا  دروس ی مطالعزه  و تکزاليف  انجام برای باشند داشته

 ای مدرسزه  نوع ی كننده تعيين سکونت محل. بود خواهند روبرو

 يزک  در فزرد  محزل  وقتی. خواند می درس درآن كودک كه است

 كمبودهزايی  بزا  ومعلمان آموزشی امکانات نظر از باشد فقير محل

 «ميگزذارد  اثر او تحصيلی پيشرفت بر مستقيماً كه شود می روبرو

 تحصيلی پيشرفت ارتباط چگونگی به مربوط گيريهای-اندازه[. 2]

 كشورها تمامی در خانواده اجتماعيياموقعيت – وضعيتاقتصادی با

 درسزی  موارد تمامی ودرمورد تحصيلی و سنی سطوح تمامی ودر

 .دارد مثبت رابطه يک وجود از حکايت

 بزر  تزأثيرآن  كه است عواملی از يکی اقتصادی عامل واقع در

 عزواملی . شزود  مزی  ديده وضوح به تحصيل به مشغول افراد روی

 بزودن  شزاغل  خانوادگی مشکالت كننده، تحصيل افراد سن چون

 بزر  كزه  اسزت  ممکن نيز ديگر موارد از بسياری و نبودن شاغل يا

 جملزه  از دانشزکده  و جنسزيت  همچنزين . باشزد  تأثيرگذار نتايج

 دانشزجويان  پذيرش. باشند-می تحصيلی پيشرفت بر مؤثر عوامل

 امکانزات  ارائزه  و بزومی  هزای  سزهميه  از استفاده ظرفيت، تکميل

 سزعی  مطالعه اين در. باشد مؤثر پيشرفت اين بر تواند می رفاهی

 الگوهزايی . شزود  شناسايی نيز ديگر الگوهای ساير كه است اين بر

 بيشزتر  ضزمن،  در. نباشزند  يافتن و درک قابل وضوح به شايد كه

 تحصزيلی  پيشزرفت  بر مؤثر عوامل شناسايی روی كه هايی تالش

 توانزد  مزی  عوامزل  ايزن  و بوده آموزان دانش بر است گرفته انجام

 به دانشجويان سن آنکه به توجه با. باشد متفاوت دانشجويان برای

 سزنی  ی رده در و بزوده  بيشزتر  آمزوزان  دانزش  بزه  نسبت مراتب

 كه آموزانی دانش با آنها مشکالت و عوامل گيرند، می قرار جوانان

 متفزاوت  بسزيار  تواند می دارد قرار نوجوان و كودک های رده در

 .باشد

 از ناشی مخرب اثرات موضوع، اين بررسی مهم داليل از يکی

 كزه  درصورتی. است كشور كار نيروی بر تحصيلی مشکالت تداوم

 دانشزجويان  تحصزيلی  وضعيت روی بر گذار اثر مخرب های روند

 كزار  بزازار  وارد زمزان  مرور به كه كاری نيروی باشد، داشته ادامه

 خسزارات  بزه  منجزر  و بزود  خواهنزد  ناكارآمزد  افزرادی  شوند، می

 سزکه  ديگزر  روی. شد خواهند كشور اقتصاد به متعددی اقتصادی

 هزای  شغل اكتساب برای متخصص كار نيروی كه است زمانی نيز

 بر مخرب اثرات و الگوها كه درصورتی. باشد نداشته وجود موجود

 علمی سطح باشد، داشته ادامه دانشجويان تحصيلی وضعيت روی

 توسزط  برازش برای مناسب كيفيتی از التحصيل فارغ دانشجويان

 .بود نخواهد برخوردار كارفرمايان

 تحقيق پيشينه .4

 تکنيزک  مزورد  در ای مطالعه( 1.22) بابايی خان و موسوی

 آمزوزان  دانزش  تحصزيلی  هزدايت  جهت كاوی داده تركيبی های

 تکنيکهزای  از نظزر  مزورد  مزدلهای  سزاخت  برای آنها. كردند ارائه

 K الگزوريتم  ،CART تصزميم  درخزت  الگزوريتم  نظير مختلفی
 بزا  همسايه نزديکترين الگوريتم يافته بهبود و همسايه نزديکترين

 بزا  و آموز دانش 2۳2 اطالعات روی بر ژنتيک الگوريتم از استفاده

 و متلززب افزارهززای نززرم در كريسزز  متکززدولوژی از اسززتتفاده

 در كزه  گرفتنزد  نتيجه پژوهشگران اين. كردند استفاده كلمنتاين

 دارا را دقزت  باالترين همسايه نزديکترين K يافته بهبود الگوريتم

 [.۳] باشد می

 آموزشی اطالعات بررسی به( 1.22) همکارانش و زواره علی

 تزا  1.۱1 سزالهای  بزين  دندانپزشزکی  ی رشته آموختگان دانش

 دانشززجويان تشززخيص جهززت مززدلی ايشززان و پرداختنززد 1.2۱

 آموزشی رفتار و نمرات بر مؤثر عوامل و دادند ارائه قوی و ضعيف

 از اسزتفاده  با دادها كاوی تحقيق،داده اين در. كردند بيان را آنان

 پزيش  بزرای  و گرديزد  انجزام  CHAID نام ايبه مرحله چند يک

 بندی خوشه برای K-means و Two-Step های مدل از بينی
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 جنسيت، فيلدهای كه داد نشان مطالعه اين نتايج. گرديد استفاده

 به بندی خوشه در مشروطی ترم تعداد و كل معدل سهميه، سن،

 همکزارانش  و تقوی[. .]آمدند دست به اهميت با فيلدهای عنوان

 معدل بينی پيش به كاوی داده های تکنيک از بااستفاده( 1.22)

 عمزران  رشته دانشجويان موفقيت عدم يا موفقيت بررسی و ترمی

 بزا  كردنزد  سزعی  و پرداختند التحصيلی فارغ در شاهرود دانشگاه

 و( اصلی پايه، عمومی،)دروس تعداد همچون پارامترهايی به توجه

 از اسزتفاده  بزا  و دانشزجويان .....( اصليو عمومی،پايه،)دروس معدل

 روابط و عوامل موردنظر، دادههای روی بر تصميم درخت تکنيک

 در را دانشزجويان  موفقيت و عملکرد بهبود در تأثيرگذار و موجود

3 آمزده  بدسزت  مزدل  به توجه با كه كنند شناسايی تحصيل طول

 بزرای  وابسزتگی  بيشزترين  و حالزت  بهتزرين  عنوان به هشت ترم

 ايزن (1.21) زاده محمزد [. ۱]شزد  شناسزايی  معزدل  بينزی  پيش

 توجزه  با آموزشی های برنامه كيفيت ارزشيابی منظور به پژوهش

 انسزانی  علزوم  ی دانشکده چهار در اطالعات فناوری از استفاده به

 شزهر  در مدرس تربيت و نور پيام كاربردی، علمی تهران، دانشگاه

 ايزن  های داده از حاصل های تحليل به توجه با. شد انجام تهران

 دانشزکده  در افزاری نرم های آموزش به كه شد مشخص پژوهش

 شزده،  توجزه  كمتزر  ريززی  برنامزه  واحدهای در انسانی علوم های

 هزای  برنامه اين از استفاده برای دانشجويان استقبال كه درحالی

 هزای  برنامزه  از آنهزا  رضزايت  امزا  باشزد؛  مزی  باال بسيار آموزشی

 تحصزيالت  بزرای  كزه  بزااليی  هزای  هزينزه  بزه  توجزه  با آموزشی

 نسزب  سنايی[. .]است پايين بسيار شوند، می متحمل دانشگاهی

 تحصزيلی  پيشزرفت  بر مؤثر عوامل بررسی به( 1.21) همکاران و

 مقزاطع  و هزا  رشزته  از دانشزجو  1.۱ برداری نمونه با دانشجويان

 كزه  دريافتنزد  آنها. پرداختند تهران پزشکی علوم دانشگاه مختلف

 تحصزيلی،  رشته تحصيلی، مقطع سنی، گروه جنسيت، متغيرهای

 را داری معنزی  تفزاوت  يادگيری، سبک و تحصيلی رشته به عالقه

[. 2]دادنزد  نشزان  ها كننده شركت تحصيلی پيشرفت شاخص در

 كزاوی  داده تکنيکهزای  از استفاده با (1.2۱) نصيری و توسركانی

 التحصيلی فارغ دورهی شامل آموزان دانش آتی تحصيلی وضعيت

 روزانزه  ازمدارس التحصيلی فارغ وضعيت و متوسطه تحصيالت از

 از نظر مورد مدلهای ساخت برای.است شده پيشبينی بزرگسال يا

 و MLP و SVM تصززميم درخززت نظيززر مختلفززی تکنيکهززای

 شده انجام سنجی اعتبار. است استفادهگرديده عصبی های شبکه

 قابزل  و دقيزق  آمزده  دست به نتايج كه كند می اثبات مدلها روی

 زيزادی  كمزک  توانزد  مزی  حاصل نتايح از استفاده.اند بوده اعتماد

 آموزشزی  فرآينزدهای  كردن بهينه جهت دبيرستانها مديران برای

 داده الگززوريتم( 2..1) همکززارانش و تززاری محمززد[. 1۱]باشززد

 كار به قم استان نور پيام دانشگاه اطالعاتی های بانک روی كاويرا

 كمزک  بزا  دانشزجويان  واحزد  انتخاب بندی دسته طريق واز برده

 از و پرداختزه  پنهزان  الگوهای استخراج به ،APRIORIالگوريتم

 گيزری  تصزميم  پشتيبان ابزار يک عنوان به شده ايجاد های مدل

 هزا  دانشزگاه  علمی سطح ارتقاء منظور آموزشيبه های سيستم در

 SPSS افزار نرم از استفاده با مطالعه اين در آنها. كردند استفاده

 ايجزا  را دروس بزين  وابسزتگی  بزرای  مدلی Apriori الگوريتم و

-گزروه  توسزط  دروس ی ارائه برای تواند می مطالعه اين. نمودند

 همکزارانش  و صزادقی [. 11] باشزد  مفيزد  بسزيار  دانشگاهی های

 دانشززکده الززورود جديززد دانشززجوی 22 روی تحقيقززی( 2..1)

 آنهزا  بزين  از و بودند زن نفر ۳1 و مرد آنها نفر 2. كه توانبخشی

 رشزته  نفر 22 فيزيوتراپی، رشته نفر 21 كاردرمانی، رشته نفر 2۱

 و دادند انجام بودند سنجی شنوايی رشته نفر 21 و سنجی بينايی

 و مزادران  سواد سطح جنسيت، با هيجانی هوش كه شدند متوجه

)  همکزاران  و رودباری[. 12]دارد مستقيم ی رابطه خانواده درامد

 تحصززيلی پيشززرفت بززر مززؤثر عوامززل ی مطالعززه بززه( 2..1

 سزال  در( همت پرديس) تهران پزشکی علوم دانشگاه دانشجويان

 جمزع  از اسزتفاده  بزا  آنهزا  اطالعات. پرداختند 2. -.. تحصيلی

( دانشگاه آموزش سيستم) سما سيستم پايگاه از نمونه ۳۱۱ آوری

 دروس تعزداد  كزل،  معدل) آموزشی و دموگرافيک اطالعات شامل

 دريافتنزد  آنهزا . گرديد آوری جمع( مشروطی های ترم و مردودی

 بزر  مزؤثر  عوامل جمله از دانشکده و تحصيلی مقطع جنسيت، كه

 و تکميلزی  دانشزجويان  پزذيرش . باشزند  مزی  تحصزيلی  پيشرفت

 می رفاهی امکانات ی ارائه و بومی های سهميه از استفاده دختر،

 در دانشزجو  زيزاد  تعزداد  پذيرش. باشد مؤثر پيشرفت اين بر تواند

 جملزه  از خزود  نيزز  تکميلی، تحصيالت و عمومی پزشکی مقاطع

 [..1]باشد می دانشجويان اين موفقيت عدم داليل

 دانزش  كارايی ارزيابی به ).2۱1) همکارانش و بوكار سوچيتا

 آنهزا . پرداختنزد  رابطزه  اسزتخراج  الگزوريتم  از اسزتفاده  با آموزان

 ويژگی ميان ارتباط گيری اندازه برای آن از و توليد را مهم قوانين

 كمزک  آمزوز  دانزش  تحصزيلی  عملکزرد  بهبود برای مختلف های

 مزی  را آمزوزان  دانزش  عملکرد سطح كه داد نشان نتايج. گرفتند

 غيزاب  و حضور امتحان، در كه آموزانی دانش شناسايی توانتوسط

 سزورجيت [. 2۱]بخشزيد  بهبود هستند ضعيف التحصيلی، فارغ و

 بززرای را كززاوی داده هززای مززدل (2۱12) پززال سززائوراب كومززارو

 دانزش  طريقآنهزا  از و دادند توسعه آموزان دانش كارايی پيشگويی

 عواملی كه گرفتند نتيجه داده، تشخيص را قوی و ضعيف آموزان

 مادر صالحيت آموز، دانش زندگی محل آموزش، متوسط:همچون

 و درسزی  وضزع  در خزانواده  ی ساالنه درآمد و عادات آموز، دانش
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 كزه  داد نشان( 2۱1۱) زالتکو[. 12]تأثيردارد آموز دانش ی نمره

 كززاری، وضززعيت تحصزيالت،  جنسززيت، سزن، ) مثززل متغيرهزايی 

 تزرک  پايزدارييا  روی اسزت  ممکزن ( مطالعزه  محيط هاو ناتوانايی

 نيوزلندتأثيرگززذار بززاز تکنيززک پلززی در آمززوزان دانززش تحصززيل

 شزاخص  اسزتخراج  متزدولوژی (2۱۱۱) اوگزار  امانوئل[. 21]باشند

 ی سززاده ارزيزابی  گسززترش بزرای  را عملکززرد بينزی  پززيش هزای 

 يزادگيری  و آموزش درطول سيستم نظارت و آموز دانش عملکرد

 و آمزوزان  دانزش  عملکزرد  بازبينی روی ای عمده تمركز با محيط

 فزارغ  از پزس  خود نهايی وضعيت بينی پيش برای آزمون ی نمره

 و داد ارائزه  كزاوی  داده مختلزف  های تکنيک كمک با التحصيلی،

 نظزارت  ابززار  DMTهزای  قابليت دادكه نشان ياو پروژه نتيجهی

[. 22]كنزد  می رافراهم آموزان دانش تحصيلی عملکرد برای مؤثر

 بزر  تاثيرگزذار  فاكتورهای بررسی به( 2۱۱۳) مسکنس و سوپربای

 هزای  روش از استفاده با دانشگاهی اول سال دانشجويان موفقيت

 بر گروه سه به را اولی سال دانشجويان آنها. پرداختند داده كاوش

 هزای  شزبکه  از اسزتفاده  بزا  و كردنزد  بنزدی  تقسيم معدل اساس

 بزه  گيزری  تصزميم  هزای  درخزت  و تصادفی های جنگل عصبی،

 [..2] نمودند اقدام آنها برای هايی مدل ايجاد

 پژوهش های فرضيه .5

 از ناشزی  كزه  اسزت  شزده  ارائزه  عينزی  هزای  فرضزيه  زير در

 داده از اسزتفاده  بزا  نتزايج  اين به رسيدن و نبوده ها داده پردازش

 .رسد می نظر به محتمل ها

 وضزعيت  حسزب  بزر  دانشزجويان  تحصزيلی  موفقيزت  بين. 1

 .دارد وجود داری معنا تفاوت اقتصادی

 رشززته حسززب بززر دانشززجويان تحصززيلی موفقيززت بززين. 2

 .دارد وجود داری معنا تفاوت تحصيلی

 جنسزيت  حسزب  بزر  دانشزجويان  تحصيلی موفقيت بين. . 

 .دارد وجود داری معنا تفاوت

 آموزشزی  نظام برحسب دانشجويان تحصيلی موفقيت بين. 2

 .دارد وجود داری معنا تفاوت

 داری معنزا  تفاوت پذيرش های سهميه تحصيلی موفقيت. 1

 .دارند

 پژوهش روش .6

 اسزت؛  كزاربردی  -بنيزادی  هزای  پژوهش نوع از پژوهش اين

 مزی  كشزور  كل نور پيام دانشگاه دانشجويان شامل آماری جامعه

 شزده  گرفته نظر در بزرگ جمعيت اين برای كه ای نمونه و باشد

 هززای واحززد در نززور پيززام دانشززگاه دانشززجويان مجموعززه اسززت،

 و ذهاب سرپل پاوه، جوانرود، هرسين، غرب، آباد اسالم كرمانشاه،

 مشزتمل  ركورد ۳۱3۱۱۱ از بيش ای مجموعه كه باشد كنگاورمی

 انصزراف  تحصيل، حال در التحصيل، فارغ دانشجويان اطالعات بر

 پزژوهش  و تحقيزق  بزرای  غنزی  منبع كه است شده اخراج و داده

 ابزار روايی برای: است زير شرح به پژوهش اين روايی. بود خواهد

 روايزی  نوع اين در. است شده استفاده صوری و محتوايی روايی از

 در متخصصزان  قضاوت از آزمون يک محتوايی روايی تعيين برای

 برنامزه  های هدف و محتوا معرف ميزان چه تا ها داده كه باره اين

 ابززار  پژوهش اين در. شود می استفاده هستند، محتوايی حوزه يا

 از نفززر پززنج و مشززاور راهنمززا، اسززتاد اختيززار در شززده تهيززه

 آن مطالعززه و بررسززی از پززس كززه شززد داده قززرار صززاحبنظران

 پزژوهش  اين پايايی و.گرديد تدوين نهايی ابزار و برطرف اشکاالت

 تاييزد  و هزا  داده گزردآوری  ابززار  تهيزه  از پس: است زير شرح به

 كرونبزا   آلفزای  از آن پايزايی  ميززان  تعيزين  منظور به آن روايی

 پايزايی  عموما ركوردها، باالی بسيار تعداد به توجه با .شد استفاده

 بيشزتر  خصوصيات، اساس بر بندی خوشه از پس شده داده نشان

. باشزد  می ها دادده گردآوری ابزار بودن پايا بيانگر كه بود% 1. از

 قسزمت  دو بزه  داده ی مجموعه پايايی، تست منظور به همچنين

 پزيش  ديگر قسمت اساس بر قسمت يک آن در كه گرديد تقسيم

 بايزد  اصزوال  كزه  اول ی مجموعه ،Weka افزار نرم در. شد بينی

 ی مجموعزه  باشزد،  داشزته  را داده مجموعه كل درصد ۱۱ حدود

Train مجموعزه  اسزت،  كمتر های داده شامل كه ای مجموعه و 

 آمزوزش  منظور به Train ی مجموعه. شود می ناميده Test ی

 منظزور  بزه  Test ی مجموعزه  و شده گرفته كار به مدل ايجاد و

 سزازی  جزدا  عمزل . گزردد  مزی  استفاده آن پايايی ميزان آزمايش

 انجزام  دسزتی  صورت به توان می را Train از Test ی مجموعه

 تعيين از استفاده با آنها جداسازی قابليت وكا افزار نرم در اما داد؛

 بزر  آن كزردن  مشزخص  از اسزتفاده  با Train ی مجموعه ميزان

 هزای  داده از اسزتفاده  بزا  مطالعزه  ايزن . دارد وجود درصد، اساس

 دارنزد  وجزود  هم سر پشت كه هايی داده آنکه دليلی به) پراكنده

 تزا  شزد  انجزام ( هسزتند  نزور  پيام دانشگاهی مركز يک به مربوط

 .زد تخمين بيشتر هرچه دقت با را پايايی و روايی درصد بتوان

 بينزی  پزيش  مقزادير  شده، گزارش نتايج در و موارد اكثر در 

 اصززوال كززه بودنززد اطمينززان قابززل درصززد 2۱ تززا ۱. بززين شززده

 عزدم " عنزوان  بزه  و شزده  گرفته ناديده درصد ۳۱ زير درصدهای

 .اند گرديده "گزارش توجه قابل ی رابطه وجود
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 ها داده تحليل و تجزيه .7

 كزه  اسزت  شده عرضه مختلفی افزارهای نرم كاوی داده برای

 مزی  قرار كاوش مورد كه هايی داده نوع به توجه با آنها از يک هر

. نباشزد  بجا آنها قياس شايد بنابراين. دارند خاصی الگوريتم دهند

 و متفزاوت  هزای  جنبزه  از بايزد  ابزارها اين علمی و دقيق مقايسه

 ممکن حجم ورودی، های داده فرمت و انواع تنوع مانند متعددی

 روشزهای  شده، سزازی پياده الگزوريتمهای ها، داده پردازش برای

 پزردازش  پزيش  روشزهای  سززازی،  مصزور روشهای نتايج، ارزيابی

 اجزرا،  بزرای  سازگار فرمهای پلت پسند، كاربر های واسط ها، داده

 نرم ميان، اين از. گيرد صورت افزار نرم بودن دسترس در و قيمت

 مقايسزه  گسزترده،امکان  بسزيار  امکانزات  داشزتن  با Weka افزار

 گرافيگزی  واسزط  خوب، راهنمای هم، با مختلف روشهای خروجی

 مهمتزر  همزه  از و وينزدوزی،  هزای  برنامزه  ساير با سازگاری كارا،

 [.22]شزود  مزی  معرفزی  آن با مرتبط و جامع بسيار كتابی وجود

 ايزن  همچنزين . است روز های الگوريتم از ای مجموعه وكا برنامه

 و گزردد  اضافه آن به جديدتر های الگوريتم كه دارد وجود امکان

 ايزن . رود بکزار  و نوشزته  كزاربران  توسزط  هايی الگوريتم حتی يا

 اجرا فرمی پلت هر روی تقريباً و شده نوشته جاوا زبان به سيستم

 از بسزياری  بزرای  همگزون  واسزط  يزک  افززار،  نزرم  اين. شود می

 آن طريزق  از كه است كرده فراهم متفاوت، يادگيری الگوريتمهای

 های طرح نتايج ارزيابی و پردازش از پس پردازش، پيش روشهای

. اسزت  اعمال قابل موجود، داده های مجموعه همه روی يادگيری

 داده اسزتاندارد  مسزائل  همزه  بزرای  روشزهايی  شامل محيط، اين

 قواعزد  كزاوش  بنزدی،  خوشزه  بنزدی،  رده رگرسزيون،  مانند كاوی

 اينکزه،  گزرفتن  نظزر  در بزا . باشزد  مزی  ويژگی انتخاب و انجمنی

 پزيش  ابزارهزای  از بسزياری  هسزتند،  كزار  مکمزل  بخزش  ها داده

 همززه. اسزت  گشززته فزراهم  آنهززا مصورسزازی  و هززا داده پزردازش 

 به های رابط جدول يک صورت به را خود وروديهای ها، الگوريتم

 از ميتوانزد  هزا،  داده فرمزت  اين. كنند می دريافت ARFF فرمت

 پايگزاه  از درخواسزت  يزک  وسزيله  بزه  يزا  شزده  خوانده فايل يک

 ، Wekaكزارگير  بزه  راههزای  از يکزی  [.22]گزردد  توليد دادهای

 خروجی تحليل و داده مجموعه يک به يادگيری روش يک اعمال

 مزی  اطالعزات  آن بزه  راجزع  بيشزتری  چيزهای شناخت برای آن

 توليززد بززرای شززده يززادگيری مززدل از اسززتفاده ديگززر راه. باشززد

 اعمزال  راه، سومين. است جديد های نمونه مورد در هايی پيشبينی

 انتخزاب  منظزور  بزه  آنهزا  كارآيی مقايسه و مختلف های يادگيرنده

 يززادگيری روشززهای. باشززد مززی تخمززين بززرای آنهززا از يکززی

Classifier تعزاملی  واسزط  در و شوند می ناميدهWeka ،  مزی 

 از بسززياری. نمززود انتخززاب منززو از را آنهززا از يززک هززر تززوان

classifier طريق از ميتوان كه دارند تنظيم قابل پارامترهای ها 

 دسترسززی آنهززا بززه object editor يززا هززا ويژگززی صززفحه

 [.22]داشت

 آمزاده  های داده ها، داده پردازش پيش و سازی آماده از پس

 آن روی بنزدی  خوشزه  و كزرده  وارد وكزا  برنامه در را شده سازی

 ما بود، شده گفته نيز اين از پيش كه طور همان. كنيم می اعمال

 بخزش  در آزمايشزی  و آموزشزی  ی مجموعه جداسازی تکنيک از

 استفاده بينی پيش و اطمينان ميزان يافتن منظور به بندی دسته

 آنها سازی جدا برای دليلی اينجا در دليل همين به كرد، خواهيم

. باشزد  مزی  use training set مزا  انتخزابی  ی گزينزه  و نداريم

 موجزود  هزای  داده تمزامی  روی بر بندی خوشه اينجا در بنابراين

 آن در كزه  كزرد  پيزدا  را هايی خوشه بتوان تا گرفت خواهد انجام

 Simple گفت، بايد. باشد متفاوت يکديگر از دانشجويان وضعيت
k Means آنهزا  مقزادير  كزه  كند می كار فيلدهايی روی بر تنها 

 در بزا  بنزدی  خوشه روند اينجا، در بنابراين. كيفی نه و باشد كمی

 تعيزين  را دانشزجويان  تحصزيلی  وضزعيت  زير فيلد 2 گرفتن نظر

 مزدت  و متوالی مشروطی تعداد مشروطی، تعداد معدل،: كند-می

 شروع ی نقطه كه آنجايی از و . را ها خوشه تعداد. تحصيل زمان

 تصزادفی  صزورت  بزه  فضزا  در Simple K Means برای كار به

 مقزدار  تزوانيم  مزی  هسزته  مقزدار  انتخزاب  بزا  و شود می انتخاب

 كزه  دهزيم  تغييزر  آنقزدر  را مقدار اين دهيم، تغيير را آن تصادفی

 پزس . برسد متمايزی كامال و قبول قابل مقدار به ها دسته فواصل

 و متوسط ضعيف، دانشجويان خوشه سه مناسب هسته انتخاب از

 مزی  نشان ها خوشه اين های داده تحليل كه شود می ايجاد قوی

 :كه دهد

 ، كرمانشزاه  مركزز  دانشزگاه  در نسزبت  به موفق دانشجويان 

 در ضزعيف  دانشزجويان  و آبزادغرب  اسالم در متوسط دانشجويان

 . هستند بيشتر پاوه

 مزرد  ضزعيف  دانشزجويان  از نسبت به زن ضعيف دانشجويان

 است بيشتر

 كمزک  دانشزگاه  در پذيرش به بودن بومی سهميه از استفاده

 دانشزگاه  وارد تزری  ضزعيف  دانشجويان شود می باع  ولی كرده

 شوند

 دانشزجويان  و هستند تر موفق نسبت به سال ۱. باالی افراد

 قزرار  ضزعيف  دانشزجويان  دسته در بيشتر نسبت به سال 22 زير

 .ميگيرند

 رشزته  به نسيت روانشناسی و تربيتی علوم رشته دانشجويان

 دانشزجويان  بيشزترين  و ضزعيف  دانشزجويان  كمترين ديگر های
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 .دارد را موفق

 به باشد يکجا در آنها زندگی و تحصيل محل كه دانشجويانی

 .هستند تری ضعيف دانشجويان نسبی طور

 و بيشتر هرچه اطمينان برای ها، خوشه آمدن بدست از پس

 و آمزده  دسزت  بزه  هزای  خوشزه  بزه  اطمينان ميزان گيری اندازه

. كنيم می استفاده بندی دسته از بينی، پيش منظور به همچنين

 هزای  خوشزه  اساس بر ها دسته بندی طبقه عمل به بندی دسته

 بنزدی  دسزته  هزای  روش. شزود  مزی  گفتزه  شده، تعيين پيش از

 انجام را بينی-پيش بتوان آن ی واسطه به كه دارد وجود متفاوتی

 بزردار  هزای  ماشزين  هزای  بندی دسته از ما پژوهش اين در. داد

 بيزز  هزای  شزبکه  و عصزبی  ی شزبکه  تصزميم،  درخت پشتيبان،

 و شزد  مقايسه يکديگر با موارد اين تمامی كه نماييم می استفاده

%  2.32.11 مقزدار  با كه بود گيری تصميم درخت حالت بهترين

 زمزان  حزال،  عين در. داشت را كارايی بهترين درست، بينی پيش

 هزدف  كزه  آنجايی از. بود پايين بسيار گيری تصميم درخت ايجاد

 آن اسزاس  بزر  بينی پيش و گيری تصميم درخت تحليل ما نهايی

( J48) گيری تصميم درخت گزينه ترين مناسب و بهترين است،

-درخزت  توسط شده ايجاد مدل از بعدی، مراحل در بنابراين. بود

 .كرد خواهيم استفاده موثر عوامل بينی پيش برای گيری تصميم
درصد نمونه  دسته بندی

هايی كه به درستی 

 دسته بندی شده اند

خطای دسته 

 rootبندی )

mean squared 
error) 

زمان توليد 

 مدل

درخت 

 تصميم گيری
5382.35 

 درصد

 ثانيه 8.3. 837.7.

شبکه 

 عصبی
5382256 

 درصد

.82.22 35.834 

 ثانيه

 .528265 شبکه بيز

 درصد

 ثانيه 83. 8257.

ماشين 

 بردار پشتيبان
538.4. 

 درصد

.82353 2.836 

 ثانيه

 گيری نتيجه ..

 درون از نهفته الگوهای و اطالعات اكتشاف فرايند كاوی داده

 ای، داده های پايگاه قالب در كه است هايی داده زياد بسيار حجم

 داده. شود می ذخيره اطالعاتی انبار نوع هر يا ای، داده انبار

 به را ها داده و استخراج را ها داده انبار در موجود اطالعات كاوی

 می مذكور سناريوهايی به توجه با. نمايد می تبديل حياتی دانش

 اول مرحله در تجميع و سنتی نظام دو كه گرفت نتيجه توان

 به آن از پس و داشته ها داده جداسازی برای تأثيررا بيشترين

 محل تحصيلی، رشته ،(آزاد – ايثارگری – مناطق) سهميه ترتيب

 سهميه دانشگاه، به ورود هنگام دانشجو سن دانشجو، تحصيل

 تحصيل و زندگی محل بودن يکسان جنسيت، بودن، بومی

 در مهم و موثر عوامل(  فراگير –رسمی)تحصيلی دوره و دانشجو

 فرضيه 1 دارای پژوهش اين. باشند می دانشجو تحصيلی موفقيت

 دسته و بندی خوشه از حاصل نتايج به توجه با كه باشد می

 .شود می تاييد فرضيات اين تمامی بندی

 عمراج

 ديدگاه از ، تحصيلی افت بر موثر عوامل راد، شريفی.غ مفتاق،.س نجيمی،.آ[1]

 ۳،1.2۱ شماره نظام تحقيقات مجله پزشکی، علوم دانشگاه دانشجويان

 و تحصيلی افت آموزشی اردكانی،علل بهجنی.ب نصرآبادی، بختيار.ح[2]

 1..2۳،1 شماره فوالد، آن، از جلوگيری راهکارهای

 دانشجويان عالی آموزش های داده بروی كاوی داده كاربرد زواره،. ع[.]

 ، بندی خوشه و بندی طبقه های تکتيک از استفاده با رشت شهر دندانپزشکی

 اطالعات بازيابی و كامپيوتر مهندسی در نوين رويکردهای ملی كنفرانس اولين

 1.22 ايران،

 تهران، تربيتی، علوم و روانشناسی در تحقيق های روش بيابانگرد،.ا[2]

 2..1اول، چاپ دوران، انتشارات

 نشريه-پيوند ونوجوانان، كودكان شخصيت وتدوين فرهنگ جامعه افروز،.غ[1]

 1.۱2ايران، اسالمی جمهوری مربيان و اولياء انجمن تربيتی اموزشی ماهانه

 داده تركيبی تکنيک بر مبتنی روشی ارائه ، بابايی خان.م موسوی،.ز[ ۳] 

 كسب مديريت ملی همايش اولين آموزان، دانش تحصيلی هدايت جهت كاوی

 1.22كار، و

 عملکرد بهبود مؤثردر عوامل بررسی بيدختی، طلوع.ن جاللی،.م تقوی،.م[۱]

 با ترمی معدل پيشبينی ترمتحصيلی طول در عمران رشته دانشجويان

 1.22مشهد، خاوران عالی آموزش موسسه كاوی، داده تکنيکهای بکارگيری

 در آموزشی های برنامه كيفيت زاده،ارزيابی محمد.ه زاده، محمد.س[ .]

 های سيستم كاربردهای ملی های همايش اولين كاوی، داده تسط ها دانشگاه

 1.21قوچان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه صنايع، علوم در هوشمند

 پيشرفت بر مؤثر عوامل صفاری،.م جهان، رشيدی.ح نسب، سنايی.ه[2]

 سال ، پزشکی علوم در آموزش راهبردهای ماهنامه دو ، دانشجويان تحصيلی

 2..1، 2 شماره پنجم،

 دانش التحصيلی فارغ دورهی پيشبينی ، نصيری. تويسركانی،م مرادی. م[1۱]

 دانشپژوهان ملی كنفرانس اولين كاوی، داده تکنيکهای از استفاده با آموزان

 1.21اطالعات، فناوری و كامپيوتر

 مطالعه و عالی آموزش مديريت در كاوی داده بخشی اثر ، تاری. م[11]

 مهندسی ملی همايش ،سومين قم استان نور پيام دردانشگاه آن موردی

 2..1اطالعات، فناوری و كامپيوتر

 دانشجويان هيجانی هوش بررسی ياسايی،.ر صادقی،.ا3 خانی ميرزا.ن[12]

 شهيد پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی دانشگاه الورود جديد كارشناسی

 2..1بهشتی،
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