مقاله پژوهشی
ارزیابی وضعیت یادگیری از طریق تلفن همراه در دانشجویان دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
*

مریم کوپایی ،شهربانو حیدری ،صدیقه السادات هاشمی کمانگر

چكيده
مقدمه :همهگیری  covid-19اهمیت یادگیری الکترونیکی را مسجل نموده است .این مطالعه با هدف بررسی میزان و نحوه استفاده از
یادگیری از طریق تلفن همراه ( )Mobile learningدر دانشجویان دندانپزشکی انجام شد.
روشها :در این مطالعه توصیفی  -مقطعی ،دادهها از طریق پرسشنامه محقق ساختهی روا و پایا شده ،جمعآوری گردید .جامعه مورد
مطالعه  220نفر از دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که به روش تصادفی ساده وارد مطالعه شدند و ضمن
موافقت برای شرکت در تحقیق ،پرسشنامه را تکمیل نمودند .دادهها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید.
نتايج :در نهایت 216پرسشنامه تکمیل شد .تعداد  108نفر ( )%50از گوشی خود جهت استفاده از نرمافزارهای آموزشی بهره میبردند.
تعداد  168نفر ( )%77/8از شبکههای اجتماعی جهت یادگیری دروس دندانپزشکی استفاده میکردند .تعداد  214نفر ( )%98/2بیان نمودند
که گوشیهای هوشمند دسترسی به دادههای آموزشی را برای آنها افزایش داده است .تعداد  206نفر ( )%95/4بیان نمودند که گوشی
هوشمند به آنها کمک میکند که با استقالل بیشتری آموزش ببینند .تعداد  189نفر ( )%87/5بیان نمودند که الزم است که از گوشیهای
هوشمند به میزان بیشتری در آموزش دانشگاه استفاده شود.
نتيجهگيري :یادگیری از طریق تلفن همراه در میان درصد باالیی از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رواج دارد.
ابزارهای مختلف تلفن همراه به منظور یادگیری دندانپزشکی ،استفاده میشود .لذا یادگیری از طریق تلفن همراه در آموزش دندانپزشکی در
دسترس و قابل بهینه سازی است.
واژههای کلیدی :یادگیری ،تلفن همراه ،دانشجویان دندانپزشکی ،یادگیری الکترونیکی
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ارتقای کیفیت یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی روز

آموزشی ،دانشجویان میتوانند از رویکردهای سنتی

به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند .اگرچه تاکنون شیوه

یادگیری فاصله گرفته و به سمت روشهای جدید یادگیری

غالب یادگیری ،تدریس استاد در کالس درس بوده است،

گام بردارند( .)1گسترش شبکههای اطالعاتی و فناوریهای
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مقدمه

اما برخی بر این عقیدهاند که با پیدایش فناوریهای نوین

یادگیری از طریق تلفن همراه در دانشجویان دندانپزشکی

مریم کوپایی و همکاران

یکی از این فرصتها ،یادگیری الکترونیکی است .یادگیری

همراه بدون داشتن محدودیت زمانی و مکانی ،میتواند انگیزه

الکترونیکی بهرهگیری از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی

دانشجویان را به یادگیری افزایش دهد و فرصت یادگیری را

مانند اینترنت و نظامهای چندرسانهای و فرا رسانهای برای

در زمانهای مرده و پویا فراهم سازد(10و .)11از دیگر

بهبود کیفیت یادگیری از طریق تسهیل دسترسی به منابع

مزایای استفاده از آموزش از طریق تلفن همراه میتوان به

و خدمات آموزشی و فراهم کردن ساز و کارهایی چون

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

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

سیستم آموزشی حضوری و کاهش هزینههای آموزشی

از تلفن همراه یک شیوه آموزشی نوین و زیر مجموعهای

اشاره نمود(.)12

از یادگیری الکترونیکی است که بر آموزش از طریق

مطالعاتی که در زمینه استفاده از تلفن همراه در آموزش

ابزارهای همراه تمرکز دارد(.)3

دندانپزشکی انجام شده ،نشان داده است که دانشجویان

با توجه به بروز همهگیری  covid-19اهمیت یادگیری

دندانپزشکی تمایل باالیی به استفاده از تلفن همراه جهت

الکترونیکی کامال مسجل شده است .با توجه به عدم امکان

تسهیل آموزش دارند .این مطالعات نشان دادهاند که ارتقای

توقف آموزش ،یادگیری الکترونیکی در بسیاری از موارد

اپلیکیشنهای آموزشی موبایل به افزایش کارایی یادگیری

یادگیری با استفاده از تلفن همراه جایگزین روشهای

از طریق تلفن همراه کمک میکند( .)13در زمینه آموزش

آموزشی مرسوم گردید( .)4آموزش الکترونیکی دارای

مجازی در دندانپزشکی مطالعات نشان دادهاند که آموزش

ویژگیهایی است که استفاده از آن را سرعت بخشیده

مجازی تعدادی از دروس دندانپزشکی نسبت به آموزش

است .این ویژگیها شامل خودآموزی ،انعطاف پذیری،

حضوری موثرتر است( )14لیکن مطالعات انجام شده در

حذف موانع جغرافیایی ،مستقل از زمان ،مکان و افراد بودن

زمینه یادگیری از طریق تلفن همراه در حیطه دندانپزشکی

است .همچنین در مورد هزینه سرمایه گذاری نیز باید به

محدود است .یا توجه به آنکه قسمت زیادی از یادگیری

این نکته توجه کرد که آموزش الکترونیکی چنانچه در سطح

دندانپزشکی از طریق یادگیری عملی دروس است لزوم

وسیع مورداستفاده قرار گیرد و تعداد کاربران آن زیاد

بررسی کارایی یادگیری از طریق تلفن همراه در این رشته

باشد ،به کاهش هزینه سرمایه گذار هم کمک میکند(.)5

احساس میشود.

استفاده از تلفن همراه هوشمند که امروزه در دسترس

به عالوه از آنجایی که گوشیهای هوشمند و نرمافزارهای

اغلب افراد جامعه قرار دارد ،فرصتی ارزشمند را برای

نصب شده روی آنها ممکن است فرصتهایی را به منظور

برنامهریزان آموزشی ،اساتید و نیز دانشجویان فراهم

افزایش آموزش و یادگیری ارائه دهند و با توجه به این که

نموده است تا از آن برای استمرار و عمق بخشی به فرایند

مطالعهای در خصوص میزان استفاده از یادگیری مبتنی بر

یاددهی -یادگیری ،به اشتراک گذاشتن اطالعات ،ایجاد

تلفن همراه در دانشجویان دندانپزشکی در کشور انجام

فرصتهای برابر آموزشی و نیز تعامل موثر استاد-

نشده است؛ این مطالعه با هدف بررسی میزان و نحوه

دانشجو بهره گرفته شود (6و.)7

استفاده از "یادگیری از طریق تلفن همراه " در دانشجویان

یادگیری همراه ،یادگیری الکترونیکی از طریق استفاده از

دندانپزشکی انجام شد.

دستگاههای همراه از قبیل گوشی موبایل است( .)8بیشترین
نرمافزارهای مورد استفاده توسط دانشجویان علوم پزشکی،

روشها

نرمافزارهای مربوط به تشخیص و درمان بیماریها و

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی  -مقطعی است .جامعه
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نوین ،فرصتهای زیادی در امر یادگیری فراهم کرده که

نرمافزارهای مربوط به داروها هستند( .)9تکنولوژی تلفن

مریم کوپایی و همکاران

یادگیری از طریق تلفن همراه در دانشجویان دندانپزشکی

مورد مطالعه شامل دانشجویان رشته دندانپزشکی

تعداد کل متخصصان محاسبه شد .در صورتی که امتیاز

دانشگاه علوم پزشکی تهران بود .نمونه آماری  220نفر از

هر آیتم بر اساس نمره  CVIبزرگتر از عدد از عدد

دانشجویان بودند که آمادگی خود را برای تکمیل

0/78بود ،آیتم تأیید میشد.

پرسشنامه اعالم کرده بودند .این تعداد به روش

برای تعیین پایایی پرسشنامه نهایی توسط  20دانشجوی

نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .در صورتی که

دندانپزشکی تکمیل و پایایی ابزار با روش پیش آزمون-

بعد از یک بار مراجعه برای دریافت پرسشنامه ،دانشجو

آزمون مجدد و با تعیین ضریب آلفای کرونباخ معادل

پرسشنامه را به هر دلیلی تکمیل نکرده بود ،فرد مورد نظر

 0/80به دست آمده و تأیید گردید .سپس میزان توافق و

از تحقیق حذف میگردید .دادهها از طریق یک پرسشنامه

مقدار آماره کاپا برای هریک از سؤاالت تعیین و در نهایت

روا و پایا جمعآوری گردید .پرسشنامه با مرور متون و با

پرسشنامه در  19سؤال (شامل سه بخش اصلی ،توانایی

بهره گیری از پرسشنامههای مشابه در مقاالت توسط

کلی استفاده از تلفن همراه ،توانایی استفاده از تلفن همراه

محققین طراحی شد و سپس روایی و پایایی آن تعیین شد.

در امور آموزشی و مکان استفاده) طراحی و شاخص

برای تعیین روایی محتوایی ،از دو روش کمّی و کیفی

روایی محتوا برای تمام سؤاالت بین 0/80تا 0/ 94برآورد

استفاده شد .برای تعیین روایی محتوا ،گویهها در اختیار

شد .قبل از شروع به انجام تحقیق ،مطالعه در کمیته اخالق

ده نفر از متخصصین دندانپزشکی ،یادگیری الکترونیکی و

دانشگاه علوم پزشکی تهران تأیید گردید (کد اخالق:

آموزش پزشکی قرار گرفت تا از لحاظ اعتبار محتوایی

.)IDIR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.098

بررسی شوند .گویههایی که در مورد آنها توافق وجود

دادههای مطالعه حاضر با استفاده از نرمافزار تحلیل

نداشت اصالح شد .در روش کیفی ،رعایت دستور زبان ،

آماری ( SPSS-21 )Armonk, NY, USAو توسط آمار

استفاده از کلمات مناسب ،قرارگیری آیتمها در جای

توصیفی گزارش شد.

مناسب خود مورد بررسی قرارگرفت.
کمّی ،ضریب نسبت روایی محتوا یا (CVR) Content

تعداد 220پرسش نامه در اختیار دانشجویان قرار گرفت که

 validity ratioو شاخص Content validity index

از این تعداد  216نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند (درصد

) (CVIاستفاده شد .برای محاسبه  CVRاز  10نفر از

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

اساتید رشتهی یادگیری الکترنیکی و آموزش پزشکی و

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

متخصصین دندانپزشکی درخواست شد تا هر سؤال را

در مطالعه بین  18تا  34سال بود.

بر اساس طیف  3قسمتی "ضروری"" ،مفید اما غیر

بیشترین تعداد دانشجویان شرکت کننده در مطالعه در

ضروری" و "غیر ضروری" دسته بندی کنند .سپس

حال تحصیل در ترم  6بودند ( 81نفر) و کمترین افراد در

پاسخها بر اساس فرمول  CVRمحاسبه شد .برای

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

بررسی  CVIسه معیار سادگی ،مرتبط بودن و وضوح

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

به صورت مجزا در یک طیف لیکرت  4قسمتی غیر مرتبط،

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

تا حدودی مرتبط ،مرتبط و کامال مرتبط توسط  10نفر از

 58%/3در دانشگاه دسترسی نداشتند و  90نفر ()%41/7

متخصصان نمرهدهی شد .به این وسیله امتیاز  CVIبه

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

وسیله تجمیع امتیازات موافق برای هر آیتم تقسیم بر

اینترنت از طریق موبایل دیتا دسترسی داشتند .از بین 216
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به منظور ارزیابی روایی محتوایی پرسشنامه به شکل

نتايج

یادگیری از طریق تلفن همراه در دانشجویان دندانپزشکی

مریم کوپایی و همکاران

( 97)44%/9نفر از گوشیهایای او اس 6استفاده میکردند.

آینده قصد استفاده داشتند و  121نفر کال قصد استفاده

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

نداشتند .میزان استفاده از اپلیکیشنهای و ابزارهای

دسترسی به اینترنت از طریق شبکه  3Gیا  4Gداشتند73 ،

مختلف گوشیهای هوشمند در جدول  1نشان داده شده

نفر به صورت نامحدود و  7نفر دسترسی نداشتند .همچنین

است.
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نفر 119 ،نفر ( )%55/1از گوشیهای اندرویدی و

 73نفر در حال حاضر از تبلت استفاده میکنند 22 ،نفر در

مریم کوپایی و همکاران

یادگیری از طریق تلفن همراه در دانشجویان دندانپزشکی

جدول  : 1میزان استفاده از اپلیکیشن و ابزارهای مختلف گوشیهای هوشمند توسط شرکت کنندگان
گروه بندی توانایی استفاده از گوشی
ارسال ایمیل
چت کردن
کامنت گذاشتن در شبکههای اجتماعی
موسیقی گوش دادن
مرتب کردن برنامهها
عکس گرفتن
فیلم گرفتن
بارگذاری عکس و فیلم
ویرایش فیلم یا عکس
اتصال به گوشی از کامپیوتر منزل
ساخت انیمیشن

میزان استفاده از گوشی هوشمند جهت یادگیری و انجام

بله  /خیر

(درصد)تعداد

بله

(211 )97%/7

خیر

(5 )2%/3

بله

(212 )98%/1

خیر

(4 )1%/9

بله

(155 )71%/8

خیر

(61 )28%/2

بله

(211 )97%/7

خیر

(5 )2%/3

بله

(202 )93%/5

خیر

(14 )6%/5

بله

(211 )97%/7

خیر

(5 )2%/3

بله

(210 )97%/2

خیر

(6 )2%/8

بله

(192 )88%/9

خیر

(24 )11%/1

بله

(204 )94%/4

خیر

(12 )5%/6

بله

(173 )80%/1

خیر

(43 )19%/9

بله

(122 )56%/5

خیر

(94 )43%/5

امور آموزشی در جدول  2نشان داده شده است.

جدول  : 2توزیع فراوانی نسبی و مطلق استفاده افراد از تلفن همراه برای یادگیری و انجام امور آموزشی
گروه بندی توانایی

همیشه

(69.9 )151

اغلب

(26.9)58

به ندرت

(3.2)7

همیشه

(77.8)168

اغلب

(20.4)44

به ندرت

(1.9)4

همیشه

(43.1)93

اغلب

(22.2)48

به ندرت

(34.7)75

همیشه

(47.7)103

اغلب

(31.9)69

دیدن برنامه واحدهای درسی

اطالعرسانی واحدهای درسی

ایمیل به همکالسی

مطالعه پاورپوینت
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همیشه/اغلب /به ندرت

(تعداد) درصد

یادگیری از طریق تلفن همراه در دانشجویان دندانپزشکی

مریم کوپایی و همکاران

دیدن فیلم سخنرانی اساتید

دانلود فیلم آموزشی

جستجوی مقاالت

یادگیری از وب سایتها

به اشتراک گذاشتن دادههای آموزشی

عکس یا فیلم گرفتن از کارهای عملی

به ندرت

(24)44

همیشه

(35.2)76

اغلب

(24.1)52

به ندرت

(40.7)88

همیشه

(43.5)94

اغلب

(31.5)68

به ندرت

(25)54

همیشه

(44)95

اغلب

(32.4)70

به ندرت

(23.6)51

همیشه

(41.2.)89

اغلب

(40.7)88

به ندرت

(18.1)39

همیشه

(62.5)135

اغلب

(25)54

به ندرت

(12.5)27

همیشه

(54.2)117

اغلب

(31)67

به ندرت

(14.8)32

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

مکان در میزان استفاده از گوشی هوشمند جهت یادگیری

استفاده از نرمافزارهای آموزشی بهره میبردند .تأثیر

در جدول  3آورده شده است.

جدول  : 4توزیع فراوانی نسبی و مطلق استفاده افراد از تلفن همراه برای آموزش و یادگیری در مکانهای مختلف
کتابخانه

به طور منظم

(10.2)22

اغلب

(31.5)68

گاهی /بندرت

(44.4)96

هرگز

(13.9)30

به طور منظم

(8.3)18

اغلب

(24.5)53

گاهی  /بندرت

(49.5)107

هرگز

(17.6)38

به طور منظم

(8.8)19

اغلب

(19.9)43

گاهی  /بندرت

(53.2)115

هرگز

(18.1)39

به طور منظم

(18.1)39

اغلب

(38.9)84

گاهی  /بندرت

(35.6)77

کالس درس

بخش

سایر مکانهای دانشگاه
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گروه بندی

به طور منظم  /اغلب  /گاهی ندرتاً  /هرگز

(تعداد) درصد

یادگیری از طریق تلفن همراه در دانشجویان دندانپزشکی

منزل

مریم کوپایی و همکاران

هرگز

(7.4)16

به طور منظم

(52.3)113

اغلب

(37)80

گاهی  /بندرت

(9.7)21

هرگز

(9)2

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

طریق موبایل ندارد( .)19بنابراین با توجه به نتایج حاصل

جهت یادگیری دروس دندانپزشکی استفاده میکردند .از

از تحقیق حاضر و ادبیات تحقیق میتوان چنین نتیجه گرفت

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

که دسترسی به نت از طریق موبایل دیتا ،می تواند بر

نمودند که گوشیهای هوشمند دسترسی به دادههای

یادگیری دروس از طریق موبایل موثر باشد.البته نیاز به

آموزشی را برای آنها افزایش داده است .همچنین  206نفر

تحقیق بیشتر به منظور نتیجه گیری دقیق ترضروری ست.

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

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق مشخص شد که اکثر

به آنها کمک میکند که با استقالل بیشتری آموزش ببینند.

دانشجویان دندانپزشکی از گوشیهای هوشمند دارای

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

سیستم عامل اندروید استفاده مینمایند .تحقیقات موهاپاترا

بیان نمودند که الزم است که از گوشیهای هوشمند به

( )Mohapatraو همکاران و همچنین ماسیکا( )Masikaو

میزان بیشتری در آموزش دانشگاه استفاده شود.

همکاران نشان داد که نوع سیستم عامل گوشی مورد
استفاده بر میزان میزان یادگیری از طریق موبایل تأثیر

هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان و نحوه استفاده از

اندروید بود.

"یادگیری از طریق تلفن همراه" در دانشجویان

بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده روشن شد

دندانپزشکی بود که دادههای آن از طریق پرسشنامهی

که گوشی هوشمند مورد استفاده  63درصد دانشجویان به

محققساخته روا و پایا شده ،با توزیع در میان دانشجویان

صورت محدود در ماه امکان دسترسی به اینترنت از طریق

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ گردید.

شبکه  G3یا  G4را دارند .نتایج تحقیق نشان داد که اکثر

بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،اکثر دانشجویان

دانشجویان تصمیم به خرید و استفاده از تبلت ندارند.

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از موبایل دیتا

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

استفاده می کردند .نتایج برخی تحقیقات مشابه نیز بر این

قابلیتهای گوشیهای هوشمند و امکان استفاده از

محور استوار بود که با توجه به سهولت و دسترسی

گوشیهای هوشمند جهت مطالعه مطالب درسی است .این

همیشگی به نت از طریق موبایل دیتا ،این عامل تأثیر زیادی

نتیجه با مطالعهی صفدری و همکاران تا حدودی مغایر است

بر یادگیری دروس دندانپزشکی از طریق موبایل دارد.

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

بنابراین نتایج حاصل از این تحقیقات با نتایج حاصل از

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

تحقیق حاضر مشابهت دارد(15تا .)18در نتایج تحقیقات

یادگیری از طریق موبایل تأثیرگذار است(.)17

مودار( )Motharو همکاران نتایج متفاوت با این تحقیق به

بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده مشخص

دست آمده است .در این تحقیقات نشان داده شد که

شد که اکثر دانشجویان دندانپزشکی برای اطالع از برنامه

دسترسی به موبایل دیتا تأثیر معناداری بر یادگیری از

و اطالعرسانیهای مربوط به واحدهای درسی از گوشی
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بحث

دارد(15و .)16در مطالعه حاضر اکثر سیستم عاملها

یادگیری از طریق تلفن همراه در دانشجویان دندانپزشکی

مریم کوپایی و همکاران

هوشمند استفاده میکنند .برخی مطالعات پیشین نشان

گوشی هوشمند انجام می شود(15و.)16

دادهاند که اطالع از برنامه و اطالعرسانیهای مربوط به

بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده مشخص شد

واحدهای درسی با استفاده از گوشی هوشمند بر میزان

که اغلب دانشجویان دندانپزشکی برای به اشتراک گذاشتن

یادگیری از طریق موبایل تأثیرگذار است(17تا.)19

دادههای آموزشی با همکالسیهای خود و عکس یا فیلم

بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که اکثر

گرفتن از کارهای عملی خود از گوشی هوشمند استفاده

دانشجویان دندانپزشکی برای ایمیل زدن به همکالسیهای

میکنند .نتایج حاصل از تحقیقهای موهاپاترا و همکاران و

خود از گوشی هوشمند استفاده میکنند .در تحقیق

همچنین ماسیکا و همکاران نشان داد که به اشتراک گذاشتن

نشان داده شد که ایمیل زدن به

دادههای آموزشی با همکالسیهای خود و عکس یا فیلم

همکالسیهای خود با استفاده از گوشی هوشمند در

گرفتن از کارهای عملی خود با گوشی هوشمند در یادگیری

یادگیری دروس به کار می رود(.)19

با موبایل به کار می رود(15و .)16حدود نیمی از دانشجویان

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  56درصد دانشجویان

دندانپزشکی برای استفاده از نرمافزاری که مرتبط با

Power pointهای مربوط به سخنرانی کالس را از طریق

دندانپزشکی یا آموزش آن باشد از گوشی هوشمند استفاده

گوشی هوشمند خود مطالعه میکنند .در تحقیقهای

میکنند .نتایج حاصل از تحقیقهای موهاپاترا و همکاران و

موهاپاترا و همکاران و همچنین ماسیکا و همکاران،

همچنین ماسیکا و همکاران و صفدری و همکاران نشان داد

فراگیران مطالعه Power pointهای مربوط به سخنرانی

که استفاده از نرمافزار مرتبط با دندانپزشکی یا آموزش آن

کالس را از طریق گوشی هوشمند انجام می دهند(15و.)16

با گوشی هوشمند انجام می شود(15تا.)17

مودار()Mothar

یافتهها نشان داد که بیش از 40درصد دانشجویان
دندانپزشکی برای مشاهده و دانلود فیلم سخنرانی اساتید

نتيجهگيري

و فیلمهای آموزشی از گوشی هوشمند استفاده میکنند.

یادگیری از طریق تلفن همراه در میان درصد باالیی از

نتایج حاصل از تحقیقهای موهاپاترا( )Mohapatraو

دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رواج

همکاران و همچنین ماسیکا ()Masikaو همکاران نشان داد

دارد .ابزارهای مختلف تلفن همراه به منظور یادگیری

که مشاهده و دانلود فیلم سخنرانی اساتید و فیلمهای

دندانپزشکی ،استفاده میشود .لذا یادگیری از طریق تلفن

آموزشی با گوشی هوشمند ،در یادگیری دروس مورد

همراه در آموزش دندانپزشکی در دسترس و قابل

استفاده قرار گرفته است(15و.)16

بهینهسازی است.

بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده مشخص
مقاالت و استفاده از وب سایتهای آموزشی از گوشی

نویسندگان مراتب قدردانی خود را از اساتیدی که در تعیین

هوشمند استفاده میکنند در مطالعه مودارتأثیر جستجوی

روایی پرسشنامه مشارکت داشتند و نیز دانشجویان

مقاالت و استفاده از وب سایتهای آموزشی با گوشی

شرکت کننده در این مطالعه ابراز میدارند.

هوشمند بر میزان یادگیری از طریق موبایل مورد تأیید

نویسندگان اذعان میدارند که هیچگونه تضاد منافعی

قرار نگرفت( .)19نتایج حاصل از تحقیقهای موهاپاترا و

وجود ندارد.

همکاران و همچنین ماسیکا و همکاران نشان داد که
جستجوی مقاالت و استفاده از وب سایتهای آموزشی با
http://ijme.mui.ac.ir
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شد که اغلب دانشجویان دندانپزشکی برای جستجوی

قدرداني

یادگیری از طریق تلفن همراه در دانشجویان دندانپزشکی

مریم کوپایی و همکاران
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Exploring the use of mobile learning amongst the dental students of
Tehran University of medical sciences
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.
Keywords: mobile, learning, dentistry students, e-learning
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