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، دکتر 2، دکتر مهران فرج اللهی1ناصر اژدری فام

 4، دکتر طاهر محبوبی3ضا سرمدیمحمدر
 درسی برنامه الگوی اعتباریابی و هدف طراحی با پژوهش چکیده:

پذیرفت.  عالی انجام آموزش در اکر الگوی بر تأکید با همراه یادگیری بر مبتنی

دین منظور در بخش ببود.  یفی(ک -از نوع آمیخته)کمی  بنابراین پژوهش،

هدف  های متناسب باآوری دادهش و جمعبررسی پیشینه پژوهسنتزپژوهی برای 

ت مقاال وهای پژوهشی ها، کتابخانه، طرحنامهپژوهش از منابع موجود در پایان

. استفاده شد داخل کشور و خارج کشور های اطالعاتموجود در پایگاه

 سیدر همراه، برنامه جستجو شامل یادگیری کلیدواژگان مورد استفاده برای

، ی بر وبیادگیری مبتن، آموزش مجازی، آموزش از دور مراه،ه یادگیری بر مبتنی

سناد به عالی بود. روند بررسی مقاالت و ا آموزش در اکر و الگوی آموزش برخط

ت نامرتبط مورد، حذف مقاال 48ها ترتیب شامل؛ کل مطالعات مرتبط با کلید واژه

ید. در سی گردسند برر 39مورد، بنابراین در این پژوهش  9پس از بررسی عناوین

 اب و ساختارینیمه شکل مصاحبه به از طریق نظر مورد هایبخش دوم، داده

 )پیمایشی( برای برداری گردآوری شد. در بخش کمیاز یادداشت استفاده

ی هدفمند پخش شدند. ریگنمونهنفر و با روش  267ها بین اعتباریابی، پرسشنامه

اج و مورد ها به تفکیك استخرپژوهش ها و نتایجها، یافتهپس از گردآوری داده

مولفه و  10. بر این اساس نتایج نشان از آن دارد که تحلیل و بررسی قرار گرفت

 8شاخص، اهداف 14شاخص که به ترتیب برای مولفه منطق و چرایی  102

شاخص، نقش  9های یادگیری شاخص، فعالیت 14شاخص، محتوی و سازماندهی

 6شاخص، مکان  7بندی شاخص، گروه 15ع شاخص، مواد و مناب 15معلم 

شاخص استخراج شد. در گام 10 سنجش و ارزشیابیشاخص و  4شاخص، زمان 

 تنیمب سیدر برنامه آخر با استفاده از مدل معادالت ساختاری اعتبارسنجی الگوی

تایج حاکی از عالی انجام که ن آموزش در اکر الگوی بر تأکید با همراه یادگیری بر

 ش مدل دارد. وجود براز

 مراه.ه یادگیری، آموزش عالی و اکر درسی، الگوی برنامه الگوی: کلمات کلیدی
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Abstract: The aim of the study was to design and validate a 

Mobile learning-based curriculum with an emphasis on the Acre 

model in higher education. Therefore, the research was mixed 

(quantitative-qualitative). For this purpose, in the research 

synthesis section, the resources available in dissertations, libraries, 

research projects and articles available in domestic and foreign 

databases were used to study the research background and collect 

data commensurate with the research goal. The keywords used for 

the search included mobile learning, mobile-based curriculum, 

distance learning, virtual learning, web-based learning, online 

learning, and the Acre pattern in higher education. The process of 

reviewing articles and documents, respectively; A total of 48 

keyword-related studies examined the deletion of unrelated articles 

after reviewing 9 items, so 39 documents were reviewed in this 

study. In the second part, the data were collected through semi-

structured interviews using note-taking. In the quantitative 

(survey) section for accreditation, questionnaires were distributed 

among 267 people using the targeted sampling method. After 

collecting the data, the findings and results of the research were 

extracted and analyzed separately. Based on this, the results show 

that 10 components and 102 indicators for the logic component 

and why 14 indicators, goals of 8 indicators, content and 

organization of 14 indicators, learning activities of 9 indicators, 

teacher role 15 indicators, materials and resources 15 indicators, 

group Classification of 7 indicators, location of 6 indicators, time 

of 4 indicators and assessment and evaluation of 10 indicators 

were extracted. In the last step, using the structural equation 

modeling model, validation of the Mobile learning-based 

curriculum with emphasis on the Acre pattern in higher education, 

the results indicate that the model fits. 

Keywords: Curriculum Model, Acer Model, higher education and 

mobile learning 
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 مقدمه
های درسی در راستای تحقق اهداف ار برنامهکبا توجه به نقش تعیین کننده و غیرقابل ان

کننده  فراهم واطالعات دهنده ا عالی از نظر کمی و کیفی و به عنوان انتقال های آموزشو رسالت
ها، ابزار علمی و اجتماعی نیرومندی است که ضمن ای برای ساختن دانش و کسب مهارتزمینه

ها، یك تجربه وسیع علمی برای دانشجویان ترسیم چگونگی و حدود انتقال دانش و مهارت
برنامه درسی آموزش عالی متاثر ( این در حالی است که 1387، فتحی واجارگاهد)گردمحسوب می

 و رنجبرچورتی رضی،میرعرب تبارفیروزجائی،)حاجیاز ماموریت و اهداف آموزش عالی است
های درسی با چنین کیفیت و خصوصیاتی مستلزم مطالعه و داشتن برنامه (.1398زال، حسن

 با بسیار عوامل آموزشی، نظام هر در. درسی به طور مداوم و مستمر است ارزیابی کیفیت برنامه
 و 1ویلیامز)گردد حاصل فراگیران برای یاددهی و یادگیری تا گیرندمی قرار تعامل در یکدیگر

های سنتی آموزش دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای آموزشی روش امروزه .(2019 همکاران،
(. این در حالی است که آموزش مجاری یا الکترونیکی 1388العمر فراگیران نیست)مصدق، مادام

پارادیم جدیدی در حوزه آموزش و یادگیری پدید آورده و امکان یادگیری را در هر زمینه، برای 
(. 2017، 2)خانمکان به صورت مادام المعر فراهم آورده است هر فرد، در هر زمان و در هر

 کنندمی زندگی آن در که اجتماعی پویایی به و انگارند نادیده را مسأله این که صورتی در مربیان

(. 2008، 3اند)ورنشتاین و هانکینسانداخته خطر به را هایشانبرنامه و خود ننمایند، توجهی
و ارتباطات، نماد دوره جدیدی از آموزش است. فناوری اطالعات و استفاده از فناوری اطالعات 

-تر کرده و شیوههای موجود آموزشی را غنیارتباطات، الگوی فکری آموزش را دگرگون و مدل

های آموزش مبتنی بر فناوری را به اشتراک ها ویژگیکند. این مدلهای جدیدی نیز ایجاد می
کنند که در آن، یادگیرنده نقش و یادگیری را پیشنهاد می های جدید آموزشگذارند و شیوهمی

 وهی لالفرج)پذیر و تعامل کننده تاکید داردیادگیری خودراهبر، مستقل، انعطاف فعالی داشته و بر
 (.1388، ظریف صنایعی

گرایی گرایی است. در سازندهدرسی، دیدگاه سازندهدر حیطه برنامه مهم از مفاهیم
اند که آن دسته از ( اشاره کرده2005و همکاران)4سازند. آیزنریادگیرندگان دانش خود را می

-آموز را در یادگیری ناچیز شمردهگیری که نقش دانشهای یادهای تدریس متکی بر نظریهروش

گرایی، های جدید یادگیری، مانند سازندهدر نتیجه نظریه اند، مورد پذیرش این نسل نیستند.
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-اند. در هر صورت، ظهور نظریه سازندهتأکید اصلی خود را بر نقش یادگیرنده در یادگیری داشته

، 2؛ الننبرگ و کورثجن2000، 1رو شده است)آویرامبهگرایی در تعلیم و تربیت با استقبال رو
ایجاد و خلق یك تجربۀ یادگیری الکترونیکی موثر، منوط به وجود ( از سوی دیگر، 2003
گرایی یك رویکرد یادگیری است که بر فعال بودن یادگیرنده در ساختن دانش و فهم سازنده

د که ساختار دانش چیزی نیست که خارج گرایان معتقدن(. سازنده3،2004سانتراککند)تاکید می
های موجود و آزمایش از ذهن وجود داشته باشد، بلکه ساختار دانش حاصل تعامل مستمر با سازه

تری از جهان خارج است)فردانش، های ذهنی آن برای یافتن درک صحیحو پاالیش بازنمایی
گرایی اجتماعی شود. سازندهمیها و رویکردهای مختلفی را شامل گرایی، نظریه(. سازنده1389

-(. این نوع سازنده1396گرایی است)سیف، ترین نوع سازندهترین و پذیرفته شدهشناخته شده

های برونر و جان گرایی مستقیماً از نظریه تحول شناختی ویگوتسکی سربرآورده، اما از اندیشه
گرایی ریشه در ظریۀ سازنده(. مفاهیم اصلی این ن2012، 4دیویی نیز تاثیر پذیرفته است)سون

های ویگوتسکی دارند. وی معتقد بود که تعامل اجتماعی یا ارتباط میان افراد، کلید اندیشه
نتایج تحقیقات نشان داد که؛ برنامه درسی یادگیری (. 2004سانتراک، ساختن دانش است)
مطلوبیت الزم  ( از1388راد، ( و دوره آموزش الکترونیکی)مومنی1387الکترونیکی)بدریان، 

( در تحقیقی با عنوان تأثیر دو روش 1386برخوردار نیستند. از سوی دیگر، ذوالفقاری و همکاران)
آموزش الکترونیك و سخنرانی بر یادگیری درس بهداشت مادر و کودک دانشجویان پرستاری 

در تحقیقی ( 1388خانلویی و همکاران)باشد. کریمنشان دادند که آموزش الکترونیك اثرگذار می
های پزشکی و داروسازی در درس زبان انگلیسی با عنوان مقایسه میزان موفقیت دانشجویان رشته

با آموزش مجازی و سنتی، نشان دادند که تفاوت معناداری بین میزان یادگیری در دو روش 
ط ( در تحقیقی با عنوان سنجش بر خ1390سنتی و الکترونیك وجود ندارد. فرج اللهی و حقیقی)

 طالعه اسنادیپذیر برای ارزیابی یادگیری بر خط، که با روش مآموزشی؛ راهبردی نوین و امکان
های ای متداول و ارزیابی پروژههای چندگزینهنشان دادند که عالوه بر آزمون انجام شده است

درسی، راهبردهای نوین سنجش شامل: مشارکت، پوشه کار، خودارزیابی، سنجش همکالسی و 
ه نقش و کارایی زیادی در تحقق یادگیری بر خط خواهند داشت. استفاده از راهبردهای مشاور

نوین سنجش از یك طرف تعامالت آموزشی و یادگیری را بیشتر ساخته و باعث افزایش کارایی و 
شود؛ از طرف دیگر موجب برجسته شدن انتظارات و اهداف آموزشی شده و با عمق یادگیری می

عزیزی، فرج سازند. دارتر میبه تعامالت یادگیری جهت داده و یادگیری را معنیارائه بازخورد، 
سنتزپژوهی اثربخشی یادگیری در پژوهشی با عنوان  (1396)سرمدی واللهی، سراجی 
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نشان دادند که یادگیری  الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی و الزامات آن در طراحی و اجرا
های کامالً الکترونیکی و هم در علوم پزشکی، هم در دورههای مختلف الکترونیکی در حوزه

در تحقیقی با  (1392)ابراهیم زاده  وگودرزی های آموزش ترکیبی اثربخش بوده است. دوره
 بیماران متابولیك کنترل بر همراه تلفن متنی پیام سرویس وسیله به دور از آموزش تأثیرعنوان 
استفاده از تلفن همراه در ارایه خدمات بهداشتی و  نشان دادند که کرج شهر 2 نوع دیابتی

، در تحقیقی با عنوان (1389)ناهمکار پاپ زن ود. باشهای مزمن کارآمد میمدیریت بیماری
طی  مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان،

بایا و  .موثر است ش از طریق تلفن همراهموزآکه  اندنشان داده یك مطالعه نیمه تجربی
(، در پژوهشی نشان دادند، که دانشجویان به استفاده از گوشی تلفن همراه در 2019)1داهلر

آموزان در دو کالس نشان داد که پیشرفت دانش (2002نیوزر)مند هستند. فرایند یادگیری عالقه
نشان ( 7201)3همکاران و گزرال (.2003، 2حضوری و مجازی تا حد زیادی مشابه است)گودرا

-سازگاری در یادگیری می پذیری وانعطاف ساززمینهابزارهای سیار از جمله تلفن همراه  دادند

یادگیری را  که پذیرش ابزارهای شخصی سیار،، نشان دادند (2005)4ورث و پافن. ونتشود
کند که منجر به ی را ایجاد میهای یادگیری خالقانه بیشتراین ابزار محیط و کندمحور میفراگیر

( نشان دادند که تلفن همراه و 2018)5لیم و دنن .شودافزایش خالقیت و یادگیری فعال می
کند، همچنین به هایی را برای تعامل و همکاری فراهم میهای اجتماعی فرصتاستفاده از رسانه

ماعی و ابزارهای مناسب با کمك های اجتدهد تا با استفاده از رسانهدانشجویان این امکان را می
( نشان داد که آموزش مجاری یا 2017)6خان .اتصال ثابت، ایجاد محتوا و ارتباط برقرار کنند

در حوزه آموزش و یادگیری پدید آورده و امکان یادگیری را در هر الکترونیکی پارادیم جدیدی 
المعر فراهم آورده است. در نهایت زمینه، برای هر فرد، در هر زمان و در هر مکان به صورت مادام 

های مبتنی بر تلفن همراه در یادگیری بررسی نتایج تحقیقات قبلی حاکی از تاثیرگذاری آموزش
های های همراه با یکدیگر متفاوت است، این وسایل راههای تلفنرا دارد. با اینکه عملکرد و قابلیت

 آثار اگرچه(. 2018، 7سازند)جونزپذیر میها را امکانمختلف ارتباط با استادان و همکالسی

است؛  منتشرشده درسی مهبرنا مطالعات حوزه در درسی هایبرنامه تغییر و تولید برای متعددی
 ،(1988)4اولیوا(، 1986)3شوبر ،(1924)2بابیت(، 1962) 1تاب ،(1950)8تای مثال برای
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 و التر استارک، ،(1997)8کاالتو و استارک ،(1989)7دیاموند(، 1986)6کالین ،(1972)5واکر

های تحصیلی در ای بودن رشتهبه دلیل حرفه الگوهااین  که گفت توانمی (  اما1990)9بنتل
ریزی آموزش عالی با آموزش عمومی قابل کاربرد آموزش عالی و تفاوت بافت زمینه و برنامه

ررسی الگوهای ( ب1393مستقیم در حوزه آموزش عالی نیستند)فتحی واجارگاه و همکاران، 
( و الگوها کیو، 2010)10موجود در حوزه یادگیری همراه و آموزش ترکیبی، از جمله الگوی کاسی

(، حاکی از آن دارند که اغلب این الگوها به طور جامع به بررسی کالن 2008)11و زانگ ، لیووانگ
( 2011)12از الگوی اکر اند. بنابراین در این مقالههای عناصر برنامه درسی نپرداختهبرنامه و ویژگی

که الگویی است تلفیقی و هم معیارهای کلیدی یك برنامه درسی حضوری و هم معیارهای 
 ( شامل ده2011کلیدی یادگیری همراه را همزمان در بردارد استفاده شده است. الگوی اکر)

 ها،مقاصد و اهداف، محتوی، مواد و منابع، فعالیت، عنصر برنامه درسی مشتمل بر منطق
فتحی واجارگاه و باشد)میفضا و  ، ارزشیابی، گروهبندی، زمانیادگیری  یهااستراتژی
 سطح در آموزشی نیازهای و شرایط در روزافزون تغییرات و تحوالت به توجه (. با1386شفیعی،
 را درسی برنامه .است ناپذیراجتناب درسی در برنامه بازنگری بنابراین ضرورت ملی، و جهانی

 برنامه دخیل عناصر دائمی تحوالت و دلیل تغییرات به و نمود تلقی توان کاملمیگاه نهیچ

 درسی هایبرنامه پویایی و حیات انکارناپذیر ضروریات از درسی برنامه اصالح و بازنگری درسی،

تعلیم و تربیت به شکل سنتی و غیرقابل (. 1393است)خادمی، اسالمی، محمدی و گودرزی، 
 بگوی شرایط جدید و تغییر یافته و یا در حال تغییر جامعه نیست و بسیاری ازتغییر آن دیگر جوا

. تغییراتی که در (1389عقاید و مفروضات تربیتی نیاز به اصالح و تجدید نظردارند)یارمحمدیان،
ای که های یادگیری رخ داده است، در کنار تغییر نیازهای جامعههای اخیر در نظریهسال

گو باشند، همگی گویای این نکته است که اتخاذ راهبردهایی و د به آن پاسخآموختگان بایدانش
ناپذیر است)احمدی، های درسی برای ارتقای کیفیت در برنامه آموزش امری اجتناببرنامه

تالش برای طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر (. 1393، دهقانو  جاویدان

                                                                                                                     
1 . Tab 
2 . Babit 
3 . Schuber 
4 . Olivia 
5 . Walker 
6 . Klein 
7 . Diamond 
8 . Stark and Latoka 
9 . Stark, Latter and Bentley 
1 0. Kase 
1 1 .Qu, Wang, Liu & Zhang 
1 2 . Akker 
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های فردی تواند به دانشجویان در جهت توجه به اصل تفاوتمی یادگیری همراه در آموزش عالی
 گانهده های برنامه درسی در قالب عناصردر این پژوهش، با تدوین شاخصکمك نماید. لذا 

و از منظر صاحبنظران، اسناد باالدستی و تحقیقات پیشین به ترسیم الگوی مناسب  (2011اکر)
طراحی  پژوهش یاصل مساله، شود. بنابراینپرداخته می در نهایت اعتبارسنجی الگوی تدوین شده

همراه( در آموزش عالی و اعتبارسنجی الگوی مناسب برنامه درسی مبتنی بر آموزش سیار )تلفن
 :سؤال اساسی مطرح شد دو. در همین راستا باشدیم)با تاکید بر الگوی اکر( 

در  اکر یالگو بر تأکید مراه( باهدل بهینه برنامه درسی مبتنی بر آموزش سیار )تلفنم -1
 آموزش عالی چگونه است؟

 در اکر الگوی بر تأکید همراه( باتلفن)آموزش سیار  بر مبتنی درسی برنامه مدل بهینه -2
 ؟است برخوردار اعتبار از میزان عالی تا چه آموزش

 روش پژوهش
، آمیخته اذشدهاتخی ـ کاربردی و با توجه به رویکردهای اتوسعهپژوهش حاضر از نوع 

برای  شده است. سنتزپژوهی استفاده باشد. بنابراین در بخش اول از روشکمی( می و )کیفی
-های متناسب با هدف پژوهش از منابع موجود در پایانآوری دادهبررسی پیشینه پژوهش و جمع

موجود های پژوهشی و مقاالت موجود در پایگاههای اطالعاتی ها، کتابخانه، طرحنامه
 Magiran, ERIC, ProQues ,Scopus, springer ,Irandoc, Scienceمچونه

Direct,  همراه،  جستجو شامل یادگیری ه جستجو پرداختیم. کلید واژگان مورد استفاده برایب
، یادگیری مبتنی بر وب، آموزش مجازی، آموزش از دور همراه، یادگیری بر مبتنی درسی برنامه

عالی بود. بر این اساس روند بررسی مقاالت و اسناد به  آموزش در اکر ، الگویآموزش برخط
مورد، حذف مقاالت نامرتبط  48ها ترتیب به این شرح است؛ کل مطالعات مرتبط با کلید واژه

سند(، مورد  18مقاله و  21مورد ) 39مورد، بنابراین در این پژوهش  9پس از بررسی عناوین
های انجام شده به این مطالعه متناسب بودن عنوان معیار ورود پژوهشبررسی قرار گرفت. 

همچنین  .و زبان پژوهش مورد نظر )فارسی و انگلیسی( بود ها با اهداف پژوهش حاضرپژوهش
های صورت گرفته به عنوان معیار خروج لحاظ شد. پس از گردآوری تکراری بودن عنوان پژوهش

خراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت)در ها به تفکیك استها و نتایج پژوهشها، یافتهداده
  قابل مشاهد است(. قیتحق نیمراحل ورود مطالعات در ا 1شکل 
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 :  مراحل گزینش، پاالیش و سازماندهی مطالعات1شکل 

 
 استفاده با و ساختارینیمه شکل مصاحبه به از طریق نظر مورد هایدر بخش دوم؛ داده

ای هموزش. جامعه آماری در این بخش شامل متخصصان در آبرداری گردآوری گردیداز یادداشت
 اشباع اساسبر) نفر 10گیری هدفمند تعداد و از راه دور که با روش نمونه الکترونیك، همراه

 هاییدگاهد از دقیقه بود سپس 45تا  30برای هر فرد  مصاحبه زمان تعیین شد. مدت (هاداده

ی شامل محتوی کیف تحلیل در دقت معیارهای که جاآن شد. از انجام تحلیل محتوا شده بیان
 بازبینی اهبردر از اعتبار باشد. بنابراین جهت تعیینمی تأیید قابلیت و پذیریانتقال اعتبار،

 بازبینی سنجش برای شد. استفاده متخصصان و و بازبینی صاحبنظران کنندگان مشارکت
 ولطدر  متخصصان و یات صاحبنظرانتجرب و گفتار بازگرداندن بر عالوه کنندگان مشارکت

 در ایشان نظرات و گرفت قرار از متخصصان نفر 3 اختیار در طبقات و کدها کامل متن مصاحبه،

 به همراه املک متن نیز پذیریانتقال بررسی برای گرفت. قرار مورد استفاده تأیید یا و اصالح

 فرایند ذیریتأییدپ با ارتباط در گرفت. همچنین قرار اعضا از تن سه اختیار در طبقات و کدها

 جو یجادا ضمن اخالقی شرایط رعایت جهت .گردد ثبت دقت به هافعالیت کلیه تا تالش گردید

یب میزان ضر گردد. گروه جلب در شرکت جهت ایشان رضایت تا گردید سعی در گروه صمیمی
 به دست آمد. 87/0توافق محاسبه شده برابر 

تنی بر آموزش سیار)تلفن همراه( از تکنیك دلفی استفاده برای طراحی برنامه درسی مب
 اعضای و دکتری دانشجویان اساتید، شده است. جامعه آماری در این بخش شامل متخصصان،

باشد و نمونه مرتبط )آموزش از دور و برنامه درسی( می تحصیلی رشته با دانشگاهها علمی هیات
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گیری هدفمند انتخاب ( که با استفاده از روش نمونههانفر )براساس اشباع داده 30مدنظر برابر 
شدند. در بخش کمی )پیمایشی( و برای اعتبارسنجی مدل، مدل تدوین شده در قالب یك 

و برای اعتباریابی با طیف لیکرت )خیلی زیاد، زیاد متوسط، کم و خیلی کم( تنظیم پرسشنامه 
نامشخص( از دانشجویان دکتری و  نفر )براساس فرمول کوکران و برای حجم جامعه 267بین 

ی هدفمند پخش شد. ریگنمونهها با رشته تحصیلی مرتبط و با روش اعضای هیات علمی دانشگاه
نحوه تدوین پرسشنامه بدین صورت بود که ابتدا با استفاده از روش سنتزپژوهی )بررسی مقاالت، 

ها از طریق شد، سپس شاخصهای مناسب استخراج اسناد و مصاحبه نیمه سازمان یافته( شاخص
تکنیك دلفی مورد تعدیل و تغییر قرار گرفتند، نتایج حاصل از تکنیك دلفی، زمینه طراحی مدل 

ای با مقیاس لیکرت تدوین و های استخراج شده پرسشنامهرا فراهم آورد که در نهایت از شاخص
راهنما و مشاوران قرار برای اجرای نهایی آمده شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار اساتید 

ها مورد تغییر و تعدیل قرار گرفتند که پس از تأیید توسط اساتید، گرفت و خرده شاخص
پرسشنامه در نمونه آماری پخش شد. میزان پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه تدوین شده از 

 باشد.می 84/0طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر
 

 هایافته

 کیفی: نتایج حاصل از بخش -
امه و به علمی در اد مدارک و اسناد همراه، آموزش با مرتبط هایمقاله نتایج تحلیل

 تفکیك آمده است.
 همراه : بررسی مقاالت داخلی و خارجی در ارتباط با آموزش1جدول 

 دیفر
 نویسنده/

 نویسندگان
عنوان 
 پژوهش

 کدگذاریها روش و ابزار ها و مقوله هایمولفه

1
1 

 
 

 فرج اللهی و
 (1390حقیقی)

 
سنجش بر 

-خط

آموزشی؛ 
راهبردی 

و  نوین
پذیر امکان

برای 
ارزیابی 

یادگیری بر 
 خط

ای های چندگزینهآزمون
-متداول و ارزیابی پروژه

های درسی، راهبردهای 
نوین سنجش شامل: 
مشارکت، پوشه کار، 
خودارزیابی، سنجش 
همکالسی و مشاوره 

نقش و کارایی زیادی در 
خط  تحقق یادگیری بر

 خواهند داشت استفاده
 نوین راهبردهای از

 طرف یك از سنجش

 
روش مطالعات 

اسنادی)مکتوب، 
 الکترونیکی(

های آزمون-
 ای متداولچندگزینه

 هایپروژه ارزیابی-
 درسی

 ایوجود راهبرده-
نوین سنجش 

 کار، پوشه )مشارکت،
 سنجش خودارزیابی،

 مشاوره( و همکالسی
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 دیفر
 نویسنده/

 نویسندگان
عنوان 
 پژوهش

 کدگذاریها روش و ابزار ها و مقوله هایمولفه

 و آموزشی تعامالت
 بیشتر را یادگیری

 افزایش باعث و ساخته
 یادگیری عمق و کارایی

 دیگر طرف از شود؛می
 شدن برجسته موجب

 اهداف و انتظارات
 ارائه با و شده آموزشی

 تعامالت به بازخورد،
 و داده جهت یادگیری
 دارترمعنی را یادگیری

 .سازندمی

2 

2 

 فرج عزیزی،
 و سراجی اللهی،

 (1396)سرمدی

پژوهی سنتز
-اثربخشی

یادگیری 
الکترونیکی 
در آموزش 

علوم 
پزشکی و 
الزامات آن 
در طراحی 

 و اجرا

 یادگیری که دادند نشان
 هایحوزه در الکترونیکی

 پزشکی، علوم مختلف
 کامالً هایدوره در هم

 در هم و الکترونیکی
 آموزش هایدوره
 بوده اثربخش ترکیبی
 در همچنین. است

 سازیپیاده و طراحی
 یادگیری نظام

 باید اثربخش کترونیکیال
 پداگوژیکی، الزامات
 مورد فناوری و سازمانی

 اجرا و شناسایی نیاز
 .شود

 سنتز پژوهی
 

 الزامات شناسایی-
         پداگوژیکی،

 فناوری و سازمانی
 نیاز مورد

 
 
3

3 

 ابراهیم و گودرزی
 ،(1392) زاده

تأثیر 
آموزش از 

دور به 
وسیله 

سرویس 
پیام متنی 
تلفن همراه 

کنترل بر 

استفاده  نشان دادند که
از تلفن همراه در ارایه 
خدمات بهداشتی و 

های مدیریت بیماری
مزمن کارآمد می باشد و 
شاید مطالعات بیشتر در 

این زمینه به برنامه 
ریزی برای استفاده از 

آزمایشی/  -کمی
 پرسشنامه

ارآمدی استفاده از ک-
 تلفن همراه

های روشکاربرد -
 نوین
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 دیفر
 نویسنده/

 نویسندگان
عنوان 
 پژوهش

 کدگذاریها روش و ابزار ها و مقوله هایمولفه

متابولیك 
بیماران 
 دیابتی

های نوین و رفع روش
نیازهای آموزشی 

بیماران در کشورمان 
 .منجر گردد

 
4

4 

 و زن پاپ
 (1389)همکاران

 دو تأثیر
 روش
 از آموزش

 تلفن طریق
 و همراه

 بر سخنرانی
 یادگیری
 هنرجویان

موزش آکه  اندنشان داده
از طریق تلفن همراه 

موزش از آنسبت به 
طریق سخنرانی به 

یشتری بر میزان ب
یادگیری هنر جویان 

 تاثیر داشته است

 زمایشیآ -کمی
از  استفاده با

 پرسشنامه

وجه به نقش و ت -
تلفن  تاثیر آموزش

 یادگیری بر همراه

 
 
5

5 

 
 و خانی افضل

 (1389)همکاران

 
-امکان

-سنجی

استقرار 
-نظام

-آموزش

 مجازی
-درمدارس

 متوسطه
 استان
 سمنان

 امکان که دادند نشان
 آموزش ظامن استقرار

 مدارس در مجازی
 و آموزش متوسطه

 از سمنان استان پرورش
 سخت زیرساخت لحاظ

 از. دارد وجود افزاری
 نرم زیرساخت لحاظ
 متوسط حد در افزاری
 لحاظ از و باال به

 و الکترونیکی محتوای
 نیروی و مجازی دروس

 و متخصص انسانی
 سازی فرهنگ اقدامات

 وجود متوسط حد در
 ستقرارا امکان. دارد

 لحاظ از مجازی آموزش
 پشتیبانی و مالی منابع
 .ندارد وجود نیاز مورد

 
پیمایشی با 

از  استفاده
 پرسشنامه

 زیرساخت توجه به-
 افزاری سخت

 ساختتوجه به زیر-
 افزاری نرم

 توجه به محتوای-
 دروس و الکترونیکی

 مجازی
 نیروی به توجه-

 متخصص انسانی
 نیاز به اقدامات-

 سازی فرهنگ
 و مالی توجه به منابع-

 پشتیبانی

 
 
1

6 

 و آبادی فیض
 (1395)راد مومنی

 ایرابطه
 یادگیری
 بر مشارکتی

 و خط

 کمك مدل، اصلی هدف
 در یادگیرندگان به

 دانش اجتماعی ساختن
 یادگیری محیط یك در

 استفاده کمی با
 پرسشنامه از

 اجتماعی ساختن-
 دانش

 ایتوجه به مجموعه-
 آموزشی از راهبردهای
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 دیفر
 نویسنده/

 نویسندگان
عنوان 
 پژوهش

 کدگذاریها روش و ابزار ها و مقوله هایمولفه

-راهبردهای 6

 آموزشی
 بر مبتنی
 آن

. است خط بر مشارکتی
 ساختن که دادند نشان

 محیط یك در دانش
 تحت شبکه، بر مبتنی

 و اختالفات تأثیر
 قرار ارتباطی منازعات

 در طبیعی بطور که دارد
 بوجود انسانی روابط

 اساساً  مدل، این. آیندمی
 با مواجهه برای را روشی
 ارتباطی اختالفات این

 در. کندمی پیشنهاد
 مدل راستا، همین
 از ایمجموعه مذکور،

 را آموزشی راهبردهای
 ارتهایمه توسعه برای

 یادگیرندگان فراارتباطی
 مفاهیم از. دهدمی ارائه

 آموزشی راهبردهای و
 به توانمی شده ارائه

 برای چارچوبی عنوان
 روابط الگوهای درک( 1

 بطور که انسانی پیچیده
 هایمحیط در طبیعی

 بر مشارکتی یادگیری
( 2 و آیندمی بوجود خط

 راهبردهای ارائه
 طراحان به پایه آموزشی

 توسعه برای زشیآمو
 یادگیری هایمحیط

 خط بر مشارکتی
 .نمود استفاده

 مهارتهای توسعه برای
 فراارتباطی

 یادگیرندگان
 توجه به درک-

 پیچیده روابط الگوهای
 انسانی

 راهبردهای ارائه-
 یه برایپا آموزشی

 هایمحیط توسعه
 مشارکتی یادگیری

 

 
 
7

 
 و سلطانی کریمی،

 (1393)نوظهوری

 امکان
 سنجی
 اجرای

 امکان که دادند نشان
 آموزش نظام استقرار
 یادگیری بر مبتنی

با  پیمایشی
 استفاده از
 پرسشنامه

-توجه به زیرساخت-

 افزاری سخت های
 زیرساخت به توجه-
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 دیفر
 نویسنده/

 نویسندگان
عنوان 
 پژوهش

 کدگذاریها روش و ابزار ها و مقوله هایمولفه

 آموزش 7
 بر مبتنی

 یادگیری
 همراه

 در( سیار)
 هایدانشگاه

 پیام دانشگاه در همراه
-زیرساخت لحاظ از نور

 ی،افزار سخت های
 نرم های زیرساخت

 و مالی منابع افزاری،
 امکانپذیر پشتیبانی

 استقرار امکان اما است
 بر مبتنی آموزش نظام

 در همراه یادگیری
 از نور پیام دانشگاه

 نیروی و محتوایی لحاظ
 وجود متخصص انسانی

 .ندارد

 افزاری نرم های
 و مالی منابع به توجه-

 پشتیبانی
 لحاظ به توجه-

 محتوایی
 انسانی نیاز به نیروی-

 متخصص

 
8

8 

 و آیتی
 (1391)سارانی

-تأثیرروش

 از آموزش
 تلفن طریق

 بر همراه
 و انگیزش
 نگرش

 دانشجویان
 به نسبت
 زبان

 انگلیسی

 دست نتیجه این به
 از آموزش که یافتند

 تأثیر همراه تلفن طریق
 شدت بر مثبتی

 نگرش و عالقه انگیزش،
 داشته دانشجویان در

 است

 
 شدت بر مثبت تأثیر-

 و عالقه انگیزش،
 نگرش

 
 
 
 
 
9

9 

 و دهقانزاده برزگر،
 (1391زاده)مقدم

 یادگیری از
 الکترونیکی

 یادگیری تا
 مبانی: سیار

 نظری

 ایزمینه سیار یادگیری

 است فراهم ساخته را

 هایآرمان از بسیاری که

 یادگیری مانند آموزشی،

 در مستقل، خودراهبری

 در یادگیری یادگیری،

 زمان، و مکان هر

 امر در استقالل فراگیر

 انتخاب حق یادگیری،

 عالئق، حسب به محتوا

 شناختن به رسمیت

 تهای تفاو ترواقعی

 مقاله مروری

فراهم آوردن -
 مستقل یادگیری

 در خودراهبری-

 یادگیری
 مکان هر در یادگیری-

 زمان و
 در استقالل فراگیر-

 یادگیری امر
 به محتوا انتخاب حق-

 عالئق بحس
 شناختن به رسمیت-

 هایتفاوت ترواقعی
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 دیفر
 نویسنده/

 نویسندگان
عنوان 
 پژوهش

 کدگذاریها روش و ابزار ها و مقوله هایمولفه

 امکان دانشجویان، فردی

 هایقالب در ارائه مثالها

 از استفاده با ترملموس

 های،رایان امکانات

 یادگیری آموزش و

 و ارزیابی و مشارکتی
 از بازخورد سریع ارائه

 ترقابل تحقق ها،آموخته

 .کندمی جلوه

 دانشجویان فردی
 در هاارائه مثال امکان-

 با ترملموس هایقالب

 امکانات از استفاده

 هایرایان
 یادگیری آموزش و-

 مشارکتی
 سریع ارائه و ارزیابی-

 هاآموخته از بازخورد

 
 
 
1

10 

 وی مراد
 (1397بان)دیده

 جایگاه

 یادگیری

 در سیار

 هایانشگاهد

 علوم

 پزشکی:

 نظرات،

 و پیامدها
 هاچالش

 از بررسی شده مطالعات
 روش این مثبت اثرات
 پزشکی آموزش در

. نمودند حمایت
های مشخصه مهمترین

 یادگیری از نوع این
 در از بود عبارت

 بودن، دسترس
 بودن، محور یادگیرنده

 از. غیررسمی و شخصی
زیرساختها،  نبود طرفی
 با نبودن شناآ باال، هزینه
 کمبود و روشها، این

از  کاربردی افزارهاینرم
 روش این چالشهای

. بود آموزش و یادگیری
 نتایج به با توجه
 مختلف، مطالعات

 هاروش این از استفاده
 اعضای آموزش به نیاز

 مدیران و علمی هیات
 و از اینرو. دارد آموزشی

 پیشرفتهای به توجه با
 این در گرفته صورت

 گزاریبر حوزه
 و آموزشی کارگاههای

 محتوای تحلیل

 بودن دسترس در-
 محور یادگیرنده-

 بودن
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 دیفر
 نویسنده/

 نویسندگان
عنوان 
 پژوهش

 کدگذاریها روش و ابزار ها و مقوله هایمولفه

 در تخصصی هایپانل
 هایو پژوهش حوزه این

 شدن نمایان برای بیشتر
 این تأثیرات و ابعاد
 گرددمی پیشنهاد روش

 
 
1

11 

 (2003نیکولز )

-جایگاه

آموزش 
مجازی در 
یاگیری 

 دانشجویان

نشان داد که آموزش 
تواند به صور ازی میمج

مختلفی مورد استفاده 
قرار گیرد و به دو 
صورت همزمان و 

غیرهمزمان به فراگیران 
آموخته شود. با این 
آموزش اطالعات 

فراگیران به روز شده و 
همچنین در مواردی که 
آنها با مشکلی مواجه 

توانند استاد شوند میمی
مربوطه ارتباط برقرار 

 نمایند.

با  پیمایشی
فاده است

 ازپرسشنامه

 به روز شدن اطالعات-
 فراگیران

 
1

12 
 (2003) گری مك

 ارزیابی
 کیفیت

 هایدوره
 آموزشی
 آنالین

او عوامل مهم طراحی 
های آنالین، را دوره

شناسایی کرده است. 
وی خاطرنشان ساخته 
که در طراحی برنامه 
درسی آنالین انعطاف، 

تعامل و مشارکت، 
 .عوامل مهمی هستند

 

 شیپیمای
با استفاده 
 ازپرسشنامه

-توجه به انعطاف-

 پذیری
توجه به تعامل در -

 یادگیری
توجه به نقش -

مشارکت در امر 
 یادگیری

 
 
1

13 

 (2004) سانگ

بررسی 
عوامل 

تاثیرگذار 
 کیفیت
 اموزشی

 بر هایدوره
 خط

 مواردی داد، نشان
 طراحی، تعامل،: همچون

 و بازخورد تسهیالت،
 درک استفاده، قابلیت

 کیفیت از دگیرندگانیا
 بر هایدوره اموزشی

 گذارندمی تأثیر خط

با  پیمایشی
استفاده 

 ازپرسشنامه

وجه به تعامل در امر ت-
 یادگیری

 طراحی مناسب-
 تسهیالت وجود-
 وردتوجه به بازخ-
 استفاده قابلیت-

 افزایش درک-
 یادگیرندگان
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 دیفر
 نویسنده/

 نویسندگان
عنوان 
 پژوهش

 کدگذاریها روش و ابزار ها و مقوله هایمولفه

 
 
1

14 

 و چن
 (2004)همکارانش

نقش 
 آموزش

همراه در 
امر 
 رییادگی

 که است آن از حاکی
 رضایت باالی سطوح

 افزایش با یادگیرندگان
 برنامه به تعهد و انگیزه

 الکترونیکی، یادگیری
 و تحصیلی موفقیت

-کناره میزان کاهش

 همراه آموزش از گیری
 است

 پیمایشی
با استفاده 
 ازپرسشنامه

 رضایتافزایش-
 یادگیرندگان

 تعهد و انگیزه افزایش-
 یادگیری برنامه به

 الکترونیکی
 تحصیلی موفقیت-
-کناره میزان کاهش-

 گیری

 
 
1

15 

 همکاران و گزر ال
(2010) 

 سیستم
 اطالع
 رسانی
 بر مبتنی

 ابزارهای
 سیار

 رسیدند نتیجه این به
 از سیار ابزارهای که

 با همراه تلفن جمله
 سبك کوچکی، به توجه
 جابجایی قابلیت و بودن

-انعطاف باعث داشتن،

 در سازگاری و پذیری
. شودمی یادگیری

 هادانشگاه به همچنین
 دهد کهمی را امکان این

 خود دانشجویان به
 برای بهتری دسترسی

 داشته رسانی اطالع
 .باشند

 پیمایشی
با استفاده 
 ازپرسشنامه

 پذیریانعطاف-
فراهم آوردن -

امر  در سازگاری
 یادگیری

 
 
1

16 

 و بویال اوزون
 (2009) همکاران

نگرش 
 دانشجویان

-هایانشگاهد

 خاور نزدیك
 قبرس
-به شمالی

 یادگیری
 و سیار
 در آن کاربرد

افزایش 
 هایآگاهی

 زیست
 محیطی

 نگرش یدهنده نشان
 دانشجویان این مثبت
 ی زمینه در و بوده

 محیطی زیست اطالعات
 آگاهی میزان نیز

 شرکت دانشجویان
 دوره، در کننده
 بطور سیار یادگیری

 یافته افزایش معنادار
 است

 یمایشیپ
با استفاده 
 ازپرسشنامه

افزایش یادگیری -
 معنادار
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 دیفر
 نویسنده/

 نویسندگان
عنوان 
 پژوهش

 کدگذاریها روش و ابزار ها و مقوله هایمولفه

 
1

17 

 و درنالیا
 (2008)همکارانش

-امکان

 سنجی
 از استفاده

 فناوری
 تلفن های

 در همراه
 هایآموزش

 ارزیابی
 و سالمت
 هایمراقبت

-اجتماعی

 پرستاران

 چه اگر که دادند نشان
 به فراگیران نگرش
 یادگیری از استفاده

 اما است مساعد سیار
 تلفن فناوری از استفاده
 و آموزش به همراه
 دارد نیاز فراوان حمایت

 پیمایشی
با استفاده 
 ازپرسشنامه

 و آموزش نیاز به-
 فراوان حمایت

 
 
 
1

18 

 و کوربیل رن
 کوربیل ولدیس

(2007) 

 شما آیا
 برای

 یادگیری
 آماده سیار

 اید؟

 دست نتیجه این به
 یادگیری که یافتند

 که دهدمی هاجاز سیار،
 فراتر یادگیری و آموزش

 سنتی هایکالس از
 کالس، در و رود پیش

 حمل قابل هایدستگاه
 باعث ارتباطات ابزار و

 آموزشگران که شوندمی
-انعطاف فراگیران و

 دهند افزایش را پذیری
 را جدیدی هایفرصت و

 فراهم تعامل برای
 آموزشگران. سازند
 دهنده انتقال از بایستی

 تسهیل به دانش
 با یادگیری، کنندگان

 هایروش ایجاد هدف
 که یادگیری جدید
 و مشارکتی تر،مناسب

 تغییر است، درازمدت
 .یابند

پیمایشی با 
استفاده 

 ازپرسشنامه
 
 
 

-افزایش انعطاف-

برای  پذیری
 فراگیران و آموزشگران

-فراهم آوردن فرصت-

 برای جدیدی های
 تعامل

تغییر نقش -
 از انتقال آموزشگران

 به دانش دهنده
 کنندگان تسهیل

 یادگیری
 هایروش ایجاد-

 یادگیری جدید
 درازمدت و مشارکتی
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 دیفر
 نویسنده/

 نویسندگان
عنوان 
 پژوهش

 کدگذاریها روش و ابزار ها و مقوله هایمولفه

 
1

19 

  پافن و ورثونت
(2005) 

 محیط تغیر
 با یادگیری
 از استفاده

 یادگیری
 سیار

 رسیدند نتیجه این به
 ابزارهای پذیرش که

 یادگیری سیار، شخصی
 و کندمی فراگیرمحور را

 هایمحیط ابزار این
 خالقانه یادگیری

 کندمی ایجاد را بیشتری
 افزایش به منجر که

 یادگیری و خالقیت
 .شودمی فعال

پیمایشی با 
استفاده 

 ازپرسشنامه

 ایجادیادگیری
 فراگیرمحور

 هایایجاد محیط-
 خالقانه یادگیری

 
2

20 
 (2007کامر)

مقایسه 
نقش 

یادگیری از 
طریق تلفن 

همراه با 
های روش

 سنتی

نتیجه رسید که  به این
درصد شرکت  73حدود 

کنندگان در تحقیق وی 
اعتقاد داشتند یادگیری 
از طریق تلفن همراه به 
دلیل یادگیرنده محور 
بودن، در مقایسه با 
روش های سنمتی 

یادگیری، باعث یادگیری 
بیشتر و فراموشی کمتر 

 می شود

 پیماشی
با استفاده 
 ازپرسشنامه

یادگیرنده محور -
 بودن

 بیشتر یادگیری باعث-
 کمتر فراموشی و

 
2

21 
 (2009)داهلر و ایا

نقش تلفن 
همراه در 
 یادگیری

در پژوهشی نشان دادند، 
دانشجویان استفاده از 
گوشی تلفن همراه در 
-فرایند یادگیری عالقه

 مند هستند

 پیمایشی
با استفاده 
 ازپرسشنامه

ایجاد عالقه در -
 یادگیری

 
نشان  همراه را داخلی و خارجی در ارتباط با آموزشتحلیل و بررسی مقاالت  1جدول 

اله، ا مقپژوهش ی نویسندگان مقاله، سپس عنوان/می دهد. بر این اساس ابتدا عنوان نویسنده
در نهایت  وابزار مورد استفاده در هر پژوهش آمده  و های استخراجی، روش مقوله و هامولفه

 کدهای مستخرج شده ذکر شده است.
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 همراه ررسی اسناد و مدارک علمی منابع در ارتباط با آموزش: ب2جدول 

 کدگذاریها محورها ویسندگانن ردیف

 
 
 
 
1

1 

 یاسینی
 نهمکارا

(1389) 

 بزاراصطالح یادگیری سیار به طور همزمان و غیرهمزمان از طریق یك ا
ح گیرد. تأکید اصطالالکترونیکی مانند گوشی تلفن همراه صورت می

قل نل و های قابل حماره به یادگیری از طریق تکنولوژییادگیری سیار، اش
ه گرفت تواند در یك مکان ثابت، مانند یك کالس درس به کاردارد که می

ت که ر اسشود؛ به عبارت دیگر، یادگیری سیار نوعی از یادگیری از راه دو
های لوژیاین نوع یادگیری بر روی فعالیت یادگیرنده و تعامل او با تکنو

مام تا قابل حمل و نقل است. یادگیری سیار، امکان دسترسی به ثابت ی
اد م افرکند. اشتراک میان تمامواد یادگیری متفاوت موجود را فراهم می

-یرت بکنند، به صودیگری که از همان محتوا و مواد آموزشی استفاده می
های گیرد. همچنین، یادگیری سیار قابلیتواسطه و فوری صورت می

چك با ها در یك حافظه کوها و نوشتهبه علت جایگزینی کتابعجیبی را 
گرم آورد. به عالوه، این نوع یادگیری دلچسب و سرخود به همراه می

تر و ربخشکننده است. بنابراین، استفاده از یادگیری سیار برای تجارب اث
ند تواباشد. یادگیری سیار، میپذیر میدلپذیرتر، به آسانی امکان

یری یادگ تواند نویدای مکانی یادگیری را از میان بردارد و میهمحدودیت
. در های قابل حمل، تحقق بخشدهمیشگی را از طریق استفاده از رسانه

-این صورت، دیگر یادگیری محدود به محیط مدرسه و کالس درس نمی

 گردد

 قطری یادگیری از -
 قابل هایتکنولوژی

 نقل و حمل
 روی بر یادگیری -

 و ادگیرندهی فعالیت
-تکنولوژی با او تعامل

 حمل قابل یا ثابت های
 نقل و
 ردن امکانفراهم آو -

 مواد تمام به دسترسی
  متفاوت یادگیری

 افراد میان اشتراک -
 و محتوا همان از دیگری

 صورت به آموزشی مواد
 فوری و واسطهبی
 گزینیقابلیت جای -

ها در نوشته و هاکتاب
 کوچك حافظه یك

 و دلچسب یادگیری -
 سرگرم

 ردن تجاربفراهم آو -
 دلپذیرتر و تر،اثربخش

 پذیرامکان
بردن  از بین -

 های مکانیمحدودیت
 برای یادگیری

ویدبخش یادگیری ن-
 مادام العمر

 
 
 
 
1
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 پور آتشی
(1390) 

 دگاندر عصر اطالعات، شیوه آموزشی جدیدی مورد نیاز است که یادگیرن
ش ز هر جنس و نژادی بتوانند به داندر هر زمان و در هر مکان و ا

یق ز طرهای آموزشی ادسترسی داشته باشند و بنابراین، ادامه بقای نظام
حل  آموزش سنتی امکان پذیر نیست. از این رو، یادگیری سیار یك راه

از  فادهمناسب برای عالقمندان به کسب اطالعات و دانش روز است. با است
اسب، ای نرم افزاری و سخت افزاری منهای ارتباطی سیار و بسترهشبکه

 می توان زمینه ساز تحولی شگرف در مقوله یادگیری بود 

 هر رد یادگیرندگان -
 مکان هر در و زمان

 یگیری از بسترهابهره -
 سخت و افزاری نرم

 مناسب افزاری
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سعیدی پور 
 و همکاران

 (1390) 

و  ت در امر آموزشبا کاربرد و توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطالعا
عه های اصلی پیشرفت بشری، در طلییادگیری به عنوان یکی از زمینه

 ورین هزاره سوم میالدی مفهوم یادگیری سیار نیز به عنوان یکی از آخ
ده ترین دستاوردهای این تکنولوژی برای بشر به منصه ظهور رسیمهم

ت اس رونیکیاست. یادگیری سیار یك شاخه توسعه یافته از یادگیری الکت
ری ادگیکه نسبت به سایر انواع این یادگیری امکان دسترسی به محتوای ی

رای بتری و تعامل با سایر افراد حاضر در محیط یادگیری را با سهولت بیش
 سازدفراگیران فراهم می

مکان دسترسی به ا -
 محتوای یادگیری

عامل با سایر افراد ت -
حاضر در محیط 

 یادگیری
برای  سهولت بیشتری -

 فراگیران

 
 
 
 

4 

فیروزی و 
 حاجی زاده

 (1393) 

 محیط وهای یادگیری سیار مرزهای جغرافیایی را از بین برده تکنولوژی
 های خارجی فراهم می کندیادگیری مشارکتی را میان گروه

 بردن مرزهای از بین -
 جغرافیایی

 گیرییاد ایجاد محیط -
 مشارکتی

 
 
 
 
1
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 احمدگل
(1393) 

ش شامل تواند بر دستیابی به اصل جهانی آموزش و پرورسیار مییادگیری 
یض ی کودکان و از بین بردن تبعتر به آموزش برای همهدسترسی بیش

 زایشجنسی در آموزش و پرورش یك تأثیر روشن داشته باشد. در واقع اف
اف تواند بر اهددسترسی به آموزش و پرورش از طریق آموزش همراه می

ود. اقع شسوم و توسعه پایدار انسانی در بلند مدت موثر و ی هزارهتوسعه
ز اکه  یادگیری همراه می تواند در کشورهای در حال توسعه و یا مناطقی

یاز های آموزشی ضعیف هستند و دسترسی به منابع مورد ننظر زیرساخت
داری ها دشوار است یا تقاضا بیش از عرضه است به صورت معنابرای آن

  د.مفید واقع شو

ه بتر دسترسی بیش -
 یآموزش برای همه

ز بین بردن تبعیض ا -
 جنسی در آموزش

فزایش دسترسی به ا -
 آموزش و پرورش

 انسانی پایدار توسعه -

 
 
 
 
1
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انتظاری 
 شبستر

(1387.) 

ر تزدیك های سیار باعث گردیده تا افراد به یك دیگر نپیشرفت تکنولوژی
یش ش افزاها بیش از پیز این تکنولوژیها به استفاده اشوند و تمایل آن

ی کند تا هدف یادگیریابد. یادگیری سیار این امکان را فراهم می
اقع والکترونیك یعنی یادگیری برای همه، در هر زمان و هر مکان، به 

را  مکان توانند بهترینمحقق گردد. به این ترتیب فراگیران و مربیان می
به  دگانان تعامل بین مربیان ویادگیرنبرای استفاده انتخاب کنند و امک

ود و تواند حتی در حال حرکت نیز انجام شآید و یادگیری میوجود می
یادگیری دیگر به فضای کالس یا حتی نشستن پشت کامپیوتر محدود 

 ودارد  ونیكنخواهد بود. یادگیری سیار پارادایمی متفاوت با یادگیری الکتر
 حوریتبدون محدودیت زمان و مکان با مبر پایه یادگیری انعطاف پذیر، 

 باشدکاربر می

 به تر شدن افراد نزدیك -
 دیگر یك

 رایب تحقق یادگیری -
 هر و زمان هر در همه،
 مکان

 نمربیا بین تعامل امکان -
 ویادگیرندگان

 فتادن یادگیریاتفاق ا -
 حرکت حال در حتی

 پذیرانعطاف -
 و زمان محدودیت بدون -

 اربرک محوریت با مکان

 
 
 

 باوردی
(1395.) 

های مهم و نوین در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، تلفن از پدیده
هایی از همراه است. این ابزار که عالوه بر داشتن امکانات گسترده، ویژگی

جایی آسان دارد، بهجمله در دسترس بودن، قابل حمل بودن و نیز جا

 امکانات داشتن -
 گسترده

 بودن دسترس در -
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رود. استفاده صحیح از تکنولوژی  تواند در آموزش و یادگیری به کارمی
گیری بهینه از تواند عالوه بر ارتقای کیفیت آموزش، بهرهتلفن همراه می

 زمان را نیز با خود به ارمغان آورد

 نیز و بودن حمل قابل -
 آسان جاییبهجا
 یفیتک موجب ارتقای -

 آموزش
 از بهینه گیریبهره -

 زمان
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رضایی راد 
و ابراهیم 

 فالح
 (1393) 

ائۀ با عنایت به جدید بودن، تازگی و جذابیت منحصر به فرد شیوۀ ار
وجه ته و مطالب آموزشی با استفاده از یادگیری سیار )تلفن همراه(، عالق
 ستته افراگیراندگان جلب شده و بالطبع توان یادگیری آنان افزایش یاف

 

 و ازگیت بودن، جدید -
 فرد به منحصر جذابیت
 مطالب در ارائۀ

 هتوج و جلب عالقه -
 فراگیراندگان

 ادگیریی افزایش توان -
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هولمز و 
 گاردنر

 (2006) 

انند مباطی گیری از فناوری عای اطالعاتی و ارتیادگیری الکترونیکی، بهره
ت فیای برای بهبود کیهای چندرسانه ای و فرارسانهاینترنت و نظام

هم یادگیری از طریق تسهیل دسترسی به منابع و خدمات آموزشی و فرا
 کردن ساز و کارهایی چون تعامل و مشارکت از راه دور است.

 گیری از فناوریبهره -
 عای اطالعاتی و ارتباطی

 کیفیت بهبود -
 طریق از یادگیری
 به دسترسی تسهیل

 آموزشی خدمات و منابع
 و ساز کردن فراهم -

 و تعامل چون کارهایی
 دور راه از مشارکت
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 وانگ
(2004) 

این نوع از یادگیری، تجربیات و اطالعاتی را برای یادگیرندگان، بدون توجه 
های دهد، به عالوه حل مسایل پیش رو در محیطبه زمان و مکان ارایه می

های سیار یکی از علل آموزشی و تجربیات یادگیری بر خط که تکنولوژی
، موجب محبوبیت این نوع از یادگیری شده است، توسعه آنهاست

های سیار مزایای مهمی برای متخصصان در حال کار و برای آنتکنولوژی
هایی که نیاز به اطالعات دارند فراهم کرده است. همچنین هم متخصصان 

شوند. در و هم یادگیرندگان، هر دو از مزایای یادگیری سیار بهره مند می
های سیار و پیشرفت رو به رشد آنها، محبوبیت تکنولوژی نتیجه توسعه

های زیادی به هر حیطه از یادگیری سیار را افزایش داده است و کمك
آموزش کرده است. باید گفت یادگیری سیار، توجه بسیاری از محققان در 

های بالقوه های مختلف را به خود جلب کرده است و این افراد تواناییرشته
اند. نکته های سیار برای افزایش یادگیری را فهمیدهنولوژیکاربست تک

های تربیتی کشف کنند های جدید این است که روشمحوری تکنولوژی
های مرسوم را به که یادگیری با کیفیت باال و همچنین پایدارتر از روش

تواند به کمك توان دریافت که یادگیری سیار میوجود آورند، بنابراین می

 وردن تجربیاتآفراهم  -
 برای اطالعاتی و

 یادگیرندگان
 و ه زمانبعدم توجه  -

 مکان در یادگیری
ه ایجاد کمك ب -

 و آموزشی محیطهای
 یادگیری تجربیات

 البا کیفیت با رییادگی -
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مند و در ارتباط با دیگر انواع های مرسوم بیاید و به صورت نظامیادگیری
 یادگیری، برای رسیدن به اهداف آموزشی موثر واقع شود. 

1
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 هریس پال
(1998) 

 یك یا نتلف یواسطه به آموزش، از شدن برخوردار توانایی سیار، یادگیری
 است دیجیتالی کمکی ابزار

 مدن تواناییفراهم آ -
 از شدن برخوردار
 یواسطه به آموزش

 کمکی ابزار یك یا تلفن
 دیجیتالی
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 و کوروکو
 آلکان

(2011) 

ن ه کردمدلی از یادگیری از راه دور است که برای برآوردیادگیری سیار 
ی از مدل ونیازهای آموزشی با استفاده از ابزارهای سیار طراحی شده است، 

 ان باتواند برای دانش آموزیادگیری است که ظهورپیدا کرده است و می
ع واق فراهم کردن تجربیات یادگیری مستقل از زمان خاص، بسیار سودمند

 شود

 تجربیات کردن اهمفر -
 از مستقل یادگیری

 خاص زمان
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، کامبوراکیس
کنتونی و 

ساپوناس 
(2014) 

ی برا یادگیری سیار نقطه تالفی ابزارهای سیار با یادگیری الکترونیك
 ایجاد تجربه یادگیری در هر زمان و هر مکان می داند.

 یادگیری تجربه ایجاد -
 مکان هر و زمان هر در

1
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جورجیف و 
همکاران)

2004) 

مکان ابا  از یادگیری سیار به عنوان مرحله جدیدی از یادگیری الکترونیکی
ل حمل قاب یادگیری در هر زمان و هر مکان با استفاده از ابزارهای سیار و

 یاد می کند

 هر در یادگیری امکان -
 مکان هر و زمان

 ایابزاره از استفاده -
 حمل قابل و سیار

1
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 1آلی
(2009) 

کان د امسیم، به افراگیری سیار از طریق استفاده از فناوری سیار بییاد
 دهد که در هر مکان و هر زمانی به مواد یادگیری دست یابند.می

 هر در یادگیری ایجاد -
 مکان هر و زمان

1
16 

تراکسلر 
(2007) 

ف از صر کند و آن چیزی فراترتری از یادگیری سیار بیان میتعریف جامع
-موزشآتیبانی آموزش توسط ابزارهای سیار، بلکه شامل کلیه ارایه و پش

قش نتواند کند زیرا یادگیری سیار میهای رسمی و غیررسمی تأکید می
سمی های یادگیری غیررپلی را برای اتصال بین یادگیری رسمی و فرصت

دن ینه بوه زمایفاء نماید. نکته دیگری که تراکسلر بر آن تأکید کرده آگاه ب
های بزارر برای یادگیرنده است، که در واقع توجه به شرایط خاص او معتب

ن تر این ابزارها صورت گرفته است و به ایسیار و جنبه شخصی بیش
تواند تأثیرات مهمی سازی در یادگیری سیار میمعناست که شخصی

 داشته باشد 

 بین ر پلییادگیری سیا-
 و رسمی یادگیری

 یادگیری هایفرصت
 غیررسمی

اه به زمینه بودن و آگ -
 معتبر برای یادگیرنده

 سازیتوجه به شخصی -
 یادگیری در

                                                 
1 . Alley 
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 مورفی
(2006) 

و  نافعمبرای یادگیری سیار مزایای مختلفی رایه شده است. برخی از این 
 شود. توسعه فرصت هایمزایا در ادامه به اختصار توضیح داده می
یش کارایی یادگیری، افزا آموزشی، افزایش نرخ سواد آموزی، افزایش

یس، کیفیت آموزش، توسعه جامعه پیشرفته، پیشرفت و بهبود کیفیت تدر
ر دامکان به روز نمودن اطالعات، آموزش را به صورت شخصی و خصوصی 

واند تمی دهد، متناسب با زندگی فراگیران )فراگیردسترس فراگیر قرار می
ل ، قابز آن استفاده کند(های مرده و در هر موقعیت و زمانی ادر زمان

 جازهاآورد.، حمل بودن آن امکان استفاده را در هر مکانی به وجود می
نده دسترسی به یادگیری برای کسانی که در مناطق دور افتاده و پراک

ه و های موجود ثبت شددهد تا دادهدهد، این امکان را میهستند می
اک را ادر گیری در هر موقعیت که رخ دهد امکان پذیر باشد. اینفرایند یاد

 وبه فراگیر می دهد که یك روش قابل قبول برای دریافت، یادآوری 
و  مدیریت زمان خود پیش بینی کند، دسترسی آسان و سریع به مربیان
ت، استادان، امکان تشکیل گروه های فراگیر محور جهت تبادل اطالعا

ش های آموزشی جدید، بهبود یادگیری فعال، افزایفعال کردن محییط
الت دسترسی به منابع آموزشی، انعطاف پذیری در آموزش، افزایش تعام
-می دو طرفه و تلفیق محتواهای مختلف یادگیری در یك دیگر را فراهم

  آورد.
 

  

ه فرصت های توسع -
 آموزشی

یش نرخ سواد افزا -
 آموزی

کارایی  افزایش-
 یادگیری

 کیفیت آموزش افزایش-
 امعه پیشرفتهجتوسعه  -
یشرفت و بهبود پ-

 کیفیت تدریس
مکان به روز نمودن ا-

 اطالعات
رار دادن آموزش به ق -

صورت شخصی و 
 خصوصی

تناسب با زندگی م -
 فراگیران

 دن.قابل حمل بو -
جازه دسترسی به ا -

یادگیری برای افراد در 
مناطق دور افتاده و 

 پراکنده
ه های ادامکان ثبت د -

موجود و فرایند 
 یادگیری در هر موقعیت

مکان پیش بینی ا -
ادراک فراگیران جهت 
دریافت، یادآوری و 

 مدیریت زمان
سترسی آسان و د -

سریع به مربیان و 
 استادان

-یل گروهامکان تشک -

های فراگیر محور جهت 
 تبادل اطالعات

-فعال کردن محییط -
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 کدگذاریها محورها ویسندگانن ردیف

 های آموزشی جدید
 ادگیری فعالبهبود ی -
فزایش دسترسی به ا -

 منابع آموزشی
پذیری در  انعطاف-

 آموزش
ایش تعامالت دو افز -

 طرفه
لفیق محتواهای ت -

مختلف یادگیری در یك 
 دیگر
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 کدگذاریها محورها ویسندگانن ردیف

 
 
 
 
1

18 

 و فزیل
2011)نادیر

) 

نه در عاالیادگیرنده: یادگیرنده در مرکز یادگیری قرار دارد و به صورت ف
عناصر دیگر در خدمت  شود وروش های جدید یادگیری درگیر می

 ارب وباشند. یاگیری به کمك موبایل براساس نیازها، تجیادگیرنده می
، های آموزشی سنتیمقاصد یادگیرنده می باشد، یاددهنده: در محیط

ی ه تازگما بمدرسان اطالعات را از کتاب ها به فراگیران انتقال می دادند ا
 گیراناطالعات برای فرابا تغییر در فناوری، امکان دسترسی بیشتر به 

ردان شاگ وفراهم شده است.، محتوا: محتوا باید با مشورت معلمان، والدین 
به  حتواصورت گیرد و تنها معلم در آن نقش نداشته باشد. برای انتقال م

 را از حتوامفراگیران باید یك کاربر یا سرور از آن حمایت کند و یا اینکه 
 محتوا . دردر اختیار فراگیران قرار داد طریق بازی های تعاملی یا سرگرمی

ری: ای استفاده کرد، محیط یادگیباید از گرافیك و عناصر چندرسانه
ورت صمحیط باید به گونه ای طراحی شود که فراگیران در هر زمانی به 

ریق های محیط یادگیری از طآنالین در ارتباط باشند. از جمله مزیت
معلم،  -به اطالعات، تعامل شاگردموبایل دسترسی راحت در هر زمان 

سی به شبکه های اجتماعی و وبالگ ها می شاگرد، دستر -تعامل شاگرد
ست. اباشد. ارزشیابی: ارزشیابی جزء حیاتی یادگیری از طریق موبایل 

ند. بی کفناوری تلفن همراه می تواند از ثبت و عملکرد یادگیرنده ارزیا
-بسته ها، ای مربوط به پایگاه دادهارزیابی یادگیرندگان از طریق سیاهه ه

ژه ی پروهای آنالین، انجمن های گفتگو و ارزیابهای نرم افزاری، آزمون
 گیرند. صورت می

ادگیرنده در مرکز ی -
 یادگیری

عال بودن یادگیرنده ف -
 در امر یادگیری

ر در خدمت عناص-
 یادگیرنده

 کمك به یاگیری -
 نیازها، براساس موبایل
 مقاصد و تجارب

 یادگیرنده
 ن امکانفراهم آورد-

 به بیشتر دسترسی
 فراگیران برای اطالعات

 مشورت بصورت محتوا -
 و والدین با معلمان،

 شاگردان
 هر در راحت دسترسی -

 اطالعات به زمان
 معلم -شاگرد تعامل -
 دشاگر -شاگرد تعامل -
-شبکه به دسترسی -

 وبالگ و اجتماعی های
 ها
 ارزیابی عملکرد و ثبت -

 یادگیرنده
 طریق زا یادگیرندگان -

 به مربوط هایسیاهه
 ها داده پایگاه

 های نرم افزاریبسته -
 نالینآزمون های آ-
های گفتگو و انجمن -

 ارزیابی پروژه
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ه زش همرامنابع در ارتباط با آمو یاسناد و مدارک علم یو بررس لیتحل 2شماره جدول 
 آمده دیکد تامور یسپس محورها سندگان،ینو/سندهیان نواساس ابتدا عنو نیدهد. بر ایرا نشان م

  مستخرج شده ذکر شده است. یکدها تیاست و در نها
 هاو نحوه کدگذاری شوندگان مصاحبه ای از روایت: نمونه3جدول 

 کدگذاریها هامتن مصاحبه مصاحبه شونده
م راهفتی در برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه باید امکانا 1مصاحبه شونده

 شوند به صورت آنالین ارزشیابیگردد 

 ینصورت آنال به ارزشیابی -

های مهم در برنامه درسی است که در سنجش یکی از مولفه 2مصاحبه شونده
باشد. رویکرد سنتی به صورت کاغذی، شفاهی و عملکردی می

سنجش و اما در برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه 

 باشد.می حضوری و مجازی و آنالینصورت به دو  ارزشیابی

  حضوری ورتصارزشیابی به  -
 صورت مجازی به ارزشیابی -
 آنالین و

 

 بخش دوم تکنیک دلفی-
 همراه، شآموز با مرتبط هایمقاله در این بخش نتایج بخش اول را که از طریق تحلیل

دغام خرج شده اعلمی و مصاحبه با متخصصان انجام شد و بصورت کدهای مست مدارک و اسناد
 متخصصان نفر از 30شدند در قالب یك پرسشنامه برای اجرای تکنیك دلفی آمده و در اختیار 

تحقیق  اب مرتبط تحصیلی رشته با دانشگاهها علمی هیات اعضای و دکتری دانشجویان اساتید،
  نجام شد.ازیر  ها( قرار گرفت و در نهایت با اجرای هر چهار مرحله به شرحنفر اشباع داده 30)

 وضوح عدم و ابهام قبیل از کلمات بودن مناسب برای تحقیق در مرحله اول: سواالت -
 پایلوت قرار گرفت.  مورد

 و به مقیاس زا استفاده با را عنوان هر تا تدوین ساختار دارای در مرحله دوم: پرسشنامه -
له مرحشد در ضمن در این  مشخص توافق عدم و توافق کمی استخراج و موارد صورت

 نمایند.  یانب را هاآیتم بین خود بندیدلیل اولویت و استدالل از افراد خواسته شد تا

 نموده ورمر مجدداً را هاپاسخ تا شد درخواست کنندگانشرکت از مرحله سوم، این در -
 موارد رد را خود دالیل و کرده تجدیدنظر خود، هایقضاوت و نظرات در نیاز صورت در

 نمایند. ذکر اجماع عدم

 موارد و تاقلی نظرات ها،بندی رتبه باقیمانده، هایآیتم لیست چهارم: و در مرحله  -
 در ات فراهم کنندگانشرکت برای را فرصت آخرین و توزیع هاپانلیست بین اجماع
مولفه  نتایج نهایی تکینك دلفی در نمودار به تفکیك .کنند نظر تجدید خود نظرات

 آمده است.
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مست  ،  دان ، یادگیری ا ت اعی سا ت 

بودن و  م ور یادگیری، یادگیرنده در  ودرا  ری

 ت هد و انگیزه یادگیرندگان، ا زای  در  ا زای 

ا  ترونی ی، از بی  بردن ت  ی   یادگیری برنامه به

 نسی در آموزش، ا زای  دسترسی به آموزش و 

 کی ی    ه، به ود برای پرورش، ت    یادگیری

 و مناب  به دسترسی تسهی   ری  از یادگیری

 برنامه در آموزشی، تو ه به ش  یسازی  دما 

درسی،  برنامه درسی، ا زای  نر  سواد آموزی در

 تو ه به ا زای  کارایی یادگیری، تو ه به ک رن 

 یزی ی، تو ه به تاکید  و   وری آموزش شدن

    بر یادگیری بر تجربیا 

 

 و پداگو ی ی ا زاما  شناسایی

 نیاز، مورد  ناوری و سازمانی

 برای آموزشی را  رد ای به تو ه

  راارت ا ی مهارتهای توس ه

 یادگیری ا زای  یادگیرندگان،

 وی گیهای به تو ه م نادار،

 ا ت اعی و  ر نگی- روانی

 در مست   یادگیری  راگیران،

 یادگیری بر م تنی درسی برنامه

 ر   و سواد گسترش   راه،

 آسان دسترسی  ام ه، در نیاز ای

 کردن روز به نیاز، مورد مناب  به

  ام ه ا راد ا  عا 

                           

 مشارکتی، یادگیری و آموزش ایجاد

   ابی  و تازگی و بودن  دید

 ا زای  م  ، ارا   در  رد به من  ر

 و رسا بیان داشت  یادگیری، توان

 منسج ، م ا   ارایه مدر ،  و 

 عدم ا لی، م ا   از نر ت   اشیه

 و استاد  یزی ی   ور به نیاز

 و م ال با   راه م ا   ارایه دانشجو،

 یادگیری یادد ی  رایند تسهی  ت ویر،

 به م ا   بیان ت ام ، بر راری با

 گ اشت   ودآموز، و کام   ور 

 کردن درگیر درسی، نیاز مورد  ایلهای

 ب   یادگیری، م ا   در دانشجویان

 و برنامه تهیه  ان ه،  ند گ تگوی و

    ی  با   راه مناس  در   ر 

 م ا   ارا ه بیشتر، انگیزه ایجاد  ه 

  ه   اب  و ساده  ور  به درسی

 زیرسا   به تو ه ا زاری، س   زیرسا   به تو ه

 به تو ه مت   ، انسانی نیروی به تو ه ا زاری، نرم

 ت نو و یهای  ری  از یادگیری پشتی ان، و ما ی مناب 

 ت ام به دسترسی ام ان آوردن  را   ن   و      اب 

 در نوشتهها و کتابها  ایگزینی  ابلی  یادگیری، مواد

  را    یل ، و پوین  پاور از است اده کو    ا  ه ی 

 است اده ام ان  یر و د   یرتر ا رب شتر، تجار  آوردن

  اب  و سیار ابزار ای از است اده  یل ، و پوین  پاور از

 ک   به یاگیری  یل ، و پوین  پاور از است اده    

 یادگیرنده، م ا د و تجار  نیاز ا، براسا  موبای 

 تا ،    ک   به یاگیری ت ل ، ک   به یاگیری

 پر اینترن  ک   به یادگیری رادیو، ک   به یادگیری

 کام یوتر ک   به سرع ، یادگیری

 

 امر در  راگیر است  ل

 در ت ام  به تو ه یادگیری،

 تش ی  ام ان یادگیری،

 م ور  راگیر  ای گروه

 ا  عا ، ت ادل  ه 

 استاد  ور  به گرو  ندی

 به و دانشجو دوستان در ،

 بندی گروه  ردی،  ور 

  ای گروه و ود آن ی ،

-گروه نا  گ ، و   گ 

 دانست  به نیاز بدون بندی

 یادگیرندگان گرو ها ت داد

 

 از م ان،  ر در یادگیری

-م دودی  بردن بی 

 برای م انی  ای

 بردن بی  از یادگیری،

   را یایی، مرز ای

 مو  ی  در یادگیری

 ن ود شده،  را  

 م انی، م ان م دودی 

 با و ساک  کام    ای

 با  ت رکز

 

 متداول،  ندگزینهای آزمونهای

 و ود درسی، پرو  های ارزیابی

 سنج  نوی  را  رد ای

 کار، پوشه مشارک ،)

     سی سنج   ودارزیابی،

 سری  ارا ه و ارزیابی ،(مشاوره و

 به تو ه آمو تهها، از باز ورد

 آن ی ،  ای آزمون باز ورد،

 ارزیابی و گ تگو انج نهای

 ع ل رد ارزیابی و     پرو ه،

 روشهای از است اده یادگیرنده،

 و ت وینی م دماتی، ارزشیابی

  ودارزشیابی ت  یلی،

                                 

 است اده با مل وستر  ا  های در م ا ها ارا ه ام ان

 در ان  ا   یری به تو ه رایانههای، ام انا  از

 م توای به دسترسی ام ان م توی، تدوی 

 در یادگیری م تل  م توا ای تل ی  یادگیری،

 با   راه و  ودآموز  ور  به م توی دیگر، ی 

 ساده  ور  به و روز به م توی ا ت اعی، ت ام 

 آموزشی تجربیا   ور  به م توا مش  ، به

 به نیاز گویی، تنا   از  ا ی و دانشجویان

  ور  به و ت ویر به نیاز  و ،  داگ اری

 م توایی م ا  ، بی  من  ی ارت ا  داشت  ت املی،

 بیشتر   ا ی  برای انگیزه ایجاد  ودآموز،

 یادگیری  ای  ر   آوردن  را   یادگیرنده،

 سازماند ی در یادگیرنده شرای  به تو ه متنو ،

 م توی تدوی  در آموزشی ا ول رعای  م توا،

                                    

 ت  یر نوی ، روشهای کاربرد

 و انگیزش شد  بر م   

 ن   به تو ه نگرش، و ع  ه

 یادگیری، امر در مشارک 

 یادگیری، امر در ت ام  به تو ه

 م ی های ایجاد به ک  

 یادگیری، تجربیا  و آموزشی

  راگیرم ور، یادگیری ایجاد

 یادگیری  ای¬م ی  ایجاد

 تجربیا  کردن  را      انه،

 به تو ه مست  ، یادگیری

 ش  یسازی

  ر در یادگیری

زمان، بهر گیری بهینه

زمان، ن ود  از 

م دودی  زمانی، 

تو ه به زمان 

 بی اری 

 

              

             

 عناصر برنامه درسی )ارا ه الگوی مطلو ( یادگیری همراه

 

 
 یادگیری همراه بر مبتنی درسی برنامه مطلو  الگوی: 2نمودار

نمودار نهایی حاصل از ادغام کدهای مستخرج شده از بررسی مقاالت  2نمودار شماره 
شاخص استخراج شده  102و  مولفه 10باشد. بر این اساس پژوهشی، اسناد و مدارک علمی می

شاخص، محتوی و  8اهداف شاخص، 14است. به این ترتیب که برای مولفه منطق و چرایی 
 15شاخص، مواد و منابع  15شاخص، نقش معلم 9شاخص، فعالیتهای یادگیری  14سازماندهی 
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شاخص  10 سنجش و ارزشیابیشاخص و 4شاخص، زمان 6شاخص، مکان  7بندی شاخص، گروه
 .آمده است 2بطور کامل در نمودار  استخراج شده است که نتایج

 بخش سوم اعتبارسنجی
ه با ها از طریق پرسشنامام در پژوهش حاضر، اعتبار سنجی الگوی است. دادهآخرین گ

ر )براساس نف 267طیف لیکرت )خیلی زیاد، زیاد متوسط، کم و خیلی کم(، تدوین و در اختیار 
ی فرمول کوکران و برای حجم جامعه نامشخص( از دانشجویان دکتری و اعضای هیات علم

-ی جمعهاداده وی هدفمند قرار داده شد ریگنمونهبط و با روش ها با رشته تحصیلی مرتدانشگاه

 آوری شده مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج در جداول زیرآمده است.

 ها )تحلیل عاملی اکتشافی( بررسی سؤاالت و گویه
ین توزیع را تایید نمود. بنابرا هاسمیرنوف نرمال بودن دادها -آزمون کولموگروفنتایج 

 سوی دیگر از ت.بدست آمده از پرسشنامه در بین نمونه با توزیع آن در جامعه نرمال اس هایداده
 باشد بنابراین حجم نمونه رضایتمی 737/0ولکین برابر ا -یرم -نتایج نشان داد که مقدار کیزر

زمون آچنین باشد. همهای زیربنایی و بنیادی میبخش و پرسشنامه قابل تقلیل به تعدادی عامل
 .دار استمعنی 01/0باشد که در سطح خطای کوچکتر از می 822/15398لت  برابر بارت

 ها: شناخت سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس تمامی گویه4جدول 
 مقدار ویژه اولیه مولفه ها

 واریانس درصد تجمعی درصد واریانس کل

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

353/11 
812/8 
727/5 
644/4 
888/3 
852/2 
852/2 
742/2 
459/2 
084/2 

131/11 
369/8 
615/5 
553/4 
310/3 
796/2 
796/2 
689/2 
411/2 
043/2 

131/33 
770/19 
615/25 
937/29 
059/37 
856/39 
856/39 
544/42 
956/44 
999/46 

 
ایج شد. نتباها میبیانگر سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس تمامی گویه 4جدول 

-می گویه 102 باشد. بر این اساس از کلای مقدار ویژه باالتر از یك میعامل دار 10نشان داد 

 ده است. گویه به صورت نزولی در جدول آم 102عامل ساخت. سهم هر عامل در تبیین  10توان 
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 های آن) آلفای کرونباخ (: جدول پایایی پرسشنامه و مولفه5جدول

 آلفا  عامل ها ضرایب  

 
 
 

 نطقم

 /696 ت.همراه موثر اس ادگیریی بر مبتنی درسی دانش در برنامه اجتماعی زه ساختنتا چه اندا -1

 
ع

امل ع
 اول

 
 
 
 
 
 
8

801/0 

همراه  ادگیریی بر مبتنی درسی مستقل در برنامه فراهم آوردن یادگیری اندازه چه تا -2
 موثر است.

548/ 

همراه موثر  ییادگیر بر یمبتن درسی یادگیری در برنامه در خودراهبری اندازه چه تا -3
 است.

435/ 

 رب مبتنی ر برنامه درسیدیادگیرندگان  درک بودن و افزایش محور یادگیرنده اندازه چه تا -4
 .است موثر همراه یادگیری

699/ 

 ییادگیر بر مبتنی ر برنامه درسیدالکترونیکی  یادگیری برنامه به تعهد و انگیزه افزایش -5
 .است موثر ازهاند چه تا همراه

699/ 

 چه تا همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در بین بردن تبعیض جنسی در آموزش از -6
 .است موثر اندازه

648/ 

 هچ تا همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در یش دسترسی به آموزش و پرورشافزا -7
 .است موثر اندازه

515/ 

 یادگیری بر مبتنی مکان در برنامه درسی هر و زمان هر در ،همه برای تحقق یادگیری -8
 .است موثر اندازه چه تا همراه

601/ 

آموزشی در برنامه  دماتخ و منابع به دسترسی تسهیل طریق از یادگیری کیفیت بهبود -9
 .است موثر اندازه چه تا همراه یادگیری بر مبتنی درسی

697/ 

 /552 .تاس موثر اندازه چه تا همراه یادگیری بر تنیمب درسی برنامه در سازیتوجه به شخصی -10

 وثرم اندازه چه تا همراه یادگیری بر یمبتن درسی برنامه افزایش نرخ سواد آموزی در -11
 .است

607/ 

 زهاندا چه تا راههم یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در توجه به افزایش کارایی یادگیری -12
 .است موثر

699/ 

 یادگیری بر مبتنی درسی برنامه یزیکی درف و حضوری آموزش شدن توجه به کمرنك -13
 .است موثر اندازه چه تا همراه

609/ 

 تا مراهه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه خط در بر یادگیری بر تجربیات توجه به تاکید -14
 .است موثر اندازه چه

664/ 

 بر مبتنی درسی رنامهب نیاز در مورد فناوری و سازمانی پداگوژیکی، الزامات شناسایی -15 
 .است موثر اندازه چه تا همراه یادگیری

546/  
 
ع

امل ع
 دوم

 
 
 
 
7

785/0 
 

 هبرنام یادگیرندگان در ارتباطیفرا مهارتهای توسعه برای آموزشی توجه به راهبردهای -16
  .است ثرمو اندازه چه تا همراه یادگیری بر مبتنی درسی

657/ 

 موثر زهاندا چه تا همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه یری معنادار درافزایش یادگ -17
 .است

553/ 

 بر مبتنی درسی برنامه ردفراگیران  اجتماعی و فرهنگی روانی، هایویژگی به توجه -18
 .است موثر اندازه چه تا همراه یادگیری

654/ 
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 /556 .است موثر اندازه چه تا همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه ل درمستق یادگیری -19

 یادگیری بر مبتنی درسی نامهبر در اندازه چه تا جامعه در و رفع نیازهای سواد گسترش-20
 .است موثر همراه

564/ 

 همراه ییادگیر بر مبتنی درسی امهبرن در اندازه چه تا نیاز مورد منابع به آسان دسترسی-21
 .است موثر

523/ 

 یادگیری بر مبتنی رسید برنامه در اندازه چه تا جامعه افراد اطالعات کردن روز به -22
 .است موثر همراه

543/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
م

 و حتوام
 سازماندهی

 در اندازه چه های تارایانه امکانات از استفاده با ترملموس قالبهای در ارائه مثالها امکان -23
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی مهبرنا

654/  
 
 
 
ع

امل ع
 سوم

 
 
 
 
 
 
 
 
7

767/0 

 بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا حتویمپذیری در تدوین توجه به انعطاف -24
 .است موثر همراه یادگیری

675/ 

 یرییادگ بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه مکان دسترسی به محتوای یادگیری تاا -25
 .است موثر همراه

765/ 

 بر مبتنی رسید برنامه در اندازه چه تلفیق محتواهای مختلف یادگیری در یك دیگر تا -26
 .است موثر همراه یادگیری

721/ 

 سیدر برنامه در اندازه چه حتوی به صورت خودآموز و همراه با تعامل اجتماعی تام -27
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی

545/ 

 بر مبتنی درسی رنامهب در اندازه چه مشکل تا به و به صورت ساده محتوی به روز -28
 .است موثر همراه یادگیری

512/ 

 /456 گویی باشد تناقض از خالی و دانشجویان آموزشیمحتوا بهتر است به صورت تجربیات-29

 درسی نامهبر در اندازه چه صورت تعاملی تااز به تصویر و به نیاز به صداگذاری خوب، نی -30
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی

675/ 

 ییادگیر بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه اشتن ارتباط منطقی بین مطالب تاد -31
 .است موثر همراه

456/ 

 /766 .است موثر همراه یادگیری بر بتنیم درسی برنامه در اندازه چه تا خودآموز محتوایی -32

 بر مبتنی درسی برنامه در دازهان چه تا یادگیرنده بیشتر فعالیت برای انگیزه ایجاد -33
 .است موثر همراه یادگیری

657/ 

 بر مبتنی درسی برنامه رد اندازه چه تا متنوع یادگیری های فراهم آوردن فرصت -34
 .است موثر همراه یادگیری

678/ 

 بر بتنیم درسی برنامه در اندازه چه وا تایادگیرنده در سازماندهی محت رایطتوجه به ش -35
 .است موثر همراه یادگیری

689/ 

 دگیرییا بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه عایت اصول آموزشی در تدوین محتوی تار -36
 .است موثر همراه

634/ 

 
 
ف

  /545 .است موثر همراه ادگیریی بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا های نوینروشکاربرد  -37
 
 

 
 
 

 بر مبتنی درسی هبرنام در اندازه چه تا نگرش و عالقه انگیزش، شدت بر مثبت تأثیر -38
 .است موثر همراه یادگیری

565/ 
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 آلفا  عامل ها ضرایب  
های عالیتف

 یادگیری
 ادگیریی بر مبتنی درسی برنامه در هانداز چه تا یتوجه به نقش مشارکت در امر یادگیر -39

 .است موثر همراه
ع /654

امل ع
 چهارم

 
7

 همراه ییادگیر بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه وجه به تعامل در امر یادگیری تات -40 784/0
 .است موثر

765/ 

 یدرس برنامه در اندازه چه تا یادگیری تجربیات و موزشیآ کمك به ایجاد محیطهای -41
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی

789/ 

 وثرم همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در هانداز چه تا فراگیرمحور ایجادیادگیری -42
 .است

567/ 

 یادگیری بر مبتنی رسید برنامه در اندازه چه تا خالقانه یادگیری هایایجاد محیط -43
 .است موثر همراه

657/ 

 درسی برنامه در اندازه هچ تا خاص زمان از مستقل یرییادگ تجربیات کردن فراهم -44
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی

768/ 

 موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در ندازها چه تا توجه به شخصی سازی -45
 .است

768/ 

 
ن

قش ن
 معلم

 یادگیری بر مبتنی درسی امهبرن در اندازه چه تا مشارکتی یادگیری آموزش و ایجاد -46
 .است موثر همراه

656/  
 
 
 
ع

امل ع
 پنجم

 
 
 
 
 
 
7

721/0 

 درسی برنامه در اندازه چه تا مطب ارائۀ در فرد به منحصر جذابیت و تازگی بودن، جدید -47
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی

789/ 

 /767 .است موثر همراه ادگیریی بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا یادگیری توان افزایش -48

 همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه رد اندازه چه تا مدرس خوب و رسا داشتن بیان -49
 .است موثر

567/ 

 /675 .ستا موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در ندازها چه تا ارایه مطالب منسجم -50

 همراه یادگیری بر مبتنی رسید برنامه در اندازه چه تا اصلی مطالب از نرفتن حاشیه -51
 .است موثر

734/ 

 بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا دانشجو و استاد فیزیکی حضور عدم نیاز به -52
 .است موثر همراه یادگیری

565/ 

 یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا تصویر و مثال با همراه مطالب ارایه -53
 .است موثر همراه

567/ 

 رنامهب در اندازه چه تا انشجویاند بین تعامل با برقراری یاددهی یادگیری فرایند تسهیل -54
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی

556/ 

 یادگیری بر مبتنی درسی رنامهب در اندازه چه تا خودآموز و کامل صورت به مطالب بیان -55
 .است وثرم همراه

554/ 

 همراه یادگیری بر مبتنی درسی رنامهب در اندازه چه تا درسی نیاز مورد فایلهای گذاشتن -56
 .است موثر

534/ 

 /554 بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا یادگیری مباحث در دانشجویان کردن درگیر -57
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 .است موثر همراه یادگیری

 موثر همراه یادگیری بر تنیمب درسی برنامه در اندازه چه تا انبهج چند گفتگوی و بحث -58
 .است

556/ 

 اندازه چه تا بیشتر انگیزه ادایج جهت خالقیت با همراه مناسب درس طرح و برنامه تهیه -59
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در

665/ 

 بر مبتنی درسی امهبرن در اندازه چه تا فهم قابل و ساده صورت به درسی مطالب ارائه -60
 .است موثر همراه یادگیری

667/ 

 
 
 
 
م

واد و م
 منابع

 همراه یادگیری بر مبتنی درسی نامهبر در اندازه چه تا افزاری سخت زیرساخت توجه به -61
 .است موثر

668/  
 
 
 
 
ع

امل ع
 ششم

 
 
 
 
 
 
8

812/0 

 یادگیری بر مبتنی رسید برنامه در اندازه چه تا هاستفاد افزاری نرم توجه به زیرساخت -62
 .است موثر همراه

567/ 

 همراه یادگیری بر یمبتن درسی برنامه در اندازه چه تا متخصص انسانی نیروی به توجه -63
 .است موثر

772/ 

 همراه یادگیری بر مبتنی رسید برنامه در اندازه چه تا پشتیبان و مالی توجه به منابع -64
 .است موثر

771/ 

 مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا نقل و حمل قابل هایتکنولوژی طریق یادگیری از -65
 .است موثر همراه یادگیری بر

765/ 

 نیمبت درسی برنامه در اندازه چه تا یادگیری مواد تمام به دسترسی فراهم آوردن امکان -66
 .است موثر همراه یادگیری بر

564/ 

 و پوینت پاور از استفاده کوچك حافظه ها در یكتهنوش و هاکتاب قابلیت جایگزینی -67
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا فیلم

601/ 

 تا فیلم و پوینت پاور از استفاده پذیرامکان دلپذیرتر و ر،تاثربخش فراهم آوردن تجارب -68
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه

675/ 

 رد اندازه چه تا فیلم و پوینت پاور زا استفاده حمل قابل و سیار ابزارهای از استفاده -69
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه

602/ 

 در اندازه چه تا هیادگیرند صدمقا و تجارب نیازها، براساس موبایل کمك به یاگیری -70
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه

603/ 

 /604 .است موثر همراه یادگیری بر بتنیم درسی برنامه در اندازه چه تا تبلت کمك به یاگیری -71

 موثر همراه یادگیری بر مبتنی یدرس برنامه در اندازه چه تا تاب لپ کمك به یاگیری -72
 .است

605/ 

 /661 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا رادیو کمك به یاگیری -73

 یادگیری بر مبتنی درسی رنامهب در اندازه چه تا سرعت پر اینترنت کمك به یاگیری -74
 .است موثر همراه

514/ 

 موثر همراه یادگیری بر مبتنی رسید برنامه در اندازه چه تا کامپیوتر کمك به یاگیری -75
 .است

553/ 

   /564 همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه یادگیری تا امر در استقالل فراگیر -76 
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گ
 بندی روهگ

دانش 
 آموزان

  .است موثر
ع

امل ع
 هفتم

 
 
8

877/0 

 موثر مراهه یادگیری رب مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا در یادگیری توجه به تعامل -77
 .است

554/ 

 درسی برنامه در اندازه چه تا ای فراگیر محور جهت تبادل اطالعاتهامکان تشکیل گروه -78
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی

563/ 

 در اندازه چه تا فردی صورت به و دانشجو دوستان درس، ستاداگروه بندی به صورت -79
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه

558/ 

 /567 .است موثر همراه یادگیری بر یمبتن درسی برنامه در اندازه چه تا گروه بندی آنالین -80

 همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه رد اندازه چه تا ناهمگن و همگن های وجود گروه -81
 .است موثر

514/ 

 برنامه در اندازه چه تا یادگیرندگان ها گروه تعداد نستندا به نیاز بدون بندی گروه -82
 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی

519/ 

 
 
 
م

 کانم

  /547 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی یدرس برنامه در اندازه چه تا مکان هر در یادگیری -83
 
ع

امل ع
 هشتم

 
 
 
7

799/0 

 بر بتنیم درسی برنامه در اندازه چه تا برای یادگیری ای مکانیهاز بین بردن محدودیت -84
 .است موثر همراه یادگیری

671/ 

 ههمرا یادگیری بر مبتنی درسی نامهبر در اندازه چه تا جغرافیایی بردن مرزهای از بین -85
 .است موثر

618/ 

 همراه یادگیری بر مبتنی درسی رنامهب در اندازه چه تا فراهم شده موقعیت در یادگیری -86
 .است موثر

619/ 

 /589 .است موثر همراه یادگیری بر یمبتن درسی برنامه در اندازه چه تا مکانی محدودیت نبود -87

 یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا باال تمرکز با و ساکت کامال های مکان -88
 .است موثر همراه

576/ 

ز
 مانز

 /717 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی یدرس برنامه در اندازه چه تا زمان هر در یادگیری -89
 
 

امل ع
 نهم

 
8

821/0 
 موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه رد اندازه چه تا زمان از بهینه گیریبهره -90

 .است
718/ 

 /719  .است رموث همراه گیرییاد بر مبتنی درسی برنامه در اندازه هچ تا نبود محدودیت زمانی -91

 /765 ثر است.مو اندازه چه در یادگیری تا توجه به زمان بیکاری -92

 
 
س

 نجش وس
ا

 رزشیابی

 اههمر یادگیری بر مبتنی درسی مهبرنا در اندازه چه ای متداول تاهای چندگزینهآزمون -93
 /617 .است موثر

 
 
ع

امل ع
 دهم

 
 
 
7

63/0 

 موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه درسی تا هایپروژه ارزیابی -94
 /661 .است

 و همکالسی سنجش بی،خودارزیا کار، پوشه مشارکت،)سنجش نوین راهبردهای وجود -95
 /619 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه مشاوره( تا

 بر مبتنی درسی برنامه در اندازه هچ ها تاآموخته از بازخورد سریع ارائه و ارزیابی -96
 /552 .است موثر همراه یادگیری
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 آلفا  عامل ها ضرایب  

 /559 .ستا موثر همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در ندازها چه توجه به بازخورد تا -97

 /617 .است رموث همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه در اندازه هچ آزمون های آنالین تا -98

 دگیرییا بر مبتنی درسی برنامه در اندازه چه تا انجمن های گفتگو و ارزیابی پروژه -99
 /557 .است موثر همراه

 یادگیری بر مبتنی درسی امهبرن در اندازه چه تا یادگیرنده ارزیابی عملکرد و ثبت -100
 /587 .است موثر همراه

 درسی نامهبر در اندازه چه تکمیلی تا و تکوینی مقدماتی، ابیشهای ارزشیاستفاده از رو -101
 /567 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی

 /715 .است موثر همراه یادگیری بر مبتنی رسید برنامه در اندازه چه تا خودارزشیابی -102

8 کل پرسشنامه 
841/0 

 
آلفای کرونباخ کل گردد مقدار مشاهده می 5همان طور که در جدول شماره 

 باال در ایاییهای نیز به ترتیب در جدول آمده است که نشان دهنده وجود پپرسشنامه برو مولفه
  باشد. پرسشنامه می

 خرده از هر یک و آزمون کل و هاعامل بین پیرسون همبستگی ضریب آزمون :6جدول

 با یکدیگر هامقیاس

 
 

 گیریبحث و نتیجه
 همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه الگوی اعتباریابی و یهدف از این پژوهش طراح

 همراه، آموزش با مرتبط هایعالی است. براین اساس ابتدا مقاله آموزش در اکر الگوی بر تأکید با
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علمی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند، سپس برای طراحی برنامه درسی  مدارک و اسناد
از تکنیك دلفی استفاده شد و در نهایت الگوی طراحی شده مبتنی بر آموزش سیار)تلفن همراه( 

شاخص به ترتیب برای  102و  مولفه 10نتایج حاکی از استخراج مورد اعتباریابی قرار گرفت. 
شاخص، فعالیتهای  14شاخص، محتوی و سازماندهی 8شاخص، اهداف 14مولفه منطق و چرایی 

شاخص،  7بندی شاخص، گروه 15ابع شاخص، مواد و من 15شاخص، نقش معلم  9یادگیری 
شاخص دارد. در نهایت با استفاده از 10 سنجش و ارزشیابیشاخص و  4شاخص، زمان  6مکان 

 بر تأکید با همراه یادگیری بر مبتنی درسی برنامه مدل معادالت ساختاری اعتبارسنجی الگوی
های پرسشنامه مورد داده نتایج حاکی از آن دارد که عالی انجام پذیرفت. آموزش در اکر الگوی

های زیربنایی و بنیادی قابل تقلیل است و نتیجه آزمون بارتلت نشان داد که نظر به تعدادی عامل
-باشد. یعنی از یك طرف بین گویهها، ماتریس واحد و همانی نمیماتریس همبستگی بین گویه

های یك عامل با ویههای داخل هر عامل همبستگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین گ
عامل)مولفه( دارای  10شود و در نهایت گونه همبستگی مشاهده نمیهای عامل دیگر، هیچگویه

ها شامل؛ منطق و چرایی، اهداف، محتوی و باشد. این مولفهمقدار ویژه باالتر از یك می
سنجش و زمان و بندی، مکان، های یادگیری، نقش معلم، مواد و منابع، گروهسازماندهی، فعالیت

 باشند.می ارزشیابی

-دانشچرا "در ارتباط با مولفه منطق و چرایی سوالی که مطرح هست آن است که

( معتقد است که دلیل P4در این ارتباط یکی از مصاحبه شوندگان) "باید یادبگیرند؟ آموزان
( P6) فیزیکی است و یا مصاحبه شونده دیگری و حضوری آموزش شدن اصلی این امر، کمرنگ

یادگیرنده  برای موقع به و مناسب بندیزمان دارد که دلیل این امر؛ فراهم آوردن امکانبیان می
 کند که دلیل این امر، فراهم آوردنبیان می ( نیز P8باشد. همچنین مصاحبه شونده دیگری )می

سوالی که  باشد. در ارتباط با مولفه مقاصد و اهدافبیشتری می و ترمتنوع یادگیری فرصتهای

-در جهت تحقق چه اهدافی به یادگیری میآموزان دانش"مطرح هست آن است که

( معتقد است که دلیل اصلی این امر، P1در این ارتباط یکی از مصاحبه شوندگان ) "پردازند؟
فراگیران است.  اجتماعی و فرهنگی روانی، هایویژگی به آموزشی و توجه نوین راهبردهای توسعه

 با مناسب تحصیل امکان دارد که دلیل این امر؛ برقراری( بیان میP3ونده دیگری )و مصاحبه ش
و سازماندهی سوالی که محتوا شاغل است. در ارتباط با مولفه  افراد برای ویژه به زمان و مکان

در این ارتباط یکی از  "گیرند؟می چه چیزی را یادآموزان دانش"مطرح هست آن است که
یادگیری  هایو فعالیت فردی ( معتقد است؛ محتوی باید براساس نیازهایP2مصاحبه شوندگان )

 تنظیم ( نیز؛ تاکید بر شرایط یادگیرنده درP8دانشجویان باشد. و مصاحبه شونده دیگری)
-نماید. در ارتباط با مولفه فعالیتیادگیرندگان را مطرح می فعالیت محتوی، همچنین تأکید بر
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در  "گیرند؟می چگونه یاد آموزاندانش"رح هست آن است کهیادگیری سوالی که مط های
 ( معتقد است؛ یادگیری از طریق فراهم آوردن امکاناتP3این ارتباط یکی از مصاحبه شوندگان )

گیرد. همچنین مصاحبه دانشجو صورت می دوستان و بین استاد و ایجاد زمینه تعامل الکترونیکی
یادگیری و  جریان در دگیری از طریق فعال بودن یادگیرندهمعتقداند؛ یا ( نیزP8شونده دیگری )

سازی در امر یادگیری دارد. در ارتباط با ( نیز تاکید بر توجه به شخصیP1مصاحبه شونده اول )

چگونه فرایند یاددهی و معلم "معلم سوالی که مطرح هست آن است کهنقش مولفه، 

( معتقد است؛ P3ز مصاحبه شوندگان)در این ارتباط یکی ا" کند؟یادگیری را تسهیل می
 کامل صورت به مطالب دانشجویان و بیان بین تعامل با برقراری یادگیری-یاددهی تسهیل فرایند

در امر یادگیری  رسانکمك و گرتسهیل معتقد است؛ معلم نقش ( نیزP8باشد و )خودآموز می و

 آموزاندانش"مطرح هست آن است کهسوالی که  مواد و منابع بر عهده دارد. در ارتباط با مولفه
( P7در این ارتباط یکی از مصاحبه شوندگان) "پردازند؟با کمک چه چیزی به یادگیری می

 هایکند که؛ مناسب ترین ابزار برای یادگیری در آموزش همراه استفاده از دستگاهبیان می
 ر ارتباط با مولفهباشد. دتبلت می و های هوشمند، موبایلهمراه شامل گوشی الکترونیکی
با چه کسانی به  آموزاندانش"سوالی که مطرح هست آن است که آموزاندانش گروهبندی
کند که؛ گروه( بیان میP1در این ارتباط یکی از مصاحبه شوندگان) ؟"پردازندیادگیری می

فردی مناسب است و مصاحبه شونده  صورت به و دانشجو دوستان درس، بندی به صورت استاد
-یادگیرندگان اتفاق می هاگروه تعداد دانستن به نیاز بدون بندی(معتقد است که گروهP4ارم)چه

-دانش"سوالی که مطرح هست آن است که های زمان و مکانافتد. و در ارتباط با دو مولفه

نظران بر نقش نبود که بیشتر صاحب "پردازند؟به یادگیری میو چه زمانی در کجا  آموزان
مکان و هر زمانی در آموزش همراه دارند. و  هر در یادگیری بر نی و مکانی و تأکیدمحدودیت مکا

-دانش "سوالی که مطرح هست آن است که سنجش و ارزشیابی در نهایت در ارتباط با مولفه

های گیری از روشنظران بر بهرهکه اکثر صاحب ؟"شوند؟چگونه ارزشیابی میآموزان 
 الین و خودارزشیابی دارند.آن صورت مجازی، به ارزشیابی

تواند بر دستیابی به اصل ها الزم به ذکر است که یادگیری سیار میدر تبیین یافته
ی کودکان و از بین بردن تر به آموزش برای همهجهانی آموزش و پرورش شامل دسترسی بیش

سی به تبعیض جنسی در آموزش و پرورش یك تأثیر روشن داشته باشد. در واقع افزایش دستر
ی هزاره سوم و توسعه پایدار تواند بر اهداف توسعهآموزش و پرورش از طریق آموزش همراه می

تواند در کشورهای در حال توسعه و یا انسانی در بلند مدت موثر واقع شود. یادگیری همراه می
 های آموزشی ضعیف هستند و دسترسی به منابع مورد نیاز برایمناطقی که از نظر زیرساخت

ها دشوار است یا تقاضا بیش از عرضه است به صورت معناداری مفید واقع شود)احمدی گل، آن
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(. در عصر اطالعات، شیوه آموزشی جدیدی مورد نیاز است که یادگیرندگان در هر زمان و 1393
در هر مکان و از هر جنس و نژادی بتوانند به دانش دسترسی داشته باشند و بنابراین، ادامه بقای 

پذیر نیست. از این رو، یادگیری سیار یك راه حل های آموزشی از طریق آموزش سنتی امکانظامن
(. 1390مناسب برای عالقمندان به کسب اطالعات و دانش روز است)سعیدی پور و همکاران، 

 آموزشی هایسیستمهمراه به عنوان یکی از مهمترین  یادگیری بر مبتنی درسی امروز برنامه
های سنتی جوابگوی گرفتن صرف از برنامهرد بررسی و تدوین قرار گیرد چرا که بهرهطلبد مومی

یادگیری سیار به عنوان مدلی از نیازهای آموزشی یادگیرندگان در دنیای امروز نخواهد بود. 
گیری از فناوری های سیار یادگیری الکترونیکی اشاره به کسب دانش، نگرش و مهارت با بهره

ها و غیره تاپها، لپهای هوشمند، تبلتهای سیار چون تلفن همراهیق فناوریدارد که از طر
های یادگیری در فرآیند یادگیری سیار گیری از این رویکردها به فعالیتگیرد. بهرهصورت می

 دالیلز جمله ا .انجامدجهت داده و به تربیت نیروی انسانی متناسب با عصر دانش و اطالعات می
توان به تمرین و تکرار یش نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری از طریق موبایل میاحتمالی افزا

با فواصل زمانی و بازخورد به موقع و به کارگیری چندین حس فراگیر، در دسترس بودن این 
وسیله بدون محدودیت زمانی و مکانی، قابلیت چندرسانهای بودن این وسیله، فراهم کردن ارتباط 

بیشتر از زمان و وقت،  ەسنتی، استفاد نده و یاددهنده نسبت به محیط آموزشآسان بین یادگیر
 سنتی هایپذیری این روش نسبت به روشبه رسمی، انعطاف غیررسمی اتصال محیط یادگیری

، 1)لیوا، هاتلب و هانگستاد اشاره کرداتر و بدون فشار با یادگیری و برقرار کردنِ ارتباط راحت
2018 .) 

های های زیرساختی از جمله امکانات فیزیکی کالسکاهش هزینهوجود با توجه به 
 حمل قابل هایرسانه از استفاده دلیل به همیشگی یادگیری در یادگیری سیار، امکان درس

ایجاد و  کان ارائه محتواهای آموزشی به صورت تعاملی، مشارکتی و قابل انعطافشخصی، ام
گردد در طراحی مختلف، براساس نتایج پیشنهاد میراد فرصت یادگیری و تحصیالت عالی برای اف

ها از جمله منطق و چرایی، اهداف، فعالیتهای برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه همه مولفه
بصورت تعاملی  سنجش و ارزشیابیبندی، مکان، زمان و یادگیری، نقش معلم، مواد و منابع، گروه
ین با توجه به شعار آموزش برای همه، همه جا و در هر و همزمان مورد توجه قرار گیرد. همچن

گردد تا با آموزشی پیشنهاد میمدارانو سیاست رندگانیگمیتصماندرکاران، زمان، لذا به دست
شانس  گیری از عدالت آموزشی جهت فراهم آوردنهای برابر آموزشی و بهرهفراهم آوردن فرصت

 کیفیت افزایش و آموزشی ستیابی به استانداردهایو د نابرابری یادگیری برای همه و کاهش

                                                 
1.  Liawa, Hatalab, Huang 



...یریادگیبر  یمبتن یبرنامه درس یالگو یابیو اعتبار یطراح  

 287 

یادگیری همراه در  بر مبتنی درسی کشور، مدل برنامه مناطق تمام در همسان بطور آموزشی
 قرار دهند. آموزش عالی را مورد توجه

 

 فهرست منابع
برای  ننوی دستآوردهایی سیار، الکترونیکی (. ابزارهای1393).فاضلیان پوراندخت و جعفر گل،احمدی

 پرداز هاید مدیران موسسه تهران، ،رفتاری مطالعات و انسانی علوم المللیبین کنفرانس آموزش،
 .ویرا پایتخت

رانس زدهمین کنفیا های یادگیری سیار،مروری مفهومی بر محیط (.1387حمید.) شبستر،انتظاری
 .، زنجان، دانشگاه زنجاندانشجویی مهندسی برق
و نگرش  (. تاثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزش1391ادی.)آیتی، محسن و ساراتی، ه

 . 31-12(؛ 1)7، نشریه فناوری آموزشدانشجویان. 

شگاه ارزشیابی برنامه درسی الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دان(. 1387ان، مرضیه.)یبدر
مه اه عالاسی ارشد دانشگنامه کارشن. پایانخواجه نصیرالدین طوسی براساس الگوی رودریک، سمیز

 طباطبایی.
فن همراه و (. مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق تل1389زن، عبدالحمید و سلیمانی، عادل.)پاپ

 ،ربیتیفصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تسخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان. 
1(1 ،)66-55. 

(. 1398.)لحسن زاد، محمو رنجبر چورتی، حمیدرضا ؛ ی، رضامیرعرب رض؛ تبار فیروزجائی، محسنحاجی
 یدگاهزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامهریزی توسعه از د

 .185-161(؛ 20)10، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. ذینفعان
 چارچوب (. تدوین1393ی.)محمدعلخادمی، محسن؛ اسالمی، جمشید؛ محمدی، مهدی و گودرزی، 

 دانشگاهی امهفصلنآن.  یابیاعتبار  و پزشکی عمومی رشته فیزیوپاتولوژی دوره درسی برنامه ارزشیابی

 .81-73 ،(4)5. (مدیا) الکترونیکی یادگیری
یر دو . تأث(1386ناصر.) ذوالفقاری، میترا؛ مهرداد، ندا؛ پارسا یکتا، زهره؛ سلمانی باروق، نسرین و بحرانی،

جله م اری.روش آموزش الکترونیك و سخنرانی بر یادگیری درس بهداشت مارد و کودک دانشجویان پرست
 .7(1،)39-31، ایرانی آموزش در علوم پزشکی

 پلی سیار (. یادگیری1390صدیقه.) یوسفلی، حسین و مخلص، مرادی رابعه؛ صوفی، بهمن؛ پور، سعیدی

 آن نقش و فرهنگی صنایع ملی همایش. پیچیده تعاملی سطوح به انفعالی تعاملی سطوح از برای گذر
 .کرمانشاه واحد اسالمی آزاد دانشگاه. توسعه پایدار در

نشر  . تهران؛روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش(. 1396سیف، علی اکبر. )
 دوران.
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 وهیپژ سنتز (.1396).رضامحمد سرمدی، فرهاد و سراجی، مهران؛ اللهی، فرج سیدمحسن؛ عزیزی،

 ایرانی لهمج. اجرا و طراحی در آن الزامات و پزشکی علوم آموزش در الکترونیکی یادگیری اثربخشی
 .287-270؛ (17)1 .پزشکی علوم در آموزش

 برنامه مورد)دانشگاهی درسی برنامه کیفیت ارزشیابی(. 1386)ناهید.  شفیعی، و کورش واجارگاه، فتحی

:  تهران ،26-1(: 5) ،درسی برنامه مطالعات فصلنامه ،(ساالنبزرگ آموزش درسی
 .30-29مرکزنشردانشگاهی

 .. تهران: ایران زمینریزی درسیاصول برنامه(.  1387.)فتحی واجارگاه، کوروش

درسی  یزیرنامهبر(. 1393) غالمرضا، یادگارزادهو اهلل پور، نعمتموسیکوروش؛ فتحی واجارگاه، 

 اشر.ن. تهران: مؤسسه کتاب مهربان و الگوها هادگاهیبر مفاهیم، د یاآموزش عالی)مقدمه

 . تهران: سمت.مبانی نظری تکنولوژی آموزشی(. 1389فرادانش، هاشم.)
پذیر ن و امکان(. سنجش بر خط آموزشی راهبردی نوی1390اللهی، مهران و حقیقی، فهیمه السادات. )فرج

 . 23-44(؛ 1)2، الکترونیکیادگیری برای ارزیابی یادگیری بر خط. 
 در رتباطاتا و اطالعات فناوری بر مبتنی آموزش(. 1388. )ناهید صنایعی، ظریف مهران و الهی،فرج

 .171- 167(؛4)2؛ (پزشکی علوم در آموزش راهبردهای) آموزش راهبردهای. عالی آموزش

وم وفناوری فصلنامه علات. (. آموزش الکترونیکی پارادایم جدید در عصر اطالع1384فرهادی، ربابه.)
 .49- 66( 1)21،اطالعات

فقیت دانشجویان (. مقایسه میزان مو1388خانلویی، گیتی؛ موسوی نسب، نورالدین و فیاضی، عارفه.)کریم

 آموزش مجله توسعههای پزشکی و داروسازی در درس زبان انگلیسی با آموزش مجازی و سنتی. رشته
 .16-13، 2، در علوم پزشکی

 تلفن متنی پیام سرویس وسیله به دور از آموزش تأثیر .(1392)عیسی.  زاده، ابراهیم ماندانا و ی،گودرز

 .234-224( :4) 19 ؛دانش افق. ایران-کرج شهر 2 نوع دیابتی بیماران متابولیك کنترل بر همراه

. دسنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی در شرکت گاز استاد یزامکان(. 1388مصدق، هادی .)
 دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.

ی آوری اطالعات دوره آموزش الکترونیکبررسی کیفیت رشته فن(. 1388راد، مرتضی.)مؤمنی
 . پایاندانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی.

 عالی وزشآم . تهران؛ دایرۀالمعارفعالی آموزش در ریزیبرنامه (.1389)محمدحسین.  ،یارمحمدیان
 .اول جلد عالی، آموزش ریزیو برنامه پژوهش مؤسسه
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