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Background and Objectives: Nowadays, significant advancements in information technology
and communication field in different societies are seen. Given that universities as a leading
institution in the field of science have moved towards electronic processes in the management
of education and educational environments, there are databases with a large amount of
information. By analyzing this massive data of educational systems, methods can be provided to
improve the educational status of students. Educational data mining has sought to discover the
knowledge contained in the data of the educational system. One of the applications of
educational data mining is to predict students' academic performance. Predicting students'
academic performance and providing useful solutions is of particular importance in the success
of educational systems and can help managers make right decisions to increase the efficiency of
the educational system and better student performance. The purpose of this paper is to identify
effective indicators on academic performance, predict students' academic status using data
mining techniques, and finally present a new trend for modifying unit selection and educational
strategies to increase the efficiency of the education system.
Methods: Steps of this research are determined according to CRISP model. In current research,
databases containing 9 datasets of specialized courses in industrial engineering were used. The
students had bachelor degrees. Indicators affecting students’ performance have been identified
based on previous research and expert opinions. Demographic data and academic records of
undergraduate students were entered in database. After data preprocessing, 13 attributes were
selected and different models were proposed to predict student's academic status in the next
semester. Then, a comparison between the results of 4 different algorithms has been done.
Findings: All 13 attributes were identified to be effective according to information gain and
gain ratio. These 13 attributes are as follow: GPA, total passed units, number of conditional
terms, type of admission, marital status, gender, university admission year, living place, age,
current semester, prerequisite course score, instructor of the course, repetition of the course.
Among the 4 considered models, the Logit Boost algorithm is known as the best model for
categorizing two class and multi-class according to the accuracy rate and ROC.
Conclusion: Because of acceptable performance of data mining algorithms, the use of these
algorithms in predicting student performance is appropriate and the proposed model can be
used as a support tool for decision making in educational systems. According to the obtained
results and the opinion of academic experts, the unit selection process was redesigned. The
proposed model can be used as a decision support tool in educational systems. The presented
process uses the available data in educational systems and data mining science, provides useful
knowledge to decision-makers to make the right and appropriate decision. Decision makers can
make appropriate decisions by examining the predictions made by the data mining algorithm
and obtaining useful information, in order to make the educational system more efficient.
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دیده میشود .با توجه به این پیشرفتها ،دانشگاهها به عنوان یک نهاد پیشرو در عرصه علم ،به سمت فرآیندهای
الکترونیکی در مسیر مدیریت آموزش حرکت نمودهاند و در محیطهای آموزشی ،پایگاههای اطالعاتی با حجم اطالعات
زیاد وجود دارد .با تحلیل این دادههای انبوه سیستمهای آموزشی ،میتوان روشهایی را برای بهبود وضعیت آموزشی
دانشجویان ارایه داد .دادهکاوی آموزشی به دنبال کشف دانش موجود در دادههای سیستم آموزشی بودهاست .یکی از
کاربردهای دادهکاوی آموزشی ،پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان است .پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان و
ارائه راهکارهای مفید از اهمیت ویژهای در موفقیت نظامهای آموزشی برخوردار است و میتواند به تصمیمگیری درست
مدیران ،جهت افزایش بازدهی سیستم آموزشی و عملکرد بهتر دانشجویان ،کمک شایانی کند .هدف مقاله حاضر،
شناسایی شاخصهای مؤثر بر عملکرد تحصیلی ،پیشبینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیکهای
دادهکاوی و در نهایت ،ارائه روندی جدید برای اصالح روش انتخاب واحد و راهکارهای آموزشی در جهت افزایش کارایی
سیستم آموزش است.
روشها :گامهای این پژوهش بر اساس مدل  Crispتعیین شده است .در پژوهش حاضر ،پایگاهدادهای شامل  9مجموعه
داده از درسهای تخصصی رشته مهندسی صنایع استفاده شدند .دوره تحصیلی دانشجویان در نظر گرفته شده
کارشناسی بودهاست .شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد دانشجویان ،بر اساس تحقیقات قبلی و نظر خبرگان شناسایی
شدهاست .دادههای جمعیت شناختی و سوابق تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع وارد پایگاه
داده شدند .پس از پیشپردازش دادهها 13 ،شاخص در نظر گرفته شد و با کمک الگوریتمهای مختلف ،مدلهای
مختلفی برای پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان در نیمسال بعدی ارائه گردید .مدلهای شبکه بیزی ،لوجیت
بوست ،پارت و درخت تصمیم به عنوان پرکاربردترین الگوریتم های دادهکاوی آموزشی در این پژوهش مورد استفاده
قرار گرفته و جهت بررسی عملکرد الگوریتمها از دو شاخص صحت و سطح زیر نمودار عملکرد استفاده شد 9 .پایگاه
داده دروس در دو حالت دو و چند کالسه در نظر گرفتهشدند .در ادامه ،مقایسهای میان نتایج حاصل از  4الگوریتم
مختلف صورت گرفتهاست.
یافتهها :با توجه به شاخصهای بهره اطالعات و نسبت بهره ،تمامی  13شاخص در نظر گرفته شده ،به عنوان
شاخصهای مؤثر شناسایی شدند .این شاخصها عبارتند از :معدل ،کل واحدهای گذرانده ،تعداد ترمهای مشروطی ،نوع
پذیرش ،وضعیت تأهل ،جنسیت ،سال ورود به دانشگاه ،سن ،محل زندگی ،ترم حاضر ،نمره درس پیشنیاز ،استاد درس،
تکرارد در اخذ واحد .از بین  4مدل در نظر گرفته شده ،بهترین مدل در دستهبندی و پیشبینی عملکرد آموزشی
دانشجویان  ،الگوریتم  Logit Boostشناخته شد .این الگوریتم ،در هر دو حالت دو و چندکالسه براساس شاخصهای
درصد صحت و سطح زیر نمودار  ROCعملکرد بهتری از خود نشان دادهاست.
نتیجهگیری :با توجه به عملکرد قابل قبول الگوریتمهای دادهکاوی ،استفاده از این الگوریتمها در پیشبینی عملکرد
دانشجویان مناسب است و می توان مدل پیشنهادی را به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیمگیری در سیستمهای آموزشی
مورد استفاده قرار داد .در نهایت ،با توجه به نتایج بهدست آمده و نظرخواهی از خبرگان دانشگاهی ،فرایند انتخاب واحد،
بازطراحی گردید .فرایند ارایه شده با استفاده از دادههای موجود در سیستمهای آموزشی و علم دادهکاوی ،دانش مفیدی
به تصمیمگیرندگان جهت تصمیم صحیح و مناسب ارایه میدهد .تصمیمگیرندگان میتوانند با بررسی پیشبینیهای
انجام شده توسط الگوریتم دادهکاوی و کسب اطالعات مفید ،تصمیمات مناسب اخذ نمایند ،تا سیستم آموزشی بازدهی
بیشتری داشتهباشد.
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مقدّمه
مس أله بررس ی عملکرد تحص یلی ،یکی از مباحم مهم و مورد توجه
محققین حوزه م دیری ت آموزش ی ب ه ش م ار میرود [ .]3-1یکی از
موض وعات قابل توجه در عملکرد تحص یلی ،پیشبینی درس ت عملکرد
تحصیلی دانشجویان و اقدام به موقع و مشاوره به دانشجویان در معرض
خطر افت تحصیلی است [.]4
از س وی دیگر ،موض وعی که عص ر حاض ر را از دوران گذش ته متمایز
کرده ،فن اوری اطالع ات و ارتب اط ات اس ت .میزان بهرهمن دی و ک اربرد
فن اوری اطالع ات و ارتب اط ات ب ا ش ک اف بین کش وره ا و افراد رابط ه
مس تقیم دارد .بنابراین ش اید بتوان گفت مهمترین ش اخص پیش رفت،
میزان توسعه و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموزش است
[ .]5از آنجا که مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها اصلیترین نهادهای
ادغامکنن ده فن اوری رایانه در فراین دهای آموزش ی هس تن د [ ]6باید
زیرساختهای الزم برای الکترونیکی شدن را فراهم کنند [.]7
با الکترونیکی ش دن بس یاری از فرایندها ،مؤس س ات آموزش ی پایگاههای
داده ای متعددی در اختیار دارند که در بردارنده حجم باالیی از دادههای
مربوط به س وابق آموزش ی ،تحص یلی و  ...اس ت .دادهکاوی آموزش ی،
روشهایی را برای تحلیل این دادههای انبوه س یس تمهای آموزش ی
توس عه می دهد تا بتوان الگوهایی را برای بهبود وض عیت آموزش ی و
تص میمگیریها ارائه داد [ .]8نتایج حاص ل از دادهکاوی میتواند فرایند
آموزش و ی ادگیری را برای طراحی ی ا ب ازطراحی محیط آموزش ی ب ه
خوبی بهبود دهد [ .]9زیرا این نتایج میتواند س یس تمهای آموزشعالی
را در تص میمگیری بهتر و داش تن طرح پیش رفتهتر در هدایت و مش اوره
دانشجویان یاری کند [.]10
در مقاله بیکر [ ]11پنج رویکرد در داده کاوی آموزش ی ارائه ش دهاس ت:
پیشبینی ،خوش هبندی ،اس تخرا رابطه ،کش ف درون مدلها و تقس یم
دادهها برای قض اوت انس انی .در این زمینه ،طبقهبندی و خوش هبندی
فراگیران ،جزء موض وعات فرعی اما مطرح در س الیان اخیر بودهاس ت.
بس یاری از پژوهش گران ،اعض ای یک جامعه آماری از فراگیران را به
طبقه یا خوش ه ش امل :متوس ط تاک ریتف ،ض عیف و ممتاز تقس یم
می کنند .پژوهشگران دیگری دو طیف بسیار ضعیف و بسیار قوی را نیز
به سه طیف قبلی اضافه میکنند [.]12
یک کاربرد کلی دی عم ده پیشبینی در دادهکاوی آموزش ی پیشبینی
خروجیهای آموزشی دانشجویان است .پژوهشها در این حوزه در چند
س طح مختلف انجام ش دهاس ت :در س طح س یس تم آموزش و پرورش،
س طح دوره ،یا در س طح درجه تحص یلی و غیره [ .]4دانش قابل کش ف
از طریق دادهکاوی آموزش ی نه تنها برای ص احبان س یس تم تمدرس ین و
مس ئولین آموزش یف بلکه برای کاربران س یس تم تدانش جویانف نیز قابل
استفاده است [ .]13بدین صورت که به دانشجویان کمک میکند تا در
فرایند یادگیری از بازخوردهای دادهکاوی آموزش ی اس تفاده کرده و
موفق عم ل کنن د .از س وی دیگر ،مدرس ین میتوانن د کارایی فراین د
یادگیری را ارتقا دهند و مس ئولین آموزش ی منابع س ازمانی اعم از مادی
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و انس انی را به نحو مناس بتری تخص یص دهند [ .]14به عنوان م ال،
اگر در ی ک م دل پیشبینی ،برای دانش جویی نمره پ ایین پیشبینی
شود ،آن دانشجو به طور بالقوه ضعیف شناخته میشود و با راهکارهایی
از قبیل مس ائل تکنیکی اض افه و بازنگری دروس قبلی میتوان عملکرد
وی را بهبود داد [ .]15ش خص یس ازی آموزش ،بیش ینه کردن کارایی
س یس تم آموزش و کاهش هزینهها از فواید دادهکاوی آموزش ی اس ت
[.]16
برخی از پژوهش گران ،با بررس ی مقاالت در حوزه داده کاوی آموزش ی،
مط الع ات از نوع پیشبینی را به عنوان رایجترین مط الع ات در این حوزه
شناسایی کردند .در حالیکه در پژوهشهای داخلی در حوزه پیشبینی
اغلب از ش یوههای کالس یک آماری بهره میبرند .البته با رایج ش دن
ش یوههای نوین دادهکاوی در حوزههای مهندس ی و مدیریت ،میتوان
امیدوار بود این روشها در حوزه مدیریت آموزش ی نیز روا پیدا کند و
ش کاف ایجاد ش ده بین پژوهشهای داخلی و خارجی از بین برود [.]12
از س ویی دیگر ،ش ناس ایی فاکتورهای تأثیرگذار بر عملکرد دانش جویان
در دادهکاوی آموزش ی یک ورودی حیاتی و بس یار مهم برای فهم و
بهبود محیط آموزشی است [.]17
دس تهبندیهای مختلفی برای مقاالت دادهکاوی آموزش ی ارائه ش ده
اس ت .برای م ال ،پنا آیاال [ ]18پژوهشهای دادهکاوی آموزش ی را
بررس ی و تحلی ل کرده و مق االت را براس اس م دل ،روش و الگوریتم
مورداس تفاده دس تهبندی کردهاس ت .ش هیری ،هوس این و رش ید []19
مقاالتی را که عملکرد دانش جویان را با اس تفاده از تکنیک دادهکاوی
پیشبینی کردهاند ،بر اس اس ش اخصها و روشها بررس ی و دس تهبندی
نمودند .رودریگز ،زرات و ایس وتنی [ ]20به بررس ی مقاالت در حوزه
داده کاوی آموزش ی در طول  20س ال گذش ته پرداخته و مقاالت را
براساس هدف اجرای دادهکاوی آموزشی تقسیم کردند ،شامل مدلهای
ش ناس ایی الگوی رفتاری دانش جو ،ش ناس ایی فاکتورهای تأثیرگذار،
م دله ای بهبود عملکرد تحص یلی و افزایش همک اری و هم اهنگی
دانش جویان و اس اتید .در مقاله حاض ر از این دس تهبندی اس تفاده ش ده و
ج دی دترین مق االت در این حوزه براس اس این دس ت هبن دی در هر
زیربخش ،توضیح دادهشدند.

مدلهای شناسایی الگوی رفتاری دانشجو
برخی از مقاالت ،که به دنبال ش ناس ایی الگوی رفتاری دانش جو در طول
تحص یل هس تند مورد بررس ی قرار میگیرند .این مقاالت از نظر ش اخص
ارزیابی ،دس تهبندی ش دند .برخی از مقاالت تنها از ش اخص درص د
ص حت برای ارزیابی الگوریتمها اس تفاده کردند .از جمله ،حیدری و
یقینی [ ]21با مقایس ه تکنیکهای مختلف دادهکاوی ،به ش ناس ایی
بهترین روش برای پیشبینی وضعیت تحصیلی دانشجویان داخل کشور
پرداخته و به این نتیجه رس ید که در خوش هبندی وض عیت تحص یلی،
تکنیک نزدیکترین همس ایه و در پیشبینی وض عیت تحص یلی ،ش بکه
عص بی کارآمدتر از س ایر تکنیکها میباش د .مقص ودی و همکاران []22
به کشف الگوهای نهفته در انتخاب واحد دانشجویان و پیشبینی نمرات
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آنها در س امانههای آموزش الکترونیکی پرداختهاند .س ن و اوکار [ ]17به
پیشبینی عملکرد دانش جویان مهندس ی کامریوتر پرداختند .س ن و
ه م ک اران [ ]23از ال گ وری ت مه ای م خ ت ل ف ب رای پ ی شب ی ن ی ن م رات
دانشآموزان اس تف اده کردند .ناتک و زوئیلین [ ]24مط العهای روی
اطالعات دانش جویان در س الهای  2012تا  2013انجام داده و نمرات را
پیشبینی کردند .اس تر ،،کروز ،س وآرس ،موریا و آبرن [ ]25موفقیت یا
ش کس ت و نمره دانش جو را در یک دوره با اس تفاده از متهیرهای
اجتماعی از قبیل س ن و جنس یت و  ...پیشبینی میکنند .راچبوری و
همکاران [ ]26دادهکاوی آموزشی را بر روی  6884رکورد بین سالهای
 2004تا  2010انجام دادند .نق و همکاران [ ]27عملکرد دانش جویان
را در چن د دانش گ اه پیشبینی کردهان د .برای این ک ار ح االت چه ار
کالس ه ،س ه و دو کالس ه را بررس ی نموده و از الگوریتمهای درخت
تصمیم و شیکه بیضی با  10-fold Cross-validationاستفاده کردهاند.
دس تهی دیگری از مقاالت ،عالوه بر نرخ ص حت ،س ایر ش اخصها را نیز
مورد بررس ی قرار دادند؛ مانن د کابکییوا و همک اران [ ]28و کابکییوا
[ ]29ک ه در پژوهشه ای خود عملکرد  10330دانش جو را در بخش
آموزش بله ارس ت ان مورد بررس ی قرار دادن د .آنه ا از الگوریتمه ای
دس ت هبن دی مختلف برای  5کالس و ب ا 10-fold Cross-validation
اس تفاده کردهاند .اس کوئی و اکبری [ 500 ]30دانشآموز دبیرس تانی و
 600دانش جو در مقطع لیس انس را از نظر عملکرد ب ا الگوریتمه ای
مختلف در دو کالس قبول یا رد مورد بررس ی قرار دادند .یهوآال []31
پذیرش یا رد  11873دانشجو را با الگوریتمهای درخت تصمیم و بیزی
س اده و  10-fold Cross-validationمورد بررس ی قرار دادهاس ت .کار و
همک اران [ ]32پنج الگوریتم را در دادهک اوی آموزش ی در هن د ب ا هم
مقایس ه کردند .پندی و تارونا [ ]33رویکردی ترکیبی برای پیشبینی
عملکرد دانش جویان در هند ارائه داده و با الگوریتمهای دس تهبندی
مقایسه کردند که الگوریتم ترکیبی بهتر عمل کردهاست.
برخی دیگر از مقاالت نیز از ش اخص ص حت اس تفاده نکردند و از س ایر
ش اخصها مانند مس احت منحنی مش خص ه عملکرد ،دقت و  ...اس تفاده
کردند .ابوس عا [ ]34براس اس فاکتورهای اجتماعی و ش خص ی ،دادهکاوی
آموزش ی را انج ام دادهاس ت .یحیی [ ]35از الگوریتم  PSOبرای
دس تهبندی در دادهکاوی آموزش ی اس تفاده کرده و با س ایر الگوریتمها
مقایس ه نموده اس ت .س نتانا و همکاران [ ]36اثربخش ی الگوریتمهای
دادهک اوی در دو پ ایگ اه داده دانش گ اهی را در برزیل بررس ی کردن د.
ماش ین بردار پش تیبان بس یار بهتر از س ایر الگوریتمها عمل کردهاس ت.
فرناندس و همکاران [ ]37موفقیت یا عدم موفقیت دانشآموزان برزیلی
را پیشبینی کردند .ونلی و همکاران [ ]38نیز برای دادهکاوی آموزش ی
از الگوریتم ژنتیک استفاده کردهاند.
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فراهی و نیکنام پیرزاده [ ]39عوامل مؤثر در میزان مشروطی دانشجویان
دانشگاه پیام نور استان قم را بررسی کردهاند .احمدی و همکاران []40
فاکتورهای تأثیرگذار بر رویگردانی دانشجویان شهریهپرداز را با استفاده
از تکنیکهای دادهکاوی شناسایی و تحلیل کرده و از الکوریتمهای
دستهبندی برای پیشبینی انصراف استفاده کردند .رحمتی و همکاران
[ ]41به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر مشروطی دانشجویان دانشگاه
شهید باهنر پرداختهاند .امین بیدختی و همکاران [ ]12با استفاده از
شبکه عصبی به پیشبینی آسیبپذیری تحصیلی دانشجویان مقطع
کارشناسی رشتههای مهندسی در کوتاه مدت تنیمسال تحصیلیف اقدام
کردهاند .در این پژوهش ،معدل نیمسال قبل ،معدل کل ،زو یا فرد
بودن نیمسال ،نوع واحدهای اخذشده و مبادرت به فعالیتهای فوق
برنامه در نیمسال ،از مؤثرترین عوامل در پیشبینی وضعیت تحصیلی
دانشجویان شناختهشدهاست .رستمی و همکاران [ ]5با استفاده
خوشهبندی فازی به شناسایی روابط عوامل تأثیرگذار بر یادگیری
پرداختند و در ادامه با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی نمرات
دانشجویان را پیشبینی کردند.

مدلهای بهبود عملکرد دانشجو
هدف برخی مقاالت ،بهبود عملکرد دانشجو به وسیله برجسته کردن
مهارتها یا دغدغههای دانشجو در طول فرایند یادگیری است .مانند،
دی پیر و رابو [ ]42ابتدا ابعاد مختلف سبک یادگیری را در قالب مدل
فلدر -سیلورمن سنجیدهاند و سرس ،با استفاده از الگوریتم -kمیانگین
به گروهبندی یادگیرندگان براساس سب

یادگیری پرداختهاند .این مدل

در دورهای واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج مطلوبی از جمله
موفقیت تحصیلی باالتر و جذابیت بیشتر به همراه داشتهاست .رومرو و
ونتورا [ ]8مناسب بودن کمّی و کیفی و اطالعات شبکه اجتماعی را در
مورد استفاده انجمنی در برابر الگوریتمهای دستهبندی و خوشهبندی
کال سیک برای شکست یا موفقیت دانشجویان در یک دوره بررسی
کردهاند .شوکر و همکاران [ ]43تأثیر دادهکاوی را بر اثربخشی آموزش
آنالین بررسی کردند .بولدو و آکگان [ ]44به دادهکاوی آموزشی بر روی
پایگاههای داده در استانبول ترکیه پرداختند .آنها از قوانین انجمنی
استفاده نمودند و خاطر نشان کردند با استفاده از نتایج تحقیق میتوان
مهارتهای دانشجویان را شناسایی و عملکرد آنان را بهبود بخشید.
عبداهلل ،هراوان ،احمد و دریس [ ]45رویکردی برای پشتیبانی از قوانین
انجمنی در دادهکاوی آموزشی ارائه دادند .اعتقاد این پژوهشگران بر این
است که با استفاده از نتایج دادهکاوی آموزشی میتوان استانداردها و
مدیریت آموزشی فعلی را بررسی کرد و ارتقا بخشید .همسا و همکاران
[ ]46از الگوریتم ژنتیک فازی و درخت تصمیم برای پیشبینی نمره

مدلهای شناسایی فاکتورهای تأثیرگذار بر عملکرد

ریاضی دانشجویان لیسانس و ارشد گروه کامریوتر استفاده کردند و

مقاالتی که به شناسایی فاکتورهای اصلی تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی
دانشجو میپردازند در این زیربخش بررسی میشوند .تاری ،مینایی،

معتقدند روشهای سیستماتیک میتوانند به دلیل پیشبینی زودهنگام،
عملکرد دانشجویان در امتحان پایانی را بهبود بخشند.
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همکاری و هماهنگی بین استاد و دانشجو
تحقیقاتی به جهت همکاری و هماهنگی بین استاد و دانشجو در طول
اجرای فعالیتهای آموزشی انجام شدهاست؛ مانند ،گیتوئی []47
الگوریتمی هوشمند برای مشاوره انتخاب واحد دانشجو برمبنای تحلیل
چارت دروس و پیشبینی نمرات طراحی و تحلیل کردهاند .هوآن و
فن [ ]15عملکرد دوره را براساس عملکرد دانشجویان در دورههای
پیشنیاز و امتحانات میان ترم پیشبینی کردهاند .الگامل [ ]48براساس
فاکتورهای مختلف از جمله پیشینه ریاضی دانشجو ،مهارت حل مسأله
و  ...به پیشبینی عملکرد تحصیلی با استقاده از قوانین انجمنی
پرداختند .در نتیجهگیری این مقاله آمدهاست که میتوان با استفاده از
نتایج دادهکاوی آموزشی ،قرایند برنامهریزی تحصیلی را تهییر داد و
تأثیرات این تهییر را ارزیابی نمود .آسیف ،مرکرون ،علی و حیدر []4
عملکرد دانشجویان دوره کارشناسی را بررسی کردند .ابتدا دستاوردهای
دانشجو را در پایان برنامه چهار ساله پیشبینی کردند؛ سرس
پیشرفتهای معمول را مطالعه نمودند و آنها را با نتایج پیشبینی ترکیب
کردند .با استفاده از درخت تصمیم و الگوریتم  k-meansبه مدلسازی
پرداختند و با استفاده از این مدل میتوان به دانشجویان با عملکرد باال
مشاوره و ف رصت داد و به دانشجویان با عملکرد پایین به موقع هشدار
داد و پشتیبانی کرد.
خالصهای از مقاالت در جدول  1تدر انتهای مقالهف ،آمده و شاخصهای
تأثیرگذار در جدول آورده ش ده اس ت .ش اخصهای مذکور در جدول،
مطابق ش اخصهای اس تفاده ش ده در این مقاله اس ت .پژوهش پیش رو
را می توان در هر چهار دس ته جای داد .در دس ته اول اس ت؛ زیرا با
پیشبینی نمرات دانش جویان در هر نیمس ال میتوان الگوی رفتاری
دانشجو در دروس تخصصی مهندسی صنایع را شناسایی کرد .در دسته
دوم اس ت؛ زیرا ابتدا با بررس ی مقاالت و با اس تفاده از نظر خبرگان،
شاخصهای تأثیرگذار بر نمرات دانشجویان استخرا میشوند و سرس،
ب ا اس تف اده از ابزار انتخ اب ویژگی ش اخصه ا ،موارد ت أثیرگ ذار
ش ناختهش دند و هی یک از مقاالت تمام این ش اخصها را در کنار هم
اس تفاده نکردند .در دس ته س وم هم قرار میگیرد؛ زیرا میتوان مهارتها
یا ض عف های دانش جو را در هر یک از دروس تش خیص داد و برای بهبود
عملکرد دانش جویان راهحل ارائه نمود .در دس ته چهارم قرار دارد؛ زیرا
دانش جوها ،اس تادان و مس ئولین آموزش ی در ابتدای نیمس ال میتوانند با
همفکری یکدیگر با توجه به پیشبینیهای ص ورتگرفته ،برنامهریزی
بهتری برای طول ترم تحصیلی ارائه دهند.
در این پژوهش ،از الگوریتمه ای دادهک اوی برای پیشبینی نمرات
دانش جویان مهندس ی ص نایع در دروس تخص ص ی اس تفاده ش دهاس ت.
عالوه بر ش اخصهای تأثیرگذار مذکور در س ایر مقاالت ،دو ش اخص
اس تاد درس و نمره درس پیشنیاز ،براس اس نظر خبرگان به لیس ت
ش اخصها اض افه ش ده و تمامی ش اخصها بر پیشبینی ،مؤثر ش ناس ایی
ش دند .براس اس نتایج ،کارایی و دقت الگوریتمها در پیشبینی نمرات
دانش جویان ،به اثبات رس یده و مدلی برای بهبود فرایند انتخاب واحد

دانش جوی ان مبتنی بر تکنی که ای دادهک اوی در این پژوهش ارائ ه
شدهاست.
در این مق ال ه ،پس از مق دم ه ،در بخش روش تحقیق ،گ امه ای پژوهش
توضیح دادهشده و در ادامه ،نتایج و نتیجهگیری به تفصیل آمدهاست.

روش تحقیق
در این پژوهش ،گ امه ای تحقیق ،مط ابق ب ا روش  CRISP-DMتعیین
ش دهاس ت .مدل مرجع  CRISP-DMبرای دادهکاوی یک نمای کلی از
چرخه زندگی یک پروژه دادهکاوی را نش ان میدهد و ش امل فازهای
پروژه است]49[ :
 oشناخت سیستم :اولین گام ،بر اهداف و نیازمندیهای پروژه از نمای
کس ب و کار تمرکز دارد .س رس این دانش را به تعریف یک مس أله
دادهکاوی تبدیل میکند و یک نقش ه مقدماتی از نقش ه طراحی
میکند تا اهداف محقق شود.
 oش ناخت دادهها :این مرحله با یک مجموعه داده ش روع میش ود و با
عملیاتها ادامه مییابد .به منظور آش نا ش دن با دادهها ،مس ایل
کیفیت داده را تعریف کرد و یک دید کلی نس بت به دادهها کش ف
میکند یا زیرمجموعههای جالبی را که مفروض ات را برای اطالعات
پنهان ش کل میدهد ،پیدا میکند .یک رابطه بس یار نزدیک بین
درک داده و درک کس ب و کار وجود دارد .فرموله کردن مس أله
دادهک اوی و نقش ه پروژه ب ه ح داق ل مق دار درک از دادهه ای در
دسترس نیاز دارد.
 oآم ادهس ازی دادهه ا :مرحل ه آم ادهس ازی دادهه ا ،ش ام ل هم ه
فعالیتهایی اس ت که پایگاه داده نهایی را میس ازد .فعالیتهایی
مانند مطرح کردن ،ثبت کردن ،انتخاب مش خص ه ،پاالیش داده،
ایجاد مشخصههای جدید و تهییر داده برای ابزارهای مدلسازی.
 oمدلس ازی :روشهای مختلف مدلس ازی انتخاب و به کار بس ته
میشود .پارامترهای آنها اندازهگیری میشود تا مقادیر ،بهینه شود.
ب ه طور معمول ،چن د روش برای ی ک نوع مس أل ه دادهک اوی وجود
دارد .بعضی روشها به قالبهای خاصی از داده نیاز دارد.
 oارزیابی :قبل از ادامه کار تا گس ترش نهایی مدل ،بس یار مهم اس ت
که مدل ارزیابی ش ود و گامهای طی ش ده تا س اخت مدل بازبینی
شود تا مطمئن شویم اهداف کسب و کار محقق میشود.
 oتوس عه :س اخت مدل معموالً پایان پروژه نیس ت .اغلب نیاز اس ت،
دانش به دس ت آمده در مس یری که مش تری بتواند از آن اس تفاده
کند ،سازماندهی و ارائه شود.
ش کل  ،1مراحل انجام پژوهش را نش ان میدهد .در ادامه توض یح هر
یک از مراحل به تفص یل آمدهاس ت که براس اس روش  ،CRISPگام اول
تتعیین اهداف پروژهف را میتوان به عنوان ش ناخت س یس تم در نظر
گرف ت؛ زیرا در این مرحل ه ب ا ه دفی ک ه از انج ام پروژه داریم آش ن ا
میش ویم .گام دوم تاس تخرا ش اخصهای تأثیرگذارف را میتوان به
عنوان ش ناخت دادهها در نظر گرفت؛ زیرا داده ابتدایی براس اس این
گامها جمعآوری میش ود .مرحله تدوین پایگ اه داده ،نیز دقیق ا هم ان

محمد قدوسی و همکاران

کارهایی را انجام میدهد که در آمادهس ازی دادهها بدان اش اره ش د.
اس تفاده از ابزارهای مختلف دادهکاوی مطابق مرحله مدلس ازی اس ت.
در بررس ی ص حت پیشبینی به طور همزمان هم مدل ،ارزیابی میش ود،
هم میتوان برای گسترش مدل تصمیم گرفت.

تعیین اهداف و دامنه پروژه
در این مقاله ،دادهکاوی آموزش ی برای دانش جویان مهندس ی ص نایع
دانش گاه تربت حیدریه انجام میش ود تا بتوان با اس تفاده از این تکنیک،
در هنگام انتخاب واحد ،بازخورد اطالعاتی به دانش جو و اس اتید برای
افزایش کارایی و پیشرفت تحصیلی ارائه داد.

استخرا شاخصهای تأثیرگذار
انتخاب شاخصهای مورد استفاده در پیشبینی از اهمیت ویژهای
برخوردار است .با مرور پژوهشهای پیشین میتوان متهیرهای کارآمد را
شناسایی و گزینش کرد [ .]12بنابراین ،با بررسی مقاالت دادهکاوی
آموزشی ،شاخصهای تأثیرگذار در دادهکاوی آموزشی استخرا
شدهاست .عالوه بر شاخصهای مذکور در مقاالت ،شاخص استاد درس،
تکرار در اخذ واحد درسی و نمرات دروس پیشنیاز نیز براساس نظر
خبرگان به شاخصها اضافه شد .لیست کامل شاخصها به همراه
مشخصات ،در جدول  2آمدهاست.

استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی
پس از بررسی مقاالت ارائه شده در این زمینه و با استفاده از نرمافزار
وکا ) (WEKAپس از پیشپردازش دادهها تتخمین مقادیر از دست رفته
و ...ف با استفاده از انتخاب مشخصه از روشهای نسبت بهره و بهره
اطالعات ،تمامی شاخصها انتخاب شدند .مزایای این روشها ،آسانی،
سادگی ،استقالل از مدل پیشبینی و آسانی فهم خروجی است [.]50
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت شاخصهای مذکور ،در پیشبینی نمرات
دانشجویان تأثیرگذار هستند .سرس ،از الگوریتمهای مختلف دستهبندی
برای پیشبینی نمرات استفاده شده که معرفی هر یک در ادامه مطالب
آمدهاست.
 oش بکه بیزی :این الگوریتم ،مدل گرافیکی اس ت که میتواند توزیع
احتمال ش رطی را توص یف کند .دس تهبندهای بیزی ،الگوریتمهای
دس ت هبن دی مت داولی هس تن د که ب ا توجه به س ادگی ،ک ارایی
محاس باتی عملکرد خوبی در مس ایل دنیای واقعی دارند .مزیت دیگر
این مدلها در این اس ت که س رعت آموزش و ارزیابی باالیی دارند و
از درصد صحت قابل توجهی برخوردارند [.]51
 oلوجیت بوس ت :این الگوریتم در چند س ال اخیر گس ترش یافتهاس ت.
 Boostingارائ ه ش ده ت ا چن د الگوریتم را ترکی ب میکن د و عمکرد
پیشبینی را بهبود میبخشد [.]52
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 oپ ارت ) :(PARTاز این الگوریتم برای کش ف قوانین مختلف و
شناسایی دانش و الگو استفاده میشود [.]53
 oدرخت تص میم  :J48درختهای تص میم ابزارهای قوی و متداولی
برای دس تهبندی هس تند .مزیت درختان تص میم در این اس ت که
قواعدی را ایجاد میکنند که به راحتی قابل فهم و تفس یر اس ت .نیاز
ب ه آم ادهس ازی پییی ده دادهه ا ن دارن د و برای متهیره ای ع ددی و
بازهای عملکرد مناسب دارند [.]51
در این پژوهش ،تقس یمبندی کل دادهها به مجموعه دادههای آموزش ی
و آزمایشی به روش اعتبارسنجی -kبارهتK-foldف انجام شدهاست .در این
روش ،دادهها به  kدس ته تقس یم میش وند و  k-1دس ته برای آموزش و
دس ته kام برای آزمایش اس تفاده میش ود و تا زمانیکه همه دس تهها به
عنوان دس ته آزمایش بهکار روند؛ این روند ادامه مییابد .برآورد دقت
الگوریتمها در این روش از س ایر روشها بس یار بیش تر اس ت [ .]54در
این مق اله ،مق دار  ،kبرابر  10در نظر گرفتهش دهاس ت .الگوریتمهای
مختلف براس اس ش اخصهای ص حت و مس احت منحنی مش خص ه
عملکرد با یکدیگر مقایس ه ش دند .در ادامه تعریف هر یک آمدهاس ت و
در جدول  ،3مقاالتی که از این ش اخصها برای ارزیابی اس تفاده کردند
مشخص شدهاست.
 oص حت :یکی از معیارهای ارزیابی مدلهای دس تهبندی اس ت که
مقدار آن برابر درص د مش اهداتی اس ت که توس ط روش مورد
استفاده ،به درستی دسته بندی شده است [.]55
 oنمودار مش خص ه عملکرد ) :(ROCمس احت زیر منحنی  ROCیک
شاخص ترکیبی است که نشان میدهد مدل با چه احتمالی موقعیت
م بت را نس بت به موقعیت منفی انتخاب میکند .بیش ترین حد این
ش اخص  1و کمترین آن  0/5اس ت [ .]56این ش اخص ،کارایی
الگوریتم را نشان میدهد.

ارائه راهکارهای آموزشی
ب ا اس تف اده از ب ازخورده ایی ک ه از پ ایگ اه داده ب ه هنگ ام پیش انتخ اب
واحد دانش جویان به مدیر گروه و دانش جویان ارائه میش ود؛ میتوان
راهک اره ایی برای بهبود وض عی ت تحص یلی دانش جوی ان و خ دمات
آموزش ی ارائه داد .برای این کار ،در دروس ی که نس بت دانش جویان با
عملکرد ض عیف زیاد هس تند میتوان با اس تفاده از الگوریتم رگرس یون
لجس تیک ،ش اخصهای مؤثر را ش ناس ایی و براس اس آنها راهکار ارائه
داد .رگرس یون لجس تیک ابزاری برای توص یف روابط میان یک متهیر
اس می و مجموعهای از متهیرهای پیشبینیکننده تش اخصهای مؤثرف
اس ت .این تکنیک زمانی که متهیر برچس ب محدود به دو یا چند مقدار
اس می باش د؛ قابل اس تفاده اس ت .رگرس یون لجس تیک فرمولی را بدس ت
میآورد که احتم ال رخ دادن ی ک اتف اق را به عنوان تابعی از متهیرهای
مستقل پیشبینی میکند [.]58-57
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استفاده از
الگوریتمهای
دادهکاوی

ارائه راهکارهای
آموزشی
)Providing
educational
تsolutions

تعیین اهداف
و دامنه پروژه

استخرا شاخصهای
تأثیرگذار

(Determining
the goals and
scope of the
)project

(Extracting student
information and
)effective attributes

(Using
datamining
)algorithms

شکل :1مراحل انجام پژوهش
Fig. 1: Steps of research

جدول  :2شاخصها
Table 2: Attributes

ردیف

شاخصها

مقیاس

وضعیتهای قبل اطالق

)(Sort
1

)(Attribute

)(Scale

)(Applicable situations
][0,20

2

GPA

معدل
کل واحدهای گذرانده

3

تعداد ترمهای مشروطی

4

نوع پذیرش

5

وضعیت تأهل

6

جنسیت

7

سال ورود به دانشگاه

8

سن

9

محل زندگی

10

ترم حاضر

پیوسته
گسسته
گسسته

Total passed units
Number of conditional
terms
Type of admission

Gender
University admission
year
Age

Current semester

11

نمره درس پیشنیاز

12

استاد درس

13

تکرار در اخذ واحد

Repeating the course

Discrete

x≥0
2

1

Binary

مجرد

Binary

زن

Discrete

3

Single

مرد

Female

89

Binary

90

گسسته
گسسته

92

x≥18
2

1

Discrete
Continuous

][0,20

Discrete

Male

91

1≤x≤11

Discrete

4

متاهل Married

Discrete

گسسته
دودویی
گسسته
پیوسته

Living place

Discrete

x≥0

Discrete

گسسته
دودویی
دودویی
گسسته

Marital status

Prerequisite course
score
instructor of the course

Continuous

کدگذاری

)Codding ( x≥1
x≥1

جدول  :3بررسی پیشینه پژوهش شاخص ارزیابی
Table 3: The literature review of evaluation index

منبع

شاخص
)(Criteria

صحت
سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد

Accuracy

)(Reference
][51] [28] [27] [17] [23] [32] [24] [31] [26] [60] [21] [40] [47][22

Area under ROC

][32] [31] [37] [12

نتایج و بحث
براساس نظر پژوهشگران و مقاالت دادهکاوی آموزشی بهتر است نمرات
براساس بازه پیشبینی شوند [ .]59پس از آمادهسازی دادهها ،دو
مجموعه داده برای هر یک از دروس تخصصی براساس متهیر پیشبینی
تدوین شد که شامل موارد زیر است:
 oدوکالس ه :برچس ب متهیر پیشبینی بهص ورت  aو  bکه به ترتیب
شامل بازههای [10-0ف و [ ]20-10در نظر گرفته شدهاست.
 oچندکالسه :برچسب متهیر پیش بینی به صورت  aو  bو  cکه به
ترتی ب ش ام ل ب ازهه ای [10-0ف17-10[ ،ف و [ ]20-17در نظر
گرفته شدهاست.

پ ایگ اهه ای داده برای هر درس ب ا الگوریتمه ای مختلف طبق هبن دی
آزمایش ش دند .برای مقایس ه حالتهای دو و چندکالس ه ،درص د ص حت
الگوریتمهای مختلف بین دروس میانگین گرفته و نتایج مطابق ش کل
 2است.
همانطور که در ش کل  2نش ان داده ش ده ،حالت دوکالس ه از ص حت
بیش تری برخوردار اس ت .ولی در ص ورت نیاز س یس تم به بررس ی دقیقتر
نمرات ،حالت چندکالس ه کارایی بیش تری دارد؛ زیرا اطالعات دقیقتری
از عملکرد دانش جو ارائه میکند .حال برای بررس ی دقیقتر و مقایس ه
بین الگوریتمها ،از دو ش اخص نرخ ص حت و منحنی  ROCدر جدول 3
استفاده شدهاست.
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همانطور که در جدول  3مش اهده میش ود؛ در تمامی دروس و در
حالت دو و چندکالس ه الگوریتم  Logit Boostدر هر دو ش اخص بهتر از
س ایر الگوریتمها عمل کردهاس ت .با توجه به مقادیر جدول  ،4توانایی
الگوریتمه ای دادهک اوی در س یس تم آموزش دانش گ اه ب ه اثب ات
رس یدهاس ت .مقاالتی که در حوزه دادهکاوی آموزش ی کار ش دهاس ت؛
کارایی و ص حت پیشبینی الگوریتمهای دادهکاوی را تص دیق میکنند.
برای نمون ه امین بی دختی و همک اران ت1396ف [ ]12و راچبوری و
همک اران ت2018ف [ ]26ب ه این نتیج ه رس ی دن د ک ه میتوان از نت ایج
دادهکاوی آموزش ی در جهت پیشبینی عملکرد تحص یلی دانش جویان و
کمک به بهبود عملکرد آنان استفاده کرد .بنابراین میتوان روند انتخاب
واحد را بهبود داد و از نتایج دادهکاوی آموزش ی در این فرایند به جهت
افزایش کارایی آموزش و پیش رفت تحص یلی دانش جویان بهره برد .روند
انتخاب واحد پیش نهادی و س نتی در ش کل  3آمدهاس ت .همانطور که
در این ش کل نش ان دادهش ده ،مدلهای دادهکاوی ،پایگاههای داده
دانشجویان و نظرات خبرگان در روند انتخاب واحد لحاظ شدهاست.
در مرحل ه دادهک اوی آموزش ی ،اطالع ات دانش جوی ان تکس انی ک ه
پیشثب تن ام انج ام دادن دف وارد پ ایگ اه داده دروس مربوط ه میش ود.
س رس ب ا اس تف اده از الگوریتم  Logit Boostعملکرد دانش جوی ان
پیشبینی میش ود و نتایج به دانش جو و مدیرگروه برای تص میمگیری و
ارتقاء عملکرد دانش جویان ،اطالعرس انی خواهدش د .مدیر گروه ،عملکرد
دانشجویان در دروس تخصصی را بررسی و نسبت دانشجویان با عمکرد
ضعیف را محاسبه میکند .در دروسی که نسبت زیادی از دانشجویان از
عملکرد ضعیفی برخوردارند ،با استفاده از الگوریتم رگرس یون لجستیک
شاخص مؤثر ،شناسایی و براساس آن راهکارهای آموزشی ارائه میشود.
برای م ال ،اگر ش اخص نمره پیشنیاز ،بر عملکرد دانش جویان تأثیر
دارد؛ از اس تاد درس مربوطه تقاض ا ش ود تا قس متهای مهم درس
پیشنیاز در ترم آتی مرور ش ود .یا اگر ش اخص اس تاد درس از اهمیت
باالیی برخوردار اس ت از اس تادان با تجربه و نمره ارزش یابی باال در گروه
برای درس مورد نظر استفاده شود.
با توجه به عملکرد دانش جویان و بررس ی ش اخصهای مؤثر بر عملکرد،
میت وان راه کارهایی ارائ ه داد که از مراج عه به خ برگان دانش گاهی

0.89
0.68

درخت تصمیم J48

استخرا شده و شامل موارد زیر است:
 oبررس ی افزایش زمان کالس  3س اعته به  4س اعت در س قف قانونی و
ارائه به مدیر آموزش؛
 oتصمیم جهت برگزاری کالس حل تمرین برای درس؛
 oاستفاده از استادان با تجربه در گروه آموزشی؛
 oاستفاده از استادان با نمره ارزشیابی باالتر؛
 oگذاش تن دورههای مکمل نرمافزار و آموزش مفاهیم توس ط انجمن
علمی جهت افزایش یادگیری؛
 oبرگزاری بازدید از صنایع مرتبط با درس؛
 oپیشنهاد مرور بخشهای مهم دروس پیشنیاز در صورت نیاز؛
 oبررسی عملکرد مدرس دروس پیشنیاز؛
 oبررسی مجدد نحوه تدریس ،سرفصل طرح درس و بازنگری در طرح
درس؛
 oتخص یص زمان مناس ب به دروس بحرانی و اس تفاده از روزهای آزاد
دانشجویان جهت تمرکز بیشتر.
از این مدل میتوان به عنوان یک ابزار پش تیبانی در س یس تمهای
آموزش دانشگاه استفاده کرد .مزایای مدل پیشنهادی و راهکارهای ارائه
شده در این مقاله عبارتند از:
 oجلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان؛
 oشناسایی شاخصهای مؤثر بر عملکرد تحصیلی؛
 oمشاوره بهموقع به دانشجویان؛
 oشناسایی نقاط قوت و ضعف در عملکرد تحصیلی؛
 oتخصیص مناسب زمان و هزینه جهت کارایی بیشتر؛
 oکاهش هزینههای فرایندی سیستم دانشگاه؛
 oافزایش مزیت رقابتی در بین سایر گروهها و دانشگاهها؛
 oنزدیک شدن به سطح استاندارد آکادمیک؛
 oافزایش رضایتمندی دانشجویان؛
 oتقویت پایه علمی و افزایش موفقیت در آزمون ورودی کارش ناس ی
ارشد؛
 oافزایش سطح اطالعات و آمادگی بیشتر جهت ورود به بازار کار.

0.91

0.88
0.65

0.65

پارت Part

لوجیت بوست Logit boost

Multi-class

Two class

شکل  :2میانگین نرخ صحت
Fig. 2: Average of accuracy

0.88
0.64

شبکه بیزی Bayes net
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جدول  :4مقایسه الگوریتمها در حالت دو و چندکالسه
Table 4: Comparison of algorithms in two class and multi-class

درس

الگوریتمها

دوکالسه

چندکالسه

)(Course

ت(algorithms

)(Two class

)(Multi-class

صحت
)(Accuracy

سطح زیر منحنی
مشخصه عملکرد

صحت
)(Accuracy

)(ROC

اقتصادمهندسی

Engineering
economics

کنترل موجودی

Inventory
control

طرحرزی واحدهای صنعتی

Facility layout

تحقیق در عملیات 1

Operations
research 1

تحقیق در عملیات 2

Operations
research 2

احتمال

Probability

کنترل پروژه

Project control

کنترل کیفیت

Quality control

آمار

Statistics

سطح زیر منحنی
مشخصه عملکرد
)(ROC

شبکه بیزی

Bayes Net

0.89

0.721

0.71

0.599

لوجیت بوست

Logit Boost

0.89

0.759

0.74

0.666

پارت

PART

0.88

0.622

0.66

0.576

درخت تصمیم

J48

0.88

0.572

0.71

0.532

شبکه بیزی

Bayes Net

0.83

0.675

0.56

0.575

لوجیت بوست

Logit Boost

0.85

0.735

0.67

0.655

پارت

PART

0.8

0.613

0.62

0.643

درخت تصمیم

J48

0.83

0.538

0.66

0.653

شبکه بیزی

Bayes Net

0.99

0.5

0.61

0.557

لوجیت بوست

Logit Boost

0.99

0.5

0.67

0.703

پارت

PART

0.99

0.5

0.65

0.663

درخت تصمیم

J48

0.99

0.5

0.63

0.631

شبکه بیزی

Bayes Net

0.95

0.5

0.76

0.445

لوجیت بوست

Logit Boost

0.95

0.603

0.8

0.709

پارت

PART

0.9

0.5

0.72

0.675

درخت تصمیم

J48

0.95

0.5

0.76

0.549

شبکه بیزی

Bayes Net

0.76

0.579

0.47

0.557

لوجیت بوست

Logit Boost

0.84

0.796

0.62

0.697

پارت

PART

0.79

0.674

0.51

0.592

درخت تصمیم

J48

0.8

0.538

0.57

0.603

شبکه بیزی

Bayes Net

0.81

0.493

0.64

0.531

لوجیت بوست

Logit Boost

0.89

0.74

0.72

0.616

پارت

PART

0.83

0.576

0.65

0.611

درخت تصمیم

J48

0.84

0.548

0.67

0.582

شبکه بیزی

Bayes Net

0.98

0.145

0.72

0.658

لوجیت بوست

Logit Boost

0.98

0.336

0.74

0.703

پارت

PART

0.97

0.135

0.64

0.647

درخت تصمیم

J48

0.98

0.145

0.59

0.612

شبکه بیزی

Bayes Net

0.87

0.836

0.57

0.61

لوجیت بوست

Logit Boost

0.91

0.841

0.77

0.711

پارت

PART

0.9

0.72

0.71

0.595

درخت تصمیم

J48

0.9

0.793

0.74

0.588

شبکه بیزی

Bayes Net

0.84

0.523

0.74

0.511

لوجیت بوست

Logit Boost

0.85

0.691

0.77

0.63

پارت

PART

0.84

0.579

0.7

0.594

درخت تصمیم

J48

0.82

0.502

0.75

0.562
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شکل  :3مقایسه انتخاب واحد پیشنهادی با روش فعلی
Fig. 3: Comparison of the proposed unit selection with the current method

نتیجهگیری
در این مقاله ،به پیشبینی عملکرد تحص یلی دانش جویان پرداختیم.
جامعه آماری مورد مطالعه ،داتش جویان کارش ناس ی مهندس ی ص نایع
دانش گاه تربت حیدریه هس تند .ابتدا ش اخصهای مؤثر بر عملکرد
تحص یلی دانش جویان از مقاالت مرتبط اس تخرا و چند ش اخص جدید
نیز براس اس نظر خبرگان به لیس ت ش اخصها اض افه ش د .با اس تفاده از
اطالعات دموگرافیک و تحصیلی دانشجویان ،پایگاه داده برای هر یک از
دروس تخص ص ی مهندس ی ص نایع تدوین گردید .س ه نوع پایگاه داده بر
حسب متهیر برچسب تشکیل شد .یک پایگاه دوکالسه و یک پایگاه سه
کالس ه ،که با توجه به نرخ ص حت پیشبینی پایگاه دوکالس ه از ص حت
باالتری برخوردار بود .پس از بررس ی ش اخصهای نرخ ص حت و منحنی
مش خص ه عملکرد ،الگوریتم  Logit Boostاز عملکرد بهتری برخوردار
بود .بن ابراین توان ایی و ک ارایی این الگوریتم در پیشبینی عملکرد
تحص یلی دانش جویان به اثبات رس ید .با اس تفاده از نظر خبرگان ،روند
جدیدی برای انتخاب واحد دانش جویان با اس تفاده از دادهکاوی آموزشی
ارائه ش د .در این روند ،پس از انجام پیشانتخاب واحد دانش جویان،
اطالعات وارد پایگاه داده مربوطه میش ود و عملکرد دانش جویان برای
ترم آتی پیشبینی میشود.
تحقیقاتی همس و با پژوهش پیش رو انجام ش ده که توانایی و کارایی
دانش دادهکاوی را در پی شبین ی و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان
به اثبات رس اندهاند .مقاالتی که در مقدمه مقاله به آنها اش اره ش د گواه
بر این قضیه است که دادهکاوی آموزشی میتواند سبب ارتقا و پیشرفت

تحص یلی دانش جویان ش ود .در این خص وو چهار رویکرد وجود دارد
ش امل ش ناس ایی الگوی رفتاری دانش جو ،ش ناس ایی عوامل و ش اخصهای
تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی ،بهبود عملکرد تحصیلی و ایجاد همکاری
و هماهنگی بین اس تاد و دانش جو که تمامی این موارد با دادهکاوی
آموزشی و نتایج مستخر شده از آن امکانپذیر است.
در راس تای اجرای روش پیش نهادی ،ممکن اس ت محدودیتهایی نیز
وجود داشته باشد؛ از جمله:
 oجمعآوری اطالعات :برای تش کیل پایگاه داده نیاز به تعداد زیادی
داده وجود دارد ک ه این امر زم انبر اس ت .برخی از این دادهه ا در
س یس تم آموزش موجود و برخی دیگر باید جمعآوری ش وند و به
درس تی برای تش کیل یک پایگاه داده آماده برای دادهکاوی کنار هم
قرار بگیرند.
 oوجود دادههای پرت :با توجه به حجم باالی دادهها در س یس تم
آموزش ممکن اس ت ش رایط خاو یک دانشجو باعم به وجود آمدن
داده پرت در س یس تم ش ود .در ص ورتی که دادههای پرت یا از دس ت
رفته زیادی در پایگاه داده وجود داش تهباش د منتج به نتایج اش تباه و
گمراهکننده خواهدش د؛ که این امر با پیشپردازش ص حیح و اص ولی
تا حدی قابل کنترل است.
 oمح دودی ت اجرای راهک اره ا :در برخی از موارد راهک اره ایی جه ت
بهبود ش رایط و عملکرد تحص یلی دانش جویان ارائه میش ود که با
توجه به ش رایط دانش گاه و اس تادان ممکن اس ت در برههزمانی
خاصی ،امکانپذیر نباش د؛ مانند افزایش س اعت تدریس ،تهییر استاد
درس و مواردی از این قبیل.
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 شاخصهای در نظر گرفته شده در پژوهشها:1 جدول
Table 1: Attribute considered in researches
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