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 مقاله پژوهشی 

 

 یدندانپزشک انیتلفن همراه در دانشجو قیاز طر یریادگی تیوضع یابیارز

 تهران یدانشگاه علوم پزشک

 

 *کمانگر یشمها السادات قهیصدمریم کوپایی، شهربانو حیدری، 

 

 

 چكيده

و نحوه استفاده از  زانیم یبررس دفهبا  مطالعه اینرا مسجل نموده است.  یکیالکترون یریادگی تیاهم covid-19 یریگهمهمقدمه: 

 انجام شد. یدندانپزشک انی( در دانشجوMobile learning) تلفن همراه قیاز طر یریادگی

. جامعه مورد دیگرد آوریجمع ،شده ایروا و پای پرسشنامه محقق ساخته قیاز طر هاداده ،یمقطع - یفیمطالعه توص نیدر اها: روش

ضمن  و وارد مطالعه شدند ساده یتهران بودند که به روش تصادف یدانشگاه علوم پزشک یرشته دندانپزشک انینفر از دانشجو 220مطالعه 
 حلیل گردید. تها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و دادهنمودند.  لیپرسشنامه را تکم ق،یشرکت در تحق یموافقت برا

 .بردندیبهره م یآموزش یهاافزارنرمخود جهت استفاده از  ی( از گوش%50نفر ) 108 تعداد شد. لیپرسشنامه تکم 216در نهایتنتايج: 

نمودند  انی( ب%2/98فر )ن 214 تعداد .کردندیاستفاده م یدروس دندانپزشک یریادگیجهت  یاجتماع یها( از شبکه%8/77نفر ) 168 تعداد
 ینمودند که گوش انیب( %4/95نفر ) 206 تعداد داده است. شیآنها افزا یرارا ب یآموزش یهابه داده یهوشمند دسترس یهایکه گوش

 یهایالزم است که از گوش ودند کهنم انی( ب%5/87نفر ) 189 تعداد .نندیآموزش بب یتربیشکه با استقالل  کندمیهوشمند به آنها کمک 
 در آموزش دانشگاه استفاده شود. یتربیش زانیهوشمند به م

تهران رواج دارد.  یعلوم پزشک دانشگاه یدندانپزشک انیاز دانشجو ییدرصد باال انیتلفن همراه در م قیاز طر یریادگیگيري: نتيجه

در  یفن همراه در آموزش دندانپزشکتل قیاز طر یریادگیشود. لذا می استفاده ،یدندانپزشک یریادگیمختلف تلفن همراه به منظور ی هاابزار
 ست.ا یساز نهیدسترس و قابل به

 

 یکیالکترون یریادگی ،یدندانپزشک انیتلفن همراه، دانشجو ،یریادگیهای کلیدی: واژه
 24تا  16 (:2)22؛ 1401 فروردين در علوم پزشكي/آموزش مجله ايراني 

 
مقدمه 

روز  یعلوم پزشک انیدر دانشجو یریادگی تیفیک یارتقا

 وهی. اگرچه تاکنون شکندمی دایپ یتربیش تیبه روز اهم

استاد در کالس درس بوده است،  سیتدر ،یریادگیغالب 

                                                 
 ،یمیرمت(، گروه اریکمانگر )دانش یهاشمالسادات قهیدکتر صدنویسنده مسؤول:  *

. رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک
hashemi_s@sina.tums.ac.ir  

دهان و فک و صورت، دانشکده  یهایماریب (، گروهاری)استاد یکوپائ میمر دکتر

 نینو یهایفناور شیدایکه با پاند دهیعق نیبر ا یاما برخ

 یسنت یکردهایتوانند از رومی انیدانشجو ،یآموزش

 یریادگی دیجد یهافاصله گرفته و به سمت روش یریادگی

 یهایو فناور یاطالعات یها(. گسترش شبکه1گام بردارند)

. رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدندانپزشک

(mariakoopaie@gmail.com؛ دکتر شهربانو ح)دندانپزشک، دانشگاه علوم  یدری

 sh.heydari1020@gmail.com رانیتهران، تهران، ا یپزشک

81/10/1400، تاریخ پذیرش: 15/10/4001، تاریخ اصالحیه: 3/8/4001مقاله:  تاریخ دریافت  
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فراهم کرده که  یریادگیدر امر  یادیز یهافرصت ن،ینو

 یریادگیاست.   یکیالکترون یریادگی، هافرصت نیاز ا یکی

 یو ارتباط یاطالعات یهایاز فناور یرگیبهره یکیالکترون

 یبراای و فرا رسانهای چندرسانه یهاو نظام نترنتیا نندما

به منابع  یدسترس لیتسه قیاز طر یریادگی تیفیبهبود ک

چون  ییو فراهم کردن ساز و کارها یو خدمات آموزش

با استفاده  یریادگی(. 2)تعامل و مشارکت از راه دور است

ای مجموعه ریو ز نینو یآموزش وهیش کیاز تلفن همراه  

 قیاست که بر آموزش از طر یکیالکترون یریادگی از

 (.3)همراه تمرکز دارد یابزارها

 یریادگی تیاهم covid-19 یریگتوجه به بروز همه با

کامال مسجل شده است. با توجه به عدم امکان  یکیالکترون

از موارد  یاریدر بس یکیالکترون یریادگیتوقف آموزش، 

 یهاروش نیگزیبا استفاده از تلفن همراه جا یریادگی

 یدارا یکی(. آموزش الکترون4)دیمرسوم گرد یآموزش

 دهیاست که استفاده از آن را سرعت بخش ییهایژگیو

 ،یریانعطاف پذ ،یشامل خودآموز هایژگیو نیاست. ا

 مستقل از زمان، مکان و افراد بودن ،ییایحذف موانع جغراف

به  دیبا زین یگذار هیسرما نهیدر مورد هز نی. همچناست

چنانچه در سطح  یکینکته توجه کرد که آموزش الکترون نیا

 ادیو تعداد کاربران آن ز ردیقرار گ تفادهمورداس عیوس

(. 5)کندمی گذار هم کمک هیسرما نهیباشد، به کاهش هز

استفاده از تلفن همراه هوشمند که امروزه در دسترس 

 یارزشمند را برا یافراد جامعه قرار دارد، فرصت اغلب

فراهم  انیدانشجو زیو ن دیاسات ،یآموزش انریزبرنامه

 ندیبه فرا یاستمرار و عمق بخش یبرا ننموده است تا از آ

 جادیبه اشتراک گذاشتن اطالعات، ا ،یریادگی -دهیادی

-تعامل موثر استاد زیو ن یبرابر آموزش یهافرصت

 .(7و6)دانشجو بهره گرفته شود 

استفاده از  قیاز طر یکیالکترون یریادگیهمراه،  یریادگی

 نیتربیش(. 8)است لیموبا یگوش لیهمراه از قب یهادستگاه

 ،یعلوم پزشک انیمورد استفاده توسط دانشجو یهاافزارنرم

و  هایماریو درمان ب صیمربوط به تشخ یهاافزارنرم

تلفن  ی(. تکنولوژ9)مربوط به داروها هستند یهاافزارنرم

 زهیتواند انگمی ،یو مکان یزمان تیهمراه بدون داشتن محدود

را  یریادگیدهد و فرصت  شیافزا یریادگیرا به  انیدانشجو

 گری(. از د11و10)فراهم سازد ایمرده و پو یهادر زمان

توان به می تلفن همراه قیاز طر زشاستفاده از آمو یایمزا

ساعته، کاهش بار کار  24دقت و سهولت آموزش، آموزش 

 یآموزش یهانهیو کاهش هز یحضور یآموزش ستمیس

 (.12)اشاره نمود

استفاده از تلفن همراه در آموزش  نهیکه در زم یمطالعات

 انیانجام شده، نشان داده است که دانشجو یدندانپزشک

به استفاده از تلفن همراه جهت  ییباال لیتما یدندانپزشک

 یکه ارتقااند مطالعات نشان داده نیآموزش دارند. ا لیتسه

 یریادگی ییکارا شیبه افزا لیموبا یآموزش یهاشنیکیاپل

آموزش  نهی(. در زم13)کندمیکمک  تلفن همراه قیاز طر

که آموزش اند مطالعات نشان داده یدر دندانپزشک یمجاز

نسبت به آموزش  یاز دروس دندانپزشک یتعداد یمجاز

مطالعات انجام شده در  کنی( ل14)موثرتر است یحضور

 یدندانپزشک طهیدر ح تلفن همراه قیاز طر یریادگی نهیزم

 یریادگیاز  یادیز قسمتتوجه به آنکه  ایمحدود است. 

دروس است لزوم  یعمل یریادگی قیاز طر یدندانپزشک

رشته  نیدر ا تلفن همراه قیاز طر یریادگی ییکارا یبررس

 .شودمی احساس

 یهاافزارنرمهوشمند و  یهایکه گوش ییعالوه از آنجا به

را به منظور  ییهاآنها ممکن است فرصت ینصب شده رو

این که ارائه دهند و با توجه به  یریادگیآموزش و  شیافزا

بر  یمبتن یریادگیاستفاده از  زانیدر خصوص مای مطالعه

در کشور انجام  یدندانپزشک انیتلفن همراه در دانشجو

و نحوه  زانیم یبررسبا هدف مطالعه  نیاست؛ ا شدهن

 انیدر دانشجو "تلفن همراه  قیاز طر یریادگی"استفاده از 

 انجام شد. یدندانپزشک

 

 هاروش

است. جامعه  یمقطع - یفیمطالعه توص کیمطالعه حاضر 
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 یرشته دندانپزشک انیمورد مطالعه شامل دانشجو

نفر از  220 یآمار نمونهتهران بود.  یدانشگاه علوم پزشک

 لیتکم یخود را برا یکه آمادگ ندبود انیدانشجو

تعداد به روش  نیپرسشنامه اعالم کرده بودند. ا

که  یانتخاب شدند. در صورت هساد یتصادف یریگنمونه

پرسشنامه، دانشجو  افتیدر یبار مراجعه برا کیبعد از 

نکرده بود، فرد مورد نظر  لیتکم یلیپرسشنامه را به هر دل

پرسشنامه  کی قیاز طر ها. دادهدیگردمی حذف قیاز تحق

مرور متون و با . پرسشنامه با دیگرد آوریجمع ایروا و پا

مشابه در مقاالت توسط  یهارسشنامهاز پ یریبهره گ

شد.  نییآن تع ییایو پا ییشد و سپس روا یطراح نیمحقق

 یفیو ک یاز دو روش کمّ ،ییمحتوا ییروا نییتع یبرا

 اریدر اخت هاهیمحتوا، گو ییروا نییتع یاستفاده شد. برا

و  یکیالکترون یریادگی ،یدندانپزشک نیده نفر از متخصص

 ییتا از لحاظ اعتبار محتوا تقرار گرف یآموزش پزشک

که در مورد آنها توافق وجود  ییهاهیشوند. گو یبررس

 ،دستور زبان  تیرعا ،یفینداشت اصالح شد. در روش ک

 یدر جا هاآیتم یریاستفاده از کلمات مناسب، قرارگ

 قرارگرفت. یمناسب خود مورد بررس

پرسشنامه به شکل  ییمحتوا ییروا یابیمنظور ارز به

 Content (CVR) ایمحتوا  یینسبت روا بیضر ،یکمّ

validity ratio  و شاخصContent validity index 

(CVI) محاسبه  یاستفاده شد. براCVR  نفر از  10از

و  یو آموزش پزشک یکیالکترن یریادگیی رشته دیاسات

را  سؤالشد تا هر  ستدرخوا یدندانپزشک نیمتخصص

 ریاما غ دیمف"، "یضرور" یقسمت 3 فیبر اساس ط

کنند. سپس  یدسته بند "یضرور ریغ"و  "یضرور

 یمحاسبه شد. برا CVRبر اساس فرمول  هاپاسخ

مرتبط بودن و وضوح  ،یسادگ اریسه مع CVI یبررس

مرتبط،  ریغ یقسمت 4 کرتیل فیط کیبه صورت مجزا در 

نفر از  10و کامال مرتبط توسط  رتبطمرتبط، م یتا حدود

به  CVI ازیامت لهیوس نیشد. به ادهی متخصصان نمره

بر  میتقس تمیهر آ یموافق برا ازاتیامت عیتجم لهیوس

 ازیکه امت یتعداد کل متخصصان محاسبه شد. در صورت

بزرگتر از عدد از عدد  CVIبر اساس نمره  تمیهر آ

 شد. می تأیید تمیبود، آ78/0

 یدانشجو 20توسط  ییپرسشنامه نها ییایپا نییتع یبرا

 -آزمون شیابزار با روش پ ییایو پا لیتکم یدندانپزشک

کرونباخ معادل  یآلفا بیضر نییآزمون مجدد و با تع

توافق و  زانی. سپس مدیگرد تأییدبه دست آمده و  80/0

 تیو در نها نییت تعسؤاالاز  کیهر یمقدار آماره کاپا برا

 ییتوانا ،ی)شامل سه بخش اصل سؤال 19پرسشنامه در 

استفاده از تلفن همراه  ییاستفاده از تلفن همراه، توانا یکل

و شاخص  یو مکان استفاده( طراح یدر امور آموزش

برآورد 0/ 94تا 80/0 نیت بسؤاالتمام  یمحتوا برا ییروا

اخالق  تهیمطالعه در کم ،قیشد. قبل از شروع به انجام تحق

)کد اخالق:  دیگرد تأییدتهران  یانشگاه علوم پزشکد

IDIR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.098 .)

 لیافزار تحلمطالعه حاضر با استفاده از نرم یهاداده

و توسط آمار  SPSS-21 (Armonk, NY, USA) یآمار

 گزارش شد. یفیتوص

 

 نتايج

پرسش نامه در اختیار دانشجویان قرار گرفت که  220تعداد

نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند )درصد  216از این تعداد 

( زن و %7/53)نفر  116%(. از این تعداد  1/98بازگشت

نفر مرد بودند. توزیع سنی شرکت کنندگان  100 (3/46%)

 سال بود. 34تا  18در مطالعه بین 

ین تعداد دانشجویان شرکت کننده در مطالعه در تربیش

ین افراد در ترکمنفر( و  81بودند ) 6حال تحصیل در ترم 

نفر( مشغول به تحصیل بودند.  1) 9نفر( و ترم  1) 3ترم 

نفر در منزل به اینترنت وای فای  41نفر،  216از بین 

 .( دسترسی داشتند%81نفر) 175دسترسی نداشتند و 

( %7/41نفر ) 90و  ندگاه دسترسی نداشتدر دانش 3/58%

( به %8/95نفر ) 207دسترسی داشتند. از بین دانشجویان، 

 216اینترنت از طریق موبایل دیتا دسترسی داشتند. از بین 
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ی اندرویدی و ها( از گوشی%1/55نفر ) 119نفر، 

کردند. استفاده می 6او اسای یهاگوشینفر از  97(9/44%)

 نفر به صورت محدود امکان 136(%63)نفر،  216از بین 

 73داشتند،  4G یا 3G شبکه یقطر از اینترنت به دسترسی

 همچنیننفر دسترسی نداشتند.  7نفر به صورت نامحدود و 

نفر در  22کنند، می نفر در حال حاضر از تبلت استفاده 73

نفر کال قصد استفاده  121و  ندآینده قصد استفاده داشت

ی های و ابزارهانداشتند. میزان استفاده از اپلیکیشن

نشان داده شده  1ی هوشمند در جدول هامختلف گوشی

 است.
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 توسط شرکت کنندگان هوشمند یهایمختلف گوش یهاو ابزار شنیکیاستفاده از اپل زانیم:  1جدول 

 )درصد(تعداد بله / خیر گروه بندی توانایی استفاده از گوشی

 211( %7/97) بله ارسال ایمیل

 5( %3/2) خیر

 212( %1/98) بله چت کردن

 4( %9/1) خیر

 155( %8/71) بله ی اجتماعیهاکامنت گذاشتن در شبکه

 61( %2/28) خیر

 211( %7/97) بله موسیقی گوش دادن

 5( %3/2) خیر

 202( %5/93) بله هامرتب کردن برنامه

 14( %5/6) خیر

 211( %7/97) بله عکس گرفتن

 5( %3/2) خیر

 210( %2/97) بله فیلم گرفتن

 6( %8/2) خیر

 192( %9/88) بله فیلم بارگذاری عکس و

 24( %1/11) خیر

 204( %4/94) بله ویرایش فیلم یا عکس

 12( %6/5) خیر

 173( %1/80) بله گوشی از کامپیوتر منزلاتصال به 

 43( %9/19) خیر

 122( %5/56) بله ساخت انیمیشن

 94( %5/43) خیر

 

 شده است. نشان داده 2امور آموزشی در جدول میزان استفاده از گوشی هوشمند جهت یادگیری و انجام 
 

 استفاده افراد از تلفن همراه برای یادگیری و انجام امور آموزشینسبی و مطلق  فراوانی : توزیع 2جدول 

 )تعداد( درصد همیشه/اغلب/ به ندرت گروه بندی توانایی

 دیدن برنامه واحدهای درسی

 69.9( 151) همیشه

 26.9(58) اغلب

 3.2(7)  به ندرت

 ی واحدهای درسیرساناطالع

 77.8(168)  همیشه

 20.4(44)  اغلب

 1.9(4) به ندرت

 کالسیایمیل به هم

 43.1(93)  همیشه

 22.2(48)  اغلب

 34.7(75)  به ندرت

 مطالعه پاورپوینت
 47.7(103)  همیشه

 31.9(69)  اغلب
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 24(44)  به ندرت

 دیدن فیلم سخنرانی اساتید

 35.2(76) همیشه

 24.1(52)  اغلب

 40.7(88)  به ندرت

 دانلود فیلم آموزشی

 43.5(94)  همیشه

 31.5(68)  اغلب

 25(54)  به ندرت

 جستجوی مقاالت

 44(95)  همیشه

32.4(70)  اغلب  

 23.6(51)  به ندرت

 هایادگیری از وب سایت

 41.2(.89)  همیشه

 40.7(88)  اغلب

 18.1(39)  به ندرت

 ی آموزشیهابه اشتراک گذاشتن داده

 62.5(135)  همیشه

 25(54)  اغلب

 12.5(27)  به ندرت

 عکس یا فیلم گرفتن از کارهای عملی

 54.2(117)  همیشه

 31(67)  اغلب

 14.8(32)  به ندرت

 

( از گوشی خود جهت %50نفر ) 108نفر  216از بین 

 تأثیربردند. های آموزشی بهره میافزارنرماستفاده از 

مکان در میزان استفاده از گوشی هوشمند جهت یادگیری 

 آورده شده است. 3در جدول 
 

 ی مختلفهامکاناستفاده افراد از تلفن همراه برای آموزش و یادگیری در نسبی و مطلق  فراوانی توزیع:  4جدول 

 )تعداد( درصد / هرگز ندرتاًمنظم / اغلب / گاهی  به طور گروه بندی

 10.2(22)  منظم به طور کتابخانه

 31.5(68)  اغلب

 44.4(96)  ندرتب /گاهی

 13.9(30)  هرگز

 8.3(18)  منظم به طور کالس درس

 24.5(53)  اغلب

 49.5(107)  بندرت /گاهی 

 17.6(38)  هرگز

 8.8(19)  منظم به طور بخش

 19.9(43)  اغلب

 53.2(115)  بندرت /گاهی 

 18.1(39)  هرگز

 18.1(39)  منظم به طور ی دانشگاههامکانسایر 

 38.9(84)  اغلب

 35.6(77)  بندرت /گاهی 
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 7.4(16)  هرگز

 52.3(113)  منظم طوربه  منزل

 37(80)  اغلب

 9.7(21)  بندرت /گاهی 

 9(2)  هرگز

 

 اجتماعی یها( از شبکه%8/77نفر ) 168نفر  216از بین 

کردند. از می دندانپزشکی استفاده دروس یادگیری جهت

( بیان %2/98نفر ) 214افراد شرکت کننده در مطالعه، 

ی های هوشمند دسترسی به دادههانمودند که گوشی

نفر  206همچنین  .آموزشی را برای آنها افزایش داده است

( از شرکت کنندگان بیان نمودند که گوشی هوشمند 4/95%)

ی آموزش ببینند. تربیشکه با استقالل  کندمیبه آنها کمک 

( از شرکت کنندگان در مطالعه %5/87نفر ) 189همچنین 

ی هوشمند به هانمودند که الزم است که از گوشی بیان

  ی در آموزش دانشگاه استفاده شود.تربیشمیزان 

 

 بحث

و نحوه استفاده از  زانیم یهدف از مطالعه حاضر بررس

 انیدر دانشجو "تلفن همراه قیاز طر یریادگی"

ی ی آن از طریق پرسشنامههابود که داده یدندانپزشک

شده، با توزیع در میان دانشجویان  ساخته روا و پایامحقق

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ گردید.

 انیحاضر، اکثر دانشجو قیتحق جیبر اساس نتا

از موبایل دیتا تهران  یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک

 نیبر ا زیمشابه ن قاتیتحق یبرخ جینتا استفاده می کردند.

 یبه سهولت و دسترس وجهمحور استوار بود که با ت

 یادیز تأثیرعامل  نیا تا،ید لیموبا قیبه نت از طر یشگیهم

دارد.  لیموبا قیاز طر یدروس دندانپزشک یریادگیبر 

حاصل از  جیبا نتا قاتیتحق نیحاصل از ا جینتا نیبنابرا

 قاتیتحق جینتا(. در 18تا15حاضر مشابهت دارد) قیتحق

به  قیتحق نیامتفاوت با  جی( و همکاران نتاMotharمودار)

نشان داده شد که  قاتیتحق نیآمده است. در ا دست

از  یریادگیبر  یدارامعن تأثیر تاید لیبه موبا یدسترس

حاصل  جیبا توجه به نتا نی(. بنابرا19ندارد) لیموبا قیطر

گرفت  جهینت نیتوان چنمی قیتحق اتیحاضر و ادب قیاز تحق

بر   می تواند تا،ید لیموبا قیبه نت از طر یسکه دستر

البته نیاز به .موثر باشد لیموبا قیاز طر دروس یریادگی

 تحقیق بیشتر به منظور نتیجه گیری دقیق ترضروری ست.

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق مشخص شد که اکثر 

های هوشمند دارای دانشجویان دندانپزشکی از گوشی

نمایند. تحقیقات موهاپاترا می سیستم عامل اندروید استفاده

(Mohapatra) (و همکاران و همچنین ماسیکاMasika)  و

همکاران نشان داد که نوع سیستم عامل گوشی مورد 

 تأثیراستفاده بر میزان میزان یادگیری از طریق موبایل 

 ها. در مطالعه حاضر اکثر سیستم عامل(16و15)دارد

 اندروید بود.

آمده روشن شد  به دستهای هبر اساس تجزیه و تحلیل داد

درصد دانشجویان به  63 استفاده مورد هوشمند که گوشی

 طریق از اینترنت به دسترسی صورت محدود در ماه امکان

 اکثررا دارند. نتایج تحقیق نشان داد که  4G یا 3G شبکه

دانشجویان تصمیم به خرید و استفاده از تبلت ندارند. 

 اخیر یهاسال در تبلت، از استفاده به تمایل عدم دلیل احتماال

 از استفاده امکان و هوشمند یهاگوشی یهاقابلیت

. این است درسی مطالب مطالعه جهت هوشمند یهاگوشی

 است صفدری و همکاران تا حدودی مغایری نتیجه با مطالعه

. در این تحقیقات نتایج و نیاز به بررسی ومطالعه بیشتر دارد

نشان داد که استفاده یا تمایل به استفاده از تبلت بر میزان 

 .(17)گذار استتأثیریادگیری از طریق موبایل 

آمده مشخص  به دستهای بر اساس تجزیه و تحلیل داده

شد که اکثر دانشجویان دندانپزشکی برای اطالع از برنامه 

ی مربوط به واحدهای درسی از گوشی هایرساناطالعو 
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برخی مطالعات پیشین نشان  کنند.می هوشمند استفاده

ی مربوط به هایرساناطالعکه اطالع از برنامه و اند داده

واحدهای درسی با استفاده از گوشی هوشمند بر میزان 

 (.19تا17گذار است)تأثیریادگیری از طریق موبایل 

آمده مشخص شد که اکثر  به دست نتایجبر اساس  

ی هاکالسیبرای ایمیل زدن به هم دانشجویان دندانپزشکی

کنند. در تحقیق می تفادهخود از گوشی هوشمند اس

 نشان داده شد که ایمیل زدن به  ( Mothar)مودار

در ی خود با استفاده از گوشی هوشمند هاکالسیهم

 (. 19)یادگیری دروس به کار می رود

درصد دانشجویان  56نشان داد که  حاضر نتایج تحقیق

Power pointکالس را از طریق  سخنرانی به مربوط یها

ی هادر تحقیق .کنندمی خود مطالعهگوشی هوشمند 

، و همکاران موهاپاترا و همکاران و همچنین ماسیکا

 سخنرانی به مربوط یهاPower pointمطالعه فراگیران 

 (. 16و15)انجام می دهندکالس را از طریق گوشی هوشمند 

درصد دانشجویان  40بیش ازکه  ها نشان دادیافته

فیلم سخنرانی اساتید  دندانپزشکی برای مشاهده و دانلود

کنند. می ی آموزشی از گوشی هوشمند استفادههاو فیلم

و   (Mohapatra)ی موهاپاتراهانتایج حاصل از تحقیق

و همکاران نشان داد (Masika) همکاران و همچنین ماسیکا

ی هاکه مشاهده و دانلود فیلم سخنرانی اساتید و فیلم

وس مورد ، در یادگیری درآموزشی با گوشی هوشمند

 (. 16و15)استفاده قرار گرفته است

آمده مشخص  به دستهای بر اساس تجزیه و تحلیل داده

دانشجویان دندانپزشکی برای جستجوی  اغلبشد که 

ی آموزشی از گوشی هاسایت استفاده از وبمقاالت و 

جستجوی  تأثیرکنند در مطالعه مودارمی هوشمند استفاده

ی آموزشی با گوشی هاسایت مقاالت و استفاده از وب

 تأییدهوشمند بر میزان یادگیری از طریق موبایل مورد 

و   ی موهاپاتراهانتایج حاصل از تحقیق (.19)قرار نگرفت

و همکاران نشان داد که  همکاران و همچنین ماسیکا

ی آموزشی با هاسایت جستجوی مقاالت و استفاده از وب

  (.16و15)انجام می شودگوشی هوشمند 

آمده مشخص شد  به دستهای بر اساس تجزیه و تحلیل داده

دانشجویان دندانپزشکی برای به اشتراک گذاشتن  اغلبکه 

ی خود و عکس یا فیلم های آموزشی با همکالسیهاداده

 گرفتن از کارهای عملی خود از گوشی هوشمند استفاده

و همکاران و   ی موهاپاتراهاکنند. نتایج حاصل از تحقیقمی

و همکاران نشان داد که به اشتراک گذاشتن  همچنین ماسیکا

ی خود و عکس یا فیلم هاموزشی با همکالسیآی هاداده

در یادگیری گرفتن از کارهای عملی خود با گوشی هوشمند 

(. حدود نیمی از دانشجویان 16و15)با موبایل به کار می رود

 با مرتبط که یرافزانرم از برای استفاده دندانپزشکی

 آن باشد از گوشی هوشمند استفاده آموزش یا دندانپزشکی

و همکاران و  ی موهاپاتراهاکنند. نتایج حاصل از تحقیقمی

صفدری و همکاران نشان داد  همچنین ماسیکا و همکاران و

آن  آموزش یا دندانپزشکی با مرتبط افزارنرمکه استفاده از 

 (. 17تا15)انجام می شودبا گوشی هوشمند 

 

 گيرينتيجه

از  ییدرصد باال انیدر م تلفن همراه  قیاز طر یریادگی

تهران رواج  یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک انیدانشجو

دگیری ایمختلف تلفن همراه به منظور ی هادارد. ابزار

شود. لذا یادگیری از طریق تلفن می دندانپزشکی، استفاده

در دسترس و قابل همراه در آموزش دندانپزشکی 

 ست.اسازی بهینه

 

 قدرداني

 نییکه در تع یدیخود را از اسات یمراتب قدردان سندگانینو

 انیدانشجو زیپرسشنامه مشارکت داشتند و ن ییروا

 . دارندمی مطالعه ابراز نیشرکت کننده در ا

دارند که هیچگونه تضاد منافعی می اذعان نویسندگان

 وجود ندارد.
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Exploring the use of mobile learning amongst the dental students of 
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Maryam Koopaie1, Shahrbanoo Heydari2, Sedighe Sadat Hashemikamangar3 
 

Abstract 

 
Introduction: Covid-19 pandemic has underscored the importance of e-learning. This study endeavors to 

determine the extent and the way of using mobile learning amongst dental students. 

Methods: This descriptive study is cross-sectional. The data were collected through conducting a valid and 

reliable questionnaire. The population were 220 dental students from Tehran University of medical science 

who were randomly assigned and agreed to participate and complete the questionnaire.  

Results: 216 copies of questionnaire were collected. Of these, 108 students (50%) used their phones to use 

educational software. 168 students (77.8%) used social networks to learn dental courses. 214 students (98.2%) 

stated that smartphones have increased their access to educational data. 206 students (95.4%) were of the 

opinion that smartphones help them learn more independently. 189 students (87.5%) stated that it is necessary 

to employ more smartphones in higher education. 

Conclusion: Mobile learning is common amongst dental students of Tehran University of medical sciences. 

Different features of mobile are used in dental education, Mobile learning in dental education is can be 

optimized. 
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