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 چکيده
سرعت تغییر و پیشرفت در جوامع اطالعاتی امروزی چنان است که هر جامعه ای می کوشد در 

با توجه به این که مهم ترین رکن هر جامعه نظام . ترین زمان خود را با این تغییرات وفق دهد کوتاه

برای همگام آموزشی می باشد بنابراین آموزش نیز باید همگام و همسو با این تغییرات پیش رود، و 

از این رو فناوری اطالعات و . شدن با آن نیاز به ابزارهایی متناسب با این سرعت سرسام آور است

ارتباطات به عنوان یک ابزار قدرتمند تاکنون توانسته است در بسیاری از جنبه ها از جمله آموزش ، 

کشوری است، راهگشا و  که اساس و بنیاد توسعه اقتصادی و رکن اصلی تولید و توسعه دانش در هر

ه توسعه سریع فناوری های اطالعات و ارتباطات، منجر به معرفی شکل زدر واقع امرو. مثمرثمر باشد

های جدیدی از آموزش و یادگیری از جمله آموزش از راه دور، آموزش الکترونیکی و یادگیری سیار 

به کارگیری ابزارهای جدید به طور کلی، از یک سو رشد روزافزون فناوری اطالعات، . شده است

و از سویی دیگر با توجه به اهمیت آموزش  برای توسعه نظام آموزشی جوامع را ضروری می سازد

در روند توسعه ملی، یادگیری سیار به عنوان زیرمجموعه ای از یادگیری الکترونیکی، می تواند 

اهمیت فناوری های سیار  گزینه ای مناسب برای بهسازی آموزش در داخل کشور باشد، باتوجه به

بررسی اسناد و مدارک، )در امر آموزش و یادگیری، در این مقاله که یک مطالعه کتابخانه ای

می باشد، سعی شده است با پرداختن به مفاهیم فناوری اطالعات و ارتباطات ( جستجوی اینترنتی

آموزش، ویژگی های و نقش آن در آموزش و یادگیری، کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در 

فناوری های سیار به عنوان اهرم  اهمیتهای سیار، شیوه های یادگیری و آموزش سیار،  فناوری

 .مورد بررسی قرار گیردتاثیرگذار بر دستیابی هرچه بهتر و سریعتر به آموزش 
 

آموزش و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، فناوری های سیار، یادگیری سیار،  :يديکل واژگان

 یادگیری
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 مقدمه

سرعت تغییر و پیشرفت در جوامع اطالعاتی امروزی چنان است که هر جامعه ای می کوشد در کوتاه ترین زمان خود را با این 

با توجه به این که مهم ترین رکن هر جامعه نظام آموزشی می باشد بنابراین آموزش نیز باید همگام و همسو با این  .]11[تغییرات وفق دهد

از این رو فناوری اطالعات و . و برای همگام شدن با آن نیاز به ابزارهایی متناسب با این سرعت سرسام آور است .]7[تغییرات پیش رود

و  ]63[رتمند تاکنون توانسته است در بسیاری از جنبه ها از جمله آموزش، که اساس و بنیاد توسعه اقتصادی ارتباطات به عنوان یک ابزار قد

 .]6[رکن اصلی تولید و توسعه دانش در هر کشوری است، راهگش و مثمرثمر باشد

یابند، انسان را  افزایش میناختی، صنعتی و فرهنگی با آهنگ تندی شه به این که پیشرفت های علمی، فن جبر این اساس و با تو

از  "جامعه فراگیرنده"رود که  سراسر زندگی نیست و بسیاری از دانشمندارا عقیده بر آن است که جهان به سویی می رگریزی جز آموختن د

یگر نیز باید ز طرف دا .]3[به همین خاطر ملل مترقی برای کسب علم و دانش از هیچ کوششی فروگذار نبوده اند. درون آن سربر می آورد

توجه داشت که امروزه توسعه علم و فناوری ، جامعه بشری را به سویی می کشاند که استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات در 

به گونه ای که امروزه توسعه سریع فناوری های اطالعات و ارتباطات منجر به معرفی  .]6[آموزش و یادگیری امراجتناب ناپذیر شده است

در واقع یادگیری  .]27[های جدیدی از آموزش و یادگیری از جمله آموزش از راه دور، آموزش الکترونیکی و یادگیری سیار شده است شکل

گورگیو و . اما یادگیری الکترونیکی لزوما یادگیری سیار نیست .]44[سیار به عنوان زیرمجموعه ای از یادگیری الکترونیکی است

تفاوت اصلی بین آموزش از راه دور، یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیار در تکنولوژی های مورد "کنند  ، بیان می(2113)کالجیوس

یادگیری سیار به عنوان مرحله ی جدیدی از توسعه یادگیری الکترونیکی در نظر گرفته  .]26["استفاده جهت تهیه محتوای آموزشی است

ای سیار و امکان پذیری یادگیری بدون توجه به زمان و مکان، یادگیری سیار را ابزار مهمی شده است، چرا که قابلیت استفاده گسترده ابزاره

به عبارت دیگر یادگیری سیار شیوه ی جدیدی از یادگیری است که با استفاده از ابزارهای  .]27[برای یادگیری مادام العمر ساخته است

این نوع یادگیری در پی ارائه فرصت هایی از طریق . لب توجه تر می نمایدسیار، یادگیری را قابل دسترس تر، مستقل، شخصی و نیز جا

که یکی از اهداف آن کمک و  .]62[فناوری های سیار جهت انتقال اطالعات، تقویت و بهبود یادگیری و آموزش و پرورش افراد می باشد

های ایجاد شده در فناوری های اطالعات و ارتباطات بدین ترتیب با توجه به پیشرفت  .]26و  22[تسهیل در کسب دانش و یادگیری است

یاددهی در زندگی روزانه، همچنین با توجه به اهمیت اطالع رسانی -از یک سو و اهمیت فرایند یادگیری( از جمله ظهور فناوری های سیار)

چرا که به کارگیری فناوری . اه می سازدصحیح و به موقع و با سرعتی متناسب با این پیشرفت ها، ما را به اهمیت توجه به این موضوع آگ

در زمینه انواع روش های آموزشی از جمله آموزش از راه دور، یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیار ( دیجیتالی یا بی سیم و سیار)های نوین

یادگیری یا یک جز الینفک و براین اساس یادگیری سیار می تواند به عنوان آینده . می تواند محدودیت های آموزش سنتی را کاهش دهد

فناوری یادگیری سیار بیشترین کاربرد را در آموزش عالی، مدارس و سازمانها   .]41[الزم از فرایند آموزشی در آینده مورد توجه قرار گیرد

ط بین یادگیری و آموزش یادگیری ، ارتبا-به عبارت دیگر در فرایند تدریس. جهت آموزش و پرورش افراد و نیز به روز نمودن اطالعات دارند

در واقع با وجود این که  .]62[رسمبی و غیررسمی، جهت پیشرفت افراد در زمینه های کاری و پر کردن اوقات فراغت نقش بسزایی دارند

و پتانسیل فناوری سیار هنوز موضوع جدیدی است و تازه ظهور پیدا کرده است، اما در زمینه آموزش و یادگیری جایگاه ویژه ای پیدا نموده 

از جمله مزایای اصلی این که از طریق یادگیری سیار اشتیاق، عالقه، تحرک، اعتماد بنفس و حس . ها و مزایای عمده ای ارائه داده است

 .]28[مالکیت، استقالل و خودآموزی در فراگیران و گسترش یادگیری خارج از کالس درس افزایش می یابد

 .سی توصیفی نقش و جایگاه فناوری های سیار در امر آموزش و یادگیری می باشدهدف کلی این مطالعه، برر بنابراین

 

 فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش و یادگيري
دنیای امروز دنیای پیچیده ای با روابط غیرقابل تعریف و شگرف است، تحوالت عمیق دنیای امروز در تمامی زمینه ها نه تننها 

ارتباطی گشته بلکه انسان ها نیز برای عقب نماندن از پیشرفت  و هماهنگ شدن با جهان پیرامون  –ی های اطالعاتی موجب گسترش فناور

چرا که سرعت ظهور این ابداعات به قدری افزایش یافته است که  .]7[خود باید مرتبا در حال فراگیری باشند تا از نوآوری ها عقب نمانند

شدن استفاده از یک نوآوری به پایان نرسیده، محصولی جدیدتر با امکانات بهتر، راحتی بیشتر و هزینه های هنوز مراحل توسعه و همگانی 

از این رو فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات به منزله یک سالح و   .]11[کمتر ارائه می شود و ابداعات قبلی را از صحنه خارج می سازد
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عاصر محسوب می شوند که عدم استفاده از آن ها انزوا و در نهایت حذف شدن از عرصه رقابت های ابزار جدید برای فعالیت در جهان م

 .]11[جهانی را به دنبال خواهد داشت، لذا نمی توان از آن ها غفلت نمود

را نیازمند  عصری که بشر در آن بیش از گذشته خود. بر این اساس است که عصر حاضر را تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانستند

اطالعات با زندگی بشر آمیخته شده و پدیده ای اجتماعی . به داشتن اطالعات و برقراری ارتباط برای کسب اطالعات موردنیاز می داند

به دوره حاضر ، گستردگی میزان اطالعات و سرعت تبادل آن ها از طریق محفل  "عصر اطالعات"بنابراین علت اطالق اصطالح . باشد می

این حجم گسترده اطالعات و چگونگی تبادل آن، جامعه امروز را در آستانه ورود به فرهنگی قرار داده است . العاتی مختلف می باشدهای اط

، با وجود این که از بیش از دو هزار سال قبل تاکنون، بسترها و سیستم های ]2[که در آن آموزش محور اصلی پیشرفت جامعه خواهد بود

مقایسه با سایر مقوله ها تغییرات بسیار کمی داشته است، لیکن تاکنون به مدد فناوری اطالعات و ارتباطات مدتی  آموزش و یادگیری در

بنابراین برای توسعه . است که تحوالت آغاز شده است و منجر به پیشرفت بخش آموزش به موازات پیشرفت های تکنولوژیکی شده است

ت که روش های سنتی و قدیمی آموزش و یادگیری کارایی خود را از دست داده و انسان برای همه جانبه دانش و آگاهی بشری، طبیعی اس

چرا که  .]4و  11[همگام شدن با محیط در حال تغییر به دنبال شیوه ها و رویه های جدیدی برای انتقال دانش و افزایش آگاهی خود برود

اما با به کارگیری . م بخواند و بنویسد و ارتباط تقریبا یگ طرفه می باشددر آموزش به شیوه سنتی، انسان مجبور است که به طور مداو

در . فناوری نوین اطالعاتی و ارتباطی در آموزش، فرد نیازمند داشتن مهارت در استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی می باشد

ت بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی توانسته است بسیاری از ناکارآمدی ارواقع یادگیری مبتنی بر فناوری های نوین اطالعاتی، با ایجاد تغیی

به طور کلی برخی از مزایای اصلی کاربرد فناوری . های نظام های آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های اساسی را در آموزش به وجود آورد

 .]16[ارائه شده است( 1)اطالعات و ارتباطات در آموزش در جدول شماره 

 
 

 ]16[:، منبعمزایاي به کارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش: 1جدول شماره 

 مزایا ذینفع

 افزایش دسترسی  - فراگيران

 انعطاف پذیری در محتوا و انتقال آن -

 ترکیب و تلفیق کار و آموزش -

 رهیافت فراگیر محور -

 کیفیت باالی آموزش و روش های جدید تعامل -

 کیفیت، هزینه اثربخش، توسعه حرفه ای در محیط کاریافزایش  - کارفرمایان

 پیشرفت و بهبود مهارت های کارمندان، افزایش کارایی -

 توسعه فرهنگ جدید یادگیری -

 اشتراک هزینه ها و زمان آموزش با کارمندان -

 افزایش قابلیت انتقال آموزش -

 افزایش ظرفیت و اثربخشی هزینه های نظام آموزش و پرورش - دولت ها

 کیفیت و ارتباط میان ساختارهای آموزشی موجود تضمین -

اطمینان از ارتباط میان سازمانهای آموزشی و دوره های آموزشی  -

 با پدیدار شدن شبکه ها و منابع اطالعاتی

 پیشرفت نوآوری و فرصت هایی برای یدگیری مادام العمر -

 

 

 کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش
لذا بخش آموزش برای همگام شدن با . سایر بخش ها ، برای بین المللی شدن با سرعت بسیاری تالش کندآموزش باید همانند 

در واقع فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند در محیط  .]12[تغییرات تکنولوژیکی، ناگزیر به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات است

های آموزشی ضمن افزایش عالقه فراگیر، تعامل همزمان و متقابل را بین فراگیر، آموزشگران و محققان تسهیل نموده و شرایط استفاده از 
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رتباطات به عنوان ابزاری در فرایند آموزش و بر این اساس کاربرد فناوری اطالعات و ا .]8[روش های مختلف جدید آموزشی را فراهم سازد

 :یادگیری می تواند از طرق زیر امکان پذیر گردد

 

 :ابزار آموزنده و آگاهی بخش -1

فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند اطالعات وسیعی را در قالب شکل های مختلف از جمله صوتی، تصویری و اسناد و مدارک 

 .فراهم آورد

 :ابزار موقعيتی -2

ری اطالعات و ارتباطات موقعیت های متنوعی را بوجود می آورد تا فراگیر بتواند در زندگی واقعی، یادگیری و آموزش را فناو

 .بنابراین شبیه سازی و واقعیت مجازی را امکان پذیر می سازد. تجربه کند

 

 

 :ابزار سازنده -3

مورد نیاز و انجام تجزیه و تحلیل بر روی آن ها را فراهم  فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند امکان ایجاد تغییر در اطالعات

 .آورد

 :ابزار ارتباطی -4

  .]16و  66[نهایتا فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند برای رفع موانع ارتباطی از جمله زمان و مکان مورد استفاده قرار گیرد

 

 فناوري هاي سيار
کامپیوترهای بزرگ بود که توانستند سازمان ها را برای افزایش سرعت در ، ظهور (1231)اولین انقالب تکنولوژی اطالعاتی 

مطرح، و سرعت پردازش اطالعات شخصی ، همچنین کارایی و  1281سپس کامپیوترهای شخصی در سال . پردازش داده ها قدرتمند سازند

و شبکه جهانی وب به وقوع پیوست که منجر به انقالب اینترنت  1221در سال . اثربخشی را در زمینه پردازش اطالعات افزایش دادند

اخیرا نیز فناوری سیار و بی سیم پا به عرصه . و تسریع در انتقال اطالعات شد( ارتباط الکترونیکی)پیشرفت های عمده ای در زمینه ارتباطات

  .]22و  11[گذاشته است

پس تلفن های همراه با قابلیت های بسیار زیاد س. اولین ابزار سیار به نام کامپیوترهای جیبی مطرح شد 1228در سال   

  .]22و  21[ظاهر و تحت عنوان کمک کننده دیجیتال شخصی معرفی شدند که برای اهداف آموزشی مورد استفاده قرار گرفتند

ستی و به طور کلی ابزارهای سیار، کمک کننده ی دیجیتال شخصی، تلفن های همراه، تلفن های هوشمند و سیار و رایانه های د

در رابطه با قابلیت دسترسی گسترده ابزارهای سیار بیان می کند، ( 2114)پرتووا. به عبارتی هر ابزاری که بی سیم باشد را دربرمی گیرند

ابزارهای سیار را به ( 2116)رونچتی و تریفونوا. ".در آینده نزدیک تعداد ابزارهای سیار از تعداد رایانه های شخصی پیشی خواهند گرفت"

شخصی و تلفن های همراه دیجیتال در نظر گرفته اند، و معتقدند هر ابزاری که کوچک، مستقل و به آسانی  عنوان کمک کننده دیجیتال

ی قابل حمل و در هر لحظه از زندگی روزانه همراه ما باشد و بتواند برای یادگیری مورد استفاده قرار گیرد، جز این قبیل ابزارها محسوب م

 .]26[گردد
 

 ویژگی هاي فناوري سيار
در واقع . امروزه در سراسر جهان اغلب فناوری های سیار و بی سیم در محیط های یادگیری مورد استفاده قرار گرفته اند 

به واسطه . ویژگی اصلی این قبیل فناوری ها قابلیت تحرک آن هاست که به واسطه آن فراگیر می تواند در هر مکانی به یادگیری بپردازد

ایف و تکالیف خود را از طریق اینترنت با صرف ظوری های سیار ، فراگیران می توانند به اطالعات بسیار زیادی دسترسی داشته و وفنا

کمترین زمان انجام دهند و در صورت پیشرفته بودن نرم افزارهای موجود در ابزارهای سیار به پایگاه های اطالعاتی مختلف در سرتاسر 

را به  "کتاب درسی"همچنین این قبیل فناوری ها، به فراگیران خود اجازه می دهند تجارب  .]22و  44[باشندجهان دسترسی داشته 

و نهایتا منجر به افزایش انگیزه، تقویت حس مسئولیت پذیری ، کمک به یادگیری مستقل و گروهی،  ،]67[انتقال دهند "دنیای واقعی"

بر این اساس فناوری های سیار باید دارای ویژگی های زیر  .]22[زیابی از فراگیران می گردندکمک به پیشرفت فراگیران و نهایتا کمک به ار

 :باشند
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 آسانی کاربرد -

 (بیی سیم)مستقل از منبع انرژی برق -

 مقاوم در برابر ضربه و نیز مقاوم در برابر ورود ذرات گرد و غبار -

 قابلیت شارژ -

 .]21[مجهز به سیستم چندزبانی -

 
 

 سيار در آموزش و یادگيري نقش فناوري هاي
ادامه بقای نظام های آموزشی از طریق آموزش سنتی، تکیه بر مطالب مندرج در کتاب های درسی، نگاه به یادگیرندگان به عنوان 

شکل  از این رو امروزه آموزش از .]12[موجودی مطیع و گیرنده و محور دانستن معلم در جریان آموزش در دنیای پرشتاب امکان پذیر نیست

 .]2[سنتی خود خارج شده و به سمت آموزش الکترونیکی و اخیرا یادگیری سیار رفته است

آموزش سنتی . بر این اساس می توان مراحل و سطوح مختلف توسعه نظام آموزشی از لحاظ زمانی و مکانی به شرح زیر بیان نمود

بورند در جلسات کالس درس حضور فیزیکی داشته باشند، لذا رسمی به عنوان اولین سطح است، در این سطح آموزشگر و فراگیران مج

دومین سطح آموزش از راه دور است، در واقع با افزایش ارتباطات و . ارتباط چهره به چهره اصلی ترین راه ارتباطی آموزشگر و فراگیر است

ی از یکدیگر مجزا بوده و ارتباط بین آن ها از طریق انتقال تکنولوژی ها در عصر صنعتی شده، آموزشگران و فراگیران از لحاظ زمانی و مکان

انقالب الکترونیکی و اختراع اینترنت منجر به ظهور یادگیری الکترونیکی گردید، که در سومین . پست، تلفن، رادیو و تلویزیون انجام می گیرد

و بصریف متن های اینترنتی و شبیه سازی و انواع مختلفی از رسانه ها از جمله متن و نوشته ها، رسانه های سمعی . سطح جای گرفت

در عصر جدید نیز یادگیری سیار چهارمین سطح را در آموزش تشکیل داد، در این سطح از . ارتباطات تعاملی در این نوع آموزش متداول شد

 .]18[شود ابزارهای ارتباطی سیار از جمله رایانه های دستی، رایانه های جیبی و اخیرا تلفن های سیار استفاده می

در واقع به دلیل پیشرفت . واژه یادگیری سیار از سوی محققان در رابطه با جنبه های مختلف آموزشی این فناوری ها مطرح گردید

یادگیری سیار به سرعت جز بسیار مهمی  .]41[های بسیار سریع در تکنولوژی های سیار، طی سالهای اخیر، واژه یادگیری سیار پدیدار شد

یادگیری سیار مرحله جدیدی از یادگیری از راه دور است که برای آموزشگران و فراگیران  .]46[رخط و آموزش از راه دور گردیداز آموزش ب

جهت کسب فرصت هایی برای افزایش تعامل، دسترسی به مواد و موضوعات آموزشی و سازگاری با نیازهای فراگیران با استفاده از ابزارهای "

در واقع یادگیری سیار می تواند برای رفع مشکالت .]63و 68[، پیشنهاد شده است"صورت مستقل از زمان و مکاندستی بی سیم، به 

فراگیران در حال تحصیل از جمله عدم عالقه زیاد به یادگیری، عدم تحرک و جابه جایی در زمان یادگیری و وابستگی زیاد به آموزشگر 

الت سازمان های آموزشی از جمله کمبود آموزشگران مجرب، هزینه های زیاد، محدودیت جهت دریافت محتوای درسی، همچنین رفع مشک

 .]28[های زمانی و مکانی و به روز نبودن مطالب درسی، نقش بسزایی ایفا نماید

دالیل به  به طور کلی این قبیل فناوری ها ، بیشترین کاربرد را در بخش آموزش و یادگیری داشته که در زیر به برخی از مهم ترین

 .کارگیری ابزارهای سیار در زمینه آموزش و یادگیری اشاره خواهد شد

 قابل دسترس ساختن یادگیری در مواقع ضروری -

 دسترسی به شبکه اینترنت به صورت بی سیم جهت دسترسی سریع به اطالعات مورد نیاز -

 انتقال اطالعات به  هرمکان به صورت الکترونیکی -

 تمامی افراد در هرز گروه سنی کاربرد آسان و راحت برای -

 .]21[درخواست اطالعات براساس تقاضا و نیاز فراگیر -

 

 اصول یادگيري سيار
 :اصل های اساسی یادگیری سیار که باید به آن ها توجه ویژه ای داشت عبارتند از

 نیاز ضروری و فوری به آموزش و یادگیری -

 نیاز به کسب دانش -

 قابلیت تحرک در حیطه یادگیری -

 ل در فرایند یادگیریتعام -
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 موقعیت فعالیت های آموزشی -

 .]61[ترکیب و تلفیق محتوای درسی -

توسعه سریع فناوری های اطالعات و ارتباطات و درگیر نمودن رفتار یادگیرندگان در فرایند یادگیری نیازمند این می باشد که 

درس و در فضای مجازی کالس درس به طور مستمر ارزیابی مراکز آموزشی رهیافت های خود را نسبت به آموزش در فضای فیزیکی کالس 

لذا به کارگیری یادگیری سیار در رابطه با فعالیت های تدریس و نیز فراهم آوردن آموزش در هر مکان و زمان و قابلیت دسترسی . نمایند

فرایند آموزش ، پتانسیل های بالقوه ای را برای  گسترده به مواد آموزشی برای فراگیران و نیسز درگیر نمودن فراگیر با ابزارهای سیار و با

 .]24[سازمان ها و موسسات به ارمغان خواهد آورد

 :بر این اساس یادگیری سیار نوعی

 .یادگیری که مستقل از زمان و مکان و به طور مستمر و همیشگی است: یادگیری مستمر -

 .باشد برنامه ریزی و ابزارهای مناسب می: دربرگیرنده ی محتوا: مناسب -

 .]21[سازگار با نیازهای شخصی فراگیران است: سازگار -

 

 تعاریف یادگيري سيار
 .در زمینه ی یادگیری سیار تعاریف متعددی مطرح شده است که در زیر به برخی از مهم ترین آن ها اشاره خواهد شد

 .]46[که اخیرا متداول شده است عبارت است از ، یادگیری که بی سیم است و در همه جا حضور دارد رمفهومی از یادگیری سیا

طبق گفته ی شارپلز یادگیری سیار، نوعی یادگیری است که بوسیله استفاده از تکنولوژی بی سیم صورت گرفته و از طریق کنترل فرد بر 

 .]62[انجام می گیرد زمان و مکان یادگیری یا به عبارتی به صورت مستقل،

یادگیری که از طریق ابزارهای بی "تعریف پیشنهاد شده انجمن آمریکایی آموزش و توسعه درباره یادگیری سیار عبارت است از 

طبق گفته ی  .]64["سیم مانند تلفن های همراه پیشرفته، کمک کننده دیجیتال شخصی و یا رایانه های دستی صورت می گیرد

این . ادگیری سیار ، یادگیری است که می تواند در هر زمان و هر مکان با کمک یک ابزار کامپیوتری سیار صورت گیردی"، ( 2116)دیایه

 .]23["داشته باشد( ان)و فراگیر( ان)ابزار سیار باید قابلیت ارائه محتوای یادگیری و فراهم نمودن ارتباط متقابل بی سیم را بین آموزشگر

 

 موزشییادگيري سيار و اهداف آ
 :یادگیری سیار از طرق زیر دستیابی به اهداف آموزشی را قابل دسترس می سازد

 افزایش فرصت های آموزشی -

 افزایش کارایی و راندمان آموزش -

از طریق افزایش همکاری، ارتباطات، یادگیری فردی و گروهی، ایجاد یادگیری فراگیر محور و )افزایش کیفیت یادگیری و آموزش -

 (ز طریق دسترسی به اطالعات به روزپیشرفت مداوم ا

 ادامه دهنده یادگیری مادام العمر -

 ]41[سرعت بخشی به توسعه جوامع -

 افزایش دسترسی به منابع آموزشی فارغ از زمان و مکان -

 .]13[مرور و استفاده مکرر از مواد درسی -

از افراد، از جمله زنانی که با موانع اجتماعی در از این رو یادگیری سیار می تواند برای انتقال فرصت های آموزشی به طیف مختلفی 

زمینه آموزش مواجه می باشند، افرادی که در مناطق روستایی دورافتاده زندگی می کنند و افرادی که مشغول به کار هستند و زمان کمتری 

ی باشد یادگیری سیار می تواند راهکار مناسبی لذا اگر هدف ادامه و استمرار یادگیری مادام العمر م. برای آموزش و یادگیری دارند بکار رود

 .]41[در این زمینه باشد

 

 شيوه هاي یادگيري سيار
قابل دسترس در سایر تلفن های سیار دیجیتال می باشد، این نوع خدمات اجازه ارسال پیام (: SMS)خدمات پیام کوتاه متنی -

 .های کوتاه متنی را به کاربر می دهد

 .قابلیت ارسال انیمیشن ساده و صدا را به کاربران می دهد: (EMS)خدمات پیام پیشرفته -
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 (چت)گفتگوی زنده اینترنتی   -

  .]14و  42[منابع اطالعاتی و نشریات بر خط -

امکان ارسال و دریافت فایلهای چندرسانه ای از جمله تصاویر، فایل های صوتی و تصویری (: MMS)سیستم پیام چندرسانه ای -

این نوع سیستم موفق تر از خدمات پیام کوتاه می باشد چرا که قابلیت . را میسر می سازد( تصاویر و فیلمبه عبارتی نمودارها، )

 .هایی از جمله ساخت و ارسال تصاویر، صوت و فیلم فوری را دارا می باشد

 (m-LMSs)سیستم های مدیریت یادگیری برای یادگیری سیار -

به طور کلی اطالعات کاربردی مالتی مدیا از .]14و  44[( EPSS)ر محیط سیارسیستم های حمایت الکترونیکی عملکرد و اجرا د -

جمله فایل های صوتی و تصویری، تماسهای تلفنی، تصاویر ثابت، وب سیار، رسانه تعاملی، می توانند بین گیرنده و فرستنده از 

الکترونیکی، خدمات پیام کوتاه، خدمات پیام چندرسانه طریق انواع پروتکل های انتقالی از جمله کاربرد پروتکل بی سیم، پست 

 .، و از این طرق برخی از خدمات آموزشی را آسانتر نمایند]17[ای و پروتکل انتقالی فرامتن انتقال داده شوند

 

 تفاوت بين نظام آموزش سنتی و نظام هاي آموزشی جدید
. ود نیاز آموزشی اش را تشخیص می دهد و آن را برطرف می سازددر نظام های آموزشی جدید، یادگیرنده فراگیر نام دارد که خ

آن ( خانوادگی، اجتماعی و غیره)در حالی که در نظام آموزش سنتی یادگیرنده دانش آموز یا دانشجو نام دارد که به دلیل فشارهای مختلف

اساسی بین دو نظام آموزش سنتی ونظام های در حقیقت ت فاوت های . چه را دیگران برای او مطلوب می دانند، به حافظه می سپارد

از جمله این تفاوت ها این که، در آموزش سنتی بیشتر تاکید بر رقابت . آموزشی جدید وجود دارد که آن ها را از یکدیگر متمایز نموده است

محیط آموزش، مدرسه . شده می باشدفرایند آموزش، استاندارد و از پیش تعیین . و کار انفرادی می باشد و وظیفه فراگیر حفظ مطالب است

( همچون یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیار)در حالی که در روش های آموزشی جدید . و دانشگاه و زمان آموزش نیز سال تحصیلی است

بدون هیچ )ه فراگیران وظیفه فراگیر، مدیریت و تولید دانش و حل مساله است و رابطه معلم با فراگیر ، جامع. تاکید بر کار گروهی می باشد

همچنین فرایند آموزش، انعطاف پذیر و محیط آموزش هر مکان و در واقع سراسر شبکه است و زمان . است(محدوده سنی و یا شرایط ویژه

ت و امروزه البته در آموزش هایی که براساس استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطا .] 1[آموزش، هر زمان که فراگیر اراده کند می باشد

فناوری های سیار می باشند، کیفیت آموزش بسیار مهم است، زیرا برای افرادی که تحت تعلیم از طریق این آموزش ها قرار می گیرند، این 

در سراسر جهان، این . نوع آموزش ها جایگزین آموزش های سنتی شده و باید بتوانند بازدهی مشابه با آموزش به شیوه سنتی داشته باشند

آموزش ا محیط مناسبی را برای افرادی که به دلیل تعهدات شغلی یا شخصی قادر به شرکت در کالس های آموزشی سنتی نیستند فراهم 

 .]2[کرده است

بسیاری از معضالت جوامع از جمله عدم انعطاف پذیری در فرایند آموزش، عدم دسترسی به آموزش و نیز به شبکه اینترنت در هر 

کمبود آموزشگران مجرب و هزینه های باالی آموزش به شیوه ، ]46[ای فراگیرانهعدم سازگاری محتوای آموزشی با نیاززمان و مکان، 

سنتی، و نیز عدم پاسخگویی روش های آموزشی سنتی به حجم عظیم تقاضا برای آموزش، متخصصان را بر آن داشت تا با کمک فناوری 

ای آموزشی ابداع نمایند که هم اقتصادی و باکیفیت باشند و هم با استفاده از آن، بتوان جمعیت های اطالعات و ارتباطات انواعی از روش ه

 .]1[فراوانی از فراگیران را تحت آموزش قرار داد

در حقیقت جهت مبارزه با شکاف مربوط به عدم دسترسی یکسان جوامع به آموزش، فناوری یادگیری سیار توانسته فرصت های 

خشی را با استفاده از ویژگی های خاص خود از جمله قابلیت حمل آسان، انعطاف پذیری در فرایند آموزش، هزینه پایین، بهینه و رضایت ب

قابلیت تحرک فراگیران در حین آموزش، کاهش زمان آموزش، تسهیل انتقال موضوعات آموزشی، درگیری فراگیر در فرایند آموزش، انعطاف 

  .]62و  61[ادگیری مستقل، فراهم نمایدپذیری در زمان و مکان آموزش و ی
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 نتيجه گيري
نتایج به دست آمده از این . هدف از این مطالعه بررسی توصیفی نقش و جایگاه فناوری های سیار در امر آموزش و یادگیری است

زایش انعطاف پذیری، قابلیت مطالعه نشان می دهد که ابزارهای سیار بواسطه ی کاربردهای مختلف و متنوعی همچون انتقال، تقویت و اف

در نتیجه . تحرک و افزایش راندمان و کارایی، برای کاربران در تمامی زمینه های شغلی و ابعاد مختلف زندگی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند

دگیری سنتی می گردد استفاده متداول از تکنولوژی های سیار همراه با آموزش سنتی، منجر به پشرفت کیفیت آموزش و افزایش کارایی یا

در واقع یادگیری سیار به عنوان زیرمجموعه ای از . و فرایند آموزشی را انعطاف پذیرتر و یادگیری مادام العمر را تکمیل تر خواهد نمود

، و با یادگیری الکترونیکی، و به عنوان یک پدیده ی فرهنگی که هدف نهایی اش اینست که آموزش بخش اصلی زندگی روزانه افراد گردد

انتشار رایگان دانش بین کشورها می تواند منجر به کاهش اختالفات بین کشورها شود و کشورهای توسعه نیافته نیز در زمینه های علمی 

به عبارتی . رشد سریع تری پیدا کرده و دسترسی همگانی به منابع آموزشی باعث شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی جهان خواهد شد

انعطاف پذیری و حضور آنان در هر )رای موسساتی که در عمل در وادی تعلیم و تربیت پیشگام هستند و به نیازهای فراگیرانیادگیری سیار ب

این مزایا و  هاز جمل. توجه می نمایند، قابلیت ها و امکانات بی شماری را برای سازمان ها و موسسات به ارمغان خواهد آورد( مکان و زمان

ز تقویت حس همکاری، پیشرفت و بهبود مهارت های سوادآموزی و مهارتهای عددی، یادگیری مستقل و گروهی، غلبه بر قابلیت ها عبارتند ا

تقسیمات دیجیتالی، افزایش حس عزت نفس و اعتماد به نفس فراگیران، دسترسی انعطاف پذیر به فناوری دستی و قابل حمل، ایجاد دانش 

لیت های روزانه، ایجاد خالقیت در فراگیران، درگیری فراگیران بی عالقه در فرایند یادگیری، تعامل و به طور مستمر و یادگیری همگام با فعا

برقراری ارتباط دوطرفه، برگزاری امتحانات کوتاه بر خط، افزایش سرعت یادگیری به دلیل استفاده از وسایل کمک آموزشی و محیط هایی 

ودیت زمانی و مکانی یادگیری و آموزش، یادگیری در سرار جهان با استفاده از منابع مختلف و برای تمرین آموخته ها و دانسته ها، عدم محد

اطالعات متنوع، استفاده بهینه از وقت، کاهش هزینه های زیربنایی و عدم نیاز نظام یادگیری سیار به تسهیالت و مواد فیزیکی موجود در 

مطابق با نیاز مخاطبان، افزایش ( امل فعالیت های عملی و نظری جذاب و جالبش)یادگیری سنتی در کالس درس، محتوای یادگیری سیار

 .تعداد فراگیران تحت پوشش در نظام یادگیری سیار

در نهایت بایستی اذعان داشت که یادگیری سیار به عنوان یک روش آموزشی جدید و منعطف تر از کاربردهای یادگیری 

 .فراگیران خود باشدالکترونیکی، می تواند روش مناسبی برای 

 

 پيشنهادها
 ایجاد تسهیالت الزم برای بکارگیری فناوری های سیار در امر آموزش -

 گسترش سازمان های دولتی و غیردولتی برای حمایت از طرح فناوری های سیار در قالب بخش های آموزشی -

آموزشی، از طریق رسانه های جمعی و تبلیغات اطالع رسانی در زمینه فناوری های سیار و قابلیت های آن در رابطه با بخش های  -

 گسترده

 فرهنگ سازی در زمینه پذیرش فناوری یادگیری سیار در میان اقشار مختلف جامعه -

 . افزایش خدمات و امکانات از سوی دولت جهت گسترش بکارگیری فناوری یادگیری سیار -
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