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 کایانگلستان و آمر ران،یدر سه کشور ا اریس یریادگیاستفاده از  یقیمطالعه تطب
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 چکیده

نوین، یادگیری سیار، در سطح جهانی جایگاه  یها امروزه به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران آموزش 
پیدا کرده، از همین رو در این پژوهش سعی شده با  در میان اقشارمختلف بخصوص جوانان  ای یژهو

پرداخته و با استفاده از تجربه و استفاده از روش تحقیق اسنادی و مقایسه تطبیقی به این مقوله 
دستاوردهای این روش جدید در کشورهای پیشگام )آمریکا و انگلستان(، این سبک از یادگیری از 

در همین راستا  .منظرچالش های آموزشی بخصوص در نظام آموزش رسمی کشورمان بررسی شود
در ادامه به بررسی تطبیقی یادگیری موجود در این زمینه پرداخته شده و  یها ابتدا به تعاریف و پژوهش

فرهنگی و اجتماعی که هرکدام از  یهاچالشسیار در کشورهای انگلستان وآمریکا اقدام نموده و به 
با ویژگیها و  هاچالشاین کشورها در استفاده از یادگیری سیار در مدارس دارند، پرداخته و سیس این 

ر انتها، به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته شده شرایط موجود در مدارس ایران مقایسه شده و د
فرهنگ سازی و آشنایی بیشتر  گفت:  توان یدر مجموع با توجه به بررسی انجام شده، م .است

آموزشی باکاربرد و مزایای یادگیری سیار، در بهبود سطح  یها یادگیرندگان و دست اندرکاران نظام
چالش مشترک هرسه کشور  ینتر ه نیاز به اعتماد سازی، مهماستفاده از آن مؤثرمی باشد. در نتیج

، این درحالی است که درآمریکا و باشد یدراستفاده از یادگیری سیار در حوزه آموزش رسمی مدارس م
اینترنتی مناسب فراهم است، اما در ایران باید بسترسازی فنی  های یرساختانگلیس بسترهای فنی و ز

 .ضافه شودفرهنگی ا یهاچالشنیز به 

 3، آموزش از دور2الکترونیکی ، آموزش1: یادگیری سیارواژگان کلیدی
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  آموزش از دور یزیبرنامه ر ینور دکترا امیدانشگاه پ اریاستاد 

  نور  امیپ یآموزش یارشد تکنولوژ یکارشناس یمسئول دانشجو سندهینو sharzehee49@yahoo.com 
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 مقدمه
های نوین، کارایی  ها و روش آوری های سنتی و قدیمی آموزش و یادگیری، با ظهور فن امروزه روش

ه فراگیران برای همگام شدن با محیط مداوم در حال تغییر اطرا  خود، باید ب دهد. خود را از دست می

تمدن موج سوم، جهت  های جدیدی برای انتقال دانش و افزایش یادگیری باشند. ها و رویه دنبال شیوه
هزینه، سریع و مطمئن باشد  موقع، کم افزایش دانش افراد جامعه، به ابزاری قدرتمند نیاز دارد که به

 (.1386)فیضی و همکاران، 

عاتی در دهه اخیر بسیار مشهود است و همگام ارتباطی واطال های یقابل توجه در فناور های یشرفتپ

با این پیشرفت، مفاهیم جدیدی چون یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیاردر حوزه یادگیری شکل 
 گرفت.

را فراهم  ای ینهیادگیری سیار به عنوان نوعی از یادگیری الکترونیکی که قابلیت جابجایی دارد، زم 

آموزشی، مانند یادگیری مستقل، خودراهبری در یادگیری،  یها ساخته است که بسیاری از آرمان
یادگیری در هر مکان و زمان، استقالل فراگیر در امر یادگیری، حق انتخاب محتوا به حسب عالئق، به 

تر با  ملموس یها ها در قالب فردی دانشجویان، امکان ارائه مثال یها تفاوت تر یرسمیت شناختن واقع
، آموزش و یادگیری مشارکتی و ارزیابی و ارائه سریع بازخورد از ای یانهااستفاده از امکانات ر

کند. مسئله پیش روی ما به عنوان متخصصان تعلیم و تربیت طراحی  تر جلوه می ها، قابل تحقق آموخته

یادگیری باید تضمین کند که یادگیری به  های یهیادگیری بر مبنای رویکردها و نظر های یطو توسعه مح

 (.1391ن نحو در این محیط رخ خواهد داد )برزگر، دهقان زاده، مقدم زاده،بهتری

 یادگیری سیار 
ارائه داده است. از  2000تعریفی که از یادگیری سیار وجود دارد را کالرک کوین در سال  ترین یمیقد 

یادگیری  این نظر وی یادگیری سیار نقطه تالقی وسایل کامییوتری سیار و یادگیری الکترونیکی است.
شود تا شما در هر زمان که بخواهید به منابع دسترسی پیدا کنید. ظرفیت جستجوی باال،  باعث می

های دیگر یادگیری  تعامالت غنی، حمایت قوی از یادگیری مؤثر و ارزیابی مبتنی بر عملکرد، از ویژگی

زمان، مکان و فضاست  سیار است. به عبارتی یادگیری سیار، یادگیری الکترونیکی است که مستقل از

((Quinn, 2000. 
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(، نیز یادگیری سیار را به عنوان ارائه یادگیری از طریق وسایل سیار توصیف کرده است. 2005اِالی )

در تعریف دیگر آمده است، یادگیری سیار عبارت است از سهولت یادگیری و دسترسی به مواد 
 رسد ی(. به نظر مMileva, 2008بی سیم ) یآموزشی برای کاربران وسایل سیار از طریق یک رسانه

تعریف برای یادگیری سیار باشد: یادگیری سیار، کسب هر نوع دانش، نگرش  ینتر که این تعریف کامل

سیار در هر زمان و مکان است که باعث تغییر در رفتار خواهد  های یو مهارت با بهره گیری از فناور
 (.1391شد )برزگر،

همراه، استفاده از یادگیری سیار در کنار یادگیری چهره به چهره یا مرسوم  یها با ورود و گسترش تلفن

یاددهی و یادگیری انجام گرفته است. برای  یها مجازی و بصورت تلفیقی با سایر روش یها و شبکه

در تحقیقی نشان داده شده که میزان تعیین میزان اثر بخشی آن تحقیقاتی در این حوزه انجام گردید. 

آموزان از رشد بیشتری  اند، نسبت به سایر دانش دیده آموزان که از طریق موبایل آموزش فت دانشپیشر
% به 65آموزان به شرکت در کالس حضوری و  درصد دانش 35برخوردار بوده است. در این پژوهش 

یقی ( در تحق2008هارنتل و همکاران( (.2007آموزش از طریق فنّاوری موبایل تمایل داشتند )کومر، 

چگونگی کاربرد و کمک موبایل را در یادگیری ترکیبی در مدارس متوسطه بررسی کرده است که نتایج 

 .مثبت و مطلوبی را نشان داد

نیز نشان داد که آموزش از طریق تلفن همراه، بیشتر از  (2009وانگ )همچنین نتایج تحقیق تجربی 
بر این باور کول (. 1394ر داشته است )موسوی،آموزش الکترونیکی، بر میزان یادگیری دانشجویان تأثی

یادگیرندگان برای برقراری ارتباط و دستیابی به اطالعات را از  یها تیاست که یادگیری سیار قابل

 .(koole, 2010) بخشد یطریق وسایل سیار و بی سیم گسترش داده و بهبود م
که آنچه یک  دهد یه است نشان مکه در ایران انجام شد( 1394موسوی ) و در نهایت نتایج پژوهش 

دهد؛ موبایل نیز توانایی انجام آن را دارد. تعامل و شور و شوق، ارتباطات،  کامییوتر شخصی انجام می

 های دیگر آموزش موبایلی بود که در این تحقیق شناسایی شد. همیاری و همکاری از مزیت

 یادگیری سیار در ایران
هره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ماه سال به ایران ب تاری  ورود تلفن همراه

 9200ایستگاه رادیویی و با ظرفیت  24فرستنده و گیرنده در  176در شهر تهران با استفاده از  1373

میلیون سیم کارت فروخته شده دارد  57شماره آغاز شد. هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران حدود 
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کشور را تحت پوشش قرار داده است )شرکت  یها هزار کیلومتر از جاده 67شهر و  1167و 

 ایران(. مخابرات
با توجه به موارد فوق و توسعه فن آوری های تلفن همراه که تغییرات شگرفی را در زندگی روز مره 

بوجود آورده و نیز تأثیرنفوذ آن در همه جوانب زندگی، نقش و به کارگیری آن در امر آموزش 

. در زمینه نقش تلفن همراه در آموزش آمار و ریاضی و آموزش زبان شود یتر از قبل احساس م ضحوا
آمده نشان  به دستانگلیسی مطالعات و تحقیقات اندکی در ایران صورت گرفته است؛ که نتایج 

یک فرصت عالی برای آموزش  تواند ی، تلفن همراه یک ابزار خوب برای یادگیری است و مدهد یم

د و نه تنها تأثیرات منفی روی تحصیل دانش آموزان و دانشجویان ندارد بلکه در برخی موارد به باش

 . عالوه بر اینکه آنها راغب به استفاده از این تکنولوژی در آموزش هستند.کند یآموزش آنها کمک م

اه به مدارس، و شرایط تکنولوژی سیار در ایران، کماکان موضوع ورود تلفن همر ها یژگیبا توجه به و
از آن دست مباحثی است که همواره با مخالفت وزارت آموزش و پرورش مواجه بوده است و این 

آموزان به مدارس  هایی که توسط دانش وزارتخانه تا کنون نتوانسته است در مقابل انواع تلفن همراه

شان را به مدرسه  هآموزان با ترفندهای متعدد، تلفن همرا برخی دانش .شود، اقدامی کند وارد می

آموزان را  هایی است که گاهی اوقات، زندگی آینده دانش آورند و ماحصل آن نیز تصاویر و فیلم می

 .دهد تحت تأثیر قرار می
آید مگر اینکه از ورود تلفن  کند که در حال حاضر کاری از دستش بر نمی آموزش و پرورش عنوان می

فعالً تلفن همراه به سن مدرسه رفتن نرسیده  "دیگر همراه به مدارس جلوگیری کند و به عبارت

به مدارس در   : ورود تلفن همراهدارد یمعاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اظهار م "است.
ای در این  های انضباطی سختگیرانه نامه دنیا بسیار پیچیده شده است و در برخی از کشورها، آیین

بحث تلفن همراه، ورود به حریم شخصی افراد را در بر  در حال حاضر .خصوص نوشته شده است

کند و از این طریق، از همکالسی خود  آموز تلفن همراه را وارد مدرسه می گیرد؛ برای نمونه دانش می

آید، این است که  در حال حاضر کاری که از آموزش و پرورش بر می .کند عکس یا خبری را منتشر می

ارس را بگیرد و در غیر این صورت کنترل این موضوع در مدرسه بسیار جلوی ورود تلفن همراه به مد
تجربه  .های متعددی دارند های همراه هوشمندی که کارایی دشوار است؛ به خصوص با وجود تلفن

کنیم تا  آموزان به مدارس بررسی می برخی از کشورها را در خصوص ورود تلفن همراه توسط دانش

 (.95تیر  23ناک، تصمیم الزم گرفته شود )تاب
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یادگیری سیار در ایران با رشد بسیار آرامی مواجه است علل این رشد آرام درکشورهای آسیایی و 

 به صورت زیر خالصه کرد: توان ییکسان است و م یباًایران تقر
 هااای مخااابراتی موردنیازرونااد کنااد توسااعه زیرساااخت 

 ااطی )اینترانت و اینترنت(ارتب یها کمبود نقدینگی برای توسعه شبکه 

 کمبود نقدینگی سازمانها و صنایع مختلف بارای توسعه آموزشهای الکترونیکی 
 ها ضرورت استفاده از زبان ملی در این سامانه 

 هزینه سنگین طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دروس آموزشی 

 های تصمیمگیری ها وعاادم توجااه الزم بااه اماار آمااوزش در اغلااب سیاستگزاری

 (1386مدیران ارشد )بهشتی، 

 ن و والدین در استفاده از یادگیری سیارامخالفت مراکز آموزشی، اساتید، معلم 
 عدم مهارت کافی یادگیرندگان برای استفاده از وسایل سیار و یا عدم تمایل به استفاده از آن 

شی است، مطالعه اثرات این نوع آموز های یاز آنجا که یادگیری سیار یکی از جدیدترین تکنولوژ

اند به ما  آموزش در کشورهایی که از نظر تکنولوژی و فن آوری از باقی کشورهای جهان جلوتر بوده

آموزشی کشور در آینده، بتوان از تجربیات این کشورها استفاده  های یریتا در تصمیم گ کند یکمک م

نه و بیشترین سود تضمین کرد. بدین منظور دو کرد و اجرای این سیستمهای آموزشی را با کمترین هزی
جدید از سایر کشورها جلوتر هستند را به عنوان  های یکشور آمریکا و انگلستان که از لحاظ تکنولوژ

نمونه انتخاب کردیم تا وضعیت این نوع آموزش را در آنجا بررسی و با کشور ایران مقایسه نماییم و 

ی کردن و اجرای این سیستم آموزشی نیز از سایر کشورها جلوتر بررسی کنیم که آیا از لحاظ کاربرد
 اند؟ و آیا این سیستم برای یادگیری در این کشورها موفق بوده است؟ بوده

 یادگیری سیار در انگلستان 
. این امر برند یدر انگلستان، بطور کلی مؤسسات آموزشی از قدرت استقالل و تصمیم گیری بهره م 

رش فناوری صادق است. همچنین طیف وسیعی از ذی نفعان نقش قابل توجهی بخصوص در مورد پذی

سیار دارند.  های یجدید از جمله فناور های یدر زمینه تحریک و حمایت از نو آوری و پذیرش فناور

که این  آید یسؤاالت بسیاری درباره استفاده از ابزار سیار شخصی دانش آموزان در کالس پیش م

 .ماند یولی هنوز مسئله شکا  دیجیتالی باقی م باشد ینی امکان پذیر مموضوع از دیدگاه ف



 

 

 

 

 

 

 

 

 80 1396، بهار 5سال دوم، شماره (؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از  یها با نگاهی به جدول زیر تکنولوژی در مدارس از جنبه

در مدارس انگلستان صر   ICT میلیون دالر برای تهیه و سرویس تجهیزات 648جنبه هزینه، ساالنه 
از لحاظ  .ظر قوانین، برای تکنولوژی مدارس، قوانین دولتی متمرکزی وجود نداردو از نقطه ن ودمیش

از منظر نفوذ تکنولوژی در  .مدارس هستند یدهایتهیه تجهیزات فناوری، مسئولین محلی عهده دار خر

دستگاه رایانه وجود دارد.  238و در هر دبیرستان  30مدارس باید گفت، در هر دبستان بطور متوسط 
. سرعت اینترنت در کنند یاز شبکه بی سیم استفاده م هادبیرستاناز  ℅92ز مدارس ابتدایی و ا ℅75

 ,DfE) باشد یمگا بایت در ثانیه م 31 هادبیرستانمگا بایت در ثانیه و در  9بطور متوسط  هادبستان

2011.) 

 

زیادی برای اجرا  یهاچالشآزمایشی و ابتکارات،  یها آموزش سیار شامل نسخه یها بسیاری از پروژه

بزرگ  یها از سهامداران شامل معلمان، مؤسسات، شرکت یا ها به وسیله مجموعه و پذیرش دارند. آن
اما تعداد محدودی  کنند یاز دید تحقیقاتی عالقه ایجاد م ها ی. اغلب نوآورشوند یتحقیقاتی مدیریت م

. شوند یر کامل بخاطر بار مالی زیاد متوقف مو برخی از آنها به طو شوند یها بطور کامل اجرایی م از آن

موجود به آموزش  های یستم، اما جهش سکنند یخود را مدیریت م ICT یها اغلب مدارس بودجه

موبایلی مشکل است. ابتکارات در این زمینه هیجان انگیز و نوآورانه اما عمدتاً منفرد است. به هرحال، 
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، احتماالً از طریق حمایت یا مشارکت ارائه ها یوآورممکن است یک سکویی برای ن ها یرشد آکادم

 دهندگان خدمات تجاری باشد.
از ابتکارات جالب و موفقیت آمیز وجود دارد که یک عامل کلیدی آن برنامه شبکه یادگیری  ییها مثال

سیار در جهان بوده است.  های یادگیری یها ( است که یکی از بزرگترین پروژهMoLeNET) یلیموبا

بهترین  MoLeNETآکادمی پیشگام  8برنامه در حال حاضر بسته شده است، اما هم اکنون این 
 عملکرد رادر این بخش دارند.

، ICTبرای دانشجویان رقابت داشته باشند، استفاده از  رفت یها که شدیداً انتظار م برای دانشگاه

کیک کننده باشد. انتظار پتانسیل آموزش موبایلی برای حمایت دانشجویان ممکن است یک عامل تف

خودشان  های یلها برای دسترسی به سیستم یادگیری مرکزی حداقل از طریق موبا فزاینده برای دانشگاه

که هنوز عملی نشده است. به هرحال این بخشی است که با تغییرات  رسد یوجود دارد، اما بنظر م
 ضر در رأس کارها نیست.و آموزش با موبایل در حال حا ICTزیادی روبروست و بنابراین 

خالقانه و احزابی که عالقمند به جذب  هایفعالیتیادگیری سیار در انگلستان با مقداری هیجان و 

ها و نوت بوک ها افزایش یافته و فواید  شکل گرفته است. استفاده از لپ تاپ بیشتر افراد هستند

ها در مدارس در  بیشتر پروژه .استتر گردیده ولی کامالً پذیرفته نشده  آموزش موبایلی نیز واضح

 .شود یمقیاس کوچک و با هدایت معلمان عالقمند و با حمایت بعضی وامهای تحقیقاتی انجام م
که 1مدرسه سدار  وجود دارند مانند اند یرفتهبه هر حال مثالهایی از مدارسی که آموزش موبایلی را پذ 

2کادمی اسادرنظر گرفته و آ آی پاد همه دانش آموزان را با یک
3دربولتن 

دانشجو را  1000که بیش از  

موبایل در کالس  های یولی به هر حال این موارد نادر هستند. بدگمانی به گوش .داراست آی پاد با
افکارگسیختگی موبایل به دیدگاه  یدگاههنوز مانع اصلی برای برخی معلمانی است که هنوز از د

از تغییر عقیده در زمینه  ییها نشانه .اند نکرده پتانسلی آن برای یاددهی و یادگیری حرکت

مدیر روابط عمومی یکی از  4موبایل در مدارس وجود دارد، بطوریکه، میک بروکز های یتمحدود

بزرگترین تشکالت معلمین در اکتبر گذشته گفته است که مدارس باید از فرصت پیشنهاد موبایل 

 استقبال کنند.
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1- Cedars School 

2- Essa 
3- Bolton 
4- Mick Brookes 
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از اینترنت بی سیم برخوردارند اما  هادبیرستاناز  ℅92و  هادبستاناز  ℅75نشان داده که 1تحقیق بسا 

مگا بایت در ثانیه برای برطر  شدن  68خواستار دو برابر شدن پهنای باند موجود یعنی  هادبیرستاندر 
 نیازهایشان هستند.

از  ℅94نشان داده است که  2011منتشر شده در مارچ  2هالی فکس تحقیقات انجام شده که توسط

 11تا  8 یها از بچه ℅ 66ساله صاحب موبایل هستند و این در حالی است که  15تا  12های بین  بچه
از  ℅95دارند. در عین حال  Mp3 player یا iPod ها از همه بچه ℅71ساله گوشی موبایل دارند. 

 (.Halifax,2011از دختران کنسول بازی دارند ) ℅87پسران و 

ست که همه دانش آموزان تحصیالت تکمیلی و دانشگاهی دارای موبایل هستند یک تحقیق نشان داده ا

 (.Innovation in Education, 2010باشند ) یهوشمند م یها لیکه یک سوم آنها دارای موبا

ساله دارای موبایل هستند،  24تا  15از مردم بین  ℅99که  دهد ینشان م 3آ  کام بیشتر از یها داده
از  ℅26، 2010آ  کام همچنین گزارش داد که در ماه می  .ر گروه سنی دیگربیشترین درصد از ه

از همه گوشیهای جدید فروخته  ℅64هوشمند دارند و  همه کاربران موبایل اظهار داشتند که گوشی

 .شده نیز گوشی هوشمند بوده است

 شود یاستفاده م ساله 24تا  15از گوشی هائی که توسط افراد بین  ℅7بهر حال گفته شده که فقط  

 (.Ofcom, 2010ها ) ساله 44تا  25 های یگوش ℅20آیفون هستند در قیاس با 

 یادگیری سیار در آمریکا
دسترسی و استفاده از تکنولوژی درمؤسسات آموزشی آمریکا بخوبی تثبیت شده وهمچنان به سرعت 

ر مناطق آموزشی پایه، در حال تکامل درتمام مناطق هست که شامل شبکه، محاسبه و ذخیره سازی د

 .باشد یاداری، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی م های یستمس

ها درحال اجراست. چند  برای یک به یک بودن وسایل موجود در مدارس و دانشگاه ییها برنامه

که به سمت تشویق دانش آموزان به استفاده از تجهیزات شخصی حرکت کنند  کنند یمؤسسه تالش م
ها و امنیت و مشکالت پهنای باند و پوشش شبکه  ه خود را به مسئله پروتکلو در عوض توج

بیشتری بتوانند بطور مناسب پوشش دهی شوند. شکا   یها معطو  کنند، بطوری که دستگاه

، اما بیشتر مؤسسات برای تأمین تجهیزات اضافی شود یدیجیتالی به عنوان یک مسئله در اینجا تکرار م
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1- BESA 

2- Halifax 
3- Ofcom 
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از  یا ، هنوز هم درجهشود ی. همانطور که در بسیاری از کشورها دیده مکنند یخود تأمین بودجه م

 شک و تردید در مورد استفاده از موبایل بویژه در مدارس وجود دارد.
آموزش با موبایل در آمریکا، اغلب در سطح مؤسسات وجود دارد.  هایفعالیتموج قابل توجهی از 

ی متمرکز شدند در حالیکه استفاده از تکنولوژی موبایل اغلب آنها در مقیاس کوچک و بسیار محدود

ها سعی دارند  خیلی پیچیده نیست. آن شود یبا وجود کارکردهایی که برای آموزش به روز رسانی م
با احتیاجات مؤسسه سازگار شوند  توانند یها م که پایدار بمانند زیرا اهدافشان قابل دسترسی است. آن

بلند مدت هست بنابراین هر روز تعداد بیشتر و بیشتری از مؤسسات از و چون بودجه مؤسسه بیشتر 

 یها و تمایل به استفاده از موبایل و برنامه کنند یاستفاده دانشجویان از تجهیزات شخصی حمایت م

 کاربردی آن رو به افزایش است.

% از کل 97 بینیم یدر جدول زیر ضریب نفوذ تکنولوژی در آمریکا نشان داده شده است. همانطور که م
ها یک کامییوتر متصل به اینترنت دارند و نسبت دانش  % آن93مدارس حداقل یک دستگاه کامییوتر و 

از  هادبیرستان% در 34و  هادبستان% مواقع در 44هست.  1به  5آموز به کامییوتر در کل مدارس 

 .شود یاستفاده م هاکالسکامییوتر در 

 
 

 به موارد زیر اشاره کرد. توان یدگیری سیار در آمریکا می خاص توسعه یاهاچالشاز 

  کنترل بودجه را دارند. ها یالتمدرسه و ا 14000سیستم آموزش بسیار پراکنده با 

 روی منابع آموزگاران کنترل دارند بنابراین مدارس برای انتخاب  ها یالتدر برخی مدارس، ا

 محتوا آزادی عمل ندارند.
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 مرکز روی تغییرات گسترده وجود ندارد.هیچ قانون مرکزی برای ت 

 بدگمانی به استفاده از موبایل در کالس 

  شکا  دیجیتالی گسترده )اگر دانش آموزان بخواهند از تجهیزات شخصی خود استفاده

 کنند(

 رسد یبه نظر م هادبستان. در شود ییادگیری موبایلی در مدارس آمریکا انجام م هایفعالیتبیشتر 

اهدا  و  هادبیرستانخاص متمرکز شده در حالیکه در  های یشرفتتر بر روی پبیش ها یتفعال
مدیریت یادگیری( و  های یستمها )س LMS. ارتباط با باشد یتر م تر و جامع ها گسترده استفاده

ها از جمله این  اداری دیگر، حمایت خارج از محوطه، یادگیری از دور و ساخت گروه های یستمس

برنامه دیجیتالی که در ایالت ویرجینیا که توسط پیرسون طراحی شده، به عنوان  موارد هست. آزمون
 بهترین مثال است، اگر چه در مراحل اولیه است.

نقطه شروع، برنامه ریزی درسی است؛ بنابراین محصول نیز بطور واضح با نتایج یادگیری در ارتباط 
قابل دسترسی است. این  1یل و آی پداست و محتوا وتحویل کامالً دیجیتال هست و برروی موبا

 .شود یمداوم نیز هست اگرچه هنوز امتحان پایانی به این روش برگزار نم یها شامل تست
به مدارس خصوصی رفتند.  2010/ 11 یلیمیلیون نفر در سال تحص 8/5دانش آموزان یعنی  %9.5

مقابله با چالش ازدحام بیش  آموزش از راه دور، شامل آموزش از دور آنالین به صورت یک راه برای

در امریکا دولت فدرال نقش کلیدی  فردی دیده شده است. یها از حد، درخواست دانش آموز و برنامه

موفقی از جمله مدرن کردن  یها در توسعه سرمایه گذاری برای تکنولوژی مدارس داشته است. برنامه
به کالس را در بر داشته  ها یفی از تکنولوژمدارس، باال بردن ظرفیت تکنیکی آنها و معرفی انواع مختل

 است.

ملی، ایاالت متحده آمریکا با مشاهده تکنولوژی آموزشی به عنوان یک رسانه  یها برخال  دیگر دولت
کلیدی برای کاهش هزینه، این سرمایه گذاری را دوبرابر کرده است. بهر حال در مجموع، این قوانین 

و تسهیل کند تا اینکه سوق بدهد و نو آوری کند. در آمریکا انتظار  وضع شده تا بیشتر، سرمایه گذاری

میلیون دالر در  143.3به  2009میلیون دالر در سال  70.9آموزش موبایلی از  های ینهکه هز رفت یم

 (.GSMA, 2011افزایش پیدا کند ) 2014سال 
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1- iPad 
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ر آموزشهای باالتر بیشتر باشد در کلی د های ینههز رفت یاین نرخ رشد نسبتاً باال بود اگر چه انتظار م

ها و آزادی عمل بیشتری به سرمایه گذاری در آموزش موبایلی دارند تا  جایی که مؤسسات مشوق
 مدارس.

تا کنون هیچ طرح کلی یا ملی آموزش موبایلی برای مدارس آمریکا وجود ندارد و یا همه فعالیتها در 

ابتکاری وجود دارد.  یها دی در تعداد طرحمدرسه در سطح محدود هست تا جایی که رشد محدو
جهانی تولید  یها ها نتیجه عالقه معلمان و مدیران است که گاهی توسط شرکت بعضی از این طرح

ها بصورت پراکنده و  ؛ بنابراین تالششود یکننده تکنولوژی آموزشی مثل اپل و پیرسون حمایت م

تراتژی در مورد توسعه آموزش سیار و یا حتی و رهبران هنوز یک اس شود یپشتیبانی نشده توصیف م

 (.GSMA, 2011) اند اینکه آیا باید استفاده شود را اتخاذ نکرده

موبایل، تجهیزات  های یبیشتر تجهیزات شخصی دانش آموزان در زمان مدرسه با ممنوع کردن گوش
استفاده از ها توسط معلمین خاموش است. معلمین در امریکا  iPodها و  MP3 playerبازی و 

 های یها را دارای پتانسیل آموزشی بیشتری نسبت به گوش CDکامییوتری و  یها اینترنت، برنامه

را منحصراً یک  MP3 player. بیش از نیمی از معلمین دانند یدیجیتال م یها موبایل در بین رسانه

%(. تقریباً همه 69)جایی در مدارس ندارند  کنند ی%( و احساس م54دانند ) یوسیله سرگرم کننده م

 % آنان معتقدند که در مدارس جایی ندارند64و  دانند ی%( موبایل را عامل حواس پرتی م85معلمین )

(GSMA, 2011.) 

سیار موجب تقویت قانونی آن شد. بطور مثال  یها یدر برخی نقاط، نگرش منفی به استفاده از فناور

 2011ل داشت که توسط دادگاه تجدید نظر در آپریل نیویورک چندین سال قانون منع استفاده از موبای
بعد از به چالش کشیدن والدین وضع شد. در امریکا تقریباً تمام کودکان در آمریکا دسترسی به 

 .کنند یسال در خانه با یک موبایل زندگی م 9تا  6% از کودکان بین 93موبایل دارند.  یها یگوش

بسیار رایج شده است. حدود دو سوم کودکان اظهار  هوشمند در میان مشتریان جوان یها یگوش

 (.Shuler,2009) اند استفاده کرده iPhonداشتند که قبالً 

%( هستند که به ندرت به کودکان اجازه استفاده از موبایل 20به هر حال بخش قابل توجهی از والدین )
 .دهند یو یا اصالً اجازه استفاده نم دهند یرا م

% 79ها موبایل شخصی داشتند و  % از دانشجویان کالج97، 2008ت سیسکو در سال بنا بر مطالعه شرک 

ها کامییوتر شخصی داشتند. در مطالعات اخیر دانشگاه تگزاس آمده که حداقل نیمی از دانشجویان  آن

 .Campus Technology,2008)هوشمند دارند ) یها یگوش
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 نتیجه گیری

حیات اجتماعی یعنی تغییر مداوم رو به رو  یهاچالشترین بشر در قرن بیست و یکم با یکی از مهم 

است. برای تربیت افرادی که توانایی اثرگذاری و قدرت همسویی با این تغییرات را داشته باشند، باید 

 نظام یادگیری به طور اعم و نظام آموزش و پرورش رسمی به طور اخص مورد توجه قرار گیرد.
مشکل اساسیِ عدم  رسد یسیار در این سه کشور بنظر م های یتکنولوژبا توجه به بررسی استفاده از 

مؤثر و مثبت  یها منفی و بازدارنده آن به جنبه یها استفاده از این تکنولوژی، تغییر نگاه عمومی از جنبه

آن است تا مدیران آموزشی بتوانند به سمت استفاده از آن حرکت کنند. همان طور که ذکر شد این 

مثل آمریکا و انگلیس  ای یشرفتهفارغ از توسعه فناوری، در همه جا، از کشورهای پ فرهنگ سازی
 گرفته تا کشور در حال توسعه خودمان ایران ضروری است.

. افتد یکه یادگیری در یک محیط ثابت و ایستا اتفاق نم یا ، دورهکنیم یما در عصر اطالعات زندگی م

در آینده نزدیک طراحان برای طراحی  رود یاست. انتظار میادگیری سیار زندگی ما را دگرگون کرده 
غنی، راهبردهای یادگیری مشارکتی و قابل  یها یادگیری سیار، یادگیرنده محوری، رسانه یها برنامه

 انعطا  را مورد توجه بیشتر قرار دهند. آینده یادگیری سیار، یادگیری همزمان
است که در نتیجه 1

اتفاق می افتد. یادگیری همزمان در حقیقت نوعی یادگیری  2ه به شبکهسیار وابست ظهور فناوریهای

 های یط. در محشود یالکترونیکی است که در آن برای انتقال آموزش از ابزارهای سیار استفاده م

آموزشی و امکانات فناوری تعادل ایجاد شود.  یها یادگیری همزمان، تالش بر آن است که بین خواسته

مناسب برای برپایی چنین محیطهای یادگیری را  های ینهد بسترهای مناسب، بتوان زمامید است با ایجا
 فراهم نمود.

که به سرعت در حال رشد و پیشرفت هستند و همچنین  هایی یو تکنولوژ ها یدرمیان سایر فناور

بیعت ویژه سیار به دلیل ط های یاند، فناور الکترونیکی که به حوزه یادگیری ورود پیدا کرده یها رسانه

که همانا پوشش فراگیر وسهولت دسترسی و استفاده از آن است، اهمیتی ویژه دارد. عدم توجه به 
جدی اجتماعی و فرهنگی میان همه  های یباستفاده بهینه وصحیح از آنها، موجب بروز مشکالت و آس

در آینده برای تبعات منفی را  تواند یسنی بخصوص کودکان و نوجوانان شده که قطعاً م یها گروه

ارتباطی دنیای  های یدهاخیر تلفن همراه به عنوان یکی از پد یها جامعه به همراه داشته باشد. در سال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ubiquitous Learning 

2- Mobile Technologies Networked) 
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امروز در بین تمام اقشار جامعه گسترش پیدا کرده و حتی بسیاری از دانش آموزان در دوره ابتدایی نیز 

 به آن دسترسی دارند.
استفاده از تلفن همراه را در بین کودکان و نوجوانان  توان ینمبه گفته بسیاری از اساتید ارتباطات 

برای استفاده درست ازآن ارائه داد که نیاز به عزم ملی از سوی  ییها راه حل توان یممنوع کرد ولی م

در  تواند یمسئوالن فر هنگی دارد. استفاده از تلفن همراه مثل چاقو است که بکارگرفتن آن هم م
جان آدمی را بگیرد. کودکان و  تواند یوبه حیات آدمی کمک کند و هم م مواردی صحیح باشد

مانند بلوتوث، پیامک و فیلمبرداری  هایی یژگینوجوانان وقتی با تکنولوژی تلفن همراه که دارای و

درس خواندن را دارند و این بی توجهی افت تحصیلی را  ی، دیگر کمتر حوصلهشوند یاست، آشنا م

 (.1394دانش بر، به دنبال دارد )

که استفاده از موبایل توسط نظام  بینیم یدر بررسی انجام شده در کشورهای آمریکا و انگلیس و ایران م 
بجای ممنوعیت کلیِ استفاده از  رسد یآموزش و پرورش ممنوع شده است که در این مورد به نظر م

مفید بود تا  یها و به فکر راه حل تلفن همراه در مدارس، باید راهکارهای علمی و منطقی اتخاذ گردد

یادگیری  های یتدرست از تلفن همراه و یادگیری سیار را فراهم کرد و بتوان از قابل یبسترهای استفاده

 سیار بهترین استفاده را برد.

با توجه به اهمیت ذکر شده در استفاده از یادگیری سیار و ضرورت برنامه ریزی برای بهره گیری از 
ه یادگیری سیار برای ارتقاء نظام آموزشی خواهد داشت، پیشنهادات زیر برای توسعه هر چه امکاناتی ک

 .گردد یسریعتر یادگیری سیار در مدارس کشورمان بیان م

مختلف برای رفع مقاومت اقشار  یها فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه -1
 مختلف

 ش پهنای باند جهت برقراری ارتباطات اینترنتیفراهم نمودن بستر مناسب مخابراتی و افزای -2

 یها پیشرفته ارتباطی نظیر کنفرانس های یسو سرو یا فراهم نمودن امکانات چند رسانه -3

 تصویری

 طراحی محتوای آموزشی مناسب و با کیفیت به منظور افزایش کارایی یادگیری سیار  -4

 یری سیارسازگار نمودن محتویات آموزشی موجود برای استفاده در یادگ -5

 یادگیری سیار قابل اجرا در ابزارهای سیار مختلف یها طراحی برنامه  -6

 تحقیق بیشتر به منظور اطالع از کارایی این نوع از یادگیری در سیستم آموزشی ایران -7

 استفاده تدریجی از یادگیری سیار دربرنامه درسی آموزش و پرورش -8
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