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مدل شبكه بيزی عوامل مرتبط با افت تحصيلی دانشجويان دانشگاه
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چكيده
 از شکلگیری و تشدید افت تحصیلی، همواره پژوهش ران با انجام تحقیقات کوشیدهاند تا با تصمیمسازی برای مدیران نظام آموزشی:زمينه
 شبکه بیزی از جمله روشهای دادهکاوی پیشبینیکننده و افت.پیش یری کنند و در این راستا از روشهای آماری پیشبینی استفاده کردهاند
 هدف از این تحقیو شناسایی عوامل مرتبط با افت تحصیلی با استفاده از: هدف.تحصیلی یکی از مشکالت بزرگ نظام آموزش عالی است
811 کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانش اه تهران بودند و نمونهای به حجم، جامعه پژوهش: روش.دادهکاوی آموزشی و شبکه بیزی بود
 پرسشنامه627 ، بعد از اجرا پرسشنامه افتتحصیلی دانشجویان و کنارگذاشتن پرسشنامههای مخدوش.نفر به روش تصادفی طبقهایی انتخاب شد
 که دارای درستی مورد ت یید استادان و قابلیت،مورد تحلیل قرارگرفت و دادهها با استفاده از ابزار محقوساخته سنجش افتتحصیلی دانشجویان
 دادههای جمعآوری شده از دانشجویان تحلیل شد و مدل بیزی آن با میزان: يافتهها. جمعآوری شد، بود1/160 اعتماد آلفای کرونباخ برابر با
 کلیه عوامل پرسشنامه در وقوع افت تحصیلی مؤثر بودند و عوامل فردی، نتایج نشان داد: نتيجهگيری. بدست آمد%13/82 صحت ال وریتم
 میزان صحت ال وریتم بیان ر این بودکه با.تنها عاملی بودکه هم بطور مستقیم و هم با ت ثیر بر سایرعوامل بر وقوع افت تحصیلی اثرگذار بود
، دادهکاوی، افت تحصیلی، عملکرد تحصیلی: واژهكليدها.استفاده از مدل شبکه بیز به خوبی میتوان وقوع افت تحصیلی را پیشبینی کرد
شبکه بیزی
Background: Researchers have always tried to prevent the formation and escalation of academic failure by making
decisions for educational system administrators. For this reason, they have been using forecasting statistical methods.
Bayesian network is one of the Predictor Data mining methods and Academic failure is one of the major problems
in the higher education system. Aims: The purpose of this study was to identify factors associated with academic
failure using educational data mining and Bayesian networks. Method: The research population was all
undergraduate students of Tehran University. A sample of 800 people was selected by Stratified Random Sampling.
After performing and eliminating confused questionnaires, 746 questionnaires were analyzed and data were collected
using researcher-made students' academic failure questionnaire, which had a validity of professors and Cronbach's
alpha coefficient of 0/971. Results: Data collected from students was analyzed and Bayesian model was
obtained.The accuracy of the algorithm was equal to 95/84% . Conclusion: The results showed that all factors of the
questionnaire were effective in the occurrence of academic failure and individual factors were the only factors that
directly and indirectly affect the occurrence of academic failure. The accuracy of the algorithm indicates that the
Bayesian network model can predict the academic failure well. Key words: Academic performance, Academic
failure, Data analysis, bayesian network
Corresponding Author: keyvansalehi@ut.ac.ir

.* این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری نویسنده اول است
 تهران، دانش اه تهران، دانشجوی دکتری سنجش و اندازهگیری.0
1. PhD Student of Educational Measurement and Evaluation, University of Tehran, Tehran, Iran
) ایران(نویسنده مسئول،  دانش اه تهران، گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی، استادیار.2
2. Assistant Professor, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, University of Tehran, Tehran, Iran(Corresponding Author)
 ایران، تهران، دانش اه تهران، گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی، دانشیار.3
3. Associate Professor, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, University of Tehran, Tehran. Iran
 ایران، تهران، دانش اه تهران، گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی، استادیار.2
4. Assistant Professor, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, University of Tehran, Tehran. Iran
 ایران، تهران، دانش اه تهران، گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی، دانشیار.3
5. Associate Professor, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, University of Tehran, Tehran. Iran
18/13/26 :پذیرش نهایی
18/12/12 :دریافت

043

دوره  ،08شماره ، 67تابستان(تیر) 0318

مجله علوم روانشناختی

مقدمه

جامعه را خواهد گرفت (جوالیی و بحرانی )0383 ،که در نتیجه،

تحصیالت ،نقشهای متفاوتی در توسعه اقتصاد کشور و رشد

نظام آموزشی کشور را از اهداف پیشبینی شده دور خواهد کرد
(آقایی افشار ،افتخار واقفی و صافی زاده.)0313 ،

طبیعی آن دارد (وحیدی ،رزالن ،چونگ عبداهلل و عمر.)2107 ،
دولتها و جوامع مختلف ،تحصیل را به عنوان یك ضرورت جهت

در سراسر جهان ،سالهاست یکی از اهداف اصلی مؤسسات

کاهش فقر جهانی و افزایش سطو برابری؛ صلو و پایداری برای همه

آموزش عالی این است که میزان مشروطی دانشجو را در کمترین حد

میدانند (عسکری .)0382 ،در اقتصاد جهانی رایج ،ذات موفقیت

امکان ن ه دارند بطوریکه کیفیت تحصیل و تدریس ،در حد باالیی

یك ملت بر دانش و مهارت و رقابت میان مردم وابسته است و ملتی

حفظ شود (رامپ ،اسدار و وایلد .)2106 ،به منظور پیش یری از این

با تحصیالت در سطوح باالتر میتوانند کامیابی اقتصادی بیشتری را

عوارض نامطلوب و در بسیاری از موارد غیرقابل جبران ،ضروری

تجربه کنند (وحیدی و همکاران .)2107 ،تربیت نیروی انسانی

است که سیستم آموزشی بتواند دانشجویان در معرض خطر را

کارآمد و مؤثر از جمله وظایف اصلی دانش اهها بحساب میآید و

غربال ری و شناسایی نماید ،تا با شناسایی به موقع دانشجویان در

از آنجایی که دانشجویان سرمایههای گرانقدر هرکشور از نظر

معرض خطر و همکاری واحدهای آموزشی و دانشجویی و فرهن ی

استعداد نوآوری و منابع سازنده هستند ،توجه به تربیت آنها بسیار

در دانش اهها ،بتوان موجب ارتقای وضع تحصیلی آنها گردید

مهم است (عسکری.)0382 ،

(مكکری ،بار و راتری.)2116 ،

افت تحصیلی یعنی عدم موفقیت در تحصیل به معنای عدم

اکثر مطالعات انجام شده تاکنون برروی ویژگیهای روانشناختی

دستیابی فراگیر ،به مجموعه مهارتهایی است که انتظار میرود در

دانشجویان و خصوصیات استاد ،دانشکده و سیستم آموزش اه

نتیجه آموزش ،آن را یاد ب یرند (نجیمی ،شریفیراد ،امینی و مفتاق،

متمرکز بوده است (نیلسون و واررن  -استومبرگ .)2118 ،آموزش،

 .)2103بهعبارتی ،به معنای عملکرد دانشجویانی است که در امتحان

فرآیندی پیچیده است که هرگونه ساده ن ری در مورد آن میتواند

شکست خوردهاند یا مجبور شدهاند مجدداً در درس امتحان دهند

منجر به هدر رفتن نیروها و امکانات شود و تالشها را با شکست

(پینیاپرُنپانیش ،بونیاناروسی و مانیتورن .)2112 ،جلوگیری از

مواجه سازد (اصفهانی و قربان نژاد .)0313 ،استاد در جریان تدریس،

افت تحصیلی یك چالش جدی است ،زیرا کسانی که از نظر

با عوامل مختلف و متعددی سروکار دارد که کنترل مجموعه آنها

تحصیلی شکست میخورند ،در طول زندگی چالشهای اجتماعی و

محیطی را فراهم میآورد که یادگیری مطلوب و مؤثر در آن صورت

اقتصادی چشم یری را تجربه میکنند (رافاوت  .)2112 ،بهویژه در

میگیرد (آزموده ،دولتی ،فرزادمنش ،خسروآبادی و رخشانی،

دوره کارشناسی ،که دانشجو از نظر روانی دچار احساس شکست و

 .)0312مطالعات بسیاری نشان دادهاند که دانشجویان ،استفاده از

سرخوردگی میشود (فتحیزاده .)0312 ،با توجه به اینکه یکی از

شیوههای نوین تدریس و یادگیری را بر روشهای سنتی آموزش

مهمترین اهداف تحصیالت دانش اهی ،آموزش و فراگرفتن یك

ترجیو میدهند (وست ،ستاین ،سانبوم و وولیسر2111 ،؛

حرفه است ،افتتحصیلی دانشجویان اگر هم به ترک تحصیل منجر

آرمسترانگ ،الیوت ،رونالد و پاترسون .)2111 ،احساس غربت نیز

نشود ،پرورش دانشآموخت ان ناکارآمد میتواند ،مضرات و

مسائل و مشکالتی را بوجود میآورد که به علت فعالیت تحصیلی و

خطرات فراوانی برای جامعه و کشور داشته باشند (پتریدس ،چامارو

ضرورتهای مهم زندگی ،افرادی که از خانه و خانواده دور شدهاند،

 -پرئموزیك ،فردریکسون و فارنهام.)2117 ،

به آن دچار میشوند (بن ،هاروی ،گیلبرت و آیرونز .)2113 ،کنار

نتایج تحقیقات بر این است که ،بسیاری از فارغالتحصیالن

آمدن با دوستان ،عدم حمایتهای عاطفی و اجتماعی و مشکالت

دانش اهها پس از ورود به موقعیتهای حرفهای از کفایت الزم

آموزشی از مهمترین عوامل تنیدگیزا در دوران دانشجویی است

برخوردار نیستند و این مشکل نیز به نوع آموزشی که دریافت

(پترسون و آرنتز .)2110 ،نتایج بسیاری از پژوهشها از اثر مثبت

کردهاند نسبت داده میشود (نعیمیحسینی ،زارع ،هرمزی ،شقاقی و

شادی و پویایی بر زندگی فردی و اجتماعی حکایت میکند

کاوه .)0311 ،در واقع افتتحصیلی دانشجویان را میتوان یك

(محمدزاده و صالحی.)0313 ،

معضل اساسی اجتماعی دانست ،که عواقب ناشی از آن گریبان
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سیستمهای آموزشی برای دستیابی به بهترین نتایج و کاهش میزان

محاسبه میشود( P(X1,X2,…,Xn)= ΠP( xip a(xi)) :تواردی،

شکست ،به روشهای خالقانهای برای بهبود کیفیت آموزش نیاز

نیکوالس ،کورب و مك نیل .)2117 ،بعد از اینکه توپولوژی شبکه

دارند .دادهکاوی آموزشی اخیراً در سیستمهای آموزشی رونو

بیزی مشخص شد بایستی مقدار روابط بین گرههای متصل به هم تعیین

گرفتهاست ،زیرا امکان تحلیل و پیشبینی عملکرد فراگیران را فراهم

شود .مقادیر احتمالهای شرطی متناظر با هر متغیر اغلب در جداولی

میآورد تا اقدامات قبل از وقوع انجام شود (اشرف ،انور و

ذخیره میگردد که به آنها جداول احتمالی شرطی میگویند (بایات

گوفرانخان .)2108 ،دادهکاوی 0فرآیندیاست که در آغاز دههی

و همکاران.)2118 ،

 11پا به عرصه ظهور گذاشته و با ن رشی نو ،به مس لهی استخراج

در زمینه پژوهشهای انجام شده در حوزه افت تحصیلی

اطالعات از پای اه دادهها میپردازد .در واقع ،دادهکاوی فرآیند

دانشجویان ،همبست ی مثبت شاغل بودن و افت تحصیلی (نظری و

استخراج دانش از پای اه اطالعات به منظور شناسایی ال وهای معتبر،

شریفنیا )0381،؛ ارتباط عوامل آموزشی ،خانوادگی و اقتصادی،

مفید و قابل فهم در دادهها میباشد .در حال حاضر ،دادهکاوی

ویژگیهای فردی ،وضعیت اقتصادی خانواده ،میزان ساعات مطالعه

مهمترین فناوری جهت بهرهبرداری از دادههای حجیم است و اهمیت

(رحیمی ،کاظمی ،محمدپور ،رحمت نژاد و جباری )0312،و ارتباط

آن رو به فزونی است (سانیسا و کریشنامورسی .)2111 ،با استفاده از

امکانات آموزشی و تکنولوژی آموزشی با افت تحصیلی در تحقیو

فنون دادهکاوی میتوان مسیر تحصیلی دانشجو ،وضعیت تحصیلی

جوادی و قنبرنژاد ( ،)0317بررسی شدهاست .ارتباط معنادار بین

دانشجو در نیمسالهای بعدی  -مشروطی ،ممتازی ،و ، ...مدت زمان

نشاط و شادابی با پیشرفتتحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه ،در

تحصیل دانشجو و خروجی آموزشی را به منظور تسهیل اقدامات

نتایج تحقیقات خدادادی ،نجدرحمتی ،و فریدفتحی (،)0317

زمانبندی آموزشی پیشبینی کرد (دالوری و بیك زاده.)2112 ،

نیازآذری ( ،)0312غالمی و حسینچاری ( )0311ت یید شده است.

شبکههای بیزی ،یك چارچوب مناسب و شهودی برای مشخص

در حوزه دادهکاوی ،امینبیدختی ،فتحیانبروجنی و نامنی

کردن توزیعهای پیچیده با احتمال مشترک هستند و بنابراین برای

( ،)0317به توسعه مدلی برای پیشبینی آسیبپذیری تحصیلی دوره

مدلسازی حوزههای محتوا از ارزیابیهای آموزشی در سطو

کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی در سه دانش اه فنی – مهندسی کشور

تشخیصی مناسب هستند (میالن ،لوبودا و پیرز دیال کروز.)2101 ،

پرداختند .یقینی ،اکبری و شریفی ( ،)0386از شبکههای عصبی،

آنها مدلهای گرافیکی احتماالتی هستند که برای استدالل در

درختهای تصمیم و  SVMاستفاده کردند؛ اندری و صالحی

مواردی که پیچیدگی و عدم قطعیت وجود دارد به کار میروند .این

( ،)0311هدایتی و قاسمیان ( )0312و هدایتی و جوانمرد (،)0312

مدل شبکه بیزی ،گرافی است که متغیرهای تصادفی و وابست یهای

ال وریتمهای خوشهبندی  K-Meansو درخت تصمیم  CARTرا

آنها را نمایش میدهد (مارکو )2116 ،و میتوانند تعامل علّی و روابط

بهکار بردند؛ مینایی ،ساداتمیرافضل و هانی( ،)0310شنیده ،شنیده و

آماری متغیرهای یك سیستم را با یك نمایش گرافیکی مدل کنند،

شنیده ( ،)0313با استفاده از شبکههای بیزی تحقیقات دادهکاوی

بهطوریکه تفسیر آن آسان است .با استفاده از چنین مدلی و داشتن

آموزشی انجام دادهاند.

مدرک در مورد یك یا بسیاری از شاخصهای عملکرد فراگیران،

دورسو و چانها ( ،)2108در شناسایی عوامل مرتبط با

میتوان وضعیت سایر شاخصها را در مدل بررسی کرد (حامدی و

افتتحصیلی دانشجویان در دانش اه برزیل از مدل رگرسیون

دیرین .)2108 ،توزیع احتمال ترکیبی متغیرهای تصادفی

لوجستیك  8متغیره استفاده کردند .اسنایدر و ادلسون ( ،)2106در

} S={X1,X2 ,…,Xnدر یك شبکه بیزی با توزیعهای احتمال

ساخت و هنجاریابی مقیاس ادراک افتتحصیلی با روش تحلیل

موضعی همه گرهها محاسبه میشود .اگر  Xiدر  Sنشان دهنده متغیر

عامل اکتشافی تنها یك عامل مؤثر بر درک افتتحصیلی را یافتند.

تصادفی  Xiباشد Pa(Xi) ،نشان دهنده گرههای والد  Xiاست.

در زمینه عوامل مرتبط با افتتحصیلی دانشجویان :نمره آزمون

بنابراین توزیع احتمال ترکیبی } S={X1,X2 ,…,Xnبه شکل زیر

ورودی در دانش اه ،سطو تحصیالت خانواده (فیروو و لیاندر و

Data Mining
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آلمیدا)2101 ،؛ راهبردهای یادگیری ،مهارتهای اجتماعی و

استعدادهای بالقوه انسانی میشود و ت ثیرات غیرقابل جبرانی را در

رفتارهای دانش اهی (وبر ،بیکر و هیلمرت)2101 ،؛ نقش تعامالت

ابعاد فردی ،سازمانی و اجتماعی به جای میگذارد .پیشبینی افت

بین دانشجویان و دانش اه (کاهو و نلسون)2108 ،؛ بررسی نمرات

تحصیلی میتواند گامی نوین جهت پیشگیری از وقوع آن باشد و از

دوره آموزشی پیشین و نمره قبولی در دانش اه (بیك ،نیلور،

آسیبهای ناشی از افت تحصیلی جلوگیری کند .نتایج این تحقیو

آرکودیس و دبرووسکی)2101 ،؛ سطو پایین پایه درسی،

میتواند بستر الزم برای مدیریت هوشمندانه و بازاندیشی در رویههای

محدودیتهای فیزیکی بیشتر (چوی و کیم)2108 ،؛ فقدان محیط

ارتقای کیفیت در دانش اه تهران را ایجاد نموده و از گسترش

مثبت و حمایت (بانرجی)2107 ،؛ ت ثیر عوامل خانوادگی و مسائل

آسیبهای موجود و محتمل جلوگیری نماید.

مربوط به دانش اه (سینگ ،ملیك و سینگ )2107،؛ عاملهای

در این تحقیو با هدف شناسایی مدل شبکه بیز عوامل مرتبط با

روانی ،آموزشی ،خانوادگی ،اقتصادی ،سازمانی و اجتماعی (کابریرا،

افت تحصیلی دانشجویان دانش اه تهران ،به بررسی این سؤال پژوهشی

توماس ،الوارز و گنزالس )2117 ،؛ وضعیت ت هل (لونسیا و پتروچی،

پرداخته شد که چه مدل بیزی در پیشبینی افت تحصیلی دانشجویان

جیورجی ،دانته و سیفانه)2103 ،؛ آمادگی ضعیف ،عدم مطالعه

دوره کارشناسی دانش اه تهران مطابقت دارد؟

مستقل ،مشکل در درک محتوای یادگیری و تفسیرنامناسب سؤاالت

روش

ارزیابی (گواتا)2102 ،؛ حمایت خانوادگی (ای لسیا ،استور و لیپراس،

تحقیو حاضر ،یك تحقیو میدانی است که با استفاده از روش

 )2102شناخته شده است .لی ( )2100و رایدین ( ،)2118ارتباط

آماری شبکه بیز به جستجو مدل مناسب با دادهها پرداخته است.

شادی را در امر تحصیل بررسی کردهاند .ویلکاکسون ،جانسون،

جامعه پژوهش تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانش اه تهران

هرش و برنستام ( )2111با اتکا بر شاخصهای پذیرشی بر پیشبینی

هستند که در سال تحصیلی  0317-0313مشغول به تحصیل بوده اند.

موفقیت تحصیلی تمرکز داشتهاند .بیکر و یاسف ( )2111و پیناآیاال

از میان آنها نمونهای به حجم  811نفر بهصورت تصادفی طبقهایی

( )2102در پژوهش مروری مقاالت منتشرشده در زمینه دادهکاوی

انتخاب شد .نظر بهاینکه دانشجویان این دانش اه هر یك در یکی از

آموزشی ،پیشبینی را به عنوان پرکاربردترین روش حوزهی

گروههای آموزشی کنکور سراسری پذیرفته شدهاند ،از این گروه

دادهکاوی شناسایی کردهاند .شاناک ،رافائل و الکساندرو (،)2101

بندی جهت تشکیل طبقات استفاده شد .مشخصات جامعه پژوهش در

در مطالعه خود با سه روش شبکه عصبی و درختان تصمیم و بیزی به

جدول  ،0مشخص شده است.

پیشبینی نمرات کالسی دانشجویان پرداختند .از جمله دی ر

جدول .0دانشجویان دوره کارشناسی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی

تحقیقات با روش دادهکاوی آموزشی میتوان از پژوهش مدل

 0317-0313در دانش اه تهران

پیشبینی کننده برای عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی با استفاده
از ال وریتم  CHAIDو ( C 5.0جوردا و راکنو )2101 ،و استفاده از
شبکههای بیزی (حامدی و دیرین2108 ،؛ شرابایانی ،کریم ،شرابیانی،
آتاناسوو و دارابی )2102 ،نام برد.
بنا به نظر دالوری و بیكزاده ( ،)2112زمانی که مؤسسات از
دادهکاوی برای تشخیص دانشجویان تحت ریسك استفاده میکنند،

گروهها

تعداد

نسبت هر گروه به حجم کل

ریاضی فیزیك

7123

1/316

علوم انسانی

3033

1/338

علوم تجربی

2132

1/032

زبان

673

1/13

هنر

180

1/1727

کل

03067

0

میتوانند از شکست و حذف آنها جلوگیری کنند ،قبل از اینکه حتی

تعداد کل دانشجویان دوره کارشناسی دانش اه تهران در سال

دانشجویان خودشان از اینکه تحت ریسك هستند مطلع باشند .سهم

تحصیلی  0317-0313برابر با  03067نفر است که در گروه هنر 180

اصلی در این تحقیو توجه به تواناییها و قدرتمندیهای تکنولوژی

نفر ،در گروه زبانها  673نفر ،در گروه علوم تجربی تعداد دانشجویان

دادهکاوی در زمینه سیستمهای آموزش عالی است.

 2132نفر ،در گروه انسانی تعداد دانشجویان دوره کارشناسی 3033

افت تحصیلی یکی از مشکالت بزرگ نظام آموزش عالی است

نفر و در گروه ریاضی فیزیك  7123نفر است .برای محاسبه حجم

که هر سال منجر به هدر رفتن میزان زیادی از امکانات ،منابع و
044

آزاده فدوی رودسری و همکاران

مدل شبکه بیزی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان دانش اه تهران

نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .در این رابطه در اجرا مقدماتی

دادهها نشان میدهد که میزان میان ین نمرات و انحراف استاندارد آنها

تعداد  11پرسشنامه در میان دانشجویان توزیع گردید که از این میان

به ترتیب در گروه ریاضی فیزیك 210/28 ،و 2/81؛ در گروه علوم

 1پرسشنامه به علت مخدوش بودن در تحلیل اولیه حذف شدند.

انسانی 311/71 ،و 3/31؛ در گروه علوم تجربی 211/80 ،و 2/22؛ در
گروه زبانها 212 ،و 2/12و در گروه هنر  312/33و  3/21است.

پردازش اولیه دادههای نشان داد ،با توجه به دادههای بدست

همچنین با اجرا آزمون آنوا ،میزان  Fبدست آمده با درجهآزادی

آمده ،ویژگیهای آمار توصیفی دادهها بصورت زیر است:

2و  63برابر  E33/817و معنادار است .برای محاسبه حجم نمونه از

جدول .2ویژگیهای آمار توصیفی پایلوت

𝑛

2

میان ین

انحراف

نمرات

استاندارد
2/81

6/820
3/302

نام گروههای آزمایشی

تعداد

ریاضی فیزیك

28

210/28

علوم انسانی

23

311/71

3/31

علوم تجربی

07

211/80

2/22

2/17

زبانهای خارجه

6

212

2/12

8/77

هنر

7

312/33

3/21

01/276

1

فرمول کوکران n= 𝑣 ∑𝑘=0 𝑊𝐾 𝑆ℎ :استفاده شد(عمیدی.)0380 ،

واریانس

𝑑2

در این فرمول  v= 𝑡 2و مقادیر  dبرابر  1/2و  tبرابر با ،0/17
است 𝑊𝐾 .عبارت است از نسبت حجم هر زیر گروه به حجم کل
2

جامعه ،و  𝑆ℎعبارت است از واریانس هر زیر گروه(عمیدی.)0380 ،
حجم نمونه برابر با  721نفر بود .با درنظر گرفتنن نسبت حجم هر زیر
گروه به گروه کل ،حجم نمونه در هر گروه بصورت زیر بود:

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،نتایج تحلیل توصیفی
جدول .3حجم نمونه در زیر گروههای جامعه

تعداد
نسبت زیر گروه به جامعه

گروه ریاضی فیزیك

گروه علوم انسانی

گروه علوم تجربی

گروه زبانهای خارجه

گروه هنر

7123

3033

2132

673

180

1/ 2

1/32

1/03

1/13

1/17

237

208

82

32

31

همان ونه که جدول  3نشان میدهد ،حداقل حجم نمونه شامل

 33/2درصد از واریانس دادهها را تبیین کردند .عوامل شناخته شده

 237نفر از گروه ریاضیفیزیك 208 ،نفر از گروه علوم انسانی82 ،

در ابزار عبارتند از :مسائل ناشی از انتخاب رشته ،مسائل فردی ،مسائل

نفر از گروه علوم تجربی 32 ،نفر از گروه زبان و  31نفر از گروه هنر

ناشی از استاد ،مسائل ناشی از قوانین و امکانات دانش اه ،مسائل ناشی

در انتخاب شدند .بنابراین مجموعا تعداد  811پرسشنامه در میان

از مشکالت اجتماعی  -اقتصادی ،مسائل ناشی از سبك یادگیری و

دانشجویان طوری پخش شد که حداقل تعداد اعضا در هر گروه ،برابر

مطالعه ،مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن ،مسائل ناشی

با اعداد مورد نظر باشد.

از تفاوت فرهن ی و ناپخت ی ،مسائل ناشی از دوره دبیرستان ،مسائل

ابزار

ناشی از فرهنگ خانواده ،مسائل ناشی از فقدان شادی و نشاط ،مسائل

برای جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه محقوساخته پرسشنامه افت

ناشی از شیوه گزینش ،مسائل ناشی از مشکالت اقتصادی و کار به

تحصیلی دانشجویان استفاده شده است که شامل  003سؤال چهار

هن ام تحصیل ،مسائل ناشی از محیط زندگی ،مسائل ناشی از برنامه

گویهای در مقیاس لیکرت است و مقدار قابلیت اعتماد آن از طریو

ریزی درسی نامناسب و مسائل ناشی از مشکالت خانوادگی .برای

ضریب آلفای کرونباخ  1/160بدست آمده است و از درستی محتوا

انجام تحلیل عامل ت ییدی ،از نرم افزار  SMART PLSاستفاده شد.0

مناسب و مورد ت یید متخصصان برخوردار است .درستی سازه

همچنین با توجه به پاسخ هر یك از اعضا نمونه به پرسشهایی در

پرسشنامه با تحلیل عامل اکتشافی و ت ییدی ،مورد بررسی قرار گرفته

مورد معدل دوره دبیرستان ،معدل دوره کارشناسی تا زمان تکمیل

است و مجموعا  07عامل شناخته شدند عوامل شناختهشده مجموعا

پرسشنامه ،تعداد واحد افتاده و تعداد ترمهای مشروطی ،متغیر هدف،

 .4با توجه به گستردگی مطالب بخش کیفی و آزمونسازی و عدم امکان گزارش
ریز جزییات آن ،نتایج آن در مقاله دی ری در دست انتشار است.
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" افتتحصیلی" تعیینشد.

متصتلانتد ،دو متغیتر بته طتور احتمالی بههم وابستهاند .جهت یالها
يافتهها

عمومتا بته عنتوان رابطة سببی بین دو متغیر تعبیر متیشتود .گترههتایی

مطابو با نظر شنیده و همکاران ( ،)0313با توجه به اینکه عواملی

کته بالفاصله قبل از یك گره قرار دارنتد ،والتدین آن گتره هستند.

که بر افت تحصیلی ت ثیر دارند ،بسیار زیاد هستند ،برای تعیین مدل،

گرههایی که بعد از یك گره قرار دارند فرزندها هستتتند .جهت

از بین آنها عواملی که ت ثیرگذاری بیشتری دارند مدنظر قرار داده

یتتالهتتا هتتیچ نتتوع دوری را بتته وجتتود نمی آورد .سومین عامل

میشوند و از روابط بین این عوامل مدل ساخته میشود .همچنین با

در تعریف شتبکههتای بیتزی ،نشتان میدهد که هر گره بتا یتك

توجه به پاسخ هر یك از اعضا نمونه به پرسشهایی در مورد معدل

توزیتع احتمتال مشتخص میشود که همان توزیع حاشیهای گره به

دوره دبیرستان ،معدل دوره کارشناسی تا زمان تکمیل پرسشنامه،

شرط والدین آن است (رمضانیان ،نصیر و عبدی .)0311 ،مدل شبکه

تعداد واحد افتاده و تعداد ترمهای مشروطی ،متغیر هدف

بیز بدستآمده با کل دادها در این پژوهش بهصورت زیر است:

" افتتحصیلی" تعیینشد .با توجه به تعداد باالی سؤاالت پرسشنامه،

همانطور که در شکل  0مشاهده میشود ،متغیر هدف ،افت

ابتدا با استفاده از نرمافزار  ،SMART PLSبا توجه به عوامل

تحصیلی است و تنها گرهای که فرزند گره دی ری نیست ،مسائل

شناختهشده در بخش تحلیل عامل ت ییدی ،برای هر عامل نمرات

فردی است .گرههای فرزند که خود والد نیستند ،شامل مسائل ناشی

عاملی محاسبهشد و این عوامل به عنوان دادههای ورودی در مدل بیز

از مشکالت اقتصادی و کار به هن ام تحصیل ،مسائل ناشی از فرهنگ

مورد استفاده قرار گرفتند.

خانواده ،مسائل ناشی از مشکالت اقتصادی  -اجتماعی ،مسائل ناشی

برای ساخت شبکه بیزی از نرمافزار  SPSS Modellerاستفاده

از استاد ،مسائل ناشی از قوانین و امکانات دانش اه ،مسائل ناشی از

شد SPSS MODELLER .یکی از بهترین نرمافزارها برای پیاده

محیط زندگی ،مسائل ناشی از مشکالت خانوادگی ،مسائل ناشی از

سازی شبکههای بیزی است .اعتباریابی مدل بیز ،بر این اساس است

تفاوت فرهن ی و ناپخت ی و مسائل ناشی از برنامهریزی درسی

که در ابتدای کار ،دادهها به دو بخش تقسیم میشود؛ بخش اول به

نامناسب است .گرههای والد شبکه بیز ،شامل مسائل فردی ،مسائل

آزمایشی2

ناشی از انتخاب رشته ،مسائل ناشی از دوره دبیرستان ،مسائل ناشی از

مورد استفاده قرارمیگیرد .هدف از انجام اینکار این است که اعتبار

سبك یادگیری و مطالعه ،مسائل ناشی از شیوه گزینش ،مسائل ناشی

نتایج حاصل از کاربرد دادههای آموزشی با دادههای آزمایشی ت یید

از فقدان شادی و نشاط ،مسائل ناشی از مشکالت اجتماعی  -اقتصادی

شود .در نرمافزار  SPSS MODELLERتقسیم دادهها بهصورت

و مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن تشکیل شدهاست.

خودکار و بهطور تصادفی انجام میشود و  61درصد دادهها در بخش

نرمافزار  ،SPSS MODELLERپنج طبقه را برای هر گره در

عنوان دادههای آموزشی 0و بخش دوم به عنوان دادههای

آموزشی و  31درصد در بخش آزمایشی استفاده میشود.

نظر گرفته و مقادیر احتمال شرطی را محاسبه میکند.

شبکه بیزی ،یك مدل گرافیکی احتماالتی است که ارتباطات

جدول .2صحت ال وریتم بیز

بین مجموعهای از متغیرهای تصادفی را کُد میکند .ایتن شتبکههتا
بتا سته عامتل زیتر تعریف میشوند :الف) گرهها  :هر گره نشان

درصد

صحت ال وریتم

%13/82

درست

%2/07

نادرست

دهندة یك متغیر با تعداد متناهی حالت است .ب) یال جهتدار :هر
یتال دو گتره را بته یکتدی ر متصل میکند .ج) جدول توزیع متغیر

جدول  ،2نشان میدهد مدل بیز حاصل به میزان  %13/82موارد

احتمال؛ دو عامل اول ،ساختار شبکههتای بیتزی را مشتخص میکند.

در پیشبینی افت تحصیلی موفو است.

نرمافزار SPSS

برای مثال هن تامی کته دو متغیتر  Bو Aبتهوسیله یتك یتال بته هتم

 ،MODELLERپنج طبقه را برای هر گره در نظر گرفته و مقادیر
احتمال شرطی را محاسبه میکند. .

Training Data Set

1.

Test Data Set
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شکل .0مدل شبکه بیزی دادهها

جدول  3نشان میدهد با افزایش میزان ت ثیر مسائل فردی ،احتمال

مسائل ناشی از انتخاب رشته ،بیشترین احتمال وقوع افت تحصیلی به

افت تحصیلی افزایش نمییابد و بیشترین میزان احتمال وقوع افت

میزان  1/16را خود نشان دادند .مسائل ناشی از مشکالت اقتصادی و

تحصیلی در میزان ت ثیر متوسط مسائل فردی با احتمال اندک 1/30

کار به هن ام تحصیل در سطو متوسط ،با شرط ت ثیر بیشترین میزان

است .مسائل ناشی از انتخاب رشته ،به شرط وقوع کمترین سطو

مسائل ناشی از انتخاب رشته و همچنین مسائل ناشی از مشکالت

مسائل فردی ،در کمترین سطو ت ثیر خود ،بیشترین احتمال وقوع افت

اجتماعی  -اقتصادی در باالترین سطو ،با شرط ت ثیر بیشترین سطو

تحصیلی به میزان  1/62را دارند .مسائل ناشی از برنامه ریزی درسی

مسائل ناشی از انتخاب رشته بیشترین میزان وقوع افت تحصیلی به

نامناسب در کمترین سطو با شرط وجود مسائل ناشی از معاشرت

میزان  1/76خواهد بود .مسائل ناشی از فقدان شادی و نشاط در

نامناسب گروه همساالن در کمترین سطو و همچنین مسائل ناشی از

کمترین میزان ت ثیر خود با شرط ت ثیر کمترین میزان مسائل ناشی از

سبك یادگیری و مطالعه در کمترین سطو به شرط وقوع کمترین

قوانین و امکانات دانش اه و همچنین مسائل ناشی از دوره دبیرستان

میزان مسائل فردی ،بیشترین مقدار افت تحصیلی به میزان  1/62را

در سطو متوسط با شرط ت ثیر مقدار متوسط مسائل ناشی از انتخاب

نشان دادهاند .مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن در

رشته ،بیشترین میزان وقوع افت تحصیلی به میزان  1/88را دارا هستند.

کمترین سطو با شرط ت ثیر کمترین مقدار مسائل فردی ،بیشترین
میزان وقوع افت تحصیلی به مقدار 1/83نشان دادند .مسائل ناشی از
فرهنگ خانواده در کمترین میزان خود به شرط وقوع کمترین سطو
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جدول .3احتمال شرطی وقوع افت تحصیلی به ازا مقادیر مختلف گرههای والد و فرزند
سطو وقوع باالترین

سطو وقوع باالترین

میزان احتمال وقوع

احتمال گره والد

احتمال گره فرزند

افت تحصیلی

سطو اول

1/30
1/62

نام گره فرزند

نام گره والد

مسائل فردی

-

-

مسائل ناشی از انتخاب رشته

مسائل فردی

سطو اول

سطو اول

مسائل ناشی از سبك یادگیری و مطالعه

مسائل فردی

سطو اول

سطو اول

1/68

مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن

مسائل فردی

سطو اول

سطو اول

1/83

مسائل ناشی از فرهنگ خانواده

مسائل ناشی از انتخاب رشته

سطو اول

سطو اول

1/16

مسائل ناشی از مشکالت اقتصادی و کار به هن ام تحصیل

مسائل ناشی از انتخاب رشته

سطو پنجم

سطو سوم

1/76

مسائل ناشی از مشکالت اجتماعی  -اقتصادی

مسائل ناشی از انتخاب رشته

سطو پنجم

سطو پنجم

1/76

مسائل ناشی از دوره دبیرستان

مسائل ناشی از انتخاب رشته

سطو سوم

سطو سوم

1/88

مسائل ناشی از شیوه گزینش

مسائل ناشی از دوره دبیرستان

سطو چهارم

سطو چهارم

1/11

مسائل ناشی از قوانین و امکانات دانش اه

مسائل ناشی از شیوه گزینش

سطو سوم

سطو سوم

1/10

مسائل ناشی از فقدان شادی و نشاط

مسائل ناشی از قوانین و امکانات دانش اه

سطو اول

سطو اول

1/88

مسائل ناشی از استاد

مسائل ناشی از قوانین و امکانات دانش اه

سطو چهارم

سطو چهارم

1/10

مسائل ناشی از مشکالت خانوادگی

مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن

سطو اول

سطو اول

1/82

مسائل ناشی از برنامهریزی درسی نامناسب

مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن

سطو اول

سطو اول

1/68

مسائل ناشی از تفاوت فرهن ی و ناپخت ی

مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن

سطو اول

سطو اول

1/80

مسائل ناشی از محیط زندگی

مسائل ناشی از فقدان شادی و نشاط

سطو دوم

سطو سوم

1/81

مناسب جهت پیشبینی افت تحصیلی در سطوح متفاوت دخالت

مسائل ناشی از شیوه گزینش در سطو چهارم با شرط ت ثیر مسائل

دارند و عوامل فردی بیشترین ت ثیر را در بروز افت تحصیلی دارد.

ناشی از دوره دبیرستان در سطو چهارم ،بیشترین میزان وقوع افت

بحث و نتيجهگيری

تحصیلی به میزان  1/11را نشان دادند .مسائل ناشی از قوانین و
امکانات دانش اه در سطو متوسط ت ثیر خود با شرط ت ثیر مقدار

جلوگیری از افت تحصیلی از نظر فردی و اجتماعی امری

متوسط مسائل ناشی از گزینش و همچنین مسائل ناشی از استاد در

ضروری است .تحلیل و ال وبرداری از عملکرد دانشجویان به

سطو چهارم با شرط ت ثیر سطو چهارم مسائل ناشی از قوانین و

مؤسسات آموزشی کمك میکند تا کیفیت ارائه دوره خود را بهبود

امکانات دانش اه ،بیشترین میزان وقوع افت تحصیلی به مقدار 1/10

بخشند .عالوه بر این ،این کمك میکند تا دانشجویان در مطالعات

را ت ثیر خود دارند .مسائل ناشی از مشکالت خانوادگی در کمترین

خود بهتر عمل کنند و از این رو صالحیت بهتری دارند (حامدی و

سطو اثر خود ،به شرط وقوع کمترین مقدار مسائل ناشی از معاشرت

دیرین.)2108 ،

نامناسب گروه همساالن بیشترین میزان وقوع افت تحصیلی به

نتایج و یافتههای تحقیو نشان داد ،مسائل فردی تحت اثر هیچ

میزان 1/82را دارند .مسائل ناشی از تفاوت فرهن ی و ناپخت ی در

عامل دی ری نیست .عوامل :مسائل فردی ،مسائل ناشی از انتخاب

کمترین سطو اثر خود با شرط ت ثیر کمترین مقدار مسائل ناشی از

رشته ،مسائل ناشی از دوره دبیرستان ،مسائل ناشی از سبك یادگیری

معاشرت نامناسب گروه همساالن ،بیشترین میزان افت تحصیلی به

و مطالعه ،مسائل ناشی از شیوه گزینش ،مسائل ناشی از فقدان شادی

مقدار 1/80را نشان دادند و مسائل ناشی از محیط زندگی در سطو

و نشاط ،مسائل ناشی از مشکالت اجتماعی  -اقتصادی و مسائل ناشی

دوم ت ثیر خود به شرط ت ثیر دومین سطو مسائل ناشی از فقدان شادی

از معاشرت نامناسب گروه همساالن جدا از ت ثیر مستقیم بر وقوع افت

و نشاط بیشترین میزان افت تحصیلی به مقدار  1/81را نشان دادند.

تحصیلی بر میزان اثر عوامل :مسائل ناشی از مشکالت اقتصادی و کار
به هن ام تحصیل ،مسائل ناشی از فرهنگ خانواده ،مسائل ناشی از

بنا بر یافتههای حاصل کلیه عوامل شناخته شده در مدل بیزی
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مشکالت اقتصادی  -اجتماعی ،مسائل ناشی از استاد ،مسائل ناشی از

بینشهایی را نیز برای برنامهریزی سال آینده روند آموزش ارائه داد.

قوانین و امکانات دانش اه ،مسائل ناشی از محیط زندگی ،مسائل ناشی

شبکههای بیزی ) ، (BNدر جامعه هوش مصنوعی به طور گسترده

از مشکالت خانوادگی ،مسائل ناشی از تفاوت فرهن ی و ناپخت ی و

مورد استفاده قرار گرفته است ،اما در بین روانسنجها کمتر مورد توجه

مسائل ناشی از برنامهریزی درسی نامناسب ت ثیر میگذارند و عوامل:

قرار گرفته است (میالن و همکاران .)2101 ،از دیدگاه رمزوامی و

مسائل ناشی از مشکالت اقتصادی و کار به هن ام تحصیل ،مسائل

راتینازاباپتی ( ،)2102شبکه بیزی دارای پتانسیل استفاده به عنوان

ناشی از فرهنگ خانواده ،مسائل ناشی از مشکالت اقتصادی -

ابزاری برای پیشبینی عملکرد تحصیلی در دانش اه است و میتوان

اجتماعی ،مسائل ناشی از استاد ،مسائل ناشی از قوانین و امکانات

با طراحی شبکههای بیزی پیشبینی عملکرد دانش اهی ،بر اساس

دانش اه ،مسائل ناشی از محیط زندگی ،مسائل ناشی از مشکالت

عوامل دانش اهی ،اقتصادی  -اجتماعی و سایر عوامل محیطی ،به

خانوادگی ،مسائل ناشی از تفاوت فرهن ی و ناپخت ی و مسائل ناشی

بررسی کاربرد رویکرد بیزی در زمینه آموزش پرداخت .البته از نظر

از برنامهریزی درسی نامناسب همواره تحت اثر عوامل دی ر میزان

اشرف و همکاران ( ،)2108چالشهایی برای بهرهگیری مؤثر از

وقوع متغیری دارند و تحت اثر میزان متفاوت عوامل والد( ،مسائل

دادهکاوی آموزشی وجود دارد که به دلیل عدم دقت پیشبینی،

فردی ،مسائل ناشی از انتخاب رشته ،مسائل ناشی از دوره دبیرستان،

تحلیل نادرست ویژگیها و مجموعه دادههای ناکافی است .پیشبینی

مسائل ناشی از سبك یادگیری و مطالعه ،مسائل ناشی از شیوه

نمرات دانشجویان میتواند برای شناسایی دانشجویانی که ممکن

گزینش ،مسائل ناشی از فقدان شادی و نشاط ،مسائل ناشی از

است نمرات کم کسب کنند و از این رو به کمكهای بیشتر مسئوالن

مشکالت اجتماعی  -اقتصادی و مسائل ناشی از معاشرت نامناسب

آموزشی نیاز دارند ،استفاده شود (شرابایانی و همکاران .)2102 ،از

گروه همساالن) مقادیر اثر متفاوتی خواهند داشت.

نظر فتحیزاده ( )0312اگر دانش اهها بتوانند نیروی متخصص نوینی

از جمله تحقیقات حوزه افتتحصیلی با استفاده از دادهکاوی،

تربیت کنند ،این نیرو میتواند به سرمایه ای عظیم تبدیل شود که با به

شبکههای عصبی ،درختهای تصمیم و ( SVMیقینی و همکاران،

کارگیری نیروهای دی ر موجبات بیشتر شکوفایی اقتصاد ایران و قرار

)0386؛ اعمال ال وریتمهای خوشهبندی  K-Meansو درخت

گرفتن در مسیر یك توسعه پایدار را فراهم میکنند .در حوزهی

تصمیم ( CARTاندری و صالحی0311؛ هدایتی و قاسمیان0312،؛

آموزش عالی دغدغههای فکری مدیران آموزشی ،شناخت

هدایتی و جوانمرد)0312 ،؛ قوانین انجمنی و تحلیلخوشه (مینایی و

دانشجویان تحت ریسك باال  -در خطر مشروط و اخراج شدن و

همکاران)0310 ،؛ فنون پیشبینی و قواعد همبست ی (بابارئیسی،

همینطور پیشبینی وضعیت دانشجویان در ادامه تحصیل بر اساس

حیدری و بابارئیسی )0312 ،و استفاده از شبکههای بیزی

گذشتهی تحصیلی آنان است (هاماالینن )2117 ،از این رو ارائه مدل

(اسکندریان ،خان تیموری ،فاتحی مرج و شنیده0311،؛ شنیده و

مناسب جهت پیشبینی وقوع افت تحصیلی میتواند مؤثر باشد.

همکاران ،)0313 ،استفاده از سه روش شبکه عصبی و درختان

استفاده از دادهکاوی در امر آموزش ،دانشی است که با بهره

تصمیم و بیزین (شاناک و همکاران ،)2101 ،از جمله تحقیقات در

مندی از ابزارهای نوین داده کاوی ،مدیران سازمانهای آموزشی

حوزه دادهکاوی آموزشی است .از نظر یقینی و همکاران ( ،)0386با

کشور را ،قادر به نظارت و ارتقای پیشرفت تحصیلی و ارتقای

بکارگیری مدلهای دادهکاوی ،مدیرانآموزشی میتوانند

خدمات آموزشی بهینه مینماید .در عصر حاضر ارتقای سطو دانش

مشاورههای الزم را برای پیش یری از رسیدن دانشجویان به وضعیت

مدیران آموزشی ،از پردازش آماری اطالعات به مدیریت

بحرانی بکار ببرند .همچنین این مدلها میتوانند به عنوان یك ابزار

توانمندسازی دانش ،نه تنها یك نیاز درون سازمانی بلکه یك الزام

پشتیبان تصمیمگیری در سیستمهای آموزشی مورد بهرهبرداری قرار

عملی است که میتواند با ارائه مدل پیشبینی مناسب با افزایش

گرفته و نقش مهمی را در ارتقاء سطو علمی دانش اهها داشته باشند.

آگاهی مدیران زمینه بهبود رویکردهای آموزشی و رفع مسائل و
عوامل نامطلوب را فراهم نماید.

همراستا با دیدگاه کاباکچیوا ،)2103( ،محققین نیز بر این باورند
که فن دادهکاوی نهتنها کمك میکند تا بتوان بالفاصله در جهت

توجه به راهکارها و پیشنهادهای زیر میتواند در بهبود شرایط

بهبود دانشجویان در معرض خطر گام برداشت ،بلکه اطالعات و

موجود و جلوگیری از تشدید و تعمیو عوامل برشمرده شده ،ره شا
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باشد .پیشنهاد میشود با استفاده از روش نظریه برخاسته از دادهها،

جوادی ،رفعت و قنبر نژاد ،امین( .)0317بررسی مقایسهای موانع یادگیری

فرآیند شکلگیری و تشدید افت تحصیلی در دانش اه تهران مورد

دانشجویان مشروط شده و غیرمشروطی دانش اه علوم پزشکی

بررسی قرار گرفته و بازنمایی شود .پیشنهاد میشود پیشبینی بروز

بندرعباس ،دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی،
.61-71 ،)2(2

افت تحصیلی در یك ماهه آغازین ترم تحصیلی انجام شود و پس از

جوالیی ،سودابه؛ مهرداد ،ندا و بحرانی؛ ناصر( .)0383بررسی نظرات

آن با برگزاری دورههای مشاوره و کالسهای کمکی از بروز افت

دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه پرستاری و دالیل ترک آن.

تحصیلی پیش یری شود.

پژوهش پرستاری.28-20 ، )0( 0 ،

منابع

خدادادی ،محمدرسول؛ نجدرحمتی ،بهروز و فریدفتحی ،مریم(.)0317

آزموده ،الهام؛ دولتی ،مریم؛ فرزادمنش ،الهام؛ خسروآبادی ،علی اصغر و

ارتباط ان یزة مشارکت ورزشی ،نشاط و شادابی با پیشرفت

رخشانی ،محمدحسن( .)0312بررسی عوامل مؤثر بر حضور در

تحصیلی دانشآموزان پسر دورة متوسطة اول شهرستان بناب.

کالسهای درس نظری از دیدگاه دانشجویان دانش اه علوم

پژوهش در ورزش تربیتی062-033 ،)3(8 ،

پزشکی سبزوار .گامهای توسعه در آموزش پزشکی-23 ،)2(01 ،

رحیمی ،بهلول؛ کاظمی ،نرجس؛ محمدپور ،یوسف؛ رحمت نژاد ،لیلی و

.31

جباری ،نصراله( .)0312بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی از

آقایی افشار ،عباس؛ افتخار واقفی  ،سید حسن ؛ صافی زاده ،حسین (.)0313

دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانش اه علوم پزشکی

گزارش یك مورد دانشجوی اخراجی در رشته پزشکی با پیشینه

ارومیه سال  .0311مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه)8(00،

تحصیلی عالی .نشریه گامهای توسعه در آموزش پزشکی،)0(03 ،

.702-720 ،

13-12

رمضانیان ،محمدرحیم؛ نصیر ،ابوالقاسم و عبدی ،عبداهلل( .)0311تحلیل

اسکندریان ،پریناز؛ خان تیموری ،علیرضا؛ فاتحی مرج،علیرضا و شنیده،

جدید( )NPDبا استفاده از شبکههای بیز ( .)BNsفصلنامه علمی -

فاطمه( .)0311بررسی کاهش عملکرد تحصیلی دانشآموزان

بازاریابی پژوهشی تحقیقات نوین.212-083 ،)0(2 ،

جهت بهبود و ارتقای ان یزه تحصیلی بر اساس شبکههای بیزین.

شنیده ،فاطمه؛ شنیده ،عاطفه و شنیده ،مریم( .)0313بررسی علل افت

پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران ،دانش اه صنعتی امیرکبیر،

ریاضی دانشآموزان اول دبیرستان بر اساس شبکههای

ایران ،تهران.

بیزین ،دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات،

اصفهانی ،هانیه و قربان نژاد ،اقدس ( .)0313عوامل مؤثر بر افت تحصیلی

شوشتر ،باش اه پژوهش ران جوان و نخب ان واحد

دانشجویان پرستاری دانش اه آزاد اسالمیواحد قوچان ،چهارمین

شوشتر،

همایش ملی مشاوره و سالمتروان ،دانش اه آزاد اسالمیواحد

https://www.civilica.com/Paper-NCCEB02-

NCCEB02_094.html

عسکری ،جعفر( .)0382بررسی منابع افت ان یزشی دانشجویان دانش اه از

قوچان ،قوچان.

دیدگاه آنان .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و

امینبیدختی ،علیاکبر؛ فتحیان بروجنی ،محمد و نامنی ،احمد( .)0317مدلی

رفتار).272-233 ،)2(00 ،

برای پیشبینی آسیبپذیری تحصیلی مقطع کارشناسی مبتنی بر

عمیدی ،علی( .)0380نظریه نمونهگیری و کاربردهای آن .تهران :مرکز نشر

شبکه عصبی .مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی،)0(01 ،

دانش اهی.

.012-80
اندری ،سحر و صالحی ،پرستو( .)0311تحلیل عوامل مؤثر بر افت تحصیلی

غالمی ،سمیه و حسینچاری ،مسعود( .)0311پیشبینی شادمانی دانش

دانشآموزان مقطع راهنمایی با استفاده از دادهکاوی .پنجمین

آموزان با توجه به ادراک آنها از انتظارات معلم ،نحوه تعامل معلم

کنفرانس دادهکاوی ایران ،دانش اه صنعتی امیرکبیر ،تهران.

و خودکارآمدی .مطالعات آموزش و یادگیری .011-83 ،)0(3 ،

بابارئیسی ،زهره؛ حیدری ،آرام و بابارئیسی ،پریسا .)0312(،بررسی عوامل

فتحی زاده ،قدرت( .)0312بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان دانش اه

مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانش اه پیام نور سنندج با

آزاد اسالمیواحد تهران مرکر دانشکده روانشناسی و علوم

استفاده از تکنیكهای دادهکاوی  ،ششمین کنفرانس دادهکاوی

اجتماعی ورودی سالهای  .0388-0382پایاننامه کارشناسی

ایران ،تهران.

ارشد .دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ،گروه جامعه شناسی.
دانش اه آزاد اسالمی .واحد تهران مرکز.
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