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  مقاله پژوهشی

  نسبت به کاربرد  يان پرستاریدگاه دانشجوید یبررس
  یند آموزش کالسیستم پاسخ مخاطب در فرآیس

  

  4یخیناصر ش، 3یداود رسول، 2یفرزاد زارع، *1ییم بقایرح
  

 12/03/1392تاریخ پذیرش  15/01/1392تاریخ دریافت 
  

  دهیچک
سـتم  یاسـتفاده از س . است يضرور يامر یجهت بهبود روند آموزش يپرستار يها دانشکدهفعال در  يریادگین ینو يها روش يریکارگ به: پیش زمینه و هدف

ن یهدف از ا. کارگرفته شودان به یهرچه بهتر دانشجو يریادگی يآموزش و در راستا يها مؤلفهجهت ارتقاء  تواند یم ها روشن یاز ا یکی به عنوانپاسخ مخاطب 
  .است یند آموزش کالسیستم پاسخ مخاطب در فرآینسبت به کاربرد س يان پرستاریدگاه دانشجوید یابیمطالعه ارز

دانشکده  يان سال آخر پرستارینفر از دانشجو 44 يک دوره برای یجلسات آموزش یبوده که در ط یمه تجربین يا مداخله به صورتن پژوهش یا: ها روشمواد و 
مشـتمل بـر    يا پرسشـنامه  ي لهیبه وسـ  ها داده. فعال استفاده شد يریادگی فنک یعنوان  هستم پاسخ مخاطب بیاز س، 1391ه در سال یاروم ییو ماما يپرستار

د و در یگرد يستم جمع آوریس نیان از نقاط قوت و ضعف ایدگاه دانشجوید یابیکرت و دو سؤال بازپاسخ جهت ارزیاس لیه با مقیگو 14، کیاطالعات دموگراف
  .ل قرار گرفتیه و تحلیمورد تجز دو يو کا یفیتوص يها آزمونو با استفاده از  16نسخه  SPSS ينرم افزار آمار لهیبه وست ینها

سـتم را در بهبـود   ین سیـ ان ایاز دانشـجو  درصد5/79. داشتند یسخنران یستم پاسخ مخاطب در طیس يریکارگ بهاز  یان درك مثبتیت دانشجویاکثر: ها یافته
نمودن تجربه  بخش لذتدر  درصد6/88، کالس يزان درك از محتوایم یريگ اندازهدر  درصد4/86، نقاط ضعف و قوت ییدر کمک به شناسا درصد2/68ي، ریادگی
نقطه قوت  نیتر مهم به عنوان يریادگیز بهبود یدر سؤاالت بازپاسخ ن. نمودند یابیمؤثر ارزي، دیدر کمک به تمرکز و فهم مطالب مهم و کل درصد2/93و يریادگی

  .ستم مورد اشاره قرار گرفتینقطه ضعف س نیتر مهم به عنوانو احتمال تقلب 
نـه اسـتفاده هرچـه    یدر زم توانـد  یمج ین نتایند آموزش دارند و ایفرا یستم پاسخ مخاطب در طیاز کاربرد س یدگاه مثبتیان دیدانشجو: يریجه گیبحث و نت

  .رسان باشد ياری يفعال در آموزش پرستار يریادگی يها کیتکنشتر از یب
  ستم پاسخ مخاطبیسي، ان پرستاریدگاه دانشجوید، ند آموزشیفرآ: ها واژهکلید 

  
  309-315 ص، 1392ر یت، 45پی در پی ، شماره چهارم، دوره یازدهم، مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه

  0441 - 2754961: تلفن، مامایی و پرستاري دانشکده، نازلو پردیس، سرو جاده11 کیلومتر، ارومیه: مکاتبهآدرس 
Email: rbaghaei2001@yahoo.com  

  کارشناسی ارشد پرستاري استاین مقاله برگرفته از پایان نامه 
   

                                                
  )سنده مسئولنوی(استادیار، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  1
  دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 2
  دانشجوي دکتري تخصصی آموزش پزشکی، مربی دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه 3
  کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 4
5 Active Learning  

  مقدمه
نـد  یازمنـد شـناخت فرا  یجاد تحول در آن نیتوسعه آموزش و ا

از  یکـ ی). 1(آن اسـت   ين اجـرا ینـو  يها وهیشاز  یآموزش و آگاه
وجـود   نه آمـوزش بـه  یر در زمیاخ يها سالکه در  يادیرات زییتغ

در جلسـات   5فعـال  يریادگیـ  يها فنآمده است توسعه استفاده از 
 يریادگیدر کمک جهت  يمؤثر به طور تواند یماست که  یآموزش

فعـال   يریادگیـ  يکردهـا یرو). 2(م بکار گرفته شـود  یو فهم مفاه

ان را یا دانشجویپو به طورران شده و یت فراگیش فعالیمنجر به افزا
، کـاربرد ، درك، دانـش : شـامل  يریادگیـ  یشـناخت  یطهحدر شش 

). 4، 3( نــدینما یمــر یــب و قضــاوت درگیــترک، لیــه و تحلیــتجز
اسـت بـا    يکـرد یست بلکـه رو ین یوه آموزشیک شیفعال  يریادگی

نـان از اتفـاق   یو حصول اطم) 5(ممکن جهت اجرا  ي وهیشن یچند
 يهــا روشدر  يا خالقانــهرات ییــازمنــد تغیکــرد نین رویــافتــادن ا

 ).6(است  یآموزش
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 رحیم بقایی، فرزاد زارعی، داود رسولی، ناصر شیخی
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بــه  1ســتم پاسـخ مخاطــب یرات افــزودن سییـ ن تغیــاز ا یکـ ی
کـه  ) 7، 4(فعال است  يریادگی يتئور يبر مبنا یکالس یسخنران

ر در آموزش مطرح یپذ قدرتمند و انعطاف، ک ابزار مؤثریعنوان  به
ستم پاسخ مخاطب جهت سوق دادن دانشـجو بـه   یس). 9، 8(است 

نـد  یدر فرآ یاز نظر روانـ  ير کردن ویسمت استدالل کردن و درگ
 يک تکنولـوژ یـ ستم ین سیا). 11، 10( شود یماستفاده  يریادگی

شتر یب). 12( شود یمنت بکار گرفته یبوده و اغلب با پاورپو یارتباط
کـه   2 ییهـا  مـوت یر. 1 شـوند  یمـ ل یر تشـک یـ از اجزاء ز ها ستمیس

. 2 کننـد  یمـ شـان اسـتفاده   یها ان جهت فرستادن جـواب یدانشجو
ان اسـتفاده  یجـواب دانشـجو   يکه جهـت فهرسـت بنـد    يا رندهیگ
 ینـه زمـان  ین زمیـ فعال در ا يریادگی). 13(نرم افزار . 3و  شود یم

را کـه در قالـب    يا نـه یچندگزکـه مـدرس سـؤاالت     افتد یماتفاق 
. دهـد  یمـ ان قـرار  ید دانشجویدر معرض د اند شدهه ینت تهیپاورپو

ارشان قرار گرفتـه  یکه در اخت ییها ریموتان با استفاده از یدانشجو
افـت  یبعـد از در . کننـد  یمـ نه مورد نظر خـود را انتخـاب   یاست گز

ان بـه  یدانشـجو  ییبالفاصله درصد پاسخ گو، رندهیتوسط گ ها پاسخ
ش در ینـت بـه نمـا   ید پاورپویاسـال  يبر رو يا نهیچندگزسؤال  هر
ان در مـورد  یدانشـجو  يرا برا يفور یدبکیف، جیش نتاینما. دیآ یم
ح یو به مدرس هم اجازه تصح آورد یمزان تسلط بر محتوا فراهم یم
  ).14( دهد یم یجلسات کالس یم را در طیت مفاهیا تقوی

ان در مـورد  یدانشـجو دگاه یـ د یکه بـه بررسـ   یج مطالعاتینتا
سـتم  ین سیـ انگر آننـد کـه ا  یـ ب اند پرداختهستم پاسخ مخاطب یس
درصد شرکت  84. به همراه داشته باشد يریمنافع چشمگ تواند یم

ش یستم پاسـخ مخاطـب را در افـزا   یس 3کنندگان در مطالعه التسا
). 9( دانسـتند  یمـ مـؤثر  ، ش توجـه یدرصد در افـزا  67و  يریادگی

 نیـ دند کـه ا یجه رسـ ین نتیدر مطالعه خود به ا 4یلیو و بایافستات

ش انعکاس به بحـث  یش تالش جهت مطالعه و افزایستم در افزایس
ج بـه دسـت آمـده از    ین نتـا یهمچن). 15(درصد مؤثر است  96تا 

سـتم در  ین سیـ انگر نقـش ا یـ ان بیاز درك دانشـجو  5نایمطالعه مد
ــا ســایســه دانشــجویمقا، قبــل از کــالس یش آمــادگیافــزا ر یان ب
  ). 14(ان بود یص نقاط ضعف دانشجویو تشخ ها یکالس هم

 يهــا کــالساز  ياریســتم پاســخ مخاطــب امــروزه بــا بســیس
در حـال   يا نـده یفزا بـه طـور  خته است و کـاربرد آن  یآم يپرستار

ــزا ــت ا). 16، 4(ش اســت یاف ــعل ــای ــر را ش ــوان تماین ام ــد بت ل ی
 یدرسـ  يهـا  کالسدر  يکاربرد تکنولوژ يبرا يان پرستاریدانشجو
اسـتفاده از   ير بـر رو یـ اخ يها سالکه در  یمطالعات). 17(دانست 

                                                
1 Audience Response System (ARS) 
2 Remote 
3 Latessa 
4 Efstathiou & Bailey  
5 Medina 

از آن بـه عنـوان   ، اند کردهتمرکز  يستم در آموزش پرستارین سیا
 يان پرسـتار یکرد مثبت جهت افزودن به آموزش دانشـجو یک روی

دگاه یـ د ین مطالعه بـا هـدف بررسـ   یا). 19، 18( کنند یمت یحما
سـتم پاسـخ مخاطـب در    یکاربرد سنسبت به  يان پرستاریدانشجو

ک دوره یـ  یو بعد از کـاربرد آن در طـ   یند آموزش کالسیفرآ یط
د است که بـا اسـتفاده از   یام. دیانجام گرد 1391در سال  یآموزش

 یآموزشـ  يک فضـا یجاد یا يبه سو ین پژوهش بتوان گامیج اینتا
  . برداشت يمثمر ثمر در پرستار

  
  ها روشمواد و 

 44و بـا شـرکت    یمه تجربین يا مداخلهصورت  ن مطالعه بهیا
دانشـگاه علـوم    يپرسـتار  یان سال آخـر کارشناسـ  ینفر از دانشجو

سـتم  یس فعـال بـا اسـتفاده از س   یک دوره تدریه در یاروم یپزشک
 یطـ ، ن پـژوهش یـ در ا. انجـام شـد   1391پاسخ مخاطب در سال 

س در کالس یستم پاسخ مخاطب ضمن تدریاز س یجلسات آموزش
که با استفاده  داد یمان اجازه یستم به دانشجوین سیا. استفاده شد

قـرار   هـا  آنار یـ هـر جلسـه در اخت   يکـه در ابتـدا   ییهـا  ریموتاز 
که مدرس در سـر کـالس و بعـد از ارائـه      ییها پرسشبه  گرفت یم
بعـد از  . پاسـخ دهنـد   گذاشـت  یمش یک قسمت از مطالب به نمای

 يها جوابافت یال و بعد از درهر سؤ ياتمام زمان مشخص شده برا
ن همـان  ییدر پـا  ينمـودار  لهیبـه وسـ  عاً یسـر  ها پاسخ، انیدانشجو

کـه عملکـرد    توانستند یمان یو دانشجو شد یمش داده ید نمایاسال
ن بـر اسـاس عملکـرد    یهمچنـ . نـد یسـه نما ین مقایریخود را با سا

ان مطالـب را  یا دانشـجو یـ که آ نمود یم یابیمدرس ارز، انیدانشجو
جهـت فهـم    يشتریحات بیاز به ارائه توضینکه نیا ای اند کردهدرك 

 يتمرکـز سـؤاالت ارائـه شـده در هـر جلسـه بـر رو       . موضوع است
هـر   یدر طـ . هر مطلـب قـرار گرفتـه بـود     یو اصل يدیم کلیمفاه

  . شد یمده یسؤال پرس 7-8، م ساعتهیک و نی ي جلسه
مشــتمل بــر اطالعــات ک پرسشــنامه یــبعــد از اتمــام دوره از 

کـرت و دو سـؤال بازپاسـخ کـه     یاس لیه با مقیگو 14، کیدموگراف
 م شـده بـود  یو تنظـ  ين گـردآور یشـ یخود بـر اسـاس مطالعـات پ   

. دیـ اسـتفاده گرد  ها داده يجهت جمع آور). 20-22و12-15و10(
کـامالً  ( يا نمـره  5کـرت  یاس لیـ مق به صـورت مورد را  14 ها گویه

ــوافقم ــر، 2=مــوافقم، 1=م ــالفم، 3=نــدارم ينظ و کــامالً  4=مخ
ز در مــورد یــدو ســؤال بازپاســخ ن. شــدند یمــشــامل ) 5=مخــالفم

ستم پاسخ مخاطب ینقطه ضعف س نیتر مهمنقطه قوت و  نیتر مهم
پرسشـنامه  . ان در پرسشنامه گنجانده شده بـود یدگاه دانشجویاز د

).  =89/0α(مورد اسـتفاده قـرار گرفـت     ییاید پاییمذکور بعد از تأ
توسـط نـرم    هـا  داده، انیتوسط دانشجو ها پرسشنامهل یبعد از تکم
 .دندیز گردیآنال SPSS (ver 16) يافزار آمار
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 بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاري نسبت به کاربرد سیستم پاسخ مخاطب در فرآیند آموزش کالسی
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  ها افتهی
ن پـژوهش پرسشـنامه را   یان شرکت کننده در ایه دانشجویکل

ــتکم ــدی ــم. ل نمودن ــنیانگی ــجو ین س و  28/22 ±02/1ان یدانش
) نفـر  18( درصـد 9/40. بـود  20/15 ±17/1 ها آنن معدل یانگیم

از نظـر تـرم   . زن بودنـد ) نفـر  26( درصـد 1/59ان مـرد و  یدانشجو
 درصـد 50ترم هفـتم و   يدانشجو) نفر 22( درصد50ز ین یلیتحص

 يهـا  نـه یگزبا در نظـر گـرفتن   . بودند یترم هشتم مقطع کارشناس
» ت و موافقـت یرضـا «تحـت عنـوان   » کـامالً مـوافقم  «و » موافقم«

ف موافقت از یط. به دست آمد ها یهگودر همه  ینظرات کامالً مثبت
 يبـر اسـاس دسـته بنـد    . ر بـود یـ متغ درصـد 5/95تا  درصد1/59
به دست آمد کـه نشـان    یجمالت يبرا% 1/59-%70ف یطها،  فیط
ص نقاط قـوت و  یستم پاسخ مخاطب در تشخیاستفاده از س داد یم

زش یانگ، نیو بال یامتحانات عمل ينان بهتر برایاطم، ضعف دانشجو
نـام   یب ییشتر و ارزشمند دانستن پاسخگویمطالعه ب يبرا دانشجو

جمالت نقش  يبرا% 70-%80ف یط. به سؤاالت کمک کننده است
 يبرا یزه واقعیدادن انگي، ریادگیستم پاسخ مخاطب در بهبود یس
ستم در کسب نمرات یبر نقش س یو احساس دانشجو مبن يریادگی

 یموافقت با جمالتـ % 80-%90ف یط. بهتر در امتحانات بدست آمد
سـتم  یکـه س  کردند یماحساس  ها آنان در یحاصل شد که دانشجو

زان درك خـود از مطالـب   یـ م يرینه اندازه گیپاسخ مخاطب در زم
لـذت بخـش نمـودن    ، هـا  یکالسـ  همسه درك خود با یمقای، کالس

 یمطالـب و پاسـخ دهـ    يکمـک بـه واضـح سـاز    ي، ریادگیـ تجربه 
. دارد یمثبتـ  تأثیرصادقانه و آزاد به سؤاالت مطرح شده در کالس 

ستم ینقش س يبرا درصد90 يف کامالً مثبت باالیز طیت نینها در
ن آسـان  یو همچنـ  يدیـ پاسخ مخاطب در فهم مطالـب مهـم و کل  

، ن سنیماب يچ ارتباط معناداریه. بودن استفاده از آن به دست آمد
مشـاهده   هـا  گویـه و معدل بـا هـر کـدام از     یلیترم تحص، تیجنس
) 1(ان در جـدول شـماره   یات نظرات دانشجویشرح با جزئ. دینگرد

  . آمده است
درصد از مشارکت کنندگان بـه سـؤال بازپاسـخ در مـورد      75

ستم پاسخ مخاطب پاسـخ داده بودنـد کـه    ینقطه قوت س نیتر مهم
ش و بهبود یافزادستگاه در  ییشتر به توانایب%) 2/27( ها آنت یاکثر

ر نمودن دانشجو یز به درگین يتعداد. د داشتندیتوجه و تمرکز تأک
سـتم پاسـخ مخاطـب    ینکته مثبـت س  نیتر مهمدر بحث به عنوان 
، بهبود پرسش و پاسـخ ي، دید بر مطالب کلیتأک. اشاره کرده بودند

، کالس يجذاب نمودن فضاي، دیمرور نکات کل، نام یب یپاسخ ده
در ، ت مطالب قبل از فراموش شدنیاز مباحث و تثبع یسر یابیارز

عنــوان کســب شــاخص  ان بــهیاز نظــر دانشـجو  يبعــد يهــا رتبـه 
ان یـ ز از میـ از نظر نقطه ضـعف ن . نقطه قوت قرار گرفتند نیتر مهم
احتمـال  %) 4/38(ت آنـان  یـ اکثر، انیدرصد اظهارنظر دانشجو 59

در  ینکتـه منفـ   نیتـر  مهـم ح دانشـجو را  یش صحیتقلب و عدم پا
دسـتگاه در   ییعدم توانا. دانستند یمستم پاسخ مخاطب یکاربرد س

، بـه سـؤاالت   یپاسـخ دهـ   يفرصت کوتاه بـرا ، ش بقاء مطالبیافزا
و کـاهش پوشـش مطالـب در     سـؤاالت  يبند زا بودن زمان استرس

نقطـه ضـعف    نیتـر  مهـم ان نسبت به ینظر دانشجو يبعد يها رتبه
   .بودندستم پاسخ مخاطب قرار گرفته یس

  یند آموزش کالسیفرا یستم پاسخ مخاطب در طیان از کاربرد سیدگاه دانشجوید یبررس ):1(جدول شماره 
نهیگز   کامالً مخالفم مخالفم ندارم ينظر موافقم کامالً موافقم 

 )0%(0 )0%(0 )9% (5/20 )21% (7/47 )14%(8/31 بخشد یممن را بهبود  يریادگی) ARS(ستم پاسخ مخاطب یس

ARS 0%(0 )0%(0 )3% (8/6 )20% (5/45 )21% (7/47 کمک نموده است ها آنو تمرکز بر  يدیبه فهم من از مطالب مهم و کل( 

ARS 0%(0 )2% (5/4 )12% (3/27 )18% (9/40 )12% (3/27 ص نقاط قوت و نقاط ضعفم کمک نموده استیبه من جهت تشخ( 

ARS 1% (3/2 )2% (5/4 )9% (5/20 )22% (50 )10% (7/22 .کمک نموده است يریادگی يبرا یزه واقعیبه من جهت دادن انگ( 

 )0%(0 )1% (3/2 )13% (5/29 )17% (6/38 )13% (5/29 دارم ین و عملیامتحانات بال يبرا ينان بهتریاطم ARSهمراه با  یمن بعد از سخنران

 )2% (5/4 )0%(0 )15% (1/34 )16% (4/36 )11% (25 شتر شده استیمطالعه ب يزش در من برایباعث انگ ARSاستفاده از 

 )0%(0 )0%(0 )6% (6/13 )26% (1/59 )12% (3/27  رمیکالس را اندازه بگ يزان درك خود از محتوایبه من کمک کرده تا م ARSاستفاده از 

 )1% (3/2 )0%(0 )7% (9/15 )28% (6/63 )8% (2/18 م کمک نموده استیها یکالس سه نمودن خود با همیبه من جهت مقا ARSاستفاده از 

 )0%(0 )0%(0 )5% (4/11 )25% (8/56 )14% (8/31 م لذت بخش شودیبرا يریادگیتا تجربه  شود یمسبب  ARSاستفاده از 

 )0%(0 )0%(0 )7% (9/15 )24% (5/54 )7% (9/15 کند یممطالب کمک  يبه واضح ساز ARSاستفاده از 

ARS  1% (3/2 )1% (3/2 )9% (5/20 )26% (1/59 )7% (9/15  شود یمباعث کسب نمره بهتر در امتحانات( 

 )3% (8/6 )4% (1/9 )11% (25 )15% (1/34 )11% (25 ارزشمند است یلینام است خ یب ها پاسخنکه یا

 )0%(0 )1% (3/2 )1% (3/2 )24% (5/54 )18% (9/40 آسان است ARSاستفاده از 

ARS 0%(0 )3% (8/6 )4% (1/9 )29( %9/65 )8% (2/18 صادقانه و آزاد به سؤاالت کمک کرده است یبه من در پاسخ ده( 

  )5=و کامالً مخالفم 4=مخالفم، 3=ندارم ينظر، 2=موافقم، 1=کامالً موافقم(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 7

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1318-fa.html


 رحیم بقایی، فرزاد زارعی، داود رسولی، ناصر شیخی
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکده مجله    1392 ، تیر45پی در پی چهارم، شماره ، همیازددوره  312

  يریجه گیبحث و نت
از  يان پرسـتار یدگاه دانشـجو یـ د یابین پژوهش با هدف ارزیا

 فـن ک یـ و  يک تکنولـوژ یعنوان  ستم پاسخ مخاطب بهیکاربرد س
ج ینتا. رفتیصورت پذ یند آموزش کالسیفرآ یفعال در ط يریادگی
ان یدانشــجو بخــش تیرضــادگاه مثبـت و  یــانگر دیــن مطالعــه بیـ ا

. ستم پاسخ مخاطب در آموزش اسـت ینسبت به کاربرد س يپرستار
زه یدادن انگي، ریادگیاز جمله بهبود  یستم با داشتن منافعین سیا

و کمـک   يریادگیـ لذت بخش نمودن تجربه ي، ریادگی يبرا یواقع
ن مطالعـه  یـ ان در ایکه دانشـجو  يدیبه دانشجو در فهم مطالب کل

نه آموزش یشگرف را در زم یتحول تواند یمبدان اشاره نموده بودند 
  .دیجاد نمایدرس ا يها کالسدر  يروح امروز یب

در مـورد   یمطالعـات قبلـ   يهـا  افتـه یج پژوهش حاضر بـا  ینتا
سـتم پاسـخ مخاطـب هـم     یان از کاربرد سیه دانشجودگاید یبررس
ن پـژوهش بـه نقــش   یـ ان در ایدانشـجو  درصـد 5/79. دارد یخـوان 

ن یـ اشاره نموده بودند؛ هـم راسـتا بـا ا    يریادگیستم در بهبود یس
ان ابـراز  یدرصـد دانشـجو   80ش از یز بین 1يافته در مطالعه اوهاری

در ). 20(اسـت  ده یرا بهبود بخش ها آن يریادگی ARSداشتند که 
ش یرا در افـزا  ARSدرصد شرکت کننـدگان   84ز یمطالعه التسا ن

  ).9( دانستند یممؤثر  يریادگی
 ARSان ابراز داشـتند کـه   یدانشجو درصد75ن پژوهش یدر ا

 2نیدر مطالعـه اسـت  . شود یمباعث کسب نمرات بهتر در امتحانات 
نمراتشـان  ستم را بر یسودمند س تأثیردرصد شرکت کنندگان  94

ــرده بودنــد   از  1/64ز یــن 3یمبرلــیدر مطالعــه ک). 23(درك ک
ــجو ــتفاده از سیدانش ــزا  یان اس ــب را در اف ــخ مخاط ــتم پاس ش یس

اگرچـه در هـر دو مطالعـه فـوق     ). 12( دانستند یمنمراتشان مؤثر 
امـا  . ده نشـده بـود  یـ د یدر نمـرات امتحـان   ياختالف معنادار آمار

سـتم توانسـته بـود بـه     یآن سز هستند کـه در  ین يگریمطالعات د
ان یو گفته دانشـجو ) 24-26و 20(نجامد یش معنادار نمرات بیافزا

د ییـ ش نمـرات تأ یسـتم در افـزا  یبر نقـش س  ین پژوهش را مبنیا
  .ندینما

ستم پاسـخ  یف موافقت با منافع سین طیشترین مطالعه بیدر ا
م مهـم و  یستم در کمک به فهم مفـاه ین سیکاربرد ا يمخاطب برا

به %) 5/95(ن آسان بودن استفاده از آن یو همچن%) 2/93( يدیکل
ان بـه  یدانشـجو  يهـا  جوابل یدر کنار تحل ها افتهین یا. دست آمد

سـتم  ینقطه قوت س نیتر مهمبر  یده شده مبنیسؤال بازپاسخِ پرس
ش توجه و تمرکز را مدنظر قـرار  یان افزایت دانشجویکه در آن اکثر

ن بهبود در توجه و ین مطلب باشد که ایانگر ایب تواند یمداده بودند 

                                                
1 Uhari 
2 Stein 
3 Kimberly 

ان بـر مطالـب گفتـه شـده     یده دانشجویتمرکز است که سبب گرد
افت یمدرس در يها گفتهن یند و مطالب مهم تر را از بیفوکوس نما

درصـد   7/98کـه   دینما یمدر مطالعه خود اشاره  یمبرلیک. ندینما
را از  اه آنزان درك یم، ARSان معتقد بودند که سؤاالت یدانشجو

 اند داشتهز ابراز یان نیدرصد دانشجو 56ش داده است و یمطالب افزا
 شـود  یم يدینش در مورد نکات مهم و کلیجاد بیباعث اARS که 

ان گفته بودنـد کـه   یدرصد دانشجو 94هم  4فریدر مطالعه ف). 12(
ARS در مطالعـه  ). 10( شـود  یمـ  يدیـ م کلیباعث تمرکز بر مفاه

ش یرا در افزا ARSان استفاده از یدانشجو درصد 83ز ین 5یلیالشو
ج هم راسـتا  ین نتایو ا) 22(دانسته بودند  مؤثر یم اصلیدرك مفاه

بهبـود فهـم    يه یـ ن پژوهش در گویان ایزان موافقت دانشجویبا م
  . مطالب است

زان یـ ن میسـتم هـم کـه بـاالتر    ین سیآسان بودن استفاده از ا
ر یج سـا یبود توسط نتـا را به خود اختصاص داده %) 5/95(موافقت 

ر منـافع اشـاره شـده در    یسا). 13،10( شود یمد ییمطالعات هم تأ
ص نقـاط قـوت و ضـعف دانشـجو و     یپژوهش حاضر همچون تشـخ 

 يزه دادن بـه دانشـجو بـرا   یـ انگ، )14( ها یکالس همسه خود با یمقا
ن و یامتحانـات بـال   ينـان بـرا  یبهبود اطم، )22،15(شتر یمطالعه ب

کمک بـه دانشـجو   ) 22( یواقع يریادگی يزه برایو دادن انگ یعمل
لذت بخش نمـودن  ، )10(کالس  يفهم از محتوا يریاندازه گ يبرا
ارزشـمند بـودن پاسـخ    ، )10(مطالب  يواضح ساز، )10( يریادگی

هـم  ) 22(صادقانه به سـؤاالت   یو پاسخ ده) 10،21(نام  یب یده
نـه قـرار   ین زمیـ ر مطالعـات انجـام شـده در ا   یج سـا یراستا بـا نتـا  

   .رندیگ یم
ان یت دانشجوین مطالعه اکثریکه در ا يا ینکته منف نیتر مهم

نقطـه ضـعف    نیتـر  مهـم بـر   یده شده مبنیدر پاسخ به سؤال پرس
ح یش صحیبدان اشاره نموده بودند عدم پا، دگان آنانیستم از دیس

ز بـدان اشـاره   یـ نا نیکه در مطالعه مد. ان از نظر تقلب بودیدانشجو
ان بـه  یاز دانشـجو  یگـر بعضـ  ین از طرف دیهمچن). 14(شده بود 

به سؤاالت اشاره  ییپاسخگو ين شده براییاسترس زا بودن زمان تع
ت زمان یل اعمال محدودیکه دل رسد یمالبته به نظر . نموده بودند

اما از ). 27(زان تقلب باشد یکاهش م، سؤال به هر ییپاسخگو يبرا
ر نمره دار بکارگرفتـه  یغ يها تیفعالستم در یآنجا که بهتر است س

  .از احتمال تقلب بکاهد تواند یم ين مسئله تا حدیا) 14(شود 
سـتم  ینسبت به کـاربرد س  یدگاه مثبتید يان پرستاریدانشجو

ان شـده  یـ تمام منافع ب. آموزش نشان دادند یپاسخ مخاطب در ط
د کرده بودند یان هم بر آن تأکیت دانشجوین پژوهش که اکثریدر ا

                                                
4 Fifer 
5  Elashvili 
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ت آمـوزش  یـ فیکارآمـد جهـت بهبـود ک    ییهـا  مؤلفه تواند یمخود 
    .شوند یتلق يپرستار

  ر و تشکریتقد
 یدانشگاه علوم پزشـک  یاز معاونت محترم پژوهش لهیوس نیبد

 يان محترم پرسـتار یدانشجوي، و معنو يت مادیه جهت حمایاروم
جهت مشارکت و شرکت فناوران سـپهر   91-92سال  میسال آخر ن

 یپـژوهش قـدردان   يبا اجرا یفن يتهران جهت همکارهفتم دانش 
 .گردد یم
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Original Article 

EVALUATION OF NURSING STUDENT'S PERCEPTION TOWARD 
THE USE OF AUDIENCE RESPONSE SYSTEMS (ARS) IN THE 

CLASSROOM TEACHING PROCESS 
 

Baghaei R1*, Zareie F2, Rasouli D3, Sheykhi N4 
 

Received: 4 Apr , 2013; Accepted: 2 Jun, 2013 
Abstract 
Background & Aims: the use of innovative learning methods in nursing schools is necessary to 
improve the educational process. Using audience response systems are one of the ways can be used to 
enhance of learning components and more improvement in student learning. The aim of this study was 
to evaluate nursing student's perception to use audience response systems in the classroom learning 
process. 
Materials & Methods: This study was a quasi-experimental intervention conducted during the training 
sessions in a period for 44 final year Nursing students in 2013, that the audience response system was 
used as an active learning technique. Data have been collected by the questionnaire included 
demographic information, 14 items with a Likert scale and 2 open-ended questions to assess students' 
views of the strengths and weaknesses of this system And finally analyzed by SPSS statistical 
software (ver. 16) and using descriptive and chi-square tests.  
Results: Most students have positive perception to the using of audience response systems in lecture. 
79/5% of students assess this system effective to improve student learning, 68/2% to help identify 
strengths and weaknesses, 86/4% to measurement of understanding rate of the content, 88/6% in make 
enjoyable learning experience and 93/2% in helping to focus and understanding of key issues. In open-
ended questions, learning improvement as the major strength and potential fraud were cited as a major 
weakness for the system. 
Conclusion: Students have positive view to the use of audience response systems in the learning 
process and this can result in greater use of active learning techniques can be helpful in nursing 
education. 
Key words: Education process, Nursing students, Audience response system (ARS) 
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