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ها برای تدریس درس از دیرباز، اغلب آناتومیست      

عنوان از جسد انسان، اطلس و سخنرانی بهآناتومی 

 جستندای کارآمد تدریس آناتومی بهره میرویکرده

 یعنوان یک وسیله(. تلفن همراه به2014)کاویانی، 

 اما ،تسهیالتی را در امر ارتباطات ایجاد کرده است ،ارتباطی

نگران  ،ن دانشگاهبسیاری از والدین و یا حتی مدرسا

های ین وسیله در سر کالس و حواس پرتیاستفاده از ا

ویژه هباشند. از طرفی، نسل جوان و بمتعاقب آن می

های فایل یدی به شنیدن یا مشاهدهدانشجویان تمایل زیا

(. از 2013وسیله دارند )لوئیس،  ای با اینرسانهچند 

انشجویان دارای یک تلفن تمام د که امروزه تقریباًنجاییآ

توان نقش این وسیله را در پیشبرد می همراه هستند،

آموزش و یادگیری درس آناتومی مورد بررسی قرار داد. لذا 

 رای اولین بار نقش تلفن همراه و حاضر ب یدر مطالعه

مدت آناتومی در بهبود یادگیری این های آموزشی کوتاهفیلم

ن پزشکی دانشگاه علوم پزشکی درس در بین دانشجویا

شاپور اهواز و دانشگاه علوم پزشکی آبادان مورد جندی

ی مدت، فیلم آموزشی کوتاهبررسی قرار گرفت. بدین ترتیب

ت علمی گروه علوم اعضای هیأدقیقه( با همکاری  30)

تشریحی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از آناتومی اندام فوقانی 

جسد انسان با رعایت تمام اصول و موازین شرعی و اخالقی 

ال در میان سؤ 22ای با نامهتهیه شد. ابتدا پرسش

شده در توزیع شد. سپس فیلم آموزشی تهیه دانشجویان

ان توزیع گردید. پس از یک های همراه دانشجویمیان تلفن

و  وریتئدرس  ترمیان های پاهفته و بعد از اتمام امتحان

اول میان  ینامههمان پرسش عملی دانشجویان مجدداً

شده بودند، توزیع و اطالعات  دانشجویانی که وارد مطالعه

نفر  357آماری مطالعه شامل  یآوری گردید. جامعهجمع

نامه پاسخ دادند و به پرسش دانشجو 342 ،بود که در نهایت

و با  نامه با بررسی مقاالتوارد مطالعه شدند. روایی پرسش

ید قرار گرفت و پایایی آن با نظر اساتید برجسته مورد تأی

های  ( تأیید شد. داده833/0اده از آلفای کرونباخ )استف

بندی  ستهپس از د ،شده در این مطالعهآوری جمع

بررسی قرار گرفت. شده مورد آوری های جمع نامه پرسش

تجزیه و تحلیل  ندطور صحیح پر شده بودهایی که به فرم

ها با  های ناقص از مطالعه حذف شدند. داده و فرم شد

           بررسی شدند.  SPSSافزار  نرم 20ی نسخهاستفاده از 

های  ها دارای توزیع نرمال نیستند، آزمون که دادهدلیل آنبه

کار گرفته  ها به ادهری برای تجزیه و تحلیل دآماری ناپارامت

ی نظرات دانشجویان دختر و پسر منظور بررسشده است. به

ویتنی استفاده شده است. از طور مجزا از آزمون منبه

طالعه شرکت نفر دانشجویانی که در این م 342 مجموع

 5/50نفر ) 174و ( دختر درصد 5/49نفر ) 168کردند، 

الی در بین سؤ 22ی نامهپرسشبودند.  ( پسردرصد

آبادان پخش  پزشکی دانشگاه اهواز و یدانشجویان رشته

دست آمده بر اساس آزمون ههای بشد. با توجه به داده

ویتنی بین نظرات دانشجویانی که فیلم آموزشی آماری من

مشاهده کردند و کسانی که مشاهده نکردند در متغیرهای
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از موبایل جهت یادگیری دانشجویان  یمیزان استفاده 

 ی،یادگیر مطالب درسی، موبایل ابزاری اطالعاتی است تا

میزان یادگیری درس آناتومی با استفاده از تکنولوژی و 

فاده از فیلم آموزشی میزان افزایش میانگین مطالعه با است

 ،در حقیقت(. >05/0P) داشتداری وجود اختالف معنا

د از موبایل جهت کردنز فیلم آموزشی استفاده کسانی که ا

کنند و لذا موبایل را ابزاری  یادگیری مطالب استفاده می

دانند. نتایج این مطالعه در تطابق با  برای یادگیری می

دهد که ی علوم دیگر نشان میمطالعات پیشین در زمینه

ولی به دالیل  ،یک ابزار اطالعاتی است اگرچه موبایل صرفاً

همراه فرد بودن،  ابلیتبودن، قفراگیر بودن، مطلوب 

برد ثری در پیشتواند نقش مؤجذابیت، تکرارپذیری می

)روزنتال،  آموزش و یادگیری درس آناتومی داشته باشد

2015.) 
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