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ريش َای دادٌ کايی بزای سیستم مدیزیت سطح علمی داوشجًیان
يمًسسات آمًسش عالی
1محمدرضا افزاش 2 ،دکتز محمد خدامزادی 3،مُزواس فزيسان مفزد
1کارؼٌاض ارؼد کاهپیَترً -رم افسار
2ػضَ ّیات ػلوی داًؽکاُ ازاد اظالهی اَّاز ،اظتاد داًؽگاُ ؼْید چوراى ٍ داًؽگاّای خَزظتاى
 3کارؼٌاض ارؼد کاهپیَتر – ًرم افسار
چکیدٌ
هَظعااات وهااَزغ ػااابی اجلااة کٌدکاًٍااد کااِ تداًٌااد ویااا داًؽاادَیاى اای دٍراى تسفیلیؽاااى تااِ هَف یا دظا هاای یاتٌااد یااا ًااِ  ،لثا یااا اایي
کالض ّای داًؽدَیاى  ،هَظعاات ظاؼی های کٌٌاد کاِ درـاد هَف یا وًْاا را تنوایي تسًٌاد ،اهاا ویاا تنوایي زدى هیاساى هَف ییا داًاػ خَیااًی
کِ در ایي کالض ّا ؼرک کردُ اًاد اهکااى یا یر اظا ا ویاا ٍیصگای خاـای از داًؽادَیاى ٍخاَد دارد کاِ تتَاًاد تاا هیاساى هَف یا وًْاا در ارتثاا
تاؼااد ا ویااا ا الػااات هرتثداای از داًااػ خَیاااى در اختیااار هَظعااات وهااَزغ ػااابی اظ ا کااِ تتَاًٌااد تاار اظاااض وًْااا هیااساى هَف یا داًؽاادَیاى را
ییػ تیٌای کٌٌاد  ،یاظاه تاِ یرظاػ ّاای فاَر تاِ اَر کلای های تَاًاد تاا اظاتهادُ از اتاسار ّاای دادُ کااٍی تدظا ویاد م هتاظاهاًِ ابگاَریتن دادُ
کاٍی تر رٍی هدوَػاِ دادُ ّاای در ه یااض تاسرر کاارایی تْتاری دارد  ،در اابی کاِ دادُ ّاا وهَزؼای کاِ در اختیاار هَظعاات وهاَزغ ػاابی های
تاؼد  ،هسادٍد اظا م در لیا هدواَ ػاِ دادُ ّاای تاا ه یااض کَچا لارار های گیارد  ،تٌااترایي  ،تس یا تار دادُ کااٍی تاا هدوَػاِ دادُ ّاای در
ه یاض کَچا تورکاس دارد ٍ ّادن وى یاظاه تاِ یرظاػ ّاای یصٍّؽای فاَر تاا ه ایعاِ ی دٍ دادُ کااٍی تاا اتاسار ّاای هتهااٍت اظا م ًتاایح ایاي
تس ی ا تعاایار اهیاادٍار کٌٌاادُ اظ ا ٍ هَظعااات وهااَزغ ػااابی را تؽااَی هیکٌااد کااِ از اتااسارُ ای دادُ کاااٍی تااِ ػٌااَاى تنااػ هْواای از ظیعااتن
هدیری ظدح ػلوی وهَزؼی اظتهادُ کٌٌد م
ياصٌ َای کلیدی
دادُ کاٍی  ،دادُ کاٍی وهَزؼی  ،دادُ کاٍی تر رٍی هدوَػِ دادُ ّای در ه یاض کَچ

 ،ظیعتن هدیری ظدح ػلوی داًؽدَیاى

معزفی :
در فرایٌد هدیری ػلوی  ،في دادُ کاٍیی هی تَاًد از ه دار زیادی دادُ  ،ا الػات یردازؼی ٍ هؼٌا داری اظتنراج ٍ کؽف کٌد ماهرٍزُ در تنػ ّای ـٌؼتی
تَخِ لات هال ظِ ای تِ دادُ کاٍی ؼدُ اظ ٍ در خاهؼِ تِ ػٌَاى ی ک در ًظر گرفتِ هی ؼَد مایي في رٍیکردی ّع کِ در ال اضر در تدسیِ ٍ
تسلی دادُ ّا در کاًَى تَخِ هی تاؼد ٍ تِ ػٌَاى ی اتسار تدسیِ ٍ تسلی تازُ ای در ال ظَْر  ،ؼٌاختِ ؼدُ اظ م ا تواال هؽاّدُ کردُ اید کِ در
هس ّا ٍ هَلؼی ّای زیادی از ایي رٍغ ترای رفغ هؽک اظتهادُ ؼدُ اظ  ،هث هؽکالت هابی  ،یسؼکی  ،تازاریاتی  ،تازار ظْام  ،ارتثا ات از راُ دٍر ،
کؽاٍرزی  ،تْداؼ ٍ درهاى ٍ ارتثا تا هؽتری م تا ٍخَد ایٌکِ اکثری هَظعات وهَزغ ػابی الػاى کردُ اًد کِ هیساى هَف ی داًؽدَیاى ترای اػتثار
هعَالى زیر رتط ٍ هدیری ارؼد هَظعِ ی وهَزغ ایس اّوی هی تاؼد  ،افراد هرتثط تا ًظام وهَزؼی تَخِ چٌداًی تِ ًرم افسار ّای دادُ کاٍی ًکردُ اًد م
ّای  ٍ olapرٍغ ّای وهاری اتسارّای خَتی ترای
تٌاترایي درک ػوی دالی ٍ ییػ تیٌی درظ هَف ی داًؽدَیاى تعیار ارزؼوٌد ؼدُ اظ م راُ
تدسیِ ٍ ت سلی تِ ؼوار هی ویٌد اها دادُ کاٍی رٍیکردی تازُ اظ کِ تِ درک ابگَ ّای یٌْاى ٍ ییػ تیٌی دادُ ّا کو هی کٌد  ٍ ،تِ َر خاؾ دادُ
کاٍی ًظر هس اى را تِ خَد خلة کردُ اظ چرا کِ تعیاری از اتسار ّای هعت یا دظکتاج دادُ کاٍی در تازار یاف هی ؼَد م از هؽاّدُ ی اتسار ّای
هنتلف  ،هی تَاى ًوًَِ ّای لی را تِ ػٌَاى هثال در ًظر گرف  protage ,weka ,spss,excel,Microsoftتِ ػٌَاى ظیعتن خوغ وٍری ا الػات ٍ
 ٍ rapid minerترخی از وًْا ( تِ ػٌَاى هثال  ) msecel mining toolهؼوَال در دظترض اظتاداى هَظعات اهَزغ ػابی ّعتٌد ٍ وًْا هی تَاًٌد از
ا الػات هَخَد در اکع تْرُ تثرًد مٍ ایي چرایی افسٍدى وى تِ تس ی اظ م  wekaدر هیاى دیگر ّ desktop dmا اًتناب ؼد مچرا کِ در ه ایعِ تا
 ms excelاز تدسیِ ٍ تسلی دادُ کاٍی تِ رٍغ دیگری یؽتیثاًی هی کٌد م ػالٍُ تر ایي  wekaتِ ػٌَاى اتسار تدسیِ ٍ تسلی تعیار لاًًَوٌد در ًظر
گرفتِ ؼدُ اظ م کِ در وى تا وهَزغ هدیری دادُ ّا در گیر اظ م اخیرا هَظعات وهَزغ ػابی هدیری ػلوی را تِ هٌظَر ایداد ی هسیط دادُ کاٍی تِ
ػٌَاى اتساری ًَى ترای ظاخ ًظام هدیری ػلوی ها ؼٌاختِ ؼدُ اظ م رٍیکرد هدیری ػلوی تِ فرایٌد دادُ کاٍی در ـَرتی کِ ّوراُ تکٌَبَشی کعة ٍ
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کار ؼَد  ،هٌدر تِ ترخی از ّوکاری ّای خدید ٍ ارزغ افسٍدُ تِ را ّای دادُ کاٍی هی ؼَد م ایي تس ی تر رٍی ظیعتن هدیری ػلوی هَظعات
وهَزغ ػابی تِ ػٌَاى تنؽی از وهَزغ ٍ کار تس ی اتی تورکس داؼتِ اظ مهتاظهاًِ تیؽتر تکٌی ّای دادُ کاٍی تر رٍی ًوًَِ ّای تا ه یاض تسرر کارایی
تْتری دارد م ٍ تِ دًثال وى وًدًٍی ( )Andonieدر ظال  2212گسارغ داد کِ ترخی از تکٌی ّای دادُ کاٍی  ،هوکي اظ هاًٌد ؼثکِ ّای ػفثی لادر
تِ اًدام ٍظیهِ ی یادگیری ًثاؼٌد م( ی هرا یاد گیری ) م چرا کِ هدوَػِ دادُ ّای تا ه یاض کَچ لادر ًیعتٌد ا الػات کافی را ترای یر کردى خالء
تیي ًوًَِ ّای تعیار کَچ فراّن کٌٌد م در ًتیدِ چٌدیي ًهر از هس اى ًتیدِ گیری کردًد کِ هدوَػِ دادُ ّای کَچ داهٌِ تکٌی ّای دادُ کاٍی
را هسدٍد هی کٌٌد م دظ کن از ًظر هَظعات وهَزغ ػابی  ،در زًدگی ٍالؼی هَلؼی ّای وهَزؼی تعیاری اظ کِ در وى هدوَػِ دادُ ّای تا ه یاض
کَچ اهری ػادی هسعَب هی ؼَد م تٌاترایي دادُ ّای کِ داًؽدَیاى در کالض ّای درض خوغ اٍری هی کٌٌد  ،ی هثال خَب ازایي ٍضؼیی اظ م
تی اگر داًؽدَیاى زیادی در ایي کال ض ّا ؼرک کٌٌد  ،دادُ ّا تِ ػٌَاى هدوَػِ دادُ ای تا ه یاض کَچ تل ی هی ؼًَد م وًدًٍی تی گه کِ ّی
تْیٌِ ی خْاًی ترای هؽک هدوَػِ دادُ ّای تا ه یاض کَچ ٍخَد ًدارد م تٌاترایي چِ فرـ ّایی در اختیار هَظعات وهَزغ ػابی اظ اگر
راُ
تنَاٌّد تا اظتهادُ از دادُ کاٍی ًَیي  ،هیساى هَف ی داًؽدَیاى را در هَاد درظی هنتلف تدظ وٍرًد دادُ ّای داًؽدَیاى در اختیار هَظعات وهَزغ
ػابی هسدٍد هی تاؼد ٍ لی هدوَػِ دادُ ّای در ه یاض کَچ لرار هی گیرًد م ( خدٍل ؼوارُ  ، ) 1رٍغ ؼرح دادُ ؼدُ در ایي تس ی تعیار خابة هی
وای اتسار ّای دادُ کاٍی اظ م ّدیف ایي تس ی تاکید تر رٍی هدوَػِ دادُ کاٍی ّای در ه یاض کَچ داًؽدَیاى هی تاؼد
تاؼد ٍ تِ خَتی تس
کِ تا اظتهادُ از رٍغ ّای دادُ کاٍی تدسیِ ٍ تسلی هی ؼًَد تٌاترایي تالغ ترای یاظه دادى تِ یرظػ ّای گًَاگَى هَظععات وهَزغ ػابی  ،تا اظتهادُ
از ا الػات هَاد درظی داًؽدَیاى ٍ اتسار ّای دادُ کاٍی ترای تدسیِ ٍ تسلی ( کِ هؼوَال در اختیار هَظعات وهَزغ ػابی هی تاؼد ) ـَرت هی گیرد م
ترای هَظعات وهَزغ ػابی هْن تریي ًتیدِ  ،ییػ تیٌی هیساى هؼتثر هَف یی داًؽدَیاى ٍ وزهایػ کارتر هی تاؼد م  Bukwifs and willaimدر ظال
 2222اظْار کردًد کِ في وٍری  ،توایس هیاى اًَاع ػلَم را ( ػلَم ًاؼٌاختِ ًعث تِ ػلَم ؼٌاختِ ؼدُ ) را هؽنؿ هی کٌد م تس ی ایؽاى از هدل ههَْهی
تِ ػٌَاى دادُ کاٍی در هدوَػِ دادُ ّای داًؽدَیاى یؽتیثاًی هی کٌد مترخی از کلید ّای تاثییر گ ار ٍ ًورُ ًْایی ییػ تیٌی ؼدُ در ی درض اًتناتی را
کؽف هی کٌد م ػالٍُ تر ایي ّواى َر کِ هس اى اظْار کردًد هدوَػِ دادُ ّای در ه یاض کَچ هَظعات اهَزغ ػابی هی تَاًد ترای تدسیِ ٍ تسلی
تکٌی ّای دادُ کاٍی هَرد اظتهادُ لرار هی گیرد م در ایي هَارد هی تَاى از ابگَریتن ّای خاؾ ترای فای وهدى تر دادُ ّای کِ اجلة چٌیي ًیعتٌد
اظتهادُ کرد چرا کِ تیؽتر تر رٍی دادُ ّایی در ه یاض تسرر کارایی دارد م

 -2ريش ي اصًل :
ترای ظاخ ابگَی دادُ کاٍی هیساى هَف ی داًؽدَیاى از اتسار  ms excelاظتهادُ هی ؼَد م چٌدیي هس هرا هنتلهی ترای ظاخ ابگَی دادُ
کاٍی کِ ػوال تر رٍی فرایٌد تسَل تورکس دارد  ،یؽٌْاد کردُ اًد م  turbanاز ابگَی وهادُ ظازی دادُ ّا تا ادجام دادُ ّا  ،یاک کردى دادُ ّا  ،تثدی
دادّا ٍ کاّػ هرا دادُ  ،یؽتیثاًی کرد م  berry and linoffابگَی دادُ کاٍی خاهغ را تِ ػٌَاى ی فرایٌد تکراری اٍی چٌد هر لِ تؼریف کردُ
اًد م هدل هَرد ًظر ترای ظاخ ابگَی دادُ کاٍی هیساى هَف ی داًؽدَیاى هرتثط تا هدارض تیي ابوللی ترای هدابؼات تداری ٍ اختواػی هَرد اظتهادُ لرار
گرف  :هر لِ ی ًعن ؼٌاظایی دادُ ّای هَرد ًیاز اظ کِ در وى هَظعات وهَزغ ػابی هی تایع هیساى هَف یی داًؽدَیاى را هرتَ تِ هَارد خاـی
ییػ تیٌی کٌٌد م اکتعاب دادُ ّا تر رٍی درٍض اًهَرهاتی ترًاهِ ّای کارؼٌاظی ارؼد  ،التفاد در خاهؼِ ًَیي در ظابْای تسفیلی 42 ) 2211- 2212
داًؽدَ )  32 ( 222 -2211 ،داًؽدَ ) ٍ  32 ( 2213-2212داًؽدَ ) هتورکس تَد م دادُ ّا از ًرم افسار ٍب ٍ novisارد هی ؼًَد – ظیعتن ا الػات
وهَزؼی – افسٍدى  moduleتِ  ms excelتِ ّوراُ دادُ کاٍی ٍ ظرٍر  ms sqlکِ تر رٍی ی بپتاب ًفة ؼدُ تَد م اػتثار  ،کؽف  ،توییس دادى ،
یط ٍ ییػ کردى دادُ ّا خسٍ فؼابیی ّای ت ؼدی هسعَب هی ؼَد کِ در وى ظتَى ّا جیر هرتثط ن ؼدُ اًد ( تِ ػٌَاى هثال گرٍُ  ،گهتِ ّا  ،فؼابی
ّای اًهرادی  ،ؼوارُ ی ثث ( ،ػٌَاى ٍ هستَای ظتَى ) اًدام ؼدُ اظ م ٍ ترتیة ظتَى ّا تر اظاض ( ترتیة هٌد ی ترای یػ تیٌی هَف ی  ،وخریي
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ظتَى تِ ػٌَاى ٍیصگی ّای ییػ تیٌی ًورُ ی ًْایی ) تٌظین ؼدُ اظ م ترای ییػ تیٌی ؼهان تر ـَرت ّای هنتلف تِ ـَرت ( تلِ ٍ خیر ) تثدی ؼدًد
م ترای خلَگیری از هؽکالت دادُ ّا ً ،ام ّای داًػ وهَزاى تِ اػداد تثدی هی ؼًَد م ػالٍُ تر ایي ترای افسایػ ارزغ ییػ تیٌی ا الػات  ،هتغییر ّای
هؽت ؼدُ اضافِ ؼد (ظتَى ّای اضافی )  :یصٍّػ ظاالًِ تر اظاض خٌط (تر گرفتِ از ًام داًػ خَیاى ) ٍ ًَع یصٍّػ ( تا ادجام داًػ خَیاى توام ٍل ٍ
یارُ ٍل ) هی تاؼد م ظاخ ابکَی هدوَػِ دادُ ّا هر لِ ی اظاظی خْ ظاخ ابگَی دادُ کاٍی تِ ّوراُ هدوَػِ دادُ ّای داًػ وهَزاى لی هی
تاؼد (خدٍل ؼوارُ  ) 1ظال تسفیلی ( ) 2213-2212 ٍ 2212- 2211 ٍ 2211- 2212خٌعی ( هًَث  ،ه کر ) ظال تَبد داًؽدَیاى ( ترای هثال 1998
)  ،ؼاج (تلِ ٍ خیر ) ٍضؼی خعواًی ترای هثال رؼتِ ای ٍرزؼی ٍ جیرُ (تلِ ٍ خیر ) ثث ًام (ترای اٍبیي تار یا هددد ) ًَع تسفی (توام ٍل یا یارُ
ٍل ) ًورات فؼابیی ّا (ً )52-2ورات اهتساى (ً ، )52-2ورُ ی ًْایی (ً ٍ )52-2ورُ ی لات یػ تیٌی م هدوَػِ ی دادُ ّا تِ دٍ گرٍُ ت عین هی ؼًَد
م اٍبیي گرٍُ هدوَػِ ی دادُ ّا تِ ػٌَاى دادّای وهَزؼی کِ از کالض ّای اًهَرهاتی در َل ظال ّای  2213 ، 2211، 2212گرفتِ ؼدُ اظ  ،تؼییي
ی ظابْای ً ، 2213-2212ورُ ٍالؼی ٍ ًْایی ترای
هی ؼَد م دٍهیي گرٍُ هدوَػِ دادُ ّا تِ ػٌَاى دادُ ّای لات ییػ تیٌی از کالض ّای اًهَر هاتی
وزهایػ ًتایح در دظترض تَد ( 32ردیف از ًورُ ٍالؼی ٍ ًْایی دادُ ّا ) م ؼرح هدوَػِ دادُ ّا از تؼداد اًدک ًوًَِ ّا ـَرت هی گیرد اها تراٍرد ؼد کِ
هستَای وًْا هرتثط تا فرایٌد یادگیری هاؼیٌی ًیع م در هر لِ ی تؼدی في وٍری  ،في وٍری دادُ کاٍی اًتناب ؼد کِ در وى ؼرک هاکرٍظاف تِ َر
کلی ظِ فرـ از ظدح دادُ کاٍی ترای تدسیِ ٍ تسلی ارایِ داد م ظدح یایِ ؼاه اتسار خدٍل اکع هی تاؼد کِ اٍی ٍیصگی ّای تدسیِ ٍ تسلی دادُ
کاٍی هی تاؼد م ظدح هتَظط ؼاه دادُ کاٍی  ms excelکِ ٍیصگی ّایی اضافِ هی کٌد  ،ظدح تنففی ؼاه ظرٍر  ، ms sqtدارای لاتلی ّای
دادُ کاٍی هی تاؼد م ّوِ ی ظدَح دادُ کاٍی تا اظتهادُ از ابگَریتن ّایی از ظرٍر  ms sqlدادُ کاٍی  ،تا رٍاتط کارتری هتهاٍت  ،تکٌی ّای هنتلف ٍ
تؼدادی از یاراهتر ّا ی ترای هدیری فرایٌد دادُ کاٍی اظتهادُ هی کٌٌد م تِ هٌظَر اّدان تس ی ظدح اظاظی اًتناب ؼدُ تؼد از ایي هر لِ کِ در وى
تکٌی ابگَ ظازی دادُ کاٍی اًتناب ؼدُ اتسار ّای خدٍل  msترای ارایِ تکٌی ّای دادُ کاٍی هَرد اظتهادُ لرار گرفتٌد م :تدسیِ ٍ تسلی ًکات
کلیدی ٍ تاثیر گ ار  ،ؼٌاظایی زیر هدوَ ػِ ّا  ،هثال ّا ییػ تیٌی ٍ ترخوِ کردى اظتثٌاّا  ،تسلی ظٌاریَ  ،ییػ تیٌی هساظثِ ٍ تسلی ظثد خرید م
تؼضی از تدسیِ ٍ تسلی ّا ترای هدوَػِ دادُ کاٍی ّای داًؽدَیاى تِ دبی هسدٍد تَدى دادُ یا هستَا هٌاظة ًیع م ترای هثال ییػ تیٌی  ،تسلی
ظٌاریَ ٍ ظثد خرید م از هیاى رٍغ ّای دیگر لات اظتهادُ تریي رٍغ کلید ّای تاثیر گ ار ٍ اظتهادُ از هثال ّاظ کِ تِ ـَرت یَیا ترای تس ی ّای زیر
هَرد اظتهادُ لرار هی گیرد م تا تَخِ تِ هدل وهَزغ  ،تکٌی اظتهادُ از ًوًَِ ّا اظتهادُ ؼد ( ترای هثال اًتناب ظتَى ّای اٍی ًوًَِ ) م تؼد از اًتناب
ترکیة ّای هنتلف از ظتَى ّای هس اى تا ن تؼدادی از داًػ وهَزاى (کِ اـال هرتثط ًثَدى ) ٍ ًورات اهتساى ( هعت یوا تِ ًورُ ی ًْایی اؼارُ هی
کٌد ) ،هرتثط تریي ٍیصگی ّا را کؽف کردًد م یصٍّػ تِ َر یَیا از ترًاهِ ّای هاکرٍظاف اکع ترای ظاخ ابگَی داد ُ کاٍی ٍ هدوَػِ دادُ یصٍّی
هرتَ اظتهادُ هی کٌٌد م ظر اًدام تْتریي ابگَ اًتناب ؼد ٍ ًتایح ارزیاتی ؼدًد م تا ه ایعِ کردى ًتایح اـ از یػ تیٌی ترای داًػ خَیاى در َل
ظال  2213- 2212تر اظاض ییػ تیٌی خفَـیات کالض ً :ورُ ًْایی  ،هس اى تا ًورُ ٍالؼی داًؽدَیاى یکعاى  ،هی تَاًٌد تْتریي یاراهترّا را ترای
تکٌی ًوًَِ یاتی دادُ کاٍی اظتهادُ کٌٌد م ًوًَِ یاتی دادُ کاٍی ًورات ًْایی لات ییػ تیٌی ً ،ورات یایاًی داًؽدَیاى هسیا تَد م تا زهاًی کِ چٌد فرق
ٍالؼی درظ تدظ وید هی تَاى ایي هدل را تْا اػتواد تِ ًهط تِ کار ترد م فرق اٍل ًؽاى هی دّد کِ ًتایح گ ؼتِ ترای ییػ تیٌی ویٌدُ هثور ثور تل ی
هی ؼًَد ( چٌاًچِ ًع داًؽدَیاى تغییر کٌد  ،خفَـیات ٍ رفتارؼاى ًعث تِ گ ؼتِ تغییر هی کٌد کِ هٌتح تِ ابگَی هنتلف داًؽدَیی هی ؼَد م
فرق دیگر ایي اظ کِ دادُ ّا در دظترض تاؼٌد م هس اى تر ایي تاٍرًد کِ ا الػات ّویؽِ در اختیار هَظعِ اهَزغ ػابی خَاّد تَد م وخریي فرق ایي
اظ کِ دادُ ّا اٍی وى چیسی ّعتٌد کِ هس اى درـد ییػ تیٌی وى ّعتٌد – یصٍّػ هدل دادُ کاٍی ؼاه دادُ ّای هرتَ تِ تدسیِ ٍ تسلی دادُ
ّا هی تاؼد م
2م - 2ساخته مدل دادٌ کايی داوشجًیان با weka
دادّا تا اظتهادُ از اتسار دادُ کاٍی  wekaظاختِ ؼداًد (ؼک  ) 1م تِ َر کلی اٍبیي گام در کار تا اتسار تدسیِ تسلی دادُ کاٍی ایداد هدوَػِ دادُ ّا
هی تاؼٌد(هر لِ  ) 1م در ایي رٍغ ّواًدَر کِ در تاال ؼرح دادُ ؼد ا الػات لخیرُ هی ؼًَد تِ خس ظتَى وخر کِ تِ ػٌَاى ًورُ ی ًْایی هسعَب هی
ؼَد م ایي ٍیصگی تا اظتهادُ از ؼاخؿ ّا ی زیر تِ ی ػدد ترتیثی تثدی ؼد  :تا ارزیاتی  ، 12ٍ8ه داری تاال اًتناب ؼد ٍ تا ارزیاتی  8 ٍ 7ه دار هتَظط
اختفاؾ یاف ٍ ترای ارزیاتی کن تر از  6ه داری یاییي اختفاؾ یاف ( در هَرد ؼاخؿ تفویین گیری  m5pخفَـیات کالض ّواى ػددی تالی هی
هاًد ) در هر لِ ی تؼد في وٍری ّای دادُ کاٍی اًتناب ؼدًد  ،اتسار  wekaاتساری کِ تتَاًد ایي هر لِ را تدسیِ ٍ تسلی کٌد در ًظر گرفتِ ؼد ( هر لِ
ی  ) 2م تِ رٍغ خاـی کِ از  wekaاظتهادُ هی کرد تکار گرفتِ ؼدُ ( هر لِ  ) 3م در ایي رٍغ ظِ رٍغ ؼاخؿ تفوین گیری گًَاگَى ارزیاتی ؼد م
 ، j48 , m5p , reptreeایي رٍغ ّا تِ ػٌَاى تْتریي ٍ هٌتاظة تریي رٍغ ترای تدسیِ ٍ تسلی دادُ ّایی کِ در وخریي هر لِ اًدام ؼدُ اظ ،
اًتناب ؼدُ اًد ( هر لِ  ( ) 4در ـَرتی کِ در  m5pتثدی ّی ه ادیری کِ در ارتثا تا خفَـیات کالض تاؼد ًیاز ًثَد ٍ ه ادیر ًورات ًْایی تِ
ػٌَاى ػدد تالی هاًد ) م در یایاى در اخریي هر لِ ( هر لِ  ، ) 5دادُ ّا تا ّر ی از از ابگَّا تدسیِ ٍ تسلی ؼدًد ٍ تْتریي وًْا اًتناب ؼد م تِ ػثارت
دیگر هدبی را کِ خفَـیات کالض را تا هیساى درظتی تاال ییػ تیٌی کرد  ،اًتناب کردًد ّ ( ،ر ی از هدبْا تر رٍی ترًاهِ وهَزؼی ارزاتی ؼد ٍ درظتی
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وًْا دٍتارُ وزهایػ ؼد ) م از اًدا کِ اختالن هیاى ه دار وهَزغ ییػ تیٌی ؼدُ ٍ دادُ ّای ٍالؼی یاییي تر تَد ایي هدل تِ ػٌَاى ییػ تیٌی کٌٌدُ ی
تْتری ترای تدسیِ ٍ تسلی دادُ ّای ٍالؼی در ًظر گرفتِ ؼد م

 – 3وتایج
 - 3.1وکات کلیدی ي تاثییز گذار در ومزٌ ی وُایی داوشجًیان

در اتتدای تس ی هس اى تِ دًثال ییدا کردى دادُ ّا ّعتٌد کِ تیػ تریي تاثیر را ترای ییػ تیٌی ًورُ ی ًْایی دارا هی تاؼدم تدسیِ ٍ تسلی ًکات
کلیدی ٍ تاثیر گ ار  ،اتساری درظ ٍ ههید ترای ایي کار هسعَب هی ؼَد م (خدٍل ؼوارُ  )2تیؽتریي تاثیر ًعثی ترای هتغییرّای هنتلف را ًؽاى هی دّد
 2012-2013کِ در وى خای ًورُ ی ًْایی خابی اظ (هس یي در ـدد ییػ تیٌی تَدًد ) ً ،ؽاى دٌّدُ ی 122
م ترای هثال وخریي ظال تسفی
تاثیر ًعثی هَاف تا ظتَى ّای خابی اظ م ًورات ًْایی تاال در ردیف ًوراى ًْایی تاال ٍ ًورات یاییي فؼابیی کالظی یا ًورات یاییي اهتساًی در ردیف
ًورات یایاًی یاییي لرار هی گیرًد م ًتایح ًؽاى هی دّد کِ تاید ترخی از ایي ظتَى ّا از ییػ تیٌی ًْایی ن ؼًَد یا دظتِ کن ترای تَبید ًتایح هرتَ ،
ترکیة ظتَى ّای هنتلف را اهتساى کٌٌد م
 – 3.2ومًوٍ یابی – پیص بیىی ومزٌ وُایی داوشجًیان در سال تحصیلی 2113-2112

ّدن گام تؼدی تس ی  ،ییػ تیٌی ًورُ ی ًْایی دادُ ّای از دظ رفتِ  2213-2212تا اظتهادُ از ًوًَِ یاتی هی تاؼد م دادُ کاٍی تر اظاض هاؼیي
یادگیری  ،از ًوًَِ ّای لث در ظال ّای تسفیلی  2011-12اظتهادُ هی کٌد م ترای ًتایح هرتثط داًؽدَیاى ً ،ورات اهتساى ٍ ًورُ ی یایاًی کِ از تدسیِ
ن ؼدُ اًد م گسارغ ابگَی هَخَد در خدٍل ؼوارُ  3گًَاگًَی فاکتَر ّای تاثیر گ ار را ًؽاى هی دّد م ًتایح تفوین هس را ترای ن ًکات
ٍ تسلی
کلوات کلیدی ٍ تاثیر گ ار از تدسیِ ٍ تسلی تَخیِ هی کٌد م ییػ تیٌی ًورُ ی ًْایی داًؽدَیاى در ظال تسفیلی  2213-2213تنػ یایاًی تدسیِ ٍ
تسلی دادُ کاٍی تا اظتهادُ از رٍغ ًوًَِ یاتی دادُ کاٍی اظ م ًتایح  32داًؽدَ در خدٍل ؼوارُ ً 4ؽاى دادُ ؼدُ اظ م ییػ تیٌی تر اظاض دادُ ّای
ػلوی یٌْاى در ا الػات داًؽدَیاى هی تاؼد م ابگَریتن ّای هتهاٍتی ترای تْرُ تردى از ا الػات ظال ّای تسفیلی  2212-2211 ٍ 2212-2211اظتهادُ
ؼدُ اظ کِ تِ هٌظَر ابگَی ییػ تیٌی دادُ کاٍی ـَرت هی گیرد (ا الػات وهَزؼی ) ٍ ّدن وى ییػ تیٌی ًورُ ی ًْایی داًؽدَیاى (missing
) studentظال ّای  2212-13اظ م ّواى َر کِ هال ظِ هی کٌید تیؽتر ًورات یایاًی داًؽدَیاى هثث هی تاؼد ( تاالی  ) 6چرا کِ تیؽتر ًتایح
ییؽیي ًیس هثث تَدًد م
 -3.3تغییز دادٌ َا ( تحلیل دادٌ َا )

تهعیر تِ ػٌَاى هر لِ ی ًْایی اها یاتی دادُ کاٍی در ًظر گرفتِ هی ؼَد م تِ هٌظَر ارزیاتی ارتثا دادُ کاٍی ییػ تیٌی ًورُ ی ًْایی داًؽدَیاى،
هس ً ،ورُ ًْایی ٍالؼی داًػ خَیاى را تا ه دار ییػ تیٌی ؼدُ ه ایعِ هی کٌد ٍ ًتایح زیررا هساظثِ ٍدرتارُ ی وى ّا تسث ؼد م

در فْرظ  32داًؽدَدر خدٍل ؼوارُ  5تٌْا  22داًؽدَ تِ وزهَى ًسدی ؼدُ اًد ( ًورُ ی یایاًی ٍالؼی در ظَهیي ظتَى ) م تِ کار تردى دادُ کاٍی
ابگَّای ییػ تیٌی ًورات یایاًی ّوِ ی داًػ خَیاى را ًسدی هی کٌد  ،کِ ؼاه  12داًؽدَ(5م 37درـد ) تدٍى ًورُ ی یایاًی ٍالؼی هی تاؼد م تا
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گ اؼتي ػدد ـهر  ،ییػ تیٌی ترای ً 7ورُ ی یایاًی (8م 21درـد )درظ از وب دراهد م تا گ اؼتي ػدد  1ییػ تیٌی ترای ً 11ورُ ی یایاًی (3م 43درـد
) درظ از اب دراهد م ییػ تیٌی هثث ًورُ ی ًْایی ترای  13داًؽدَ از  32داًػ خَ (6م 42درـد ) هَف ی وهیس تَدُ ٍ ظراًدام اگر  12داًؽدَ ( تدٍى
ًورُ ًْایی ٍالؼی از دادُ ّا ن هی ؼدًد  ،ییػ تیٌی ًورُ ی ًْایی هثث ترای ً 13هر از  22داًؽدَ هَف ی اهیس تَد ( 65درـد )کِ ایي خَد ًؽاى
دٌّدُ ی یتاًعی رٍغ دادُ کاٍی ترای هدوَػِ دادُ ّای داًػ وهَزاى در ه یاض کَچ کِ ٌَّز ایس اّوی هی تاؼد  ،اظ م ّر چٌد کِ اگر هدوَػِ
دادُ ّا در ه یاض تسرگتری تاؼٌد ٍ یا تی دادُ ّای هرتثط تیؽتری از داًػ خَیاى در دظ رض تاؼد ً ،تایح تْتری اـ هی ؼَد  ،ایي ٍلتی اظ کِ
یاراهتر ّا ٍ ظتَى ّا تِ دل در تدسیِ ٍ تسلی داد ّا ترکیة ؼًَد م

 - 3.4عًامل مًثز در يیضگی َای ومزات پایاوی داوشجًیان با استفادٌ ار ابشار weka

را ی ٍ ارایِ درٍض خدید تِ داًؽدَیاى یکی از ٍظایف هْن تفوین گیرًدگاى وهَزغ ػابی هی تاؼد تِ خفَؾ در هسیط ّای یَیا ٍ هتغییر  ،کِ در وى
هدوَػِ دادُ ّا تا تَخِ تِ داًؽدَیاى هسدٍد هی تاؼد ٍ اٍی ا الػات لات تَخْی ًیع م در ایي هَرد هس اى از  wekaتِ ػٌَاى اتسار تدسیِ ٍ تسلی
دادُ تدٍى ّی هؽکلی اظتهادُ کردًد م تِ ػالٍُ هس اى در هدابؼات خَد در َل ظال از ایي اتسار تِ ػٌَاى یکی از اتسار ّای ییػ تیٌی هَف ی داًؽدَیاى
تْرُ تردًد کِ در وى ٍیصگی ّای ًورات یایاًی هی تَاًد تِ ػٌَاى ػاه هَثر ییػ تیٌی در کٌار دیگر هؽنفِ ّا هَرد اظتهادُ لرار گیرد ٍ :یصگی ّای هث :
ًَع تسفی (توام ٍل یا یارُ ٍل )  ،ظي ٍ ،ضؼی اؼتغال  ،رؼتِ تسفی داًؽدَیاى م ایي یافتِ  ،ف ط از چٌدیي ٍیصگی ترای تدسیِ ٍ تسلی اظتهادُ هی
کٌد کِ در وى ًورُ ی یایاًی در ک فرایٌد ییػ تیٌی ً ػ کلیدی را تازی هی کٌد ٍ از ًظر را ی ترای ههَْم ًظام وهَزغ ػابی تعیار خابة هی تاؼد م ٍ
زهیٌِ الزم را ترای ییؽٌْاد ٍ ترًاهِ تَدخِ تٌدی وهَزغ ػابی رٍ فراّن هی کٌد م
 ) 3.5مدل RepTree

هر لِ ی وهَزغ ًؽاى دٌّدُ ی 2588م 97درـد هی تاؼد کِ در وى  66هثال تِ درظتی ث ِ تٌدی ؼدُ اًد ٍ 9412م 2درـد ( 2هثال ) ًادرظ
تٌدی ؼدُ اًد م )ؼک

)2

ثِ

م هر لِ ی وزهایػ ًؽاى داد کِ  122درـد هثال ّا ( 22از  22هثال ) تِ درظتی ث ِ تٌدی ؼدُ اًد م

 ( 3.6مدل j48

هر لِ ی وهَزغ ًؽاى داد کِ 5294م 98درـد ( 97هثال ) تِ درظتی ث ِ تٌدی ؼدُ تَدًد ٍ 4726م 1درـد ًادرظ
( 3.7

مدل

ث ِ تٌدی ؼدُ اظ م

M5P

هدل ً M5Pؽاى دٌّدُ ی ظریة ّوثعتگی 9358م ٍ 2خدای ًعثی هدل 2884م 32درـد هی تاؼد م ارزیاتی ًتایح هرتَ تِ خدٍل ؼوارُ ً 6ؽاى هی
دّد کِ  18هَرد از  22هَرد تا هدل  J48تِ درظتی ث ِ تٌدی ؼدُ اًد ٍ از وًدا کِ از هدل  RepTreeاظتهادُ ؼدُ اظ ّوِ ی هَارد تِ درظتی
ث ِ تٌدی ؼدُ اًد ( 22هثال از  22هثال ) تٌاترایي در ٌّگام اظتهادُ از دادُ ّای تا ه یاض کَچ ّوراُ تا ظاختار ابگَریتن دادُ کاٍی (ؼاخؿ ّای
تفوین گیری ) هی تَاى تِ ایي ًکتِ یی ترد کِ تیػ از ک هیساى ییػ تیٌی درـد تاالیی دارد ( تاالتر از  82درـد )
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بحث
ایي تس ی تا اظتهادُ از دادُ کاٍی ًَیي کِ در اختیار هَظعات وهَزغ ػابی هی تاؼد  ،اهکاى ییػ تیٌی هیساى هَف ی داًؽدَیاى ثث ًاهی در کالض
ّای هنتلف وهَزؼی را هیعر هی کٌد م تس ی تِ َر ؼهان ًؽاى هی دّد کِ اتسار ّای دادُ کاٍی دظکتاج از ًظر لاتلی اظتهادُ ٍ ظَْب اظتهادُ تِ
ٍضؼی هدلَتی رظیدُ اًد ٍ تدٍى ظرهایِ گ اری گعتردُ ًتایح کارتردی را فراّن هی کٌد م ًتایح تس ی ػولکرد داًؽدَیاى  ،در اختیار تفوین گیرًدگاى (
ّواًٌد اظتاداى ) وهَزغ ػابی هی تاؼد ٍ ٍ ،یصگی ّای خاؾ داًؽدَیاى (تِ ػثارت دیگر ا الػات داًؽدَیاى ) را تِ َر ظری اًت ال هی دّد کِ هی تَاًد
تِ خَتی تا هیساى هَف ی داًؽدَیاى ّوراُ ؼَد م ػلی رجن ایٌکِ ایي ی وؼکار کِ ابگَریتن دادُ کاٍی تر رٍی دادُ ّا تا ه یاض تسرر کارایی تْتری
دارد  ،هتورکس تر رٍی داًؽدَیاى در ه یاض کَچ هَظعات وهَزغ ػابی اظ ٍ در لی هدوَػِ دادُ ّای در ه یاض کَچ لرار هی گیرد م ًتایح ًؽاى
هی دّد کِ هدوَػِ دادُ ّای داًؽدَیاى در ه یاض کَچ در تدسیِ ٍتسلی خاؾ دادُ کاٍی  ،اظتهادُ از اتسار ّای دادُ کاٍی را هسدٍد ًکرد م ػالٍُ تر
ایي اتسار  wekaکِ تِ ػٌَاى اتسار تدسیِ ٍ تسلی ه ایعِ ای هَرد اظتهادُ لرار گرف ًؽاى هی دّد کِ تا اظتهادُ از ابگَی
ؼاخؿ تفوین گیری  ،درـد تاالیی از ییػ تیٌی درظ ( تِ خفَؾ تا هدل  )RepTreeاـ هی ؼَد ( درظتی ّن در یي وزهایػ تایید ؼد ) م تِ
ػالٍُ ؼاخؿ  m5pکارایی خَتی ًعث تِ دیگر ؼاخؿ ّای تفوین گیر ًداؼ  ،چرا کِ تِ فرضیِ ّای تیؽتری ًیاز داؼ م در ٍالغ  RepTreeتِ
ػٌَاى ؼاخؿ تفوین گیری ظریغ داًؽدَیاى در ًظر گرفتِ ؼد کِ یکی ؼاخؿ تفوین گیری هی ظازد ٍ از ا الػات تدظ وهدُ تِ ػٌَاى ت عین هؼیار
اظتهادُ هی کٌد ٍ تا اظتهادُ از کاّػ خداّا وى را تازظازی هی کٌد مایي هدل ف ط ترای ٍیصگی ّای ػددی ارزغ دارد م کاّػ ه ادیر ٍ ارتثا تا هدل
 c4.5,sکِ از هَارد تدرتی اظتهادُ هی کٌد هی تاؼد م تا تَخِ تِ ًکتِ ی فَر اب کر  ،ؼاید ایي َر تهعیر ؼَد کِ چَى ٍیصگی ّای ییػ تیٌی ؼدُ تِ
ه ادیری هؼوَبی تثدی ؼد  ،هدل  reptreeدر ه ایعِ تا هدل  j48عاظی کوتری ًعث تِ کاّػ ه ادیر دارد تٌاترایي درظتی ییػ تیٌی تر رٍی
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هدوَػِ وزهَى ّا تْتر خَاب داد  ،اگر چِ تر رٍی هدوَػِ وهَزؼی در ه ایعِ تا  97 ( j48درـد تا  72تا  98درـد ) ترای هیساى ییػ تیٌی  ،کارایی
ًعثتا کوتری دارد م از ایي رٍ  j48 ،ابگَریتن  c4.5را اًدکی اـالح هی کٌد کِ ی ؼاخؿ تفوین گیری ث ِ تٌدی ؼدُ ترای هدوَػِ ا الػات دادُ
ؼدُ تا یارتیؽي تٌدی ترگؽ ی یر  ،تَبید کٌد م ابگَریتن توام وزهَى ّا ی کِ تتَاًد هدوَػِ دادُ ّا را ت عین کٌد ٍ وزهًَی را اًتناب کٌد کِ اٍی تا
ارزغ تریي ا الػات گرفتِ ؼدُ تاؼد م تا تَخِ تِ ا الػات ارزیاتی ؼدُ  ،درظتی  j48کوتر از  reptreeتَد کِ هی تَاًد تدیْی ؼوردُ ؼَد  ،چرا کِ در
ه ایعِ تا  ،reptreeعاض تر تل ی هی ؼَد م
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خدٍل 6
)

 – 5وتیجٍ گیزی ي آیىدٌ ی کاری
ایي تس ی تِ یرظػ ّای تس ی اتی یاظه هی دّد ٍ از ًتیدِ ّای اهید ٍار کٌٌدُ وای هی کٌد م تِ ایي هؼٌی کِ دادُ کاٍی یتاًعی تثدی ؼدى تِ
تنػ ًظام هدیری ظدح ػلوی هَظعات وهَزغ ػابی را دارا هی تاؼد م تر اظاض فرایٌد هدل (  ) nonokaاز ی چارچَب هثتٌی تر داًػnonoka ( ،
 ) ,toyama & hirataایي ًکتِ تعیار ایس اّویی هی تاؼد کِ ظازهاى ّا تفویوات را تر اظاض تدسیِ ٍ تسلی دادُ ّا اتنال کٌٌد  ًِ ،ایٌکِ هتکی تر
کارکٌاى تاؼٌد متِ ػثارت دیگر تؼضا کؽف ػلَم یٌْاى در دادُ ّای ظازهاًْا ٍ تثدی وى ّا تِ ػلَم ؼهان ترای ارت اع فرایٌد تفوین گیری تعیار ایس
اّوی هی تاؼد م تا تَخِ تِ هثسث تس ی کیهی فرایٌد وهَزغ تعیار هْن تل ی هی ؼَد م ًتایح ایي تس ی تر ایي هَضَع کِ دادُ کاٍی تِ َر کلی
هسدٍد تِ هدوَػِ دادُ ّای تا ه یاض تسرر ًیع  ،ـسِ هی گ ارد  ،تا ایي ّوِ اکثر هس اى در تس ی ّای ییؽیي ایي یافتِ را ییػ تیٌی کردُ تَدًد م
اظتهادُ خاؾ از تکٌی ّای دادُ کاٍی ترای ظاختار هدوَػِ داد ّا در ه یاض کَچ هی تَاًد ًتایح هثور ثوری در یی داؼتِ تاؼد م دادُ کاٍی ترای
هدوَػِ دادُ ّای داًؽدَیاى در ه یاض کَچ هثابی از تاثیر اظتهادُ تکٌَبَشی دادُ کاٍی در ارت اع ظدح ػلوی ًظام هدیریتی هَظعات وهَزغ ػابی هی
تاؼد  ،در گ ؼتِ تالغ ّای فراٍاى ترای ییػ تیٌی هَف ی تسفیلی داًؽدَیاى ـَرت گرف کِ هَف ی ّای گًَاگًَی ّن تِ ّوراُ داؼ مایي تس ی تر
رٍی هدوَػِ دادُ ّای داًؽدَیاى هتورکس تَد ٍ ًتایح تا ه ایعِ دٍ تکٌَبَشی دادُ کاٍی هتهاٍت (هث  ) Microsoft and wekaتدظ هی اهد کِ
ّر دٍ ًتیدِ  ،ییػ تیٌی درظتی را ًؽاى هی دّد ٍ تاتَخِ تِ لدرت ایي ًتیدِ گیری  ،هی تَاى وًْا را اتساری ترای ارت اع ظدح ػلوی ًظام هدیریتی
هَظعات وهَزغ ػای تِ ؼوار وٍرد م ی ًتیدِ گیری هْن دیگر ایي اظ کِ چٌدیي ابگَریتن ؼاخؿ تفوین گیری کِ در دادُ کاٍی هَرد اظتهادُ لرار هی
گیرد  ،در ٍالغ ترای کار تر رٍی هدوَػِ دادُ ّای در ه یاض کَچ تعیار ػلوی (کارتردی ) هی تاؼٌد م ایي ابگَریتن ّا اهتیاز ییػ تیٌی تاالیی دارًد م اتسار
 wekaتِ ػٌَاى هٌثغ وزاد ٍ تاز تدسیِ ٍ تسلی دادُ کاٍی در ًظر گرفتِ هی ؼَد ٍ اتسار اهیدٍار کٌٌدُ ای ترای ارزیاتی ٍ تدسیِ ٍ تسلی هدوَػِ دادُ ای
در ه یاض کَچ اظ ٍ ًیس ترای تدسیِ ٍ تسلی ٍ تهعیر دادُ ّا تِ هٌظَر ارت اع ظدح ػلوی هدیری ظازهاى ّا ههید اظ م هثال یکی از هَاردی کِ در
ایي تس ی وهدُ اظ ً ،تایح تس ی هی تَاًد تِ هدیری هَظعات وهَزغ ػابی کو کٌد تا در هَرد هؽکالت هَف ی داًؽدَیاى تسث ٍ گهتگَ کٌٌد م
ًیعتٌد چرا کِ هدل ّای وهاری هؼوَال ترای کؽف ابگَ ّا ٍ ػلَم یٌْاى تِ اًدازُ ی کافی ػوی ًیعتٌد  ،تیؽتر
تؼضی از ایي هؽکالت تِ ظادگی لات
ترای فرایٌد وهَزؼی ٍ ظازهاى ّا کارایی دارًد م تا داًعتي هیساى هَف ی داًؽدَیاى در هدیری هَظعات وهَزغ ػابی هی تَاى تِ َر هَثری تا ترًاهِ
ریسی اظتراتصی ٍ ظیاظ هَظعِ تِ هدت َالًی تی لث از رًٍد ثث ًام داًػ خَیاى کو کرد م کو ٍ ّوکاری ایي هدابؼِ در فرـ ّای خدید
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ترای هدیری هَظعات وهَزغ ػابی اظ ٍ ّدن وى ییػ تیٌی اٍبیِ هَف ی داًؽدَیاى ٍ وهادُ ظازی الداهات ترای تؽَی داًؽدَیاى تِ هٌظَر افسایػ
 ایي تس ی از هدوَػِ داد ّای در ه یاض کَچ،  ابثتِ اگر ییػ تیٌی ّا ًیازّای هَظعات وهَزغ ػابی را تراٍردُ ًکٌٌد م در ظدح ًظری، کارایؽاى اظ
دفاع هی کٌد ٍ تَظط دادُ کاٍی کًٌَی دظکتاج ٍ في وٍری یؽتیثاًی هی ؼَد م م در ظدح ییادُ ظازی دادُ ّای تس ی ٍ ًتایح اثثات کردُ اظ کِ ییػ
 تعیار هَف ی وهیس تَدُ اظ مػالٍُ تر ایي یافتِ ّای ها ی راٌّوایی ػولی ترای تفوین گیرًدگاى هَظعات، تیٌی اًدام ؼدُ تا ّر دٍ رٍغ در تس ی
وهَزغ ػابی ٍ اظتاداى تْیِ هی کٌد تا وًْا تِ تَاًٌد هؽکالت در ارتثا تا هَف ی داًؽدَیاى را ؼٌاظایی کٌٌد کِ گاّی در ا الػات اظتاداى درتارُ ی
 ترای ارت اع،  ایي اهکاى را فراّن هی کٌد کِ فَرا تؼد از ثث ًام یا ّر دٍریِ ی دیگری از ظال تسفیلی، داًؽدَیاًؽاى ًْهتِ اظ م ظر اًدام ایي هدل
 ایي یصٍّػ هی تَاًد تا ه ایعِ تیي ابوللی از هدوَػِ دادُ ّای داًؽدَیاى، هیساى هَف ی داًؽدَیاى دظ تِ کار ؼًَدم ّواًدَر کِ اًتظار داؼتین
 از هیساى هَف ی داًػ خَیاى ترای، گرفتِ ؼدُ از کؽَر ّای هنتلف تا اظتهادُ از في وٍری ّای هنتلف دادُ کاٍی گعترغ یاتد م هدابؼِ ی ه ایعِ ای
اًدازُ ّای هنتلف از هدوَػِ دادُ ّای هرتَ تِ داًؽدَیاى هی تَاًد تا د زیادی یتاًعی تس ی را گعترغ دّد ٍ دیدگاُ خدید چگًَگی اظتهادُ از
تکٌَبَشی دادُ کاٍی را تؽکی دّد ٍ ایي رٍغ ّا ( ابگَریتن ّا ) تِ ػٌَاى ی اتسار هْن ترای تَظؼِ ظیعتن ّای هدیری هَظعات وهَزغ ػابی اظ م
هس اى اهید ٍارًد کِ ایي ًتایح هدیری هَظعات وهَزغ ػابی را تؽَی کٌد کِ تا تکار تردى اتسار ّای دادُ کاٍی در فؼابیی ّای رٍزهرُ هیساى هَف ی
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