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Abstract 
Introduction: The aim of this study was to compare the educational performance of 

students in doctor of dentistry before and during the Corona pandemic in Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences during 2021.  

Methods: The research was experimental and carried out in terms of post-event 

method. The statistical population was 250 of dental students in Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences, and then they were selected as a sample by simple 

random sampling according to the Georgian and Morgan table. In the descriptive part, 

the indicators related to the mean and standard deviation; and in the inferential part, 

the independent and dependent t-test was used to test the hypotheses. Next, SPSS 

software version 23 was used for analysis that a significance level of 0.05 was 

considered.  

Results: According to data analysis, the results showed that the mean of scores during 

and before Corona pandemic in obtaining the score of credit “Oral and Maxillofacial 

Pathology course (1)” was equal to 15.98 and 12.41, respectively; regarding to credit 

“Anatomy of the Practical tooth”, the mean score during Corona was 0.00. 17 whereas 

it was 12.14 before Corona pandemic; and also the mean of scores obtained in credit 

“Internal diseases (2)” was equal to 16.48 and 12.54 during  and before Corona 

pandemic, correspondingly; next, for the credit “Pharmacology”, the mean of intra-

corona scores was obtained 17.00 while the mean was 12.30 before pandemic; and 

finally, the credit “Oral and Maxillofacial Surgery (1), the mean score during  Corona 

pandemic was measured 16.95 while it was equal to 12.62  before the pandemic.  

Conclusion: The results of the comparative t test showed that there was a significant 

difference between the average grades of students in the specialized courses examined 

before and during the Corona pandemic, and also the average grades increased during 

the Corona period. 
 

Keywords: Academic performance, Corona pandemic, dental students, Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences. 
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Comparison of Academic Performance of Students in Doctor of Dentistry before and 

during Corona Pandemic in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 

 

Introduction: The aim of this study was to compare the academic performance of general doctoral 

students in dentistry before and during the corona pandemic in Ahvaz Jundishapur University of 

Medical Sciences in 2021. Today, students' academic performance is considered as an important 

indicator for evaluating the higher education system. The academic performance of students is always 

considered one of the most important ways to evaluate the performance of professors, and for students, 

the grades and GPA of the academic semester represent their academic abilities to enter higher 

education levels. Therefore, academic performance has always been important for teachers, students, 

parents and educational researchers, and for this reason, many educational researchers and specialists 

have focused their research on identifying the effective factors related to academic progress. 

Materials and methods: In terms of its purpose, this research was one of the applied researches, and 

in terms of the method of controlling the variables, it was also an experimental research that was 

conducted in a post-event (causal comparative) manner. The statistical population was 250 people of 

all dental students in Medical Sciences Faculty of Ahvaz Jundishapur of University of Medical 

Sciences, and 151 people were selected as a sample by simple random sampling according to the table 

of Georgesi and Morgan. In addition to the previous coordination, the researcher referred to the 

education department of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, and evaluated the scores 

of the mentioned courses before, during and after the corona virus. The method of collecting information 

was field and library. Descriptive and inferential statistical methods were used in this research, whereas 

in the descriptive part, indicators related to mean and standard deviation were used; while in the 

inferential part, independent and dependent t-tests were used to test the hypotheses. In addition, SPSS 

version 23 software was used for data analysis in this research, and a significance level of 0.05 was 

considered. During the registration and recording of students' grades, in order to respect the rights of 

students and comply with ethical considerations, students' names were coded and the code was used to 

identify the sample. 

Results and discussion: Demographic characteristics of the present research sample in terms of gender 

were associated with the frequency of 0.56 woman and 0.44 man, also the age frequency of the research 

sample was 21 to 23 years with a frequency of 0.63, 24 to 27 years, 0.12 and 27 years and above. In 

this part, the hypotheses of the research are examined that for this purpose, the dependent t statistical 

test (to measure and compare the scores before and during the Corona) and the independent t-test have 

been used. The results showed that the corona pandemic in obtaining the score of the oral and 

maxillofacial pathology course (1); the mean score during the Corona was equal to 15.98, and the mean 

score before corona was equal to 12.41, the anatomy of the practical tooth was equal to the mean score 

during corona equal to 0.00. 17, and the average pre-corona scores equal to 12.14, while internal 

diseases (2); the mean intra-coronary scores equal to 16.48, and the mean pre-coronary scores equal to 

12.54, the pharmacology mean the mean intra-corona scores equal to 17.00, and the mean scores Pre-

corona 12.30, and oral and maxillofacial surgery (1); the mean score during corona equal to 16.95, and 

the mean pre-coronary score equal to 12.62. General Ph.D. students in dentistry at Ahwaz Jundishapur 

University of Medical Sciences has it. 

Conclusion: According to the first hypothesis of the research, the findings demonstrated the effect of 

the Corona pandemic on the oral and maxillofacial pathology course scores (1); in the second 

hypothesis, the findings showed the effect of the Corona pandemic on the achievement of the practical 
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dental anatomy course score; obtained by  according to the fourth hypothesis,   the effect of the Corona 

pandemic on the grades of the pharmacology course;  and regarding to the fifth hypothesis, the effect 

of the corona pandemic on the grades It shows the grade of oral and maxillofacial surgery course (1)was 

revealed. Hence, it was recommended that practical laboratory classes and education in the field of 

medical internship students and other fields should be planned and implemented in a combined form 

with face-to-face priority, provided that vaccination was completed and in compliance with health 

protocols. It was also recommended that in hospital centers and colleges, all the trainings that were held 

in the form of morning report, journal club, case-report and scientific meetings, according to the 

facilities of educational groups and hospitals, in compliance with health protocols, in the form of 

combined programs with attendance priority should be implemented. 

Keywords: Academic performance, Corona pandemic, dental students, Ahvaz Jundishapur University 

of Medical Sciences. 
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 چکیده

 و قبل دندانپزشکی رشته عمومی دکترای مقطع دانشجویان تحصیلی عملکرد مقایسهحاضر با هدف پژوهش  مقدمه:

 .انجام گرفت 1400اهواز در سال  شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه در کرونا پاندومی حین

ضر پژوهش روش کار: ست و  حا صیفی ا شتو شد. یدادیپس رو وهیبه  شجویان  یجامعه آمار انجام  شکیدان  دندانپز

شک شکده علوم پز ست  250شاپور اهواز به تعداد  یجند یدان صورت نفری  151نمونه  کهنفر ا ساده به  صادفی  در ت

و  هی. تجزقرار گرفتاستفاده  مورد tو آزمون  اریو انحراف مع نیانگیمربوط به م هایشاخص .پژوهش مشارکت داشتند

 شد. انجام 23نسخه  SPSSاز نرم افزار  داده ها با استفاده لیتحل

 با برابر کرونا میانگین نمرات حین 1دهان و فک و صورت یشناس بیدرس آس در خصوص نشان داد یافته ها نتایج:

 کرونا از قبلو  00/17برابر با  حین کرونامیانگین نمرات  یدندان عمل یآناتوم ،41/12 با برابر کرونا از قبل و 98/15

با  یانگین نمرات  2 یداخل یهایماریب، 14/12برابر  نام با  حین کرو بلو  48/16برابر  نا از ق با  کرو ، 54/12برابر 

دهان و فک و صوووورت  یجراحو  30/12برابر با  کرونا از قبلو  00/17برابر با  حین کرونامیانگین نمرات ی فارماکولوژ

رشوووته  یعموم یمقطع دکترا انیدانشوووجو 62/12 با برابر کرونا از قبل و 95/16 با برابر کرونا حین نمرات میانگین 1

 دارد. ریشاپور اهواز تاث یجند یدر دانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک

مورد  یدر دروس تخصووصوو انینمرات دانشووجو نیانگیم نینشووان داد که ب t یا سووهیآزمون مقا جینتا نتیجه گیری:

 داشته است. شینمرات در دوران کرونا افزا نیانگیوجود دارد و م یدار یکرونا، تفاوت معن یپاندم نیقبل و ح یبررس
 

 

 .، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازدندانپزشکی دانشجویان ،کرونا تحصیلی، عملکرد کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 کیبه عنوان  دانشوووجویان یلیامروزه عملکرد تحصووو

مورد توجه  عالی نظام آموزش یابیارز یبرا مهم شووواخص

یان یلیتحصووو عملکرد. ردیگیقرار م از  یکی، دانشوووجو

محسوووو   آموزشوووی عملکردی ابیارز یاهراه نیمهمتر

 یلیحصرم تمعدل ت و نمرات زین دانشجویان یو برا شودیم

 یلیتحص مقاطعه ورود ب یآنها برا یعلم یهاییمعرف توانا

 یبرا هموارهی لیرو، عملکرد تحصوو نی. از اباشوودیباالتر م

 یتیتربۀ و پژوهشووگران حوز نی، والددانشووجویانمعلمان، 

به همبوده ا تیحائز اهم قان و نیسووووت و  لت، محق  ع

س یتیترب متخصصان شناخت  یپژوهشها یاریب خود را بر 

 اندمتمرکز کرده یلیتحص شرفتیو مرتبط با پ موثر عوامل

تحصیلی دانشجویان  عملکرد (.1398)حسنی و حمزه نژاد 

پزشکی می تواند منجر به ارائه بهتر خدمات حوزه سالمت 

با موفقیت یا عدم موفقیت توانند شود. عوامل گوناگونی می

 دانشجویان، آموزشی مسائل به . توجهایشان مرتبط باشد

صا صو شکی، خ شجویان پز ستقیمی تاثیر دان  آینده در م

 به منوط سالمت حوزه ارائه خدمات دارد. جامعه سالمت

شجویانی تربیت ست دان صیل، در طول که ا  محتوای تح

شی ش یادگرفته شکل بهترین به را مرتبط آموز  از .ندبا

ویژه  به و پزشووکی علوم های رشووته دانشووجویان که آنجا

شته شکی، ر  ارتقاء و حفظ تأمین، دار عهده آینده در پز

سالمت سائل باید بود، خواهند جامعه سطح   آن مرتبط م

گیرد )کمالی و رضووایی  قرار توجه مورد شووکل ویژه به ها

 وجود بسیاری عوامل ( معتقد است2018) بغداد .(1399

 دانش است. تأثیرگذار تحصیلی عملکرد کسب که در دارد

 تدریس های روش اساتید، درسی، برنامه آموزان، محتوای

 در خصوووص به توانند می یادگیری های و محیط ها آن

 شوند. منجر تحصیلی نارسایی به علوم پزشکی های زمینه

مراکز  یکرونا، برخ روسیو یریگ تا قبل از بحران همه

علم وآموزش  ندهیآ در مورد ییهاینیبشیپ یمعتبر علم

ند. در اداشوووته یعال به گزارش  روسیبحران و انیا کرونا 

 مؤسووسووانی سووطح ملّ کشووور در جهان در 192 ونسووکو،ی

در  رندگانیادگیاند. تعداد کرده لیخود را تعط یآموزشووو

درصد از  92وحدود  نفراست 1570000000کشورها  نیا

 مطابق اند.شده ممحرو چهره به چهرهتعداد از آموزش  نیا

سنج سه  ینظر س شجو 58صرفا  QSمؤ صد از دان  انیدر

مه عالقه نیآنال یهاسکال کننده در شووورکت به ادا مند 

 نیا به یلیدرصد تما 42بوده و  نیآنال یآموزش هایبرنامه

شته شگاه المللیبین انجمن اند.نوع آموزش ندا  یک هادان

ستقل جهانی سازمان ست م سیس 1950 سال از که ا  تأ

 این اسوت. ارتباط در یونسوکو با رسومی به طور و شوده

 خود می نویسد که بیش از یک میلیارد گزارش در انجمن

شجو و آموزدانش سر در دان شیوع  دلیل به زمین کره سرا

 دانشووگاه ها و مدارس تعطیلی تحت تأثیر کرونا ویروس

 (.1399دارند )ذاکر صالحی  قرار

بل ا یو حت 2019در سوووال  یدز ق ، رشووود و 19کوو

با  .آموزش وجود داشوووته اسوووت یدر فناور ییباال رشیپذ

سال  کایدالر آمر اردیلیم 18.66 یجهان یگذار هیسرما در 

 350به  2025شووود که تا سووال  یزده م نی، تخم 2019

 یها سووتمی. سوو(2021)بیکراسووتاف دالر برسوود  اردیلیم

ع یریادگی تیریمد  یهم برا یالهم اکنون در آموزش 

شجود سال  انیان ست. در  شگاه و هم از راه دور معمول ا دان

 عیسر اریبا نرخ بس نی، نرخ رشد ساالنه ثبت نام آنال2015

بود و در  شیدرصوود در هر سووال در حال افزا 30از  شیب

عداد دانش آموزان2019سوووال  قل  ی، ت دوره  کیکه حدا

زبان  تیجمعدرصوود از کل  7/34گذرانند به  یرا م نیآنال

سر جهان افزا آموزان سال  لیدر اوا. است افتهی شیدر سرا

مدارس و دانشوووگاه ها  یلیمنجر به تعط 19کووید ، 2020

دانش آموز  اردیلیم2/1 در سراسر جهان شده است و حدود

 زیمتما شیامر منجر به افزا نیشوووند. ا یاز کالس خارج م

آموزش از راه  نبه موجب آ، شوووود یاز راه دور م یریادگی

شود. طبق  یانجام م تالیجید یعامل ها ستمیس دور و در

شوووده  یزیبرنامه ر نیآنال یریادگی، (2020)گفته هاجز 

بحران است،  کیدر پاسخ به  نیآنال رییکامالً متفاوت از تغ

 ئتیه یاعضووا یتواند برا یم رییتغ نیسوورعت انجام ا رایز

 .(2021)ال سعید  دتکان دهنده باش دانشجویانو  یعلم
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 یهادغدغه یدر کنار تمام یعلوم پزشووک انیدانشووجو

کادر درمان در  یروهاین ریدر کنار سووا یو آموزشوو یصوونف

 یهاجبهه مقابله با کرونا فعاالنه حضووور داشووته و در حوزه

مات  ،یریشوووگیمختلف پ قدا مان، آموزش، پژوهش و ا در

داوطلبانه  یهااند؛ کمکخدمت پرداخته هیبه ارا یجهاد

 4030حضور فعال در سامانه  ،یریشگیدر حوزه درمان و پ

شت، ارا مرتبط با  یهایسازها و آگاهآموزش هیوزارت بهدا

 ،یآموزشووو ینارهایوب یمتنوع، برگزار یهاکرونا در قالب

 جامبرخوردار و ان در مناطق کم یبهداشووت یهاجیپک عیتوز

ضوع کرونا برخ یو هنر یفرهنگ یهاتیفعال  نیاز ا یبا مو

عال که  هاتیف نان نبوده  مه دارد.  زیهمچ در این بین ادا

ندی آموزش  مانب مه ریزی و ز نا به بر مشوووکالت مربوط 

جازی  گذار، دیاز طرف اسوووواتم از  یمیحجم عظ یبار

زمان محدود امتحانات، عدم برگشووت به سووؤاالت ،هالیفا

وجود دارد،  ینیبال یهاآموزش یبرا که یقبل و مشوووکالت

)منتظر  ه اسووتمتضوورر کردبه لحاظ معدل را  انیدانشووجو

1399). 

( در پژوهشی به این نتیجه رسید 1399ذاکر صالحی )

 یامدهایو پ راتیاصوول وجود تأث یخبرگان آموزش عالکه 

 ن،ی. همچناندرفتهیرا پذ یبرآموزش عال 19ووودیبحران کوو

 یو سوواده نبوده و دارا طیبسوو راتیتأث نیآنان ا دگاهیاز د

ست. همان یو متنوع عیابعاد وس که مالحظه شد، در هگونا

عاد هفت کیهر  نه از اب قل  ندهیآ به معطوفگا  کیحدا

درصد موافق وجود دارد. 50 یباال نیانگیمرجّح با م ویسنار

که ب ند کالن  مال وقوع را از نظر  نیشوووتریسوووه رو احت

 یریادگی تی( تقو1انداز: عبارت بیدارند به ترت انیپاسخگو

 شوودنیو مجاز نیادیصووورت تحوّل بن)اما نه بهیکیالکترون

( توجه 3و  ؛ینشووگاهدا یدر سووبک زندگ ریی( تغ2کامل(؛ 

 یوهایسنار نیشتریسه روند ب نی. ایدارپایبه مقوله  شتریب

 در (2020فرناندز ) اند.داده یمرجّح را در درون خود جا

 شووودید بین نابرابری بروز خطر به نسوووبت خود مقاله

تایج براسووواس هادانشوووگاه  انجمن جهانی تحقیقات ن

شگاه المللیبین شدار دادهدان ستدالل مقاله اند. اینها ه  ا

 ویروس از پس بهتر جهان یک گیریشووکل که کندمی

 که است نیازمند دمکراتیکی و مدنی هایبه دانشگاه کرونا

 همدل و دانشووجویان اخالقی آموزش و دانش تولید در

 د.کنن ایفا نقش پایدار و عادالنه دمکراتیک، جوامع برای

شی شایخی ) پژوه ستمرد و م شان داد آموزش ( 1400د ن

بر عملکرد تحصیلی دانشجویان  کرونا دوران در الکترونیکی

جایگزین  ند  گذار اسوووت و آموزش الکترونیکی می توا اثر

مناسووبی برای آموزش حضوووری باشوود. همچینین سووطح 

ضایتمندی ست ر سط ا شجویان در حد متو  . رودرگویزدان

ش2021) شان داد ( نیز در پژوه شی ن با عملکرد  جویاندان

نسووبت  2020تر در ترم بهار سووال  نییبا عملکرد پا نییپا

 نپایی درصد 5به همساالن با درآمد باالتر در هر دو نمره )

صد 11تر( و اعتبارات ) سب( کمتر در ، مقابل در. کردند ک

معدل  عیتوز ییچهارم انتها کیکم درآمد در  انیدانشووجو

 از باالتر درصد 9الن با درآمد باالتر با از همسا 2019 زییپا

 سوووینتما پژوهش کنند. یم عمل بهتر 2020 بهار معدل

-کووید اپیدمی مهار عدم صورت در که داد (، نشان2020)

 دانشووجویان قبولی درصوود ممکن، زمان ترین کوتاه در 19

 انواع از یک هر انجام .یابد می کاهش ریاضوووی آزمون در

جازی آموزش مختلف نت، طریق از م نای به اینتر  فدا مع

 تقلب خطر افزایش. اسوووت دیگر روش یا طریق یک کردن

گام در یابی، هن ماعی انزوای ارز فت عدم و اجت  پیشووور

 های¬چالش از برخی فقط افراد، در ارتباطی های¬مهارت

. گیرد قرار توجه مورد باید که اسوووت الکترونیکی آموزش

شهای ضعف نقاط سایر  بازخورد: شامل الکترونیکی آموز

یان حدود آنالین دانشوووجو  الکترونیکی آموزش اسوووت، م

 به الکترونیکی آموزش شود، اجتماعی انزوای باعث میتواند

 دارد، نیاز قوی زمان مدیریت و انگیزشوووی خود مهارتهای

 آنالین، دانشووجویان در ارتباطی مهارتهای پیشوورفت عدم

شگیری س پیچیده آنالین ارزیابی هنگام در تقلب از پی  ت،ا

 روی تمرین به بیشتر دارند تمایل مجازی آموزش مدرسان

 چهره ارتباط فاقد الکترونیکی آموزش کنند، تمرکز تئوری

ست، چهره به شی محتوای تولید ا  آموزش چالش، پر آموز

 آموزش اسوووت، ها¬رشوووته برخی به محدود الکترونیکی

 غیرقابل ای¬رایانه سوووواد فاقد جمعیت برای الکترونیکی
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سی ستر س د ضمین و اعتبار عدم ت،ا  آموزش در کیفیت ت

 (.2020 وانگ، و شی) دارد وجود نیز الکترونیکی

 7دارای  اهواز دانشووگاه علوم پزشووکی جندی شوواپور

شجویی  شتی، دان شی، بهدا شامل: آموز ست که  معاونت ا

غذا و دارو و  ناوری،  قات و ف بانی، تحقی فرهنگی، پشوووتی

شد؛ و هم اکنون ددرمان می شت و ش 21ارای با بکه بهدا

مرکز  24دانشووکده،  11درمان در شووهرسووتانهای مختلف، 

مرکز آموزش  16بیمارسووتان و  30بهداشووت شووهرسووتان، 

شغول  ستان م سطح ا ست که به ارائه خدمات در  بهورزی ا

ای مادر و این دانشگاه بعنوان یکی از دانشگاه ه .باشندمی

شور مطرح بوده و در رتبه بندی تعداد 1تیپ  سطح ک  در 

 )وبگاه مثاالت،در بین ده دانشوووگاه برتر کشوووور قرار دارد

 (.1400رسمی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

ص شرفتیپ شجو یلیتح و عوامل موثر درآن از  انیدان

 یآموزشووو رانیمد نیپژوهشوووگران و همچن یها تیاولو

از این رو هدف پژوهش حاضوور بررسووی  دانشووگاه هاسووت.

 نیقبل و ح دندانپزشووکی انیدانشووجو عملکرد تحصوویلی

 است  1400در سال کرونا  یپاندم

 

 مواد و روش ها

 یدادیپس رو وهیاست که به ش توصیفی پژوهش حاضر

دانشجویان  هیکل یجامعه آمار. ( انجام شد یا سهیمقا ی)عل

شاپور اهواز به  یجند یدانشکده علوم پزشک دندانپزشکی

تصادفی  یریبه صورت نمونه گ کهنفر است  250تعداد 

نفر به  151ساده طبق جدول گرجسی و مورگان تعداد 

پژوهشگر ضمن هماهنگی قبلی  .ندشدعنوان نمونه انتخا  

با مراجعه به بخش آموزش دانشگاه علوم پزشکی جندی 

دهان و فک و  یشناس بیآسدروس شاپور اهواز نمرات 

، (2) یداخل یهایماریبی، دندان عمل یآناتوم، (1صورت )

قبل و  (1) صورت و فک و دهان ی جراحی ووژفارماکول

روش حین کرونا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. 

پژوهش  نیدر اای بود. گردآوری اطالعات میدانی و کتابخانه

مورد استفاده قرار  یو استنباط یفیآمار توص هایروش

و  نیانگیمربوط به م هایشاخص یفیگرفت. در بخش توص

ها  هیآزمون فرضبرای  یبخش استنباط و در ار،یانحراف مع

و  هیتجز یاستفاده شد. برا مستقل و وابسته tاز آزمون 

 23نسخه  SPSSاز نرم افزار  قیتحق نای در هاداده لیتحل

 05/0 یدار یپژوهش سطح معن نی. در استاستفاده شده ا

در هنگام ثبت و ضبط اطالعات از نمرات  در نظر گرفته شد.

جهت احترام به حقوق دانشجویان و  دانشجویان سعی شد

رعایت مالحظات اخالقی اسامی دانشجویان کدگذاری شود 

 و از کد برای شناسایی نمونه استفاده شود. 

 

 یافته ها

ضر  شارکت کنندگان در پژوهش حا صد زن و  56م در

صد مرد بودند. 44 سنی 63که  در صد در گروه  تا  21 در

سنی  25 سال ، 23 صد در گروه   12و  ل به باالسا 27در

 قرار دارند. سال 27تا  24درصد در گروه سنی 

ضیه  سنمره درس میانگین  برکرونا  یپاندم :1فر  بیآ

 یمقطع دکترا انیدانشجو 1دهان و فک و صورت  یشناس

 یجند یدر دانشگاه علوم پزشک یرشته دندانپزشک یعموم

 دارد. ریشاپور اهواز تاث

 (1دهان و فک و صورت ) یشناس بینمره درس آسبر کرونا  یپاندمین و انحراف معیار تأثیر مستقل و میانگ tآزمون  .1جدول 

Table 1. Independent t-test and mean and standard deviation of the effect of corona pandemic on the 

score of oral and maxillofacial pathology course (1) 
 سطح

 معنا داری 
 میانگین خطای معیار T ادیدرجه آز

 انحراف

 استاندارد
 آزمون متغیرها میانگین

0.000 300 69/9 
 بیکرونا بر نمره درس آس یپاندم ریتأث قبل کرونا 41/12 83/3 31/0

 حین کرونا 98/15 39/2 19/0 (1دهان و فک و صورت ) یشناس
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بر کرونا  یپاندمآمار برای آزمون تاثیر  1مطابق جدول 

نشان  (1دهان و فک و صورت ) یشناس بیه درس آسنمر

یانگین  نا بیشوووتر از م یانگین نمرات حین کرو می دهد م

نمرات قبل کرونا بوده اسوووت. با توجه به نتایج به دسوووت 

مسووتقل، و سووطح معناداری بدسووت آمده  tآمده از آزمون 

تفوواوت معنوواداری وجود 000/0) ( میووان دو دسوووتووه 

توجه به سطح معناداری بدست (. بنابراین با p<0.05دارد)

 یپاندمآمده در حین کرونا می توان چنین بیان داشت که 

سبا میانگین کرونا  س بینمره درس آ دهان و فک و  یشنا

رشوووته  یعموم یمقطع دکترا انی( دانشوووجو1صوووورت )

شک شک یدندانپز شگاه علوم پز  شاپور اهواز یجند یدر دان

 ته است.رابطه مثبت و معنی داری داش تأثیر مثبت 

ضیه  سب نمره درس آناتوم یپاندم: 2فر  یکرونا در ک

رشوووته  یعموم یمقطع دکترا انیدانشوووجو یدندان عمل

شک شک یدندانپز شگاه علوم پز شاپور اهواز  یجند یدر دان

 دارد. ریتاث

 یملدندان ع ینمره درس آناتومبر کرونا  یپاندممستقل و میانگین و انحراف معیار تأثیر  tمون . آز2جدول 

Table 2. Independent t-test and mean and standard deviation of corona pandemic effect on practical tooth anatomy course score 

 سطح

 معنا داری 
 T درجه آزادی

 خطای معیار

 میانگین

 انحراف

 استاندارد
 آزمون متغیرها میانگین

000/0 300 313/15 
 وناقبل کر 14/12 29/3 26/0

 یدندان عمل یکرونا بر نمره درس آناتوم یپاندم ریتأث
 حین کرونا 00/17 09/2 17/0

 

بر کرونا  یپاندمآمار برای آزمون تاثیر  2مطابق جدول 

ی نشان می دهد میانگین دندان عمل ینمره درس آناتوم

نمرات حین کرونا بیشتر از میانگین نمرات قبل کرونا بوده 

مستقل، و  tنتایج به دست آمده از آزمون  است. با توجه به

( میان دو دسته تفاوت 000/0سطح معناداری بدست آمده )

(. بنابراین با توجه به سطح p<0/05معناداری وجود دارد)

معناداری بدست آمده در حین کرونا می توان چنین بیان 

دندان  یکرونا در کسب نمره درس آناتوم یپاندمداشت که 

 یرشته دندانپزشک یعموم یمقطع دکترا انیدانشجو یعمل

تأثیر مثبت  شاپور اهواز یجند یدر دانشگاه علوم پزشک

 داشته باشد.

 یهایماریکرونا در کسب نمره درس ب یپاندم: 3فرضیه

رشته  یعموم یمقطع دکترا انی( دانشجو2) یداخل

شاپور اهواز  یجند یدر دانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک

 دارد. ریتاث

 

 (2) یداخل یهایمارینمره درس ببر کرونا  یپاندممستقل و میانگین و انحراف معیار تأثیر  tآزمون  .3جدول 

Table 3. Independent t-test and mean and standard deviation of corona pandemic effect on internal 

medicine course score (2) 

 سطح

 معنا داری 

درجه 

 آزادی
T آزمون متغیرها یانگینم استاندارد انحراف میانگین خطای معیار 

000/0 300 519/11 
س کرونا بر نمره در یپاندم ریتأث قبل کرونا 54/12 50/3 28/0

 حین کرونا 48/16 30/2 18/0 (2) یداخل یهایماریب

 

بر کرونا  یپاندمآمار برای آزمون تاثیر  3 مطابق جدول

نشان می دهد میانگین  (2) یداخل یهایمارینمره درس ب

نمرات حین کرونا بیشتر از میانگین نمرات قبل کرونا بوده 

مستقل، و  tاست. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون 

( میان دو دسته تفاوت 000/0سطح معناداری بدست آمده )

(. بنابراین با توجه به سطح p<0/05معناداری وجود دارد)

معناداری بدست آمده در حین کرونا می توان چنین بیان 

 یهایماریکرونا در کسب نمره درس ب یپاندمداشت که 
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رشته  یعموم یمقطع دکترا انی( دانشجو2) یداخل

 شاپور اهواز یجند یدر دانشگاه علوم پزشک ینپزشکدندا

 تأثیر مثبت داشته باشد.

کرونا در کسب نمره درس  یپاندم: 4فرضیه 

رشته  یعموم یمقطع دکترا انیدانشجو یفارماکولوژ

شاپور اهواز  یجند یدر دانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک

 دارد. ریتاث

 یکرونا در کسب نمره درس جراح یپاندم: 5فرضیه 

 یعموم یمقطع دکترا انی( دانشجو1دهان و فک و صورت )

شاپور  یجند یدر دانشگاه علوم پزشک یرشته دندانپزشک

 دارد. ریاهواز تاث

 

. 

 

 (1) صورت و فک و دهان و جراحی ینمره درس فارماکولوژبر کرونا  یپاندممستقل و میانگین و انحراف معیار تأثیر  tآزمون  .4جدول 

Table 4. Independent t-test and mean and standard deviation of corona pandemic effect on 

pharmacology course score and maxillofacial surgery course (1) 

 سطح

 معنا داری 

درجه 

 آزادی
T 

 خطای معیار

 میانگین

 انحراف

 استاندارد
 آزمون متغیرها میانگین

000/0 300 425/15 

 یپاندم ریتأث قبل کرونا 30/12 12/3 25/0

کرونا بر نمره 

درس 

 یفارماکولوژ

 حین کرونا 00/17 05/2 16/0

000/0 300 349/14 

 کرونا قبل 62/12 07/3 24/0
 پاندمی تأثیر

 نمره بر کرونا

 جراحی درس

 و فک و دهان

 (1) صورت

 کرونا حین 95/16 08/2 16/0

 

بر کرونا  یپاندمآمار برای آزمون تاثیر  4 مطابق جدول

ی نشوووان می دهد میانگین نمرات نمره درس فارماکولوژ

ست.  شتر از میانگین نمرات قبل کرونا بوده ا حین کرونا بی

مستقل، و سطح  tبا توجه به نتایج به دست آمده از آزمون 

( میان دو دسوووته تفاوت 000/0معناداری بدسوووت آمده )

سطح p<0/05)معناداری وجود دارد (. بنابراین با توجه به 

معناداری بدسووت آمده در حین کرونا می توان چنین بیان 

شت که  سب نمره درس فارماکولوژ یپاندمدا  یکرونا در ک

شجو شک یعموم یمقطع دکترا انیدان شته دندانپز در  یر

تأثیر مثبت  شووواپور اهواز یجند یدانشوووگاه علوم پزشوووک

نمره بر کرونا  یپاندماثیر آمار برای آزمون ت داشووته باشوود.

نشووان می دهد  (1دهان و فک و صووورت ) یدرس جراح

میانگین نمرات حین کرونا بیشوووتر از میانگین نمرات قبل 

 tکرونا بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون 

سطح معناداری بدست آمده ) ستقل، و  ( میان دو 000/0م

(. بنابراین با p<0/05دسوووته تفاوت معناداری وجود دارد)

توجه به سووطح معناداری بدسووت آمده در حین کرونا می 

کرونا در کسووب نمره  یپاندمتوان چنین بیان داشووت که 

صورت ) یدرس جراح شجو1دهان و فک و  مقطع  انی( دان

در دانشوووگاه علوم  یرشوووته دندانپزشوووک یعموم یدکترا

 تأثیر مثبت داشته باشد. شاپور اهواز یجند یپزشک

   

 و نتیجه گیری بحث

کرونا در  یپاندمتأثیر حاضووور حاکی از تایید  پژوهش

( 1دهان و فک و صورت ) یشناس بیکسب نمره درس آس

شجو شک یعموم یمقطع دکترا انیدان شته دندانپز در  یر

. نتایج اسووت شوواپور اهواز یجند یدانشووگاه علوم پزشووک

ضر با یافته ستمردپژوهش حا شایخی و های د ( 1400) م
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( 2021) رودرگویز( 1399) ذاکرصووالحی( 1399) رضووایی

 ایگلزیاس (2021) اسووتا  و اوداکادو (2021) سووعید ال

( 2021) وارگاآتکینز و لیمنیو( 2021) همکاران و پراداس

همسو و هماهنگ ( 2021) همکاران و راتمانسکایا اوسیپوو،

ست. ساندر تبیین این یافته می ا  دنبال به توان گفت،مدر

 مشووارکت افزایش برای ها اسووتراتژی بهترین از اسووتفاده

شجویان در ستند19-کووید بحران در آنالین محیط دان . ه

دانشجویان  تالش و مشارکت میزان دانشجویان به مشارکت

نگ) دارد اشووواره یادگیری در  که ،(2019 همکاران و وا

 محققان. دهد می افزایش دانشجویان را تحصیلی پیشرفت

 اسووت دانشووجویان ممکن مشووارکت که بودند معتقد دیگر

 و برگدال) بخشووود بهبود را اسوووتقامت و عملکرد حفظ،

 دانشوووجویان به مشوووارکت(. 2020 باند و 2020 همکاران

 در ویژه به عملکرد، و یادگیری بر مهمی تأثیرات عنوان

 مطالعات های یافته. شووود می شووناخته آنالین، یادگیری

 تحصیل، تر  میزان کاهش برای مشارکت اهمیت بر قبلی

شجویان در انزوای  می تأکید آنها حفظ و آنالین محیط دان

ند نگ) ک کاران و انسوووو کاران و مارتین 2017 هم  هم

 بر آن تأثیر و فراگیران مشارکت( 2017) اندرسون(. 2018

مل را یادگیری  یادگیری عملکرد در برانگیزی چالش عا

ید و کرد ذکر جه با با  محیط از موجود های داده به تو

 . شود گیری اندازه آنالین یادگیری

 یپاندمها نشووان دهنده تأثیر یافتهدر فرضوویه دوم نیز 

 انیدانشجو یدندان عمل یکرونا در کسب نمره درس آناتوم

در دانشگاه علوم  یرشته دندانپزشک یعموم یمقطع دکترا

را نشووان داد. نتایج پژوهش  شوواپور اهواز یجند یپزشووک

 و( 1399) ذاکرصالحی( 1399) های رضاییحاضر با یافته

در  همسووو و هماهنگ اسووت. (2021) اسووتا  و اوداکادو

 را19-کووید کمی توان گفت، مطالعاتتبیین این یافته می

 19-کووید. کرد برجسوووته آموزشوووی مطالعات با رابطه در

یان بر عمیقی تأثیر یان پزشوووکی، دانشوووجو  دانشوووجو

ندانپزشوووکی  انجمن اخیراً. دارد رادیولوژی کارآموزان و د

 بر 19-کووید که داد نشووان آمریکا دامپزشووکی پزشووکی

 را پاسووخ 2000 حدود که بزرگ نظرسوونجی یک اسوواس

 می منفی تأثیر دامپزشکی های شیوه روی شود، می شامل

 . گذارد

کرونا  یپاندمها نشان دهنده تأثیر یافتهدر فرضیه سوم 

 انی( دانشوووجو2) یداخل یهایماریدر کسوووب نمره درس ب

در دانشگاه علوم  یرشته دندانپزشک یعموم یمقطع دکترا

نتایج پژوهش  .دهدرا نشان می شاپور اهواز یجند یپزشک

 (2021) سعید ال( 1399) های ذاکرصالحیحاضر با یافته

در  همسووو و هماهنگ اسووت. (2021) اسووتا  و اوداکادو

 ایمن و راحت سالم، محیط توان گفت،تبیین این یافته می

 مطالعه هیچ حال، این با کند. می کمک عملکرد بهبود به

ید تأثیر مورد در ای یان بر19-کوو نه در دانشوووجو  زمی

شکی شکی پز شده انجام دامپز ست ن (. 2020 عزیز و آیر) ا

 1.11 ± 4.02 ارزیابی میانگین که است داده نشان ها داده

 معتقد درصد96.7 کنندگان، شرکت اکثر. است بوده امتیاز

 مختلف درجات با19-کووید گیری همه قرنطینه که بودند

 .گذارد می تأثیر آنها تحصیلی عملکرد بر

 یپاندمها نشووان دهنده تأثیر یافتهدر فرضوویه چهارم 

سب نمره درس فارماکولوژ شجو یکرونا در ک مقطع  انیدان

در دانشوووگاه علوم  یرشوووته دندانپزشوووک یعموم یدکترا

شان می شاپور اهواز یجند یپزشک دهد نتایج پژوهش را ن

ضر با یافته ستمردحا شایخی و های د ضایی( 1400) م  ر

 همکاران و ریسوووکو آلوارز و (2021) سوووعید ال( 1399)

در تبیین این یافته . همسوووو و هماهنگ اسوووت( 2020)

سنده چندین توان گفت،می سر در نوی  مورد در جهان سرا

صیلی عملکرد بر 19-کووید تأثیر شجویان تح شگاه دان  دان

همکاران  و گونزالز مثال، عنوان به. اند داده انجام تحقیقاتی

یت اثرات (2020) حدود ید م  یادگیری عملکرد بر19-کوو

دانشگاه  در ویژه به عالی، آموزش دانشجویان در خودگردان

 و گونزالز نتیجه، در. کرد تحلیل و تجزیه را پزشکی مادرید

ند یافت کاران در نه این که هم بت تأثیر قرنطی بل مث  قا

 به که دارد، آموزان دانش تحصووویلی عملکرد بر توجهی

 عادت یک در دانشووجویان یادگیری های اسووتراتژی بهبود

 این، بر عالوه. کند می کمک آنها کارآیی بهبود به مسووتمر

-کووید گیری همه طول در که دریافتند نویسووندگان این
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 پاسخگویی، زمان مانند دیگری مشکالت دانشجویان با ،19

 با رودررو تعامل عدم و سنتی اجتماعی روابط برقراری عدم

جه مدرس ند می موا قات در. شوووو یاکور  دیگر، تحقی دمو

 در المللی غنا بین دانشوووجویان رضوووایت میزان (،2020)

 گیری همه طول در را چین در عالی آموزش موسوووسوووات

 .داد قرار تحلیل و تجزیه مورد 19-کووید

 یپاندمها نشوووان دهنده تأثیر یافتهدر فرضووویه پنجم 

دهان و فک و صووورت  یکرونا در کسووب نمره درس جراح

شجو1) شک یعموم یمقطع دکترا انی( دان شته دندانپز  یر

را نشووان  شوواپور اهواز یجند یدر دانشووگاه علوم پزشووک

تایج پژوهش حاضووور با یافتهمی  و های دسوووتمرددهد ن

( 1399) ذاکرصوالحی( 1399) رضوایی( 1400) مشوایخی

 اسووتا  و اوداکادو (2021) سووعید ال( 2021) رودرگویز

در تبیین این یافته  همسوووو و هماهنگ اسوووت. (2021)

دانشوووجویان علوم پزشوووکی در کنار تمامی  توان گفت،می

شتهدغدغه شی؛ به جهت ماهیت ر صنفی و آموز ای و های 

در کنار  ای خود طی یکسووال گذشووتهبنا به رسووالت حرفه

سووایر نیروهای کادر درمان در جبهه مقابله با کرونا فعاالنه 

های مختلف پیشووگیری، درمان، حضووور داشووته و در حوزه

مت  خد یه  به ارا هادی  مات ج قدا آموزش، پژوهش و ا

 .اندپرداخته

های عملی آزمایشووگاهی و کالسشووود پیشوونهاد می

و سووایر آموزش در عرصووه دانشووجویان کارآموزی پزشووکی 

ها به شوورط کامل بودن واکسوویناسوویون و با رعایت رشووته

کل یت پروت با اولو به صوووورت ترکیبی  هداشوووتی،  های ب

در شووود پیشوونهاد می .حضوووری برنامه ریزی و اجرا شووود

هایی که در ها، کلیه آموزشمراکز بیمارسووتانی و دانشووکده

و  case-reportقالب گزارش صووبحگاهی، ژورنال کال ، 

شووووند، متناسوووب با امکانات می برگزار میجلسوووات عل

ها با رعایت پروتکل های گروههای آموزشووی و بیمارسووتان

صورت برنامه شتی، به  های ترکیبی با اولویت حضوری بهدا

 .اجرایی شود

 

 

 و قدردانیکر تش

 شرکت جویاندانش کلیه از حاضر مطالعه نویسندگان

 ن ای. ددارن را دردانیق و کرتش کمال پژوهش در کننده

ده در م شاانجپایان نامه کارشناسی ارشد  مقاله برگرفته از

مصو   با کد آزاد اسالمی واحد امیدیه دانشگاه

 باشد.می 1872919714448471400162447445
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