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 چکیده
وقوو    یجه پیشگیری ازبینی و در نت های سیستم آموزش عالی است و وجود سیستمی برای پیش افت تحصیلی دانشجویان یکی از آفت مقدمه:

هبوود کیفیوت   اهبردهوای پوایش و ب  رکواوی آموزشوی، از مووررترین     ای در ارتقای کیفیت آموزش باشد. استفاده از داده کنندهتواند نقش تعیین  آن، می
 ست.بینی انجام شده ا کاوی و مشخص ساختن بهترین مدل پیش فنون مختلف داده این مطالعه با هدف مقایسه .آموزش است

ویان دوره کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی، مدیریت اطالعات سالمت و تکنولوژی علووم  جامعه پژوهش، کلیه دانشج ها: روش مواد و

نفر انتخاب شد. بعد از اجورا   500ای به حجم  د و نمونهبودن 1397-98پرتوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال تحصیلی 
ناموه   پرسش 73نامه مدیریت اطالعات سالمت، و  پرسش 85 نامه از رشته علوم آزمایشگاهی، پرسش 153های مخدوش،  نامه و کنار گذاشتن پرسش

 971/0 با ضوری  پایوایی   تحصیلی دانشجویان سنجش افتنامه  ها، پرسش آوری داده ابزار جمع .رشته تکنولوژی علوم پرتوی مورد تحلیل قرار گرفت
های رگرسویون لجسوتی ، درخوت تصومیم، شوبکه       دانشجویان با الگوریتم از شده آوری جمع های ادهد .یید شدات متخصصانبود که روایی آن توسط 

-SPPSS_MODELLER و SPPSS vol.16 ،SMART_PLS-3عصبی، شبکه بیزین و ماشین بردار پشتیبان و با استفاده از نرم افزار 

 .شد لیتحل نیکلمنتا  18

اسوت. در رشوته علووم     متفواوت  05/0در سطح معنواداری  های مختلف  داد، میزان افت تحصیلی در رشته ها نشان یافته :ی پژوهشها یافته

 هوای درخوت   بینی عبوارت اسوت ازا الگووریتم   های متفاوت به ترتی  بهترین مدل پیش ها در الگوریتم آزمایشگاهی، میزان صحت مدل پیش بین داده
یوزان  نولووژی علووم پرتووی م   لجستی . در رشته مدیریت اطالعات سوالمت و تک  عصبی و رگرسیون ان، شبکهپشتیب بردار بیز، ماشین تصمیم و شبکه

پشوتیبان،   بوردار  بیوز، ماشوین   شبکه بینی عبارت است ازا الگوریتم های متفاوت به ترتی  بهترین مدل پیش ها در الگوریتم صحت مدل پیش بین داده
دست ه های ب ین الگوریتمبدو نشان داد تفاوت موجود  چنین آزمون خی لجستی . الگوریتم درخت تصمیم جوابی نداشت. هم عصبی و رگرسیون شبکه

در سوطح  نولوژی علووم پرتووی   در رشته تکمعنادار نیست، در رشته مدیریت اطالعات و  05/0در رشته علوم آزمایشگاهی در سطح آمده از لحاظ آماری 
 معنادار است. 01/0

هوای   بوه مودل   بین کمتری نسبت لجستی  توان پیشهای واقعی مدل رگرسیون است که در دادهکننده این بیان نتایجگیری:  و نتیجه بحث

بینوی   خووبی تووان پویش    بین، به ی پیشالگوریتم ها کرد.بین مناس  داده را باید کاوش ها، الگوریتم پیش ای داراست و در هر مجموعه از داده شبکه
ی و پیراپزشوکی بوه   مورد بررسی در دانشکده پیراپزشکی را داراست و می توان از آن، در امر آموزش دانشجویان پزشوک  افت تحصیلی را در هر سه رشته

 استفاده کرد.نجام اقدامات مربوط به پیشگیری، تحصیلی جهت ا منظور شناسایی دانشجویان در معرض خطر افت
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 مقدمه
ربت نام در آموزش عالی در سراسر جهان به میزان 

 و علموی  مراکوز و  (.1)سوت ا هقابل توجهی افزایش یافت
 و دانشجو پذیرش مسئولیت که این جهت به دانشگاهی
 بور  را مختلوف  هوای  رشوته  در متخصص نیروی تربیت
 محسووب  کشوور  یو   رشد مهم عوامل از دارند، عهده
 هووای علوووم هنشگادادر شی زموم آنظا و (2شوووند) مووی

وی تربیت نیرزش و موآکیفیت ی تقاپزشووووووکی، در ار
. (3کنود)  تالش میجامعه ی هازپاسخ گو به نیانی اونسا

زیرا نظام سالمت امروز به افوراد متخصوص توانمنود و    
گویی بوه نیازهوای کموی و کیفوی      کارآمد جهت پاسخ
زش و ووو مآپزشکی م علوزش مودر آ .(4کشور نیاز دارد)

 کوه باشد ای  ه گونهوو د بوو یی باوو شزموی آاوه هوبرنام
ون فزش روزاتروو ه گسوو ه بود کوت نمایوتربیادی را فرا
، شوووناز دا چنووین و هووم ،شتهداین علم توجه امنه دا
. بوه هموین   (5و مهارت کافی برخوردار باشوند) ه وتجرب

جهت، موظف به ارائه حجم وسیعی از دانش، نگورش و  
   .هاستمهارت
میوزان  ملکرد تحصویلی دانشوجویان بوه معنوای     ع

افوت  (. 6)دستیابی دانشجو بوه اهوداف آموزشوی اسوت    
افتد که فراگیری که از نظر  میتحصیلی هنگامی اتفاق 
نتظوار خوود نرسود و معیارهوای     ا هنمره ضعیف است، ب

 هوای مختلفوی   با مالک (.7دانشگاهی را برآورده نکند)
 تکوورار ،(12 از  کمتوور معوودل اخذ)مشووروطی نظیوور
 ،نموره قبوولی در مرتبوه اول(   )ناشی از عدم کس  درس
 تورک  انصوراف،  اخورا،،  تحصویل،  شدن مودت  طوالنی
افوت تحصویلی نوه     (.8اسوت)  بررسی قابل ...و تحصیل

بلکوه   ،ستا هتنها برای خود فراگیر و والدین ناامید کنند
انی در هموه  وووو ریرات آن از نظر کمبوود نیوروی انس  ات

 ی اقتصاد و سیاسوت بورای جامعوه بوه هموان     ها زمینه
  .(9اندازه بسیار مهم است)
های مربووط   رشتهدانشجویان  دانشجویان خصوصاً

بووه واسووطه رشووته  ،پزشووکی و پیراپزشووکی بووه علوووم
 تحصوویلی و حساسوویت کوواری در دوران تحصوویالت   

، از جملوه  هوای فراوانوی   دانشگاهی با خطرات و آسی 
سب  در تغییر اب، ضطر، اگیدفسر، اشدیدی هاس سترا
عوودم و  (10)رو هسووتند بووه روشغلی ت مشکال، ندگیز

دانشجویان، موج  پوایین  این کنترل افت تحصیلی در 

کننودگان خودمات    و کوارایی ارائوه  آمدن سطح علموی  
ه ووو ب و (11سالمت در سال هوای آینوده خواهود شود)    

اد فراسالمت  باط آن تباو ارت حساسیت شغلی ووووووعل
د را ووخی روی تونابحررت صو ن مشکل بهوی، اهوجامع
متعوددی عوامول    تحقیقاتو در  (12د)وهدی ومن شاون

پزشوکی و   تحصیلی در رشته های علووم  مرتبط با افت
   .(13)است شدهبررسی پیراپزشکی 

جلوووگیری از افووت تحصوویلی یوو  چووالش جوودی 
برای دستیابی بوه بهتورین نتوایج و کواهش     . (14)است

ی هوا  ی آموزشوی بوه روش  هوا  امووووو نظمیزان افت، 
 .(15)ی برای بهبود کیفیت آموزش نیواز دارنود  ا هخالقان

لکرد دانشووگاهی و ووووو محققوان بورای درک بهتور عم   
مختلفی  های چنین موضو  های یادگیری و هم سب 

 دادههوای   روش ،ها در ارتباط هستند که مستقیماً با آن
 .(16)ندا هکرد را تهیه آموزشی کاوی
توان بوه عنووان کواربرد     میآموزشی را  کاوی داده
ی هوا  سنتی در تجزیوه و تحلیول داده   کاوی دادهفنون 

آموزشی بوا هودف حول مشوکالت در زمینوه آموزشوی       
 بورای  داده کاوی از سساتوم که مانیز (17)تعریف کرد
 کننود،  موی  استفاده ریس  تحت دانشجویان تشخیص

 قبل کنند، جلوگیری ها آن حذف و شکست از توانند می
در  کوه  ایون  از دانشوجویان خودشوان   حتوی  کوه  این از

در . (18)باشوند  مطلع هستند معرض خطر افت تحصیلی
و  کوواوی دادهلف ووووومختفنووون ی اخیوور، از هووا سووال
ست ماننود بیوز   ا هی طبقه بندی استفاده شدها الگوریتم

 ،ی عصووبیهووا شووبکه ،گیووری سوواده، درخووت تصوومیم
فنوون  ایون    .آمواری پیشورفته  فنون تشخیص دورتر و 

ی هوا  کم  به سیستم ،دست آوردن اطالعاته برای ب
ی هوا  گیری و الگوی استخرا، از داده پشتیبانی تصمیم

نکته مهم در بررسوی   .(19)شود دانشجویی استفاده می
بینی، مقایسوه میوزان    های گوناگون پیش فنون و مدل
هوای   هوا بوا داده   پذیری آن ها، میزان تطبیق دقت آن

هوای مختلوف    هوا در مجموعوه   آینده و نیز صحت آن
گیورد و در   است که در طول پروژه مورد توجه قرار می

 هووا واقووع اسوواس مقایسووه و انتخوواب بهتوورین موودل  
   (.20ست)ا

و باشد  مین گرسیواز رفرمی رگرسیون لجستی ، 
بسته به واکه متغیر گیوورد  موویار قرده ستفارد امانی موز

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

28
.1

.3
6 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jim

u.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             2 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.28.1.36
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-5954-en.html


 99 اردیبهشت، اول، شماره هشتدوره بیست و   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                    

38 
 

از مستقل ی متغیرهاده و یا چندسطحی بورت دو صو
 شووامل تصوومیم درخووت (.21)گر باشندووووی  دنو هر

 توسوط  کوه  اسوت  میمووو تص هوای  گره از ای مجموعه
 هوای  گوره  اند. این شده متصل به یکدیگر هایی شاخه
بور    های گره به رسیدن تا و آغاز ریشه گره از تصمیم
در این تحقیق از الگووریتم درخوت    (.22)اند یافته بسط

هووای  شووبکهسووت. ا هاسووتفاده شوود CHAIDتصوومیم 
ی تجربوی دانوش یوا قوانون     ها عصبی با پردازش داده
اختار شوبکه منتقول   وووورا به س ها نهفته در ورای داده

های  برای مدلتوانند  میهستند که و فنونی کنند  می
(. 23)فاده قورار گیرنود  ووو با ارتباطات پیچیده موورد است 

ی  چارچوب مناس  و شهودی برای ی بیزی ها شبکه
ی پیچیده با احتموال مشوترک   ها مشخص کردن توزیع

تواننود تعامول علوی و روابوط آمواری       و می (24)هستند
نشان متغیرهای ی  سیستم را با ی  نمایش گرافیکی 

سوادگی قابول    هکه مدل رسوم شوده بو    طوریه دهد، ب
 پشوتیبان فون نسوبتاً    اشین بوردار مو   (25)تفسیر است

بسوویاری از  اسووت و در کوواوی دادهجدیوودی در حوووزه 
 هطووور موفووق اسووتفاده شووده مسووائل طبقووه بنوودی بوو

 (.  26)ستا

 در زمینووه افووت آموزشووی کوواوی در عرصووه داده
کوه   سوت. ا هام شود ووووی انجمتعدد تحصیلی تحقیقات
ر دی پذیرشوی  هوا  بور شواخص   ءاتکا می توان مطالعه 

 مقوواالت ؛ موورور(27)موفقیووت تحصوویلی بینووی پوویش
 ؛(17)،یووو وزشووووآم کواوی  داده زمینوه  در منتشرشده
 شبکه روش سه با دانشجویان کالسی بینی نمرات پیش
اسوتفاده از  و  (28)بیوزی   و تصومیم  درختوان  و عصوبی 
سازی رابطه علی و عوامل ی بیزی برای مدل ها شبکه

برخی از تحقیقات در  نام برد.را  (25)عملکرد دانشجویی
افوت تحصویلی    بینوی  پویش از رگرسیون لجسوتی  در  
اسووتفاده شووده  پیراپزشووکی دانشووجویان پزشووکی و  

ه بو  بنودی  روش خوشوه  دیگری در تحقیق و (29)است
 فنوون محققین پژوهشی که از (. 30)است کار برده شده

عملکووورد  بینوووی پووویشکووواوی آموزشوووی در   داده
های  پیشرفت( در میان دانشجویان رشته-تحصیلی)افت

 استفاده کرده باشود نیافتنود.   پیراپزشکیپزشکی و علوم 
های  تحقیقات در زمینه افت تحصیلی دانشجویان رشته

عوامل مرتبط با افت  عموماً پزشکی و پیراپزشکیعلوم 
   (.31است)قرار داده  شناساییتحصیلی را مورد 

مقایسه میوزان صوحت   از انجام این تحقیق، هدف 
و مشوخص سواختن بهتورین     کاوی دادهمختلف فنون 
این اسوت   ،سوال اصلی تحقیقو  است بینی پیشمدل 
رگرسیون لجسوتی ،  کاوی  های داده از میان مدل که

زین و ووو بکه بیوووو درخت تصومیم، شوبکه عصوبی، ش   
افوت   بینوی  پویش کدام مودل در   ،ماشین بردار پشتیبان

، علووم آزمایشوگاهی  هوای  تحصیلی دانشجویان رشوته  
 مدیریت اطالعات سالمت و تکنولووژی علووم پرتووی   

 ؟مناس  تر است

 ها روشمواد و 
جامعه پژوهش، کلیه دانشوجویان دوره کارشناسوی   

و خودمات  پزشوکی  دانشگاه علووم  پیراپزشکی دانشکده 
 1397-98بهداشتی درمانی تهوران در سوال تحصویلی    

 گیوری در دسوترس،   با استفاده از روش نمونه هستند و
کارشناسووی دانشووکده  دورهابتوودا از میووان رشووته هووای 

هوای علووم آزمایشوگاهی، مودیریت      رشته پیراپزشکی،
انتخواب  اطالعات سالمت و تکنولووژی علووم پرتووی    

در هوا   دانشجویان این رشوته از نفر  500 گاه شدند. آن
به این صورت که با مراجعوه بوه    تحقیق شرکت کردند،

های دانشوجویان از آنوان خواسوته شود توا بوه        کالس
بعود از اجورا و کنوار    نامه پاسخ دهنود.   سواالت پرسش
ناموه   پرسش 153 های مخدوش، نامه گذاشتن پرسش

ناموه مودیریت    پرسوش  85 از رشته علوم آزمایشگاهی،
نامه رشوته تکنولووژی    پرسش 73اطالعات سالمت، و 

. بورای گوردآوری   گرفوت علوم پرتوی مورد تحلیول قرار 
تحصوویلی دانشووجویان  هووا از ابووزار سوونجش افووت داده

سواالت این ابزار با توجه بوه نتوایج   است.  استفاده شده
 روشتحقیق کیفی، نوشته شده است که  با اسوتفاده از  

ادراک و تجربووه زیسووته پدیدارشناسووی، ضوومن تحلیوول 
 133دانشجویانی که با افت تحصیلی مواجه شده بودند، 

مالک مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان  16نشانگر و 
های بخش کیفی به دلیل گسوتردگی   شد. یافته شناخته

در مقالوه   هوا  هوا و زیور مضومون    مضومون نشانگرها، 
توا  جا که نیواز بوود    از آن. مجزایی در حال انتشار است

 شود،  هوابزاری متناس  با موقعیت محیطی کشور ساخت
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گویوه تودوین    141با توجه به نشانگرهای یافت شوده،  
ابوزار موورد    سنجی های روان ویژگی چنین، هم گردید
شامل همسانی درونی و روایی محتوا و روایی سازه  نظر

و نظوور ( 971/0)لفوای کرونبوا   آبوا اسوتفاده از ضوری     
روایی روش شناسی و محتوایی(، و  متخصصان)استادان

تاییدی مورد بررسی  اکتشافی و تحلیل عاملسازه آن با 
در این ابزار دانشجویان ابتدا به  .(32)و تایید قرار گرفت

هایی در مورد معدل دوره دبیرستان، معدل دوره  پرسش
ناموه، تعوداد واحود     کارشناسی تا زمان تکمیول پرسوش  

 افوت »مشوروطی، متغیور هودف   های  افتاده و تعداد ترم
هوایی چهوار    و در ادامه به سوال دادندپاسخ  «تحصیلی
ای با طیف لیکرت)خیلی زیاد، زیاد، کوم و خیلوی    گزینه

کووم( و در برگیرنووده عووواملی شووامل مسووائل ناشووی از 
انتخاب رشته، مسائل فردی، استاد، قووانین و امکانوات   

گیری اقتصادی، سب  یاد-دانشگاه، مشکالت اجتماعی
و مطالعه، معاشرت نامناسو  گوروه همسواالن، تفواوت     
فرهنگی و ناپختگی، دوره دبیرستان، فرهنو  خوانواده،   
فقوودان شووادی و نشوواط، شوویوه گووزینش، مشووکالت   

یل، محویط زنودگی،   وووو اقتصادی و کار به هنگام تحص
برنامه ریزی درسوی نامناسو  و مشوکالت خوانوادگی     

تفاده از ووووووو بوا اس لیل داده هوا  ووووووتح .ددادن پاسخ
و  SPSS vol.16 ،SMART PLS 3نرم افوزار هوای   

SPSS MODELLER 18  طووری ه انجام گرفت. بو 
ررسی معناداری میزان تفواوت افوت تحصویلی    وووکه، ب
چنین بررسی معناداری میوزان   های مختلف و هم رشته

ها در هر رشته با استفاده از آزمون آمواری   صحت مدل
انجام شد و جهت  SPSS vol.16دو و با نرم افزار  خی

انجام تحلیل عامل تاییدی و محاسبه نمورات عواملی از   
چنوین   استفاده شود. هوم   SMART PLS 3نرم افزار 
 هوای  تمیالگوربین، از  دست آوردن مدل پیشه جهت ب
 ی،عصووب شووبکه بان،یپشووت بووردار نیماشوو ز،یووب شووبکه
و از  میموووو درخوت تص  تمیالگوور ،  یلجست ونیرگرس

)کلمنتوواین( SPSS MODELLER 18نوورم افووزار 
 استفاده شد.

 ی پژوهشها یافته
 ناموه و  به تعوداد بواالی سوواالت پرسوش    با توجه 
ابتدا شده در بخش تحلیل عامل تاییدی،  عوامل شناخته

بورای هور     SMART PLS 3با استفاده از نرم افوزار  

این عوامل به عنوان شد و  نمرات عاملی محاسبه ،عامل
مورد استفاده  بینی پیشهای های ورودی در مدل  داده

ی پویش بوین از   هوا  قرار گرفتند. برای ساخت الگوریتم
 (کلمنتوواین)SPSS MODELLER 18 نوورم افووزار
بورای   هایکی از بهترین نرم افزار کلمنتاینشد.  استفاده

اسووت.  کوواوی هووای داده الگوووریتمپیوواده سووازی  
اعتبارسنجی الگوریتم های یوادگیری، بور ایون اسواس     

شود و  ها به دو بخش تقسیم می داده است که در ابتدا
های آموزشی و بخش دوم به  بخش اول به عنوان داده

گیرنود.   های آزمایشی موورد اسوتفاده قورار    عنوان داده
کار این است که اعتبار نتایج حاصل  هدف از انجام این
مورد های آزمایشی  های آموزشی با داده از کاربرد داده

هوا   در نرم افزار کلمنتاین تقسیم داده بررسی قرار گیرد.
 70شوود و   صورت خودکوار و تصوادفی انجوام موی    ه ب

در بخوش   درصد 30ها در بخش آموزشی و  داده درصد
شود تا اعتبار مدل موورد بررسوی    آزمایشی استفاده می

 قرار گیرد. 
نشان دهنوده میوزان مشوروطی در     1جدول شماره 

که جودول شوماره   طور  همین رشته های مختلف است.
از میان دانشجویان مشارکت کننده در مشخص است  1

تحقیووق، میووزان افووت تحصوویلی در رشووته علوووم      
در رشته مدیریت اطالعوات   درصد 75/28 آزمایشگاهی
و در رشوته تکنولووژی علووم     درصود  76/31 سالمت، 
 است.   درصد 2/45 پرتوی

جهوت   دو خوی ، نتوایج آزموون   2در جدول شوماره  
مقایسه میزان معنواداری تفواوت موجوود در رشوته هوا      

جهت انجوام ایون امور از نورم افوزار       بررسی شده است.
SPSS vol.16 .کوه جودول    هگونو  هموان  استفاده شد

با  154/6 برابر با دو یخدهد، مقدار  نشان می 2شماره 
دو دامنووه معنووادار  046/0و در سووطح   2 یدرجووه آزاد
سیر ساخته شده با اسوتفاده از  ووم، 1شماره  شکل است.

، کواوی  نرم افزار کلمنتاین، جهت اجرای الگووریتم داده 
مودیریت  ، علووم آزمایشوگاهی   های در داده های رشته

 همان .است اطالعات سالمت و تکنولوژی علوم پرتوی
مشوخص اسوت، الگووریتم     1شماره  شکلگونه که در 

ه هووای رشووته هووای در داد CHAIDدرخووت تصوومیم 
 مدیریت اطالعات سالمت و تکنولووژی علووم پرتووی   

 نبوده است. بینی پیشموفق به 
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، نشان دهنده میزان صوحت مودل   3جدول شماره 
در رشووته علوووم   هی مووورد اسووتفاد هووا در الگوووریتم
 نشوان  3 شمارهدول وووایج جوووونت ستااآزمایشگاهی 

تمووامی وم آزمایشووگاهی، ووووودر رشووته عل دهوود، مووی
د وووو درص 71االتر از وووو الگوریتم ها با میزان صحت ب

 کننود. هوم   بینی پیشتوانند وقو  افت تحصیلی را  می
 انیزبا م یزی درخت تصمیم و شبکه بها الگوریتم چنین
افت تحصیلی  بینی پیشصحت  یشترینب درصد 24/82

 بینوی  یشپو  یوزان ماشین بردار پشتیبان بوا م  را دارند و
و  دارا بووده  بینوی  پیشرتبه را در  یندوم درصد 97/76

   بینوی  یشپو بعد از آن شبکه عصبی بوا میوزان صوحت    
رگرسوویون لجسووتی  کمتوورین  اسووت و درصوود 68/73

 را داراست.  یبین صحت پیش
مدیریت اطالعات سالمت، میزان صوحت  در رشته 

 نیوزا بوا م  یوز شوبکه ب  ی ها به ترت یتمالگور بینی پیش
 بوردار  ینماشو  یشوبین، پ یتمالگور ینبهتر درصد 26/97
ه دوم، شوبک  یگواه در جا درصد 71/84 یزانبا م یبانپشت
در  درصود  53/83 با اخوتالف کوم و بوه مقودار     یعصب
در  یتمصوحت الگوور   یوزان م ینو کمتور  یبعود  یگاهجا
 است.  درصد 65/77به مقدار  ی لوجست یونرگرس

و  در رشته تکنولوژی علوم پرتووی شوبکه بیوز بوا     
 ینماشو  یشوبین، پ یتمالگور ینبهتر درصد 82/98 یزانم

م، دو یگواه در جا درصود  23/71 یوزان با م یبانبردار پشت
 دارووووهر دو به مق ی لجست یونو رگرس یشبکه عصب

 آخر هستند.  یگاهدر جا درصد 38/64 
بوه  در رشوته علووم آزمایشوگاهی    ، 4جدول شماره 

هوای   بررسی معناداری تفاوت میزان صوحت الگووریتم  
اسوت.   ، پرداختوه دو خوی متفاوت با اسوتفاده از آزموون   

دهود   نشوان موی   4گونه که نتایج جدول شماره  همان
و  بینوی  پویش هوای متفواوت در    تفاوت میان الگوریتم

دار  معنوی  05/0در سوطح  تبیین میزان افوت تحصویلی   
  نیست.

موودیریت اطالعووات ، در رشووته 5جوودول شووماره 
بوه بررسوی معنواداری تفواوت میوزان صوحت        سالمت
، دو خوی های متفواوت بوا اسوتفاده از آزموون      الگوریتم
 5گونه کوه نتوایج جودول شوماره      است. همان پرداخته
هوای متفواوت در    الگوریتمدهد تفاوت میان  نشان می
 01/0 در سطح و تبیین میزان افت تحصیلی بینی پیش
 شوبکه بیوز   توان گفوت الگووریتم   می دار است و معنی

 است.افت تحصیلی  بینی پیشبهترین مدل برای 
، در رشته تکنولوژی علوم پرتوی به 6جدول شماره 

هوای   بررسی معناداری تفاوت میزان صوحت الگووریتم  
اسوت.   ، پرداختوه دو خوی متفاوت با اسوتفاده از آزموون   

دهود   نشوان موی   6گونه که نتایج جدول شماره  همان
و  بینوی  پویش هوای متفواوت در    تفاوت میان الگوریتم

دار  معنوی  01/0در سوطح   تبیین میزان افوت تحصویلی  
بین  پیش بهترین مدلتوان گفت شبکه بیز  است و می

 افت تحصیلی است.
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کاوی  مسیر ساخته شده با استفاده از نرم افزار کلمنتاین، جهت اجرای الگوریتم داده. 1شماره  شکل
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 میزان مشروطی در رشته های مختلف .1جدول شماره 

 رشته تحصیلی نمونهتعداد اعضا  تعداد دانشجویان دچار افت تحصیلی درصد میزان افت تحصیلی

 یشگاهیعلوم آزما 153 44  75/28 

 مدیریت اطالعات سالمت 85 27  76/31 

 تکنولوژی علوم پرتوی 73 33  2/45 

 
 ها دو، بررسی معناداری تفاوت میزان افت تحصیلی در رشته آزمون خی .2 جدول شماره

 معنی داری دو دامنه درجه آزادی ارزش و

 046/0  2 154/6  دو خی

 050/0  2 989/5  نسبت درست نمایی

 020/0  1 410/5  ارتباط خطی با خطی

 
 بین های پیش نتایج صحت الگوریتم .3جدول شماره 

بینی تکنولوژی علوم  میزان صحت پیش
 پرتوی

بینی مدیریت اطالعات  میزان صحت پیش
 سالمت

بینی رشته علوم  میزان صحت پیش
 آزمایشگاهی

 الگوریتمنو  

 ی لوجست یونرگرس % 71/71  % 65/77  % 38/64 

 یمدرخت تصم % 24/82  - -
CHAID 

 یشبکه عصب % 68/73  % 53/83  % 38/64 

 یزشبکه ب % 24/82  % 82/98  % 26/97 

 یبانبردار پشت ینماش % 97/76  % 71/84  % 23/71 

 
 های متفاوت در رشته علوم آزمایشگاهی میزان صحت الگوریتمدو، تفاوت  معناداری آزمون خی .4 جدول شماره

 معنی داری دو دامنه درجه آزادی ارزش و

 088/0  4 086/8  دو یخ

 087/0  4 138/8  یینسبت درست نما

 327/0  1 961/0  یبا خط یارتباط خط

 
 متفاوت در رشته مدیریت اطالعات سالمتهای  دو، تفاوت میزان صحت الگوریتم معناداری آزمون خی .5 جدول شماره

 معنی داری دو دامنه درجه آزادی ارزش و

 001/0  3 258/17  دو خی

 0001/0  3 208/23  نسبت درست نمایی

 030/0  1 731/4  ارتباط خطی با خطی

 
 

 های متفاوت در رشته تکنولوژی علوم پرتوی  دو، تفاوت میزان صحت الگوریتم معناداری آزمون خی .6 جدول شماره

 معنی داری دو دامنه درجه آزادی ارزش و

 0001/0  3 049/28 دو خی

 0001/0  3 639/36 نسبت درست نمایی

 020/0  1 439/5 ارتباط خطی با خطی

 
 

 گیری نتیجهبحث و 
افوت   زانیو م کوه   داد نشان قیتحق نیا یها افتهی
مختلف متفاوت است. در رشوته   یها در رشته یلیتحص

 نیبو  شیصحت مودل پو   زانیم ،یگاهوووشیعلوم آزما
 نیبهتور   یو متفواوت بوه ترت   یها تمیها در الگور داده
 درخوت  یهوا  تمیعبارت است ازا الگور ینیب شیپمدل 

 شوبکه  بان،یپشوت  بوردار  نیماشو  ز،یو ب و شوبکه  میتصم
. در رشووته موودیریت   یلجسووت ونیو رگرسوو یعصووب

 زانیو م یعلووم پرتوو   یاطالعات سوالمت و تکنولووژ  
متفاوت  یها تمیها در الگور داده نیب شیصحت مدل پ

عبوارت اسوت ازا    ینو یب شیپو مودل   نیبهتور   یبه ترت
 یعصب شبکه بان،یپشت بردار نیماش ز،یب شبکه تمیالگور
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درخوت   تمیالگوور در این بخش، .  یلجست ونیو رگرس
 نداشت.   یجواب میتصم
در  یلیافت تحصو  یزانمکه  نشان داد یقتحق یجنتا
علووووم  یرشوووته هوووا یدوره کارشناسووو یاندانشوووجو
مدیریت اطالعوات سوالمت و تکنولووژی     یشگاهی،آزما

 یون متفاوت است. البته با توجه بوه ا با هم  علوم پرتوی
 یاز نوو  تصوادف   یوق تحق یندر ا یریگ روش نمونه که
 یون ا هوای  یتو محودود  هوا  یاست که از کاسوت  نبوده
انتخواب   نمونوه از  یوادی تعداد ز ینچن است، هم یقتحق
 یوق طور کامل به سواالت پاسخ نوداده و از تحق ه شده ب

بوا وجوود معنوادار     شود ینکته باعث م ین، احذف شدند
بوه کول    یجهنت ینا یمتعم ی،آزمون معنادار یجهبودن نت
تفاوت  یمتفاوت یقاتمحتاطانه باشد. در تحق یاندانشجو

مختلوف   یها رشته یاندر دانشجو یلیافت تحص یزانم
قرار گرفته اسوت. در   یمورد بررس یراپزشکیو پ یپزشک
 علووم  یاندر دانشجو یلیافت تحص یزانم یقاتتحق ینا

ها بوده اسوت کوه بوا     رشته یراز سا یشترب یشگاهیآزما
 .(33،34)ندارد یخوان حاضر هم یقتحق یجنتا

 هوای  یتمالگور یتمام یشگاهی،در رشته علوم آزما
از وقوو  افوت    یقابول قبوول   بینوی  یشپو  یمورد بررسو 

افوت   بینوی  یشپو صوحت   یوزان م یندارند. بو  یلیتحص
مختلف تفاوت وجوود دارد و   های یتمدر الگور یلیتحص
 یهوا  مدل ینبهتر یبانبردار پشت ینو ماش یزیشبکه ب

 رگرسوویونهووا هسووتند و موودل  داده یووندر ا یشووبینپ
را داراست و  ینب یشصحت پ یزانم ینکمتر ی لجست

 ست. نیمعنادار  یزن یتفاوت موجود از لحاظ آمار
مدیریت اطالعوات سوالمت و تکنولووژی    در رشته 

در  یجواب CHAD یمدرخت تصم یتمعلوم پرتوی الگور
 یو  ها بوه ترت  یتمالگور یرصحت سا یزانبر نداشت و م

ا از اسووت عبووارت یتمصووحت الگووور یووزانم یشووترینب
 یعصب شبکه پشتیبان، بردار ینماش یز،ب شبکه یتمالگور
نشوان   دو یخو آزمون  ینچن . همی جستل یونو رگرس

دسوت آموده از   ه ب های یتمالگور ینداد تفاوت موجود ب
 درمنتشر شده  مقاالت مرورمعنادار است.  یلحاظ آمار

( 2009)یاسوف  و یکور بتوسط  یآموزش یکاو داده ینهزم
 ین، پرکواربردتر بینوی  یشپو بوود کوه    مطل  ینا یانگرب

 یون ا یجهمراستا با نتا(. 17است) یکاو داده روش حوزه
 و همکواران  یالنو مو ( 2018)یرینو د یحامد یق،تحق

 یکواو  در حووزه داده  یوزی شبکه ب یتماز الگور (2010)
 چوواوار. از نظوور (24،25)انوود اسووتفاده کوورده آموزشووی

 یونماننود رگرسو   بینوی  یشپفنون از (، استفاده 2011)
 نود آیدر فر توانود  یمو  یشبکه عصب یاو چندگانه  یخط
آنان اعموال   یها داده و بر مجموعه ییدانشجو یابیارز

اسوتخرا، گوردد و    یاندانشجو یتموفق یشود و الگوها
را  یانعملکورد دانشوجو   توانند یها م دانشگاه یجهدر نت
پژوهش هم راستا بوا   ینا یج(. اما نتا35کنند) بینی یشپ
صووحت  یووزانم( 2013)یواچووووووکاباک پووژوهش یجنتووا
 توانود  یمو  یکسوان  یها متفاوت بر داده یها یتمالگور

 یووانمتنوواقد در م یجنتووا وجووود .(19)متفوواوت باشوود
 در که باشد علت اینتواند به  یشده م یبررس یقاتتحق
 یرهوای متغ خوود  ظرووون بر بنا پژوهشگران تحقیق، هر
 تفواوت  نتیجوه  در. کردنود  انتخواب  یمتفواوت  بین پیش
نوه تنهوا بوه علوت      یقات،از تحق حاصل نتایج در موجود

متفاوت بلکوه بوه علوت     بین یشپ یاستفاده از مدل ها
. نیست یکسان نیز متفاوت بین پیش یرهایانتخاب متغ

بوه   یلیوقو  افت تحصو  بینی پیش یتوجود اهم ینا با
 ینهوووو زم نووویدر ا یاست که هر نو  مطالعه ا یحد
 شود. یتواند مثمررمر تلق یم

 ینبهتور  یوزی شوبکه ب  یوق تحق این یجاوووبنا بر نت
هووا هسووتند و موودل  داده یون در ا یشووبینپ یهووا مودل 
را  ینبو  یشصحت پ یزانم ینکمتر ی لجست یونرگرس

( مودل  2013)یواکاباکچ اساس نتایج مطالعه برداراست. 
 یلیافت تحصو  بینی یشپدقت را در  ینکمتر یزشبکه ب
 یاندانشوجو  یلیافت تحصو  یتبا وجود اهم .(19)داشت
بوه   یراپزشوکی و پ یپزشوک مربوط به علووم   یها رشته

در بخش سالمت  یاندانشجو ینا ساز یندهعلت نقش آ
عوامل مربووط بوه    ینهتنها در زم یقاتکشور، تحق یندهآ

تنهووا از و  (11،12)انجووام شووده اسووت یلیافووت تحصوو
 ینوی ب یشجهوت پو   یبند و خوشه ی لجست یونرگرس

گونوه کوه    هموان  (29)استفاده شده است یلیافت تحص
از که  یکاو داده یها نشان داد روش یقتحق ینا یجنتا
 کننود  یاستفاده مو  بینی یشپجهت  یادگیری، یتمالگور
گوواه   یجنتوا  ین. اکنند یتر عمل م موفق بینی یشپدر 
در  یآموزشوو یکواو  داده یوران، در ا اسوت کووه  یون بور ا 

و  یپزشووکعلوووم  یهووا رشووته یانآموووزش دانشووجو
که  حال آناست.  قرار نگرفتهاستقبال  مورد یراپزشکیپ
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 یهوا  بوا روش  یراپزشوکی و پ یپزشکعلوم  یها رشته
 متفواوت داده  یها و از روش یستندآشنا ن نا یکاو داده
در  یمواری وقو  ب بینی یشپدر عرصه سالمت و  یکاو
و تنها در بخوش   (36)کنند یمتعدد استفاده م یقاتتحق

اسوتفاده نشوده    یآموزشو  یکواو  آموزش است که داده
 است.

 یهوا  و راه یلیعلول افوت تحصو    ییامروزه شناسا
و  ینمسوئول  یها دغدغه ینتر از آن، از مهم یشگیریپ

از افوت   یریاسوت. جلووگ   یاندکاران نظام آموزش دست
اسوت.   یضرور یامر یو اجتماع یاز نظر فرد یلیتحص
سسات وبه م یاناز عملکرد دانشجو یو الگوبردار یلتحل
دوره خوود را   ائوه ار یفیوت توا ک  کند یکم  م یآموزش

توا   نمایود  یرا فراهم م یبستر ینچن بهبود بخشند. هم
بهتوور عموول کوورده و از در مطالعووات خووود  یاندانشووجو
برخوووردار  یبهتوور هووای یتو صووالح هووا یسووتگیشا

که شاناک  هگون مانکه ه ستا یدر حال ینا(. 25شوند)
ابوزار   یکاو داده ،(28)ندا هکرد یان( ب2010مکاران)هو 
 یون ا یسسوات آموزشو  واست که به م یقدرتمند یلتحل

 ینو کارکنان را به بهتر یمال دهد تا منابع یمامکان را 
نواگوار   یامودهای دهند و پ یصوجه به امر آموزش تخص

 یکواو  داده .را کنتورل کننود   یاندانشجو یلیافت تحص
 یهوا  یگواه ان در پاوووو پنه یبا کشف الگوهوا  یآموزش
دهود توا    یمو امکان را  ینبزر  به محققان ا یها داده

عملکورد   ییبسازند که با دقوت بواال   ییها بتوانند مدل
در هور   یشههم ند.کن بینی یشپرا  یاندانشجو یلیتحص
از  گردد یم یشنهاددارد پ یدر پ یناگوار یجکه نتا یامر

 یلیوقو  افت تحصو  یشود و ناگوار یشگیریوقو  آن پ
شخص دانشجو، خانواده  یبرا آنهنگفت  های ینهو هز

بوا   یا آمودن فاجعوه   یود اجتما )به علوت پد  و خصوصاً
 یدهپوشو  یعنوان پرورش متخصص ناکارآمود( بور کسو   

 داده یروش هوا  یوت با توجه بوه موفق  رو یناز ا یست،ن

در  یوز که بووووو شب یتمخصوصوا الگوور   ،یآموزش یکاو
اسوتفاده از آن در   ،یلیصوووو بوروز افوت تح   بینی یشپ
 رموربخش باشود.   توانود  یم یآموزش عال های یستمس
 ایبر پزشکی ننشجویادا کتراووووومشو  ریهمکا معد
 سووش نامووهپر تکمیل معدو  هشوپژ یندر  ا رکتوووش

 فهد ردمو جامعه نشد ودمحد به منجر ها نآ توسط
 ینابه تعمیم قابل نتایجآن  متعاق  که یددگر مطالعه
 ءزوووج ردووووم نووویا اذووولیسووت ن ننشجویااز دا وهگر

سووتا را یووندر ا. اسووت حاضر مطالعه محمودودیت هووای 
 اکنند یم یشنهادمحققان پ
س به نمونه دردسوتر  مطالعه حاضر محدود یجنتا-1

م و به علت عد است یپزشکیرادانشکده پ یاناز دانشجو
در  یمورد بررس یها رشته یاندانشجو یتمام یهمکار
 یوری از روش نمونوه گ  نتوانسوتند  ینمطالعه، محقق ینا

ن ایو  بور  بنوا ، استفاده کننود  یجنتا یمجهت تعم یتصادف
 یوزان تفواوت م  یبعود  یقاتتا در تحق شود یم یشنهادپ

مختلوف بوا اسوتفاده از     یهوا  تهووووو رش یلیافت تحص
 شود. یبررس یتصادف یریگ نمونه

افت  از عوامل مربوط به یکی که ینبا توجه به ا-2
و موودل حاصوول از  اسووت یلیرشووته تحصوو یلی،تحصوو
کننده افت بینی یشپصحت  ینبهتر یزشبکه ب یتمالگور
صوحت هور    یزانم ودووووش یم یشنهادبود، پ یلیتحص
 قورار  یتلف موورد بررسو  ووومخ یها در رشته یتمالگور
 .یردگ

وقوو  افوت    حساسویت  یباال یزانم با توجه به-3
و  یراپزشوکی و پ یپزشوک علووم   یها در رشته یلیتحص
 یشونهاد جواموع، پ  ینوقو  آن در ا ینیووب یشپ یتاهم
 یهوا  در رشته یآموزش یاوووووک از داده ودووووش یم

 یوز ن یگور د یهوا  دانشوگاه  یراپزشوکی و پ یپزشکعلوم 
 استفاده شود.
  IR.UT.PSYEDU.REC.1398.024 اکد اخالق
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Abstract 

Introduction: Student academic failure is 

one of the shortcomings of higher education 

system. A system with the ability to predict 

and prevent the academic failure can play a 

decisive role in enhancing the quality of 

education. The utilization of educational 

data mining is one of the most effective 

strategies in monitoring and improving the 

quality of education. This study aimed to 

compare different data mining techniques in 

order to determine the best prediction 

model.  
 

Materials & Methods: The study population 

consists of all undergraduate students 

studying Medical Laboratory Sciences, 

Health Information Technology 

Management, and Radiation Sciences 

Technology in Tehran University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran in the 

academic year of 2018-2019. In total, 500 

were selected to participate in this study. 

After administering and excluding the 

invalid questionnaires, 153, 85, and 73 

questionnaires from the students of Medical 

Laboratory Sciences, Health Information 

Technology Management, and Radiation 

Sciences Technology were analyzed, 

respectively. The data were collected using 

students' academic failure questionnaire 

with a reliability Cronbach's alpha 

coefficient of 0.971 and confirmed content 

validity by experts. Furthermore, the data 

were analyzed in SPSS (version 16), 

SmartPLS 3, and SPSS-Modeler 

(Clementine) (version 18) software through 

logistic regression, decision tree, neural 

network, Bayesian network, and the support 

vector machine algorithms. Ethics code: 

IR.UT.PSYEDU.REC.1398.024 

 

Findings: The results showed a significant 

difference among the majors in terms of the 

level of academic failure (P=0.046). 

Regarding the Medical Laboratory 

Sciences, the descending order of the 

accuracy of the data prediction model using 

each algorithm includes decision tree and 

Bayesian network, support vector machine, 

neural network, and logistic regression. In 

addition, considering the Health 

Information Technology Management and 

Radiation Sciences Technology, the best 

prediction models were Bayesian Network, 

Support Vector Machine, Neural Network, 

and logistic regression in a descending 

order. It is worth mentioning that the 

decision tree algorithm had no answer. 

Furthermore, the Chi-square test showed a 

statistically significant difference among 

the students of Medical Laboratory 

Sciences (0.88), Health Information 

Technology Management (0.001), and 

Radiation Science Technology (0.000) 

regarding the obtained algorithms.   

 

Discussion & Conclusions: The results 

indicated that the logistic regression model 

had less predictive power in real data, 

compared to the network models. 

Therefore, the appropriate data prediction 

algorithm must be explored in any dataset. 

Predictive algorithms are well capable to 

predict academic failure in all three majors 

at the departments of allied medical 

sciences. Moreover, it can be used for 

medical and allied medical science students 

to identify students at the risk of failing to 

take preventive measures. 

 

Keywords: Academic performance, 

Academic failure, Data mining, Educational 

data mining 
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