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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 intracorona 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.
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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 Precorona 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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مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال سیزدهم ،شماره  ،2تابستان 1401

مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع دکترای عمومی رشته دندانپزشکی قبل و حین
پاندومی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
شهرزاد کاهکش :دانشجو ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،امیدیه ،ایران.
محمدرضا طاهری* :دکترای تخصصی علوم تربیتی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز،
ایران.

چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع دکترای عمومی رشته دندانپزشکی قبل و
حین پاندومی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال  1400انجام گرفت.
روش کار :پژوهش حا ضر تو صیفی ا ست و به شیوه پس رویدادی انجام شد .جامعه آماری دان شجویان دندانپز شکی
دان شکده علوم پز شکی جندی شاپور اهواز به تعداد  250نفر ا ست که نمونه  151نفری به صورت ت صادفی ساده در
پژوهش مشارکت داشتند .شاخصهای مربوط به میانگین و انحراف معیار و آزمون  tمورد استفاده قرار گرفت .تجزیه و
تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  23انجام شد.
نتایج :یافته ها نشان داد در خصوص درس آسیب شناسی دهان و فک و صورت 1میانگین نمرات حین کرونا برابر با
 15/98و قبل از کرونا برابر با  ،12/41آناتومی دندان عملی میانگین نمرات حین کرونا برابر با  17/00و قبل از کرونا
برابر با  ،12/14بی ماری های داخلی  2م یانگین نمرات حین کرو نا برابر با  16/48و ق بل از کرو نا برابر با ،12/54
فارماکولوژی میانگین نمرات حین کرونا برابر با  17/00و قبل از کرونا برابر با  12/30و جراحی دهان و فک و صوووورت
 1میانگین نمرات حین کرونا برابر با  16/95و قبل از کرونا برابر با  12/62دانشوووجویان مقطع دکترای عمومی رشوووته
دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاثیر دارد.
نتیجه گیری :نتایج آزمون مقایسووه ای  tنشووان داد که بین میانگین نمرات دانشووجویان در دروس تخصووص وی مورد
بررسی قبل و حین پاندمی کرونا ،تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین نمرات در دوران کرونا افزایش داشته است.
واژگان کلیدی :عملکرد تحصیلی ،کرونا ،دانشجویان دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

*نویسنده مسؤول :دکترای تخصصی علوم تربیتی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
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این کشورها  1570000000نفراست وحدود  92درصد از

مقدمه
امروزه عملکرد تحصووویلی دانشوووجویان به عنوان یک

این تعداد از آموزش چهره به چهره محروم شدهاند .مطابق

شووواخص مهم برای ارزیابی نظام آموزش عالی مورد توجه

نظر سنجی مؤ س سه  QSصرفا  58در صد از دان شجویان

قرار میگیرد .عملکرد تحصووویلی دانشوووجو یان ،یکی از

شووورکت کننده در کالس های آنالین عالقهمند به ادامه

مهمترین راه های ارز یابی عملکرد آموزشوووی محسوووو

برنامههای آموزشی آنالین بوده و  42درصد تمایلی به این

میشود و برای دانشجویان نیز نمرات و معدل ترم تحصیلی

نوع آموزش ندا شتهاند .انجمن بینالمللی دان شگاهها یک

معرف تواناییهای علمی آنها برای ورود به مقاطع تحصیلی

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

باالتر میباشوود .از این رو ،عملکرد تحصوویلی همواره برای

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

معلمان ،دانشووجویان ،والدین و پژوهشووگران حوزۀ تربیتی

انجمن در گزارش خود می نویسد که بیش از یک میلیارد

حائز اهم یت بوده اسووووت و به همین ع لت ،محق قان و

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

متخ ص صان تربیتی ب سیاری پژوه شهای خود را بر شناخت

ویروس کرونا تحت تأثیر تعطیلی مدارس و دانشووگاه ها

عوامل موثر و مرتبط با پی شرفت تح صیلی متمرکز کردهاند

قرار دارند (ذاکر صالحی .)1399

(حسنی و حمزه نژاد  .)1398عملکرد تحصیلی دانشجویان

در سوووال  2019و حتی ق بل از کووید ،19رشووود و

پز شکی می تواند منجر به ارائه بهتر خدمات حوزه سالمت

پذیرش باالیی در فناوری آموزش وجود داشوووته اسوووت .با

شود .عوامل گوناگونی میتوانند با موفقیت یا عدم موفقیت

سرمایه گذاری جهانی  18.66میلیارد دالر آمریکا در سال

ایشان مرتبط باشد .توجه به مسائل آموزشی دانشجویان،

 ، 2019تخمین زده می شووود که تا سووال  2025به 350

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

میلیارد دالر برسوود (بیکراسووتاف  .)2021سوویسووتم های

سالمت جامعه دارد .ارائه خدمات حوزه سالمت منوط به

مدیر یت یادگیری هم اکنون در آموزش عالی هم برای

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

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

آموز شی مرتبط را به بهترین شکل یادگرفته با شند .از

 ،2015نرخ رشد ساالنه ثبت نام آنالین با نرخ بسیار سریع

آنجا که دانشووجویان رشووته های علوم پزشووکی و به ویژه

بیش از  30درصوود در هر سووال در حال افزایش بود و در

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

سوووال  ،2019تعداد دانش آموزانی که حداقل یک دوره

سطح سالمت جامعه خواهند بود ،باید م سائل مرتبط آن

آنالین را می گذرانند به  34/7درصوود از کل جمعیت زبان

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

آموزان در سراسر جهان افزایش یافته است .در اوایل سال

 .)1399بغداد ( )2018معتقد است عوامل بسیاری وجود

 ،2020کووید  19منجر به تعطیلی مدارس و دانشوووگاه ها

دارد که در کسب عملکرد تحصیلی تأثیرگذار است .دانش

در سراسر جهان شده است و حدود 1/2میلیارد دانش آموز

آموزان ،محتوای برنامه درسی ،اساتید ،روش های تدریس

از کالس خارج می شوووند .این امر منجر به افزایش متمایز

آن ها و محیط های یادگیری می توانند به خصوووص در

یادگیری از راه دور می شوووود ،به موجب آن آموزش از راه

زمینه های علوم پزشکی به نارسایی تحصیلی منجر شوند.

دور و در سیستم عامل های دیجیتال انجام می شود .طبق

تا قبل از بحران همه گیری ویروس کرونا ،برخی مراکز

گفته هاجز ( ،)2020یادگیری آنالین برنامه ریزی شوووده

معتبر علمی پیشبینی هایی در مورد آی نده علم وآموزش

کامالً متفاوت از تغییر آنالین در پاسخ به یک بحران است،

عالی داشوووتهاند .در ا یان بحران ویروس کرونا به گزارش

زیرا سوورعت انجام این تغییر می تواند برای اعضووای هیئت

یونسووکو 192 ،کشووور در جهان در سووطح ملّی مؤسووسووان

علمی و دانشجویان تکان دهنده باشد (ال سعید .)2021

آموزشوووی خود را تعط یل کردهاند .تعداد یادگیرندگان در
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دانشووجویان علوم پزشووکی در کنار تمامی دغدغههای

کرونا به دانشگاههای مدنی و دمکراتیکی نیازمند است که

صوونفی و آموزش وی در کنار سووایر نیروهای کادر درمان در

در تولید دانش و آموزش دانشووجویان اخالقی و همدل

جبهه مقابله با کرونا فعاالنه حضووور داشووته و در حوزههای

برای جوامع دمکراتیک ،عادالنه و پایدار نقش ایفا کنند.

مختلف پیشوووگیری ،در مان ،آموزش ،پژوهش و ا قدا مات

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

جهادی به ارا یه خدمت پرداختهاند؛ کمک های داوطلبانه

الکترونیکی در دوران کرونا بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

در حوزه درمان و پی شگیری ،حضور فعال در سامانه 4030

اثر گذار اسوووت و آموزش الکترونیکی می توا ند جایگزین

وزارت بهدا شت ،ارایه آموزشها و آگاه سازیهای مرتبط با

مناسووبی برای آموزش حضوووری باشوود .همچینین سووطح

کرونا در قالب های متنوع ،برگزاری وبی نارهای آموزشوووی،

ر ضایتمندی دان شجویان در حد متو سط ا ست .رودرگویز

توزیع پکیجهای بهداشووتی در مناطق کم برخوردار و انجام

( )2021نیز در پژوه شی ن شان داد دان شجویان با عملکرد

فعالیتهای فرهنگی و هنری با مو ضوع کرونا برخی از این

پایین با عملکرد پایین تر در ترم بهار سووال  2020نسووبت

ف عال یت ها بوده که همچ نان نیز ادا مه دارد .در این بین

به هم ساالن با درآمد باالتر در هر دو نمره ( 5در صد پایین

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

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

م جازی از طرف اسووووات ید  ،بار گذاری حجم عظیمی از

دانشووجویان کم درآمد در یک چهارم انتهایی توزیع معدل

فایلها،زمان محدود امتحانات ،عدم برگشووت به سووؤاالت

پاییز  2019از همساالن با درآمد باالتر با  9درصد باالتر از

قبل و مشوووکالتی که برای آموزشهای بالینی وجود دارد،

معدل بهار  2020بهتر عمل می کنند .پژوهش سوووینتما

دانشووجویان را به لحاظ معدل متضوورر کرده اسووت (منتظر

( ،)2020نشان داد که در صورت عدم مهار اپیدمی کووید-

.)1399

 19در کوتاه ترین زمان ممکن ،درصوود دانشووجویان قبولی

ذاکر صالحی ( )1399در پژوهشی به این نتیجه رسید

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

که خبرگان آموزش عالی اصوول وجود تأثیرات و پیامدهای

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

بحران کوویدووو 19برآموزش عالی را پذیرفتهاند .همچنین،

کردن یک طریق یا روش دیگر اسوووت .افزایش خطر تقلب

از دیدگاه آنان این تأثیرات بسوویط و سوواده نبوده و دارای

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

ابعاد و سیع و متنوعی است .همانگونهکه مالحظه شد ،در

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

هر یک از اب عاد ه فت گا نه معطوف به آی نده حدا قل یک

آموزش الکترونیکی اسوووت که باید مورد توجه قرار گیرد.

سناریو مرجّح با میانگین باالی 50درصد موافق وجود دارد.

سایر نقاط ضعف آموز شهای الکترونیکی شامل :بازخورد

سوووه رو ند کالن که بیشوووترین احت مال وقوع را از نظر

دانشوووجو یان آنالین م حدود اسوووت ،آموزش الکترونیکی

پاسخگویان دارند به ترتیب عبارتانداز )1 :تقویت یادگیری

میتواند باعث انزوای اجتماعی شود ،آموزش الکترونیکی به

الکترونیکی(اما نه بهصووورت تحوّل بنیادین و مجازیشوودن

مهارتهای خود انگیزشوووی و مدیریت زمان قوی نیاز دارد،

کامل)؛  )2تغییر در سووبک زندگی دانشووگاهی؛ و  )3توجه

عدم پیشوورفت مهارتهای ارتباطی در دانشووجویان آنالین،

بیشتر به مقوله پایداری .این سه روند بیشترین سناریوهای

پی شگیری از تقلب در هنگام ارزیابی آنالین پیچیده ا ست،

مرجّح را در درون خود جای دادهاند .فرناندز ( )2020در

مدرسان آموزش مجازی تمایل دارند بیشتر به تمرین روی

مقاله خود نسوووبت به خطر بروز نابرابری شووودید بین

تئوری تمرکز کنند ،آموزش الکترونیکی فاقد ارتباط چهره

دانشوووگاه ها براسووواس ن تایج تحقی قات ج هانی انجمن

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

بینالمللی دان شگاهها ه شدار دادهاند .این مقاله ا ستدالل

الکترونیکی محدود به برخی رشوووته¬ ها اسوووت ،آموزش

میکند که شووکلگیری یک جهان بهتر پس از ویروس

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

شاپور اهواز نمرات دروس آسیب شناسی دهان و فک و

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

صورت ( ،)1آناتومی دندان عملی ،بیماریهای داخلی (،)2

دانشووگاه علوم پزشووکی جندی شوواپور اهواز دارای 7

فارماکولوژی جراحی و دهان و فک و صورت ( )1قبل و

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

حین کرونا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند .روش

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

گردآوری اطالعات میدانی و کتابخانهای بود .در این پژوهش

درمان میبا شد؛ و هم اکنون دارای  21شبکه بهدا شت و

روشهای آمار توصیفی و استنباطی مورد استفاده قرار

درمان در شووهرسووتانهای مختلف 11 ،دانشووکده 24 ،مرکز

گرفت .در بخش توصیفی شاخصهای مربوط به میانگین و

بهداشووت شووهرسووتان 30 ،بیمارسووتان و  16مرکز آموزش

انحراف معیار ،و در بخش استنباطی برای آزمون فرضیه ها

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

از آزمون  tمستقل و وابسته استفاده شد .برای تجزیه و

میباشند .این دانشگاه بعنوان یکی از دانشگاه های مادر و

تحلیل دادهها در این تحقیق از نرم افزار  SPSSنسخه 23

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

استفاده شده است .در این پژوهش سطح معنی داری 0/05

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

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

رسمی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز .)1400

دانشجویان سعی شد جهت احترام به حقوق دانشجویان و
رعایت مالحظات اخالقی اسامی دانشجویان کدگذاری شود

پی شرفت تح صیلی دان شجویان و عوامل موثر درآن از

و از کد برای شناسایی نمونه استفاده شود.

اولو یت های پژوهشوووگران و همچنین مدیران آموزشوووی
دانشووگاه هاسووت .از این رو هدف پژوهش حاضوور بررسووی
عملکرد تحصوویلی دانشووجویان دندانپزشووکی قبل و حین

یافته ها

پاندمی کرونا در سال  1400است

م شارکت کنندگان در پژوهش حا ضر  56در صد زن و
 44در صد مرد بودند .که  63در صد در گروه سنی  21تا

مواد و روش ها

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

پژوهش حاضر توصیفی است که به شیوه پس رویدادی

درصد در گروه سنی  24تا  27سال قرار دارند.

(علی مقایسه ای ) انجام شد .جامعه آماری کلیه دانشجویان

فر ضیه  :1پاندمی کرونا بر میانگین نمره درس آ سیب

دندانپزشکی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به

شناسی دهان و فک و صورت  1دانشجویان مقطع دکترای

تعداد  250نفر است که به صورت نمونه گیری تصادفی

عمومی رشته دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی

ساده طبق جدول گرجسی و مورگان تعداد  151نفر به

شاپور اهواز تاثیر دارد.

عنوان نمونه انتخا شدند .پژوهشگر ضمن هماهنگی قبلی
با مراجعه به بخش آموزش دانشگاه علوم پزشکی جندی
جدول  .1آزمون  tمستقل و میانگین و انحراف معیار تأثیر پاندمی کرونا بر نمره درس آسیب شناسی دهان و فک و صورت ()1

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
آزمون

متغیرها

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای معیار میانگین

تأثیر پاندمی کرونا بر نمره درس آسیب

قبل کرونا

12/41

3/83

0/31

شناسی دهان و فک و صورت ()1

حین کرونا

15/98

2/39

0/19

T

درجه آزادی

9/69

300
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مطابق جدول  1آمار برای آزمون تاثیر پاندمی کرونا بر

کرونا با میانگین نمره درس آ سیب شنا سی دهان و فک و

نمره درس آسیب شناسی دهان و فک و صورت ( )1نشان

صوووورت ( )1دانشوووجویان مقطع دکترای عمومی رشوووته

می د هد م یانگین نمرات حین کرو نا بیشوووتر از م یانگین

دندانپز شکی در دان شگاه علوم پز شکی جندی شاپور اهواز

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

تأثیر مثبت رابطه مثبت و معنی داری داشته است.

آمده از آزمون  tمسووتقل ،و سووطح معناداری بدسووت آمده

فر ضیه  :2پاندمی کرونا در ک سب نمره درس آناتومی

( )0/000میووان دو دسوووتووه تفوواوت معنوواداری وجود

دندان عملی دانشوووجو یان مقطع دکترای عمومی رشوووته

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

دندانپز شکی در دان شگاه علوم پز شکی جندی شاپور اهواز

آمده در حین کرونا می توان چنین بیان داشت که پاندمی

تاثیر دارد.

جدول  .2آزمون  tمستقل و میانگین و انحراف معیار تأثیر پاندمی کرونا بر نمره درس آناتومی دندان عملی
Table 2. Independent t-test and mean and standard deviation of corona pandemic effect on practical tooth anatomy course score
آزمون

تأثیر پاندمی کرونا بر نمره درس آناتومی دندان عملی

انحراف

خطای معیار

استاندارد

میانگین
0/26
0/17

متغیرها

میانگین

قبل کرونا

12/14

3/29

حین کرونا

17/00

2/09

T

درجه آزادی

15/313

300

سطح
معنا داری
0/000

مطابق جدول  2آمار برای آزمون تاثیر پاندمی کرونا بر

عملی دانشجویان مقطع دکترای عمومی رشته دندانپزشکی

نمره درس آناتومی دندان عملی نشان می دهد میانگین

در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأثیر مثبت

نمرات حین کرونا بیشتر از میانگین نمرات قبل کرونا بوده

داشته باشد.

است .با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون  tمستقل ،و

فرضیه :3پاندمی کرونا در کسب نمره درس بیماریهای

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

داخلی ( )2دانشجویان مقطع دکترای عمومی رشته

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

دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

معناداری بدست آمده در حین کرونا می توان چنین بیان

تاثیر دارد.

داشت که پاندمی کرونا در کسب نمره درس آناتومی دندان
جدول  .3آزمون  tمستقل و میانگین و انحراف معیار تأثیر پاندمی کرونا بر نمره درس بیماریهای داخلی ()2

Table 3. Independent t-test and mean and standard deviation of corona pandemic effect on internal
)medicine course score (2
آزمون

متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

خطای معیار میانگین

تأثیر پاندمی کرونا بر نمره درس

قبل کرونا

12/54

3/50

0/28

بیماریهای داخلی ()2

حین کرونا

16/48

2/30

0/18

T

11/519

درجه

سطح

آزادی

معنا داری

300

0/000

مطابق جدول  3آمار برای آزمون تاثیر پاندمی کرونا بر

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

نمره درس بیماریهای داخلی ( )2نشان می دهد میانگین

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

نمرات حین کرونا بیشتر از میانگین نمرات قبل کرونا بوده

معناداری بدست آمده در حین کرونا می توان چنین بیان

است .با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون  tمستقل ،و

داشت که پاندمی کرونا در کسب نمره درس بیماریهای
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داخلی ( )2دانشجویان مقطع دکترای عمومی رشته

فرضیه  :5پاندمی کرونا در کسب نمره درس جراحی

دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دهان و فک و صورت ( )1دانشجویان مقطع دکترای عمومی

تأثیر مثبت داشته باشد.

رشته دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

فرضیه  :4پاندمی کرونا در کسب نمره درس

اهواز تاثیر دارد.

فارماکولوژی دانشجویان مقطع دکترای عمومی رشته
دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

.

تاثیر دارد.
جدول  .4آزمون  tمستقل و میانگین و انحراف معیار تأثیر پاندمی کرونا بر نمره درس فارماکولوژی جراحی و دهان و فک و صورت ()1

Table 4. Independent t-test and mean and standard deviation of corona pandemic effect on
)pharmacology course score and maxillofacial surgery course (1
آزمون

متغیرها

میانگین

تأثیر پاندمی

قبل کرونا

12/30

انحراف

خطای معیار

استاندارد

میانگین

3/12

0/25

کرونا بر نمره
درس

حین کرونا

17/00

2/05

0/16

T

15/425

درجه

سطح

آزادی

معنا داری

300

0/000

فارماکولوژی
تأثیر پاندمی
کرونا بر نمره

قبل کرونا

12/62

3/07

0/24

درس جراحی
دهان و فک و

14/349
حین کرونا

16/95

2/08

300

0/000

0/16

صورت ()1

مطابق جدول  4آمار برای آزمون تاثیر پاندمی کرونا بر

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

نمره درس فارماکولوژی نشوووان می دهد میانگین نمرات

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

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

توجه به سووطح معناداری بدسووت آمده در حین کرونا می

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون  tمستقل ،و سطح

توان چنین بیان داشووت که پاندمی کرونا در کسووب نمره

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

درس جراحی دهان و فک و صورت ( )1دان شجویان مقطع

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

دکترای عمومی رشوووته دندانپزشوووکی در دانشوووگاه علوم

معناداری بدسووت آمده در حین کرونا می توان چنین بیان

پزشکی جندی شاپور اهواز تأثیر مثبت داشته باشد.

دا شت که پاندمی کرونا در ک سب نمره درس فارماکولوژی
دان شجویان مقطع دکترای عمومی ر شته دندانپز شکی در

بحث و نتیجه گیری

دانشوووگاه علوم پزشوووکی جندی شووواپور اهواز تأثیر مثبت

پژوهش حاضووور حاکی از تایید تأثیر پاندمی کرونا در

داشووته باشوود .آمار برای آزمون تاثیر پاندمی کرونا بر نمره

کسب نمره درس آسیب شناسی دهان و فک و صورت ()1

درس جراحی دهان و فک و صووورت ( )1نشووان می دهد

دان شجویان مقطع دکترای عمومی ر شته دندانپز شکی در

میانگین نمرات حین کرونا بیشوووتر از میانگین نمرات قبل

دانشووگاه علوم پزشووکی جندی شوواپور اهواز اسووت .نتایج

کرونا بوده است .با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون t

پژوهش حا ضر با یافتههای د ستمرد و م شایخی ()1400
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رضووایی ( )1399ذاکرصووالحی ( )1399رودرگویز ()2021
ال سووعید ( )2021اوداکادو و اسووتا

( )2021ایگلزیاس

شامل می شود ،روی شیوه های دامپزشکی تأثیر منفی می
گذارد.

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

در فرضیه سوم یافتهها نشان دهنده تأثیر پاندمی کرونا

اوسیپوو ،راتمانسکایا و همکاران ( )2021همسو و هماهنگ

در کسوووب نمره درس بیماریهای داخلی ( )2دانشوووجویان

ا ست .در تبیین این یافته میتوان گفت،مدر سان به دنبال

مقطع دکترای عمومی رشته دندانپزشکی در دانشگاه علوم

اسووتفاده از بهترین اسووتراتژی ها برای افزایش مشووارکت

پزشکی جندی شاپور اهواز را نشان میدهد .نتایج پژوهش

دان شجویان در محیط آنالین در بحران کووید19-ه ستند.

حاضر با یافتههای ذاکرصالحی ( )1399ال سعید ()2021

مشارکت دانشجویان به میزان مشارکت و تالش دانشجویان

اوداکادو و اسووتا

( )2021همسووو و هماهنگ اسووت .در

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

تبیین این یافته میتوان گفت ،محیط سالم ،راحت و ایمن

پیشرفت تحصیلی دانشجویان را افزایش می دهد .محققان

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

دیگر معتقد بودند که مشووارکت دانشووجویان ممکن اسووت

ای در مورد تأثیر کوو ید19-بر دانشوووجو یان در زمی نه

حفظ ،عملکرد و اسوووتقامت را بهبود بخشووود (برگدال و

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

همکاران  2020و باند  .)2020مشوووارکت دانشوووجویان به

داده ها نشان داده است که میانگین ارزیابی 1.11 ± 4.02

عنوان تأثیرات مهمی بر یادگیری و عملکرد ،به ویژه در

امتیاز بوده است .اکثر شرکت کنندگان96.7 ،درصد معتقد

یادگیری آنالین ،شووناخته می شووود .یافته های مطالعات

بودند که قرنطینه همه گیری کووید19-با درجات مختلف

قبلی بر اهمیت مشارکت برای کاهش میزان تر

تحصیل،

بر عملکرد تحصیلی آنها تأثیر می گذارد.

انزوای دان شجویان در محیط آنالین و حفظ آنها تأکید می

در فرضوویه چهارم یافتهها نشووان دهنده تأثیر پاندمی

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

کرونا در ک سب نمره درس فارماکولوژی دان شجویان مقطع

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

دکترای عمومی رشوووته دندانپزشوووکی در دانشوووگاه علوم

یادگیری را عا مل چالش برانگیزی در عملکرد یادگیری

پز شکی جندی شاپور اهواز را ن شان میدهد نتایج پژوهش

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

حا ضر با یافتههای د ستمرد و م شایخی ( )1400ر ضایی

یادگیری آنالین اندازه گیری شود.

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

در فرضوویه دوم نیز یافتهها نشووان دهنده تأثیر پاندمی

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

کرونا در کسب نمره درس آناتومی دندان عملی دانشجویان

میتوان گفت ،چندین نوی سنده در سرا سر جهان در مورد

مقطع دکترای عمومی رشته دندانپزشکی در دانشگاه علوم

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

پزشووکی جندی شوواپور اهواز را نشووان داد .نتایج پژوهش

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

حاضر با یافتههای رضایی ( )1399ذاکرصالحی ( )1399و

( )2020اثرات م حدود یت کوو ید19-بر عملکرد یادگیری

( )2021همسووو و هماهنگ اسووت .در

خودگردان دانشجویان در آموزش عالی ،به ویژه در دانشگاه

تبیین این یافته میتوان گفت ،مطالعات کمی کووید19-را

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

در رابطه با مطالعات آموزشوووی برجسوووته کرد .کووید19-

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

تأثیر عمیقی بر دانشوووجو یان پزشوووکی ،دانشوووجو یان

توجهی بر عملکرد تحصووویلی دانش آموزان دارد ،که به

د ندانپزشوووکی و کارآموزان رادیولوژی دارد .اخیراً انجمن

بهبود اسووتراتژی های یادگیری دانشووجویان در یک عادت

پزشووکی دامپزشووکی آمریکا نشووان داد که کووید 19-بر

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

اسوواس یک نظرسوونجی بزرگ که حدود  2000پاسووخ را

این نویسووندگان دریافتند که در طول همه گیری کووید-

اوداکادو و اسووتا
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 ،19دانشجویان با مشکالت دیگری مانند زمان پاسخگویی،

تشکر و قدردانی

عدم برقراری روابط اجتماعی سنتی و عدم تعامل رودررو با

نویسندگان مطالعه حاضر از کلیه دانشجویان شرکت

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

کننده در پژوهش کمال تشکر و قدردانی را دارند .این

( ،)2020میزان رضوووایت دانشوووجویان بین المللی غنا در

مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد انجام شده در

موسوووسوووات آموزش عالی در چین را در طول همه گیری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه با کد مصو

کووید 19-مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

 1872919714448471400162447445میباشد.

در فرضووویه پنجم یافتهها نشوووان دهنده تأثیر پاندمی
کرونا در کسووب نمره درس جراحی دهان و فک و صووورت
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