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 چکیده.1

های امروزه در اکثر دانشگاه .در دنیای به شدت رقابتی امروز، اطالعات به عنوان یکی از فاکتورهای تولیدی مهم پدیدار شده است

تحصیلی و موزشی، های دانشجویان موجود است که حجم باالیی از اطالعات مربوط به سوابق آان بانک اطالعاتی وسیعی از ویژگیایر

بینی عملکرد نظام آموزشی وبهبود فرایندهای تواند در جهت پیشاین اطالعات میپیدا کردن الگو دانش .شودرا شامل می... 

های راج دانش معنادار از مجموعه دادههای داده کاوی ابزارهای تحلیلی هستند که برای استختکنیک .آموزشی کمک شایانی کند

-گیرند، همچنین کاربردهای داده کاوی در آموزش عالی به تازگی مورد توجه قرار گرفته است و دانشگاهمی بزرگ مورد استفاده قرار
های تاریخی از دادهتوانند آن را ای هستند که مییهای اولش باقی بمانند نیازمند دانش پایهها به منظور اینکه در حوزه رقابتی آموز

تری گیری بهتر و داشتن طرح پیشرفتهده سیستم آموزش عالی را در تصمیمنهان کشف شالگوهای پ. شان استخراج کنندعملیاتی

های آموزش تر را در سیستمکاراتر و دقیق توان داشتن فرایندهای آموزشی موثرتر،در نتیجه می.کنددر هدایت دانشجویان کمک می

 .عالی در دانشگاه تسهیل کرد

های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بوئین زهرا در رشته مدیریت بازرگانی در شش های مورد استفاده این تحقیق دادهداده

 که در نیمسال دوم هستند 09الی  09یان ورودی سال کلیه دانشجو. باشندیگرایش و رشته مهندسی کامپیوتر در دو گرایش م

آن ارائه گردیده  و پیش بینی عملکرد نظام آموزشی در این مطالعه مدلی جهت تحلیل. اندواحد اخذ کرده 09-09سال تحصیلی 

 .است
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 مقدمه.2

ها توجه اطالعات از دادهدر نتیجه تالش برای استخراج.باشدهای تولیدی مهم میز فاکتور، اطالعات یکی ادر دنیای رقابتی امروز

-نالیز و کشف دانش مفید ازدادهآهای مختلف نیاز به ها در زمینهبه علت افزایش داده .را به خود جلب کرده است بسیاری از افراد
 .توان به این اهداف دست یافتهای داده کاوی میه داریم، که با استفاده از تکنیکآوری شدهای جمع

 ی استخراج اطالعات از پایگاهبه مسئله،گذاشته و با نگرشی نوی ظهور رصهپابه ع 09ی کاوی فرآیندی است که در آغاز دههداده 

ده کاوی دادر حال حاضر .ها منتشر شدکشف دانش و معرفت از پایگاه دادهی ی مجلهاولین شماره،6001در سال . پردازدها میداده

 .(6939مشکانی و ناظمی، )ست های حجیم بوده واهمیت آن رو به فزونی ااز دادهبرداری موثرمهمترین فناوری جهت بهره

ها میکه به گردآوری حجم وسیعی از دادههایی ، اما کاربردهای آن در سایر حوزهداده کاوی در ابتدا از حوزه  تجارت برخاست

صنعتی و ها، مراکز کاربرد داده کاوی در بانکامروزه بیشترین . شدپردازند که دستخوش تغییرات پویا نیز می گردند،مفید شناخته 

وی که در دنیای تجارت استفاده های داده کابسیاری از تکنیک.ها و موارد دیگر استکارخانجات بزرگ،مراکز درمانی، بیمارستان

تجارت مورد استفاده هایی که در حال حاضر در بخش تقریبا تمامی مدل.باشندی آموزش عالی میشدند، قابل انتقال به حوزهمی

های امروزه در اکثر دانشگاه. باشدی آموزش عالی میی تحقیق در حوزهمستقیما یا با اندکی تغییرات قابل استفاده براگیرند، قرار می

موزشی، تحصیلی و های دانشجویان موجود است که حجم باالی از اطالعات مربوط به سوابق آان بانک اطالعاتی وسیعی از ویژگیایر

بینی عملکرد نظام آموزشی وبهبود فرایندهای تواند در جهت پیشاطالعات می و دانش اینپیدا کردن الگ.شودرا شامل می... 

های مختلف به صورت پنهان ها الگوها و روابط بسیار جالبی میان پارامتردر عمق درون این حجم داده .آموزشی کمک شایانی کند

 .ماندباقی می

ش باقی ها به منظور اینکه در حوزه رقابتی آموزدانشگاه.توجه قرار گرفته استکاربردهای داده کاوی در آموزش عالی به تازگی مورد 

های داده تکنیک .شان استخراج کنندهای تاریخی عملیاتیاز دادهتوانند آن را ای هستند که مییهای اولبمانند نیازمند دانش پایه

 .گیرندبزرگ مورد استفاده قرار میهای وعه دادهراج دانش معنادار از مجمکاوی ابزارهای تحلیلی هستند که برای استخ

تری در هدایت دانشجویان کمک گیری بهتر و داشتن طرح پیشرفتهده سیستم آموزش عالی را در تصمیمالگوهای پنهان کشف ش

دانشگاه تسهیل  های آموزش عالی درتر را در سیستمکاراتر و دقیق توان داشتن فرایندهای آموزشی موثرتر،در نتیجه می. کندمی

 .کرد

الگوهای کشف شده را شود ولی اهمیت و ارزش ها استفاده میف الگوها و روابط پنهان بین دادههر چند داده کاوی برای کش

همچنین داده کاوی در تشخیص و کشف .این گونه موارد باید توسط کارشناسان ماهر و خبرگان تعیین گردد. کندمشخص نمی

ان و تحلیل هایش و موفقیت نهایی به خبرگده کاوی برای بیان و تعبیر یافتهبنابراین  دا.جدی عمال موفق نیستروابط اتفاقی و غیر 

 .گران متبحر نیاز دارد

گاه به منظور رسیدن به های سیستم آموزشی دانشروندها و الگوهای پنهان در داده دسته بندی دانشجویان و همین طور یافتن

ناسب برای دانشجویان،پی بردن به وضعیت آموزشی دانشگاه،شناخت رفتار و وضعیت دانشجویان، پیش های تقریبا مدسته بندی

شان و ویان در جهت بهبود  وضعیت  آیندههای صحیح به دانشجن، ایجاد راهکارها و دادن مشاورهبینی سطح علمی دانشجویا

 .باشداهداف مورد انتظار این تحقیق می مسائلی از این دست،

آوری شده، که از جامعه اطالعات واقعی های جمعتوصیفی تحلیل داده این است تا با بکارگیری مدل های داده کاویتحقیق هدف 

دانشجویان استفاده شده است، به سواالتی در زمینه تحلیل رفتار دانشجویان و نظام آموزشی و با بکارگیری مدل های داده کاوی 

 .آینده پاسخ داده شودپیش بینانه، سطح علمی آنها در 
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 روش انجام تحقیق. 3

 :فاز اصلی صورت گرفته است انجام چنداین تحقیق در طی 

 بررسی و تحلیل آن و انتخاب داده مناسبها،آوری دادهجمع .6
 های اطالعاتیپردازش دادهپیش  .9
 های اطالعاتیبروی دادهو درخت تصمیم بندی خوشه هایاعمال تکنیک .9
 ها ت تحصیلی کنونی آندانشجویان بر اساس وضعیبندی دسته .4
 

 روش جمع آوری اطالعات. 3-1

نتایج مفید و ارزشمند دست  باشد که بتوان بر اساس آن بههای اطالعاتی مییابی به دادهاولین گام در مبحث داده کاوی دست

-ت که این دادهآزاد واحد بوئین زهرا استخراج گردیده اس داده های به کار رفته در این پروژه از پایگاه داده دانشجویان دانشگاه.یافت
ارشد دانشگاه بوئین زهرا در رشته های مدیریت بازرگانی در شش گرایش بازاریابی، نفر از دانشجویان کارشناسی 6996 ها اطالعات

باشد و از این افزار و هوش مصنوعی میگرایش نرم بازرگانی داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول و رشته مهندسی کامپیوتر در دو 

انشجویان ورودی سال کلیه این د. باشندنفر دانشجوی رشته کامپیوتر می 633نفر دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و  368میان 

 . واحد اخذ کرده اند 09-09باشند که در نیمسال دوم سال تحصیلی می 09الی  09
 

 تیهای اطالعاپیش پردازش داده. 3-2
هیچ گونه ت در این عملیا.رسدظر میکردن با مجموعه کاهش یافته منطقی به نها و ساخت مدل اولیه، اغلب کاردادهبرای اکتشاف 

 6جدول شماره مجموعه صفات انتخاب شده به عنوان نتیجه در همچنین .رکوردی با اطالعات خالی و یا از دست رفته نداریم

 .نمایش داده شده است
 

 طالعاتی انتخاب شده و خصیصه عددی برچسب فیلدهافیلدهای ا  :1جدول 

 نوع ویژگی کد گذاری نام فیلد

9:زن - 6:مرد جنسیت اسمی -کیفی   

گرایش-رشته  

 

6:بازرگانی،بازاریابی  

9:بازرگانی داخلی  

9:بازرگانی،مالی  

4:بازرگانی بین المللی  

8:بازرگانی بیمه  

1:بازرگانی تحول  
اسمی -کیفی  

  7:کامپیوتر،نرم افزار

3:کامپیوتر،هوش مصنوعی  

09 – 06 – 09 سال ورود  عددی 

 عددی بصورت عدد تاریخ تولد

اسمی –کیفی  4:غیر مرتبط -9:نیمه مرتبط -9:مرتبط -6:کامال مرتبط مرتبط بودن مدرک پایه  

9:شاغل - 6:غیرشاغل وضعیت شغلی اسمی -کیفی   

اسمی -کیفی 9:غیرمشمول–9:پایان خدمت ندارد -6:پایان خدمت وضعیت سربازی  
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اسمی -کیفی 9:سهمیه دارد -6:سهمیه ندارد وضعیت سهمیه  

9:متاهل -6:مجرد وضعیت تاهل اسمی -کیفی   

ارشددر رتبه قبولی   عددی بصورت عدد 

 معدل کارشناسی دانشجو

به باال 67:عالی  

67الی  68:خوب  

68الی  64:متوسط  

64زیر: ضعیف  

 کیفی

 عددی بصورت عدد تعدا واحد اخذ شده

 عددی بصورت عدد تعداد واحد قبولی

 معدل

به باال 67:عالی  

67الی  68:خوب  

68الی  64:متوسط  

64زیر :ضعیف  

 کیفی

 

 های اطالعاتیهای داده کاوی بروی دادهها و مدلاعمال تکنیک .3-3

 خوشه بندی. 3-3-1

بندی عاتی را دستههای پایگاه اطالبندی است که دادهها خوشهاستخراج دانش از دادهه کاوی جهت یکی از روش های متداول در داد

بلکه . شونده صورت مستقل و وابسته تقسیم نمیای از قبل وجود ندارد و در واقع متغیرها ببندی هیچ دستهدر روش خوشه. کندمی

های هر خوشه و بر مبنای عملکرد شباهت دارند و با تحلیل ویژگیهم ها هستیم که به هایی از دادهبندی به دنبال گروهدر خوشه

 .ها به نتایجی برسیم که در آینده نتیجه بهتری حاصل شودآن

های رفتاری مورد استفاده قرار بندی مشاهدات در خوشهده در داده کاوی است که جهت طبقههای مورد استفابندی از مدلخوشه

تحد کردن آمار و بندی با مخوشه. کندای را تسهیل میهای بزرگ دادهروابط موجود میان گروهاین تکنیک تشخیص . گیردمی

ای از مشاهدات های مجزا است، یک خوشه مجموعهای بزرگ به گروههای دادهبندی کردن پایگاهها، در جستجوی بخشالگوریتم

معموال معیار اندازه گیری . باشندها دیگر دور میای درون دستهدهکه از دا اند در حالیبه یکدیگر از ابعاد مختلف نزدیک است که

 (larose, 2006).فاصله میان دو مشاهده از فرمول فاصله اقلیدسی که در زیر آمده است محاسبه می شود

(6                         )                 

رغم سادگی آن یک روش این روش علی. میباشد  K-Meansبندی الگوریتم های خوب و قوی خوشهبه طور معمول یکی از روش

این . شودوش روشی انحصاری و مسطح محسوب میاین ر. شودبندی دیگر محسوب میهای خوشهی بسیاری از روشپایه برا

 .رسیمبندی مناسب میس محاسبه خطا و تصحیح آن به خوشهها و سپتصادفی مرکز دسته الگوریتم با یافتن

 :باشدبه شرح زیر می k-meansهای الگوریتم گام

ی موجود  نقطه nنقطه از  kبهتر است )های ابتدایی به صورت تصادفی  ی دلخواه به عنوان مراکز خوشه نقطه kانتخاب : 6گام 

 .(انتخاب شود
 .ها ها با توجه به بیشترین شباهت آن به مراکز خوشه تخصیص هرشی به خوشه: 9گام 

 .شود ن اشیاء آن خوشه، محاسبه میها به این معنی که برای هر خوشه، میانگی به روز کردن مراکز خوشه: 9گام 
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در این حالت الگوریتم )ها رخ ندهد ها، تا هنگامی که هیچ تغییری در خوشه با توجه به مراکز جدید خوشه9بازگشت به قدم : 4گام 

 .(پایان یافته است

بندی، خوشههای یکی از الگوریتم.باشدای مییا همان دو مرحله two stepsبندی روش خوشههای معمول در از دیگر روش

این روش، ابزاری اکتشافی است که برای آشکار نمودن خوشه های ذاتی و طبیعی موجود در . ای استبندی دومرحلهالگوریتم خوشه

 . شوند، طراحی شده استه داده که به طور معمول دیده نمیمجموع

ها ای از خوشهها را به تعداد بهینهزیرخوشه AICو   BICاین الگوریتم به صورت خودکار و با معیارهایی هم چون   ها،تعداد خوشه

 .کندتبدیل می

مدیریت بازرگانی در تمامی  های مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی بوئین زهرا در دو رشتهداده

بندی سازی این خوشهاه اطالعاتی برای پیادههای بازرگانی و کامپیوتر در دو گرایش نرم افزار و هوش مصنوعی به عنوان پایگگرایش

 .برای ساخت مدل استفاده شده است IBM SPSS Modelerبرای این کار از نرم افزار . استفاده شده است

-Kهای خوشه بندی های ورودی مدلاین پروژه ابتدا بروی داده در. تها اسهمان تعداد خوشه یا Kاولین کار مشخص کردن 
Means  وtwo steps ها بر اساس مقدار گردد و در نهایت تعداد خوشها تعداد کالسترهای مختلف اجرا میبSilhouetteی هر برا

برای رشته مدیریت  9 جدول. آیدبه دست می  two stepsو  K-Meansبندی های مختلف خوشهدو رشته با استفاده از مدل

های اجرا شده را بصورت مرتببا استفاده و مدلSilhouetteها، مقدارخوشه برای رشته مهندسی کامپیوتر تعداد 9بازرگانی و جدول 

 .نمایش داده استtwo stepsو  K-Meansاز هر دو مدل
 

 

 های مختلفهای مختلف در مدلبرای خوشه Silhouetteمقدار : 2جدول

 Silhouette Model هاخوشهتعداد 
4 968/9 K-Means 
9 964/9 K-Means 
8 990/9 K-Means 
1 903/9 K-Means 
7 909/9 K-Means 
9 939/9 K-Means 
9 939/9 Two-Step 

 
 

 های مختلفهای مختلف در مدلبرای خوشه Silhouetteمقدار : 3جدول

 Silhouette Model هاتعداد خوشه
4 917/9 Two-Step 
9 916/9 K-Means 
1 91/9 K-Means 
9 983/9 Two-Step 
7 983/9 K-Means 
4 981/9 K-Means 
8 984/9 K-Means 
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 پیاده سازی و تحلیل خوشه بندی در مطالعه موردی دانشگاه آزاد بوئین زهرا 3-3-2
 IBMبندی روش ذکر شده در اطالعات پایگاه داده دانشگاه آزاد اسالمی واحدبوئین زهرا که با نرم افزار بعد از پیاده سازی و خوشه

SPSS Modeler  ،و رشته  4های مختلف برای رشته مدیریت بازرگانی در جدول های زیر که بر اساس ویژگیتحلیلاجرا گردید

 .آیدآمده است، بدست می 8کامپیوتر در جدول 
 

 (رشته مدیریت بازرگانی)ها در خوشه بندی بر اساس نوع ویژگی مشخصات هر خوشه :4جدول 

 (4)خوشه  (9)خوشه  (9)خوشه  (6)خوشه  نام فیلد

 7/96 3/64 9/99 9/96 درصد هر خوشه

 6 9 6 9 جنسیت

 6%( 99)  4%( 99)  9%( 94) 6%( 99) گرایش

 73/09 03/06 04/06 34/09 سال ورود

 96/83 89/19 91/87 33/16 تاریخ تولد

 6%( 98) 9%( 99) 9%( 94) 6%( 49) مدرک پایه

 9%( 31) 9%( 78) 9%( 09) 9%( 79) وضعیت شغلی

 6%( 30) 9 6%( 08) 9 وضعیت سربازی

 6%( 01) 6%( 00) 6%( 01) 6%( 00) سهمیه

 9%( 10) 6%( 14) 9%( 76) 6%( 16) وضعیت تاهل

 11/914 74/948 38/949 31/993 رتبه قبولی

 49/64 38/64 49/64 39/64 میانگین معدل پایه

 06/96 94/0 37/3 69/96 تعداد واحد قبولی

 09/98 93/63 93/60 39/98 تعداد واحد انتخابی

 96/61 34/61 99/61 47/61 میانگین معدل کل

 983 696 919 679 (نفر)تعداد
  

درصد از کل دانشجویان را به خود اختصاص داده است که رتبه دوم را از نظر جامعه آماری  96این خوشه حدود  (:6)تحلیل خوشه 

بوده  06این دانشجویان اغلب ورودی سال . باشدها بازاریابی میتمامی دانشجویان این خوشه پسر هستند و گرایش اکثریت آن. دارد

باشد و کارت پایان خدمت دارند، مدرک پایه این می 83انگین تاریخ تولد آنها سال می غالبا. باشندمی 09و برخی نیز ورودی سال 

اکثریت . اندای برای قبولی استفاده نکردهن خوشه از هیچ سهمیهدرصد از دانشجویان ای 08افراد غالبا کامال مرتبط و نیمه مرتبط، 

از لحاظ رتبه قبولی نسبت به باشد که بدترین عملکرد را می 918ها آن باشند و میانگین رتبه قبولیغالبا متاهل می. باشندشاغل می

 91ها تا این ترم و میانگین واحد انتخابی آن 49/64همچنین میانگین معدل کارشناسی افراد این خوشه . های دیگر دارندخوشه

ر مقطع ارشد میانگین معدل نگین معدل کل داین خوشه از لحاظ میا. باشدواحد می 99نگین واحد قبولی آنها باشد و میاواحد می

 .را دارند و در وضعیت خوب قرار دارند 96/61

شود  که رتبه آخر را از نظر جامعه آماری به خود اختصاص درصد از کل دانشجویان را شامل می 68این خوشه (:9)تحلیل خوشه 

، باشدانی بین المللی و مدیریت مالی میها اکثرا بازرگآنباشند، گرایش تحصیلی دانشجویان این خوشه همگی دختر می. داده است

ها نیمه مرتبط و هستند و مدرک پایه اکثریت آن 19این افراد میانگین متولدین سال . باشندمی 09این دانشجویان ورودی سال 

درصد از دانشجویان  14اند و نکرده قبولی در دانشگاه استفاده ها شاغل بوده و از سهمیه برایاکثریت غالب آن. باشدغیر مرتبط می

 .این خوشه متاهل و مابقی مجرد هستند
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میانگین تعداد واحد انتخابی دانشجویان این . باشدمی 38/64میانگین معدل پایه آنها بوده و  941میانگین رتبه قبولی این خوشه 

ین رتبه باشد که از این لحاظ بهترمی 34/61ها کآلنمیانگین معدل . باشدواحد می 0ها واحد و میانگین واحد قبولی آن 63خوشه 

 .های دیگر دارندو عملکرد را در بین خوشه

ن این دانشجویا. درصد به لحاظ جامعه آماری باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است 99خوشه شماره سه با  (:9)تحلیل خوشه 

هستند و گرایش اکثر  09اکثر این دانشجویان ورودی سال . هستند 87باشند، میانگین متولد سال خوشه پسر و غالبا متاهل می

 0ها باشد و میانگین واحد قبولی آنواحد می 60واحدهای درسی اخذ شده باشد و میانگین ها مدیریت مالی و مدیریت تحول میآن

 درصد از این دانشجویان از  سهمیه برای 08دانشجویان این خوشه اکثرا شاغل هستند و کارت پایان خدمت دارند و . باشدواحد می

ها سایر خوشه اند که به نسبتی قبولی در دانشگاه استفاده کردهها از سهمیه برادرصد از آن 8اند و قبولی در دانشگاه استفاده نکرده

-ها اکثر نیمهرشناسی آنمدرک کا. اندر دانشگاه را به خود اختصاص دادهباالترین جامعه آماری استفاده از سهمیه برای قبولی د
اد دانشجویانی که افر. باشدمی 949است و میانگین رتبه قبولی این افراد  49/64ها مرتبط است و میانگین معدل کارشناسی آن

اند و ها به خود اختصاص دادهرتبه چهارم را در بین سایر خوشه99/61دهند با میانگین معدل کل حاضر در این خوشه را تشکیل می

 .باشندترین خوشه مییفضع

که رتبه سوم را از نظر جامعه آماری به خود اختصاص شود درصد از کل دانشجویان را شامل می 96این خوشه  (:4)تحلیل خوشه 

 06مه بوده، اکثریت ورودی سال المللی و بیها بازاریابی، بازرگانی بینباشند، گرایش آندانشجویان این خوشه دختر می. استداده 

اکثر دانشجویان این . باشدها کامال مرتبط میهستند و مدرک پایه اکثریت آن 19متولدین این خوشه میانگین متولد سال . باشندمی

 .باشنداز دانشجویان این خوشه متاهل می درصد 49اند و قبولی در دانشگاه استفاده نکرده خوشه شاغل بوده و از سهمیه برای

میانگین تعداد واحد انتخابی دانشجویان این . باشدمی 39/64ها بوده و میانگین معدل پایه آن 990خوشه میانگین رتبه قبولی این 

ین لحاظ رتبه باشد و از امی 47/61ها میانگین معدل کل آن. باشدواحد می 96قبولی این دانشجویان  و میانگین واحد 91خوشه 

 .ها دارددوم را در بین خوشه
 

 (رشته مهندسی کامپیوتر)خوشه در خوشه بندی بر اساس نوع ویژگی ها  مشخصات هر: 5جدول

 (4)خوشه  (9)خوشه  (9)خوشه  (6)خوشه  نام فیلد

 4/69% 1/99% %91 %96 درصد هر خوشه
 9 9 6 6 جنسیت
 3%(699) 7%(09) 7%(03) 3%(699) گرایش

 90/06 08/09 49/06 68/06 سال ورود

 91/14 64/14 17/19 66/19 تاریخ تولد

 9%(699) 6%(09) 6%(08) 9%(37)  مدرک پایه

 9%(81) 9%(84) 9%(70) 9%(80)  وضعیت شغلی

 9 9 6%(39) 6%(10) وضعیت سربازی

 6%(699) 6%(01) 6%(04) 6%(07) سهمیه

 6%(39) 6%(79) 6%(83) 6%(79) وضعیت تاهل

 06/09 77/991 74/996 0/687 رتبه قبولی

 89/64 41/68 79/64 84/64 پایهمیانگین معدل 

 69/69 07/67 84/69 84/69 تعداد واحد قبولی
 91/99 69/96 91/97 69/93 تعداد واحد انتخابی

 99/68 11/68 13/64 91/64 میانگین معدل کل
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 99 87 17 90 (نفر)تعداد

 

. درصد از کل دانشجویان را به خود اختصاص داده است که رتبه سوم را از نظر جامعه آماری دارد 96 این خوشه (:6)تحلیل خوشه 

بوده و غالبا  06این دانشجویان ورودی سال . باشدمصنوعی میدانشجویان این خوشه مرد هستند، گرایش تمامی آنها نرم افزارهوش 

ای برای باشد، تقریبا سهمیهها مرتبط میمدرک پایه اکثریت آن. شندبامی 14و درصد اندکی  19آنها سال  میانگین تاریخ تولد

ها باشند و میانگین رتبه قبولی آنیدرصد از افراد این خوشه شاغل و بقیه غیرشاغل هستند، اکثرا مجرد م 19حدودا . قبولی ندارند

همچنین میانگین . های دیگر دارندت به خوشهاز لحاظ رتبه قبولی نسبباشد که بعد از خوشه چهارم بهترین عملکرد را می 683

-می واحد 69واحد و میانگین واحد قبولی  93ها تا این ترم و میانگین واحد انتخابی آن 84/64معدل کارشناسی افراد این خوشه 
 .ها دارندهرتبه آخر را در بین سایر خوش91/64این خوشه از لحاظ میانگین معدل کل در مقطع ارشد با میانگین معدل . باشد

که رتبه اول را از نظر جامعه آماری به خود اختصاص شود درصد از کل دانشجویان را شامل می 91این خوشه (:9)تحلیل خوشه 

-می 09و  06شجویان ورودی سال های باشد، این دانها نرم افزار میآنباشند، گرایش وشه مرد میدانشجویان این خ. داده است
درصد از  39باشد، ها کامال مرتبط میپایه اکثریت آنهستند و مدرک  19و برخی نیز  19نگین متولدین سال این افراد میا. باشند

 ای برایاز افراد این خوشه از هیچ سهمیه درصد 04دانشجویان تشکیل دهنده این خوشه شاغل بوده و برخی نیز غیرشاغل هستندو

ی قبولی در بسیار کمی در حد انگشت شمار از دانشجویان این خوشه از سهمیه برااند و تعداد قبولی در دانشگاه استفاده نکرده

درصد از این دانشجویان  83. اند که در میان سایر خوشه بیشترین درصد را به لحاظ استفاده از سهمیه دارنددانشگاه استفاده کرده

 .باشند و باقی آنها متاهل هستندمجرد می

میانگین تعداد واحد انتخابی دانشجویان این . باشدمی 79/64میانگین معدل پایه آنها بوده و  999میانگین رتبه قبولی این خوشه 

 .باشدواحد می 64ها و میانگین واحد قبولی آن 97خوشه 

 .ندهای دیگر دارین لحاظ رتبه سوم را در بین خوشهباشد که از امی13/64ها میانگین معدل کل آن

دانشجویان . درصد به لحاظ جامعه آماری رتبه دوم را به خود اختصاص داده است 96خوشه شماره سه با تقریبا  (:9)تحلیل خوشه 

دانشجویان . هستند 14درصد از دانشجویان این خوشه شاغل هستند و میانگین متولد سال  84باشند، این خوشه همگی دختر می

. باشدواحد می 96واحدهای درسی اخذ شده باشد و میانگین افزار می و گرایش اکثریت نرمهستند  06سال این خوشه ورودی 

 63میانگین واحد قبولی دانشجویان این خوشه . باشندبوده و تعداد بسیار کمی مرتبط میها اکثر کامال مرتبط مدرک کارشناسی آن

این لحاظ بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر خوشه ها دارند و  است که از 41/68میانگین معدل کارشناسی آنها . واحد را دارند

دهند با میانگین معدل کل اد حاضر در این خوشه را تشکیل میدانشجویانی که افر. می باشد 997میانگین رتبه قبولی این افراد 

 .اندها به خود اختصاص دادهترین عملکرد را در بین سایر خوشهبه 11/68

که رتبه آخر را از نظر جامعه آماری به خود اختصاص شود درصد از کل دانشجویان را شامل می 69این خوشه  (:4)تحلیل خوشه 

و  06باشد، اکثریت ورودی سال انشجویان این خوشه هوش مصنوعی میدانشجویان این خوشه زن هستند، گرایش د. داده است

ها هستند و مدرک پایه همگی آن 14دین این خوشه میانگین متولد سال متول. باشندمی 09یار کمی از آنها ورودی سال تعداد بس

 اند واکثراقبولی در دانشگاه استفاده نکرده درصد آنها شاغل بوده و مابقی غیر شاغل هستند،از سهمیه برای 81. باشدمرتبط می

میانگین باشند و ها بهترین میبا سایر خوشهاین لحاظ در مقایسه بوده که از  06میانگین رتبه قبولی این خوشه . باشندمجرد می

-واحد می 69نگین واحد قبولی آنها و میا 99میانگین تعداد واحد انتخابی دانشجویان این خوشه . باشدمی 89/64معدل پایه آنها 
 . باشد

 .ها دارداظ رتبه دوم را در بین سایر خوشهباشد که از این لحمی 99/68ها میانگین معدل کل آن
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تر به لحاظ جامعه برای رشته کامپیو 7ها به لحاظ جامعه آماری برای رشته بازرگانی و در جدول رتبه بندی خوشه 1جدول  در

 .های هر خوشه نمایش داده شده استآماری با ویژگی
 

 (رشته مدیریت بازرگانی)رتبه بندی خوشه به لحاظ جامعه آماری  :6جدول 

 جنسیت خوشه
میانگین 

 تولد
 وضعیت شغلی پایهمدرک 

میانگین رتبه 

 قبولی

میانگین معدل 

 پایه

 میانگین

 معدل کل

 99/61 49/64 949 شاغل نیمه مرتبط 6983 مرد (9)خوشه

 6983 مرد (6)خوشه
کامالمرتبط 

 وغیرمرتبط
 96/61 49/64 918 شاغل

 47/61 39/64 990 شاغل و غیرشاغل مرتبط 6919 دختر (4)خوشه

 6919 دختر (9)خوشه
نیمه مرتبط و 

 غیرمرتبط
 34/61 38/64 941 شاغل

 

 (رشته مهندسی کامپیوتر)رتبه بندی خوشه به لحاظ جامعه آماری  :7جدول 

 جنسیت خوشه
میانگین 

 تولد
 وضعیت شغلی مدرک پایه

میانگین رتبه 

 قبولی

میانگین معدل 

 پایه
 میانگین معدل کل

 13/64 79/64 999 شاغل کامالمرتبط 19 مرد (9)خوشه

 11/68 41/68 997 شاغل و غیرشاغل کامالمرتبط 14 زن (9)خوشه

 91/64 84/64 683 شاغل مرتبط 19 مرد (6)خوشه

 99/68 89/64 06 شاغل و غیرشاغل مرتبط 14 زن (4)خوشه

 

ها در هر فیلد دادهدن قواعد و ارتباط بین بندی که منجر به استخراج نتایج فوق شد برای به دست آورههای خوشروشبعد از اعمال 

شود از موزشی در آینده میعملکرد نظام آ موزشی که منجر به پیش بینیها در جهت تحلیل عملکرد نظام آخوشه با معدل آن

-که منتهی به یک رده یا مقدار می های تصمیم روشی برای نمایش برخی قوانین استدرخت .درخت تصمیم استفاده شده است
 .عدی شرح داده شده استو مراحل پیاده سازی آن در قسمت ب استفاده از درخت تصمیمنتیجه حاصل از . شوند

 

 وضعیت تحصیلی دانشجویانبینی درخت تصمیم برای پیشبکارگیری تکنیک . 3-3-3

دست بینی به در ساختار درخت تصمیم پیش. باشدبینی میبندی و پیشدرخت تصمیم یکی از ابزارهای قوی و متداول برای دسته

در . ساختار درخت تصمیم یک ساختار درختی، شبیه فلوچارت است. شودآمده از درخت در قالب یک سری قواعد توضیح داده می

 .بینی مهم است و لزوما ارائه توضیحی برای پیش بینی انجام شده، نیاز نیستبرخی موارد تنها صحت دسته بندی و پیش

با توجه به این که هدف این تحقیق تحلیل و پیش بینی عملکرد نظام آموزشی با . ددر گام بعدی باید متغیر هدف انتخاب گرد

در این تحقیق . شودر هدف و یا همان برچسب انتخاب میاستفاده از مشخصات دانشجویان است پس معدل کل به عنوان متغی

و  68الی  64، متوسط برای معدلین 67 الی 68، خوب برای معدلین 67معدل دانشجویان در چهار رده عالی برای معدلین باالی 

 .تقسیم بندی شده است 64ضعیف برای معدلین زیر 

 . بینی انتخاب گردددر گام سوم باید الگوریتم و تکنیک مورد نظر جهت بدست آوردن نتایج و پیش
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ای علق به ساختمان دادهکه هر دو متC4.5(J48)و  ID3شوند ترین الگوهایی که در درخت تصمیم استفاده میمهمترین و اساسی

 (Wua& Yen,2009).درخت هستند

ID3 داده  سازد که فقطیک درخت تصمیم هرس نشده میnominal کند و قبول میJ48  یک درخت هرس نشده یا شده

ی نیز برا CHAIDو  CARTهای دیگر ایجاد درخت تصمیم مانند البته باید به این نکته اشاره نمود که الگوریتم. استC4.5از

دسته بندی، ساختار تقریبا مشابهی دارند و هدف همگی آنها به دست آوردن درختی با کیفیت باال و نرخ خطای کم در دسته بندی 

 .هاستی شاخه زدن و هرس شاخهها در شیوهباشد و بیشتر تفاوتها میداده

 .کنیمتوجه به متغیر هدف میدر گام آخر با توجه به نتایج حاصله اقدام به تجزیه و تحلیل درخت تصمیم با 

درصد و  39قواعد انتخاب شده برای هر دو رشته مدیریت بازرگانی و مهندسی کامپیوتر با درصد اطمینان باالی  3در جدول 

 .ساپورت باال نشان داده شده اند
 قواعد انتخاب شده از درخت تصمیم: 8جدول 

Rule 1  Confidence: 92% 
 
If Enter Year=92 & Field=3 & choice Tot Unit<33 & Accept Tot Unit<15 & Accept rank<531 &Average Down=Good & 
Soldier=1 & Job Status=2 
 Then Total Average=Excellent 

 68تعداد واحد قبولی از واحد کمتر باشد و  99رشته بازرگانی گرایش مالی باشد، تعداد واحد انتخابی از  09آن گروه از دانشجویانی که ورودی سال 

و خدمت سربازی انجام داده و شاغل باشد آنگاه معدل ( 67الی  68)و معدل پایه در گروه خوب باشد  896واحد کمتر باشد، رتبه قبولی کمتر از 

 .کل آنها در وضعیت عالی قرار خواهد گرفت
 
 

Rule 2  Confidence: 81% 
 
If Enter Year=92 & Field=2 & choice Tot Unit<23 & Accept Tot Unit<15 & Birthday<55 & Accept rank<531 &Average 
Down=Good  & Soldier=1 & Job Status=2 & Married=2  
Then Total Average=Excellent 

واحد کمتر باشد و تعداد واحد  23خابی از رشته بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی باشد، تعداد واحد انت 09آن گروه از دانشجویانی که ورودی سال 

به قبل باشند و خدمت  88و متولد سال ( 67الی  68)و معدل پایه در گروه خوب باشد  531واحد کمتر باشد، رتبه قبولی کمتر از  68قبولی از 

 .سربازی انجام داده و شاغل باشد آنگاه معدل کل آنها در وضعیت خوب قرار خواهد گرفت
 

Rule 3  Confidence: 100% 
 
If Enter Year=92 & Field=2 & choice Tot Unit<33 & Accept Tot Unit<15 & Birthday<62 & Accept rank<214 &Average 
Down=Medium & Master Degree=3 & Soldier=1 & Job Status=2 & Maried=2  
Then Total Average=Excellent 

واحد کمتر باشد و تعداد واحد  99رشته بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی باشد، تعداد واحد انتخابی از  09ورودی سال آن گروه از دانشجویانی که 

و مدرک پایه نیمه مرتبط باشد و متولد ( 68الی  64)و معدل پایه در گروه متوسط باشد  964واحد کمتر باشد، رتبه قبولی کمتر از  68قبولی از 

 .و خدمت سربازی انجام داده و شاغل و متاهل باشد آنگاه معدل کل آنها در وضعیت عالی قرار خواهد گرفت به قبل باشند 19سال 
 

Rule 4  Confidence:91% 
 
If Enter Year=92,93  & choice Tot Unit<21 & Accept Tot Unit<7 & Birthday>52 & Accept rank>77 &Average 
Down=Poor & Master Degree=1,2 & Soldier=1 & Job Status=2 
Then Total Average=Poor 

واحد  7واحد کمتر باشد و تعداد واحد قبولی از  96رشته بازرگانی باشد، تعداد واحد انتخابی از  09و  09آن گروه از دانشجویانی که ورودی سال 

به  89و مدرک پایه کامال مرتبط و مرتبط باشد و متولد سال ( 64 الی 69)و معدل پایه در گروه ضعیف باشد  77کمتر باشد، رتبه قبولی باالتر از 

 .بعد باشند و خدمت سربازی انجام داده و شاغل باشند آنگاه معدل کل آنها در وضعیت ضعیف قرار خواهد گرفت
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Rule 5  Confidence: 100% 
 
If Enter Year=91 & choice Tot Unit<33 & Accept Tot Unit<15  & Accept rank<214 & Average Down=Good & Master 
Degree=2,3 & Soldier=1 & Job Status=2 & Maried=2 
  Then Total Average=Good 

واحد کمتر  68واحد کمتر باشد و تعداد واحد قبولی از  99رشته بازرگانی باشد، تعداد واحد انتخابی از  91آن گروه از دانشجویانی که ورودی سال 

و مدرک پایه نیمه مرتبط و مرتبط باشد و خدمت سربازی انجام داده ( 67الی  68)و معدل پایه در گروه خوب باشد  300به قبولی کمتر از باشد، رت

 .و شاغل و متاهل باشد آنگاه معدل کل آنها در وضعیت خوب قرار خواهد گرفت
 

Rule 6  Confidence: 84% 
 
If choice Tot Unit<33 & Accept Tot Unit<15  & Field=1 &Average Down=Good &  Soldier=1 & Job Status=2 
Then Total Average=Good 

واحد کمتر باشد،  68واحد کمتر باشد و تعداد واحد قبولی از  99آن گروه از دانشجویان رشته بازرگانی گرایش بازاریابی که تعداد واحد انتخابی از 

 .و خدمت سربازی انجام داده و شاغل باشد آنگاه معدل کل آنها در وضعیت عالی قرار خواهد گرفت( 67الی  68)خوب باشد معدل پایه در گروه 
 

Rule 7  Confidence: 100% 
 
If choice Tot Unit<33 & Accept Tot Unit7<x<13  & sex=2 & Master Degree=4 & Average Down=Good  
 Then Total Average=Good 

واحد باشد، معدل پایه در گروه  69الی  7واحد کمتر باشد و تعداد واحد قبولی از بین  99آن گروه از دانشجویان دختر که تعداد واحد انتخابی از 

 .و مدرک پایه آنها غیر مرتبط باشد آنگاه معدل کل آنها در وضعیت خوب قرار خواهد گرفت( 67الی  68)خوب باشد 
 

Rule 8  Confidence: 87% 
 
If choice Tot Unit<33 & Accept Tot Unit 7<x<13  & sex=2 & Married=1 Master Degree=1,2 & Average Down=Good & 
Then Total Average=Good 

واحد باشد، معدل  69الی  7قبولی از بین واحد کمتر باشد و تعداد واحد  99آن گروه از دانشجویان دختر که مجرد هستند و تعداد واحد انتخابی از 

 .و مدرک پایه آنها کامال مرتبط و مرتبط باشد آنگاه معدل کل آنها در وضعیت خوب قرار خواهد گرفت( 68الی  64)پایه در گروه متوسط باشد 
 

Rule 9  Confidence: 88% 
 
If choice Tot Unit<33 & Accept Tot Unit >15  & sex=2  Master Degree=3,4 & Birthday>52 
Then Total Average=Excellent 

واحد باشد،   15واحد کمتر باشد و تعداد واحد قبول باالتراز  99آن گروه از دانشجویان دختر رشته مدیریت بازرگانی که تعداد واحد انتخابی از 

 .ت عالی قرار خواهد گرفتمدرک پایه آنها غیر مرتبط و نیمه مرتبط باشد آنگاه معدل کل آنها در وضعی
 

Rule 10  Confidence: 100% 
 
If Enter year=91 & choice Tot Unit<33 & Accept Tot Unit 15<x<19  & Soldier=2  Master Degree=3,4 & Birthday>52 
Then Total Average=Excellent 

واحد باشد،   60الی  68واحد کمتر باشد و تعداد واحد قبولی از بین  99از که تعداد واحد انتخابی  06آن گروه از دانشجویان پسر ورودی سال 

 .به بعد از ان باشند آنگاه معدل کل آنها در وضعیت عالی قرار خواهد گرفت 89مدرک پایه آنها کامال غیر مرتبط و نیمه مرتبط باشد و متولد سال 
 

Rule 11  Confidence: 90% 
 
If Field=5,6 & Accept Tot Unit<15 & Birthday>52 & Average Down=Poor & Master Degree=1,2 & Maried=2   
Then Total Average=Good 

کمتر )واحد کمتر باشد، و معدل پایه در گروه ضعیف باشد  68آن گروه از دانشجویان رشته بازرگانی گرایش بیمه و تحول که تعداد واحد قبولی از 

به بعد باشند و متاهل باشند آنگاه معدل کل آنها در وضعیت خوب قرار خواهد  89پایه کامال مرتبط و مرتبط باشد و متولد سال  و مدرک( 64از 
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 .گرفت
 

Rule 12  Confidence: 100% 
 
If Field=3,4 & Accept Tot Unit<15 & Choice Tot Unit<33  Birthday<68 & Soldier=2 
 Then Total Average=Poor 

واحد کمتر باشد،  99واحد و واحد انتخابی از  68آن گروه از دانشجویان رشته بازرگانی گرایش مالی و بازرگانی بین المللی که تعداد واحد قبولی از 

 .خواهد گرفتبه قبل باشند و خدمت سربازی انجام نداده باشند آنگاه معدل کل آنها در وضعیت ضعیف قرار  13متولد سال 
 

Rule 13  Confidence: 100% 
 
If Enter year=91 & Accept Tot Unit<23 & Choice Tot Unit 33<x<37  Accept Rank>250 & Average Down=Medium 
Then Total Average=Poor 

باشد، و رتبه قبولی  97الی  99واحد انتخابی از بین  واحد کمتر و 99که تعداد واحد قبولی از  06آن گروه از دانشجویان رشته بازرگانی ورودی سال 

 .باشد و معدل پایه در وضعیت متوسط باشد آنگاه معدل کل آنها در وضعیت ضعیف قرار خواهد گرفت 989باالی 
 

Rule 14  Confidence: 82% 
 
If Enter year=91 & Accept Tot Unit>23 & Choice Tot Unit >33  Sex=2 & Married=2  
Then Total Average=Excellent 

واحد  99باالتر و واحد انتخابی باالتر از  99که متاهل باشند و تعداد واحد قبولی از  06آن گروه از دانشجویان دختر رشته بازرگانی ورودی سال 

 .باشند، آنگاه معدل کل آنها در وضعیت عالی قرار خواهد گرفت
 

Rule 15  Confidence: 81% 
 
If  Accept Tot Unit>23 & Choice Tot Unit >33  Sex=1 & Married=2 Field=5 & Birthday>57 & Master Degree=3 
Then Total Average=Good 

اشند و واحد ب 99باالتر و واحد انتخابی باالتر از  99آن گروه از دانشجویان پسر رشته بازرگانی گرایش بیمه که متاهل باشند و تعداد واحد قبولی از 

 .مدرک پایه انها نیمه مرتبط باشد، آنگاه معدل کل آنها در وضعیت خوب قرار خواهد گرفت
 

Rule 16  Confidence: 83% 
 
If  Accept Tot Unit>24 & Sex=1 & Field=7,8 & Accept Rank<426 & Soldier=1 
Then Total Average=Excellent 

باشد و خدمت سربازی  491باالتر و رتبه قبولی آنها پایین تر از  94مهندسی کامپیوتر که تعداد واحد قبولی از آن گروه از دانشجویان پسر رشته 

 .انجام داده باشند، آنگاه معدل کل آنها در وضعیت عالی قرار خواهد گرفت
 

Rule 17  Confidence: 100% 
 
If  Accept Tot Unit<24 & Choice Tot Unit<36 & Sex=1 & Field=7,8 & Accept Rank<458 & Average Down=Poor & 
Master Degree=2 
 Then Total Average=Medium 

کمتر باشد و رتبه قبولی آنها  36کمتر و تعداد واحد انتخابی آنها از  94آن گروه از دانشجویان پسر رشته مهندسی کامپیوتر که تعداد واحد قبولی از 

دل دوره کارشناسی آنها در وضعیت ضعیف باشد و مدرک پایه آنها مرتبط باشد، آنگاه معدل کل آنها در وضعیت متوسط باشد و مع 483پایین تر از 

 .قرار خواهد گرفت
 

Rule 18 Confidence: 100% 
 
If  Accept Tot Unit<24 & Choice Tot Unit<36 & Sex=1 & Field=7,8 & Accept Rank<458 & Average Down=Poor & 
Master Degree=1 & Birthday<61  Then Total Average=Medium 

واحد کمتر باشد و رتبه  91کمتر و تعداد واحد انتخابی آنها از   94آن گروه از دانشجویان پسر رشته مهندسی کامپیوتر که تعداد واحد قبولی از 

Admin
da2



 

13 
 

به قبل  16ضعیف باشد و مدرک پایه آنها کامال مرتبط باشد و متولد سال  باشد و معدل دوره کارشناسی آنها در وضعیت 483قبولی آنها پایین تر از 

 .باشند، آنگاه معدل کل آنها در وضعیت متوسط قرار خواهد گرفت
 

Rule 19  Confidence:83% 
 
If  Accept Tot Unit<24 & Sex=2& Field=7,8 & Average Down=Excellent & Maried=1& Birthday>59  
 Then Total Average=Good 

 
کمتر و معدل دوره کارشناسی آنها در وضعیت عالی باشد و متولد  94آن گروه از دانشجویان دختر رشته مهندسی کامپیوتر که تعداد واحد قبولی از 

 .به بعد باشند، آنگاه معدل کل آنها در وضعیت خوب قرار خواهد گرفت 80سال 
 

 

 نتیجه گیری. 4
برای کشف الگوها و روابط پنهان بین داده ها استفاده می شود ولی اهمیت و ارزش الگوهای کشف شده را مشخص نمی هر چند داده کاوی 

یر جدی عمال همچنین داده کاوی در تشخیص و کشف روابط اتفاقی و غ.این گونه موارد باید توسط کارشناسان ماهر و خبرگان تعیین گردد.کند

 .گران متبحر نیاز داردموفقیت نهایی به خبرگان و تحلیل رای بیان و تعبیر یافته هایش وداده کاوی ببنابراین .موفق نیست

. دیافتن و پیدا کردن الگوها و دانش نهفته درون اطالعات می تواند به افراد درون حوزه ی آموزش عالی کمک فراوانی بکند و بسیار مفید باش

دانشجویان، اساتید و دروس آموزشی در حوزه های آموزشی موجود است که این اطالعات  امروز بانک اطالعاتی وسیع و مفیدی از ویژگی های

دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا همانند سایر واحدهای آموزش عالی با پایگاه اطالعاتی . مربوط به ویژگی های شخصی و تحصیلی آنها می باشد

 .قوی و وسیعی در مورد دانشجویان روبروست

از جامعه اطالعات واقعی دانشجویان استفاده شده آوری شده،که های جمعهای داده کاوی و تحلیل دادهبا بکارگیری مدل هدف این است که

 .است، به سواالتی در زمینه رفتار دانشجویان و نظام آموزشی و تحلیل و پیش بینی سطح علمی آنها در حال و آینده پاسخ داده شود

های رد نظام آموزشی با توجه به ویژگیتوان نتایج و دستاوردهای زیر را در حوزه تحلیل و پیش بینی عملکبا ارائه این مدل پیشنهادی می

 :دانشجویان ارائه نمود

باشند که حصیل دارند اکثر و عموما مجرد میدهد دانشجویان زن که قصد ادامه ته موردی این تحقیق نتایج نشان میبر اساس تحلیل نمون* 

 .های آینده نیز بر همین منوال باشدگردد در ترمباشد پیش بینی میت زنان متاهل به ادامه  تحصیل میعدم رغب این نشان دهنده

شود دانشجویان متاهل و دانشجویانی که شاغل هستند موفق تر از دانشجویان مجرد و غیر شاغل در حال تحصیل برخالف آنچه تصور می* 

 .تر هستندبه دلیل مسئولیت پذیر بودن موفق اشد که دانشجویان متاهل و شاغلبستند که نشان دهنده این موضوع میه

دهد که دانشجویان مدیریت بازرگانی در وضعیت شغلی بهتری نسبت به مهندسی کامپیوتر هستند و اکثر نتایج بدست آمده از مدل نشان می *

میانگین معدل کل دانشجویان مدیریت بازرگانی نسبت به کامپیوتر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شاغل هستند و نیز 

 .باالتر است

ها کامال مرتبط با رشته و گرایش مقطع دهد که دانشجویانی که مدرک لیسانس آندر رشته مهندسی کامپیوتر نشان مینتایج حاصل از مدل * 

ست که مدرک کارشناسی آنها نیمه مرتبط و یا مرتبط با رشته ارشد آنهاست که ارشد آنها است میانگین معدل آنها باالتر و بهتر از دانشجویانی ا

گردد کسانی که مدرک باشد لذا پیش بینی میقطع ارشد دانشجویان میاین موضوع نشان دهنده نقش پر رنگ رشته کارشناسی در رشته م

در حالی که نقش مدرک رشته . تر خواهند بودیکسان باشد موفقر کامال مرتبط و کارشناسی و رشته مقطع ارشد آنها در رشته مهندسی کامپیوت

 .باشد و تاثیری بسیار کمی داردمدیریت بازرگانی بسیار کم رنگ میپایه در رشته مقطع ارشد 

تاکیدی بر  تر هستند، که این موضوعتر موفقهای پایینتر نسبت به دانشجویان مرد با سنبر اساس تحلیل مدل دانشجویان مرد با سن باال* 

تر تجربه این مسئله است که هر عاملی همانند تاهل، شاغل بودن و سن باال که باعث شود فرد مسئولیت بیشتری در زندگی داشته باشد و با

 .باشد نقش مثبتی بر عملکرد تحصیلی دارد
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این اند که نشان دهنده این است که مرد داشته را نسبت به دانشجویان با توجه به واحدهای انتخابی دانشجویان زن بیشترین واحد انتخابی* 

در رابطه با دانشجویان دختر مهندسی کامپیوتر نیز باید گفت که دانشجویان دختری که مجرد و غیر شاغل . شوندافراد زودتر فارغ التحصیل می

 .شوندیی دارند زودتر فارغ التحصیل میهستند با توجه به اینکه تعداد واحد انتخابی باال

دهد در رشته مدیریت بازرگانی رشته مدرک پایه اکثر دانشجویان با رشته مقطع ارشد آنها نیمه مرتبط و مرتبط نتایج تحقیقات نشان می *

د عالقمن... های دیگر مدیریت همانند مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی وباشد که دانشجویان گرایشکه این نشان دهنده این موضوع می است،

خورد و اکثر ع به مراتب بسیار کمتر به چشم میباشند در حالی که در رشته مهندسی کامپیوتر این موضوحصیل در این رشته میبه ادامه ت

 .باشده کارشناسی آنها نیز کامپیوتر میدانشجویانی که در رشته کامپیوتر تصمیم به داده تحصیل دارند رشت
 
تقدیر و تشکر. 5  
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