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 چکیده
سیعی تغییرات  91-گیری کوویدهمه :مقدمه سر جهان پروتکل    و سرا صله    هایرا به دنیا تحمیل کرد. در  شتی و فا   گذاریبهدا

ستا آموزش مجازی جای     مدیریت این بحران به کار گرفته و منجر به تعطیلیاجتماعی به منظور  شد. در همین را های گسترده 

با توجه به اهمیت آموزش مجازی های کهوووورهای مفتلز از جمله ایرانر گرفت. آموزش حضووووری را در مدار  و دانهووو اه

و  91-به اهمیت استمرار آموزش در دوران پاندمی کوید  ن اههای علوم پزشکی و همچنین با  دانه اه  ها و به خصوص دردانه اه 

سیاست های جدید وزارت بهداشتر درمان و آموزش پزشکی در خصوص آموزش مجازی بر آن شدیم تا این پژوهش را با هدف  

سی   سته  برر ساتید تجربه زی شکی قزوین از     ا ه اه علوم پز شکی دان  صورت مجازی )یک مطالعه کیفی( را به  هآموزش ب دندانپز

 انجام برسانیم.

ستفاده از روش پدیدارشناسی که یکی از روش     روش کار: سته     در این پژوهش با ا ستر به بررسی تجربه زی های تحقیق کیفی ا

همزمان  9011استاد دانهکده دندانپزشکی قزوین در سال  91نیمه ساختار یافته با  مصاحبه طریق ازها پردازیم. دادهاساتید می

شد.   91-با پاندمی کووید صاحبه   گردآوری  شتاری پیاده       سپس م صوتی به نو ستفراج مفاهیم از حالت  ها جهت کدگذاری و ا

  نیز استفاده شد. MAXqda افزارها از نرمجهت آنالیز مصاحبهو  دیگرد

 های محوری و انتفابیکد گردید. پس از حذف کدهای تکراری و کدگذاری 722 ها منجر به استفراجلیل دادهتحها: افتهی

 معایب» ر «  آموزش مجازی مزایای» ر «آموزش درو  عملی » ر «های آموزش مجازی محدودیت » شامل یاصل مضمون 99

 »ر «متدهای آموزش مجازی  »ر «  تاثیر بر وضعیت علمی دانهجو» ر « مجازی آموزش

هجویان  هجویان   » ر « بازخورد دان شکال دان هجویان   » ر «رفع ا هجویان  » ر «حضور و غیاب دان «  پیهنهادات » و « تکالیز دان

 حاصل شد.

ضامین مهمی که به آن گیری: بحث و نتیجه شدر معایب آموزش مجازی و تاکید بر محدودیت  از جمله م شاره  های آن بود. ها ا

افزارهای جدید را جهت بهبود این سیستم   مجازی و به کارگیری نرم-چون آموزش ترکیبی حضوری  رانین اساتید مواردی  همچ

ستای ارتقای کیفیت اجرای آموزش مجازی از       سب در را ست با توجه به نتایج این پژوهشر مداخالت منا پیهنهاد کردند. امید ا

 یرد.گذاران نظام آموزشی مد نظر قرار گسوی سیاست

 آموزش مجازیر مطالعه کیفیر اساتید دندانپزشکیلمات کلیدی: ک

 

 



 

Abstract 

Introduction: Coronavirus breakout forced vast changes all over the world. Different 

restrictions and social distancing protocols were applied due to crisis management. Thus, 

traditional education method was no longer available in many countries such as Iran and 

virtual education played a crucial role in keeping universities and schools active. Investigating 

the lived experience of dental faculty members from virtual education in covid-19 pandemic 

and recognizing strategies to create more effective learning can be valuable for decision 

makers of country's educational system. Therefore this qualitative study was conducted to 

investigate the perspective of the dental faculty members of Qazvin University of Medical 

Sciences from virtual education in COVID-19 pandemic. 

Methods: The present qualitative study was done by the conventional content analysis 

approach. Data were collected through semi-structured in-depth interviews with 16 dental 

faculty members of Qazvin University of Medical Sciences. All interviews were recorded and 

after verbatim transcription, contents were analyzed. 

Results: Content analysis led to extraction of 277 codes. After omitting duplicates, axial and 

selective coding, 11 themes such as virtual education advantages, virtual education 

disadvantages, instruction of practical courses, virtual education limitations, suggestions, 

virtual education methods, assignments, students attendance, feedback of students, Q&A for 

students  and effect on students’ level of knowledge were extracted. 

Conclusions: Disadvantages and Limitations of virtual education were two of the important 

themes focused on by participants. Faculty members suggested implementing traditional-

virtual hybrid method and using up-to-date software in order to improve this educational 

method. There’s hope that educational policymakers consider interventions based on the 

results of this study in order to make virtual education more practical and beneficial. 
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