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چکیده
با رشد و پیشرفت فناوری های جدید و به خصوص فناوری های الکترونیکی ،در عرصه آمووزش و یوادریری نیو
تحوالت عظیمی رخ داده است ،یادریری الکترونیکی و بعد از آن یادریری سیار به تبو ایون تکنولووژی هوای
جدید ظهور کرده است ،در مقاله پیش رو یادریری الکترونیکی و همچنوین یوادریری سویار کوه بوا اسوتااده از
فناوری های جدید بی سیم و قابل حمل صورت می ریرد و می توان رات یادریری همه جایی و همه زموانی را
به وجود آورده است ،مورد بحث قرار ررفته است و از ویژری های آن همچون یوادریری مواداا العمور ،تلوهیل
یادریری در هر مکانی و هر زمانی ،تلهیل تعامالت بین فردی و ویژری های ممتاز دیگور آن سو ن بوه میوان
آورده ایم ،هدف از این مقاله ،بررسی یادریری سیار ،ویژری ها  ،ظرفیت ها ،م ایا و معایب ایون یوادریری بووده
است تا با اشراف نلبتاً کامل از امکانات این یادریری نوین در کنار یادریری های مرسوا و همچنین یوادریری
الکترونیکی ،استاا ده موثر و کارآمد بعمل آوریم و همچنین امکانات و ظرفیت هوای نووینی کوه در اختیوار موا
رذارده است را در محیط های یاددهی -یادریری بکاربندیم.
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مقدمه
قرن  12عصر اطالعات نامیده می شود ،پیشورفت هوای سوری در حووزه تکنولووژی اطالعوات و ارتباطوات در عصور موا ،توجوه
تکنولوژی را به سوی نیازهای مردا برده است،یادریری سیار 2که پس از یادریری الکترونیکی 1بوجود آمده است ،باید یوادریری
همه جایی و هر زمانی را بدون اتصاالت شبکه ای فی یکی فراهم کند .تکنولوژی های ارتباطی ،GSM, WAPجی پی آر اس،
بلوتوث( ،IEEE 802 ،)Bluetoothبوسیله اب ارهای سیار مورد استااده قرار می ریرند(کوروکو و آلکوان .]2[.)1122،کاربلوت
تکنولوژی های یادریری سیار در آ موزش از جمله تکنولوژی های مطلوب مهمی است که بلویاری از هودف هوای آموزشوی در
آموزش از راه دور را برآورده می سازد ،این نوع از یادریری ،تجربیات و اطالعاتی را برای یادریرندران ،بودون توجوه بوه زموان و
مکان ارائه می دهد ،حقیقت این است که پیشرفت تکنولوژی هوای سویار و بوه خصووص تلاون هوای هموراه ،فرصوتی را بورای
یادریری در اختیار اف راد قرار داده است که بایلتی از این تکنولوژی های سیار استااده مطلووب و هدفمنودی صوورت ریورد ،از
سوی دیگر ،برطرف کردن سری نیازهای افراد از طریق این نوع یادریری و همه جایی و همه زمانی بودن آن ،عالقه به کاربلت
تکنولوژی های سیار را اف ایش داده است ،بعالوه حل ملائل پیش رو در محیط های آموزشی و تجربیات یادریری بور خوط کوه
تکنولوژی های سیار یکی از علل آنهاست ،موجب محبوبیت این نوع از یادریری شده است ،توسعه تکنولوژی های سیار م ایوای
مهمی برای مت صصان در حال کار و برای آنهایی که نیاز به اطالعات دارند فراهم کرده است ،همچنین هوم مت صصوان و هوم
یادریرندران ،هر دو از م ایای یادریری سیار ،بهره مند می شوند .در نتیجه ،توسعه تکنولوژی های سیار و پیشرفت رو بوه رشود
آنها ،محبوبیت یادریری سیار را اف ایش داده است و کمک های زیادی به هر حیطه از آموزش کرده است .باید راوت یوادریری
سیار ،توجه بلیاری ا ز محققان در رشته های م تلف را به خود جلب کورده اسوت و ایون افوراد توانوایی هوای بوالقوه کاربلوت
تکنولوژی های سیار برای اف ایش یادریری را فهمیده اند[.]1الورالرد خاطر نشان می سازد که نکته محووری تکنولووژی هوای
جدید این است که روش های تربیتی کشف کنند که یادریری با کیایت باال و همچنوین پایودارتر از روش هوای مرسووا را بوه
وجود آورند ،با توجه به راته های ایشان می توان دریافت که یادریری سیار می تواند به کمک یادریری های مرسوا بیاید و بوه
صورت نظاا مند و در ارتباط با دیگر انواع یادریری ،برای رسیدن به اهداف آموزشی موثر واق شود .وانو (  )111خاطرنشوان
می سازد که یادریری سیار می تواند یادریری مرسوا را مورد پشتیبانی قرار دهد و کمکی برای آن باشد ،و همچنین می توانود
برای پشتیبانی و حمایت در محیط های یادریری الکترونیکی نی موثر باشد(موتلو و دیگران.)1112،
یادگیری الکترونیکی

قبل از بحث در مورد یادریری سیار ضروری به نظر می رسد که بحثی در ارتباط با یادریری الکترونیک داشته باشیم تا این نوع
یادریری بهتر شناخته شود .با ظهور پدیده یادریری الکترونیکی برای آن تعاریف متعوددی ارائوه شوده اسوت .در اینجوا بعود از
بررسی برخی از این تعاریف یک جم بندی کلی از نکات مشترک آنها ارائه خواهیم داد برای مثال سوازمان اجووکی یوادریری
الکترونیکی را محیط های یادریری تعریف می کند که س ت اف ارها ،نرا اف ارها ،و نیروی پرسونل را شوامل موی شوود ،برناموه
یادریری چند وجهی است که از یادریری راه دور،کابل تلوی یونی تعاملی واینترنت برای اتصال به محیط های یادریری با منازل
،مکان های کاری ودر سطح وسی جامعه استااده می کند .در تعریف دیگری که وزارت آموزش و پورورش انگللوتان ارائوه داده
است یادریری الکترونیکی توانایی تغییر ملیر یادریری ما را دارد و یادریری با کیایت و قابل دسترس را برای هر فردی فوراهم
میکندتا اینکه هر یادریرنده ای بتواند به تماا پتانلیل خود دست یابد و همچنین می اف اید که ارر فردی در ملیر یادریری از
فنووواوری اطالعوووات و ارتباطوووات اسوووتااده کنووود ،در حوووال اسوووتااده از یوووادریری الکترونیکوووی اسوووت(سووویکر،ترجمه
مجیدی"]1[.)2 31،برخی یادریری الکترونیکی را با یادریری برپایه فناوری برابر دانلته اند ،در این روش تنوع بلیار بیشوتری
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از فرایند ها ،نرا اف ارها ،کالس های مجازی وهمکاری های دیجیتالی فراهم می آیود ودر کنوار ابو ار هوای دیگور کوه محصوول
نوآوری بشرند به آن اف وده می شوند"".به بیان دیگر می توان یوادریری الکترونیکوی را اسوتااده نظامنود از فنواوری ارتباطوات
واطالعات در تدریس و یادریری دانلت"(رضوی ] [.)2 31،
یا در تعریای دیگر یادریری الکترونیکی عبارت است از -2:ادغاا و ترکیب اینترنت با یادریری  -1هور نووع یوادریری کوه
براساس اینترنت باشد  -استااده از فناوری شبکه ای برای ایجاد و کار کردن با آن ،ارائه وآسان سازی یادریری در هرجوا و هور
زمان  -ارائه محتوا ی یادریری انارادی ،همه جانبه و دینامیک در زمان واقعی که رشد دانش مردمی را در فرد ایجاد می کنود
و سبب ارتباط دهی فراریران و مجریان و مت صصان با یکدیگر می شود  -2پدیده ای که با معرفی فرصت ها و قابلیت ها و بوا
در دسترس قرار دادن بلیاری از موضوعات موجب می شود که مردا و سازمان ها خود را بوا تغییورات سوریعی کوه اینترنوت را
تعریف می کند تطبیق دهند -6.پروتکل :نیرویی که مردا و سازمان ها را بوه مورزی از واقعیوت موی رسواند کوه سوبب جلووتر
بودنشان از اقتصادی می شود که جهانی بوده و به سرعت در حال تغییر است .ارر یادریری الکترونیکی درست طراحوی و اجورا
شود همه موارد فوق انجاا یا در آن دیده می شود .در هرحال مشکل همه این تعاریف در مورد این کلمه الکترونیکی این اسوت
که مقوله یادریری ابردینامیک زنده و پویا است و باید سیال وانعطاف پذیر باشد.دلیل دیگر آن نی این است که در تعاریف ارائوه
شده این طور به نظر می رسد که بر روی ب ش الکترونیک تکنیکی آن خیلی تاکید شده است درحالی که یادریری الکترونیکی
مثل هر یادریری دیگر می تواند به صورت زنده ،فعال ،سیال و دینامیک برای هر فرد به صورت فوردی و ش صوی متناسوب بوا
توان ذهنی و فکری اش جریان یابد .همه نوآوری یادریری الکترونیکی در ایون موضووع موی توانود نهاتوه باشود کوه محتووای
اطالعاتی آن برای اذهان و متناسب با توان فکری م اطب طراحی می شود(.افضل نیا.] [)2 31،
یادریری الکترونیکی را می توان کاربرد هدفمند فن آوریهای شبکه ای اطالعات و ارتباطات در فرایند تدریس و یوادریری
دانلت ،البته اصطالحات دیگری نی برای اشاره به این شیوه تدریس و یادریری مورد اسوتااده قورار ررفتوه انود ،از جملوه ایون
2
اصطالحات می توان به یادریری بر خط ،2یادریری مجازی ،1یادریری توزیعی  ،یادریری شبکه ای  ،ویادریری مبتنی بور وب
اشاره کرد .اساساً تمامی این اصطالحات به فرایندهای آموزشی اشاره دارند که با ااستااده از فن آوری های اطالعات و ارتباطات،
به ارائه فعالیت های یاددهی -یادریری هم ماا و غیر هم مان می پردازند .ارر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم ،مشواهده خوواهیم
نمود که این اصطالحات به فرایندهای آموزشی نلوبتاً متاواوتی اشواره موی کننود و بنوابراین نموی تووان آنهوا را بوا یوادریری
الکترونیکی یکلان دانلت .یادریری الکترونیکی اصطالحی به مراتب جام تور از دیگور اصوطالحات نظیور یوادریری بور خوط،
یادریری مجازی ،یادریری توزیعی ،یادریری شبکه ای و یادریری مبتنی بر وب می باشود(سواا نایدو،ترجموه صواایی موحود و
محبت]2[)2 31،
البته برای موفقیت در محیطهای یادریری الکترونیکی عناصری الزا است که به عنوان نمونه موی تووان بوه پونص عنصور
موفقیت آفرینی که در کتاب راهنمای راهبردهای یادریری الکترونیکی آمده است اشاره کرد کوه ایون پونص عنصور عبارتنود از :
اب ارها و دسترسی به آن ها،پردازشگرها ،پشتیبانی و حمایت،کارآموزی و افرادی که دانش ،مهارت ها ،اب ارها و پشوتیبانی هوای
درخواست شده را فراهم میکنند(.لیلا دی یان به نقل از بیل برندن]6[.)1112، 6
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یادگیری سیار

قرن  12عصر اطالعات نامیده می شود ،پیشورفت هوای سوری در حووزه تکنولووژی اطالعوات و ارتباطوات در عصور موا ،توجوه
تکنولوژی را به سوی نیازهای مردا برده است ،به راته بل )1112(2ما در جهان تغییرات سری زندری می کنیم .این تغییورات
بر روی همه ما اثر می رذارد،از آنجا که تغییرات ،فراتر از فعالیت های یادریری ش صی و بین ش صوی اسوت و دامنوه آن کول
سازمان ها و جامعه است ،نظریه ها نی احتیاج دارند که این تغییرات را تبیین کنند و برناموه ریو ی هوایی را بورای مداخلوه و
توسعه سیاست ها انجاا دهند.رشد تکنولوژی های کامپیوتری و اب ارهای تکنولوژیکی در حیطه آمووزش در عصور موا پیشورفت
های سریعی کرده است و متعاقب ًا روش های سنتی آمووزش را بوا اسوتااده از تکنولووژی هوا بوه شویوه ای جدیود از آمووزش و
یادریری منجر کرده اند واین پیشرفت ها ماهوا یادریری الکترونیکی را آشکار ساخته است ،با پشتیبانی های تکنولوژی هوای
سیار در یاد ریری الکترونیکی که خود نی در داخل یادریری از راه دور است ،ماهوا یادریری سیار و پیشرفت های تکنولوژیکی
آن درآموزش بوجود آمده است(.کوروکو و آلکان. ]2[)1122،در حالیکه در رذشته اب ارهای تکنولوژیکی واستااده از آنها وابلته
به محیط ها ومکان های خاصی بود ،امروزه محیط ها و مکان ها ،خصوصیات ملتقلی دارند و این اب ارها ملتقل از محیط هوا و
زمان ها هلتند و به قولی همه جایی و همه زمانی هلتند .یادریری جدیدی با استااده از این نوع تکنولووژی هوای جدیود بوه
وجود آمده است که یادریری سیار ناا دارد ،حقیقت این است که اب ارهای سیار قابل حمل هلوتند و انودازه کووچکی دارنود و
همچنین ویژری های بلیار خوبی دارند که موجب محبوبیت آنها شده است ،اف ایش این عالقه باعث مطالعه در مورد اب ارهوای
سیار و استااده از قابلیت آنها در بلیاری از رشته ها شده است ،قابلیت های اب ارهای سیار باعث شوده اسوت کوه محویط هوای
یادریری یرای کاربران انارادی تر بشود،با قدرت این اب ارهای سیار ،آموزشگران نی این توانایی را پیدا کرده انود کوه اطالعوات
خود را به طور رلترده ای با دانش آموزان خارج از مکان و زمان خاص به مشارکت بگذارند .برای یادریری سویار ،صواحبنظران
تعاریف زیادی ارائه داده اند ،برخی از این تعاریف عبارتند از :یادریری سیار از طریق دستگاههای سیار مانند رایانه های کوچوک
مرسوا به پی دی ای(رایانه های کوچک) و تلان هوشمند امکانپذیر است.یادریری سیار موجی است با تکیه بر فناوری های بی
سیم و اب ارهای مرتبط با آن مانند شبکه بی سیم و مویایل و پی دی ای ،رویوه رلوترش نهواده اسوت.پوال هوریس موی رویود
یادریری سیار ،توانایی برخوردار شدن از آموزش ،به واسطۀ تلان یا یک اب ار کمکی دیجیتالی است .]2[.یادریری سیار مدلی از
یادریری از راه دور است که برای برآورده کردن نیازهای آموزشی با اسااده از اب ارهوای سویار طراحوی شوده اسوت ،و مودلی از
یادریری است که ظهور پیدا کرده است و می تواند برای دانش آموزان با فراهم کردن تجربیات یادریری ملقل از زمان خواص،
بلیار سودمند واق شود(.کوروکو و آلکان .]2[)1122،یادریری سیار رونه ای از یادریری است که در آن یادریرنودران تعیوین
کنندران قبلی آن هلتندو در یک مکان خاص نیلت و همچنین تجربیات یادریری سودمند ارائه شده بوسیله تکنولوژی هوای
سیار است(.لارر)111 ،
کیگان )1112(1یادریری سیار را به عنوان اجرای آموزش از طریق  ،PDAکامپیوترهای ش صوی هموراه و قابول حمول و
تلان های همراه ،تعریف می کند .و اجرای یادریری سیار که از طریوق اب ارهوای سویار قابول اسوتااده بوه توزیو موی پوردازد،
سودمندتر از یادریری الکترونیکی است .تال (  )111معتقد است که یادریرندران سیار با استااده از تکنولوژی های سیارشوان،
می توانند در هرجا و در هرزمانی به یادریری بپردازند ،برای مثال ،در یادریری سویار فورد موی توانود دانشوی را یوادبگیرد و در
حالیکه او در حال انجاا دادن چی دیگری است[]1
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براون 2یادریری سیار را زیر مجموعه ای از یادریری الکترونیکی می داند و یادریری الکترونیکوی را ماهوومی وسوی موی
دادند که هم یادریری برخط و هم یادریری سیار را در خود جای داده است ،و در این رابطه تعریای از کوئین 1را می آورد و آن
را بلیار خوب می داند و آن عبارت است از اینکه یادریری سیار ،یادریری الکترونیکی است که از طریوق اب ارهوای کوامپیوتری
سیار اتااق میاتد .وی شکل یک را برای نشان دادن بصری جایگاه یادریری سیار در یادریری الکترونیکی و یادریری از راه دور
آورده است و همچنین خاطر نشان می سازد که تکنولوژی های سیار و اب ارهای سویار در آینوده در رویکورد محتووایی بیشوتر
مورد استااده قرار خواهد ررفت]8[،

شکل  -1یادگیری سیار وجایگاه آن در یادگیری از راه دور (براون]8[)3002،
ی

ا

ا

د

صصان ارئه دادنود ،موی تووان در یوک جمعبنودی کلوی یوادریری سویار را
با توجه به تعاریف رونارونی دکه هر یک از مت
گ
حمل جدید صورت می ریرد و از ویژری های آن می توان به همه جایی
یادریری ای دانلت که با
تکنولوژی های سیار و قابل ی
گ
در یادریری سیار مورد استااده قرار میگیرنود عبارتنوداز :سورورها ،نووت
و هر زمانی آن اشاره کرد .مهم
ترین اب ارهای سیار که ر
ی
بوک ،تبلت ،تلان هوشمند ،رایانه رهای های قابل حمل ،پی شگر رسانه ای قابل حمل ،پ ش رر صوتی و پ ش رر ویدئویی.
ی
دسترس به اینترنت رشد کرده است.در سال های قبل فروش موبایل زیاد و رلترده شده اسوت،این
ظهورموبایل های قابل
ب
اب ارهای هوشمند رایص همیشه در دسترس،کارکردهای همیشه در ارتباط،ارائه درست سور وقت،منواب محتووای واقعوی تر،موی
ر
س
توانند یادریری همه جایی و هور زموانی را تحقوق ب شوند.،بوا رشود تلاون هوای هوشومند در سوال  1112و اب ارهوای بعودی
خ
ی
قابل کاربلت تلان هایط هوشمند اعتماد کرده اند،شمول شبکه های قابل دسترس بوی سویم و
دیگر،کاربران به روش های ماید
ا
های قابل اعتماد تر و با سرعت تر،را به وجود آورده اند(.کالرک کوئین]3[)1122
رشد حضور این شبکه ها ،داده ر
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تکنولوژی های سیار سرآغازی برای یادریری غیر رسمی فراهم کرده اند که در همه جا اتااق می افتد ،هور مکوانی کوه در
ارتباط با فعالیت های واقعی و اصیل جهان است ،طراحی پروژه هایی با این هدف که دانش آموزان زمانی بهتر یاد می ریرند که
آموزش علم،تکنولوژی ،مهندسی و ریاضیات( ،)STEMآن فعالیت ها در ارتباط با فعایت های اصویل دنیوای واقعوی باشود و آن
دانش زیربنایی می تواند با کاربلت یادریری سیار برای حل ملائل اصیل و واقعی بهبود بیابد.
از سوی دیگر بلیاری از افراد جامعه و دانش اموزان به تلان های همراه دسترسی پیدا کرده اند و همه روزه بر تعداد ایون
افراد اف وده می شود و ل وا توجه به این تکنولوژی های جدید و این نوع از یادریری که هرجایی و هر زمانی است ،احلاس می
شود ،این نوع از یادریری در تقابل با یادریری های مرسوا و سنتی نیلت و می تواند به کمک یادریری مرسوا بیاید و مکملوی
برای یادریری با کیایت بال و با سرعت شود.بنابراین یادریری سیار که از روش های نوین آموزش با استااده از تکنولوژی هوای
جدید و سیار صورت می ریرد ،می تواند به عنوان عاملی موثر و بهینه در محیط های یاددهی و یوادریری موورد اسوتااده قورار
بگیرد]2[.
توصیه می شود که در پروژه های یادریری سیار:
کاربران ،تکالیف و محیط آن ها را مورد بررسی و تج یه تحلیل قرار دهید ،شامل محدوده ای از مکان هوا و زموان هواییکه این ای ار بکار ررفته خواهد شد و شرایط جوی ممکن ،روشنایی و سطح سرو صدا را بررسی کنید.
 محتوای جدید یادریری سیار را با کاربران واقعی که از جوام یادریری که بر روی آن ها اجورا خواهود شود ،هلوتند راآزمون کنید
 مطمئن شوید که مش صات لملی اب ار تأثیر منای بر روی کاربران نداشته باشد و همچنوین از توانوایی موورد اسوتاادهقرار ررفتن اب ار یا توانایی راحت برای تعامل با محتوای یادریری سیار مطمئن شوید.
 به عالوه ،راه و روش هایی را بکار ریرید که آموزش و اطالعاتی را فراهم کند که انگیو ش کواربران را بورای درریوری بوامحتوای یادریری سیار و تعامل با آن را باال ببرد]3[.
مزایا و معایب یادگیری سیار
بلیاری از اب ارهای سیار در آموزش مدیران ،سازمان ها و تمرین کنندران وهمچنین برای کمک به یادریرنودران مووثر و
ماید هلتند و از یادریری فراریران حمایت می کنند ،در اینجا به ذکر برخی از م ایای اصلی این نوع یادریری اشاره می شود:
 یادریرندران می توانند به جای اینکه در پشت مانیتورهای ب رگ غرق شوند ،با یکدیگر و با تمرین کنندران به تعامل
بپردازند.
 آماده کردن و جاسازی چندین اب ار سیار در کالس ،خیلی آسانتر از چندین کامپیوتر ب رگ است.

 پی دی ای ها( )ADPو تبلت ها و همچنین کتاب های الکترونیکی خیلی کوچکتر از حجم انبووهی از کاغوذ ،کتواب
درسی و یا نوت بوک ها هلتند.
 نوشتن با مداد لملی خیلی لملی تر و ملتقیم تر از نوشتن با صاحه کلید یا موشواره است.

 کار مشارکتی در ارائه تکلیف ممکن است،یادریرندران و تمرین کنندران می توانند از ایمیل استااده کنند ،به راحتی
چی ی را کپی یا پیلت 2کنند ،یادریرندران می توانند با استااده از کارکردهای مادون قرم پی دی ای ها یوا شوبکه هوای بوی
سیم شبکه ای همچون بلوتوث در ارتباط و کار با یکدیگر نی باشند.

 اب ارهای سیار می توانند در هرجا و در همه زمان ها ،شامل خانه ،هتل ،قطار و حتوی در کوارآموزی هوای مبتنوی بور
تکلیف و کار مورد استااده قرار بگیرند و این از م ایای قابل ارزش این نوع از یادریری است.
 این اب ارها ،یادریرندران را درریر یادریری می کنند( ،حتی جوان هایی که به آموزش ،عالقه اندکی دارند) با استااده
از بازی های تلان همراه و پلی استیشن های سیار.
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 اب ارهای سیار کمکی است برای مقابله به دیجیتالی ها ،زیرا ،اب رهی سیار(،بورای مثوال،پی دی ای) ،عمومواً ارزانتور از
رایانه ها هلتند]21[.

 در نگاهی دیگر ،ارر ب واهیم م ایای آموزش سیار را به طور کلی تج یه و تحلیل کنیم عبارتند از:
 یادریری ماداا العمر
 یادریری ساده و آسان
 یادریری هنگاا نیاز
 یادریری ملتقل از زمان و مکان
 یادریری سازرار با مکان[]1
از دیگر ویژری های یادریری سیار که می تواند ج ئی از م ایای آن نیو بوه حلواب آیود موی تووان بوه فوریوت نیازهوای
یادریری ،ابتکارعمل دانشیابی ،پویایی زمینه یادریری ،تعاملی بودن فرایند یادریری ،جایگاه فعالیت های آموزشی و یکپوارچگی
محتوای آموزشی اشاره کرد ]7[.همانطور که مش ص است یادریری سیار م ایای فراوانی بورای آمووزش و همچنوین یوادریری
دارد ،اما این بدان معنا نیلت که ما از معایب این یادریری نوین غافل بشویم ،یادریری سیار معایبی نی دارنود کوه عبارتنود از:
صاحه کو چک تلان همراه و پی دی ای ،ظرفیت محدود م ناطالعات،عمر باطری و شارژ آن ،کاهش معمول سیلتم عملیواتی،
کاهش معمول قدرت س ت اف اری که مشکالتی برای تهیه محتوا برای همه را با مشکل مواجه میلوازد و هموین انودازه هوای
کوچک .با توجه به م ایا و معایب این یادریری و اب ارهای مربوط به آن می توانیم با اشراف و آراهی از ویژروی هوا ،توانمنودیها،
م ایا و معایب یادریری سیار از این یادریری نوپا برای رسیدن به هدف های یاددهی -یادریری به بهترین شکل ممکن اسوتااده
کنیم.
نتیجه ریری

در مقاله حاضر ما تالش کردیم تا یادریری سیار و م ایا و معایب آن را برای اشراف بیشتر بوه ایون یوادریری نووین ،شور
دهیم و قبل از آن نی در مورد یادریری الکترونیکی که بلترراه ظهور این یادریری شده بود را توضیح دادیم ،یادریری سیار بوا
استااده از اب ارهای جدید سیار که در عصر اطالعات و با استااده از پیشرفت های فناوری های جدید به وقوع پیوسته است ،می
تواند در تحقق اهداف آموزشی ،هم از یادریری های سنتی و هم از یادریری هوای الکترونیکوی پشوتیبانی و حمایوت کنود و از
ویژری های بارز این نوع یادریری همه جایی و همه زمانی آن است که توانایی زیادی را برای استااده در محیط هوای یواددهی
– یادریری با خود به همراه دارد .ذکر این نکته ضروری است که یادریری سیار نی همچون انواع دیگر یادریری ،م ایا و معایب
خاص خود را دارد که اشراف به آنها می تواند در استااده مناسب از آن ماید واق شوود .وی روی هوایی همچوون تعامول آسوان
یادریرندران با یکدیگر ،آسان بودن تمهیدات آماده سازی آن برای کالس های درس  ،در هرزمان ودر هر مکوان قابول اسوتااده
بودن ،فراهم کردن یادریری ماداا العمر ،یادریری در هنگاا نیاز وآسانی دسترسی به اطالعوات از ویژریهوای مهموی اسوت کوه
یادریری سیار را در عصر حاضر پر ارزش کرده است.
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