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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
بروز پاندمی کووید  ،91کلیه وجوه زندگی بشرری را در سرراسر دنیا تحت الشعاع قرار داد .از جمله آموزش دانشگاهی و
براخص

آموزش پشکررر ی تحت تأثیر قرار گرفت .آموزش مجازی به عنوان جایگشین ناگشیر آموزش متداول بسررررعت

برقرار و توسرعه یافت .مشایا و ضرورت آموزش آکادمیک مجازی بر کسی پوکیده نیست ،اما سرعت باخی گسترش این
سریسرت آموزکری طبیعتاً همراه با کاستیها و نقایصی است که مستلشم برنامهریشی برای کاهش تدریجی آنها است .این
کاسرتیها میتواند مرتبط با مقوخت ت نولوژیک ،مرتبط با مدیای فضرای مجازی و یا وابسرته به دانشجو و مدرس باکد.
در ادامه سعی کده است به طور فهرست وار به بخشی از این اک اخت اکاره کود.
 -9به عنوان اولین اکر ال ،ضرعپ پوکش و سرعت اینترنت و پهنای باند ،مش الت سختافشاری و نرمافشاری اتصال و
تداوم ارتباط با کب ه کامالً مشهود است و در کیفیت آموزش مجازی تأثیر میگذارد(.)9
 -0ارتباط چشمی و زبان بدن از جمله اصول اولیه آموزکی است که در آموزش مجازی با ام انات فعلی به طور کلی یا
نسبی غیر قابل دسترس است(.)0
 -9رفت و برگشررت به دانشررگاه علیرغ مشرر الت آن و همچنین حضررور در محیط دانشررگاه باعا ارتقای مهارتهای
اجتماعی دانشجویان میکود.
 -9حضرور در دانشگاه عالوه بر فعالیتهای آموزکی تأمین کننده سایر فعالیتها و وظایپ دانشجویان ازجمله اقدامات
فرهنگی ورزکی ونیش مشارکتهای ادبی هنری میکود.
 -5حضرور و ارتباط دانشرجویان با ی دیگر در محیط دانشرگاه با تقویت حس رفاقت ،باعا رفع صستگی و نشاط روحی
آنها میکود.
 -6آکرنایی اسراتید و نیش دانشرجویان با سیست آموزش مجازی و الشامات آن کامل و حتی کافی نیست و این موضوع
بهرهوری این سیست آموزکی را بشدت میکاهد.
 -7حضور در کالس درس فیشی ی با ایجاد فضای بحا ،سؤال و رقابت در بهبود کیفیت آموزش بسیار مؤثر است.
 -8دکواریهای حفظ تمرکش در حالت نشسته به مدت طوخنی در برابر مانیتور ،معضل اکاره کده از سوی بسیاری از
فراگیران مجازی است(.)9
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مشکالت پيش روی آموزش پزشکی مجازی
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 -1دسترسی به منابع آموزکی از جمله کتب کتابخانه در روش مجازی سختتر است.
 -92دسرترسری به اسراتید از جمله برای رفع اکر ال مخصروصاً در مواردی که کالس به صورت آفالین برگشار میکود
دکوارتر کده است.
میتواند در بعضی دانشجویان منجر به کاهش بهرهبرداری و کیفیت آموزش کود.
 -90ناراحتی فیشی ی و صسرتگی ،مشر ل بینایی و دردهای عضررالنی و مفصررلی نیش در دورههای طوخنی آموزش مجازی
گشارش کده است(.)9
 -99کاهش پایش و کنترل تداوم حضرور دانشجویان در فضای کالس مجازی و مش الت ت نی ی منجر به مشارکت ک تر
دانشجویان در آموزش مجازی میکود.
 -99تنوع و جذابیت فضرای مجازی و دسترسی آسان آن در حاکیه کالس مجازی در کاهش تمرکش و تسریع فرار ذهنی
دانشجویان از درس مشهود است.
 -95ضعپ پایه بالینی دانشجویان به علت عدم برگشاری کالسهای عملی در دروس علوم پایه .کما این که امتحانات عملی
این دروس نیش به صورت تئوریک برگشار میکود.
 -96مهرارتهرای برالینی پرایره مرانند اصذ کرررر حال و معاینه فیشی ی با روش مجازی تحت تأثیر منفی قابل توجه قرار
میگیرد.
 -97بره طور صراآ آموزش درس آنراتومی چره از نرر عردم دسرررترسررری دانشرررجویان به روشها مانند پارگی بافت،
نمونهگیری ،مشاهده عملی از نشدیک و سه بعدی و چه از نرر تأمین جسد به عنوان منبع آموزکی مورد نیاز به علت
صطر انتقال بیماری کووید  91با مش الت قابل توجه مواجه است(.)5
 -98مش الت متعدد در امتحانات و ارزیابی دانشجویان از جمله عدم وجود امتحانات رسمی ،افشایش لغو کدن امتحانات،
فقدان امنیت و روایی امتحانات مجازی قابل توجه است.
 -91همانطور که در آموزش حضررروری نیش عدم پایش مدرس در ارائه آموزش اسرررتاندارد یک امر محتمل اسرررت ،در
آموزش مجازی این موضوع کدت بیشتری یافته است.
فهرسررت فوق بر اسرراس کرررایط هر دانشررگاه ،قابل افشایش یا کاهش اسررت .بطورمسررل منافع آموزش مجازی به عنوان
جانشین آموزش حضوری قابل ان ار نیست ،اما کرایط اجباری فعلی در اثر همهگیری بیماری کووید  ،91فرصت مغتنمی
اسرت تا با توسرعه زیر سراصتها و اصرال فرآیندها ،اک اخت این روش آموزکی را به حداقل برسانی  .کاید در کرایط
فعلی ،روشهای ترکیبی کامل مجموعه طراحی کدهای از آموزش حضوری و مجازی کمک کننده باکد.
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