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یادگیري مدارس هوشمند  –هاي ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش

اکتشافی بوده است که در آن،  ترکیبیهاي تحقیق روش انجام این پژوهش از نوع روش. انجام شده است
این پژوهش،  کیفی بخش در. نخست بخش کیفی به اجرا درآمده و پس از آن بخش کمی انجام شده است

نفر از  24مصاحبه عمیق و با در مدارس هوشمند  ارتباطات و اطالعات فناوري نفر از متخصصان 6 با
 انجام مصاحبه نیمه هدایت شده بودند، شده ابانتخ برفی هدفمند و گلوله گیرينمونه روش به معلمان که

اي محقق ها و مطالعه عمیق مبانی نظري، در قالب پرسشنامهنتایج حاصل از تحلیل محتواي مصاحبه. شد
راهکارهاي ارزشیابی در بهبود  )شناختی، باطالعات جمعیت)الف: بخش 2تنظیم شد که مشتمل بر  ،ساخته

در بخش . هوشمند در دو بخش وضعیت مطلوب و وضعیت موجود بودیادگیري مدارس  -فرآیند یاددهی
نفر از  8نفر از معاونان و  24نفر از مدیران، 24نفر از معلمان، 254کمی پژوهش، پرسشنامه توسط 

اي گیري طبقهکارشناسان و متخصصان فناوري اطالعات و ارتباطات تکمیل شد که این افراد به روش نمونه
هاي هاي ارزشیابی، روشترین روش به دست آمده حاکی از این بود که از جمله مهم نتایج. انتخاب شدند

، داراي بیشترین اهمیت و رتبه »ت برنامهها و ماهیبا هدف شیابیهاي ارز ها و ابزار یندآفرهمخوان بودن «
ه صورت آنالین از طور مداوم و ب انجام گرفتن ارزشیابی به«در رتبه دوم، » ارزشیابی به موقع بودن«اول، 
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  مقدمه
فناوري اطالعات و ارتباطات کلید توانمندسازي در توسعه جوامع به خصوص در بهبود 

هاي آموزشی فناوري یکی از طرح 1مدارس هوشمند. سیستم آموزش و پرورش است
و  2یاس(یادگیري در جهان –اطالعات و ارتباطات است که براي ابداع فرآیندهاي یاددهی 

گیري هوشمندانه و به منظور ارتقاي کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت، با بهره) 2013همکاران،
در این گونه ). 1390نامه هوشمندسازي مدارس،شیوه( انداز نهاد رسانه به وجود آمده

ارتباطات و مدارس اجراي کلیه فرآیندها اعم از مدیریت، ارزشیابی، اسناد و امور دفتري، 
قیسوندي و (مبانی توسعه آنها، مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات است

آموزان منعطف هاي دانشها و ویژگیاین گونه مدارس نسبت به توانایی).1393همکاران،
کنند و یادگیرندگان را به سازگار کردن خود با ملزومات از پیش تعیین شده وادار عمل می

-هاي آموزشی مدرن و سنتی را نمایان میتفاوت بین روش کنند، این مطلبنمی

  ).1393فاضلیان و نظري،(کند
هاي به کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس موجب تحول در سیاست

هاي تدریس روش هاي ارزشیابی،آموز، روشسنتی، مفاهیم سوادآموزي، نقش معلم و دانش
؛ مجتهد زاده و 42015و سموندسوري،  3سیواگامی(آموز شده استو تعامل معلم و دانش

و  7؛ لو62000، کرامارکی و فلدمن، 2013و همکاران،  5؛ دورانی1392همکاران، 
گیري از فناوري باشد بهرهآنچه در این پژوهش مهم می ).82003؛ شیدت، 2001دیگران،

انی چون ال پژوهشگر. هاي ارزشیابی مدارس هوشمند استاطالعات و ارتباطات در روش
؛ سبحانی نژاد و فتحی )1393(؛ اناري نژاد و محمدي)2013(و همکاران 9سود

گیري از فناوري اطالعات و به اهمیت بهره) 1387(و زارعی زوارکی) 1388(واجارگاه
یادگیري، اثربخشی آن در بهبود یادگیري و تغییر در محیط  -ارتباطات در فرآیند یاددهی 

سازي، شبکه آموزشی، یادگیري به کمک کامپیوتر، آزمایشگاه شبیه یادگیري به واسطه امکان
گروهی با استفاده از کامپیوتر و اینترنت، جستجو و  کار هاي پژوهش،هسته مجازي،

  .اندهاي ارزشیابی اشاره نمودهپژوهش از طریق وب، تهیه طرح درس و روش
هاي ارزشیابی در مدارس باشد شیوهالذکر مهم میهاي فوقآنچه که در بین پژوهش

دانیم کلید پیشرفت جوامع امروزي در دست آموزش و طور که میهمان. هوشمند است
هاي هاي نظري مشغول گردد و با شیوهاگر نظام تعلیم و تربیت با بحث. پرورش است
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برو ناکارآمد و قدیمی راه خود را ادامه دهد یقیناً همه ابعاد جامعه با رکود فراگیر رو
هاي آن کوتاه شده و هاي علمی و نظریهآیا در جهانی که امروزه عمر بحث. هند شدخوا

هاي قدیم دستگاه عظیم آموزش و گردد؛ رواست با همان روشبسیار سریع دچار تغییر می
پرورش نظارت و ارزیابی شود؟ آیا ابزار و سازوکارهاي موجود در مدارس جوابگوي 

اهداف جهان مدرن با ابزار و امکانات غیرمدرن قابل  هاي ارزشیابی جدید هست؟ آیاروش
آموزان در هنگام ورود به مدرسه و خروج از آن قابل ارزشیابی هستند؟ آیا انگیزه دانش

  .اي شودویژه مقایسه است؟ بنابراین باید به عنصر ارزشیابی در مدارس امروزي توجه
و  10البیس(شودمحسوب مییادگیري  -ارزشیابی یک عنصر حیاتی در فرآیند یاددهی 

هاي بهبود کیفیت ها و استراتژيمشیارزشیابی در محوریت تمام خط). 2010همکاران،
ارزشیابی می تواند بر تدریس و ). 2004، 11یونسکو(آموزشی در کشورهاي امروزي است

گیري فرآیند آموزشی و عمل ارزشیابی براي اندازه). 2004، 12اندروز(آموزش تأثیر بگذارد
ها و گیرد، این عمل باید به جاي تأکید بر شکستبراي دسترسی به اهداف درس انجام می

ارزشیابی نباید به . آموزان همراه باشدها با تعامل و ایجاد انگیزه در دانشعدم موفقیت
عنوان شاخص موفقیت مدرسه در نظر گرفته شود بلکه باید علت موفقیت به وسیله کاربرد 

-همچنین ارزشیابی می. آموزان باشدبزار براي ترویج بیشتر موفقیت دانشآن به عنوان یک ا

ها را به منظور بهبود و اصالح روش تدریس تواند نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت
 .)2013دورانی و همکاران،(مشخص نماید

 تواند به کارآمدتر کردن نظام آموزشیمسلماً ایجاد یک نظام ارزشیابی کارآمد می

از سوي دیگر، با استفاده از . هاي آن کمک نمایدهوشمند و شفاف ساختن فعالیت مدارس
توان اطمینان الزم را درباره میزان تحقق رسالت و اهداف آموزشی به اطالعات ارزشیابی می

 همیشه باشد که ايگونه به باید مدارس هوشمند ارزشیابی نظامبه همین منظور . دست آورد

 به آموزاندانش عملکرد از جانبه همه تر ودقیق تصویري و کند راهمف را ارزشیابی امکان

این مهم در مدارس هوشمند داراي ویژگی هاي  ).1391عسگري و گویا، (دهد دست
  :اند از جملهخاصی است و پژوهشگران متعددي در این زمینه به پژوهش پرداخته

را امکان بازخورد سریع و هاي ارزشیابی ویژگی) 1386(نتایج پژوهش آیتی و همکاران
هاي جدید و کیفی با کمک فناوري اطالعات و ارتباطات، با گیري از روشمتنوع، بهره

، ) 2003(13همچنین لویز و وایت الك. کندهدف اصالح و با مشارکت فراگیرندگان ذکر می
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از جمله ویژگی هاي روش هاي ارزشیابی را ) 2006(15و مدریستچر) 1995(14گاتسچالک
نظر زمان و هدف بررسی کردند، پژوهش آنها نشان داد که ارزشیابی باید به یادگیرندگان  از

 نتایج پژوهش. براي حل مشکالتشان کمک کند و اجراي آن در فواصل مختلفی انجام شود

آموزش و پرورش با فناوري "تحت عنوان ) 2011( 18و هاریس 17سالیناز، 16سنچز
حاکی از آن بود که اثربخشی فناوري  "اطالعات و ارتباطات در کره جنوبی و شیلی

اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیري به شدت به ابزار مربوط مانند دسترسی به 
دورانی و (فناوري، ارزشیابی مناسب از آموزش و ایجاد انگیزه عمومی بستگی دارد

نیز نشان داده است که ارزشیابی به معلم و ) 1391(پژوهش اصل مرز). 2013همکاران،
و با نشان  کندهاي تربیتی و آموزشی کمک میآموزان در دستیابی مطمئن به هدفدانش

دادن نقاط قوت و ضعف فرآیندهاي تدریس و یادگیري، موجبات اصالح و بهبود به موقع 
کند براي نیل به این اهداف باید مسائلی همچون اصل مرز تأکید می. زدساآنها را فراهم می

  . هاي ارزشیابی را مورد توجه قرار دادافزایش کیفیت ارزشیابی، ایجاد تنوع در شیوه
 آموزان استمشکل عمده کشورها سطح پایین عملکرد یادگیري دانش باتوجه به اینکه 

آموز محور براي باال بردن سطح عملکرد دانشدر همین راستا تأکید بر رویکرد آموزشی 
به همین منظور سیستم ارزشیابی مدارس هوشمند . آموزان ضروري استیادگیري دانش

 البیس(آموزان را باال ببردآموز محور سطح کلی عملکرد دانشباید با تأکید بر رویکرد دانش

نامه و شیوه) 1390(سریزدي، مدرس ) 2012(19همچنین سلطانی. )2010و همکاران،
هاي مهم ارزشیابی در مدارس هوشمند را از جمله ویژگی) 1390(هوشمندسازي مدارس

-اي، به موقع بودن و دانشهاي چندگزینهها، روشجامعیت، استمرار، اجرا در انواع شکل

-نیز از جمله راهکارهاي شکل) 1392(مهاجران و همکاران. کنندآموزمحور بودن ذکر می

ها و هاي الکترونیکی و سنجش مهارتیري صحیح مدارس هوشمند را طراحی آزمونگ
نیرومند . کنندآموزان و دادن بازخورد الکترونیکی نتایج به آنها را ذکر میهاي دانشآموخته

آموزان در مدارس هوشمند به جاي نیز معتقدند که ارزشیابی از دانش) 1392(و همکاران
دار صورت پذیرد، همه روزه و به طور مداوم انجام گیرد هاي فاصلهاینکه در مقاطع و نوبت

عسگري و . و از راه دور باشند onlineها هم به صورت و تعدادي از این آزمون
-کنند که نظام ارزشیابی مدارس هوشمند متفاوت و مجزا از نظامنیز ذکر می) 1391(گویا

اي باشد که همیشه امکان ارزشیابی را این نظام باید به گونه. هاي فعلی ارزشیابی است
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توانند از طریق اینترنت به آموزان و والدین میدر این نظام معلمان، دانش. فراهم کند
هاي مختلف ارزشیابی دسترسی داشته باشند، به طور کلی نظام ارزشیابی مدارس  بخش

العات به دست پذیر و براي یادگیرنده مأنوس و قابل استفاده است و اطهوشمند انعطاف
نیز یکی ) 1387(پور و همکاران بیرمی. آمده از ارزشیابی، از اعتبار مناسبی برخوردار است

هاي گوناگون هاي مستمر به شیوههاي کارآمد ارزشیابی را توجه بیشتر به ارزشیابیاز مقوله
. کنندهاي کتبی ذکر میهاي آموزشی و نه استفاده صرف از آزمونو با استفاده از فناوري
نیز یکی از مهمترین متغیرهاي تأثیرگذار بر یادگیري ) 1392(هداوند و کاشانچی

هاي مناسب براي سنجش میزان یادگیري و الکترونیکی از دیدگاه کارکنان را طراحی آزمون
) 1390(همچنین هداوند .دانندارائه بازخوردهاي به موقع به عوامل ذیربط و ذینفع می

هاي مشخص مقایسه وضع کنونی را با جري آموزش باید طی زمانکند که مپیشنهاد می
هاي آموزش مجازي انجام دهد، این ارزیابی مانع ایجاد شکاف بین اهداف و  استراتژي

نیز یکی از مهمترین اهداف مدارس هوشمند را ) 1393(فاضلیان و نظري. شودها میروش
ب با استعدادها و پیشرفت هاي مستمر و متناسایجاد محیطی مناسب براي ارزیابی

  .کنندآموزان ذکر می دانش
هاي تدریس انطباق دهند و کند تا خودشان را با استراتژيارزشیابی به معلمان کمک می

آمیز داشته باشند، آموزان توجه کنند تا فرصتی براي یادگیري موفقیتبه نیازهاي دانش
سازد تا تنیده شود، معلمان را قادر میهنگامی که ارزشیابی و آموزش به طور مؤثر در هم 

به ). 2010البیس و همکاران،(آموزان را در زمان مناسب بیابندنیازهاي فردي یادگیري دانش
طور کلی سنجش و ارزشیابی جزء ثابت و الینفک هر نوع نظام آموزشی است و از جمله 

 ).1387،زوارکی عیزار(آیدهاي مهم و تأثیرگذار در فرآیند آموزش به حساب میفعالیت

رغم مزایاي غیر قابل انکار ارزشیابی در مدارس هوشمند، این فرآیند همواره با موانع و علی
و 20و جامتشو )1392(هاي فرزانهنتایج پژوهش .هایی روبرو بوده استچالش

دهد که بیشترین مشکالت ارزشیابی، مربوط به امکان اجراي نشان می) 2007(همکاران
حضوري در منزل و کمترین مشکالت مربوط به تناسب معیارهاي ارزشیابی هاي آزمون
نشان داد که ارزشیابی ) 1392(هاي فرخنده زاده و رخشاهمچنین یافته. آموزان استدانش

نیز ) 1390(هداوند. قرار داردها در سطح پایین پایانی درسطح مدارس نسبت به دیگر روش
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اوري اطالعات با فرآیندهاي آموزش و استقرار نظام هاي تلفیق فناز جمله مهمترین چالش
 .آموزش الکترونیکی را فقدان روش هاي نظارتی صحیح بیان می دارد

هاي آموزشی را در راستاي ايتواند چند رسانهتدوین معیارهایی براي ارزشیابی می
. )1391مرتضوي اقدم و همکاران،(یادگیري بهبود ببخشد –رشد و تکامل اصول یاددهی 

هاي علمی، در همین راستا و به دلیل عدم وجود یک چارچوب و ابزار در کشور ما، بررسی
ها و استانداردهاي تعیین هاي نظارت و ارزشیابی، شناخت ویژگیتعیین و تدوین مالك
گرایانه ضروري است و همین امر اهمیت هاي هوشمندانه و واقعشده و سیاستگذاري

و تدوین یک چارچوب جامع و مناسب براي ارزشیابی نظام  پرداختن به مقوله ارزشیابی
هاي آن در مدارس یادگیري الکترونیکی و مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات و برنامه

این پژوهش ضمن شناسایی هر یک از این راهکارها . سازدایران را بیش از پیش آشکار می
در آموزش و پرورش، موجبات اثربخشی  بندي هر یک از این موارددر نظر دارد با اولویت

کارگیري این راهکارها انتظار  یادگیري را فراهم سازد و با به –و کارآمدي فرآیند یاددهی 
هاي مبتنی بر یادگیري بهبود پیدا کند و در کل، کیفیت آموزش -رود که فرآیند یاددهی می

عه فناوري اطالعات و به این ترتیب توس. فناوري اطالعات و ارتباطات افزایش یابد
ارتباطات در آموزش و پرورش با هدف ایجاد تحول در نظام آموزشی، پایه و اساس 

هاي سال اخیر گام 5استان سمنان نیز طی . موجودیت یک نظام آموزشی کارآمد است
 192ارزشمندي در جهت توسعه آموزش الکترونیکی برداشته و طبق آخرین آمار تعداد 

در این راستا شناسایی راهکارهاي . اندتان سمنان هوشمندسازي شدهمدرسه از مدارس اس
تواند اثربخشی و یادگیري مدارس هوشمند، می –ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی 

یادگیري تضمین نموده و از هدر  –ها را در فرآیند یاددهی کارگیري فناوري کارآمدي به
با توجه . شود، جلوگیري نمایدگذاري میایههاي هنگفتی که در این حوزه سرمرفتن بودجه

گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی، بهبود فرآیند به اینکه هدف از بهره
یادگیري است، یکی از عوامل مهم در تعیین میزان بهبود این فرآیند، ارزشیابی  -یاددهی

هاي ز است راهکارها و شیوهبا توجه به تحول ایجاد شده در مدارس هوشمند، نیا. است
اي باشد که موجبات شود به گونهارزشیابی هم که در این نوع مدارس به کار گرفته می

یادگیري را فراهم آورد تا از این طریق بتوان از صحت اثربخشی  -بهبود فرآیند یاددهی
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ه لذا این پژوهش ب. گذاري هنگفت در هوشمندسازي مدارس اطمینان حاصل نمودسرمایه
  :سؤال پژوهشی اصلی است 2دهی به دنبال پاسخ

یادگیري در مدارس هوشمند  –راهکارهاي ارزشیابی به منظور بهبود فرآیند یاددهی  .1
  باشد؟شامل چه مواردي می

ها و راهکارهاي ارزشیابی شناخته شده در مدارس هوشمند گیري از روشبهره .2
  استان سمنان به چه میزان است؟

  
  روش

ها، از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ مالك نحوه گردآوري دادهپژوهش حاضر 
باشد؛ چرا که در این پژوهش ضمن شناسایی توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می

توان جهت بهبود یادگیري، از نتایج آن می –راهکارهاي ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی 
 .وضعیت موجود استفاده کرد

، 21هاي ترکیبیپژوهش. یبی و از نوع اکتشافی استهمچنین روش پژوهش، ترک
هاي تحقیق کمی و کیفی به مطالعاتی هستند که با استفاده از ترکیب دو مجموعه روش

، پژوهشگر 23اکتشافی ترکیبیهاي تحقیق در طرح). 2003، 22کرس ول(رسندانجام می
- منظور ابتدا به گردآوري دادهبراي این . باشدیابی درباره موقعیت نامعین میدرصدد زمینه

ها شماري از پدیدههاي بیانجام این مرحله او را به توصیف جنبه. پردازدهاي کیفی می
هاي کیفی، سعی بر هاي حاصل از دادههدایت می کند و در نهایت پژوهشگر بر مبناي یافته

  .میسر سازدها را پذیري یافتههاي کمی را گردآوري کند تا تعمیمآن دارد که داده
با استفاده از مصاحبه نیمه هدایت شده، به طرح ، در این پژوهش در بخش کیفی 

 -سؤاالت کلی در راستاي شناسایی راهکارهاي مهم ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی 
یادگیري از طریق کارشناسان و متخصصان فناوري اطالعات و ارتباطات، معلمان و مدیران 

هاي نیمه هدایت شده، شناسایی محور اصلی مصاحبه. ته شدمدارس هوشمند پرداخ
در بخش . یادگیري مدارس هوشمند بود -راهکارهاي ارزشیابی در  بهبود فرآیند یاددهی 

کاوي و مروري بر تجارب کشورهاي موفق در زمینه کمی نیز نتایج حاصل از بهینه
  6، تحلیل محتواي هوشمندسازي مدارس، بررسی عمیق پیشینه و مبانی نظري پژوهش

 24مورد مصاحبه انجام شده با کارشناسان و متخصصان فناوري اطالعات و ارتباطات و 
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مورد مصاحبه نیمه هدایت شده با معلمان، در نتیجه ترکیب این موارد، پرسشنامه پژوهش 
راهکارهاي ارزشیابی مؤثر بر فرآیند ) شناختی، باطالعات جمعیت) بخش الف 2در

اي که در درجه 5یادگیري در دو وضعیت مطلوب و وضعیت موجود با طیف  –یاددهی 
مطرح شده بر بهبود ) هايگویه(این بخش بیانگر میزان تأثیرگذاري هر یک از عوامل 

  .یادگیري در مدارس هوشمند بود، طراحی شد –فرآیند یاددهی 
 95ه پایلوت تعداد به منظور تعیین ضرایب پایایی پرسشنامه، در ابتداي امر و در مرحل

پرسشنامه در بین جامعه آماري که نمونه پژوهش از آن انتخاب شده است، توزیع و 
آلفاي (ها، ضریب پایایی هاي این پرسشنامهآوري گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده جمع

قسمت وضعیت موجود پرسشنامه که به بررسی میزان توجه به راهکارهاي ) کرونباخ 
پردازد و بخش وضعیت مطلوب پرسشنامه که به بررسی میزان اهمیت ابی میمختلف ارزشی

پردازد در یادگیري می –هریک از این راهکارهاي مطرح شده در بهبود فرآیند یاددهی 
  .ارائه شده است 1جدول 

  

  ضریب پایایی پرسشنامه: 1جدول 
  وضعیت موجود  وضعیت مطلوب  تعداد گویه
7  85/0  88/0  

  

  پژوهشهاي یافته
راهکارهاي ارزشیابی مؤثر بر “به منظور پاسخگویی به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه

، پس از مطالعه »یادگیري مدارس هوشمند شامل چه مواردي است؟ –بهبود فرآیند یاددهی 
 7هاي انجام شده،دقیق مبانی نظري و پیشینه پژوهش و همچنین تحلیل محتواي مصاحبه

راهکارهاي ارزشیابی که در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیري مدارس مورد از مهمترین 
هوشمند نقش داشتند شناسایی شدند و از دیدگاه معلمان، مدیران، معاونان و کارشناسان و 

دهندگان دیدگاه پاسخ. متخصصان فناوري اطالعات و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفتند
ها از لحاظ میزان اهمیت خی دو براي گویهنتایج آزمون ها و در خصوص تک تک گویه

و همچنین از لحاظ ) وضعیت مطلوب(یادگیري –ها در بهبود فرآیند یاددهی این گویه
در جدول ) وضعیت موجود(یادگیري  –ها در بهبود فرآیند یاددهی میزان توجه به این گویه

  .ارائه شده است 2



  
  

  نتیجه آزمون خی دو براي وضعیت  مطلوب و وضعیت موجود راهکارهاي ارزشیابی: 2جدول 
  یادگیري مدارس هوشمند –میزان اهمیت گویه در بهبود فرآیند یاددهی 

  )وضعیت مطلوب(
یادگیري مدارس  –میزان توجه به گویه در بهبود فرآیند یاددهی   سطوح پاسخ

  )وضعیت موجود(هوشمند

  گویه ها
  درجه
  آزادي

  باقیمانده  خی دو
فراوانی مورد 

  انتظار
فراوانی مشاهده 

  شده
  

فراوانی مشاهده 
  شده

فراوانی مورد 
  انتظار

  درجه آزادي  خی دو  باقیمانده

  *316/108  2  به موقع بودن ارزشیابی
(sig=0.000)  

  0/10  0/62  72  خیلی کم  -  -  -

290/149*  
(sig=0.000)  

4  
  0/27  0/62  89  کم  -  -  -

  -0/35  0/62  27  متوسط  17  3/103  -3/86
  0/59  0/62  121  زیاد  144  3/103  7/45
  -0/61  0/62  1  خیلی زیاد  149  3/103  7/40

عنوان  تلقی شدن ارزشیابی به
ابزاري اساسی براي طراحی و 

  برنامه ریزي
2  

  
  

187/46*  
(sig=0.000)  

  -0/48  0/62  14  خیلی کم  -  -  -

806/245*  
(sig=0.000)  

4  
  0/64  0/62  126  کم  -  -  -

  0/70  0/62  132  متوسط  47  3/103  -3/56
  -0/54  0/62  8  زیاد  129  3/103  7/25
  -0/32  0/62  30  خیلی زیاد  134  3/103  7/30

در برگیرنده بودن ارزشیابی کل 
اجزاء برنامه آموزش 

  الکترونیکی
2  865/190*  

(sig=0.000)  

  -5/20  5/77  57  خیلی کم  -  -  -

168/136*  
(sig=0.000)  

3  
  5/34  5/77  112  کم  -  -  -

  5/59  5/77  137  متوسط  22  3/103  -3/81
  -5/73  5/77  4  زیاد  214  3/103  7/110
  -  -  -  خیلی زیاد  74  3/103  -3/29

جامع بودن ارزشیابی از هر دو 
  * 890/146  2  )پایانی(منظر تکوینی و تراکمی

(sig=0.000)  

  5/38  5/77  116  خیلی کم  -  -  -

342/39*  
(sig=0.000)  

3  
  -5/38  5/77  39  کم  -  -  -

  - 5/6  5/77  71  متوسط  6  3/103  -3/97
  5/6  5/77  84  زیاد  174  3/103  7/70
  -  -  -  خیلی زیاد  130  3/103  7/26

  4  *000/549  -0/46  0/62  16  خیلی کم  -  -  -  *281/2  1همخوان بودن فرآیندها و 
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  یادگیري مدارس هوشمند –میزان اهمیت گویه در بهبود فرآیند یاددهی 
  )وضعیت مطلوب(

یادگیري مدارس  –میزان توجه به گویه در بهبود فرآیند یاددهی   سطوح پاسخ
  )وضعیت موجود(هوشمند

  گویه ها
  درجه
  آزادي

  باقیمانده  خی دو
فراوانی مورد 

  انتظار
فراوانی مشاهده 

  شده
  

فراوانی مشاهده 
  شده

فراوانی مورد 
  انتظار

  درجه آزادي  خی دو  باقیمانده

ها و  ابزارهاي ارزشیابی با هدف
  ماهیت برنامه

(sig=0.000)  -  -  -  0/159  0/62  221  کم  (sig=0.000)  
  0/2  0/62  64  متوسط  -  -  -

  -0/54  0/62  8  زیاد  142  0/155  -0/13
  -0/61  0/62  1  خیلی زیاد  168  0/155  0/13

طور  انجام گرفتن ارزشیابی به
صورت آنالین از  مداوم و به

  دانش آموزان
3  400/204*  

(sig=0.000)  

  0/20  0/62  82  خیلی کم  6  5/77  -5/71

387/335*  
(sig=0.000)  

4  
  -0/14  0/62  48  کم  -  -  -

  0/114  0/62  176  متوسط  26  5/77  -5/51
  -0/59  0/62  3  زیاد  123  5/77  5/45
  -0/61  0/62  1  خیلی زیاد  155  5/77  5/77

  *652/88  2  اجراي انواع ارزشیابی
(sig=0.000)  

  -0/40  0/62  22  خیلی کم  -  -  -

903/139*  
(sig=0.000)  

4  
  0/37  0/62  99  کم  -  -  -

  0/46  0/62  108  متوسط  27  3/103  -3/76
  0/15  0/62  77  زیاد  127  3/103  7/52
  -0/58  0/62  4  خیلی زیاد  156  3/103  7/23

05/0<                              *ρ  
  
  
  



، با توجه به اینکه آزمون خی دو براي وضعیت 2 بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
به لحاظ آماري  05/0ها با درجه آزادي مربوط به هرگویه در سطح مطلوب تمامی گویه

ها، بین فراوانی مشاهده توان گفت در خصوص تمامی گویهمعنادار است، به این ترتیب می
دهندگان ین معنی که پاسخبه ا. شده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معناداري وجود دارد

یادگیري مدارس هوشمند در سطح  -ها را در بهبود فرآیند یاددهی میزان اهمیت این گویه
درصد از پاسخ دهندگان  94به بیان دیگر . اندخیلی زیاد، زیاد و متوسط ارزیابی کرده

درصد  93 درصد اهمیت گویه دوم را باال، 84، )زیاد و خیلی زیاد(باالاهمیت گویه اول را 
درصد اهمیت گویه چهارم را  باال، تمامی پاسخ دهندگان 98 اهمیت گویه سوم را باال،

درصد اهمیت گویه  91درصد اهمیت گویه ششم را باال و  89اهمیت گویه پنجم را باال، 
  .اندهفتم را باال ارزیابی کرده

تمامی  شود، آزمون خی دو براي وضعیت موجودمشاهده می 2همچنانکه در جدول 
به . به لحاظ آماري معنادار است 05/0ها با درجه آزادي مربوط به هر گویه، در سطح گویه

ها، بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی توان گفت در خصوص تمامی گویهاین ترتیب می
دهندگان میزان توجه به این به این معنی که پاسخ. مورد انتظار تفاوت معنادار وجود دارد

کم، کم و متوسط ارزیابی در سطح خیلی، یادگیري -ا را در بهبود فرآیند یاددهی هگویه
کم و خیلی (درصد از افراد نمونه، میزان توجه به گویه اول را پایین52به بیان دیگر. کرده اند

درصد میزان توجه به گویه سوم را 54درصد میزان توجه به گویه دوم را پایین ، 45، )کم
درصد میزان توجه به گویه پنجم را 76زان توجه به گویه چهارم را پایین،درصد می 50پایین،
درصد میزان توجه به گویه هفتم  39درصد میزان توجه به گویه ششم را پایین و 42پایین،

  .اندرا پایین ارزیابی کرده
گویه از عوامل  7گیري از آزمون خی دو، نحوه پاسخدهی اعضاي نمونه بهبا بهره

یادگیري در مدارس هوشمند، در وضعیت  -شیابی براي بهبود فرآیند یاددهیمربوط به ارز
در مجموع میزان اهمیت تمامی راهکارهاي . مطلوب و موجود مورد ارزیابی قرار گرفت

. اندیادگیري مربوط به عوامل ارزشیابی، متوسط به باال ارزیابی شده –بهبود فرآیند یاددهی 
یادگیري در مدارس هوشمند،  –ي بهبود فرآیند یاددهی همچنین توجه به تمامی راهکارها

به منظور بررسی وضعیت این راهکارها نسبت به یکدیگر . اندمتوسط به پایین ارزیابی شده
و به لحاظ اولویت در میزان اهمیت و میزان توجه به این راهکارها در بهبود فرآیند یاددهی 

اهکارها از آزمون فریدمن استفاده شده بندي از ریادگیري در مدارس هوشمند و رتبه –
  .ارائه شده است 4و3است که نتایج در جدول 
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نتایج آزمون فریدمن براي رتبه بندي میزان اهمیت ویژگی هاي راهکار هاي ارزشیابی در فرآیند :  3جدول 
  )وضعیت مطلوب(یادگیري مدارس هوشمند  –یاددهی 

  خی دو  رتبه میانگین  یادگیري –ویژگی هاي ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی   ردیف
درجه 
  آزادي

  58/4  ها و ماهیت برنامه با هدف شیابیهاي ارز ها و ابزار یندآفرهمخوان بودن   1

195/97*  
(sig=0.0

00)  
6  

  20/4  ارزشیابی به موقع بودن  2
  15/4  صورت آنالین از دانش آموزان طور مداوم و به انجام گرفتن ارزشیابی به  3
  13/4  )پایانی(از هر دو منظر تکوینی و تراکمی  شیابیارزجامع بودن   4
  91/3  ي انواع ارزشیابیاجرا  5
  64/3  ریزي عنوان ابزاري اساسی براي طراحی و برنامهه بتلقی شدن ارزشیابی   6
  39/3  آموزش الکترونیکیکل اجزاء برنامه بودن ارزشیابی  در برگیرنده   7

05/0<*ρ     
که براي بررسی معناداري (، نتیجه آزمون فریدمن3بر اساس نتایج ارائه شده در جدول

در سطح  X2  =195/97با آماره) شودبندي در این آزمون از آماره خی دو استفاده میرتبه
همخوان «راهکارهاي مبتنی بر نتایج حاصل شده، . به لحاظ آماري معنادار بوده است 05/0

، داراي بیشترین اهمیت و »ها و ماهیت برنامهبا هدف شیابیهاي ارز ها و ابزار یندآفربودن 
طور مداوم و  انجام گرفتن ارزشیابی به”در رتبه دوم، » ارزشیابی به موقع بودن”رتبه اول، 

از هر دو منظر   شیابیارزجامع بودن ”در رتبه سوم، » آموزان صورت آنالین از دانش به
در رتبه پنجم در » اجراي انواع ارزشیابی«در رتبه چهارم و » )پایانی(تکوینی و تراکمی 

  .یادگیري مدارس هوشمند قرار دارند –بهبود فرآیند یاددهی 
  

 –نتایج آزمون فریدمن براي رتبه بندي میزان توجه به راهکار هاي  ارزشیابی در  بهبود یاددهی : 4جدول 
 )وضعیت موجود(یادگیري  مدارس هوشمند

  یادگیري –ویژگی هاي ارزشیابی  در بهبود فرآیند یاددهی   ردیف
رتبه 

  میانگین
  خی دو

درجه 
  آزادي

  83/4  ي انواع ارزشیابیاجرا  1
  
  
  

975/157  
(sig=0.0

00)  

  
  
  
6  

  46/4  ریزي  عنوان ابزاري اساسی براي طراحی و برنامه بهتلقی شدن ارزشیابی   2
  44/4  ارزشیابی به موقع بودن  3
  76/3  )پایانی(از هر دو منظر تکوینی و تراکمی  شیابیارزجامع بودن   4
  58/3   آموزان صورت آنالین از دانش طور مداوم  و به انجام گرفتن ارزشیابی به  5
  48/3  ها و ماهیت برنامه با هدف شیابیهاي ارز ها و ابزار فرایندهمخوان بودن   6
  45/3  کل اجزاء برنامه آموزش الکترونیکیبودن ارزشیابی  در برگیرنده   7

05/0<*ρ     
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که براي بررسی معناداري (، نتیجه آزمون فریدمن4بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 
در سطح  X2  =975/157با آماره) شودبندي در این آزمون از آماره خی دو استفاده میرتبه
در ”مبتنی بر نتایج حاصل شده، راهکارهاي . آماري معنادار بوده استبه لحاظ  05/0

ها و  یندآفرهمخوان بودن ”، » کل اجزاء برنامه آموزش الکترونیکیبودن ارزشیابی  برگیرنده
طور مداوم و  انجام گرفتن ارزشیابی به”، » ها و ماهیت برنامهبا هدف شیابیهاي ارز ابزار

از هر دو منظر تکوینی و تراکمی  شیابیارزجامع بودن ”و » آموزانصورت آنالین از دانش به
از بین راهکارهاي مربوط به ارزشیابی، کمترین رتبه را به لحاظ میزان توجه به » )پایانی(

  .اندیادگیري مدارس هوشمند به خود اختصاص داده –آنها در بهبود فرآیند یاددهی 
  

  بحث و نتیجه گیري
مدارس در کشور طی چند سال اخیر در نظام آموزش و پرورش پدیده هوشمندسازي 

مدرسه از مدارس  4با هوشمندسازي  1382-1383هاي این فرآیند در سال. رخ داده است
-95تهران کار خود را آغاز کرده است و طبق آمار و منابع مختلف تا پایان سال تحصیلی 

این پدیده به لحاظ کمی رشد . ي مدارس ایران هوشمندسازي خواهند شدتقریباً همه 94
اي داشته است، ولی با اذعان به این امر که جهت موفقیت هر گونه تغییر و قابل توجه

تحولی در هر نظامی، عالوه بر توسعه کمی، شایسته است که به توسعه کیفی آن نیز توجه 
پیشینه  الزم مبذول شود، در همین راستا، طی این پژوهش با مطالعه عمیق مبانی نظري و

یادگیري در  –پژوهش، برخی از راهکارهاي ارزشیابی تأثیرگذار در بهبود فرآیند یاددهی 
این امر مبناي اولیه ذهنی این پژوهش را شکل داد که . این گونه مدارس، شناسایی شد

مبتنی بر این چارچوب ذهنی، به انجام مصاحبه با کارشناسان و متخصصان فناوري 
و مهمتر از این افراد، به مصاحبه با معلمان پرداخته شد که با تحلیل اطالعات و ارتباطات 

راهکارهاي تأثیرگذار در . محتواي اظهارات این افراد، به تکمیل ابزار پژوهش پرداخته شد
یادگیري در مدارس هوشمند از منظر ارزشیابی شناسایی شدند و  –بهبود فرآیند یاددهی 

وضعیت (و میزان توجه به این راهکارها) مطلوبوضعیت (میزان اهمیت این راهکارها
از اعضاي نمونه در قالب ابزار پژوهش مورد  یادگیري –در بهبود فرآیند یاددهی ) موجود

ها از طریق آزمون خی دو و در نهایت آزمون نتایج مربوط به گویه. پرسش قرار گرفت
در مجموع میزان . گرفت بندي این راهکارها مورد تجزیه و تحلیل قرارفریدمن براي رتبه

یادگیري مدارس هوشمند، متوسط به  -راهکار در بهبود فرآیند یاددهی  7اهمیت تمامی 
 –همچنین میزان توجه به تمامی راهکارها در بهبود فرآیند یاددهی . اندباال ارزیابی شده
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بندي هبر اساس نتایج آزمون فریدمن در رتب. اندیادگیري، متوسط به پایین ارزیابی شده
  :ارائه شده است  به قرار زیر است 3ها از دیدگاه اعضاي نمونه که در جدول مؤلفه
در رتبه اول »  ها و ماهیت برنامهبا هدف شیابیهاي ارز ها و ابزار یندآفرهمخوان بودن ”

این روش توسط . یادگیري قرار داشته است -به لحاظ اهمیت در بهبود فرآیند یاددهی 
، )1392(، مهاجران و همکاران)2011(سنچز ، سالیناز و هاریس پژوهشگرانی همچون 

پیشنهاد . نیز مهم تلقی شده است )1393(و فاضلیان و نظري) 1392(هداوند و کاشانچی
شدن همخوانی ابزارهاي ارزشیابی با اهداف، ابتدا مسئولین مشخص  شود براي مشخصمی

آموزان در چه حدي است ؟ نمایند که چه هدفی از تدریس دروس دارند؟ یادگیري دانش
هاي مدرسه در یک گیريشود با هدفگذاري و جهتآیا اهدافی که در حال حاضر دنبال می

ر دور شده باشد، باید مشخص شود سمت است یا خیر؟ چنانچه مدرسه از هدف مورد نظ
  هایی انجام شود و چهکه براي رسیدن به هدف اصلی دقیقاً باید چه فعالیت

  .هایی نباید انجام شودفعالیت 
این روش نیز توسط . در رتبه دوم اهمیت قرار داشته است»  ارزشیابی به موقع بودن”

، مدرس )1390(مدارسنامه هوشمندسازي ، شیوه)2012(پژوهشگرانی همچون سلطانی
نیز ) 2006(و مدریسچر) 1995(، گاتسچالک)2003(، لویز و وایت الیک)1390(سریزدي

توان به سه هاي ارزشیابی یادگیرندگان را از نظر زمان، میروش. مهم بر شمرده شده است
شود این روش براي پاسخ دادن به دو ارزشیابی آغازین؛ پیشنهاد می)الف: دسته تقسیم کرد

هاي پیش نیاز ها و مهارتآیا یادگیرندگان بر دانش)1:ش زیر مورد استفاده قرار گیردپرس
ها و یادگیرندگان چه مقدار از هدف) 2رفتار ورودي؟  –درسِ تازه، از قبل مسلط اند 

: ارزشیابی تکوینی) گزینی؟ بآزمون پایه –اند محتواي درس تازه را از قبل یاد گرفته
در پایان دوره : ارزشیابی پایانی) یادگیرنده در طول یادگیري مورد ارزیابی قرار گیرد و ج
  .  براي آگاهی از میزان دستیابی به اهداف  دوره استفاده شود

در رتبه سوم »  آموزانصورت آنالین از دانش طور مداوم و به انجام گرفتن ارزشیابی به«
این روش از دیدگاه پژوهشگرانی همچون نیرومند و . ظ اهمیت قرار داشته استبه لحا

نیز مهم تلقی  )1387(پور و همکاران بیرمی و) 1391(، عسگري و گویا)1392(همکاران
گیري در مدارس هوشمند این نتیجه حاصل شده است که این شیوه آزمون. گردیده است

تأثیرگذاري و تعیین اثربخشی آموزش است  هاي سنتی، بهترین روش جهتدر کنار آزمون
به طوري که از این سوابق، مدیریت مجموعه با معاونان آموزش و مربیان به دقت و به 
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آموزان نیز به دانش. شوندآموزان مطلع میي آموزش و میزان یادگیري دانشسرعت از نحوه
  .شوندمیي این سیستم، به طور به هنگام از نتایج آزمون خود آگاه واسطه

در رتبه چهارم به » )پایانی(از هر دو منظر تکوینی و تراکمی  شیابیارزجامع بودن ”
، مدرس )2012(سلطانی هايلحاظ اهمیت قرار داشته است که نتایج این گویه با یافته

در ارزشیابی . باشدهمسو می )1390(نامه هوشمندسازي مدارس و شیوه) 1390(سریزدي
هاي اولویت توانایی ذهنی،(هاي گوناگونیادگیرندگان از جنبهباید توجه داشت که 

خودکارآمدي و  هاي یادگیري و شناختی، حاالت و خصوصیات سرشتی،یادگیري، شیوه
هاي متفاوتی هستند از این رو باید در انجام داراي ویژگی) تجربه و دانش قبلی فراشناخت،

بنابراین یک ارزشیابی زمانی جامع و کامل  :ها مورد توجه قرار گیردارزشیابی، این تفاوت
همچنین انجام ارزشیابی تکوینی در طول . هاي ذکر شده را پوشش دهدهست که ویژگی

شود دانش آموزان نقاط ضعف خود را بشناسند و در جهت رفع آن دوره آموزشی باعث می
شیابی تکوینی را از این رو پیشنهاد می شود معلمان در طول دوره آموزشی، ارز .اقدام کنند

    .در نظر بگیرند
ارزشیابی در . در رتبه پنجم به لحاظ اهمیت قرار داشته است» اجراي انواع ارزشیابی”

ارزشیابی در کالس درس، : هاي مختلف طراحی شودمدارس هوشمند باید در شکل
و شود ارزشیابی کالسی حین آموزش پیشنهاد می. اي و ارزشیابی متمرکزارزشیابی مدرسه

آموزان، تشخیص نقاط قوت و ضعف پس از آموزش به منظور تعیین نقطه شروع کار دانش
هاي آموزان، تعیین شیوه آموزشی مؤثر و تعیین میزان تواناییآموزان، پیشرفت دانشدانش
اي در پایان هر بخش درسی و به منظور تعیین میزان حصول اهداف ارزشیابی مدرسه ،ذهنی

آموز و به منظور موزش و ارزشیابی متمرکز در زمان آمادگی دانشخروجی هر قسمت از آ
تعیین حصول به اهداف مورد نیاز براي ارتقاء به مرحله بعدي آموزشی، تعیین استعدادهاي 

  .آموز انجام گیردذهنی بر اساس استعدادهاي چندگانه دانش
بودن برگیرنده  در«ارائه شده است، راهکارهاي  4بر اساس نتایج فریدمن که در جدول 

هاي  ها و ابزار یندآفرهمخوان بودن ”، »کل اجزاء برنامه آموزش الکترونیکیارزشیابی 
صورت  طور مداوم و به انجام گرفتن ارزشیابی به”، »ها و ماهیت برنامهبا هدف شیابیارز

» )پایانی(از هر دو منظر تکوینی و تراکمی  شیابیارزجامع بودن ”و » آموزانآنالین از دانش
کمترین رتبه را به لحاظ میزان توجه در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیري به خود اختصاص 

، فرخنده زاده و )2007(با نتایج جامتشو و همکاراننتایج این پژوهش . اندداده
ه این پژوهشگران باشد، بطوري کهمسو می) 1390(و هداوند) 1392(، فرزانه)1392(رخشا
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ها و موانعی براي هوشمندسازي مدارس ذکر کرده راهکارهاي ذکر شده را به عنوان چالش
از توجه کمتري » هابا هدف شیابیهاي ارز ها و ابزار یندآفرهمخوان بودن «راهکار . بودند

و این در حالی است که این راهکار به عنوان مهمترین راهکارهاي برخوردار شده است 
ود فرآیند یاددهی و یادگیري مدارس هوشمند شناخته شده است و این امر بیانگر بهب

شود که از این رو پیشنهاد می. باشدشکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود می
-چه مهارت)1:معلمان براي ارزشیابی صحیح، چهار پرسش مهم را از خودشان مطرح کنند

توانم دریابم که چگونه می)2آموزان بیاموزم؟  هاي اساسی و دانشی را سعی دارم به دانش
آموزان براي بهتر توانم به دانشچگونه می)3اند یا خیر؟  آموزان آن را یاد گرفتهآیا دانش

توانم استفاده کنم؟ با لحاظ براي بهتر آموختن از چه ابزارهایی می)4کنم؟  آموختن کمک 
  .ارزشیابی مدارس هوشمند بهبود پیدا کندکردن این چهار پرسش امید است که روند 

ارزشیابی در حقیقت قضاوت در مورد اصول، امور و اطالعات یادگرفته شده توسط 
هاي گذشتۀ خود است تا انسان پیوسته در صدد ارزیابی کارها و تجربه. آموزان استدانش

ت بیشتري به بخش کند و یا با بهبود بخشیدن به عملکرد آینده، رضایعملکردش را رضایت
ارزشیابی به معلم کمک . در واقع، ارزشیابی قسمتی از فرآیند بقاي انسان است. دست آورد

می کند که هم از چگونگی موفقیت یا شکست یادگیرندگان در یادگیري، و هم از نقاط 
هاي آموزشی خود آگاهی حاصل کند و در جهت بهبود آنها گام قوت و ضعف فعالیت

یادگیري  –هاي یاددهی ه هدف اصلی ارزشیابی، اصالح و بهبود روشاز آنجا ک. بردارد
است لذا براي رسیدن به این مهم در مدارس هوشمند توجه به نکات زیر ضروري 

معلمان سعی کنند با توجه به اهداف آموزشی، ابزار و فرآیندهاي ارزشیابی خود را )1:است
استمرار ، مداومت و ) 3. انجام شودارزشیابی در فواصل و زمان مناسبی )2. تعیین کنند

  .اصل جامعیت ارزشیابی را در فرآیند تدریس حفظ کنند
 

  پیشنهادها
یادگیري از منظر  -هاي این پژوهش به منظور بهبود فرآیند یاددهیبر اساس یافته

  :شودارزشیابی پیشنهاد می
کی منطبق سایت کامپیوتري طوري مجهز شود که امکان برگزاري آزمون هاي الکترونی -

آموزان در این سایت وجود داشته هاي دانش ها و دانستههاي ارزشیابی، مهارتبر نیازمندي
  .باشد
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در مراکز هوشمند آزمون، باید یک سرور قوي مالتی مدیا به دلیل ارتباط و انتقال بهتر  -
-رسانهتوان به تلفیق افزار میهاي این نرماطالعات وجود داشته باشد که از جمله ویژگی

، قابلیت توسعه و تغییر محصوالت )تصویر،فیلم،صوت و متن(هاي گوناگون با یکدیگر
تولید شده در کمترین زمان ممکن، فراهم کردن محیطی جذاب و مطابق با نیازهاي 

را ذکر ... سازي عناصر مورد نیاز به صورت سه بعدي  و مخاطبان و کاربران، قابلیت شبیه
  .کرد

ها و استانداردهاي مورد نیاز پرورش جهت تدوین دستورالعملسازمان آموزش و  -
  .ریزي منسجم داشته باشدبراي اجراي صحیح ارزشیابی در مدارس هوشمند برنامه

  .آموزان تنها از یک روش استفاده نشودهاي دانشبراي ارزشیابی آموخته -
با در نظر  هاي معلمان و بررسی نحوه ارزشیابی آنهاحضور مرتب و هدفمند در کالس -

  .هاي انگیزشی و استانداردهاي اداره کل انجام شودگرفتن مکانیزم
ها و مزایاي آموزان در خصوص ویژگیرسانی به اولیاي دانشسازي و اطالعفرهنگ -

  .ارزشیابی الکترونیکی انجام گیرد
  .آموزان انجام گیردارزشیابی روزانه و بدون مقایسه با دیگر دانش -
آموزان و دادن هاي دانشها و آموختهلکترونیکی و سنجش مهارتهاي اطراحی آزمون -

 .بازخورد الکترونیکی و نتایج آنها بعد از پایان هر دوره باشد
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