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Abstract: Exploring the Results in the Education in Mathematics at the University of Ruse by 

Classification Trees. This paper provides results of researches on topics about factor classification by the 

Classification trees method. Relations between different factors are examined and the most significant are 

found. On the basis of the analysis some conclusions about the education in Mathematics with the new and 

the traditional methods are made. This is done by analyzing the influence of the “Method of education” factor 

over different types of students. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Методът класификационни дървета се използва за изследване на връзки и 

вземане на решениe в условия на риск, като се изследват както количествени, така и 

качествени признаци и комбинация от тях [5,6,7]. На всеки етап методът търси 

връзки между всички фактори поотделно и резултата. Ако факторът е качествен, 

методът търси връзки както поотделно между отделните категории на фактора, така 

и между съвкупности от неговите категории, така че да се открие най-силната 

възможна връзка. Ако факторът е количествен, интервалът на изменение на 

фактора се разделя на подинтервали и се измерва силата на връзките за отделните 

интервали, след което се обединяват съседни интервали и отново се търси най-

силната връзка. В резултат, методът „класификационни дървета“: 

• Открива всички фактори (количествени и качествени), които влияят на 

резултата и отхвърля тези, които не влияят; 

• Подрежда факторите, които влияят на резултата по важност и ги 

структурира във вид на дърво от най-важните към по-малко важните; 

• Оформя „положителна“ и „отрицателна“ целеви групи, в които 

разглежданият признак има съответно най-висока и най-ниска стойност. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Предмет на изследване чрез метода класификационни дървета са резултатите 

от обучението на студенти по Висша математика 3 (ВМ-3) с използване на система 

за математически изчисления и визуализация MATLAB. Цел на изследването е, чрез 

статистически анализ на данни от серийна извадкa, да се докажат предимствата на 

новата методика [2,3] пред традиционната и да се открият факторите, които оказват 

влияние на резултатите от обучението по математика.  

Генералната съвкупност обхваща студенти от Русенски Университет, 

изучаващи Висша математика, от която по случаен начин е взета серийна извадка от 

3001 студенти, обучавани през периода 2010-2014 г. Елементите за изследване във 

всяка серия [1,4] се разделят в две хомогенни групи – контролна група (КГ) и 

експериментална група (ЕГ). Контролната група включва студенти, които са 

обучавани по традиционната методика, без използване на система за 

математически изчисления, а експерименталната група - студенти, обучавани по 

новата методика [2,3].  

В настоящата статия са изложени резултатите от изследвания, свързани с  

класификация на изследваните признаци чрез метода класификационни дървета  

(Classification trees) според различни фактори. Изследвани са връзки между 

признаци, като са открити най-силните зависимости между тях.  На основата на 

анализа чрез класификационни дървета са направени изводи за обучението по 
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математика по нова и стара методика, като е анализирано влиянието на фактора 

„методика“ върху различни категории студенти. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ  НА ФАКТОРИ ПО ИЗСЛЕДВАНИ ПРИЗНАЦИ  

За извършване на класификация на наблюдавани признаци и откриване на 

значими фактори, се използва процедурата Tree от менюто Classify на SPSS. 

Използват се методите CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) и 

Exhaustive CHAID за изследване на връзки между признаци. 

 

1. Класификация на фактори по признака „Оценка по ВМ-3“ според 

„методика“, „форма на обучение“ и „средна оценка по Математика 1 и 

2“ 

Изследването на извадката с метода Exhaustive CHAID по признака 

„окончателна оценка по ВМ3“ показа, че факторът, оказващ най-силно влияние 

върху окончателната оценка е средната оценка по Математика 1 и 2, следван от 

типа методика и формата на обучение, фигура 1, таблица 1. 

 

Фигура 1. Класификационно дърво по признака „окончателна оценка“ 

според факторите „методика“, „средна оценка по ВМ12“ и „форма на 

обучение 

 

Анализът на получените резултати (фиг. 1) показва, че според признака 

„окончателна оценка“ от извадката се оформя класификационно дърво на три нива, 
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включващо 23 възела, таблица 1-(а). Най-силен фактор е оценката по Математика 1 

и 2, следван от факторите „методика“ и „форма на обучение“. 

За всички възли, получени според признака „методика“, се наблюдават по-

високи стойности на средната оценка при студентите, обучени по нова методика в 

сравнение с обучените по стара методика. Например, средната стойност на 

оценките за възел 5 е по-голяма от тази за възел 6; за възел 7 е по-висока от тази за 

възел 8; за възел 9 е 3.316 при средна стойност за 10-ти възел 2.904; за възел 21 тя 

е 4.091 при средна стойност за задочни студенти по стара методика 3.613.  Прави 

впечатление също, че средните стойности на оценките на студентите задочно 

обучение е винаги по-висока от средната оценка на редовните студенти.  

 

Таблица 1.  

Описание на модела - класификационно дърво на „окончателна оценка“ 

според  „методика“, „средна оценка по ВМ12“ и „форма на обучение“ 

 

 

 

Анализът на резултатите в таблица 1-(б) показва, че „положителната“ целева 

група, постигнала най-висок резултат, е групата на задочните студенти с оценки над 

среден,  обучени по „нова методика“ (средна стойност 4.091),  а „отрицателната“ 

целева група, е от редовни студенти, обучени по „стара методика“.  Подреждането 

на възлите според нивата на средните стойности на оценките показва тенденция на 

по-високи резултати за обучените по нова методика.  

 

2. Класификация на фактори по признака „разлика в оценките“ според 

„методика“ и „окончателна оценка“ 

Изследването на съвкупността от изследваните случаи с метода CHAID по 

признака „разлика в оценките“ показа наличие на силна връзка на признака с 

факторите „методика“  и „окончателна оценка по ВМ-3“, фигура 2, таблица 2. 

Анализът на получените резултати (фигура 2) показва, че според признака 

„разлика в оценките“ от съвкупността се оформя класификационно дърво на две 

нива, което включва общо 11 възела, от които 7 са крайни. На първо ниво са 

оценките по ВМ-3, разделени в хомогенни групи, от които се получават нови възли 

от  второ ниво според вида на приложената методика. За групи, в които се 

наблюдава повишение на успеха, средните стойности  за „нова методика“ са по-

високи от тези по „стара методика“, а за групи, в които се наблюдава спад в 

оценките, по-голям спад има при обучение по „стара методика“.  
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Анализът на резултатите от таблица 2-(б) показва как са класифицирани 

групите според техните резултати и кои са целевите групи в изследваната 

съвкупност. „Положителната“ целева група, постигнала най-високо повишение на 

успеха, е обучена по „нова методика“ (средна стойност 0.63),  а „отрицателната“ 

целева група, с най-слаби резултати и понижение на успеха,  е обучена по „стара 

методика“ (средна стойност ����

). 

Таблица 2. 

Описание на модела - класификационно дърво на „разлика“ според  

„методика“ и „окончателна оценка“ 

 

 

Фигура 2. Класификационно дърво на признака „разлика“ според факторите 

„методика“ и „окончателна оценка“ 

 

3. Класификация на фактори по признака „разлика в оценките“ според 

факторите „методика“ и „факултет“ 

Чрез метода Exhaustive CHAID е изследвано влиянието на факторите 

„методика“ и „факултет“ върху признака „разлика в оценките“ на изследваната 



НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2015, том 54, серия 6.1  
 

 - 106 -

съвкупност и е получено класификационно дърво, описано в таблица 3 и изобразено 

на фигура 3.  

Анализът на получените резултати показва, че според признака „разлика в 

оценките“ от съвкупността се оформя класификационно дърво на две нива, което 

включва 8 възела, от които 6 са крайни. На първо ниво (най-силен фактор) е типа на 

методиката, а на второ ниво е факторът „факултет“. Вижда се, че обучението по 

нова методика поражда възли, в които разликата в оценките е с положителен знак, 

със стойности, значително по-високи от тези за обучените по старата методика. 

Например, средната стойност на повишението в оценките по нова методика  е ����� 

(възел 1), а за стара методика това повишение е едва ���
� (възел 2). 

Таблица 3. 

Описание на модела - класификационно дърво на „разлика“ според  

„методика“ и „факултет“ 

 

 

Фигура 3: Класификационно дърво на признака „разлика“ според 

факторите „методика“ и „факултет“ 
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Аналогична тенденция се забелязва и за отделните факултети: във възли с 

номера 3, 4 и 5, породени от възел 1 (нова методика), средните стойности са по-

високи от тези за възли с номера 6, 7 и 8, породени от възел 2 (стара методика), 

таблица 3-(б). „Положителната“ целева група е тази на студенти от факултет ЕЕА, 

обучени по нова методика и получили средно повишение на оценката ����, а 

„отрицателната“ целева група е на студентите от Транспортен факултет, обучени по 

старата методика, които са си намалили оценката средно с ���

 единици. 

Сравняването на средните стойности по факултети показва, че:  

• повишаването на успеха за студентите от Факултет ЕЕА по нова методика е 

два пъти по-голямо спрямо студентите, обучени по стара методика;  

• студентите от факултет МТФ повишават успеха си 10 пъти повече, ако се 

обучават по нова методика спрямо тези, обучени по стара методика;  

• за Аграрно-индустриален факултет повишението на успеха на обучените по 

нова методика е 3 пъти по-високо спрямо обучените по стара методика;  

• за студентите от Транспортен факултет при обучение по нова методика се 

наблюдава повишение, а по стара методика има понижение на успеха. 

 

4. Класификация на фактори по признака „разлика“ според „методика“, 

„факултет“ и „форма на обучение“ 

В раздел 4 е направено допълнително изследване на зависимостите, получени 

в раздел 3, като е добавен допълнителен фактор „форма на обучение“. 

Изследването е извършено чрез метода  Exhaustive CHAID и в резултат е получено 

класификационно дърво, изобразено на фигура 4 и описано в  табл. 4. 

 

Фигура 4. Класификационно дърво на признака „разлика“ според факторите 

„методика“, „форма“ и „факултет“ 
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Анализът на получените резултати е аналогичен на анализа в раздел 3,  но тук 

дървото има 3 нива и по-ясно се разграничават тенденциите за увеличаване на 

успеха по отношение на фактора „форма на обучение“. Формата на обучение е 

важен фактор, на второ ниво по значимост след „методика“ при обучение по нова 

методика, следван от фактора „факултет“. При това, за студенти в задочна форма, 

обучени по нова методика, повишението на оценките има статистически равни 

стойности в отделните факултети, т.е. факултетът не е фактор за студенти задочно 

обучение, обучени по нова методика. 

 

Таблица 4.  

Описание на модела - класификационно дърво на „разлика“ според  

„методика“, „форма“ и „факултет“ 

  

Както и в раздел 3, тук също се наблюдават значително по-високи средни 

стойности за групи, обучени по нова методика: възли 4, 8, 9, 10 имат значително по-

високи средни стойности от тези за възли 5, 6, 7, 11 (стара методика). Вижда се 

също, че задочните студенти от факултет МТФ, обучени по стара методика постигат 

почти идентични резултати с редовни студенти, обучени по нова методика, което 

определено означава силна мотивираност при студентите задочно обучение. 

 

5. Допълнително изследване на признака „повишение на успеха“ според 

формата на обучение 

Изследователски интерес налага допълнително изследване за това, какво е 

повишението на успеха отделно за редовно и задочно обучение. Изследването е 

направено чрез класификационно дърво при водещ фактор „форма на обучение“. 

Чрез този допълнителен анализ се потвърждава установената зависимост на 

резултатите от обучение от формата на обучение. Задочните студенти постигат по-

добри резултати (�����) спрямо редовните студенти (���

), фигура 5, таблица 5. 

Анализът на характеристиките на възлите от таблица 5 показва, че 

„положителната“ целева група (възел 6) е на задочни студенти, обучени по нова 

методика, а „отрицателната“ - на редовни студенти, обучени по стара методика 

(възел 7). Сравняването на възел 3 и възли 12 и 13 показва, че редовните студенти, 

обучавани по стара методика понижават успеха си с ���� единици, докато 

задочните студенти от факултети МТФ и ЕЕА повишават по стара методика с ����� 

оценката си по математика, а от факултети АИФ и ТФ намаляват значително успеха 

си ако се обучават по стара методика.  За студентите, обучени по нова методика е 

характерно отново значително повишение на успеха: средна стойност	���	 (възел 4) 

за редовно обучение и	��	�� (възел 6) за задочно обучение. 
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Таблица 5.  

Описание на модела - класификационно дърво на „разлика“ според  

„форма“, „методика“  и „факултет“ 

 

 

Фигура 5. Класификационно дърво на признака „повишение на успеха“ 

според факторите „форма“, „методика“  и „факултет“ 

 

ИЗВОДИ 

• Типа на приложената методика е решаващ фактор при формиране на 

оценката по Висша математика 3 в края на експеримента. Студентите, 

обучени по „нова методика“ имат значително по-високи средни стойности на 

окончателната оценка спрямо  обучаваните по традиционна методика; 

• Експерименталната  методика води до  повишаване на успеха на  

студентите от всички факултети, докато при обучение по традиционната  
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методика се наблюдава слабо повишение и дори понижение на успеха в 

някои факултети; 

• Новата методика оказва по-силно влияние върху студентите в задочна 

форма на обучение - при тях оценката се повишава два пъти повече, 

отколкото при редовните студенти.  

• Студентите, обучени по традиционна  методика понижават успеха си, 

докато всички, обучени по новата методика, повишават оценките си по 

математика. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чрез анализ на резултатите от обучението на студенти по Висша математика 

чрез метода класификационни дървета, са класифицирани факторите, оказващи 

влияние върху резултатите от обучението по Висша математика и са установени 

закономерности между изследваните признаци в зависимост  от типа на 

използваната методика, форма на обучение и факултет. Резултатите от анализа 

показват убедително предимствата на новата методика пред традиционната.  

Настоящата статия е част от задълбочено изследване ефективността от 

прилагането на компютърни програмни системи за изчисление и визуализация в 

обучението по математика [2,3].  
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