
در ســال های اخیر مطالعاتی دربارة استفاده از رمزینه های 
سریع پاســخ در آموزش انجام  شده اند. بررسی ادبیات مرتبط 
نشان داده است، دســتگاه های تلفن همراه زمینة یادگیری 
سیار و استفاده از رمزینه های سریع پاسخ را فراهم می کنند. 
به گفتة سو مهم ترین ویژگی های یادگیری سیار، »استقالل 
مکانی«، »اســتقالل زمانی« و »محتوای معنی دار« است. به 
دلیل وجود این ویژگی ها، آمــوزش الکترونیکی و یادگیری 
مبتنی بر وب با هم تفاوت دارند (Law & So, 2010). در حال 
حاضر، سرعت فزایندة فناوری تلفن همراه به تمام جنبه های 
زندگی بشر نفوذ کرده است. بنابراین، این فناوری در یادگیری 
ابعاد گوناگون علوم نقشی حیاتی دارد. امروزه تغییر آشکار از 
یادگیری معلم محور به یادگیری دانش آموزمحور باعث شده 
اســت دانش آموزان فناوری را مؤثرتــر و جالب تر از هر زمان 

 .(Miangah, 2012) دیگری درک كنند
در خصوص اثربخشی اســتفاده از رمزینه های سریع پاسخ 
در آموزش، پژوهش های متعددی صورت گرفته است. برای 
مثال، ریــکاال و کنکانرانتا در یک مطالعة تجربی، نظرات 
76 دانش آموز و معلم را که از مدرسه های با سطوح متفاوت 
انتخاب  شده بودند، بررسی كردند. نتایج پژوهش آن ها نشان 
داد، فراگیرندگان مشتاق و باانگیزه از رمزینه های سریع پاسخ 
اســتفاده می کردنــد، اما معلمــان محتاطانه بــا آن روبه رو 
می شدند. معلمان برای اســتفاده از این رمزینه ها مشکالتی 
از قبیل آماده ســازی واحدهای درسی و زمان ارائة آن ها ذکر 
کردند. عالوه بر این، مشخص شــد رمزینه های سریع پاسخ 
می تواننــد به یادگیرنــدگان انگیزه بدهنــد و توجه آن ها را 
بــه کالس جلب کنند. این رمزینه ها از یادگیری شــاگردان 
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حمایت و فرصت هایی را برای یادگیری مستقل و مشارکتی 
.(Rikala & Kankaanranta, 2014) فراهم می کنند

در مطالعة دیگری که مک کیب و تدسکو1 )2012( انجام 
دادند، از رمزینه های سریع پاســخ، از طریق تلفن هوشمند، 
برای ارتباط مســتقیم با درس های رشتة ریاضی استفاده 
شــد. در این مطالعه که با 14 یادگیرنده انجام شــد، همة 
یادگیرندگان نظرات مثبتی در مورد رمزینه های سریع پاسخ 
گــزارش کردند. در این پژوهش، 83 درصد از فراگیرندگان 
بیان کردند برای درس بهتر آماده  شده اند و تکالیف خود را 
بیشتر به طور مولد انجام داده اند و 67 درصد نیز در نمرات 
درســی خود پیشرفت داشــته اند. عالوه بر این، 83 درصد 
از یادگیرندگان نســبت به ســایر درس ها استرس کمتری 
را هنــگام مطالعه تجربه کرده اند. به گفتــة فراگیرندگان، 
دلیل آن، امكان دسترسی فوری به اطالعات الزم از طریق 
رمزینه های سریع پاسخ، بدون نیاز به پرسش از همساالن یا 

معلمان، بوده است.
هرناندز ـ جولیان و پیترز2 )2012( در مطالعة خود 
دربارة مقایســة انجام تکالیف برخط با انجام تکالیف روی 
کاغذ متوجه شدند، محیط الکترونیکی می تواند دسترسی 
به مطالب آموزشــی را آسان تر کند، ولی تأثیر قابل توجهی 
بر یادگیری شــاگردان ندارد. همچنین، ریورز یک سامانة 
رمزینه های سریع پاســخ مبتنی بر فعالیــت برای آموزش 

زبان انگلیســی طراحی کرد. یافته ها مبیــن آن بودند که 
یادگیرندگان در حین اســتفاده از این ســامانه، از آن لذت 

.(Rivers, D.J., 2010) و از فعالیت های آن بهره می بردند
لئو، تان و چو در مطالعة خود، یک ســامانه یادگیری 
زبان انگلیســی را با کمک رمزینه های سریع پاسخ توسعه 
دادند. مطالعة آن ها نشــان داد که رمزینه های سریع پاسخ 
 (Liu, Tan, & به یادگیری زبان انگلیســی کمک می کنند

.Chu, 2007)
چن، تنگ، لی و کینشوک برای اجازة دسترسی به مواد 
دیجیتال از طریق رمزینه های سریع پاسخ مطالعه ای انجام 
دادند. نتایج پژوهش آن ها نشــان داد، دسترسی مستقیم 
به منابع دیجیتال با اســتفاده از رمزینه های سریع پاسخ بر 
خواندن و درک مطلب دانش آموزان تأثیر قابل توجهی ندارد 
(Chen, Teng, & Lee, 2011). عــالوه بــر این، اُزکلیک و 
آکارتورک3 )2011( مطالعه ای را با هدف کاهش فضای بین 
منابع چاپی و برخط با اســتفاده از رمزینه های سریع پاسخ 
انجام دادند. در این مطالعة تجربی، 44 دانشجو به دو گروه 
)1. کاغذ 2. تلفن همراه و رایانه( تقســیم شــدند. یافته ها 
نشــان داد، به لطف وجود رمزینه های سریع پاسخ در دورة 
کتاب ها، یادگیری شاگردان بیشتر است، زیرا دسترسی به 

اطالعات به راحتی امکان پذیر است.
در  رمزینه های سریع پاســخ  از کدهای  بیکر4 )2010( 
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مطالعة خود با عنوان »قابل تلیك )کلیک( کردن اشــیای 
فیزیکی، اســتفاده از برچسب های تلفن همراه برای افزایش 
نمایش کتابخانه«، به این نتیجه رسیدند که کتابخانه ها باید 
شــامل هر دو رسانة فیزیکی و الکترونیکی باشند و فناوری 
برچسب گذاری تلفن همراه بین این دو محیط، پایة محکمی 
برای کتابخانه های نســل جدید فراهــم می کند. همچنین 
هوانگ، وو، تســنگ و هوانگ یک بستر یادگیری را با 
استفاده از رمزینه های سریع پاسخ توسعه دادند. این مطالعة 
تجربی نشــان داد، یادگیرندگانی که از این بســتر استفاده 
می کنند، از نظر کارایی یادگیری و پیشرفت یادگیری به طور 
 (Hwang, Wu, Tseng, & Huang, معناداری رشد کرده اند

.2011)
به طورکلی، فایده های رمزینه های سریع پاســخ را می توان 

در دو بخش مزایای عمومی و آموزشی تقسیم بندی کرد:
الف( مزایای عمومی
é اندازة چاپ کوچک

é ظرفیت بازیابی و تصحیح خطا؛
é قابل خواندن از هر جهت در 360 درجه؛

é استفاده از کدهای پاسخ سریع در کالس درس با کمک 
دستگاه های تلفن همراه؛

é فرایند امتحان خودکار با استفاده از این رمزینه ها؛
é ســامانة تولید گواهــی مبتنی بر ســامانه درجه بندی 

اعتباری؛5 
é افزایش امنیت در اسناد هویتی؛

é ســامانة برگة عالمت دیجیتال6 مبتنی بر این رمزینه ها 
.(Goyal, Yadav & Mathuria, 2016)

ب( مزایای آموزشی
é پشــتیبانی از یادگیری با ارائة مواد چندرسانه ای مانند 

فیلم، متن، تصویر (Rikala & Kankaanranta, 2012)؛
é افزایش تجربة یادگیری واقعی و موقعیت محور؛

é امکان اجرای سامانه های آموزشی مبتنی بر رویکردهای 
یادگیری به موقع و مشارکتی؛

é امکان بهره مندی یادگیرندگان از منابع بیشــتر با ارائة 
نشانی وبگاه ها و ...؛

é ترویج یادگیری شاگردمحور؛
é غنی ســازی مــواد مبتنی بــر کاغذ بــرای خدمت به 

یادگیرندگان متفاوت؛
é راهنمایی فراگیرندگان در فرایند خودارزیابی؛

é کمک به معلمان بــرای ارائة راهنمایی های تکمیلی در 
خصــوص محتوای درس های گوناگون و به ویژه ســاخت و 

طراحی وسایل؛
é کمــک بــه راهنمایــی اســتفاده از ابزار و وســایل در 
 کارگاه هــای آموزشــی، بــا نصب ایــن رمزینه ها بــر ابزار

.(Rikala & Kankaanranta, 2012)

پی نوشت ها
1. McCabe and Tedesco
2. Hernández-Julián & Peters
3. Ozcelik & Acarturk
4. Baker
5. Certificate Generation System based on credit based grad-
ing system (CBGS).
6. Digitized Mark Sheet System
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