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                عمران دریت دانشجویان رشته قبینی موفقیت یا عدم موفپیش

کاویهای دادهکارگیری تکنیکلی با بهالتحصیفارغ  
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 چکیده

ز اعتبار احرا  ، كارگیری الگوهایی به با   ها گیرد و یافته  كاوی فرایندی تحلیلی است كه برای كاوش داده ها صورت میداده

بینی است و به مفهوم استخراج اطالعات نهان و یا الگوها و روابط مشخص در حجم كاوی پیشهدف اصلی داده. شوند می

بررسی موفقیت یا عدم موفقیت دانشجو یکی از امور مهمی است . اتی بزرگ استها در یک یا چند بانک اطالع زیادی از داده

 و پردازدها میكاوی فرآیندی است كه ازچشم اندازهای مختلف به تحلیل دادهدادهاز آنجا كه . كه در امر آموزش مطرح است

كاوی جهت تحلیالت دادههای تکنیکده از با استفا، در این مقاله كندبندی آنها را در قالب اطالعات مفیدی ارائه می جمع

آماری بر روی  اطالعات مربوط به دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاه شاهرود، قوانین حاكم و عوامل موثر بر 

 . موفقیت و یا عدم موفقیت آنها بدست آمده است

با ارزش در الگوهای خاص و کند که به یافتن می ئهبررسی پارامترهای موثر بر موفقیت دانشجویان، مدلی را ارا در نهایت،

یافتن یك برنامه یا روش موفق تدریس، یافتن  نقاط ضعف دانشجو و عدم ایجاد شرایط بحرانی  مورد دانشجویان موفق،

ریزی ریزی های درسی،  همچنین  برنامه تواند نقش مهمی را در عرصه پیشرفت آموزش عالی و برنامه میو  کندکمك می

 .التحصیلی بهتر ایفا کندنمرات و فارغنشجو در جهت بهبود های دا

 کلمات کلیدی 
 ، پارامتر های موثرالتحصیلیبینی، موفقیت، عدم موفقیت، فارغکاوی، پیشداده
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Forecasting the Success or Failure of Civil Engineering 

Techniquesstudents in Graduation by Using Data Mining  
Mohsen farhadi; Motahare sadat taghavi;mahdiye noroozi 

 

Abstract 
     Data mining is analyzing process that take place for mining the data and findings taking into 

account by applying models. The main purpose of data mining is prediction and is the concept 

of extraction of secret information tip or specified model and relations in large volume of data 

in one or more large databases. investigation of success or failure of students in education is one 

of the major issues that is proposed in training. Since data mining is a process that analyze data 

from different aspects and provides their summary in the form of useful information, in this 

paper by using data mining techniques for statistical analysis on information of civil engineering 

students at shahrood university, governing roles and effective factors on their success our lack 

of success have been achieved.  

Finally, study of effective parameters on student's success, offers the model that helps to 

finding the certain and valuable patterns about successful students and successful plan or the 

method of teaching and student's weak points and avoiding poor conditions, And can play an 

important role in the development of higher education and educational planning, also student's 

planning for improve grades and better graduation. 

Keywords 

     Data mining, prediction, success, failure, graduation, effective parameters. 
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 مقدمه .1

بینی آينده و  توان گفت که پیش با اطمینان می. های مختلف همواره برای انسان جالب و جذاب بوده است بینی آينده در زمینه پیش 

برابر  همواره مشکالت فراوانی در اما. باشد های اصلی و همیشگی مديران سطح باال و میانی می ها از دغدغه ی حوزه تغییرات در همه روند

وجود پارامترهای زياد و در بسیاری . های دقیق و قابل اعتماد را تقريباً غیر ممکن نموده است بینی داشته است که انجام پیش آن وجود

پیکر رياضی نیز از ارائه راهکاری مناسب  های غول موارد را به مسائلی بسیار پیچیده تبديل نموده است که الگوريتم اينگونه موارد پنهان

    [.1]اند بینی کارامد عاجز مانده برای ساخت يك مدل پیش

های آماری و هوش مصنوعی کننده، انواع تکنیكبینیهای پیشی ارائه مدلی جديد و رو به رشد در زمینهکاوی بعنوان يك حوزهداده

های ها و مدلای الگوريتمپیکر دادهان انبارهای غولاست تا بتواند از میاست و با هم درآمیختههای ابتکاری را بکار گرفتهو نیز الگوريتم

 [.32,]بینی پارامترهای مورد نظر کشف نمايداعتمادی را به منظور پیشقابل 

های دانشجويان  های اطالعاتی وسیعی از ويژگی ، بانكصنعتی شاهرودهای ايران اسالمی از جمله دانشگاه  امروزه در اکثر دانشگاه

بینی وضعیت تحصیلی پیش[4,5]. شود را شامل می... بااليی از اطالعات مربوط به سوابق آموزشی، تحصیلی و موجود است که حجم 

دانشجويانی که احتمال افتادن يا مشروطی )دانشجويان بر اساس گذشته تحصیلی آن ها  به منظور شناسايی دانشجويان تحت ريسك 

توان با برنامه پس از شناسايی اين دانشجويان می .یك های داده کاوی می توان انجام دادست که با استفاده از تکنايکی از کارهايی ( دارند

های اضافی و هدر رفتن منابع و استعدادها آن ها انجام داد و از صرف هزينه ريزی ها و مشاوره های تحصیلی مناسب کمك های الزم را به

 [.6]پیشگیری به عمل آورد

د فرآيندهای تواند به تصمیم گیرندگان عرصه آموزش عالی در جهت ارتقاء و بهبونهفته در اين اطالعات میپیدا کردن الگوها و دانش 

های آموزش عالی را در الگوهای پنهان کشف شده، سیستم. ريزی، ثبت نام، ارزيابی و مشاوره کمك شايانی نمايدآموزشی نظیر برنامه

توان داشتن فرآيندهای آموزشی موثرتر، در نتیجه می. کندر هدايت دانشجويان کمك میتری دگیری بهتر و داشتن طرح پیشرفتهتصمیم

 [.7]ها تسهیل نمودهای آموزش عالی در دانشگاهتر را در سیستمکاراتر و دقیق

وهش پژاين  در بعضی از.تالش هايی صورت گرفته است های آموزشی سیستم کاوی و موضوعاتهای اخیر نیز نسبت به دادهدر سال

 رای ديگالهيا در مق [.8]استر در طول ترم تحصیلی پرداخته شده بررسی عوامل مؤثر در بهبود عملکرد دانشجويان رشته کامپیوت هابه

 [.9]التحصیلی توجه شده استدانشجويان رشته کامپیوتر در فارغبینی موفقیت يا عدم موفقیت کاوی به پیشرگیری ابزارهای دادهکابهبا

صورت گرفته و نتايج مورد  Microsoft SQL Server 2008 R2افزار  کاوی در اين مقاله با استفاده از نرم ها و انجام داده ارائه مدل

التحصیالن  های مربوط به دانشجويان و فارغ کاوی بر روی داده های داده در اين مقاله تکنیك .کاوی بیان شده است نظر مراحل مختلف داده

 واحد دانشگاه شاهرود اعمال وسعی شده است که با استفاده از عواملی همچون ترم، جنسیت، معدل کل دانشجو، تعدادان عمری  رشته

-التحصیلی پیشیت يا عدم موفقیت دانشجو در فارغموفق... و ( عمومی، پايه، اصلی)اخذ شده، معدل دروس ( عمومی، پايه، اصلی)دروس 

شود تا به کمك اين آگاهی دانشجو بتواند  التحصیلی دانشجو توصیف و معرفی می ر معدل فارغدر حقیقت عوامل موثر ب. بینی شود

 [.1]التحصیلی بگیرد ترين نتیجه را در هنگام فارغ مطلوب

 یکاوهداد پروژه نهایی فااهد تعریف  .2

 هایكتکنی از آن راستای در که باشدمی تحقیق اين در ما نظر مورد هدف دانشجويان آيندهی و معدل تحصیل وضعیت بینیپیش

 .دهیم ارائه و آورده بدست را ممکن نتايج ترينقدقیو بهترين  تا ايم هکرد استفاده...و تصمیم های درخت جمله از کاویداده مختلف

 : هداف مورد نظر به دو دسته تقسیم می شوندا

 تحصیلی دوره پايان در دانشجو نهايی معدل بینیشپی 
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 بینیازه گیری درصد خطا پیشمقايسه و اند 

 .در نظر گرفته شده است 2,3ترم  ,3,4ترم  ,اول ترم 3,ترم اول 2بینی بر اساس حالت برای پیش چهار

 .بود که در ادامه، روند کار و نتايج اين مورد آورده شده است ترم اول سهبعد از بررسی نتايج، بهترين نتیجه مربوط به حالت 

  مفاهیم اصلی  .3

 کاویداده  1.3

 : است شده پرداخته آنها از برخی به زير در که دارد وجود متعددی تعاريف کاویداده یهزمین در

 انبار در کاوش ديگر  عبارت به يا اطالعات و هاداده از بزرگی حجم میان از ارزش با اطالعات جستجوی فرآيند به کاویداده 

 [10,11].شود می اطالق ها داده

 ها می ، مفید و قابل فهم در دادهبه منظور شناسايی الگو های معتبرکاوی فرايند استخراج دانش از بانك اطالعات داده

 .[10,11]باشد

 

 درخت تصمیم  2.3

دهنده تست مقدار مشخصه بوده و هر انشعاب يك يك درخت تصمیم يك ساختار درختی سلسله مراتبی است که هر گره آن نشان

درخت تصمیم قابل تبديل به . نمايندهای هر دسته را مشخص میها يا توزيعهای درخت نیز دستهبرگ. دهدنمايش میخروجی تست را 

دهند مقدار يك مشخصه و نه دسته آن را در برخی موارد نیز افراد ترجیح می. باشدبندی يا همان قوانین تصمیم میقوانین دسته

در هر حال پیشگويی، تخمین مقدار و برچسب . گردديافتن مقدار مشخصه، پیشگويی اطالق میپیشگويی نمايند، که در اين حالت به 

کاوی که  های داده الگوريتمن نسبت به سايرايای استفاده از آمزوان به تن میآگی های ژکه از وي[. [12,11گیرددسته را با هم در بر می

های  توان از فرمول های مختلفی برای رشد يك درخت وجود دارد می ی که روشنجايشود و از آ تر تفسیر می ته و آسانمدل آن سريع ساخ

 [.13]متنوعی برای تعیین چگونگی تقسیم درخت استفاده نمود

 تحقیق این در شده گرفته کار به ویکاداده فرایند  3.3

باشد، که اين تحقیق طی انجام چند می ها دارای مراحل مختلفیکشف دانش داده. نامندها نیز میکاوی را کشف دانش در دادهداده

 [.14]فاز اصلی صورت گرفته است

 اطالعات و پاک سازی سازیهمادآ 

 ها بهترين مدل و تحلیل داده 

  هاشبکه وابستگیتحلیل مدل درخت تصمیم و 

 ها اعتبارسنجی يافته 

 آماری جامعه  .4

دانشگاه شاهرود شامل  1391سال اول تا نیم 1371سال اول نیم جامعه آماری مورد استفاده اطالعات دانشجويان کارشناسی عمران 

 .است رکورد 808 شامل مده برای پیش بینی معدل کل استکه بهترين حالت بدست آ 3و2و1رکورد است که برای ترم  1473

 سازی اطالعاتهمادآ  .5

اطالعاتی اين  شاهرود که در بانكه دانشجويان رشته عمران دانشگاه است تا با استفاده از اطالعات مربوط ب در اين مقاله سعی شده

کاوی درخت و همچنین با بکار بردن تکنیك داده SQL Server 2008و امکانات موجود در محیط نرم افزار دانشگاه موجود است 

 به شناسايی پارامترهای مؤثر در موفقیت و يا عدم  Business Intelligence Development Studioتصمیم موجود در محیط
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ها در ترم تحصیلی آينده و در نهايت ارائه مدل مربوط به اين بینی شرايط آنموفقیت دانشجويان اين رشته در طول ترم تحصیلی و پیش

 .عوامل بپردازيم

اطالعات از جمله حذف ستون هايی که مقدار تهی را  باشد و ابتدا اصالحات اولیه را بر رویصورت فايل اکسل میهای اولیه بهداده

داشتند و شماره مربوط به گروه درسی، کد مربوط به استاد، نمره اخذ شده در هر درس و فیلدهايی که مورد نیاز نبودند و اضافه کردن 

 .ستون های که مورد نیاز بودند

 ورودی های مدل

 شماره دانشجويی(id) 

 ترم ورود(entrterm) 

 جنسیت(sex) 

  دوره(sysno) 

  ترم اول سهتعداد واحدهای عمومی(publicnum) 

 ترم اول سه یتعداد واحدهای پايه(mainnum) 

  ترم اول سهتعداد واحدهای اصلی(basenum) 

  ترم اول سهمیانگین معدل دروس عمومی(publicavg) 

 ترم اول سهی میانگین معدل دروس پايه(mainavg) 

  ترم اول سهمیانگین معدل دروس  اصلی(baseavg) 

 التحصیلی معدل کل فارغ(gpa) 

 ترم اول سههای  تعداد کل واحد(totalunit) 

  ترم اول سهمعدل(totalavg) 

 مقطع تحصیالت(lvlno) 

 هابهترین مدل و تحلیل داده  .6

 businessکاوی فراهم نموده است که آن را های دادهمحیطی منسجم را برای تهیه و کار با مدل sql serverنرم افزار 

intelligence development studio  حل جامعی را ی راهکاوی است که تهیهها و ابزارهای دادهاوی الگوريتماين محیط ح. نامندمی

 [.7]سازدها، ممکن و آسان میبرای انواع مختلف پروژه

دهد،  می هايی که در اختیار ما قرار ايجاد کرده و با استفاده از سرويس Integration Servicesابتدا يك پروژه جديد از نوع 

 .کنیم نشان داده شده است، ايجاد می (1)  هايی که در شکل بسته

 زير سه به اصلی هایداده مجموعه .بینی شده استنها مدل پیشزشی تقسیم شدند و با استفاده از آموها به دو بخش آزمايشی و آداده

 (هانمونه شده تعیین تصادفی درصد انتخاب) درصدی گیری نمونه ابزار همراه به سازی يکپارچه خدمات سرويس از استفاده با مجموعه

 مدل دقت و صحت آزمودن و (test) تست برای درصد 10 و (train)آموزش برای را هاداده از درصد 90 که ترتیب اين به. دگردي تقسیم

 [15].شد گرفته درنظر
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 التحصیلی بینی معدل در هنگام فارغ ها برای پیش اجرای بستة تفکیك سازی داده(1)شکل 

 

با استفاده از همان پايگاه داده که  data source(ds)در اين نرم افزار بايد ارتباط خود را با پايگاه داده برقرار کنیم، در نتیجه ما يك 

ها ببینیم که برای اين کاوی را از دادهسپس بايد ديدگاه داده. نمايیممیهايمان ارتباط برقرار داده سازيم و بااطالعات در آن قرار دارد می

 mining structureها برقرار شده حال بايد از قسمت جا ارتباط با داده تا اين. کنیمايجاد می data source view (dsv)کار يك 

بینی را برای چهار حالت درنظرگرفته شده انجام سپس پیش [.16]م درخت تصمیم ايجاد نمايیمکاوی را با استفاده از الگوريتيك مدل داده

بینی، ستون شماره دانشجويی به بینی معدل کل، در هنگام ايجاد درخت، ستون معدل کل به عنوان ستون قابل پیشدهیم، برای پیشمی

 .اندهای ورودی انتخاب شدهعنوان ستونعنوان کلید و بقیه پارامترهای ذکر شده در ورودی مدل به 

 

 بینیو انتخاب کلید و پارامتر مورد پیشپارامتر های وردودی ( 2)شکل 

 .که بیشترين مقدار را دارد انتخاب شده است(  1)به عنوان بهترين حالت با توجه به جدول  ترم اول سه,حالت  چهارکه از بین 

 

 



 

 

 ترم ها scoreمقادیر ( 1)جدول 

 Score ترم

 1.62 دو ترم اول

 2.03 سه ترم اول

 1.70 ترم دو و سه

 1.87 ترم سه و چهار

 

ودی معدل کل ممحور ع د که محور افقی معدل کل واقعی وباشترم  می سه بینی معدل را که مربوط بهبهترين حالت پیش (3)شکل

    .دهدبینی شده را نشان میپیش

 

 (بینی شدهواقعی و محور عمودی معدل کل پیش محور افقی معدل کل)بینی نتیجه عملیات پیش( 3)شکل 

 

 هاوابستگیشبکه  تحلیلو مدل درخت تصمیم  .7

 .ورده شده استبینی می شود بدست آرمولی که بر اساس آن معدل کل پیشمشاهده می شود ف( 4)همان طور که در شکل 

    

 
 التحصیلی  بینی معدل کل دانشجو در هنگام فارغ پیش درخت تصمیم و فرمول بدست آمده( 4)شکل 

 

بینی معدل کل ديده در پیش گذارتاثیر پارامتر هایرابطه ی بین ستون ها و مدل ايجاد شده  (8)شکل هایبا توجه به شبکه وابستگی

 .شودمی



 

 

 واحد دروس عمومی تعداد 

 پايه دروس تعداد واحد 

  پايه ,اصلی  ,عمومی (میانگین معدل دروس(  

  

 

 هاشبکه وابستگی( 5)شکل 

 ها اعتبارسنجی یافته  .8

برای . از پروژه گزارش گرفت report server project wizardتوان با استفاده از قسمت بینی میبرای بررسی میزان خطا در پیش 

برای ارزيابی  دانشجو است 88که شامل  ول به تحصیلترم اول افراد مشغ سهتست  جدولشامل اطالعات که   test123جدول ازاين کار

 ( 1)نمودار . بینی شده است، مقايسه کرديمجدول را با ستون معدل کلی که پیشسپس ستون معدل کل در اين . ايمفاده نمودهتخطا اس

 .دهرا نشان می(  gpa)و معدل کل کنونی ( Gpa)التحصیلی  در هنگام فارغبینی پیشمعدل کل مقايسه بین 

 

 بینی معدل کلراداری نشان دهنده میزان خطای پیش نمودار (1)نمودار

بینی  ف کمتر از يك نمره پیشالتحصیلی دانشجويان را با اختال از معدل کل فارغ% 82.38نتايج مقايسه بدين صورت است که حدود

دانشجو که  78واقعی  کل با معدل بینیآمده از پیشبدست کلمشخص است اختالف معدل  (2) طور که در جدولهمان .است کرده



 

 

دانشجو با  7 درصد از آنها يعنی  8.23 کل نمره است و معدل 2تا  0بینی است بین برای پیشدرصد از کل دانشجويان 91.76معادل 

 .استنمره محاسبه شده  2اختالف بیشتر از 

 شده توسط مدل  بینیمقایسه مقادیر واقعی با مقادیر پیش( 2)جدول 

بین مقدار  اختالف

واقعی معدل ترم و مقدار 

 بینیپیش

 

 تعداد دانشجويان

 

 درصد

 82.94 48 نمره 0.8

 82.38 70 نمره 1

 90.88 77 نمره 1.8

 91.76 78 نمره2

 8.23 7 نمره 2بیش از 

 

و تقسیم کردن آن بر معدل اصلی دانشجو برای هر  بینی معدل کلواقعی و مقدار پیش با در نظر گرفتن قدر مطلق تفاضل بین مقدار

بینی محاسبه شد و با گرفتن میانگین از اين مقادير در نهايت میانگین درصد خطای دانشجو، خطای نسبی مدل پیش 88کدام از اين 

 .آمدبدست% 6.03بینی نسبی پیش

 گیری نتیجه  .9

و بررسی موفقیت يا عدم موفقیت  التحصیلیفارغ زمان در کل معدل به پیش بینی کاویهداد هایتکنیك از استفاده با تحقیق اين در

) دروس شد با توجه به پارامترهايی همچون تعدادو سعی  است التحصیلی پرداختهارغدر فدانشگاه شاهرود دانشجويان رشته عمران 

، رنظ های موردت تصمیم بر روی دادهاستفاده از تکنیك درخ دانشجويان و با.....و(عمومی،پايه، اصلی)و معدل دروس ( عمومی، پايه، اصلی

که با توجه به مدل بدست  عوامل و روابط موجود و تأثیرگذار در بهبود عملکرد و موفقیت دانشجويان در طول تحصیل شناسايی شوند

در نهايت اين نتايج شروعی برای . ترم اول به عنوان بهترين حالت و بیشترين وابستگی برای پیش بینی معدل شناسايی شد سه .مدهآ

 .درنظر گرفتن پارامترهای جديد نظیر بومی يا غیر بومی بودن که باچینی  خوشه ادامه تحقیقات و بررسی مدل های ديگری از جمله

امید است استفاده از نتايج  .تری دست يافت به نتايج دقیقتوان میباشد که از آن می و يا عدم استفادهاستفاده از خوابگاه توسط دانشجو 

 .درسی تصمیم گیرندگان عرصه آموزش عالی نمايدبرنامه ريزی  اين تحقیق کمکی در زمینه پیشرفت تحصیلی دانشجويان و
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