تابستان  ،1397دوره  ،27شماره  ،2صفحه  133تا 145

133
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زمینه و هدف :سرعتباالی پیشرفت در علوم پزشکی ،خالقیت در ّفناوری ،زمان محدود برای انجام کارهای جدید،
چشمانداز جدیدی را در آموزش پزشکی به وجود آورده است .با این شرایط دانشگاههای علوم پزشکی جهت انتقال اطالعات
و مهارتها با دشواریهایی روبرو هستند .شاید یکی از جدیدترین رویکردها به یادگیری ،رویکردهای یادگیری سیار است که
ن رو به گسترش است .این تحقیق با رویکردی
در جهت انتقال آسانتر دانش و مهارتها ظهور کرده است و استفاده از آ 
مروری و تحلیل محتوایی مقاالت این حوزه ،سعی در شناخت جنبههای مختلف بکار رفته در یادگیری سیار را دارد.
ش بررسی :در این مطالعه با استفاده از كلمات كلیدی یادگیری سیار ،آموزش پزشکی ،دانشگاههای علوم پزشکی،
رو 
و معادل انگلیسی آنها ،مقاالت مطالعات مرتبط از سال  2000تا 2016در پایگاههای  Google scholar ،pub med ،Scopusو
مجالت معتبر داخلی و خارجی مرتبط با آموزش پزشکی انتخاب شدند و بر اساس حیطههای مطرح در این نوع آموزش ،در
نهایت 36مقاله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.
یافتـــهها :براســاس نتـایج حاصل از جستج ــو و تحلیل محت ــوای مقـاالت ،مطالب در  6دسته زیر دستهبن ــدی شــدند:
 -1نظرات دانشجویان  -2نتایج و پیامدهای استفاده از یادگیری سیار  -3مقایسه با دیگر روشهای آموزشی  -4کاربرد در
رابطه با برنامه آموزشی و ارزیابی دانشجو  -5ارتباط با تئوریهای یادگیری -6چالشهای یادگیری سیار.
نتیجهگیری :مطالعات بررسیشده از اثرات مثبت این روش در آموزش پزشکی حمایت نمودند .مهمترین مشخصههای
این نوع از یادگیری عبارت بود از در دسترس بودن ،یادگیرنده محور بودن ،شخصی و غیررسمی .از طرفی نبود زیرساختها،
هزینه باال ،آشنا نبودن با این روشها ،و کمبود نرمافزارهای کاربردی از چالشهای این روش یادگیری و آموزش بود .با
توجه به نتایج مطالعات مختلف ،استفاده از این روشها نیاز به آموزش اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی دارد .از
اینرو و با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در این حوزه برگزاری کارگاههای آموزشی و پانلهای تخصصی در این حوزه و
پژوهشهای بیشتر برای نمایان شدن ابعاد و تأثیرات این روش پیشنهاد میگردد.
کلمات كلیدی :یادگیری سیار ،آموزش پزشکی ،چالشها ،پیامدها ،دانشگاه علوم پزشکی.
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مقدمه

در تضاد با ادبیات مرسوم در یادگیری الکترونیک چون آموزش
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در دهههای گذشته شاهد کاهش محسوس ساعات کار

ساختارمند ،غنی چندرسانهای ،پهنای باند ،تعاملی و هوشمند

پزشکان در محل کار هستیم .همچنین امروزه مشخص گردیده

میداند .وی در مطالعه خود بیان میدارد که تمایز مبهمی میان

است که استفاده از سخنرانیها و کارآموزی به شیوه استاد

یادگیری الکترونیک و یادگیری سیار وجود دارد و این تمایزات

شا گردی برای آموزش کافی نیست ،بنابراین ناچار باید به سمت
ّفناوریهای جدید قدم برداریم ( .)1از طرفی پیشرفتهای اخیر

میتواند در دو وجه مورد بررسی قرار گیرد :وجه اول این است که
بسیاری از مزایای آموزش الکترونیک از جمله قدرت در ّفناوری

در کامپیوتر و وسایل جمعی محققان را بهسوی استفاده از
ّفناوریهای مبتنی بر کامپیوتر ،وب و اینترنت سوق داده است.

به زودی در بسیاری از دستگاههای تلفن همراه قابلدسترس
ن مثال بهبود در طراحی رابطهای کاربری،
خواهند بود .بهعنوا 

از مهمترین این ّفناوریها که میتوان آن را زیرمجموعه یادگیری

سرعت پردازنده ،عمر باتری و پهنای باند اتصال .ولی با اینوجود

الکترونیک دانست یادگیری سیار است .در تعریف یادگیری سیار

رویکرد پایهای در آموزش تلفن همراه وجود دارد و آن تأ کید بر

تعاریف مختلفی ارائ ه شده است .بعضی از مقاالت ،یادگیری سیار

مالکیت ،غیررسمی بودن و تحرک است که اغلب اوقات غیرقابل

را یادگیری در هر زمان و در هر مکان دانستهاند ( .)2مطالعات

دسترسی است( .)4بعضی از مقاالت مهمترین مزیت یادگیری

تأ کید دارند که دانشجو در این یادگیری بهطور مداوم در حال

سیار را دسترسی آسان به منابع اطالعاتی میدانند ( .)5زولفو در

جستجو ،دسترسی و بازیابی اطالعات در یک موضوع خاص

مقاله خود فرصتهای یادگیری با فنآوری جدید قابلحمل را از

هست .بازیابی اطالعات با افزایش ظرفیت دستگاههای ذخیره

مزایای یادگیری سیار میداند .ترا کز نیز اشاره دارد دستگاههای

اطالعات و ساخت دستگاههای قابلحمل ،بشر را وارد عصر

تلفن همراه نهتنها اشکال جدیدی از دانش و روشهای جدید

یادگیری سیار نموده است .در برخی مقاالت یادگیری سیار

دسترسی به آنها را فراهم میکنند ،بلکه این شکل از یادگیری

را معادل استفاده از دستگاههای تلفن همراه برای تعامل

به نوعی هنر و عملکرد جدید دسترسی به آنها را نیز شامل

یادگیرندگان توصیف کردهاند .این در حالی است که تعریف

میشود .از منظر دیگر ،این شکل از یادگیری نهتنها ایجاد دانش

دقیقی در مورد یادگیری سیار وجود ندارد .برخی دیگر از مقاالت

و دسترسی به دانش را شامل میشود بلکه نحوه ایجاد دانش

جمع شدن یادگیری الکترونیک و ترکیب آموزشهای فردی در

و دسترسی به دانش فوق را هم شامل میشود ( .)4مطالعات

هر مکان و زمان را برای یادگیری سیار پیشنهاد دادهاند (.)3

متعددی به این مهم اشاره کردهاند که اغلب دانشکدههای

ترا کز ضمن اینکه در مقاله خود به انواع یادگیریهای سیار اشاره

پزشکی استفاده از روشهای الکترونیک و مبتنی بر اینترنت

دارد ،بیان میدارد که مفهوم آموزش و یادگیری سیار هنوز هم

و سیار را در دستور کار خود قرار داده اند و طیف گستردهای از

مشخص نشده است .او با اشاره به این نکته که ذینفعان و

این روشها را در امر بهبود صالحیتهای دانشی ،حرفهای

افراد مختلفی در این فرآیند دخیل هستند اشاره دارد که نتایج
استفاده از این ّفناوری هنوز هم نامشخص است .وی برای این

و مهارتی دانشجویان مورد استفاده قرار میدهند ( .)7 ,6بر
همین اساس در امر تدریس ،روشهای مبتنی بر یادگیری سیار

نوع از یادگیری مشخصاتی چون شخصی بودن ،خود به خودی،

در دانشکدههای پزشکی ،مقولهای است که باید مورد بررسی

فرصتطلبانه ،رسمی ،فرا گیر ،واقعشده ،خصوصی ،آ گاه از متن،

قرار گیرد .استفاده از این نوع از یادگیری که بیشترین تا کید را

کوچک و قابلحمل قائل میگردد .وی همچنین این مفاهیم را

بر ساخت دانش از طریق تعامالت ،در دسترس بودن ،پویایی،

اسحاق مرادی ،حسین دیدهبان

پذیر دارند ( )8به عنوان یکی از روشهای تدریس جایگاه خود

محققان مورد بررسی قرار گرفت .سه معیار زیر برای ورود مقاالت

را در ا کثر دانشگاههای علوم پزشکی باز نموده است ( .)10 ,9از

به مطالعه مروری حاضر در نظر گرفته شد-1 :مرتبط بودن با

طرفی موانع و چالشهای مختلف در امر پیادهسازی و همچنین

حوزه علوم پزشکی -2طراحی مناسب از جهت متد و روش

چگونگی استفاده از این فناوری توسط دانشکدههای پزشکی

تحقیق -3مقاالت مروری نوشته شده توسط دیگر محققان.

( ،)10چگونگی اثرات ناشی از این روشها بر صالحیتهای

ازآنجایی که میخواستیم تمامی مقاالت مرتبط با موضوع وارد

حرفهای ،دانش ،نگرش و مهارتهای عملکردی دانشجویان

مطالعه گردند تمامی مقاالت امکان ورود به مطالعه را داشتند

( )12 ,11و همچنین بررسی تاثیرات این فناوری بر ابعاد مختلف

ولیکن پس از بررسی اولیه تعداد  10مقاله به دلیل تکراری بودن و

برنامه درسی ،ارزیابی و نیز نقش تئوریهای یادگیری و ارتباط

 4مقاله به دلیل عدم ارتباط با موضوع تحقیق و تعداد 6به دلیل

بین تئوریهای یادگیری از جمله یادگیری در محل کار و

نداشتن ارتباط موضوعی با حوزه علوم پزشکی ازمطالعه خارج

یادگیری سیار ضرورت پرداختن به این موضوع را به عنوان یکی

گردیدند که در نهایت تعداد  36مقاله انتخاب و جهت بررسی

از اولویتهای حیطه آموزش الکترونیک مورد تا کید قرار داده

وارد مطالعه شد (نمودار  .)1محققان پس از مطالعه مقاالت و

است .لزوم پرداختن به چالشهای این حوزه و عوامل مرتبط با

تحلیل محتوایی مقاالت به دسته بندی مقاالت در حوزههای

آن چنان است که امروزه دانشکدههای مجازی در سراسر دنیا در

مختلف از جمله -1نظرات دانشجویان -2نتایج و پیامدهای

حال رشد هستند و بیشک استفاده از یادگیری سیار را به بحث

استفاده از یادگیری سیار -3مقایسه با دیگر روشهای آموزشی

جدید در آموزش ،یادگیری و ارزیابی از دانشجویان و برنامههای

-4کاربرد در رابطه با برنامه آموزشی و ارزیابی دانشجو -5نقش

درسی تبدیل کرده است ( .)14 ,13بر همین اساس این مطالعه

تئوریهای یادگیری و -6چالشهای یادگیری سیار ،پرداختند.

با رویکرد تحلیل محتوای مقاالت به دنبال پاسخگویی به این
سوال است که نظرات دانشجویان در رابطه با بکار گیری یادگیری

یافته ها

سیار چیست؟ حوزهای مرتبط آموزشی در حوزه یادگیری سیار

نظرات دانشجویان در رابطه با بکارگیری یادگیری سیار

چگونه است و نتایج مطالعات در این حوزه چگونه است؟ آیا این

مقاالت منتشرشده با توجه به خصوصیات نسل هزاره سوم

روش میتواند جایگزین خوبی برای آموزشهای سنتی باشد؟

به این نکته اشاره دارند که نسل حاضر بهراحتی با محیطهای
غنی از تصاویر ارتباط برقرارمیکنند .این نسل به دنبال آن است

روش بررسی

که خود به ساخت یادگیری بپردازند .با این خصوصیات استفاده

در این مطالعه ابتدا پایگاههای داده شامل Google scholar

از یادگیری سیار میتواند در جهت تقویت رویکرد یادگیرنده

 Pub med ،Scopusبا استفاده از کلید واژههای یادگیری سیار

محور در یادگیری پیشقدم باشد .از طرفی استفاده از تلفنهای

( ،)mobile learningآمـ ــوزش پزش ـ ــکی (،)medical education

همراه سبب شده است که فرا گیران جستجو ،شناسایی و اداره

دانشـــگاههای علوم پزش ـ ــکی ( )medical universityو ترکیب

و ارزیابی اطالعات موجود را بر عهده بگیرند .این استراتژیها

واژههای فوق مورد جستجو قرار گرفت .درجستجوی منابع

سبب گردیده که فعالیتهای یادگیری ،بیشتر به خارج از

و متون ،ابتدا  73مقاله در محدوده زمانی  2000تا  2016از

محیطهای دانشگاهی و کالسها کشیده شود ( .)15نجمه
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جستجوی منابع به دست آمد .کلیه مقاالت توسط دو نفر از
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خسروی و همکاران در مطالعه خود با تا کید براین مورد که در

ترجیحات استفاده کنندگان و یادگیرندگان تا کید داشتند (.)9

تولید ابزارهای یادگیری سیارسلیقه و نیاز یادگیرندگان موردتوجه

مقاالت دیگر اشاره داشتهاند که ویژگیهایی چون پویایی و

قرارگیرد و با توجه به نگرش مثبت دانشجویان در استفاده از

تحرک ،مقیاس پذیری ،ارتباطات همکار با همکار و پیامهای ناب

تلفن همراه در فعالیتهای آموزشی ،استفاده از این ابزار را در

ارسال شده از گوشیهای تلفن همراه ،ترکیب دانش ،انطعاف

فعالیتهای یاددهی و یادگیری مورد تا کید قرار دادند .نتایج این

پذیری از مواردی است که سبب یک تجربه یادگیری منحصر به

تحقیق نشان داد که نگرش دانشجویان در بعد یادگیرنده بیشتر

فرد در حوزه یادگیری سیار میگردد .دبرانستل در مطالعه خود

به سمت استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزارآموزشی ،در بعد

ضمن اشاره به تجربه دانشجویان در استفاده از یادگیری سیار

اجتماعی استفاده از تلفن همراه جهت تعامل با همکالسیها و

در مناطق روستایی بیان داشت .دسترسی آسان و به موقع به

در بعد تعاملی ،استفاده از تلفن همراه در فعالیتهای آموزشی

طیف وسیعی از منابع الکترونیکی و آموزشی ،پشتیبانی و حمایت

و پژوهشی در طول شبانه روز و در بعد تكنولوژی اجتماعی،

از یادگیری با ارائه انواع منابع آموزشی ،در دسترس بودن در هر

موثربودن استفاده از كتابهای الكترونیكـ ـ ــی در آموزش بود.

زمان و مکان از تجربیات دانشجویان در این نوع یادگیری بوده

در انتها محققان بر طراحی ابزارهای یادگیری سیار مبتنی بر

است .در این مطالعه دانشجویان بیان داشتند که قبل از ورود

اسحاق مرادی ،حسین دیدهبان

به مطالعهای حداقل یک بار از کامپیوتر رو میزی خود استفاده

میتواند در جهت رشد و اعتالی بکار گیری این فناوری ،مورد

کرده بودند .بیشترین استفاده از کامپیوترهای رومیزی مربوط به

توجه قرار گیرد.
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دسترسی به ایمیل و اینترنت بود و بیشترین کاربرد از برنامههای
استفاده از تکنولوژی تلفن همراه در آموزش تغذیه و بیوشیمی

دیویس در مقاله خود ضمن بهرهگیری از ماژولهای آموزشی

دانشجویان بیش از  75درصد دانشجویان استفاده از برنامه

برای عمل لولهگذاری در قفسه سینه استفاده از این ماژولها

مربوط به آموزش تغذیه را در تلفن همراه ابزار مفید آموزشی

را در دستگاههای تلفن همراه سبب افزایش مهارتهای

دانسته بودند ولیکن کمتر  45درصد از دانشجویان بیان داشتند

دانشجویان پزشکی در مهارتهای عملکردی دانشجویان

که این برنامه آموزشی قادر به فهم بهتر دوره میشود .در پایان،

میداند ( .)1ماریا در مطالعه خود استفاده از ماژولهای آموزشی

محققان استفاده از برنامههای آموزشی مبتنی بر تلفن همراه را

را در درمان و مراقبت از افراد مبتال به بیماری ایدز مورد بررسی

سبب باال بردن تجربه یادگیری موثر ،روشی مناسب و مفید برای

قرار داد .این مطالعه ضمن اینکه تاثیر این ماژولها را مثبت

کاهش فشار یادگیری ،با توجه به افزایش دانش در قرن جدید

ارزیابی کرد ،استفاده از تلفنهای همراه را سبب در دسترس

و نگرش مثبت دانشجویان نسبت به این روش مفید دانسته

بودن محتوا در هر زمان و مکان دانسته بودند و این عامل را

اند( .)16در مجموع می توان گفت دیدگاه دانشجویان در رابطه

سبب انعطافپذیری بیشتر کارکنان بهداشتی دانسته بودند.

با استفاده از این روش ،مثبت میباشد ولیکن کریسفون در

البته کمبود نرم افزارهای کاربردی و هزینه باالی خرید تلفنهای

مطالعه خود بیان داشت که ضعف دانشی دانشجویان نسبت

همراه را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر استفاده از این تکنولوژی

به تنظیمات به کار رفته در گوشی های تلفن همراه می تواند

دانسته بودند ( .)19پوهان وو نیز در مطالعه خود نشان داد که

عاملی بازدارنده در استفاده از این نوع یادگیری باشد .محققان

استفاده از سیستمهای تلفن همراه در برنامههای آموزشی

در تحقیق خود ضمن برتری این سیستم در آموزش دانشجویان

پرستاران سبب ارتقای شناسایی عالئم بیماری و تصمیمگیری

ماما و پرستاری در مناطق دور افتاده و در حاشیه ،در تحلیل

در مورد بیمار خواهد شد .دانشجویان در مطالعه فوق سهولت

کیفی خود اشاره داشتند که این نوع یادگیری سبب تسهیل حل

استفاده از این سیستم و سودمندی آن را مورد تا کید قرار داده

مساله ،تمرین بازاندیشی ،کسب حمایتهای عاطفی و احساس

بودند .در پایان ،محققان استفاده از این سیستم را در جهت

تعلق داشتن ،تحقق شرایط غیرقابل پیشبینی بودن تدریس

افزایش اعتماد به نفس دانشجویان موثر دانستهاند ( .)2میگان

و آموزش مادامالعمر دانستهاند .پژوهشگران در پایان استفاده

روب در مطالعه خود ضمن اشاره به استفاده از تکنولوژیهای

از این روش را سبب تغییر محیط های یادگیری و ابزار مناسبی

پیشرفته در تلفنهای همراه اشاره دارد که انفجـــــار دانش و

برای در ارتباط بودن دانشجویان با یکدیگر در مناطق دور افتاده

اطالعات ،تغییر بافت جمعیتی دانشجویان ،موجب بهبـــــــود

دانسته اند( .)17علی رغم تمام نتایج باال مطالعه متاآنالیز ون

ارتقای تلفنهای همراه شده است .اعضای هیات علمی ،باید

در حوزه یادگیری سیار نشان داد که تنها  5درصد از مقاالت این

ادغام روش آموزشی در کنار دیگر روشهای آموزشی را مد نظر

حوزه بر روی ارزیابی تأثیر ویژگیهای یادگیرنده در فرایند یادگیری

داشته باشند .محققان ضمن اشاره به این مهم که استفاده

سیار تا کید داشته اند(.)18که به نظر میرسد توجه به این عامل

از این تکنولوژی سبب ارتقــــا و توســـــعه مهارتهای دانشی و
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مهارتها میگردد توجه به مسائل کلیدی از جمله تسهیل

بررسی دارای پیامد مثبت بودند و تنها  4درصد دارای پیامد

تعامل با دانشجویان ،ایجاد دستور العملهای روشن و واضح

منفی و  1درصد نیز دارای پیامد خاصی نبودند که نشاندهنده

قبل از شروع کالس درس را مورد توجه قرار داده بودند (.)15

این موضوع است که این روش آموزشی در حال حاضر و با

سپاال در مطالعه خود استفاده از یادگیری سیار را برای آموزش

توجه به پیشرفتهای به وقوع پیوسته در این حوزه در حال

معلمان موثر دانسته است و به اشترا ک گذاشتن ایدهها در

رشد میباشد ( .)18در مجموع میتوان گفت نتایج و پیامهای

مورد روشهای تدریس از طریق پیام های کوتاه و عکسهای

استفاده از این نوع یادگیری در حوزههای مختلف شناختی و

دیجیتالی ،سودمندی سهولت استفاده از اطالعات ،مستقیم

عملکردی مورد استفاده قرار گرفته است ولیکن استفاده از این

و بی واسطه بودن و انعطافپذیری را از ویژگیهای این نوع

یادگیری کمتر مورد تا کید حوزه عاطفی ( )Affective domainقرار

یادگیری در آموزش معلمان دانسته است ( .)20در مقاالت دیگر

گرفته است.

به تاثیر این رویکرد یادگیری بر مهارتهای شناختی و فراشناخت
اشاره شده بود .آیتی در مقاله خود ضمن اشاره به این نکته که

مقایسه با دیگر روشهای آموزشی

استفاده از تلفن همراه فرصت خوبی برای باال بردن مهارتهای

در تعدادی از مقاالت مقایسه تاثیر این روش آموزشی با دیگر

خودنظمدهی فراشناختی دانشجویان ،استفاده از این روش را

روشهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است .نصیری در مقاله

به عنوان یك روش مكمل در كنار روش های دیگر مورد تا کید

خود به مقایسه تاثیر این روش آموزشی با سخنرانی در آموزش

قرار داده است( .)21در مقاله دیالن ،استفاده از وسائلی مانند

آناتومی پرداخته است .این محقق در مطالعه نیمه تجربی

تبلت را سبب ارتقاء مهارتهای یادگیری خود تنظیمی توصیف

خود ضمن اشاره به این نکته که هر دو روش فوق بر یادگیری

کرده اند .دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه ضمن تا کید

آناتومی تاثیرگذار است ولیکن در مرحله ی یادداری كه  4هفته

بر این نکته که استفاده از تبلتها در جهت دسترسی بیشتر و

بعد از مداخله صورت گرفت ،تفاوت معنیداری بین دو گروه

آسانتر به منابع و همچنین کاهش زمان یادگیری داشتند ولیکن

مشاهده شده كه نشاندهندهی تاثیر بیشتر آموزش الكترونیكی

نگرانی اصلی دانشجویان کاهش دوره کارآموزی در بیمارستان در

بر یادداری بود ( .)24نتایج عباسزاده نیز با هدف تاثیر آموزش

این دورهها بود ( .)22در مطالعات دیگر ضمن بررسی تاثیر این

با استفاده از تلفن همراه بر میزان یادگیری درس پاتولوژی دهان

روش آموزشی بر آموزش بهداشت همگانی ،استفاده از این روش

عملی نیز نشان داد که آموزش با استفاده از تلفن همراه به طور

را فرصتی عالی برای آموزشهای همگانی دانستهاند .گودرزی

معناداری بر میزان یادگیری دانشجویان تاثیرگذار بوده است

در مقاله خود با اشاره به این موضوع که استفاده از این روش

و میانگین نمرات دانشجویانی که با تلفن همراه آموزش دیده

آموزشی برای مراقبتهای بهداشتی گزینهی مناسبی است،

بودند از میانگین دانشجویان دوره حضوری باالتر بود .در پایان

اشاره دارد که این روش آموزشی برای آموزش بیماران مبتال به

محققان در مطالعه فوق بر این نکته تا کید داشتند که یادگیری با

دیابت نوع دو کارآمد بوده و در نهایت استفاده از این روش را

استفاده از تلفن همراه میتواند به عنوان یکی از روش های موثر

در جهت رفع نیازهای آموزشی بیماران کارآمد توصیف نموده

آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی مورد تا کید قرار گیرد (.)25

است( .)23مطالعه متاآنالیز ون نشان داد که  86درصد از 164

مطالعه متاآنالیز ون نیز نشان داد که تعداد مداخالت مربوط به

مقالهای که وارد این مطالعه شده بودند از لحاظ پیامد مورد

حوزه یادگیری سیار رشد صعودی دارد بگونهای که  58درصد

اسحاق مرادی ،حسین دیدهبان

این روش تکیه داشتهاند ( .)18در پایان باید به این نکته اشاره

با تیمدرمانـ ــی ،ارزیابیهای منظـــم دورهای و مداوم ،بازخــــورد

کرد در بیشتر مقاالت استفاده از تلفن همراه را به عنوان رویکرد

مداوم دانستند و استفاده از این روش ارزیابی را در ارزیابیهای

جدید در آموزش پزشکی به تنهایی قادر به پاسخگویی نیاز های

تکوینی مورد تا کید قرار داده بودند (.)27

دانشجویان نبوده و این رویکرد به عنوان مکمل روشهای دیگر،
مورد تا کید قرار گرفته است.

تئوریهای یادگیری و یادگیری سیار
در بعد تئوریهای دخیل در فرآیند یادگیری سیار ،شارپیس

کاربرد در رابطه با برنامه آموزشی و ارزیابی دانشجو

ارائه تئوری در حوزه یادگیری سیار را شامل معیار هایی چون

تعدادی از مقاالت نیز با اشاره به سیستم ارائه برنامه درسی،

در حرکت و سیار بون ،یادگیری در خارج از کالس درس ،مبتنی

استفاده از روشهای یادگیری سیار را در جهت برنامهریزی و

بر آموزش موفق ،در دسترس بودن در همه جا و همه مکانها

ارائه سرفصل دروس مورد تا کید قرار دادهاند .سندرز در مطالعه

بیان نموده است .نویسنده شاخصهایی که نشان دهنده یک

خود ضمن بیان فرصتها و چالشهای پیش روی ارائه برنامه

تئوری جامع در این حوزه است را در قالب پاسخ به سواالتی

درسی از طریق تکنولوژیهای در دسترس ،این فرصتها را در

مانند تفاوت با تئوریهای موجود و اینکه با تئوریهای موجود

دسترس بودن منابع آموزشی با کیفیت باال ،استفاده آسان از این
ً
دستگاهها خصوصا در موقعیتهای بالینی ،استفاده از بازیها و

متفاوت هستند یا خیر؟ آیا پاسخگوی سیار بودن و در حرکت
بودن یادگیرندگان هستند؟ آیا یادگیری رسمی و غیر رسمی را

بیماران مجازی در ارائه مطالب ،یادگیری معنی دار ،ارائه فرصت

پوشش میدهد؟ آیا تئوری فوق براساس فرآیند ساختارگرایی

تعامل با دیگر فرا گیران و به اشترا ک گذاشتن نظرات با دیگر افراد

و اجتماعی میباشد؟ و اینکه آیا تحلیل یادگیری بر اساس

و جستجوی آسان اطالعات میداند .از طرفی وی چالشهای

تکنولوژیهای موجود است یا خیر؟ میدانست ( .)28برزگر

ارائه برنامه درسی را در نبود سواد اطالعاتی و دیجیتالی در بین

در مطالعه خود ضمن اشاره به مبانی یادگیری سیار توجه به

سواد آموزان ،استفاده نامناسب از شبکههای اجتماعی و افشای

رویکردها و نظریههای یادگیری را در این نوع یادگیری الزامی

اطالعات خصوصی و حرفهای میدانند ( .)26به نظر میرسد

دانسته و بکارگیری هوشمند این نظریات را سبب برآورده شدن

استفاده از روشهای یادگیری سیار برای ارائه برنامه درسی به

نیازهای متغیر افراد در قرن بیست و یک دانسته است (.)29

دانشجویان بیشتر به خصوصیات این روش از جمله در دسترس

آ کرمن نیز در مطالعه خود استفاده از این فناوری را در جهت

بودن در همه مکانها و زمانها و نیز تحرک مربوط میباشد.

جستجوی اطالعات ،یادداشتبرداری از اطالعات بیماران ،ثبت

مقاالت در حوزهی یادگیری سیار به سمت ارزیابی دانشجو نیز

و ضبط اطالعات و فعالیتهای انجام شده در قبال بیمار را در

سوق داشتهاند .در تعدادی از مقاالت استفاده از این روش را در

یادگیری مبتنی بر محل کار ،مثبت ارزیابی کرده بودند (.)30

جهت ارزیابیهای مبتنی بر محل کار مورد تا کید قرار دادهاند.

تعدادی از مقاالت استفاده از تکنولوژی تلفن همراه را بیشتر از آن

فولر در مطالعه خود ضمن تا کید بر استفاده از روشهای ترکیبی

که در محیطهای رسمی مورد استفاده قرار گیرد به نوعی یادگیری

از جمله ایمیل ها و وبسایتها در کنار استفاده از دستگاههای

غیر رسمی میدانند و بیان میکنند که این ابزار وسیله مناسبی

تلفن همراه ،مهمترین مزایای استفاده از این روش یادگیری را در

برای یادگیری موقعیتی با اتصال یادگیری جدید با تجربیات
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قبلی ،یادگیری متقابل زمینهای با استناد به تجربه واقع شده در

تکنولوژی ،چالشهای سازمانی و بحثهای اخالقی مربوط به

قالب تصاویر و فیلمها و استفاده دوباره از این تصاویر و فایلها،

حریم خصوصی افراد ،امنیت اطالعات و دسترسی به اطالعات

و تعامل با محتوای یادگیری با دیگران در شبکههای اجتماعی

افراد در استفاده از تلفنهای همراه نیز به عنوان آموزش نیز مورد

میدانند ( .)31بلوک نیز در مطالعه خود استفاده از تکنولوژی

بررسی قرارگرفته است و از چالشهای مهم این حوزه به شمار

مبتنی بر سیستمهای سیار را سبب دسترسی آسان به شواهد

میآیند (.)36

و تسهیل اشترا ک اطالعات دانسته است و به مسائلی از جمله
مالکیت دانش ،حجم باالی اطالعات ،کنترل کیفیت اطالعات،
تفاسیر مختلف افراد از استفاده از دستگاههای تلفن همراه را در
یادگیری در محل کار ،را مورد تا کید قرار داده اند (.)32

بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعات نشان از تأثیر این رویکرد بر ابعاد مختلف
دانشی ،مهارتی دانشجویان علوم پزشکی داشت .بیشتر
مطالعات ،اثر این یادگیری را بیشتر در قالب در دسترس بودن در

چالشهای یادگیری سیار

هر زمان و مکان دانسته بودند .در مرور منابع تعداد مطالعاتی

به نظر ،آنچه قبل از بکارگیری هر این نوع یادگیری آشنا

که بر حیطه عاطفی و تأثیر اینگونه بر یادگیری بر حیطه عاطفی

بودن با پیچیدگی این نوع مداخالت و چالشهای پیش روی

چگونه است کم بود .تعدادی از مطالعات نیز به بررسی نظرات

استفاده از این یادگیری نیز باید مورد توجه قرار گیرد .در مقاالت

دانشجویان در نسبت به این روش آموزشی پرداخته بودند که

متعدد به چالشهای پیش روی یادگیری سیار اشاره شده است،

نشان از رضایت کافی دانشجویان از این روش آموزشی داشت.

چالشهایی چون کوچک بودن صفحه نمایش ،صفحه کلید،

نکته قابلتوجه در این روش آموزشی ،شخصی بودن و غیررسمی

حافظه محدود دستگاههای همراه ،نبود برنامههای کاربردی

بودن یادگیری و یادگیری در هر زمان و مکان است ،به صورتی

برای اجرای برنامههای خاص آموزشی ،هزینه باالی استفاده از

که در مقاالت مختلف به این مهم اشاره شده بود .از طرفی نبود

این دستگاهها مورد اشاره قرار گرفتهاند ( .)34 ,33در مقالهای

زیرساخت ها و ابزارها و همچنین باال بودن قیمت این تجهیزات،

که توسط الرشیدی به چاپ رسید مهمترین فا کتورهای موثر

آشنا نبودن افراد با تنظیمات دستگاهها و موارد اخالقی از جمله

بر موفقیت یادگیری سیار عبارت بودند از  - 1درک فرا گیران از

حفظ حریم شخصی افراد از موانع پیش روی این روش آموزشی

فرصتهای مشارکت جویانه  -2یادگیری در هر کجا و هر زمان.

دانسته اند .به نظر میرسد در تمامی حیطههایی که مورد

عالوه بر این ارائه محتوای کارپسند به عنوان انتظار اولیه از یک

بررسی قرار گرفته بودند خصوصیات این روش آموزشی همچون

برنامه یادگیری سیار مورد تا کید قرار گرفته بود .همچنین در این

در دسترس بودن در هر زمان و مکان و شخصی بودن و غیر

مقاله برخی از جنبهها از جمله شایستگیهای فنی مدرسان و

رسمی بودن مورد تا کید ا کثر مقاالت بود .هر چند در این مقاله

توسعه روشهای ارزیابی و حمایت سازمانی به عنوان عواملی که

به بررسی تاثیر این روش پرداخته شد ،لیکن سواالت فراوانی از

تاثیر کمتری را در موفقیت برنامههای یادگیری سیار دارند اشاره

جمله چگونگی آموزش اعضای هیات علمی برای پیادهسازی

شده بود ( .)35ازطرفی کوبکروفت در مطالعه خود چالشهای

این روشها ،چگونگی و ترکیب این روش با روشهای سنتی

یادگیری سیار را در چندین حوزه مورد تا کید قرار داده است .این

آموزشی ،چگونگی کاربرد در محیط های بالینی ،چگونگی

حوزه ها شامل چالش های مربوط یادگیرنده ،چالشهای حوزه

ادغام این روش در یادگیری های الکترونیک و نبود برنامههای
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جدول  -1خالصه یافتههای مطالعه در  3مقوله نظرات در مورد یادگیری سیار ،پیامدها و چالشهای یادگیری سیار

نظرات ()Comments

پیامدها ()Outcomes

چالش ها ()Challenges

• •ارتباط راحت با محیطهای غنی چند

• •در دسترس بودن محتوا در هر زمان و در هر

• •کمبود برنامههای کاربردی آموزشی

مکان

• •تقویت رویکرد فرا گیرمحور

• •انعطافپذیری و پویایی روش آموزشی

• •تا کید بر استفاده از این ابزار در فعالیتهای

• •توسعه مهارتهای دانشی و مهارتی

حافظه محدود برخی دستگاهها (در مورد

• •ارتقای شناسایی عالئم بیماری و

تلفن همراه)

یاددهی -یادگیری
• •تا کید بر طراحی ابزارهای یادگیری سیار
مبتنی بر نیازهای فرا گیران
• •لزوم دارا بودن پویایی ،تحرک ،مقیاس
پذیری و ارتباطات همکار با همکار
• •دسترسی آسان و به موقع به طیف وسیعی
از منابع الکترونیک
• •روشی مناسب جهت کاهش فشار یادگیری

تصمیمگیری در مورد بیمار
• •افزایش اعتماد به نفس دانشجویان
• •روش آموزشی مناسب برای آموزش بیماران

• •چالشهای مربوط به سازمان

• •روشی مناسب برای ارئه سر فصل دروس

• •چالشهای حوزه تکنولوژی

• •تقویت و تسهیل یادگیری معنیدار

• •کاربرد کمتر در حیطه عاطفی

• •ارزیابیهای منظم دورهای و مداوم

اطالعات)

• •تسهیل تعامل با دانشجویان

• •تسهیل حل مساله ،تمرین رفلکشن،
کسب حمایتهای عاطفی و احساس تعلق
داشتن نسبت به این روش
• •ضعف دانشی دانشجویان نسبت به استفاده
از تنظیمات برخی نرمافزارها
• •روشی مناسب برای در ارتباط بودن
دانشجویان با هم در مناطق دور افتاده

دسترسی به اطالعات فرا گیران

• •ارتقا و توسعه مهارتهای دانشی

با توجه به انفجار اطالعات (حجم باالی

این روش

• •بحث اخالقی :حریم خصوصی ،امنیت و
• •چالشهای مربوط به یادگیرنده

• •امکان ارائه بازخورد مداوم به فرا گیران

• •وجود نگرش مثبت دانشجویان نسبت به

• •کوچک بودن صفحه نمایش ،صفحه کلید و

• •تسهیل یادگیری ساختارگرا
• •برآورده شدن نیازهای متغیر فرا گیران
• •امکان به اشترا ک گذاشتن ایدهها در مورد
روشهای تدریس و ...
• •تماس در دسترس با تیم درمانی
• •باالبردن مهارتهای خودنظمدهی فراشناختی
دانشجویان
• •کاهش زمان یادگیری فرا گیران
• •احتمال کاهش دورههای کارآموزی در
بیمارستانها
• •تا کید کمتر بر حیطه عاطفی
• •پشتیبانی و حمایت از یادگیری با ارائه انواع
منابع آموزشی
• •تحقق شرایط غیرقابل پیشبینی بودن
تدریس و آموزش مادامالعمر

یکپارچه آموزشی مبتنی بر سیستم عاملهای تلفن همراه،

و زمان میگردد ،بلکه زمینه را برای افت کیفیت آموزشی مدرسان

حیطههای چالشبرانگیز آموزش از طریق این روش میباشد .در

درپی خواهد داشت .در نتیجه آموزشهای کافی در این حوزه و

پایان شایان ذکر است که ا گر پیاده سازی و اجرای برنامههای

گنجاندن ان در برنامههای توانمندسازی اساتید ،میتواند برای

یادگیری سیار به درستی اجرا نگردد نه تنها سبب هدر رفتن وقت

اجرا و پیادهسازی هر چه بهتر برنامههای فوق ،راهگشا باشد.
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The Status of Mobile Learning in Medical Universities:
Comments, Outcomes and Challenges
Eshagh Moradi1, Hossein Didehban2*

Abstract:
Background and Objective: The speed of advance in medical education, creativity in technology, limit time

for new work has created new vision in medical education. With these conditions, medical universities for
information and skills transferring face difficulties. Maybe one of the newest approaches to learning is Mobile
learning approaches that use its growing. This article while the review of use this approach in medicine, answer
this question of whether this method is effective to increase learning, empowerment and satisfactory medical
students? This approach, which is used in the field of medical education? How are the results of studies in this
area?
Methods and Materials: In this study, by using the key words mobile learning, medical education, medical

universities, students, empowerment, and their English equivalents, articles were selected related studies from
1995 to 2014 Google scholar, pub med, Scopus databases and local and foreign journals were related to medical
education, based on the posed in This fields of education, the situation in this method were studied in different
universities of medical sciences and finally 36 were studied.
Results: Based on results and analysis of the content of articles, subjects were grouped in 6 categories

includes: 1. Students comments 2. The use of mobile learning outcomes 3-Compared to other methods 4-use
training methods in relation to the curriculum and 5. the Relation to learning theories 6-challenges associated
with mobile learning.
Conclusion: Improving student learning in line with educational goals need to use different teaching

methods. According to various studies, the use of these methods is the need to educate faculty and academic
administrators. For this reason and because of the progress already made in this area conducting Workshops and
panels specialized in this field and further research to reveal the extent and effect of this method is recommended.
Keywords: Mobile Learning, Medical Education, Challenges, Outcome, University of Medical Sciences.
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