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و  سازیارزیابی سالمت روانی دانشجویان با روش انتخاب ویژگی به منظور بهینه
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-روانی دانشجویان از اصلیدهند. سالمتای را تشکیل میای در جامعه داشته و دانشجویان قشر پویای هر جامعهها جایگاه ویژهدانشگاه - چکیده

شان را در جامعه تحت تأثیر قرار دهد. به های زندگی آیندهتواند تمام جنبهکننده موفقیت زندگی دانشجویی آنها است که میعوامل تعیینترین 

 های مرتبطدادهآوری جمعاین پژوهش با  باشد.ای برخوردار میاز اهمیت ویژه روانی دانشجویانهمین منظور، بررسی عوامل تأثیرگذار بر سالمت

ها، هیجانات و احساسات، رضایتمندی، وضعیت تحصیلی و آموزشی، نگرش ؛شامل مشخصات فردی به عنوان بخش عمومی ،روانپرسشنامه سالمت

اوی کاست. این مطالعه به صورت مقطعی، از دو بعد آماری و دادهبندی شدهها و ازدواج )غیر متأهلین( به عنوان بخش سواالت تخصصی اولویتنگرانی

 استخراجاست. جهت دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده ،79-79 سال نمونه از دانشجویان مشغول به تحصیل در نمیسال دوم 033ر روی ب

درصد با کمی  00درصد بدون مشکل روانی، 99دهد از مجموع دانشجویان، است. نتایج نشان میروش استاندارد کریسپ استفاده شده از دانش

ین مصنوعی، ماشهای عصبیساده، شبکهکننده پایه شامل: درخت تصمیم، بیزبندیدسته هایتکنیکباشند. وضعیت حاد می درصد1مشکل و تنها 

. تدلسازی شده اسم سازی وبهینه  ،دوشاخص آنتروپی شانون و روش آماری کای شامل؛ انتخاب ویژگی دقتدو روش  به تنهایی و بابردار پشتیبان 

روانی دانشجویان در دسته بندی و پیش بینی وضعیت سالمتباالترین دقت را دو، انتخاب ویژگی روش آماری کای ،که شخص شدها مدر ارزیابی

 دارد. 

 پشتیبان ماشین بردار بندی، درخت تصمیم، دستهکاوی، سالمت روانی، داده -یدواژهکل

 

 مقدمه -1

های الهی شادابی، نشاط و احساس خوشبختی یکی از موهبت

به انسان عطا شده  1یرواناست که در سایه تندرستی و سالمت 

است. عالوه بر آن سالمت روانی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در 

 2شود. سازمان بهداشت جهانیها محسوب میارتقاء و تکامل انسان

معتقد است که حجم مسائل رفتاری و روانی در کشورهای در حال 

توسعه رو به افزایش است و این افزایش تا حدود زیادی وابسته به 

افزایش  [.1] باشدرشد جمعیت و تغییرات سریع اجتماعی می

های اخیر مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره دانشگاهی در سال

نی، اجتماعی و تحصیلی روز افزون مؤید وجود برخی از مشکالت روا

ای را طلب باشد؛که نیاز به مداخله و ارائه خدمات مشاورهدرآنها می

آمار دقیقی از میزان این اختالالت و مسائل روانی در بین کند. می

های کشور اعالم نشده است. دانشجویان در ایران از سوی سازمان

اسایی آگاهی از وضعیت سالمت روانی دانشجویان و شن

های آسیب روانی بوده و در دانشجویانی که دارای عالیم و نشانه

که با  چرا .معرض خطر هستند، از اهمیت بسزایی برخوردار است

ای، جهت تأمین گیرانه و مداخلهاتکای این شناخت اقدامات پیش

تواند در دستور کار قرار داده روان دانشجویان میو ارتقای سالمت

ظور مراکز مشاوره دانشگاه با همکاری دفتر شود. به همین من

مرکزی مشاوره وزارت علوم چند سالی است که اقدام به پایش 

 نماید.سالمت و غربال دانشجویان می

های مشخص شده است که روش ،های بسیاریدر پژوهش

های آماری سنتی دقت بیشتری در کاوی نسبت به روشداده

 ها نسبت، مزیت این گونه روشباشند. همچنینها دارا میمدلسازی
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های کاوی از دادههای دادههای سنتی این است که، روشبه روش

 کنند.موجود به منظور مدلسازی استفاده می

کاوی به های دادهبا مطرح نمودن تکنیک 2112در سال  3یوآن

، روانی دانشجویانهای بهداشتهمراه کاربرد آنها در مجموعه داده

براساس قوانین یادگیری IDA 2کاویاز ابزار دادهنحوه استفاده 

ها را از اطالعات مفید کرد. مجموعه دادهتحت نظارت را معرفی

پروفایل سالمت روان دانشجوها، نظیر نحوه برخورد و روابط بین 

های زندگی و چگونگی ارزیابی زندگی فردی، نگرش در مورد ارزش

به تولید قانون در های اعتبار سنجی توسط ماتریس دانشجویی،

  .[11] کاوی قرار دادمورد داده های با نظارت،مجموعه داده

وب و های تحت، با طراحی پلت فرم5جیانگ بین و همکارانش

برای ذخیره  SQL Serverآوری اطالعات از طریق پایگاه داده جمع

های فراوان برای برقراری ها و ارائه سرویسو مدیریت انواع داده

ها در یک زمان، تمام عملیات سیستم پایگاه داده، ا دادهارتباط ب

، سیستم DBMS6ازجمله پرس و جو، بروز رسانی و کنترل از طریق

مدیریت اطالعات بهداشت سالمت روان دانشجویان را که بخش 

مهمی از زیرساخت اطالعات شبکه دانشگاهی بود، با مدلسازی 

ع عملیات پرس و جو ، از نوOLAP 7داده به صورت سه بعدیانباره

روز رسانی انجام دادند. نتیجه پژوهش آنها طراحی سیستم و به

های سالمت روان با استفاده از تکنولوژی توسعه یافته مدیریت داده

سازی با امنیت مدیریت پایگاه داده توزیع شده در تحت وب، بهینه

شِن  2115. در سال [11] بود SQL Serverمقیاس گسترده 

آ یستم ارزیابی سالمت روان دانشجویان مبتنی بر س ،8هانیو

My به عنوان ساختار پایگاه داده،  SQLوJ2EE 9تکنولوژی 

Eclipse  به عنوان محیط توسعه و تحلیل را طراحی کرد. این

ندی سلسله مراتبی چندفازی از سیستم با تکنیک خوشه ب

برای ارزیابی سالمت روان  سازی پویا و از روش ارزیابی فازیمدل

دانشجویان استفاده کرده و نتایج ارزیابی بصورت منطقی حاصل 

. روش ارزیابی جامع فازی، از نظر ارزیابی، منعکس کننده شده است

گ. [12] استکاوی موضوع دادهبرتر بودن  در  11لیـو جین

های مدل ارزیابی سالمت روان را بر اساس شبکهنیز ، 2116سال

مورد بررسی قرار داد. لیو با توجه به اینکه در پیشرفت عصبی فازی 

تحصیلی، محیط زیستی دانشجو بسیار مهم است، از نوعی مدل 

صبی ی عریاضی برای ارزیابی سالمت روان به صورت ترکیب شبکه

ی ریاضی فازی استفاده کرد. عالوه براین، مصنوعی و نظریه

 پارامترهای این مدلسازی سازی همگرا برای بهینهالگوریتم شبیه

استفاده شد. پنج شاخص سازگاری روانی، تحمل ناامیدی، ثبات 

ناامیدی، ثبات احساسی، خلق و شخصیت را تست کرده و نتایج به 

صورت جدول در سطوح عالی، خوب، عمومی، بد و بدتر با توجه به 

هر شاخص، شرایط روانشناختی دانشجویان؛ نشان داده شدند. 

 های کسب شده، وضعیتطریق تجزیه و تحلیل دادهنتیجه اینکه از 

 11. جیانگ[13] سالمت روان دانشجویان دانشگاه خوب نمایان شد

، سیستم مدیریت اطالعات روانشناختی 2116در اواخر سال 

های روانشاختی به دانشجویان را به منظور جلوگیری از بحران

  BP 12های عصبی کاوی مبتنی بر شبکهکمک تکنولوژی داده

های بالینی سالمت روان روی دادهر الگوریتم پس انتشار، ب

دانشجویان مورد بررسی قرار داد. پایگاه داده از فرم اولیه آزمون 

یابی عالئم سوال برای ارزش 91، که دارای SCL-90ی پرسشنامه

آوری و مدل پیشگیری از بحران روانی بر باشد، جمعروانی می

استفاده از ابزار متلب  با BPاساس شبکه عصبی مصنوعی

(MATLAB 2014aمورد داده ) کاوی قرار گرفته شد؛ که در نتیجه

های نامتعادل بارها و بارها به منظور تالش برای کاهش تأثیر داده

های ها انجام گرفت تا دادهبر روی داده 13های طبقه بندیتست

 کاندیدای نامطلوب کمتر گردد و تأثیر دقت آزمایش باالتر رود

های آموزشی ، سیستم2117در سال  12. مباشر و همکاران[12]

روانی دانشجویان مورد بحث کاوی را در سالمتبر قانون داده مبتنی

بینی عملکرد دانشجویان، قراردادند. برای تجزیه، تحلیل و پیش

-های روانی استخراج داده با باالترین دقت، در پیشبررسی ویژگی

کاوی در چارچوب های دادهز تکنیکبینی عملکرد با استفاده ا

EDM 15ارائه  ،، در قالب یک سیستم پیشنهادی مبتنی بر قانون

 16کاوِ به نام شد. سیستم پیشنهادی به کمک نرم افزار تحت جاوا

و استفاده از  هاداده مناسب بندیسازی شد و با طبقهپیاده

مجموعه داده ، تحلیلگر داده را به آپلود 17الگوریتم یادگیری ماشین

 19گیریو درخت تصمیم 18و سپس مجموعه پیش بینی قوانین

 هایتولید شده، قادر ساخت. مدل ورودی به سه دسته داده، ویژگی

شناختی تقسیم  های روانهای مطالعاتی و ویژگیآماری، ویژگی

ز کاوی به ویژه با تمرکبندی دادههای پایه طبقهشده بود. الگوریتم

، JRIP،Zero R  ،One Rالقایی چهار قانون  هایبر الگوریتم

PART شامل گیری تصمیم و چهار الگوریتمJ48 ،  ،درخت تصادفی

قه بندی اوّل ، که چهار طبStumpو درخت تصمیمREP21درخت

ر باشند. از نظ؛ میهای تصمیممتعلق به درخت ،شامل قوانین و دوّم

. در [15] ، بهترین نتایج را نشان دادREPبینی، درخت دقت پیش

، با مطالعه بر روی عوامل 21دوشیما و همکارانش 2118سال 

 ی،کاوهای روانی در نیجریه با استفاده از علم دادهخطرناک بیماری

ی بندی ریسک ابتال به بیماری رواندستهبا بکار بردن تکنیک های 

بینی مبتنی بر متغیرهای شناسایی را شناسایی و یک مدل پیش
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-درخت تصمیم C4.5و 22د. الگوریتم نائو بیسنخطر را ارائه داد

گیری برای طراحی مدل پیش بینی خطر ابتال به بیماری روانی با 

ایـران نیز . در[16] کمک نرم افزار وِکا مورد بررسی قرار داده شد

و  روانیی موجود در زمینه سالمت روحی هابا توجه به چالش

صالح زیرساخت تغییر و اپی درها جسمی دانشجویان، دانشگاه

 باشند.روانی دانشجویان میبرنامه سالمت

ای با عنوان به ، در مقاله1391قانعی اردکانی و همکارانش در سال 

کاوی به منظور آسیب شناسی سالمت آوری دادهکارگیری فن

ای های فنی و حرفهدانشجویان، تعدادی از دانشجویان آموزشکده

داده شدند. جهت انجام فرآیند استان مازندران، مورد بررسی قرار 

تغییر داده شد. به  SQL serverداده کاوی، به قالب پایگاهداده

-برداری از دانش نهفته در حجم زیاد اطالعات و تصمیممنظور بهره

گیری هوشمندانه مدیران در بهبود سالمت روانی و جسمی 

-ککاوی اطالعات دانشجویان، با استفاده از تکنیدانشجویان، داده

هــای ورودی توسط بنــدی بر روی مشخصههای خوشـه

ترین شد. هدف اجرای مناسبپرداخته K-Meansالگــوریتم 

داده دانشجویی و ساخت های پایگاهکاوی مرتبط با دادهفرآیند داده

شناختی بندی اطالعات آماری و جمعیتبندی و گروهمدل خوشه

وند و اجه. خ[2] دهای ورودی بنا شدانشجویی براساس مشخصه

، عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی 1395همکاران در سال 

، کاویهای دادهدانشجویان دانشگاه پیام نور را با کمک تکنیک

ابزار  شده توسط استخراج هایداده روی بررسی کردند. پژوهش

تدوین شده توسط محقق که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، 

 بندیخوشه منظور به simple k-meansروش از ،انجام گردید

شد. پس از  استفاده موفق و متوسط ضعیف، دانشجویان وتعریف

ها، برای اطمینان بیشتر و اندازه گیری میزان بدست آمدن خوشه

های بدست آمده و همچنین به منظور پیش بینی اطمینان خوشه

 نیبندی ماشهای دستهبندی استفاده شد. از روشبهتر، از دستـه

ز، های بیعصبی و شبکهردار پشتیبان، درخت تصمیم، شبکهب

استفاده گردید و تمامی این موارد با یکدیگر مقایسه شدند و 

درصد بودکه  28/93 بهترین حالت دقت را درخت تصمیم گیری با

ان حال، زم، بهترین کارایی را داشت و درعینبا پیش بینی درست

نقش و همکارانش نیز در همان . [3] ایجاد آن بسیار پایین بود

 هایکاوی در پژوهشای به منظور دادهسال، کاربرد تحلیـل خوشـه

 ورز وهای تعللشناسی دانشجویان را به هدف شناسایی گروهروان

ورزی روی هر گروه، ارائه کردند. در کارهای موثر بر کاهش تعللراه

ی و دیگر ورزابتدا همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین تعلل

های انجام شده همبستگی متغیرها اجرا شد که در نتیجه بررسی

ورزی نشان دهنده فقدان پیرسون بین متغیرهای مرتبط با تعلل

کل نمونه، دو خوشه خود ای برهمخطی بود. در تحلیل خوشه

تنظیمی و خودکارآمدی، متوسط و باورهای ناامیدی و نامعقول 

باورهای نادرست( و خود تنظیمی و  ، تعلل ورزان1باال، )خوشه

، 2خودکارآمدی پایین و باورهای ناامید و نامعقول پایین )خوشه 

-تعلل ورزان با انگیزش پایین(، منعکس کننده دو خوشه از تعلل

های مختلف از ورزان بودند. نتایج این پژوهش بیانگر وجود خوشه

ای هو ویژگیورزان های تعللهورزان بود که با شناسایی گروتعلل

تر و بهتری برای هر توانست راهکارهای درستها میروهیک از گهر

 .[2]گروه داشته باشد

به حدی است که در صورت  روانیدر بخش سالمت هارشد داده

کاوی دادههای و نوظهور همچون تکنیک وجود ابزارهای مکانیزه

 .و کشف حقایقی جدید دست یافتتوان به استخراج دانش می

 روش تحقیق -2

کاوی یکی از موضوعات پرکاربرد و در درکنار علم آمار، داده

کاوی یکی از است. دادها هحال رشد در دنیای اطالعات و داده

ها با حداقل هایی است که بوسیله آن الگوهای مفید در دادهروش

شوند و اطالعاتی را در اختیار کاربران دخالت کاربران شناخته می

دهند تا بر اساس آنها تصمیمات مهم و ان قرار میگرو تحلیل

های گوناگونی برای اجرای ها اتخاذ شوند. رویهحیاتی در سازمان

کاوی توسعه و منتشر شده است. یکی از این های دادهپروژه

گران را در کشف تواند تحلیلفرآیندهای اجرایی که به خوبی می

ها به اندارد اجرای پروژهها یاری کند، الگوریتم استدانش از داده

باشد. این روش، دارای شش مرحله اجرایی می23روش کریسپ

های مرتبط با باشد که در ادامه به تشریح مراحل آن و فعالیتمی

این روش، در هر مرحله پرداخته شده است. این روش اجرا بسیار 

نند کباشد به این معنی که کاربرانی که از آن پیروی میتعاملی می

یک از مراحل گفته شده کن است هرید توجه داشته باشند که ممبا

در ادامه این بخش را بارها تکرار نمایند تا به خروجی مناسب که 

روش انجام  دقت و صحت باالی مدلسازی است، دست پیدا کنند.

تحقیق حاضر، اجرا و توسعه نتـایج حاصل از این پژوهش از دو بعد 

 است.یده آماری و داده کاوی بررسی گرد

  بعد آماری -1-2

تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع بنیادی و بر اساس روش 

از  است باشد. پیمایش عبارتت پیمایشی میاز نوع تحقیقا

ای خاص از گردآوری اطالعات درباره یک محل یا اجتماع یا دوره



 مراقبت از سالمت یمحاسبات یهایو فناور هاستمیکنفرانس س نیاول

 

 

4 

 

زندگی اجتماعی که در آن بطور عمده از پرسشنامه و مصاحبه 

شود. جامعه آماری شامل، دانشجویان دختر و پسر استفاده می

مشغول به تحصیل در دانشگاه سیستان و بلوچستان، که در نیم 

اند؛ انتخاب مشغول به تحصیل بوده 1396-97سال دوم تحصیلی 

شده است. به دلیل وسعت و عدم دسترسی به کل جامعه، در زمینه 

ی شامل اموضوع بررسی سالمت روانی دانشجویان، پرسشنامه

روانی دانشجویان در محیط دانشگاه هایی که بر سالمتشاخص

باشد؛ با نظر اساتید، مشاوران حاذق مرکز مشاوره گذار میتأثیر

-های ریاضی و آمار، کامپیوتر، اساتید هوشدانشگاه، اساتید رشته

فرم بصورت  211کاوی تنظیم گردید. تعداد مصنوعی و داده

 351ها از بیش از العه توزیع شد. دادهتصادفی در جامعه مورد مط

ها، آوری شده و با توجه به اهمیت بسیار باالی دادهدانشجو، جمع

های مخدوش کنارگذاشته شده و در راستای اهداف پژوهش، فرم

نمونه با بهترین پاسخگویی، جهت انجام  311در نهایت، تعداد 

 ؛د و مدارکای و بررسی اسناروش کتابخانهدر تحقیق انتخاب شد. 

در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع 

ده ای به صورت گسترده استفاو پیشینه تحقیق از شیوه کتابخانه

ها و نامهشده است. این مطالعات شامل بررسی مجالت، پایان

 هایتحقیقات موجود در ارتباط با موضوع پژوهش، مقاالت و کتاب

نتی های اینتربط و همچنین، استفاده از پایگاهالتین و فارسی مرت

روش در  های جدید علمی، بوده است.جهت دستیابی به یافته

از  روانی دانشجویان،پیمایشی: در این تحقیق برای بررسی سالمت

ابزار پرسشنامه استفاده شده است. علت عدم استفاده از مصاحبه 

عالوه بر اینکه نفر  211این است که انجام مصاحبه با بیش از 

ه گیر و پرهزیناحتمال همکاری کمی را به دنبال داشت بسیار وقت

شدن فرد پاسخگو، امکان عدم بود. همچنین، به علت شناسایی

توان ها وجود داشت. از مشاهده نیز نمیپاسخ صحیح به سوال

 توان با چشم مشاهده نمود.استفاده کرد؛ زیرا میزان تأثیرات را نمی

-تحقیق، پرسشنامه سالمتها برای انجام آوری دادهجمعبه منظور 

روان، مورد استفاده قرار گرفته شده است. پرسشنامه مذکور با دو 

بخش اصلی طراحی شد. در بخش اوّل سواالت عمومی و بخش 

های ی مربوط به شاخصهادوّم سواالت تخصصی، شامل مؤلفه

 روان، مطرح شده است.بررسی سالمت

: در بخش عمومی، سواالت جمعیت شناختی سواالت عمومی

 مطرح شده است.

ت وضعیشامل:  سواالت تخصصی: در بخش تخصصی، شش بخش

ها، هیجانات و احساسات، رضایتمندی، تحصیلی و آموزشی، نگرش

پرسش  28 با دربرداشتن ،غیر متأهلین(ویژه ها و ازدواج )نگرانی

 ند.امطرح گردیدهپردازند، تحقیق می هیتخصصی، به بررسی فرض

و  111با امتیاز  اساتید از روایی پرسشنامه با نظرسنجی جمعی

درصد بیانگر مناسب بودن و  85پرسشنامه با امتیاز  پایایی

قابل قبول  ،22با پیروی از طیف لیکرتها همبستگی بین پرسش

 باشد.می

 کاویبعد داده -2-2

آمار است. ی علم ی توسعه یافته و پیچیدهکاوی شاخهداده

 ها بسیار اهمیتعلم آمار به تنهایی برای صاحبان صنایع و شرکت

و امکاناتی در  باشدکاوی فراتر از علم آمار میا اهمیت دادهدارد. امّ

دهد که ساز و کارهایی آماری از انجام آنها ناتوان اختیار قرار می

ی نی خود یعی توسعه یافتهتفاوت اصلی علم آمار با شاخه .هستند

 هاهای مورد تحلیل و روش مدلسازی دادهکاوی، در حجم دادهداده

-ی مورد استفاده در دادههای اولیهست. در بیشتر موارد حجم دادها

کاوی آنقدر زیاد است که به یک چالش زمان بر و هزینه بر تبدیل 

های ورودی و دستیابی به اطالعات شود. اما مدلسازی دادهمی

-موجود در این حجم عظیم داده، با کمک هوشپنهان و ارزشمند 

شود که در های خودکار یادگیری انجام میمصنوعی و شیوه

های تحلیل روش .ای آماری خبری از آن نیستهای پایهبررسی

 روش تحلیل کاوی وجود دارد.های دادهمتفاوتی برای اجرای پروژه

« ه کاویفرآیندهای استاندارد صنعت متقابل برای داد»یا  کریسپ

های منعطف و پرکاربرد در این زمینه است. کریسپ یکی از روش

یک مدل فرآیندی است که در شش مرحله برای سازماندهی کردن 

مراحل انجام پژوهش حاضر [. 11کند ]می نتایج استفاده

ر دکاوی که از این استاندارد فرآیند دادهبر اساس الگویی است 

 نشان داده شده است. 1صنعت ارائه و مراحل آن در شکل 

 

 [18]مدل فرایند کریسپ  :1شکل 
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ای، تکرار شونده و تعاملی است. این متدولوژی مدلی حلقه

یعنی برخی از مراحل آن ممکن است چندین بار اجرا شوند تا 

عاملی از این جهت ت نتیجه مورد نظر در مدلسازی حاصل گردد.

ی دارند و یادکه مراحل مختلف در این مدل به هم وابستگی ز

 .بر روی یکدیگر تأثیرگذار است های آنها کامالًدیها و وروخروجی

 ا ورودسازی و اتمام پروژه، دوباره باید بدر این مدل پس از مدل

 صورت بکارگیری دوباره انجام داد تا در را سازیلهای جدید مدداده

 درفضای واقعی ،ها با دقت و صحت بیشتری مدلسازینتایج، مدل

 دهنده همین مسأله استبیرونی نشان ی. وجود چرخهشودانجام 

[5]. 

ای که در فرآیند وجود دارد ، شش مرحلهدر پژوهش حاضر

درک فضای کسب  در مرحله اول، .مورد استفاده قرار گرفته است

 هاینیاز سنجی انجام تحقیق از طریق بررسی نیازمندی و کار؛

سازمان و مصاحبه با کارشناسان مرتبط انجام شده است. هدف 

پیش بینی وقوع مسائل روانی در دانشجویان و پیدا کردن مدلی 

 کاربردی به منظور تحقق موضوع مورد بررسی است به طوریکه در

ر در هتمیم گیری ببینی و تصآینده بتوان از آن به منظور پیش

روانی در تمامی دانشجویان استفاده برخورد با مسائل و مشکالت

-از طریق نمونه داده، مجموعههاگام درک دادهمرحله دوم، نمود. 

شد. انجام CSV  های جمع آوری شده در قالب فایل به فرمت

های تحلیل یک متغیره یا چند جهت اکتشاف داده از برخی روش

تفاده و بدین ترتیب برخی از سازی اسرصومتغیره و روش م

های معروف از جمله مرکزیت، پراکندگی و همبستگی بین شاخص

ها با انتخاب . در مرحله سوم، آماده سازی دادهدشمتغیرها بررسی 

و انتخاب  هادادهتبدیل سازی،چهیکپار، سازیها، پاکداده

از دو روش شاخص سود  ؛متغیرهای تأثیرگذار بر روی متغیر هدف

)خی دو(  26ش آماری کای دورو)آنتروپی شانون( و  25اطالعاتی

برای بررسی تأثیر متغیرها در مدلسازی سالمت روانی دانشجویان، 

و  اهاز تکنیک ارم، مدلسازی با استفادهمرحله چهدر شد. استفاده

ج دانش و اطالعات از مجموعه تحلیلی جهت استخرا هایروش

بندی دانشجویان از لحاظ ریسک ابتال به اختالالت دستهها، داده

 یبنددسته مختلف یهاکه روش بیترت نیبه اروانی، انجام شد. 

تا  شوندمی شیها آزمااز مجموعه داده یتعداد محدود یبر رو

ا دقت ر نیشتریرا که ب هایییا روش روش ،با احتمال باال بتوان

از اجرا و انتخاب ویژگی، جهت  نمود. بعد ییشناسا ،دندهیم ارائه

 رسیبربندی دستههای نش بهترین روش انتخاب ویژگی، روشگزی

مجموعه  27شده است. با استفاده از روش اعتبارسنجی ضربدری

. در روش شدتقسیم  29و تست 28ها را به دو دسته، آموزشیداده

درصد  71توان مثالً اعتبارسنجی ساده در تمام مراحل اجرا، می

مجموعه داده آموزشی و مابقی را برای آزمایش و محاسبه 

تر، برای اینکه کل اما در روش هوشمندانه ؛بکار گرفت هاشاخص

هم در آموزش و هم در آزمایش باشد، از روش  بارکداده، یمجموعه

ه کار بکنیم که در این پژوهش، اعتبارسنجی ضربدری استفاده می

آموزشی به  شده است. در مرحله مدلسازی مجموعه داده گرفته

شود. جایگزین تقسیم میبابرداری قسمت با روش نمونه 11

شوند. هر دسته به ها در هر دسته تکرار میبطوریکه، برخی نمونه

ود. شیک مدل )درخت تصمیم یا ماشین بردار پشتیبان( اعمال می

بینی ها پیششود، که روی نمونهبند ساخته میدل دستهم 11

ها، مدل بر روی نمونه 11شود. در مرحله نهایی، نتایج انجام می

-یبینبند نهایی به عنوان پیششد و یک دستهگیری خواهدرای

دقت را محاسبه و ارزیابی  تست که روی داده، 2کننده در سطح 

مدل ترکیبی شرح داده  2. نمودار شکلشودمشخص می نماید،می

 دهد.یش میشده را نما

 
 مدل الگوریتم ترکیبی :2شکل 

ها در به جهت بررسی نتایج تحلیل دادهها مرحله پنجم مدل

ا ه، یا بعبارتی صحت و دقت کافی مدلرسیدن به هدف کسب و کار

زان گیرند تا میرگیری صحیح مورد ارزیابی قرار میبه منظور به کا

سودمندی و کاربرد آن مشخص شود. با تعریف ماتریس درهم 

ل31ریختگی و 32دقت حساسیت 31و پارامترهای ارزیابی دقت ک

 هشدشده از مدلسازی، ارزیابی و تحلیل ، نتایج گزارش33مختصات

مرحله ششم، آخرین قدم در  .گرددمیو بهترین مدل، پیشنهاد 

سازی دانش یکپارچه، تمرکز بر روی اجرای یک پروژه داده کاوی

کاوی جهت حل مسائل اساسی های دادهکسب شده در فرآیند

 حوزه کسب و کار می باشد.

کاوی یک مشخص است که داده ،مرور فرآیند باال یدر نتیجه

فرآیند منسجم و یکپارچه بوده که با شناسایی اهداف و نیازهای 
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سب شود. سپس به تنال( آغاز میاوّ مرحلهفضای کسب و کار )

م و دوّ مراحلسازی )هها جمع آوری و آمادداده نیازهای مورد نظر،

ها بسته به کاربردهای مورد شوند. سپس تحلیل روی دادهم( میسوّ

گردد. در فاز پنجم نتایج آنالیزهای چهارم( انجام می مرحلهنظر )

گیرند. در نهایت در انجام شده مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار می

مرحله ششم، دانش و نتایج بدست آمده در فرآیندهای کسب و 

 .ندشوکار جهت بهبود و نیل به اهداف مرحله اول به کار گرفته می

ش بر طبق مدل فرآیندی کلی پژوه، نمودار مدل 3شکل در

ه تفصیلی و مدل کلی در ادام حاتیتوض کشیده شده است. کریسپ

 با جزییات تشریح شده است.

 
 . نمودار مدل کلی پژوهش3شکل 

 فرضیه تحقیق -0-2

مدلسازی  ،های سالمت روانی دانشجویانی دادهکاودر داده

 دهد.می ءدقت دسته بندها را ارتقا ،یژگیانتخاب وروش با  داده

 هاداده آماده سازی -4-2

کاوی ها باید برای انجام دادهپیش از استخراج دانش، داده

پردازش داده اولین و مهمترین گام در پیشسازی شوند. آماده

فرآیند داده کاوی می باشد. معموالً مجموعه داده های اولیه، دارای 

داده اشتباه، داده گمشده و داده های پرت و ناسازگار هستند. به 

همین منظور باید با اجرای فنون مناسب قبل از آغاز مدلسازی از 

ش پردازشود. پیش ن جلوگیریب تا حد امکاتولید خروجی نامناس

-سازی و کاهشداده، پاک: یکپارچه سازیسه مرحلهداده شامل 

های پرت ها، در این تحقیق دادهسازی دادهپاکباشد. در دادها می

های آماری مانند استفاده افتاده در مجموعه داده توسط روش و دور

مقادیری که بر خالف  از محدوده بین چارکی شناسایی و حدف شد.

دد. گر و شکل متغییر باشند نیز باید در این مرحله حذف فرمت

مقادیر از دست رفته با روش جاگذاری از جمله، میانگین متغیر یا 

ت. غیر جایگزین شده اسو مقدار بیشینه مت مقدار تصادفی از متغیر

های کاوی از جمله شبکههای دادهها در برخی روشتبدیل داده

رود به این روش نرمال سازی شوند، بیش از و باید هاداده ،عصبی

بدین منظور از روش نرمالسازی کمینه و بیشینه استفاده شده 

گذار بر روی متغیر هدف که های تأثیرجهت انتخاب متغیر است.

-دلسازی سالمت روانی دانشجویان میبررسی تأثر متغیرها در م

اشد، در این تحقیق از دو روش شاخص سود اطالعاتی )آنتروپی ب

 دو استفاده شده است.کای شانون( و روش آماری

 مدلسازی -5-2

مدلسازی هدف اصلی یک پروژه داده کاوی است. در این 

 جای جهت استخراای تحلیلی پیچیدههها و روشکنیکمرحله از ت

شود. در این ها، بکار گرفته میدادهدانش و اطالعات از مجموعه

 ده اولیه به دو مجموعه بادابند، مجموعهدستهتحقیق در هر مدل 

شود. با استفاده از موزشی و آزمایشی تقسیم میآی هاعنوان

داده شود و از مجموعهدلسازی انجام میداده آموزشی ممجموعه

شده به دقت مدل ساختهآزمایشی برای اعتبار سنجی و محاس

-هوشمندانه، برای اینکه کل مجموعهروش [. 21] شوداستفاده می

بار هم در آموزش و هم در آزمایش باشد، از روش داده، یک

علت انتخاب چند روش اعتبارسنجی ضربدری استفاده شده است. 

مجموعه داده  یمختلف رو هاییتمالگور یسهمقا یبنددسته

قانون در  ید)تول یخروج یداز نظر تول یاندانشجو یوانرسالمت

باال  ییبا کارا های یتمدقت متفاوت، الگور با (یدرخت های یتمالگور

 . باشدیم عصبی(  و شبکه یبانبردار پشت ین) ماش

 درخت تصمیم

-اس تولید درخت تصمیم، یکی از روشبندی بر اسدسته روش

ید و به دلیل استفاده از یک آبه حساب میدگیری ماشین اهای ی

 باشد.های یادگیری باناظر می، جزء روشمجموعه آموزشی اولیه

ها در داده کاوی برای کاوش در داده عمومیدرخت تصمیم به طور 

ورد م بندی و پیش بینیدسته توانند برایتاج قواعدی که میو استن

  .[8] شوداستفاده قرار بگیرند، استفاده می
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 ماشین بردارپشتیبان

ا هسازی دادهان روش مؤثری برای مدلپشتیبهای بردارماشین

ل با استفاده از نگاشت کرن ها با افزایش ابعاد مسئله وباشند، آنمی

کنند چه را برای اکثر مدل ها فراهم مییک چارچوب کاری یکپار

برای پیدا ها این الگوریتمآورند. وجود میهمکان مقایسه را بو ا

ها، از دو خط موازی شروع کرده و این کردن خط جداکننده دسته

دهد تا هرکدام از وط را درخالف جهت یکدیگر حرکت میخط

خطوط بهینه به یک نمونه از یک دسته خاص در سمت خود برسد. 

پس از انجام این مرحله، میان دو خط موازی یک نوار یا حاشیه 

 تر باشد، یه این معناستگیرد. هر چه پهنای این نوار بیششکل می

که الگوریتم توانسته است حاشیه را بیشینه کند و هدف نیز بیشینه 

 .[21] این حاشیه استنمودن 

 شبکه عصبی

های یادگیری ماشین برای های عصبی نیز یکی از روششبکه

بندی بر پایه مفهوم شبکه دستهاین روش  باشند.می بندیدسته

تری نسبت به درخت استوار است. این روش زمان آموزش طوالنی

 ای است که خروجیشبکه عصبی یک گراف چند الیه .تصمیم دارد

کند. یک گره، ورودی یک یا چند گره از الیه بعدی را تأمین می

در این روش، یک نگاشت از ورودی به خروجی، به صورت غیرخطی 

 یاصلی در این روش، پیدا کردن مجموعهگیرد. هدفانجام می

های داده یهای مناسب برای شبکه، به نحوی است که کلیهوزن

 .[8] کند بندیدستهلیه را به صورت صحیح آموزشی اوّ

 بیز ساده

بندی آماری برای طبقه هایمهمترین روش ازتئوری بیز، یکی

های مختلف، هر کدام به شکل . در این روش، کالسیدآبه شمار می

شوند. هر رکورد یک فرضیه دارای احتمال در نظر گرفته می

ها درست باشند را افزایش این که فریضهآموزشی جدید، احتمال 

دهد و در نهایت فرضیاتی که دارای باالترین احتمال و یا کاهش می

ب برچسها به آن، به عنوان یک کالس درنظرگرفته شده و باشند

ی سببی شود. این تکنیک، با ترکیب تئوری بیز و رابطهزده می

استفاده از دانش  بندی پرداخته و به نوعی باها به طبقهبین داده

مشکل این روش، . کندبندی میهای موجود را طبقهقبلی، داده

ی محاسباتی باالی آن، و همچنین نیاز به داشتن بسیاری از هزینه

 .[8] باشداحتماالت برای دانش اولیه می

 04زوجی  tآزمون مقایسه

های جفت برای فرضیه با نمونههای زوجی، مقایسهزمون آدر 

دوبار در  نمونه یا شی شود که هرمطالعاتی انجام میبررسی 

-گیرند یا زمانی که جفتمورد مشاهده قرار می ،وضعیت متفاوت

های جفت( وجود دارد که به طریقی به هم هایی از افراد )یا اندازه

واحدها در هر زوج شبیه هستند  ،اند. در مقایسه زوجیوابسته

و  tآزمون بر مبنای توزیع (. این دارای یک وجه اشتراک هستند)

یک آزمون پارامتری است که در آن به بررسی میانگین جامعه در 

-شود. در مثال ما، هر آزمون براساس فرضیهدو حالت پرداخته می

شود. های تحقیق بر روی مجموعه داده اجرا و نتایج، گزارش می

تر بررسی خواهد شد؛ بین دو حالت در هر فرضیه، به عبارت دقیق

 [. 9یا تفاوت معناداری از نظر دقت کل وجود دارد یا خیر]آ

 

 نتایج و بحث-0

 نتایج آماری -0-1

شاخص های مورد بررسی در این پژوهش، در دو بخش کلی 

شامل مشخصات عمومی و جمعیت شناختی و مشخصه های 

در مصور  به صورت هاوانی می باشند. نتایج آماری دادهسالمت ر

در مورد مشخصات عمومی، دانشجویان با  نرم افزار رپیدماینر

ه حضور قشر جوان در مجموعه سال، نشان دهند 22میانگین سنی 

از نظر  پسر هستند. %27نها دختر و آ %53که  ؛ها می باشدنمونه

 سایر موارد %1متأهل و تنها  %18مجرد،  %81وضعیت تأهل، 

 است. فراوانی دانشجویان بر اساس مقطع رشته تحصیلی مطابق

کارشناسی %35کارشناسی،  %56کاردانی،  %2( شامل 2شکل )

دانشجویان با خانواده زندگی  %27باشند. نیز دکترا می %5ارشد و 

 یهاه دولتی و سایر افراد در خوابگاهساکن خوابگا %69می کنند و 

 ساکن هستند. ،ایخودگردان و منزل اجاره

 
 نمودار فراوانی دانشجویان بر اساس مقطع تحصیلی :2شکل

 

ست؛ روانی دانشجویان اها، مربوط به سالمتبخش دوم مشخصه

باشد. ابعادی که در بخش مولفه می 28بخش و  6که شامل 

 گیرد به عنوانی و آموزشی مورد ارزیابی قرار میوضعیت تحصیل

 عدبُگیرنده رها دربابعاد سالمت تحصیلی است. بخش نگرش
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ند پردازش اطالعات، مواجهات اجتماعی و یسالمت رفتاری و فرآ

دهد. بخش هیجانات و بخشی از خودپنداری فرد را شکل می

حاالت منحصر به فرد ذهنی و عد سالمت محرکاحساسات، بُ

دانشجویان است. بخش رضایتمندی، پاسخ به موفقیت و یا 

ی بت به کل زندگعد ادراکات شناختی و هیجانی فرد نسبُعیت، موق

ناختی سالمت روانی است که عد فراشها، بُدهد. نگرانینشان میرا 

ویدادهای منفی در آن، فرد با افکار تکرار شونده احتمال وقوع ر

عد سالمت زندگی اجتماعی و ازدواج، نیز بُ کند.ینده را تجربه میآ

-یمهای باالی روانی را دربر یکی از ترکیب ،روانشناسی از دیدگاه

 %13باشند، متأهل می %18نکه از مجموعه داده گیرد. با توجه به ای

هم موافق و بقیه  %36با ازدواج در دروان دانشجویی کامالً موافق و 

 بدون نظر یا مخالف می باشند.

 ی داده کاویتنظیم پارامترها -0-2

، در داده کاوی رد یک مدلبهترین سطح عملکبرای رسیدن به 

مترهای هر روش است. منظور اضروری، تنظیم پارهای یکی از روش

از تنظیم پارامتر به کارگیری الگوریتمی است که بتوان به مقدار 

-در درخت تصمیم، یکی از مهم ،مثال بهینه دست یافت. به عنوان

داد بر مشخص باشد، تعرترین پارامترهایی که تعداد آن باید برای کا

 بندها،پارامترهای دسته مجهت تنظیدر این پژوهش است. ا هشاخه

انتخاب  ،باشدمی (1)جدول  مطابق کهطی چندین مرحله اجرا 

 تا در مراحل بعدی از آن استفاده شود. شده
مخفف  نام مدل پارامترهای تنظیم

 نام

شاخص سود اطالعاتی به منظور 

 انشعاب

 21حداکثر عمق:

 3حداقل سایز برگ:

 1225سطح اطمینان برای هرس:

 2رکوردها جهت خاتمه:حداقل تعداد 

 DT درخت تصمیم 

 نوع هسته: تابع کرنل خطی

 11111تعداد تکرارها: 

ماشین بردار 

 پشتیبان
SVM 

 NB نایوبیز نایو بیز

 های عصبی نوع: شبکه

 511سیکل آموزش:

 127ضریب مومنتوم )حرکت آنی(: 

 123نرخ یادگیری: 

 8الیه دوم  8الیه اول  2ها:تعداد الیه

Decay :فعال 

 شبکه عصبی 

 مصنوعی
ANN 

 مدل ها ی( پارامترها1جدول )

 یافته های پژوهش_0_0

بندهای مدنظر پژوهش دستهمتغیر(، با  32متغیرهای انتخابی ) 

ی و اخص آنتروپیکبار بدون انتخاب ویژگی و مراحل بعد با الگوریتم ش

 (2در جدول )نتایج حاصل از اجرا دو اجرا شد. الگوریتم شاخص کای

 شده است. نشان داده
 

Specificity Sensitivity Acc Model 

 درخت تصمیم

48.56% 79.91% 69.48% DT 

54.56% 82.49% 73.15% DT +Entropy 
55.56% 82.51% 73.48% DT +Chi square 

 ماشین بردار پشتیبان

73.78% 87.39% 82.82% SVM 
73.78% 91.99% 85.90% SVM +Entropy 
67.67% 91.55% 83.56% SVM +Chi square 

 بیز ساده

78.78% 87.54% 84.56% Naïve Bayes 
74.56% 85.54% 81.89% NB +Entropy 
73.56% 84.06% 80.54% NB +Chi square 

 شبکه عصبی

74.78% 88.44% 83.84% ANN 
75.67% 90.05% 85.25% ANN +Entropy 

69.67% 83.57% 78.91% ANN +Chi square 

 

 مختلف یحاصل از اجرا  در رده بندها یج( نتا2جدول)

 

با انتخاب ویژگی در هر دو ، که شودبا دقت در نتایج مشاهده می

ج با نتای .باشدمیاز حالت بدون انتخاب ویژگی بیشتر  دقت ،روش

دارد، اما به طور کلی دقت با درخت  دقت بیشتری هاویژگیانتخاب 

 اختصاصی هایبه خصوص در دقت کالس باشد؛میتصمیم باال ن

(specificity ،)دهدرا نشان میتری دقت ضعیف. 

هتر از بردار پشتیبان بسیار بماشینالگوریتم با بدست آمده نتایج  

 هایدقت با روش .ه استگزارش شدتصمیم  های درختیالگوریتم

 بدون انتخاب ویژگی افزایش ماشین بردارانتخاب ویژگی نسبت به 

نتایج با شاخص آنتروپی در ماشین بردار پشتیبان، بهتر  دارد.

 اند.گزارش شده

 برخالف دسته بندهای  ،وبیز بعد از انتخاب ویژگیــنتایج با نای

 ه است. دیگر کاهش داشت

-نتایج با شبکه عصبی تا حدودی شبیه ماشین بردار پشتیبان می

و دتروپی بسیار بهتر و بیشتر از کایشاخص آنباشد. امّا نتایج با 

باشد. در شبکه عصبی دقت نتایج با شاخص آنتروپی، افزایش می

 .یابدداشته است ولی با کای دو دقت کاهش می
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 با فرضیه تحقیق نتایج مدلسازیارزیابی  -0-4

 زوجی  tبا محاسبه آزمونها، از مدلبراساس نتایج بدست آمده 

پرداخته  ،اصلی پذیرش فرضیهعدم یا  پذیرشدرباره  برای هرکدام

در این قسمت با مرور مقاالت گذشته با توجه به اینکه در  .شودمی

بینی اختالل روانی برای مسائل مربوط به اینکه مسئله پیش

های های دقت مدلباشد،  با شاخصمشاوران امری بسیار مهم می

برای رد یا پذیرش  شود.ساخته شده در این تحقیق بررسی می

از  ،"دهدارتقا میدقت دسته بندها را  ،انتخاب ویژگی"فرضیه 

انتخاب ویژگی  ابتدا، .شوداستفاده میآزمون مقایسه زوجی 

با روش بدون انتخاب ویژگی در  ،هاشاخص آنتروپی در تمام مدل

 .شودمقایسه می( 3طبق جدول )تمام دسته بندها 
 

specificity sensitivity Acc model 

48.56% 79.91% 69.48% DT 

73.78% 87.39% 82.82% SVM 
79.78% 87.54% 84.56% Naïve Bays 

74.78% 88.44% 83.84% ANN 

69.23% 85.82% 80.81% average 

54.56% 82.49% 73.15% DT +Entropy 
73.78% 91.99% 85.90% SVM +Entropy 

74.56% 85.54% 81.89% NB +Entropy 
75.67% 90.05% 85.25% ANN +Entropy 

70% 87.52% 81.55% average 

0.09404 

 فرضیه پذیرفته می شود.
p-value 

بدون انتخاب  یهپا یدسته بندها یمدلساز یج( نتا3جدول )

 شانون یشاخص آنتروپ یژگیو با  و یژگیو

( بیان 2زوجی و ارزیابی نتیجه حاصل در جدول )tمحاسبه آزمون 

 شده است.

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  Variable 1 Variable 2 

Mean 0.784067 0.795691667 

Variance 0.007119 0.008281426 

Observations 3 3 

Pearson Correlation 0.999976  

Hypothesized Mean 
Difference 

0  

df 2  

t Stat -3.02629  

P(T<=t) one-tail 0.04702  

t Critical one-tail 2.919986  

P(T<=t) two-tail 0.09404  

t Critical two-tail 4.302653  

 یبا شاخص آنتروپ یهدر فرض یآزمون زوج یج( نتا2جدول )
 درحالت دو زوجp-value مقدار  ،(2)جدول مطابق 

درصد بیشتر است و فرضیه برای  5یا  15/1است که از  19212/1

 تغیرریانس دو مشود. واانتخاب ویژگی شاخص آنتروپی پذیرفته می

های شاخص آنتروپی با مدلهای بدون انتخاب میانگین دقت مدل)

ویژگی( تفاوت معنایی بسیار کمی دارد و قطعیت تا حدودی پایین 

 است.

ماری خص آانتخاب ویژگی شا(، 5در مرحله بعد مطابق جدول )

با روش بدون انتخاب ویژگی در تمام دسته  ،هادر تمام مدل دوکای

 .شودبندها مقایسه می
 

specificity sensitivity Acc model 

48.56% 79.91% 69.48% DT 

73.78% 87.39% 82.82% SVM 

79.78% 87.54% 84.56% Naïve Bayes 

74.78% 88.44% 83.84% ANN 

69.23% 85.82% 80.81% average 

55.56% 82.51% 73.48% DT +chi square 

67.67% 91.55% 83.56% SVM +chi square 

73.56% 84.06% 80.54% NB +Chi square 

69.67% 83.57% 78.91% ANN +Chi square 

66.62% 85.42% 79.12% Average 

0.17526 
 فرضیه پذیرفته می شود.

p-value 

با   و یژگیبدون انتخاب و یهپا یدسته بندها یمدلساز یج( نتا5جدول )

 دو یکا یشاخص آمار یژگیو

 

بیان شده  (6محاسـبه آزمون زوجی و ارزیابی نتیجه حاصل در جدول ) 

 است.

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  Variable 1 Variable 2 

Mean 0.784067 0.770533 

Variance 0.007119 0.009164 

Observations 3 3 

Pearson Correlation 0.999983  

Hypothesized Mean 
Difference 0  

df 2  

t Stat 2.062484  

P(T<=t) one-tail 0.08763  

t Critical one-tail 2.919986  

P(T<=t) two-tail 0.17526  

t Critical two-tail 4.302653   

 دو¬یکا یدر شاخص آمار 2 یهبا فرض یآزمون زوج یج( نتا6جدول )
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است  17526/1در حالت دو زوج  p-value مقدار  (،6)در جدول 

بت و با قطعیت باال نس باشدمیدرصد بسیار بیشتر  5یا  15/1که از 

 یردو متغ شود. واریانسفرضیه پذیرفته می ،به شاخص آنتروپی

های بدون دو با مدلکای گیهای انتخاب ویژ)میانگین دقت مدل

انتخاب ویژگی( تفاوت معناداری زیادی دارد. در مقایسه با آزمون 

دو دقت بهتری روش شاخص آماری کای ،زوج شاخص آنتروپی

 تر بوده است. موفقنتیجه اینکه در ارزیابی  است و  داشته

 

 تحلیل دسته بندی ها -0-5

های درخت تصمیم، ماشین بردار در بخش مدلسازی الگوریتم

 را با هر روش انتخاب ویژگیو شبکه عصبی زساده پشتیبان، و بی

نتایج حاصل شده از بررسی دقت ا به مجموعه داده اعمال کردیم. ر

 باشد:کل، به شرح زیر می

 ای با انتخاب ویژگی ارتق ،وبیزــبندها به جز نایتمام دسته

 اند.دقت داشته

 دو دقت ه طور میانگین با شاخص آماری کاینتایج ب

 شاخص آنتروپی دارد.بهتری از 

  نتایج با الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و نایو بیز

 دقت بهتری از الگوریتم های درختی دارد.

 نتروپی با آ باالترین دقت با ماشین بردار پشتیبان و دقت

  گزارش شده است. % 91/85برابر 

 

 تحلیل قوانین -0-9

تولید هدف  بارا ، درصد(68 با دقت معقول)درخت تصمیم 

 روان تشریحاز نظر مفاهیم سالمتداده،  پنهان هایو الگوی قوانین

البته بیشتر قوانین گزارش شده آن دسته از قوانینی  کنیم.می

ر تهستند که احتمال وقوع بیشتر و خطای کمتری دارند و مفید

 هستند. 

میزان امیدواری به آینده شغلی در رشته تحصیلی  اگر. 1

احساس امنیت در محیط دانشگاه زیاد  خیلی زیاد باشد و

 .شودسالم نتیجه می ،، ریسک سالمت روانآنگاه باشد؛

میزان امیدواری به آینده شغلی در رشته تحصیلی زیاد  اگر. 2

سک ریآنگاه  میزان رضایت از زندگی خیلی زیاد باشد؛ وباشد 

  شود.سالمت روان سالم نتیجه می

میزان امیدواری به آینده شغلی در رشته تحصیلی کم  اگر. 3

مت ریسک سالآنگاه  میزان رضایت از زندگی کم باشد، وباشد 

 شود.روان با اندازه کم، نتیجه می

اگر میزان امیدواری به آینده شغلی در رشته تحصیلی کم . 2

ریسک آنگاه میزان رضایت از زندگی زیاد باشد؛  وباشد 

  شود.تیجه میسالمت روان سالم ن

اگر میزان امیدواری به آینده شغلی در رشته تحصیلی . 5

میزان توجه جامعه به دانشجویان کم باشد؛  وخیلی کم باشد 

 شود.نتیجه می کمریسک سالمت روان آنگاه 

 نتیجه گیری -4

در این تحقیق، سالمت روانی دانشجویان توسط الگوریتم های 

شده است. روش های دسته بند  داه کاوی مورد بررسی قرار گرفته

انجام شد. نتایج آماری و مصورسازی پایه، بر طبق فرآیند کریسپ 

ها گرازش و تحلیل افزار رپیدماینر با جزئیات داده شده در نرم

گردید. با استفاده از دو روش انتخاب ویژگی، تأثیر فاکتورهای در 

ها تست و بررسی شدند و نتایج توسط مدلسازیسالمت روانی 

زوجی برای دو حالت  tنتایج مقایسه و ارائه شدند. با تعریف آزمون 

دقت  "، ارزیابی و پذیرش فرضیه  P-Valueبر اساس مقدار ،دقت

بین  در بررسی شد. "گردد.ها باالتر میدسته بندها با اعمال ویژگی

آنتروپی پشتیبان با اعمال ویژگی  بردارروش ماشین هاروش

و دکل نتایج ویژگی آماری کایرا ارائه کرد؛ اما دربیشترین دقت 

های نگرش و ازدواج دارای . شاخصدهدنتایج را نشان می بهترین

ها هستند. ها در انتخاب دقت در مجموعه دادهباالترین وزن

راب و نگرانی بخش میانی به های هیجانی و احساسی، اضطشاخص

 دباشنمیروان دانشجویان مطرح عوامل تأثیرگذار در سالمتعنوان 

گرانی ها نلفه های شرکت کننده ساکن خوابگاهو بیش از نیمی از مو

از دست دادن اعضا خانواده و عزیزان خود را در دروه تحصیلی 

دارند. علت این نگرانی دوری از خانه و خانواده و قرار گرفتن در 

-سالمتبه بررسی بعد جامعه جدید دانشگاهی است. این مطالعه 

-هینهو ب کاویداده بندی فنهای دستهبا بکارگیری تکنیک روانی

های دقت، پرداخته و علت بندها با اعمال ویژگیسازی نتایج دسته

اده و در های محرمانگی دتر، وجود سیاستعدم تحقیق گسترده

-مطرح در سالمت روز برای سایر ابعاددسترس نبودن اطالعات به

ل، ذخیره و محرمانگی در رابطه با چاپ، انتقاروانی است. اصل 

های سالمت دانشجویان و همچنین وجود افشای اطالعات پرونده

-ترین محدودیتاز اصلیای ناقص و غیر قابل استفاده هدادهمنابع 

با توجه به اینکه بیشتر پژوهش های های این تحقیق است. 

تر بر روی بیشدر زمینه داده کاوی،  با روش های آماری وموجود

عات لاشود برای مطاند، پیشنهاد میسالمت جسمانی تمرکز داشته

آتی تمامی سطوح سالمت زندگی دانشجویی شامل سالمت 

جسمانی، اجتماعی و معنوی و همچنین ترکیبی از این سطوح 
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هت تواند جی قرار بگیرد. نتایج حاصل از این پژوهش میمورد بررس

ها و سایر مراکز سالمت دانشگاهمشاوره و  محترم دفاترمشاوران 

شناسان مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین پیشنهاد مشاوره و روان

های مشابه شود، مجموعه داده حاضر و یا مجموعه دادهمی

-ستهددربردارنده اطالعات پایش سالمت دانشجویان با فنون دیگر 

رد مو های دقتبا اعمال سایر ویژگیها و بهینه سازی کنندهبندی 

ایسه ر مقبررسی قرار گرفته و نتایج حاصل با نتایج تحقیق حاض

های آتی در زمینه رویکرد شود در پژوهشگردد. درکل پیشنهاد می

ند و به شناسی پیاده کنبر روی مجموعه داده روانبندی خوشه

د. در ینبینی، استفاده نمابندی و پیشدنبال آن از رویکرد دسته

-و بهینه کاویدر حوزه دادههای فازی الگوریتمنهایت بررسی با 

 ردد.   گرنامه تحقیق آیندگان، پیشنهاد مینیز در ب ها،سازی الگوریتم

 سپاسگزاری

ــنــدگــان این  همکــاری و هم فکری دکتر  از مقــالــهنویسـ

محمدقادری مدیر درمانگاه و پزشــک معتمد دانشــگاه سیستان و 

 دانشــگاهبلوچســتان و دکتر زهرا نیک بخت رئیس مرکز مشــاوره 

 د.نکمال سپاسگزاری را دار سیستان و بلوچستان
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