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 های رده بند داده کاویتکنیکبا  پیش بینی عملکرد دانش آموزان مقطع متوسطه

 3هادی پاژخ زاده،  2ایمان عطارزاده،  1محمدرضا زاهدی فرد

 موسسه جهاد دانشگاهی خوزستان نرم افزار، دانشجوی کارشناسی ارشد-1

 دزفول دواح اسالمی آزاد دانشگاه کامپیوتر، گروه علمی هیئت عضواستادیار و -2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهرفناوری اطالعات، دانشجوی کارشناسی ارشد -3

 چکیده

 پی بر عالوه کند می مقطع متوسطه کمک مدارس در آموزان دانش عملکرد ارزیابی و پیش بینی

آموزان در جهت موفقیت آموزشی آنها، در تصمیم گیری مدیران  دانش ثیرگذاربردن به عوامل تا

مقطع متوسطه نقش بسزایی داشته باشد. با  مدارس کیفی بهبود وضعیت سطح آموزشی در راستای

ها مفید بوده است می توان با تکیه همواره در استخراج دانش از داده توجه به اینکه علم داده کاوی

های برتر و کارآمد در راستای ارائه مدل مقالههدف از این اری مناسب ارائه داد. کبر این مهم راه

باشد. مجموعه داده مورد بحث در این تحقیق مربوط به پیش بینی عملکرد دانش آموزان می

 نیارائه شده از برتر هایدر مدل باشد.دانش آموز مقطع متوسطه در استان بوشهر می 383اطالعات 

گام  نانهبیشیپ هایمدل برترینارائه  یدر راستای آموزش کاوی در داده بندی رده ایهتمیالگور

 بدست نتایج که کند می اثبات هامدل روی بر شده انجام . ارزیابی و اعتبارسنجیبرداشته شده است

وفق م دانش آموزان ی و تحصیلیطیمح ی،فرد عواملراستا  نیدر ااند. بوده اعتماد قابل و دقیق آمده

-قرار گرفته شد و براساس آنها مدل بررسیمقطع متوسطه مورد  هایو ناموفق سال دوم و سوم رشته

بردار  نیماش یهاو روش C4.5درخت  رینظ میدرخت تصم هایروش یکارآمد بر مبنا هایی

 به عنوان روشی کارآمد تواند می . نتایج بدست آمدهتارائه شده اس کیلجست ونیو رگرس بانیپشت

آموزشی  فرآیندهای کردن ریزی صحیح تحصیلی و بهینهبرنامه جهت در مدیران سیستم آموزشی به

 .کمک شایانی کندمدارس مقطع متوسطه 

 بندهای رده ، تکنیکپیش بینی، انعملکرد دانش آموز ،یآموزش یداده کاوواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

ه کشف الگوهای بدیع و مفید از میان حجم وسیع اطالعات موجود در داده بکاوی یا علم استخراج دانش از پایگاه  داده

ها برای بررسی سواالت به طور خاص در حوزه آموزش از این روش. پردازدهای ذخیره شده در پایگاه داده میانبوه داده

ست که این امر موجب های آموزشی مورد استفاده قرار گرفته اکلیدی و یافتن شواهد تجربی برای بهبود و توسعه تئوری

-کاوی آموزشی در راستای پاسخ داده. کاوی آموزشی شده است بوجود آمدن حوزه جدیدی از پژوهش با عنوان داده

با حال . (1388، فلک مسیر) گیردزمینه آموزش و یادگیری مورد استفاده قرار میدر گویی به مسائل گوناگون موجود 

موجود در آموزش و  یاطالعات هایمربوط به دانش آموزان در بانک یشده رهیخام ذخ هایداده یتوجه به حجم باال

در جهت بهبود  ضرورتی عنوان به هاداده نای در نهفته دانش آوردن بدست ها،داده نیروز ا روز به شیپرورش و افزا

 داده هایکیه از تکنکه با استفاد میما درصدد برآمد کنیل. است آمدهبوجود  یلیتحص حیصح یزریو برنامه تیفیک

تا فرد بتواند با توجه  میینما جادیا آنها یمناسب برا مدلی ی، محیطی و تحصیلی دانش آموزانفرد عواملو براساس  کاوی

ریزی صحیحی در جهت باال بردن کیفیت تحصیلی خود داشته باشد و بعالوه مدیران سیستم  خود برنامه وضعیت به

در آنها را تحت مراقبت و مشاوره های آموزشی مناسب قرار دهند و  ،ت دانش آموزانآموزشی با در نظر گرفتن وضعی

 ی و جمع آوریبا بررسدر جهت بهبود کیفیت آنها گام بردارند. از این رو آموزشی با برنامه ریزی صحیح نهایت 

-یژگوی و هاطه مالکمختلف مقطع متوس هایافراد موفق و ناموفق سال دوم و سوم رشته یطیو مح یفرد هاییژگیو

به دور مانده است  است و به نوعی از دید مدیران سیستم آموزشی در عملکرد هر دانش آموز تاثیرگذارکه  هایی

پیش  در راستایو کارآمد  قیدق هاییبدنبال ارائه مدل کاوی دادهبند  رده هایکیو با استفاده از تکن ردیماستخراج ک

-مدل یارائه تحقیق نیهدف ا ی. بطور کله شدگام برداشت مقطع متوسطه دانش آموزان بینی موفقیت و یا عدم موفقیت

دانش آموز،  تیفعال ،یو خانوادگ یمانند مشخصات فرد ییبراساس پارامترها نانهبیشیپ هایکیبر تکن یمبتن نهیبه هایی

 .باشدیمکاوی  دادهبند  رده هایتمیو...  با استفاده از الگور یشخص اتیخصوص

های آموزشی و استخراج دانش از در سالهای اخیر به منظور استفاده بهینه از حجم باالی اطالعات ذخیره شده در سیستم

داده کاوی  حوزه هایاز پژوهش یجامع یبررس این اطالعات، کارهای فراوانی در این حوزه انجام پذیرفته است.

عوامل  یبررسارزیابی و . (Romero and Ventura, 2007) ارائه شده است 2001تا  1881از سال  آموزشی

حضور درکالس، درآمد پدر و مادر، فرزند اول بودن و... دانش آموزان در رها  ت،یجنس هاییژگیو رینظ یگوناگون

)Kalyankar nda Quadri , استشده پرداخته  یریگ میبا استفاده از درخت تصم یکردن موسسات آموزش

مورد بررسی  آند های تاثیرگذار در بهبونار ارتباط ویژگیدر محیط آموزشی را در ک نکارایی دانش آموزا .(2010

بسته به تالش  شهیهم انیدانشجو یعلم تیفیکه ک دادنشان این تحقیق .  (Kotsiantis et al, 2004)قرار گرفته شد

  (Bhardwaj and Pal, 2012).بر عملکرد دانش آموزان دارند یقابل توجه ریتاث زین یگریو عوامل د ستیخود او ن

دانش آموزان به  یلیبکار گرفته شد تا با توجه به سوابق عملکرد تحص کریسپ یبا متدولوژ کاوی داده هایکیتکن

. (Vialardi et al, 2011) استفاده شود انیاز روند ثبت نام دانشجو یبانیپشت یدر راستا هیتوص ستمیس کی یطراح

دانش آموزان و سوابق  اتیدر نظر گرفتن خصوصبا  انینمرات دانشجو ینبیشیپ یبرا Bayesianمدل شبکه  کی

اطالعات از دانش آموزان با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه  .(Torabi et al, 2012) پیشنهاد شده است آنها یلیتحص
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 کاوی داده هایکیو سپس تکن دیگرد یجمع آور یلیدانش آموزان و عملکرد تحص یکردن روابط رفتار دایپ یبرا

. استفاده نادرست دانش آموزان از محیط آموزشی و  (Oskouei and Askari, 2014)کشف دانش اعمال شد یبرا

  سال در.  (Baker and Yacef, 2009)رفتار غیرمسئوالنه آنها را با استفاده از روش های رده بند تشخیص داده اند

 به مطالعه ساعات کالس، در حضور نسبت کهانجام گرفت  فرضیه ینا با مطالعاتی دانشجویان عملکرد رویبر  2003

 دانشجو عملکرد میزان به دانشجویان مادر سواد سطح و مادر سن خانواده،، درآمد دانشگاه، اتمام از بعد روزانه صورت

ی برای از شبکه های بیزی برای بهبود پیش بینی کننده های یادگیر. (Tahir and Naqvi, 2006)باشد می مرتبط

  .(Nandeshwar et al, 2011) ماندگاری دانشجو استفاده کرده اند
 

 مجموعه داده های جمع آوری شده

پیش بینی عملکرد دانش آموزان مقطع متوسطه براساس عوامل تاثیرگذار فردی، محیطی و  تحقیقاز آنجا که هدف 

دانش  عوامل فردی و محیطی محدود شامل تمییسس یاطالعات ثبت شده ینکهو با توجه به ا تحصیلی دانش آموز است

توسط  (Kumar and Vijayalakshmi, 2012)پرسشنامه  یک یجادو ا یهکه با ته یمصدد برآمددر باشدیمآموز 

ها ویژگیارتباط . یمرا استخراج کن تاثیرگذار هاییژگیو و مشاورین مدارس یو روان یمسائل اجتماع یاهل فن و خبره

 . بطور خالصه نمایش داده شده است. 1ابی دانش آموز در شکل های ارزیمالکو 

 

                 

      
    

      
              

                              
       

            
       

           
      

           
      

              
        

              
        

             
      
             

      
            

    
            

    
             

     
             

     
        
      
        
      

          
    

          
    

      
     

                            

                          

 
 عوامل تاثیرگذار دانش آموزانمدل جمع آوری  -1 شکل

 

سال دوم و سوم مقطع موفق و ناموفق آموز دانش 383مربوط به اطالعات  قیتحق نیمورد استفاده در ا مجموعه داده

اند. اطالعات هرکدام از شده یآورو جمع هیته انش آموزانپیش بینی عمکلرد دکه  به منظور  باشدیمتوسطه م

و کارودانش به صورت جداگانه  ایحرفه و یفن ،یانسان ومعل ،یعلوم تجرب ک،یزیف ی واضیرشته ر 1آموزان در دانش
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و متشکل از مشخصات فردی  کننده ینیبشیپ ریمتغ 38 یدارا هالیفا نیاز ا کیهر کهیبه طور شده است یآورجمع

هرکدام از  یکننده بر رو ینیبشیپ یهاو مدل خانوادگی، فعالیت، سالمت و خصوصیات شخصیتی دانش آموز می باشد

. 1در هر مجموعه داده در جدول  رهایتعداد متغ .اندشده مرتبط ساخته یرهایها با در نظر گرفتن متغمجموعه داده نیا

 :باشدیموجود م

 

 یرها و ركوردهای هر مجموعه دادهاطالعات مربوط به متغ -1جدول 

 تعداد رکوردها تعداد متغیرها نام مجموعه داده

 83 38 ریاضی و فیزیک

 77 38 علوم تجربی

 32 38 علوم انسانی

 81 38 فنی و حرفه ای

 83 38 کار و دانش

 و روش اجرای تحقیق متدولوژی

های برتر لارائه مد جهت در کاوی داده هایتکنیک بکارگیری راستای در ساختارهایی کردن فراهم و ایجاد هدف با

 کریسپ فرآیند اجرای روشتحقیق  این در نیز متوسطه مقطع پیش بینی عملکرد دانش آموزان راستایکاوی در  داده

 و SPSS شرکت ،DaimlerChrysler شرکت سه مشارکت با 1888 سال در کریسپ فرآیندی مدل. شد انتخاب

 سازی استاندارد فرآیند پروژه، اجرای روش این (Chapman et al, 2000). است شده طراحی ژاپن NCR شرکت

خصوصیات منحصر به فردی دارد که یکی  و باشدمی محبوب بسیار محققان بین در که است کاویداده فراصنعتی استفاده

ین معنی که در هر صنعت یا باشد. بدفرآیندی جدا از هرگونه تعلقات به حوزه خاص می ها عملکرد این روشاز آن

کاملتر بوده و باستناد آمار و از متدولوژی سما فرآیند و متدولوژی کریسپ  تواند سفارشی گردد.کاربردی این فرآیند می

 ارقام کاربرد بیشتری دارد و برای اجرا در کسب و کارهای پیچیده از سرعت و احتمال موفقیت بیشتری برخوردار است

های مورد نیاز برای اجرای یک پروژه باشد که این مراحل تمامی گاممرحله می 3دارای  فرآینداین  .(1381)جهان بیگی، 

 کریسپ یکه برگرفته از مدل اصلارائه شده  یشنهادیمدل پ. را از برنامه اولیه تا ارزیابی نهایی در خود جای داده است

 :موجود است. 2در شکل باشدیم
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 تحقیق اجرای مدل پیشنهادی -2شکل

 

 آماده سازی داده ها

 نیو همچن دیکش ریها را به تصوداده یها بتوان مشخصات اصلداده یاست که با استفاده از مصورساز نیهدف ا بتدادر ا

دادن رابطه میان دو متغیر معدل، وضعیت  ای برای نشاننمودار جعبه . 1 نموداردر . ساخت انیرا نما رهایمتغ نیروابط ب

 آموز از لحاظ خجالتی بودن رسم شده است. شخصیتی دانش

 

 
 بودن خجالتی لحاظ از آموزدانش شخصیتی وضعیت و معدل متغیر دو ایجعبه نمودار -1نمودار
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 خیلی) دارند قرار 1 رتبه در بودن خجالتی لحاظ از که افرادی که است مشخص باال در شده رسم شکل به توجه با

 به مربوط معدل مقدار بیشترین. اندکرده کسب آموزاندانش سایر نسبت به را کمتری معدل میانگین صورت به( خجالتی

 .دارند قرار خجالتی نسبتا وضعیت در که باشدمی آموزانیدانش

اطالعات بصورت  آوریجا که جمعگردند. از آن یابتدا پاکساز دیها باداده ،یها به بخش مدلسازقبل از ورود داده

ها داده یمرحله پاکساز نیکم بود لذا در ا رهایمتغ یاز دست رفته برا ریبود، تعداد مقاد دهیگرد مینظو ت هیته پرسشنامه

و یا  برای آنها مقداری وارد نشده بود رکوردها %70که در بیش از متغیرهایی . در مرحله گزینش اولیه رفتیصورت نپذ

آموزان هدف که معدل دانش ریمتغتنها  شدند، بود حذفت موارد، ثاب %70مقدار معتبر وارد شده برای آنها در بیش از 

به انتخاب  کاوی رده بند داده هایکیبا استفاده از تکن ریمتغ نیا یاز دست رفته بود که برا ریمقاداندک  یدارا باشدیم

گردد  ینیبشیپ ریتغگرفته شد تا مقدار م میتصم دادیمختلف ارائه م یرده بندها یتکرار را در تمام نیشتریکه ب یتیوضع

موفق یا ناموفق بودن دانش آموزان با نظر مشاورین آموزشی مدارس بر  گردند. یگذاریجا دیجد ریمقاد بین ترتیو بد

بود وضعیت موفق و  17. لذا متغیر هدف)معدل( برای دانش آموزانی که معدل باالتر از شدمبنای متغیر معدل انتخاب 

گردید. تمامی متغیرهای جمع آوری شده گسسته و یا به بود وضعیت ناموفق انتخاب  17برای دانش آموزانی که کمتر از 

 نکهیبا توجه به ا . پذیردتری انجام کاوی به شکلی کاراتر و دقیقهای رده بند دادهشکل گسسته درآمدند تا اعمال تکینک

استفاده  رهایبه منظور کاهش متغ یژگیاب وانتخ یهااز روش یگرفته شد تا از برخ میتصم باشدیم ادیز رهایتعداد متغ

  رگذاریتاث یهایژگی، عمل انتخاب واستمجموعه داده مختلف موجود  1 یلیرشته تحص 1 یجا که براگردد. از آن

 یهااستفاده شدند. دسته اول روش یژگیانتخاب و یهامرحله سه دسته از روش نیدر ا. هر مجموعه صورت گرفت یبرا

و  اطارتب نیشتری، بیدو، نرخ سود اطالعات یروش کا ،ی، سود اطالعاتینیشاخص ج لیوزن از قب هیپابر یژگیانتخاب و

دسته اول   یهاروش نیب یریگیرا یژگی. روش دوم به منظور انتخاب وباشندی( مOneRروش وان آر )

(Combinationو روش سوم ن )است.  کیژنت تمیالگور نظیر سازیبهینههای روش استفاده از زی 

 

 نتایج و ارزیابی

 پژوهشگران ،آموزشی سیستم هر محصلین در  های درخواست تنوع همچنین و تحصیلی های داده در تفاوت وجود

 استفاده آموزشی ایداده هایپایگاه در نهفته الگوی کشف برای مختلفی هایروش از که است داشته آن بر را تحصیلی

 نیاز هوشمندانه تر یکیکه   fold cross-validation-10یروش اعتبارسنج با استفاده از تحقیقدر این . نمایند

 رفتهیصورت پذ یمدلساز یبند رده و برتر مختلف هایالگوریتماز  با بکارگیری  و باشدیرده بندها م یابیارز یهاروش

 ز،یب یهاساده، شبکه زیب ک،یلجست ونیرگرس هیپا هایروش از اندقسمت عبارت نیاستفاده شده در ا یها. الگوریتماست

 یهانیماش بان،یبردار پشت یهانی(، ماشزیو ب CART، C4.5، J48، CHAID) میدرخت تصم ،یگیهمسا نیترکینزد

در  .باشندیها مروش نیا نگیو بوست نگیبگ یجمع یهاو روش یمصنوع یعصب یهاشبکه شده،نهیبه بانیبردار پشت

 یرا به منظور مدلساز یریمتغ nتنها در ادامه مجموعه داده اعمال شدند.  1هر  یبر رو هاالگوریتم نیا یراستا تمام نیهم

 ایجاد از پس قرار گرفته است. 00تا  8 نیب یعدد n تحقیق نیباشند. در ا وزن را داشته نیشتریکه ب یمانتخاب نمود

داد.  قرار بررسی مورد آموزان دانش موفقیت عدم یا و موفقیت بینی پیش در را شده ارائه مدل عملکرد باید مدلسازی
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 این دهنده نشان شاخص این. باشد می Accuracy شاخص بند رده الگوریتم یک کارایی تعیین برای معیار مهمترین

شاخص ارزیابی محاسبه . است شده بندی رده درستی به هاداده مجموعه کل از درصد چند که است موضوع

 )(Thammasiri et al, 2014 .( نشان داده شده است1رابطه )( در .2دقت)برگرفته از جدول 

 

 ماتریس اغتشاش -2جدول

 PREDICTED CLASS 
 

ACTUAL 
CLASS 

 Class=Yes Class=No 
Class=Yes a 

(TP) 
b 

(FN) 
Class=No c 

(FP) 
d 

(TN) 
 

(1)   

مناسبی  شاخص نمونه است، مختلف دتعدا با نامتعادل های رده دارای که داده هایی مجموعه در Accuracy شاخص

 در و آیدمی بدست Recall و Precision هایشاخص ترکیباز  که F-measure شاخصاز  از این رو .باشدنمی

 به نسبت Recall و Precision شاخص دو از یک هر برای را ای ویژه اهمیت نتوان که کاربرد دارد مواردی

 دهد.می نشان را  F-measure شاخص محاسبه نحوه (2)ه رابط شد استفاده شده است. قائل یکدیگر

(2) 

 

 

 

 

نمایش داده شده هر مجموعه داده  یها بر رومدل یتمام نی( از بFدقت و شاخص  معیار)از نظر  های برترمدل ادامهدر 

 .است

 مجموعه داده اول )ریاضی و فیزیک(

 الگوریتمذکر شده است. همانطور که مشخص است  Fو  های ارزیابی دقتبرتر به همراه شاخص هایمدل. 3 در جدول

بهمراه روش انتخاب ویژگی نرخ سود اطالعاتی بعنوان باالترین دقت در این مجموعه ارائه شده  C4.5درخت تصمیم 

 . اند
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 نتایج حاصل از مدلسازی بر روی مجموعه داده اول -3جدول

ID شاخص  دقت سازیروش مدل تعداد متغیر انتخابی انتخاب ویژگیF 
 Information gain ratio 10 C4.5 85.28 89.17 1مدل 
 Information gain ratio 13 KStar 84.58 81.67 2مدل 
 Information gain ratio 12 SVM 84.31 81.56 3مدل 
 Information gain ratio 12 Bagging (SimpleCart) 84.31 82.26 0مدل 
 Chi Squared 12 KStar 84.17 79.77 1مدل 

 

 مجموعه داده دوم )علوم تجربی(

برای مدلسازی بر روی مجموعه داده دانش آموزان  Fهای ارزیابی دقت و برتر به همراه شاخص هایمدل .0در جدول 

علوم تجربی ذکر شده است. همانطور که مشخص است رگرسیون لجستیک با استفاده از روش انتخاب ویژگی کای دو و 

 .است را در مدلسازی کسب نموده %82متغیر تاثیرگذار دقت  10انتخاب 

 
 دومنتایج حاصل از مدلسازی بر روی مجموعه داده  -4جدول 

ID تعداد متغیر  انتخاب ویژگی

 انتخابی

شاخص  دقت روش مدلسازی
F  مدل

1 

Chi Squared 10 multinomial Logistic 
Regression 

92.14 94.49 
مدل 

2 

Combination 8 linear Logistic Regression 92.14 94.49 
مدل 

3 

Chi Squared 8 AdaBoost (SMO) 90.89 93.18 
مدل 

0 

Combination 8 SVM 89.46 93.03 
مدل 

1 

Chi Squared 16 Naive Bayes 88.21 91.15 
 

 مجموعه داده سوم )علوم انسانی(

برای مدلسازی بر روی مجموعه داده دانش آموزان  Fو های ارزیابی دقت برتر به همراه شاخص هایمدل .1در جدول 

آموزان مربوط به رشته ریاضی، در این مجموعه داده نیز علوم انسانی ذکر شده است. مانند مجموعه داده موجود از دانش

های بیز های انتخاب ویژگی با کمی اختالف نسبت به روش شبکهدرخت تصمیم با استفاده از ترکیب روش هایروش

 .باشدوش برتر میر

 سومنتایج حاصل از مدلسازی بر روی مجموعه داده  -5جدول 

ID شاخص  دقت روش مدلسازی تعداد متغیر انتخابی انتخاب ویژگیF 
 Chi Squared 11 Bayes Net 85.48 85.67 1مدل 
 Combination 8 C4.5 84.52 84.02 2مدل 
 Combination 8 CART 84.29 82.57 3مدل 
 Chi Squared 11 SMO 83.81 83.88 0مدل 
 Combination 8 Bagging (j48) 82.86 82.57 1مدل 
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   ای(مجموعه داده چهارم )فنی و حرفه

برای مدلسازی بر روی مجموعه داده دانش آموزان  Fهای ارزیابی دقت و برتر به همراه شاخص هایمدل .3در جدول 

متغیر برتر پیدا شده  8عه داده نیز روش درخت تصمیمی که با استفاده از ای ذکر شده است. در این مجموفنی و حرفه

 کسب کرده است.  %81توسط روش انتخاب ویژگی سود اطالعاتی مدلسازی شده است، بهترین دقت را در حدود 

 

 چهارمنتایج حاصل از مدلسازی بر روی مجموعه داده  -6جدول 

ID شاخص  دقت مدلسازیروش  تعداد متغیر انتخابی انتخاب ویژگیF 
 Information gain 8 Decision Tree 81.25 74.45 1مدل 
 Chi Squared 16 SVM 0.8 73.34 2مدل 
 Chi Squared 9 Neural Net 78.75 74.29 3مدل 
 Chi Squared 8 NB Tree 78.75 75.52 0مدل 
 Chi Squared 7 KStar 78.75 76.67 1مدل 

 

 دانش( مجموعه داده پنجم )كار و

برای مدلسازی بر روی مجموعه داده دانش آموزان  Fهای ارزیابی دقت و برتر به همراه شاخص هایمدل .7در جدول 

کار و دانش ذکر شده است. در این مجموعه داده نیز مانند مجموعه داده رشته تجربی روش رگرسیون لجستیک بهترین 

 باشد. به منظور مدلسازی می %88روش با دقت 

 

 پنجمنتایج حاصل از مدلسازی بر روی مجموعه داده  -7ول جد

ID شاخص  دقت روش مدلسازی تعداد متغیر انتخابی انتخاب ویژگیF 
 Chi Squared 37 Logistic Regression 87.92 90.97 1مدل 
 Chi Squared 23 Neural Net 85.14 88.86 2مدل 
 Chi Squared 23 SVM 83.19 87.43 3مدل 
 GA - Neural Net 80.83 85.57 0مدل 
 Combination 10 Bagging (KStar) 80.69 85.06 1مدل 

 

شده  نها آوردهکاوی آموزشی به همراه دقت بدست آمده آی مرتبط با پیش بینی در حوزه داده کارها .8 جدولادامه در 

 است.

كاوی آموزشیهای مرتبط در حوزه دادهدقت مدل -8جدول  

 دقت منبع داده ها داد ركوردهاتع سال نویسندگان

E Osmanbegović  et al 2012 257 University of Tuzla 76.65 
LE Livieris et al 2012 279 Lyceum in Greece 87.1 

Y Zhang et al 2010 4223 University 89.5 
Dorina Kabakchieva 2013 10330 Bulgarian university 85.00 

Dursun Delen 2010 16066 Various University 87.23 
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ZJ Kovačić 2010 453 University 60.5 
Thammasiri  et al 2014 21654 university 90.24 
S Sembiring et al 2011 1000 UMP 93.67 

 

دقت بیش های دارای رسیم که مدلهای مشابه آورده شده به این نتیجه میو با بررسی و مقایسه مدل .8با توجه به جدول 

-نمونه رد کرده است. لذا با توجه به تعداد رکوردهای محدود جمع 1000درصد همگی مرز رکوردهای آنها از  80از  

 توانیدر مجموع مهای ارائه شده بسیار قابل توجه است. آوری شده برای هر مجموعه داده دقت حاصل از مدلسازی

به منظور انتخاب  رهایبه متغ یدهوزن یهاروش قیتحق نیدر ا مدل برتر هر مجموعه داده 1با بررسی بر روی گفت 

اند. بوده کیژنت تمیمانند الگور یسازنهیبراساس به یژگیانتخاب و یهانسبت به روش یترمناسب یهاروش یژگیو

 رهایمتغ نیرگذارتریاست تاث ها توانستهمجموعه داده یدر تمام بایتقردو  یروش کا یدهوزن یهاروش نیدر ب نیهمچن

 .دیرا انتخاب نما

 میدرخت تصم هیبر پا یهااظهار نمود که روش توانیم یبند برتر رده یهادر خصوص مدل یکل یبندبه منظور جمع 

 نیاند. همچنبوده یبند رده یهاروش نیبرتر کیلجست ونیو رگرس بانیبردار پشت نیماش یهاو روش C4.5مانند درخت 

به  توانیم رهایمتغ یتمام نیاز ب رگذاریتاث ریمتغ 23 یال 8 حداقلها با انتخاب مجموعه داده یمشخص است که در تمام

 .افتیدست  یدقت در مدلساز نیشتریب

اهمیت تخمین دقیق روند تحصیلی آتی دانش آموزان برای هر سیستم آموزشی که منجر به موفقیت بیشتر دانش آموزان 

تواند تا حدود زیادی منجر به افزایش ارتقا کیفی فرایند آموزش و آمده می نتایج بدست .شود امری ضروری استمی

دانش آموزان را می توانند دهند و یادگیری شود. مشاورین و معلمین سهم بیشتری از  این نتایج را به خود اختصاص می

ن نیز از نتایج این رده بندی در کنند. بعالوه مدیراتلف در راستای بهبود عملکردشان های مختشویق به شرکت در فعالیت

چنانچه داده های بیشتری  نمایند.و بهبود فرایند تخصیص منابع بهره برداری می تای اولویت بندی روال های آموزشیراس

 تری دقیق مراتب به نتایج به گاه آن نماییمدانش آموزان در مدارس آموزش و پرورش جمع آوری پایگاه داده مربوط به 

-می زیادی بسیار تاثیر آمده بدست دقت در استفاده مورد داده مجموعه کوچک نسبتا حجم زیرا. یافت خواهیم دست

 .گذارد
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