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از يادگيري الكترونيكي تا يادگيري سيار: مبانی نظری
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From Electronic Learning To Mobile Learning: Theoretical Principles
Razieh Barzegar*, Hosein Dehghan zadeh1, Asghar Moghadam zadeh2

Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده
رویکرد یادگيری در هر زمان و هر مکان، با پيشرفت فناوری های بی سيم و یادگيری سيار تا حد زیادی به واقعيت پيوسته است. یادگيری 
سيار به عنوان مدلی از یادگيری الکترونيکی اشاره به کسب دانش، نگرش و مهارت با بهره گيری از فناوری های سيار دارد. هدف این مقاله 
بررسی رویکردها و نظریه های یادگيری سيار می باشد. در ابتدای مقاله، تعریف یادگيری سيار، جایگاه آن در نظام یادگيری از راه دور و  فرصت ها 
و چالش های حاصل از این یادگيری مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه رویکردهای یادگيری سيار شامل فناوری، تحرک، فردگرایی، یادگيری 
یادگيری  فعاليت،  نظریه   رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازاگرایی،  یادگيری سيار شامل  نظریه های  با  الکترونيکی همراه  یادگيری  و  هم زمان 
مسئله محور، مشارکتی، گفتمانی، مادام العمر و غيره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت چشم اندازهای آینده یادگيری سيار مطرح می شود. 
اثربخشی یادگيری سيار نيازمند توجه به رویکردها و نظریه های یادگيری سيار می باشد زیرا با به کارگيری هوشمندانه رویکردها و نظریه های 

یادگيری، می توان به راه حل هایی برای یادگيری دست یافت که نيازهای قرن بيست و یکم را برآورده می سازد.

واژگان کلیدی
یادگيری الکترونيکی، یادگيری سيار، رویکردهای یادگيری، نظریه های یادگيری

Abstract

The learning at anytime and anywhere approach has been actualized by the development 
of wireless technologies and mobile learning. Mobile learning as the model of e-Learning 
represents the acquisition of knowledge, skill, and attitude using mobile technology. The aim 

of this article is to review the perspectives and theories of mobile learning. Initially, we will define 
mobile learning, it’s place in the distance learning system, and the chances and challenges based on 
this learning. Then, we will study the mobile learning perspectives including: technology, mobility, 
individualism, ubiquitous learning and e-Learning along with theories of mobile learning including: 
behaviorism, cognitivism, constructivism, activity theory, problem- based learning, collaborative, 
conversational, lifelong…; at the end we will discuss future views on mobile learning. In order for 
mobile learning to be effective, its perspectives and theories need to be explored. If these theories 
and perspectives are used intelligently we can reach optimal learning solutions required for the 21st 
century.

Key words
Electronic learning, Mobile learning, Learning perspectives, Learning theories 
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مقدمه
در  قابل توجهی  پیشرفت های  اخیر،  سال  چند  طی  در 
افزایش  با  است.  آمده  به وجود  اطالعاتی  و  ارتباطی  فناوری های 
چون  جدیدی  واژه های  ارتباطی،  مدرن  فناوری های  از  استفاده 
یادگیری  شد.  متولد  سیار  یادگیری  و  الکترونیکی  یادگیری 
الکترونیکی، بهره گیری از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی مانند 
اینترنت و نظام های چندرسانه ای و فرارسانه ای برای بهبود کیفیت 
به منابع و خدمات آموزشی  از طریق تسهیل دسترسی  یادگیری 
و فراهم کردن ساز وکارهایی چون تعامل و مشارکت از راه دور 

است ]1[.

از  که  مکان  هر  و  زمان  هر  در  یادگیری  قابلیت   
فناوری  پیشرفت  با  است،  الکترونیکی  یادگیری  خصوصیات 
واقعیت  به  حرکت(  حال  )در  سیار  یادگیری  و  بی سیم 
یادگیری  از  مدلی  حقیقت  در  سیار  یادگیری  است.  پیوسته 
چون  سیاری  فناوری های  طریق  از  که  است  الکترونیکی 
 ،PDA (Personal Digital Assistant) تلفن همراه، 
player های صوتی، کتب الکترونیکی و غیره صورت می گیرد. 
اثربخشی یادگیری سیار نیازمند توجه به رویکردها و نظریه های 
نظریه ها  و  رویکردها  این  از  بهره گیری  می باشد.  سیار  یادگیری 
به فعالیت های یادگیری در فرایند یادگیری سیار جهت داده و به 
تربیت نیروی انسانی متناسب با عصر دانش و اطالعات می انجامد.

تعریف یادگیری سیار
در گذشته یادگیری سیار اغلب به کاربرد فناوری های سیار محدود 
بوده، اما امروزه مالک تفکر در این زمینه تحرک یادگیرندگان است 

.]2[
قابلیت های  سیار  یادگیری  که  است  باور  این  بر   Koole
از  را  اطالعات  به  دستیابی  و  ارتباط  برقراری  برای  یادگیرندگان 
 .]3[ بهبود می بخشد  و  داده  بی سیم گسترش  و  سیار  وسایل  طریق 
محبوب ترین وسیله و فناوری سیار برای یادگیری، تلفن همراه است. 
وسیله  این  متعدد  قابلیت های  محبوبیت،  این  دلیل  مهمترین  شاید 
باشد چرا که تلفن های همراه دارای قابلیت هایی چون عکس برداری، 
فیلم برداری، مکان یابی، Bluetooth، سرویس پیام کوتاه، سرویس 
پیام چند رسانه ای، انواع و اقسام نرم افزارهای آموزشی، اینترنتی،کتب 
تعریف  این  که  می رسد  به نظر   .]4[ می باشند  غیره  و  الکترونیکی 
کامل ترین تعریف برای یادگیری سیار باشد: یادگیری سیار، کسب هر 
نوع دانش، نگرش و مهارت با بهره گیری از فناوری های سیار در هر 

زمان و مکان است که باعث تغییر در رفتار خواهد شد.

جایگاه یادگیری سیار در نظام آموزش از دور
فناوری  در  توجهی  قابل  پیشرفت های  اخیر،  سال  چند  طی  در 
از  استفاده  افزایش  با  است.  آمده  به وجود  ارتباطات  و  اطالعات 
فناوری های مدرن ارتباطی، واژه های جدیدی به نام یادگیری از دور 
)Distance Learning(، یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیار 
متولد شد. در این قسمت مقاله ابتدا این سه نظام را تعریف خواهیم 

کرد و سپس ارتباط آنها را با استفاده از تصویر 1 نشان خواهیم داد.
دور  از  آموزش  محیط  در  که  است  فرایندی  دور  از  یادگیری 
 .]5[ می گیرد  صورت  یادگیرنده  هدایت  جهت  در  مختلفی  طرق  به 
واقع  در  است.  دور  از  یادگیری  زیرمجموعه  الکترونیکی  یادگیری 
یادگیری الکترونیکی بهره گیری از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی 
بهبود  برای  فرارسانه ای  و  چند رسانه ای  نظام های  و  اینترنت  مانند 
کیفیت یادگیری از طریق تسهیل دسترسی به منابع و خدمات آموزشی 
و فراهم کردن ساز وکارهایی چون تعامل و مشارکت از راه دور است 
]1[. رویکرد یادگیری در هر زمان و مکانی که از خصوصیات یادگیری 
با پیشرفت فناوری بی سیم و یادگیری سیار تا  الکترونیکی می باشد، 

حد زیادی به واقعیت پیوسته است ]6[.
 Brown یادگیری سیار را اینگونه تعریف می کند: فناوری های 
سیار می تواند یادگیری را به طور مؤثرتر از زمانی شکل دهد که ما از 
زیر  او شکل  استفاده می کنیم ]7[.  الکترونیکی  یادگیری  محیط های 
را برای نشان دادن جایگاه یادگیری سیار در حوزه یادگیری از دور و 

یادگیری الکترونیکی پیشنهاد می کند.

تصویر 1: جایگاه یادگیری سیار در حوزه  یادگیری از دور ]7[ M
E

D
IA

تابستان 91 . دورة 3. شماره 2 
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فرصت ها و چالش های یادگیری سیار  

الف( فرصت های یادگیری سیار 
• یادگیرنده در مورد اینکه چه چیزی یاد بگیرد، چگونه و در 	

چه مکان و زمانی یاد بگیرد، آزاد است ]8[. 
• منجر به تحقق تعلیم و تربیت همگانی و عمومی می شود 	

  .]9[
• بر یادگیری مشارکتی، خالق و مبتنی بر دانایی تأکید دارد 	

 .]10[
• به علت عدم نیاز به امکانات فیزیکی و کالس های درس، 	

به کاهش هزینه های زیرساختی می انجامد ]4[. 
• و 	 باز  محیط های  و  گالری ها  موزه ها،  در  یادگیری  امکان 

خارج از شهر را فراهم می کند ]11[. 
• منجر به بسط ارتباطات و تعامالت افراد با یکدیگر می شود 	

 .]12[

ب( چالش های یادگیر ی سیار 
1. چالش های مربوط به فناوری

• طول عمر ناکافی باتری ها و قابلیت پردازش ضعیف ]13[. 	
• پهنای باند محدود. 	
• کلیدهای 	 و   )Screen( نمایش  صفحه  کوچک  اندازه 

فناوری های مورد استفاده آن. 
• الکترونیکی 	 یادگیری  دوره های  آموزشی  مواد  از  استفاده 

ویژگی های  به  توجه  با  سیار  یادگیری  دوره های  برای 
متفاوت دو دوره.

• در 	 نمایش  صفحات  متفاوت،  استانداردهای  از  استفاده 
اندازه های مختلف و سیستم های اجرایی گوناگون ]4[. 

• چالش های 	 و  محتوا  و  نرم افزارها  کاربرد  در  محدودیت 
مربوط به یادگیری نحوه استفاده از محصوالت سیار ]14[. 

2. چالش های آموزشی و اجتماعی 
• مختلف 	 محیط های  در  یادگیری  فرایند  از  حمایت  عدم 

یادگیری ]15[. 
• سیار 	 یادگیری  برای  یادگیری  مناسب  نظریه  وجود  عدم 

 .]16[
• یادگیری 	 و  الکترونیکی  یادگیری  بین  مفهومی  تفاوت های 

سیار و مشتبه شدن این دو با یکدیگر. 
• عدم امنیت اطالعات شخصی و خصوصی.	

رویکردهای یادگیری سیار 
همچنان که در بخش تعریف یادگیری سیار گفته شد، یادگیری 
است.  شده  تعریف  متفاوتی  شیوه های  به  مختلف  افراد  توسط  سیار 
یادگیری  می باشند.  فناوری  بر  متمرکز  یادگیری،  اولیه  رویکرد های 
تلفن  مانند  سیار  ابزارهای  طریق  از  آموزش  انتقال  به عنوان  سیار 
 digital audio( دیجیتالی  صوتی  پلیرهای   ،PDA همراه، 
ضبط   ،)digital cameras( دیجیتالی  دوربین های   ،)players
صوت ها )voice recorders( و غیره تعریف می شود. برای مثال 
MoLoNET ]17[ آن را این گونه تعریف می کند: »بهره گیری از 
برای  همراه  تلفن  و  بی سیم  شبکه های  با  ساده  دستی  فناوری های 
تسهیل، حمایت و بهبود تدریس و یادگیری«. رویکرد دیگر یادگیری 
پیشنهاد   Keagen است.   )mobility( تحرک  بر  متمرکز  سیار، 
می کند که یادگیری سیار باید منحصر به یادگیری با وسایل کوچک 
حمل  قابل  جایی  هر  در  سیار  وسایل  او  نظر  به   .]18[ باشد  سیار 
هستند. برخی محققان یادگیری سیار را به عنوان بخشی از یادگیری 
الکترونیکی شناسایی می کنند. Kadirire یادگیری سیار را به عنوان 
شکلی از یادگیری الکترونیکی تعریف می کند که می تواند در هر زمان 
 PDA ،و مکانی با کمک یک وسیله ارتباطی سیار مانند تلفن همراه
یا هر وسیله سیار کوچکی انجام گیرد ]19[. امروزه رویکردهای جدید 
یادگیری، یادگیری سیار را دگرگون ساخته است. از رویکردهای جدید 
این  در  سیار  یادگیری  است.  یادگیرنده محور  رویکرد  سیار،  یادگیری 
متغیر  و  سیار  موقعیت  یک  در  که  است  یادگیری  نوع  هر  رویکرد 
صورت می گیرد یا فرصت های یادگیری از طریق فناوری های سیار را 
می دهد ]20[. رویکرد دیگر بر محوریت فردگرایی و اصول استقالل 
نوع  به عنوان هر  یادگیری سیار  رویکرد،  این  با  است. مطابق  فردی 
توزیع،  تولید،  جهت  را  انفرادی  امکانات  که  می شود  تعریف  فعالیتی 
تعامل یا ایجاد اطالعات به واسطه یک وسیله سیار دیجیتالی فراهم 
می کند. برخی محققان نیز یادگیری سیار را به یادگیری هم زمان پیوند 

می دهند ]21[.

نظریه های یادگیری سیار
نظریه های کنونی یادگیری سیار شامل رفتارگرایی، شناخت گرایی، 
گفتمانی،  مشارکتی،  مسئله محور،  موقعیتی،  یادگیری  سازاگرایی، 
و  فرهنگی  ارتباط گرایی،  فعالیت،  نظریه  غیررسمی،  مادام العمر، 
اجتماعی و غیره می باشد. همه این نظریات از نظر تعریف یادگیری، 
محوریت و نمونه فناوری سیار مورد استفاده در جدول 1 مورد بررسی 

قرار می گیرند.
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جدول 1: نظریه های یادگیری سیار ]22[
نظریه هاتعاریفمحوریتنمونه هایی از فناوری های سیار

یادگیری زبان انگلیسی
کاربردها:

سیستم پیام کوتاه )SMS(، سیستم پیام 
چندرسانه ای )MMS(، نرم افزارهای 

ضبط صدا

انتقال محتوا و اطالعات در یادگیری سیار
یادگیری زبان: آزمون، سؤاالت، تمرینات 

شنیداری و گفتاری
ارائه بازخورد: سیستم پاسخ دهی سیار از 

طریق انتقال محتوا با پیام های متنی.

یادگیری که حاصل تقویت پیوند بین یک 
محرک و پاسخ خاص می باشند ]23[.

 Behaviorist( یادگیری رفتارگرا
)Learning

چندرسانه ای )متن، ویدئو، صوت، تصویر، 
انیمیشن، تصویر(

سیستم پیام کوتاه، سیستم پیام 
چندرسانه ای، پست الکترونیکی، پادکست 

)Podcast(های تلویزیون سیار

انتقال محتوا و اطالعات در یادگیری سیار
استفاده از یادگیری چندرسانه ای: تصویر، 

صوت یا ویدئو، متن و انیمیشن.

یادگیری برای کسب و بازشناسی 
ساختارهای شناختی از طریق فرایند 

پردازش و ذخیره سازی اطالعات.

 Cognitivist( یادگیری شناخت گرا
)learning

بازی های دستی، شبیه سازی
(Simulation) 

 ،)Virtual reality( واقعیت مجازی
پادکست های تعاملی و سیستم پیام کوتاه، 
تلویزیون تعاملی سیار و سیستم پیام کوتاه

وابستگی محتوا و زمینه در یادگیری سیار
سؤاالتی برای کشف موارد و نمونه ها 

کاربرد برای حل مسئله و تصمیم گیری 
)Decision making(

مشارکت و تعامل در یادگیری سیار
مشارکت و تعامل بین دانش آموزان 

ارتباط از طریق تلفن های همراه

یادگیری فرایندی پویاست که در آن 
یادگیرندگان مفاهیم و عقایدشان را بر 

مبنای دانش فعلی و قبلی می سازند.

 Constructivist( ،یادگیری سازا گرایی
)learning

آموزش جبرانی
مدیریت تجاری

پرستاری
شبیه سازها

سیستم پیام کوتاه
سیستم پیام چندرسانه ای
سیستم پاسخ دهی صوتی

وابستگی به زمینه مبتنی بر مسئله و زمینه 
مبتنی بر راه حل در یادگیری سیار

مسائل -  راه حل ها
فعالیت های موردی

تعامل اجتماعی مشارکتی

اهداف این یادگیری، رشد مهارت های 
تفکر انتقادی دانش آموزان از طریق مواجه 
شدن آنها با مسائل مبهم و ناتمام است 
و آن در حقیقت بازتاب چیزی است آنها 

هنگام برخورد با مشکل به عنوان یک عمل 
حرفه ای انجام می دهند ]24[.

Problem-( یادگیری مسئله محور
)based learning

سیستم حمایتی سیار عملکرد
کارشناسان مجازی

پست الکترونیکی شبکه اجتماعی )ابزار های 
وب 2,1(.

وابستگی به  مشارکت اجتماعی و بافت 
اجتماعی یادگیری سیار

متخصصان سیار، آموزش جمعی، یادگیری 
در محل کار، ار تباط سیار

یادگیری ابتدا از طریق  تعامالت بین  
فردی )تعامل با محیط اجتماعی( و سپس 

تعامالت دورن فردی )درونی( صورت 
می گیرد.

Socio-( نظریه فرهنگی – اجتماعی
)cultural theory

یادگیری زبان به کمک تلفن همراه
سیستم سیار پاسخدهی

حمایت سیار رایانه ای یادگیری مشارکتی
ابزار های وب ،2,0، پست الکترونیکی، 

پورتال سیار،بازیها

وابسته به تعامل و مشارکت در یادگیری 
سیار

مشارکت فعال ، زمینه اجتماعی، ارتباط بین 
همساالن از طریق تلفن همراه

یادگیری که منجر به بهبود، تسهیل و 
تسریع تعامل و مشارکت بین دانش آموزان 

می شود.

 Collaborative(یادگیری مشارکتی
)learning

کالس های آزمایشگاهی
حمایت سیار رایانه ای یادگیری مشارکتی

گفتار، پاسخ تعاملی صوتی

وابسته به ارتباط و تعامل در یادگیری سیار
حل  مسئله، اکتشاف محیطی، ارتباط بین 

همساالن از طریق تلفن همراه
یادگیری که به صورت گفتمان بین سیستم 

های مختلف دانش اتفاق می افتد ]25[.
 Conversational( یادگیری گفتمانی

)learning

شبکه های اجتماعی )وبالگ ها، ویکیپدیا، 
توییتر )Twitter(، پادکست، پست 

الکترونیکی

تعامل مادام العمر با اطالعات و محتوای 
آموزشی در یادگیری سیار

پادکست، منابع اطالعاتی، وب سایت سیار

یادگیری که در تمام طول عمر ما اتفاق 
می افتد و تحت تأثیر محیط و موقعیت هایی 

است که در طول زندگی با آن مواجه 
می شویم ]26[.

 Lifelong( یادگیری مادام العمر
)learning
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شبکه های اجتماعی )بالگ ها، ویکیپدیا، 
توییتر(

پادکست
پست الکترونیکی

آگاهی و تعامل با محتوای آموزشی در 
زمینه غیر رسمی یادگیری سیار

منابع اطالعاتی سیار
یادگیری در موزه ها و مسافرت ها

کار علمی میدانی

یادگیری که در آن فرایند یادگیری مستقل 
و غیر عمدی اتفاق می افتد بدون اینکه 

برنامه درسی یا آموزش از قبل تعیین شده 
وجود داشته باشد.

 Informal( یادگیری غیر رسمی
)learning

موزه ها، نمایشگاه های هنری، بازی های 
تلفن همراه 
چندرسانه ای 

سیستم پیام کوتاه

تنوع منابع اطالعاتی در یادگیری سیار
انواع خاص اتصال، منابع اطالعاتی، تسهیل 
یادگیری مداوم، فعالیت های مدیریت دانش، 

تصمیم گیری

یادگیری با سه بعد شامل یک موضوع 
)یادگیرندگان(، یک شی )وظیفه یا فعالیت( 
و ابزار یا رفتار انسانی یا غیرانسانی متناسب 
با یک زمینه اجتماعی که بر عملکرد افراد 

تاثیرگذار است صورت می گیرد ]27[.

)Activity theory( نظریه فعالیت

شبکه های اجتماعی ) وبالگ ها، ویکیپدیا، 
توییتر(، پادکست، پست الکترونیکی، 

برنامه های مباحثه ای

تنوع منابع اطالعاتی در یادگیری سیار
ارتباط با انواع منابع اطالعاتی، تسهیل 

یادگیری مداوم، فعالیت های مدیریت دانش، 
تصمیم گیری

یادگیری است که از طریق ارتباط با انواع 
ارتباط گرایی )Connectivism(منابع اطالعاتی صورت می گیرد ]28[.

مسافرت ها، مطالعات باستان شناسی
بازی های مبتنی بر موقعیت 

جهان مجازی: نقشه گوگل، جی پی 
)RFID(آر اف ای دی ،)GPS(اس

موقعیت مکانی در یادگیری سیار
دانش مفهومی، کاربرد مفهومی

محیط سازا گرا، مشارکت در موقعیت با 
)Immersive(فعالیت های غوطه وری

یادگیری مبتنی بر موقعیت  یادگیری به 
موقع و متناسب با عالئق دانش آموزان را 

فراهم می کند ]29[.

 Location( یادگیری مبتنی بر موقعیت
)based Learning

چشم اندازهای آینده یادگیری سیار
یادگیری  که  دوره ای  می کنیم،  زندگی  اطالعات  عصر  در  ما 
اتفاق نمی افتد. یادگیری سیار زندگی  ایستا  ثابت و  در یک محیط 
نزدیک  آینده  در  می رود  انتظار   .]30[ است  کرده  دگرگون  را  ما 
طراحان برای طراحی برنامه های یادگیری سیار یادگیرنده محوری، 
انعطاف  قابل  و  مشارکتی  یادگیری  راهبردهای  غنی،  رسانه های 
یادگیری  سیار،  یادگیری  آینده  دهند.  قرار  بیشتر  توجه  مورد  را 
نتیجه  در  که  است   )Ubiquitous Learning( هم زمان 
 Networked( شبکه  به  وابسته  vسیار  فناوری های   ظهور 
یادگیری هم زمان  اتفاق می افتد.   )Mobile Technologies
در حقیقت نوعی یادگیری الکترونیکی است که در آن برای انتقال 
یادگیری  در محیط های  استفاده می شود.  ابزارهای سیار  از  آموزش 
هم زمان، تالش بر آن است که بین خواسته های آموزشی و امکانات 
مناسب،  بسترهای  ایجاد  با  است  امید  شود.  ایجاد  تعادل  فناوری 
یادگیری  محیط های  چنین  برپایی  برای  مناسب  زمینه های  بتوان 

را فراهم نمود.

نتیجه گیری 
حیات  چالش های  مهم ترین  یکی  با  و یک  بیست  قرن  در  بشر 
که  افرادی  تربیت  برای  است.  رو  به  رو  مداوم  تغییر  یعنی  اجتماعی 
باشند،  این تغییرات را داشته  با  اثرگذاری و قدرت هم سویی  توانایی 
باید نظام یادگیری به طور اعم و نهاد آموزش و پرورش رسمی به طور 

را فراهم  یادگیری سیار زمینه اي  قرار گیرد ]31[.  اخص مورد توجه 
ساخته است که بسیاري از آرمان هاي آموزشي، مانند یادگیري مستقل، 
استقالل  زمان،  و  مکان  هر  در  یادگیري  یادگیري،  در  خودراهبري 
به  عالئق،  حسب  به  محتوا  انتخاب  حق  یادگیري،  امر  در  فراگیر 
رسمیت شناختن واقعي تر تفاوت هاي فردي دانشجویان، امکان ارائه 
مثال ها در قالب هاي ملموس تر با استفاده از امکانات رایانه اي، آموزش 
و یادگیري مشارکتي و ارزیابي و ارائه سریع بازخورد از آموخته ها، قابل 
برای  سیار  یادگیری  به  نیاز  مي رسد  نظر  به  مي کند.  جلوه  تحقق تر 
آموزش مداوم جامعه پزشکي که مخاطبین فراوان و با تنوع گسترده 
عالئق، تجارب، و نیازهاي آموزشي دارد، بیشتر محسوس است. مسئله 
پیش روی ما به عنوان متخصصان تعلیم و تربیت طراحی و توسعه 
محیط های یادگیری بر مبنای رویکردها و نظریه های یادگیری باید 
تضمین  کند که یادگیری به بهترین نحو در این محیط رخ خواهد داد. 
از ضرورت های مهم تحقق یادگیری سیار نیز توجه به این رویکردها 
این  هوشمندانه  به کارگیری  با  زیرا  می باشد.  یادگیری  نظریه های  و 
که  یافت  دست  یادگیری  برای  راه حل هایی  به  می توان  نظریات 

نیازهای قرن بیست و یکم و جهان در حال تغییر را برآورده می کند.
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