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  چكيده

 يادگيري و 1يادگيري الكترونيكي. ي سنتي آموزش ديگر قادر به پاسخ گويي به نيازهاي آموزشي مادام العمر فراگيران نيستها روشدر اين زمان 
 كه دهند ميبا استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات مرزهاي زماني و مكاني را در هم شكسته، ابزارهاي جديدي را براي يادگيري ارائه ، 2رسيا

 در كسب   راها واند انسانت ميروند رو به رشد يادگيري سيار . باشند ميدر صدد فراهم كردن بستري مناسب براي يادگيري و جستجوگري 
ي زندگي نظير رانندگي، مسافرت، امنيت در كار، بهداشت و سالمتي ياري رساند و حتي به عنوان راهنما و مشاور آنها، در حوادث و ها مهارت

هاي  گردد و در كنار آن مؤلفه دورنماي روشن تري از يادگيري سيار فراهم مي، هاي مخابراتي سيار در كشورها با توسعه بستر. سوانح باشد
، توليد محتوي مفاد آموزشي، نيازهاي آموزشي جامعه و تأمين منابع  هاي مديريت آموزشي، مديريت محتوي آموزشي له تهيه سامانهديگري از جم

ي استفاده از مزايابه يادگيري سيار،  آموزش الكترونيكي و در اين مقاله پس از آشنا شدن با مفهوم  . مالي مورد نياز بايستي مورد توجه قرار گيرد
پرداخته   آنها  و سازماندهي براي حلريزي برنامههمچنين ي پيش رو آن و ها چالش شيوه با استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات،اين 
  .دوش مي

  ي ارتباطي سيارهاي شبكهيادگيري الكترونيكي، يادگيري سيار، وب سيار،  :كلمات كليدي
  

  

 
 
 
 

 
1  E-Learning 
2  Mobile learning (M-learning) 

 سيارنقش فناوري ارتباطات و اطالعات در يادگيري

 
  ابراهيم بهشتي                   زهرا بهشتي

  کارشناس ارشد فناوري اطالعات              کارشناس ارشد کامپيوتر 

  کارشناس ارشد شرکت نوپرداز اصفهان          عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد 



 

  مقدمه  -1
خير باعث تغييرات سريع دانش بشري در قرون ا تحول و

اكنون ديگر به خاطر . ي فكري بشر گرديده استها هدغدغ
 "بروز تغييرات شگرف در عرصه زندگي، دانشي كه قبال

دهد و  ميآموخته شده، پس از مدتي اعتبار خود را از دست 
استفاده از يك سري . در عرصه زندگي كاربردي ندارد

گشاي  واند راهت مياطالعات كهنه ولو عميق و تخصصي ن
احساس درماندگي و عقب ].  1[انسان در قرون آينده باشد 

. آزارد ميماندگي از كارها و اطالعات روز، روح انسان را 
تحوالت روزافزون عصر حاضر نيمه عمر دانش را كوتاه و 

حجم ود ش ميبيني كوتاهتر ساخته است به طوري كه پيش 
 ].2[ دو برابر گردد ، روز73 هر 2020دانش بشري تا سال 

بنابراين با چنين شرايطي كه بشر با آن روبرو است نياز به 
اكنون روشي كه . فراگيري در هر سني اجتناب ناپذير است
ردد، يادگيري گ ميبراي فراگيري مادام العمر پيشنهاد 

يادگيري الكترونيكي . ر  است سياالكترونيكي و يادگيري
ي ها فرصتشيوه نوين در آموزش است كه به ارائه و اداره 

يادگيري براي ارتقا دانش و مهارت از طريق اينترنت و 
اين شيوه آموزش، مفاهيم  .پردازد ميي رايانه اي هاي شبكه

به عنوان (، فراگير )به عنوان منبع اطالعات(سنتي مدرس 
به عنوان (و كالس درس و كارگاه ) جاذب اطالعات مدرس

  ].3[ را متحول ساخته است) محيط تحصيل

 هر چه بيشتر از فناوري اطالعات و ارتباطات، بهره برداري
 جذاب تبديل فرآيند آموزش را به فرآيندي زنده، پويا و

  و باعث كاهشدهد مي سرعت يادگيري را افزايش كند، مي
 يادگيري 3هنري]. 4[د ردگ ميي سنتي ها ي آموزشها ههزين

الكترونيكي را محصول مشترك و نهايي سه عنصر كليدي 
يادگيري الكترونيكي ]. 5[داند  ميي و خدمات محتوا، فناور

ي گوناگون ارائه كند ها واند محتواي آموزش را در قالبت مي

 
 
 
 

 
3 Henry 

ي آموزشي و افزايش كيفيت ها هو موجب تسريع برنام
  ].6[وزشي گردد خدمات آم

يادگيري الكترونيكي و گام  نيز در جهت توسعه "اخيرا
مقوله ، نهادن در جهت آموزش هر فرد به صورت مداوم

ديگري به نام يادگيري سيار مطرح است كه ذهن بسياري از 
.  استمشغول ساختهدست اندركاران آموزش را به خود 

 كه در آن آموزش از طريق  استيادگيرييادگيري سيار، 
 ، راهنماهاي  يا همراهسيم بيي ها تلفن ، نظيرسيم بيقطعات 

 ا هPocket PCي همراه و ها رايانه ،4ديجيتالي شخصي
يادگيري سيار امكان فراگيري مستقل . ]7 [يردگ ميصورت 

با . آورد مياز زمان و مكان را براي دانش پژوهان فراهم 
 ايجاد زير پيكربندي مناسب سخت افزاري و نرم افزاري و

 امكان يادگيري سيار براي كليه ،ي مخابراتيها ساخت
   .رددگ ميعالقمندان فراهم 

 تمركز بر ، اكنونه تلفن همراهعلت افزايش افراد دارنده ب
 خيلي از مردم . افزايش يافته استشيوه يادگيري،روي اين 

ويژه در جوامع شهري وقت زيادي از خود را در انتظار ه ب
بسياري از  و دهند ميوسايل نقليه، ترافيك و غيره از دست 

يي همراه خود ها ، كتابها  براي استفاده از اين وقتاين افراد
ه و ند كه مشكالت مربوط به خود را داشتنك ميجابجا 

لي اكنون  و.سازد ميچشم وارد به   نيزآسيب قابل توجهي
 بسياري از اين مشكالت را حل وانت مي ي همراهها تلفنبا 
  در جهت يادگيري،ي اضافيها  وقتدرحتي از آنها  و كرد

ي ها تلفنبا استفاده از . رد از  زمان ببهترين بهره برداري را 
 در حين حركت را به يادگيريوان مطالعه و ت مياه همر

داد تا مشكالت قبلي را سوق ي شنيدنطريق تصويري و 
  . نداشته باشد

ي همراه به جاي ها تلفن و استفاده از ابزارهاي ديجيتالي

 
 
 
 

 
4 Personal Digital Assistant  (PDA) 



   :]8[ي را دربردارد كه عبارتند ازمزاياي، كتاب

وان بجاي نوشته از تصاوير ثابت و متحرك و ت مي •
  . استفاده كرديا فيلم

به  را بسته به موقعيت ها هوان اندازه نوشتت مي •
  . دلخواه بزرگ و كوچك كردصورت

وان از خوانندگان متن با صداي ضبط شده ت مي •
همراه با متن و حتي موسيقي در كنار آموزش 

  .استفاده كرد
وان از امكانات ت ميدر صورت خستگي از مطالعه،  •

 . كرداستفاده ها تفريحي قابل دسترس در اين ابزار

يادگيري سيار يك راه حل مناسب براي عالقمندان به كسب 
واند در كنار ساير ت مياطالعات و دانش روز است كه 

با استفاده از . ي آموزش و ياددهي استفاده گرددها روش
ي ارتباطي سيار و بسترهاي نرم افزاري و سخت هاي شبكه

گرف در مقوله وان زمينه ساز تحولي شت ميافزاري مناسب، 
ي همراه ها تلفناز اين روست كه سازندگان . آموزش بود

براي جلب نظر مشتريان خود، پس از برطرف كردن 
نيازهاي ارتباطي و سرگرمي آنها، اكنون درصدد برآوردن 

  .باشند ميي آموزشي آنان ها خواستهنيازها و 

بررسي م آموزش و يادگيري اهيدر اين مقاله ابتدا مف 
 و ريزي برنامه سپس به مفهوم يادگيري سيار، ردد،گ مي

و   پيش رو در يادگيري سياريها چالشمزايا و سازماندهي، 
  .ودش ميپرداخته  براي رفع آنها ريزي برنامه

  

  6و آموزش  5يادگيري  - 2
Training وبه معني آموزش دادن    Learning اد يبه معني

در رويكرد سنتي از روش آموزش دادن . گرفتن است
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كه در مواقعي با زور و اجبار  ود و به دليل اينش ميتفاده اس
ود و حتي ش ميهمراه است باعث افت تحصيلي دانش آموز 

ممكن است مشكالتي در خارج از محيط آموزشي براي 
 ياد اما در رويكرد جديد، از روش . وردآدانش آموزان پيش 

چون در اين روش فرد، خود . ودش ميگرفتن استفاده 
د ياد بگيرد بنابراين زور و اجباري هم در كار خواه مي

 جود نخواهد آمدوه الت قبلي نيز بنيست و در نتيجه مشك
]8[.  

اصل مهم در آموزش، ميزان يادگيري افراد تحت آموزش 
ي يادگيري باعث تمايز افراد ها تفاوت در سبك.  باشد مي
ي ها يك سيستم آموزشي كارآمد بايستي به تفاوت. رددگ مي

در كالس درس سنتي با توجه به .  توجه داشته باشدفردي
 از "نوع درس، زمان محدود و روش تدريس معلم، صرفا

استفاده براي آموزش ] 9[ الزم  فنون وها سبكتعدادي از 
 و زمان كمتري براي تعامل با فراگيران فراهم رددگ مي
  . رددگ مي

واند كليه ت ميدر شرايط امروزي آموزش سنتي ديگر ن
اجات يادگيري افراد را از لحاظ كمي و كيفي بر طرف احتي
 و مشكالتي است كه اهم آنها عبارتند ها و دچار ضعف. كند
  ]:10 [از

يادگيري با كيفيت باال نياز به اساتيد مجرب و  •
ممتاز در هر رشته دارد كه به سادگي در همه جا، 

  .در دسترس نيست
يادگيري تنها در شرايط رسمي و امكانات ويژه  •

ي ها يرد كه داراي محدوديتگ مياي صورت 
زيادي از جمله زمان، مكان، امكانات كمك 

 .باشد ميآموزشي و غيره 

فرآيند يادگيري تحت كنترل مدرس است و زمان  •
 .كند مييادگيري را مدرس تعيين 

چگونگي يادگيري فراگير به تدريس مدرس  •
 .بستگي دارد



 

د و باشن ميمطالب آموزشي عقب تر از زمان حال  •
محدوديت در شرايط و محتواي يادگيري وجود 

 .دارد

را نظام مدرسه يا دانشگاه براي هاي يادگيري نياز •
كنند و مواد و منابع اطالعاتي مدرسان  ميفرد تهيه 

چه بسا ممكن است و ردد گ مي  براي آنها تهيه،نيز
 .بسيار قديمي و نامتناسب با علوم روز باشند

 دانش از مدرس به بطور معمول از شيوه انتقال •
ود كه فرصت ابتكار و ش ميفراگير استفاده 

 .ودش ميخالقيت از فراگير سلب 

 .يردگ ميكميت اطالعات بيشتر مد نظر قرار  •

 .وندش ميافراد با مهارتهاي مشابه تربيت  •

 پاسخ راه حلي براي يادگيري الكترونيكي و يادگيري سيار
زينه و انتظار، به مسائلي از قبيل قابليت دسترسي، ميزان ه

انعطاف پذيري از لحاظ زمان و مكان و سرعت دستيابي به 
ي ها روشي ها چالشمنابع يادگيري است كه فراگير را از 

واند همگام با رشد فزاينده اطالعات و ت ميرهاند و  ميسنتي 
 و نيازهاي جامعه اطالعاتي را با نددانش بشري حركت ك

  ].11[ند استفاده از اطالعات بروز برآورده ك

  
  يادگيري سيار و آموزش سيار  -3

در حركتي كه امروزه در آموزش شاهد آن هستيم آموزش 
سنتي كه آموزشي استاد محور، كالس محور و كتاب و 

ت پيشرف. ودش ميور است كم كم كنار گذاشته جزوه مح
ي ها توجه دست اندكاران آموزشي سيار ها صنايع و فناوري

صاحبان صنايع و است و گاني را به خود جلب كرده هم
ي ها  برآنند تا به ابداع و ارائه سيستم نيزفناوري سيار

ي معمولي تلفن همراه دست ها آموزشي در كنار سرويس
ي همراه به دليل حجم كوچك و قابل حمل ها تلفن. زنند

 بسياري از نيازهاي ضروري افراد جامعه از ندبودن قادر
اكنون پس . دنم آورموزش را فراهآ قبيل ارتباط، سرگرمي و

ي همراه و برطرف شدن ها تلفناز چند سال از توليد 
نيازهاي ارتباطات و سرگرمي، دغدغه اصلي متوليان فناوري 

ي آموزشي ها خواستهتلفن همراه، برآوردن نيازها و 
ي همراه با سرعت وگسترش ها تلفن. باشد ميمتقاضيان 

. كرده است در بين جوامع نفوذ ها رايانهبيشتري نسبت به 
ود كه افراد بي سواد يا كم سواد هم ش ميحتي مشاهده 

ي زيادي در استفاده از تلفن همراه از خود نشان ها توانايي
هاي  مي و قادرند از امكانات ارتباطاتي و سرگردهند مي

  . ي همراه به خوبي استفاده كنندها تلفن

ي ها  را در كسب مهارتها انسانواند ت مييادگيري سيار 
ده و پيچيده زندگي نظير رانندگي، مسافرت، امنيت سا

 و حتي كاربرد بسيار ياري رساندو سالمتي بهداشت 
هم اكنون در . مناسبي در حوادث و سوانح داشته باشد

حركتي به ) بريتانيا، سوئد و ايتاليا(چندين كشور اروپايي 
كه هدف از سوي آموزش و يادگيري سيار آغاز شده است 

 از تجهيزات سيار الكترونيكي براي استفادهن آن بررسي امكا
كه است آموزش حساب و خواندن و نوشتن به جواناني 

 سال 24 تا 16اند و متوسط سني آنان  ترك تحصيل كرده
ول ااين شيوه آموزشي جايگزين تحصيل متد. ]12 [باشد مي
 بلكه تالشي در جهت جذب افرادي است كه از رددگ مين

با استفاده از تلفن همراه . اند آموزش منظم خود بازمانده
ها را ارسال و نتيجه آن را به سرعت دريافت  توان پاسخ مي
 ودتواند به طور خصوصي انجام ش اين نوع آموزش مي. كرد

ه جالب اين پروژ. هاي آن هم اختصاصي حل شود و تمرين
ي جامعه اطالعاتي ها فناوري بخشي از برنامه در حقيقت

)Information Society Technologies Programme ( 
 كشور اروپايي 3در كنار اين اقدام . كميسيون اروپا است

 ) w3c( ، كنسرسيوم وب جهاني يادگيري سياربراي تحقق 
نيز اقدامات موثري براي رشد و توسعه استفاده از 

   .ي انجام داده استهاي الكترونيك دستگاه

 در يك عمل ابتكاري اقدام " كنسرسيوم وب جهاني اخيرا
تا دسترسي به وب را از ] 12[به معرفي وب سيار كرد 

. طريق تجهيزات سيار به اندازه تلفن كردن، تسهيل كند
دسترسي به اينترنت تا حدي اساسي و مهم شده كه 

رد و به توان آن را در قيد و بند سيم و كابل مهار ك نمي



 ،در وب سيار ابتكار. سيم نيازمند است هاي بي فناوري
شود،   ياد ميMobile Web Initiativeفناوري كه از آن به 

.  متمركز شده استها وب سايتروي توسعه امكانات براي 
افزارهاي پيشرفته طراحي و  در حال حاضر بسياري از نرم

هاي  منويسي وب به ويژگي طراحي مبتني بر سيست برنامه
  . اند سيار تجهيز شده

  

  يادگيري سيار و سازماندهي ريزي برنامه -4
يار زيبايي را براي آموزش و يادگيري سيار دورنماي بس
ي بالقوه در اين نوع ها قابليت. يادگيري ترسيم كرده است

.  واند فراهم آوردت مييادگيري، امكان آموزش تمامي افراد را 
يت در آن، بايستي اصل براي دستيابي به اين مهم و موفق

 و سازماندهي ريزي برنامهي آموزشي يعني ها همهم در برنام
در يادگيري سيار، . آنها را به خوبي به مرحله اجرا در آورد

محتويات . ي سنتي آموزش نيستها هامكان استفاده از شيو
، بايستي به درستي انتخاب و طراحي شوند و در ها آموزش
مخاطبان هر دوره نيز . ردندي مورد نظر نصب گها محيط

ي ها هبايد مشخص گردد تا طراحان و پياده سازان دور
ي آنان، به ارائه ها آموزشي، با توجه به دانش و ميزان توانايي

براي ايجاد تعامل بهتر . ي آموزشي مناسب بپردازندها هبرنام
ي ها روشبا فراگيران در يك برنامه آموزشي بايستي از 

 براي آموزش يك "مثال. ب استفاده كردمتفاوت ارائه مطال
وان از يك متن ساده استفاده كرد و سپس با ت ميموضوع 

نمايش اصوات و تصاوير مربوط به آن، به فراگير براي درك 
با استفاده از امتحان از . و شناخت آن موضوع كمك كرد

وان ارزيابي از برداشت و درك ت مي، ]SMS7] 13 طريق 
در سيستم فوق در زمان آموزش از  .مفاهيم فراگير، داشت
 هر يك با توجه به ميزان مفيد بودن دو مكانيزم متفاوت

ه اصل در ابتدا سعي شده است ك. تاستفاده شده اس
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موج اول ( اطب قرار گيرد خحقيقت و يا موضوع در ذهن م
، در ادامه با )يادگيري و استقرار در سيستم نروني مغز

صويري سعي شده است كه استفاده از امكانات صوتي و ت
يك ارتباط منطقي با اصل موضوع براي فراگيران ايجاد و از 

موج (  جديدي در ذهن آنها قرار گيرد  مفاهيماين طريق
، در نهايت ) و استقرار در سيستم نروني مغز دوم يادگيري

ي الزم، موج اول و دوم ايجاد ها مي بايست با ايجاد محرك
 تا با  كردمگن در مغز تبديلشده را به يك جريان موجي ه

فعال شدن موج جديد، اطالعات فراگرفته شده و مستقر در 
 باعث فراگيري موارد جديد و ،ي متفاوت مغزها بخش

بازيابي اطالعات فراگرفته شده بر اساس . شوندتركيبي 
با دقت و صحت باال انجام خواهد ، سرعته سيستم فوق ، ب

  . ]14 [شد

ازي يك سيستم يادگيري سيار نياز به بنابراين براي پياده س
تهيه مفاد آموزشي، ابزارهاي سازنده صفحات وب كوچك 

براي تهيه مفاد آموزشي . باشد ميو سامانه مديريت يادگيري 
بايستي از يك طرف به كيفيت طراحي و توليد آنها توجه 

در . كرد و از طرف ديگر اهداف آموزش را مد نظر گرفت
ي الزم براي ارائه ها يادگيري با قابليتتأمين سامانه مديريت 

آموزش مبتني بر وب سيار، بايد سامانه اي در نظر گرفت 
  ]:16 و 15[ي زير را داشته باشد ها كه توانايي

  ارائه مفاد آموزشي به يادگيران •
 8ارزيابي تحصيلي و برگزاري امتحانات كوچك •

واند اختياري ت ميبا توجه به موضوع آموزش (
 )باشد

محيطي براي تعامل، همكاري، مشاوره و ايجاد  •
 ي دسته جمعي يادگيرانها فعاليت

 ايجاد پيوند با صفحات وب مفيد و جالب  •

 راهنماي استفاده از سيستم •
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با وجود مزايايي كه تا كنون در مورد يادگيري سيار 
ه يي روبروست كها چالشبرشمرديم، اين نوع يادگيري با 

برخي از آنها همانند مسائل و مشكالتي است كه يادگيري 
 با آن مواجه بوده است و بعضي ها الكترونيكي در اين سال

با وجود قدمت . ديگر خاص اين نوع شيوه يادگيري است
يادگيري بازار چندين ساله يادگيري الكترونيكي، 

 رشد قابل 2006 تا 2001 آمريكا بين سالهاي الكترونيكي
داشته است اما در آسيا و اقيانوسيه برخالف پيش توجهي 

در طي همين مدت بجاي و  ، بوده استبيني انجام شده
علل  ].17 [ه استداشت% 15 فقط رشدي معادل ،رشد%  97

 يكسان "اين رشد آرام دركشورهاي آسيايي و ايران تقريبا
  :]16 [وان به صورت زير خالصه كردت مياست و 

ــد توســعه زيرســاخ  • ــد كن هــاي مخــابراتي  ترون
 موردنياز

هـاي ارتبـاطي    كمبود نقدينگي براي توسعه شـبكه     •
 )اينترانت و اينترنت(

ا و صنايع مختلف بـراي      ه  كمبود نقدينگي سازمان   •
 ي الكترونيكيها آموزشتوسعه 

 ها   سامانه اينضرورت استفاده از زبان ملي در •

هزينه سنگين طراحي و توليد محتواي الكترونيكي        •
 آموزشيدروس 

عدم تدوين خط مشي مناسب براي پياده سازي و          •
 منطبـق بـا اهـداف و        يادگيري الكترونيكي توسعه  

 ها و صنايع مختلف امكانات سازمان

ــب      • ــوزش در اغل ــر آم ــه ام ــه الزم ب ــدم توج ع
 هاي مديران ارشد  ها و تصميم گيري سياستگزاري

تعدد دست اندركاران بخش خـصوصي در زمينـه          •
م راهبـري و توافـق در        و عد  يادگيري الكترونيكي 

  ميان ايشان

غير از موارد فوق، يكي از عمده ترين مشكالتي كه 
ود تلفن همراه يادگيري سيار با آن دست به گريبان است، خ

به عنوان يكي از اركان اصلي در اين نوع آموزش است كه 
 بعضيبرخي از موارد آن بين تمام كشورها مشترك و 

ي ها اي برخي از سرويسكه دارست يي امحدود به كشورها
 عبارتند از ها چالشاهم اين . باشند مياي همراه نه تلفن

]18:[  

ي همراه ها تلفنگرها  نمايشصفحه كوچك بودن  •
  خواندن متون متني مشكلنبال آن دو به 

ترنت به دليل فراهم نقابليت اتصال به شبكه ايعدم  •
 بخش ي الزم در اينها نبودن زير ساخت

 MMS ي چند رسانه ايها  پيامعدم قابليت ارسال •

 در برخي از كشورها از از طريق تلفن همراه
 جمله ايران

 و چند همراه يها تلفنصفحه كليد بودن كوچك  •
هر چند برخي از ( منظوره بودن بسياري از كليدها

صفحه لمسي و يا صفحه   دارايها هدستگا
 . )ي بزرگ هستندها كليد

شارژ ( برق مورد نياز دستگاه تأمينمشكل  •
 )باطري

عدم توسعه و مشكالت عديده در زير  •
 ي همراهها تلفني مخابراتي ها ساخت

 به عنوان سيم بيساختارهاي شبكه  توسعه عدم  •
يكي از اركان اصلي در برقراري ارتباط با اينترنت، 
 حتي در بسياري از شهرهاي بزرگ و توسعه يافته 

دن به عالوه بر رفع موانع و مشكالت ذكر شده، براي رسي
اهداف يادگيري سيار، دست اندركاران آموزش با 

ي مناسب بايستي موارد زير را در ها سياستگزاري
  :ي خود در نظر بگيرندها ريزي برنامه

  تدوين استانداردهاي كيفي توليد محتواي آموزشي •
ي ها هي آموزشي براساس دورها اولويتتعيين  •

 آموزشي پرطرفدار و تقاضاي بازار

 توسعه يادگيري سيارتدوين خط مشي  •

  براي تأمين منابع مالي مورد نيازريزي برنامه •

  



  نتيجه گيري -6
  Pocket ها و  PDA ي همراه،ها رايانه و ها تلفناستفاده از 

  PC ي هاي شبكهها با قابليت اتصال به اينترنت از طريق
 انقالبي در سيستم آموزش و يادگيري سنتي به پا سيم بي

ه دليل كوچك، قابل حمل و در اين ابزار ب. كرده است
وانند بسياري از نيازهاي آموزشي جامعه ت ميدسترس بودن 

 را ها را مرتفع سازند و به عنوان يك راهنما و مشاور انسان
  . ي زندگي ياري رسانندها دركسب مهارت

ي سازنده تلفن همراه درصدد تكامل ها هم اكنون شركت
 نيازهاي  برآنها در جهت رفع نيازهاي آموزشي، عالوه

 اقدام نيزكنسرسيوم وب جهاني  ارتباطي و سرگرمي هستند،
از    تا دسترسي به وب راه استبه معرفي وب سيار كرد

 با شروع اين تحول عظيم، .طريق تجهيزات سيار تسهيل كند
يادگيري سيار، با استفاده از تجهيزات فوق گام در عرصه اي 

  .كردذارد كه بسياري را جذب خود خواهد گ مي

يادگيري سيار در ابتداي مسير و در آغاز حركت به سوي 
به دنبال آينده است و براي محقق شدن اهداف آن بايستي 
تعيين ، تدوين استانداردهاي كيفي محتواي مطالب آموزشي

مين منابع  تأ وي آموزشي بر اساس تقاضاي بازارها اولويت
ي زير  و الزم است تشكيالت مناسبمالي مورد نياز آن بود

 كشورها عنان كار را در دست گيرند تا نظر قطب آموزشي
  .هر چه زودتر شاهد موفقيت آن باشيم
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