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 کاوی داده های تکنیکبا استفاده از 
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 پرویز اسدی ورمله
 

 چکیده

یکی از مشکالت نظام ت. اس دشوارتر اریبس شود یمتـفکری که به حل مشکل فـــــنی منتهی  از شود یمآموزشی  یها مشکلتفکری که منجر به حـل 

اقتصـادی به جامـعه است که  یها و خسارتروحـی و روانی به فرد  یها خسارتدبیرستان است که باعث  در مقطعآموزشی افت تحصیلی دانش آموزان 

قوانین  یها کیتکنحلیلی با استفاده از به این منظور ت اندن این خسارات باشد.سبرای به حداقل ر یحل راهام آموزشی باید به دنبال ظن . لذااند جبران رقابلیغ

 یها دادهموجود بین این فیلدها استخراج شده است.  نیو قوانسال اول دبیرستان صورت گرفت  آموز دانشنفر  4810 یبر رو تصمیم و درختهمبستگی 

ارائه این تحلیل از  در آنها جمع آوری شـده است. و تربیتی یا مشاوره یها پروندهتحقیق از طریق پایگاه داده نمرات دانش آموزان و  نیدر ا شده استفاده

در راستای بهبود  توانند یم ها و خانواده و پرورشآموزش  مسئوالن استفاده شده است. با استفاده از نتایج این تحلیل، RapidMiner یکاو داده افزار نرم

 آورند. به عملالزم را برای جلوگیری از افــــت تحصیلی دانش آموزان  ماتیو تصمرا بردارند  و الزممفید  یها قدموضعیت درسی دانش آموزان 

 همبـستگی نیقوان تحصیلی درخت تصمیم، افــت ،یکاو داده کلـیدی: یها واژه

 

 مقدمه .1

افت  دربارهبا توجه به مراحل پدیده آموزش صحبت  .آموزد یم در مدرسه از طریق برنامه درسی آموز دانشاست از آنچه  یا مجموعهفرایند آموزش به معنای 

تربیتی و روانشناسی  مدیریت یها رشتهاخیر تحقیقات زیادی در زمینه افت تحصیلی دانش آموزان در حیطه  یها سال در باشد. یو سطحتحصیلی نباید گذرا 

برای  یکاو دادهعلمی  یها روشاین تحقیق از  در ،اند پرداختهدر افت تحصیلی  مؤثر یها شاخصتعدادی از بررسی که هرکدام به  تربیتی صورت گرفته است

پایگاه داده نمرات دانش  پرسشنامه، تحقیق از طریق نیدر ا شده استفاده یها دادهاستفاده شده است.  افت تحصیلی بر مؤثر یها شاخص یو بررسکشف 

 و قواعد یبند دسته یها کیتکن ،ها داده پردازش شیو پ یساز آماده ،ها داده یآور جمعاز  پس شده است. یآور جمعآنها  و تربیتی یا مشاوره یها پرونده ،آموزان

نتایج حاصل از  از .میا نمودهشناسایی  را بر افت تحصیلی مؤثرعوامل  نیتر مهم ،ها روشاستفاده از نتایج این  و بابکار بردیم  ها دادهاین  یبر رورا  همبستگی

هرچه بهتر  و آموزشاز افت تحصیلی دانش آموزان  یریگ شیپ طور نیهم و بیشتری در افت تحصیلی دارند ریتأثجهت شناخت عواملی که  توان یم تحقیق این

که با استفاده از  شود یمذخیره  ها دادهدر پایگاه  ها دادهامروزه حجم زیادی از  .با دانش آموزان استفاده کرد نیوالد ،کیفیت ارتباط مسئولین و بهبودآنان 

 استخراج کرد.داده  ها گاهیپاموجود در این  یها دادهرا از بین  یباارزشاطالعات  توان یم یکاو داده ازجملهجدید  یها یفناور

درخت  تمیالگور ،یکاو دادهبخش دوم مبانی تحقیق بیان شده است که شامل توضیحات مختصری در رابطه با  در ادامه مقاله به این صورت تبیین شده است.

 ؛ کهشود یمشرح داده  لیتفص به شده ارائه یها روشبخش چهارم  در .شود یمبیان  مسئلهسوم تعریفی از  بخش در قواعد همبستگی است. تمیو الگورتصمیم 

و با استفاده از درخت تصمیم به همراه جداول  ینیب شیپ و قوانین همبستگی با استفاده از الگوریتم سبد خرید کشف ،ها داده پردازش شیو پ یساز آمادهشامل 

 .شود یمپیشنهادات بیان  بخش پایانی هم نتایج و در .شود یمتوضیح داده  ریتصاو

 . مبانی تحقیق2

 .میکن یممرتبط با این مقاله را بیان  یکاو دادهبخش به توضیحات مختصری در رابطه با مباحث  نیدر ا

 یکاو داده -2.1

تا دانش نهفته در  ردیگ یمداده را بکار  گاهیو پاماشین  یریادگی الگو، صیتشخ آمار، ازجملهمختلفی  یها روشاست که از  یا رشته انیمیک علم  یکاو داده

 یکاو دادهگفت  توان یم درواقع]4[مطرح در استخراج دانش نهفته است  یها روش نیتر مهمیکی از  یکاو داده رو نیازا .]3[انبوه اطالعات را استخراج کند

عبارت است از فرایند استخراج  یکاو داده .]6[باشد یم ها دادهدر  فهم و قابل دیمف شناسایی الگوهای معتبر، منظور بهفرایند استخراج دانش از پایگاه اطالعات 

 یکاو داده [.7]تجاری مهم  یها تیفعالدر  یریگ میتصماز آن در  و استفادهبزرگ  یها دادهاز پایگاه  اعتماد قابل و فهم قابل پیش ناشناخته، از اطالعات معتبر،

 [.8] ها دادهبرای استخراج الگوهای پنهان میان  ها دادهیعنی جستجو در پایگاه 
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 مراحل کشف دانش در پایگاه داده -2.2

 انبار داده یل( تشکالف

پیوسته و  یا مجموعهحالت کلی انبار داده  در .گیرد یمدر آن، انجام  یکاو دادهجهت انجام مراحل بعدی و  یکپارچهاین مرحله برای تشکیل محیطی پیوسته و 

 در حال تغییر بوده و پویا است. دائماًطبقه بندی شده است که 

 ها دادهانتخاب  -ب

دادن نتایجی  یکاو دادههستند و هدف  موردمطالعهکه  شوند یمخاب از پایگاه داده انت ییها داده، یکاو دادهعملیات  های ینههزدر این مرحله برای کم کردن 

 در مورد آنهاست.

 ها دادهتبدیل  -ج

تبدیل  مختصر مثلممکن است این تبدیالت خیلی راحت و  شود، انجام ها دادهباید تبدیالت خاصی روی  لزوماً یکاو دادهمشخص است برای انجام عملیات 

 باشد. یا رشتهاز مقادیر  ها دادهباال مثل تعریف صفات جدید و یا تبدیل و استخراج  های ینههزو با  بر زمانپیچیده و  یلیو خبایت به صحیح 

 ها دادهکاوش در  -د

 یلگوسازاو  شده استخراجنهفته در آنها  دانش مورد کاوش قرارگرفته، ها داده یکاو داده های یکتکنبا استفاده از  شود یمانجام  یکاو دادهدر این مرحله که 

 .گیرد یمصورت 

 تفسیر نتیجه -ه

 مراحل کشف دانش از پایگاه داده -1 . شکلشود یم ینمع یدمف یجو نتاموردبررسی قرارگرفته  یکاو ابزار دادهتوسط  شده ارائهالگوهای  در این مرحله نتایج و

شکل زیر آمده است. در  

.  
[8ه ]مراحل کشف دانش از پایگاه داد - 1شکل   

قوانین همبستگی یا انجمنیکشف  -2.3  

این است که یک تحلیل  ( هدفدهد یمرکورد یک سبد خرید را نشان  هر مثالًداریم ) ها تراکنشاست که یک جدول از  ینبر ادر کاوش قوانین انجمنی فرض 

 شامل ،شده یرهذخ یها تراکنشکشف قوانین انجمنی از  منظور به ها دادهخروجی کاوش  ینتر مهم ستونی یا مبتنی بر ویژگی روی رکوردها صورت پذیرد.

ذکر یک نکته در مورد کشف قوانین انجمنی آن است که قوانین  .باشند یم ها داده های یژگیومجموعه از  یو تالمقدم آنگاه است که  -از قوانین اگر یا مجموعه

مورد چرایی یا همان علیت این ارتباط سخنی به میان  در ودهند  یمنشان  را یاءاش از یا مجموعه تنها استلزام یک ارتباط میان وقوع توأمان شده استخراج

 [2].آورند ینم

 کشف قوانین انجمنی عبارتند از: یها تمیالگورارزیابی  یارهایمعبرخی از 

مقدار عددی  نیا .دیآ یم به دستدارند به کل تعداد رکوردها  هردو حضور A,Bاشیاء  در آنکه  (ییها تراکنش) ییتعداد رکوردها: از نسبت بانیپشت اریمع

 رکوردها است تعداد کل N.هستنداین است که این دو شئی بیشتر باهم در ارتباط  دهنده نشاناست که هرچه این عدد بیشتر باشد  کیو بین صفر 

=Sup(AB) : (1فرمول )
count(A∩B)

𝑁
 

∩در آنکه  𝐵) 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐴  است که آنها  ییها تراکنشتعداد𝐴 و B  وجود دارندباهم. 

. این معیار به دارد وجود A شئ ،در آنهاکه  ییها تراکنشبر تعداد  اند شدهتکرار  باهم A,B در آنهاکه  ییتعداد رکوردهااز تقسیم  رمعیا نیا :نانیاطم اریمع

از این معیار  استفاده .شوند یمکاوش قوانین انجمنی استفاده  یها تمیالگورتوسط  آمده دست بهمختلف برای مقایسه قوانین  در مقاالتهمراه معیار پشتیبان 
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آنها از این آستانه پشتیبان  مقدار بیاورد که به دستقوانینی را  تنها با مشخص کردن یک آستانه برای این معیار، تواند یماهمیت دارد که کاربر  علت نیا به

 کمینه کرد را نیقوان کردن دایپزمان  و نظر کرد جستجو صرفکه بتوان از بسیاری از فضای وسیع  شود یمکار سبب  نیا بیشتر باشد.

=conf(AB)( 2)فرمول 
sup (𝐴∪𝐵)

sup (𝐴)
 

اینکه ما دنبال خصایصی هستیم که افت تحصیلی دانش آموزان را مشخص کند تالی این قوانین افت  به خاطرموجود در قوانین همبستگی  یها مدلدر 

 است که در این مقاله استفاده شده است. fp-growth کشف قوانین همبستگی الگوریتم  یها روشاز  یکی .باشد یمتحصیلی 

 

 گیری یمتصمبا درخت  یبند دسته -2.4

از پیش تعریف شده است، این  یها گروهاز  یا مجموعهو سپس اختصاص دادن آنها به  ها دادهاز  یا مجموعه های یژگیوارزشیابی  درواقع یبند دسته

برای ایجاد یک  ها دادهاز  یا مجموعهاز دو مرحله تشکیل شده است: نظارت بر یادگیری از طریق آموزش  یبند دسته. باشد یم یکاو دادهقابلیت  ینتر متداول

 بر اساس آن مدل. ها داده یبند ستهدمدل و سپس 

تصمیم یک ساختار درختی شبیه نمودار گردش کار است که هر گره آن معرف یک آزمون  درخت است. یبند دسته های یتمالگوریکی از  گیری یمتصمدرخت 

 یها درخت. باشند یم یا دسته های یعتوزیا  ها دسته ی دهنده نشاندرخت  یها برگبر روی یک مقدار صفت است، هر شاخه نمایانگر یک برآمد از آزمون و 

 [7]تبدیل کرد. یبند دستهبه قوانین  یسادگ بهتصمیم رامی توان 

مسئله. تعریف 3  

وره موفقیت تحصیلی یا  از یک د  ر هنگام تحصیل بعد آموز د انش تحصیلی یعنی د  افتهای آموزشی هر کشور، افت تحصیلی است.  یکی از مشکالت نظام

های قبل سیر نزولی  طورکلی نمرات او نسبت به ماه قبل یا سال . به اشته باشد و یا تکرار پایه تحصیلی د یافته کاهشگیری او  ریج ظرفیت یاد تد متوسط، به

)معدل  >دوم(  مسالیننمره+ معدل  2.5) یعنی؛ نمره باشد 2.5نیمسال حداقل  اختالف معدل دو تحصیلی یعنی افت .[1] هد د نشان می  محسوس از خود

 نیمسال اول(.

 یها و پروندهآموزشی  سابقه ،یلیتحص شامل اطالعات شخصی، یانو دانشجوآموزشی دانش آموزان  یها دادهحجم وسیعی از  روزافزونهرساله شاهد رشد 

 .باشند ینم استفاده قابلمعمول  یها روش یلهوس به ها دادهاین حجم وسیع از  ؛ کهآموزشی هستیم یا داده های یگاهپادر  یا مشاورهو انضباطی 

 یکاو داده های یکتکن مناسب، های گیری یمتصم منظور بهاز آنها  و استفادهعظیم  یها دادهپایگاه  یناز چنبا توجه به مشکالت موجود در زمینه استخراج دانش 

 یکاو داده پردازد یمآموزشی  های یطمحبه کاوش دانش در  که زمینه تحقیقانی جدید، ینا قرار گرفته است. مورداستفادهاز آنها در امر آموزش  و استفاده

 در این پژوهش سعی شده است]5[پردازد یمدانشجویان  خصوصاًمحیط آموزشی  یها دادهکشف دانش از  یها روشکه به امر توسعه  شود یمآموزشی نامیده 

 از استفاده با، شوند میدر ادامه توضیح داده  که بر افت تحصیلی،مؤثر با عوامل  افت تحصیلی ارتباط بین کاهش نمرات دانش آموزان یا کردن پیداکه به 

 .شودپرداخته  کاوی داده های تکنیک

پایگاه داده -3. 1  

شامل  ها داده نیا کرمانشاه استخراج شده است. 3ناحیه  وپرورش آموزشاداره  یآموز دانشاز سیستم  یا دادهپایگاه  صورت بهموجود در این تحقیق  یها داده

 پایانی اول، نمره مستمر اول، و نمرهآموزشگاه  نوع ،تیجنس ،رشته کد رشته، نام درس، کد درس، نام آموزشگاه، نام خانوادگی، و نام نام ،یآموز دانششماره 

 بتیغ بودن، دوزبانه خانواده، طیمح خانواده، اقتصاد والدین در یادگیری، یهمکار سایر اطالعات آن مانند اضطراب، و باشد یمپایانی دوم  و نمرهدوم  مستمر

 .تربیتی گردآوری شده است و یا مشاوره یها پرونده پرسشنامه و قیاز طرمعلم و... مهارت ،هیتغذ ،آموز دانش

کاوی داده ابزار -3.2  

سال  از واست که با زبان جاوا نوشته شده است  باز متن کاوی دادهیک ابزار  افزار نرم این است. رپیدماینرافزار  نرمدر این مقاله  شده استفاده کاوی دادهابزار 

و همچنین یادگیری ماشین پوشش  کاوی دادهرایج  های الگوریتمسعی شده است تا حد امکان تمامی  افزار نرماین  در تاکنون توسعه داده شده است. 2001

 کاربرپسند وگرافیکی شکیل  رابط را نیز به آن الحاق نمود. کاوی داده باز متناین امکان نیز برای آن فراهم شده است تا بتوان سایر ابزارهای  و داده شود

 دهد میباالتر از سایر ابزارهای رقیب قرار  گردن ونیز آنرا یک سر  افزار نرم

. روش ارائه4  

افت  بینی پیشچشمگیری دارند همچنین  تأثیربا استفاده از اطالعات موجود در پایگاه داده هدف از این مقاله کشف عواملی است که در بروز افت تحصیلی 

ارتباط چندانی با  خصایصی را که شده آوری جمعابتدا در بین اطالعات  در تحصیلی دانش آموزان در صورت داشتن جند نمونه از خصایص تعریف شده است.

درخت  الگوریتم وادامه از الگوریتم اف پی گراوس برای کشف قوانین همبستگی موجود در بروز افت تحصیلی  در و ؛اند شده حذف اند نداشتهافت تحصیلی 

 .شوند میکامل شرح داده  طور بهارائه  های روش. در ادامه ایم کردهافت تحصیلی استفاده  بینی پیشبرای  4.5سی تصمیم
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 ها داده سازی آماده -4.1

تعدادی  بینی پیشابتدا با استفاده از تکنیک  در .گیرد میصورت  ها داده پایگاه روی بر ها داده سازی آماده و پردازش پیشفرایند  ها داده آوری جمعپس از فرایند 

 درس، کد درس، نام آموزشگاه، نام خانوادگی، نام و نام ،آموزی دانششماره  در بروز افت تحصیلی نداشته انداز جمله این خصایص تأثیریکه  هایی خصیصهاز 

از  و همچنین تعدادی از رکوردهایی که تعدادی بودن تغذیه دوزبانه خانواده، اقتصاد والدین در یادگیری، همکاری ،آموزشگاه نوع ،جنسیت ،رشته کد رشته، نام

 .اند شده حذف که دارای نویز بودند، رکوردهایی واست  نشده پرفیلدهای 

قوانین همبستگی -4.2  

. برای این دهد میاست این قوانین ارتباطات پنهان و بارزشی را مابین خصایص یک مجموعه داده نشان  کاوی دادهمهم  مباحث ازکشف قوانین همبستگی یکی 

نشان  م اف پی گراوس راتوسط الگوریت تولیدشدهبرخی از مجموعه قوانین  -2 شکل رپیدماینر استفاده شده است. افزار نرممنظور از الگوریتم اف پی گراوس در 

.دهد می  

 
 م اف پی گراوستوسط الگوریت یدشدهتولبرخی از مجموعه قوانین  -2شکل 

 زیر است. صورت به دشدهیتولتوضیح برخی از قوانین  2شکل با توجه به  

 داشته است.د افت تحصیلی وجو صد درصدبا اطمینان  اند داشتهمواردی که دانش آموزان گویش محلی  درصد 96: در 5قانون شماره 

صد با اطمینان  اند بوده (جلسات تشکیل کالس تعداد درصد 30تا 10یعنی بین متوسط )مواردی که دانش آموزان دارای غیبت  درصد 97: در 3قانون شماره 

 افت تحصیلی وجوداشته است درصد

 صد درصدعوامل اجرایی مدرسه با دانش آموزان مناسب نبوده با اطمینان  و رفتاردولتی بوده  -مواردی که نوع مدرسه عادی  درصد 83: در 13شماره قانون 

 افت تحصیلی وجوداشته است.

گیری تصمیمدرخت  -4.3  

 یا متوسط، مقدار کماز مدرسه به  بتیغ امتحان، در ادیز اضطراب داشتن به درس به مقدار متوسط، ، عالقه4.5سی توجه به الگوریتم درخت تصمیم با

 یرهایمتغ نیتر مهموعدم فعالیت اجتماعی از  خانواده نامناسب طیمح معلم کم یا متوسط، تحصیالت والدین در سطح دیپلم، ، مهارتاز تکنولوژی استفاده

 .دهد یمرا نشان 4.5سی مدل درخت تصمیم  در خروجی -3شکل  .استدرصد 65/98دقت مدل برابر  نشان داده شده است. در افت تحصیلی رگذاریتأث
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 4.5سی مدل درخت تصمیم  در خروجی -3شکل 

گیری نتیجه .5  

افت  بر اساسدانش آموزان  یبند دستهبرای  یساز مدلاول نتایج  قسمت .اند شده یبند دسته یکاو دادهدر این قسمت نتایج به دودسته بر طبق اهداف 

 .باشد یم ها داده از مجموعه شده استخراجقوانین  از ،آمده دست بهدوم نتایج  و قسمتتحصیلی یا عدم افت تحصیلی 

نتایج حاصل از الگوریتم درخت تصمیم -5.1  

و رپید ماینر  افزار نرماین قسمت از تحقیق با استفاده از  در افت تحصیلی دانش آموزان است. یبند دستههدف ساخت مدلی برای  یساز مدلقسمت از  نیدر ا

درافت  شده انتخاب یژگیو 17 نیاز ب 4.5سی درخت تصمیم  در مدلترتیب  نیو بد شده شیآزما ها داده یبر رو 4.5سی  تمدرخت تصمیم با الگوری مدل

 از: اند عبارت ها دادهافت تحصیلی از نتایج بررسی این  اثرگذار در یها یژگیو درمجموعبوده که  یژگیو 8 ریتأثنشان دادن  قادر بهط تحصیلی فق

 نداشتن ،استفاده از تکنولوژیهای جدید عدم خانواده دارای مشکل، طیمح زیاد از امتحان، مهارت کم یا متوسط معلم، اضطراب عالقه متوسط به درس خواندن،

 والدین. التیتحص فعالیت اجتماعی،

قواعد انجمنینتایج حاصل از الگوریتم  -5.2  

کشف قواعد  یها تمیالگورلذا  میا گرفته در نظریک سبد کاال  عنوان بهآنها بر افت تحصیلی را  ریتأثبرای بررسی  شده انتخاب یها یژگیوبا توجه به اینکه 

 عبارتنداز: Fp-Growthتوسط الگوریتم  دشدهیتول یها قانونتعدادی از بهترین  میا گرفتهانجمنی را بکار 

 افت تحصیلی وجوداشته است صد درصدمواردی که رفتار عوامل اجرایی با دانش آموزان نامناسب بوده با اطمینان  درصد 99در 

 است وجود داشتهافت تحصیلی  صد درصدمواردی که اضطراب از امتحان زیاد بوده است با اطمینان  درصد 98در 

 است وجود داشتهافت تحصیلی  صد درصدبا اطمینان  دوزبانه بودن(اند ) داشتهمواردی که دانش آموزان گویش محلی  درصد 96در 

 است وجود داشتهافت تحصیلی  صد درصدبا اطمینان  اند بودهمواردی که دانش آموزان دارای غیبت متوسط  درصد 97در 

افت تحصیلی  صد درصدعوامل اجرایی مدرسه با دانش آموزان مناسب نبوده با اطمینان  و رفتاردولتی بوده  -واردی که نوع مدرسه عادی م درصد 83در 

 است وجود داشته

 وپیشنهادات یبند جمع -5.3

استفاده  ها روشولی هنوز هم برای بسیاری از این کاربردها این  اند شدهمختلف استفاده  یو کاربردهادر صنایع  یکاو داده یها روش ریاخ یها سالاگرچه طی 

کافی ثبت شده  یها دادهفقدان  هم آن علت قرار گرفته است. مورداستفاده تر کمآموزشی معروف است  یکاو دادهدر حوزه آموزش که به  یکاو داده. اند نشده

در ارتباط هستند، در افراد  گریکدی با حصیلی سهیم هستند که این عوامل پیچیده هستند،مختلفی درافت ت عوامل گفت درزمینه افت تحصیلی، توان یم است.
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 و ازمعلول علل دیگری باشند  توانند یمولی خود  روند یمعلل افت تحصیلی بشمار  و هرچند آنها یکسان نیست ریتأث ها زمانهمه  در و مختلف تفاوت دارند،

علمی برای  یها از روشآموزش یکی  در حوزه یکاو داده بکار بردنلذا  .صورت بگیرد یو علمهرکدام باید مطالعات دقیق  ریتأثطرفی برای نشان دادن میزان 

امور دفتری  نیمسئولآنها که توسط  و نمرات ها درسدادهای مربوط به  بر ثبتآموزشی عالوه  مراکز افت تحصیلی است. اگراین ادعا یعنی بررسی بررسی 

 با لذا .شود ینمداده احساس  فقدان ،نمایند ثبتکامل  طور بهدانش آموزان را  یشناخت روانشناختی و متغیرهای رفتاری و  تیجمع یها داده شود یمانجام 

شناختی و متغیرهای  تیجمعدانش آموزان بر اساس متغیرهای  یها یژگیو یبند خوشهو  یبند طبقهدرزمینه،  یکاو دادهاز  توان یم داشتن مجموعه داده

عملکرد  آموزان، و دانشجویان سی ترک تحصیل دانشربر ،بر اساس معدل در طول ترم ناموفقموفق و  شناسایی دانش آموزان یبرا ،یشناس روانرفتاری و 

 یازهاینشناسایی  پیشگویی نتایج نهایی نمرات، ،ارتباط با دانش آموزان تیریمد ،دانش آموزان نام ثبت ینیب شیپ .به کاربرددانش آموزان  تمعلمان و شکایا

پرو  جادیا دانش آموزان، یها دادهخودکار دانش از  کشف تمایالت دانش آموزان، یالگوها ییشناسا خاص برای دانش آموزان، ها دورهدانش آموزان، انتخاب 

 استفاده نمود. آموزشی یکاو دادهکارهای دیگرمی توان از  یلیو خفایل دانش آموزان 

 دیو تأکبا نظارت دانش آموزان به مشاوران مراکز آموزشی  التیو تما یشناخت روانمتغیر  یها داده یآور جمعکه کار  شود یمپیشنهاد  ها دادهبرای تجمیع این 

در  ها دادهدر دادن این  تا ندینمادریافت  میرمستقیغ طور بهآموزان  از دانشرا  ها دادهکه این  ییها تیساروزانه توسط طراحی  صورت بهتا بیشتر محول 

 عوامل ماهیانه انجام شود تا الگوهای تمایالت دانش آموزان نسبت به دروس، معلمان، صورت به یکاو دادهسپس روی آنها عملیات  و معذورات قرار نگیرند

 تمهیدات الزم صورت گیرد.نسبت به آنها  جهیو درنتبا آموزش آنها شناسایی شود  موارد مرتبط ریو سا اجرایی
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