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 :چکیده

در این پژوهش با استفاده از تکنیک داده کاوی با روش دسته بندی به کمک داده کاوی آموزشی یکی از کاربردهای مهم داده کاوی است. 

دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت  12332بر روی داده های مربوط به   RapidMinerو نرم افزار  KNN، بیزین و ID3الگوریتم درخت 

به منظور بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس مشخصات فردی و گذشته تحصیلی آنان پرداخته شده 1394تا 1388در بین سال های 

یزی برای نوع ورود دانشجو و نیز تشخیص گروه های  ت می توانند در برنامه ربا استفاده از نتایج این تحلیل، مسئوالن دانشگاه آزاد مرودشاست. 

در راستای بهبود کیفیت وضعیت تحصیلی دانشجویان در رشته های مختلف، تصمیم گیری های الزم را به آموزشی موفق، در نحوه ارائه خدمات 

 عمل آورند.

 کلیدی کلمات

 بندیدسته  -ID3درخت تصمیم -داده کاوی آموزشی 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1

هر جامعه برای رفع نیازهای خود نهاده ای اجتماعی خاصی را به راه انداخته که با ایفای کارکرد معینی به یکی از مایحتاج خود پاسخ 

می دهد. یکی از آن نهادها، آموزش عالی است. نقش آموزش عالی، تربیت نیروی متخصص، ترویج و ارتقاء دانش، گسترش تحقیق و فراهم 

دانشگاه آزاد اسالمی با اندیشه ای خالق و تالش خستگی ناپذیر موفق شده ضمن کمک به اجرای مینه مساعد برای توسعه کشور است. نمودن ز

عدالت آموزش و توزیع عادالنه امکانات فرهنگی و علمی در سراسر کشور با افزایش کمی و کیفی سطوح آگاهی شناخت و شعور فردی و اجتماعی 

یندگی و تولید اندیشه، دانش و فرهنگ به پرورش نیروهای فرهیخته و کارآمد اهتمام کند. آموزش در دانشگاه آزاد اسالمی بر افراد جامعه و زا
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اساس نظام واحدی است. در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس 

 به همان درس محدود میگردد.

 وامروزه در اکثر دانشگاه ها بانک اطالعات وسیعی از ویژگی های دانشجویان موجود است که حجم باالیی از اطالعات مربوط به سوابق آموزشی 

تحصیلی را شامل میشود. پیدا کردن الگوها و دانش نهفته در این اطالعات می تواند به مدیران عرصه آموزشی نظیر ارزیابی و مشاوره کمک 

ی کند. داده کاوی الگوهای قابل فهم، مفید، ناشناخته، معتبر، و بدیع را از داده های آموزشی دانشگاه را در تصمیم گیری بهتری داشتن شایان

طرح پیشرفته تری در هدایت دانشجویان کمک می کند. در نتیجه می توان داشتن فرایندهای آموزشی موثرتر و کاراتر را در سیستم های 

 ه ها تسهیل کرد.آموزشی دانشگا

 پیشینه تحقیق-2

یل خوشه ای را مورد بررسی قرار ( شناسایی عوامل موثر بر افت تحصیلی با استفاده از قوانین انجمنی و تحل1391مینایی و همکاران)

به منظور پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان بر  ،در این پژوهش تالش برای پیاده سازی مدل های داده کاوی پیش بینی کننده .داده اند

وضعیت دانشجو در با توجه به نتایج آماری که از ساخت مدل های پیش بینی کننده  اساس مشخصات فردی و گذشته تحصیلی آنان بوده است.

 .این پژوهش بدست آمده است می توان با اطمینان باالیی از آینده تحصیلی دانشجویان بر مبنای داده های گذشته اطالع حاصل نمود

( پیش بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه بندی فازی در محیط های آموزشی 1394می وهمکاران )محمد رست

و با استفاده از  برای روشن ترشدن روابط بین ویژگی های انتخاب شده از خوشه بندی فازی استفاده شده است. را مورد بررسی قرار داده اند.

بر مبنای الگوهای بدست آمده می توان هر  ی نمرات دانشجویان محیط آموزشی مورد مطالعه پرداخته شد.تکنیک های داده کاوی به پیش بین

او را از  دانشجو را در راستای ویژگی های تاثیرگذار بر روی آن ها از ابتدای ترم راهنمایی و با توجه به نمراتی که در طول ترم کسب می کنند.

 .بر طبق توانایی هایش برنامه ریزی مناسب تحصیلی نمود محدوده نمره نهایی خود آگاه کرد.و

فارغ التحصیل در جهت بهبود و ارتقای سطح علمی  ( به بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان1394سارا زاهدی و الهام عزیزی)

در داده کاوی، به منظور  ID3دانشگاه پرداخته اند. در این پژوهش تالش برای پیاده سازی مدل پیش بینی کننده با استفاده از درخت تصمیم

 پیش بینی معدل و وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس گذشته تحصیلی آنان بوده است.

 داده کاوی -3

 آوری، ذخیره، ارزیابی، تفسیر و تحلیل، بازیابی و اشاعهبا جمع های پشتیبان تصمیم،های نوین اطالعاتی و ارتباطی، و همچنین تکنولوژیفناوری

باشند. یکی از ابزارهای مورد  داشته ر زیادیافراد تاثینیاز به موقع، صحیح و موردیابی بهتوانند در اطالعمی ،اطالعات و دانش به کاربران خاص

از قبل  ،های معتبرهای پیشرفته تحلیل داده به منظور کشف الگوکاوی شامل استفاده از ابزار. داده، داده کاوی می باشدهافناوریاستفاده در این 

هایی )الگوریتم 1های یادگیری ماشینهای ریاضی و متدگوریتم، الها، مدلهای آماریهای بزرگ است. این ابزارشناخته و روابط در مجموعه دادهنا

یه تجز، و شامل آوری و مدیریت داده استکاوی فراتر از جمعباشد. دادهدهند( میصورت اتوماتیک بهبود میکه عملکرد خود را از طریق تجربه به

 [ .1است] 2KDDه اختصار شود. نام دیگر آن کشف دانش در پایگاه داده یا بگویی میو پیش تحلیلو 
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 دسته بندی -4

متداولترین تکنیک است و یکسری نمونه های از پیش تعیین شده را شامل می شود که برای توسعه و مدل به کار می رود که بتواند 

ند، بکه استفاده می کانواعی از موارد ثبت شده را دسته بندی نماید. این شیوه غالبا از درخت تصمیم گیری یا الگوریتم های دسته بندی ش

فرایند شامل یادگیری و رده بندی است. در یادگیری اطالعات آموزشی با الگوریتم دسته بندی تحلیل می شود و اطالعات برای برآورد دقیق 

کننده موارد  قواعد به کار می رود، اگر دقت آن در حد مناسبی باشد می توان از آن برای موارد جدید استفاده نمود. الگوریتم دسته بندی

آموزشی از نمونه های از پیش دسته بندی شده برای تعیین مجموعه ای از پارامترهای موردنیاز برای تفکیک صحیح استفاده می کند ، سپس 

 .[2الگوریتم این پارامتر ها را به مدلی به نام دسته بندی تبدیل می کند]

 

 ID3الگوریتم  -4-1

به پایین می سازد و با طرح سوال که چه صفتی باید در ریشهء درخت آزمایش شود آغاز می  این الگوریتم درختان تصمیم از باال

شی، زکند. برای پاسخ به این سوال، با استفاده از یکی از انواع آزمایش های آماری برای تعیین مناسب ترین صفت برای دسته بندی مثال های آمو

سپس بهترین صفت برای دسته بندی مثال های آموزشی، تصمیم بر اساس هر صفت نمونه  تصمیم بر اساس هر صفت نمونه را ارزیابی می کند.

را ارزیابی می کند. سپس بهترین صفت را انتخاب کرده و به عنوان تست در گرهء ریشهء درخت استفاده می کند. برای هر مقدار ممکن صفت 

متناظر ایجاد شده و مثال های آموزشی بر اساس مقادیر صفت تست، شده به هر گره، برای انتخاب بهترین صفت  تست شده در ریشه، یک گرهء،

برای آزمایشی در آن گره، درخت تکرار می شود. این روش جستجوی حریصانه را برای درخت تصمیم قابل قبول ارائه می دهد که در این 

 ره انتخابهای قبلی، به عقب برگشت نمی شود. الگوریتم، هیچ گاه برای در نظر گرفتن دوبا

 

 استقراء درخت تصمیم -4-2

استقراء درخت تصمیم، یادگیری و ساخت درختان تصمیم از تاپل های آموزشی دارای برچسب کالس است. یک درخت تصمیم همانطور که از 

غیر برگ( در این درخت آزمونی را بر روی یک صفت  نام آن مشخص است، یک ساختار درختی شبیه به فلوچارت دارد. هر گره داخلی )گره

خاصه نشان می دهد و هر شاخه نتیجه آزمون را نمایش می دهد و در هر گره برگ) یا گره پایانی ( یک برچسب کالس نگهداری می شود. 

 .باالترین گره در یک درخت گره ریشه است

 آماده سازی داده  -5

بوده است و به دلیل ناهمخوانی این ساختار با ساختار مطلوب  Excelدر قالب فایل  واحد مرودشت دانشگاه آزادهای که داده آنجاییاز 

اطالعات دانشجویان در قالب چند جدول بوده است، که  ساختار مطلوب تبدیل شود. های موردنظر بهپردازش تحقیق الزم بود تا ساختار سلول

اند و فیلدهای اضافی که در این تحقیق مورد نیاز نبوده است از فایل داده باهم ترکیب شدههداده ذخیره شده است. جداول دو پایگادر پایگاه

 ها حذف گردیده و یا در صورت لزوم متغیر جدید از روی متغیرهای موجود ایجاد گردیده است.داده

 

ها به شرح زیر است:عملیات تمیزکاری داده  

  )،( حذف کاراکترQuotation ااز عناوین فیلده 

  حذفunsigned  از تعاریف فیلدها 
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  حذفBlank   ها از فیلد ها 

 تبدیل کدهای عددی درس ها و رشته های تحصیلی  به ساختار رشته ای 

  بدست آوردن معدل 
 طبقه برای متداول و قوی ابزارهای از یکی تصمیم درخت .میباشد ها داده بروی مدل اجرای نوبت،  اولیه های داده پاالیش از پس

 داده توضیح قواعد سری یک قالب در درخت از آمده دست به پیشبینی تصمیم درخت ساختار در .میباشد پیشبینی و یبند

 بینی پیش بندی و دسته صحت تنها موارد برخی در .است فلوچارت شبیه درختی، ساختار یک تصمیم درخت ساختار .میشود

 .نیست نیاز ه،شد انجام بینی پیش برای توضیحی ارائه لزوما و است مهم

 هدف که این به توجه با .میشود انتخاب میشود، انجام آن بینی پیش که فیلدی دیگر عبارت به یا و هدف متغیر باید بعدی گام در

 تصمیم درخت تکنیک اجرای برای است، دانشجویان تحصیلی سوابق از استفاده با دانشجویان تحصیلی بررسی وضعیت این تحقیق

میشود. در این تحقیق معدل کل به سه دسته خوب، متوسط، بد تقسیم  انتخاب کل معدل هدف فیلد دانشجویان داده پایگاه بروی

دانشجویان با وضعیت تحصیلی  16تا  12جز دانشجویان با وضعیت تحصیلی خوب و معدل بین  16بندی شده اند. معدل باالی 

 می شوند.دانشجویان با وضعیت تحصیلی بد محسوب  12متوسط و معدل زیر 

 

 یادگیری مدل -6

از  بینی های پیشروش شوند.بندی میهای توصیفی طبقهبینی و روشهای پیشهای مختلف کاوش داده در دو گروه روشروش

ای هکنند. در متون علمی مختلف روشبینی کردن مقدار یک ویژگی مشخص استفاده میها برای پیشمقادیر بعضی از ویژگی

سه روش یادگیری  6و تشخیص انحراف 5، رگرسیون4بندیهای دستهشوند. روشنیز شناخته می 3های باناظرینی بانام روشبپیش

 بینی هستند.کاوی با ماهیت پیشمدل در داده
ها را بدون در نظر گرفتن هر گونه برچسب و یا متغیر کنند که روابط حاکم بر دادهالگوهای قابل توصیفی را پیدا می های توصیفیروش

بندی، های خوشهشوند. روشهای بدون ناظر نیز شناخته مینام روشهای توصیفی با خروجی تبیین نمایند. در متون علمی مختلف روش

عملکردهای داده کاوی در کاوی با ماهیت توصیفی هستند. کاوش قوانین انجمنی و کشف الگوهای ترتیبی سه روش یادگیری مدل در داده

[.1شکل زیر نشان داده شده اند]  

در این پژوهش از روش دسته بندی که جزء روش های پیش بینی است، جهت پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان استفاده شده 

آزمایشی موجود است. مجموعه داده های آموزشی است. در روش دسته بندی یک زیرمجموعه داده آموزشی و یک زیرمجموعه داده 

ندی ارسال می شود. در ادامه مدل ساخته شده بر اساس مجموعه داده های آزمایشی مورد سنجش به بخش یادگیری مدل دسته ب

قرار می گیرد. الگوریتم دسته بندی کننده، ویژگی دسته هر رکورد را در مجموعه داده های آزمایشی در فرایند پیش بینی دسته 
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، الگوریتم قانون بیزین، ID3ده در این پژوهش الگوریتم درخت مورد استفاده قرار نمی دهد. الگوریتم های دسته بندی استفاده ش

 الگوریتم نزدیکترین همسایه می باشد.

 ID3یادگیری درخت 

استفاده از عملگر درخت تصمیم -1این الگوریتم یکی از تاثیرگذارترین الگوریتم ها در حوزه دسته بندهای مبتنی بر درخت تصمیم است. شکل

ه بندی های دستبرای استفاده از عملگر را به تفصیل نشان داده است. برای به کار بردن این عملگر، از عملگرهای دیگر نیز استفاده شده است.

استفاده شده است. این  Generate Attributeنیازمند ایجاد فیلدی به عنوان فیلد دسته هستیم. برای ایجاد این فیلد از عملگری با نام 

رمالیزه مقادیر ویژگی ها را به یک بازه مشخص ن  Normalizeعملگر عملگر یک فیلد را به وجود آورده و آن فیلد را به دسته تبدیل می کند. 

یک مجموعه داده را به عنوان ورودی در نظر گرفته و یک مجموعه داده جدید را که شرایط  Filter Examplesانجام داده است. عملگر 

وخروجی را  نوع فیلد دسته را به برچسب دسته تبدیل کرده Set Roleعملگر موردنظر را ارضاء می کند به عنوان خروجی باز گردانده است. 

داده شده است تا این عملگر مدل مربوطه را بر اساس ورودی هایش بسازد. بعد از این که مدل ساخته شد. مدل به همراه داده   ID3ر به عملگ

فرستاده شده است تا این عملگر مدل را بر روی داده اعمال کند و با این کار هر یک از رکوردها را مورد پیش بینی  Apply Modelبه عملگر 

 .[2]ستقرار داده ا

 

                   

 ID3فرآیند یادگیری دسته بند -1شکل  

 

 میزان یک فوق های الگوریتم از کدام هر برای نتیجه در مدل آنالیز و دانشجویان داده پایگاه بروی فوق الگوریتمهای اجرای از پس

 تصمیم درخت مدل .میشود حاصل 1 شماره جدول صورت به آموزش و تست های داده ویربر الگوریتم صحت و بینی پیشدر دقت

 بیشترین که الگوریتمی 1شماره جدول اساس بر و است شده گرفته نظر در تست درصد 30 و آموزش درصد 70اساسبر شده ساخته

 پیش جهت مدلی عنوان به را آن از حاصل قوانین و میکنیم انتخاب نهایی مدل و الگوریتم عنوان به را دارد بینی پیش در را دقت

 .مینماییم ارائه دانشجویان تحصیلی رفتار بینی
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مورد  82نسبت به سایر مدل ها باالتر می باشد و به طور تقریبی درصد  ID3همانطور که مالحظه می شود دقت تکنیک درخت تصمیم در مدل 

 ، نتایج زیر حاصل شد.ID3یری از الگوریتم های گام آخر با تحلیل مجموعه داده ها و بهره گ قبول می باشد. در

 نتایج -7

ن . همچنیوضعیت تحصیلی بد راکسب نمودند در مقطع کارشناسی در رشته حقوق عمومی  غیر بومی دانشجویان زن و مرد متاهل

 .سال بوده  40سال و سن مردان باالتر از  40تا  22در این مطالعه سن بررسی شده زنان بین 

 دانشجویان زن متاهل بومی در مقطع کارشناسی در رشته روانشناسی وضعیت تحصیلی خوب را کسب نمودند.

 در مقطع کارشناسی در رشته مدیریت آموزشی وضعیت تحصیلی خوب را کسب نمودند. دانشجویان مرد متاهل شهرهای دور و نزدیک

دانشجویان زن در رشته مهندسی شیمی صنایع غذایی و دانشجویان مرد در رشته مهندسی شیمی صنایع پاالیش وضعیت تحصیلی 

 خوب را کسب نمودند.

 دانشجویان زن متاهل  شهرهای نزدیک در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی وضعیت تحصیلی متوسط را کسب نمودند.

 و دانشجویان زن متاهل بومی در رشته حسابداری وضعیت تحصیلی متوسط و دانشجویان زن مجرد بومی وضعیت تحصیلی خوب

 دانشجویان مرد مجرد بومی در رشته حسابداری وضعیت تحصیلی متوسط را کسب نمودند.

دانشجویان زن مجرد شهرهای نزدیک  در رشته مهندسی شیمی صنایع غذایی وضعیت تحصیلی خوب و متوسط و دانشجویان زن 

 د.مجرد شهرهای دور وضعیت تحصیلی خوب را کسب نموده ان

دانشجویان زن مجرد شهرهای نزدیک در رشته مهندسی فناوری اطالعات وضعیت تحصیلی بد را کسب نمودند با بررسی رتبه قبولی 

 می باشد. 7352این دانشجویان کمتر از 

 ی وضعیت تحصیلی خوب ومتوسط را گذرانده اند.دانشجویان مرد متاهل بومی در رشته علوم تربیتی برنامه ریز

 دانشجویان مرد متاهل بومی در رشته مدیریت امور بانکی وضعیت تحصیلی بد را کسب نمودند.

 KNN بیزین ID3درخت تصمیم 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتمتغیرهای   %82.364 %75.736 %71.592 
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 پیشنهادات -8

هایی که با رشته خصوص  در  کارشناسی ارشددر مقطع کارشناسی و با وضعیت تحصیلی خوب  افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان زن و مرد

 توجه به نتایج فوق پیشرفت قابل مالحضه ای داشته اند

داشته انداضافه نمودن رشته های کارشناسی ارشد در رشته هایی که دانشجویان پیشرفت تحصیلی   

 بررسی عوامل افت تحصیلی دانشجویان زن و مرد در رشته حقوق عمومی 

 پیشنهاد به دانشگاه های غیر بومی جهت اضافه نمودن رشته هایی که دانشجویان غیر بومی در این رشته ها دچار افت تحصیلی شده اند 

بهتر آنها و ارائه خدمات بهتر ثبت اطالعات کامل تر دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه جهت شناسایی  
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