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 آزمون متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی هایهکاوی نمرداده

  اسرافیل عالء

 مریم مالباقر

 مصطفی یوسفی طزرجان
 چکیده
موارد  شناسایی و روابط ناشناختهالگوها و  شناسایی و کشف ،این پژوهش از اجرای هدف

. بود جامع علمی کاربردی دانشگاه یآموزش های سامانهاز حجم عظیم داده، خارج از الگوها
که به  یمرکز آموزش 120استان و  6 ،درس 8در  دانشجو/ درس 19207 هایهمنظور نمربدین

شده است،  برگزار 1397-98سال دوم تحصیلیدر نیم در سراسر کشورصورت متمرکز 
 انجام SPSS Modelerافزار نرم باکاوی های آماری و دادهتحلیل. و بررسی شدمطالعه 
با  سپس .شدمختلف بررسی  هایها و درسرابطه ویژگی و محاسبه ابتدا آمارها. گرفت
 ضعیف دانشجویان به مربوط ،1 خوشهخوشه حاصل شد.  پنج، K-meansبندی خوشه
 است ممتاز دانشجویان به مربوط ،2 خوشه .دارند پایینی آزمون نمره دانشجویان این ،است
 دانشجویان به مربوط ،4 خوشه .دارند باالیی آزمون نمره و گرفتند باال واحد تعداد که

 2 خوشه دانشجویان از حتی دانشجویان این ،اندگرفته تریکم واحد تعداد که است ممتازی
تعداد واحد اخذ شده کم است که  به مربوط ،۵ خوشه .دارند باالتری آزمون هایهنمر نیز

 خوشه) ضعیف دانشجویان به نسبت خوشه این دانشجویان .را دربردارد مشروط دانشجویان
از بین متغیرها، بین  .رابطه متغیرهای مختلف بررسی شد سپس .دارند بهتری آزمون نمره (1

 یشبرددر پ تواندیم این پژوهشنتایج نمره آزمون و معدل رابطه مستقیم وجود دارد. 
 ثر باشد.ؤم دانشگاه یآموزش هایهدف

 
کشف  بندی،خوشه ،کاویآزمون متمرکز، داده ی،کاربرد یعلمدانشگاه جامع  واژگان کلیدی:

 یهمبستگ ینقوان

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 کاربردی، سازمان مرکزی، تهران، ایران علمی جامع دانشگاه آزمون و سنجش دفتر مدیرکل 

 ل:کاربردی، سازمان مرکزی، تهران، ایران )نویسنده مسئو علمی جامع دانشگاه علمی هیئت عضو 

mollabagher@gmail.com) 

 کاربردی، البرز، ایران علمی جامع دانشگاه علمی هیئت عضو 
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 مقدمه
 آگاهی، افزایش سطح هایراهاز  باکیفیت آموزش ایجاد برای آموزش عالی مؤسسات

اواللی و ) تغییر ایجاد کنند هادانشگاه در توانندمیانسان  ذهن ظرفیت و دانش
 یندهایافر و دانشجویان مشارکت ،استاد و دانشجو تعامل کیفیت .(2016، 1اویوول
 تأثیر میزان موفقیت آنان و ناکامی دانشجویان، بر که است حیاتی هایشاخص تعامل،

 روی بتواند آموزشی نظام یک اینکه و مطلوب یادگیری برایهمچنین . گذاردمی
 ها و تهیهداده آوریگرد برای ابزاری داشتن کند، تجدیدنظر خود هایشکاف و هاشیوه

، 2)دارادومیس و همکاران است مهم بسیار در این موضوع عملکرد به مربوط بازخورد
2019). 

 علمی آنالیز راه ازها داده مجموعه یک از پنهان مفید اطالعات استخراجکاوی داده
 مجموعه در را پنهان الگوهای و کندمی شناسایی را هاداده روند که است هاییروش و

 دانش کشف توانمی راکاوی داده ترتیب، همین به و دهدمی قرار شده داده یهاداده
 ،کاوی در حوزه آموزشدادهبا کشف دانش قابل  .(2018، 3)حسین و همکاران دانست

ن آموزشی بلکه قابل ن و مسئوالاتنها قابل استفاده صاحبان سیستم یعنی مدرسنه
پور مطلق و نظری، )شفیع دانشجویان نیز استکاربران سیستم یعنی برای استفاده 
به اطالعات در مورد  ازین ی دانشجویان،لیبهبود عملکرد تحص یبرااز طرفی  .(1392
از  یدرک متفاوت زه،یسطوح مختلف انگ دانشجویان زیرا ؛است دانشجو تیوضع

، 4)کومار و همکاران دارند گریکدیمتفاوت از  یطیمح طیو شرا یریادگیآموزش و 
ضوع با توجه به اینکه این پژوهش در دانشگاه جامع علمی کاربردی و با مو .(2011

در این بخش اطالعات کلی در مورد دانشگاه  آزمون متمرکز صورت گرفته است،
 .شودجامع علمی کاربردی و نیز آزمون متمرکز ارائه می

 یعلم ینظام آموزش عال یترین متولبزرگ ،کاربردی یدانشگاه جامع علم
از  یشفعال، ب یمرکز آموزش 600از  یشب ی،برنامه درس 900با حدود ی کاربرد
درصد  17با  آموخته در سراسر کشوردانش یک میلیوناز  یشدانشجو، ب هزار400

که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و  است ایران هایدانشگاه یانسهم از کل دانشجو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Olaleye & Oyewole 
2. Daradoumis et al. 
3. Hussain et al. 
4. Kumar et al. 
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واحد  32 ی،دانشگاه با ساختار تشکیالتی حوزه ستاد مرکز ینا .شودیاداره م یفناور

تحت نظارت، به دنبال فراهم آوردن  یکاربرد یمرکز آموزش علم 620استانی، بالغ بر 
را  یو غیردولت یدولت یاجرای یهاها و دستگاهاست که مشارکت سازمان یموجبات

 ی،اقتصاد تلفمخ یهامتخصص و مورد نیاز بخش یانسان یآموزش نیرو یبرا
 .کشور ممکن سازد یو فرهنگ یاجتماع

 هایدر درسمتمرکز  یهاآزمون اجرایبر  یدانشگاه مبن یسئر یدکأبا توجه به ت
ها و نظارت آموزش یفیتک یو به منظور حفظ و ارتقامنتخب در هر مقطع تحصیلی 

 سالیمن یانمتمرکز پا یهاآزمون یبرگزار یمصوبه اجرا ،آن درست یبر حسن اجرا
سال اول در نیم صرفا   ،در مرحله اول هااین آزمون .شداعالم  1397در مردادماه 

سال دوم شد و در نیم اجرادر استان البرز به صورت آزمایشی  1397-98تحصیلی 
 یاری،چهارمحال و بخت ی،شرق یجانالبرز، آذربا یهااستاننیز در  1397-98تحصیلی 

با  رشته( 23۵درس و دانشجو 19207 ی،آموزشمرکز  120سمنان، قم و کرمانشاه )
انجام یید رئیس واحد استانی أگانه در کل کشور و نیز تانتخاب یک استان در مناطق نه

)در سه منطقه به دلیل وقوع حوادث طبیعی، این آزمون در هیچ استانی برگزار  گرفت
های مربوط به برگزاری آزمون در این نتیجه بررسی داده ،. پژوهش حاضرنشد(
حفظ و  ند از:اعبارت آزمون متمرکز یبرگزار هایهدف. برخی از استسال نیم
ها نظارت بر حسن اجرای صحیح آموزش، یمهارت یهامطلوب آموزش یفیتک یارتقا

سسات ؤم ارزیابی عملکرد آموزشی، سنجش کیفیت عملکرد مدرسان، منطبق بر الگوها
سنجش یادگیری و میزان دانش ، یانسطح دانش دانشجو یاعتال، و مراکز آموزشی

 یتست پرسش 28ها به صورت آزمون این هایپرسش. کسب شده توسط دانشجویان
در  هاسدر ینا یکاربرد یو توسط مدرسان علمبود  نمره 0.۵هر کدام به ارزش 

 یاردر چهار بخش )بس هاپرسش سطح شده است. ینیو بازب یطراح ،یجار سالنیم
شده  یینشده، تع یمعرف یهاآسان، آسان، متوسط، دشوار( و منطبق با سرفصل کتاب

 20نمره آزمون ) .نداشتی و نمره منفبود  یقهدق 40آزمون  یزمان برگزارمدت است.
ثبت عملکرد  برایمدرس  یارنمره در اخت 6نمره آزمون متمرکز و 14نمره( شامل 

هر چند سیاست در نظر گرفته شد.  ینو حل تمر یکالس یتدر فعال یانودانشج
توسعه کمی آموزش عالی در ایران بهعنوان پاسخی به تقاضای رویه رشد اجتماعی در 

های موازی آموزش عالی، زمینۀ تنوع آموزش عالی را فراهم کرده است، قالب توسعه
گذاری ه سبب نبودن ابزار سیاستاما آموزش عالی ایران با روند کنونی رشد کمی و ب
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مشخص برای تضمین کیفیت، الگویی مؤثر و مناسب برای استقرار و نگهداری کیفیت 

 ). 1390پز آرانی، نداشته است )عباسی و شیره
ثر در آزمون متمرکز و ؤش متغیرهای مبر آن است تا با سنجقصد  ،این پژوهشدر 

ها و سازی این آزمونگامی در جهت کیفی، هادرس و این متغیرها بین رابطه نیز کشف
سازی سنجش و ابزاری در جهت تصمیم شودسنجش عملکرد دانشجویان فراهم 

 .گیردکیفیت در اختیار مدیران ارشد دانشگاه قرار 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 ،اما به عبارت ساده .ندارد وجود کاویداده درباره یکسانی تعریف: کاویداده
 هند) است هاداده مجموعه یا هاداده پایگاه از مفید اطالعات استخراج دانش کاویداده
 (.2001 ،1همکاران و

 یک درون موارد گویند،می نیز سازیقطعهقطعه آن به که بندیخوشه: بندیخوشه
 بندیخوشه. ندهست متفاوت گروه آن از خارج موارد با ولی یکسان هم با آن در گروه
 هر درون موضوعات که است هاییخوشه و طبقات به هاداده بندیگروه یندافر شامل
 هستند متفاوت هاخوشه دیگر با و داشته یکدیگر با یباالی بسیار شباهت خوشه،

 هایشبکه بندی،خوشه در فنون ترینمعروف از یکی(. 2009 ،2همکاران و زوی)
 .(2009 ،3همکاران و نای) است عصبی

 میان روابط برقراری ،همبستگی هدف: وابستگی قواعد کشف یا همبستگی
محاسبات آماری  .اندشده فرض مسلم ،کارکرد یک در یکدیگر با که است هاییمقوله

 (.2004 ،4احمد) است همبستگی تحلیل در استفاده مورد ابزارهای از

و نیز  کشورهای بسیاری در پژوهشکاوی آموزشی، با توجه به اهمیت فراوان داده
به  (2و  1) هایدر قالب جدولصورت گرفته که برخی از آنها  در سطح جهان

 شوند:اختصار معرفی می
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1. Hand et al. 
2. Zoe et al. 
3. Ngai et al. 
4. Ahmed 
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 ها در کشورپیشینه برخی پژوهش (1) جدول

 نویسنده/
 نویسندگان

 توضیحات

)حیدری و 
یقینی، 
1389) 

استفاده از فنون بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با بندی و پیشدسته»پژوهشی با عنوان 
حصیلی دانشجویان با کمک فنون های دموگرافیک و سوابق تبا استفاده از داده« کاویداده
های عصبی ترین همسایگی و شبکهبندی درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک، نزدیکدسته
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت صورت گرفته  هایهبینی نمرهای مختلفی برای پیشلمد

بر همین  .شده استعنوان بهترین مدل معرفی ترین همسایگی بهمدل نزدیک ،نهایت است. در
های منظاگیری در عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیمهای پیشنهادی بهمدلاز توان اساس می

 .دکرآموزشی استفاده 

)زاهدی و 
همکاران، 
1392) 

 لیالتحصفارغ انیموجود دانشجو یهاارائه شده است که با استفاده از داده یپژوهش مدل نیدر ا
 نیا لیدر حال تحص انیدانشجو تیعدم موفق ای تیدانشگاه شاهرود، موفق یرشته حسابدار
 رانیرساندن به مد یاریبر  افزونشده  شنهادیمدل پ نیهمچن کرده است. یرشته را بررس

 موردنظر و اطالعات کاویداده از پس کند.یکمک م زین لیدر حال تحص انیبه دانشجو یشزآمو
 کل معدل که شد حاصل نتیجه این ،گرفته انجام هایمقایسه و هاجدول گرفتن نظر در

 اول ترم دو پایه هایدرس معدل و میانگین اول ترم دو معدل میانگین به رشته این دانشجویان
 .است وابسته

)فرهادی و 
همکاران، 
1392) 

هدف . شده است اجراشاهرود  یدانشگاه صنعت یآموزش یهاداده یکاوی روداده ،مقاله نیدر ا
رشته  انیدانشجو تیعدم موفق ای تیثر در موفقؤعوامل م ییشناسا ،اصلی در این پژوهش

توانند با یم انیآموخته، اخراج، انصراف و ...( است. دانشجو)دانش یلیالتحصدر فارغ کیربات
 تیخود را مورد سنجش قرار داده و در بهبود وضع ییو کارا تی، موفقمتغیرها نیاستفاده از ا

دانشگاه  یو علم یسطح آموزش یتواند به ارتقایمدل م نیا نی. همچنکنندشان کوشش یلیتحص
 .کند کمک

)رستمی و 
همکاران، 
1394) 

بندی فازی در با روش خوشه انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ زانیم ینیبشیپ»پژوهشی با عنوان 
دانشکده کامپیوتر و  91تا  8۵سال روی دانشجویان ورودی در یک نیم« یآموزش هایطیمح

است. پژوهشگران برمبنای الگوی به دست آمده دریافتند  گرفتهفناوری اطالعات امیرکبیر انجام 
 یخوابگاه تیوضع ،تغالاش تیوضع ت،یسن، جنسثیرگذار )أهای تویژگی با توجه بهتوان که می

 ،یاضیقدرت محاسبات ر ،تغذیه تیسالمت، تعداد افراد خانواده، وضع تیبودن، تأهل، وضع
 سالنیم( بر دانشجویان از ابتدای هادرس ترمانیم هایهو نمر راندهگذ یتعداد واحد درس

های آتی خود در سال هایهو آنان را از محدوده نمرارائه  ،های الزم را به دانشجویانراهنمایی
 .صورت گیردریزی مناسب تحصیلی اساس برنامه بر این تابعد آگاه کرد 

)برومندی 
و فاموری، 

139۵) 

دانشگاه آزاد  انیدانشجو یلیتحص تیوضع یبررس پژوهشگران در دانشگاه آزاد مرودشت به
با روش  یکاوپژوهش با استفاده از فن داده نیدر ا. اقدام کردندکاوی داده کردیمرودشت با رو

 12332مربوط به  یهاداده یرو KNNو  یزی، ب ID3درخت  تمیبه کمک الگور یبنددسته
 یلیتحص تیوضع 1394تا  1388 یهاسال نیمرودشت در ب یدانشگاه آزاد اسالم یدانشجو
. با استفاده از بررسی کردندآنان  یلیو گذشته تحص یاساس مشخصات فرد ربرا  انیدانشجو

نوع ورود  یبرا یزیرتوانند در برنامهیدانشگاه آزاد مرودشت م والنئمس ل،یتحل نیا جینتا
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 نویسنده/
 نویسندگان

 توضیحات

 تیفیبهبود ک برایخدمات  هئموفق، در نحوه ارا یآموزش یهاگروه صیتشخ زیدانشجو و ن
 .الزم را به عمل آورند یهایریگمیمختلف، تصم یهادر رشته انیودانشج یلیتحص تیوضع

)حسنی و 
بذرافشان، 

1397) 

 یبرا افتهیتوسعه یمراتبسلسله یبندبر فن خوشه یمبتن یکاومدل داده کی ،پژوهش نیدر ا
 یدانشگاه صنعت تیریدر دانشکده مد انیدانشجو یلیتحص تیاطالعات مربوط به وضع لیتحل

این آنان ارائه شده است.  یلیتحص تیاز ورود به دانشگاه و وضع شیشامل اطالعات پ ،شاهرود
تحصیلی دانشجویان صورت گرفت. نتایج دهنده وضعیت های نشانبندی براساس شاخصخوشه

ثیر بسزایی در أهای دانشجویان مربوط به دوران قبل از ورود به دانشگاه نیز تنشان داد، ویژگی
ای از قوانین برای ارتقای عملکرد آموزشی آنان در دانشگاه دارد. بر این اساس مجموعه

 گیری مدیران، پیشنهاد شد.تصمیم

)قدوسی و 
همکاران، 
1398) 

 هاییکبه کمک تکن یانعملکرد دانشجو یلو تحل بینییشپ»ای با عنوان پژوهشگران در مقاله
شاخص و الگوریتم  13به ارائه مدلی بر مبنای  «یلیبه منظور بهبود عملکرد تحص یکاوداده

Logit Boost  ، دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشگاه تربت حیدریه، بر روی اطالعات
بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان های مختلفی برای پیشمدلپرداختند. بر مبنای این پژوهش، 

 را پیشنهادی مدل توانمی و پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که سال بعدی ارائه شددر نیم
 به توجه با نهایت، در. دکر استفاده آموزشی هایمظان گیری درتصمیم پشتیبان ابزار یک عنوانبه

 .شد بازطراحی واحد، انتخاب فرایند خبرگان دانشگاهی، از نظرخواهی و مدهآ دسته ب نتایج

 
ها در خارج کشورپیشینه برخی پژوهش( 2)جدول   

 نویسنده/

 نویسندگان
 توضیحات

، 1)کتسیانتیس
2009) 

 هدف .شد اجرا مؤثر نهیهز لیو تحل نیماش یریادگیمدرن  یهابا استفاده از روشاین پژوهش 
 ،در پایان قابل قبول بود.با دقت  افت تحصیلی دانشجویان جدید ینیبشیپ ،پژوهشگر یاصل

سازی آموزش مجازی، سعی در کاهش آمار افت پژوهشگر با معرفی راهکارهایی از پیاده
 .داشت واردتازهتحصیلی دانشجویان 

)ورقسه و 
، 2همکاران
2010) 

شد. این  اجرادانشجو  8000 روی اطالعات k-means بندیخوشه تمیالگوردر این پژوهش، 
 هایهو نمر فیتکال نارها،یسم هحضور، نمره آزمون، نمر میزان: ریبر اساس پنج متغبندی خوشه
 با حضور دانشجویان سطح بین مستقیمی داد، رابطه نشان جویان صورت گرفت. نتایجدانش
 وجود دارد. آنهاکسب شده توسط  هایهنمر

)مجیب و 
، 1همکاران
2013) 

شجویان بود. نبینی قبولی دابندی دانشجویان برای پیشاین پژوهش، طبقهاز اجرای هدف 
اساس  بندی برو جنسیت بود. این طبقه هاها، میانگین نمرههمتغیرهای پژوهش نیز شامل نمر

التحصیلی دانشجویان بر بینی احتمال فارغپیش هایولجدگرفت و انجام  2NBCالگوریتم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Kotsiantis 
2 .Varghese et al. 
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 نویسنده/

 نویسندگان
 توضیحات

 در التحصیلیمبنای آن ساخته شد. کسب اطالعات الزم برای فراهم ساختن امکان فارغ
 بود. های این پژوهشزمان از هدف ترینمناسب

 (2016، 3)سا

، گذاردیم ریتأث یدر آموزش عالجویان بر عملکرد دانش که یوامل متعددع ،پژوهش نیادر 
مدل  ک، ییگیری و نیز فن بیزهای درخت تصمیمبا استفاده از الگوریتمو  بررسی شده است

اساس  را برآنان و عملکرد  بندیدانشجویان را طبقه ،بهترین نحو که به شده استارائه  یفیک
نتیجه این پژوهش نشان داد که کارایی  .کندیم ینیبشیمرتبط پ یو اجتماع یعوامل فرد

دانشجویان صرفا براساس عملکرد آموزشی آنان نیست و متغیرهای بسیاری خارج از محیط 
 ثیرگذار است.انشگاهی بر کارایی تحصیلی آنان تأد

، 4)یحیی 
2017) 

 ۵PSCکاوی آموزشی با استفاده از روش دانشجویان در حوزه داده یبند، طبقهپژوهشدر این 
 به و شد گردآوری استادان درس یکالس هایپرسش از ایابتدا مجموعه است. گرفتهانجام 
 ،های دانشجویانشد و با پاسخ نویسیحاشیه Bloom هاییادداشت با دستی صورت
 .گرفت، انجام Bloom شناختی بندی براساس سطوحطبقه

)خانبابایی و 
، 6همکاران
2018) 

 حجم با یندهاافر بهبود و مدیریت به قادر سنتی، یندافر مدیریت هایبا توجه به اینکه سیستم
استفاده از  یبرا کپارچهیارچوب هچ کی جادیااین پژوهش، از اجرای هدف  .نیستند داده باالی
 و بندیخوشه روش در این پژوهش از دو. یندهاستفرا به منظور بهبود یکاوداده فنون
و  سه بخش در چارچوب کاستفاده شده است. یارزشمند  الگوهای کشف برای بندی،طبقه

کاوی یندهای کاری در حوزه دادهابرای بهبود فر هاییتدوین شده و پیشنهادپنج مرحله 
 آموزشی ارائه شد.

)ادکیتان و 
، 7ساال
2019) 

تحصیل با سه سال اول در  یجریهدانشگاه ن یاندانشجوکاوی اطالعات داده ،در این پژوهش
است. از نتیجه این پژوهش  گرفتهالگوریتم در روش رگرسیون درجه دوم انجام  6استفاده از 
التحصیلی دانشجویان استفاده شد و همچنین با شناسایی دانشجویان بینی امکان فارغبرای پیش

 اصالح فرایندهای آموزشی این دانشجویان صورت گرفت. برایضعیف، مداخله زودهنگام 
د و )واح

همکاران 8، 
2020)  

بینی عملکرد در این پژوهش با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی عمیق، مدلی جهت پیش
درصد و مشخص کردن زمان مداخله احتمالی در  93تا  84آموزشی دانشجویان با دقتی بین 

 فرآیند آموزشی دانشجویان به منظور جلوگیری از افت تحصیلی، ارائه شده است.

 
 

                                                                                                                                      
1. Mujib et al. 
2. Naive Bayes classifier 
3. Saa 
4. yahya 
5. Particle Swarm Classification 
6. Khanbabaei et al. 
7. Adekitan & Salau 
8. Waheed et la. 
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 پژوهش روش
وی، کاداده .ستداده ا مدیریت یهاورینافدر  خیرا یهاتپیشرفاز  یکی ویکاداده

 اجستخرا تحلیل واز  ترافر حرکتی نمکاا صشخاا ایبر که ستا نفنوای از مجموعه
 (.2007، 1)کوتوفری و استوفل کندمی دیجارا ا هاداده هنبوا نپنها تطالعاا

 که است ناشناخته و جذاب الگوهای اکتشاف برای ایرشتهمیان فن یک کاویداده
 منظور به سازیبصری و هاداده پایگاه آمار، الگو، تشخیص ماشین، یادگیری علوم از

 زیاد تعداد به توجه با. کندمی استفاده بزرگ هایداده گاهپای از اطالعات استخراج
 استخراج و سازیپاک به نیاز و هاداده پیچیدگی و شده برگزار «درس دانشجو»

 بینیپیش هدف با هاداده از انبوهی حجم در مشخص روابط و الگوها پنهان، اطالعات
 کاویداده. است شده استفادهکاوی داده از حاضر پژوهش در آتی، نتایج و رویدادها
 و جذاب ناشناخته، روابط و الگوها کشف و شناسایی برای کارامدی ابزار آموزشی

 . هاستدانشگاه هایسامانه در شده ثبت یهاداده عظیم حجم از مفید
 و سریع خودکار، هایوتحلیلتجزیه امکان هارایانه پردازش و سرعت در پیشرفت

 شود، ترپیچیده شده گردآوری هایداده مجموعه چه هر. است کرده ایجاد را آسان
 ایران، هایدانشگاه بیشتر در. شد خواهد دشوارتر نیز مربوطه هایبینش کشف
شامل  که است موجود دانشجویان عملکرد و هاویژگی از وسیعی اطالعاتی هایبانک
با توجه  .شودمی غیره و تحصیلی آموزشی، سوابق به مربوط اطالعات از زیادی حجم
داده، به  یگاهو تنوع انواع مختلف داده در پا یکاوداده فنوناز  یاگسترده یفبه ط

 یقپژوهش به صورت کامال دق اجرای یندافر یدبا یکاوداده هایبه هدف یلمنظور ن
 با استفاده ازو  یدانشگاه یپژوهش در فضا ینا ینکها گرفتن ظردر ن . باشود یفتعر

در کسب اطالعات  بنابراین، دانشگاه صورت گرفته یهااطالعات موجود در سامانه
کار به  ایاجرهای مورد نیاز مراحل پس از دریافت داده وجود نداشته است. یمشکل

 :بودشرح زیر 

در  یدیکل یرهایمتغ راجو استخ یرمرتبطحذف اطالعات غ: هاداده پردازشیشپ -1
مرحله  این .(1998، 2دی و همکارانکن) شودیم یدهنام پردازشیششناخت الگو، پ
 ها است.داده یلها و تبدداده یسازپاک ها،یژگیشامل انتخاب و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Cotofrei & Stoffel 
2. Kennedy et al. 
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 هابر داده یمبتن یبنددر طبقه یناپارامتر هایلمد ینکها یلدل یژگی: بهو انتخاب -2

بهتر  بنابراین،است.  یازنمدل  یهاکسب داده یبرا یادز ینههستند، به صرف زمان و هز
در ساخت مدل  یشتریب یتشود که از اهم یآورگرد ییهاو داده هایژگیاست و
 یهابه داده یازن ی،بندبرخوردار هستند. در ساخت مدل مناسب طبقه یبندطبقه
پردازش  یجهنت موفقیت .(2007، 1)ساالپا و همکاران مناسب است یفیتبا ک یآموزش
موجود  هاییناهنجار یحو با توض شودیم یینها تعها، هر مرحله از انتخاب دادهداده
و  یانتخاب شده از دانشجو، مدرس و مرکز آموزش هاییژگی. ویابدیم یانپا یج،در نتا

  .نشان داده شده است (3)جدول در ای هر یک نوع داده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Salappa et al. 
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 آنها گیریمقیاس اندازه های مورد استفاده و وضعیتداده (3)جدول 

 وضعیت استفاده نوع داده نام شاخص ردیف

 ورودی اسمی استان 1

 ورودی پیوسته کد استان 2

 ورودی اسمی نام شهر 3

 ورودی پیوسته کد مرکز 4

 ورودی اسمی نام مرکز ۵

 ورودی پیوسته شماره دانشجویی 6

 حذف حذف نام دانشجو 7

 حذف حذف نام خانوادگی دانشجو 8

 ورودی )دوتایی(اسمی  جنسیت دانشجو 9

 ورودی پیوسته تاریخ تولد 10

 ورودی اسمی رشته تحصیلی 11

 ورودی پیوسته کد رشته 12

 ورودی پیوسته کد درس 13

 ورودی اسمی نام درس 14

 ورودی پیوسته نمره کل 1۵

 خروجی /ورودی پیوسته نمره آزمون متمرکز 16

 خروجی /ورودی پیوسته نمره استاد 17

 ورودی پیوسته ترم 18

 ورودی پیوسته تعداد واحد اخذ شده 19

 ورودی پیوسته تعداد واحد پاس شده 20

 ورودی پیوسته معدل ترم 21

 ورودی پیوسته معدل کل تا ترم 22

 حذف حذف نام مدرس 23

 حذف حذف نام خانوادگی مدرس 24

 ورودی پیوسته کد مدرس 2۵

 ورودی اسمی جنسیت مدرس 26

 حذف پیوسته تاریخ تولد مدرس 27
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های نام و نام خانوادگی دیده می شود شاخص (3)طور که در جدول همان

اند. البته تاریخ دانشجو و نام و نام خانوادگی مدرس و تاریخ تولد مدرس حذف شده
ها، پردازش دادهتولد دانشجو به عنوان شاخص ورودی باقی مانده است زیرا در پیش

ریخ تولد تعداد مدرسان با تاریخ تولد نادرست یا نامشخص زیاد بوده است ولی تا
های نمره آزمون متمرکز و نمره استاد نیز بوده است. شاخص درستدانشجویان اکثرا 

کاوی وارد عنوان شاخص خروجی در دادهعنوان شاخص ورودی و هم بهبههم 
 اند.ها حذف شدهکاوی در مدلها در مراحل بعدی دادهاند. البته برخی از شاخصشده

اشتباه  یاگمشده، متناقض  یرمقاد ییکردن شامل شناسا : تمیزهاداده سازیپاک -1
شامل  یندامرحله از فر ینکار رفته در اه ب ی. ابزارها(200۵، 1لینان)تانگ و مک است
ها، حداقل یمم،مانند ماکس یآمار هاییعاز توز یریتصو یهته یبرا یکیگراف یابزارها

 ودند،به وضوح نامعتبر ب هایاز ورود یکوچک است. برخ یهاو اندازه یرمقاد یانگینم
در این  مشکل شده است. یدهگزارش یستمتکامل س یا یانسان یاز خطا یکه ناش

 یراز .شدند یلتبد (،"") یاکسل به مقدار ته یلدر فا NULL یهاداده مرحله ابتدا
تعداد  گرفتند.یدر نظر م یمتن یعنوان کاراکترهاآنها را به ،مورد استفاده یافزارهانرم

 20منفی در بخش نمره استاد و نمره باالتر از  هایههای پرت مانند ثبت نمرکمی داده
 ها وجود داشت.در نمره کل و معدل ترم، در داده 20در نمره آزمون و نمره باالتر از 

تهیه آمارهای اولیه و کلی: در این مرحله آمارهای کلی و دموگرافیک مربوطه  -2
 ها ارائه شده است. و استان هادرسدانشجویان، 

 هاییافته از استفاده با آن نتایج ارائه و کاویداده اجرای: نتایجو ارائه کاوی داده -3
 فنون عمومی، هایتحلیل انجام از پس. است گرفته انجام مرحله این در پژوهش
کاوی از جمله تحلیل آماری، نمودارها و مصورسازی، شبکه عصبی، داده مختلف

 نتایج ترینمهم از برخی به که شده گرفته کار بهکا میانگین، انومالی و ... خوشه بندی 
 . است شده اشاره ،های پژوهشیافته بخش در حاصل

 
 ی پژوهشهایافته

 :استهای اولیه به شرح زیر کاوی اطالعات، آماربا توجه به داده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Tang & Maclennan 
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، مردان سهم بیشتری از دانشجویان را نسبت به زنان در این (4)طبق جدول 
 اند. ها به خود اختصاص دادهآزمون

 

 آزمون به تفکیک جنسیت-تعداد دانشجو (4)جدول 
 تعداد جنسیت ردیف

 7036 زن 1

 12171 مرد 2

 19207 جمع کل 

 
در  کنندهشرکتشود، بیشترین دانشجویان می دیده (۵)طور که در جدول همان
 هستند.های متمرکز مربوط به استان البرز و کمترین آنان مربوط به استان سمنان آزمون

بیشترین میانگین مربوط به استان قم و کمترین میانگین مربوط به استان کرمانشاه 
سال تحصیلی تان در نیمدر این اسمانند زلزله . البته با توجه به بالیای طبیعی است
 توان این موضوع را از عوامل ناکامی دانشجویان این استان به شمار آورد.می

 

 استان یکآزمون به تفک-تعداد دانشجو (5) جدول

 (14)از  آزموننمره  معدل آزمون-تعداد دانشجو استان ردیف

4۵/7 34۵6 آذربایجان شرقی 1  

84/7 7839 البرز 2  

۵1/7 1476 بختیاریچهارمحال و  3  

64/7 1702 سمنان 4  

88/7 2391 قم ۵  

28/7 2343 کرمانشاه 6  

66/7 19207 جمع کل   
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 آزمون و معدل نمره آزمون متمرکز به تفکیک درس-تعداد دانشجو (6)جدول 

 عنوان درس ردیف
-تعداد دانشجو

 آزمون

)از  نمره آزمون متمرکز معدل

14) 

86/6 2223 اخالق اسالمی 1  

66/7 3234 1اندیشه اسالمی 2  

00/6 22۵4 )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمی 3  

32/7 23۵6 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 4  

80/8 2621 تفسیر موضوعی قرآن ۵  

98/8 2969 دانش خانواده و جمعیت 6  

۵۵/7 1617 ها و قوانین کسب و کارمهارت 7  

۵0/7 1921 گیرییابی و تصمیمهای مسئلهمهارت 8  

66/7 19207 جمع کل   

 
در بیشترین دانشجو شرکت داشتند و  1درس اندیشه اسالمیدر  (6)مطابق جدول 

وکار با توجه به اختصاصی بودن آن کمترین دانشجو ها و قوانین کسبدرس مهارت
و کمترین نمره  «دانش خانواده و جمعیت»است. باالترین نمره درس  شرکت کرده

 بوده است.  «(امامت و نبوت) 2اسالمی اندیشه»درس 
ثر در آزمون ؤهای مو ویژگیها( از پیش پردازش داده پیش)آمار کلی  ،در ادامه

 وضعیت و درس تفکیک به آزمون-دانشجو و نیز تعداد (7)متمرکز در قالب جدول 
 :شودارائه میکل  نمره
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 بینیثر در مدل پیشؤهای مآمار کلی ویژگی (7)جدول 

 Count Mean Min Max Range Variance Median عنوان ردیف
18/13 19201 نمره کل 1  0 00/27  00/27  6۵/۵  ۵0/13  

2 
نمره آزمون 

 زمتمرک
19207 66/7  0 00/14  00/14  24/4  ۵0/7  

۵1/۵ 19201 نمره استاد 3  10- 00/20  00/30  99/0  00/6  

4 
تعداد واحد 

 اخذ شده
19207 96/16  0 00/24  00/24  40/11  00/18  

۵ 
تعداد واحد 

 شدهپاس
19207 63/1۵  0 00/24  00/24  3۵/18  00/17  

89/14 19162 معدل ترم 6  0 00/27  00/27  12/6  0۵/1۵  

10/1۵ 19183 معدل کل ترم 7  0 88/19  88/19  14/۵  17/1۵  

 
وجود پایگاه داده، های پرت در شود، دادهمی دیده (7)طور که در جدول همان

های شناسایی و حذف شد. از جمله داده پردازشاستفاده از پیش داشته است که با
در نمره  20منفی در بخش نمره استاد و نمره باالتر از  هایهتوان به ثبت نمرپرت می

پس از استخراج آمار در نمره کل و معدل ترم، اشاره کرد.  20آزمون و نمره باالتر از 
توزیع  نخست،. شودارائه میکاوی ادهدآمار تحلیلی از نتایج  ،اولیه در این بخش

، توزیع نمره آزمون متمرکز و (2و  1)های در شکل .شودبررسی میآزمون  هایهنمر
طور که آزمون نشان داده شده است. همان -توزیع معدل ترم براساس تعداد دانشجو

این های آماری نیز ستنتایج ت. استها هر دو نرمال شود این توزیعمی دیدهدر شکل 
 یید کرده است.موضوع را تأ
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 آزمون-توزیع نمره آزمون متمرکز بر اساس تعداد دانشجو (1)شکل 

 

 

 
 آزمون-دانشجو تعداد اساس بر ترم معدل توزیع (2)شکل 
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توزیع معدل ترم را نشان  ،(2)شکل  و متمرکز توزیع نمره آزمون ،(1)شکل 
دل که میانگین سایر نرمال بودن نمودار نمره آزمون متمرکز در مقایسه با مع ؛دهدمی

 .ها استآزمون
دهد. مواردی که معدل ترم دل ترم با نمره آزمون را نشان میرابطه مع (3)شکل 

به  عنوان نمونه نقاط مشخص شده با رنگ قرمز()به پایین و نمره آزمون باال دارند
تری باید در آزمون بعدی به طور دقیق دانشجویان این پستقلب مشکوک هستند 

 نظارت شوند. 
 

 
 آزمون نمره و ترم معدل رابطه (3) شکل

 
که هدف شود اقدام میبندی با توجه به بررسی آماری اولیه در این بخش به خوشه

 است هاییگروه یافتن ،هدف، بندی خوشه. از آنجایی که در است پژوهشاصلی این 
 هستند. آن هم به بسیار شبیه هاگروه این اعضای ولی یکدیگر، بسیار متفاوت با که

، بندیخوشه در که است این کنند،متمایز می بندیرا از طبقه بندیخوشه که چیزی
 هایشباهت رکوردها بر اساس وجود ندارد. ،ایشده تعریف از پیش کالس دیگر هیچ
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را  خوشه باید این ،کار هستند در آن خبره که شوند و افرادیمی بندیگروه خودشان

 .تفسیر کنند
 ترینساده استفاده شده است. زیرا KMeansبندی در این پژوهش از خوشه

 نیز بندیخوشه هایالگوریتم بهترین از مواقع از بسیاری در و بندیخوشه الگوریتم
 اینکه بدون بسازد، هاداده برای ذاتی بندیگروه یک تواندمی الگوریتم این .هست

 هایلمدیکی از ها در اندازه خوشه (4)در شکل  .بداند را آنها نوع یا هاداده برچسب
 ارائه شده است. ،بندی مورد استفادهخوشه

 

 هااندازه خوشه (4)شکل

 
تعداد رکوردها و  بیشترین 1خوشه  ،شودمی دیده (4)طور که در شکل همان
خوشه  ۵ها در ، داده(4)طبق شکل  داشته است.کمترین تعداد رکوردها را  3خوشه 

درصد از  3/۵3ترین خوشه درصد و بزرگ 7/3ترین خوشه اند که کوچکقرار گرفته
 4۵/14ترین خوشه برابر ترین خوشه به کوچکدارد. نسبت بزرگرکوردها را در بر 

  حاصل شد. (8) جدولهای ورودی، وضعیت شاخص بررسی اهمیت و بااست. 
 
 
 

۵3%
17%

4%
16%

10%

اندازه خوشه ها

1خوشه  2خوشه  3خوشه  4خوشه  ۵خوشه 
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 های ورودی( اهمیت و وضعیت شاخص8) جدول

 5خوشه  4خوشه  3خوشه  2خوشه  1خوشه  خوشه

ورودی
ها

 

تعداد واحد 

 اخذ شده

40/1۵ 

تعداد واحد 

 اخذ شده

28/19 

تعداد واحد 

 اخذ شده

87/18 

تعداد واحد 

 اخذ شده

77/14 

تعداد واحد 

 اخذ شده

6۵/10 
تعداد واحد 

 پاس شده

07/13 

تعداد واحد 

 پاس شده

02/19 

تعداد واحد 

 پاس شده

02/18 

تعداد واحد 

 پاس شده

90/13 

تعداد واحد 

 پاس شده

1۵/6 
 معدل ترم

39/13 
 معدل ترم

3۵/16 
 معدل ترم

49/14 
 معدل ترم

74/16 
 معدل ترم

48/11 
 معدل کل

61/13 
 معدل کل

44/16 
 معدل کل

63/14 
 معدل کل

84/16 
 معدل کل

49/12 
نمره آزمون 

 متمرکز

۵1/6 

نمره آزمون 

 متمرکز

18/9 

نمره آزمون 

 متمرکز

06/6 

نمره آزمون 

 متمرکز

69/9 

نمره آزمون 

 متمرکز

67/6 
 نمره کل

81/11 
 نمره کل

91/14 
 نمره کل

۵8/11 
 نمره کل

43/1۵ 
 نمره کل

61/11 
 نمره مدرس

30/۵ 
 نمره مدرس

73/۵ 
 مدرسنمره 

۵2/۵ 
 نمره مدرس

74/۵ 
 نمره مدرس

94/4 
 

 از استفاده با دهدمی نشان را مهم هایشاخص وضعیت خوشه هر ر( د8جدول )
 و تفسیر خبره توسط که شده است ارزیابی خوشه وضعیت ،آن تفصیل و جدول این

 دانشجویان این. است ضعیف دانشجویان به مربوط ،1 شود. خوشهمی گذاریبرچسب
 است مشروط دانشجویان به مربوط ۵ خوشه همچنین، .دارند پایینی آزمون نمره

 بهتری آزمون نمره 1 خوشه یعنی ضعیف دانشجویان به نسبت خوشه این دانشجویان
 نمره و گرفتند باال واحد تعداد که است ممتاز دانشجویان به مربوط 2 خوشه .دارند
 واحد تعداد که است ممتازی دانشجویان به مربوط 4 خوشه .دارند باالیی آزمون
 آزمون هایهنمر نیز 2 خوشه دانشجویان از حتی دانشجویان این اندگرفته کمتری
 .دارند باالتری
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پیشنهاد کرد که  2و  1 هایتوان به دانشجویان خوشهبا استفاده از این نتایج می

تعداد واحدهای کمتری را در هر نیمسال اخذ کنند تا کیفیت آموزشی باالتری داشته 
همچنین مواردی که رفتاری متفاوت با خوشه خود دارند برای بررسی ویژه  باشند.

ای که در آن شوند. این موارد دانشجویانی هستند که عملکردشان با خوشهاعالم می
تواند به وجود مشکالت روحی و روانی باشد تفاوت است. این تفاوت میقرار دارند م

لذا مرکز مشاوره می تواند به بهبود عملکرد این دانشجویان کمک کند. دانشجویانی که 
های تقلب مورد ارزیابی توانند در بررسیعملکرد باالتر از خوشه خود دارند نیز می

 تر قرار گیرند.دقیق
داده شده  نشان هاخوشه در کنندهبینیپیش هایشاخص اهمیتنیز  (۵) در شکل

کننده بینیهای پیشترین شاخصشود مهمطور که در این شکل دیده میهمان .است
ند از: معدل کل تا ترم، معدل ترم، تعداد واحد پاس شده، اها به ترتیب عبارتخوشه

 تعداد واحد اخذ شده و ...

 هاکننده در خوشهبینیهای پیشاهمیت شاخص (5)شکل 

 

0/00 0/20 0/40 0/60 0/80 1/00

نمره مدرس

نمره کل

نمره آژمون متمرکز

تعداد واحد اخذ شده

تعداد واحد پاس شده

معدل ترم

معدل کل

اهمیت شاخص ها
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 تعداد واحد اخذ شده

40/1۵ 

 

 شده پاستعداد واحد 

07/13 
 معدل ترم

39/13 
 معدل کل

61/13 
 نمره آزمون متمرکز

۵1/6 
 نمره کل

81/11 
 نمره مدرس

30/۵ 
 1ها را برای خوشه وضعیت شاخص (6) شکل

 
با توجه به . دهدمی را نشان 1 خوشه برای را هاشاخص وضعیت نیز (6) شکل
تعداد واحد اخذ شده کمتر از میانگین، تعداد واحد پاس شده  1در خوشه  (6)شکل 

کمتر از میانگین، معدل کمتر از میانگین، نمره کل کمتر از میانگین، نمره کمتر از 
 ترین شاخص جداکننده. مطابق این شکل، مهماستمیانگین، نمره استاد کامل 

ند از: تعداد واحد اخذ شده، تعداد واحد ابه ترتیب عبارت گرفتهبندی انجام خوشه
مربوط به تعداد واحد اخذ شده باال است.  2پاس شده، معدل، نمره کل، و... خوشه 

مربوط به تعداد واحد  ۵است. خوشه  9.18در این خوشه نمره میانگین آزمون متمرکز 
 است. همچنین 6.67یانگین آزمون متمرکز ره ماخذ شده کم است. در این خوشه نم

 ها قابل تفسیر است. سایر خوشه
 



آزمون متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی هایهکاوی نمرداده 27  

 

 
 مختلف هایآزمون در مقابل معدل تا ترم برای درس هایهنمودار پراکنش نمر (7)شکل 

 
برای  هانمره آزمون متمرکز همه درس ،شودمی ( دیده7)شکل طور که در همان

. رندرابطه مستقیمی با هم دا ،اندآزمون داشتهکه در بیش از یک درس دانشجویانی 
نیز برای بررسی مشکالت احتمالی از جمله تقلب، مشکالت روحی دانشجو و ... 

برخی از نقاط خارج از الگو هستند  د.کربررسی  بیشترتوان نقاط خارج از الگو را می
ب و ... شناسایی مشکالت آموزشی و روحی یا مواردی مانند تقل برایتواند که می

 دهنده آن استهر درس و میزان پراکندگی آن نشانهمچنین رنگ بررسی ویژه شود. 
بوده و دانشجویان تر آسانبرای دانشجویان  ،که درس دانش خانواده و جمعیت

درس اندیشه  همچنین اند.گرفتهدر آن  هاباالتری نسبت به سایر درس هایهنمر
درس اندیشه به مدرسان )نبوت و امامت( دشوارترین درس بوده است.  2اسالمی
تر آموزش شود که مباحث را بیشتر و سادهپیشنهاد می)نبوت و امامت(  2اسالمی

شود که این درس را در ساعات می پیشنهاددهند. همچنین به آموزش دانشگاه 
آزمون  هایپرسشح ارائه دهند. در طراحی تر برای یادگیری مانند ساعات صبمناسب

نمره  ،در این میان کمتر شود. ،سخت هایتعداد پرسششود که می پیشنهادمتمرکز نیز 
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هماهنگی بیشتری با نیز گیری یابی و تصمیملهئهای مسدرس مهارتدر متمرکز آزمون 
  معدل کل تا ترم دارد.

 
 گیریبحث و نتیجه

 مطالعه صورت به کشور خارج و داخل در پیشین هایپژوهش بررسی با پژوهش این
. در مقایسه این پژوهش با سایر گرفت انجام کاربردی علمی جامع دانشگاه در موردی
 ، موارد زیر قابل ذکر است:ارائه شد در بخش پیشینه پژوهش کهها پژوهش
 های مورد پژوهش حاضر هم از لحاظ تعداد دانشجو و هم از لحاظ روش

نفر  8000 تعداد (2010)ه و همکاران سورقتر بوده است. تفاده بسیار کاملاس
. اقدام کردندکاوی در یک دانشکده، به کار داده (1397)و حسنی و بذرافشان 

استان در سطح کشور با  6اما پژوهش حاضر به صورت فرا استانی و در 
 حسنی افزاید.شده که بر کیفیت کار می اجراای دانشجو تعداد قابل مالحظه

 دندکر مطالعهرا  دانشگاه به ورود از پیش هایشاخص (،1397)بذرافشان  و
 در پژوهش شودنمی اعالم درستی به معموال  هاشاخص این که آنجا از اما

 استفاده دانشگاه دوران به مربوط قبل هایسال دقیق هایشاخص از حاضر
 .است آمده دست به باالتری دقت با نتایج و شده

  ادکیتان و ساال ند.کردطراحی  چهارچوبی را (2018)خانبابایی و همکاران 
بینی به پیش (2013)مجیب و همکاران  ،التحصیلیبینی فارغبه پیش (2019)

اقدام بینی افت تحصیلی به پیش (2009)قبولی دانشجویان و کوتسیانتیس 
در حین تحصیل ارزیابی دانشجو هم  ،پژوهش حاضر در حالی که در کردند.
 .مد نظر بوده است هاؤالطراحی سدر مشکالت شناسایی و هم 

  از (2017)یحیی PSC  بندی از خوشه در یک دانشکدهو فقط  کرداستفاده
پژوهش حاضر از لحاظ تعداد دانشجو و هم از لحاظ شده است ولی استفاده 
 است.تر بوده های مورد استفاده بسیار کاملروش

 به وابسته دانشجویان کل معدل (،1392) همکاران و زاهدی پژوهش در 
 آزمون نمره ها. همچنین، بر اساس نتایج پژوهشاست بوده اول ترم دو معدل
 وابسته دانشجویان قبل سالنیم تا کل معدل و قبل سالنیم معدل به متمرکز
 سالنیم در چنانچه باال معدل دارای دانشجویان داد نشان پژوهش این است.
 .شد خواهند برخوردار باالتری هایهنمر از بگیرند کمتری را واحد تعداد بعد
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 داد نشان (،1394)همکاران  و رستمی پژوهش برخالف پژوهش این 

...  و قبل سال معدل و واحد تعداد ،دانشجویان نمره در ثرمؤ عوامل ترینمهم
 آزمون نمره با قوی رابطه سن و جنسیت های مشابه،در پژوهش البته .است
 یا نداشت یا مصداق حاضر کار در آن پژوهش پارامترهای سایر اما داشتند

 .نبود ثرؤم
 هایشاخص از (،1398)همکاران  و قدوسی پژوهش همانند حاضر پژوهش 

 .کند استفاده تواندمی بعدی سالنیم وضعیت بینیپیش برای سال جارینیم
 جنسیت و هاهنمر (،2013) همکاران و مجیب پژوهش مشابه حاضر پژوهش 

 در همکاران و مجیب پژوهش البته است. شناخته ثرؤم هاهنمر بینیپیش در را
 .است شده اجرا التحصیلی فارغ احتمال خصوص

 حضور میزان و تکالیف ،سمینارها هایهنمر بودنن دسترس در به توجه با 
 لحاظ از (،2010) همکاران و ورقسه پژوهش با پژوهش این دانشجویان

 .دارد مشابهت بندیخوشه مدل در تنها و است بوده متفاوت هاورودی
 مراکز و متمرکز آزمون ضعف و قوت نقاط پژوهش، مشخص شدن نتایجازجمله 
 :از نداعبارت نتایج این از برخی. است دانشجویان و کاربردی علمی آموزش
 آزمون و نمره مدرس، که با اطالع  هایهای پرت در ثبت نمرهکشف داده

 .شدپژوهشگران مشکالت سامانه برطرف 

 نفره هستند که به احتمال زیاد معرفی به ، تعدادی تکهاهدر بین باالترین نمر
( به )نه لزوما  و قاعدتا  نباید نمره باالیی داشته باشند و مشکوک اندبودهاستاد 

 تماال کمتر بوده است.تقلب هستند چون نظارت بر این موارد هم اح

 دهنده در حوزه آزمون کمتر از تعداد عوامل اجرایی در مواردی تعداد آزمون
آزمون به تفکیک درس و -)تحلیل تعداد دانشجو و نظارتی آزمون هستند

شوند و احتمال تقلب ل میئن اهمیت کمتری قاامرکز(. در این موارد ناظر
. از تعداد و پرتعداد(های کمحوزهرود )مقایسه میانگین نمره در باالتر می

های نظارت و اجرا آزمون شود به جهت کاهش هزینهپیشنهاد می رو،این
ترین مرکز دانشجو در مرکز دارند در نزدیک 10ی که تعداد کمتر از هایدرس

نفر آزمون  10دهنده باالتر از آموزش علمی کاربردی دارای جمعیت آزمون
 دهند.
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 نمره آزمون، همبستگی ضعیف دارد )بررسی توزیع  توزیع نمره مدرس با
نمره مدرس در آزمون متمرکز و نمودار توزیع نمره آزمون در آزمون متمرکز 

دستورالعمل و نظارتی بر نحوه  . بنابراین،و جدول میزان همبستگی متغیرها(
 تخصیص نمره مدرس، تدوین و ارائه شود. 

 گی متوسطی با نمره آزمون دارندرابطه همبست ،معدل کل تا ترم و معدل ترم. 
ها نیست و با آزمون متمرکز بیانگر و شاخصی برای سایر آزمون بنابراین،

توجه به رابطه همبستگی قوی بین معدل ترم و معدل کل تا ترم، نشانگر نیاز 
 ها است. های متمرکز یا سایر آزمونبه تغییر نگرش در آزمون

 کنندنمی پیروی حاکم الگوی از مراکز برخی که داد نشان بندیخوشه مدل 
 آنها نتیجه انحراف علت تا گیرند قرار نظارت مورد دقت با باید مراکز این که

 .شود مشخص
 متمرکز آزمون منظر از یعنی است 6/7 پسرهاو  4/8 دخترها نمره متوسط 

در  .هستند پسر دانشجویان از ترموفق دختر دانشجویان هادرس این برای
 هایهنمر نیانگیزن باالتر از م انیدانشجو هایهنمر نیانگیم هاتمام درس

 .مرد است انیدانشجو

 های مختلف انجام ها با روشبرای سنجش اعتبار نتایج به دست آمده، تحلیل
ند. همچنین استفاده کنیید میأیکدیگر را تها است که نتایج این تحلیل گرفته

بررسی  ،های مختلفنتایج روشهای مختلف، باعث خواهد شد که از روش
جلسه حضوری به مدیران و خبرگان  در نتایج ،همچنین. شودو استفاده 
بندی دانشجویان، دانشجویان خارج از در خوشه یید شد.أت و ارائه دانشگاه،

توانند با تری از خوشه خود داشتند میخوشه که عملکرد بسیار ضعیف
مراکز مشاوره معرفی شوند. در رعایت ضوابط و محرمانگی اطالعات به 

مراکز خارج از خوشه در  ،بندی عملکرد مراکز آموزش علمی کاربردیخوشه
تر به اداره نظارت بررسی دقیق برایدو بخش مورد توجه قرار گرفتند و 

بررسی  برای ،تر از خوشهدانشگاه معرفی شدند. مراکز دارای عملکرد ضعیف
غیرمتمرکز و مراکز دارای عملکرد  هایو بررسی عملکرد آزموننظارتی 

های احتمالی، به اداره نظارت تر بر تقلبنظارت دقیق برای ،تر از خوشهقوی
 دانشگاه معرفی شدند.
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 د که در شوپیشنهاد میمستمر است،  یفرایند ،کاویاز آنجا که داده

های سیستمشود تا با ایجاد  اجراکاوی داده فنونسایر  آینده،های پژوهش
ثری در ؤها کمک مپشتیبان تصمیم مبتنی بر این الگوها و تحلیل حساسیت آن

با توجه به این موضوع، پیشنهادهای زیر  گیری بهتر مدیران باشد.تصمیم
 د.شوارائه می آینده هایپژوهشبرای 

 ناآزمون متمرکز با ارزیابی دانشجویان از مدرس هایهبررسی رابطه نمر 
  مدرسان دانشگاهی سامانه هادادهتحلیل 

 ها با مباحث نظارتی مراکز آموزش علمی آزمون هایهبررسی رابطه نمر
 .کاربردی
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