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یادگیری سیار با بهره گیری از ویژگی های خاص خود، از جمله کاهش 
یادگیری،  فرایند  شخصی سازی  آسان،  حمل  قابلیت  یادگیری،  زمان 
هزینه پایین، تسهیل انتقال موضوعات آموزشی، درگیرسازی یادگیرنده، و 
یادگیری مستقل از زمان و مکان، ظرفیت های بالقوه ای را جهت دسترسی 
یکسان افراد به محتوای آموزشی فراهم کرده است. با توجه به شرایط 
فرایند  در  سیار  یادگیری  از  استفاده  حجم  و  آموزش و پرورش  فعلی 
تعلیم و تربیت در این پرونده به موضوع یادگیری سیار می پردازیم؛ تعریف 
کوتاهی از یادگیری سیار، ضرورت استفاده و مزایای یادگیری سیار، موانع 
و چالش هایی که پیش روی یادگیری سیار وجود دارد و راهکارهایی برای 
اثربخشی یادگیری سیار. همچنین برخی از ابزارهای مورد نیاز معلمان 
برای ساخت محتواهای آموزشی در بستر تلفن همراه معرفی می شوند 

و در نهایت گفت وگویی با یکی از متخصصان این حوزه خواهیم داشت.
 با ما همراه باشید. 
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مقدمه
از  که  است  موضوعی  یادگیری  فرایند  بهبود  و  آموزش  توسعة 
به  را  آگاه  افراد  و  اندیشمندان  عالقة  و  توجه  دور،  گذشته های 
خود جلب کرده است. همواره هم سعی شده است به کمک رشد 
کیفیت  و  شوند  روزآمد  و  متحول  آموزشی  روش های  فناوری ها، 
یادگیری و به یادسپاری مطالب آموخته شده بهبود و ارتقا یابد. نمونه ای 
از فناوری های مورد استفاده در آموزش، »تلفن همراه« است که در 

هر زمان و مکانی در اختیار کاربران قرار دارد.
 

یادگیری سیار
رایانه های دستی سیار، شکل  و  الکترونیکی  یادگیری  تلفیق  از 
جدیدی از آموزش خلق شد که »یادگیری از طریق تلفن همراه« یا 
»M-learning« نام گذاری شد. تعریف های متفاوتی برای »آموزش 
سیار« ارائه شده اند که برخی از آن ها این آموزش را مبتنی بر اینترنت 
و برخی به صورت بی سیم در نظر گرفته اند. اما در مجموع این آموزش 
را می توان آموزشی برای یادگرفتن در هر مکان و هر زمان در نظر 
گرفت که بدون نیاز به اتصال فیزیکی و پیوسته به کابل های شبکه، از 
طریق ابزار سیار و قابل حملی همچون رایانة قابل حمل، تلفن  همراه، 
دستیار دیجیتال شخصی و غیره محقق می شود. این ابزارهاي جدید، 
آموزش را بهبود می بخشند و تجربة یادگیری غنی تری را فراهم 
می کنند. همچنین دارای اثری انگیزشی هستند که دانش آموزان با 
استفاده از آن ها هیچ گونه اضطرابی از حیث موفق نشدن ندارند. کار 
با این ابزار لذت بخش است و هیچ اجباری در مطالعه برایشان وجود 

ندارد )مک کایوگان و همکاران، 2015(.
یادگیری از طریق تلفن همراه یعنی استفاده از فناوری تلفن همراه، 
به تنهایی یا در ترکیب با فناوری اطالعات و ارتباطات دیگر، برای 
فعال کردن یادگیری در هر زمان و هر مكان. یادگیری را به روش های 
متفاوتی می توان گسترش داد. یادگیرندگان می توانند، برای دسترسی 
به منابع آموزشی، ارتباط با دیگران یا ایجاد محتوا در داخل و خارج از 

کالس درس از تلفن همراه استفاده کنند.
یادگیری از طریق تلفن همراه همچنین تالش هایی را برای حمایت 
از هدف های آموزشی گسترده، مانند مدیریت مؤثر نظام های مدرسه و 
بهبود ارتباطات بین مدرسه و خانواده ها در برمی گیرد. قدرت فناوری های 
جدید در این است که می توانند یادگیری را آسان کنند و سرعت آن 
را افزایش دهند. به عالوه، زمان یادگیری را کاهش دهند و شرایط 
مطلوب و مناسب تری برای یادگیری به وجود آورند )یغما، 1382(.

این انعطاف پذیری اجازه می دهد، مردم در طول یک دورة طوالنی 
یا در اتوبوس تا رسیدن به مقصد، زمانی کوتاه مطالعه کنند. تلفن های 
»هوشمند« از محبوبیت زیادی در میان مردم برخوردارند، زیرا آن ها 
بی سیم و قابل حمل هستند )کرات، 2013(. این ویژگی ها کاربران را 
در حالی که در حرکت هستند، قادر به برقراری ارتباط می کنند. از 
این رو محبوبیت این دستگاه ها به دلیل توانایی آن ها در عملکرد در 
سطوح متفاوت است. عالوه بر این، رقابت شدید تجاری در صنعت 
دستگاه های تلفن همراه باعث می شود، تولیدکنندگان بسیار نوآورانه 
عمل کنند و دائمًا در تالش  باشند، ویژگی های جدیدی را معرفی کنند 

که یک مزیت رقابتی تلقی شود )الحسین و گرانجی، 2010(.

جمع بندي
ضـرورت پاسـخ گو بودن به یادگیرندگان، ارتـقای شغلی، الزامات 
می شـود  موجـب  عـلم  دنیای  تازه های  با  آشـنایی  و  حرفـه ای 
آموزش دهندگان همواره در تالش برای یادگیری )رسمی و غیررسمی( 
باشند. استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار ارائة محتوا ممکن است 
بسته به شرایط زمانی و مکانی، برای گروهی از یادگیرندگان مفید 
واقع شود و افزایش رضایتمندی آن ها را از دورة آموزشی فراهم کند. 
اما به هر حال به ایجاد تغییرات شگرف در اثربخشی یادگیری منجر 
نخواهد شد. البته مدنظر قراردادن تحقیق و تمرکز روی اطالعات 
در  استفاده  مورد  فناوری های  طریق  از  که  آموزشی  محتوای  و 
آموزش سیار ارائه می شوند، در مفید واقع شدن این روش آموزشی در 
زمینه های گوناگون بسیار ضروری می نماید. چرا که پیشرفت و بهبود 
محتوای آموزشی در کنار ابزار الزم آن، بهترین رویکرد را از آموزش 
سیار، در عرصه های گوناگون عرضه خواهد کرد. همچنین اثربخشی 
یادگیری سیار نیازمند توجه به رویکردها و نظریه های یادگیری سیار 
است. زیرا با به کارگیری هوشمندانة رویکردها و نظریه های یادگیری، 
می توان به راه حل هایی برای یادگیری دست یافت که نیازهای قرن 

بیست و یکم را برآورده می سازند.

منابع
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مقدمه
روش های سنتی آموزش و یادگیری، با ظهور فناوری ها و روش های 
نوین، کـارایی خـود را از دست می دهند یا به صورت كلی متحول 
می شوند. یادگیرندگان برای هم گام شدن با محیط مدام در حـال 
تغییـر اطراف خود، باید به دنبال شیوه ها و رویه های جدیدی برای 
انتقـال دانـش و افـزایش یـادگیری باشـند. تمـدن جدید برای 
افزایش دانش افراد جامعه، به ابزاری قدرتمند نیاز دارد كه به موقع، 
کم هزینه، سـریع و مطمـئن باشـد )فیضی و رحمانی،1383 به نقل از 
اخوان دردشتی، 1391(. پیدایش و توسـعة فنـاوری های ارتبـاطی و 
اطالعـاتی و گسـترش نقـش و كاركردهـای آن ها، جهش و حركتی 
نوین در تعریف و تدوین نوع جدیدی از یادگیری را فـراهم آورده كـه 

یادگیری سیار یکی از آن هاست.

اهمیت کاربرد یادگیری سیار
امروزه با توجه به استفادة گستردة كاربران از فناوری های نوظهور، 
همگان  برای  آمـوزش  نوعی  همچون  سنتی  الگوی  در  آموزش 
امکان پذیر نیست و ارائة سیستمی که بتواند به صورت خودكار با سطح 
دانش و عالقه های كاربران هماهنگ شود، اهمیت فراوانی دارد. 
تحـوالت عرصـة آموزش نوید آن را می دهد که می توان محـیطی 
مناسـب یـادگیری، در سـطحی وسیع و با انعطاف پذیری الزم در 
دسترس همگان قرار داد و آن محیط یادگیری، می تواند یادگیری 

سیار باشد.
در خصوص مزیت های استفاده از یادگیری سیار می توان گفت: 
»فناوری های یادگیری سیار در آموزش، از جمله فناوری های مطلوب 
و مهمی هستند که بسیاری از هدف های آموزشی در آموزش از راه دور 

را برآورده می سازند. یادگیری سیار تجربیات و اطالعات را بدون توجه 
به زمان و مکان به یادگیرندگان ارائه می دهد. پیشرفت فناوری های 
سیار و به خصوص تلفن همراه، فرصت مناسبی را برای یادگیری در 
اختیار افراد می گذارد و آن ها می توانند از فناوری های سیار به صورت 
مطلوب استفاده کنند. از سوی دیگر، برطرف کردن سریع نیازهای 
افراد از طریق این نوع یادگیری، و همه جایی و همه زمانی بودن آن، 
عالقه به استفاده از فناوری های یادگیری سیار را افزایش داده است« 
)احمدی، 1393(. حل مسائل پیش  رو در محیط آموزشی و تجربیات 
یادگیری برخط که فناوری های سیار از جملة آن ها هستند، موجب 
محبوبیت این نوع از یادگیری به ویژه در این روزها شده که بیماری 
کرونا بروز کرده و آموزش و تدریس در نظام های آموزشی دنیا مجازی 

شده است.
به نظر می رسد، یکی از ویژگی های محوری فناوری های جدید، 
همچون یادگیری سیار، این است که با کشف روش های جدید، 
یادگیری را با کیفیت باال و همچنین پایدارتر از روش های مرسوم به 
وجود می آورد. بنابراین یادگیری سیار می تواند به کمک یادگیری های 
مرسوم بشتابد و به صورت نظام مند و در ارتباط با دیگر انواع یادگیری، 
برای رسیدن به هدف های آموزشی مؤثر واقع شود. یادگیری سیار 
می تواند در محیط های یادگیری الکترونیکی نیز مؤثر باشد. بنابراین 
یادگیری ها،  سایر  مقابل  در  سیار  یادگیری  ویژگی های  مهم ترین 
»موقعیت مداری« )بدون زمان و مکان خاص( و »تقویت روحیة حل 

مسئلة یادگیرندگان« است.

جمع بندی
با توجه به اهمیت کاربست یادگیری سیار در محیط های آموزشی 
که بیان شد، می توان گفت: به منظور اجرای درست این نوع یادگیری، 
باید زیرساخت ها و بسترهای نرم افزاری، سخت افزاری، فرهنگی، 
اجتماعی، آموزشی و اقتصادی آن به نحو مطلوب مهیا شود تا بتوان 
آثار مثبت آن را مشاهده کرد. زیرا اگر این بسترها مهیا نشوند، ممکن 
است چالش های فراوانی برای یادگیرندگان به وجود بیاید. امید است 
مورد  این  برای  بهتری  تدابیر  کشور  تعلیم و تربیت  دست اندرکاران 

اندیشیده باشند.
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مقدمه
به نظر شما تا چه حد می توان مطالب و مباحثی را که در گذشته 
فقط معلم و در محیط کالس ارائه می كرد، خارج از محیط کالس 
و مدرسه یاد گرفت؟ در این باره از چه امکانات و ابزارهایی می توان 
سود جست؟ اینترنت، رایانه، گوشی  هوشمند و تبلت از جمله امکانات 
و ابزارهایی هستند که به احتمال زیاد هر کدام از ما تاکنون به منظور 
یادگیری از آن ها استفاده کرده ایم. ما در عصری زندگی می کنیم که 
تنها با جست وجو و کاوش در اینترنت می توان در برابر دنیایی از 
اطالعات و مطالبی قرار گرفت که بسیار غنی تر و متنوع تر از مباحثی 
هستند که در یک جلسة تدریس حضوری در کالس می توان آموخت. 
یادگیری سیار بر این موضوع اشاره دارد که با استفاده از امکانات 
و ابزارهای متنوعی که برای یاددهی ـ یادگیری موجودند، می توان 
تنها به محیط مدرسه و کالس محدود نبود و در هر مکان و زمانی 

یاد گرفت. 
این پدیده در جای خود فرصت ها و چالش های متعددی را برای 
آموزشگران و یادگیرندگان ایجاد کرده است که هر کدام جای بحث 
و بررسی دارند. یکی از مسائل عمدة یادگیری سیار، بار شناختی ناشی 
از ابزارهای سیار برای یادگیرندگان است. بسیاری از صاحب نظران بر 
این باورند که بار شناختی در جریان یادگیری عبارت است از دشواری 

کاری حافظة فعال که ناشی از فعالیت های شناختی طراحی شده برای 
دستیابی به هدف های یادگیری خاصی است )سوئلر، 2011(. چنانچه 
بار شناختی مدیریت نشود و از حد بهینة خود کمتر یا بیشتر باشد، 
جریان یاددهی ـ یادگیری را با اختالل مواجه می کند. نگارنده در 
مقالة حاضر مبحث بار شناختی در ابزارهای یادگیری سیار را بررسی 

می كند.

ابزارهای سیار و بار شناختی
چنانچه یادگیری سیار اصولی و تحت کنترل نباشد، ممکن است بار 
شناختی زیاد ناشی از ابزارها و امکانات مورد استفاده، تمام مزایای 
استفاده از این روش آموزشی را از بین ببرد. امروزه ابزارهای سیار 
و قابل دسترسی در همه جا، به ابزارهای پرطرفدار آموزشی تبدیل 
شده اند؛ از جمله گوشی هوشمند، رایانة همراه، دستگاه پخش همراه، 
کتاب خوان همراه، دستگاه بازی همراه و رسا نما1. یکی از مهم ترین 
ابزارهای سیار برای یادگیری، تلفن های همراه هستند. این ابزار 
فیلم برداری،  بلوتوث،  کوتاه،  پیام  سرویس  نظیر  بسیاری  امکانات 
مکان یابی، نرم افزارهای آموزشی، اینترنت، منابع الکترونیکی دارد 
)كالیسا و پیكارد، 2017(. وسایل سیار با صفحة نمایش کوچک، اما 
ویژگی های عملکردی پیچیده، می توانند سطح باالیی از بار شناختی 
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را به کاربران تحمیل و در پیداکردن کارکردهای مورد نیاز مشکل 
ایجاد کنند. یک عامل مهم که بر بار شناختی در ابزارهای سیار تأثیر 
می گذارد، جهت گیری در فهرست )منو( ابزار است. هنگام استفاده 
از ساختارهای پیچیدة فهرست ابزار، یادگیرندگان به ساختن یک 
چارچوب ذهنی از ساختار آن نیاز دارند که با بررسی و جست وجو آن 
را کامل کنند. این فهرست برای آن ها حالت الگو و راهنمای عمل را 
دارد. این موضوع، به ویژه برای دستگاه های با صفحة نمایش کوچک، 
ابزار مشخص نیست و فرایند  که در آن ها ساختار کلی فهرست 
جست وجو به صورت تصویری پشتیبانی نمی شود، بسیار مهم است 
)اکثر کارکردهای فهرست ابزار غالبًا پنهان هستند(. نمایش صحیح 
ساختار کلی فهرست، انتخاب مسیر صحیح و نیز شناخت ویژگی های 
برجستة آن در پیگیری برای بهینه سازی بار شناختی بسیار مهم است 

)بویل، 2011(.
همچنین، به منظور کنترل بار شناختی در ابزارهای سیار، رشد 
دانش فضایی باید با آموزش های مناسب پشتیبانی شود. برای مثال، 
اگر یادگیرندگان توانایی های فضایی کافی داشته باشند، می توان از 
نقشه های ساختار فهرست استفاده کرد. برای کودکان کوچک تر با 
توانایی های فضایی کمتر، این راه حل چندان مفید نخواهد بود. برای 
آنان، کمک مستمر در قالب آموزش گام به گامی از اقدامات متناوب 
می تواند مفید باشد؛ هرچند هنوز هم ممکن است از لحاظ شناختی با 

دشواری هایی روبه رو باشد. 
یکی از ویژگی های کودکان، اکتشاف از طریق آزمون و خطاست. 
با وجود این، ایجاد بازنمایی های ذهنی، یک ساختار اولیه به عنوان 
مرجع نیاز دارد که ممکن است در کودکان خردسال موجود نباشد. 
قالب ساختارهای فهرست،  در  بازنمایی های ذهنی فضایی  ایجاد 
به ویژه برای کودکان، بسیار مهم است. این فرایند باید با آموزش های 
مناسب پشتیبانی شود. آموزش سلسله مراتبی با ارائة ساختار منو و 
موقعیت کارکردهای مناسب برای تکلیف، می تواند زمان را به طور 

تقریبی چهاربرابر کاهش دهد. 
مطالعات تجربی شواهد متقاعد کننده ای از تحمیل بار شناختی باال، 
به هنگام استفاده از ابزارهای سیار، ارائه می کنند. براساس پژوهش 
زیفل و بی )2016(،کودکانی که تجربة زیادی در استفاده از ابزارهای 
سیار ندارند، ممکن است مشکالت عمده ای را برای انجام عملیات 
ساده و پایة مربوط به گوشی موبایل داشته باشند )از جمله، تغییر 
تنظیمات گوشی(. برای کودکان کوچک تر )9 تا10 ساله( یک نمودار 
سادة ساختار فهرست ابزار كه جزئیات کمتری دارد، می تواند از بار 
شناختی بکاهد در رابطه با شرکت کنندگان بزرگ سال نیز یک نمودار 
از ساختار فهرست، بدون نام کارکردهای انتخابی، می تواند کارآمدتر 
از ساختار فهرست با برچسب های عملکرد باشد. روی هم رفته، هنگام 
استفاده از ابزارهای سیار، ارائة راهنمایی ها و دستورالعمل هایی کلی 

و متناسب با اهداف آموزشی و یادگیری، ضروری به نظر می رسد. 
هنگامی که یادگیرنده از اینترنت استفاده می کند، در مقابل دنیایی 
از اطالعات و تنوع موضوعات و مباحث قرار می گیرد که خود  بار 

شناختی ایجاد می كند. ارائة جهت و مسیر به فعالیت یادگیرنده، هنگام 
استفاده از اینترنت، از دیگر نکاتی است که می تواند بارشناختی را در 
یادگیری سیار کاهش دهد. داشتن مهارت الزم در کار با فناوری هایی 
که می توانند به عنوان ابزار یادگیری سیار مورد استفاده قرار گیرند نیز 
بسیار مهم است. چنانچه فرد مهارت الزم در کار با فناوری های جدید 
را نداشته باشد، این نیز به نوبة خود بار شناختی ایجاد می كند و قطعًا 
برای فرد چالش زاست. در این زمینه، تقویت سواد رسانه ای و آموزش 

کار با ابزارهای جدید، کارساز خواهد بود.

جمع   بندی
یادگیری سیار به جریان یاددهیـ  یادگیرِی فراتر از کالس و در هر 
مکان و زمان اشاره دارد. وجود امکانات و وسایل متعددی این امر 
را میسر کرده اند که به نوبة خود فرصت ها و چالش های گوناگونی را 
برای آموزشگر و یادگیرنده ایجاد کرده اند. از جمله مسائلی که باید در 
این خصوص مورد توجه باشد، توجه به بار شناختی حاصل از ابزارها و 
امکانات یادگیری سیار است. در ارتباط با به کارگیری ابزارهای همراه، 
استفاده از تکنیک هایی نظیر نمایش صحیح ساختار کلی فهرست 
ابزار، انتخاب مسیر صحیح و نیز شناخت ویژگی های برجستة فهرست 
برای پیگیری، رشد دانش فضایی، ارائة آموزش های گام به گام در 
استفاده از ابزارهای سیار و ارتقای دانش فنی یادگیرندگان در استفاده 
از ابزارهای سیار از جمله مواردی هستند که می توانند به هموار سازی 

جریان بار شناختی کمک کنند.

پینوشت
1. Media Player
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و  در شهرها  بی سواد  افراد  بدون  ایجاد جوامعی  برای  تالش   
روستاها. زیرا ممکن است در کشورهای پرجمعیت و فقیر افرادی 
باشند که قادر به تهیة محیط های آموزشی، تجهیزات و امکانات 
زیربنایی نباشند و در نتیجه بی سواد بمانند. از سوی دیگر، فرصت 

تحصیالت عالی برای مردان و زنان خانه دار و فقیر مهیا می  شود.

زیرا در محیط  مربیان و مدرسان.  تدریس  رفع مشکل نقص   
یادگیری سیار، یادگیرندگان می توانند به استادان متعدد دسترسی 

داشته باشند و با این دسترسی ها یادگیری خود را عمق بخشند.

 افزایش ارتباطات و مشارکت، به ویژه ارتباطات فرد به فرد. زیرا 
بدون محدودیت های  از طریق سیار، می تواند  یادگیری  یادگیرندة 
آموزش حضوری، با افراد زیادی در سراسر جهان رابطه داشته و در 

ترویج یادگیری مشارکتی فعال تر باشد.

 کاهش بحران خشونت و تبعیض در مراکز آموزشی. یکی از 
حال  در  کشورهای  در  به خصوص  آموزشی،  نظام های  معضالت 
توسعه، وجود نابرابری های آموزشی است که با استفاده از یادگیری 
شرط  به  البته  می یابند.  کاهش  نابرابری ها  این  حدودی  تا  سیار 
اینکه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز در اختیار همة 

یادگیرندگان قرار گیرد.

 حمایت از یادگیری مداوم و خود هدایت شده. زیرا در این نوع 
یادگیری می توان به مواد و محتوای یادگیری در هر زمان )هر موقع 
از روز و شب( و مکان )هر جای کرة خاکی( دسترسی داشت. این 

دسترسی می تواند همیشگی نیز باشد.

 تنوع و عمق بیشتر یادگیری. زیرا یادگیری از طریق صدا، تصویر، 
ویدئو و نظایر این ها ممکن می شود.

سایر  به  نسبت  سیار  زیرساختی  دستگاه های  پایین  هزینة   
دستگاه های مورد استفاده در یادگیری حضوری، استفادة بهینه از 
زمان، انرژی و مدیریت بهینة آن ها. صرفه جویی در هزینه های 

یادگیرندگان )مثل هزینة حمل و نقل عمومی(.

 افزایش رغبت دانش آموزان به تحصیل و فضای مدرسه. با توجه 
به کیفیت متفاوت یادگیری سیار، تلفیق این نوع یادگیری با انواع 
دیگر یادگیری ها به لذت بخشی یادگیری دانش آموزان منجر می شود 

و در ادامه شوق یادگیری یادگیرندگان را بر می انگیزد.

منبع
تهدیدهای  و  فرصت ها  ظرفیت ها،  توانمندی ها،  اکتشافی  بررسی   .)1393( احمد  احمدی،   .1
یادگیری سیار در آموزش نیروهای قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(. پایان نامة کارشناسی 

ارشد تکنولوژی آموزشی. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
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مقدمه
بعد از همه گیری ویروس کووید 19 و تعطیلی مدرسه ها، فناوری 
سیار در نظام های آموزشی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. یادگیری 
سیار نوعی از آموزش و یادگیری است که از طریق رسانه های سیار 
مثل موبایل، تبلت، پخش کننده های صوتی و غیره قابل دریافت است. 
مهم ترین نکته در تعریف یادگیری سیار همان کاربرد رسانه های 
آموزشی  شبکة  راه اندازی  ما  آموزشی  نظام  در  است.  موبایلی 

دانش آموزان )شاد( مثالی از کاربرد آموزش و یادگیری سیار است. 
به طورکلی، عالوه بر اتفاقات اخیر، فناوری های سیار تحت تأثیر 
نیازهای جوامع اطالعاتی و یادگیری مادام العمر وارد جریان آموزشی 
شد. بیشتر فناوری های کاربردی در آموزش ابتدا کارکردی غیرآموزشی 
داشتند )علی آبادی، 1391(. تلفن همراه یکی از این فناوری هاست که در 
بیشتر موارد دانش آموزان قبل از مدرسه، آن را در خانه تجربه کرده اند. 

چون موقعیت آموزشی نیز نوعی موقعیت ارتباطی است )علی آبادی، 
آموزشی و  نوظهور در مقاصد  این رسانه های  از  1391(، می توان 
تربیتی استفاده کرد. یادگیری سیار از لحاظ نظری و پژوهشی پشتوانة 
محکمی دارد. رویکردهای سازنده گرایی تا یادگیری موقعیتی، مبانی 
نظری مربوط به آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی از آن 
حمایت می کنند. در سال های اخیر هم پژوهش های زیادی در زمینة 

کارایی و اثربخشی آن انجام  شده است.
 آموزش یک نظام است )فردانش، 1396( و آموزش و یادگیری 
دو روی یک سکه اند )سیف، 1391(. فعالیت های منظم و هدفمند 
و روشمند معلم یادگیری شاگردان را تسهیل خواهد کرد. الگوهای 
طراحی آموزشی مؤلفه های موجود در نظام آموزشی را نشان می دهند 
باید همة مؤلفه های  )نوروزی و رضوی 1395(. بر همین اساس، 
سیار،  )ابزار  سیار  یادگیری  ویژگی های  زاویة  از  آموزشی  طراحی 
تحرک یادگیرنده و دسترسی پذیری فارغ از زمان و مکان( بررسی 
شوند. در ادامة این نوشتار، به منظور بهبود اثربخشی فناوری های 
سیار در آموزش و یادگیری، راهکارهایی را در چهار دستة 

انگیزشی، مدیریتی، رسانه ای و آموزشی می آوریم.

انگیزشی
 1. در محیط غیررسمی متغیرهای زیادی در جریان آموزش 
دخالت دارند. بنابراین ضرورت دارد، از طریق نیازمحور کردن 
موضوعات، قدرت جاذبة آموزش را تقویت و توجه و عالقة 
شاگردان را با خود همراه کنید. در نظام متمرکز آموزشِی کشور 
ما، می توان روش ها، فعالیت ها و تکالیف را دانش آموزمحور اجرا کرد.
2. دانش آموزان، به خصوص در دورة دبستان، به توجه و محبت نیاز 
دارند. نظیری نیشابوری زیبا گفته است: »درس معلم ار بود زمزمة 
محبتی/ جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را«. اگرچه این قاعده 
تقریبًا در همة موقعیت های آموزشی صادق است، اما برای تقویت 
حس حضور در آموزش سیار و به ویژه برای دانش آموزان ابتدایي 

حیاتی است.
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3. در تشویق ها و تنبیه ها می توان از نمادها و شکلک ها استفاده 
نوشتاری  زبان  عاطفی  محدودیت های  رفع  برای  شکلک ها  کرد. 
شکل گرفته اند و در امور احساسی و عاطفی مثل تشویق و تنبیه 

و به خصوص در مواقع بازخوردهای احساسی، بسیار کارآمد هستند.
4. بچه ها در هر سن برای اثبات وجود و متعاقبًا ابراز وجود خود به 
رقابت نیاز دارند. از چالش های موجود در فضای مجازی و برنامه های 

کاربردی می توان به این منظور استفاده کرد. 
5. در بعضی موارد، نقش تدریس و مدیریت کالس را به دانش آموزان 
واگذار کنید. از دانش آموزان کم رو و ضعیف حمایت کنید. زمانی که 
دانش آموزان در محیط خانوادگی و در جمع بزرگ ترها از تجربه های 
خود صحبت می کنند، ذوق زده هستند؛ به خصوص وقتی نقش معلم را 
اجرا کرده باشند. این امکان در محیط خانه و از طریق فناوری سیار 

فراهم  شده است.

مدیریتی
 1. بخشی از وظیفة مدیریتی معلم به حضور و مشارکت دانش آموزان 
در جریان تدریس مربوط است. در آموزش های مجازی و به خصوص 
یادگیری سیار، این مسئولیت جدی تر می شود. می توان برای انجام 
حضور و غیاب، در کنار برگه  های سیستمی شبکة شاد، از مشارکت 
دانش آموزان در فعالیت های آموزشی، مثاًل پرسش و پاسخ کالمی، 

برای این منظور استفاده کرد.
2. موارد مهم مثل برگة حضور و غیاب، دستورالعمل ها و تکالیف، 
و بازخوردهای گروهی را می توان در محل ثابتی از صفحه نمایش در 
معرض دید عموم قرار داد. مثاًل در پیام رسان هایی مثل شبکة شاد 

می توان پیام های ضروری را پین یا سنجاق کرد.
3. دانش آموزان را از ماهیت فضای فناورانه و مجازی آگاه کنید. 
اگر دانش آموزان بدانند که ماندگاری پیام های اشتراک گذاشته شده با 
بیان گفتاری و حضوری متفاوت است، احتمااًل منطقی تر، منظم تر و 
هوشمندتر از این فضا استفاده خواهند کرد؛ به خصوص اینکه احتمااًل 
در آینده برای حفظ حریم و حقوق خصوصی افراد، فرایند تشخیص 

هویت و تشکیل شناسنامة مجازی اجرایی خواهد شد.
4. مصداق های حفظ حریم خصوصی را برای خود و دیگران، نحوة 
استفادة صحیح و علمی از محتواهای موجود، با حفظ مشخصات 
محتوایی )منبع دهی( و چارچوب مشارکت و قوانین مباحثات گروهی 

را برای شاگردان تشریح کنید.

رسانه ای
 1. از رسانه در حد نقـش آن در فراینـد طراحـی آمـوزشی انتظار 
داشته باشید. رسانه وظیفة انتقال پیام آموزشی به دانش آموزان را 
انجام می دهد. انتظار کارکرد و تأثیر بیشتر از رسانه ، به تنهایی، از نظر 
علمی معنادار نیست. البته این به معنی برابری همة رسانه ها در فرایند 

آموزش هم نیست.
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2. یک اصل مهم آموزش، تعاملی بودن آن است. تعامل انواع 
متعدد دارد. می توان به تعامل یادگیرنده با یادگیرنده، تعامل یادگیرنده 
با آموزنده، تعامل یادگیرنده با محتوا و تعامل یادگیرنده با رسانه اشاره 
کرد. تعداد زیادی از نرم افزارها و پلتفرم ها از این قابلیت ها پشتیبانی 
می کنند. می توان با استفاده از آن ها کالس های زنده و تعاملی را در 

فضای موبایلی و رایانه ای برگزار کرد.
می توان  کاربردی،  نرم افزار  به  وب  تبدیل  نرم افزار  از طریق   .3
خروجی استوری الین، سایت ها و وبالگ ها را به برنامه های موبایلی 
تبدیل کرد. معلمان آموزش متوسطه می توانند نرم افزار استوری الین 
موبایلی را در کافه بازار یا گوگل  پلی قرار دهند و برای درس های جدید 

نسخه های تازة آن را به اشتراک بگذارند.

آموزشی
 1.گاهی دانش آموزان در آزمون ها از کتاب ها و دیگران کمک 
می گیرند. این کار تقلب محسوب می شود. در آموزش سیار امکان 
چنین کاری خیلی بیشتر فراهم است. می توانید اهداف آموزشی، 
تکالیف، فعالیت ها و آزمون های ارزشیابی را تیمی و گروهی طراحی 

کنید.
 2 . در نظام های آموزشی حضوری، برای غنی کردن کالس درس، 
بیان می کردند که رسانه ها می توانند دنیای بیرون را وارد کالس کنند 
)امیر تیموری، 1394(. اما فناوری یادگیری سیار کالس درس را به 
موقعیت واقعی زندگی برده و حتی مرز مکان و زمان را هم درنوردیده 

است.
 3 . بازی، آموزش و یادگیری را با هم تلفیق کنید. کودکان و 
نوجوانان و افراد کم تجربه به آموزش و یادگیری از طریق سرگرمی 
و بازی تمایل بیشتری دارند. این در صورتی است که بزرگ ساالن 
در انجام پروژه های مسئله محور مشارکت و درگیری ذهنی بیشتری 

نشان می دهند.
4. اطالعات با آموزش برابر نیست )مریل به نقل از نوروزی و 
)فردانش،  نیست  برابر  آموزش  کل  با  هم  رسانه  رضوی، 1395(. 
1396(. بنابراین، از هر رسانه و هر نوع محتوایی که قصد آموزش آن 
را دارید، بر حسب الگوی مناسب، نمونه ای طراحی کنید. جذابیت باید 
در ذات آموزش باشد نه رسانه. چون رسانه ها به صرف رسانه بودنشان 
در حدود هفت تا هشت هفته برای کاربران تازگی دارند )فردانش، 

.)1396
5. یکی از مهم ترین اصولی که در یادگیری اثربخش و آموزش 
کارآمد مؤثر است، تناسب محتوا با سبک های یادگیرندگان است. بر 
اساس دسته بندی دان، دان و پرایس در سال 1997 سبک یادگیری 
به عنوان راهی تعریف شده است که در آن افراد موضوعی تازه را مورد 
توجه قرار می دهند و پردازش و یادسپاری می کنند )سیف، 1391(. در 
این الگو، انواع سبک های یادگیری عبارت اند از: متغیرهای محیطی، 
هیجانی، جامعه شناختی، فیزیولوژیکی و روان شناختی. یادگیری سیار 

به آسانی قابلیت هم خوانی با این گونه سبک ها را دارد.

منابع
1. سیف، علی اکبر )1391(. روان شناسی پرورشی )روان شناسی آموزش و یادگیری(. نشر دوران. 

تهران.
۲. فردانش، هاشم )1396(. مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. انتشارات سمت. تهران.

انتشارات سمت.  آموزشی.  طراحی  مبانی   .)1395( عباس  سید  رضوی،  داریوش؛  نوروزی،   .3
تهران.

۴. علی آبادی، خدیجه )1391(. مقدمات تکنولوژی آموزشی. انتشارات دانشگاه پیام نور. تهران.
5. امیرتیموری، محمدحسن )139۴(. رسانه های یاددهی- یادگیری: شناسایی، انتخاب، تولید و 

کاربرد. ساواالن. تهران.
اثربخشی  ارزیابی   .)1398( محمود  ابوالقاسمی،  کامران؛  محمدخانی،  نیلوفر؛  اکبرزاده،   .6
به کارگیری الگوی یادگیری سیار مبتنی بر شبکه های اجتماعی در آموزش دانشگاهی. تحقیقات 

مدیریت آموزشی 10)۴0(، 199-177.
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آموزش در سال های اخیر با سرعت به سمت مجازی شدن 
یا حداقل استفادة بیشتر از وسایل الکترونیکی پیش رفته 
اســت. در این میان، برنامه های کاربردی تلفن همراه، با 
قابلیت هایــی که در اختیــار کاربر قــرار می دهند، روند 
آموزش و تولید محتواهای آموزشی را برای معلمان ساده تر 

می کنند. اکنون شــما می توانید با استفاده از 
این نوع برنامه ها مدرسه را به خانه بیاورید.

یکی از برنامه های جذاب تلفن همراه که می توان 
آن را در دسته بندی آموزشی یا حتی سرگرمی قرار داد، برنامة »تخته سیاه« 
است. معلم می تواند با استفاده از این برنامه روی تخته سیاه یادداشت کند و 
نکته ای آموزشی را با مثال توضیح دهد. یا می تواند با استفاده از گچ، شکل هایی 
را نقاشی کند. یکی از ویژگی های مهم این برنامه، امکان اشتراک گذاری آسان آن 

است. بدین منظور، معلم از تختة خود اسکرین شات 
می گیرد و آن را به راحتی با دانش آموزان به اشتراک 
می گــذارد. همچنیــن می تواند تختة 
خود را به صورت عکس در این برنامه 
ذخیــره کند تا بعــداً دوبــاره از آن 

استفاده و یا آن را ویرایش کند.

در گذشته ای نه چندان دور، برای ویرایش تصویر 
حتمًا نیاز به رایانه بود، اما به مرور زمان و با پیشرفت 

فناوری، شاهد حضور برنامه ها و ابزارهای متعدی در این زمینه هستیم 
کــه تمامی آن ها به نحوی می توانند نیازهای روزمرة ما را حل و برطرف 
کنند. اگرچه چنین برنامه هایی شاید مانند فتوشاپ و برنامه های مشابه 
آن نیستند، اما بسیار کارآمدند و جزئیاتی که ممکن است به 
آن نیاز داشته باشید، در آن ها وجود دارند. یکی از این برنامه ها 

»پیکس آرت« است که ویرایشــگر حرفه ای تصویر است و 
شــما می توانید با کمک آن، تصویرها را به زیباترین 

شکل ممکن ویرایش کنید.
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گسترده شدن یادگیری سیار و نیاز روزافزون معلمان به استفاده از انواع برنامه های کاربردی تلفن همراه، برای بهبود 
کیفیت ارائة آموزش به دانش آموزان، باعث شده نمونه های متنوعی از برنامه های کاربردی ساخته و منتشر شوند. در 

این بخش تعدادی از برنامه های محبوب و مورد نیاز معلمان معرفی شدند. در هر 
برنامه یک کد »سریع پاسخ« طراحی شده است که با اسکن آن می توانید به فیلم 

آموزش برنامه و یا یک نمونه کار انجام شده با آن برنامه دسترسی یابید.

متن  نگار یک برنامة کاربردی برای ساخت عکس نوشته است که از سال 
1394 به بازار عرضه شد. با  به روزرسانی مداوم، امکانات جدیدی به این 
برنامه اضافه شده اند. این نرم افزار با امکانات و قابلیت های ویژه ای که دارد، 
می تواند در ساخت تصویرهای آموزشی به کمک معلمان بیاید. معلم برای 
کافی است  آموزشی،  عکس نوشــته های  ایجاد 
تصویر مورد نظر خود را در این برنامه باز کند و 

با استفاده از منوهای برنامه، نوشته های مرتبط با تصویر 
را با فونت و رنگ مورد نظر به آن بیفزاید.

تغییــر صــدا همیشــه 
یکــی از ســرگرم کننده ترین 
فعالیت هاست که گاه می تواند 

بسیار مفرح نیز باشد! به لطف برنامه های هوشمند، 
امروزه می توان به راحتی صدای خود را تغییر داده 
و ساعت ها سرگرم شــد. چنین برنامه هایی شاید 
در نگاه اول چندان کاربردی نباشند و فقط جنبة 
ســرگرمی داشته باشــند، اما برای معلم خالق و 
توانمند، هر برنامه ای می توانــد کاماًل کاربردی و 
در فرایند آموزش قابل اســتفاده باشد. این برنامه 
قابلیت دارد صدای شــما را به بیش از 40 صدای 
جدید تغییر دهد. شما می توانید از این برنامه برای 

ارائة مطالب آموزشی با صداهای گوناگون )ربات، 
کودک، آدم فضایی و...( استفاده کنید.

یک  »این شــات«  برنامــة 
ویرایشــگر ویدئو بــا ویژگی ها و 
که  اســت  کم نظیر  قابلیت های 
برای سیســتم عامل اندروید و آی او اس منتشر شده 
اســت. این برنامه رابط و محیط کاربری ساده و روانی 
دارد. می توانید ویدئوهای خود را به کلیپ های کوتاه تر 
تقســیم کنید یا با ترکیب آن ها، ویدئویی طوالنی تر در 
اختیار داشته باشید. همچنین می توانید تغییرات زیادی 

در کلیپ های کوتاه ساخته شده اعمال کنید.

پينوشتها
1. Blackboard
2. Picsart
3. Inshot
4. Voice changer with Effects
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مقدمه
آموزش با استفاده از ابزارهای سیار )آموزش سیار(، به عنوان 
یکی از شیوه های نوین آموزش، با وجود مزایا و فرصت های 
متعدد، چالش ها و مشکالت متعددی دارد که اشراف به آن ها 
می تواند در استفادة مناسب از آن مفید واقع شود. در این بخش 
تالش شده است مهم ترین موانع و مشکالت آموزش با ابزارهای 

سیار، شناسایی و تشریح شود.

چالش های آموزش سیار
با وجود مزایای متعدد آموزش سیار )مانند مادام العمري، سادگي 
و آسانی، به هنگام بودن، فرازمانی و فرامکانی، و انعطاف پذیری(، 
این شیوة نوین آموزش چالش هایی نیز دارد که مهم ترین آن ها 

عبارت اند از:

 1. فراهم نبودن بسترهای فنی، فرهنگی و اجتماعی 
در جامعه

با وجود توسعه و گسترش ابزارهای آموزش سیار در جامعه، 
هنوز بسترها و زیرساخت های بهره گیری از آن ها در آموزش 
و یادگیری فراهم نشده اند. نبود حمایت و سرمایه گذاری دولت 
اینترنت و مکالمه،  باالی  در زمینة آموزش سیار، هزینه های 
محدودیت پهنای باند اینترنت در کشور، قطع و وصل شدن های 
متعدد و مداوم اینترنت، معضالت فرهنگی و چالش های اخالقی 
در آموزش سیار، برخی از موارد فراهم نبودن بسترهای الزم در 

جامعه هستند.

 2. چالش های امنیتی و اخالقی
را وسیلة شخصی  تلفن همراه خود  افراد  در آموزش سیار، 
می دانند و اطالعات زیادی را در آن ذخیره و نگهداری می کنند 
و گاهی از روی سادگی، این اطالعات را فاش می کنند. بدین 
ترتیب حریم خصوصی یاددهنده- یادگیرنده مورد حمله قرار 
یادگیرنده  یاددهنده-  ارتباط  افزایش  دیگر،  موضوع  می گیرد. 

و در دسترس بودن آن هاست. این شرایط مزاحمت هایی برای 
دو طرف ایجاد می کند که در عمل نوعی بی احترامی به حقوق 

شخصی یاددهندهـ  یادگیرنده به شمار می آید.

 3. نداشتن مقبولیت در بین مدیران، معلمان و 
والدین

بررسی تاریخچـة ظهـور و گستـرش فناوری هـای متعدد در 
حوزة آموزش نشان دهندة این است که ورود فناوری های نوین 
به عرصة آموزش، همیشه در ابتدا با مخالفت های زیادی از 
جانب مخاطبان آن، به ویژه استادان، معلمان و والدین همراه 
بوده است. اکثر این مخالفان، با وجود آنکه قسمت زیادی از 
نوین  از این فناوری های  با بهره گیری  را  کارها و امور خود 
انجام می دهند، اما به استفاده از این ابزارها در آموزش اصاًل 
نور )2010(، در خصوص  لیم و  تونی  ریدوان  فکر نمی کنند. 
دانش آموزان  و  معلمان  حوزة  در  سیار  آموزش  چالش های 
معتقدند، آموزش سیار با مسائل پداگوژیکی خاصی مواجه است. 
یکی از این چالش ها می تواند تغییر نقش معلمان و یادگیرندگان 
باشد، چرا که اساس آموزش سیار این است که یادگیرندگان در 
یادگیری آزادی دارند و در یک کالس مجازی حضور دارند و 
یادگیری آن ها فرازمانی و فرامکانی است. در مقابل، در آموزش 
سنتی، معلمان و یادگیرندگان در یک زمان و مکان معین و 
محدود با یکدیگر تعامل دارند. در نتیجه، تمام این موارد باید 
دگرگون شوند و انتظارات جدید همسو با فناوری های نوین 

آموزشی مطرح شوند.
دلیل مخالفت و واکنش های منفی والدین با آموزش سیار، 
با وجود بهره گیری فراوان از فناوری های نوین در منزل، مبهم 
ارائة  و  آزمون ها  کالس ها،  برگزاری  روند  نامشخص بودن  و 
مدرک به یادگیرندگان، کم تحرکی فرزندان به واسطة بهره گیری 
طوالنی از ابزارهای آموزش سیار )گوشی های هوشمند، تبلت و 
لپ تاپ( و خارج نشدن از منزل و احتمال بروز اختالالت جسمی 

و روحی در آن هاست.
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 4. ضعف مهارت ها و شـایستـگی های مـوردنیاز 
آموزش سیار در یادگیرندگان

یکی دیگر از موانع و مشکالت آموزش سیار، ضعف یادگیرندگان 
در مهارت های فنی و شناختی است. مهارت فنی به این معنی 
است که یادگیرندگان توانایی استفاده از ابزارهای سیار را داشته 
باشند و بتوانند از امکانات متنوع آن ها در موقعیت ها و محیط های 
متفاوت بهره بگیرند. در مهارت شناختی، یادگیرندگان باید قادر 
به شناخت و انتخاب صحیح اطالعات مفید و نیز پردازش و 
تحلیل آن ها باشند. در ضمن، یادگیرندگان آموزش سیار باید 
مهارت خودارزشیابی و خودتنظیمی را نیز در خود پرورش دهند تا 
بتوانند بدون تکیه به هدایت دیگران، محتوای آموزشی داده  شده 

را یاد گیرند.

  5. مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری
مشکالت سخت افـزاری به محـدودیت های ابـزارهای سیار 
مربوط می شود. بخشی از این محدودیت به کوچک بودن صفحة 
نمایش و کم بودن ظرفیت شارژ باتری ابزار )گوشی های هوشمند 
و تبلت( مربوط است. قسمت دیگر به گرانی ابزارهای آموزشی و 

هزینه های سرویس و تعمیر آن ها مربوط می شود.
 مشکالت نرم افزاری ابزارهای سیار نیز به محدودیت های 
ابزارها در ارائة محتواهای آموزشی در قالب فایل های گوناگون 
اشاره دارد. کاهش کمیت و کیفیت محتوا، دشواری حمایت 
معلمان از یادگیرندگان از طریق این ابزارها و همچنین سختی 
برگزاری آزمون و ارزشیابی یادگیرندگان ، پیچیدگی تولید محتوا 

و زمان بر بودن نیز از جمله مشکالت هستند.
نرلینگ )2010( مهم ترین چالش های آموزش سیار را در پنج 
و  )تجهیزات سخت افزاری  هزینه  است:  کرده  طبقه خالصه 
نرم افزاری(؛ اندازة دستگاه )کوچک تر و فشرده تر(؛ عمر باتری 
)در صورت نیاز به دریافت آموزش سیار چندساعته(؛ محدودیت 
حافظه )در صورت تبادل فیلم و فایل های پرحجم(؛ قابلیت کاربرد 

آموزش سیار.

   جمع بندی
امروزه تجهیـزات و ابـزارهـای سیـار از جـمـله عـوامـل 
تأثیـرگـذار بر موفقیت یا شکسـت فراینـد آمـوزش در نـظام 
آموزش وپرورش است. با وجود رشد و گسترش ابزارهای سیار 
در طول سال های اخیر، شواهد نشان می دهند افراد، گروه ها 
فرایند  ابزارها در  این  از  بهینه  و سازمان ها هنوز در استفادة 
آموزش دانش و شناخت مناسبی ندارند. در حالی که قابلیت ها 
و امکانات آموزش سیار باعث شده است محیط های آموزش 
برای کاربران انفرادی تر شود و معلمان هم این امکان را پیدا 
کنند که محتوا و منابع آموزشی خود را خارج از زمان و مکان 
معین برای یادگیرندگان بفرستند و آن ها را در فرایند یاددهی- 

یادگیری درگیر کنند.
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 برای شروع بحث لطفًا  تعریفی کوتاه از یادگیری سیار 
بفرمایید. به طور کلی به چه نوع از یادگیری، یادگیری 

سیار می گوییم؟
کاًل یادگیری سیار را یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی و 
از طریق شبکة بدون سیم تعریف می کنند. در حقیقت حد فاصلی بین 
»یادگیری الکترونیکی« و »یادگیری از راه دور«  است. به عبارت 
دیگر، یادگیری هایی که مبتنی بر توانایی ها و قابلیت های دیجیتالی اند، 
ولی وابسته به سیم و یک جا و مکان خاص نیستند. این یک تعریف 
از یادگیری سیار است که البته خب ریز بحث آن خیلی عمیق تر از 
این است که فقط بگوییم مکان و زمان را حذف می کند. ان شا  ء اهلل 

در ادامة بحث بیشتر توضیح می دهم،  ولی به صورت خالصه عمدتًا 
اینکه  شما در هر زمان و هر جایی که هستید، بتوانید از این قابلیت 

برای یادگیری استفاده کنید، ویژگی اصلی یادگیری سیار است.  

 نسبت یادگیری سیار با آموزش های حضوری چگونه 
است؟ آیا می تواند به کلی جایگزین شود یا رابطة دیگری 

شکل خواهد گرفت؟
هیچ کدام از یادگیری هایی که مبتنی بر ابزارهای دیجیتال هستند، 
جایگزین یادگیری حضوری نمی شوند و لزومی هم ندارد که خیلی 
دهند.  انجام  را  جایگزینی  این  نوین  فناوری های  تا  کنیم  تالش 
همان طور که در همة رسانه ها هم این اتفاق می افتد. یعنی مثاًل 
تلویزیون که آمد، خیلی ها فکر می کردند استفاده از سینما خیلی 
کم رنگ می شود،  ولی خب این اتفاق نیفتاد. بنابراین این نسبت مانند 
سابق  است و ما باید به عنوان مکمل از فناوری های نوین استفاده 
کنیم. یعنی مبنای اصلی آموزش و یادگیری همان یادگیری های 
حضوری است، اما از این ها استفاده می کنیم که یادگیری عمیق شود. 
البته محدودیت های مکانی و زمانی می توانند عامل محدودکننده ای 
برای یادگیرنده و آموزش دهنده  باشند و با این ابزارها محدودیت ها 
کمتر می شوند. برای مثال، اگر به هر دلیلی در شرایطی بودیم که 
نمی توانستیم به صورت حضوری از کالس استفاده کنیم، می توانیم 
از جایگزین آن استفاده کنیم. بنابراین اصاًل صالح نیست که حکم 
نهایی و صفر و یکی به هر یک از این دو مورد، یعنی حضوری و 

گفت وگو با دكتر محمدرضا نیلی احمدآبادی عضو 
هيأت علمی دانشگاه و مدیر هسته پژوهشی 

یادگیری سیار دانشگاه عالمه طباطبائی
آموزش حضوری یا مجازی 

برای دوره ابتدایی
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معاون  و  علمی  هیئت  احمدآبادی، عضو  نیلی  دکتر محمدرضا 
عالمه  دانشگاه  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  دانشکدة  آموزشی 
طباطبائی و همچنین رئیس هستة پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه 
آموزشی  تکنولوژی  دکترای  آلمان  کلن  دانشگاه  از  وی  است. 
دارد و کتاب ها و مقاالتی در زمینه های گوناگون تربیتی، از جمله 
یادگیری سیار، به رشتة تحریر درآورده است. گفت وگوی پیش 
رو حاصل گپ و گفت مجازی مجلة »رشد فناوری آموزشی« با 

ایشان است.  



الکترونیکی بدهیم، بلکه خوب است ابعاد متفاوت بحث شکافته شود 
و بعد بر اساس آن ابعاد بسنجیم که حضوری قوی تر است و اثرات 

مثبت بیشتری دارد یا الکترونیکی.

 آیـا یـادگیری سیـار برای همـة سن ها و همة درس ها 
می تواند مفید و مؤثر باشد؟

یکی از عامل هایی که برای انتخاب یادگیری سیار یا یادگیری 
حضوری در اختیار داریم، همین موضوع درس و سن است. قدر مسلم 
این است که به خصوص  در سن پایین که ابعاد گوناگونی برای 
یادگیری دانش آموز مطرح  است، اینکه نوع یادگیری سیار یا حضوری 
باشد، اهمیت دارد. مثاًل  ابعاد عاطفی رفتار معلم و نحوة برخورد و 
حرکاتش برای ترغیب دانش آموز به یادگیری مهم  است. ولی خب در 
یادگیرندگانی که در سنین باالتری هستند، این نیاز شاید کمتر باشد. 
یا موضوع درس در انتخاب مهم است. در بعضی از موضوع های 
یادگیری  در  که  کند  کمک هایی  می تواند  سیار  یادگیری  درسی، 
مورد  در  افزوده  واقعیت  بحث  مثال،  برای  ندارند.  وجود  حضوری 
بعضی از پدیده هایی که جلوی چشم و دید دانش آموز نیستند، می تواند 
کمک کننده باشد. دانش آموز تا نبیند، نشنود و با حواس خود حس 
نکند، نمی تواند به ویژگی های آن پدیده پی ببرد. اینجا یادگیری های 
الکترونیکی به عنوان یک نقطة قوت در سنین پایین و آموزش دورة 

ابتدایی مطرح است. 
رسانه ها، چه رسانه های صوتی، چه رسانه های دیداری، بر یادگیری 
تأثیر می گذارند. اگر معلم بتواند در موضوعی که تدریس می کند،  از 
رسانه ای استفاده کند که بتواند کمک کند، خب این رسانه خیلی 
می تواند مؤثر باشد. اینکه دانش آموز را در فضای دیجیتال در سنین 
پایین رها کنیم و او را ترغیب یا به نوعی اجبار کنیم که خودش 
پاسخ سؤال ها و تکلیف ها را به دست آورد، صحیح نیست، چون او به 
فراشناخت باالیی نیاز دارد. یعنی دانش آموز باید از قوای فراشناختی 
در  فراشناخت  قوة  این  دهد.  پاسخ  بتواند  تا  کند  استفاده  خودش 
پایه های پایین تر تحصیلی هنوز در دانش آموز شکل نگرفته است و او 
نمی تواند به راحتی خودش از این بحث استفاده کند. بنابراین باید به 

نوعی در کنار معلم از این توان بهره ببرد. 
اساس و پایة کار معلم باید حضور باشد؛ حضور در فضا و مکان 
که  دارد  ویژگی هایی  تدریس  در  معلم  فیزیکی  حضور  مشخص. 
ما در فضای مجازی آن را نمی بینیم؛ حرکت بدن، اظهار محبت، 
نزدیک شدن به دانش آموز، نحوة نگاه و ... بنابراین مشخص است که 
دانش آموز  در سن و پایه های پایین به آموزش های حضوری نیاز دارد. 

 در بحـث آمـوزش و یـادگیری سیار حتمًا مالحظات 
تربیتی جدی هم وجود دارد؛ به ویژه دربارة کودکان و 
نوجوانان. لطفًا دربارة این مالحظات و مسائل اخالقی در 

این حوزه هم توضیح بدهید.
فضای مجازی فضای جدیدی را برای ما ایجاد کرده که مشابه 

زندگی روزمرة هر کدام از ماست، ولی با ابعاد و شکل خاص خودش. 
همان طور که در زندگی عادی مباحث اخالقی داریم و باید ارتباط 
با خودمان، اطرافیانمان، طبیعت و خدا تعریف شده باشد و در شرایط 
متفاوت بدانیم که چگونه باید برخورد کنیم و حد و حدود خودمان 
و دیگران را خوب بشناسیم و درست عمل کنیم، در بحث فضای 
مجازی هم همین طور است. متأسفانه یکی از مشکالت این است 
که ما فضای مجازی را یک فضای غیرواقعی می بینیم و به همین 
دلیل مباحث اخالقی را خیلی در این فضا در نظر نمی گیریم و به آن 

بها نمی دهیم. 
مثاًل حریم خصوصی در زندگی واقعی کاماًل روشن و مشخص است، 
اما در فضای مجازی رعایت چنین حریمی آموزش داده نمی شود. لذا 
بچه ها یاد نمی گیرند که نباید وارد حریم شخصی افراد در فضای 
مجازی شوند و هر مطلبی را منتشر نکنند. در فضای مجازی باید به 
چنین مالحظاتی توجه شود، چون این فضا قابلیت های زیادی دارد، 
بیشتر باید کنترل شود. باید یک سلسله هنجارهای اخالقی، دینی و  
اجتماعی به بچه ها  آموزش داده شود. اگر قرار باشد فضای مجازی 
را هم در کنار فضای حضوری داشته باشیم، هنجارهای مزبور باید 
یکی از محورهایی باشد که آموزش و پرورش به صورت کاربردی و 

توافقی روی آن کار کند.

  آیا به نظر شما برای ارائة  باکیفیت یادگیری سیار نیاز 
است معلمان با روش های ساخت محتواهای الکترونیکی 

و یا ساخت برنامه های تحت تلفن همراه آشنا باشند؟
بدون شک این آشنایی باید صورت بگیرد. اما البته مالحظه ای  دارد 
و مالحظه اش  این است که اصواًل تولید محتوای الکترونیکی خوب 
و استاندارد به مهارت های متنوع و متعددی نیاز دارد. خب طبیعتًا 
ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم، همة معلمان ما این مهارت ها را 
داشته باشند. می توانیم بگوییم باالخره معلم در حد داشتن یک متن 
آموزشی و یک جزوة آموزشی، باید اطالعاتی کلی در مورد نحوة 
ساخت مواد آموزشی داشته باشد. کتاب درسی ما به نوعی در انحصار  
است و توسط نویسندگان خاصی تولید می شود. پس شاید نتواند 
برای همة شرایط و همة موارد جواب گو باشد. معلمان باید مقتضیات 
یادگیرندگان و شرایط آن ها را در نظر بگیرند و متناسب با آن ها مواد 

آموزشی خود را تهیه کنند. 
اگر معلم بتواند در کنار مواد رسمی که در اختیار دانش آموزان قرار 
دارند، مواردی را خودش با توجه به شناختی که از دانش آموزان دارد، 
به صورت کمکی برای آنان ایجاد کند، بدون شک این روی کیفیت 
آموزش و به دنبال آن روی کیفیت یادگیری تأثیر می گذارد. من 
فکر می کنم، همة معلمان به حداقل صالحیتی برای تولید محتوای 
الکترونیکی نیاز دارند و باید تولید محتوا و مواد آموزشی فیزیکی به 
طور عام، و غیرفیزیکی و دیجیتالی به طور خاص آموزش داده شوند تا 
معلم بتواند تولید محتوا داشته باشد و تولیداتش در سطح دانش آموزان 

خودش و باکیفیت مورد نیاز باشد. 
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  به جز مسائـل فنی اگـر معـلمی بخواهد از یـادگیری 
سیار استفاده کند، آیا به دانش و مهـارت خـاص دیگری 

هم نیاز دارد؟
در بحث استفاده از ابزار و برنامه های دیجیتالی یادگیری دو بحث 
وجود دارد: یکی بحث تولید و یکی هم بحث استفاده از موارد تولیدشده 
توسط دیگران. معلم باید عالوه بر آشنایی با موارد فنی و برنامه های 
تألیفی و تولید محتوا که وجود دارند، محیط آن ها و قابلیت هایشان را 
بشناسد و همچنین تجربة استفاده از آن ها را داشته باشد. به عالوه، 
باید تک تک رسانه ها، مثل متن، صوت، تصویر، ویدئو، پویانمایی و چه 

بسا بازی را نیز بشناسد. البته این شناخت ابعاد گوناگونی دارد. 
معلم برای استفادة صحیح از رسانه ها در محیط دیجیتال نیاز دارد 
که تعریف های نظری و ویژگی ها و کارکرد آن ها را بشناسد تا بر 
اساس آن بتواند دست به انتخاب و استفاده بزند. پس به طور کلی 
می توانم بگویم: دانستن جنبة فنی شرط الزم است، ولی شرط کافی 
نیست. شرط های دیگر عبارت اند از: آشنایی با رسانه ها، کارکردهای 
آن ها و نحوة استفاده از آن ها، و آشنایی با مخاطب و ویژگی هایش، از 
جمله ویژگی های شناختی، عاطفی و حرکتی وی.  در کنار آن، مواردی 

مانند سواد رسانه ای هم باید وجود داشته باشد.  

 به نظر شما آیا در دوران کرونا، آموزش هایی که در 
مدرسه ها با برنامه های متفاوت، از جمله »شاد« (شبکة 
آموزش دانش آموز( ارائه شدند، توانستند حداقل معیارهای 

آموزش سیار را داشته باشند؟
ببینید برای پاسخ به این سؤال هم باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. 
در ابتدای کار، ما هیچ فضا و بستری نداشتیم و اجبار وجود داشت، نه 
اختیار. از هر فعالیتی که می توانست از تعطیلی مدرسه جلوگیری کند، 
باید استفاده می کردیم. در این ایام، شاد و سامانه های متنوع آموزش 
مجازی کمک کردند که آموزش تعطیل نشود. اما االن شرایط فرق 

کرده است و ما انتظار داریم، چرخة تحقیق و استفاده از تحقیقات 
در مراحل بعدی کار فعال شود. زنجیرة تحقیق، رسیدن به یک سری 
نتایج، کاربردی کردن آن ها در آموزش، و عماًل  اجراکردن تحقیقات در 

آموزش و مجددًا  دیدن تأثیر آن ها در آموزش باید فعال شود. 
االن بیش از یک سال است که داریم از شبکة شاد استفاده می کنیم، 
ولی هنوز به توسعه و پیشرفت الزم برای استفادة بهتر از امکانات در 
این زمینه نرسیده ایم. بنابراین نقطة شروع، نقطة خوبی بود، چون 
کشور تجربة خاصی در بحث آموزش در فضای مجازی نداشت و این 
تجربه ایجاد شد. اما االن که بیش از یک سال می گذرد، توقع داریم 
که تحقیقات در این زمینه بیشتر شوند،  نقص ها را برطرف کنند، و 

کار توسعه و بهبود یابد. 

 آیندة آموزش مجازی به طور کـلی، و یـادگیری سـیار 
به طور خـاص را بـا توجه بـه تجربة دوران کرونا چگونه 

می بینید؟
آموزش  از  ما  معلمان  استقبال  به  زیادی  مقدار  به  این موضوع 
مجازی بستگی دارد. راستش من  قدری نگران هستم. ما به صورت 
اورژانسی به سراغ یک سلسله ابزارها رفتیم. آموزش پیشرفته ای 
نداشتیم، از زیرساخت های الزم برخوردار نبودیم، و با توجه به اجباری 
که برایمان پیش آمده بود، زیرساختی نسبی فراهم کردیم. معلمان 
هم توانایی هایی را در خود ایجاد کردند. اما همة این موارد محدودیت 
دارند. اگر همة این ها به دلیل اجبار، تجویز، دستورالعمل، آیین نامه و 
... آماده شده باشند، آیندة روشنی نخواهیم داشت. به مجرد اینکه این 
محدودیت و بحران برطرف شود، به حالت قبل برخواهیم گشت و از 

یک سلسله امکانات و قابلیت ها محروم خواهیم بود. 

  و سخن آخر
ما می توانیم فضای مجازی را  به صورت مکمل در کنار آموزش 
حضوری داشته باشیم و از امکانات آن بهره بگیریم. باالخره آموزش و 
پرورش در سطوح عالی به سمت آموزش های بین المللی پیش می رود 
و به تدریج شاید این آموزش های بین المللی بر آموزش متوسطه و 
حتی ابتدایی، با پیشرفت های فناوری، بتواند تأثیر بگذارد. الزم است 
ما برای آیندة آموزش طوری برنامه ریزی کنیم که بتوانیم از توانی که 
این فضا دارد، برای انعکاس ارزش های اجتماعی، دینی و فلسفی 

خودمان بهره ببریم و دیگران را هم بهره مند سازیم. 

بایـد یـک سلسلـه هنـجـارهای اخالقـی، دینی 
و  اجتماعی به بچـه ها  آموزش داده شـود. اگـر 
قرار باشد فضای مجـازی را هـم در کنار فضای 
حضوری داشتـه باشیم، هنجارهـای مزبور باید 
یکی از محورهایی باشد که آموزش و پرورش به 

صورت کاربردی و توافقی روی آن کار کند.
آنچه معلمان در مورد 

رسانه ها باید بدانند
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