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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی حفظ بهداشت روانی در یادگیری سیار می باشد .مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که مواد
الزم برای نگارش آن از طریق جستجوی پایگاه های اطالعاتی و موتورهای جستجو و همچنین منابع کتابخانه ای موجود با ارائه
کلید واژه های فارسی و انگلیسی ،یادگیری سیار به دست آمد .بررسی مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر این است که
در کنار مزایایی که یادگیری سیار دارد باید توجه داشت که استفاده ی بیش از حد از تلفن همراه اگر به عادت تبدیل شده
شود ،مشکالت روانی زیادی برای فرد به وجود می آورد و سالمت بهداشتی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد .لذا استفاده زیاد از
تلفن همراه و اینترنت سبب تنبلی های جسمی ،تقویت کم تحرکی و کاهش روابط با دیگران در دنیای واقعی و در نتیجه
انزوای اجتماعی می شود .هم چنین ،این افراد بیشتر احتمال دارد که چاق شوند ،تهاجمی باشند ،احساس اضطراب کنند و در
فراگیری فرآیندهای آموزشی کندتر عمل کنند و در نتیجه سالمت روانی آنها به خطر بیفتد .همچنین نتایج نشان می دهد که
افرادی که بیش از حد از تلفن همراه استفاده می کنند از سالمت روانی کمتری نسبت به کسانی که کمتر از تلفن همراه
استفاده می کنند دارند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت داشتن تلفن همراه به مدت طوالنی سبب استفاده بیشتر آنان از تلفن
شده و به نوعی تلفن جایگزینی برای دیدارهای آنان با خانواده و دوستان می گردد و در نتیجه عدم ارتباط چهره به چهره سبب
کاهش سالمت روان در آنان می گردد .بـه طـور قطـع استفاده زیاد از تلفن همراه معضات و بحران های روحی و جسمی خاص
خود را به همراه خواهد داشت که اگر به موقع تشخیص ،به آن پرداخته نشود ،می تواند سالمت روانی جامعه را بـا چالش های
جدیدی روبرو کند.
واژههای كلیدی :یادگیری سیار ،بهداشت روانی ،آموزش الکترونیکی
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-1مقدمه
در حال حاضر فن آوری اطالعات و ارتباطات ،جزء اجتناب ناپذیر جهان معاصر شده است و به کار گیری این فن آوری در
سراسر جهان به شکل قابل مالحظه ای گسترش یافته و در کشو رهای در حال توسعه ،این تکنولوژی برای پروژه های مختلف
توسعه مورد استفاده قرار گرفته است .بدون شک ،این فن آوری بر کیفیت و کمیت آموزش و پژوهش نیز تأثیر گذار بوده
است(رضایی راد و همکاران .) 1911 ،از مهم ترین کاربردهای فن آوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری،
آموزش الکترونیکی است و آن شیوه ای نوین در آموزش است که به ارائه و اداره فرصت های یادگیری برای ارتقاء دانش و
مهارت فراگیران از طریق اینترنت و شبکه های کامپیوتری می پردازد و ماهیت تحصیل و دانش اندوزی را از آموزش به
یادگیری تبدیل کرده است(المالح و همکاران .) 2424 ،1یکی از نمودهای آموزش الکترونیکی ،تکنولوژی موبایل است که مانند
سایر تکنولوژی های ارتباطی به حوزه آموزش و یادگیری راه یافته است .این وسیله ارتباطی توانسته شیوه ی سنتی آموزش
حضوری را تغییر داده و زمینه یادگیری فراگیران را در منزل ،محل کار و حتی مسافرت هموار نموده و بسیاری از محدودیت ها
و نا کارآمدی های نظام آموزشی را برطرف سازد .به طوری که این وسیله ارتباطی و اطالعاتی به سبب ویژگی های خاص خود
از جمله تکنولوژی مخابره ای ،توانسته است نقش قابل مالحظه ای در امر آموزش و یادگیری ایفا نماید (عنایتی و همکاران،
 .) 1919استفاده از یادگیری سیار از آن جهت پر اهمیت شده است که آن ،این توانایی را در فراگیران توسعه می دهد که
مطالب مورد عالقه ی خود را یاد بگیرند و به طور آزادانه در هر زمان و هر مکان با دوستان خود تقسیم نمایند ،به طوی که به
دلیل وجود ارتباطات تعاملی توسط ابزارهای سیار ،یادگیری مشارکتی و تعامل افزایش می یابد (تاچ و مونی.)2448 ،2
تعاریف گوناگونی برای آموزش سیار ارائه شده است که برخی از آنها این آموزش را مبتنی بر اینترنت و برخی به صورت بی
سیم در نظر گرفته اند .اما در مجموع این آموزش را می توان آموزشی جهت فراگرفتن در هر مکان و هر زمان در نظر گرفت که
بدون نیاز به اتصال فیزیکی و پیوسته به کابل های شبکه و از طریق ابزار سیار و قابل حملی همچون رایانه های قابل حمل،
تلفن های همراه ،دستیار دیجیتال شخصی و غیره محقق می شود(اکبرزاده و همکاران .)1918 ،همچنین براون)2449( 9
یادگیری سیار را اینگونه تعریف می کند :فناوری های سیار می تواند یادگیری را به طور مؤثرتر از زمانی شکل دهد که ما از
محیط های یادگیری الکترونیکی استفاده میکنیم .در خصوص استفاده از یادگیری سیار در محیط های آموزشی پژوهش هایی
صورت گرفته است .نتایج پژوهش هاردی و همکاران )2442( 0نشان داد که یادگیری به کمک نرم افزارهای آموزشی بر
پیشرفت تحصیلی ،اعتماد به نفس و خودکارآمد بودن دانش آموزان تأثیر دارد .علیخانی و همکاران( )1910در پژوهش خودبه
این نتیجه رسیدند که میزان یادگیری و یادداری در میان افراد آموزش دیده با روش یادگیری سیار ،بیشتر از روش سنتی است.
تحقیق دیگری که توسط کومار ) 2442( 5نشان داد که میزان پیشرفت دانش آموزانی که از طریق موبایل آموزش دیده اند،
نسبت به سایر دانش آموزان از رشد بیشتری برخوردار بوده است .همچنین نتایج تحقیق تجربی وانگ )2441( 6نیز نشان داد
که آموزش از طریق تلفن همراه ،بیش تر از آموزش الکترونیکی ،بر میزان یادگیری دانشجویان تأثیر داشته است.
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درحالی که تلفن همراه ابزاری بی نهایت جذاب در ارتباطات و تعامالت بین اشخاص است ،خطر استفاده آسیبزا از آن افزایش
یافته است .و ممکن است بهداشت روانی فرد را به خطر بیاندازد(تاکاو و همکاران .)2441 ،2بهداشت روانی ،به سالمت یا تعادل
یا نرمالیته (بهنجاری) در ذهن ،روان و رفتار گفته می شود ،همین طور بهنجاری در احساس ،ادراک ،تفکر ،قضاوت ،هیجان،
حافظه ،گفتار و روابط بینفردی .روشن است که ضرورت این بهنجاری نبود بیماری روانی و پیامد و همراه آن رشد ،شکوفایی،
محبت ،سازگاری و تعالی است(پاکزاد و همکاران .)1918 ،تلفن همراه از طریق انتشار سیگنال های رادیویی ارتباط برقرار می
کند و قرار گرفتن در معرض میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس رادیویی به عنوان یک خطر برای سالمتی روان مطرح
شده است(تومی .) 2418 ،8یافته های مطالعات گویای این نکته هستند جوانانی که در طول روز برای ساعات طوالنی از
تلفنهای همراه استفاده می کنند احتماالً با اختالالت روانی مواجه خواهند شد .بر این اساس اعتیاد به تلفن همراه میتواند بر
روی وضعیت روانی افراد تأثیر گذارد(دسوال و همکاران .)2412 ،1تاکاشی ) 2446( 14با بررسی نوجوانان در مدارس دریافت که
دانشآموزان روزانه  244بار با تلفن همراه به دوستان خود ایمیل می فرستند و در صورت جلوگیری از این عمل آنها دچار
افسردگی میشوند .دانشآموزان مورد مطالعه رفتارهای اعتیادی و اجبار ی در استفاده از تلفن همراه را از خود نشان میدادند و
این امر به عملکرد تحصیلی ،سالمتی روانی و روابط با دوستان و اعضای خانواده آنها آسیب رسانده است .در تحقیقی در
عربستان صعودی % 00 ،از شرکت کنندگان در تحقیق ،مشکالتی در سالمت عمومی از قبیل سردرد ،اختالل در تمرکز ،از دست
دادن حافظه و توانایی شنیداری و خستگی در رابطه با استفاده از تلفن همراه گزارش کردند .در تحقیق دیگری  %9-0از
کاربران تلفن همراه ،مسائلی از قبیل تنش ،خستگی ،اختالل خواب و گیجی و بیش از  %24شکایت از سردرد در رابطه با
استفاده از تلفن همراه داشتند(مارلو و همکاران.)2419 ،11
با توجه به اینکه پژوهش های زیادی درمورد مزایای آموزش سیار انجام گرفته است اما در مورد حفظ بهداشت روانی تحقیقات
زیادی صورت نگرفته است دراین پژوهش به بررسی حفظ بهداشت روانی در یادگیری سیار می پردازیم.
 -2روش
مقاله حاضر یک مطالعه مرو ری است که مواد الزم برای نگـارش آن از طریـق جسـتجوی پایگـاه هـای اطالعـاتی و موتورهـای
جستجو و همچنین منابع کتابخانه ای موجود با ارائه کلید واژه های فارسی و انگلیسی ،یادگیری سیار به دست آمد.
 -3بحث و نتیجهگیری
امروزه با ایجاد و توسعه فن آوری های نوین ،شاهد حرکت ی از آموزش استاد محور ،کالس محور ،کتاب و جزوه محور به سوی
آموزش فراگیر محور ،برای هر فرد در هر زمان و مکان هستیم .دست یابی به این هدف ،نیازمند فراهم آوری امکانات و
تجهیزاتی است که بتواند در کنار روشهای سنتی یا متداول آموزش ،آموزشی مستقل ،مادام العمر ،طوالنی مدت و مؤثر مهیا
کند .پیشرفت در ابداع فن آوری های ارتباطاتی بی سیم برای متخصصان تعلیم و تربیت این قابلیت را فراهم آورده است که
روش های آموزشی جدیدی را از این طریق ایجاد نمایند .به کمک فن آوری های ارتباطاتی بی سیم ،فعالیت های آموزشی می
7

Takao & et al
Thomée
9
De-Sola and et al
10
Takeshi
11
Marlo & et al
8

02

مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری
دوره  ،8شماره  ،2تابستان  ،1041صفحات 04-00

تواند به صورت سیار ،همه زمانه و همه مکانه انجام پذیرد .یادگیری سیار زمینه ای را فراهم ساخته است که بسیاری از آرمان
های آموزشی ،مانند یادگیری مستقل ،خودراهبری در یادگیری ،یادگیری در هر مکان و زمان ،استقالل فراگیر در امر یادگیری،
حق انتخاب محتوا به حسب عالئ ق ،به رسمیت شناختن واقعی تر تفاوت های فردی دانش آموزان ،آموزش و یادگیری مشارکتی
و ارزیابی و ارائه سریع بازخورد از آموخته ها ،قابل تحقق تر جلوه می کند .به نظر می رسد نیاز به یادگیری سیار برای آموزش
مداوم از طریق شبکه های اجتماعی در آموزش عالی ایران که مخاطبین فراوان و با تنوع گسترده عالئق ،تجارب و نیازهای
آموزشی دارد ،بیشتر محسوس است .در کنار مزایایی که یادگیری سیار دارد باید توجه داشت که استفاده ی بیش از حد از
تلفن همراه اگر به عادت تبدیل شده شود ،مشکالت روانی زیادی برای فرد به وجود می آورد و سالمت بهداشتی افراد را تحت
تاثیر قرار می دهد .لذا استفاده زیاد از تلفن همراه و اینترنت سبب تنبلی های جسمی ،تقویت کم تحرکی و کاهش روابط با
دیگران در دنیای واقعی و در نتیجه انزوای اجتماعی می شود .هم چنین ،این افراد بیشتر احتمال دارد که چاق شوند ،تهاجمی
باشند ،احساس اضطراب کنند و در فراگیری فرآیندهای آموزشی کندتر عمل کنند و در نتیجه سالمت روانی آنها به خطر
بیفتد .در این راستا نتایج پژوهش صحبایی و همکاران ( ) 1915نشان داد افرادی که بیش از حد از تلفن همراه استفاده می
کنند از سالمت روانی کمتری نسبت به کسانی که کمتر از تلفن همراه استفاده می کنند دارند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت
داشتن تلفن همراه به مدت طوالنی سبب استفاده بیشتر آنان از تلفن شده و به نوعی تلفن جایگزینی برای دیدارهای آنان با
خانواده و دوستان می گردد و در نتیجه عدم ارتباط چهره به چهره سبب کاهش سالمت روان در آنان می گردد .بـه طـور
قطـع استفاده زیاد از تلفن همراه معضات و بحران های روحی و جسمی خاص خود را به همراه خواهد داشت که اگر به موقع
تشخیص ،به آن پرداخته نشود ،می تواند سالمت روانی جامعه را بـا چالش های جدیدی روبرو کند.
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