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 مقدمه

ی آموزشری در هاسرت یس  19-همه گیرری وویرد     

خود قرار داده و باعث تعطیلری  ریتأثسراسر جهان را تحت 

آموزشری گردیرده اسرت. برر   مؤسساتو    هادانشگاهموقت  

درصرد 87بری  از   2020اساس گزارش یونسكو در سرا   

. (2020د اورویل  )از این موضوع آسیب دیدند    ندانشجویا

این همه گیری شوک بزرگری بره جامعره دانشرگاهی وارد 

را تحرت  هراآندانشجویان، اساتید و خانواده  تنهانهنمود و  

بلكرره اقتدرراد، آمرروزش و رشررد اجتمرراعی  قرررارداد ریتررأث

ی آموزشری را هاطیمحدانشجویان ناشی از حضور آنان در  

د. همچنین این همه گیری نقطه عطفی ینیز به چال  وش

در آمرروزش و پرر وه  ایجرراد ورررد. برره اعتقرراد ا لررب 

و بایرد   شردهتمام  "عادی قردیمی"متخددین نیز شرایط  

ی نمررود. زیربرنامرره "عررادی جدیررد"برررای ایجرراد شرررایط 

توصیف چرایی و چگونگی این شرایط بحرانری   وهییازآنجا

ی رخ دانشرگاه  یهراطیمحو تغییرات استرات یكی وره در  

باشرد،  وننردهومکبرای نسرل آینرده   تواندیمخواهد داد  

برر   19-همه گیرری وویرد  راتیتأثمقاله حاضر به بررسی  

 .پردازدیمآموزش و پ وه   

 

 آموزش

را  دانشجویان  و  اساتید  زندگی  این همه گیری سبک 

تغییر داده و شكاف بین آموزش دانشگاهی و محیط بالین  

نوع  دنشان     یازپ  یبرا   اینكه  به  توجه  با  است.  اده 

و جامعه و نوع دسترسی    هامارستانیبخدمات مراقبتی در  

انتظارات   شده،  متفاوت  خدمات  این  ی  هاست یسبه 

نیز تغییر ورده است؛   النی التحدفارغبهداشتی و درمانی از  

لذا نوع نیازهای آموزشی دانشجویان متفاوت شده است و  

هرچه   سازگاری  به  ایجاد    ترعیسرنیاز  و  پزشكی  آموزش 

احساس   بشدت  آن  در  و )  گرددیمنوآوری  سیمپسون 

. همچنین به علت این همه گیری برخی (2020همكاران  

و   نموده  تغییر  درمانی  فرایندهای  و  استانداردها    تبعبهاز 

  آن نق  پرسنل مراقبتی و درمانی نیز متفاوت خواهد شد

دید را مطرح  جی  هادرس وه این تغییر نق  نیاز به طرح  

در زمینه اجرایی   ستیبایمیی وه  هادرس. طرح  دی نمایم

تطابق یافته با شرایط فعلی )مجازی(    صورتبهو ارزشیابی  

 . (2020د اورویل )متحو  شوند 

گیری   همه  این  بروز  حقیقت  مختلف هابخ در  ی 

یاددهی به  -فرایند  را  ارزشیابی  تا  نیازسنجی  از  یادگیری 

است؛   وشیده  وارشناسی    ه یوبهچال   مقطع  در 

ی علوم پزشكی وه بیشتر به مهارت عملی و تجربه هارشته 

بالینی نیازمندند و با توجه به شرایط موجود امكان حضور 

در   و  هاطیمحفیزیكی  بالینی  تعامالت  هاشگاهیآزمای   ،

و   درمانی  پرسنل  خبره،  اساتید  توسط  آموزش  و  گروهی 

ی برنامه  ازسنجین  ساست. بر اسا  محدودشده  هایگروه ه 

مجمع   علوم اعتباربخشعمومی  وارشناسی  آموزش  ی 

 Accreditation Council for Graduateپزشكی )

Medical Education  )2019  نیازهای بایستی  ابتدا   ،

ی آموزشی  هابرنامهجدید آموزشی مشخص گردد و سپس  

نیز خود بازنگر این تغییر بزرگ  پایه  بازنویسی شوند.  ی و 

 .(2020برنان و همكاران )ت سانتقادی ا

طراحی    گرددیمپیشنهاد   در  آموزشی  ریزان  برنامه 

 ساز هیشبی  افزارهانرمی آموزشی توجه بیشتری به  هادوره

سالمت مباحث  و  مدنوعی    بالینی  هوش  و  الكترونیک 

و   باشند  ی  توانمندساز برای    ستی بایمآن    تبعبهداشته 

ا نیز  موجود  شرایط  با  تطابق  جهت  الزم  قاساتید  دامات 

پذیرد،   حروت     ه یوبهصورت  زمینه  سمت    ترع یسردر  به 

مجازی پرسپتورشیپ هابرنامهو    آموزش  و  منتورشیپ  ی 

  ذورشده. براساس مطالب  گرددیماین نیاز بیشتر احساس  

اپیدمی فرصت بسیار مناسبی  و    هابرنامه برای توسعه    این 

 . باشدیم ی آموزشی هادوره

س تغییرات  دیگر  از  گیری ریكی  همه  از  پس  وه  یعی 

مجازی   19-ووید آموزش  توسعه  افتاد  اتفاق  آموزش  در 

بود. چنانكه آموزش سنتی در علوم پزشكی مسیری نو را  

ی  هاروشآ از نمود و آموزش به سمت آموزش مجازی و  

بر   مبتنی  آموزش  بازی،  بر  مبتنی  آموزش  چون  آموزشی 

ی رصالحیت و آموزش فردی حروت ورد. قبل از همه گی

از هااستیس  بااساتید    19-ووید استفاده  به  تشویقی  ی 
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تر یب   مجازی  گیری   شدندیمآموزش  این همه  بروز  اما 

 ن یآفالو    نیآنالباعث شد وه بسیاری از اساتید به آموزش  

ی  ادهیپد هر    آنجاوه  ازروی آورند و از آن استفاده نمایند.  

نقاط قوت و ضعف مخدوص به خود را دارد، این حروت 

خواهد    یعرس دنبا   به  مشكالتی  نیز  پزشكی  آموزش  در 

و  مثا   عنوان بهداشت   شدن  در  احرفهاجتماعی  گری  ی 

گذشته   از  ومتر  دانشجویان  وجودبین  این   دیآیم  به  وه 

در   پیراپزشكی  ها حرفهبه    مدت یطوالنامر  و  پزشكی  ی 

آسیب خواهد زد، مگر اینكه راهكارهایی برای جلوگیری از 

 طراحی گردد.  چنین معضالتی

دیگر   دسترسی  هاچال از  مجازی  آموزش  پنهان  ی 

نامناسب برخی از دانشجویان مناطق محروم به اینترنت و  

این هارندهیگ وه  است  موبایل(  و  تاپ  )لب  مناسب  ی 

آموزش   متولیان  سوی  از  باید  نیز  قرار   موردتوجهمشكل 

آموزشی   عدالت  مفهوم  به  تا  نگردد.  اخدشهگیرد  وارد  ی 

با    نهمچنی دانشجویان  اطالعاتی  بمباران  مشكل 

فیل ،   عكس،  مانند  زیاد  ی  هاآزمون  سؤاالتمحتواهای 

لذا  ها ی سخنران،  هوشمند دارد  وجود   ... و  مقاالت   ،

اساتید و برنامه ریزان آموزشی مراقب باشند زیرا   ستیبا یم

به  اینكه  بجای  وه  است  این  مجازی  آموزش  اصلی  هدف 

یز را یاد بگیرد، به او یاد داد  چدانشجو آموزش داد وه چه  

انتقا    بنابراین  یاد بگیرد.  نماید و چگونه  تفكر  وه چگونه 

تحو   این  بروز  از  مانع  است  اطالعات ممكن  باالی  حج  

 در آموزش علوم پزشكی گردد. 

 

 پژوهش

صنعت تحقیق را متحو  نمود و   19-همه گیری ووید

د. به  دباعث شد وه برای مدتی بیشتر تحقیقات متوقف گر

ی بالینی  یر  هاییزماآواردرصد  80گزارش لنست بی  از  

گردید،   متوقف  و    ها شگاهیآزما ووید  لغو    هاونفرانسبسته 

  ،2019  سا   دسامبر  ویروس در  ظهور  زمان  شدند. البته از

ثبت    در  19-ووید  به  مربوط  بالینی  آزمای   2995 مروز 

ها ن  شدهثبت  وارآزمایی  سرعت  درو  علمی  اطالعات    شر 

ب بسیار  زمینه  است  این  رفته  دورن  )اال  به (2020ون   .

عبارتی این همه گیری توانست روند معمو  تحقیقات را از 

مقاالت   چاپ  تا  پروپوزا   دهد.   الشعاعتحتتدویب  قرار 

در    مثا عنوان به و  مناسب  نمونه  حج   با  وه  مطالعاتی 

زمان   مجالت  ووتاهمدت  سوی  از  قرار    توجهموردتر، 

 . گرفتیم

به دوره پی  از    تواندینمبدنه پ وه  در دنیا    قاعدتا  

شرایط   اینكه  مگر  بازگردد،  ورونا  گیری  به    وامال همه 

بازگردد وه چنین چیزی   از ورونا  بعید    با یتقردوران قبل 

نظر حوزه  رسدیم  به  به  مربوط  مطالعات  در  به خدوص   .

و اجتماعی  علوم  و  پزشكی  علوم  زمینه   آموزش،  هر 

ه مبتنی بر انسان و رفتارهای انسانی است این  پ وهشی و

در  موضوع  این  همچنین  دارد.  بیشتری  اهمیت  موضوع 

توصیفی های  روش  بر  مبتنی  وه  و    -مطالعاتی  تحلیلی 

  هادهیپدو مبتنی بر ادراک انسانی از    اند شدهیطراحویفی  

ا ل اینكه  به  توجه  با  زیرا  نماید  می  نیز صدق  ب  هستند، 

همه    ها دهی پد وویداز  ممكن    رند یپذ یم  ریتأث  19-گیری 

تغییر ورده   پدیده  آن  نیز در خدوص  انسان  ادراک  است 

 . (2020، ون دورن 2020)وونز و همكاران باشد

شیوه زندگی    ازجمله  زیچهمهوقتی همه گیری ورونا  

و    هاانسان بیولوژیک  تحقیقات  تنها  است  داده  تغییر  را 

بر مبتنی  وه  نیست    زیستی  انسان  مسیر   تواندیمرفتار 

تحقیقات  این  دشوار  فرایند  البته  دهد.  ادامه  را  خود 

)بالینی و دارویی( نیز ومی تسهیل گردیده است. به عنوان 

بالینی   های  وارآزمایی  مطالعات  انجام  بیشتر  ترویج  مثا  

برای   مكان  چند  هزینه هانمونه  ترع یسری  آورجمعدر   ،

و   ترویترعیسری  ریگجه ینتومتر  همچنین  از ،  استفاده  ج 

نمونه،  هاک یتكن حج   واه   ی  هاته یومی  اندازراهی 

بر   و  هادادهنظارت  تحقیق  پایان  از  قبل  مطالعات  خام  ی 

راهكارهایی  های ریگاندازه جمله  از  مطالعات  در  مجازی  ی 

 . اندنمودهپ وهشی از آن استفاده  مؤسساتهستند وه 

ی  ی پ وهشهات یاولوو  در شرایط همه گیری رویكردها  

-پیشگیری و درمان ووید  ها دانشگاهتحقیقاتی و    مؤسسات

تحت    19 نیز  را  پ وهشی  بودجه  وه  باشد  قرار   ریتأثمی 

است.   همه   توانیم  درمجموعداده  وه  نمود  بیان  چنین 
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ووید تحت   19-گیری  را  پ وهشی  فضای  بر  حاو   نظ  

برای بروز خود قرار داده ولی از سوی دیگر زمینه را    ریتأث

د به نوآوری  توجه  با  است.  نموده  فراه   تحقیقات  ر 

آینده  جادشده یادوگانگی   در  منتظر    چنداننه،  باید  دور 

ی اخالقی و روش شناسی تحقیقات هاچهارچوب تغییر در  

 بالینی و  یر بالینی باشی . 
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