
 

  آنو خدمات مرتبط با  يآموزش نقش موبايل در ارتقاء سيستم

 مهدي شاه محمدي
1  
 محمد حسن ترابي

2  
 
 

  26/7/90تاريخ پذيرش:   15/12/89تاريخ وصول:

 چكيده

شـد، امـا رفتـه     اي است كه اگر چه در ابتدا تجملي در نظر گرفته مي موبايل يا تلفن همراه وسيله
يي هايش به يك ابزار ضروري تبديل گشـته اسـت. امـروزه    رفته با كاهش قيمت و افزايش كارا

همه قشرها از پير تا نوجوان گرفته بدون تلفن همراه خود سردرگم هستند و بدون آن بسياري از 
الخصوص براي جوانان و نوجوانان غير ممكن است.براي اين قشر اين وسيله نه  امور روزمره علي

نمايد. امروز براي موبايل همه نوع نـرم افـزار تهيـه      ميء تنها مهم بلكه ديگر نقش ضروري را ايفا
شده است از بازي و سرگرمي گرفته تا فال حافظ و قرآن، از پرداخت قبض آب و برق تا خريد 
سهام و جابه جايي پول، از تبليغات دسته جمعي تا اطالع رساني و اخبـار. در يـك كـالم امـروز     

باشيم و نرم افزار قابل اجرا برروي موبايل براي آن وجود كاري نيست كه به انجام آن نياز داشته 
  نداشته باشد.

                                                 
  واحد تهران مركز اشگاه پژوهشگران دانشگاه آزادعضو ب -1

  واحد تهران مركزاشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد عضو ب -2
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هاي مهم موبايـل در راسـتاي اسـتفاده از آن در ارتقـاء      هدف از نگارش اين مقاله بررسي قابليت
  باشد. سيستم آموزشي براي جامعه هدف مورد نظر (كودكان تا جوانان) مي

  .GPRS افزار،موزش، نرم موبايل، تكنولوژي، پيامك، آ كلمات كليدي:

  مقدمه
هاي بزرگ اقتصادي و خدماتي امروزه با آن درگيـر هسـتند، توليـد     ل كه بنگاهئاز مهمترين مسا

ه االتي را بـ ؤهـا سـ   ها در استفاده از اين سيستم باشد. اين گونه بنگاه هاي مبتني بر موبايل مي برنامه
  نمايند: شرح زير مطرح مي

ه شده و هزينه هاي آن را پرداخت نمود و از مزايـاي آن اسـتفاده   آيا بايد وارد اين حيط -1
 نمود؟

بايست از مزاياي استفاده از آن صرفنظر كرده و خود را درگيـر مسـايل مربوطـه      ميآيا  -2
  ننمود؟

هـاي موجـود در بـازار، تنـوع سيسـتم       االت با توجه بـه تنـوع موبايـل   ؤپاسخگويي به اين س
عالقه منـدي كـاربران و توسـعه روزافـزون موبايـل در جوامـع كـار        ها،  هاي موجود موبايل عامل
هايي كه مطمـئن بـه ورود بـه ايـن حيطـه نيسـتند،به دليـل اينكـه          اي نيست. اما حتي شركت ساده

  اند. وارد اين بازار شده »گويند بهتر است كه ما هم همراه باشيم مي«
ررسي شده و سـپس اهميـت ورود   در اين مقاله ابتدا موبايل و امكانات آن به طور مختصر ب

گيرد. در ادامه مبحث كاربردهاي تكنولـوژي    ميكيد قرار أهاي مبتني بر موبايل مورد ت به سيستم
ريـزي بـراي گـام برداشـتن در      شود و در انتها نيز برنامه  ميه ئآموزشي ارا مؤسسهموبايل در يك 

  گردد.  ميهاي آموزشي مطرح  مسير ارتقاء سيستم
  
  



  
 141                       با آن آموزشي و خدمات مرتبط نقش موبايل در ارتقاء سيستم

  موبايلتكنولوژي 
رو در ايـن   استفاده بهينه از هر تكنولوژي به شناخت دقيـق آن تكنولـوژي وابسـته اسـت. از ايـن     

  گيرد.   ميهاي منحصر به فرد موبايل مورد بررسي قرار  ترين ويژگي قسمت مهم
  مهمترين امكانات موبايل عبارتند از:

 GPRSمرورگر وب قوي و پرتابل  -1

  Bluetooth  بلوتوث امكان مبادله فايل از طريق -2

 دوربين بسيار كوچك با كيفيت عالي -3

 ميني كامپيوتر همراه -4

 حافظه فلش -5

 پخش كننده عالي صدا و تصوير  -6

 SMSقابليت ارسال و دريافت متن  -7

  MMSقابليت ارسال فايل  -8
9- PTT(Push To Talk) 

هـر روز در حـال تكامـل و     امكانات نام برده شده و ساير امكانات موجود در تلفـن همـراه  
باشند. هدف اصلي در اين قسمت تشريح امكانات موبايل به طور عام نبوده، بلكـه آن    ميتوسعه 

هاي آموزشي در راستاي هـدف اصـلي    دسته از امكانات مدنظر است كه بتوان در طراحي برنامه
ريح امكانـات مـذكور   رو در ادامه بـه طـور مختصـر بـه تشـ      اين مقاله از آن استفاده نمود. از اين

  گردد.  ميپرداخته 

  بلوتوث
هـاي   تـوان بـه روش    مـي پـذيرد كـه از آن جملـه      ميهاي گوناگوني صورت  به شيوه Dataانتقال 

كـه انتقـال اطالعـات بـدون      گيرد، اشاره نمـود. در صـورتي    ميسنتي كه با استفاده از سيم انجام 
 Dataيويي استفاده نمود. بلوتوث روشي از انتقـال  استفاده از سيم مد نظر باشد، بايد از امواج راد
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باشـد.يكي از    مـي هـاي اسـتاندارد    با استفاده از امواج راديويي بـا بـرد كوتـاه مبتنـي بـر پروتكـل      
باشــد. بـا اســتفاده از ايــن    مـي هـاي بلوتــوث، اسـتفاده از بلوتــوث هوشــمند    جديـدترين تكنيــك 

ــوژي  ــيتكنول ــوان   م ــ  Dataت ــتن، موزي ــامل عكــس، م ــه  (ش ــور اتوماتيــك ب ــه ط ك و ...) را ب
  هاي همراه در يك محدوده خاص انتقال داد. تلفن  ميتما

  SMSپيامك 
پـذير   پيامك تكنولوژي ارسال دوطرفه پيـام را بـا طـول محـدود بـين فرسـتنده و گيرنـده امكـان        

اي  امكـان ارسـال دسـته    Center SMSسازد. تركيـب ايـن تكنولـوژي بـا كـامپيوتر و ايجـاد        مي
  سازد. (ها) را به گروهي از كاربران ممكن ميپيام

  GPRS اينترنت موبايل
 GPRSاز طريـق سـرويس   هاي مبتنـي بـر اينترنـت همگـي      رويسامروزه استفاده از اينترنت و س

  باشد.  ها امكان پذير مي برروي بيشتر موبابل
 48داقل تواننـد بـا حـ     مـي به اينترنت متصـل شـده و    GPRSها با استفاده از سرويس  موبايل

هـا ايـن    نسبت به سـاير سـرويس   GPRSكيلوبايت در ثانيه اطالعات را منتقل نمايند. مزيت مهم 
 Onlineشود نه مدت زمـاني كـه كـاربر      مياست كه، فقط هزينه اطالعات مبادله شده پرداخت 

  .بوده است
بـر   سرعت تا دو مگابايـت  G3عالوه بر اين با توجه به توسعه نسل سوم تكنولوژي مذكور 

  سازد. ثانيه افزايش يافته و اعمالي مانند مكالمه ويدويي، دانلود ويديو و ... را نيزراحت تر مي
GPRS باعـث  مؤثرتر اطالعات در شبكه تلفن همراهتر، و  هايي چون انتقال سريع با قابليت ،

تهيـه و   ه پيامـك تري را نسبت بـ  هاي ارزان گرديده كه با برنامه ريزي مبتني بر آن بتوان سرويس
  .در اختيار كاربران قرار داد
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  موبايلاستفاده از  چرا
كننـد را    مـي هاي مبتنـي بـر موبايـل اقـدام      ه سرويسئها به ارا ترين داليلي كه امروزه شركت مهم
  توان به شرح زير دسته بندي نمود:  مي

  توسعه روز افزون موبايل -1
تند كه موبايل در جامعه به خصـوص در  دهنده اين موضوع هس تحقيقات و آمارها به خوبي نشان

ترين تحقيقات انجـام   هاي نوجوان و جوان توسعه روزافزون يافته است. همچنين در تازه بين نسل
شده در آمريكا مشخص گرديده كه پس از وقوع مشكالت اقتصادي جديد در آن كشـور بـالغ   

ايل اينترنت ايـن كـار را   هاي دولتي، از طريق موب درصد ثبت نام كنندگان دريافت كمك 87بر 
درصـد افـرادي كـه در     85دهنـد بـيش از     مـي اند. همچنين تحقيقات ديگر نشان  به انجام رسانده

انـد، بـه خانـه برگشـته و      انـد و متوجـه شـده    هنگام خروج از خانه موبايل خود را فراموش كـرده 
راد مذكور اگر كيـف  درصد اف 45اند. حال آنكه در همين تحقيقات تنها  موبايل خود را برداشته

  دارند. پول خود را فراموش كنند به خانه برگشته و آن را برمي

  اولين و بهترين بودن -2
 خدماتي اولين و بهترين بودن در ميان رقباي اقتصـادي اسـت. از ايـن    -هدف هر بنگاه اقتصادي

  نمود. هئتري را به مشتريان خود ارا هاي مطلوب رو براي بهترين بودن بايد بتوان سرويس

  امكانات جديد -رقابت شديد-3
تـر در   هاي جديد با امكانات جديـدتر و كامـل   ه موبايلئكننده موبايل براي ارا هاي توليد شركت

هـاي امـروزي    برند. واضح است كه با توجه به انواع امكاناتي كـه موبايـل    ميتقابل روزانه به سر 
و ...،  GPRS ،GPSهوشـمند، پيامـك،   هاي چنـد مگـا پيكسـلي، بلوتـوث      دارند از قبيل دوربين

ه خـدمات  ئـ منطقي است كه ساير بنگاهاي اقتصادي از اين امكانات در راستاي توسعه خود و ارا
مورد نيـاز مشـتريان اسـتفاده نمـوده و در بـازار مـتالطم و پـر رقابـت سـهم بيشـتري را بـه خـود             

  اختصاص دهند.
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  استاندارد سازي صنعت موبايل -4
ن عوامل اسـتفاده از يـك تكنولـوژي بهـره منـدي از اسـتاندارد بـراي توسـعه         تري ييكي از كليد

بايسـت تـا انتهـاي سـال       ميهاي توليد كننده موبايل  باشد. به عنوان نمونه كليه شركت  ميفراگير 
هـا قابـل اسـتفاده باشـد. ايـن كـار باعـث         ه نمايند كه در همه موبايلئشارژر موبايلي را ارا 2010

اي كه متقاضي اراده كند بتوانـد در صـورت اتمـام شـارژ، موبايـل خـود        نقطهخواهد شد در هر 
شارژ نموده و استفاده كند. اين موضوع به فراگيرتر شـدن موبايـل كمـك قابـل تـوجهي       مجدداً

  خواهد كرد. 

  در دسترس بودن -5
 هـاي مربوطـه   هاي موبايل آن است كه سرويس در استفاده از سرويس مؤثريكي ديگر از عوامل 

  روز هفته آماده ارايه خدمات به كاربران باشند.  7ساعته و در  24به طور 

  آموزش با ارتقاء سيستم تكنولوژي موبايلارتباط 
هاي گوناگوني امروزه براي كـاربران برنامـه ريـزي آموزشـي انجـام       سسات آموزشي با روشؤم

س و آزمـون و اسـتفاده از   بر حضـور در كـالس در   ها ها و شيوه دهند. اغلب اين برنامه ريزي  مي
هاي غير مسـتقيم   ها موفقيت آميزتر از روش باشند. اگرچه اين روش  ميمشاوران آموزشي مبتني 

هـاي بسـياري را نيـز     باشد، اما كاستي  ميتر  هستند و امكان كنترل و پيشرفت كارآموزان نيز ساده
دهـي مسـتقل از    ه عدم سرويستوان ب  ميهاي سيستم موجود  ترين كاستي شوند. از مهم  ميشامل 

  هاي نوين آموزشي اشاره نمود. آموزان و همچنين عدم بكارگيري شيوه زمان و مكان به دانش
هـاي   آموزان با هم تفـاوت دارنـد و هركـدام از آنهـا داراي ويژگـي      اگر بپذيريم كه دانش

فردي هستند، همچنين اگر بينش وسيع تري نسبت به مفهوم هوش پيدا نماييم و آنچـه  ه منحصر ب
توانيم به نتـايج چشـمگيرتري دسـت پيـدا       ميشود به درستي درك كنيم،   ميرا كه به ما آموخته 
آموزان را به برگزاري برنامه هفتگـي فعاليـت كـه     توان برنامه درسي دانش  ميكنيم. بيش از اين ن

توان انتظار كارهـاي مشـابه در زمـان هـاي       ميشود، محدود نمود. ديگر ن  ميان اداره توسط معلم
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هاي گوناگون آموزشي  آموزان انتظار داشت. پس راه حل به استفاده از روش مساوي را از دانش
  ژهاي روز به شدت مورد نياز است. مبتني بر تكنولو

سسـات و ادارت  ؤگيـري نمـود كـه م    يجـه تـوان نت   ميه شده ئرو با توجه به مطالب ارا از اين
را نسـل جـوان    كاربرانشان  ميچي و... كه تما بزرگ آموزشي مانند آموزش و پرورش،گاج، قلم

گيرند، بايستي موبايل را به عنوان يك تكنولـوژي آموزشـي در مجموعـه خـود مـورد        مي در بر
ري را نسـبت بـه قبـل پـذيرا     طريق در ارتقاء سيستم آموزش نقش بيشتاين استفاده قراردهند و از 

  باشند. 

  در ارتقاءسيستم آموزش موبايل نقش
همانطور كه در قبل نيز اشاره گرديد با توجه به عالقه كاربران و همچنين با عنايت به جايگـاهي  

بايست نگاه را از موبايل بـه عنـوان يـك كـاالي تزئينـي بـه         ميكه موبايل در جامعه كنوني دارد 
ها و جلوگيري  تغيير داد. اين تغيير نگرش طريق موجب كاهش هزينه سمت يك رابط آموزشي

ي در كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا را در پـي  مؤثراز رفت و آمدهاي كاذب كه عامل 
توان به موارد زير در ارتقاء سيستم آموزشي با استفاده از موبايل اشاره   ميخواهد داشت. بنابراين 

  نمود:

  Mobile Baseه هاي آموزشي دسته اول : تهيه برنام
باشد. اين دسـته    مياجرايي آنها موبايل  Deviceهايي هستند كه  برنامه Mobile baseبرنامه هاي 
هاي كامپيوتري بوده ولـي فقـط محـيط اجرايـي آنهـا بـه جـاي كـامپيوتر          ها مانند برنامه از برنامه
هاي مبتنـي   ها با برنامه ين دسته از برنامهباشد. البته الزم به ذكر است كه برنامه نويسي ا  ميموبايل 

  گنجد.  هاي بسيار داشته كه در اين مجال نمي بر كامپيوتر تفاوت
مناسب دروسي است كه جنبه حفظي دارند مانند ادبيـات، زبـان    بيشترها  اين دسته از برنامه

توان بـا    مي انگليسي، زبان عربي، معارف حتي دروسي مانند شيمي. البته براي دروس رياضي نيز
  هاي درست برنامه ريزي نمود. استفاده از شيوه
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رود.   مـي هـاي گونـاگون هـدر     همه ما در طول روز اوقات بسيار كوتاهي داريم كه به شيوه
هايي را كه ما در حركت از نقطه هاي به نقطه ديگر هستيم (كـه در شـهرهاي بـزرگ     مانند زمان

شود)، زمان ايستادن در صف نانوايي، ايسـتگاه    ميزده ساعت تخمين  2مثل تهران روزانه بالغ بر 
  اتوبوس، مطب دندانپزشك، آرايشگاه و غيره. 

اي كـه در   شـوند. فاصـله    مـي دقيقه اي تشكيل  20تا  10اغلب اين زمان ها از فواصل كوتاه 
مـا  آن يا چيزي براي مطالعه همراه نبوده و يا حوصله خارج كردن كتاب و يا نوشـته را نداريـد. ا  

  باشد.   ميسريع تر و راحت تر قابل دستيابي  يشه همراه دانش آموز بوده وهميشه موبايل هم
بتـوان در فواصـل     مـي  هاي هوشمندي طراحي گردد كه بـر طبـق اصـول عل    پس اگر برنامه

يـا   ك آيه قرآن با معنايش را خوانـد و كوتاه لغات را تكرار نمود، تاريخ ادبيات را مرور كرد، ي
توان پيش بيني نمود كه مورد استقبال واقـع شـده و كـارآيي      ميرا نگاه نمود،   ميول شيچند فرم

  الزم را داشته باشد.
ــاگون  تــوان از شــيوه  مــيهــا  بــراي طراحــي ايــن دســته از برنامــه  ، Multimediaهــاي گون

هـاي آموزشـي مسـتقيم و يـا      هاي علمي يـادگيري، و ترفنـدهاي آموزشـي در غالـب     تكنولوژي
  تقيم (بازي تكرار لغات انگليسي) بهره جست.مس غير

   دسته دوم: شيوه هاي اطالع رساني و اعالم دسته جمعي
هـا بيشـتر    آموزان و يا ارتباط بـين معلمـان و خـانواده    شيوه موجود اعالم برنامه آموزشي به دانش

بـه  بـه خـوبي    مؤسسـه اعالم از طريق تماس تلفني و يا جلسات هفتگي اسـت. اينكـه آيـا مشـاور     
آموزان را در طول  وظيفه خود عمل نمايد، اينكه يك معلم وقت تماس با خانواده يكايك دانش

آموز يا والدين در دسترس باشند، چيزي اسـت كـه    يك هفته كاري داشته باشد و يا اينكه دانش
  در عمل بيانگر از موفقيت نسبي اندك داشته و دارد. 

عـالوه بـر كـاهش كـار مشـاوران و       Center SMS اما استفاده از يك سيستم اطالع رساني
سـازد كـه عـالوه بـر       مـي معلمان و آمادگي آنها براي تمركز در ساير امور، اين امكان را فـراهم  

  دهد. قرار مي مؤسسههاي آموزشي مدرسه و  آموزان، والدين را نيز در جريان برنامه دانش
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د نيـز در راسـتاي اطـالع رسـاني     توان از امكانات بلوتـوث هوشـمن    ميدر ارتقاء اين سيستم 
آموزان در يك حوزه امتحاني، تبليغات در  هايي مانند اطالع رساني به دانش استفاده نمود. روش

  بهره گيري مناسب نمود. ها و .... سسات آموزشي، تبليغات در نمايشگاهؤمدارس و م

  دسته سوم: شيوه هاي مبتني بر موبايل اينترنت 
نمايـد.   آموزان برگزار مي تحاناتي را به صورت دوره اي براي دانشاغلب مدارس و موسسات ام

باشد و داليـل گونـاگوني را     ميدرصد  50ها  آمار درصد شركت كنندگان در اغلب اين آزمون
اغلـب در    هـا برشـمرد از جملـه اينكـه امتحانـات      توان براي شـركت نكـردن در ايـن آزمـون      مي

تـر   آموزان تنبـل  شود و اين امر باعث شده دانش  ميزار روزهاي تعطيل و در ساعت نامناسب برگ
  هاي مختلف براي امتحان حضور نداشته باشند.  به بهانه

بايست تـدبيري نيـز بـراي      ميها  البته ذكر اين مطلب مهم است كه در كنار همه اين فعاليت
  پوشش شهرهاي كوچك و روستاها نيز در نظر داشت. 

 80كه هزينه بسيار كمي نيز دارد و با پوشش  GPRSموز با حال در نظر بگيريد كه دانش آ
دهنـد    مـي درصدي كه همراه اول دارد و خدماتي كه ساير اپراتورها براي كليه نقاط كشور ارائه 

توانند امكاني را فـراهم آورندكـه     ميبدون ترك خانه و حتي در صورت مريضي در تختخواب 
ارسـال   ه و پاسـخ را دانلود نموده، آزمون را انجام داد دانش آموز امتحان را بر روي موبايل خود

  نمايد. 
بـه وسـيله    توان به طور سيستماتيك محاسبه نموده و سريعاً  ميدر مركز نيز نتيجه آزمون را 

پيامك به متقاضي ارسال نمود. اين سرويس با ايجاد انگيزه بيشتر و همچنين بـا توجـه بـه عالقـه     
ها را افزايش خواهد داد. اين موضوع يكـي   كنندگان در آزمونجوانان به موبايل درصد شركت 

سسات آموزشي را حل نموده و در ارتقائ سيستم آموزشي ؤها و مشكالت م غهاز مهمترين دغد
  به آنها كمك قابل توجهي را خواهد داشت.
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  گيري نتيجهبحث و 
تواند   ميوزشي ديگر آم مؤسسهها در آموزش و پرورش يا هر  طراحي و راه اندازي چنين پروژه

  در قالب مراحل زير صورت پذيرد:
آموزشـي مبتنـي بـر موبايـل بـا هـدف برنامـه ريـزان          Plan Masterبررسي و تهيه يك  -1
 سسهؤم /مدرسه

 انتخاب يك عنوان درسي به عنوان پايلوت -2

 هاي الزم برنامه نويسي و تهيه برنامه -3

 ها ه در برنامهتهيه و ايجاد فايل هاي الزم جهت استفاد -4

 اجراي پروژه پايلوت براي درس مذكور -5

 بررسي نتايج درس مذكور -6

 و توسعه سيستم ميلتك -7

هاي اختصاصي آموزشي پروژه را  PC Tablet توان از سفارش  ميدر حالت پيشرفته پروژه 
ان هاي بزرگ هم به عنو ها امروزه توسط اغلب شركت PC Tablet به كمال مطلوب رساند. اين

بكـارگيري   مـؤثر اي براي تبليغـات مسـتقيم و    دستگاهي به منظور كاربرد تكنولوژي و هم وسيله
بايسـت تـدبيري نيـز      ميها  گردند. البته ذكر اين مطلب مهم است كه در كنار همه اين فعاليت  مي

  براي پوشش شهرهاي كوچك و روستاها نيز در نظر داشت. 
گيـري نمـود كـه اسـتفاده درسـت از       فـوق چنـين نتيجـه   توان عـالوه بـر مـوارد     ميبنابراين 

هـاي   تواند عالوه بر ارتقاء كيفيت آموزش در نسل جـوان، كـاهش هزينـه    تكنولوژي موبايل مي
اجتماعي، توسعه فراگير آموزش در همه نقاط كشور، توسـعه عـدالت در آمـوزش و در نهايـت     

  استفاده بهينه از زمان را با خود به ارمغان آورد.
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  بعمنا
http://www.itbusinessedge.com 
http://www.businesslink.gov.uk 
http://www.mobilein.com 
http://www.mobilemag.com/ 
http://www.wisegeek.com/what-is-4g-mobile-technology.htm 
http://newmobiletech.com/ 
 


	000000
	000
	19-1
	19-2
	19-3
	19-4
	19-5
	19-6
	19-7

