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Introduction: Educating a generation for another generation can be considered an 

investment of one generation for another generation and their development, 

growth awareness, and potential abilities. The educational system has a heavy 

task, so this implies that the most appropriate methods must be used in designing 

and implementing its activities. Students are taught and evaluated in medical 

schools according to their own methods. However, most of these methods are no 

longer usable with the COVID-19 pandemic, and new methods should inevitably 

replace traditional ones. This study aimed to explain the viewpoint of Yazd dental 

students about studying during the COVID-19 epidemic. 

Materials & Methods: A phenomenological approach was used in this study to 

explain the perspective of Yazd dental students regarding studying during the 

COVID-19 epidemic. The data were collected through in-depth and semi-

structured interviews of 10 clinical students of Shahid Sadoughi Dental School in 

Yazd, even virtual by phone or in person. The interviews were transcribed after 

recording, and the sentences and statements related to the study objective were 

extracted, coded, and classified. The data were analyzed by the content analysis 

method. 

Results: As a result of analyzing the data, seven main themes emerged: 

management during COVID-19, extracurricular activities, academic activities, 

protocols, scientific education, virtual education, anxiety, and worries. 

Conclusion: According to the results, dental students were satisfied with e-

learning, the Navid system and e-evaluation and their biggest concern during the 

holidays was academic retardation. 
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 که دانست دیگر نسل برای نسل کی گذاریهیسرما توانمی را کشور هر آموزشی یهاتیفعال مقدمه:

 انسان یبالقوه هایتوانایی و یآگاه رشد واقع در یا انسانی یتوسعه گذاریسرمایه این اصلی هدف

 اجرای و یطراح در است الزم ارد،د عهده بر را سنگینی وظیفة یآموزش نظام اینکه به توجه با. است

 یبرا خود یهاوهیش یپزشک علوم یهادانشکده. شود استفاده هاشیوه ترینمطلوب از آن هایتیفعال

 استفاده قابل اکنون هاروش نیا اکثر 19-دیکوو یپاندم با که دارند انیدانشجو یابیارزش و آموزش

 دگاهید نییتب هدف با قیتحق نیا. شود یسنت یهاوهیش نیگزیجا یستیبا دیجد یهاوهیش ناچاربه و ستین

 .شد انجام 19-دیکوو یریگهمه دوران در لیتحص از زدی یدندانپزشک انیدانشجو

 از زدی یدندانپزشک انیدانشجو دگاهید نییتب جهت یدارشناسیپد کردیرو از مطالعه نیا در روش كار:

 10از ساختارمند مهین و قیعم یهامصاحبه لهیوسبه هاداده. شد استفاده کرونا یریگهمه دوران در لیتحص

 یتلفن و یحضور صورتبه زدی یصدوق دیشه یدندانپزشک دانشکده ینیبال یدوره انیدانشجو از نفر

 هدف با مرتبط اناتیب و جمالت. شد برگردانده متن صورتبه ضبط از پس هامصاحبه. شد یآورجمع

 یمحتو لیتحل روش به هاداده لیتحل. شد یبندطبقه و یکدگذار ،استخراج هامصاحبه متن از مطالعه

 .دیگرد انجام

 تیمفعال,  19-دیمکوو دوران در تیریممد: شمامل یاصمل مضممون هفت ها،داده یمحتوا لیتحل با نتايج:

 . آمد دیپد ینگران و اضطراب ،یمجاز آموزش ،یعلم آموزش ها،پروتکل ،یدرس تیفعال ،یردرسیغ

 سامانه ،یکیالکترون آموزش از یپزشکدندان انیدانشجو دهدیم نشان قیتحق نیا جینتا گيري:نتيجه

 التیتعط هنگام آنها ینگران نیتربزرگ نیهمچن. بودند یراض یکیالکترون یابیارزش و دینو

 .است بوده یلیتحص یافتادگعقب
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 مقدمه

 شممهر در 2019 سمما  دسممامبر اواخممر از 19-دیممکوو یممماریب

 در 19-دیمکوو هیماول وعیشم(. 1) آممد وجود به نیچ ووهان

 را نیچمم منمماطق یهیممبق و افممتی گسممترش سممرعتبه ووهممان

 بمه شمروع سابقهیب ماتیتصم گرفتن با نیمسئول کرد ریدرگ

 کماه  آن انتقما  خطر تا کردند 2020 هیژانو در شهر بستن

 انجمام نیچم نقما  ریسما در مشابه اقدامات نیهمچن(. 2) ابدی

 کشمور چنمد در 19-دیمکوو مموارد هفتمه چنمد یطم اما شد؛

(. 3) شمد لیتبمد یجهمان دیمتهد کیم بمه و شمد دهیمد گرید

 کمرد اعالم ریگهمه را کرونا یدمیاپ بهداشت یانجه سازمان

 کشمور 177 از  یب در مارس 29 خیتار در 19-دیکوو(. 4)

 و کمرد آلموده را نفمر ونیلیم 28 از  یب و کرد دایپ گسترش

 وعیش نیشتریب که یمناطق(. 5) شد نفر 919715 مرگ باعث

 االتیمما و یجنمموب کممره رانیمما اروپمما نیچمم شممامل داشممتند رو

 از یاریبسم یمماریب نیما وعیش به پاسخ در( 6) ستنده متحده

 یهاتیمحممدود یریگهمممه از یریجلمموگ باهممدف کشممورها

 مسمئوالن و یعمموم بهداشمت متخصصمان کردند جادیا سفر

 نیمما یجملممه از کممه دادنممد انجممام یادیممز اقممدامات یدولتمم

 نممه،یقرنط ،یاجتممماع یفاصممله تیممرعا بممه تمموانیم اقممدامات

 در ماندن یبرا مردم از درخواست و یندرما امکانات تیتقو

 اسممتخرها هاباشممگاه کشممور نیچنممد(. 7) کممرد اشمماره خانممه،

 مؤسسات جمله از ادیز اجتماعات با اماکن و نماهایس هاموزه

 کنند مبارزه ینامرئ دشمن نیا با تا کردند لیتعط را یآموزش

 طممر  بممه را انیدانشممجو یزنممدگ 19-دیممکوو یپانممدم( 8)

 لیتحصم زمانممدت هم  یپانمدم نیما. دکمر مختمل مختلف

 را آنها توسط یآموزش مطالب کسب نحوه ه  و انیدانشجو

 کرونما تیوضمع کمه یزممان تما و اسمت داده قمرار ریتأثتحت

 و خممود یلیتحصمم دوره نگممران آنهمما نشممود مشممخ  کممامالً

 (.9) بود خواهند کرونا بعد یابیارزش امتحانات

 و یمنمیا  یهست انجه در 19-دیکوو وعیش شاهد که ازآنجا

 باشممد تیمماولو نیبمماالتر دیممبا کارکنممان و انیدانشممجو رفمماه

 و یبهداشمت یهادسمتورالعمل کمردن روزبه با دیبا هادانشگاه

 سمالمت از تیمحما بمر ن،یمآنال یسمخنران و ییراهنمما ارائه

 اسمترس تیریممد یبمرا را ییراهکارهما و کنند دیتأک روان

 کمه ییدانشجو هر دهند ارائه ریگهمه یماریب با مقابله هنگام

 دیممبا دارد 19-دیممکوو مممورد در دیشممد اضممطراب احسمماس

 در. شمود برخموردار یمناسمب یشناختروان تیحما از موقعبه

 در یابیمارز و سیتمدر تیریممد در موجود یهاچال  کنار

 یبمرا را راه نقشمه دیمبا هادانشمگاه 19 -دیکوو وعیش هنگام

 یدولت مسئوالن دهند قیتطب نینو کیآکادم جلسات رشیپذ

 نیمآنال صمورتبه را نگرنمدهیآ انیدانشمجو یهابرناممه دیبا

 شمنهادیپ آنها به را یرتریپذانعطاف رشیپذ مراحل و رندیبپذ

 و یدندانپزشمممک یهادانشمممگاه تممممام متعاقبممماً،(. 10) دهنمممد

 جلسمات یلمیتکم التیتحصم از بعمد سیتدر دهندگانارائه

 و یدسمممت و یشمممگاهیآزما آمممموزش و رودررو یآموزشممم

 و کردنمد متوقمف را نظمارت تحمت ینیبال آموزش نیهمچن

 سیتمدر یابیارز و لیتحو یهاروش به است شده نیگزیجا

 مسممئله، حممل جلسممات نممار،یوب ن،یممآنال یسممخنران ماننممد

 از اسمتفاده بما. انمهیرا بر یمبتن امتحانات و یکتب یهاگزارش

 همر طالمبم بمه یدسترسم یبرا آموزاندان  مدرن یآورفن

 در یرضمممروریغ حضمممور از و هسمممتند خانمممه در یسمممخنران

 حضممور نیمما کممهییازآنجا شممودیم یریجلمموگ هایسممخنران

 یریادگیمم دهممد  یافممزا را عفونممت وعیشمم خطممر توانممدیم

 نیبمممم در یخودآممممموز اسممممتقال  ینوعبممممه یکممممیالکترون

 از اسمتفاده در آنها ییتوانا و کندیم بیترغ را آموزاندان 

 کمه یگمرید نکتمه(. 10,11) بخشمدیم بهبود را نیآنال منابع

 کیم یعماد حالمت بمه بازگشمت کمه است نیا است مطرح

 یهاراه دنبا  به انیدانشجو و دیاسات. بود نخواهد ساده انتقا 

 یآموزشم یهاوقفمه از یناشم یهابیآس  یترم یبرا مناسب

 یبممرا انیدانشممجو بممه کمممک و بممود خواهنممد کرونمما دوران



 و همکاران     معصومه رستمی معز
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 اسمت برخموردار یخاص تیاهم از مناسب ریمس به بازگشت

 یهادانشمکده در نهیزم نیا در یامطالعه نکهیا بهباتوجه (.9)

 مراکممز یلممیتعط و اسممت نشممده انجممام رانیمما یدندانپزشممک

 هممه یبرا دیجد کامال یا تجربه یگستردگ نیا به یآموزش

 بمه تما شمد گرفتمه قیمتحق نیما انجمام بمه  یتصم بود، ایدن ی

 کرونممما دوران در لیتحصممم از انیانشممجود تجربمممه یبررسمم

 . یبپرداز

 روش كار

 انجام از قبل. بود مصاحبه قیطر از هاداده یآورجمع روش

 انیدانشجو به طرح مورد در یحاتیتوض مصاحبه

 آگاهانه نامهتیرضا فرم نیهمچن و شد داده کنندهشرکت

 با یحضور صورتبه هامصاحبه. گرفت قرار آنان اریاخت در

 آزاد وقت در و مناسب یاجتماع فاصله تیعار

 هامصاحبه .شد انجام آرام یطیمح در هاشوندهمصاحبه

 و مه  موارد و شدیم ضبط صدا ضبط دستگاه توسط

 سخپا) پاسخ باز صورتبه مصاحبه. شد ادداشتی یدیکل

 نامحدود مصاحبه مدت. بود طرح یاصل محور حو  و( آزاد

 نظر دهش دهیپرس سؤا  مورد در اهنمونه که یزمان تا و بود

 ؛ازین صورت در هرچند افتییم ادامه صحبت نیا داشتند

 یبرا یکاوش سؤاالت مصاحبه، رفتن راهیب به یعنی

 دهیپرس حطر یاصل موضوع به شوندگانمصاحبه بازگرداندن

 حضور با( قانع یمهد یآقا) دانشجو توسط مصاحبه. شد

 ییآشنا منظوربه نیهمچن. شد انجام طرح او  یمجر

 3 با لوتیپا صورتبه طرح ابتدا کنندهمصاحبه

 نیا از بعد. شد انجام هیپا علوم یهاترم از شوندهمصاحبه

 توسط الزم مهارت کسب و لوتیپا یهامصاحبه

 ینیبال مقطع نایدانشجو با یاصل یهامصاحبه کننده،مصاحبه

 .شد انجام
 یدندانپزشک ی انشکدهد در ینیبال مقطع در که یانیدانشجو

 کرده شرکت مصاحبه نیا در باشند یم لیتحص به مشغو 

 یعنی افتی ادامه ها داده اشباع زمان تا یریگ نمونه و بودند

 داده سواالت مورد در یتکرار یها پاسخ که یزمان تا

 واحد نداشتن لیدل به هیپا علوم ی دوره انیدانشجو. شدیم

 جز مطالعه نیا در مارانیب با نبودن تماس در و ینیبال یها

 در ها پاسخ چنانچه. نبودند لعه حاضراطم یآمار ی جامعه

 و افتی یم انیپا مصاحبه شدیم پرتکرار سواالت مورد

.  یا دهیرس یکاف ی نمونه حج  به ما که بود نیا نشانگر

 در بودند شاخ  یکالم قدرت لحاظ از که یانیدانشجو

 به را ها پاسخ و تحایتوض تا شدند انتخاب مطالعه نیا

 یکدگذار کار مصاحبه از بعد .کنند انیب تر قیدق و لیتفص

 لیتحل روش به هاداده لیتحل. شد انجام هاداده یبنددسته و

  یمفاه. بودا maxqdaافزار  نرم هاداده یفیک یمحتوا

 نیاول از یکدگذار. شد استخراج هاداده انیم از یدیکل

 نیا یبعد یهامصاحبه با مروربه و شده آغاز مصاحبه

 یدارا هایگزار کد. شد  یرایو یکدگذار و یبندطبقه

 یاصل یکدها صورتبه کدها یسر کی. بود قسمت دو

 رامونیپ یفرع یهاصحبت از که کدها یسر کی و بودند

 یفرع یکدها صورتبه شدیم افتیدر یاصل موضوع

 .شد یگذارنام

 ییوار با معاد  که تیمقبول  یافزا یبرا مطالعه نیا در

 و مناسب ارتبا  یبرقرار با است، یکم مطالعات در یدرون

 دش یسع کنندگان مصاحبه اعتماد و نانیاطم جلب جهینت در

 نانیطما یبرا نیا بر عالوه .گردد نیتام یقیحق یها داده تا

 و یلیتکم نظرات جلب منظور به کدها و ها داده تیمقبول از

 که رفت،گ قرار نامه انیپا یراهنما استاد اریاخت در یانتقاد

 در که داشت توجه دیبا البته. داشت وجود یمشابه درك

 و است تجارب بودن یانحصار بر دیتاک ،یفیک یها روش

 دینبا شود خلق مشابه و کسانی طیشرا تمام که یوقت یحت

 در یفاوتمت نظرات نکهیا لیدل به داشت را مشابه جینتا انتظار

 .داشت خواهد وجود یکسانی موضوع مورد
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 نتايج:
  (1انجام شده) جدو   انیدانشجو کیدموگراف اطالعات شد انجام یپزشکانند یعموم یدکتر دورة یدانشجو 10 یرو بر مطالعه نیا

 مصاحبه در کنندهشرکت انیدانشجو کیدموگراف یرهایمتغ :1ول جد
 درصد تعداد متغير 

 جنسيت
 40 4 دختر
 60 6 پسر

 سهميه ورودي
 60 6 اسریسر

 40 4 المللنیب

 ترم تحصيلی
 60 6 و باالتر 10ترم 

 40 4 10پایین از 

 وضعيت سكونت
 80 8 بومی

 20 2 یربومیغ

 تأهلوضعيت 
 90 9 مجرد
 10 1 متأهل

 
 ای ی)حضور افتهیساختارمهیشوندگان به روش نمصاحبه

آنها ضبط شد  یها( مورد مصاحبه قرار گرفتند صحبتیتلفن
به متن برگردانده شد.  wordافزار ها در نرمو سپس مصاحبه

ها مرتبط باهدف مطالعه از متن مصاحبه اناتیجمالت و ب
بار  نیشد. پس از چند یبندو طبقه یاستخراج،کدگذار

کد استخراج  37یاستخراج شده و کدگذار یهامرور متن
کد استخراج شد  21 یتکرار یشد که پس از حذف کدها

نشان داده شده 2آمد که در جدو   دیپد ین اصلمضمو 6و 
 .است

 محتوا لیاستخراج شده به روش تحل نیمضام :2جدول 

 مضامين فرعی مضامين اصلی مضمون اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 

دانشجوهاي  تجربةتبيين 
ی از تعطيلی به پزشكدندان

 covid-19علت پاندمی 

 ی مطالعه(نحوه ،یبندزمان ،یبارگذاری )نحوهنوید  آموزش مجازي

 امتحانات مجازی

 دسترسی( ،سرعت) مشکالت اینترنت

 ی آنالینهاکالس

 شدن آن دارادامهزمان تعطیالت دانشکده و  مديريت در دوران كرونا

 حذف ترم تحصیلی
 ی دیگرهادانشکدهمقایسه با 

 در دانشکده دانشجوهاردن حضور کنوبتی
 یربومیغی/ ی بومدانشجوهاحضور انتخابی 

 نارهایاستفاده از وب یردرسيغفعاليت 

 یدندانپزشک ریبودن به کار غ شاغل

 یردرسیمطالعة کتب غ
 خود برای آزمون دستیاری  کردنآماده فعاليت درسی

 ی در برخی دروس افتادگعقبجبران کردن 
  یحفاظت شخص لیوسا هاپروتكل

 آنها  یبند فتیو ش دیاسات حضور

 شده  زیتجه طیو مح هیتهو

 دانشجوها در بخ  تعداد
 ی تحصیلدورهضطراب طوالنی شدن ا اضطراب و نگرانی

 اضطراب و ترس از بازگشایی مجدد

 نگرانی از نبود و کمبود بیمار



 و همکاران     معصومه رستمی معز
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 بحث :

نممممود  نیعنوان بمممارزتربمممه ،یآمممموزش عمممال یهمممانظام

و  تیممدر ترب را ینقم  اصمل ،یانسممان یرویمن یگذارهیسمرما

ها سمه  نظام نیکارآمد بر عهده دارند. ا یانسان یروین نیتأم

 دهندیهر کشور را به خود اختصاص م بودجهاز یتوجهقابل

 ،یاجتمماع ،یاقتصماد در ابعاد گوناگون کنندهنییتع یو نقش

 تیفیاز ک نانیرو، اطم نیجامعه دارند. از ا یاسیو س یفرهنگ

ر رفممتن از هممد یریمنظور جلمموگآنهمما بممه عملکممرد مطلمموب

در  رقابمت ییداشمتن توانما زیمو ن یو مماد یانسان یهاهیسرما

اداممه  یمؤلفمه بمرا نیتمرمه  تیمفیکه در آن ک ندهیآ یایدن

(. 12دارد) ریانکارناپمذ یضمرورتهمر سمازمان اسمت،  اتیح

آمموزش و  یخود بمرا یهاوهیش یعلوم پزشک یهادانشکده

 نیماکثمر اکرونما  یدارند کمه بما پانمدم انیدانشجو یابیارزش

 دیجد یهاوهیناچار شو به ستیها اکنون قابل استفاده نروش

شممود. در سمما  گذشممته  یسممنت یهاوهیشمم نیگزیجمما یسممتیبا

 یعلموم پزشمک یهادر دانشگاه یکیآموزش الکترون یوهیش

آن  تیمموفق زانیمکشور اجرا شد که الزم اسمت راجمع بمه م

 دگاهیمد نیمیباهمدف تب قیمتحق نیمانجام شمود. ا یهایبررس

 یریگدر دوران هممه لیاز تحص زدی یدندانپزشک انیدانشجو

 . (13کرونا انجام شد)

 ریممطالعمات غ انیدانشمجو تیممصماحبه اکثر جینتا بهباتوجه

دانشممکده  التیتعطمم یدر ابتممدا نیمممرتبط داشممتند و همچنمم

را  یخوشممحال نیمما یلممیآنهمما دل تیممخوشممحا  بودنممد و اکثر

 دیرسممیه نظممر ماسممتراحت رکممر کردنممد. بمم یبممرا یمممدت

عنوان بممه دیممکوو التیاز تعطمم یپزشممکدندان انیدانشممجو

 گرید یهاو پرداختن به جنبه لیفراغت از تحص یبرا یفرصت

 یافتمادگبه عقب توانندیم نکهیاز ا زین یاستفاده کردند. برخ

را بمه  یدروس خود بپردازند خوشحا  بودند که فرصت کاف

کردن خمود آمماده گفته بودنمد امکمان یدست آوردند. برخ

را مغتن  شمرده و از آن استفاده کمرده  یاریآزمون دست یبرا

 (.14بودند )

از  دتریمبودنمد و آن را مف یراضم دیآنها از سامانه نو تیاکثر

. در دانسممتندیم یحضممور ایممو  یمجمماز نیممآنال یهمماکالس

کمه  یهمر زممان توانمدیدانشمجو م دیمآپلود شمده در نو لیفا

استفاده کند و بارهما آن را دوره کنمد  یدرس لیبخواهد از فا

موضمموع  نیمما سممتین یو محممدود بممه زمممان و مکممان خاصمم

باشممد.  دیمماز سممامانه نو انیدانشممجو تیرضمما لیممتوانممد دلیم

بمما همممراه  دئویمماز اسممتفاده از صممدا و و نیهمچنمم انیدانشممجو

 دتریممهمما را مفاسممتقبا  کردنممد و آن یآموزشمم یدهایاسممال

 یهمماکالس انیاز دانشممجو یدحمما  تعممدا نیممخواندنممد. بمما ا

 یاحتممال لیم. از دالدادنمدیم حیرا تمرج نارهایو وب یحضور

و ارتبا  زنمده و ممؤثر بما اسمتاد  شتریبه تمرکز ب توانیمآنها 

اجبمار بمه  یاشاره کمرد. بعمالوه در آمموزش مجماز یآموزش

موضوع  نیوجود ندارد و ا انیدانشجو نیدرس خواندن در ب

 یشود؛ امما از طرفم لیباعث دور شدن آنها از تحص تواندیم

و  یممممریادگی ممممتیریخممود راهبممر مد یممممریادگیمهممارت 

(. 15) دهمدیم  یافمزا انیمطالعممه) را در دانشمجو مارتمهم

 مماریب نیبه حضور در بال ازیکه ن یدر دروس یآموزش مجاز

بخصمموص در  هانممهیکمماه  رفممت و آمممد و هز لیممنممدارد دل

از  یدارد. برخممم ییاسمممتقبا  بممماال یربمممومیغ انیدانشمممجو

 ینارهممایدانشممگاه در وب یهمماتیخممارج از فعال انیدانشممجو

 انیدر دانشممجو شممتریامممر ب نیممکممه ا داشممتندشممرکت  یعلممم

بمه  یکمینزد توانمدیاممر م نیمشد. علت ا دهیآخر د یهاترم

و احسمماس عممدم امکممان اسممتفاده از  لیتحصمم یاتمممام دوره

 (16) د.باش یدانشگاه یهاآموزش

بودنمد هممة  یراضم نیماز امتحانات آنال انیدانشجو تیاکثر

از  ینفمر نگرانم کیمداشتند هرچند  نترنتیبه ا یآنها دسترس

دار را عنموان کمرده بمود. عمدم امکمان عالممت نترنمتیقطع ا
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 ینیبازگشت و فکرکردن به آن از عنماو یها براکردن سؤا 

ا توجمه بمه دانشجو به آن پرداخته شد ب نیبود که توسط چند

 یهاکیامتحان داده و تکن یها حضورسا  انیدانشجو نکهیا

دارد. در  یهمخمموان یحضممور طیامتحممان دادن آنهمما شممرا

امکممان داشممته کممه بارهمما  نیمما انیدانشممجو یامتحممان حضممور

سمؤاالت  یسؤاالت را دوره کنند از وقت سؤاالت آسان برا

 دارتر را عالمممتتر اسممتفاده کننممد و سممؤاالت سممختسممخت

 طیشمرا شمندیندیبه پاسمخ خمود ب یبعد یهادر دوره تاکنند 

. رسدیدشوار به نظر م یآنها کم یبرا یامتحان مجاز دیجد

بممه حممداقل  لیممبممه دل یعممال یهاآممموزش دانشممگاه یاز طرفمم

مجبمممور اسمممت  انیرسممماندن امکمممان تقلمممب در دانشمممجو

 یاعمما  کنمد. طراحم یرا در آزمون مجماز ییهاتیمحدود

هنگام آزممون  انیبتواند نظارت را بر دانشجوپلتفرم که  کی

امکممان اصممالح کممردن سممؤاالت را بممه  توانممدیبمماال ببممرد م

و  نیمثمما  وصممل شممدن بممه دوربمم یبدهممد بممرا انیدانشممجو

اممر  نیمکمه ا انیتاپ دانشمجولپ ایتلفن همراه و  کروفونیم

 یدر سطح کشور انیبندان  یهابا شرکت یهمکار ازمندین

 (17. )است

 انیدانشممجو تیممانجممام شممده اکثر یهامصمماحبه بممهباتوجه

ها دانشمکده ریبما سما اسیمدانشکده را در ق تیریعملکرد مد

 انیدانشمجو فیضمع یابیمارز نیعنوان کردند علت ا فیضع

و  یبرگمممزار کمممردن امتحانمممات مجممماز ریمممد تیریاز ممممد

آنها عنوان شد. بما توجمه  تیدر اکثر یلیتحص یافتادگعقب

ممدت از نظمر  یطوالن یرشته یپزشکندندا یرشته نکهیبه ا

آنهمما  یبممرا لیتحصمم ینشممدن دوره تریبمموده طمموالن یزمممان

 یهادر سمما  انیدارد بمماالخ  در دانشممجو ییبسممزا تیمماهم

خود هسمتند  لیتحص انیپا یبرا یزیرآخر که در حا  برنامه

 انیاز دانشممجو کممدامچیه بمماًیانجممام شممده تقر یدر مصمماحبه

 زیمرا ن یاجتمماع -یفرهنگم یهاتیعالف ریشاغل نبودند و سا

زممان را تنهما  نیما دیرسمیبه نظر م نیبنابرا کردند؛یرکر نم

 لیخود اختصاص داده و اگر نتواننمد بمه تحصم لیتحص یبرا

 (18. )شوندیو اضطراب م یخود بپردازند دچار نگران

 یدر دوران کرونممما بمممرا یشمممنهادیپ یهمممااز طرح یکمممی

بمود تما  یربمومیو غ یرح بمومطم ،یدندانپزشک یهادانشکده

 یربمممومیغ انیابتمممدا و سمممپس دانشمممجو یبممموم انیدانشمممجو

طمرح  نیموافق با ا یخود را بگذرانند. دانشجوها التیتحص

مطرح کردند که هرگونه کاه  تعداد افراد که باعث کمتر 

باشممد.  دیمممف توانممدیم شممودیم یممماریشممدن خطممر انتقمما  ب

بودند و به نظمر آنهما طرح مخالف  نیبا ا انیدانشجو تیاکثر

و  یبموم انیدانشمجو عیمنبمود؛ چراکمه توز ییطرح قابل اجرا

. به نظمر آنهما ستین کسانیمختلف  یهایدر ورود یربومیغ

 یدانشمجو کیم. آوردینمم نییطرح خطر مواجهه را پما نیا

 نیمبودن عنوان کرد کمه بما ا یبوم لیطرح به دل نیموافق با ا

را  ل یزودتر دوران تحصمدارد تا  لیطرح موافق است و تما

نصممف  انیدانشممجو یشممنهادیپ یهممابممه اتمممام برسممد. از طرح

دانشممجوها در  انیممروز در م کیممکممردن تعممداد و حضممور 

 ها است. بخ 

خوشمحا   انیدانشمجو یها هممهمجدد دانشگاه ییبازگشا با

از  یمممیدر ن یممماریاز انتقمما  ب یبودنممد و اضممطراب و نگرانمم

پرخطمر  یاحرفمه یپزشمکدندانشد. گرچه  دهید انیدانشجو

پزشممک و بممالعکس بممه دندان ممماریاز ب روسیممانتقمما  و یبممرا

 ار ینگرانم نیما انیاز دانشمجو یمین رسدیاست؛ اما به نظر م

مواجهمه در امماکن  توانمدیآن م یاحتمال لینداشتند و از دال

بمه  انیاز دانشجو یبه کرونا باشد. بعض یقبل یابتال ایو  گرید

خممانواده عنمموان  یاز اعضمما یکممیمممان بممودن کممادر در لیممدل

مجدد  ییبازگشا نیکردند که با کرونا در تماس هستند بنابرا

 ی. هرچند برخماستآور نبوده آنها اضطراب یها برادانشگاه

اضطراب داشمتند.  یاز کمبود امکانات محافظت انیاز دانشجو

 انیدانشمجو تیدانشگاه از نظر اکثر یهاو پروتکل زاتیتجه

موضموع  نیماز اقمرار بمه ا ینبوده است ... هرچند برخم یکاف



 و همکاران     معصومه رستمی معز
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دانشمکده جهمت مجهمز کمردن  یهاکردند که با تمام تالش

 یفمهیبماز وظ ،یمراقبمت شخصم لیو وسما هیمها به تهوبخ 

مبتال نشدن به عهده خود دانشجو است بما توجمه  یبرا یاصل

 تیماهم نیو همچنم یپزشمکدندان یبه پرخطر بمودن حرفمه

 انیتوسمممط دانشمممجو ینیبمممال لیتحصممم یگذرانمممدن دوره

مراکمز  ریاز سا قیدانشگاه موظف است با تحق یپزشکدندان

 یاخمارج امکانمات مناسمب بمر ایمدر داخل و  یپزشکدندان

 ینحمموه نمماریوب یرا فممراه  آورده و بمما برگممزار انیدانشممجو

 انیدانشمجو یرا بمرا یخودمراقبت یهاوهیو ش حیاستفاده صح

 (19شرح دهد. ) دیو اسات

 رییمرا تغ دیحضور اسمات یدوران کرونا نحوه یهاتیمحدود

موظف بودنمد  دیاسات هاتیمحدود نیداده است ام با وجود ا

انجمام شمده حضمور  یهایبنمد فتیشم تیها با رعادر بخ 

 تیماز ممدرس نگذارنمد. اکثر یها را خمالداشته باشند بخ 

 هکم یدماننمد قبمل و بمه تعمدا دیمعتقد بودند اسات انیدانشجو

 (8ها حضور داشتند )داشتند در بخ  ازیبه آنها ن انیدانشجو

 گيري:نتيجه

از  یبه دست از صحبت کنندگان حاک نیدر مجموع مضام

از آموزش  یپزشکدندان انیاست که دانشجو نیا

 یراض یکیالکترون یابیو ارزش دیسامانه نو ،یکیالکترون

 التیتعطآنها هنگام  ینگران نیتربزرگ نیبودند. همچن

از  لیدل نیبوده است و به هم یلیتحص یافتادگعقب

 التیبوده است. تعط فیآنها ضع ردانشکده به نظ تیریمد

باال برده اما  انیرا دانشجو یجانب یمطالعه زانیدانشگاه م

 دروس مرتبط با رشته را باال نبرده است. یمطالعه زانیم

 :شنهادهايپ
ز ا دیاسممات اتیممتجرب یمشممابه یدر مطالعممه شممودیم شممنهادیپ

در و همچنمممین   شمممود یآمممموزش در دوران کرونممما بررسممم

در دوران کرونا ممورد  انیاضطراب دانشجو ی مجزا امطالعه

از پیشمنهاد کمرد کمه  . می تموان بمه اسماتیدردیقرار گ یبررس

 دیمو صمدا در سمامانه نو ل یبه هممراه فم نتیپاورپو یریبارگ

کرونمما دانشممگاه  یریگهمممه کیممدر دوران پ اسممتفاده کننممد.

کنممد تمما خطممر   یتقسمم یمسمماو یهممارا بممه بخ  انیانشممجود

 دانشممگاهو عممالوه بممر آن  ابممدیهمما کمماه  مواجهممه در بخ 

 یهمادر بخ  یخمودمراقبت لیهما و وسماپروتکل ستیبایم

 یآموزش ینارهایداده و در صورت لزوم وب  یرا افزا ینیبال

 برگزار کند. دیو اسات انیدانشجو یبرا

 تشكر: تقدير و

دانشجویی جهت دریافت  نامهانیپااین مقاله برگرفته از 

به  بیتصو یبراو  دکترای دندانپزشکی عمومی بوده است

دانشگاه ارسا  شده و به شماره   یاخالق یشورا

IR.SSU.REC.1399.200 است. دهیرس بیبه تصو 

 زدی یصدوق دیدانشگاه شه یمعاونت پژوهش یمالحمایت 

 .گرددیم یسپاسگزار هلیوس نیاست که بد

 

 تضاد منافع:
 .وجود نداشته است یتعارض منافع چگونهیمطالعه ه نیدر ا

 

 



 و همکاران      معصومه رستمی معز     
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