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Abstract

Introduction: The Covid-19 pandemic was the biggest challenge that caused educational 

systems in the world to deal with it. Universities of medical sciences directed students away 

from the clinical environment and they lead them to virtual education. This sudden transition 

was accompanied by many challenges especially in clinical fields such as nursing.

Methods and Materials: This review article has been performed based on Persian and 

English articles using virtual education, electronic education, Online education, Covid-19, 

nursing and other related keywords in SID, Magiran and Google Scholar, Scopus, Science 

Direct, PubMed, and Proquest databases during the years of 2011 to 2020. 

Results: Point of view, advantages, limitations and existing solutions on the way of virtual 

education were considered in this article. Its advantages include learning flexibility and a suitable 

teaching-learning platform. Moreover, some challenges of virtual education were categorized 

in three categories of virtual education infrastructure, virtual education and evaluation process, 

ethics and information security. The existing solutions, that were examined, were also in the 

field of education and structure.

Discussion and Conclusion: Preparation in different dimensions of the educational 

system requires careful planning. Now is the right time to turn the current threatening situation 

into an opportunity by strengthening the necessary structures and technologies, modifying 

the educational processes and evaluation, training the professors and students. In addition, 

a big step towards the development of educational systems and its integration with the virtual 

education system should be taking.
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چكيد ه
مقدمه: همه گیری کووید 19 بزرگ ترین چالشی بود که باعث شد سیستم های آموزشی در جهان با آن دست و پنجه نرم 

کنند. دانشگاه های علوم پزشکی دانشجویان را از محیط بالینی و دانشگاه خارج و به سمت آموزش مجازی هدایت کردند. 
این گذر ناگهانی به ویژه در رشته های وابسته به بالین همچون پرستاری با چالش های زیادی همراه شد.

 ،SID مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مروری بوده و از مقاالت فارسی و انگلیسی موجود در بانک های اطالعاتی داخلی

Magiran و خارجی PubMed ،Science Direct ،Scopus ،Google Scholar و Proquest با استفاده از کلمات کلیدی آموزش 

مجازی، آموزش الکترونیک، آموزش تحت وب، کووید19، پرستاری و سایر کلمات کلیدی مرتبط به همراه معادل انگلیسی 
آن در بازه زمانی 2020 - 2013 استفاده شد.

يافته ها: در این مقاله نظرات، مزایا و محدودیت ها و راه کارهای موجود بر سر راه آموزش مجازی مورد توجه قرار گرفت. 

از مزایای آن انعطاف پذیری یادگیری و بستر مناسب یاددهی- یادگیری می توان نام برد. و برخی چالش های آموزش مجازی 
در سه طبقه زیرساخت های آموزش مجازی، فرایند آموزش و ارزشیابی مجازی، اخالق و امنیت اطالعات دسته بندی گردید. 

راهکارهای موجود نیز در حیطه آموزشی و ساختاری بود که مورد بررسی قرار گرفت.
بحث و نتيجه گيری: ایجاد آمادگی در ابعاد مختلف سیستم آموزشی نیازمند برنامه ریزی دقیق است. اکنون زمان مناسبی است 

که با تقویت ساختارها و تکنولوژی های ضروری و اصالح فرایندهای آموزشی و ارزشیابی و آموزش اساتید و دانشجویان 
وضعیت تهدید آمیز کنونی را به فرصت تبدیل کرده و گام بلندی در راه توسعه سیستم های آموزشی و ادغام آن با سیستم 

آموزش مجازی برداشته شود.
کلمات کليدی: آموزش مجازی، آموزش الکترونیک، آموزش تحت وب، کووید19، پرستاری
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مقدمه
همه گیری کوويد 19، در عرض مدت زمان کوتاهی منجر به بحران 
بی سابقه بهداشتی و اجتماعی - اقتصادی در کل دنیا شد )1(. 
شواهد حاکی از آن است که نه تنها اين تهديد در حال گسترش 
منجر به افزايش مطالبات بالینی، اداری، اقتصادی، اشتغال و معیشت 

مردم شد، بلكه اين امر تأثیر چشمگیری بر وضعیت آموزشی آنان 
گذاشته است )۲(؛ زيرا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در 1۶۰ 
کشور تعطیل شده و کشورها مرزهای خود را در پاسخ به اقدامات 
قرنطینه بستند )۳(. برای مقابله با پیامدها و عواقب ناشی از تعطیلی 
مراکز آموزشی، فراگیران و اساتید ناگزير به استفاده از آموزش 
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مجازی- الكترونیكی شدند )۴(. آموزش و يادگیری الكترونیكی 
و  رايانه ها  اينترنت،  مانند:  الكترونیكی  منابع  از  استفاده  شامل 
تلفن های هوشمند، ابزارهای صوتی تصويری، سیستم های چند 
رسانه ای، ديسك و لوحه های فشرده، نوارهای ويدئويی، انیمیشن، 
کنفرانس های ويدئويی می باشند که همگی برای به دست آوردن و 

انتشار اطالعات است )۵، ۶(.
در حال حاضر آموزش الكترونیك در بسیاری از دانشگاه ها شروع 
شده است و در دوران پاندمی کرونا رونق بیشتری يافت. در اين میان 
آموزش پرستاری رشته ای مبتنی بر مهارت های عملی و دانش نظری 
است که استفاده از آموزش الكترونیكی پس از آموزش حضوری 
می تواند در رشد مهارت های عملی، اعتماد به نفس، خودکارآمدی، 
افزايش مهارت های حل مسئله و تفكر انتقادی، بهبود يادگیری در 
مباحث عملی و نظری، درگیر شدن بیشتر با موضوعات علمی، 
احساس ارتباط بیشتر با يادگیری، افزايش خودکنترلی )ضبط محتوای 
آموزشی، از جمله ويدئو، اساليد و محتوای صوتی و استفاده در زمان 
ديگر( مؤثر باشد )۷، ۸(. بنابراين، همه گیری کوويد19 فرصت هايی 
را برای ترويج يادگیری الكترونیكی از جمله بهبود نگرش فراگیران 
نسبت به يادگیری الكترونیكی، جلوگیری از جدايی آن ها از محیط 
آموزشی، مستندسازی و نظارت بر آموزش، از جمله اين موارد، 
رفع موانع زمانی و مكانی، کسب مهارت های جديد برای آموزش 
با استفاده از بسترهای آنالين جديد و بروزرسانی محتوای آموزشی 
توسط اساتید و افزايش سودمندی درک شده در حرفه پرستاری 

برای دانشجويان فراهم کرد )۸، 9(.
علی رغم تمام مزايای آموزش مجازی در اين دوره، نگرانی اصلی 
در ارتباط با دانشگا ه هايی بود که امكان برگزاری دوره های عملی و 
تمرينات حضوری را نداشتند و به دلیل جلوگیری از انتشار بیماری 
و کاهش بار باالی کاری در بخش های بیمارستانی، دانشجويان را 
از محیط های دانشگاهی و بالینی خارج کرده و آن ها را به سمت 
آموزش مجازی هدايت نمودند )1۰، 11(. در اين بین اساتید پرستاری 
نیز موظف شدند به سرعت در مورد راه حل های آموزشی برای 
دانشجويان پرستاری برای ادامه تحصیل تصمیم بگیرند. همه اين 
راه حل ها مستلزم استقرار سريع آموزش الكترونیكی برای جايگزينی 
آموزش سنتی چهره به چهره بود )1۲(. دانشجويان پرستاری به مانند 
ساير دانشجويان، آموزش سنتی را رها کرده و ناگزير به استفاده از 

انواع روش های آموزش مجازی از طريق ابزارهای گوناگون شدند 
)1۳(. با اين حال استفاده از ابزار های آموزش مجازی همچون سامانه 
نرم افزار های آموزش  ادوبی کانكت و ساير  نويد، اسكای روم، 
مجازی در تدريس با موانع زيادی روبرو شد که روند آموزش را 

دچار مشكالتی نمود.
ايران نیز از جمله کشورهايی بود که از همان روزهای نخست، 
استفاده از شیوه های مختلف آموزش مجازی را در دستور کار خود 
قرار داد )1۴(. کشور ايران با ۴۰ میلیون کاربر اينترنت )ضريب 
نفوذ ۵۳ درصد( بیش از ۲ درصد از کاربران جهانی را به خود 
اختصاص داده و در کشورهای منطقه خاورمیانه رتبه اول را به 
خود اختصاص داده است )1۵(. در ايران، دانشگاه مجازی از قبل 
 )EDC( تأسیس شده بود و تولید محتوا توسط مرکز توسعه آموزش
تشويق می شد، اما راه درازی تا استفاده از آن به عنوان جايگزين 
مناسبی برای آموزش حضوری وجود داشت )1۶(. بنابراين در 
شرايطی که هنوز زيرساخت های آموزش مجازی به طور کامل 
فراهم نشده بود، آموزش مجازی در دوران اپیدمی کوويد 19 به 
طور ناگهانی آغاز شد و به داليل مختلف منجر به نارضايتی و 
ايجاد تجربه منفی فراگیران از آموزش مجازی شد )1۵(. اکنون 
زمان مناسبی برای دانشگاه ها، دانشكده ها و مراکز آموزشی است 
که از اين وضعیت بحرانی درس گرفته و بر چالش ها غلبه نمايند. 
به بیان ديگر با توجه به تغییر شرايط يادگیری ناشی از اپیدمی 
کرونا، ادغام فناوری در آموزش يك انتخاب نیست بلكه يك نیاز 
برای تمام ذی نفعان بوده که خود نیازمند انعطاف پذيری، خالقیت 
و نوآوری است. بنابراين توجه ويژه به چالش  های موجود و کیفیت 
و کمیت آموزش های مجازی و حضوری و ديدگاه ذی نفعان، امری 

ضروری به نظر می رسد.

مواد و روش ها
ابتدا کلمات کلیدی مرتبط با استفاده Mesh در پايگاه اطالعاتی 
 ،Proquest پايگاه داده های  انتخاب گرديد و سپس در   PubMed

 ،Elsevier ،Sid ،Scopus ،Web of Science ،PubMed ،Science direct

دارای  که  مقاالتی  و  شدند  جستجو   Magiran  ،Google Scholar

معیارهای ورود به مطالعه بودند انتخاب شده و مورد بررسی قرار 
گرفتند.
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يافته ها
مطالعات متعددی برای بررسی ديدگاه  های دانشجويان حرفه های 
تغییرات  در چارچوب  الكترونیكی  يادگیری  مورد  در  بهداشت 
موقعیتی غالب در آموزش فراگیران در طول همه گیری بیماری 
کوويد 19 انجام شده است. در میان دانشجويان پرستاری نیجريه، 
روش های يادگیری مجازی مطلوب و آسان بود؛ اما موانعی مانند 
عدم دسترسی منظم به اينترنت، مشارکت پايین دانشجويان و عدم 
رهبری گروه وجود داشت )1۷(. به طور تقريبی يك سوم )%۳۰( 
از دانشجويان داروسازی عربستان سعودی اظهار داشتند که بايد 
در مورد دوره های آنالين آموزش ببینند؛ اما در نظر گرفتند که 
يادگیری آنالين دارای موانع فنی است )1۸(. مطالعات انجام شده 
با دانشجويان پزشكی که در طول شیوع کوويد 19 انجام شد، نشان 
داد که تعداد کمی از آن ها آموزش الكترونیكی را به عنوان تنها روش 
يادگیری ترجیح می دهند )19(، اما تمايل افراد برای يادگیری ترکیبی 
به صورت آنالين و سنتی بیان شد )۲۰(. در مطالعه ای نیز يادگیری 
آنالين مزايای خاصی از جمله صرفه جويی در هزينه و زمان برای 
سفر، انعطاف پذيری با زمان بندی و سرعت يادگیری فراگیران را 
بیان کرد )۲1(. عدم تماس مستقیم با اساتید مهم ترين نقطه ضعف 
و همچنین محدوديت های لجستیكی مانند مكان، حضور به موقع 

برای کالس های همزمان و حواس پرتی در منزل بود )۲۰(.
طبق مطالعه شنوی )Shenoy( و همكاران در سال ۲۰۲۰ با عنوان 
»کوويد-19- قرنطینه: اقتباس فناوری، تدريس، يادگیری، مشارکت 
اضطراب  و  ترس  به  توجه  با  دانشكده«  تجربه  و  دانشجويان 
دانشجويان به دلیل گسترش ويروس کرونا، کالس های مجازی، 
سبب مشارکت بیشتر دانشجويان شده و به گونه ای مثبت، به يادگیری 

بهتر و عمیق تر آنان کمك فراوانی کرده است )۲۲(.
ين هونگ )Yun Hong( و همكاران در پژوهشی با عنوان »مطالعۀ 
تطبیقی آموزش آنالين و آموزش سنتی در طی بیماری کرونا« در 
سال ۲۰۲۰ دريافته اند که هم استادان و هم دانشجويان، سازمان و 
مديريت منظم آموزش آنالين در قالب پخش زنده را به خوبی 
می شناسند و دوره های آنالين، نقش مثبت و قدرتمندی در بهبود 
کیفیت تدريس دارند. بر پايۀ اين يافته ها، استادان و دانشجويان بر 
اين نظرند که در مجموع، تجربۀ تدريس و تاثیر يادگیری دوره های 
آنالين نسبت به دوره های سنتی کمتر است، به گونه ای که دوره های 

تدريس  برای  آنالين،  و  از حالت های سنتی  يا مخلوطی  سنتی 
مناسب تر است )۲۳(.

طبق مطالعه لیزا امیر )Lisa R. Amir( و همكاران با عنوان » ديدگاه 
راه دور در طی  از  يادگیری  دانشجويان درباره کالس درس و 
کارشناسی  مقطع  تحصیالت  برنامه  در  کوويد19  همه گیری 
دندانپزشكی دانشگاه اندونزی« در سال ۲۰۲۰ بیان شد که مدت 
زمان تحصیل بر الويت دانشجو تأثیرگذار بوده است. بر پايۀ اين 
با  مقايسه  اولی- در  دانشجويان سال  از  بیشتری  تعداد  يافته ها، 
دانشجويان ترم های باالتر- يادگیری از راه دور را ترجیح می دهند. 
همچنین، دانشجويان برای بحث گروهی، يادگیری در کالس درس 
)يادگیری سنتی( را ترجیح می دهند؛ زيرا يادگیری از راه دور، سبب 
دشوارتر شدن برقراری ارتباط می شود و رضايت کمتری را به لحاظ 
يادگیری به همراه دارد. افزون بر اين، تنها ۴۴/۲ درصد از دانشجويان، 
يادگیری از راه دور را بر يادگیری در کالس درس ترجیح می دهند، 
اگر چه آن ها توافق داشتتند که يادگیری از راه دور، روش يادگیری 
کارآمدتری است )۵۲/۶ درصد(، اين نوع يادگیری، زمان بیشتری 
برای مطالعه )۸۷/9 درصد(، و مرور مطالب )۸۷/۳ درصد(، فراهم 
می کند. برخی از چالش های يادگیری از راه دور عوامل خارجی 
مانند اتصال ناپايدار اينترنت، بار مالی اضافی برای سهمیۀ اينترنت، 
عوامل داخلی مانند مديريت زمان و مساله تمرکز در هنگام يادگیری 

آنالين برای مدت زمان طوالنی تر عنوان گرديد )۲۴(.
مطالعه عزيزی و همكاران در سال ۲۰۲1 با عنوان » جستاری بر 
مجازی  در کالس های  دانشجويان  و  استادان  زيستۀ  تجربه های 
در دوره کرونا، مطالعه موردی دانشگاه کردستان« نشان داد که 
کالس های مجازی، در مقايسه با شكل پیشین کالس ها، سبب زوال 
و از دست رفتن موقعیت ها، کارکردها، و نقش های پرشماری در 
عرصۀ نهاد دانشگاه شده اند. محروم شدن دانشجو از فضای فیزيكی، 
امكان تعامالت و گفت و گوهای رخ داده بین طرفین )دانشجو/ 
دانشجو، دانشجو/ استاد و استاد/ استاد( به گونه ای غم انگیز از بین 
خواهد رفت و جای خود را به نوعی فرايند مكانیكی و بانكی انتقال 
مطالب و مواد آموزشی از يك منبع فرستنده به پیام گیرنده خواهد 
داد، فرايندی که سرانجام، پیامدهای منفی ای برای نحوۀ يادگیری، 
خالقیت، فعالیت، و توانمندی دانشجويان خواهد داشت. به نظر 
استادان نیز شكل گیری و همه گیر شدن اين کالس ها در ايران، 
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موجب تغیر نقش استادان در کالس های مجازی می شود و آن ها 
از مخزن داری اطالعاتی در حالت خوش بینانه به حامیان دانش 
تبديل می شوند. به نظر بسیاری از استادان، يكی ديگر از آسیب های 
ناخواستۀ اين نوع کالس ها، از بین رفتن تعامالت و گفت وگوها، 

بین اعضای جامعۀ علمی دانشگاه است )۲۵(.
طبق مطالعه گلی و همكاران در سال 1۴۰۰ چالش های آموزش مجازی 
مورد بررسی قرار گرفت و از تحلیل داده ها دو درون مايه اصلی 
شامل »آشفتگی در سازماندهی« )با طبقات اصلی دغدغه های فنی، 
دغدغه های زمانی و بیگانگی آموزشی( و »بالتكلیفی سازماندهی« 
)با طبقات اصلی ناهمگونی ريشه ای و ناهمگونی مديريتی( به عنوان 

چالش های آموزش مجازی استخراج گرديدند )۳(.
در يك مطالعه کیفی ديگر که باکويی همكاران با عنوان »تبیین ديدگاه 
دانشجويان پرستاری و مامايی از آموزش مجازی« در سال 1۴۰۰ انجام 
دادند، مهارت ناکافی تدريس مجازی برخی اساتید، عدم يادگیری 
موثر، ضعف برنامه  ريزی دانشجو در يادگیری، ارزشیابی نامعتبر، 
مشكالت سخت و نرم افزاری را به عنوان معايب و انعطاف پذيری 
يادگیری، بستر مناسب ياددهی- يادگیری را به عنوان مزايای آموزش 

مجازی ذکر کردند )۲۶(.
در مطالعه توصیفی کیفی سلمانی و همكاران با عنوان »تجربیات 
دانشجويان پرستاری ايران در مورد وضعیت آموزش الكترونیكی در 
دوران همه گیری کوويد 19« در سال 1۴۰۰ شرکت کنندگان يادگیری 
الكترونیكی را به  عنوان روشی جديد و بدون زيرساخت مناسب 
ارزيابی کردند و مزايای آن را يادگیری منعطف خودمحور و کاهش 
نگرانی های آن ها در رابطه با يادگیری چهره به چهره و از معايب آن 
تغییر نحوه تعامل با معلمان، کاهش تعامل با همكالسی ها، مشكالت 
سخت افزاری،  مشكالت  سطحی،  يادگیری  آموزشی،  فايل های 
درک اعضای خانواده از نقش فراگیر، تداخل امور منزل با آموزش 
الكترونیكی، تقلب در امتحانات و تكالیف و دور بودن از محیط 
بالینی عنوان نمودند. اين مطالعه نشان داد که آموزش الكترونیكی 
به  عنوان روشی جديد برای آموزش بوده و علی رغم مزايای درک 
شده آن، عنوان گرديد آموزش الكترونیكی می تواند مكمل آموزش 

چهره به چهره باشد؛ اما جايگزين آن نمی شود )1۲(.
»بررسی  عنوان  با  توصیفی خود  مطالعه  در  همكاران  و  فارسی 
مجازی طی  آموزش  و  تحصیلی  دوره  کیفیت  از  رضايت مندی 

پاندمی کوويد 19 در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی 
آجا در نیم سال دوم 99- 9۸« که در سال 1۴۰۰ انجام شد، کیفیت 
دوره آموزشی از ديد ۶۶/۲ درصد دانشجويان رضايت بخش اعالم 
آموزش های  از  دانشجويان  ۵۶/۳ درصد  میزان رضايت  کردند. 
مجازی در حد متوسط بود. از بین متغیرهای جمعیت شناختی، فقط 
ترم تحصیلی دانشجويان به عنوان متغیر پیش بینی کننده رضايت 
از دوره آموزشی محسوب می شد )P < ۰/۰۰۰1(. ارتباط معناداری 
بین ابعاد و نمره کل رضايت از دوره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی 
دانشجويان ديده نشد )P> ۰/۰ ۵(. همه ابعاد پرسشنامه تجربه دوره 
تحصیلی پیش بینی کننده های معناداری بر رضايت دانشجويان از 

دوره تحصیلی بودند )۲۷(.
ويروس  »نقش  عنوان  با  همكاران  و  سلیمی  ترکیبی  مطالعه  در 
کرونا در آموزش مجازی، با تأکید بر فرصت ها و چالش ها در سال 
1۳99«، چالش ها و فرصت ها در سه سطح کالن، میانی و خرد 
مطرح و طبقه بندی شد. در سطح کالن چالش های، نداشتن تفكر 
راهبردی مديران و برنامه ريزان، سیاست گذاری نامطلوب، ضعف 
فناوری آموزشی و مديريت ناکارآمد، در سطح میانی چالش ضعف 
فناوری های معرفی شده، نداشتن استقالل و آزادی عمل و برهم 
خوردن بودجه بندی مطرح شده و در سطح خرد حاصل گرديد. 
همچنین از نظر مشارکت کنندگان، شیوع کرونا فرصت هايی را در 
سطح کالن )فراهم کردن زمینۀ تغییر، توجه به داشتن برنامه ريزی 
راهبردی و توجه به آموزش های برخط و مجازی، سطح میانی 
)خلق فرصت آموزشی برابر و خلق نوآوری آموزشی جديد( و 

سطح خرد به دنبال داشته است )۲۸(.
منصور غفوری فرد در پژوهشی با عنوان »رونق آموزش مجازی 
در ايران: توان بالقوه ای که با ويروس کرونا شكوفا شد” در سال 
۲۰۲۰، بیان داشت که اگر چه پاندمی کرونا، مشكالت زيادی بر 
تمام شاخص های جامعه از جمله سالمت مردم تحمیل کرد، اما 
منجر به شكوفايی برخی قابلیت ها در کشور شد که از جمله آن 
می توان به فراگیر شدن و رونق يافتن آموزش مجازی در سراسر 
کشور اشاره کرد و از معايب آن يك طرفه بودن و عدم تعامل بین 

معلم و فراگیر بود )۲9(.
حاجی زاده در مطالعه کیفی خود در سال ۲۰۲1 با عنوان »تحلیل 
فرصت ها و چالش های آموزش مجازی در دوران کرونا: رهیافت 
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توسعه آموزش مجازی در پسا کرونا« نشان داد که پاندمی کرونا از 
يك طرف باعث افزايش مهارت و تجربه آموزشی کلیه ذی نفعان 
شده و از طرفی ديگر آسیب های جسمانی، روانی، افت تحصیلی، 
فرسودگی شغلی را به بار آورده است، اما با پیشبینی الزامات و 
نیازها، برنامه ريزی و سیاست گذاری و بازنگری جدی در منابع 
انسانی، مالی و پشتیبانی می توان آموزش مجازی را توسعه داد و 
در آينده به عنوان مكمل آموزش حضوری به نحو احسن از آن 
بهره جست. او 1۰ راهكار سازنده از راهكارهای توسعه آموزش 

مجازی را ارائه داد.
طبق مطالعه مرور سیستماتیك صادقی و همكاران در سال ۲۰۲1 
با عنوان »مقايسه چالش های آموزش مجازی در پرستاری در دوره 
قبل و بعد از کرونا« چالش های آموزش مجازی پرستاری قبل و 
بعد از کرونا در ۳ طبقه زير ساخت های آموزش مجازی، فرآيند 
آموزش و ارزشیابی مجازی، اخالق و امنیت اطالعات دسته بندی 
شد )۳۰(. بررسی مقاالت نشان داد بخش مهمی از چالش های 
مرتبط با حوزه سازمانی و عوامل فرهنگی در به کارگیری ابزارهای 
يادگیری الكترونیك است. همچنین برگزاری محدود دوره های 
نیاز  آموزشی )۳1(، به منظور ايجاد و ارتقاء مهارت های مورد 
نرم  طراحی  منظور  به  بودجه  ناکافی  تخصیص  و  تامین   ،)۳۲(
افزارها )۳۳(، به روز رسانی سخت افزارهای قديمی، سیستم های 
تالش  از  ناکافی  حمايت   ،)۳۴( نرم افزارها  مجوز های  و  عامل 
تحقیقاتی اساتید در آماده سازی محتواهای آموزشی )۳۲(، نقص 
 ،)۳۷-۳۵( فنی  پشتیبانی  ديده جهت  آموزش  نیروی  تامین  در 
زمینه  در   ،)۳۸( مناسب  تصمیم گیری های  و  سیاست ها  کمبود 
آموزش مجازی برای دانشجويان پرستاری )۳9( همچون ادغام 
مباحث فناوری اطالعات در واحدهای تدريس و مشارکت های 
بین دانشگاهی، نبود مديريت بحران در نظام آموزشی کشور و 
اسناد  برای مواقع بحرانی در  عدم وجود راهكارهای کاربردی 
حوزه  در  مجازی  آموزش  چالش های  ديگر  از   )۳۸( باالدستی 
سازمان های آموزشی محسوب می شود. با گذشت زمان و ناگزيری 
در استفاده سراسری از آموزش مجازی به تدريج دانشگاه ها به 
سمت ترمیم و تقويت زير ساخت های تكنولوژی خود رفتند که 
اين را می توان از اثرات غیر قابل انكار اپیدمی به شمار آورد )۳۰(. 
مشكالت مرتبط با حوزه تجهیزات و فناوری های آموزشی شامل 

نارسايی و محدوديت در مواردی همچون دسترسی به مجالت 
و کتب الكترونیك )۳1(، تجهیزات کافی و مناسب برای ضبط يا 
برگزاری کنفرانس های ويدئويی )۴۰( و وجود فضاهای مناسب 
صوتی و اتاق آکوستیك )۳۲، ۴1(، محدوديت در تعداد رايانه ها 
)۳۵( )قطعی برق(، مشكالت سخت افزاری و نرم افزاری در ارتباط 
با سیستم های مديريت يادگیری و پلتفرم های آموزشی )۳۲، ۳۴، 
۳۸، ۴۲( بود. از مشكالت در حیطه شبكه و اينترنت نیز می توان به 
اختالالت مودم و اتصاالت، قطعی و کندی سرعت اينترنت اشاره 
نمود که خود منجر به کندی و تاخیر در بارگذاری و بارگیری 
باند  پهنای  با  اينترنت  به  دسترسی  نابرابری  همچنین  می گردد. 
مناسب در تمام مناطق جغرافیايی، کندی سرعت اينترنت موبايل، 
محدوديت پهنای باند اينترنت و پوشش نامناسب شبكه از ديگر 
موانع بود )۳۰(. سطح پايین انگیزه و مهارت فنی، نبود تجهیزات 
شخصی، هزينه باال، تسلط کم به زبان انگلیسی، و مهارت های 
ارتباطی ضعیف، مقاومت نسبت به تغییر )۳۰(، از عوامل فردی 
چالش های مربوط گزارش شد )۳۰(. سر و صدا و شلوغی محیط 
آموزش، عدم تمرکز به علت جاذبه های فضای مجازی و ساير 
وبسايت ها، ناسازگاری بین انتظارات اساتید و دانشجويان به دلیل 
ابهام در نقش های دانشجويی و استادی، وجود تناسب کم بین 
محتوا و روش آموزشی و عدم امكان برگزاری کالس های عملی 
به صورت مجازی )۳۰، ۴۳، ۴۴(، توجه نكردن به استعدادهای 
گوناگون فراگیران در فراگیری آموزش از طريق فضای مجازی، 
تاثیر نداشتن آموزش های مجازی برای ناشنوايان به دلیل مشكالت 
خاص اين فراگیران در گفتارخوانی، ممكن نبودن شبیه سازی فضای 
آموزشی متناسب با محتوای درسی )۳۸(، ضعف مطالب آموزشی 
بارگذاری شده )1۵( از مشكالت حیطه يادگیری در دوران پاندمی 
کرونا بود. يكی از چالش های اساسی آموزش مجازی در پرستاری 
در ارتباط با واحدهای عملی است که باعث بروز شكاف در تمرين 
می گردد )۲۸(. تله نرسینگ )Tele Nursing( و شبیه سازی )۴۵(، 
سناريوی بالینی و بیمار مجازی )۴۶(، روش های مناسب جهت 
آموزش از راه دور می باشد. اگرچه هیچ جايگزينی برای تماس 
چهره به چهره با بیمار وجود ندارد. نتايج يك متاآنالیز نشان داد 
آموزش با استفاده از شبیه سازی از نظر اندازه، اثری از متوسط 
تا اثر بزرگ داشته است. در ارزيابی عملكرد، مهارت های روانی 
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حرکتی پرستاران و دانشجويان سال باالی پرستاری، شبیه سازها 
بسیار موثر بودند و حتی از شیوه های سنتی يادگیری کارآمدتر 
بوده است )۴۶(. يكی ديگر از مشكالت آموزش مجازی ارسال 
مطالب غیر حرفه ای، نقض حريم خصوصی بیمار، برقراری روابط 
غیر حرفه ای، رد و بدل کردن داده های بیمار طبق قوانین و ساير 

موضوعات حقوقی و قانونی از سوی دانشجويان است )۴۷(.

راه کارها
راهبردهای آموزشی: معلم برای دستیابی به بینش و نگرش صحیح 
و هماهنگ با شرايط آموزشی و فراگیران، بايد يادگیری از دور را 
از نقطه نظر فراگیران دريابد؛ لذا، عالوه بر تخصص و تبحر در يك 
حیطه علمی، داشتن مهارت های ارتباطی و تسهیل کننده از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. برقراری ارتباطات دوستانه حمايت شده 
از طريق فناوری و مواد آموزشی مناسب، ايجاد انگیزش الزم برای 
مطالعه و تحقیق در راستای نیل به اهداف، ايجاد جو صمیمانه و 
مبتنی بر صداقت در بحث ها و گفتگوها، استفاده صحیح و اثربخش 
از رسانه ها و برنامه ريزی درسی برای هدايت و سازماندهی کل 

دوره در اين امر موثر می باشد )۴۸(.
راهكار ديگر ارتباط دائم دانشجو و اعضای هیأت علمی است که از 
طريق استفاده مناسب و صحیح از ارتباط های الكترونیكی همزمان 
)Synchronous( )تاالرهای گفتگو )chat rooms(، سمینارهای آنالين 
ويديويی،  کنفرانس  فوری،  پیام های  تلفنی،  کنفرانس های  زنده، 
کنفرانس صوتی )Audio conferencing(، چت زنده، وايت بورد تحت 
وب )White boarding( و به اشتراک گذاری برنامه( و غیرهمزمان 
 Web( وبالگ ها ،)Discussion forum( تاالر گفتگو( )Asynchronous(
logs(، نامه الكترونیكی، پیام رسانی در شبكه های اجتماعی، تابلوهای 

اعالنات )bulletin boards(، صندوق صوتی، فاکس و خدمات پستی( 
می تواند باعث افزايش انگیزش، و تعهد دانشجو گرديده و کیفیت 

آموزش و يادگیری را افزايش دهد )۴9(.
نظیر  فناوری  هايی  از  می توان  همكارانه  يادگیری  افزايش  برای 
شبیه سازی ها، بازی ها، اتاق های گفتگو، پروژه های گروهی، تبادل 
نظر، تولیدات گروهی و مناظره بهره جست و همكاری و همیاری 

میان دانشجويان را ارتقا داد )۴۸(.
 ،)Discussing( ايجاد يادگیری فعال در دانشجو با درگیری وی در بحث

چالش )challenging( و تحلیل و حل مساله از راهبردهای ضروری 
در امر آموزش الكترونیك محسوب می گردد. در دوره های برخط 
)به عنوان نسل چهارم شیوه های آموزش از دور( دانشجويان بايد 
به صورت فعال اطالعات مرتبط با رشته تحصیلی خود را جستجو 
کرده و به بحث بگذارند. در آموزش الكترونیكی دانشجويان به 
عنوان معنی سازانی )meaning makers( نگريسته می شوند که به 
صورت فعال اطالعات موجود را انتخاب، سازماندهی و با تجارب 
خود پیوند می دهند )۵۰(. يكی از روش های مناسب برای افزايش 
يادگیری فعال دانشجويان استفاده از رويكردهای مطالعه موردی 
و يادگیری مسأله محور است. اين دو نوع يادگیری دانشجويان 
را غرق در نمونه هايی می کند که در فهم، درک و يكپارچه سازی 
مفاهیم بسیار مؤثر است. آموزش الكترونیكی با اتكا به نمونه های 
تجارب واقعی موجب رشد يادگیری و انتقال آن به موارد مهم تر 
می شود. مسائل و نمونه های موردی را می توان به طرق مختلف ارائه 
نمود. فیلم های ويديويی، بازی های نرم افزاری، مقاالت و نوشته ها 

از جمله اين شیوه ها محسوب می شوند )۵1(.
دانشجويان بايد به طور پیوسته از لحاظ میزان درک محتوای دوره 
تحصیلی و میزان برآوردن انتظارات مورد بررسی قرار گیرند اين امر 
با ارائه بازخورد از طرف آموزش گر تسهیل می شود، به خصوص در 
آموزش الكترونیكی که احساس تنهايی و دور افتادگی وجود دارد 
)۴۸(. مهم ترين شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانشجويان در 
دوران شیوع ويروس کرونا عبارتند از: امتحان حضوری )در صورت 
مجوز مبادی ذی ربط(، امتحان کتبی مجازی، امتحان شفاهی مجازی، 
 )portfolio( ارائه های مجازی، کارپوشه پرسش و پاسخ شفاهی، 

الكترونیكی و ارزشیابی چندگانه )تلفیقی(.
از ديگر راهكارهای آموزشی می توان تاکید بر زمان انجام کار، تفهیم 
انتظارات دوره آموزشی و احترام به استعدادها و سبك های مختلف 
يادگیری )۴۸( و آموزش راهبردهای خودتنظیمی در جهت افزايش 
توانايی يادگیری خود راهبر دانشجويان )۵۲( را نام برد. يكی از 
مهم ترين عوامل در دستیابی به چنین محیطی وجود آموزش گر 
کاردانی است که دارای دانش، نگرش ها و مهارت های الزم برای 
هدايت دانشجويان باشد؛ لذا عالوه بر تخصص و تبحر در يك 
حیطه علمی، داشتن مهارت های ارتباط میان فردی و تسهیل کننده 

از اهمیت بسیاری برخوردار است )۴۸(.
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راهبردهای ساختاری: فراهم کردن بستر آموزش آنالين در شرايط 
بحرانی، دسترسی به اينترنت رايگان برای همه، هوشمند نمودن مراکز 
آموزشی، فراهم آوردن ابزارهای تكنولوژی جهت فراگیران همزمان 
با تحصیل حضوری به خصوص در مناطق دور از دسترس و محروم، 
افزايش سرعت اينترنت و پهنای باند، نیروی انسانی توانمند و تولید 
محتوای الكترونیكی ارزشمند و استاندارد، فرهنگ سازی صحیح 
استفاده از تكنولوژی، برگزاری کارگاه ها و دوره های الكترونیكی 
مناسب جهت توانمندسازی اساتید در زمینه تولید محتوا و آموزش 
به شیوه مجازی، استفاده از برنامه های کاربردی جديد است )۵۳(، 
گنجاندن نرم افزارهای نظارتی مبتنی بر فناوری برای جلوگیری از 
تقلب، طراحی ابزارهای ارزيابی  الكترونیكی نوآورانه )۵۴(، استفاده 
از فناوری واقعیت مجازی )Virtual Reality( )۵۵( و ابزارهای مبتنی بر 
شبیه سازی برای آموزش مراقبت های بهداشتی مانند بیمارستان های 
مجازی سه بعدی، برگزاری آزمون های آسكی )OSCE( شبیه سازی 
شده )۵۶(، استفاده از محتوای صوتی از پیش ضبط شده برای 
فراگیران دروس عملی برای مشاهده قبل از جلسات مجازی )۵۷( 

از راهبردهای ارائه شده ديگر می باشند.

بحث و نتيجه گيری
برای  مطالعات متعددی در خصوص کاربرد شبكه های مجازی 
مقاصد آموزشی انجام شده و نظرات، مزايا و محدوديت  های موجود 
بر سر راه اين کاربرد مورد توجه قرار گرفته است. مراقبت از 
دانشجويان علوم پزشكی در هر کشوری ضروری است زيرا در 

آينده نزديك به خدمه نظام سالمت کشور خواهند پیوست. برای 
اطمینان از ارائه کامل آموزش قابل قبول در دوران همه گیر، با توجه 
به ديدگاه فراگیران، آموزش مجازی ارائه شده در مجموع ضروری 
به نظر می رسد. نتايج چنین توجهی به مديران آموزشی دانشگاه 
در صورت مهیا بودن شرايط کمك می کند تا مشكالت موجود 
در آموزش مجازی را مرتفع سازند تا با استفاده بهینه از فناوری 
آموزشی، محتوای برنامه درسی را برطرف کنند. آنچه مسلم است، 
تجربه همه گیری نشان می دهد که آموزش مجازی مستحق توجه 

بیشتر است و استفاده بهینه از امكانات آن ضروری است.
به طور کلی، مديران و سیاست گذاران می توانند با اجرای آموزش 
الكترونیكی با سیاست های آموزشی صحیح، تأثیر مثبتی بر حرف 
بیشتر  اثربخشی  به منظور  باشد.  مانند پرستاری داشته  بهداشتی 
آموزش الكترونیكی، توصیه می شود که دانشكده ها استانداردها و 
مقررات الزم را ارائه دهند. همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی 
مرتبط با استفاده از آموزش الكترونیكی برای توانمندسازی اساتید 
و دانشجويان در آموزش مجازی حائز اهمیت است. عالوه بر اين، 
بهبود زيرساخت ها و ارائه بسته های اينترنتی رايگان به دانشجويان 
در حرف  الكترونیكی  آموزش  ارتقای  باعث  می تواند  اساتید  و 

بهداشتی شود )۸(.
بیشتری در حوزه های  پايان می توان ذکر نمود که به تالش  در 
مختلف همچون آمادگی ذهنی و عملی در اساتید و دانشجويان نیاز 
است. پس از آن، مرحله بعدی تعیین و تمرکز بر روش هايی است 

که بیشترين اثربخشی را در آموزش تئوری و عملی داشته باشند.
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