
در  تطبیقی استفاده از یادگیری سیار مطالعه

 سه کشور ایران، انگلستان و آمریکا

 2و فاطمه شرزه ئی 1مژگان حیدری

 

 چکیده

امروزه به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران آموزشهای نوین،  

ی در میان اقشارمختلف ا در سطح جهانی جایگاه ویژه ر،یادگیری سیا

سعی شده با  پژوهشاز همین رو در این  ،پیدا کرده بخصوص جوانان 

تطبیقی به این مقوله قایسه متحقیق اسنادی و استفاده از روش 

وردهای این روش جدید در ادستاز تجربه و  استفادهو با  پرداخته

یادگیری از این سبک از  ،(انگلستانکا و کشورهای پیشگام )آمری

شورمان بررسی ک آموزش رسمی های آموزشی بخصوص در نظام منظرچالش

های موجود در این  پژوهش و ا ابتدا به تعاریفهمین راست رد .شود

در ادامه به بررسی تطبیقی یادگیری سیار و داخته شده زمینه پر

 فرهنگی های چالش بهدر کشورهای انگلستان وآمریکا اقدام نموده و 

ماعی که هرکدام از این کشورها در استفاده از یادگیری اجت و

در مدارس دارند، پرداخته و سپس این چالش ها با ویژگیها  رسیا

ایران مقایسه شده و در انتها ، به  موجود در مدارسو شرایط 

در مجموع با توجه  .نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است

بیشتر  آشنایی و سازی فرهنگ گفت:  می توان ،به بررسی انجام شده

کاربرد و باهای آموزشی  ظامنیادگیرندگان و دست اندرکاران 

می مؤثراستفاده از آن  سطحدر بهبود سیار ، یادگیری  یمزایا

مهمترین چالش مشترک هرسه  سازی، اعتماد به نیاز نتیجه در باشد.

 مدارس در حوزه آموزش رسمی یادگیری سیار استفاده از کشور در

درآمریکا و انگلیس بسترهای فنی و  این درحالی است که باشد، می

در ایران باید  اما ،ترنتی مناسب فراهم است های این زیرساخت

 .های فرهنگی اضافه شود بسترسازی فنی نیز به چالش
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 مقدمه

ها آوریآموزش و یادگیري، با ظهور فنهای سنتي و قدیمي امروزه روش

فراگیران براي  د.دهوین، کارایي خود را از دست میهای نو روش

همگام شدن با محیط مداوم در حال تغییر اطراف خود، باید به 

های جدیدي براي انتقال دانش و افزایش ها و رویهدنبال شیوه

افراد جامعه، تمدن موج سوم، جهت افزایش دانش  .دنباشیادگیري 

هزینه، سریع و موقع، کمبه ابزاري قدرتمند نیاز دارد که به

 .(6331)فیضي و همکاران،  مطمئن باشد

 دههدر  عاتیاطالهای ارتباطی و توجه در فناوری های قابل پیشرفت

جدیدی  ماهیمف این پیشرفت،با  اخیر بسیار مشهود است و همگام 

شکل  یادگیری در حوزهسیارچون یادگیری الکترونیکی و یادگیری 

  .گرفت

به عنوان نوعی از یادگیری الکترونیکی که قابلیت  یادگیری سیار 

اي را فراهم ساخته است كه بسیاري از  زمینه جابجایی دارد،

هاي آموزشي، مانند یادگیري مستقل، خودراهبري در  آرمان

ل فراگیر در امر الیادگیري، یادگیري در هر مكان و زمان، استق

 ئق، به رسمیت شناختن واقعيالیادگیري، حق انتخاب محتوا به حسب ع

هاي ها در قالبهاي فردي دانشجویان، امكان ارائه مثال تر تفاوت

اي، آموزش و یادگیري  تر با استفاده از امكانات رایانهملموس

ها، قابل  مشاركتي و ارزیابي و ارائه سریع بازخورد از آموخته

كند. مسئله پیش روی ما به عنوان متخصصان تعلیم ميتر جلوه  تحقق

های یادگیری بر مبنای رویکردها و و تربیت طراحی و توسعه محیط

های یادگیری باید تضمین کند که یادگیری به بهترین نحو  نظریه

)برزگر، دهقان زاده، مقدم زاده  در این محیط رخ خواهد داد

،6336). 

 

 یادگیری سیار 

عریفی که از یادگیری سیار وجود دارد را کالرک دیمی ترین تق 

ارائه داده است. از نظر وی یادگیری سیار  ۰۲۲۲ن در سال کوی

 .سیار و یادگیری الکترونیکی است نقطه تالقی وسایل کامپیوتری

شود تا شما در هر زمان که بخواهید به این یادگیری باعث می

تعامالت غنی، حمایت  منابع دسترسی پیدا کنید. ظرفیت جستجوی باال،

های قوی از یادگیری مؤثر و ارزیابی مبتنی بر عملکرد، از ویژگی

دیگر یادگیری سیار است. به عبارتی یادگیری سیار، یادگیری 

 .Quinn, 2000))ت الکترونیکی است که مستقل از زمان، مکان و فضاس

، نیز یادگیری سیار را به عنوان ارائه یادگیری از (۰۲۲۲ِاالی )

در تعریف دیگر آمده است،  ت.وسایل سیار توصیف کرده اسطریق 
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یادگیری سیار عبارت است از سهولت یادگیری و دسترسی به مواد 

 سیم بی ی آموزشی برای کاربران وسایل سیار از طریق یک رسانه

(Mileva, 2008 .)ترین تعریف برای  رسد که این تعریف کامل نظر می به

یادگیری سیار، کسب هر نوع دانش، نگرش و یادگیری سیار باشد: 

های سیار در هر زمان و مکان است  گیری از فناوری مهارت با بهره

 .(6336) برزگر،که باعث تغییر در رفتار خواهد شد

در  یادگیری سیار استفاده از با ورود و گسترش تلفن های همراه،

کنار یادگیری چهره به چهره یا مرسوم و شبکه های مجازی و بصورت 

انجام گرفته است.  یادگیری وتلفیقی با سایر روش های یاددهی 

تحقیقاتی در این حوزه انجام برای تعیین میزان اثر بخشی آن 

آموزان که میزان پیشرفت دانش ه شدهقي نشان دادیتحقدر  گردید.

آموزان از اند، نسبت به سایر دانشدیدهوزشکه از طریق موبایل آم

درصد  35رشد بیشتري برخوردار بوده است. در این پژوهش 

طریق به آموزش از  %15آموزان به شرکت در کالس حضوري و دانش

 هارنتل و همکاران.)۰۲۲2کومر، د)فّناوری موبایل تمایل داشتن

در تحقیقي  چگونگي کاربرد و کمک موبایل را در یادگیري  (۰۲۲3(

در مدارس متوسطه بررسي کرده است، که نتایج مثبت و ترکیبی 

 .مطلوبي را نشان داد

ه آموزش از کنیز نشان داد   (2009)وانگهمچنین نتایج تحقیق تجربي 

طریق تلفن همراه، بیشتر از آموزش الکترونیکي، بر میزان یادگیري 

بر این باور   کول .(6334)موسوی ، داشته است ویان تأثیردانشج

های یادگیرندگان برای برقراری است که یادگیری سیار قابلیت

سیم  عات را از طریق وسایل سیار و بیالارتباط و دستیابی به اط

 .(koole, 2010) گسترش داده و بهبود میبخشد

ایران انجام شده که در  (6331موسوی )  نتایج پژوهشو در نهایت  

دهد؛ موبایل که آنچه یک کامپیوتر شخصي انجام می می دهد ناست نشا

نیز توانایي انجام آن را دارد. تعامل و شور و شوق، ارتباطات، 

های دیگر آموزش موبایلي بود که در این همیاري و همکاري از مزیت

 .تحقیق شناسایي شد

 ایران درسیار یادگیری 

به ایران بهره برداری از اولین فاز  همراهتاریخ ورود تلفن 

در شهر تهران با   1373لدر مرداد ماه سا شبکه تلفن همراه کشور،

ایستگاه رادیویی و با  ۰4فرستنده و گیرنده در  621استفاده از 

هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران . شماره آغاز شد 3۰۲۲ ظرفیت

  67شهر و  6612میلیون سیم کارت فروخته شده دارد و  52حدود 



3 
 

 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است

 .ایران( )شرکت مخابرات

 که همراه تلفن های آوری فن توسعه به موارد فوق و  توجه با

 نیز و آورده بوجود مره روز زندگی در را شگرفی تغییرات

 امر در آن کارگیری به و نقش زندگی، جوانب همه در آن ثیرنفوذتأ

 همراه تلفن نقش زمینه در.  شود می احساس قبل از تر واضح آموزش

 تحقیقات و مطالعات ریاضی و آموزش زبان انگلیسی و آمار آموزش در

نشان می آمده  که نتایج بدست. است گرفته صورت ایران در اندکی

 تواند می واست  یادگیری برای خوب ابزار یک همراه تلفن ،دهد

 روی منفی ثیراتتأ تنها نه و باشد آموزش برای عالی فرصت یک

 به موارد برخی در بلکه ندارد دانشجویان و آموزان دانش تحصیل

 استفاده به راغب آنها اینکه عالوه بر. کند می کمک آنها آموزش

 .هستند آموزش در تکنولوژی این از

 کماکان ،سیار در ایران ژگی ها و شرایط تکنولوژیبا توجه به وی

است که  یبه مدارس، از آن دست مباحث  موضوع ورود تلفن همراه

این  و همواره با مخالفت وزارت آموزش و پرورش مواجه بوده است

هایی وزارتخانه تا کنون نتوانسته است در مقابل انواع تلفن همراه

برخی  .شود، اقدامی کندآموزان به مدارس وارد میکه توسط دانش

شان را به مدرسه آموزان با ترفندهای متعدد، تلفن همراهدانش

هایی است که گاهی اوقات، آورند و ماحصل آن نیز تصاویر و فیلممی

 .دهدآموزان را تحت تأثیر قرار میه دانشزندگی آیند

کند که در حال حاضر کاری از دستش بر آموزش و پرورش عنوان می

آید مگر اینکه از ورود تلفن همراه به مدارس جلوگیری کند و نمی

 ".فعالً تلفن همراه به سن مدرسه رفتن نرسیده است "به عبارت دیگر

ورود  می دارد:ش اظهار اون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورمع

شده است و در برخی  پیچیده بسیار دنیا در مدارس به  تلفن همراه

ای در این خصوص های انضباطی سختگیرانهنامهاز کشورها، آیین

در حال حاضر بحث تلفن همراه، ورود به حریم شخصی .نوشته شده است

را آموز تلفن همراه گیرد؛ برای نمونه دانشافراد را در بر می

کند و از این طریق، از همکالسی خود عکس یا خبری وارد مدرسه می

در حال حاضر کاری که از آموزش و پرورش بر  .کندرا منتشر می

آید، این است که جلوی ورود تلفن همراه به مدارس را بگیرد و می

در غیر این صورت کنترل این موضوع در مدرسه بسیار دشوار است؛ 

های متعددی های همراه هوشمندی که کاراییفنبه خصوص با وجود تل

تجربه برخی از کشورها را در خصوص ورود تلفن همراه توسط  .دارند

 ودکنیم تا تصمیم الزم گرفته شی میآموزان به مدارس بررسدانش

 .(35تیر  ۰3)تابناک، 
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علل این یادگیری سیار در ایران با رشد بسیار آرامی مواجه است 

هاي آسیایي و ایران تقریبا" یكسان است و میتوان رشد آرام دركشور

 :به صورت زیر خالصه كرد

  رونــد كنــد توســعه زیرســاختهــاي مخــابراتي موردنیاز 

 اینترانت و طی )هـاي ارتبـا كمبود نقدینگي براي توسعه شـبكه

 (اینترنت

  كمبود نقدینگي سازمانها و صنایع مختلف بـراي توسعه آموزشهاي

 الكترونیكي 

 ها  ضرورت استفاده از زبان ملي در این سامانه 

  هزینه سنگین طراحي و تولید محتواي الكترونیكي دروس آموزشي 

  عــدم توجــه الزم بــه امــر آمــوزش در اغلــب

 (6331)بهشتی، سیاستگزاریها و تصمیم گیریهاي مدیران ارشد 

 در استفاده  مخالفت مراکز آموزشی، اساتید، معلملن و والدین

 از یادگیری سیار

 یادگیرندگان برای استفاده از وسایل سیار وکافی مهارت  عدم 

 آن یا عدم تمایل به استفاده از

 

از آنجا که یادگیری سیار یکی از جدیدترین تکنولوژی های آموزشی 

است، مطالعه اثرات این نوع آموزش در کشورهایی که از نظر 

تکنولوژی و فن آوری از باقی کشورهای جهان جلوتر بوده اند به 

ما کمک می کند تا در تصمیم گیری های آموزشی کشور در آینده، 

شورها استفاده کرد و اجرای این سیستمهای بتوان از تجربیات این ک

آموزشی را با کمترین هزینه و بیشترین سود تضمین کرد. بدین 

منظور دو کشور آمریکا و انگلستان که از لحاظ تکنولوژی های 

جلوتر هستند را به عنوان نمونه انتخاب  سایر کشورهاجدید از 

با کشور این نوع آموزش را در آنجا بررسی و کردیم تا وضعیت 

ایران مقایسه نماییم و بررسی کنیم که آیا از لحاظ کاربردی 

کردن و اجرای این سیستم آموزشی نیز از سایر کشورها جلوتر بوده 

اند؟ و آیا این سیستم برای یادگیری در این کشورها موفق بوده 

  است؟
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  انگلستان دریادگیری سیار  

قدرت استقالل و تصمیم بطور کلی مؤسسات آموزشی از در انگلستان،   

می برند. این امر بخصوص در مورد پذیرش فناوری صادق  بهره گیری

نقش قابل توجهی در زمینه نفعان  است. همچنین طیف وسیعی از ذی

تحریک و حمایت از نو آوری  و پذیرش فناوری های جدید از جمله 

 سؤاالت بسیاری درباره استفاده از ابزار فناوری های سیار دارند.

سیار شخصی دانش آموزان در کالس پیش می آید که این موضوع از 

دیدگاه فنی امکان پذیر می باشد ولی هنوز مسئله شکاف دیجیتالی 

 باقی می ماند.

ا نگاهی به جدول زیر تکنولوژی در مدارس از جنبه های مختلف ب

میلیون  ۸13از جنبه هزینه، ساالنه . مورد بررسی قرار گرفته است

در مدارس انگلستان صرف میشه  ICT ی تهیه و سرویس تجهیزاتدالر برا

و از نقطه نظر قوانین، برای تکنولوژی مدارس، قوانین دولتی 

از لحاظ تهیه تجهیزات فناوری، مسئولین  .متمرکزی وجود ندارد

از منظر نفوذ تکنولوژی   .محلی عهده دار خرید های مدارس هستند

و در هر  3۲ن بطور متوسط در مدارس باید گفت، در هر دبستا

از مدارس ابتدایی  ℅2۲دستگاه رایانه وجود دارد.  ۰33دبیرستان 

از دبیرستان ها از شبکه بی سیم استفاده می کنند.سرعت  ℅3۰و

مگا بایت در ثانیه و در  3اینترنت در دبستان ها بطور متوسط 

 (.DfE, 2011) مگا بایت در ثانیه می باشد 36دبیرستان ها 

 

 

بسیاری از پروژه های آموزش سیار شامل نسخه های آزمایشی و 

چالشهای زیادی برای اجرا و پذیرش دارند. آنها به  ،ابتکارات
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وسیله مجموعه ای از سهامداران شامل معلمان، مؤسسات، شرکتهای 

بزرگ تحقیقاتی مدیریت می شوند. اغلب نوآوری ها از دید تحقیقاتی 

ها بطور کامل  عداد محدودی از آنعالقه ایجاد می کنند اما ت

و برخی از آنها به طور کامل بخاطر بار مالی  اجرایی می شوند

خود را مدیریت  ICTاغلب مدارس بودجه های  زیاد متوقف می شوند.

های موجود به آموزش موبایلی مشکل است.  کنند، اما جهش سیستم می

عمدتًا ابتکارات در این زمینه هیجان انگیز و نوآورانه اما 

هرحال، رشد آکادمی ها ممکن است یک سکویی برای ه منفرد است. ب

احتمااًل از طریق حمایت یا مشارکت ارائه دهندگان  ،ها نوآوری

 خدمات تجاری باشد.

هایی از ابتکارات جالب و موفقیت آمیز وجود دارد که یک  مثال

است که ( MoLeNETعامل کلیدی آن برنامه شبکه یادگیری موبایلی) 

سیار در جهان بوده  های یادگیری پروژه های یکی از بزرگترین

 3اکنون هم اما  است،  است. این برنامه در حال حاضر بسته شده

 بهترین عملکرد رادر این بخش دارند.  MoLeNETآکادمی پیشگام 

ها که شدیداً انتظار می رفت برای دانشجویان رقابت  برای دانشگاه

، پتانسیل آموزش موبایلی برای  ICTاده از داشته باشند، استف

عامل تفکیک کننده باشد. انتظار  حمایت دانشجویان ممکن است یک

ها برای دسترسی به سیستم یادگیری مرکزی  فزاینده برای دانشگاه

اما بنظر می رسد  ،های خودشان وجود دارد حداقل از طریق موبایل

است که با تغییرات  رحال این بخشیه به .که هنوز عملی نشده است

و آموزش با موبایل در حال حاضر  ICTبنابراین و  زیادی روبروست 

 در رأس کارها نیست.

در انگلستان با مقداری هیجان و فعالیتهای خالقانه  یادگیری سیار

 شکل گرفته است.  بیشتر افراد هستند جذب که عالقمند به احزابیو 

افزایش یافته و فواید استفاده از لپ تاپ ها و نوت بوک ها 

 .پذیرفته نشده است آموزش موبایلی نیز واضح تر گردیده ولی کامالً 

معلمان  هدایتبیشتر پروژه ها در مدارس در مقیاس کوچک و با 

 .عالقمند و با حمایت بعضی وامهای تحقیقاتی انجام می شود

هر حال مثالهایی از مدارسی که آموزش موبایلی را پذیرفته ه ب 

که همه دانش آموزان را با 6سدار مدرسه   وجود دارند ماننداند 

 6۲۲۲که بیش از  3بولتندر ۰اسا درنظر گرفته و آکادمی آی پاد یک

هر حال این موارد نادر ه ولی ب .داراست آی پاد دانشجو را با

دگمانی به گوشی های موبایل در کالس هنوز مانع اصلی د. بهستن

موبایل  افکارگسیختگی وز از دیدگاهبرای برخی معلمانی است که هن

                                                           
1 Cedars School   

2 Essa 

3 Bolton 
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 .به دیدگاه پتانسلی آن برای یاددهی و یادگیری حرکت نکرده اند

ر یل دهایی از تغییر عقیده در زمینه محدودیت های موبا نشانه

مدیر روابط عمومی یکی  6زبطوریکه ، میک بروک ،مدارس وجود دارد

از بزرگترین تشکالت معلمین در اکتبر گذشته گفته است که مدارس 

 .باید از فرصت پیشنهاد موبایل استقبال کنند

از دبیرستان  ℅3۰از دبستان ها و  ℅2۲نشان داده که  ۰بسا  تحقیق

ها از اینترنت بی سیم برخوردارند اما در دبیرستان ها خواستار 

مگا بایت در ثانیه  ۸3دو برابر شدن پهنای باند موجود یعنی 

 د.هستنبرای برطرف شدن نیازهایشان 

 ۰۲66منتشر شده در مارچ  3هالی فکس توسطتحقیقات انجام شده  که 

ساله صاحب موبایل  6۲تا 6۰های بین از بچه ℅31نشان داده است که 

گوشی ساله  66تا  3 بچه های از ℅ ۸۸کهاست حالی در  و این هستند

دارند . در عین  Mp3 player یا iPod هااز همه بچه ℅26د. موبایل دارن

از دختران کنسول بازی  ℅32از پسران و  ℅3۲حال 

 .(Halifax,2011)دارند

یک تحقیق نشان داده است که همه دانش آموزان تحصیالت تکمیلی و 

دارای موبایل های دانشگاهی دارای موبایل هستند که یک سوم آنها 

 .(Innovation in Education, 2010)دهوشمند می باشن

 6۲از مردم بین  ℅33نشان میدهد که  4آف کام داده های بیشتر از

ساله دارای موبایل هستند، بیشترین درصد از هر گروه سنی  ۰1تا 

از  ℅۰۸،  ۰۲6۲همچنین گزارش داد که در ماه می  آف کام .دیگر

 ℅۸1هوشمند دارند وهمه کاربران موبایل اظهار داشتند که گوشی

  .از همه گوشیهای جدید فروخته شده نیز گوشی هوشمند بوده است

از گوشی هائی که توسط افراد بین  ℅2ته شده که فقط گف بهر حال

 ℅۰۲با  قیاسساله استفاده میشود آیفون هستند در  ۰1تا  6۲

 .( Ofcom, 2010) ساله ها 44تا  ۰۲گوشیهای 

 

 یادگیری سیار در آمریکا

دسترسی و استفاده از تکنولوژی درمؤسسات آموزشی آمریکا بخوبی 

در حال تکامل درتمام مناطق هست که تثبیت شده وهمچنان به سرعت 

 شامل شبکه، محاسبه و ذخیره سازی در مناطق آموزشی پایه، سیستم

 های اداری، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی می باشد.

                                                           
1 Mick Brookes 

2 BESA 

3 Halifax 
4 Ofcom 
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وسایل موجود در مدارس و یک به یک بودن برنامه هایی برای 

چند مؤسسه تالش می کنند که به سمت  درحال اجراست. ها دانشگاه

حرکت کنند و شخصی از تجهیزات استفاده  به دانش آموزان ویقتش

ت پهنای ها و امنیت و مشکال در عوض توجه خود را به مسئله پروتکل

های بیشتری  که دستگاه بطوری ،کنندباند و پوشش شبکه معطوف 

به عنوان  دیجیتالی  پوشش دهی شوند. شکاف نند بطور مناسبابتو

تأمین اما بیشتر مؤسسات برای  ،یک مسئله در اینجا تکرار می شود

مین بودجه می کنند. همانطور که در بسیاری تجهیزات اضافی خود تأ

از کشورها دیده می شود، هنوز هم درجه ای از شک و تردید در 

 .مورد استفاده از موبایل بویژه در مدارس وجود دارد

های آموزش با موبایل در آمریکا،  لیتاز فعا موج قابل توجهی

 کوچک واغلب در سطح مؤسسات  وجود دارد. اغلب آنها در مقیاس 

بسیار محدودی متمرکز شدند در حالیکه استفاده از تکنولوژی 

ه برای آموزش به روز رسانی میشود موبایل با وجود کارکردهایی ک

زیرا آنها سعی دارند که پایدار بمانند  خیلی پیچیده نیست.

با احتیاجات مؤسسه  دآنها می توانن .اهدافشان قابل دسترسی است

بنابراین ودجه مؤسسه بیشتر بلند مدت هست چون بسازگار شوند و 

بیشتر و بیشتری از مؤسسات از استفاده دانشجویان  دهر روز تعدا

تمایل به استفاده از موبایل و  از تجهیزات  شخصی حمایت می کنند

 .رو به افزایش استو برنامه های کاربردی آن 

در جدول زیر ضریب نفوذ تکنولوژی در آمریکا نشان داده شده  است. 

از کل مدارس حداقل یک دستگاه کامپیوتر  %32همانطور که می بینیم 

آنها یک کامپیوتر متصل به اینترنت دارند و نسبت دانش  %33و 

مواقع در  %44هست.  6به  5کامپیوتر در کل مدارس آموز به 

در دبیرستانها از کامپیوتر در کالسها استفاده  %34دبستانها و 

 می شود.
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می توان به  چالشهای خاص توسعه یادگیری سیار در آمریکااز 

 موارد زیر اشاره کرد.

  ها  ایالتمدرسه و  64۲۲۲سیستم آموزش بسیار پراکنده با

 . را دارند بودجه کنترل

 ها روی منابع آموزگاران کنترل  ایالت ،در برخی مدارس

برای انتخاب محتوا آزادی عمل  مدارسدارند بنابراین 

  ندارند.

  هیچ قانون مرکزی برای تمرکز روی تغییرات گسترده وجود

 ندارد . 

  بدگمانی به  استفاده از موبایل در کالس 

  ز بخواهند ا اگر دانش آموزان)شکاف دیجیتالی گسترده

 تجهیزات شخصی خود استفاده کنند(

 

یلی در مدارس آمریکا انجام موبا یادگیریفعالیتهای بیشتر 

ها بیشتر بر روی  نظر میرسد فعالیته در دبستانها بمیشود. 

ها اهداف  های خاص متمرکز شده در حالیکه در دبیرستان پیشرفت

 LMSو استفاده ها گسترده تر و جامع تر  می باشد . ارتباط با 

اداری دیگر، حمایت های  ها)سیستمهای مدیریت یادگیری( و سیستم

ها از جمله این  یادگیری از دور و ساخت گروهخارج از محوطه، 

آزمون برنامه دیجیتالی که در ایالت ویرجینیا که  موارد هست.

شده ، به عنوان بهترین مثال است ، اگر چه  توسط پیرسون طراحی

 در مراحل اولیه است .

نقطه شروع ، برنامه ریزی درسی است. بنابراین محصول نیز بطور 

محتوا وتحویل کامالً در ارتباط است و  نتایج یادگیریواضح با 

قابل دسترسی است. این  6آی پد دیجیتال هست و برروی موبایل و

نیز هست اگرچه هنوز امتحان پایانی به این های مداوم  شامل تست

 روش برگزار نمی شود.

 ۰۲6۲/ 66میلیون نفر در سال تحصیلی 3/۲دانش آموزان یعنی  %9.5

آموزش از راه دور، شامل آموزش از دور  به مدارس خصوصی رفتند.

آنالین  به صورت یک راه برای مقابله با چالش ازدحام بیش از حد، 

در امریکا  .و برنامه های فردی دیده شده استدرخواست دانش آموز 

دولت فدرال نقش کلیدی در توسعه سرمایه گذاری برای تکنولوژی 

  ،از جمله مدرن کردن مدارسمدارس داشته است. برنامه های موفقی 

 اع مختلفی از تکنولوژیمعرفی انو و تکنیکی آنهاظرفیت باال بردن 

 داشته است.در بر کالس را  ها به

                                                           
1 iPad 
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با مشاهده برخالف دیگر دولت های ملی، ایاالت متحده آمریکا 

تکنولوژی آموزشی به عنوان یک رسانه کلیدی  برای کاهش هزینه، 

این سرمایه گذاری را دوبرابر کرده است. بهر حال در مجموع ، 

سرمایه گذاری و تسهیل کند تا ، بیشتر این قوانین وضع شده تا 

که  می رفت انتظار در آمریکا  د.اینکه سوق بدهد و نو آوری کن

به  ۰۲۲3میلیون دالر در سال  2۲03از هزینه های آموزش موبایلی 

 (.GSMA, 2011) افزایش پیدا کند ۰۲61میلیون دالر در سال  61303

هزینه های  رفتاگر چه انتظار می  این نرخ رشد نسبتًا باال بود

ها  مشوقکلی در آموزشهای باالتر بیشتر باشد در جایی که مؤسسات 

و آزادی عمل بیشتری به سرمایه گذاری در آموزش موبایلی دارند 

 تا مدارس.

آمریکا   طرح کلی یا ملی آموزش موبایلی برای مدارستا کنون هیچ 

در سطح محدود هست تا  همه فعالیتها در مدرسه وجود ندارد و یا

بعضی  ی در تعداد طرح های ابتکاری وجود دارد.محدود جایی که رشد

لمان و مدیران است که گاهی توسط ها نتیجه عالقه مع از این طرح

های جهانی تولید کننده تکنولوژی آموزشی مثل اپل و پیرسون  شرکت

 ها بصورت پراکنده  و پشتیبانی حمایت می شود. بنابراین تالش

نشده توصیف می شود و رهبران هنوز یک استراتژی در مورد توسعه 

آموزش سیار و یا حتی اینکه آیا باید استفاده شود را اتخاذ 

 (.GSMA, 2011) نکرده اند

بیشتر تجهیزات شخصی دانش آموزان در زمان مدرسه با ممنوع کردن 

ها توسط  iPodو ها  MP3 player گوشی های موبایل ، تجهیزات بازی، و 

اینترنت، در امریکا استفاده از معلمین  خاموش است.  معلمین

ها را دارای پتانسیل آموزشی بیشتری  CDبرنامه های کامپیوتری و 

 موبایل  در بین رسانه های دیجیتال می دانند. هایگوشی نسبت به

را منحصراً یک وسیله سرگرم کننده MP3 playerبیش از نیمی از معلمین 

. (%۸3( و احساس می کنند جایی در مدارس ندارند)%۲1دانند)می 

( موبایل را عامل حواس پرتی می دانند %3۲تقریبًا همه معلمین )

 .(GSMA, 2011) آنان معتقدند که در مدارس جایی ندارند %۸1و 

ای سیار موجب ه در برخی نقاط، نگرش منفی به استفاده از فناوری

بطور مثال نیویورک چندین سال قانون منع  شد. آن تقویت قانونی

که توسط دادگاه تجدید نظر در آپریل استفاده از موبایل داشت 

تقریبًا  در امریکا   بعد از به چالش کشیدن والدین وضع شد. ۰۲66

 %33تمام کودکان در آمریکا دسترسی به گوشی های موبایل دارند. 

موبایل زندگی می سال در خانه با یک  3تا  ۸از کودکان بین 

های هوشمند در میان مشتریان جوان بسیار رایج شده  گوشی کنند.

استفاده   iPhonاست. حدود دو سوم کودکان اظهار داشتند که قبالً  

 .(Shuler,2009) کرده اند
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(  هستند که به ندرت %۰۲از والدین )هر حال بخش قابل توجهی ه ب

دهند و یا اصالً اجازه به کودکان اجازه استفاده از موبایل را می 

 .استفاده نمی دهند

از دانشجویان   % 32 ، ۰۲۲3بنا بر مطالعه شرکت سیسکو در سال  

آنها کامپیوتر شخصی  %23کالج ها موبایل شخصی داشتند و 

داشتند.در مطالعات اخیر دانشگاه تگزاس آمده که حداقل نیمی از 

 .Campus Technology ,2008) ) های هوشمند دارند دانشجویان گوشی

 

 

  گیری نتیجه

های حیات  مهمترین چالش از با یکی مبشر در قرن بیست و یک 

تربیت افرادی اجتماعی یعنی تغییر مداوم رو به رو است. برای 

که توانایی اثرگذاری و قدرت همسویی با این تغییرات را داشته 

آموزش و پرورش و نظام  طور اعم  باشند، باید نظام یادگیری به

 .طور اخص مورد توجه قرار گیرد  رسمی به

در این سه  سیار های با توجه به بررسی استفاده از تکنولوژی

ستفاده از این تکنولوژی، عدم ا کشور بنظر میرسد مشکل اساسیِ 

تغییر نگاه عمومی از جنبه های منفی و بازدارنده آن به جنبه 

و مثبت آن است تا مدیران آموزشی بتوانند به سمت  های مؤثر

سازی  طور که ذکر شد این فرهنگ استفاده از آن حرکت کنند. همان

فارغ از توسعه فناوری، در همه جا،  از کشورهای پیشرفته ای مثل 

مریکا و انگلیس گرفته تا کشور در حال توسعه خودمان ایران آ

 ضروری است.

ای که یادگیری در یک  کنیم، دوره ما در عصر اطالعات زندگی می

سیار زندگی ما را افتد. یادگیری  محیط ثابت و ایستا اتفاق نمی

انتظار میرود در آینده نزدیک طراحان برای ت. دگرگون کرده اس

های  محوری، رسانه یادگیرنده، یادگیری سیار های طراحی برنامه

غنی، راهبردهای یادگیری مشارکتی و قابل انعطاف را مورد توجه 

است که  6بیشتر قرار دهند. آینده یادگیری سیار، یادگیری همزمان

افتد.  اتفاق می ۰هسیار وابسته به شبک در نتیجه ظهور فناوریهای

الکترونیکی است که در  یادگیری همزمان در حقیقت نوعی یادگیری

آن برای انتقال آموزش از ابزارهای سیار استفاده میشود. در 

های  ش بر آن است که بین خواستهالهای یادگیری همزمان، ت محیط

آموزشی و امکانات فناوری تعادل ایجاد شود. امید است با ایجاد 

های مناسب برای برپایی چنین  بسترهای مناسب، بتوان زمینه

 .یادگیری را فراهم نمود محیطهای

                                                           
1 Ubiquitous Learning 

2 Mobile Technologies Networked)   
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سرعت در حال رشد ه که ب یی هایولوژنفناوری ها و تک سایر درمیان

زه وی الکترونیکی که به حرسانه هاهمچنین  و و پیشرفت هستند

به دلیل طبیعت  فناوری های سیاریادگیری ورود پیدا کرده اند، 

استفاده از آن  ویژه که همانا پوشش فراگیر وسهولت دسترسی و

عدم توجه به استفاده بهینه وصحیح از  .اهمیتی ویژه دارد ،است

های جدی اجتماعی و فرهنگی میان  موجب بروز مشکالت و آسیب ،آنها

نوجوانان شده که قطعا میتواند  و کودکان بخصوص سنی های گروه همه

در باشد. تبعات منفی را در آینده برای جامعه به همراه داشته 

رتباطی ا های همراه به عنوان یکی از پدیدههای اخیر تلفن  سال

دنیای امروز در بین تمام اقشار جامعه گسترش پیدا کرده و حتی 

دسترسی به آن  بسیاری از دانش آموزان در دوره ابتدایی نیز

 د. دارن

توان استفاده از تلفن  گفته بسیاری از اساتید ارتباطات نمیه ب

وان راه ت نوع کرد ولی میهمراه را در بین کودکان و نوجوانان مم

هایی برای استفاده درست ازآن ارائه داد که نیاز به عزم ملی  حل

از سوی مسئوالن فر هنگی دارد. استفاده از تلفن همراه مثل چاقو 

است که بکارگرفتن آن هم می تواند در مواردی صحیح باشد وبه 

ن حیات آدمی کمک کند و هم می تواند جان آدمی را بگیرد. کودکا

و نوجوانان وقتی با تکنولوژی تلفن همراه که دارای ویژگی هایی 

دیگر  ،مانند بلوتوث ، پیامک و فیلمبرداری است، آشنا می شوند

کمتر حوصله ی درس خواندن را دارند و این بی توجهی افت تحصیلی 

  (.6334)دانش بر، را به دنبال دارد

یس و ایران می مریکا و انگلشده در کشورهای آ مدر بررسی انجا 

منوع م موزش و پرورشآبینیم که استفاده از موبایل توسط نظام 

 ممنوعیت کلیِ  بجای د است که در این مورد به نظر می رسشده 

 راهکارهای علمی و منطقی باید در مدارس،استفاده از تلفن همراه 

تا بسترهای استفاده  بودو به فکر راه حل های مفید اتخاذ گردد 

بتوان  و را فراهم کردو یادگیری سیار  ی درست از تلفن همراه

 برد.را استفاده  بهترین قابلیت های یادگیری سیاراز 

و ضرورت سیار یادگیری اهمیت ذکر شده در استفاده از با توجه به 

برای  سیاربرنامه ریزی برای بهره گیری از امکاناتی که یادگیری 

براي توسعه هر  پیشنهادات زیرنظام آموزشی خواهد داشت،  ءارتقا

 .بیان می گرددكشورمان  مدارس در سیار یادگیریچه سریعتر 

از طریق رسانه های مختلف عمومی آگاهی فرهنگ سازی و افزایش  -6

 اقشار مختلف مقاومت برای رفع 

فراهم نمودن بستر مناسب مخابراتي و افزایش پهناي باند جهت  -۰

 ارتباطات اینترنتيبرقراري 

فراهم نمودن امكانات چند رسانه اي و سرویس هاي پیشرفته  -3

 ارتباطي نظیر كنفرانس هاي تصویري 
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فیت به منظور افزایش طراحي محتواي آموزشي مناسب و با كی  -4

 یادگیری سیاركارایي 

موجود برای استفاده در سازگار نمودن محتویات آموزشي  -5

 یادگیری سیار

ابزارهاي طراحی برنامه های یادگیری سیار قابل اجرا در    -1

 سیار مختلف

 یادگیریبه منظور اطالع از کارایی این نوع از  تحقیق بیشتر -2

 نایرادر سیستم آموزشی 

برنامه درسی آموزش و سیار در یادگیریاز  استفاده تدریجی -3

 پرورش
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