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فهرست تفصیلی

پیش گفتار مترجمان
پیش گفتار ناشر انگلیسی

مقدمه ویراستاران 
تقدیر و تشکر

بخش اول- مبانی نظری تجارب یادگیری سیار
فصل اول: طراحی فعالیت های یادگیری با استفاده از فّناوری های سیار

هوکیونگ ریو، دانشگاه مسی، نیوزیلند
دیوید پارسونز، دانشگاه مسی، نیوزیلند

این فصل، بر ارائه چارچوب نظری متمرکز است تا در زمینة طراحی فعالیت های 
یادگیری سیار متنوع استفاده شــود و سه نوع یادگیری در محیط یادگیری سیار را 
معرفی می کند که به طور مشخص در سراسر کتاب مورد بحث قرار می گیرد: این سه 
نوع یادگیری عبارتند از؛ یادگیری انفرادی، یادگیری مشارکتی و یادگیری موقعیتی.

فصل دوم: به سوی استفاده عملی از یادگیری سیار: ترویج نوآوری آموزشی از 
طریق اصول و راهبردهای آموزشی در عمل

پاتریک داناهر، دانشگاه کوئیزلند جنوبی، استرالیا
راج گوراراجان، دانشگاه کوئیزلند جنوبی، استرالیا

عبدل حافظ بیک، دانشگاه کوئیزلند جنوبی، استرالیا
 این فصل کتاب، مبانی نظری و عملی یادگیری ســیار را همزمان با ســه اصل 
آموزشــی مهم در محیط های یادگیری ســیار مورد بحث قرار می دهد: مشارکت، 
حضور و انعطاف پذیری. هر یک از این اصول همراه با راهبردهای عملی است که 
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در رابطه با این اصول عنوان  شــده اند. یافته ها حاکی از اثربخشــی این راهبردها به 
منظور کاربرد اصول پایدار در دوره ها و برنامه های آموزشــی است. مشخص  شده 
است که این اصول جزء عوامل مهمی به شمار می روند که در صورت عدم کاربرد 
صحیح در دوره های ســیار، مانع یادگیری ســیار و بهره گیری از فّناوری های سیار 

می شوند.

بخش دوم- افزایش تجارب یادگیری انفرادی
فصل سوم: درک ارزش سیستم پیام کوتاه تعاملی برای کالس های بزرگ

اسبیو اسکورناواکا، دانشگاه ولینگتون ویکتوریا، نیوزیلند
سید هاف، دانشگاه ولینگتون ویکتوریا، نیوزیلند

استفن مارشال، دانشگاه ولینگتون ویکتوریا، نیوزیلند
 این فصل، توسعه سیستم تعاملی کالس درس مبتنی بر پیام های کوتاه را تشریح 

کرده و به دنبال کشف میزان تاثیر آن بر تجارب یادگیری دانش آموزان است.
فصل چهارم: یادگیری از طریق بازی فراگیر: مطالعه موردی

کریستین کیتل، اوالریس، پریواتس، تیفونگ، اتریش و دانشگاه کارل، فرانزس، اتریش
فرانسیکا اِدِگر، اوالریس، پریواتس، تیفونگ، اتریش

اتو پتروویک، اوالریس، پریواتس، تیفونگ، اتریش و دانشگاه کارل، فرانزس، اتریش
این فصل، نحوه فعالیت های یادگیری بازی محور را شــرح می دهد که می تواند 
برای انتقال دانش در فرایند یادگیری اســتفاده شــود. به ویژه، یک سیستم یادگیری 
ســیار بازی محورِ جدید، مورد ارزشیابی قرار گرفته اســت و نتایج حاکی از تاثیر 
مثبت این شــیوه بر پیامدهای یادگیری طوالنی مدت و کارآمدی یادگیری انفرادی 

بوده است.
فصل پنجم: آی پادها به عنوان محیط های یادگیری چندرسانه ای سیار: تفاوت های 

فردی و طراحی آموزشی
پیتر، ای.دولی تل، فّناوری ویرجینیا، ایاالت  متحده آمریکا
دنیل. آل. السک. فّناوری ویرجینیا، ایاالت  متحده آمریکا

سی.نوئل برد، فّناوری ویرجینیا، ایاالت  متحده آمریکا
گیناجی، ماریانو، تکنولوژی ویرجینیا، ایاالت  متحده آمریکا
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این فصل، کاربرد بازی های چندرســانه ای قابل حمــل1 را به عنوان یک روش 
آموزشی بررسی کرده و مطالعه ای را در مورد بررسی تفاوت های فردی در بهره گیری 
از بازی های چندرســانه ای قابل  حمل معرفی می کند. این فرایندهای تجربی، عامل 
مهمی برای موفقیت فعالیت های یادگیری انفرادی ســیار و افزایش ظرفیت حافظه 

فعال2 به شمار می روند.
فصل ششم: از یادگیری فردی به  سوی یادگیری مشارکتی- وضعیت، سرگرمی 

و بازی ها: موقعیت، شرایط و هویت در یادگیری سیار
مارتین اوون، مرکز یادگیری مرداس، انگلستان

این فصل، به توصیف انواع پروژه های یادگیری سیار می پردازد. به ویژه نویسنده 
تالش می کند به این مبحث بپردازد که چگونه کاربردهای یادگیری ســیار ســبب 
حمایــت از یادگیری انفرادی و ایجاد موقعیتی به منظور کســب تجارب یادگیری 

فعالیت محور آگاهانه و متنی می گردد.

بخش سوم- افزایش تجارب یادگیری مشارکتی
فصل هفتم: اثرات فّناوری مشارکتی در محیط های یادگیری توزیع شده

مارتا گرابوسکی، دانشکده لی مون، ایاالت  متحده آمریکا و مؤسسه پلی تکنیک 
رنسلیر، ایاالت  متحده آمریکا

گرگ لی پاک، دانشــکده لی مون، ایاالت  متحده آمریکا و مؤسسه پلی تکنیک 
رنسلیر، ایاالت  متحده آمریکا

جورج کالیک، دانشــکده لی مون، ایاالت  متحده آمریکا و مؤسسه پلی تکنیک 
رنسلیر، ایاالت  متحده آمریکا

این فصل به این مبحث می پردازد که به پژوهش های تجربی بیشــتری در زمینة 
تاثیر فّناوری های مشــارکتی جدید ازجمله فّناوری های سیار، پوششی، قابل نصب 
و فّناوری هــای فراگیر در محیط های یادگیری توزیع شــده نیازمندیم. همچنین در 
این فصل با معرفی یک فّناوری، به عنوان نقشــه ای مستقل برای مالحظات تجارب 

یادگیری مشارکتی آشنا می شویم.

1- IPODTM 2- WMC
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فصل هشــتم: ایجاد محیط های مبتنی بر فّناوری سیار برای استفاده از رویکرد 
یادگیری یکپارچه

ماریا فلیسا ورجو، دپارتمان علوم کامپیوتر، گروه، LTCS، UNED، اسپانیا
کارلوس کلوریا، دپارتمان علوم کامپیوتر، گروه، LTCS، UNED، اسپانیا

امیلیو جولیو لورنزو، دپارتمان علوم کامپیوتر، گروه،LTCS ، UNED، اسپانیا
مارتا میلیان، IES دیگو ویالزکیوز، اسپانیا

سرجیو پرادز، دپارتمان علوم کامپیوتر، گروه،LTCS ، UNED ، اسپانیا
خاونز وائز، دپارتمان علوم کامپیوتر، گروه، LTCS ، UNED ، اسپانیا

این فصل کتاب، مروری بر رویکرد طراحی و کاربرد زیرساخت یادگیری سیار 
مشارکتی )پروژه ENLACE( است. همچنین مطالعات موردی متعددی را در زمینة 

محیط یادگیری غنی شده با فّناوری به ما ارائه می دهد.
فصل نهم: مشارکت در زمینه به عنوان چارچوبی برای طراحی فعالیت یادگیری 

سیار نوآورانه
دنیل اسپیکوا، دانشگاه واکسجو، سوئد

آریانیت کورتی، دانشگاه واکسجو، سوئد
مارسلو میالرد، دانشگاه واکسجو، سوئد

این فصل کتاب، پروژه Amulets )تلفن همراه پیشرفته و محیط های یادگیری فراگیر 
را برای استادان و دانشجویان( شرح می دهد و دانشجویان را با استفاده از نمونه مثال های 

یادگیری مشارکتی به  سوی تشکیل نظام های اکتشافی هدایت می کند.
فصل دهم: شبیه سازی مشارکتی به منظور کسب تجارب یادگیری مشارکتی

چنجی یو یین، دانشگاه کیوشو، ژاپن
هیروکی ُاگاتا، دانشگاه تاکوشیما، ژاپن

یونی آ یانو، دانشگاه کیوشو، ژاپن
در این فصل، نویســندگان از فنون داربست  زنی، برای طراحی شبیه سازی های 
تعاملی و مشــارکتی استفاده می کنند. ارزشیابی از این طرح حاکی از آن بوده است 
که شبیه سازهای مشارکتی به هر دو شیوه یادگیری فردی و گروهی به یادگیرندگان 
برای کسب درک عمیق تر از الگوریتم طبقه بندی شده کمک می کند و سبب مشارکت 

فعال تر شرکت کنندگان در کارهای گروهی می شود.
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بخش چهارم- افزایش تجارب یادگیری موقعیتی
فصل یازدهم: یادگیری موقعیتی با استفاده از نقشه اسکچ

سوزوکی میورا، دانشگاه توکیو، ژاپن
پامال راواسیو، دانشگاه توکیو، ژاپن

ماسانوری سوگیموتو، دانشگاه توکیو، ژاپن
این فصل، نظام نقشه اسکچ را توصیف می کند که از یادگیری موقعیتی کودکان 
از طریق ایجاد نقشه های اسکچ حمایت می کند. این افراد از این نقشه ها برای تلفیق 
فعالیت های داخل و خارج از کالس درس استفاده می کنند و کودکان از این طریق 
در تجارب ســایر همکالســی های خود از طریق نقشه ها برای تقویت فعالیت های 

یادگیری موقعیتی سهیم می شوند.
فصل دوازدهم: معماری محیط سیار فردی به منظور تسهیل یادگیری موقعیتی مادام العمر

دیونشیوز. ان. دیماکوپولوس، آزمایشگاه علمی لندن، انگلستان
جورج. د.ماگوالس. دانشکده بریکبک، دانشگاه لندن، انگلستان

این فصل، رویکردی به طراحی کاربردهای ســیار بــرای یادگیری مادام العمر 
موقعیتــی دارد. این مبحــث به یادگیرندگان برای دســتیابی، تنظیــم و مدیریت 
یادگیری شان در نظام های مؤسسه ای، آموزشی، غیر آموزشی و حرفه ای- محور از 
طریق حفظ ارتباطشان با محتوایی که با مطالعات آنان مرتبط است کمک می کند و 

در این زمینه سه سناریوی یادگیری مادام العمر را توصیف می کند.
فصل سیزدهم: طراحی تجارب یادگیری موقعیتی

هوکیونگ ریو، دانشگاه مسی، نیوزیلند
این فصل کتاب، از یک سازمان دهنده یادگیری مکان-یاب هوشمند بحث می کند 
که به دانشجویان دانشــگاه کمک می کند فعالیت های یادگیری خود را مدیریت و 

تجارب یادگیری موقعیتی را حمایت کنند.
فصل چهاردهم: ایجاد نقشه یادگیری سیار برای محیط حرفه ای

 آنا دزارتوسکا، دستگاه های اطالعاتی سند فیلد، نیوزیلند
ایــن فصل کتاب، در زمینة تجارب یادگیری ســیار حرفــه ای برای افرادی که 
نیازمند درک موقعیتی بیشــتر از رویه های متفاوت در محیط های یادگیری خاصی 

هستند، بحث می کند.
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بخش پنجم- چالش ها و آینده یادگیری سیار
فصل پانزدهم: کاربردهای آموزشی عملی: مروری بر پژوهش های صورت گرفته

یانجی سونگ، دانشگاه هنگ کنگ، هنگ کنگ
ایــن فصل کتاب، درباره تحقیقات صورت گرفته در زمینة کاربردهای ابزارهای 
عملــی در آموزش بحث می کند و آنها را بــه 6 گروه طبقه بندی می کند: ارتباطات 
آموزشی، مدیریت، دسترسی چندرسانه ای، بازی ها و شبیه سازی ها، جمع آوری داده 

و کاربردهای مکان-یاب هوشمند.
فصل شانزدهم: سنجش مزایای آژاکس در طراحی روش های یادگیری سیار

فنگ اکسی از دانشگاه مسی در نیوزیلند
دیوید پارسونز از دانشگاه مسی در نیوزیلند

در این فصل، فّناوری آژاکس )زبان برنامه نویســی جاوا اسکریپت و XML غیر 
همزمان( معرفی  شده است. اگر قصد دارید تعامالت، سرعت و کارآمدی و قابلیت 
استفاده مجدد از محتوای یادگیری سیار را در صفحات وب افزایش دهید و بدانید 
چگونه قادر خواهید بود به طور معناداری از یادگیری ســیار استفاده کرده و تعامل، 
سرعت، کارآمدی و قابلیت استفاده مجدد را در صفحات وب به نمایش بگذارید، 

این فصل را مطالعه کنید.
فصل هفدهم: منابع و مآخذ پیشنهادی برای مطالعات بیشتر در این زمینه

هوکیونگ ریو، دانشگاه مسی، نیوزیلند
دیوید پارسونز، دانشگاه مسی، نیوزیلند

این فصل کتاب، فهرســتی از کتب، مقاالت، مجالت و اجالس های علمی مرتبط با 
تحقیقات صورت گرفته در زمینة یادگیری سیار را گردآوری کرده و آنها را معرفی می کند.

واژه نامه توصیفی
فهرست کامل منابع


