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Bayesian network model of factors related to academic failure in Tehran 

university students 
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 چكيده

د افت تحصیلی گیری و تشدیسازی برای مدیران نظام آموزشی، از شکلاند تا با تصمیمبا انجام تحقیقات کوشیده  پژوهش رانهمواره زمينه: 

کننده و افت ینیبکاوی پیشهای دادهاند. شبکه بیزی از جمله روشبینی استفاده کردههای آماری پیشپیش یری کنند و در این راستا از روش

 از با استفاده تحصیلی افت مرتبط با عوامل هدف از این تحقیو شناساییهدف: تحصیلی یکی از مشکالت بزرگ نظام آموزش عالی است. 

 811ای به حجمنمونه و بودنددانشجویان دوره کارشناسی دانش اه تهران  پژوهش، کلیه جامعهروش: . بود بیزی آموزشی و شبکه کاویداده

پرسشنامه  627های مخدوش، و کنارگذاشتن پرسشنامه تحصیلی دانشجویانپرسشنامه افت از اجرا شد. بعد ایی انتخابطبقه نفر به روش تصادفی

 تید استادان و قابلمورد ت یی درستیکه دارای  ،تحصیلی دانشجویانسنجش افتساخته قومحابزار استفاده از  ها بامورد تحلیل قرارگرفت و داده

با میزان  بیزی آن شد و مدل تحلیل نادانشجوی از شده آوریجمع هایدادهها: يافته .آوری شدجمع ،بود 160/1 کرونباخ برابر با  یاعتماد آلفا

بودند و عوامل فردی عوامل پرسشنامه در وقوع افت تحصیلی مؤثر  داد، کلیه یج نشاننتا گيری:نتيجه بدست آمد. %82/13صحت ال وریتم 

بودکه با  ان ر این. میزان صحت ال وریتم بیبودکه هم بطور مستقیم و هم با ت ثیر بر سایرعوامل بر وقوع افت تحصیلی اثرگذار بود تنها عاملی

کاوی، تحصیلی، داده افت، عملکرد تحصیلی كليدها:واژه بینی کرد. حصیلی را پیشتوان وقوع افت تشبکه بیز به خوبی می استفاده از مدل

 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 
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 مقدمه

 رشد کشور واقتصاد  های متفاوتی در توسعهتحصیالت، نقش

(. 2107)وحیدی، رزالن، چونگ عبداهلل و عمر،  طبیعی آن دارد

 جهت ضرورت یك عنوان به را تحصیل مختلف، جوامع و هادولت

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

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

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

تری را توانند کامیابی اقتصادی بیشبا تحصیالت در سطوح باالتر می

 انسانی نیروی (. تربیت2107)وحیدی و همکاران،  تجربه کنند

 آید ومی بحساب هادانش اه اصلی وظایف جمله از مؤثر و کارآمد

 نظر از هرکشور گرانقدر هایسرمایه دانشجویان که آنجایی از

 بسیار نهاآ تربیت به توجه، هستند منابع سازنده ود نوآوری استعدا

 (.0382)عسکری،  است مهم

دم ع یبه معناافت تحصیلی یعنی عدم موفقیت در تحصیل 

در د رویاست که انتظار م ییهابه مجموعه مهارت ی فراگیر،ابیدست

فتاق، راد، امینی و م)نجیمی، شریفی رندیب  ادی را آننتیجه آموزش، 

حان است که در امت یانیدانشجو ی عملکردبه معنا عبارتی،(. به2103

دهند امتحان  در درساند مجدداً مجبور شده ایاند شکست خورده

از  یریجلوگ  .(2112تورن، اروسی و مانییانپانیش، بوناپرُن)پینی

که از نظر  یکسان رایز ،است یچالش جد كی یلیت تحصاف

و  یاجتماع یهاچالش یخورند، در طول زندگیشکست م یلیتحص

ویژه در به. (2112اوت ، )راف کنندیرا تجربه م یریچشم  یاقتصاد

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

توجه به اینکه یکی از  (. با0312زاده، )فتحی شودسرخوردگی می

مهمترین اهداف تحصیالت دانش اهی، آموزش و فراگرفتن یك 

نجر متحصیلی دانشجویان اگر هم  به ترک تحصیل حرفه است، افت

تواند، مضرات و آموخت ان ناکارآمد میدانشپرورش  ،نشود

 اماروپتریدس، چ)باشند داشته خطرات فراوانی  برای جامعه و کشور 

 (.2117ك، فردریکسون و فارنهام، پرئموزی -

 التحصیالنفارغ از بسیارینتایج تحقیقات بر این است که، 

 الزم کفایت از ایهای حرفهموقعیت به ورود از پس هادانش اه

دریافت  که آموزشی نوع به نیز مشکل این و نیستند برخوردار

ی  و حسینی، زارع، هرمزی، شقاق)نعیمی شودمی داده نسبت اندکرده

 یك توانرا می  تحصیلی دانشجویانواقع افت (. در0311کاوه، 

 گریبان آن از ناشی عواقب کهدانست،  اجتماعی اساسی معضل

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

 خواهد کرددور  شده بینیپیش اهداف از را کشور آموزشی نظام

 .(0313ی و صافی زاده، )آقایی افشار، افتخار واقف

سسات ؤهاست یکی از اهداف اصلی مسال ،در سراسر جهان

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

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

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

ضروری نامطلوب و در بسیاری از موارد غیرقابل جبران، عوارض 

سیستم آموزشی بتواند دانشجویان در معرض خطر را است که 

با شناسایی به موقع دانشجویان در  تاغربال ری و شناسایی نماید، 

معرض خطر و همکاری واحدهای آموزشی و دانشجویی و فرهن ی 

یلی آنها گردید ان موجب ارتقای وضع تحصبتو ،هادر دانش اه

 (.2116بار و راتری،  ،کری)مك

 روانشناختی هایویژگی برروی شده تاکنون انجام مطالعات اکثر

 آموزش اه سیستم و استاد، دانشکده خصوصیات و دانشجویان

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

 تواندمی آن دمور در ساده ن ری هرگونه که است پیچیده فرآیندی

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

 تدریس، جریان در (. استاد0313)اصفهانی و قربان نژاد،  مواجه سازد

 آنها کنترل مجموعه که دارد سروکار متعددی و عوامل مختلف با

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

)آزموده، دولتی، فرزادمنش، خسروآبادی  و رخشانی،  ردگیمی

 از استفاده دانشجویان، که اندداده نشان بسیاری (. مطالعات0312

 آموزش سنتی هایروش بر را و یادگیری تدریس نوین هایشیوه

؛ 2111)وست، ستاین، سانبوم و وولیسر،  دهندمی ترجیو

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

 و تحصیلی آورد که به علت فعالیتل و مشکالتی را بوجود میئمسا

 اند،شده دور خانواده و از خانهی که زندگی، افراد مهم هایضرورت

(. کنار 2113)بن، هاروی، گیلبرت و آیرونز،  شوندبه آن دچار می

های عاطفی و اجتماعی و مشکالت آمدن با دوستان، عدم حمایت

 زا در دوران دانشجویی استموزشی از مهمترین عوامل تنیدگیآ

اثر مثبت  از ها(. نتایج بسیاری از پژوهش2110)پترسون و آرنتز، 

 کندشادی و پویایی بر زندگی فردی و اجتماعی حکایت می

 (.0313)محمدزاده و صالحی، 
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های آموزشی برای دستیابی به بهترین نتایج و کاهش میزان سیستم

ای برای بهبود کیفیت آموزش نیاز های خالقانه، به روششکست

 های آموزشی رونوآموزشی اخیراً در سیستم کاویدارند. داده

را فراهم  بینی عملکرد فراگیران، زیرا امکان تحلیل و پیشاستگرفته

انور و  )اشرف، انجام شود از وقوع قبل آورد تا اقداماتمی

 یدهه آغاز در که استفرآیندی 0کاویداده (.2108خان، گوفران

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

 فرآیند کاویداده در واقع، پردازد.می هاداده پای اه از اطالعات

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

 کاویحاضر، داده الح در .باشدمی هاداده در فهم قابل و مفید

 اهمیت و است حجیم هایداده از برداریبهره جهت فناوری مهمترین

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

 تحصیلی وضعیت دانشجو، تحصیلی مسیر توانمی کاویداده فنون

 نزما مدت ، ...ممتازی، و مشروطی، - بعدی هاینیمسال در دانشجو

 اقدامات تسهیل منظور به را آموزشی خروجی و دانشجو تحصیل

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

یك چارچوب مناسب و شهودی برای مشخص  ی،های بیزشبکه

های پیچیده با احتمال مشترک هستند و بنابراین برای کردن توزیع

های آموزشی در سطو های محتوا از ارزیابیسازی حوزهمدل

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

های گرافیکی احتماالتی هستند که برای استدالل در آنها مدل

ین اروند. مواردی که پیچیدگی و عدم قطعیت وجود دارد به کار می

های که متغیرهای تصادفی و وابست ی است گرافیمدل شبکه بیزی، 

ی و روابط توانند تعامل علّمیو  (2116مارکو، ) دهدا را نمایش میآنه

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

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

 ،فراگیران های عملکردمدرک در مورد یك یا بسیاری از شاخص

)حامدی و  ها را در مدل بررسی کردشاخصتوان وضعیت سایر می

های تصادفی (. توزیع احتمال ترکیبی متغیر2108دیرین، 

S={X1,X2 ,…,Xn} های احتمال در یك شبکه بیزی با توزیع

نشان دهنده متغیر  Sدر  Xiشود. اگر ها محاسبه میموضعی همه گره

 .است Xiهای والد نشان دهنده گره Pa(Xi) باشد، Xiتصادفی  

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

                                                           
1. Data Mining 

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

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

هم تعیین  های متصل بهبیزی مشخص شد بایستی مقدار روابط بین گره

طی متناظر با هر متغیر اغلب در جداولی های شرمقادیر احتمال .شود

 ایات)ب گویندگردد که به آنها جداول احتمالی شرطی میذخیره می

 (.2118،  و همکاران

 افت تحصیلی های انجام شده در حوزهدر زمینه پژوهش

ظری و نهمبست ی مثبت شاغل بودن و افت تحصیلی )دانشجویان، 

 اقتصادی، و خانوادگی ی،آموزش؛ ارتباط عوامل (0381، نیاشریف

 مطالعه ساعات میزان خانواده، اقتصادی وضعیت فردی، هایویژگی

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

 حقیوتدر امکانات آموزشی و تکنولوژی آموزشی با افت تحصیلی 

 ارتباط معنادار بیناست. بررسی شده(، 0317) جوادی و قنبرنژاد

آموزان دوره متوسطه، در تحصیلی دانشپیشرفت با شادابی و نشاط

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

 ( ت یید شده است. 0311) چاریحسین و (، غالمی0312) نیازآذری

 و نامنی بروجنیبیدختی، فتحیانکاوی، امیندر حوزه داده

 دورهلی پذیری تحصییببینی آس(، به توسعه مدلی برای پیش0317)

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

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

 و صالحی ؛ اندریاستفاده کردند SVMو  تصمیم هایدرخت

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

را  CARTتصمیم  درخت و K-Means بندیخوشه هایال وریتم

، شنیده و (، شنیده0310هانی) میرافضل و؛ مینایی، ساداتکار بردندبه

کاوی تحقیقات دادهبیزی  هایشبکه از استفاده (، با0313) شنیده

 .اندآموزشی انجام داده

در شناسایی عوامل مرتبط با  (،2108)ها دورسو و چان

از مدل رگرسیون جویان در دانش اه برزیل تحصیلی  دانشافت

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

تحصیلی   با روش تحلیل ساخت و هنجاریابی مقیاس ادراک افت

افتند. تحصیلی را یعامل اکتشافی تنها یك عامل مؤثر بر درک افت

ن: نمره آزمون تحصیلی دانشجویادر زمینه عوامل مرتبط با افت

 و )فیروو و لیاندر سطو تحصیالت خانواده ،ورودی در دانش اه
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های اجتماعی و (؛ راهبردهای یادگیری، مهارت2101 آلمیدا،

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

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

)بیك، نیلور،  ن و نمره قبولی در دانش اهدوره آموزشی پیشی

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

(؛ فقدان محیط 2108)چوی و کیم،  های فیزیکی بیشترمحدودیت

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

های (؛ عامل2107، )سینگ، ملیك و سینگ مربوط به دانش اه

)کابریرا،  اجتماعی و سازمانی اقتصادی، آموزشی، خانوادگی، نی،روا

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

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

مستقل، مشکل در درک محتوای یادگیری و تفسیرنامناسب سؤاالت 

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

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

اند. ویلکاکسون، جانسون، شادی را در امر تحصیل بررسی کرده

بینی های پذیرشی بر پیش( با اتکا بر شاخص2111هرش  و برنستام )

( و پیناآیاال 2111) یاسف . بیکر ونداموفقیت تحصیلی تمرکز داشته

 کاویداده زمینه در منتشرشده مقاالت مروری پژوهش در (2102)

 یبینی را به عنوان پرکاربردترین روش حوزهآموزشی، پیش

(، 2101اند. شاناک، رافائل و الکساندرو )کاوی شناسایی کردهداده

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

پرداختند. از جمله دی ر  دانشجویان کالسی ینی نمراتبپیش

مدل  توان از پژوهشکاوی آموزشی میتحقیقات با روش داده

بینی کننده برای عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی با استفاده پیش

استفاده از  و (2101)جوردا و راکنو،  C 5.0و  CHAIDاز ال وریتم 

 ،؛ شرابایانی، کریم، شرابیانی2108)حامدی و دیرین،  های بیزیشبکه

 نام برد.  (2102آتاناسوو و دارابی، 

 از مؤسسات که زمانی، (2112) زادهدالوری و بیكبنا به نظر 

 کنند،می استفاده ریسك تحت دانشجویان تشخیص برای کاویداده

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

 سهم باشند. مطلع هستند ریسك تحت اینکه از ندانشجویان خودشا

 تکنولوژی هایقدرتمندی و هاتوانایی به توجه تحقیو این در اصلی

  است.  عالی آموزش هایزمینه سیستم در کاویداده

 است عالی آموزش نظام بزرگ مشکالت از یکیافت تحصیلی 

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

 در را جبرانی غیرقابل ت ثیرات و شودمی انسانی بالقوه استعدادهای

بینی افت پیش. گذاردمی جای به اجتماعی و سازمانی ،فردی ابعاد

از  گیری از وقوع آن باشد وتواند گامی نوین جهت پیشتحصیلی می

حقیو نتایج این تهای ناشی از افت تحصیلی جلوگیری کند. آسیب

های هاندیشی در رویزالزم برای مدیریت هوشمندانه و با تواند بسترمی

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

 .های موجود و محتمل جلوگیری نمایدآسیب

بط با عوامل مرتمدل شبکه بیز در این تحقیو با هدف شناسایی 

پژوهشی ال ؤافت تحصیلی دانشجویان دانش اه تهران، به بررسی این س

جویان افت تحصیلی دانش بینیمدل بیزی در پیشپرداخته شد که چه 

 مطابقت دارد؟دوره کارشناسی دانش اه تهران 

 روش

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

 ها پرداخته است.آماری شبکه بیز به جستجو مدل مناسب با داده

ارشناسی دانش اه تهران ک دورهدانشجویان  تمامی جامعه پژوهش

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

 اییطبقه صورت تصادفیهنفر ب 811ای به حجم نمونه از میان آنها

اینکه دانشجویان این دانش اه هر یك در یکی از . نظر بهانتخاب شد

روه گ اند، از اینشده های آموزشی کنکور سراسری پذیرفتهگروه

ر شد. مشخصات جامعه پژوهش د بندی جهت تشکیل طبقات استفاده

 ، مشخص شده است.0جدول 
 

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

 دانش اه تهران در 0313-0317

 نسبت هر گروه به حجم کل تعداد هاگروه

 316/1 7123 ریاضی فیزیك

 338/1 3033 علوم انسانی

 032/1 2132 علوم تجربی

 13/1 673 زبان

 1727/1 180 هنر

 0 03067 کل
 

 

دانش اه تهران در سال  دانشجویان دوره کارشناسی کل عدادت

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

نفر، در گروه علوم تجربی تعداد دانشجویان  673ها گروه زبان درنفر، 

 3033نفر، در گروه انسانی تعداد دانشجویان دوره کارشناسی  2132

نفر است. برای محاسبه حجم  7123نفر و در گروه ریاضی فیزیك 
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نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. در این رابطه در اجرا مقدماتی 

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

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

های بدست های نشان داد، با توجه به دادهپردازش اولیه داده

 ها بصورت زیر است:های آمار توصیفی دادهآمده، ویژگی
 

 های آمار توصیفی پایلوتویژگی. 2جدول

 تعداد های آزمایشینام گروه
  میان ین

 نمرات

انحراف 

 استاندارد
 واریانس

 820/6 81/2 28/210 28 فیزیك ریاضی

 302/3 31/3 71/311 23 علوم انسانی

 17/2 22/2 80/211 07 علوم تجربی

 77/8 12/2 212 6 زبانهای خارجه

 276/01 21/3 33/312 7 هنر
 

 

شود، نتایج تحلیل توصیفی مشاهده می 2 جدولمانطور که در ه

نحراف استاندارد آنها دهد که میزان میان ین نمرات و اها نشان میداده

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

؛ در 22/2و  80/211 در گروه علوم تجربی،؛ 31/3و  71/311 انسانی،

 .است 21/3و  33/312 و در گروه هنر 12/2و 212ها، گروه زبان

ی آزادبدست آمده با درجه Fیزان مآنوا، همچنین با اجرا آزمون 

برای محاسبه حجم نمونه از و معنادار است.  E3 817/3برابر  63و 2

=n کوکران:  فرمول
1

𝑣
∑ 𝑊𝐾𝑆ℎ

2𝑛

𝑘=0
 (.0380استفاده شد)عمیدی،   

=vدر این فرمول 
𝑑2

𝑡2  ،17/0 برابر با   tو   2/1 برابر dو مقادیر   

ر گروه به حجم کل عبارت است از نسبت حجم هر زی  𝑊𝐾است. 

𝑆ℎجامعه، و 
(. 0380عبارت است از واریانس هر زیر گروه)عمیدی،  2

نفر بود. با درنظر گرفتنن نسبت حجم هر زیر  721حجم نمونه برابر با 

 گروه به گروه کل، حجم نمونه در هر گروه بصورت زیر بود:

 

 های جامعهحجم نمونه در زیر گروه .3جدول

 گروه هنر های خارجهگروه زبان گروه علوم تجربی گروه علوم انسانی یزیكگروه ریاضی ف 

 تعداد

 نسبت زیر گروه به جامعه

7123 3033 2132 673 180 

2/1 32/1 03/1 13/1 17/1 

237 208 82 32 31 
 

 

 دهد، حداقل حجم نمونه شاملنشان می 3 جدولهمان ونه که 

 82، گروه علوم انسانینفر از  208، فیزیكگروه ریاضینفر از  237

هنر  گروهنفر از  31زبان و  گروهنفر از  32، گروه علوم تجربینفر از 

پرسشنامه در میان  811بنابراین مجموعا تعداد  .انتخاب شدند در

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

 با اعداد مورد نظر باشد.

 ابزار 

 تپرسشنامه اف ساختهمحقوپرسشنامه از ها، داده آوریجمع برای

سؤال چهار  003استفاده شده است که شامل  تحصیلی دانشجویان

ریو از طقابلیت اعتماد آن  ای در مقیاس لیکرت است و مقدارگویه

محتوا  درستی از واست  بدست آمده  160/1 کرونباخ آلفای ضریب

 درستی سازهست. متخصصان برخوردار امورد ت یید مناسب و 

رار گرفته مورد بررسی ق ت ییدی، اکتشافی و با تحلیل عاملپرسشنامه 

شده مجموعا شناخته عواملعامل شناخته شدند  07است و مجموعا 

                                                           
زارش عدم امکان گسازی و آزمونبا توجه به گستردگی مطالب بخش کیفی و  .4

 ریز جزییات آن، نتایج آن در مقاله دی ری در دست انتشار است.

. عوامل شناخته شده ها را تبیین کردنددرصد از واریانس داده 2/33

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

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

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

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

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

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

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

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

ی ی. براریزی درسی نامناسب و مسائل ناشی از مشکالت خانوادگ

. 0استفاده شد SMART PLSی، از نرم افزار انجام تحلیل عامل ت یید

در  هاییهمچنین با توجه به پاسخ هر یك از اعضا نمونه به پرسش

مورد معدل دوره دبیرستان، معدل دوره کارشناسی تا زمان تکمیل 

 ،های مشروطی، متغیر هدفپرسشنامه، تعداد واحد افتاده و تعداد ترم
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 شد.تعیین "تحصیلیافت "

 هايافته

عواملی که (، با توجه به این0313ابو با نظر شنیده و همکاران )مط

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

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

 همچنین با .شودشوند و از روابط بین این عوامل مدل ساخته میمی

هایی در مورد معدل اسخ هر یك از اعضا نمونه به پرسشتوجه به پ

دوره دبیرستان، معدل دوره کارشناسی تا زمان تکمیل پرسشنامه، 

                        های مشروطی، متغیر هدفتعداد واحد افتاده و تعداد ترم

پرسشنامه،  االتؤشد. با توجه به تعداد باالی ستعیین "تحصیلیافت "

، با توجه به عوامل SMART PLSافزار ا استفاده از نرمابتدا ب

شده در بخش تحلیل عامل ت ییدی، برای هر عامل نمرات شناخته

های ورودی در مدل بیز شد و این عوامل به عنوان دادهعاملی محاسبه

 مورد استفاده قرار گرفتند. 

 استفاده SPSS Modellerافزار برای ساخت شبکه بیزی از نرم

ها برای پیاده افزاریکی از بهترین نرم  SPSS MODELLER شد.

ت ی مدل بیز، بر این اساس اسیابهای بیزی است. اعتبارسازی شبکه

ه بخش اول ب؛ شودمیها به دو بخش تقسیم داده ،که در ابتدای کار

 2های آزمایشیو بخش دوم به عنوان داده 0های آموزشیعنوان داده

ر کار این است که اعتبایرد. هدف از انجام اینگمیمورد استفاده قرار

ید  یهای آزمایشی تهای آموزشی با دادهنتایج حاصل از کاربرد داده

صورت هها بتقسیم داده   SPSS MODELLERافزارشود. در نرم

ها در بخش داده درصد 61و   شودمی طور تصادفی انجامهخودکار و ب

 شود. استفاده میدرصد در بخش آزمایشی  31آموزشی و 

شبکه بیزی، یك مدل گرافیکی احتماالتی است که ارتباطات 

ا  تبکههتن شتیکند.  اد میای از متغیرهای تصادفی را کُبین مجموعه

 ننشاه ها : هر گرهگر (لفاشوند:  ر تعریف میتیزل ته عامتا ستب

هر دار: جهتل یا (بست. امتناهی حالت اد یك متغیر با تعدة هندد

یع متغیر زتوول جد (جکند. دی ر متصل میته یکتبه را رتگل دو اتی

کند. خص میتمشی را زتبیی اتشبکههر ساختااول، عامل دو  ؛لحتماا

م ته هتبل اتك یتسیله یوهتب Aو  Bر تمتغیدو ه تامی کتهن برای مثال 

                                                           
1. Training Data Set 

ها یالند. جهت ابستهواهم حتمالی بهر اوته طتر بتمتغی، دو دتنالتمتص

ایی تههرتگد. وتیشتمتغیر تعبیر مدو بطة سببی بین ان راوته عنتا بتعموم

هستند. ه رتگآن دین تل، وادتنار دارقره یك گراز ه بالفاصله قبل تک

جهت تند. تتندها هسزند فرار دارقره یك گراز هایی که بعد هگر

سومین عامل آورد. نمی د وتتجوه تتبع دوری را وتتیچ نتتا هتتهلاتتی

ك  تا  یتبه  هد که هر گردمین اتنشی،  زتبیی  اتبکههتش تعریف در 

به ه گرای یع حاشیهزتون که هما شودمیخص تمشل  اتحتماع  تیزتو

(.  مدل شبکه 0311)رمضانیان، نصیر و عبدی،  ستآن الدین ط واشر

 صورت زیر است:ها در این پژوهش بهآمده با کل دادبیز بدست

شود، متغیر هدف، افت می مشاهده 0همانطور که در شکل 

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

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

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

شی ااجتماعی، مسائل ن - خانواده، مسائل ناشی از مشکالت اقتصادی

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

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

سی ریزی درتفاوت فرهن ی و ناپخت ی و مسائل ناشی از برنامه

ل مسائل فردی، مسائهای والد شبکه بیز، شامل نامناسب است. گره

شته،  مسائل ناشی از دوره دبیرستان، مسائل ناشی از ناشی از انتخاب ر

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

صادی اقت - از فقدان شادی و نشاط، مسائل ناشی از مشکالت اجتماعی

 است.تشکیل شده و مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن

طبقه را برای هر گره در  ، پنج SPSS MODELLERرافزانرم

 .کندنظر گرفته و مقادیر احتمال شرطی را محاسبه می
 صحت ال وریتم بیز. 2جدول

 صحت ال وریتم درصد

 درست 82/13%

 نادرست 07/2%
 

 

موارد  %82/13 دهد مدل بیز حاصل به میزاننشان می ،2جدول 

 SPSSافزارنرم بینی افت تحصیلی موفو است.در پیش

MODELLER  پنج طبقه را برای هر گره در نظر گرفته و مقادیر  ،

.. کنداحتمال شرطی را محاسبه می

2. Test Data Set 
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 ها. مدل شبکه بیزی داده0شکل

 

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

ت بیشترین میزان احتمال وقوع اف ویابد  افت تحصیلی افزایش نمی

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

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

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

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

ناشی از معاشرت  نامناسب در کمترین سطو با شرط وجود  مسائل

نامناسب گروه همساالن در کمترین سطو  و همچنین مسائل ناشی از 

سبك یادگیری و مطالعه در کمترین سطو به شرط وقوع کمترین 

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

اند. مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن در نشان داده

سطو با شرط ت ثیر کمترین مقدار مسائل فردی، بیشترین  کمترین

نشان دادند. مسائل ناشی از  83/1میزان وقوع افت تحصیلی به مقدار

فرهنگ خانواده در کمترین میزان خود به شرط وقوع کمترین سطو 

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

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

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

مسائل ناشی از انتخاب رشته و همچنین مسائل ناشی از مشکالت 

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

یلی به افت تحصمسائل ناشی از انتخاب رشته بیشترین میزان وقوع 

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

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

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

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

 را دارا هستند. 88/1 شته، بیشترین میزان وقوع افت تحصیلی به میزانر
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 های والد و فرزنداحتمال شرطی وقوع افت تحصیلی به ازا مقادیر مختلف گره. 3جدول

 والد گره نام نام گره فرزند
سطو وقوع باالترین 

 احتمال گره والد

سطو وقوع باالترین 

 احتمال گره فرزند

ع میزان احتمال وقو

 افت تحصیلی

 30/1 سطو اول - - مسائل فردی

 62/1 سطو اول سطو اول مسائل فردی مسائل ناشی از انتخاب رشته

 68/1 سطو اول سطو اول مسائل فردی مسائل ناشی از سبك یادگیری و مطالعه

 83/1 سطو اول سطو اول مسائل فردی مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن

 16/1 سطو اول سطو اول مسائل ناشی از انتخاب رشته از فرهنگ خانوادهمسائل ناشی 

 76/1 سطو سوم سطو پنجم مسائل ناشی از انتخاب رشته مسائل ناشی از مشکالت اقتصادی و کار به هن ام تحصیل

 76/1 سطو پنجم سطو پنجم مسائل ناشی از انتخاب رشته اقتصادی - مسائل ناشی از مشکالت اجتماعی

 88/1 سطو سوم سطو سوم مسائل ناشی از انتخاب رشته ئل ناشی از دوره دبیرستانمسا

 11/1 سطو چهارم سطو چهارم مسائل ناشی از دوره دبیرستان مسائل ناشی از شیوه گزینش

 10/1 سطو سوم سطو سوم مسائل ناشی از شیوه گزینش مسائل ناشی از قوانین و امکانات دانش اه

 88/1 سطو اول سطو اول مسائل ناشی از قوانین و امکانات دانش اه ن شادی و نشاطمسائل ناشی از فقدا

 10/1 سطو چهارم سطو چهارم مسائل ناشی از قوانین و امکانات دانش اه مسائل ناشی از استاد

 82/1 سطو اول سطو اول مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن مسائل ناشی از مشکالت خانوادگی

 68/1 سطو اول سطو اول مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن ریزی درسی نامناسبائل ناشی از برنامهمس

 80/1 سطو اول سطو اول مسائل ناشی از معاشرت نامناسب گروه همساالن مسائل ناشی از تفاوت فرهن ی و ناپخت ی

 81/1 سطو سوم سطو دوم اطمسائل ناشی از فقدان شادی و نش مسائل ناشی از محیط زندگی
 

 

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

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

را نشان دادند. مسائل ناشی از قوانین و  11/1 تحصیلی به میزان

قدار مامکانات دانش اه در سطو متوسط ت ثیر خود با شرط ت ثیر 

ر د متوسط مسائل ناشی از گزینش و همچنین مسائل ناشی از استاد

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

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

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

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

نامناسب گروه همساالن بیشترین میزان وقوع افت تحصیلی به 

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

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

به  زان افت تحصیلیمعاشرت نامناسب گروه همساالن، بیشترین می

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

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

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

 های حاصل کلیه عوامل شناخته شده در مدل بیزیبنا بر یافته

بینی افت تحصیلی در سطوح متفاوت دخالت مناسب جهت پیش

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

 گيریبحث و نتيجه

جلوگیری از افت تحصیلی از نظر فردی و اجتماعی امری 

ضروری است. تحلیل و ال وبرداری از عملکرد دانشجویان به 

تا کیفیت ارائه دوره خود را بهبود  کندمؤسسات آموزشی کمك می

کند تا دانشجویان در مطالعات بخشند. عالوه بر این، این کمك می

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

 (. 2108دیرین، 

های تحقیو نشان داد، مسائل فردی تحت اثر هیچ نتایج و یافته

دی، مسائل ناشی از انتخاب مسائل فرعامل دی ری نیست. عوامل: 

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

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

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

ع افت یم بر وقوجدا از ت ثیر مستق از معاشرت نامناسب گروه همساالن

تحصیلی بر میزان اثر عوامل: مسائل ناشی از مشکالت اقتصادی و کار 

به هن ام تحصیل، مسائل ناشی از فرهنگ خانواده، مسائل ناشی از 
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اجتماعی، مسائل ناشی از استاد، مسائل ناشی از  - مشکالت اقتصادی

شی اقوانین و امکانات دانش اه، مسائل ناشی از محیط زندگی، مسائل ن

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

وامل: گذارند و عریزی درسی نامناسب ت ثیر میمسائل ناشی از برنامه

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

- ناشی از فرهنگ خانواده، مسائل ناشی از مشکالت اقتصادی

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

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

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

ریزی درسی نامناسب همواره تحت اثر عوامل دی ر میزان از برنامه

ل مسائ) وت عوامل والد،وقوع متغیری دارند و تحت اثر میزان متفا

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

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

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

اقتصادی و مسائل ناشی از معاشرت نامناسب  - مشکالت اجتماعی

 .مساالن( مقادیر اثر متفاوتی خواهند داشتگروه ه

اوی، کتحصیلی با استفاده از دادهاز جمله تحقیقات حوزه افت

 و همکاران، یقینی) SVMو  تصمیم هایدرخت عصبی، هایشبکه

 درخت و K-Meansبندی خوشه  هایال وریتم اعمال ؛(0386

  ؛0312،قاسمیان و ؛ هدایتی0311و صالحی اندری)CART تصمیم 

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

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

بیزی  هایشبکه از ( و استفاده0312، حیدری و بابارئیسی

شنیده و  ؛0311،شنیده مرج و فاتحی تیموری، اسکندریان، خان)

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

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

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

 توانندمی آموزشیمدیران کاوی،های دادهمدل بکارگیری

 عیتوض به دانشجویان رسیدن از پیش یری برای را الزم هایمشاوره

 ابزار یك عنوان به توانندمی هامدل این همچنین .ببرند بحرانی بکار

قرار  برداریبهره مورد آموزشی یهاسیستم در گیریتصمیم پشتیبان

 باشند.  داشته هادانش اه علمی سطو ارتقاء در را مهمی نقش و گرفته

محققین نیز بر این باورند ، (2103دیدگاه کاباکچیوا، )همراستا با 

هت بالفاصله در ج بتوان کند تاتنها کمك میکاوی نهفن دادهکه 

بهبود دانشجویان در معرض خطر گام برداشت، بلکه اطالعات و 

ریزی سال آینده روند آموزش ارائه داد. هایی را نیز برای برنامهبینش

، در جامعه هوش مصنوعی به طور گسترده  (BN) های بیزیشبکه

د توجه ها کمتر مورفته است، اما در بین روانسنجمورد استفاده قرار گر

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

(، شبکه بیزی دارای پتانسیل استفاده به عنوان 2102ازاباپتی )راتین

 توانیم ینی عملکرد تحصیلی در دانش اه است وبابزاری برای پیش

ر اساس ب ،بینی عملکرد دانش اهیشهای بیزی پیبا طراحی  شبکه

ه ب، اجتماعی و سایر عوامل محیطی - عوامل دانش اهی، اقتصادی

ه از نظر البتبررسی کاربرد رویکرد بیزی در زمینه آموزش پرداخت. 

گیری مؤثر از هایی برای بهره(، چالش2108) اشرف و همکاران

بینی، به دلیل عدم دقت پیشکه آموزشی وجود دارد  کاویداده

بینی پیش های ناکافی است.ها و مجموعه دادهتحلیل نادرست ویژگی

تواند برای شناسایی دانشجویانی که ممکن نمرات دانشجویان می

ئوالن های بیشتر مساست نمرات کم کسب کنند و از این رو به کمك

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

ها بتوانند نیروی متخصص نوینی اگر دانش اه( 0312) ادهزنظر فتحی

با به  تواند به سرمایه ای عظیم تبدیل شود کهتربیت کنند، این نیرو می

کارگیری نیروهای دی ر موجبات بیشتر شکوفایی اقتصاد ایران و قرار 

 یحوزه درکنند. گرفتن در مسیر یك توسعه پایدار را فراهم می

 شناخت آموزشی، مدیران فکری هایدغدغه عالی آموزش

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

 اساس بر تحصیل ادامه در دانشجویان وضعیت بینیپیش همینطور

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

 د.تواند مؤثر باشبینی وقوع افت تحصیلی میمناسب جهت پیش

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

های آموزشی سازمان مدیران کاوی، داده نوین ابزارهای از مندی

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

 دانش سطو حاضر ارتقای عصر در نماید.می بهینه آموزشی خدمات

 مدیریت به اطالعات یآمار پردازش از آموزشی، مدیران

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

بینی مناسب با افزایش تواند با ارائه مدل پیشاست که می عملی

آگاهی مدیران زمینه بهبود رویکردهای آموزشی و رفع مسائل و 

 عوامل نامطلوب را فراهم نماید. 

 شرایط بهبود در تواندمی زیر پیشنهادهای و به راهکارها توجه

 ره شا شده، برشمرده عوامل و تعمیو تشدید از جلوگیری و موجود
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ها، شود با استفاده از روش نظریه برخاسته از دادهپیشنهاد می .باشد

گیری و تشدید افت تحصیلی در دانش اه تهران مورد فرآیند شکل

بینی بروز پیش شودپیشنهاد میبررسی قرار گرفته و بازنمایی شود. 

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

های کمکی از بروز افت های مشاوره و کالسآن با برگزاری دوره

 .تحصیلی پیش یری شود

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

وامل مؤثر بر حضور در (.   بررسی ع0312رخشانی، محمدحسن)

های درس نظری از دیدگاه دانشجویان دانش اه علوم کالس

-23(، 2)01، های توسعه در آموزش پزشکیگامپزشکی سبزوار. 

31. 

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

گزارش یك مورد دانشجوی اخراجی در رشته پزشکی با پیشینه 

(، 0)03، های توسعه در آموزش پزشکینشریه گامی عالی. تحصیل

12-13 

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

 آموزاندانش تحصیلی عملکرد کاهش (. بررسی0311فاطمه)

 .بیزین هایشبکه اساس بر تحصیلی ان یزه ارتقای  و بهبود جهت
 امیرکبیر، صنعتی دانش اه یران،ا کاوی داده کنفرانس پنجمین

 تهران. ایران،

 (. عوامل مؤثر بر افت تحصیلی0313) اصفهانی، هانیه و قربان نژاد، اقدس

 چهارمین واحد قوچان،دانشجویان پرستاری دانش اه آزاد اسالمی
واحد ، دانش اه آزاد اسالمیروانهمایش ملی مشاوره و سالمت

 قوچان. قوچان،

(. مدلی 0317اکبر؛ فتحیان بروجنی، محمد و نامنی، احمد)بیدختی، علیامین

بر  پذیری تحصیلی مقطع کارشناسی مبتنیبرای پیشبینی آسیب

(، 0)01 ،های آموزشیریزی در نظاممدیریت و برنامهشبکه عصبی. 

80-012. 

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

 پنجمین .کاویداده از استفاده با هنماییرا مقطع آموزاندانش

 تهران. امیرکبیر، صنعتی دانش اه ایران، کاویداده کنفرانس

 عوامل (. بررسی0312پریسا،) ،بابارئیسی آرام و حیدری، زهره؛ ،بابارئیسی

 با سنندج نور پیام دانش اه دانشجویان تحصیلی افت بر مؤثر

 کاویداده کنفرانس نششمی ، کاویداده هایتکنیك از استفاده

 .تهران ،ایران

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

دانشجویان مشروط شده و غیرمشروطی دانش اه علوم پزشکی 

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

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

 دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه پرستاری و دالیل ترک آن.
 .28-20( ، 0) 0 ،پژوهش پرستاری

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

ارتباط ان یزة مشارکت ورزشی، نشاط و شادابی با پیشرفت 

ول شهرستان بناب. آموزان پسر دورة متوسطة اتحصیلی دانش

 062-033(، 3)8، پژوهش در ورزش تربیتی

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

 از تحصیلی افت بر مؤثر عوامل (. بررسی0312جباری، نصراله)

 پزشکی علوم دانش اه دانشکده پیراپزشکی دانشجویان دیدگاه

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

، 720-702. 

(. تحلیل 0311هلل)اعبدی، عبد؛ نصیر، ابوالقاسم و حیمرمحمدن، مضانیار

 - فصلنامه علمی(. BNs) های بیزبا استفاده از شبکه (NPDد)جدی
 .212-083(، 0)2، نوینت  هشی تحقیقاویابی پژزاربا

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

های آموزان اول دبیرستان بر اساس شبکهریاضی دانش

 ،دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات بیزین،

شوشتر، باش اه پژوهش ران جوان و نخب ان واحد 

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

NCCEB02_094.html 
(. بررسی منابع افت ان یزشی دانشجویان دانش اه از 0382عسکری، جعفر)

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران )اندیشه و دیدگاه آنان. 
  .272-233(، 2)00رفتار(، 

ر ش. تهران: مرکز نگیری و کاربردهای آننظریه نمونه(. 0380عمیدی، علی)

 دانش اهی.

 بینی شادمانی دانش(. پیش0311چاری، مسعود)غالمی، سمیه و حسین

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

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

بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان دانش اه (. 0312فتحی زاده، قدرت)
واحد تهران مرکر دانشکده روانشناسی و علوم د اسالمیآزا

نامه کارشناسی . پایان0388-0382های لاجتماعی ورودی سا

ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی. 

 . واحد تهران مرکز.دانش اه آزاد اسالمی

https://www.civilica.com/Paper-NCCEB02-NCCEB02_094.html
https://www.civilica.com/Paper-NCCEB02-NCCEB02_094.html
https://www.civilica.com/Paper-NCCEB02-NCCEB02_094.html
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پویایی  تبیین پدیده نشاط و(. 0313محمدزاده، زینب و صالحی، کیوان)

ای با مطالعه :مراکز علمی از منظر نخب ان دانش اهی علمی در

 .238-226(، 61)23، فصلنامه راهبردرویکرد پدیدارشناسی. 

 شناسایی (. 0310سیدحسن) هانی، سمیه و میرافضل،سادات بهروز؛ مینایی،

 قوانین از با استفاده دانشجویان تحصیلی افت بر مؤثر عوامل

  ، تهران.کاویداده کنفرانس ششمین .وشهو تحلیل خ انجمنی
(.علل مؤثر بر افت تحصیلی 0381نیا، سیدحمید)نظری، رقیه و شریف

 11( 0)02، مجله دانش اه علوم پزشکی بابلدانشجویان پرستاری. 

-12. 

حسینی، فخرالزمان؛ زارع، حسین؛ هرمزی، محمود؛ شقاقی، فرهاد و نعیمی

 بر تلفیقی موقعیتی دگیرییا ت ثیر(. 0311کاوه، محمدحسین)

 امتحان اضطراب و پیشرفت تحصیلی تحصیلی، ان یزش

 .211-066(، 2)0درسی،  برنامه هایپژوهشدانشجویان. 

(. بررسی ت ثیر شادابی و نشاط در پیشرفت 0312آذری، کیومرث) نیاز

دو فصلنامه آموزان متوسطه شهرستان ساری. تحصیلی دانش
 .36-33(، 3)2، ریزی آموزشیمطالعات برنامه

 فردی هایویژگی (. بررسی0312محمدمحسن) قاسمیان، بهرام و هدایتی،

داده  هایفن از استفاده با دانشجویان تحصیلی عملکرد بر مؤثر

 دانش اه دانش، و اطالعات فناوری ملی کنفرانس پنجمینکاوی. 

 شیراز. ایران، شیراز،

عوامل مؤثر با افت (. بررسی 0312بهرام و جوانمرد، مهدی ) ،هدایتی

آموزان سال اول دبیرستان با استفاده از فنون داده تحصیلی دانش

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت کاوی، 
 مشهد، های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها،شبکه

  سسه آموزش عالی خاورانؤم

بینی (. پیش0386دی)یقینی، مسعود؛ اکبری، امین و شریفی، سیدمحمدمه

دومین  وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از فنون داده کاوی،
تهران، دانش اه صنعتی امیرکبیر، کاوی ایران، کنفرانس داده
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