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  FRAMEاساس مدل  بر يدر آموزش پزشك اريس يريادگيبر  مؤثرعوامل 
  

  يموريت ريمحمد حسن ام، *يبرات دستجرد نينگ، ينجمه خسرو
  

 

  چكيده
توجه به ، يريادگيدر آموزش و  ها يفناور نيا كارگيري بهو  اريس ليي مدرن ارتباطي از جمله وساها با افزايش استفاده از فناوري: مقدمه

بر  اريس يريادگيبر  مؤثرعوامل  هدف اين مطالعه بررسي. است يضرور يامر ابزارها نياز ا كنندگان استفاده يازهايابزارها و ن نيا تيفيك
  .بود اصفهان يعلوم پزشك دانشگاهاز رشته هاي  برخي يارشد و دكتر يمقطع كارشناس انيدانشجو دگاهياز د FRAME اساس مدل

 يراپزشكيپ يها رشته يارشد و دكتر يمقطع كارشناس انينفر از دانشجو 150بوده و نمونه پژوهش شامل  يفيمطالعه از نوع توص: ها روش
 يابزار گردآور. انتخاب شدنداي  طبقه يتصادف به صورتبودند كه  92 اصفهان در سال يدانشگاه علوم پزشك)مامايي و بهداشت  ،پرستاري(

 ابزار تاييد شد و يروايي صوري و محتواي .شده بود يطراح FRAMEسؤالي بود كه براساس مدل  29 ساخته محققپرسشنامه ، ها داده
  .از آمار توصيفي استفاده شد ها جهت تحليل داده. به دست آمد/. 84) آلفاي كرونباخ( شاخص پيوستگي درونيجهت پايايي 

نسبت به  انمربوط به نگرش دانشجوي 85/3±08/1با  نيانگيم نيتر بيش رندهيادگيپژوهش نشان داد كه در بعد  يها افتهي: نتايج
جهت تعامل با  لمربوط به استفاده از موباي 24/3±04/1با  نيانگيم نيباالتر يدر بعد اجتماع. بود يبه عنوان ابزار آموزش لياستفاده از موبا

و اطالعات  ها دهيدر جهت انتقال ا لبه استفاده از موباي مربوط 48/2±97/0 با نيانگيم نيباالتر يتعامل يريادگيدر بعد . بودها  يكالس هم
 يبرا لياستفاده از موبا زانمربوط به مي 37/3±46/1با  نيانگيم نيتر بيش لهياستفاده از وس تيدر بعد قابل. بود رانيفراگ گريبا د
بودن  مؤثرمربوط به  90/3±92/0با  نيانگيم نيتر بيش ياجتماع يدر بعد تكنولوژ. بود روز شبانهدر طول  يپژوهش و يآموزش يها تيفعال

دهند كه تلفن همراه  مي حيترج رندگانيادگيپژوهش نشان داد كه  يها افتهيدر بعد ابزار . بوددر آموزش  يكيالكترون يها استفاده از كتاب
  .با سرعت پردازش باال و در اندازه متوسط باشد تيگابايگ 3از  شيحافظه ب يدارا ومسطح  يآنها از نوع صفحه لمس

توجه  كنندگان استفاده حاتيبه ترج، ابزارها يدر طراح ديبا اريس يريادگي يآمده طراحان ابزارها به دست جيبا توجه به نتا: گيري نتيجه
  .ابزار را به حداكثر برساند نيا يكارآمد زانيكنند كه م ديتول ييو ابزارها ندينما

  
  ، آموزش پزشكيFRAMEمدل  ار،يس يريادگي،يريادگي: هاي كليدي واژه

  215تا  206 ):3(14؛ 1393 خرداد/ آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

  
  مقدمه 

ي مدرن ارتباطي از جمله ها با افزايش استفاده از فناوري
در آموزش و  ها يفناور نيا كارگيري بهو  اريس ليوسا

                                                 
و  يتي، دانشكده علوم ترب)ارياستاد( يبرات دستجرد نينگ دكتر :نويسنده مسؤول *

 dastjerdey@gmail.com. اصفهان، ايران. دانشگاه اصفهان يروانشناس
و  يتيدانشكده علوم ترب ،يآموزش يكارشناس ارشد تكنولوژ ،ينجمه خسرو 

  .تهران، ايران تهران، ييدانشگاه عالمه طباطبا ،يروانشناس
n_khosravi77@yahoo.com  

 ،يو روانشناس يتي، دانشكده علوم ترب)ارياستاد( يموريت ريمحمد حسن ام دكتر
  mhrima@gmail.com. تهران، ايران ،ييدانشگاه عالمه طباطبا

  13/2/93: ، تاريخ پذيرش13/11/92: ، تاريخ اصالحيه4/10/92: تاريخ دريافت مقاله

 يازهايابزارها و ن نيا تيفيبه ك توجه، يريادگي
. است يضرور يامر ابزارها نياز ا كنندگان استفاده

يادگيري سياردرحقيقت مدلي از يادگيري الكترونيكي 
، سياري چون تلفن همراه هاي اورياست كه از طريق فن

PDA  وplayer كتب الكترونيكي وغيره ، ي صوتيها
در يادگيري سيار دانشجويان قادر ). 1(گيرد مي صورت

در سراسر دنيا هستند به يادگيري از منابع گوناگون 
توانند محيط آموزشي خود را تغيير  مي عالوه بر آن

. نمايند هي آموزشي گوناگون استفادها داده و از تجربه
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همچنين فراگيران قادر به تنظيم زمان و سرعت آموزش 
 نهيدر زم ياديتا كنون مطالعات ز ).2(خود هستند

صورت گرفته است  يريادگيدر  اريس لياستفاده از وسا
كه نشان دهنده توسعه اين نوع يادگيري و فراگير شدن 

در پژوهشي كه توسط .است ي آموزشيها آن در محيط
درصد از فراگيران به  62انجام شد  )Attewell(اتول

يادگيري از طريق ابزارهاي سيار كه باعث ارتباط آنها با 
مشابه در پژوهشي ). 3(عالقمند بودند، شود مي يكديگر
به بررسي يادگيري سيار در آموزش ) Richard(ريچارد

. پرداخت FRAMEتمرين پرستاري با بكارگيري مدل 
قابليت استفاده از وسايل  شدر اين پژوه كنندگان شركت

مثبت ارزيابي كرده و يادگيري و اي  سيار را به گونه
قابليت حمل را آسان يافتند و هم چنين اندازه صفحه آن 

ي مخصوص اين ابزارها مناسب ها نامهرا جهت بر
با اين وجود با اتصال بي سيم مشكل داشته و . دانستند

يادگيري  ايي اوليه وقت كافي برها گيري جهت رغم علي
در بافت يك دوره  ها با استفاده از ابزار و دستگاه

ي سيار را در ها فشرده را نداشتند ولي استفاده از ابزار
 بسيار كاربردي و آسان ي آموزش پرستاريها تمرين

  ).4(دانستند مي
و  اريس يريادگيدر پژوهشي به بررسي  يانتظار

مرتبط با آن پرداخته و مروري از  يها يتكنولوژ
 نيا ندهيآ يها در حال استفاده و توسعه يها روش
را به صورت  ها آن ديفوا نيهم چن ؛را ارائه داد ها روش

 يرو برا شيموانع پ زين تينموده و در نها انيخالصه ب
 انيرا در كشورمان به اختصار ب يتكنولوژ نيا شرفتيپ

  ). 5(كرد
عوامل مرتبط با  ييبه شناسا، يدر يك بررس يزمان

اصفهان نسبت به  يعلوم پزشك انينگرش دانشجو
تلفن همراه با استفاده از مدل  قياز طر يريادگي رشيپذ
نشان داد  يو يها افتهي. پرداخته است يفناور رشيپذ

برداشت ، استفاده ياز آسان يبرداشت ذهن يها ريكه متغ
نسبت به استفاده  انينگرش دانشجو، بودن دياز مف يذهن

اثرات مثبت بر  يدارا، مؤثر يبه عنوان عوامل نگرش
  ).6(است  رشيتلفن همراه با استفاده از مدل پذ رشيپذ
بر  مؤثرعوامل  يو رتبه بند يابيارز يگريد مطالعهدر  

با  ها در دانشگاه اريس يريادگي يساز ادهيپ تيموفق
مورد )مستدل تيمدل فعال( TRAاستفاده از مدل 

 ريمتغ كيمدل مذكور شامل . قرار گرفته است يبررس
مستقل  ريو سه متغ "اريس يريادگيقصد "وابسته

 تيو ذهن "يركنترل رفتا"، "اريس يريادگيبه  ليتما"
 يريادگيقصد  نينشان داد ب جينتا. است "اريس يريادگي
از  كيبا هر ريكب ريام يدانشگاه صنعت انيدانشجو اريس

 يو معنادار ميالذكر رابطه مستق سه عامل اثرگذار فوق
به دست آمده  جيبر اساس نتا نيچن هم. وجود دارد

 بيترترا به  تأثير نيتر بيش، اريس يريادگيعملكرد قصد 
و  اريس يريادگيبه  ليتما، اريس يريادگيبراي  تياز ذهن

اثر گذار بر  يها ريمتغ نياز ب. رديپذ مي يكنترل رفتار
و  تيذهن ريمتغTRAبر اساس مدل  اريس يريادگيقصد 
شده  ييشناسا يرهايمتغ نيتر مهم رندهيادگي يآگاه
  ).7(بود
در  اريس يريادگيبر  مؤثرپژوهش حاضر عوامل  در

 يمورد بررس FRAMEبر اساس مدل  يآموزش پزشك
 يريادگي درتأثير يي كه بيشترينها همؤلفقرار گرفت و 

چارچوب براي آناليز . ديرا دارند مشخص گرد اريس
نه تنها رابطه بين  )FRAME( اريمنطقي مدل آموزش س

يادگيري انساني  تيظرف، ارييادگيري از طريق وسايل س
كند بلكه موضوعات  و ارتباط اجتماعي را ترسيم مي

انه را مورد خطاب فكر همآموزشي معاصر و يادگيري 
با يك درك عميق از فرايند  FRAMEمدل . دهد قرار مي

به محققين و عامالن  ارييادگيري از طريق وسايل س
به را  مدترمؤثرتر و كارآ اريدهد تا وسايل س اجازه مي

مطالب يادگيري مناسب را طراحي كنند و ، آورند دوجو
هاي يادگيري و تدريس مؤثر را براي يادگيري  استراتژي

 شرح FRAMEمدل . از طريق موبايل انتخاب نمايند
هاي يادگيري  ظرفيت، اريدهد كه چگونه فناوري س مي
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متقابل روي  به طور، انسان و عوامل اجتماعي فرهنگي
 اريو فرايندهاي دخيل در يادگيري س گذارند هم تأثير مي
تواند به عامالن  درك اين فرايندها مي. دهد را شرح مي

 اريدر طراحي كردن مطالب درسي براي فراگيران س
اساساً جهت درك فرايند  FRAMEمدل . كمك كند

در حال . آمد به وجود ارييادگيري از طريق وسايل س
 هاي يبراساس ويژگ اريحاضر ارزيابي وسايل س

پذير است اما يك  امكان شانيافزار افزار و نرم سخت
آوري و  مؤثر رابطه بين فن به طورچنين ارزيابي 

دهد  هاي يادگيري و تعامل را مورد خطاب قرار نمي پديده
 ارياميد است كه اين مدل به رشد و توسعه وسايل س

و  اريتوسعه مطالب يادگيري از طريق وسايل س، آينده
و يادگيري براي آموزش از طريق آن  تدريسمشخصات 

  ).8و9(وسايل كمك كند
  

  
  FRAMEمدل  :1 شكل

   
ي ها عبارتند از جنبه FRAMEجزء كليدي مدل  سه

  .و اجتماعي رندهيادگي، ابزار
 اريفني و عملي وسايل س، ابزار به شرح فيزيكي جنبه

دهد كه از طريق  را شرح مياي  شود و وسيله اطالق مي
با هم ارتباط برقرار  ارياعضاي جامعه سآن فراگيران و 

  .كنند مي
شود كه  ها و وظايفي اطالق مي فراگير به موقعيت جنبه

جنبه . خواهد و نياز دارد موفق شود مي در آن فراگير
حافظه و دانش قبلي فرد رادر ، هاي ذهني فراگير قابليت

  .گيرد نظر مي
 اجتماعي فرايندهاي تعامل و همكاري را در نظر جنبه
ميان افراد را  گيرد و مكانيزم تعامل و ارتباط در مي

  .دهد مي شرح
شامل ، لهياستفاده از وس تيقابل يشانپو هم تقاطع

عناصري است كه هم به جنبه ابزار و هم جنبه فراگير 
نيازها و ، تقاطع يادگيري در محيط. مربوط است

ي سخت افزار و ها هاي فراگيران را به ويژگي فعاليت
  .كند مي متصل، وسايل متحرك افزار نرم
و  يي ابزارها جنبه، ياجتماع يتكنولوژ يشانپو هم

 اجتماعي را تشكيل يمبنا و پايه تقاطع تكنولوژ، اجتماعي
اين تقاطع به توانايي كاربران براي ارتباط . دهند مي

كردن به  برقرار كردن با يكديگر و دسترسي پيدا
  .شود اطالق مي، ديگراي  ها و اطالعات شبكه سيستم

با جنبه  جنبه فراگير، ييادگيري تعامل يشانپو هم
به شود تاتقاطع يادگيري تعاملي را  مي اجتماعي تركيب

توانند بهبود  مي آورد كه در آن فراگيران وجود
ي بيشتر ها ي يادگيري تعاملي را با فرصتها موقعيت

  .براي مذاكره معاني تجربه كنند
يادگيري  :ارييادگيري از طريق وسايل سفرايند  - مركز

 يها در واقع ادغام جنبه اريمؤثر از طريق وسايل س
. است فراگير و اجتماعي استفاده از اين وسايل، ابزاري

، لهياستفاده از وس تيقابل يشانپو همعالوه بر اين 
فرايند يادگيري از  يتعامل يريادگياجتماعي و  يتكنولوژ

يادگيري از طريق . دهند مي را شرح اريطريق وسايل س
دسترسي به ، ي درميان فراگيرانفكر هم، وسايل سيار

تر از يادگيري را باال برده  عميق سازي اطالعات و مفهوم
اطالعات را  يتواند زمان جستجو مي يفكر همو اين 

  ).9(ارزيابي اطالعات را بهبود بخشد نديكاهش داده و فرا
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 يعلوم پزشك يها دانشگاهخصوصاً  يآموزش يها طيمح
 اتيح يها چالش نيتر مهماز  يكيبا  ريدر قرن اخ

 ها مداوم روبرو هستند لذا دانشگاه رييتغ يعني ياجتماع
و قدرت و  ياثرگذار ييكه توانا يافراد تيترب يبرا
نظام  ديرا داشته باشند با راتييتغ نيبا ا ييسو هم
را مورد توجه قرار  ديجد يو ابزارها ديجد يريادگي

و ابزارهاي اي  استفاده از امكانات چندرسانه. دهند
سازي همواره  شبيه، تصوير، انيميشن، تعاملي مانند فيلم

ي علوم پزشكي مطرح ها ي آموزشي رشتهها در فعاليت
ي ها بوده است و در چند سال اخير با گسترش فناوري

نگرش ، سيار ادگيرينوين ارتباطي و اطالعاتي از جمله ي
مثبتي به استفاده از اين ابزارها در جهت ارائه با كيفيت 
تر مواد آموزشي و قابليت دسترسي باالتر به امكانات 

آمده  به وجودي علوم پزشكي ها آموزشي در دانشگاه
 تيفيك يارتقا مسأله اين كهلذا با توجه به ، )10(است

 دهمواره مور يعلوم پزشك انيدر دانشجو يريادگي
را فراهم اي  نهيزم اريس يريادگي زيوده و نتوجه ب

در  يآموزش يها از آرمان ياريساخته است كه بس
 يريادگيمانند  ياز جمله علوم پزشك ها از رشته ياريبس
در هر زمان و  يريادگي، يريادگيدر  يخود راهبر، اريس

 يريادگيبه  ازيرسد ن مي به نظر تحقق يابد؛،هر مكان
 نيكه مخاطب يآموزش مداوم جامعه پزشك يبرا اريس

 يها ازيتجارب و ن، قيعال فراوان و با تنوع گسترده
با توجه به موارد  .محسوس است تر بيشدارد  يآموزش

ي ها همچنين تمايل مثبت دانشجويان رشته ذكر شده و
پزشكي به استفاده از ابزارهاي فناوري از جمله يادگيري 

، خالء تحقيقات انجام شده در اين زمينه ليسيار و به دل
بر اين نوع  مؤثرعوامل  نييپژوهش حاضر با هدف تع

يادگيري در آموزش علوم پزشكي با استناد به مدل 
  .انجام شد، FRAMEتجربي 

  
  ها روش

 يجامعه آمار. است يفيمطالعه توص كيپژوهش  نيا

 يها دوره انيدانشجو هيپژوهش را كل نيا موردنظر
و بهداشت  ييماما يها رشته يارشد و دكتر يكارشناس
 مسالين اصفهان در يدانشگاه علوم پزشك يو پرستار
جامعه  نياز ب. دادند  ليكتش 92- 91 يليدوم تحص

گيري  نمونه به صورتنفر از آنها  160موردنظر تعداد 
دانشجويان از بندي  و بر اساس دستهاي  تصادفي طبقه

و جنسيت انتخاب مقطع تحصيلي ، نظر رشته تحصيلي
هاي  كالسشدند كه محققين با حضور در هر يك از 

را در بين  ها اين پرسشنامه رشته هاي مورد نظر
مطالعه ابزار  نيدر ا. مربوطه توزيع كردند اندانشجوي
ي بود سؤال 29 ساخته محققپرسشنامه  ها داده يگردآور

ت سؤاالشده بود و  يطراح FRAMEكه براساس مدل 
از سطح اي  درجه 5 كرتيل اسياساس مق پرسشنامه بر

) 5 با نمره اديز يليخ(تا سطح ) 1كم با نمره  يليخ(
بر  يقيابتدا مطالعه دق نامهپرسش هيته يبرا. ديگرد ميظتن
كه منطبق با  يانجام شد و موارد موردنظرمدل  يرو

، رديقرار گ يمورد بررس، مدل در هر جنبه الزم بود
. ديگرد ميپرسشنامه تنظمشخص و بر اساس آن 

مطابق مدل ارائه شده  اريس يريادگيي مرتبط با ها همؤلف
 4( رندهيادگي، )سؤال 5(ابعاد ابزار ، در پرسشنامه

، )سؤال 4( يتعامل يريادگي، )سؤال 3( ياجتماع، )سؤال
استفاده از  تيو قابل) سؤال 10( ياجتماع يتكنولوژ

 يبرا. است را مورد سنجش قرار داده) سؤال 3( لهيوس
حاصل از پرسشنامه با حضور در  يها داده يآور جمع
مخصوص  يها و سالن مطالعه و اتاق ها كالس

 انيدانشجو نيب ها پرسشنامه يارشد و دكتر انيدانشجو
درباره موضوع  يحاتيو بعد از ارائه توض ديگرد عيتوز

به  انيدانشجو كسب رضايت آنان، و آن تيو اهم
روايي صوري و . پاسخ دادند ها ت پرسشنامهسؤاال
 دينفر از اسات 5پرسشنامه از طريق مشاوره با  يمحتواي

قرار  تأييدمورد  يآموزش يكارشناسان تكنولوژ و
 پرسشنامه، ييايپا بيآوردن ضر به دست يبرا. گرفت

از گروه نمونه به  ريغ انينفر از دانشجو 30به  هياول
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 داده شد و شاخص پيوستگي دروني يشيصورت آزما
تجزيه و تحليل  يبرا. آمد به دست/. 84) آلفاي كرونباخ(

در . استفاده شد SPSS-16آماري   افزار نرماز  ها داده
هاي آماري نظير  سطح توصيفي با استفاده از مشخصه

اطالعات پرداخته  يميانگين به بررس درصد و، فراواني
  .شد

  
  نتايج

مقطع ارشد  انينفر از دانشجو 160توسط  ها پرسشنامه
 ييو ماما يپرستار، بهداشت يها در دانشكده يو دكتر

به را  ها نفر پرسشنامه 10تعداد  نيكه از ا شد ليتكم
از مرحله ورود به  نيكامل پر نكرده بودند و بنابرا طور
). يده درصد پاسخ 94(حذف شدند يو بررس افزار نرم

نفر  60زن و ) درصد 60( ها نفر از نمونه 90تعداد 
 24 نيبدهندگان  دامنه سن پاسخ. مرد بودند) درصد40(
. بود 30/28±34/5سال و ميانگين سني آنها  30تا

در مقطع دهندگان  از پاسخ) نفر 99(درصد  66 همچنين
در مقطع دكتري ) نفر 51(درصد  34كارشناسي ارشد و 

  .مشغول به تحصيل بودند
با  نيانگيم نيباالتر داد نشان ها افتهي رندهيادگيبعد  در
نگرش شما نسبت به استفاده از ”ي  هيمربوط به گو 85/3

 و “چگونه است؟ يابزار آموزش كيبه عنوان  ليموبا
تا چه اندازه ” هيمربوط به گو 66/2با  نيانگيم نيتر كم

 جاديباعث ا يآموزش يها تيدر فعال لياستفاده از موبا
 است »شود مي فعال و اكتشافانه در شما يريادگي
  ). 1جدول(

 نياست كه باالتر نيا انگريب جينتا يبعد اجتماع در
تا چه اندازه از ”ي  هيمربوط به گو 24/3با  نيانگيم

 خود استفاده يها يكالس همدر جهت تعامل با  ليموبا
تا ” هيمربوط به گو 64/1با  نيانگيم نيتر كم و “د؟يكن مي

در  تيو فعال تيدر جهت عضو لياز موباچه اندازه 
 »د؟يكن مي استفاده بوك سيمثل ف يماعاجت يها شبكه

  ).1جدول(است
 نيدهد كه باالتر مي نشان جينتا يتعامل يريادگيبعد  در
در جهت  زانيتا چه م«ي  هيمربوط به گو 67/2با  نيانگيم

 استفاده رانيفراگ گريو اطالعات با د ها دهيانتقال ا
تا ” هيمربوط به گو 29/2با  نيانگيم نيتر كم و »د؟يكن مي

 يها تيدر جهت ارائه محتوا در فعال لياز موبا زانيچه م
  ).1جدول(است »د؟يكن مي استفاده يآموزش

دهد كه  مي نشان جينتا لهياستفاده از وس تيبعد قابل در
 دياگر بخواه”ي  هيمربوط به گو 37/3با  نيانگيم نيباالتر

و پژوهش خود  يآموزش يها تيفعال يبرا لياز موبا
از آن  زانيتا چه م روز شبانهطول  در ديريبهره بگ
مربوط به  71/1با  نيانگيم نيتر كم و “د؟يكن مي استفاده

و  يآموزش يها تيدر فعال لياز موبا زانيتا چه م” هيگو
  .)1جدول(است »د؟يكن مي خود استفاده يپژوهش

از تلفن  رندگانيادگياز ) نفر 90(درصد  60 نيهمچن 
 4/11كنند و  مي كوتاه استفاده اميپ يبرا تر بيشهمراه 
و دانلود برنامه  نترنتياتصال به ا يبرا )نفر 17(درصد 

استفاده  نيتر بيشمكالمه  يبرا) نفر34(درصد  7/22 و
  .را از تلفن همراه دارند

درصد  3/49دهد كه  ها نشان مي افتهيدر بعد ابزار 
 ايدادند تلفن همراه  مي حيكنندگان ترج شركت) نفر69(

 3/87. آموزش در اندازه متوسط باشد اريس زاتيتجه
دادند تلفن  مي حيكنندگان ترج شركت) نفر131(درصد 
 يصفحه لمس يآموزش دارا اريس زاتيتجه ايهمراه 
 حيكنندگان ترج شركت) نفر150(درصد  100. باشد
آموزش از نوع  رايس زاتيتجه ايدادند تلفن همراه  مي

كنندگان  شركت) نفر115(درصد  7/76. مسطح باشد
آموزش  اريس زاتيتجه ايدادند تلفن همراه  مي حيترج
 3/91. تر باشد و بيش تيبا گايگ RAM 3ها با حافظه  آن

 ندادند تلف مي حيكنندگان ترج شركت) نفر137(درصد 
سرعت  يها دارا آموزش آن اريس زاتيتجه ايهمراه 

  ).2جدول(باشد اديها ز پردازش داده
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 تيقابل و يتعامل يريادگي، ياجتماع بعد، رندهيادگيسؤاالت مرتبط بابعد  و ميانگين و انحراف معيار نسبي و مطلق يفراوان عيتوز :1جدول
  FRAMEبراساس مدل لهياستفاده از وس

  و انحراف ميانگين خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  ها گويه 

يبعد
نده

گير
اد

 

هاي  تا چه ميزان براي استفاده از تلفن همراه در فعاليت

  ايد؟ آموزشي و پژوهشي دانش و تجربه و آگاهي داشته

21)14(%  22)7/14(%  61)7/40(%  35)3/23(%  11)3/7(%  ١١/١±95/2  

هاي آموزشي  فعاليتتا چه اندازه استفاده از تلفن همراه در 

 باعث ايجاد يادگيري فعال و اكتشافانه در شما شده است؟

24)16(%  43)7/28(%  42)28(%  41)3/27(%  0  ٠۴/١±66/2  

از تلفن همراه به عنوان يك به نظر شمابه چه ميزان 

  ؟ ابزار آموزشي مي توان استفاده نمود

11)3/7(%  5)3/3(%  19)7/12(%  75)50(%  40)7/26(%  ٠٨/١±85/3  

عي
تما

 اج
بعد

  

تا چه اندازه از تلفن همراه در جهت تعامل با اساتيد خود 

  كنيد؟ استفاده مي

27)18(%  30)20(%  72)48(%  10)7/6(%  11)3/7(%  ١١/١±63/2  

هاي  كالسي تا چه اندازه از تلفن همراه در جهت تعامل با هم

  كنيد؟ خود استفاده مي

6)4(%  16)7/10(%  71)3/47(%  41)3/27(%  15)10(%  ٠۴/١±24/3 

تا چه ميزان از تلفن همراه در جهت عضويت و فعاليت در 

  كنيد؟ هاي اجتماعي مجازي استفاده مي شبكه

93)62(%  18)12(%  35)3/23(%  4)7/2(%  0  ٩۵/٠±64/1  

ملي
تعا

عد 
ب

  

تا چه ميزان از تلفن همراه در جهت تعامل با ديگر عناصر 

  كنيد؟ ميموجود در فرايند يادگيري استفاده 

36)24(%  44)3/29(%  49)7/32(%  10)7/6(%  11)3/7(%  ١۴/١±44/2  

تا چه ميزان از تلفن همراه در جهت ارائه محتوا در 

  كنيد؟ هاي آموزشي استفاده مي فعاليت

30)20(%  60)40(%  48)32(%  12)8(%  0  ٨٧/٠±28/2  

ها و اطالعات  تا چه ميزان از تلفن همراه در جهت انتقال ايده

  كنيد؟ ديگر فراگيران استفاده ميبا 

28)7/18(%  45)30(%  53)3/35(%  24)16(%  0  ٩٧/٠±48/2  

هاي حل مسأله،  تا چه ميزان از تلفن همراه در جهت فعاليت

  كنيد؟ ي و مشاركت با ديگران استفاده ميفكر هم

35)3/23(%  30)20(%  77)3/51(%  8)3/5(%  0  ٩٠/٠±38/2  

يله
وس

از 
ده 

ستفا
ت ا

ابلي
ق

  

هاي آموزشي و  بخواهيد از تلفن همراه براي فعاليتاگر 

روز تا چه ميزان از  پژوهشي خود بهره بگيريد در طول شبانه

  كنيد؟ آن استفاده مي

21)14(%  25)7/16(%  36)24(%  13)7/8(%  55)7/36(%  ۴۶/١±37/3  

هاي آموزشي و  چه ميزان از تلفن همراه در فعاليت تا

  كنيد؟ پژوهشي خود استفاده مي

4)7/2(%  47)3/31(%  37)7/24(%  11)3/7(%  11)3/7(%  ٢۵/١±24/2  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3048-en.html


  نجمه خسروي و همكاران  FRAMEبراساس مدل  يدر آموزش پزشك اريس يريادگيعوامل موثر بر 
 

 http://ijme.mui.ac.ir )3(14؛ 1393خرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  212

  
  FRAMEت مرتبط با بعد ابزار بر اساس مدل سؤاال نسبي و مطلق يفراوان عيتوز :2 جدول
  )درصد(تعداد   انواع  مشخصات فيزيكي تلفن همراه

  بزرگ  اندازه
  متوسط
  كوچك
  كند نمي فرقي

69 )46(% 

74 )3/49(%  
4 )7/2(%  
3 )2(%  

  لمسي  نوع صفحه
  كليدي

  لمسي داراي قلم نوري

131)3/87(% 

7 )7/4(%  
12 )8(%  

  مسطح  نوع سطح
  غيرمسطح

150)100(% 

0 )0(%  
  گيگابايت RAM 1ويژگي حافظه 

  گيگابايت 2
  تر بيشگيگابايت و  3

  مهم نيست

15)10(% 

4 )7/2  (%  
115)7/76(%  
16)7/10(% 

  زياد  ها سرعت پردازش داده
  متوسط

  مهم نيست

137)3/91(%  
11)3/7(%  
2 )3/1(%  

  
كه در  دهد مي نشان ها افتهي ياجتماع يدر بعد تكنولوژ

 نيانگيم نيباالتر ها هيهر كدام از گو يرابطه با اثر آموزش
 و “يكيالكترون يها كتاب”ي  هيمربوط به گو 90/3با 

 است "ميتقو" هيگو مربوط به 79/2با  نيانگيم نيتر كم
 رلسيوا قياز طر) رنف 68(درصد  3/45 نيهمچن) 3جدول(
)wireless (شوند مي به شبكه متصل.  

  
بر اساس مدل  ياجتماع يمرتبط بابعد تكنولوژ هاي گويه نسبي و مطلق و ميانگين و انحراف معيار يفراوان عيتوز :3جدول

FRAME  
  معيار انحرافو ميانگين   خيلي زياد  زياد  متوسط كم خيلي كم  ها گويه

  79/2±94/0  %)2(3  %)7/22(34  %)3/35(53 %)7/32(49 %)3/7(11 تقويم
  31/3±84/0  %)3/11(17  %)3/21(32  %)3/55(83 %)3/11(17 %)7/0(1  ماشين حساب

  reminder 12)8(% 14)3/9(% 47)3/31(%  54)36(%  )/15(%  10/1±41/3يادآوري
  90/3±92/0  %)27/(  %)46(69  %)3/17(26 %)7/8(13 %)7/0(1  ي الكترونيكيهاكتاب
  81/2±61/1  %)26/(  %)7/10(16  %)167/10 %)3/21(32 %)7/30(46 بازي

  50/3±16/1  %)20(30  %)3/35(53  %)24(36 %)3/11(17 %)3/7(11  ي مجازيهاكتابخانه
  74/3±22/1  %)38(57  %)3/15(23  %)7/32(49 %)3/5(8 %)7/6(10  ي چندرسانه ايهابرنامه

  61/3±37/1  %)40(60  %)12(18  %)28(42 %)8(12 %)3/11(17  ي آموزشيهاشبيه سازي
  23)3/15(% 1)7/0(% 106)7/70(%  17)3/11(%  3)2(%  88/0±80/2 (online-of line)زمان  زمان و غيرهمابزارهاي هم

  
  بحث

پژوهش حاضر، بررسي عوامل موثر بر يادگيري  هدف از
در بين دانشجويان  FRAMEسيار بر اساس مدل 

 تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال
نشان داد كه  جينتا رندهيادگيدر بعد  .بود 1392

به  لينسبت به استفاده از موبا ينگرش مثبت انيدانشجو
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با نتايج  افتهي نيداشتند كه ا يابزار آموزش كيعنوان 
كني و همكاران ، )Attewell( اتوول، يپژوهش زمان

)Kenny (دارد يخوان هم)تواند تنوع  مي و علت آن) 6و4و3
ي اين سبك از يادگيري در آموزش و پذير و انعطاف

ي ها ده از فناوريهمچنين عالقمندي فراگيران به استفا
به  جيبر اساس نتا. نوين در آموزش و يادگيري باشد

از تلفن همراه در  رندگانيادگي يآمده از بعد اجتماع دست
انتقال  نيچن خود و هم يها يكالس همجهت تعامل با 

در . كردند مي استفاده رانيفراگ گريبا د ها دهياطالعات و ا
 رندگانيادگيدهد كه  مي نشان جينتا يتعامل يريادگيبعد 

 گريو اطالعات با د ها دهيدر جهت انتقال ا لياز موبا
استفاده از  تيدر بعد قابل. كنند مي استفاده رانيفراگ
اگر بخواهند از  انيدهد كه دانشجو مي ج نشانينتا لهيوس
و  يپژوهش يها تيفعال يبرا روز شبانهدر طول  ليموبا

از آن  اديز يليو خ اديدر حد ز رنديخود بهره بگ يآموزش
پژوهش  يها افتهيدر بعد ابزار . استفاده خواهند كرد

 رندگانيادگيظاهري  يها نشان داد كه از نظر ويژگي
 يهمراه آنها از نوع صفحه لمس تلفندهند كه  مي حيترج

با سرعت  تيگابايگ 3از  شيحافظه ب يمسطح و دارا
به  جيابر اساس نت. پردازش باال و در اندازه متوسط باشد

معتقد  انيدانشجو ياجتماع يآمده از بعد تكنولوژ دست
، ليهمه ابزارها و امكانات موجود در موبا نيبودند از ب

  .را در آموزش دارند تأثير نيتر بيش يكيالكترون يها كتاب
توانند از امكانات ابزارهاي  مي علوم پزشكي دانشجويان

مواردي نظير . ي يادگيري استفاده كنندها سيار در فعاليت
، ي پزشكيها سازي شبيه، عكس و فيلمبرداري از معاينات

 تهيه اساليدها كه، ي آموزشي و درمانيها انواع بازي
تواند به كمك ابزارهاي سيار صورت گرفته و باعث  مي

يري در دانشجويان علوم پزشكي تسهيل فرايند يادگ
در اين پژوهش سعي شد تا به بررسي عوامل ). 6(شود
در  FRAMبر يادگيري سيار با استفاده از مدل  مؤثر

كه  نيبا ا رايآموزش علوم پزشكي پرداخته شود ز
 به عرصه آموزش اريس يريادگياز ورود  يچند يها سال

نوع  نيا يمورد ابزارها در ياديز قاتيگذرد و تحق مي
 قاتيتحق يانجام گرفته است ول انيدر دانشجو يريادگي
و  يتجرب يها را با مدل اريس يريادگياستفاده از   ميك
را با توجه  يريادگينوع  نيا يها همؤلفو  شدهارائه   ميعل

حاضر  قيلذا تحق .اند كردهن يبررس يبه عوامل متعدد
و اين در حالي  استنو بوده  يكار يقبل قاتينسبت به تحق

كلي  است كه ساير تحقيقات مشابه صورت گرفته به طور
اي  مطالعه تر كمو  هيادگيري سيار بوددر زمينه استفاده از 

از طرف ديگر موضوعي كه در . در اين زمينه وجود داشت
محدود بودن جامعه ، اين پژوهش بايد به آن توجه كرد

بهداشت و ،هاي مامايي دانشجويان رشتهآماري به 
دانشجويان علوم پزشكي اصفهان است لذا تعميم  پرستاري

. دارد تأمل يجا ها و رشته ها به ساير دانشگاه جينتا
همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه اين پژوهش تنها 

ي موردنظر پرداخته و به ها به نظرخواهي از كليه نمونه
 ي موجود در زمينه اطالعات دموگرافيكها تفاوت
نيز مورد  ها بنابراين الزم است اين جنبه. پردازد نمي

جهت بررسي همچنين در اين تحقيق . گيردبررسي قرار 
استفاده  FRAMEبر يادگيري سيار از مدل  مؤثرعوامل 

ي ها ي آتي از مدلها شود در پژوهش مي شد كه توصيه
ناگفته نماند نتايج اين پژوهش فقط . ديگر نيز استفاده شود

خواهند درباره  مي ابزاري است در دست محققان ديگري كه
ي ها ي بكارگيري آن در محيطها هيادگيري سيار و زمين

، آمده به دستآموزشي مطالعه كنند تا با استفاده از نتايج 
را در ابعاد  رييكاربردها و اثرات استفاده از اين نوع يادگ

 نيا اين كهتري بررسي نمايند و با توجه به  گسترده
اجرا  ييو ماما يپرستار، بهداشت يها پژوهش در رشته

م هم در علو ها رشته ريساشود در  مي شنهاديشده پ
  .اجرا شود يراپزشكيو هم در پ يپزشك

  
  گيري نتيجه
از  يريادگي عيبا توجه به ظهور و رشد سر يكل به طور

 يتلفن همراه و ورود آن به عرصه آموزش پزشك قيطر
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شود كه در  مي شنهاديما پ قيتحق يها افتهيو بر اساس 
 رندگانيادگي ازيو ن قهيسل اريس يريادگي يابزارها ديتول

شود كه از  ديتول ييو ابزارها رديمورد توجه قرار گ
چند  يها برنامه، يكيالكترون يها كتاب لشام يامكانات
 تاليجيد يها كتابخانه و يآموزش يسازها هيشب اي، رسانه

كه  نيبرخوردار باشند و با توجه به ا يبه نحو مطلوب
نسبت به استفاده از تلفن همراه  ينگرش مثبت رندگانيادگي

شود از  مي هيتوص، دارند يآموزش يها تيعالدر ف
 تر بيش يآموزش يها تيدر فعال اريس يريادگي يابزارها
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Investigating the Effective Factors on Mobile Learning in Medical 
Education Based on FRAME Model 

 
Najmeh Khosravi1, Negin Barat Dastjerdi2, Mohammad Hassan Amir Teymori3 

 
Abstract 
 
Introduction: With regard to an increase in use of modern communication technologies including mobile 
facilities and their application in learning and training, taking quality and users’ needs into account is a 
fundamental matter. In this article, an attempt has been made to investigate the factors influencing mobile 
learning from the perspective of M.S. and Ph.D. medical sciences students studying at Isfahan University of 
Medical Sciences based on FRAME model.  
Methods: In this descriptive study, the sample included 150 graduates M.Sc. and Ph.D. students of allied 
health medicine(Nursing , Midwifery and Hygiene fields ) in Esfahan University of Medical Sciences in 2013 
that were selected through stratified random sampling. Data gathering tool was researcher-made 
questionnaire including 29 questions based on FRAME model. Face and content validity of the tool was 
confirmed and the reliability of internal consistency index (Cronbach’s Alpha) was 0.84 and finally we used 
descriptive statistics for data analysis.  

Results: The results showed that in learner component, the highest mean (3.85±1.08) related to learner's 
attitude towards mobile phone as a learning tool. In social component, the highest mean (3.24±1.04) 
belonged to the use of mobile phones for interaction with classmates. In interaction learning component, the 
highest mean (2.48±0.97) related to use of this device for transfer of ideas and information with other 
learners. In the usability of the device component, the highest mean (3.37±1.46) related to the use of cell 
phones for educational and research activities throughout the day. In social technology component, the 
highest mean (3.90±0.92) related to the use of electronic books in education. Finally in tool component, the 
results showed that learners prefer a flat touch screen mobile phone with high processing speed and having 
more than 3 GB memory in average size . 
Conclusion: With regard to the obtained results, designers of M-learning tools should take the users’ 
preferences into account and produce those tools, maximizing the efficacy of such learning type. 
 
Keywords: learning, mobile learning, FRAME model. 
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