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   چکیده
 بر دیتأک با همراه يریادگی بر یمبتن یدرس ۀبرنام یسنتزپژوه هدف با پژوهش
 نوع از پژوهش، اساس این بر .است پذیرفته انجام یعال آموزش در اکر يالگو

 هايداده آوريجمع و پژوهش ۀپیشین بررسی براي منظور دینب بود. سنتزپژوهی
 هايطرح کتابخانه، ها،نامهیانپا در موجود منابع از پژوهش هدف با متناسب
 کشور خارج و کشور داخل اطالعات هايپایگاه در موجود مقاالت و پژوهشی
 یادگیري درسی، برنامه شامل جستجو براي استفاده مورد کلیدواژگان .شد استفاده
 ،مجازي آموزش ،دور از آموزش همراه، یادگیري بر مبتنی درسی برنامه همراه،
 روند در .بود عالی آموزش در اکر الگوي ،برخط آموزش ،وب بر مبتنی یادگیري
 آمد دست به هاکلیدواژه با مرتبط مطالعۀ مورد 48 ترتیب، به اسناد و مقاالت بررسی
 پژوهش این در بنابراین شد؛ حذف نامرتبط مقالۀ  مورد 9 عناوین بررسی از پس که
 به هاپژوهش نتایج و هایافته ها،داده گردآوري از پس .شد بررسی مورد، 39

 که است آن از حاکی نتایج .گرفت قرار بررسی و تحلیل مورد و استخراج تفکیک
 82 و مولفه 10 داراي اکر يالگو بر دیتأک با همراه يریادگی بر یمبتن یدرس ۀبرنام

 7 اهداف شاخص، 25 چرایی و منطق مؤلفه براي ترتیب به که است شاخص
 13 منابع و مواد شاخص، 3 معلم نقش شاخص، 9 یادگیري هايفعالیت شاخص،
 و سنجش و شاخص 2 زمان شاخص، 3 مکان شاخص، 3 بنديگروه شاخص،
 چرایی و منطق مؤلفه نتایج براساس است. شده استخراج شاخص 8 ارزشیابی
  است. داده اختصاص خود به را شاخص کمترین زمان مؤلفه و شاخص بیشترین

  کلیدي گانواژ
  اکر. الگوي و سنتزپژوهی ی،عال آموزش همراه، ادگیريی ی،درس ۀبرنام

Abstract 
The research has been done with the aim of synthesis of  
Mobile-based learning curriculum  with an emphasis on the 
Acker pattern in higher education. Accordingly, the research 
was of the synthesis type. For this purpose, in order to study 
the research background and collect data appropriate to the 
research purpose, the resources available in dissertations, 
libraries, research projects and articles available in domestic 
and foreign databases were used. The keywords used for the 
search included curriculum, mobile learning, mobile-based 
curriculum, distance learning, virtual learning, web-based 
learning, online learning, and Acker pattern in higher educa-
tion. The total studies related to keywords were 48 cases, 
that after reviewing the titles, 9 irrelavant cases were exclud-
ed; so in this study 39 cases were examined. After collecting 
the data, the findings and results of the research were ex-
tracted and analyzed separately. The results indicate that the 
learning-based curriculum with emphasis on the Acker 
model has 10 components and 82 indicators, that for the 
logic and cause component 25 indicators, Objectives 7 
indicators, Learning activities 9 indicators, Teacher role 3 
indicators, Materials and resources 13 indicators, Grouping 
3 indicators, Location 3 indicators, Time 2 indicators and 
measurement and evaluation of 8 indicators have been re-
spectively extracted. Based on the results, the logic and 
cause component has the highest index and the time com-
ponent has the lowest index.. 

Keywords 
Curriculum, Mobile Learning and Higher Education, Syn-
thesis Research and Acker Model.
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  مقدمه
 تعامل در یکدیگر با بسیار عواملی آموزشی، نظام هر در
 فراگیران براي یاددهی و یادگیري تا گیرندمی قرار

 بنابراین ؛)9201 همکاران، و 1ویلیامز( گردد حاصل
 مستلزم آموزشی مراکز در بودن مؤثر و کارکردن شیوه

 با متناسب درسی هايبرنامه بهینه طراحی و شناخت
 وظیفۀ درسی ریزانبرنامه است. یادگیرندگان هايویژگی
 تربیت و تعلیم فرایند در باید زیرا دارند عهده بر سنگینی
 فرد و جامعه نیازهاي اساس بر تا کنند کوشش
 (یارمحمدیان، کنند طراحی را مناسب تربیتی هايبرنامه
 ساختن منظم براي یدرس ۀبرنام متخصصان ).1388
 یطراح د،نکنمی مشخص را همرحل دو خود، هايفعالیت

 برنامه، طراحی ةحوز در ).1395 (ملکی، يریزبرنامه و
 و گرددمی مطرح یدرس برنامه کی دهنده لیتشک عناصر

 نیا اجراي و کاربرد یچگونگ یدرس ریزيبرنامه ةحوز در
 در بنابراین )1394 واجارگاه، (فتحی شودمی انیب عناصر
 اساس این بر رد.ک مشخص را عناصر باید مرحله اولین
 هايویژگی و باشد یگریار تواندمی آنچه رابطه این در

 درسی ۀبرنام طراحی برساند، ظهور منصه به را تربیت
 هر آموزش رسمی نهادهاي طریق از اغلب که است

 علی و حسنی عباسی، (یزدانی، یابدمی تجلی کشوري
  ).1397 عسکري،
 و طالعاتا فناوري از استفاده که است حالی در این
 فناوري است. آموزش از جدیدي دوره نماد ارتباطات،
 و دگرگون را آموزش فکري الگوي ارتباطات، و اطالعات

 و است  کرده ترغنی را آموزشی موجود هايمدل
 هامدل این کند.می ایجاد نیز جدیدي هايشیوه
 اشتراك به را فناوري بر مبتنی آموزش هايویژگی
 را یادگیري و آموزش جدید يهاشیوه و گذارندمی

 داشته فعالی نقش یادگیرنده آن، در که کنندمی پیشنهاد
 تعامل و پذیرانعطاف مستقل، خودراهبر، یادگیري بر و

 لذا ).1388 ،صنایعی ظریف و الهیفرج( دارد تاکید کننده
 المللی،بین سطح در رقابت عرصۀ در تازه هايافق ظهور
 بشري، زندگی هايجنبه همۀ در نوین هايفناوري تاثیر
 عصر در انسانی سرمایۀ فزایندة اهمیت و شدن جهانی
 و تعلیم لزاماتا که است آن از حاکی ،تحول و دانش

                                                
1. Williams 

 یک در یادگیري نیست. گذشته نوع از امروز تربیت
ن افتدنمی اتفاق ایستا و ثابت محیط  و 2(جانسو

 همراه و الکترونیکی فناوري ورود با ).2009 همکاران،
 هايکالس در ايعمده تغییرات آموزش عرصۀ به (سیار)
 درون رفتاري الگوهاي آموزشی، ساختارهاي تغییر درس،
 داشته دنبال به را آموزشی محتواي حتی و آموزشی نظام
 براي را فراگیران و )1390 دیگران، و (عبدالوهابی است
 آماده دارد تاکید صنعتی تولیدات بر که صنعتی جامعۀ
 دو از ترکیبی توانمی را (سیار) همراه یادگیري کند.می

 دانست دور راه از یادگیري و الکترونیک یادگیري شکل
 دور راه از یادگیري همانند یادگیري، نوع این در زیرا
 سوي از و دارد وجود فاصله اساتید و پژوهاندانش میان
 از الکترونیک یادگیري همانند نیز یادگیري این ،دیگر
 هايابزار از استفاده با و پیشرفته فناوري طریق

 منوچهري، و (صفارزاده شودمی ارائه همراه، الکترونیکی
1389.(   

 حیطه در امروزه که اساسی بسیار مفاهیم از یکی
 است. گراییهسازند دیدگاه شود،می مطرح درسی برنامۀ
 ساختن بر که است یادگیري فلسفۀ یک گراییسازنده
 و انفرادي صورت به یادگیرندگان وسیلۀ به دانش

 دانش یادگیرندگان دیگر، عبارت به دارد. اشاره اجتماعی
 سازند.می موجود عقاید یا اهوارهطرح بر مبتنی را خود
 دسته آن که اندکرده اشاره )2005( همکاران و 3آیزنر
 که یادگیري هاينظریه بر متکی تدریس هايروش از

 مورد اند،شمرده ناچیز یادگیري در را آموزدانش نقش
 جدید هاينظریه نتیجه در نیستند. نسل این پذیرش
 نقش بر را خود لیاص تأکید گرایی،سازنده مانند یادگیري،
 ظهور صورت، هر در اند.داشته یادگیري در یادگیرنده
 رو روبه استقبال با تربیت و تعلیم در گراییسازنده نظریه
م است شده  ،5کورثجن و الننبرگ ؛2000 ،4(آویرا

 چیزي دانش ساختار که معتقدند گرایانسازنده ).2003
 اختارس بلکه باشد، داشته وجود ذهن از خارج که نیست
 آزمایش و موجود هايسازه با مستمر تعامل حاصل دانش

                                                
2. Johnson 
3. Eisner 
4. Aviram 
5. Lunenberg & Korthagen 
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 درك یافتن براي آن ذهنی هايبازنمایی پاالیش و
 ).1389 (فردانش، است خارج جهان از تريصحیح
 شامل را مختلفی رویکردهاي و هانظریه گرایی،سازنده
 و ترینشده شناخته اجتماعی گراییسازنده شود.می

 ).1396 (سیف، است گراییسازنده نوع ترینشده پذیرفته
 شناختی تحول نظریه از مستقیماً گراییسازنده نوع این

 جان و برونر هاياندیشه از اما سربرآورده، ویگوتسکی
   )2012 ،1(سون است پذیرفته تاثیر نیز دیویی
 و شریفی جمله؛ از مختلفی تحقیقات ارتباط این در

 آموزش ۀتجرب عنوان با تحقیقی در )1398( همکاران
 یاثربخش لیفراتحل :رانیا یآموزش نظام در یکیالکترون
 نشان حضوري آموزش با سهیمقا در یکیالکترون آموزش

 به نسبت شتريیب یاثربخش از یکیالکترون آموزش که داد
 اللهی، فرج زیزي،ع .است برخوردار حضوري آموزش
 یادگیري که دادند نشان )1396( سرمدي سراجی،

 در هم پزشکی، علوم مختلف هايحوزه در الکترونیکی
 آموزش هايدوره در هم و الکترونیکی کامالً هايدوره

 و یانیرام یبیحب ،يمحمود است. بوده اثربخش ترکیبی
 شده، درك سودمندي متغیر که دادند نشان )1396( بابازاده
 دانشجویان نگرش بر سیستم کاربرد و شده درك سهولت
 اما اند؛بوده موثر موبایل یلهوس به یادگیري به نسبت

 شنگر در اعتماد و خودکارآمدي پشتیبانی، متغیرهاي
 بدریان اند.نداشته تاثیري موبایل با یادگیري به نسبت

 الکترونیکی یادگیري درسی برنامۀ که داد نشان )1387(
 مطلوبیت از دانشجویان و استادان دیدگاه از مهندسی رشتۀ
 مؤید نیز )1388( راد مومنی ایجنت نیستند. برخوردار الزم
 فناوري رشته الکترونیکی آموزش دورة که بود این

 هايیافته نیست. برخوردار مطلوبی کیفیت از اطالعات
 همکاران و خانلویی کریم )،1386( همکاران و ذوالفقاري

 روش دو یادگیري میزان بین که است آن از حاکی )1388(
 و ضرابیان ندارد. وجود معناداري تفاوت الکترونیک و سنتی
 تأثیر مطالعۀ عنوان با پژوهشی در )1397( علویجه عزیري

 )همراه تلفن و سنتی( ترکیبی یادگیري -  یاددهی روش دو
 پیشرفت انگیزة بر )گفتگو تاالر و وبالگ و سنتی( و

 انگیزه هايمؤلفه که دادند نشان نهم پایۀ آموزاندانش
 و کوشی سخت س،نف اعتمادبه مؤلفه سه در پیشرفت

                                                
1. Swan 

 در گفتگو االرت و گالوب پسر آموزاندانش گروه در کارپشت
 در و اندکرده عمل ترقموف پیشرفت انگیزه برانگیختن

 در شد. دیده روش دو هر از سانیکی لکردعم آینده مؤلفه
 ارکپشت و نفس به اعتماد ۀمؤلف در رتدخ آموزاندانش گروه

 ،دهنآی مؤلفه در و ربهت گفتگو رأتت و گالوب از استفاده
 مؤلفه در آخر در و است بوده مؤثرتر همراه تلفن شقن

 و علیخانی .بود سانکی روش دو هر شقن کوشیسخت
 شیوة به آموزش عنوان با تحقیقی در )1395( همکاران
 انگیزة و یادداري یادگیري، بر آن تاثیر و سیار یادگیري
 میزان سیار یادگیري شیوة در که دادند نشان پیشرفت،
 و اللهیفرج است. سنتی گروه از بیشتر یادگیري و یادداري
 بر عالوه که داد نشان تحقیقی در )1390( حقیقی
 هايپروژه ارزیابی و متداول ايچندگزینه هايآزمون
 پوشۀ مشارکت، شامل: سنجش نوین راهبردهاي درسی،
 و نقش مشاوره، و کالسیهم سنجش خودارزیابی، کار،

 داشت. خواهند خط بر یادگیري تحقق در ديزیا کارایی
 تعامالت طرف یک از سنجش نوین راهبردهاي از استفاده
 افزایش باعث و کندمی بیشتر را یادگیري و آموزشی
 موجب دیگر طرف از شود؛می یادگیري عمق و کارایی
 ارائۀ با و شده آموزشی اهداف و انتظارات شدن برجسته
 را یادگیري و داده جهت ريیادگی تعامالت به بازخورد،

 نشان )1392( زادهابراهیم و گودرزي سازند.می دارترامعن
 و بهداشتی خدمات ئۀارا در همراه تلفن از استفاده که دادند

 و زن پاپ .است کارآمد ،مزمن هايبیماري مدیریت
 از موزشآ که اندداده نشان پژوهشی در ،)1389( ناهمکار
 به سخنرانی طریق از موزشآ به نسبت همراه تلفن طریق
 است. داشته تاثیر هنرجویان یادگیري بر بیشتري میزان
 که را مجازي و حضوري کالس دو نیز )2002( نیوزر
 کرده مقایسه یکدیگر با کردند،می تدریس یکسان مربیان
 دو در آموزاندانش پیشرفت که داده نشان او مطالعۀ است.
 ال ).2003 ،2(گودرا است بوده مشابه زیادي حد تا کالس
 رسیدند نتیجه این هب تحقیق در )7201( 3همکاران و گزر
 کوچکی، به توجه با همراه تلفن جمله از سیار ابزارهاي که

 باعث داشتن، جاییهجاب قابلیت و بودن سبک
 همچنین شود.می یادگیري در سازگاري و پذیريانعطاف

                                                
2. Guidera 
3. El –Gazzar 
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 خود نشجویاندا به که دهدمی را امکان این هادانشگاه به
 ورث ونت باشند. داشته رسانیاطالع براي بهتري دسترسی

 محیط ریتغی« عنوان تحت تحقیقی در ،)2005( 1پافن و
 نتیجه این به »سیار یادگیري از استفاده با یادگیري
 را یادگیري سیار، شخصی ابزارهاي پذیرش که رسیدند

 یادگیري هايمحیط ،ابزار این و کندمی فراگیرمحور
 افزایش به منجر که کندمی ایجاد را بیشتري القانهخ

 )2018( 2دنن و لین .شودمی فعال یادگیري و خالقیت
 هايرسانه از استفاده و همراه تلفن که دادند نشان

 فراهم همکاري و تعامل براي را هاییفرصت اجتماعی
 تا دهدمی را امکان این دانشجویان به همچنین کند،می
 با مناسب ابزارهاي و اجتماعی هايرسانه از استفاده با

 .کنند برقرار ارتباط و محتوا ایجاد ثابت، اتصال کمک
ن  یا مجازي آموزش که داد نشان )2017( 3خا

 یادگیري و آموزش حوزة در جدیدي پارادیم الکترونیکی
 هر براي زمینه، هر در را یادگیري امکان و آورده پدید
 العمرمادام صورت به مکان هر در و زمان هر در فرد،
 )2014( همکارانش و 4چن تحقیق است. آورده فراهم
 یادگیرندگان رضایت باالي سطوح که است آن از حاکی

 الکترونیکی، یادگیري برنامۀ به تعهد و انگیزه افزایش با
 آموزش از گیريکناره میزان کاهش و تحصیلی موفقیت
  است. همراه
 حوزة در موجود الگوهاي بررسی دیگر، سوي از

 5کاسی الگوي جمله از ترکیبی، آموزش و همراه یادگیري
 حاکی )،2008( 6زانگ و لیو ،وانگ کیو، الگوها و )2010(
 بررسی به جامع طور به الگوها این اغلب که دارند آن از

 درسی برنامۀ عناصر هايویژگی و برنامه کالن
 )2006( 7اکر الگوي از مقاله این در بنابراین اند؛نپرداخته

 برنامه یک کلیدي معیارهاي و تلفیقی است الگویی که
 را همراه یادگیري کلیدي معیارهاي و حضوري درسی
 )2006( اکر الگوي است. شده استفاده بردارد، در زمانهم

                                                
1. Wentworth & Popham 
2. Lim & Dennen 
3. Khan 
4. Chen 
5. Kase 
6. Qu, Wang, Liu & Zhang 
7. Akker 

 و مقاصد ،منطق بر مشتمل درسی ۀبرنام عنصر ده شامل
 هاياستراتژي ها،فعالیت منابع، و مواد محتوي، اهداف،
 به( است فضا و زمان بندي،گروه ارزشیابی، یري،یادگ
 به توجه با ).1386 شفیعی، و واجارگاه فتحی از نقل
 کاربردهاي دلیل به همراه تلفن راه از یادگیري اینکه

 بهبود و تقویت ،العاتاط انتقال جمله از متنوع و مختلف
 ،درسی هايزمینه تمام در دانشجویان براي یادگیري

 هاستفاد اساس این بر ؛کند پیدا ايویژه جایگاه تواندمی
 یادگیري، براي آموزشی یندآفر در همراه تلفن زا متداول

 موجب نتیجه در و کرده پذیرترانعطاف را آموزشی یندآفر
 و ببري ،زمانی( شد خواهد العمرمادام یادگیري رشد

 تدوین با پژوهش، این در رو، این از ).1392 ،موسوي
 در همراه یادگیري بر مبتنی رسید برنامه هايشاخص
 و مقاصد منطق، عنصر ده شامل که اکر عناصر قالب
 منابع، و مواد معلم، نقش یادگیري، فعالیت محتوا، هدف،
 منظر از است، ارزشیابی و زمان مکان، بندي،گروه

 به پیشین تحقیقات و باالدستی اسناد نظران،صاحب
 منظور، این به د.وشمی پرداخته مناسب الگوي ترسیم
 :باشد زیر سوال پاسخگوي کندمی تالش حاضر پژوهش
 درسی برنامۀ الگوي منطق و ساختار نظري، مبانی
 در اکر الگوي بر تأکید با همراه یادگیري بر مبتنی
  چیست؟ عالی آموزش
 
  پژوهش روش
 به توجه با و کاربردي ـ ياتوسعه نوع از حاضر پژوهش

 یسنتزپژوه نوع از کیفی، روش اتخاذشده رویکردهاي
 لیفراتحل معادل موارد یبرخ در که یسنتزپژوه است.

 عوامل و هایژگیو بیترک شامل رود،یم کاربه زین یفیک
 دارد یسع یسنتزپژوه است. قیتحق اتیادب خاص
 تعارضات و لیتحل دهد،یم پوشش که را یقاتیتحق

 را یاصل موضوعات و کند حل را آن اتیادب در موجود
 به منظور بدین .دکن مشخص ندهیآ قاتیتحق يبرا

 شده پرداخته خارجی و داخلی یپژوهش ۀپیشین بررسی
 هايداده آوريجمع و پژوهش ۀپیشین بررسی براي است.

 استفاده شده تدوین فهرست از پژوهش هدف با متناسب
 ها،نامهپایان همچون موجود منابع در منظور بدین شد.

 در موجود قاالتم و پژوهشی هايطرح کتابخانه،
 ,Magiranهمچون موجود اطالعاتی هايپایگاه
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ERIC, ProQues ,Scopus, Springer 
,Irandoc, Science Direct, پرداختیم. جستجو به 

 برنامۀ شامل جستجو براي استفاده مورد کلیدواژگان
 یادگیري بر مبتنی درسی برنامۀ همراه، یادگیري درسی،
 مبتنی یادگیري ،مجازي آموزش ،دور از آموزش همراه،

 بر بود. عالی آموزش در اکر الگوي ،برخط آموزش ،وب بر
 این به ترتیب به اسناد و مقاالت بررسی روند اساس این
 مورد، 48 هاکلیدواژه با مرتبط مطالعات (کل است شرح
 مورد، 9 عناوین بررسی از پس نامرتبط مقاالت حذف

 ورود معیار د.ش بررسی مورد 39 پژوهش این در بنابراین
 بودن متناسب ،مطالعه این به شده انجام هايپژوهش
 پژوهش زبان و حاضر پژوهش اهداف با هاپژوهش عنوان

 تکراري همچنین .بود انگلیسی) و (فارسی نظر مورد
 معیار عنوان به گرفته صورت هايپژوهش عنوان بودن
 نتایج و هایافته ها،داده گردآوري از پس شد. لحاظ خروج

 بررسی و تحلیل مورد و استخراج تفکیک به هاپژوهش
 نیا در مطالعات ورود مراحل 1 شکل (در .گرفت قرار
  است). مشاهد قابل قیتحق

  
  هایافته
 آموزش با مرتبط هايمقاله تحلیل از پژوهش، این در

 تحلیل نتایج شد. استفاده علمی مدارك و اسناد همراه،
 علمی مدارك و اسناد ،همراه آموزش با مرتبط هايمقاله
  است آمده تفکیک به و ادامه در

 در خارجی و داخلی مقاالت بررسی و تحلیل 1 جدول
 اساس این بر دهد.می نشان را همراه آموزش با ارتباط
 عنوان سپس مقاله، نویسندگان/نویسنده عنوان ابتدا

 روش استخراجی، هايمقوله و هامؤلفه مقاله، یا پژوهش
 نهایت در و آمده پژوهش هر در استفاده مورد ابزار و

  است. شده ذکر شده مستخرج کدهاي
 کتاب، همچون علمی مدارك و اسناد بخش این در
 همراه آموزش با ارتباط در نامهپایان و پژوهشی طرح
 2 جدول در نتایج که گرفتند قرار تحلیل و بررسی مورد
  است. آمده

 مطالعات سازماندهی و پاالیش گزینش، مراحل نمودار .1 شکل

مقاالت و اسناد مرتبط با کلید 
 هاي تحقیقواژه

N=48  

ریبا مرتبط مقاالت و اسناد تق
 با متن کامل

N=36 

 کل مقاالت و اسناد نهایی
N=39 

حذف مقاالت و اسناد نامرتبط 
 پس از بررسی متن کامل

N=0 

حذف مقاالت و اسناد نامرتبط 
 پس از بررسی عناوین

N=9 
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  همراه آموزش با ارتباط در خارجی و داخلی مقاالت بررسی .1 جدول
 نویسنده/
  هاکدگذاري  ابزار و روش  هايمقوله و هامؤلفه  پژوهش عنوان  نویسندگان

 و اللهی فرج
  )1390( حقیقی

 آموزشی خط بر سنجش
 پذیرامکان و نوین راهبردي

  خط بر یادگیري ارزیابی براي

 نوین هايراهبرد درسی، هايپروژه ارزیابی و متداول ايچندگزینه هايآزمون
 مشاوره و کالسیهم سنجش خودارزیابی، کار، پوشه مشارکت، شامل: سنجش
 از استفاده داشت خواهند خط بر یادگیري تحقق در زیادي کارایی و نقش

 بیشتر را یادگیري و آموزشی تعامالت طرف یک از سنجش نوین راهبردهاي
 موجب دیگر طرف از شود؛می یادگیري عمق و کارایی افزایش باعث و ساخته

 تعامالت به بازخورد، ارائه با و شده آموزشی اهداف و انتظارات شدن برجسته
  .سازندمی معنادارتر را یادگیري و داده جهت یادگیري

 مطالعات روش
 اسنادي
 (مکتوب،

  الکترونیکی)

  متداول ايچندگزینه هايآزمون- 
  درسی هايپروژه ارزیابی - 

 سنجش نوین راهبردهاي وجود - 
 خودارزیابی، کار، پوشه رکت،(مشا

  مشاوره) و همکالسی سنجش

 فرج عزیزي،
 و سراجی اللهی،
  )1396( سرمدي

 یادگیري اثربخشی سنتزپژوهی
 علوم آموزش در الکترونیکی

 طراحی در آن الزامات و پزشکی
  اجرا و

 در هم پزشکی، علوم مختلف هايحوزه در الکترونیکی یادگیري که دادند نشان
 بوده اثربخش ترکیبی آموزش هايدوره در هم و الکترونیکی مالًکا هايدوره
 باید اثربخش الکترونیکی یادگیري نظام سازيپیاده و طراحی در همچنین .است

  .شود اجرا و شناسایی نیاز مورد فناوري و سازمانی پداگوژیکی، الزامات
 پداگوژیکی، الزامات شناسایی-   سنتزپژوهی

  ازنی مورد فناوري و سازمانی

 ابراهیم و گودرزي
  ،)1392( زاده

 وسیله به دور از آموزش تأثیر
 همراه تلفن متنی پیام سرویس

 بیماران متابولیک کنترل بر
  دیابتی

 مدیریت و بهداشتی خدمات ارایه در همراه تلفن از استفاده که دادند نشان
 به زمینه این در بیشتر مطالعات شاید و است کارآمد مزمن هايبیماري

 در بیماران آموزشی نیازهاي رفع و نوین هايروش از استفاده براي ریزينامهبر
  .گردد منجر کشورمان

 - کمی
 آزمایشی/
  نامهپرسش

  همراه تلفن از استفاده کارآمدي - 
  نوین هايروش کاربرد - 

 و زن پاپ
  )1389( همکاران

 طریق از آموزش روش دو تأثیر
 بر سخنرانی و همراه تلفن

  ویانهنرج یادگیري
 طریق از موزشآ به نسبت همراه تلفن طریق از موزشآ که اندداده نشان

  است داشته تاثیر هنرجویان یادگیري بر بیشتري میزان به سخنرانی
 آزمایشی - کمی
 از استفاده با

  نامهپرسش
 آموزش تاثیر و نقش به توجه - 

  یادگیري بر همراه تلفن

 و خانی افضل
  )1389( همکاران

 نظام ستقرارا سنجیامکان
 درمدارس مجازي آموزش

  سمنان استان متوسطه

 آموزش متوسطه مدارس در مجازي آموزش نظام استقرار امکان که دادند نشان
 لحاظ از .دارد وجود افزاريسخت زیرساخت لحاظ از سمنان استان پرورش و

 و الکترونیکی محتواي لحاظ از و باال به متوسط حد در افزارينرم زیرساخت
 حد در سازي فرهنگ اقدامات و متخصص انسانی نیروي و مجازي سدرو
 پشتیبانی و مالی منابع لحاظ از مجازي آموزش استقرار امکان .دارد وجود متوسط

  .ندارد وجود نیاز مورد

 با پیمایشی
 از استفاده
  نامهپرسش

  افزاريسخت زیرساخت به توجه - 
  افزارينرم زیرساخت به توجه - 
 و الکترونیکی يمحتوا به توجه - 

  مجازي دروس
  متخصص انسانی نیروي به توجه - 

  سازيفرهنگ اقدامات به نیاز –
  پشتیبانی و مالی منابع به توجه - 

 و آبادي فیض
  )1395( راد مومنی

 بر مشارکتی یادگیري ايرابطه
 مبتنی آموزشی راهبردهاي و خط

  آن بر

 یک در دانش یاجتماع ساختن در یادگیرندگان به کمک مدل، اصلی هدف
 یک در دانش ساختن که دادند نشان .است خط بر مشارکتی یادگیري محیط
 به که دارد قرار ارتباطی منازعات و اختالفات تأثیر تحت شبکه، بر مبتنی محیط
 براي را روشی اساساً مدل، این .آیندمی وجود به انسانی روابط در طبیعی طور

 مذکور، مدل راستا، همین در .کندمی هادپیشن ارتباطی اختالفات این با مواجهه
 فراارتباطی هايمهارت توسعه براي را آموزشی راهبردهاي از ايمجموعه
 به توانمی شده ارائه آموزشی راهبردهاي و مفاهیم از .دهدمی ارائه یادگیرندگان

 طبیعی طور به که انسانی پیچیده روابط الگوهاي درك .1 براي چارچوبی عنوان
 راهبردهاي ارائه .2 و آیندمی وجود به خط بر مشارکتی یادگیري هايمحیط در

 بر مشارکتی یادگیري هايمحیط توسعه براي آموزشی طراحان به پایه آموزشی
  .کرد استفاده خط

 استفاده با کمی
  از
  نامهپرسش

  دانش اجتماعی ساختن - 
 از ايمجموعه به توجه - 

 توسعه براي آموزشی راهبردهاي
 فراارتباطی يهامهارت

  یادگیرندگان
 روابط الگوهاي درك به توجه - 

  انسانی پیچیده
 پایه آموزشی راهبردهاي ارائه - 

 یادگیري هايمحیط توسعه براي
  مشارکتی

 و سلطانی کریمی،
  )1393( نوظهوري

 آموزش اجراي سنجیامکان
 )سیار( همراه یادگیري بر مبتنی

  هايدانشگاه در

 دانشگاه در همراه یادگیري بر مبتنی آموزش نظام قراراست امکان که دادند نشان
 منابع افزاري،نرم هايزیرساخت افزاري،سخت هايزیرساخت لحاظ از نور پیام

 بر مبتنی آموزش نظام استقرار امکان اما است پذیرامکان پشتیبانی و مالی
 تخصصم انسانی نیروي و محتوایی لحاظ از نور پیام دانشگاه در همراه یادگیري

  .ندارد وجود

 با پیمایشی
 از استفاده
  نامهپرسش

 هايزیرساخت به توجه - 
  افزاريسخت

 هايزیرساخت به توجه - 
  افزارينرم

  پشتیبانی و مالی منابع به توجه - 
  محتوایی لحاظ به توجه- 

  متخصص انسانی نیروي به نیاز- 

 سارانی و آیتی
)1391(  

 طریق از آموزش روش تأثیر
 نگرش و انگیزش بر همراه تلفن

 زبان به نسبت دانشجویان
  انگلیسی

 شدت بر مثبتی تأثیر همراه تلفن طریق از آموزش که یافتند دست نتیجه این به
 انگیزش، شدت بر مثبت تأثیر -     است داشته دانشجویان در نگرش و عالقه انگیزش،

  نگرش و عالقه

 و دهقانزاده برزگر،
  )1391( زاده مقدم

 تا ونیکیالکتر یادگیري از
  نظري مبانی :سیار یادگیري

 آموزشی، هايآرمان از بسیاري که است ساخته فراهم را ايزمینه سیار یادگیري
 زمان، و مکان هر در یادگیري یادگیري، در خودراهبري مستقل، یادگیري مانند

 رسمیت به عالئق، حسب به محتوا انتخاب حق یادگیري، امر در فراگیر استقالل
 هايقالب در هامثال ارائه امکان دانشجویان، فردي هايتفاوت ترواقعی شناختن
 ارزیابی و مشارکتی یادگیري و آموزش اي،رایانه امکانات از استفاده با ترملموس

  .کندمی جلوه ترتحقق قابل ها،آموخته از بازخورد سریع ارائۀ و

  مروري مقاله

  مستقل یادگیري آوردن فراهم - 
  یادگیري در خودراهبري - 

  زمان و مکان هر در یادگیري - 
  یادگیري امر در فراگیر استقالل - 

 حسب به محتوا انتخاب حق - 
  عالئق

 ترواقعی شناختن رسمیت به - 
  دانشجویان فردي هايتفاوت

 هايقالب در هامثال ارائۀ امکان- 
 امکانات از استفاده با ترملموس

  ايرایانه
  مشارکتی یادگیري و آموزش - 
 از بازخورد سریع ارائه و رزیابیا- 

  هاآموخته
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 بان دیده و مرادي
)1397(  

 در سیار یادگیري جایگاه
 پزشکی: علوم هايدانشگاه
  هاچالش و پیامدها نظرات،

 .نمودند حمایت پزشکی آموزش در روش این مثبت اثرات از شده بررسی مطالعات
 یادگیرنده بودن، دسترس در از بود عبارت یادگیري از نوع این هايمشخصه ترینمهم
 با نبودن آشنا باال، هزینه ها،زیرساخت نبود طرفی از .غیررسمی و شخصی بودن، محور
 آموزش و یادگیري روش این هايچالش از کاربردي افزارهاينرم کمبود و هاروش این
 عضايا آموزش به نیاز هاروش این از استفاده مختلف، مطالعات نتایج به توجه با .بود
 در گرفته صورت هايپیشرفت به توجه با و رو این از .دارد آموزشی مدیران و علمی هیئت
 هايپژوهش و حوزه این در تخصصی هايپانل و آموزشی هايکارگاه برگزاري حوزه این

  گرددمی پیشنهاد روش این تأثیرات و ابعاد شدن نمایان براي بیشتر

  بودن دسترس در -   محتواي تحلیل
  بودن محور دگیرندهیا - 

 در مجازي آموزش جایگاه  )2003( نیکولز
  دانشجویان یاگیري

 به و گیرد قرار استفاده مورد مختلفی صور به تواندمی مجازي آموزش که داد نشان
 اطالعات آموزش این با شود. آموخته فراگیران به زمانغیرهم و زمانهم صورت دو

 شوندمی مواجه مشکلی با آنها که رديموا در همچنین و شده روز به فراگیران
  کنند. برقرار ارتباط مربوطه استاد توانندمی

 با پیمایشی
 از استفاده
  نامهپرسش

  فراگیران اطالعات شدن روزبه -

 هايدوره کیفیت ارزیابی  )2003( گري مک
  برخط آموزشی

 خاطرنشان وي است. کرده شناسایی را برخط، هايدوره طراحی مهم عوامل او
 مهمی عوامل مشارکت، و تعامل انعطاف، برخط درسی برنامه طراحی در که ساخته

  هستند.

 با پیمایشی
 از استفاده
  نامهپرسش

  پذیريانعطاف به توجه -
  یادگیري در تعامل به توجه -
 امر در مشارکت نقش به توجه -

  یادگیري

 کیفیت تاثیرگذار عوامل بررسی  )2004( سانگ
  خط بر هايدوره اموزشی

 استفاده، قابلیت و بازخورد تسهیالت، طراحی، تعامل، :همچون مواردي داد، نشان
  گذارندمی تأثیر خط بر هايدوره اموزشی کیفیت از یادگیرندگان درك

 با پیمایشی
 از استفاده
  نامهپرسش

  یادگیري امر در تعامل به توجه -
  مناسب طراحی -
  تسهیالت وجود -
  بازخورد به توجه -

  استفاده تقابلی -
  یادگیرندگان درك افزایش -

 همکارانش و چن
)2004(  

 امر در همراه آموزش نقش
  یادگیري

 به تعهد و انگیزه افزایش با یادگیرندگان رضایت باالي سطوح که است آن از حاکی
 از گیريکناره میزان کاهش و تحصیلی موفقیت الکترونیکی، یادگیري برنامه

  است همراه آموزش

 با پیمایشی
 از استفاده
  نامهپرسش

  یادگیرندگان رضایت افزایش-
 برنامه به تعهد و انگیزه افزایش -

  الکترونیکی یادگیري
  تحصیلی موفقیت -

  گیري کناره میزان کاهش-

 همکاران و گزر ال
)2010(  

 بر مبتنی رسانیاطالع سیستم
  سیار ابزارهاي

 کوچکی، به توجه با مراهه تلفن جمله از سیار ابزارهاي که رسیدند نتیجه این به
 یادگیري در سازگاري و پذیريانعطاف باعث داشتن، جاییجابه قابلیت و بودن سبک
 خود دانشجویان به که دهدمی را امکان این هادانشگاه به همچنین .شودمی

  .باشند داشته رسانیاطالع براي بهتري دسترسی

 با پیمایشی
 از استفاده
  نامهپرسش

  پذیريانعطاف -
 امر در سازگاري آوردن فراهم -

  یادگیري

 و بویال اوزون
  )2009( همکاران

 دانشجویان نگرش
 نزدیک خاور هايدانشگاه

 سیار یادگیري به شمالی قبرس
 افزایش در آن کاربرد و

  محیطی زیست هايآگاهی

 محیطی زیست اطالعات زمینۀ در و بوده دانشجویان این مثبت نگرش دهندة نشان
 معنادار بطور سیار یادگیري دوره، در کننده شرکت دانشجویان گاهیآ میزان نیز

  است یافته افزایش

 با پیمایشی
 از استفاده
  نامهپرسش

  معنادار یادگیري افزایش-

 همکارانش و درنالیا
)2008(  

 از استفاده سنجیامکان
 در همراه تلفن هايفناوري
 و سالمت ارزیابی هايآموزش
  تارانپرس اجتماعی هايمراقبت

 اما است مساعد سیار یادگیري از استفاده به فراگیران نگرش چه اگر که دادند نشان
  دارد نیاز فراوان حمایت و آموزش به همراه تلفن فناوري از استفاده

 با پیمایشی
 از استفاده
  نامهپرسش

  فراوان حمایت و آموزش به نیاز -

 و کوربیل رن
 کوربیل ولدیس

)2007(  
 سیار دگیريیا براي شما آیا

  اید؟آماده

 یادگیري و آموزش که دهدمی اجازه سیار، یادگیري که یافتند دست نتیجه این به
 ابزار و حمل قابل هايدستگاه کالس، در و رود پیش سنتی هايکالس از فراتر

 دهند افزایش را پذیريانعطاف فراگیران و گرانآموزش که شوندمی باعث ارتباطات
 انتقال از بایستی آموزشگران .سازند فراهم تعامل براي را جدیدي هايفرصت و

 یادگیري جدید هايروش ایجاد هدف با یادگیري، کنندگانتسهیل به دانش دهنده
  .یابند تغییر است، درازمدت و مشارکتی تر،مناسب که

 با پیمایشی
 از استفاده
  نامهپرسش

 براي پذیريانعطاف افزایش -
  فراگیران و گرانآموزش

 جدیدي هايفرصت آوردن فراهم -
  تعامل براي

 از گرانآموزش نقش تغییر -
 به دانش دهندهانتقال
  یادگیري کنندگانتسهیل

 یادگیري جدید هايروش ایجاد -
  درازمدت و مشارکتی

 پافن و ورث ونت
)2005(  

 استفاده با یادگیري محیط تغیر
  سیار یادگیري از

 فراگیرمحور را یادگیري سیار، شخصی ارهايابز پذیرش که رسیدند نتیجه این به
 منجر که کندمی ایجاد را بیشتري خالقانه یادگیري هايمحیط ابزار این و کندمی

  .شودمی فعال یادگیري و خالقیت افزایش به

 با پیمایشی
 از استفاده
  نامهپرسش

  فراگیرمحور ایجادیادگیري -
  خالقانه یادگیري هايمحیط ایجاد -

  )2007( کامر
 از یادگیري نقش مقایسه

 هايروش با همراه تلفن طریق
  سنتی

 اعتقاد وي تحقیق در کنندگانشرکت درصد 73 حدود که رسید نتیجه این به
 با مقایسه در بودن، محور یادگیرنده دلیل به همراه تلفن طریق از یادگیري داشتند
  شود.یم کمتر فراموشی و بیشتر یادگیري باعث یادگیري، سنمتی هايروش

 با پیمایشی
 از استفاده

  نامهپرسش

  بودن محور یادگیرنده -
 فراموشی و بیشتر یادگیري باعث -

  کمتر

 فرایند در همراه تلفن گوشی از استفاده به دانشجویان که دادند نشان پژوهشی در  یادگیري در همراه تلفن نقش  )2009( داهلر و ایا
  هستند. مندعالقه یادگیري

 با پیمایشی
 از فادهاست

  نامهپرسش
  یادگیري در عالقه ایجاد -
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  همراه آموزش با ارتباط در )نامهپایان و پژوهشی طرح (کتاب، علمی مدارك و اسناد بررسی .2 جدول
  هاکدگذاري  محورها  نویسندگان

  )1389( همکاران یاسینی

 گوشی مانند رونیکیالکت ابزار یک طریق از زمانغیرهم و زمانهم طور به سیار یادگیري اصطالح
 طریق از یادگیري به اشاره سیار، یادگیري اصطالح تأکید گیرد.می صورت همراه تلفن
 به درس کالس یک مانند ثابت، مکان یک در تواندمی که دارد نقل و حمل قابل هايتکنولوژي

 نوع ینا که است دور راه از یادگیري از نوعی سیار یادگیري دیگر، عبارت به .شود گرفته کار
 است. نقل و حمل قابل یا ثابت هايتکنولوژي با او تعامل و یادگیرنده فعالیت روي بر یادگیري
 اشتراك کند.می فراهم را موجود متفاوت یادگیري مواد تمام به دسترسی امکان سیار، یادگیري

 و واسطهبی صورت به کنند،می استفاده آموزشی مواد و محتوا همان از که دیگري افراد تمام میان
 و هاکتاب جایگزینی علت به را عجیبی هايقابلیت سیار یادگیري همچنین، گیرد.می صورت فوري
 و دلچسب یادگیري نوع این عالوه، به آورد.می همراه به خود با کوچک حافظه یک در هانوشته

 به دلپذیرتر، و تراثربخش تجارب براي سیار یادگیري از استفاده بنابراین، است؛ کننده سرگرم
 و بردارد میان از را یادگیري مکانی هايمحدودیت تواندمی سیار، یادگیري است. پذیر امکان آسانی
 این در بخشد. تحقق حمل، قابل هايرسانه از استفاده طریق از را همیشگی یادگیري نوید تواندمی

  گرددنمی درس کالس و مدرسه محیط به محدود یادگیري دیگر صورت،

  نقل و حمل قابل هايتکنولوژي طریق از ادگیريی -
 قابل یا ثابت هايتکنولوژي با او تعامل و یادگیرنده فعالیت روي بر یادگیري -

  نقل و حمل
  متفاوت یادگیري مواد تمام به دسترسی امکان آوردن فراهم -

 واسطهبی صورت به آموزشی مواد و محتوا همان از دیگري افراد میان اشتراك -
  وريف و

  کوچک حافظه یک در هانوشته و هاکتاب جایگزینی قابلیت -
  سرگرم و دلچسب یادگیري -

  پذیرامکان و دلپذیرتر تر،اثربخش تجارب آوردن فراهم -
  یادگیري براي مکانی هايمحدودیت بردن بین از -

  العمرمادام یادگیري نویدبخش-

  )1390( آتشی پور

 هر در و زمان هر در یادگیرندگان که است نیاز مورد یديجد آموزشی شیوة اطالعات، عصر در
 هاينظام بقاي ادامه باشند؛بنابراین، داشته دسترسی دانش به بتوانند نژادي و جنس هر از و مکان

 مناسب حل راه یک سیار یادگیري رو، این از نیست. پذیرامکان سنتی آموزش طریق از آموزشی
 و سیار ارتباطی هايشبکه از استفاده با است. روز دانش و اطالعات کسب به مندانعالقه براي

 یادگیري مقوله در شگرف تحولی ساززمینه توانمی مناسب، افزاريسخت و افزارينرم بسترهاي
  بود

  مکان هر در و زمان هر در یادگیرندگان -
  مناسب افزاريسخت و افزارينرم بسترهاي از گیريبهره -

 همکاران و پور سعیدي
)1390(  

 از یکی عنوان به یادگیري و آموزش امر در اطالعات و ارتباطات تکنولوژي توسعه و کاربرد با
 عنوان به نیز سیار یادگیري مفهوم میالدي سوم هزارة طلیعه در بشري، پیشرفت اصلی هايزمینه
 ت.اس رسیده ظهور منصه به بشر براي تکنولوژي این دستاوردهاي ترینمهم و آخرین از یکی

 این انواع سایر به نسبت که است الکترونیکی یادگیري از یافته توسعه شاخه یک سیار یادگیري
 با را یادگیري محیط در حاضر افراد سایر با تعامل و یادگیري محتواي به دسترسی امکان یادگیري

  سازدمی فراهم فراگیران براي بیشتري سهولت

  یادگیري محتواي به دسترسی امکان -
  یادگیري محیط در حاضر افراد سایر با لتعام -

  فراگیران براي بیشتري سهولت -

 میان را مشارکتی یادگیري محیط و برده بین از را جغرافیایی مرزهاي سیار یادگیري هايتکنولوژي  )1393( زاده حاجی و فیروزي
  کندمی فراهم خارجی هايگروه

 جغرافیایی مرزهاي بردن بین از -
  مشارکتی دگیريیا محیط ایجاد -

  )1393( احمدگل

 به تر بیش دسترسی شامل پرورش و آموزش جهانی اصل به دستیابی بر تواندمی سیار یادگیري
 روشن تأثیر یک پرورش و آموزش در جنسی تبعیض بردن بین از و کودکان همۀ براي آموزش
 بر تواندمی راههم آموزش طریق از پرورش و آموزش به دسترسی افزایش واقع در باشد. داشته
 همراه یادگیري شود. واقع موثر مدت بلند در انسانی پایدار توسعۀ و سوم هزارة توسعۀ اهداف

 هستند ضعیف آموزشی هايزیرساخت نظر از که مناطقی یا و توسعه حال در کشورهاي در تواندمی
 صورت به است عرضه از بیش تقاضا یا است دشوار هاآن براي نیاز مورد منابع به دسترسی و

  شود. واقع مفید معناداري

 همۀ براي آموزش به بیشتر دسترسی -
  آموزش در جنسی تبعیض بردن بین از -
  پرورش و آموزش به دسترسی افزایش -

  انسانی پایدار توسعه -

  )1387( شبستر انتظاري

 به هاآن لتمای و شوند ترنزدیک یکدیگر به افراد تا گردیده باعث سیار هايتکنولوژي پیشرفت
 تا کندمی فراهم را امکان این سیار یادگیري یابد. افزایش پیش از بیش هاتکنولوژي این از استفاده
 گردد. محقق واقع به مکان، هر و زمان هر در همه، براي یادگیري یعنی الکترونیک یادگیري هدف
 امکان و کنند انتخاب هاستفاد براي را مکان بهترین توانندمی مربیان و فراگیران ترتیب این به
 انجام نیز حرکت حال در حتی تواندمی یادگیري و آیدمی وجود به یادگیرندگان و مربیان بین تعامل

 بود. نخواهد محدود کامپیوتر پشت نشستن حتی یا کالس فضاي به دیگر یادگیري و شود
 بدون پذیر،انعطاف ادگیريی پایه بر و دارد الکترونیک یادگیري با متفاوت پارادایمی سیار یادگیري

  است. کاربر محوریت با مکان و زمان محدودیت

 دیگر یک به افراد شدن ترنزدیک -
  مکان هر و زمان هر در همه، براي یادگیري تحقق -

  یادگیرندگان و مربیان بین تعامل امکان -
  حرکت حال در حتی یادگیري افتادن اتفاق -

  پذیرانعطاف -
  کاربر محوریت با مکان و زمان محدودیت بدون -

  )1395( باوردي

 که ابزار این است. همراه تلفن ارتباطات، و اطالعات فناوري عصر در نوین و مهم هايپدیده از
 نیز و بودن حمل قابل بودن، دسترس در جمله از هاییویژگی گسترده، امکانات داشتن بر عالوه

 تلفن تکنولوژي از صحیح استفاده رود. کار به یريیادگ و آموزش در تواندمی دارد، آسان جاییبهجا
 ارمغان به خود با نیز را زمان از بهینه گیريبهره آموزش، کیفیت ارتقاي بر عالوه تواندمی همراه

  آورد

  گسترده امکانات داشتن -
  بودن دسترس در -

  آسان جاییبهجا نیز و بودن حمل قابل -
  آموزش کیفیت ارتقاي موجب -

  زمان از بهینه يگیربهره -
 فالح ابراهیم و راد رضایی

)1393(  
 از استفاده با آموزشی مطالب ارائۀ شیوة فرد به منحصر جذابیت و تازگی بودن، جدید به عنایت با

 آنان یادگیري توان بالطبع و شده جلب فراگیراندگان توجه و عالقه همراه)، (تلفن سیار یادگیري
  است یافته افزایش

  مطالب ارائۀ در فرد به منحصر جذابیت و تازگی بودن، جدید -
  فراگیراندگان توجه و عالقه جلب -

  یادگیري توان افزایش -

  )2006( گاردنر و هولمز
 هاينظام و اینترنت مانند ارتباطی و اطالعاتی هايفناوري از گیريبهره الکترونیکی، یادگیري
 و منابع به دسترسی تسهیل طریق از ريیادگی کیفیت بهبود براي ايفرارسانه و ايچندرسانه
  است. دور راه از مشارکت و تعامل چون کارهایی و ساز کردن فراهم و آموزشی خدمات

  ارتباطی و اطالعاتی عاي فناوري از گیري بهره -
  آموزشی خدمات و منابع به دسترسی تسهیل طریق از یادگیري کیفیت بهبود -

  دور راه از مشارکت و ملتعا چون کارهایی و ساز کردن فراهم -

  )2004( وانگ

 ارایه مکان و زمان به توجه بدون یادگیرندگان، براي را اطالعاتی و تجربیات یادگیري، از نوع این
 که خط بر یادگیري تجربیات و آموزشی هايمحیط در رو پیش مسایل حل عالوه به دهد،می

 توسعه است، شده یادگیري از نوع این محبوبیت موجب آنهاست، علل از یکی سیار هايتکنولوژي
 به نیاز که هایی آن براي و کار حال در متخصصان براي مهمی مزایاي سیار هايتکنولوژي
 مزایاي از دو هر یادگیرندگان، هم و متخصصان هم همچنین است. کرده فراهم دارند اطالعات
 آنها، رشد به رو پیشرفت و یارس هايتکنولوژي توسعه نتیجه در شوند.می مند بهره سیار یادگیري

 کرده آموزش از حیطه هر به زیادي هايکمک و است داده افزایش را سیار یادگیري محبوبیت
 کرده جلب خود به را مختلف هايرشته در محققان از بسیاري توجه سیار، یادگیري گفت باید است.

 را یادگیري افزایش براي سیار هايتکنولوژي کاربست بالقوه هايتوانایی افراد این و است
 که کنند کشف تربیتی هايروش که است این جدید هايتکنولوژي محوري نکتۀ اند.فهمیده
 توانمی بنابراین آورند. وجود به را مرسوم هايروش از پایدارتر همچنین و باال کیفیت با یادگیري
 در و مندنظام صورت به و دبیای مرسوم هايیادگیري کمک به تواندمی سیار یادگیري که دریافت

  شود. واقع موثر آموزشی اهداف به رسیدن براي یادگیري، انواع دیگر با ارتباط

  یادگیرندگان براي اطالعاتی و تجربیات آوردن فراهم -
  یادگیري در مکان و زمان به توجه عدم -

  یادگیري تجربیات و آموزشی هايمحیط ایجاد به کمک -
  باال کیفیت با یادگیري -



 63      عالی آموزش در اکر الگوي بر تأکید با همراه یادگیري بر مبتنی درسی برنامه سنتزپژوهی :همکاران و فام رياژد ناصر

 

 یعلم مدارك و اسناد یبررس و لیتحل 2 شماره جدول
 اساس نیا بر دهد.می نشان را همراه آموزش با ارتباط در منابع
 دیتاک مورد يمحورها سپس سندگان،ینو/سندهینو عنوان ابتدا
  است. شده ذکر شده مستخرج يکدها تینها در و است آمده

 ادغام از حاصل شده راجاستخ يکدها جدول ادامه در
 نیا در است. آمده منابع و یعلم مدارك و اسناد و مقاالت
 آمده دست به مختلف يکدها از یفهرست پژوهش، از بخش

 نیبنابرا ؛شوند مرتب نیمضام قالب در کدها نیا دیبا که است
 يهادهیا ثبت و مکرر ۀمطالع با و هاداده دنکر مکتوب از بعد
 تینها در و گردد مشخص معنادار يکدها ات دیگرد تالش ه،یاول

 در هالیتحل از مستخرج ۀیپا نیمضام یینها و شده ادغام شکل
  است. آمده 3 جدول قالب

  

 ابزار یک یا تلفن واسطۀ به آموزش از شدن برخوردار توانایی آمدن فراهم -  است دیجیتالی کمکی ابزار یک یا تلفن وسیلۀ به آموزش، از شدن برخوردار توانایی سیار، یادگیري  )1998( هریس پال
  دیجیتالی کمکی

  )2011( آلکان و کوروکو
 از استفاده با آموزشی نیازهاي کردن برآورده براي که ستا دور راه از دگیريیا از مدلی سیار یادگیري
 براي تواندمی و است کرده پیدا ظهور که است یادگیري از مدلی و است شده طراحی سیار ابزارهاي
  شود واقع سودمند بسیار خاص، زمان از مستقل یادگیري تجربیات کردن فراهم با آموزاندانش

  خاص زمان از قلمست یادگیري تجربیات کردن فراهم -

 و کنتونی کامبوراکیس،
  )2004( ساپوناس

 هر در یادگیري تجربه ایجاد براي الکترونیک یادگیري با سیار ابزارهاي تالفی نقطه سیار یادگیري
  مکان هر و زمان هر در یادگیري تجربه ایجاد -  داند.می مکان هر و زمان

 و زمان هر در یادگیري امکان با الکترونیکی یادگیري از جدیدي مرحله انعنو به سیار یادگیري از  )2004( همکاران و جورجیف
  کندمی یاد حمل قابل و سیار ابزارهاي از استفاده با مکان هر

  مکان هر و زمان هر در یادگیري امکان -
  حمل قابل و سیار ابزارهاي از استفاده -

 و مکان هر در که دهدمی امکان افراد به سیم، بی سیار فناوري از استفاده طریق از سیار یادگیري  )2009( آلی
  مکان هر و زمان هر در یادگیري ایجاد -  یابند. دست یادگیري مواد به زمانی هر

  )2007( تراکسلر

 آموزش پشتیبانی و ارایه صرف از فراتر چیزي آن و کندمی بیان سیار یادگیري از تري جامع تعریف
 یادگیري زیرا کندمی تأکید غیررسمی و رسمی هايآموزش یهکل شامل بلکه سیار، ابزارهاي توسط
 ایفاء غیررسمی یادگیري هايفرصت و رسمی یادگیري بین اتصال براي را پلی نقش تواندمی سیار

 است، یادگیرنده براي معتبر و بودن زمینه به آگاه کرده تأکید آن بر تراکسلر که دیگري نکته نماید.
 گرفته صورت ابزارها این بیشتر شخصی جنبه و سیار ابزارهاي خاص طشرای به توجه واقع در که

  باشد داشته مهمی تأثیرات تواندمی سیار یادگیري در سازيشخصی که معناست این به و است

  غیررسمی یادگیري هايفرصت و رسمی یادگیري بین پلی سیار یادگیري-
  یادگیرنده براي معتبر و بودن زمینه به آگاه -

  یادگیري در سازيشخصی به توجه -

  )2006( مورفی

 اختصار به ادامه در مزایا و منافع این از برخی است. شده ارائه مختلفی مزایاي سیار یادگیري براي
 کارایی افزایش سوادآموزي، نرخ افزایش آموزشی، هايفرصت توسعۀ شود.می داده توضیح
 امکان تدریس، کیفیت بهبود و پیشرفت ،پیشرفته جامعه توسعه آموزش، کیفیت افزایش یادگیري،

 دهد،می قرار فراگیر دسترس در خصوصی و شخصی صورت به را آموزش اطالعات، نمودن روز به
 آن از زمانی و موقعیت هر در و مرده هايزمان در تواندمی (فراگیر فراگیران زندگی با متناسب
 دسترسی اجازه آورد.می وجود به مکانی هر در را استفاده امکان آن بودن حمل قابل کند)، استفاده

 دهدمی را امکان این دهد،می هستند پراکنده و افتاده دور مناطق در که کسانی براي یادگیري به
 این باشد. پذیرامکان دهد رخ که موقعیت هر در یادگیري فرایند و شده ثبت موجود هايداده تا

 خود زمان مدیریت و یادآوري دریافت، براي قبول قابل روش یک که دهدمی فراگیر به را ادراك
 فراگیرمحور هايگروه تشکیل امکان استادان، و مربیان به سریع و آسان دسترسی کند، بینیپیش

 افزایش فعال، یادگیري بهبود جدید، آموزشی هايمحییط کردن فعال اطالعات، تبادل جهت
 تلفیق و طرفه دو تعامالت افزایش آموزش، در پذیريانعطاف آموزشی، منابع به دسترسی

  آورد.می فراهم را دیگر یک در یادگیري مختلف محتواهاي

  آموزشی هايفرصت توسعه -
  آموزي سواد نرخ افزایش -
  یادگیري کارایی افزایش-
  آموزش کیفیت افزایش-
  پیشرفته جامعه توسعه -

  تدریس کیفیت بهبود و پیشرفت-
  اطالعات نمودن روز به امکان-

  خصوصی و شخصی صورت به آموزش دادن ارقر -
  فراگیران زندگی با متناسب -

  بودن. حمل قابل -
  پراکنده و افتاده دور مناطق در افراد براي یادگیري به دسترسی اجازة -

  موقعیت هر در یادگیري فرایند و موجود هايداده ثبت امکان -
  زمان مدیریت و یادآوري دریافت، جهت فراگیران ادراك بینیپیش امکان -

  استادان و مربیان به سریع و آسان دسترسی -
  اطالعات تبادل جهت محور فراگیر هايگروه تشکیل امکان -

  جدید آموزشی هايمحییط کردن فعال -
  فعال یادگیري بهبود -

  آموزشی منابع به دسترسی افزایش -
  آموزش در پذیريانعطاف-
  طرفه دو تعامالت افزایش -

  دیگر یک در یادگیري مختلف ايمحتواه تلفیق -

  
  
  

  )2011( نادیر و فزیل

 یادگیري جدید هايروش در فعاالنه صورت به و دارد قرار یادگیري مرکز در یادگیرنده یادگیرنده:
 براساس موبایل کمک به یادگیري هستند. یادگیرنده خدمت در دیگر عناصر و شودمی درگیر
 اطالعات مدرسان سنتی، آموزشی هايمحیط در یاددهنده: ،است یادگیرنده مقاصد و تجارب نیازها،

 به بیشتر دسترسی امکان فناوري، در تغییر با تازگی به اما دادندمی انتقال فراگیران به هاکتاب از را
 شاگردان و والدین معلمان، مشورت با باید محتوا محتوا: است.، شده فراهم فراگیران براي اطالعات
 یا کاربر یک باید فراگیران به محتوا انتقال براي باشد. نداشته نقش آن در معلم تنها و گیرد صورت
 اختیار در سرگرمی یا تعاملی هايبازي طریق از را محتوا اینکه یا و کند حمایت آن از سرور
 یادگیري: محیط کرد، استفاده اي چندرسانه عناصر و گرافیک از باید محتوا در داد. قرار فراگیران
 از باشند. ارتباط در برخط صورت به زمانی هر در فراگیران که شود طراحی ايگونه به ایدب محیط
 تعامل اطالعات، به زمان هر در راحت دسترسی موبایل طریق از یادگیري محیط هايمزیت جمله
 ارزشیابی: هاست.وبالگ و اجتماعی هايشبکه به دسترسی شاگرد، -شاگرد تعامل معلم، -شاگرد
 عملکرد و ثبت از تواندمی همراه تلفن فناوري است. موبایل طریق از یادگیري حیاتی جزء یارزشیاب

 هايبسته ها،داده پایگاه به مربوط هايسیاهه طریق از یادگیرندگان ارزیابی کند. ارزیابی یادگیرنده
  گیرند.می صورت پروژه ارزیابی و گفتگو هايانجمن برخط، هايآزمون افزاري،نرم

  یادگیري مرکز در ادگیرندهی -
  یادگیري امر در یادگیرنده بودن فعال -

  یادگیرنده خدمت در عناصر-
  یادگیرنده مقاصد و تجارب نیازها، براساس موبایل کمک به یاگیري -

  فراگیران براي اطالعات به بیشتر دسترسی امکان آوردن فراهم-
  شاگردان و والدین معلمان، با مشورت صورت به محتوا -

  اطالعات به زمان هر در راحت دسترسی -
  معلم -شاگرد تعامل -
  شاگرد -شاگرد تعامل -

  ها وبالگ و اجتماعی هايشبکه به دسترسی -
  یادگیرنده عملکرد ارزیابی و ثبت -

  هاداده پایگاه به مربوط هايسیاهه طریق از یادگیرندگان -
  افزارينرم هايبسته -

  برخط هايآزمون-
  پروژه ارزیابی و گفتگو هايانجمن -
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  کدها  مولفه

  منطق

  یادگیري بر راههم تلفن آموزش تاثیر و نقش به توجه
  دانش اجتماعی ساختن
  مستقل یادگیري آوردن فراهم

  یادگیري در خودراهبري
  بودن دسترس در

  بودن محور یادگیرنده
  فراگیران اطالعات شدن روزبه

  یادگیرندگان درك افزایش
  یادگیرندگان رضایت افزایش
  کیالکترونی یادگیري برنامه به تعهد و انگیزه افزایش
  تحصیلی موفقیت
  سرگرم و دلچسب یادگیري
  العمر مادام یادگیري نویدبخش
   همۀ براي آموزش به بیشتر دسترسی

  آموزش در جنسی تبعیض بردن بین از
  پرورش و آموزش به دسترسی افزایش
 انسانی پایدار توسعۀ
  مکان هر و زمان هر در همه، براي یادگیري تحقق
  آموزشی خدمات و منابع به دسترسی تسهیل طریق از یادگیري کیفیت بهبود
  فراگیراندگان توجه و عالقه جلب
  یادگیري در سازيشخصی به توجه
  آموزشی هايفرصت توسعۀ
  آموزي سواد نرخ افزایش
  یادگیري کارایی افزایش
  پراکنده و افتاده دور مناطق در افراد براي یادگیري به دسترسی اجازه

  مقاصد و اهداف

  نیاز مورد فناوري و سازمانی پداگوژیکی، الزامات شناسایی
  یادگیرندگان فراارتباطی هايمهارت توسعه براي آموزشی راهبردهاي از ايمجموعه به توجه
  انسانی پیچیده روابط الگوهاي درك به توجه

  رکتیمشا یادگیري هايمحیط توسعه براي پایه آموزشی راهبردهاي ارائه 
  دانشجویان فردي هايتفاوت ترواقعی شناختن رسمیت به

  یادگیري امر در سازگاري آوردن فراهم
  معنادار یادگیري افزایش

 و محتوا
  سازماندهی

  محتوایی لحاظ به توجه
  عالئق حسب به محتوا انتخاب حق

  هاایانهر امکانات از استفاده با ترملموس هايقالب در هامثال ارائۀ امکان
  پذیريانعطاف به توجه

  مناسب طراحی
  یادگیري محتواي به دسترسی امکان
  یکدیگر در یادگیري مختلف محتواهاي تلفیق
  افزارينرم هايبسته
  شاگردان و والدین معلمان، با مشورت صورتبه محتوا

 هايفعالیت
  یادگیري

  نوین هايروش کاربرد
  نگرش و عالقه زش،انگی شدت بر مثبت تأثیر
  یادگیري امر در مشارکت نقش به توجه
  یادگیري امر در تعامل به توجه
  دیجیتالی کمکی ابزار یک یا تلفن وسیلۀ به آموزش از شدن برخوردار توانایی
  یادگیري تجربیات و آموزشی هايمحیط ایجاد به کمک
  فراگیرمحور یادگیري ایجاد
  خالقانه یادگیري هايمحیط ایجاد
  خاص زمان از مستقل یادگیري تجربیات کردن فراهم

  معلم نقش
  مشارکتی یادگیري و آموزش ایجاد
  مطب ارائۀ در فرد به منحصر جذابیت و تازگی بودن، جدید

  یادگیري توان افزایش
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 کدهاي ادغام از حاصل نهایی جدول 3 شماره جدول
 علمی مدارك و اسناد پژوهشی، مقاالت بررسی از مستخرج

 شده استخراج شاخص 82 و مولفه 10 اساس این بر است.

 25 چرایی و منطق مؤلفه براي که ترتیب این به است.
 شاخص، 9 یادگیري هايفعالیت شاخص، 7 اهداف شاخص،
 3 بنديگروه شاخص، 13 منابع و مواد شاخص، 3 معلم نقش

 و سنجش و شاخص 2 زمان شاخص، 3 مکان شاخص،
 طور به نتایج که است شده استخراج شاخص 8 ارزشیابی
  است. آمده 3جدول در کامل

  
  بحث و گیرينتیجه
 برنامه الگوي منطق و ساختار نظري، مبانی بررسی براي
 در اکر الگوي بر تأکید با همراه یادگیري بر مبتنی درسی
 علمی، مدارك اسناد، بررسی و مندنظام مرور از عالی آموزش
 82 و مولفه 10 اساس این بر گردید. ادهاستف منابع و مقاالت
 مؤلفه براي که ترتیب این به است. شده استخراج شاخص
 هايفعالیت شاخص، 7 اهداف شاخص، 25 چرایی و منطق

 13 منابع و مواد شاخص، 3 معلم نقش شاخص، 9 یادگیري
 2 زمان شاخص، 3 مکان شاخص، 3 بنديگروه شاخص،
  است. شده استخراج شاخص 8 ارزشیابی و سنجش و شاخص
 درسی برنامۀ امروز که کرد اذعان باید هایافته تبیین در
 ترینمهم از یکی عنوان به همراه یادگیري بر مبتنی
 چرا گیرد؛ قرار تدوین و بررسی مورد باید آموزشی هايسیستم

 نیازهاي جوابگوي سنتی هايبرنامه از صرف گرفتن بهره که
 یادگیري بود. نخواهد امروز دنیاي در یادگیرندگان آموزشی
 کسب به اشاره الکترونیکی یادگیري از مدلی عنوان به سیار
 دارد سیار هايفناوري از گیريبهره با مهارت و نگرش دانش،
 هوشمند، هايهمراه تلفن چون سیار هايفناوري طریق از که
 این از گیريبهره گیرد.می صورت غیره و هاتاپ لپ ها،تبلت

 سیار یادگیري فرآیند در یادگیري هايفعالیت به رویکردها
 و دانش عصر با متناسب انسانی نیروي تربیت به و داده جهت

 نگرش افزایش احتمالی دالیل جمله زا .انجامدمی اطالعات
 به توانمی موبایل طریق از یادگیري به نسبت انشجویاند

 به و موقع به بازخورد و زمانی فواصل با تکرار و تمرین

  منابع و مواد

  همراه تلفن از استفاده کارآمدي
  افزاريسخت زیرساخت به توجه
  افزارينرم زیرساخت به توجه
   مجازي دروس و الکترونیکی محتواي به توجه
   متخصص انسانی نیروي به توجه
 پشتیبان و مالی منابع به توجه
  سازيفرهنگ اقدامات به نیاز
  نقل و حمل قابل هايتکنولوژي طریق از یريیادگ
  متفاوت یادگیري مواد تمام به دسترسی امکان آوردن فراهم
  کوچک حافظه یک در هانوشته و هاکتاب جایگزینی قابلیت
  پذیرامکان و دلپذیرتر تر،اثربخش تجارب آوردن فراهم
  حمل قابل و سیار ابزارهاي از استفاده
  یادگیرنده مقاصد و تجارب نیازها، براساس موبایل کمک به یاگیري

 بنديگروه
  آموزاندانش

  یادگیري امر در فراگیر استقالل
  یادگیري در تعامل به توجه
  اطالعات تبادل جهت فراگیرمحور هايگروه تشکیل امکان

  مکان
  مکان هر در یادگیري

  یادگیري براي مکانی هايمحدودیت بردن بین از
   جغرافیایی مرزهاي بردن بین از

  زمان هر در یادگیري  زمان
  زمان از بهینه گیريبهره

 و سنجش
  ارزشیابی

  متداول ايچندگزینه هايآزمون
  درسی هايپروژه ارزیابی
  مشاوره) و کالسیهم سنجش خودارزیابی، کار، پوشه مشارکت،( سنجش نوین راهبردهاي وجود
  هاآموخته از ردبازخو سریع ارائۀ و ارزیابی
  بازخورد به توجه
  برخط هايآزمون
  پروژه ارزیابی و گفتگو هايانجمن
   یادگیرنده عملکرد ارزیابی و ثبت
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 وسیله این بودن دسترس در فراگیر، حس چندین کارگیري
 بودن ايچندرسانه قابلیت مکانی، و زمانی محدودیت بدون
 و یادگیرنده بین آسان ارتباط کردن فراهم وسیله، این
 از بیشتر ەاستفاد سنتی، آموزش محیط به نسبت ددهندهیا

 رسمی، به غیررسمی یادگیري محیط اتصال وقت، و زمان
 یادگیري سنتی هايروش به نسبت روش این پذیريانعطاف

 کرد اشاره ستادا با فشار بدون و ترراحت ارتباط کردنِ برقرار و
  )2018 ،1هانگ و هاتلب (لیوا،
 حقیقی و اللهی فرج نتایج با حدوديتا نتایج اساس این بر

 همکاران و عزیزي )1396( همکاران و يمحمود )،1390(
 و خانی افضل )،1392( زاده ابراهیم و گودرزي )،1396(

 )،1393( نوظهوري و سلطانی کریمی، )،1389( همکاران
 و درنالیا ،)2017( همکاران و گزر ال )،2003( نیکولز

 و )2007( کوربیل ولدیس و کوربیل رن ،)2008( همکارانش
   باشد.می همسو )2005( پافن و ورث ونت

 که دادند نشان )1390( حقیقی و اللهی فرج ارتباط این در
 تعامالت طرف یک از سنجش نوین راهبردهاي از استفاده
 و کارایی افزایش باعث و ساخته بیشتر را یادگیري و آموزشی
 شدن رجستهب موجب دیگر طرف از شود؛می یادگیري عمق

 تعامالت به بازخورد، ارائه با و شده آموزشی اهداف و انتظارات
 سازند.می معنادارتر را یادگیري و داده جهت یادگیري
 سودمندي متغیر که دادند نشان )1396( همکاران و يمحمود
 نگرش بر سیستم کاربرد و شده درك سهولت شده، درك

 بوده مؤثر یلموبا وسیله به یادگیري به نسبت دانشجویان
 یادگیري که دادند نشان )1396( همکاران و عزیزي است.

 در هم پزشکی، علوم مختلف هايحوزه در الکترونیکی
 آموزش هايدوره در هم و الکترونیکی کامالً هايدوره

 )1392( زاده ابراهیم و گودرزي است. بوده اثربخش ترکیبی
 خدمات ۀئارا در همراه تلفن از استفاده که دادند نشان

 نیکولز .است کارآمد مزمن هايبیماري مدیریت و بهداشتی
 صور به تواندمی مجازي آموزش که داد نشان )2003(

 و زمانهم صورت دو به و گیرد قرار استفاده مورد مختلفی
 اطالعات آموزش این با شود. آموخته فراگیران به زمانغیرهم
 مشکلی با آنها هک مواردي در همچنین و شده روزبه فراگیران
 کنند. برقرار ارتباط مربوطه استاد با توانندمی شوندمی مواجه
 رسیدند نتیجه این به تحقیق در )2017( همکاران و گزر ال

                                                
1. Liawa, Hatalab, Huang 

 کوچکی، به توجه با همراه تلفن جمله از سیار ابزارهاي که
 و پذیريانعطاف باعث داشتن، جابجایی قابلیت و بودن سبک

 این هادانشگاه به همچنین شود.یم یادگیري در سازگاري
 بهتري دسترسی خود دانشجویان به که دهدمی را امکان
 ،)2008( همکارانش و درنالیا باشند. داشته رسانیاطالع براي
 به فراگیران نگرش چه اگر که دادند نشان پژوهشی در

 فناوري از استفاده اما است مساعد سیار یادگیري از استفاده
 کوربیل رن .دارد نیاز فراوان حمایت و آموزش به همراه تلفن
 سیار، یادگیري که کنندمی بیان )،2007( کوربیل ولدیس و

 هايکالس از فراتر یادگیري و آموزش که دهدمی اجازه
 ابزار و حمل قابل هايدستگاه کالس، در و رود پیش سنتی

 فراگیران و آموزشگران که شوندمی باعث ارتباطات
 براي را جدیدي هايفرصت و دهند افزایش را پذیريانعطاف
 به دانش دهندة انتقال از باید آموزشگران سازند. فراهم تعامل
 جدید هايروش ایجاد هدف با یادگیري، کنندگان تسهیل
 یابند. تغییر است، درازمدت و مشارکتی تر،مناسب که یادگیري
 پذیرش که رسیدند نتیجه این به )2005( پافن و ورث ونت
 این و کندمی فراگیرمحور را یادگیري سیار، شخصی بزارهايا

 که کندمی ایجاد را بیشتري خالقانه یادگیري هايمحیط ابزار
  .شودمی فعال یادگیري و خالقیت افزایش به منجر
 طور به یادگیري شدن گیرهمه و تکنولوژي پیشرفت با
 ار آن نیاز مورد و الزم بسترهاي باید جوامع تمامی ،سیار
 خود شناختی و فنی هايمهارت رشد به افراد و کنند فراهم
 تکنولوژي رشد با همراه دور چندان نه عصر این در تا بپردازند
 يبرابر جادیا ۀالزم که آنجا از دیگر، سوي از .ندکن رشد

 آموزش هايمنبع به برابر یدسترس در را آموزش در هافرصت
 یدرس ۀبرنام وجود تلزممس امر نای و اندکرده عنوان تیفیک با

 اندرکاران،دست به لذا است رندگانیادگی تیوضع با متناسب
 تا شودمی شنهادیپ آموزشی مداراناستیس و رندگانیگمتصمی
 از يرگیبهره و یآموزش برابر هايفرصت آوردن فراهم با

 يریادگی بر یمبتن یدرس ۀبرنام نیتدو با یآموزش عدالت
 فراهم همه يبرا يریادگی شانس نآورد فراهم نهیزم همراه

 و کلی طور به آموزشی نظام که است الزم بنابراین ؛دیآ
 مبتنی درسی برنامۀ بستر و زمینه خاص طور به عالی آموزش

 این در شده تدوین الگوي از استفاده و همراه یادگیري بر
  دهند. قرار توجه مورد را پژوهش
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  منابع
 ).1389( ملیحه ادیبی، و يمهد شریعتمداري، مریم. خانی، افضل

 متوسطه مدارس در مجازي آموزش نظام استقرار سنجیامکان
 آزاد دانشگاه آموزشی مدیریت و رهبري فصلنامه سمنان. استان

  .3شماره چهارم، سال ،واحدگرمسار اسالمی
 رشته الکترونیکی درسی برنامۀ ارزشیابی ).1387( مرضیه بدریان،

 براساس طوسی نصیرالدین اجهخو دانشگاه کامپیوتر مهندسی
 دانشگاه ارشد کارشناسی نامهپایان .سمیز رودریک، الگوي
  طباطبایی. عالمه

 روش دو تاثیر مقایسه ).1389( عادل سلیمانی، عبدالحمید. زن، پاپ
 یادگیري میزان بر سخنرانی و همراه تلفن طریق از آموزش

 لومع در ارتباطات و اطالعات فناوري فصلنامه هنرجویان.
  .55-66 )،1(1 ،تربیتی
 باروق، سلمانی زهره؛ یکتا، پارسا ندا؛ مهرداد، میترا؛ ذوالفقاري،
 آموزش روش دو تأثیر ).1386( ناصر بحرانی، و نسرین

 و مارد بهداشت درس یادگیري بر سخنرانی و الکترونیک
 علوم در آموزش ایرانی مجلۀ پرستاري. دانشجویان کودك
  .7)1،(39- 31 ،پزشکی

 ).1392( ستاره ،موسوي و حسن ،ببري ؛عشرت بی بی ،انیزم
 به اصفهان پزشکی علوم دانشجویان نگرش با مرتبط عوامل
 مدل از استفاده با همراه تلفن طریق از یادگیري پذیرش
 ؛پزشکی آموزش در توسعه هايگام فناوري. پذیرش

9)2(117 -110.  
 شناسیوانر نوین: پرورشی شناسیروان ).1396( اکبر علی سیف،

 دوران. نشر تهران؛ .آموزش و یادگیري
 :درسی برنامه مطالعات شناسیروش .)1387( سی ادموند شورت،

 و سمت انتشارات تهران مهرمحمدي، محمود ۀترجم
  .آموزش مطالعات پژوهشگاه

 طریق از آموزش ).1389( کوروش منوچهري، مژگان. صفارزاده،
 المللیبین فرانسکن دومین همراه، الکترونیکی ابزراهاي
 تهران. ،الکترونیکی شهرداري

 دو تأثیر مطالعۀ ).1397( افسانه علویجه، عزیري و فروزان ضرابیان،
 و همراه) تلفن و (سنتی ترکیبی یادگیري -  یاددهی روش
 آموزاندانش پیشرفت انگیزة بر گفتگو) تاالر و وبالگ و (سنتی
-49)58(31 ؛2 ،15 ،درسی ریزيبرنامه در پژوهش نهم. پایه
39.  

 ).1390( عبداهللا پارسا، یداهللا. زاده، مهرعلی مرضیه. عبدالوهابی،
 هايدبیرستان در هوشمند مدارس استقرار سنجیامکان
-113 )42(11 ،آموزشی نوآوري فصلنامه اهواز. شهر دخترانه

82.  
 سرمدي فرهاد، سراجی مهران، اللهی فرج سیدمحسن، زیزيع

 الکترونیکی یادگیري اثربخشی ژوهیسنتزپ ).1396( محمدرضا

 ۀمجل اجرا. و طراحی در آن الزامات و پزشکی علوم آموزش در
  287- 270:)29(17 پزشکی. علوم در آموزش ایرانی
 ).1395( مریم پناه، اسالم و پرستو علیخانی، فرشته؛ علیخانی،

 یادداري یادگیري، بر آن تأثیر و سیار یادگیري شیوة به آموزش
 در ارتباطات و اطالعات فناوري فصلنامه یشرفت.پ انگیزه و

  .32-24 :)20 پیاپی( 4 شمارة پنجم، سال ،تربیتی علوم
 کیفیت ارزشیابی ).1386( ناهید شفیعی، و کورش واجارگاه، فتحی

 آموزش درسی برنامه مورد( دانشگاهی درسی برنامه
 ،26- 1 ):5( ،درسی برنامه مطالعات فصلنامه ،)بزرگساالن

  .30- 29دانشگاهی نشر مرکز :تهران
 يریزبرنامه میمفاه و اصول ).1394( کورش واجارگاه، یفتح

  بال. انتشارات تهران: .یدرس
 تهران: .آموزشی تکنولوژي نظري مبانی ).1389( هاشم فرادانش،

  سمت.
 بر سنجش ).1390( السادات فهیمه حقیقی، و مهران اللهی، فرج

 ارزیابی براي یرپذامکان و نوین راهبردي آموزشی خط
   چهارم. شماره ،الکترونیک یادگیري خط. بر یادگیري

 مبتنی آموزش ).1388( ناهید صنایعی، ظریف و مهران الهی، فرج
 راهبردهاي .عالی آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري بر

 شمارة ,2 دورة ؛)پزشکی علوم در آموزش راهبردهاي( آموزش
4;167  -171.  

 عارفه فیاضی، و نورالدین نسب، موسوي ی؛گیت کریمخانلویی،
 پزشکی هايرشته دانشجویان موفقیت میزان مقایسه ).1388(
 سنتی. و مجازي آموزش با انگلیسی زبان درس در داروسازي و

  .16- 13 ،2 ،پزشکی علوم در آموزش توسعه مجلۀ
 .)1393( رامین نوظهوري، و اکبر سلطانی، سیدبهاالدین؛ کریمی،

 در )سیار( همراه یادگیري بر مبتنی آموزش اجراي سنجیامکان
 تربیتی)؛ علوم( ارزشیابی و آموزش فصلنامۀ .نور پیام دانشگاه
  .125 .125- 111 ،28 شماره ،7 دوره
 دور از آموزش تأثیر .)1392( عیسی زاده، ابراهیم و ماندانا گودرزي،
 متابولیک کنترل بر همراه تلفن متنی پیام سرویس وسیله به
 ):4( 19 ؛دانش افق .ایران- کرج شهر 2 نوع دیابتی ارانبیم

224-234.  
 در: ،سنتزپژوهی تلفیقی: پژوهش ).1387( جی ن کالی ارش،م

 برنامه مطالعات شناسیروش )1387( سی ادموند شورت،
 سمت تهران: .)همکاران و مهرمحمدي محمود ترجمه( درسی،

  ).است شده چاپ 1991 سال در اصلی اثر(
 ،پاکدامن و امید ،شکري جلیل؛ ،آبادي فتح محمد؛ ،فیشری محمد

 یآموزش نظام در یکیالکترون آموزش ۀجربت ).1398( شهال
 با سهیمقا در یکیالکترون آموزش یاثربخش لیفراتحل :رانیا

 ،مجازي و یآموزشگاه ريیادگی در پژوهش .حضوري آموزش
  .34- 9 )؛25(1 ،7
 ).1396( رعنا ،بابازاده و الهه ،یانیرام یبیحب ؛روزیف ،يمحمود

 بین موبایل لۀوسی به یادگیري پذیرش بر مؤثر عوامل



 1399)، تایستان 29فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال هشتم، شماره اول (پیاپی      68

 ۀجلم .تبریز پزشکی علوم دانشگاه و تبریز دانشگاه دانشجویان
  .448- 438 )؛6(10 .پزشکی علوم در آموزش راهبردهاي

 ۀمؤسس تهران: .یدرس يریزبرنامه اصول ).1395( حسن ،یلکم
  ن.برها مدرسه یفرهنگ

 اطالعات فناوري رشته کیفیت بررسی ).1388( مرتضی اد،ر مؤمنی
 نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه الکترونیکی آموزش دوره

 نامهپایان .الکترونیکی آموزش استانداردهاي اساس بر طوسی
  طباطبایی. عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی

 :درسی ریزيبرنامه اصول ).1388( محمدحسین ،یارمحمدیان
 و شناختیروان ،فلسفی مبانی -  درسی ریزيبرنامه ماهیت
  .کتاب یادواره :تهران .برنامه شناختیجامعه

 مجید ،يعسکر یعل و محمد ی،حسن عفت؛ ،یعباس فتانه؛ ،یزدانی
 تیترب یدرس ۀبرنام الگوي یاعتبارسنج و یطراح ).1397(

 ی.باالدست اسناد بر دیتاک با اول ۀمتوسط دورة در یاجتماع
 ،6 .مجازي و یآموزشگاه ريیادگی در پژوهش نامهفصل

  .117- 95 )؛22(2
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