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سردبیر محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
اگر چه در چند سال اخیر ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مدام بر ارائه آموزشهای علوم پزشکی در بستر
فضای مجازی تأکید میکرد اما در عمل ،حرکت وسیعی در سطح کشور در این حوزه اتفاق نیافتاده بود و تنها برخی
دانشگاهها اقدام به برگزاری دورههای مجازی کرده بودند .در حوزه وزارت آموزش و پرورش نیز ،شرایط مشابهی
حاکم بود و علیرغم تأکید بر هوشمندسازی مدارس پیشرفتهای چشمگیری در بسترسازی و ارائه آموزشهای مجازی
حاصل نشده بود.
اگر چه شیوع ناگهانی کووید ،91-سیستمهای بهداشتی درمانی دنیا را با چالشهای متعددی روبرو کرد ،اما سایر
حوزهها از جمله حوزه تعلیم و تربیت را نیز تحت تأثیر خود قرار داد( .)9با شروع اپیدمی کووید 91-در سراسر جهان،
پروتکلهای بهداشتی بر رعایت فاصلهگذاری اجتماعی تأکید کردند( .)2در این راستا در بسیاری از کشورها از جمله در
کشور ما ،برای کاهش شیوع ویروس کرونا آموزشهای حضوری در مدارس و دانشگاهها تعطیل شد( .)3برای این که
آموزش دانشآموزان و دانشجویان در طول دوره فاصلهگذاری اجتماعی دچار وقفه نشود و برنامههای درسی طبق
برنامه از قبل مشخص شده ،تداوم داشته باشد راهکارهای مختلفی ارائه شد .در حوزه آموزش و پرورش ،آموزش از
طریق تلویزیون و با همکاری شبکه آموزش ارائه شد و هدف اصلی آن رعایت عدالت آموزشی عنوان شد .اگر چه تجارب
موفقی در این زمینه کسب شد ،اما با توجه به تنوع مقاطع تحصیلی و رشتههای درسی عمالً امکان ارائه همه دروس به
شکل آموزش تلویزیونی میسر نشد .از طرف دیگر یکی از مهمترین عیب این نوع آموزش ،یک طرفه بودن و عدم تعامل
بین معلم و دانشآموز بود تا این که اپلیکیشنی در بستر شبکه اجتماعی با عنوان شبکه اجتماعی دانشآموزان (شاد)
طراحی شد و آموزشها در این بستر ارائه شد .اگر چه این شبکه هم دارای محدودیتها و مشکالتی بود اما رفته رفته
مشکالت آن مرتفع شد و توانست رضایت نسبی معلمان و دانشآموزان را جلب کند هرچند با ایدهآلهای آموزش مجازی
هنوز فاصله زیادی دارد.
در حوزه آموزش علوم پزشکی نیز ،اگر چه با شیوع کرونا آموزشها ابتدا در بستر شبکههای اجتماعی و به صورت
نامنظم ارائه میشد اما به مرور ،دانشگاههای علوم پزشکی ملزم به استفاده از سامانه نوید (نرمافزار ویژه یادگیری
دانشگاهی) به عنوان یک سامانه متمرکز آموزشی شدند و اساتید و دانشجویان ،پس از ثبتنام در این سامانه از
قابلیتهای این سامانه بهره مند شدند .این سامانه از قبل طراحی شده و در برخی دانشگاه از آن استفاده شده بود اما به
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رونق آموزش مجازی در ایران :توان بالقوهای که با ویروس کرونا شکوفا شد
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شکل سراسری در تمام دانشگاههای علوم پزشکی به کار گرفته نشده بود و عامل رونق این سامانه چیزی نبود جز
شیوع بیماری کووید .91-با این وجود این سامانه هم یک سامانه ایدهآل نبوده و جوابگوی حجم باالی مراجعات
دانشجویان و اساتید کل کشور نیست و دانشجویان و اساتید با مشکالتی از قبیل کندی سرعت اینترنت ،فضای محدود
برای بارگذاری ،و تعامل کمتر استاد و دانشجو مواجه میشوند.
شکوفایی برخی قابلیتها در کشور شد که از جمله آن میتوان به فراگیر شدن و رونق یافتن آموزش مجازی در سراسر
کشور اشاره کرد .به نظر میرسد که آموزش مجازی در کشور ما وارد یک فاز جدیدی شده و توجه بیشتری به
آموزشهای مجازی معطوف شده است .از طرف دیگر ،مسؤولین امر نیز بیش از پیش بر اهمیت آموزش از راه دور و
آموزشهای مبتنی بر یادگیری الکترونیکی واقف شدهاند .بنابراین انتظار میرود که با توسعه زیرساختهای الزم از قبیل
توسعه شبکه سراسری اینترنت و افزایش سرعت آن ،تولید نرمافزارهای آموزشی تعامل محور ،و استفاده از تجارب
کسب شده در این پاندمی شاهد رونق روزافزون آموزش مجازی در کشور باشیم و حتی بعد از پایان یافتن شیوع
کرونا ،این نوع آموزش در کنار آموزش حضوری تداوم داشته باشد.
در حوزه آموزش پزشکی نیز توسعه شبیهسازهای آنالین در زمینه پزشکی ،ترویج بیمارستانهای مجازی و پزشکی از
راه دور (تله مدیسین) ،ارائه کیسهای مجازی و برگزاری آزمونهای آنالین میتواند در رونق بخشیدن به آموزش
مجازی کمک کننده باشد(9و4و.)5
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