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Effects of Mobile Use 
on 

Subjective Sleep Quality

از وجود یک بیماری جدی  2020سازمان بهداشت جهانی اوایل سال 

و همه گیرصحبت به میان آورده که اکنون به یک چالش بزرگ 

.استبهداشت عمومی در سراسر جهان تبدیل شده 

: مقدمه
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: مقدمه

 ICT=Information and Communication Technologies

 CL=classroom learning

 DL=distance learning
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:هدف کلی

و نوع  مقایسه دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه اندونزی در مورد هر د
.روش یادگیری
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Effects of Mobile Use 
on 

Subjective Sleep Quality

:روش اجرا

مطالعه مقطعی

 2020ژوئن –2020مه

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اندونزی

دانشجویان سال اول تا سوم مقطع کارشناسی
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Effects of Mobile Use 
on 

Subjective Sleep Quality

:روش اجرا

:پرسشنامه

22سوال

 بخش4سواالت دارای

 مقیاس پاسخ  4دارای
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:روش اجرا
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Effects of Mobile Use 
on 

Subjective Sleep Quality

:روش اجرا

پایایی این  پرسشنامه با آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است.

 درصد است0/88میزان آلفای کرونباخ.

  داده ها با استفاده ازنرم افزارSPSS با استفاده از آزمون تجزیه شده و

.اسپیرمن انجام شده است
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(تقسمت اطالعات عمومی و اولوی):نتایج

(n= 301)اطالعات عمومی شرکت کنندگان در مطالعه 1جدول *11



(قسمت اطالعات عمومی و اولویت):نتایج

 84/3: میزان کل پاسخگویی

در نهایت

 کالس های حضوری را بیشتر ترجیح می دهند75/1اکثرا دانشجویان یعنی.

87/4 آموزش موافق بودند2با برگزاری همزمان با.

58/8 دانشجویان نگران امتحانات پایان ترم خود بودند.
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(اثر بخشی):نتایج
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(رضایت از یادگیری:)نتایج
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ود  با وجود همه این فاکتورها و همچنین این که کارایی باالترین درصد به خ
درصد دانشجویان باز هم از آموزش حضوری  61/7اختصاص داده است اما  

. رضایت بیشتری دارند



:نتیجه گیری 

 DLعلی رغم برخی چالش ها ، دانشجویان دندانپزشکی می توانند با روش های جدید یادگیری 

موزش  که از این پس می توان آترکیبی هستند موافق یادگیری کامل سازگار شوند و اکثریت 

.تلفیقی کالس و آموزش از راه دور را اجرا کرد

نه تنها استفاده از فناوری در آموزش و پرورش بلکه استراتژی، COVID-19این همه گیر کنونی 

.های آموزشی را در آینده تغییر می دهد
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 :محدودیت مطالعه
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weak points
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:پیشنهادات و کار آینده

جه برقراری همه امکانات برای همه افراد نمونه باعث می شود نتی

.بهتر و دقیق تر گرددگیری 
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ممنون از توجهتون
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