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  :چكيده

بر همه شئون زندگي، اعم از اجتماعي، اقتصادي،  يتلفن همراه به عنوان انقالب ارتباطي و مخابراتي سالهاي اخير، تأثيري انكارناپذير

ندانه خردم ،اجراي هيچ سيستميو راحي، پياده سازيط، به طوري كه ناديده گرفتن آن درگذاشته است... فرهنگي، علمي و 

ضرورت توجه به اين  يادگيري مبتني برتلفن همراه ازبحث هاي مهم دنياي امروزاست وهرچه به سوي آينده گام برمي داريم ،.نيست

درنهادها ومدارس رواج  2000زيرمجموعه ي آموزش الكترونيكي است كه تقريبا ازسال  1آموزش با موبايل. امربيشتراحساس مي شود

  .پيداكرده است

هر  با هاي مرتبط داده و منابع كه همراه تلفن نظير ارتباطي هاي آوري فن توسعه و جديد دانش توليد فزاينده سرعت به با توجه

درمدارس  آن كاربرد هاي مثبت فراوان جنبه به عنايت با و دهد قرارمي فراگيران اختيار در مكاني و زماني محدوديت بدون را موضوع

ره گيري صحيح ازاين فن آوري جديد، مقاله ي حاضر به بررسي استفاده از تلفن همراه در يادگيري درس وضرورت سازگاري باتغييرات وبه

  .شيمي مي پردازد
  

   فن آوري ارتباطات واطالعات ،آموزش شيمي ، آموزش ازطريق تلفن همراه ، يادگيري :كليدواژه 

  

  مقدمه

. شده اند وبراي انتقال مفاهيم جديد به فراگيران توان كافي ندارنددردنياي پرشتاب كنوني ، بسياري ازروش هاي سنتي ناكارآمد 

بررسي ها . بنابراين الزم است دراين راستا ازابزارهاي مناسبي كه فن آوري هاي نوين دراختيارما قرارمي دهند، به نحواحسن استفاده كنيم

ارس، ضروري است به رويكردها وفرايند هاي جديدي كه نشان داده است با توجه به محدوديت هاي موجوددربرنامه ي درسي و رسمي مد

، استفاده ازنرم افزارهاي 2يادگيري مي شود، از جمله ايجاد محيط مجازي ،گسترش شبكه هاي آموزشي –موجب تسهيل فرايندياددهي 

هم .توجه شود است،) فاوا(وارتباطات كه ازپيامدهاي نوين به كارگيري فناوري اطالعات ........ ،4، ظهوريادگيري الكترونيكي 3چندرسانه اي

چنين باتوجه به اين كه محتواي كتاب هاي درسي ازارائه ي آخرين يافته ها واطالعات علمي ناتوان اند، معلمان ودانش آموزان مي 

  ) 1388ان ، بدري. ( توانندبه كمك فاوا ازمنابع اطالعاتي گوناگون ازجمله رسانه هاي جمعي وارتباطي ،اطالعات علمي كسب كنند 

يادگيري .هايي است كه استفاده از آن به جهت ارتقاي كيفيت آموزش اجتناب ناپذير است آموزش الكترونيكي يكي از زمينه

اي،  هاي ماهواره اينترنت، اينترانت، اكسترانت، شبكه(باشد كه از طريق ابزارهاي الكترونيكي متنوع  الكترونيكي شكلي از يادگيري مي

وسيله ساختارهاي  شود و به كنترل مي 6وسيله آموزشگر ، كنترل به5هاي مختلف خودگردان عرضه و با شيوه .....)ي وو تصويرنوارهاي صوتي 

7موبايل تكنولوژي .باشد مي) زمان غيرهم/زمان يادگيري هم(و اجراي آن بدون محدوديت جغرافيايي و زماني  گردد گوناگون اجرا مي
 يكي 

                                                
1m-learning  
2Educational  Network  
3Multi media  
4E-Learning  
5 Autonomous 
6Controlled by the teacher  
7Mobile Technology  
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 آموزش عنوان به و يافته راه آموزش حوزه به ارتباطي هاي سايرتكنولوژي مانند كه است ارتباطات و اطالعات آوري فن ي نمودها اين از

ارائه  اي تازه تعريف آموزش از و داده تغيير را حضوري آموزش سنتي شيوه توانسته ارتباطي وسيله اين. است شده مطرح موبايل بر مبتني

 و ها محدوديت از بسياري و همواركرده مسافرت كار، محل منزل، در را فراگيران يادگيري زمينه يمكان و زماني لحاظ از همچنين نمايد،

 سازمان در ميالدي 2000 سال از تقريباً كه است الكترونيكي مجموعه آموزش زير موبايلي آموزش .است ساخته برطرف را ها آمدي ناكار

 مبتني آموزشي سيستم ايتاليا و سوئد ، بريتانيا كشورهاي در 2007 سال از يرسم طور به .است پيداكرده رواج مدارس و نهادها ها،

 و ارتباطي وسيله اين .داد قرار تحت پوشش را تحصيل از مانده باز ساله 24 تا 16 سنين آموزان دانش و گرفت قرار كار دستور در برموبايل

 پذيري انعطاف كنترل، دريافت،نمايش و و انباشت مينياتوري، ،اي تكنولوژي مخابره جمله از خود خاص هاي ويژگي سبب به اطالعاتي

  ).1386فخرايي،( نمايد ايفا آموزش امر در اي مالحظه قابل نقش تواند مي ناهمزماني و زدايي تمركز مكاني، و زماني
  

  :روش تحقيق

  .دمطالعه مزبور،جستجوي روش هاي موثر در آموزش ويادگيري شيمي از طريق تلفن همراه مي باش
  

  :سوال تحقيق

مسئله اصلي تحقيق اين است كه تلفن همراه براي يادگيري بهتر درس شيمي دردانش آموزان به چه ميزان مي تواند كارايي داشته 

  باشد؟
  

  پيشينه تحقيق

 همكارانش و كومر توسط موبايل بر مبتني آموزش پيرامون 2007 سال در پژوهشي
 آنان ي مطالعه نتايج .شد هندانجام دركشور1

نيزيادگيري به كمك موبايل %  2/72افرادموبايل رابه عنوان يك ابزارفوري دريادگيري خودموثرمي دانند و%  2/69كه  است ازآن حاكي

پرسش شوندگان معتقد بودند كه %  4/73.افراد اين نوع يادگيري راداراي بازخورد سريع مي دانند%  2/62رايك فرصت جديددانسته و

  .مك موبايل انعطاف پذيري زماني ومكاني داشته وبيشترفراگيرمحوراستروش يادگيري به ك

 به الكترونيكي يادگيري از و فراگيري الكترونيكي به )دور راه(اي  فاصله آموزش طريق از يادگيري مسير گفت توان مي بنابراين

 . است گسترش درحال متحرك فراگيري

 نتايج كه كرد بررسي  متوسطه مدارس در يادگيري در را موبايل وكمك ربردكا چگونگي تحقيقي در )2008 ( 2هارتنل وهمكاران 

  .داد نشان را مطلوبي و مثبت

 ارتباط امكان موبايل تكنولوژي اظهارنمودندكه و بوده عالقمند موبايل طريق از يادگيري به فراگيران%  62 كه داد نشان ديگر پژوهشي

 در شد مي انجام موبايل طريق از آنان يادگيري كه آموزاني دانش همين طور. سازد مي فراهم تجربيات تبادل جهت همديگر با را فراگيران

  ). 2005، 3آتول.(نداشتند را امتحان اضطراب و نگراني بودندوبرخوردار بيشتري شوق و شور از خود سايرهمكالسان به نسبت امتحان

 شوق، و شور و تعامل .دارد را آن انجام توانايي نيز دهد؛ موبايل مي انجام شخصي كامپيوتر يك آنچه) 2005( 4بر اساس گزارش واوال

  .شد شناسايي تحقيق اين در كه بود موبايلي آموزش ديگر هاي مزيت از وهمكاري همياري ارتباطات،

 انآموز دانش ساير به نسبت اند ديده آموزش موبايل ازطريق كه آموزاني دانش پيشرفت تحقيق ديگري نشان داد كه ميزان

به آموزش ازطريق تكنولوژي % 65و حضوري كالس در شركت به آموزان دانش% 35 پژوهش اين در .است بوده برخوردار ازرشدبيشتري

  ).2007كومر،(موبايل تمايل داشتند
  

  

                                                
1Kumar et al.  
2Hartnell et al.  
3Attewel  
4Vavoula  
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   : آموزش از طريق تلفن همراه

كه شامل آموزش برپايه وب  سته تقسيم مي شودآموزش الكترونيك دامنه گسترده اي دارد و بسته به نوع استفاده و امكانات به چند د

  .، وآموزش ازطريق تلفن همراه است Tablet PC،آموزش ازطريق وسايل وابزارهاي ديجيتال مانند ، آموزش مبتني بركامپيوتر) اينترنت(

ه و تمركز بروي اين روش كه به علت افزايش تعداد افراد دارنده تلفن همرا، و  آموزشي است كامال جديديادگيري برمبناي تلفن همراه 

ولي الزمه . به خوبي مي توان اين روش را پياده سازي كرد و شهرت يافته دسته اي جدا براي آن در نظر گرفته مي شود m-learning به

ه، ترافيك و خيلي از مردم مخصوصا در جوامع شهري وقت زيادي از خود را در انتظار وسايل نقلي. آن ايجاد زير ساخت هاي مخابراتي است

ت التا همين چند سال پيش افراد براي استفاده از اين وقت، كتاب هايي همراه خود جابه جا مي كردند كه مشك. غيره از دست مي دهند

ي ديجيتالي صدا، مطالعه به هابا ارائه ذخيره ساز... . خودش را داشت مثال در را ه هاي ناهموار آسيب زيادي به چشم وارد مي شد و 

 . آموزش از طريق صدا حركت كرد؛ ولي همچنان آموزش از طريق چشم باالترين كارايي را داردسمت 

 

  :تاثيرات تلفن همراه برتحصيل فراگيران 

 اتتحليلگران ژاپني ميزان تاثيرات تلفن همراه را برتحصيل دانش آموزان مورد بررسي قرار داده اند و معتقدند كه اين ابزار ارتباطي تاثير

، بررسي ها نشان داده است كه تلفن همراه تنها "جپن تايمز"به نقل از پايگاه اينترنتي .منفي مختلفي بر روند تحصيلي افراد دارد مثبت و

  .دتاثيرات منفي روي تحصيل دانش آموزان ندارد و در برخي موارد به آموزش آنها كمك مي كن

ك وسيله كمك آموزشي مورد استفاده قرار داده و سواالت و تست هاي مختلف در برخي موارد در دبيرستان ها تلفن همراه را به عنوان ي

  .را از طريق سرويس هاي گوناگون در اختيار دانش آموزان قرار مي دهند و حتي برخي آزمون ها نيز از طريق تلفن همراه گرفته مي شود

متني تلفن همراه بشدت در بين جوانان و نوجوانان تحقيقات و بررسي ها نشان مي دهد كه ارسال، دريافت و خواندن پيام كوتاه 

اغلب نوجوانان و جوانان پيش از خواب از دستگاه  .گسترش و افزايش يافته و اين سرويس نوين ارتباطي جايگزين كتاب خواندن شده است

 .پيام هاي دريافتي مي پردازند تلفن همراه براي ارسال پيام كوتاه استفاده مي كنند و يا به خوان

آمارها نشان مي دهد كه تلفن همراه بخش بزرگي از زندگي كودكان و نوجوانان را در بر گرفته است و به جاي كتاب خواندن و مطالعه، 

روز خود را با  ،سالگي 10امروزه اغلب افراد از سنين هفت يا پيش از.بيشتر وقت شان را با تلفن همراه و كاربردهاي آن سپري مي كنند

اين بررسي كه از تعدادي زيادي ازكاربران تلفن همراه صورت گرفته ، نشان مي دهد كه بسياري از افراد از .از مي كنندتلفن همراه آغ

بسياري از .بخش پيام كوتاه و ايميل دستگاه بيشترين استفاده را مي كنند و اين موضوع بويژه در ميان نوجوانان بسيار شايع شده است

دانش آموزان معتقدند كه ارسال ايميل و پيام كوتاه به دليل اين كه از كلمات اختصاري و كوتاه استفاده مي كنند، راحت و سرگرم كننده 

در اين گزارش همچنين آمده كه بسياري از جوانان و نوجوان عالوه بر استفاده از تلفن همراه زمان هايي را كه از گوشي هايشان .است

البته با سرويس هايي كه به تازگي براي تلفن همراه . تفاده نمي كنند با اينترنت سرگرم هستند و به سايت هاي مختلف سرمي زننداس

  .ارايه شده كاربران با دستگاه هاي موبايل به راحتي امكان دسترسي به اين سايت ها را در هر جايي و هر زماني دارند

به اين نتيجه رسيده اند كه تلفن همراه مي تواند به عنوان يك وسيله كمك آموزشي مناسب  "مناتينگها"همچنين محققان دانشگاه 

به گفته محققان ،اكنون زمان آن رسيده است كه مسووالن مدارس در مورد ممنوعيت استفاده از تلفن همراه در  .مورد استفاده قرار گيرد

از مدارس كه استفاده از تلفن هاي همراه و گوشي هاي هوشمند ممنوع  اين تحقيق در تعدادي.محيط هاي آموزشي تجديد نظر كنند

ساله از تلفن همراه براي اهداف آموزشي در  16تا  14ماه مشاهده شد كه دانش آموزان  9س از گذشت پ.نيست ، صورت گرفته است

كرنومتر گوشي در پاسخ به سواالت از  ساختن ويديوهاي كوتاه آموزشي، ضبط صداي معلم و استفاده از.دروس خود استفاده مي كنند

گوشي هاي هوشمند كه قابليت اتصال به اينترنت را دارند نيز به دانش  .جمله فعاليت هاي دانش آموزان در اين زمان آزمايشي بوده است

 .و مدرسه را مي دهدآموزان امكان دسترسي به وب سايت هاي آموزشي، سيستم ايميل مدارس و انتقال فايل هاي الكترونيكي بين خانه 

همچنين بسياري از .دانش آموز راهنمايي در شهر هاي كمبريج ، برك شاير غربي و ناتينگهام انجام شد 331اين آزمايش و بررسي روي 

 كارشناسان و مديران مدارس هند مي گويند ، استفاده از سرويس پيام كوتاه متني براي دانش آموزان ضروري است و مي تواند به عنوان

، كارشنان "لوكال نيوز"به نقل از پايگاه اينترنتي  "موبنا"به گزارش گروه اخبار خارجي  .ابزار ارتباط گسترده اوليا و مربيان تبديل شود

آموزش و پرورش هند اعالم كردند كه بررسي ها حاكي از آن است كه بسياري از مسووالن مدارس استفاده از سرويس پيام كوتاه را براي 
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استفاده از سرويس پيام كوتاه با تلفن همراه مي تواند والدين را به طور مستمر با مسووالن .درسي دانش آموزان ضروري مي دانندپيشرفت 

   .مدارس در ارتباط نگه دارد و آنها را از وضعيت عمومي دانش آموزان آگاه كند
  

  :كاربرد تلفن همراه در يادگيري مفاهيم شيمي

  شركت هاي نرم افزاري و توسعه دهندگان خصوصي كه توسط ن همراه از برنامه هاي شيمي تلف

  قابل استفاده دانش آموزان و معلمان و عالقه مندان به مباحث شيمي مي باشد مي توان به 

براين  عالوه .اشاره نمودلغت نامه شيميايي ، جدول تناوبي ، كتابهاي الكترونيكي ، و مجالت الكترونيكي  ،ماشين حساب شيميايي مواد

مي توان با مرور در جدول تناوبي اطالعاتي از قبيل نام، عدد اتمي، جرم مولي، آرايش الكتروني، حالت هاي اكسايش، ساختار بلوري، 

چگالي، شعاع اتمي، شعاع كواالنسي، نخستين انرژي يونش، الكترونگاتيوي، هدايت الكتريكي، هدايت گرمايي، نقطه ذوب و جوش، گرماي 

 .درا در مورد عناصر مختلف به دست آور... و ذوب، ظرفيت گرمايي ويژه و  نهان تبخير

استفاده از اين نرم افزار مقرون به صرفه تر از .از كاربرد هاي ديگر تلفن همراه در درس شيمي استفاده از آزمايشگاه مجازي مي باشد  

ارزان تر مي گيرد ،خريد يك گوشي كه از جاوا پشتيباني مي كند  كامپيوتر بوده چون عالوه بر اينكه يادگيري در هر مكان و زماني صورت

  )2007بوتنتيو،.(ويادگيري در همه مكان ها امكان پذير است از يك كامپيوتر مي باشد

و  البته معلمان با استفاده از سيستم پيام كوتاه مي توانند سواالت درسي خود را در زمان هاي معيين براي دانش آموزان ارسال نمايند

 ...مانند فرمول نويسي و مباحث شيمي برخياز كاربرد هاي ديگر تلفن همراه تكرار. دانش آموزان بازخورد مناسب را ارسال خواهند داشت 

  . مي شود استفاده از تلفن همراه يادگيري را تثبيت مي كند باعث انتقال مطالب به حافظه بلند مدت است وچون تكرار نمودن 
  

  :يمي ازطريق تلفن همراه مزيت هاي آموزش ش

 .نيست وحضوردركالس وقت صرف به نيازي -1

   .نيازدانش آموزاست مطابق كهپذير  انعطاف مطالعه روش كياز برخورداري -2

  .دانش آموزاست دست مطالعه سرعت -3

  .آموزش مطالب شيمي جذاب ترويادگيري بهتروماندگارتري به همراه دارد -4

 .س ازمزاياي كارگروهي هم برخوردار مي شونددانش آموزان دركالس در - 5 

   .سريع تر به اطالعات رادربردارد وابتكاربيشترودسترسي كنجكاوي -6

 .ارزيابي به صورت آنالين صورت مي گيرد -7

  ..درهر زمان ومكان امكان يادگيري وجود دارد -8

  .نتيجه آموزش ويادگيري سريع ترمشخص مي شود -9

  .استفاده كرد درآن ه از تصاوير ثابت و متحرك و يا فيلممي توان به جاي نوشت -10

  .نمودمي توان اندازه نوشته ها را بسته به موقعيت و كامال دلخواه بزرگ و كوچك  -11

  .مي توان از خوانندگان متن يا صداي ضبط شده همراه متن و حتي موسيقي در كنار آموزش استفاده كرد  -12

  نمودمي توان از وسايل تفريحي داخل اين وسايل استفاده در صورت خستگي از مطالعه  -13
  

  :يجه گيرينت

 وقفـه  بـي  گسـترش  و توسـعه  .دارد همـراه  بـه  را مطلـوبي  و مثبـت  نتـايج  دريـادگيري،  كاربردموبايـل  دادنـد  تحقيقـات نشـان  

 و جديـد بـوده   تحـوالت  بـا  رويـارويي  در انكارناپـذير  ضـرورتي  اكنـون  موبـايلي  الكترونيكـي  هـاي  آمـوزش  بـر  مبتنـي  آموزشـي  سيستم

 همـراه  تلفـن  نظيـر  وارتباطـاتي  اطالعـاتي  هـاي  آوري فـن  بـر  تسـلط  و دسترسـي  .كنـد  مـي  هـدايت  محـوري  دانايي سوي به را جامعه

 توانمنـدي  و قـدرت  اساسـي  هـاي  مؤلفـه  از يكـي  امرآمـوزش،  در جامعـه  اسـتراتژيك  هـاي  ريـزي  برنامـه  در آن از گيري بهره منظور به

 ارتبـاطي همچـون   وسـايل  توسـعه  و دانـش  توليـد  ي فزاينـده  سـرعت  بـه  باتوجـه  طرفـي  از .شـود  مـي  محسـوب  يآموزشـ  نظـام  هاي

 دركـالس درس شـيمي   خصـوص  بـه  متوسـطه  آمـوزش  امـر  در آوري فـن  ايـن  از اسـتفاده  زمينـه  و سـاختن بسـتر   فـراهم  همراه، تلفن
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 جايگـاه  اسـت  سـبب الزم  بـدين  .شـود  مـي  محسـوب  وجديـد  مهـم  مباحـث  از يـادگيري،  و تـدريس  كيفيـت  بهبود به كمك به منظور

 فرآينـد  در آن از اسـتفاده  بـه  رانسـبت  معلمـان  و مـديران  و نمـود  مشـخص  را آموزشـي  نظـام  در جديـد  هـاي  آوري فـن  نقـش  و

 گـردد  مـي  پيشـنهاد  لـذا  نمـود،  فـراهم  مـدارس  در آن صـحيح از  اسـتفاده  بـراي  را مناسـبي  فرهنگـي  بسـتر  و سـاخت  آمـاده  آموزش،

 ايجـاد  آمـوزش  كيفيـت  و آموزشـي  هـاي  برنامـه  اثربخشـي  در آن نقـش  همـراه و  تلفـن  طريـق  از يـادگيري  بـه  نسـبت  بتـي مث نگـرش 

 خـت  سـا  آشـنا  آموزشـي  راهبـرد  يـك  عنـوان  موبايـل بـه   از اسـتفاده  فرهنـگ  بـا  را والـدين  و آمـوزان  بايـددانش  ديگـر  طرف از .گردد

  .داد قرار يرانفراگ اختيار در آن از استفاده جهت را الزم واطالعات
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