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Abstract 
Introduction: The Covid-19 epidemic is the biggest challenge facing education systems in the world to date. 
Medical Sciences Universities took students out of educational and clinical settings and led them to virtual 
education. This sudden transition was accompanied by many challenges, especially in practical profession such 
as nursing. 
Methods: The present study is a systematic review and is based on Persian and English articles extracted 
from Iranian (SID, IranDoc) and foreign databases (PubMed, Science Direct, Scopus, Google Scholar) using 
the keywords virtual learning, virtual education, e-learning, Web-based learning, online learning, virtual 
reality simulation, coronavirus, Covid-19, Nursing and other related keywords, from 2013-2020 were used 
and reviewed. Inclusion criteria included qualitative, quantitative and combined studies, which faced Barriers 
and challenges in using various types of virtual learning and scored an acceptable score in Gifford Quality 
Assessment. A variety of review studies were excluded.
Results: from 404 related articles, 44 qualified articles (42 English and 2 Persian) were reviewed. The results 
show the challenges of virtual education before and after Corona in 3 categories: infra-structures of virtual 
education; virtual training and evaluation process; ethics and information security.
Conclusions: Preparation in human and equipment dimensions requires precise planning. Now is a good time 
to turn the current threatening situation into an opportunity and take a big step towards developing education 
systems by strengthening the needful structures and technologies, reforming the education and evaluation 
process and training professors, students.
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چکیده
ــرو                             ــا آن روب ــون ب ــان تاکن ــی در جه ــای آموزش ــتم ه ــه سیس ــت ک ــی اس ــن چالش ــزرگ تری ــد-19 ب ــری کووی ــه گی ــه: هم مقدم
بــوده انــد. دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی دانشــجویان را از بالیــن و دانشــگاه خــارج و بــه ســمت آمــوزش مجــازی هدایــت کردنــد. ایــن 

ــادی همــراه شــد. ــا چالــش هــای زی ــژه در رشــته هــای عملــی همچــون پرســتاری ب ــه وی ــی ب گــذار ناگهان
روش کار: مطالعــه حاضــر از نــوع مــروری- سیســتماتیک بــوده و از مقــاالت فارســی و انگلیســی مســتخرج از بانــک هــای اطالعاتــی 
داخلــی )SID, IranDoc( و خارجــی )PubMed, Science Direct, Scopus, Google Scholar( بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای آمــوزش 
ــا  ــن، شــبیه ســازی واقعــی مجــازی، کرون ــر وب، آمــوزش آنالی مجــازی، یادگیــری مجــازی، آمــوزش الکترونیــک، آمــوزش مبتنــی ب
ویــروس، کوویــد-19، پرســتاری و ســایر کلیــد واژه هــای مرتبــط بــه همــراه معــادل انگلیســی آن در بــازه زمانــی 2013-2020 اســتفاده 
شــد. معیــار ورود شــامل مطالعاتــی کیفــی، کمــی و ترکیبــی بــود، کــه در بــه کار گیــری انــواع آمــوزش مجــازی بــا موانــع و چالــش هایــی 

مواجــه شــده و در ارزیابــی کیفیــت گیفــورد نمــره قابــل قبولــی کســب کــرده بودنــد. انــواع مطالعــات مــروری حــذف شــدند.    
یافتــه هــا: از مجمــوع 404 مقالــه مرتبــط، 44 مقالــه واجــد شــرایط )42 مقالــه انگلیســی و 2 مقالــه فارســی( مــرور شــدند. نتایــج نشــان 
ــه دســت آمــد: زیــر ســاخت هــای آمــوزش  ــا در 3 طبقــه ب مــی دهــد چالــش هــای آمــوزش مجــازی پرســتاری قبــل و بعــد از کرون

مجــازی؛ فرآینــد آمــوزش و ارزشــیابی مجــازی؛ اخــالق و امنیــت اطالعــات.  
نتیجــه گیــری: ایجــاد آمادگــی در ابعــاد مختلــف انســانی و تجهیــزات خــود نیازمنــد برنامــه ریــزی دقیــق اســت. اکنــون زمان مناســبی 
ــاتید و  ــوزش اس ــیابی و آم ــای آموزشــی و ارزش ــد ه ــای ضــروری و اصــالح فراین ــوژی ه ــا و تکنول ــاختار ه ــت س ــا تقوی ــه ب اســت ک
دانشــجویان وضعیــت تهدیــد آمیــز کنونــی را بــه فرصــت تبدیــل کــرده و گام بلنــدی در راه توســعه سیســتم هــای آمــوزش برداشــته شــود.

کلید واژه ها: آموزش مجازی، آموزش الکترونیک، پرستاری، کرونا ویروس، کووید-19.

مقدمه
ویــروس                                                                از  جدیــدی  نــوع   ،2019 دســامبر  در 
ــه  ــد ک ــدار ش ــن پدی ــان  چی ــا (SARS-CoV-2) در ووه کرون
منجــر بــه ایجــاد نوعــی از اپیدمــی ســندرم حــاد تنفســی بــه نــام 
ــن  ــاه، ای ــه م ــدت س ــد. در م ــی ش ــان م )COVID-19(  در انس
ویــروس بــه بیــش از 118 هــزار نفــر در 114 کشــور منتقــل شــد و 

بیــش از 4 هــزار نفــر را بــه کام مــرگ کشــاند )1،2(. بــا درگیــری 
ــارس  ــخ 11 م ــت در تاری ــی بهداش ــازمان جهان ــور، س 114 کش
ــی  ــری جهان ــه گی ــک هم ــوان ی ــه عن ــاری را ب ــن بیم 2020 ای
اعــالم نمــود )3(. بــر کســی پوشــیده نیســت کــه پدیــده "اپیدمــی 
ــی محســوب و  ــم در بهداشــت جهان ــک بحــران عظی ــا" ی کورون
منجــر بــه تغییراتــی اساســی در رفتــار بشــریت در مقیاســی بــزرگ 
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ــت )4, 5(.  ــده اس ش
بســته بــه میــزان شــیوع و وخامت شــرایط ناشــی از پاندمــی کووید 
19، کشــور هــا بــا چالــش هــای مختلفــی همچــون: آمــوزش مردم 
در زمینــه رعایــت اصــول بهداشــتی )شستشــوی مکــرر دســت هــا، 
اســتفاده از ماســک، دوری از تعامــل چهــره بــه چهــره، ...(؛ فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی ؛ قرنطینــه و اعمــال محدودیــت در ســفر هــای 
داخلــی و خارجــی؛ تعطیلــی اماکــن بــا اجتماعــات بــزرگ از جملــه 
دانشــگاه هــا و نهــاد هــای آموزشــی؛ انجــام آزمایشــات غربالگــری 

و ردیابــی مــوارد مبتــال و مشــکوک روبــرو هســتند )6, 7(. 
ــن  ــر تری ــیب پذی ــی از آس ــوزش یک ــش آم ــتا بخ ــن راس در همی
ــی  ــای ناش ــد ه ــا پیام ــه ب ــرای مقابل ــود )8, 9(. ب ــا ب ــش ه بخ
ــی،  ــای آموزش ــد ه ــف فراین ــی و توق ــز آموزش ــی مراک از تعطیل
فراگیــران و اســاتید در تمــام مقاطــع ناگزیــر بــه اســتفاده از آموزش 
مجــازی بــه اشــکال مختلــف شــدند )10, 11(. ایــران نیــز از جملــه 
ــود کــه از همــان روز هــای نخســت، اســتفاده از  ــی ب کشــور های
شــیوه هــای مختلــف آمــوزش مجــازی را بــه عنــوان جایگزینــی 

ــرار داد )12(. ــود ق ــتور کار خ ــوزش حضــوری در دس ــرای آم ب
علــی رغــم تمــام مزایــای آمــوزش مجــازی در ایــن دوره، نگرانــی 
ــا دانشــگاه هایــی بــود کــه امــکان برگــزاری  اصلــی در ارتبــاط ب
ــات حضــوری را نداشــتند. بســیاری از  ــی و تمرین دوره هــای عمل
ــار  ــری از انتش ــل  جلوگی ــه دلی ــوم پزشــکی ب ــای عل دانشــگاه ه
بیمــاری و کاهــش بــار بــاالی کاری در بخــش هــای بیمارســتانی، 
دانشــجویان را از محیــط هــای دانشــگاهی و بالینــی خــارج کــرده 
و آنهــا را بــه ســمت آمــوزش مجــازی هدایــت نمودنــد )13, 14(. 
در همیــن راســتا آمــوزش پرســتاری در دانشــگاه هــا و بالیــن نیــز 
ــد  ــه مانن ــتاری ب ــجویان پرس ــد. دانش ــادی ش ــرات زی ــار تغیی دچ
ــه  ــر ب ــرده و ناگزی ــا ک ــنتی را ره ــوزش س ــایر دانشــجویان، آم س
ــزار  ــق اب ــازی از طری ــوزش مج ــای آم ــواع روش ه ــتفاده از ان اس
هــای گوناگــون شــدند )15(. بــا ایــن حــال گنجانــدن ابــزار هــای 
ــی  ــد، اســکای روم ، ادوب ــوزش مجــازی همچــون ســامانه نوی آم
کانکــت  و ســایر نــرم افــزار هــای آمــوزش مجــازی در تدریــس بــا 
موانــع زیــادی روبــرو شــد کــه رونــد آمــوزش را دچــار مشــکالتی 

نمــود. 
تغییــر آمــوزش از نــوع حضــوری بــه آمــوزش مجــازی بــا چالــش 
هایــی همــراه بــوده اســت کــه ایــن مقالــه در پــی شناســایی ایــن 

ــا و پــس از آن اســت. از  چالــش هــا قبــل از وقــوع پاندمــی کرون
اینــرو هــدف از ایــن بررســی سیســتماتیک، بررســی چالــش هــای 
آمــوزش مجــازی در پرســتاری در دوره قبــل و بعــد از کرونــا و ارائه 

راه کار هــای آن اســت. 

روش کار
بــه منظــور مقایســه چالــش هــای آمــوزش مجــازی قبــل و بعــد 
ــد.  ــتفاده ش ــتماتیک اس ــرور سیس ــا، از روش م ــی کرون از پاندم
ــی  ــش طراح ــداف پژوه ــاس اه ــر اس ــه ب ــش ک ــواالت پژوه س
ــازی در  ــوزش مج ــای آم ــش ه ــع و چال ــامل: موان ــود ش ــده ب ش
پرســتاری چیســت؟ آمــوزش مجــازی در پرســتاری بــا چــه چالــش 
هــا و موانعــی در دوران اپیدمــی کرونــا روبــرو شــد؟ چالــش هــای 
آمــوزش مجــازی بعــد از پاندمــی کرونــا در مقایســه بــا قبــل از آن 
چگونــه توصیــف مــی گــردد؟ بــه منظــور مدیریــت چالــش هــا و 

ــوان انجــام داد؟  ــی مــی ت ــع پیــش رو چــه اقدامات موان
ــه  ــود ک ــکل ب ــن ش ــه ای ــاالت ب ــوی مق ــت و ج ــتراتژی جس اس
 Virtual Learning, Virtual بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای
 Education, E-learning, Web-based Learning, Online

 Learning, Virtual Reality Simulation, Virtual Gaming,

 Virtual Patient, Online Class, Challenge, Limitation,

و   Barriers, Issue, Coronavirus, Covid-19, Nursing

معــادل فارســی آن: آمــوزش مجــازی، یادگیــری مجــازی، آمــوزش 
الکترونیــک، یادگیــری مبتنــی بــر وب، یادگیــری آنالیــن، شــبیه 
ســازی واقعیــت مجــازی، بــازی مجــازی، بیمــار مجــازی، کالس 
ــع، مشــکالت، پرســتاری،  ــت، موان ــا، محدودی ــش ه ــن، چال آنالی
ــا  ــی ب ــه صــورت مجــزا و ترکیب ــد-19 ب ــروس و کووی ــا وی کرون
اســتفاده از اســتراتژی هــای AND, OR, NOT  جســت و جــوی 
مقــاالت فارســی و انگلیســی در پایــگاه هــای اطالعاتــی داخلــی 
 PubMed, Science Direct, Scopus, و خارجــی SID, Irandoc

Google Scholar در بــازه زمانــی 2013 تــا 2020 انجــام گرفــت. 

ــودار 1(. )نم
در جســت و جــوی انجــام شــده بر اســاس اســتراتژی ســرچ، 2630 
مقالــه از پایــگاه هــای اطالعاتــی مختلــف بــه دســت آمــد. از ایــن 
میــان، 600 مقالــه بــه علــت تکــراری بــودن حــذف و 2030 مقالــه 
ــل  ــاالت اصی ــاالت شــامل مق ــای ورود مق ــار ه ــد. معی ــی مان باق
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پژوهشــی )کمــی، کیفــی و ترکیبــی(، نوع مشــارکت کننده )اســاتید 
و دانشــجویان پرســتاری( و زبــان مقالــه )فارســی و انگلیســی( بــود. 
بعــد از بررســی عنــوان و چکیــده مقــاالت بــر اســاس معیــار ورود، 
1626 مقالــه از فراینــد بررســی خــارج و 4040 مقالــه باقــی مانــد. 
معیــار هــای خــروج مقــاالت عــدم دسترســی بــه نســخه کامــل 
مقالــه، کیفیــت پاییــن مطالعــه بــر اســاس معیــار Gifford و نبــود 
ــه  ــای مقال ــه ه ــش یافت ــازی در بخ ــوزش مج ــای آم ــش ه چال
تعییــن شــد. 360 مقالــه بــه علــت عدم دسترســی بــه فایــل کامل، 
ابهــام در گــزارش چالــش هــای آمــوزش مجــازی در بخــش نتایــج 
ــورد حــذف  ــی کیفــی گیف ــزار ارزیاب ــن از اب ــاز پایی و دریافــت امتی
ــار هــای  ــر اســاس معی ــد. ب ــه در مــرور باقــی مان و تنهــا 44 مقال
ارائــه شــده توســط Gifford و همــکاران بــرای مطالعــات کمــی 

)6 معیــار(، کیفــی )11 معیــار(، شــبه تجربــی )8 معیــار( و تجربــی 
ــازی )صفــر و یــک(  ــار( مقــاالت در یــک مقیــاس دو امتی )7 معی
ارزیابــی شــدند. ایــن معیــار هــا شــامل شــفافیت در بیــان مســاله و 
ضــرورت انجــام پژوهــش، روش شــناختی و نمونــه گیری درســت، 
نحــوه گــزارش یافتــه هــا و تفســیر نتایــج بــود. نقطــه بــرش بــرای 
ــرای مطالعــات کمــی- پرسشــنامه ای امتیــاز 4 و  ــه ب حــذف مقال
کمتــر، بــرای مطالعــات تجربــی و شــبه تجربــی امتیــاز 6 و کمتر و 

بــرای مطالعــات کیفــی امتیــاز 8 و کمتــر بــود )16(. 

  
نمودار1. نمودارPARISMA نحوه خروج و ورود مقاالت مرور شده     

مالحظات اخالقی
براســاس دســتورالعمل اخالقــی کوکــران بــرای مطالعــات 
مــروری: ایــن مطالعــه در هیــچ کــدام از نســخه هــای نشــریه بــه 

چــاپ نرســیده اســت. تمامــی نتایــج تحقیــق بــه طــور صادقانــه، 
دقیــق و بــه زبانــی ســاده منتشــر شــده اســت. همچنیــن حقــوق 
ــش  ــکاران پژوه ــی هم ــق و تمام ــم تحقی ــوی تی ــادی و معن م
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ــز شــد.  ــی پرهی ــه ســرقت ادب رعایــت و از هــر گون

یافته ها
ــوزش مجــازی  ــش هــای آم ــه چال ــاالت نشــان داد ک ــرور مق م
ــکیل                  ــی تش ــه کل ــه طبق ــا از س ــد از کرون ــل و بع ــتاری قب پرس
ــای  ــاخت ه ــر س ــا زی ــط ب ــای مرتب ــش ه ــود: )1( چال ــی ش م

آمــوزش مجــازی شــامل زیــر طبقــات حــوزه ســازمانی، تجهیزات 
ــران؛ )2(  ــت، و کارب ــبکه و اینترن ــی، ش ــای آموزش ــاوری ه و فن
ــد آمــوزش و ارزشــیابی مجــازی  ــا فرآین چالــش هــای مرتبــط ب
ــش  ــری و ارزشــیابی؛ )3( چال ــد یادگی ــات فراین ــر طبق شــامل زی
هــای مرتبــط بــا اخــالق و امنیــت اطالعــات شــامل زیــر طبقــات 

ــات شــخصی )جــدول 1(  ــت اطالع ــی و امنی تعارضــات اخالق

جدول 1. طبقه بندی چالش های آموزش مجازی در پرستاری منتج از مرور مطالعات

زیر طبقاتطبقات اصلی چالش های آموزش مجازی

چالش های مرتبط با زیر ساخت های آموزش مجازی 

حوزه سازمانی 
حوزه تجهیزات و فناوری های آموزشی

حوزه شبکه و اینترنت
حوزه کاربران شامل دانشجویان و اساتید 

چالش های مرتبط با فرآیند آموزش از طریق مجازی 
فرایند یادگیری

نحوه دادن ارزشیابی 

چالش های مرتبط با اخالق و امنیت اطالعات
تعارضات اخالق 

امنیت اطالعات شخصی

چالش های مرتبط با زیر ساخت های آموزش مجازی

ــا و  ــتم ه ــات، سیس ــازی امکان ــوزش مج ــای آم ــاخت ه ــر س زی
ــاوری ارتباطــات اســت  ــوژی و فن ســاختار هایــی در حیطــه تکنول
کــه بــرای اجــرا و دسترســی مناســب بــه خدمــات آمــوزش مجازی 
مــورد نیــاز اســت )17(. چالــش هــای زیــر ســاخت هــای آمــوزش 
مجــازی قبــل و بعــد از کرونــا در 4 حــوزه ســازمانی، تجهیــزات و 
فنــاوری هــای آموزشــی، شــبکه و اینترنــت و کاربران )دانشــجویان 

و اســاتید پرســتاری( بــه دســت آمــد.
حوزه سازمانی

منظــور از حــوزه ســازمانی مجموعــه تصمیمــات و فعالیــت هایــی 
اســت کــه در ارتبــاط بــا پیشــبرد اهــداف آموزشــی توســط مدیــران 
آموزشــی اتخــاذ و هدایــت مــی شــوند )18(. چالــش هــای حــوزه 
ســازمانی، چالــش هایــی در حیطــه فــردی، محیطــی و مدیریتــی 
اســت کــه در ارتبــاط بــا عوامــل ســازمانی و مدیریتــی دانشــگاه ها 

قــرار دارد )19(.
ــش  ــی از چال ــش مهم ــد بخ ــی ده ــان م ــاالت نش ــی مق بررس
ــا زیــر ســاخت هــای آمــوزش مجــازی در حــوزه  هــای مرتبــط ب
ــزار  ــری اب ــه کارگی ــا عوامــل فرهنگــی در ب ــط ب ســازمانی و مرتب
هــای یادگیــری الکترونیــک اســت. همچنیــن برگــزاری محــدود 

ــایر  ــای ICT  و س ــون کارگاه ه ــی )20( همچ ــای آموزش دوره ه
فنــاوری هــای آموزشــی نویــن )20, 21( بــه منظــور ایجــاد و ارتقــا 
مهــارت هــای مــورد نیــاز )22, 23( ؛ تامیــن و تخصیــص ناکافــی 
بودجــه بــه منظــور طراحــی نــرم افــزار هــا )24(، بــه روز رســانی 
ســخت افــزار هــای قدیمــی، سیســتم هــای عامــل و مجــوز هــای 
ــده  ــات و نادی ــی از تحقیق ــتیبانی ناکاف ــا )25(؛ پش ــزار ه ــرم اف ن
ــوا هــای آموزشــی  گرفتــن تــالش اســاتید در آمــاده ســازی محت
)22, 23(؛ نقــص در تامیــن نیــروی آمــوزش دیــده و بخــش 
پشــتیبانی فنــی )26-30( بــه منظــور حفــظ و عیــب یابــی سیســتم 
ــری هــای  ــم گی ــود سیاســت هــا و تصمی هــا )25, 31, 32(؛ کمب
مناســب در زمینــه آمــوزش مجــازی بــرای دانشــجویان پرســتاری 
ــد  ــات در واح ــاوری اطالع ــث فن ــام مباح ــون ادغ )20, 33( همچ
ــن دانشــگاهی )24( از  ــای بی ــس )34( و مشــارکت ه ــای تدری ه
ــوزش مجــازی در حــوزه ســازمان هــای  ــش هــای آم دیگــر چال

آموزشــی محســوب مــی شــود.  
ــوزه  ــا در ح ــد از کرون ــل و بع ــای قب ــش ه ــه چال ــج مقایس نتای
ــی  ــای اساس ــش ه ــی از چال ــد یک ــی ده ــان م ــازمانی نش س
دانشــجویان در دوره کرونــا دسترســی ســخت بــه منابــع و بخــش 
ــا  ــاله ب ــن مس ــوده )29( و ای ــا ب ــکده ه ــوی دانش ــتیبانی از س پش
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ــادی  ــالالت زی ــه اخت ایجــاد ســردرگمی در دانشــجویان منجــر ب
در فراینــد آمــوزش همــراه بــوده اســت )35, 36(. امــا بــا گذشــت 
زمــان و ناگزیــری در اســتفاده سراســری از آمــوزش مجــازی بــه 
ــر ســاخت  ــت زی ــم و تقوی ــه ســمت ترمی ــا ب ــج دانشــگاه ه تدری
ــرات  ــوان از اث ــی ت ــن را م ــه ای ــد ک ــود رفتن ــوژی خ ــای تکنول ه
غیــر قابــل انــکار اپیدمــی بــه شــمار آورد. در همیــن راســتا، یکــی 
ــا اســتفاده  دیگــر از تغییــرات مثبــت پــس از وقــوع پاندمــی کرون
گســترده از انــواع روش هــای مجــازی همچــون وبینــار هــا بــود. 
قبــل از پاندمــی کرونــا، وبینارهــای مجــازی بــه صــورت محــدود 
تــری برگــزار مــی شــد و انجمــن هــای برگــزار کننــده در مقابــل 
دریافــت هزینــه ایــن وبینــار هــا را بــرای اعضــا در دســترس قــرار 
مــی دادنــد. امــا بــا شــیوع کوویــد-19 و توقــف جلســات حضــوری 
بســیاری از انجمــن هــای علمــی و مراکــز آموزشــی اغلــب فراینــد 
ــار  ــب وبین ــن و در قال ــه صــورت آنالی ــود را ب ــی خ ــای آموزش ه

ــد  )21, 37(. ــزار نمودن ــگان برگ ــای رای ه
حوزه تجهیزات و فناوری های آموزشی 

منظــور از تکنولــوژی هــا و تجهیــزات آموزشــی ســخت افــزار هــا، 
ــه منظــور تســهیل  ــه ب ــی اســت ک ــد های ــا و فراین ــزار ه ــرم اف ن
ــورد  ــوزش از راه دور م ــد آم ــرد در فراین ــود عملک ــری و بهب یادگی
ــزات و  ــوزه تجهی ــا ح ــط ب ــای مرتب ــش ه ــت )38(. چال ــاز اس نی
فنــاوری هــای آموزشــی شــامل نارســایی و محدودیــت در مــواردی 
همچــون: دسترســی بــه مجــالت و کتــب الکترونیــک )20(؛ 
تجهیــزات کافــی و مناســب بــرای ضبــط یــا برگــزاری کنفرانــس 
هــای ویدئویــی )33( و وجــود فضاهــای مناســب صوتــی و اتــاق 
آکوســتیک کــه مــورد نیــاز بــرای تهیــه محتــوای آموزشــی )ضبــط 
صــدا و تصویــر بــا کیفیــت( توســط اســاتید اســت، مــی باشــد )22, 
23(. همچنیــن از ســایر محدودیــت هــای گــزارش شــده در حــوزه 
تجهیــزات مــی تــوان بــه مــواردی همچــون محدودیــت در تعــداد 
ــه  ــد )20, 30( و در نتیج ــای جدی ــتم ه ــا )26( و سیس ــه ه رایان
عــدم دسترســی همــه دانشــجویان بــه تجهیــزات ضــروری بــرای 
ــرق   ــی ب ــود. قطع ــاره نم ــازی )27, 31, 40،39( اش ــوزش مج آم
ــا  ــاط ب ــزاری در ارتب ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــکالت س )26(، مش
سیســتم هــای مدیریــت یادگیــری و پلتفــرم هــای آموزشــی )22, 
25, 29, 39, 41-43( از دیگــر چالــش هــای گــزارش شــده توســط 
کاربــران بــود کــه از آنهــا مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

- مشــکالت در ارتبــاط بــا نصــب و اجــرای نــرم افــزار و پلتفــرم 
هــای آمــوزش مجــازی در کامپیوتــر هــای قدیمــی و بــدون کارت 

گرافیــک )44(، تبلــت و موبایــل )25, 27, 30, 45(.
- مشــکالت در ارتبــاط بــا طراحــی مناســب سیســتم هــای 
ــودل هــا )45, 44, 33( و دســتور  ــری همچــون م ــت یادگی مدیری

ــتفاده از آن )20, 47(.  ــوه اس ــل نح العم
ــی و مجــازی  ــا شــبیه ســاز هــای بالین ــاط ب - مشــکالت در ارتب
ــن شــبیه ســاز )48( و در  ــت پایی ــواردی همچــون کیفی شــامل م
نتیجــه کنــدی در ســرعت عمــل دســتگاه، ســطح پاییــن وفــاداری  
و پیچیدگــی محیــط کاربــری در نــرم افــزار هــا مــی باشــد )49-
54(؛ همچنیــن عــدم توجــه بــه توانایــی بینایی دانشــجو ) اســتفاده 
ــب  ــی( و دســت غال ــک طب ــک هــای 3D و عین ــان از عین همزم
)چــپ دســت بــودن( از ســایر مشــکالت گــزارش شــده بــود )47(.

مقایســه وضعیــت قبــل و بعــد از شــیوع کرونــا نشــان مــی دهــد 
ــزات و  ــا تجهی ــط ب ــوزش مجــازی مرتب ــای آم ــش ه ــه چال گرچ
فنــاوری در پرســتاری بعــد از شــیوع ویــروس کوویــد-19 بــا قبــل 
ــه خانگــی و  ــا اعمــال قرنطین ــا ب ــدارد ام ــی ن ــاوت چندان از آن تف
دنبــال کــردن آمــوزش هــای مجــازی بــه عنــوان تنهــا راه باقــی 
مانــده، ایــن چالــش هــا به صــورت ســخت تــری درک و شــرایطی 
ــه  ــود. ب ــا ایجــاد نم ــرای دانشــجویان و دانشــگاه ه اضطــراری ب
ایــن معنــا کــه چالــش هــای قبــل از وقــوع پاندمــی کرونــا، تحــت 
تاثیــر محدودیــت هــای دسترســی بــه فنــاوری و تجهیــزات قــرار 

گرفتــه و تشــدید شــد )35(. 
حوزه شبکه و اینترنت 

منظــور از چالــش هــای حــوزه اینترنــت و شــبکه اختالالتــی اســت 
کــه در ارتبــاط بــا ارتباطــات در شــبکه جهانــی رخ مــی دهــد )17(. 
از مشــکالت در بخــش شــبکه و اینترنــت مــی تــوان بــه اختالالت 
ــدی  ــی )29, 30, 55( و کن ــودم و اتصــاالت )20, 27, 30(، قطع م
ســرعت اینترنــت )54, 56, 57( اشــاره نمــود کــه خــود منجــر بــه 
کنــدی و تاخیــر در بــار گــذاری و بــار گیــری )58( و ایجــاد یــاس 
ــردد )23, 40, 44,  ــی گ ــاتید م ــجویان و اس ــتگی در دانش و خس
59(؛ همچنیــن نابرابــری دسترســی بــه اینترنــت بــا پهنــای بانــد 
مناســب در تمــام مناطــق جغرافیایــی همچــون روســتاها و مراکــز 
ــل )26,  ــت موبای ــدی ســرعت اینترن ــاده )39, 42, 60(، کن دور افت
60(، محدودیــت پهنــای بانــد اینترنــت )45( و پوشــش نامناســب 
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شــبکه )27, 45( از دیگــر موانــع در مطالعــات بــود. 
ــوزه  ــا در ح ــد از کرون ــل و بع ــای قب ــش ه ــه چال ــج مقایس نتای
اینترنــت نشــان مــی دهــد گرچــه چالــش هــای دو دوره از وضعیت 
مشــابهی برخــوردار بودنــد، امــا مشــکالت در اتصــاالت و اینترنــت 
ــاده و دسترســی  ــی دور افت ــی الخصــوص در مناطــق جغرافیای عل
ســخت بــه شــبکه قــوی اینترنــت )30, 36, 61( از عوامــل چالشــی 
در اســتفاده از آمــوزش مجــازی در دوره کرونــا بــود کــه در رونــد 
آمــوزش و یادگیــری اختــالالت زیــادی را بــا خــود بــه همــراه آورد 

 .)36 ,35(
حوزه کاربران شامل اساتید و دانشجویان

ــا زیــر ســاخت هــای آمــوزش  بخشــی از چالــش هــای مرتبــط ب
مجــازی در ارتبــاط بــا کاربــران آمــوزش مجــازی از جملــه اســاتید 
ــه  ــزه ب ــن انگی ــطح پایی ــد. س ــده ش ــتاری دی ــجویان پرس و دانش
ــدود  ــی مح ــارت فن ــم  )51, 54, 59, 62( و مه ــه ک ــل تجرب دلی
)28, 30, 63, 64( در ارتبــاط بــا رایانــه، نــرم افــزار هــا و فنــاوری 
هــای آموزشــی )33, 34, 41(؛ نبــود تجهیــزات شــخصی )55( بــا 
ــول  ــل قب ــت مناســب )25, 55( و مشــخصات گرافیکــی قاب کیفی
ــزات  ــداری تجهی ــن و نگه ــاالی تامی ــه ب ــزل؛ هزین )44( در من
ضــروری )لبتــاپ، مــودم و بســته هــای اینترنــت( )20, 60( از جمله 
مشــکالت گــزارش شــده در مطالعــات بــود. همچنیــن تســلط کــم 
دانشــجویان )65( و اســاتید بــه زبــان انگلیســی )22, 33( و مهــارت 
هــای ارتباطــی ضعیــف در دانشــجویان بــه منظــور انتقــال مقصــود 
ــران  ــا کارب ــط ب ــق مجــازی )28( از ســایر مشــکالت مرتب از طری
بــود. از دیگــر موانــع مرتبــط بــا اســاتید مــی تــوان بــه مقاومــت 
 ،)34( ICT ــتفاده از ــرس از اس ــر )20, 33( و ت ــه تغیی ــبت ب نس
داشــتن نگــرش منفــی، بــی اعتمــادی و در نتیجــه تمایــل پاییــن 
)26, 35, 47( بــه اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن آموزشــی اشــاره 

نمــود )21(. 
در دوره پاندمــی کرونــا مشــکالت عدیــده ای در ارتبــاط بــا 
ــان شــلوغی  دانشــجویان شــاغل پرســتاری وجــود داشــت. در می
و ازدحــام بخــش هــا از مبتالیــان بــه کوویــد-19، دسترســی بــه 
ایــن دانشــجویان و ایجــاد درک بــه منظــور برنامــه ریــزی ســاعات 
آموزشــی بســیار چالــش برانگیــز بــود. چالــش دیگــر فقــدان انگیزه 
یادگیــری، بعــد از 12 ســاعت کار ســخت و پــر اســترس و مراقبــت 
ــن  ــی از اثرگذارتری ــود )29(. یک ــا ب ــه کرون ــال ب ــاران مبت از بیم

چالــش هــای بعــد از کرونــا محدودیــت دانشــجویان در دسترســی 
بــه تجهیــزات و امکانــات مــورد نیــاز شــخصی در منــزل بــه همراه 
ــش  ــار چال ــود )66, 35, 36(. در کن ــه IT ب ــم در زمین ــش ک دان
هــای دیــده شــده، یکــی از اتفاقــات مثبــت بعــد از شــیوع کرونــا 
تمایــل بیشــتر اســاتید در اســتفاده از آمــوزش مجــازی بــود. قبــل 
از اپیدمــی مقاومــت اســاتید و برخــی دانشــجویان یکــی از موانــع 
ــن  ــج ای ــه تدری ــس از آن ب ــا پ ــت، ام ــی رف ــمار م ــه ش ــی ب اصل
ــوان  ــه عن ــتفاده از آن ب ــز اس ــاره ای ج ــت و چ ــت شکس مقاوم

"تنهــا" گزینــه باقــی مانــده وجــود نداشــت.  
چالش های مرتبط با فرایند آموزش 

ــد  ــه فراین ــر طبق ــوزه در دو زی ــن ح ــا ای ــط ب ــای مرتب ــش ه چال
ــد.  ــت آم ــه دس ــجو ب ــیابی دانش ــوه ارزش ــری و نح یادگی

فرایند یادگیری

ــه شــامل  یادگیــری فرآینــدی اســت کــه در قالــب چندیــن مرحل
انگیــزه، برقــراری ارتبــاط بیــن هــدف و انگیــزش، داشــتن محــرک 
قــوی، جســتجو بــرای بهتریــن راهــکار و در نهایــت ثبــات و حذف 
رفتــار هــای اضافــی انجــام مــی گیــرد )67(.  چالش هــای آموزش 
مجــازی مرتبــط بــا فرآینــد یادگیــری شــامل توقــف یا قطــع فرایند 
یادگیــری بــه دلیــل موانــع و چالــش هــای محیطــی همچــون ســر 
و صــدا و شــلوغی منــزل یــا بخــش )68(؛ عــدم تمرکــز مناســب 
ــه  ــی همچــون جاذب ــه علــت محــرک های ــی ب و ســردرگمی ذهن
هــای فضــای مجــازی و ســایر وبســایت هــا )28(؛ ناســازگاری و 
تعــارض بیــن انتظــارات اســاتید و دانشــجویان بــه دلیــل ابهــام در 
ــن  ــی باشــد )28(. همچنی ــتادی م ــای دانشــجویی و اس ــش ه نق
بســیاری از دانشــجویان اذعــان داشــتند کــه دوره هــای آموزشــی 
الکترونیکــی از نظــر محتــوا و فراینــد آمــوزش از کیفیــت مطلوبــی 
برخــوردار نبــوده )22, 68( و بیــن محتــوا و روش آموزشــی )69( و 
اهــداف دانشــگاهی )20, 22( تناســب کمــی وجــود دارد. مشــکلی 
ــی برخــی واحــد  ــه ماهیــت عمل ــوط ب دیگــر در ایــن بخــش مرب
هــای درســی اســت کــه اجــرای آن بــه صــورت مجــازی امــکان 

پذیــر نیســت )22,70 ,35(.
مقایســه وضعیــت فراینــد یادگیــری مجــازی قبــل و بعــد از کرونــا 
نشــان مــی دهــد، پاســخ ســریع بــه ایــن تغییــر ناگهانــی تهیــه و 
ارســال پادکســت توســط اســاتید و انجــام آمــوزش هــا بــه صــورت 
ــاط  ــا در ارتب ــکده ه ــجویان و دانش ــن دانش ــود. همچنی ــن ب آنالی
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ــی و  ــال تکلیف ــار ب ــا دچ ــی ه ــف و ارزیاب ــرای تکالی ــا نحــوه اج ب
ســردرگمی شــدند. اســاتید پرســتاری در نحــوه تدریــس و ارزیابــی 
هــای خــود تجدیــد نظــر نمــوده و در هویــت خــود بــه عنــوان یک 

"معلــم" اصالحاتــی اعمــال نمودنــد )36, 71, 72(. 
برجســته تریــن نقطــه چالشــی آمــوزش مجــازی بعــد از پاندمــی 
کرونــا در مقایســه بــا قبــل از آن، مشــکالت عدیــده دانشــکده های 
پرســتاری در ارتبــاط بــا آمــوزش عملــی و بالینــی دانشــجویان بــود 
)73(. محدودیــت شــدید اماکــن یادگیــری عملــی بــه همــراه ترس 
زیــاد از "شــیوع حیــرت آورد کوویــد-"19 و تــرس "مواجهــه بــا 
مــرگ"، دانشــجویان پرســتاری بــه ویــژه دانشــجویان ســال آخر را 
کــه بــرای ورود بــه بــازار کار نیازمنــد کســب صالحیــت و مهــارت 
هــای الزم هســتند، تحــت تاثیــر خــود قــرار داد )71(. شــاید پاســخ 
بــه ایــن چالــش اســتفاده از انــواع آمــوزش مجــازی از طریــق انواع 
شــبیه ســازی هــا و بیمــار مجــازی بــود؛ امــا ایــن نگرانــی هایــی 
ــرای  ــا آمــوزش مجــازی ب ــه همــراه داشــت، اینکــه آی ــا خــود ب ب
آمــاده ســازی نیــروی کار آینــده کافــی اســت؟ نظــارت و ارزیابــی 
ــام  ــان انج ــط مربی ــه توس ــتاری چگون ــجویان پرس ــی دانش بالین
مــی گیــرد؟ )35, 36, 71(. در هــر صــورت، بعــد از اپیدمــی کرونــا 
دانشــکده هــای پرســتاری تجربیــات جدیــدی در زمینه آموزشــی و 
بالینــی دانشــجویان کســب نمودنــد کــه مبتنــی بــر انــواع روش ها 
و ابــزار هــای آمــوزش مجــازی و شــرایط حــال حاضــر بــود )37(.  

ارزشیابی
چالــش هــای ارزشــیابی بــه مشــکالت مرتبــط بــا حــوزه ارزیابــی، 
ــردد )20(.  ــی گ ــاز م ــجویان ب ــه دانش ــورد ب ــون و دادن بازخ آزم
ــاتید )28( و  ــورد اس ــارت )45( و بازخ ــایی در نظ ــن نارس همچنی
ســردرگمی دانشــجویان در نحــوه انجــام تکالیــف و زمــان تحویــل 
ــع  ــایر موان ــف )57( از س ــالت ضعی ــات و تعام آن ناشــی از ارتباط

ــود )22, 32, 60(.  ــده ب ــزارش ش گ
ــد از  ــازی بع ــوزش مج ــتفاده از آم ــر در اس ــی دیگ ــکل اساس مش
کرونــا، تناســب کــم دوره هــای آموزشــی طراحــی شــده و نحــوه 
ارزشــیابی دانشــجویان بــا روش هــای آمــوزش مجــازی بــود. چــرا 
ــن و  ــوری تدوی ــوزش حض ــرای آم ــل ب ــا از قب ــن دوره ه ــه ای ک
طراحــی شــده بودنــد و فرصــت کافــی بــرای طراحــی مجــدد دوره 
ــن تناســب  ــذا، ای هــا و برنامــه هــای آموزشــی وجــود نداشــت. ل
کــم چالــش هــای زیــادی بــرای اســاتید و دانشــجویان پرســتاری 

ــه  ــه ب ــا توج ــر، ب ــان دیگ ــه بی ــراه آورد )36(. ب ــه هم ــود ب ــا خ ب
ــوع حضــوری  ــا از ن ــا عمدت ــل از دوران کرون ــیابی قب ــه ارزش اینک
بــود، لــذا مشــکالت ذکــر شــده ناشــی از عــدم آشــنایی بــا روش 

هــای مجــازی ارزشــیابی ایجــاد شــد. 
چالش های مرتبط با اخالق و امنیت اطالعات

طبقــه ســوم از چالــش هــای آمــوزش مجــازی در دو زیــر طبقــه 
چالــش هــای مرتبــط بــا  حــوزه اخــالق و امنیــت اطالعــات بــه 

دســت آمــد.
اخالق

منظــور از اخــالق مجموعــه صفــات روحــی و باطنــی انســان بــوده 
کــه منجــر بــه بــروز طیــف خاصــی از رفتــار از او مــی شــود )74(. 
مشــکالت مرتبــط بــا موضوعــات اخالقــی شــامل نادیــده گرفتــن 
ــوای  ــتفاده از محت ــو اس ــال س ــوی و احتم ــت معن ــوق مالکی حق
آموزشــی بــار گــذاری شــده )20(؛ مشــکالت اخالقــی اســتفاده از 
اینترنــت و دســتگاه هــای تلفــن همــراه هوشــمند در مراکــز بالینــی 
مــی باشــد. از نمونــه هــای اســتفاده غیــر اخالقــی از رســانه هــای 
اجتماعــی در مراکــز بالینــی مــی تــوان بــه ارســال مطالــب و بــر 
ــار  ــم خصوصــی بیم ــض حری ــه ای، نق ــر حرف ــط غی ــراری رواب ق
ــط  ــن توس ــض قوانی ــل نق ــه دلی ــی ب ــکالت حقوق ــایر مش و س

دانشــجویان اشــاره کــرد )75(. 
امنیت اطالعات شخصی

منظــور از امنیــت اطالعــات شــخصی حوادثــی همچــون هــک و 
ویروســی شــدن یــا از دســت رفتــن اطالعــات شــخصی  بــه دلیــل 

حمــالت ســایبری اســت )23, 25, 29, 30(.
در مطالعــات بــه دســت آمــده بعــد از پاندمــی کرونــا، بــه چالــش 
ــود در نتیجــه  هــای اخالقــی و امنیــت اطالعــات اشــاره نشــده ب
ــن مســاله  ــن حــوزه وجــود نداشــت. ای ــکان مقایســه در ای ای ام
مــی توانــد بــا اهمیــت و ضــرورت بیشــتر در ســایر چالــش هــای 
فنــاوری، تجهیــزات، شــبکه و غیــره در دوره همــه گیــری کرونــا 

مرتبــط باشــد. 

بحث 
کوویــد-19 از جهــات بیشــماری یــک چالــش جهانــی محســوب 
مــی شــود؛ چــرا کــه ایــن همــه گیــری منجــر بــه تغییــرات زیادی 
در جنبــه هــای مختلــف زندگــی مــردم جهــان شــده و بازگشــت 



نسیم صادقی محلی و همکاران

89

ــن  ــود. ای ــد ب ــان نخواه ــاده و آس ــدادی س ــادی رخ ــت ع ــه حال ب
بحــران نــه تنهــا اقتصــاد بلکــه آمــوزش و پــرورش در سراســر دنیا 
علــی الخصــوص در کشــور هــای کمتــر توســعه یافتــه را بــا بــی 

ثباتــی همــراه کــرده اســت. 
ــی  ــه های ــوز جنب مــرور مطالعــات منتخــب نشــان مــی دهــد، هن
ــا  ــت آن را ب ــن کیفی ــه تعیی ــود دارد ک ــازی وج ــوزش مج از آم
ــاخت  ــر س ــود زی ــد. کمب ــی کن ــراه م ــادی هم ــای زی ــش ه چال
هــای ضــروری همچــون آمادگــی اســاتید و دانشــجویان، نارســایی 

در شــبکه و تصمیمــات درون ســازمانی، محدودیــت در تجهیــزات 
ــاوری هــای مناســب آمــوزش مجــازی، ویژگــی هــای ایــن  و فن
نــوع از آمــوزش همچــون محدودیــت در تعامــالت رو در رو و 
مشــکالت مرتبــط بــا فراینــد یادگیــری دروس عملــی و تئــوری به 
صــورت مجــازی، تامیــن هزینــه هــای گــزاف و نگرانــی از امنیــت 
ــت اخــالق مجــازی همگــی از  اطالعــات شــخصی و عــدم رعای
ــواع آمــوزش  ــرد و اســتفاده از ان ــدی و چالشــی در کارب ــاط کلی نق

ــردد )جــدول 2 و 3(. ــی گ مجــازی محســوب م

جدول 2. چالش های آموزش مجازی در پرستاری بر اساس درصد نسبی فراوانی در مطالعات منتخب

درصد فراوانی زیر طبقاتطبقه بندی چالش ها
نویسندگاننسبی

چالش های مرتبط 
با زیر ساخت های 

آموزش مجازی

حوزه 
 %1330سازمانی

ــر )2013( )39(؛  ــامی )2017( )31(؛ بارک ــاورزی )2019( )23(؛ کوپاس ــاال )2016( )22(؛ کش ــک ب ل
ــاب  ــال )2016( )70(؛ ب ــو )2016( )32(؛ نی ــا )2016( )20(؛ وینگ ــک )2015( )25(؛ هارریمان پارالکلی
تایــو )2020( )34(؛ هارریمانــا )2017( )33(؛ ســیناکوری )2020( )21(؛ بویــد ایــد )2016( )24(؛ خانــل 

.)59( )2014(

حوزه 
تجهیزات و 
فناوری های 

آموزشی

3477% 

لــک بــاال )2016( )22(؛ کشــاورزی )2019( )23(؛ آلونــگا )2020( )60(؛ کالمــن )2015( )44(؛ 
کوپاســامی )2017( )31(؛ بارکــر )2013( )39(؛ پارالکلیــک )2015( )25(؛ مــارک )2019( )40(؛ وینگــو 
ــو )2018(  ــا )2016( )20(؛ هارجانت ــه )2016( )55(؛ هارریمان ــو )2017( )26(؛ ایرونی )2016( )32(؛ بل
)45(؛ نیــال )2016( )70(؛ بــاب تایــو )2020( )34(؛ هارریمانــا )2017( )33(؛ ســیناکوری )2020( )21(؛ 
ابوســعیدا )2017( )27(؛ ناگیــا علــی)2015( )41(؛ تلفــورد )2017( )57(؛ ســرووت )2020( )49(؛ کــی 
ــوی )2015(  ــور )2015( )51(؛ چ ــد )2016( )24(؛ کایل ــد ای ــراک )2019( )50(؛ بوی )2020( )42(؛ ب
ــور )2020( )48(؛  ــوزا جونی ــوزر )2016( )53(؛ س ــول )2018( )46(؛ ت ــو )2017( )65(؛ ورک )51(؛ گ

ــود )2020( )29(. ــگ )2020( )43(؛ س ــارد )2020( )30(؛ هان ــین )2015( )54(؛ آپریچ بوگوس

حوزه شبکه 
 %1943و اینترنت

لــک بــاال )2016( )22(؛ کشــاورزی )2019( )23(؛ آلونــگا )2020( )60(؛ کالمــن )2015( )44(؛ بارکــر 
)2013( )39(؛ مــارک )2019( )40(؛ بلــو )2017( )26(؛ ایرونیــه )2016( )55(؛ هارریمانــا )2016( )20(؛ 
هارجانتــو )2018( )45(؛ هارریمانــا )2017( )33(؛ ابوســعیدا )2017( )27(؛  تلفــورد )2017( )57(؛ کــی 
)2020( )42(؛ خانــل )2014( )59(؛ بوگوســین )2015( )54(؛ آپریچــارد )2020( )30(؛ موریــن )2020( 

)35(؛ ســود )2020( )29(.

حوزه 
کاربران 

)دانشجویان 
و اساتید(

2864% 

لــک بــاال )2016( )22(؛ آلونــگا )2020( )60(؛ کالمــن )2015( )44(؛ کوپاســامی )2017( )31(؛ 
ــوزی )2016( )69(؛  ــارک )2019( )40(؛ پ ــی )2018( )66(؛ م ــگ ل ــک )2015( )25(؛ چئون پارالکلی
کارپنتــر )2016( )68(؛ آواد )2019( )79(؛ بلــو )2017( )26(؛ ایرونیــه )2016( )55(؛ هارریمانــا )2016( 
)20(؛ نیــال )2016( )70(؛ بــاب تایــو )2020( )34(؛ هارریمانــا )2017( )33(؛ ســیناکوری )2020( )21(؛ 
ناگیــا علــی )2015( )41(؛ تلفــورد )2017( )57(؛ کایلــور )2015( )51(؛ کوبــت )2016( )63(؛ فرونــدا 
ــارد )2020(  ــین )2015( )54(؛ آپریچ ــل )2014( )59(؛ بوگوس ــو )2017( )65(؛ خان )2016( )62(؛ گ

ــان )2017( )28(. ــود )2020( )29(؛ کوه )30(؛ س

چالش های مرتبط 
با فرآیند آموزش و 
ارزشیابی مجازی

 %1636فرآیند یادگیری

ــر  ــوزی )2016( )69(؛ کارپنت ــگا )2020( )60(؛ کالمــن )2015( )44(؛ پ ــاال )2016( )22(؛ آلون ــک ب ل
)2016( )68(؛ وینگــو )2016( )32(؛ هارریمانــا )2016( )20(؛ هارجانتــو )2018( )45(؛ هارریمانــا 
)2017( )33(؛ نیــال )2016( )70(؛ ســیناکوری )2020( )21(؛ ناگیــا علــی)2015( )41(؛ تلفــورد )2017( 

ــن )2020( )35(. ــان )2017( )28(؛ موری ــرووت )2020( )49(؛ کوه )57(؛ س
هارریمانا )2016( )20(؛ میشل )2016( )47(؛ سیناکوری )2020( )21(؛ تلفورد )2017( )57(. %49ارزشیابی

چالش های مرتبط 
با اخالق و امنیت 

اطالعات

حوزه تعارض 
لک باال )2016( )22(؛ کشاورزی )2019( )23(؛ هارریمانا )2016( )20(. %37های اخالقی-

امنیت اطالعات 
پارالکلیک )2015( )25(؛ آپریچارد )2020( )30(. %25/4شخصی

 



نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی، دوره 2، شماره 2، تابستان 1401

90

جدول3. مشخصات کلی مطالعات مرور شده

مقاالت مرتبط با قبل از دوره کورونا

حجم جمعیت هدفنوع مطالعهنویسنده )سال انتشار(عنوان مطالعهردیف
موانع و چالش های به دست آمده از مطالعهنمونه

1

موانع به کار گیری 
آموزش الکترونیک 
در دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان

کمیلک باال )2016( )22(

اساتید و 
دانشجویان 
پرستاری به 
همراه سایر 

رشته ها

286

زبــان -  هــای  مهــارت  دسترســی:  موانــع 
انگلیســی، ارتبــاط و تعامــالت محــدود بــا 
مــدرس، دسترســی محــدود بــه رایانــه و دانــش 

ــاوری  ــم فن ک
بــه -  عالقگــی  کــم  هــا:  دیــدگاه  موانــع 

آمــوزش الکترونیــک، بــی نیــازی بــه آمــوزش 
الکترونیــک و نگــرش منفــی بــه فنــاوری 

هــای نویــن آموزشــی 
موانــع فرهنگــی: حمایــت نــا کافــی دانشــکده - 

هــا، بــاور بــه بــی نیــازی بــه کامپیوتــر،  
ــی از  ــای روز و نگران ــوژی ه ــا تکنول ــی ب راحت

ــت  ــتفاده از اینترن ــی اس ــات اخالق موضوع
ــاختار -  ــت در س ــاخت: محدودی ــر س ــع زی موان

هــای حمایتــی، مشــکالت اتصــاالت، برگزاری 
ــی و  ــای آموزش ــا و کارگاه ه ــدود دوره ه مح

ــزات   ــدازی تجهی ــاالی راه ان ــای ب ــه ه هزین
موانــع تناســب کــم محتــوا بــا روش آموزشــی: - 

ــا آمــوزش  ــا همســانی کوریکلــوم آموزشــی ب ن
مجــازی، تناســب نــا کافــی محتــوا بــا اهــداف 
ــی  ــت عمل ــاره ماهی ــی درب دانشــگاهی و نگران

برخــی واحــد هــا 

2

اکتشاف ادراکات 
اعضای هیئت 
علمی در مورد 

چالش های آموزش 
مجازی در علوم 

پزشکی

کشاورزی و همکاران )2019(
کیفی)23(

اساتید پرستاری 
به همراه سایر 

رشته ها
28

ــازمانی -  ــی س ــل فرهنگ ــازمانی: عوام ــع س موان
ــه آمــوزش  و داشــتن نگــرش منفــی اســاتید ب

ــک الکترونی
موانع زیر ساخت های نامناسب- 
چالش های اخالقی و قانونی- 

3

چالش های تجربه 
شده دانشجویان 
از طریق آموزش 
باز و از راه دور در 
موسسه آموزشی 

عالی در نامبیا

آلونگا )AgnolI) و 
دانشجوی کیفیهمکاران )2020( )60(

9پرستاری

 -IT چالش های مرتبط با فناوری های
دسترسی محدود به اینترنت- 
مشکالت اتصاالت- 
تامین هزینه ها- 
ــا اســاتید و ســردرگمی در -  تعامــالت محــدود ب

ــه تکالیــف  ارائ

4

تاثیر محیط های 
مجازی چندکاربر 
)MUVEs( بر 
روی مشارکت 

دانشجویان

)2014( )Claman( کالمن
دانشجوی نیمه تجربی)44(

21پرستاری

سطح پایین مهارت های فنی - 
زمــان بــر بــودن یادگیــری در محیــط نــا آشــنا - 

و جدیــد مجــازی
ــه -  ــر رایان ــرم ب ــخه پلتف ــب نس ــکال در نص اش

ــک ــدون کارت گرافی ــی ب ــای قدیم ه
مشکالت اینترنت و اتصاالت- 

5

آمادگی یادگیری 
الکترونیکی در 
بین دانشجویان 

پرستاری در 
دانشگاه فناور 

دوربان 

)Coopasami( کوپاسامی
دانشجوی شبه تجربی)2017( )31(

101پرستاری

نگرش منفی به آموزش مجازی- 
ــور -  ــه منظ ــده ب ــوزش دی ــان آم ــود کارکن کمب

ــی ــتیبانی فن پش
آمادگی فناوری و تکنولوژی - 
مهارت های فنی کاربران- 
ــزاری -  ــات ســخت اف ــزات و امکان ــن تجهی تامی

ــرم افــزاری و ن
دسترسی به رایانه ها- 
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6

حرکت با زمان 
با استفاده از یک 

رویکرد جهانی: یک 
مطالعه کیفی از 

دیدگاه دانشجویان 
پرستاری آفریقایی 
در مورد یادگیری 

الکترونیکی

بارکر (Barker) و همکاران 
دانشجوی کیفی)2013( )39(

51پرستاری

محدودیت دسترسی به رایانه ها- 
و دسترســی -  مناطــق جغرافیایــی  نابرابــری 

ــه،  ــون رایان ــاز همچ ــورد نی ــزات م ــه تجهی ب
اینترنــت

تامین هزینه های مورد نیاز - 

7

چارچوب آموزش 
الکترونیک سریع 
مدوالر در یک 
محیط مجازی 

رایانه 

 )Parlakkilic ( پارالکلیک
دانشجوی کیفی-کمی)2015( )25(

120پرستاری

حفظ و بروز رسانی تجهیزات و فناوری - 
امنیت و حفاظت اطالعات - 
ــی -  ــب یاب ــور عی ــه منظ ــتیبانی ب ــش پش بخ

سیســتم
دسترســی دانشــجویان بــه تجهیــزات شــخصی - 

ماننــد لبتــاپ و موبایــل 
طراحــی نــرم افــزار بــا کارائــی مناســب و - 

ســهولت اســتفاده
تامین مالی  - 

8

تاثیر برنامه های 
تلفن همراه بر 

انگیزه یادگیری، 
تعامل اجتماعی 
و عملکرد در 
دانشجویان 

پرستاری

)Cheong Li( چئونگ لی
و همکاران )2018( )66(

کیفی
کمی: آینده 

نگر

دانشجوی 
پرستاری

20
400

مهارت قبلی استفاده از موبایل- 
سطح پایین انگیزه- 

 9

چالش های به کار 
گیری برنامه های 
آموزش الکترونیکی 

برای استفاده از 
پمپ سرنگ 

مارک )Marc( و همکاران 
دانشجوی شبه تجربی)2017( )40(

100پرستاری

مشکالت فناوری- 
مشــکالت اتصــاالت و محدودیت در دسترســی - 

ــا اینترنت ب
ــای -  ــاوری ه ــا فن ــدود ب ــش مح ــنایی و دان آش

ــران ــوی کارب IT از س

 10

انتقال برنامه 
آموزش کارشناسی 
پرستاری به آموزش 
ترکیبی: موفقیت 
ها، چالش ها و 

نتایج

پوزی و پینتز                           
 )Posey & Pintz(

)69( )2016(
دانشجویان کیفی-کمی

36پرستاری

ــا -  ــری ب ــای یادگی ــعه دوره ه ــی و توس طراح
ــت کیفی

هزینه و زمان بر بودن فرایند طراحی دوره - 
مقاومــت دانشــجویان در مقابــل تغییــر و عــدم - 

اطمینــان بــه دوره مجــازی
 -IT دانش و مهارت فنی و

11

چه چیزی پرستاران 
را از مشارکت در 
برنامه های فارغ 

تحصیلی پرستاری 
مبتنی بر وب باز 

می دارد؟

 )Carpenter( کارپنتر
پرستاران فارغ کمی)2016( )68(

281التحصیل

دیدگاه و نگرش منفی - 
مشــکل در توانایــی دانلــود نــرم افــزار در - 

کاری هــای  محیــط 
ــوزش -  ــتن آم ــم ارزش پنداش ــم و ک ــت ک اهمی

ــر وب  ــی ب مبتن
ترجیــح بــه داشــتن آمــوزش چهــره بــه چهــره - 

و تعامــل مســتقیم بــا مربــی
ــه کیفیــت دوره هــای -  ــن اعتمــاد ب ســطح پایی

مجــازی
اخــالل و توقــف در رونــد آمــوزش در منــزل و - 

محــل کار بــه دلیــل محــرک هــای مختلــف 

12

نگرش دانشجویان 
پرستاری در مورد 

فناوری شبیه سازی 
در آموزش پرستاری

آواد )Awad( و همکاران 
دانشجویان کمی)2019( )79(

150پرستاری

نگرش منفی - 
مهارت های فنی نا کافی - 
استرس - 
ســطح پاییــن اعتمــاد بــه نفــس در اســتفاده از - 

شــبیه ســازی 
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13

مزایا و چالش های 
آموزش آنالین در 
پرستاری: کشف 

جنبه های ذینفعان 
مختلف

وینگو )Wingo( و همکاران 
دانشجویان، کیفی)2016( )32(

21پرستاران و اساتید

استراتژی های نا مناسب تدریس- 
ــور -  ــه منظ ــدرس ب ــه م ــدود ب ــی مح دسترس

ــات  ــوزش و تمرین آم
نبود بخش پشتیبانی فنی - 
ــی -  ــات آموزش ــا موسس ــط ب ــکالت مرتب مش

همچــون اتخــاذ تصمیمــات صحیــح بــا هــدف 
ــا دانشــجویان ــط ب ــت رواب تســهیل و تقوی

طراحــی و ارائــه دوره هــای نــا مناســب بــرای - 
آمــوزش هــای آنالیــن 

14

چالش های 
به کار گیری 

فناوری اطالعات 
و ارتباطات در 

میان دانشجویان 
پرستاری سالمت 
جامعه در مصر 

بلو )Bello( و همکاران 
دانشجویان کمی)2017( )26(

600پرستاری

قطعی یا کندی سرعت اینترنت- 
ــاوری -  ــزات فن ــات و تجهی ــت در امکان محدودی

ــه هــا هــای IT و تعــداد ناکافــی رایان
قطعی برق - 
نبود بخش پشتیبانی فنی - 
محدودیت زمانی - 
انگیزه کم اعضای هیئت علمی- 
نابرابــری جغرافیایــی در دسترســی بــه اینترنــت - 

و تجهیــزات 

 15

درک و نگرش 
دانشجویان 

کارشناسی ارشد 
نیمه وقت پرستاری 

به حمایت از 
فناوری اطالعات 
و ارتباطات برای 
آموزش از راه دور 
در پرستاران در 

نیجریه

ایرونیه  )Irinoye( و 
همکاران )2016( )55(

کمی
کیفی

دانشجویان 
305پرستاری

نــا کافــی در -  مهــارت و تجربــه کار 
ــن و  ــای آنالی ــوزش ه ــا آم ــاط ب ارتب

ای  رایانــه 
تجهیــزات -  بــه  محــدود  دسترســی 

لبتــاپ یــا  کامپیوتــر  مثــل  شــخصی 
تمایل و رغبت پایین دانشجویان- 
دسترسی منقطع به اینترنت - 
ــاز -  ــد نی ــداوم مانن ــه م ــع تعذی ــود منب نب

ــا ــارژر ه ــه ش ــگی ی همیش

 16

آموزش الکترونیکی 
در آموزش پرستاری 
در آرواندا: مزایا و 

چالش ها 

 )Harerimana( هارریمانا
و همکاران )2016( )20(

کیفی
کمی

دانشجویان و 
اساتید پرستاری

40
275

محدودیــت منابــع و زیــر ســاخت هــای کافــی - 
ــه  ــن و کتابچ ــای آنالی ــه ه ــون کتابخان همچ

هــای الکترونیکــی
ــای -  ــارت ه ــی در مه ــش ناکاف ــارت و دان مه

ICT
تسلط کم به زبان انگلیسی- 
ــازمانی در -  ــب س ــای مناس ــت ه ــود سیاس کمب

ــتاری ــران پرس ــورد فراگی م
ــت -  ــای ICT جه ــدود کارگاه ه ــزاری مح برگ

ــه ای  ــا مهــارت هــای رایان ارتق
تجهیــزات نــا کافــی و نــا مناســب ماننــد رایانــه - 

ها
مشکالت مربوط به اینترنت و اتصاالت- 
مقاومت اساتید پرستاری نسبت به تغییر- 
ــت -  نقــص و نارســائی در سیســتم هــای مدیری

ــاژول  ــا و م ــایت ه ــون وبس ــری همچ یادگی
ــودل  ــای م ه

ــرای -  کمبــود دســتورالعمل اخالقــی و راهنمــا ب
اســتفاده از محتــوا هــای بــار گــذاری شــده 

در -  مباحثــه هــای درســی  پاییــن  کیفیــت 
مجــازی  گفتگــوی  هــای  تــاالر  و  انجمــن 

بــه -  دانشــجویان  پاییــن  انگیــزه  و  تمایــل 
اســتفاده و مشــارکت ضعیــف ایشــان در مباحثــه

ــروی -  ــود نی ــان، کمب ــار کاری کارکن ــش ب افزای
متخصــص پشــتیبان و محدودیــت در زمــان و 

وقــت
محدودیت های مالی سازمان- 
مشــکالت مربــوط بــه برگــزاری آزمــون هــا و - 

امتحانــات و نحــوه ارزیابــی دانشــجویان
ــا -  ــا ب ــی دوره ه ــوا و طراح ــم محت ــب ک تناس

روش آمــوزش مجــازی و نبــود مــواد آموزشــی 
ــس مجــازی  ــرای تدری ــی ب کاف
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17

پیاده سازی 
یادگیری 

الکترونیکی در 
آموزش پرستاری با 

چرخش بالینی 

هارجانتو ) Harjanto( و 
همکاران )2018( )45(

گزارش 
موردی

دانشکده 
نامشخصپرستاری

مشــکالت فنــی همچــون پوشــش نــا مناســب - 
ــت  ــد اینترن ــای بان ــت پهن ــبکه و محدودی ش
و کنــدی مکــرر،  ناســازگاری نــرم افــزار 
ــل،  ــا موبای ــی ب ــای آموزش ــتم ه ــا و سیس ه
محدودیــت و مشــکالت در سیســتم هــای 

LMS
بــر -  مربیــان  نامناســب  و  ناکافــی  نظــارت 

بالیــن در  دانشــجویان 
 -LMS عدم نظارت واقعی در سیستم های

18
نگرش دانشجویان 
پرستاری به آموزش 

الکترونیک

نیال )Naila( و همکاران 
دانشجویان کمی)2016( )70(

120پرستاری

ــر -  ــازگاری غی ــق و س ــی و تطاب ــرش منف نگ
ــازی ــه مج ــی ب ــر روش آموزش ــا تغیی ــر ب موث

ــترس و -  ــی و اس ــتیبانی فن ــروی پش ــود نی کمب
ــازی ــوزش مج ــتفاده از آم ــی در اس ــار روان فش

برگــزاری کارگاه هــای محــدود در زمینــه - 
مهــارت و ارتقــا دانــش بــرای دانشــجویان

19

فناوری های 
دیجیتال در آموزش 
پرستاری و مامایی 
در غنا: جنبه های 
اساتید، تمرین و 

موانع

 )Bobtayo ( باب تایو
70اساتید پرستاریکمی)2020( )34(

سیاســت هــای نــا مناســب ســازمانی در زمینــه - 
ادغــام IT در تدریــس

دانــش و آمــوزش ناکافــی مربیــان بــه منظــور - 
ICT اســتفاده از فنــاوری هــای

زیــر -  در  نارســایی  و  منابــع  در  محدودیــت 
IT بــرای  مناســب  ســاخت هــای 

ــب و -  ــزات مناس ــه تجهی ــدود ب ــی مح دسترس
ــر ــورد نظ ــا کار م ــب ب ــروری متناس ض

 -ICT ترس و استرس در استفاده از

20

اجرای آموزش 
الکترونیکی در 

موسسات آموزش 
پرستاری با 

محدودیت در منابع 
در روآندا

هارریمانا و متشالی
 &Harerimana(

)Mtshali
)33( )2017(

کیفی

دانشجویان 
پرستاری

اساتید پرستاری
ICT مدیران

40

ــرای -  ــی ب ــزات ناکاف ــع )تجهی ــت مناب محدودی
ــای  ــه ه ــی، کتابخان ــای ویدئوی ــس ه کنفران
ــای  ــاب ه ــود کت ــدم وج ــن و ع ــف آنالی ضعی

ــی( ــی کاف الکترونیک
کمبــود در نیــروی بخــش IT و پشــتیبانی - 

ــی فن
کندی سرعت اینترنت- 
ــن -  ــطح پایی ــه ICT و س ــم در زمین ــواد ک س

ــی ــان انگلیس ــای زب ــارت ه مه
ــوزش -  ــا آم ــط ب ــای مرتب ــت ه ــود سیاس کمب

الکترونیکــی از ســوی ســازمان
مقاومت نسبت به تغییر - 
ــا -  ــا طراحــی مــودل هــا ب ــط ب مشــکالت مرتب

ــن  ــت پایی کیفی

21

آموزش پرستاری 
و تعلیم پیچیده: 

تجربیات دانشکده با 
یک پلتفرم آموزش 

الکترونیکی

میشل )Mitchell(  و 
نامشخصاساتید پرستاریکیفیهمکاران )2016( )47(

کمبــود وجــود راهنمــا، ســاختار مشــخص - 
و مناســب در پلتفــرم 

زمــان بــر بــودن فراینــد بررســی و بازخــورد - 
ــجویان تکالیف دانش

ــان -  ــی اعتمــادی و عــدم اطمین احســاس ب
ــه روش مجــازی  ب
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22

چگونه مدرسین 
پرستاری انتقال از 
کالس سنتی به 
محیط آنالین را 
درک می کنند؟

 )Sinacori( سیناکوری
8اساتید پرستاریکیفی)2020( )21(

الــزام برگــزاری دوره هــای آمــوزش مقدماتــی - 
ــتفاده از سیســتم  ــای اس ــارت ه ــت مه و تقوی

ــد LMS جدی
تامیــن تجهیــزات و فنــاوری هــای نویــن - 

آموزشــی
ــد نظــر در نحــوه تدریــس  و -  اصــالح و تجدی

مربیگــری
نگــرش منفــی و مقاومــت در مقابــل تغییــر و - 

انتقــال بــه یــک محیــط آموزشــی جدیــد
آگاهــی و شــناخت کــم در مــورد فنــاوری هــا - 

و آمــوزش آنالیــن
ــری -  ــت گی ــه جه ــاتید در زمین ــازی اس آگاه س

ــش ــرات نق درســت و تغیی
توانایــی محــدود دانشــجویان در مدیریــت - 

ــان زم
و -  ارزیابــی  نحــوه  مــداوم،  بازخــورد  دادن 

دانشــجویان ارزشــیابی 

23

رضایت دانشجویان 
و موانع آموزش 
الکترونیک در 

میان دانشجویان 
پرستاری دانشگاه 

منصوره

ابوسعیدا )Abo Seada( و 
دانشجویان کمیمصطفی )2017( )27(

350پرستاری

دسترســی ســخت بــه نــرم افــزار هــا و ســخت - 
افــزار هــای مــورد نیــاز

ــت -  ــال اینترن ــای اتص ــتگاه ه ــالل در دس اخت
ــودم ــد م مانن

راندمــان ضعیــف کاری رایانــه هــای قدیمــی و - 
محدودیــت در تعــداد رایانــه هــا 

ــرعت -  ــدی س ــبکه و کن ــتم ش ــص در سیس نق
ــت اینترن

ــات -  ــی و اطالع ــائی بخــش پشــتیبانی فن نارس
ــن ــوزش آنالی ــه آم ــرای دسترســی ب ــی ب کاف

24
آموزش تلفنی 

در برنامه درسی 
پرستاری 

علی ناگیا )Ali Nagia( و 
همکاران )2015( )41(

کمی
دانشجویان 

پرستاری

 43
دانشکده 
پرستاری

کمبــود سیاســت هــای مناســب در زمینــه - 
ادغــام IT در واحــد هــای درســی

اعضــای -  ناکافــی  مهــارت  و  آمــوزش 
ــاوری هــای  ــاط بــا فن ــکده در ارتب دانش
آموزشــی همچــون نحــوه و زمــان اســتفاده 

آن از 
آگاهــی پاییــن دانشــکده از فنــاوری هــای - 

آموزشــی 
 تامین هزینه های تجهیزات و فناوری- 
پیچیــده شــدن اســتفاده از تکنولــوژی - 

دور  راه  از  ارتباطــات  هــای 

25

تجارب 
دانشجویان 

علوم سالمت 
زمان تلفیق 
رویکرد های 

آموزشی یادگیری 
الکترونیکی و 
کالس درس 

معکوس 

تلفورد و سنیور                      
 )Teflord &Senior

)57( )2017(
ترکیبی

دانشجویان 
پرستاری

420

آمــوزش -  از  اســتفاده  در  اســترس 
نیکــی و لکتر ا

ــف -  ــه تکالی ــورد ب ــوه بازخ ــی از نح نگران
ــان از  ــده و اطمین ــای داده ش ــخ ه و پاس

صحــت آن
مشکالت دسترسی به اینترنت- 
مشــکالت مرتبــط بــا توســعه فنــاوری - 

هــای آموزشــی آنالیــن

26
تجربه واقعیت 

مجازی: غرق شدن، 
حس حضور و سایبر

سرووت )Servotte( و 
ترکیبیهمکاران )2020( )49(

دانشجویان 
پرستاری به 
همراه سایر 

رشته ها
61

طراحی یک محیط واقعی با سطح وفا - 
داری )fidelity( باال

مشکالت در نحوه آموزش عملی و - 
طراحی یک سناریوی بالینی از یک بیمار 

مجازی برای دانشجو
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27
توسعه یک بازی 

شبیه سازی مجازی 
برای آموزش احیا 

در پرستاری

کی )Keys( و همکاران 
)42( )2020(

بخش کیفی 
ابزار سازی

دانشجویان 
-پرستاری

ــزات -  ــه تجهی ــجویان ب ــه دانش ــی هم دسترس
رایانــه و اینترنــت پــر ســرعت در تمــام مناطــق 

ــی جغرافیای
ــی -  ــروژه طراح ــی پ ــار مال ــه و ب ــن هزین تامی

ــازی ب

28

یادگیری مهارت 
های فرایند ها 

با یک شبیه ساز 
واقعیت مجازی: 
یک مطالعه به 
منظور ارزیابی 

مقبولیت

براک  )Bracq( و همکاران
کمی)2019( )50(

13پرستاران
کیفیــت پاییــن شــبیه ســازی بیمــاری )تصاویر، - 

).. صدا، 
پیچیدگــی بیــش از حــد سیســتم آمــوزش - 

ــاز ــبیه س ــده ش دهن

کاربر غیر 
16متخصص

متخصصین 
واقعیت مجازی 

)VR(
5

29

بازی سیستم: تهیه 
یک بازی آموزشی 
برای تضمین اصول 

گاز های خون 
شریانی

بوید اید )Ed&Boyd( و 
دانشجویان ابزار سازیهمکاران )2016( )24(

نامشخصپرستاری

ــب -  ــی مناس ــک طراح ــودن ی ــر ب ــت گی وق
ــرم  ــرای پلتف ب

تامیــن هزینــه هــای بــاالی طراحــی و تولیــد - 
پلتفــرم

فقدان همکاری های دانشگاهی مناسب- 

30

استفاده از شبیه 
سازی مجازی و 
یک تیم اصالح 
شده آموزش 

  STSTEPPS
برای آموزش چند 

حرفه ای  

کایلور )Caylor( و همکاران 
کمی)2015( )51(

دانشجویان 
پرستاری به 

همراه سایر رشته 
ها )پزشکی و 

دارو سازی(

21

ــوه کار -  ــا نح ــنایی ب ــا آش ــی و ن ــکالت فن مش
ــرم ــا پلتف ــردن ب ک

طراحــی نامناســب نــرم افــزار و کیفیــت پاییــن - 
موزش آ

ــرم -  ــتفاده از ن ــان اس ــا در زم ــه ه ــگ رایان هن
ــزار  اف

آگاهــی و تجربــه نــا کافــی در زمینــه فنــی از - 
ســوی دانشــجو

پیچیدگی نرم افزار طراحی شده- 

31
یک واقعیت مجازی 
مبتنی بر شبیه ساز 
برای آموزش قرار 

NGT دادن

چوی )Choi( و همکاران 
متخصصان کمی)2015( )52(

واقع گرایی باال - نامشخصطراحی شبیه ساز
همزمانی سرعت عمل در شبیه ساز - 

32

شبیه سازی مجازی 
در مقابل شبیه 
سازی چهره به 

چهره در ارتباط با 
دانش، اضطراب 

و اعتماد به 
نفس دانشجویان 

پرستاری 
مادر-نوزاد: یک 
کار آزمایی بالینی 

تصادفی شده

کوبت )Cobbett( و 
دانشجویان RCTهمکاران )2016( )63(

56پرستاری
انگیــزه و میــل پاییــن دانشــجویان به اســتفاده - 

ــوع مجازی از ن
محــدود -  هــای  مهــارت  و  هــا  توانایــی 

هــا فنــاوری  بــا  ارتبــاط  در  دانشــجویان 

33
تاثیر شبیه سازی 

مجازی در آموزش 
مفهوم تریاژ در بالیا

فروندا )Foronda( و 
دانشجویان ترکیبیهمکاران )2016( )62(

6پرستاری

ســوی -  از  محــدود  فنــی  هــای  مهــارت 
ن یا نشــجو ا د

نــا آگاهــی و دانــش کــم دانشــجویان از فضــا - 
و گزینــه هــای نــرم افــزار قبــل از ورود و 

اســتفاده از آن

34 Vsim تاثیــر 
پرســتاری  در 
ــک  ــوان ی ــه عن ب
ــرای  ــتراتژی ب اس
اصــول  آمــوزش 
در  پرســتاری 
ن  یا نشــجو ا د
ســی  شنا ر کا

ی ر ســتا پر

گو )Gu( و همکاران  )2017(

)65(

RCT دانشجویان
پرستاری

سطح پایین مهارت های زبان انگلیسی- 28
ــرای -  ــدان ســهولت اســتفاده ب ــی و فق پیچیدگ

ــجویان دانش
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35

واقعیت مجازی 
مشارکتی مبتنی بر 
شبیه ساز آموزشی 
جهت پشتیبانی 

پیشرفته از حیات 
قلبی از طریق 
اصول واقعیت 

مجازی 

خانل )Khanal( و همکاران 
کمی-تجربی)2014( )59(

پرستاران به 
همراه سایر گروه 

های حرفه ای
148

تاخیر و کندی در اتصاالت اینترنت- 
شــناخت و مهــارت ناکافــی در زمینــه سیســتم - 

مدیریــت آموزشــی 
ــه منظــور -  ــزاری محــدود دوره آموزشــی ب برگ

ــا  ــه اســتفاده از سیســتم ه آگاهــی در زمین

36

استفاده از شبیه 
سازی مجازی به 
شکل بازی در 
ارزیابی سالمت 

روان  

ورکول )Verkuyl( و 
ترکیبیهمکاران )2018( )46(

اساتید و 
دانشجویان 
پرستاری دو 

دانشکده
مشــکالت فنــی مربــوط بــه نــرم افــزار و نیــاز - 12

بــه بــاز نشــانی مکــرر مــرور گــر  

37

تاثیر استفاده از 
شبیه ساز های 

با اطمینان باال و 
بیماران استاندارد در 
مهارت های معاینه 
قفسه سینه، ریه و 
قلب در دانشجویان 
کارشناسی پرستاری 

توزر )Tuzer( و همکاران 
دانشجویان ترکیبی)2016( )53(

52پرستاری
واقع گرایی موقعیت بالینی - 
هماهنگــی نــا مناســب حــرکات و وضــوح - 

صداهــا بــرای دانشــجویان

38

 VIDA-پرستاری
نسخه 1: واقعیت 
همه جانبه مجازی 

در جمع آوری 
هوای خون در 

بزرگساالن

سوزا جونیور                               
)Souza-Junior( و 
همکاران )2020( )48(

ابزار سازی
پرستاران به 

همراه سایر حرفه 
های سالمت

15

بینایــی -  هــای  توانایــی  بــه  کــم  توجــه 
دانشــجویان بــا عینــک واهمیــت دســت 

دانشــجو غالــب 
ــاعات -  ــاز در س ــبیه س ــب ش ــا مناس ــت ن کیفی

ــتفاده   ــی اس طوالن

39

یک کار آزمایی 
شبیه سازی 

آموزش الکترونیکی 
 FIRST2ACT(

WEB( از 
وخامت وضعیت 
بیمار در یادگیری 

دانشجویان

بوگوسین )Bogossian( و 
RCTهمکاران )2015( )54(

دانشجویان 
پرستاری سال 

آخر
489

مشکالت مرتبط با تکنولوژی و فناوری- 
کندی سرعت اینترنت- 
 -IT مهارت فنی نا مناسب در زمینه

40
موانع یادگیری به 
روش خود-آموز در 
یک محیط مجازی: 

یک مطالعه کیفی

کوهان )Kohan( و 
کیفیهمکاران )2017( )28(

دانشجویان 
پرستاری و 

پزشکی
23

ــات -  ــوار اطالع ــت دش ــناختی: مدیری ــع ش موان
بیــش از انــدازه و اضطــراب ناشــی از آن؛ 
ــر روی  ــردرگمی و تمرکــز نــا مناســب ب س
ــای  ــرک ه ــت مح ــه عل ــری ب ــد یادگی فراین

مجــازی و محیطــی
ــش -  ــام در نق ــات: ابه ــط و ارتباط ــع رواب موان

ــازگاری و  ــه ناس ــاتید و در نتیج ــجو و اس دانش
ــان  ــجو در بی ــدود دانش ــی مح ــارض؛ توانای تع
ــا  ــتاری ی ــه شــکل نوش ــی ب ــای ذهن ــده ه ای

ــازی ــرق مج از ط
ــا -  ــای ن ــارت ه ــی: مه ــط آموزش ــع محی موان

ــا محیــط جدیــد  کافــی در زمینــه ســازگاری ب
آموزشــی؛ نــا آگاهــی و کمبــود دانــش در 
زمینــه اســتفاده از روش آمــوزش مجــازی؛ 

ــتیبانی ــش پش ــروی بخ ــود نی کمب
نارســایی در مدیریــت مناســب زمــان و مــکان - 

از ســوی دانشــجویان

مقاالت مرتبط با دوره کورونا
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آموزش الکترونیکی 
در دوره جدید: 
عوامل و موانع 
اجرای آن در 

پرستاری

)Uprichard( آپریچارد
)30( )2020(

گزارش 
موردی

پرستاران شاغل و 
نامشخصدانشجو

نارســایی -  همچــون  فنــاوری  مشــکالت 
ــه ای  ــای رایان ــتم ه ــی، سیس ــتیبانی فن پش

قدیمــی و  منســوخ 
و -  اینترنــت  و   wifi اتصــاالت  مشــکالت 

کالس هــادی  رونــد  در  اختــالل 
امــکان هــک شــدن بــه دلیــل نصــب وینــدوز - 

هــای قدیمــی
ــل و -  ــزاری در نســخه موبای ــرم اف مشــکالت ن

ــا گوشــی هــای همــراه ــا ســازگاری ب ن
ــه -  ــران در زمین دانــش و مهــارت محــدود کارب

ــال ــاوری و دیجیت فن
اعتمــاد بــه نفــس و مهــارت پاییــن در اســتفاده - 

از تلفــن همــراه

42
آموزش پرستاری 
بعد از کووید-19: 
یکسان یا متفاوت؟

)2020( )Morin(  مورین
)35(

گزارش 
نامشخصاساتید پرستاریموردی

نارســایی در اســتفاده از رویکــرد هــای - 
منظــم و منســجم بــه دلیــل شــرایط 

بحرانــی و اضطــراری موجــود
ــی و -  ــان پاییــن از پیشــرفت تحصیل اطمین

ــوزش  ــق آم ــجویان از طری ــت دانش موفقی
رویکــرد  ماهیــت  دلیــل  بــه  مجــازی 
ــری  ــا براب ــت و ن )مشــکالت فنــی و اینترن

ــه آن( ــی ب ــگان در دسترس هم
تصمیــم گیــری در مــورد واحــد هــای - 

عملــی و بالینــی 
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کد های مراقبت 
اولیه Mock در 
طی پاندمیک: 

آموزش اضطراری 
بین گروهی حرفه 
ای با حفظ فاصله 

اجتماعی

هانگ )Huang( و 
کمیهمکاران )2020( )43(

پرستاران و 
سایر گروه های 

حرفه ای
72

ــی و -  ــا مشــکالت فن ــرم ب ــتفاده از پلتف اس
ــر  ــوژی کمت تکنول

44

آموزش آنالین در 
طی کووید-19: 

تجربه ای از برنامه 
های پرستاری 

سود و گارهی                      
  )Sood& Garhi(

)29( )2020(

کیفی 
اکتشافی

دانشجوی 
150پرستاری

و -  عضویــت  و  نــام  ثبــت  در  دشــواری 
آنالیــن آمــوزش  در  آنهــا  مشــارکت 

دسترســی دشــوار بــه دانشــجویان شــاغل - 
پرســتاری 

انگیــزه کــم دانشــجویان شــاغل پرســتاری - 
در مشــارکت در آمــوزش هــای آنالیــن

مشکالت اتصاالت و اینترنت- 

ــا  ــادی ب ــاط زی ــازی ارتب ــوزش مج ــز آم ــت آمی ــرای موفقی اج
ــای  ــاوری ه ــزات و فن ــه تجهی ــی ب ــون دسترس ــی همچ عوامل
ــجویان؛  ــاتید و دانش ــان، اس ــوزش کارکن ــازی؛ آم ــوزش مج آم
آمــاده ســازی محتــوای مناســب؛ و همــکاری هــای بیــن بخشــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــوزش دارد )76(. ب ــه و آم ــوم رایان ــش عل ــن بخ بی
ــت  ــی بایس ــکی م ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــی، دانش ــرایط فعل ش
ــی، راه  ــه طراح ــش رو ب ــای پی ــش ه ــا چال ــی ب ــرای رویاروی ب
انــدازی و توســعه سیســتم هــای یادگیــری )75( اهتمــام جــدی 
ورزیــده و تهدیــد کنونــی را بــه فرصتــی بــرای توســعه آمــوزش 

ــد )70(. ــل نماین ــازی تبدی مج
بــرای مشــارکت کامــل در آمــوزش مجــازی نیــاز بــه ســطح قابل 
قبولــی از عملکــرد هــای رایانــه ای اســت. بایــد بپذیریــم، مهارت 
ــه  ــت. گرچ ــاوت اس ــر متف ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــی از ف ــای فن ه

تجربــه قبلــی کار بــا ابــزار هــای مجــازی )همچــون رســانه هــای 
اجتماعــی در تلفــن همــراه( مــی توانــد از عوامــل تســهیل کننــده 
بــه شــمار آیــد امــا ایــن تجربــه بــه منزلــه اطمینــان از مهــارت 
اســتفاده از سیســتم هــای LMS  نیســت )54, 64, 78(. مطالعــات 
نشــان داده انــد کــه داشــتن ســواد رایانــه، مهــارت هــای زبــان 
ــه  ــش اعتمــاد ب ــه افزای ــا سیســتم هــای LMS منجــر ب و کار ب
ــردد  ــی گ ــزه در دانشــجویان و مشــارکت بیشــتر م ــس و انگی نف
ــزاری  ــق برگ ــا از طری ــارت ه ــن مه ــت ای ــا تقوی )33, 69, 79(. ب
ــار  ــک وبین ــرای ی ــی، اج ــوزش الکترونیک ــداوم آم ــای م دوره ه
آموزشــی و ارزیابــی اولیــه کاربــران، تهیــه راهنمــا و دســتور العمــل 
هــای کاربــردی یــا تهیــه یــک ویدئــوی آموزشــی قبــل از شــروع 
ــوزش  ــز دوره هــای آم ــت آمی ــه اجــرای موفقی ــوان ب ــی ت دوره م
مجــازی کمــک کــرد و مطمئــن شــد کــه فراگیــران مــی داننــد چه 
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کاری بایــد و چــه کاری مــی تواننــد انجــام دهنــد. از طرفــی دیگــر 
تجــارب منفــی در گذشــته مــی توانــد انگیــزه شــرکت کننــدگان را 
تحــت تاثیــر قــرار دهــد. بــا ایجــاد آگاهــی در زمینــه فوایــد آموزش 
مجــازی در کاربــران، انجــام نظــر ســنجی و توزیــع پرسشــنامه بــه 
ــات و درخواســت هــای  ــع، توقع منظــور شناســایی عوامــل و موان
ــری  ــارکت و یادگی ــد مش ــود فراین ــه بهب ــوان ب ــی ت ــران م فراگی

کمــک نمــود )21, 22, 44, 65(. 
مطالعــات در ایــران نیــز نشــان مــی دهنــد عــالوه بــر مشــکالت 
مربــوط بــه زیــر ســاخت هــا، عوامــل فرهنگــی و مقاومــت در برابر 
تغییــر از مهمتریــن موانــع آمــوزش مجــازی در دانشــگاه هــا اســت 
ــا در  ــازمان ه ــت در س ــرات و درک مثب ــاد تغیی ــا ایج )23, 78(. ب
زمینــه آمــوزش الکترونیــک مــی تــوان تاثیــرات مثبتــی بــر آینــده 
ــت )81(.  ــتاری گذاش ــای پرس ــکده ه ــرفت دانش ــوزش و پیش آم
برگــزاری کارگاه هــای متمرکــز کشــوری توســط اداره کل مرکــز 
مطالعــات و توســعه آمــوزش پزشــکی وزارت بهداشــت، تعیین واحد 
هــای آموزشــی بــرای اســاتید و کارکنــان دانشــگاه هــا از راه هــای 
ــدی  ــدم بع ــت اســت. ق ــت نگــرش مثب ــت و تقوی کاســتن مقاوم
تشــکیل واحــدی معیــن بــا عنــوان واحــد آمــوزش الکترونیــک در 
تمــام دانشــگاه هــا اســت.  ایــن واحــد مــی توانــد بــا ایجــاد ثبــات 
در جایــگاه تشــکیالتی و شــرح وظایــف مشــخص نقــش مهمی در 
انســجام کارکــرد و توســعه کارائــی آمــوزش مجــازی در دانشــگاه 
هــا داشــته باشــد )82(. همچنیــن طراحــی و توســعه برنامــه هــای 
آموزشــی و اتخــاذ سیاســت هــای تشــویقی، بــه همــراه طراحــی 
ــوزش  ــژه آم ــای وی ــن ه ــا و اپلیکیش ــه ه ــازی برنام ــاده س و آم

مجــازی ماننــد Edmodo  از دیگــر راه کار هــا اســت )83(. 
ــتر  ــری بیش ــاف پذی ــی و انعط ــای مدیریت ــرد ه ــر رویک ــا تغیی ب
ــات  ــاذ تصمیم ــه اتخ ــوان ب ــی ت ــاوری م ــوالت فن ــل تح در مقاب
ــرد  ــایانی ک ــک ش ــوزه ICT کم ــت در ح ــای درس ــت ه و سیاس
)33(. دانشــکده هــا بایــد در زمینــه تامیــن منابــع مالــی و انســانی 
ــرم  ــه منظــور پشــتیبانی فنــی، خریــداری و نگهــداری و ارتقــا ن ب
افــزار و ســخت افــزار هــای مــورد نیــاز و همچنیــن ادغــام آمــوزش 
مجــازی بــا کوریکلــوم و تمرینــات بالینــی اطمینــان حاصــل نمایند 
ــن دانشــگاه هــای پیشــرو در  )36, 44(. همــکاری و مشــارکت بی
ــی  ــا دانشــگاه هــای دیگــر حت ــاوری هــای آموزشــی ب حــوزه فن
در ســطح بیــن الملــل بــا هــدف تقویــت ظرفیــت و بــه اشــتراک 
گــذاری بهتریــن شــیوه هــای آمــوزش مجــازی مــی توانــد نتایــج 

ــه همــراه آورد )32, 33(.  ــا خــود ب امیــد بخشــی ب
ــکل در  ــه مش ــر گون ــت و ه ــر وب اس ــی ب ــازی مبتن ــای مج دنی
اینترنــت مــی توانــد رونــد آمــوزش مجــازی را مختــل نمایــد. برای 
ــد یــا ســرعت انتقــال داده هــا در برنامــه هــای  مثــال پهنــای بان

ــت. از  ــی اس ــی حیات ــا عامل ــس ه ــو کنفران ــازی و ویدئ ــبیه س ش
ــه دلیــل تقویــت یادگیــری توصیــه مــی شــود از  طرفــی دیگــر ب
اقســام مختلــف مــواد آموزشــی اســتفاده گــردد. بــرای مثــال فیلــم 
هــا، تصاویــر، لینــک هــا، صــوت و تصاویــر مــی توانــد بــه صــورت 
ــذاری  ــار گ ــن رو، ب ــرد. از ای ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ترکیب
ــبکه  ــت در ش ــب اینترن ــرعت مناس ــه س ــا ب ــل ه ــری فای و بارگی
نیــاز دارد )45(. دولــت هــا موظــف هســتند تــا بــا پشــتیبانی مالــی، 
تامیــن زیــر ســاخت هــای مناســب از قبیــل خطــوط اینترنــت پــر 
ــزاری مناســب و  ــرم اف ــزاری و ن ــزات ســخت اف ســرعت و تجهی
ارزان بســتری مناســب بــرای رشــد و توســعه ســطح علمــی کشــور 

ایجــاد کننــد.
تصمیــم گیــری دربــاره انتخــاب ابــزار مناســب آموزشــی نیز مســاله 
مهمــی اســت. بهتــر اســت از نــرم افــزار هــا و پلتفــرم هایــی بــرای 
آمــوزش مجــازی اســتفاده گــردد کــه در درجــه اول بومــی بــوده 
ــتفاده  ــب و اس ــت نص ــت )قابلی ــی تمامی ــی اصل و دارای 4 ویژگ
بــرای تمامــی وســایل دیجیتــال(، تعامــل و همــکاری )قابلیــت بــه 
ــت  ــه و دریاف ــکان ارائ ــوزش )ام ــذاری اســالیدها(، آم ــتراک گ اش
بازخــورد در حیــن آمــوزش، قابلیــت اســتریم و ضبــط کنفرانــس( و 

ارتباطــات )تســهیل تعامــالت( باشــند )84(. 
ــا  ــی اســت. دانشــکده ه ــی مناســب آموزش ــدی طراح ــاله بع مس
ــوزش مجــازی و  ــه ویژگــی هــای آم ــا توجــه ب ــد ب و اســاتید بای
بــر اســاس یــک چهــار چــوب اســتاندارد کیفیــت ماننــد اســتاندارد 
کیفیــت آمــوزش آنالیــن QM  دوره هــای خــود را طراحــی نماینــد 
ــد  ــی ده ــان م ــتاری نش ــات پرس ــی مطالع ــج برخ )69, 85(. نتای
ــری و  ــج یادگی ــود نتای ــه بهب ــتاندارد منجــر ب ــن اس ــتفاده از ای اس
مشــارکت دانشــجویان در آمــوزش مجــازی مــی گــردد )86, 
ــه فاکتــور هایــی  ــد ب 84(. در طراحــی برنامــه هــای آموزشــی بای
ــعه  ــور توس ــه منظ ــک ب ــدل تئوری ــک م ــتفاده از ی ــون اس همچ
ــل  ــوان اص ــه عن ــورد ب ــتاران؛ دادن بازخ ــی پرس ــتدالل بالین اس
تعامــل؛ طراحــی نقــش و مــدل بــه عنــوان یــک منبــع پشــتیبان 
بــرای خــود تنظیمــی و توانمنــد ســازی دانشــجویان توجــه ویــژه 
گــردد )21(. بهتــر اســت اســاتید مطالــب آموزشــی را متناســب بــا 
بســتر مجــازی، اهــداف درســی و ســطح دانــش فراگیــران تهیــه 
نماینــد )88(. همچنیــن توجــه بــه ســبک هــای یادگیــری ضروری 
اســت. افــراد تحــت تاثیــر فرهنــگ خــود ســبک هــای یادگیــری 
ــا ســبک هــای ســمعی- ــی ت ــوع تعامل ــه از ن ــد ک ــی دارن مختلف
بصــری یــا شــفاهی متغیــر اســت )89(. بنابراین بهتر اســت اســاتید 
پرســتاری از اســتراتژی هــای مختلفــی )ســخنرانی، مباحثــه، ایفای 
ــن خــود اســتفاده  ــوزش هــای آنالی ــرای آم ــروژه و ..( ب نقــس، پ
نماینــد )90( و بــا ارزیابــی و بــاز خــورد مــداوم فراینــد یادگیــری را 
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تســهیل نماینــد )77(. در زمــان ارزشــیابی آمــوزش هــای مجــازی 
بایــد بــه کیفیــت و ســرعت سیســتم در زمــان آزمــون، طــول مدت 

امتحــان و تعــداد ســواالت توجــه ویــژه شــود )89(.
ــش  ــازی و “نق ــوزش مج ــودن” آم ــردی ب ــن “ف ــا بی ــض م تناق
ــاتید،  ــب اس ــت. اغل ــری اس ــث دیگ ــل بح ــئله قاب ــم” مس معل
احســاس خوبــی بــه ســکوت در طــول کالس مجــازی یــا صحبت 
کــردن بــا صفحــه نمایــش ندارنــد. اســاتید مــی تواننــد بــا اســتفاده 
از روش ســقراطی، کــه روشــی بــرای مباحثــه بــر اســاس ســوال و 
جــواب هدفمنــد و متوالــی اســت، هــم دانشــجویان را در صحبــت 
ــا  ــه را در آنه ــر نقادان ــم تفک ــارکت داده و ه ــی مش ــای گروه ه

ــد )72(. ــک نماین تحری
یکــی از چالــش هــای اساســی آمــوزش مجــازی در پرســتاری در 
ارتبــاط بــا واحــد هــای عملــی اســت و میتوانــد منجــر بــه تشــدید 
ــرای  ــه ب ــت ک ــح اس ــردد )90(. واض ــی گ ــکاف تمرین ــه ش نظری
ــد  ــتاری، نیازمن ــن در پرس ــوزش بالی ــت آم ــت و کیفی ــظ امنی حف
اقدامــات ســریع همــگام بــا تحــوالت اخیــر هســتیم )13(. یکــی از 
روش هــای مقابلــه بــا ایــن چالــش، اســتفاده از انواع شــبیه ســازی 
ــت  ــازی اس ــار مج ــی و بیم ــناریوی بالین ــازی )42(، س ــای مج ه
)91(. طراحــی نــرم افــزار هــای شــبیه ســازی مجــازی هزینــه بر و 
زمــان بــر بــوده و نیازمنــد همــکاری هــای بیــن دانشــگاهی اســت. 
ــر )اســتفاده از عینــک طبــی و  ــه توانایــی کارب همچنیــن توجــه ب
ــبیه  ــف ش ــواع مختل ــی ان ــان طراح ــب و..( در زم 3D، دســت غال

ســاز هــا ضــروری اســت )48(.
یکــی دیگــر از مشــکالت آمــوزش مجــازی ارســال مطالــب غیــر 
ــط  ــراری رواب ــار، برق ــی بیم ــم خصوص ــض حری ــه ای، نق حرف
ــی از ســوی  ــی و قانون ــات حقوق ــه ای و ســایر موضوع ــر حرف غی
دانشــجویان اســت. افــراد بایــد در زمــان اســتفاده از سیســتم هــای 
آمــوزش مجــازی احســاس امنیــت داشــته باشــند کــه ایــن خــود 
ــران  نیازمنــد حفاظــت از سیســتم و حفــظ حریــم خصوصــی کارب
اســت. دانشــگاه هــا بایــد سیســتم هــای امنیتــی خــود را مرتبــا بــه 
روز رســانی کــرده و از آنتــی ویــروس هــای مطمئــن بهــره ببرنــد 
)94(. همچنیــن موسســات مراقبتــی و دانشــگاه هــا موظف هســتند 
ــای  ــزار ه ــری اب ــه کار گی ــورد نحــوه ب ــی در م ــتورالعمل های دس
الکترونیــک تدویــن نمــوده و آمــوزش هــای الزم را بــه کارکنــان و 
دانشــجویان ارائــه دهنــد تــا بــا ایجــاد آگاهــی از عواقــب احتمالــی 
و فهــم مناســب، از اتفاقــات ناخوشــایند و غیــر اخالقــی در محیــط 

آمــوزش و کار پیشــگیری گــردد )75(.

نتیجه گیری
حقیقتــا اکنــون زمــان مناســبی بــرای دانشــگاه هــا، دانشــکده هــا 

و مدیــران اســت کــه از ایــن وضعیــت بحرانــی درس گرفتــه و بــر 
چالــش هــا غلبــه نماینــد. یادگیــری آنالیــن در وضعیــت کنونــی 
مــی توانــد یــک فرصــت بــزرگ بــرای سیســتم هــای آموزشــی به 
منظــور ارتقــا و توســعه آمــوزش مجازی و اســتفاده از فنــاوری های 
روز باشــد. بــه بیــان دیگــر بــا توجــه بــه تغییــر شــرایط یادگیــری 
ناشــی از اپیدمــی کرونــا، ادغــام فنــاوری در آمــوزش یــک انتخــاب 
ــود  ــه خ ــوده ک ــان ب ــام ذینفع ــرای تم ــاز ب ــک نی نیســت بلکــه ی

نیازمنــد انعطــاف پذیــری، خالقیــت و نــو آوری اســت. 
ــتری در  ــالش بیش ــه ت ــه ب ــود ک ــر نم ــوان ذک ــی ت ــان م در پای
ــی در  ــی و عمل ــی ذهن ــون آمادگ ــف همچ ــای مختل ــوزه ه ح
ــر  ــق آمــوزش بیشــتر، زی اســاتید و دانشــجویان پرســتاری از طری
ســاخت هــای ضــروری اعــم از تجهیــزات نــرم افــزاری و ســخت 
افــزاری، شــبکه و اینترنــت در ســطوح کشــور نیــاز اســت. پــس از 
ــی اســت کــه  ــر روش های ــن و تمرکــز ب ــدی تعیی ــه بع آن، مرحل
ــتاری  ــی پرس ــوری و عمل ــوزش تئ ــی را در آم ــترین اثربخش بیش

داشــته باشــند. 

محدودیت های مطالعه
ــا از  ــه تنه ــود ک ــاالت ب ــان مق ــه زب ــی مطالع ــت اصل محدودی
مقاالتــی اســتفاده شــد کــه بــه فارســی و انگلیســی منتشــر شــده 
ــا،  ــودن پدیــده کرون ــو ظهــور ب ــه ن ــا توجــه ب ــد. همچنیــن ب بودن
ــدف  ــوان و ه ــا عن ــط ب ــده و مرتب ــر ش ــاالت منتش ــداد مق تع
ــن در  ــود. همچنی ــدود ب ــه مح ــام مطالع ــان انج ــش در زم پژوه
زمــان جســتجوی سیســتماتیک، بســیاری از مطالعــات در مرحلــه 
ــرو شــده و نتایــج آن منتشــر نشــده  ــا وقفــه روب ــا ب ــوده ی اجــرا ب
بــود. ایــن محدودیــت در مطالعــات داخلــی بســیار واضــح بــود. لــذا 
پیشــنهاد مــی شــود، مطالعــات کمــی و کیفــی بیشــتری در ارتبــاط 
ــای  ــش ه ــا و چال ــازی در دوره کرون ــوزش مج ــتفاده از آم ــا اس ب

ــرد.  ــش رو انجــام گی پی

نقش نویسندگان
همــه نویســندگان از ارائــه ایــده، جســت و جــوی منابــع، نــگارش 
و بــاز نگــری مقالــه مشــارکت فعــال داشــته انــد و بــا تائیــد نهایــی 
مقالــه حاضــر، مســئولیت دقــت و صحــت مطالــب منــدرج در آن 

را مــی پذیرنــد. 

تضاد منافع
نویســندگان تصریــح مــی کننــد کــه هیــچ گونــه تضــاد منافعــی 

در مطالعــه حاضــر وجــود نــدارد.  
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