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  مقدمه.1-1

سیستم هاي پاسخگوي کالس ، نوعی فناوري آموزشی هستند که به مدرسان اجازه می دهند تا به سرعت به جمع آوري 

در این سیستم استاد با طرح یک سوال بصري  .و تجزیه و تحلیل پاسخهاي مخاطبین به سواالت مطرح شده بپردازند

همچنین  .ی کندچند گزینه اي و با دراختیار گذاشتن مدت زمان کافی براي پاسخگویی به این سوال مخاطبین را آنالیز م

 یک دستگاه دستی کلیکر.1-1عکس
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نامیده می  1مخاطبین پس از بررسی سوال و براي پاسخ دادن بوسیله فرستنده هاي بی سیم دستی که اصطالحا کلیکر 

   .استاد ارسال  می کنندشود ، پاسخ ها را به دریافت کننده متصل به سیستم 

این اطالعات به وسیله ي نرم افزار موجود به رایانه ي استاد آنالیز می گردد و معموال به صورت نمودار میله اي به نمایش 

سیستم هاي اولیه با استفاده از فرستنده و  .میالدي بر می گردد 1960قدمت این تکنولوژي به دهه ي  .در می آید

هم بواسطه ي سیم هاي اتصال به جاي شبکه ي بی سیم با فرکانس رادیویی و مادون قرمز کار  گیرنده هاي متصل به

در حقیقت کلیکر ها فید بکی است از طرف دانش آموزان به مربی که میزان یادگیري دانش آموزان و میزان  .می کنند

  .توانایی آموزش مربی را نشان می دهد

  کلیکرتعامل با دانش آموزان با .2- 1
  

  : کلیکرموارد استفاده از .2-1- 1

 مکان هاي آموزشی  
 

 کنفرانس ها 

 جلسات اداري  

  

                                                             
1 .clicker 
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  :در کالس درس کلیکرموارد استفاده از .2-2- 1

 پاسخ به سواالت چند گزینه اي درسی 

 حضور و غیاب کالسی 

 طرح نظر سنجی کالسی 

 در خواست طرح یک سوال  

  

  :پاسخ به سواالت چند گزینه اي درسی.2-3- 1

با طرح سوال از طرف مربی ،دانش آموزان موظفند با تفکر بر روي سوال در زمان تعیین شده به حل سوال پرداخته و 

پس از آنالیز جوابها با استفاده از نمودار میله اي .جواب خود را به سیستم مربی ارسال کنند رکیلکدرنهایت با استفاده از 

  .شوند در صد سواالت درست وغلط نمایش داده می

  

  :حضور و غیاب کالسی.2-4- 1

پس با استفاده از این سیستم تعداد حاضرین .در سیستم پاسخگویی کالسی نشانگر وجود کاربر است رکیلکوجود هر 

  .شرکت کنندگان در بحث و تعداد غایبین به راحتی مشخص می گردد

  :طرح نظرسنجی کالسی.2-5- 1

تحلیل دانش آموزان می پردازد و در پایان کالس میز می تواند با طرح چند گزینه همانطور که مربی یه آنالیز و تجزیه و 

... نظر دانش آموزان در مورد کیفیت آموزشی کالس،تسلط مربی،قدرت بیان و انتقال مربی،فضاي آموزشی کالس و

  .بپرسد،تا درصد بهبود امور کالس برآید
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  :طرح سوال .2-6- 1

خود مربی را متوجه سوال کنند  1کلیکرن سوال می توانند از کلید سوال موجود برروي هریک از کاربران در صورت داشت

این امکان سبب جلوگیري از هرج ومرج .که در صورت موافقت مربی سوال بطور شفاهی از سوي کاربر مطرح می گردد

  .کالسی نشده و از ایجاد اختالل در دروس جلوگیري می کند

  
  :کلیکر مزایاي استفاده از . 3- 1
  

  :صرفه جویی در زمان. 3-1- 1

  :ییز ساده باید مراحل زیر طی شوددر صورت عدم استفاد از سیستم پاسخگویی کالسی براي انجام یک کو

 طرح سوال از طرف مربی 

 ایجاد برگه هاي سوال 

 توزیع برگه هاي سوال 

 پاسخگویی 

 جمع آوري برگه هاي سوال 

 تصحیح 

 اعالم نتایج 

 تهیه نمودار یادگیري 

 ))* بسیار به سهولت 7،8،حذف گشته و مورد 2،3،5،6در صورت استفاده از سیستم پاسخگویی کالسی موارد

  .))وسرعت زیادي انجام می گیرند

 

                                                             
1 .clicker 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  :جلوگیري از هرج ومرج کالسی . 3-2- 1

ه طرح یک سوال از طرف دانش آموزان در صورتی که چند دانش آموز همزمان سوالی داشته باشند سبب پاره شدن رشت

این تنها نمونه اي از هرج و مرج هاي موجود در کالس  .کالم مربی شده و باعث ایجاد هرج و مرج در کالس می گردد

  .رفع می گردد کلیکربسیاري از این مشکالت بواسطه ي استفاده از  .است

  

  :ایجاد جذابیت درامر آموزش. 3-2- 1

بــاالخص ســنین نوجــوانی و جــوانی داراي جــذابیت همــواره اســتفاده از تکنولــوژي هــاي جدیــد بــراي ســنین مختلــف 

و مـوارد بسـیاري   . اد جـذابیت در امـر آمـوزش مـی گـردد     خاصی بوده است اسـتفاده از ایـن تکنولـوژي نیـز سـبب ایجـ      

  .را به عنوان عنصري مهم در امر آموزش تلقی می کنند 1کلیکرکه 

هر دانش آموز اجازه می دهد سوالی طرح کند و یکی از دالیل استفاده از سیستم هاي پاسخ کالسی این است که به 
  .آموزان به حل سوال را نشان دهد توانایی این را دارد که میزان تعامل دانش

دراینجا منظور از تعامل ( .موزان در طول کالس درس باشهاین توانایی می تواند یک سیستم موثر براي تعامل با دانش آ
  .)ت در کالس استشرک

عنی کسانی که بطور جدي در بحث هاي کالس شرکت می کنند ونیز تفکر می کنند بطور عمده دانشجویان درگیر ی
  .تواي این ساختار را شکل می دهندمح

 :ر عمده به دو طریق بکار می گیرندسیستم هاي پاسخ را براي تعامل با دانش آموزان دانش آموزان به طو

 2بحث همگانی 
 3بحث کوچک گروهی 

  

  

                                                             
1 .clicker 
2 .classwide discussion 
3 . small-group discussion 
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 www1.iclicker.comسایت .1

  www.clickersarchery.co.ukسایت .2

  www.edaboard.comسایت .3

  www.electro-tech-online.comسایت .4

  www.eca.irسایت .5
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