فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
سال پنجم ،شماره  ،17تابستان 55-65 ،1397

Quarterly Journal of Training & Development of
Human Resources Vol.5, No 17, 2018, 55-65

پیادهسازی سیستمهای آموزشی هوشمند در بستر یادگیری سیار
محمود اکرامی

1

عذرا شالباف

2

منظر عزتی ابرغانی

*3

(تاریخ دریافت1396/11/09 :؛ تاریخ پذیرش)1397/03/13 :
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی شیوههای پیادهسازی سیستمهای آموزشی هوشمند ،موجب اطالعرسانی درباره یادگیری
سیار میشود .روش تحقیق نیمه تجربی بود .جامعه آماری را دانشآموزان پسر پایه سوم متوسطه اول مدارس هوشمند شهر
گرمسار در نیمسال اول سال تحصیلی  96-97تشکیل میدهند .بر اساس جدول مورگان  102نفر بهعنوان نمونه آماری به-
صورت تصادفی خوشهای انتخاب ،و در دو گروه آزمایش و گواه بهصورت تصادفی جایگزین شدند .چند درس از کتاب زبان
انگلیسی به عنوان محتوای آموزش انتخاب گردید و پیش از آموزش ،از هر دو گروه پیش آزمونی گرفته شد .گروه گواه
مطابق معمول ،بر اساس سیستمهای آموزشی هوشمند آموزش دیدند .اما یادگیری گروه آزمایش با استفاده از سیستمهای
آموزشی هوشمند بهواسطه ابزارهای سیار (تبلت و موبایل) بود .بعد از آموزش ،پس آزمونی برگزار شد .دادههای بهدست
آمده با استفاده از نرمافزار ،SPSSv.18در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون آماری  Tمستقل) مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .نتایﺞ پژوهش نشان داد نمرات درس زبان انگلیسی گروه آزمایش که با استفاده از سیستمهای آموزشی
هوشمند در بستر یادگیری سیار آموزش دیدند ،بیش از نمرات درس زبان انگلیسی گروه گواه که با استفاده از سیستمهای
آموزشی هوشمند آموزش دیدند بود ) t= ٣٫٣٥٣ﻭ  .(sig.=٠٫٠٠١بنابراین ،میتوان گفت پیادهسازی سیستمهای
آموزشی هوشمند در بستر یادگیری سیار اثرات مثبتی بر آموزش دارد.
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 -1مقدمه
روش های متفاوتی برای پیشرفت در نظر گرفته میشود که نیازمند ابزار متفاوت است .ما نمیتوانیم
در جامعهای که تمام ارگانها و مراکز صنعتی آن به فنااوری اطالعاات مجهاز باشاند ،آماوزشهایماان
سنتی باشد ) .(1فناوری اطالعات و ارتباطات مورد استفاده در آموزش میتواند محیط آموزشی جدیاد
را بوجود آورد ،روشهای تدریس جدید را فراهم کند ،روابط سنتی دانشآموز -معلم را تغییر دهد و در
نهایت کیفیت آموزش را بهبود بخشد .از این رو ،میتوان ،فناوری اطالعات و ارتباطات را بهعنوان ابزاری
بالقوه برای تغییرات و نوآوری در آموزش در نظر گرفت ) .(2در ایان میاان ،هوشمندساازی مادارس از
طریق متنوعسازی شیوههای آموزش برای دانشآموزان فرصت بسیار خوبی فراهم میکند ) .(3بار ایان
اساس ،مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوری اطالعات و برنامههای درسای،
تغییرات اساسی در فرآیند یاددهی و یادگیری را بهدنبال خواهد داشت ) .(4در تعریفای دیگار ،مدرساه
هوشمند مدرسهای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن ،مبتنی بر فناوری رایاناه و شابکه انجاام مای-
گیرد ،و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند اسات کاه جهات
ایجاد محیط یاددهی-یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آماوزان پژوهناده طرا ای
شده است .در این مدارس ،فرآیند یاددهی-یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقاای
مهارتهای کلیدی دانشآموزان در عصر دانایی محور فراهم میشود ) .(5الگاوی اولیاه ایان مادارس از
کشور انگلیس در سال 1996گرفته شده است و کشور مالزی یکی از پیشاتازان ایجااد ایان مادارس باه
شمار میرود .با این رویکرد ،کشور ما هم از سال  1383طر ی را بهصورت آزمایشای در چهاار مدرساه
اجرا کرده است ) .(6هدف از اینگونه مدارس عبارت است از :رشد هماه جانباه داناش آماوزان (ذهنای،
جسمی ،عاطفی و روانی) ،ارتقاء تواناییها و قابلیتهای فردی ،تربیت نیروی انساانی متفکار و آشانا باه
فنآوری و افزایش ارتقاء و مشارکت مردمی است ) .(4مدارس هوشمند به نوعی استقالل را در یاادگیری
تقویت میکنند و باعث میشوند که دانش آموزان خود فرایند یادگیریشان را کنترل و هدایت کنند .در
این نوع مدارس دانشآموز برای موفقیت بیشتر باید فرایند یادگیری خود را در اختیار گرفته و با تادوین
برنامههایی به موفقیت دست یابد ،این به معنای تقویات راهبردهاای یاادگیری و ایان کاه بار میازان و
چگونگی یادگیری خود ،نظارت داشتن و هر چه در این فرایند به تجرباه بیشاتری دسات یاباد ،امکاان
موفقیت او بیشتر است ،و هر چه میزان موفقیت ها و تجارب خوشایند بیشتر شود ،انگیزه بیشتری بارای
تالش و کسب موفقیت بهوجود میآید ،و خود این فرایند باعث این میشود که دانشآموز یادگیری خود
را کنترل و هدایت کند ) . (7از سویی ،آموزش و پرورش در تالش اسات کاه زمیناه تجهیاز مادارس و
هوشمندسازی وا دهای آموزشی را به سمتی هدایت کند که هر دانشآموز بتواند برای خاود وسایلهای
فراهم کند که همواره همراه او باشد ،در واقع یادگیری سیّار و فناوری همراه میسّر شود ) .(1با استفاده
از شبکههای ارتباطی سیار و بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری مناسب ،میتوان زمینه ساز تحاولی
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شگرف در مقوله آموزش بود .از این روست که سازندگان تلفنهای همراه بارای جلاب نظار مشاتریان
خود ،پس از برطرف کردن نیازهای ارتباطی و سرگرمی آنها ،اکنون درصدد برآوردن نیازها و خواساته-
های آموزشی آنان میباشند ) .(8یادگیری سیار در قیقت مدلی از یادگیری الکترونیکای اسات کاه از
طریق فناوریهای سیاری چون تلفن هماراه player،PDA ،هاای صاوتی ،کتاب الکترونیکای و غیاره
صورت میگیرد .اثربخشی یادگیری سیار نیازمند توجه به رویکردها و نظریههای یادگیری سایار اسات.
بهرهگیری از این رویکردها و نظریهها به فعالیتهای یادگیری در فرایند یادگیری سیار جهت داده و باه
تربیت نیروی انسانی متناسب با عصر دانش و اطالعات میانجامد ) .(9نیز ،در تعریف یاادگیری سایار،
دامنه واژه سیار را وسیعتر در نظر میگیرند و هر نوع یادگیری که در محیطها و فضاهای یادگیری باا
در نظر گرفتن سیار بودن فناوری ،یادگیرنده و یادگیری صورت میگیرد را یاادگیری سایار مایدانناد.
میتوان گفت ،محققین مختلف ،برداشتهای متفاوتی از واژه سیار دارند .بهطور کلی در تحقیقات اولیه،
مولفه سیار در یادگیری سیار به فناوری اشاره داشته است ،ولی اکنون تمرکاز بیشاتر بار سایار باودن
دانشجویان و استفاده از هر نوع فناوری در مکان مورد نظر میباشد ) .(11) (10در گذشاته یاادگیری
سیار اغلب به کاربرد فناوریهای سیار محادود باوده ،اماا اماروزه ماالک تفکار در ایان زمیناه تحارک
یادگیرندگان است ) .(12گرچه عدهای معتقدند هر نوع آموزش سیار قادر به ایجاد یک تجربه آموزشی
با ارزش نیست و نرم افزارها باید به خوبی طرا ی شده باشند و زمینه را بارای واقعیات بخشایدن باه
اثرات تربیتی مفهومی فراهم کنند ) .(13به بیان دیگر ،میتوان مدعی بود که ،یادگیری سیار دورنمای
بسیار زیبایی را برای آموزش و یادگیری ترسیم کرده است .قابلیتهای باالقوه در ایان ناوع یاادگیری،
امکان آموزش تمامی افراد را میتواند فراهم آورد .برای دستیابی به این مهم و موفقیت در آن ،بایستی
اصل مهم در برنامههای آموزشی یعنی برنامهریزی و سازماندهی آنها را به خوبی به مر له اجرا در آورد.
محتویات آموزشها ،بایستی به درستی انتخاب و طرا ی شوند و در محیطهای مورد نظر نصب گردند.
مخاطبان هر دوره نیز باید مشخص شود تا طرا ان و پیاده سازان دورههای آموزشی ،با توجه به دانش
و میزان تواناییهای آنان ،به ارائه برنامههای آموزشی مناساب بپردازناد .بارای ایجااد تعامال بهتار باا
فراگیران در یک برنامه آموزشی بایستی از روشهای متفاوت ارائه مطالاب اساتفاده کارد .ماثالً بارای
آموزش یک موضوع میتوان از یک متن ساده استفاده کرد و سپس با نمایش اصوات و تصاویر مربوط به
آن ،به فراگیر برای درک و شناخت آن موضوع کمک کرد ) .(8یک بخش جالب و مهایﺞ در ایان روش
این است که یادگیرندگان میتوانند با افراد دیگر مانناد همکالسایهاا ،همکااران و  ...بحاث کنناد و از
مایت معلمان خود در هر مکان و زمانی برخوردار شوند ) .(14نقش معلماان در ایان روش از جایگااه
سنتی خویش فاصله گرفته و معلمان تسهیل کننده و راهنمای فرایند آموزشی محسوب میشوند ).(15
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پیشینه پژوهش
در خصوص استفاده از یادگیری سیار در محیطهای آموزشی پژوهشهایی صورت گرفته است .در این
راستا ،آتول )2005( 1نشان داد دانش آموزانی که یادگیری آنان از طریق موبایال انجاام مایشاود ،در
امتحان نسبت به سایر همکالسان خود از شور و شوق بیشتری برخوردارند و نگرانی و اضطراب امتحاان
کمتری دارند .تحقیق الیی و همکاران ( )2007نشان میدهد گروهی که در یادگیری از تجهیزات سیار
استفاده کرده بود ،در مقایسه با گروه دیگر که از این تجهیزات استفاده نکرده بودند ،داناش بیشاتری را
ایجاد و نگهداری کرده بود .اثر متقابل میان فناوری و تمرین آموزشی به فناوری این امکان را میدهد تا
دانشجویان را در عینیت بخشیدن به یادگیریشان توانا سازد . .نتیجه مطالعه وانا  )2009( 2نشاان داد
که آموزش از طریق تلفن همراه بیشتر از آموزش الکترونیکی ،بار میاز ان یاادگیری دانشاجویان تاثثیر
داشته است .کومر و همکاران ( )2007در مطالعهای دیگر نشاان دادناد آماوزش از طریاق تلفان هماراه
منجر به افزایش پیشرفت دانش آموزانی که به این شیوه آموزش دیادهاناد ،نسبت به سایر دانش آموزان
میگردد .جاکوب و ایسااک ( )2007در بررسای فرهنا یاادگیری از طریاق تلفان هماراه و آثاار آن
برآموزش عالی اشاره کردند که این روش سبب سهولت ،انعطاف پذیری و بهباود وضاعیت ارتبااطی در
یادگیری میشود .همچنین نتایﺞ این پژوهش نشان داد که مزایا و معایب برجساته یاادگیری از طریاق
تلفن همراه دسترسی آسان به منابع و مواد یادگیری و پهنای باند اسات .رائاو 3و همکااران ( )2008در
مطالعهای دیگر دریافتند که روش آموزش از طریق تلفن همراه سبب تعامل بین معلم و فراگیار بادون
واسطه و ایجاد فشار و نیز موجب باال رفتن انگیزه و در نتیجه ،عملکرد بهتر در امتحان میشود .پژوهش
مک کوناتا و همکاران )2008( 4اکی از آن است که آموزش از طریق تلفن همراه بر میازان یاادگیری
دانشجویان اثر مثبت و معنادار داشته است .نتایﺞ پژوهش هارتنل و همکاران ( )2008که نحوه اساتفاده
از موبایل را در یادگیری مدارس متوسطه بررسی کردند ،نشااان داد کاااربرد تلفاان همااراه آثااار مثبت و
مطلوبی بر پیشرفت و یادگیری دانش آموزان دارد .یافتههای تحقیق دویتی )2010(5با اشاره به این که
تلفن همراه آموزش در هر زمان و هر جایی را فراهم آورده است ،از نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به
یادگیری مبتنی بر تلفن همراه یاد کرده ،استقبال آنان را از این فناوری مورد تثکید قرار میدهد .نیامباا
و ملزی 6در مطالعه خود نشان دادند که در دود نیمی از پاسخ دهندگان باا اساتفاده از گوشایهاای
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تلفن همراه بهرا تی اطالعات مورد نیاز خود را بهدست میآورند ( .)22بلوک )23( 7نیز در مطالعه خود
استفاده از تکنولوژی مبتنی بر سیستمهای سیار را سبب دسترسی آسان به شاواهد و تساهیل اشاتراک
اطالعات میداند .نادری و پورشافعی ( )24در مطالعهای نشان دادند که بهرهگیری از تکنولوژیهاای روز
دنیا در کالس درس ،این امکان را به فراگیران میدهد که با سرعت بیشتر و عملکرد بهتاری بیاموزناد و
انگیزه بیشتری از ضور در کالس درس داشته باشند .تکنولاوژیهاای ناوین آموزشای از جملاه (وب و
موبایل) که مکمل یکدیگر در یادگیری الکترونیکی میباشند ،میتوانند جم زیاادی از اطالعاات ماورد
نیاز را با ابزار مجهز ،در اختیار فراگیران قرار داده و بسیاری از ناکارآمدیهای سیستم آموزشای گذشاته
را رفع نموده و محدودیتهای زمانی و مکانی را برطرف سازند .مرادی و دیده بان ( )25در پژوهش خود
با بررسی تحقیقات نشان دادند ،مطالعات بررسی شاده از اثارات مثبات ایان روش در آماوزش پزشاکی
مایت نمودند.
فرضیه تحقیق
با توجه به پیشینه پژوهش ،و با وجود نظریات گوناگون و متناقضی که در خصوص یاادگیری سایار
وجود دارد ،و به دلیل مزایای متعدد یاادگیری سایار در آماوزش ،هادف از پاژوهش اضار ،بررسای
شیوههای پیادهسازی سیستمهای آموزشی هوشمند که موجاب اطالعرساانی دربااره یاادگیری سایار
میشود ،است .در این خصوص ،فرضیه زیر مطرح میباشد:
بین روش آموزش با استفاده از سیستمهای آموزشی هوشمند با روش آموزش با اساتفاده از سیساتم-
های آموزشی هوشمند در بستر یادگیری سیار تفاوت معنیداری وجود دارد.

 -2روش پژوهش
این پژوهش از نوع نیمه تجربی است .برای بررسی پیادهسازی سیستمهای آموزشی هوشمند در بساتر
یادگیری سیار از مدارس هوشمند استفاده گردید .لذا جامعه آماری این مطالعه را کلیاه داناش آماوزان
پسر پایه سوم متوسطه اول مدارس هوشامند شاهر گرمساار در نیمساال اول ساال تحصایلی 96-97
تشکیل میدهند که بر اساس جدول مورگان نمونه آماری با توجه به جم جامعه از میان دانش آموزان
پایه سوم متوسطه اول مدارس هوشمند  102نفر بهصورت تصادفی خوشهای انتخاب شد .به این صورت
که ،از میان نوا ی آموزشی شهر گرمسار ،دو نا یه ،و از این دو نا یاه ،دو مدرساه متوساطه اول و از
میان دانش آموزان پایه سوم این مدارس  102نفر انتخاب گردید و در دو گاروه ( 51نفاری) آزماایش و
گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند .چند درس از کتاب زبان انگلیسای باه عناوان محتاوای آماوزش
انتخاب گردید .پیش از آموزش ،از هر دو گروه پیش آزمونی گرفته شد .گروه گاواه مطاابق معماول ،بار
اساس سیستمهای آموزشی هوشمند (برد هوشمند ،امکانات رایانهای و فناوریهای مربوط باه کنتارل و
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مدیریت الکترونیکی) آموزش دیدند .اما یادگیری گاروه آزماایش باا اساتفاده از سیساتمهاای آموزشای
هوشمند به واسطه ابزارهای سیار (تبلت و موبایل) بود .باه ایان شاکل کاه معلام محتاوای دروس را باا
استفاده از پیام رسان تلگرام در یک کانال گروهی کالسی که هماه داتاش آماوزان در آن عضاو بودناد،
ارسال میکرد .درسها بهطور آنی با رسم شکل و یا تصویر مورد نظر ارائه میشدند تاا دساته بزرگای از
سواالت در ذهن دانش آموزان به پاسخ برسند .همچنین با استفاده از امکاناات ویادئویی و نااطق باودن
آموزش ،سعی شد درگیری بیشتری نسبت به کتاب و یا کاالس درس عاادی بارای کااربر ایجااد شاود.
همچنین در این کانال گروهی دانش آموزان با یکادیگر باه تباادل اطالعاات مایپرداختناد و در ماورد
محتوای آموزشی ارائه شده گفت و گو میکردند .بعد از آموزش پس آزمونی برگزار شد .دادههای بدست
آمده با اساتفاده از نارم افازار  ،SPSSv.21در دو ساطح آماار توصایفی (میاانگین و انحاراف معیاار) و
استنباطی (آزمون آماری  Tمستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار گردآوری اطالعات
ابزار مورد استفاده در این پژوهش در گروه گاواه  ،بار اسااس سیساتمهاای آموزشای هوشامند (بارد
هوشمند ،امکانات رایانهای و فناوریهای مربوط به کنترل و مدیریت الکترونیکی) می باشاد .و در گاروه
آزمایش با استفاده از سیستم های آموزشی هوشمند به واسطه ابزارهای سیار (تبلت و موبایل) می باشاد.
به این شکل که معلم محتوای دروس را با استفاده از پیام رسان تلگرام در یک کانال گروهی کالسی که
همه داتش آموزان در آن عضو بودند ،ارسال میکرد.

 -3یافتههای پژوهش
آمار توصیفی:
از بین نمونهها 50 ،درصد در گروه گواه ( 51نفر) و  50درصد دیگر در گروه آزمایش ( 51نفار)
قرار گرفتند.
جدول شماره  :1نتایﺞ توصیفی نمرات پیشآزمون گروه گواه و گروه آزمایش
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

51

15.52

1.70

گواه

51

16.03

1.81

منبع( :محاسبات نگارندگان)
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین نماره پایشآزماون گاروه آزماایش  15.58با
انحراف معیار  1.88است ،در الی کاه در گروه گاواه ،میااانگین نماارات پایشآزماون  16.01بااا
انحاراف معیار 1.99میباشد.
همچنین جدول  2نشان میدهد ،میانگین نماره پسآزمااون گاروه گاواه  16.50با انحراف معیار
 1.56است ،اما میانگین نماره پسآزمون گروه آزمایش  17.84با انحاراف معیار  1.91میباشد.

آمار استنباطی:
در بررسی فرضیه پژوهش مبنی بر این که بین روش آموزش باا اساتفاده از سیساتمهاای آموزشای
هوشمند با روش آموزش با استفاده از سیستمهای آموزشی هوشمند در بستر یادگیری سیار تفااوت
معنی داری وجود دارد ،از آزمون تی مستقل برای بررسی معناداری تفاوت بین پیشآزماون و پاس-
آزمون استفاده شد.
جدول شماره :3مقایسه میانگین نمرههای پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمایش و گواه
مقایسه
میانگین
نمرههای

پیشآزمون
نمره تی

درجه
آزادی

پسآزمون
معنی
داری

نمره تی

درجه
آزادی

معنی داری

پیشآزمون و
پسآزمون دو

-0.619

100

0.537

3.353

100

0.001

گروه
منبع( :محاسبات نگارندگان)

همانطور که یافتههای جدول  1نشان میدهد ،میانگین نمره پیشآزمون گروه گواه ( )16.03و
میاانگین نماره پایشآزمون گروه آزمایش ( )15.52میباشد ،که بر اساس جدول  ،4نتایﺞ آزمون تی
مستقل ( )t= -0.619اکی از آن است که باین میاانگین پیشآزمون گروه گواه و میاانگین پایش -
آزمون گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود ندارد ( .)sig.=0.537از سویی ،با توجه به نتایﺞ جدول
 ،2میانگین نمره پسآزمون گروه گواه  16.88و میاانگین نماره پاسآزمون گروه آزمایش  17.90است،
که بر اساس جدول  ،3نتایﺞ آزمون تی مستقل ( )t= 3.353اکی از آن است که باین میاانگین پس -
آزمون گروه گواه و میاانگین پاسآزمون گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد (.)sig.=0.001
به عبارتی ،نمرات درس زبان انگلیسی گروه آزمایش که با استفاده از سیستمهای آموزشی هوشمند در
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بستر یادگیری سیار آموزش دیدند ،بیشتر از نمرات درس زبان انگلیسی گروه گواه که با استفاده از
سیستمهای آموزشی هوشمند آموزش دیده اند ،است .لذا میتوان گفت ،پیادهسازی سیستمهای
آموزشی هوشمند در بستر یادگیری سیار اثرات مثبتی بر آموزش دارد.
 -4بحث و نتیجه گیری
نتایﺞ پژوهش اضر نشان داد پیادهسازی سیستمهای آموزشی هوشمند در بساتر یاادگیری سایار
اثرات مثبتی بر آموزش دارد .نتایﺞ مطالعه اضر با یافتههای الیی و همکاران ( ،)13آتول ( ،)16وانا
( ،)17جاکوب و ایساک ( ،)18رائو و همکاران ( ،)19مک کوناتا و همکاران ( ،)20دویتای( ، )21نیامباا و
ملزی ( ،)22بلوک ( ،)23نادری و پورشافعی ( )24و مرادی و دیده بان ( )25همسو میباشد و اساتفاده
از این روش در آموزش اثرات مثبتی بر یادگیری دارد .در تبیین این یافته مایتاوان گفات ،گرچاه در
آموزش الکترونیکی میتوان از ترکیب نمودن شیوههاای مختلاف یاادگیری ،از قبیال :ماتن ،صاوت و
تصویری و غیره به داکثر بازده در یادگیری دست یافت ( ،)26اما همانطور که شوهل و همکاران ()27
معتقد هستند ،تلفن همراه (به عنوان یکی از ابزارهاای مطارح در یاادگیری سایار) ،امکاان اساتفاده از
فناوری را به خارج از کالسهاای درس گساترش داده و سابب افازایش دسترسای باه تادریس و ماواد
آموزشی معتبر شده است .به عبارتی ،استفاده ساده از این دستگاه موجب افزایش دقت دانش آموزان در
بررسی نکات علمی شده و زمانی را که هر دانشآموز برای بررسی متن کتاب درسی میگاذارد ،افازایش
میدهد .با توجه بیشتر فراگیران به محتوای کتاب درسی ،بعضی از مشکالت ناشی از کم دقتی در متون
آموزشی کاهش مییابد .از آنجا که ،دانش آموزان در فرایند ارسال پیاماک علمای باه روش ناو و ماورد
عالقه خود در آموزش شرکت میکنند ،انگیزه آنها در مطالعه و ثبت و ارسال نکات افزایش یافته ،و ایان
امر تکرار مطالب و توسعه یادگیری را بههمراه خواهد داشت .از سویی ،طرا ی برناماههاای نارم افازاری
کارآمد و کم جم که قابل نصب در گوشیهای تلفن همراه باشد ،میتواند محتوای آموزشای را در هار
زمان و مکان در اختیار فراگیران قرار دهد .در چنین شرایطی نقش فاصلهها در آموزش کمرن تر شاده
و فرایند یادگیری و تی ارزشیابی مستمر تداوم بیشتری خواهد یافت ( .)28بهطور کلی ،میتوان گفات
به دلیل مل را ت و آسان ابزارهای یادگیری سیار و رغبت بیشتر فراگیران به آموزش از طریاق تلفان
همراه از یک سو ،و به اشتراک گذاشتن ایده ها از سوی معلم و تباادل اطالعاات باین همکالسایهاا ،از
سوی دیگر ،فرصتی بی واسطه ،قابل انعطاف و قابال دسترسای باا کمتارین هزیناه را در اختیاار داناش
آموزان قرار می دهد که این امر سبب ارتقا و توسعه ساطح داناش و مهاارت هاای فراگیاران مایشاود.
همچنین یکی از موارد مورد توجه در این نوع آموزش ،برقراری ارتبااط اسات .بارخالف محایط سانتی،
ارتباط با سایر دانش آموزان و با مربی در یادگیری به این شیوه از طریق گروهها وکانالهای ارتبااطی در
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 زیارا هام، برقراری ارتباط از این طریق جذاب است.پیام رسان ها با استفاده از تلفن همراه و تبلت است
 و هام از امکاناات، فا مایشاود،فضای ارتباط و تعامل اجتمااعی کاه خااص محایط سانتی اسات
 بهدلیال کنارگذاشاتن نقاش سانتی معلماان و، از سویی.چندرسانهای یادگیری سیار استفاده میگردد
 کارایی گروهی و فردی دانشآموزان به موازات آن بیشاتر شاده و در،هدایت و سازماندهی دانشآموزان
 میتوان اذعان داشت پیاده سازی سیستمهای آموزشی، بنابراین.فرآیند یادگیری بیشتر درگیر میشوند
.هوشمند در بستر یادگیری سیار اثرات مثبتی بر آموزش دارد
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