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 چکیده:
 مقدمه

 تاثیر اطالعات، فناوری مختلف ابعاد افزون روز کاربردهای و یادگیری -آموزش نظام در جدید های فناوری افتادن جا با

امروزه با رشد روزافزون اطالعات و  . دارد کاربرد چشمگیری نحو به  الکترونیکی بصورت آموزش اینترنت، کاربرد و

آموزش مؤثر و پرمایه به افراد کمك می   .موزش کارکنان نیز افزوده شده استپیچیده تر شدن مشاغل  بر اهمیت آ

آموزش ضمن   .شتری کار کنندکند تا آنها بتوانند به رشد و توانایی کافی در شغل خود دست یابند و با کارایی بی

خدمت کارکنان یکی از ضرورت های دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه کنندگان سایر سایر سازمان ها است. این 

آموزش ها امروزه که سرعت رشد علوم و ظهور فناوری های جدید بسیار بیشتر از گذشته شده است، از اهمیت باالیی 

برای تاسی گرفتن از یادگیری الکترونیکی در برنامه های  برخوردار می باشد. تالش دانشکده های پزشکی ایران

 استراتژیك این دانشکده ها قابل رویت است. 

 معتبر سایتهای و موجود شده منتشر مقاالت ایی، کتابخانه منابع بر مروری روش با حاضر مطالعه: روشها و مواد

  .است شده انجام اینترنتی

یافته حاکی از آن است که کاربرد آموزش و یادگیری الکترونیکی یکی از برنامه های مورد توجه در سطح   :نتیجه

دانشگاه های علوم پزشکی دنیا است. این گونه آموزش ها در سطوح مختلف کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

 نیز به طور قابل توجهی رو به توسعه می باشد. 

 
آموزش الکترونیک، آموزش کارمندان و دانشجویان، اهمیت آموزش الکترونیک، ضمن کلمات کلیدی:  

 .خدمت
 

  

تحول فناوری به طو ر وسیعی نحوه تفکر، عمل و بسیاری از فرآیند های زندگی ما را تغییر داده 

است. با ورود به قرن جدید، دنیای فیزیکی ما تبدیل به دنیای مجازی شده است. داد و ستدها، 

رانس های علمی، بحث های تخصصی، نیازمندی ها، کسب اطالعات و موارد بسیار دیگر از کنف

طریق شبکه اینترنت انجام پذیر است. در زمینه مسائل آموزشی نیز، این تغییر و تحوالت به 

(. از طرف دیگر سرعت سریع رشد علوم، ظهور مداوم فناوری های 2وضوح مشاهده می شود)

ازها و خواسته های مشتریان در سازمان ها و در نهایت افزایش رقابت و جدید، تغییر سریع نی

ضرورت بهبود کیفیت و بهره وری برای بقائ سازمان، منجر به ضرورت بیشتر آموزش های 

(. اما سوی دیگر تمرکز بر شیوه های ارایه این آموزش ها 1ضمن خدمت کارکنان شده است)

ارکنان سازمان ها ی مختلف در شرایط شغلی، ضرورتی دو چندان است از این جهت که ک

اجتماعی و اقتصادی متفاوتی قرار دارند و طبیعتا، ضرورت دارد که نه تنها عنوان های 
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آموزشی بر اساس نیازسنجی های صحیح آموزشی انتخاب شوند، بلکه شیوه های ارائه آموزش 

و کمترین تاثیر منفی را بر  ها نیز باید به صورتی طراحی شوند که بهترین یادگیری و کارایی

(. امروزه با رشد اینترنت و فناوری های دیجیتال در 1عملکرد حرفه ای و شغلی داشته باشد)

عرصه آموزش و نیز با ظهور شیوه های نوین آموزش الکترونیکی، یادگیری در هر زمینه ای 

یط، نیاز به تاسیس در هر زمان و از هر مکان برای افراد امکان پذیر گشته است. در این شرا

ساختمان ها و امکانات فیزیکی گسترده نبوده و فراگیران و آموزش دهندگان نیاز به ترک محل 

سکونت و محل کار خود برای شرکت در کالس ها را ندارند. همچنین محدودیت تعداد پذیرش 

موزش فراگیر از میان رفته است، اضافه برآن موارد هزینه نگهداری و اداره سیستم های آ

مجازی بسیار کمتر  از سیستم های آموزش کالسیک می باشد. لذا با مد نظر داشتن اهمیت باالی 

یادگیری الکترونیکی، پیاده سازی و توسعه آن در هر جامعه ای که خواهان پیشرفت است امری 

ضروری است. با توجه به وضعیت فناوری اطالعات در ایران و مشاهده موقعیت سایر فناوری 

نوین، ضرورت شناسایی موانع فراروی یادگیری الکترونیکی و راهکار های برخورد با  های

های ضمن خدمت یکی از ضروریات سازمان ها به خصوص  (. آموزش2آنها قابل لمس است)

سازمان های بزرگ محسوب می شود. تا کنون تحقیقات زیادی در خصوص این آموزش ها در 

رمان در کشور انجام شده است که چالش ها و مسایلی را نیز سازمان های مرتبط با بهداشت و د

مطرح کرده اند.  آموزش ضمن خدمت کارکنان یکی از ضرورت های دانشگاه های علوم 

پزشکی و ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی مانند سایر سازمان ها است. این آموزش ها 

د بسیار بیشتر از گذشته شده است، از امروزه که سرعت رشد علوم و ظهور فناوری های جدی

توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و اهمیت باالیی برخوردار است. 

دارایی سازمان  پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است. امروزه با رشد 

ان نیز افزوده شده است . روزافزون اطالعات و پیچیده تر شدن مشاغل بر اهمیت آموزش کارکن

تافلر، مهمترین فعالیت و راه رویارویي با تحوالت عظیم در زندگي آینده را براي پذیرش تغییر، 

آموزش مي داند. آموزش مؤثر و پرمایه به افراد كمك مي كند تا آنها بتوانند به رشد و توانایي 

دیهي است كه افراد هر چقدر از كافي در شغل خود دست یابند و با كارایي بیشتري كار كنند. ب

دانش و آموزش بهتر در مورد كار خود برخوردار باشند فرآیند یادگیري آنها بهتر است و به 

. امروزه آموزش و بهسازي (4)ارائه اندیشه ها و نظریات مفید تري براي بهبود كار مي پردازند

شرایط  براي سازگاري مثبت بامنابع انساني به عنوان یكي از استراتژي هاي اصلي سازمان ها 

تغییر قلمداد مي شود. حیات سازمان ها تا حدود زیادي به دانش و مهارت هاي مختلف كاركنان 

بستگي دارد هر چه این زمینه ها به موقع و بهتر باشد قابلیت سازگاري سازمان با محیط متغیر 

رائه دهیم بایستی گفت ، بخواهیم تعریفی از آموزش ضمن خدمت ا اگر. (5)نیز بیشتر مي شود

جوهره اصلي آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزایش كارایي كاركنان و ایجاد 

سازش با محیط و در نتیجه، افزایش خدمات. آموزش ضمن خدمت چیزي نیست جز تالش هایي 

ار رفتار كه در جهت ارتقاي دانش و آگاهي و مهارت هاي فني، حرفه اي و شغلي و نیز استقر

مطلوب در كاركنان یك موسسه یا سازمان صورت مي گیرد و آنان را براي انجام بهینه وظایف 

امروزه اهمیت و نقش آموزش هاي ضمن خدمت بر هیچ  .(6)و مسئولیتهاي شغلي آماده مي كند

سازماني پوشیده نیست و هر سازماني به تناسب اهمیتي كه به این مهم داده است وقت و سرمایه 

ای را به تربیت نیروي انساني خود اختصاص می دهد. آموزش ضمن خدمتي كه با دوره هاي 
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حساب شده ادامه یابد و ضمن كوشش در افزایش توان مهارت و دانش كاركنان، در حل مسائل و 

مشكالت محیط كار نیز چاره ساز باشد مي تواند به بقاي سازمان خود مطمئن باشد. از این رو 

ر بهبود كیفیت آموزش ضمن خدمت مي تواند منافع قابل مالحظه اي به همراه تالش مستمر د

داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که هرگز نمي توان ادعا كرد كه آموزش به خودي خود 

سودمند است ، مگر از آموزشهاي ارائه شده ارزشیابي به عمل آید. اولین تعریف ارزشیابي به 

است .وي ارزشیابي را وسیله اي براي تعیین میزان رسیدن برنامه به  رالف تایلر ثبت شده نام

هدفهاي آموزشي مي داند ، تایلر معتقد بود كه پیش نیاز یك ارزشیابي دقیق تعیین اهداف كلي و 

ویژه است و وظیفه ارزشیابي سنجش این موضوع است كه آیا اهداف تحقق یافته اند یا خیر. 

ان یك گام پایاني در فرایند آموزش ، با هدف بهبود آموزش ویا انجام ایزریل ارزشیابي را به عنو

قضاوت در مورد ارزش و اثربخشي برنامه هاي آموزشي تعریف مي كند. ارزشیابي، اطالعاتي 

رابراي توجیه اثربخشي برنامه آموزش فراهم مي سازد كه با توجه به این اطالعات است كه 

منظور مي شود .بسیاري از صاحبنظران معتقدند  استمرار آموزش براي زمانهاي بعدي

ارزشیابي یك فرایند منظم براي تعیین ارزش ، مقصود یا بهاي چیزي است یا به بیان دیگر 

قضاوت براي تصمیم گیري در مورد  ارزشیابي جمع آوري منظم از توضیحات و اطالعات،

ناي فرایند قضاوت درباره جنبه ارزشیابي چنانكه درارتباط با آموزش باشد به مع .(7)چیزي است

هایي از رفتار یادگیرنده است وشامل مجموعه اي از مهارتهاست كه به كمك آنها مشخص مي 

شود یادگیرنده به اهداف تعیین شده دست یافته است یا خیر. ارزشیابي جز جدایي ناپذیر یك نظام 

نجش اطالعات براي . ارزشیابي آموزشي فرآیند تفسیر نتایج از طریق س(8)آموزشي است

قضاوت در مورد اهداف كلي آموزش یا میزان موفقیت شركت كنندگان در دوره آموزشي است. 

آوري داده است كه به مدیران براي به طور كلي، ارزشیابي آموزشي رویكرد منظم براي جمع

ي اثر در مورد ارزیاب كند.رسیدن به تصمیمات مفید و با ارزش در مورد برنامه آموزش كمك مي

بخشي آموزش، تعریف جامع و مشخصي وجود ندارد و این به خاطر آن است كه فرآیند دستیابي 

به آن، كار دشواري است. ارزیابي اثر بخشي آموزش یعني اینكه تا حدودي تعیین كنیم آموزش 

هاي انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارت هاي مورد نیاز سازمان به صورت عملي و 

فرآیند آموزش پزشکی تحت تاثیر عوامل و متغیر های متعددی قرار دارد.  شده است. كاربردي

دانشجو، استاد، عرصه آموزش، روش های آموزشی، منابع آموزشی، روند رو به رشد 

تکنولوژی های آموزشی و یادگیری الکترونیکی از جمله این عوامل هستند. پاسخ دهی به موقع 

فناوری های نوین و هدایت و مدیریت صحیح برنامه های آموزشی به تغییرات رو به تزاید در 

در عصر اطالعات و ارتباطات می تواند از یک طرف موجبات به روز بودن فراگیران را 

فراهم کند و از دیگر سو داشتن یک پزشک ماهر به عنوان خروجی نظام آموزش پزشکی، 

کسب مهارت های مختلف از جمله  موجبات سالمتی بیشتر جامعه را به دنبال خواهد داشت.

یادگیری الکترونیکی می تواند برای دانشجویان، استفاده از دانش جدید را میسر سازد و دانشکده 

های پزشکی حول محور استفاده از چنین مهارت و دانشی، پی ریزی می گردند. اهمیت موضوع 

دائما در حال تغییر و از آنجایی است که جامعه اطالعاتی موجب شده است تا دانش پزشکی 

درصد دانش پزشکی و در طول  05تحول قرار گیرد به طوری که هر پنج سال به طور متوسط 

درصد آن کهنه می شود. بالطبع دانش و توانایی هایی که در پایان یک دوره  50سال،  25تا  8

کافی آموزش آکادمیک پزشکی عمومی یا تخصصی کسب می گردد، برای کار درمانی در آینده 
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نمی باشد. تاثیرات رشد تکنولوژی یادگیری الکترونیکی در حوزه علوم پزشکی بسیار چشمگیر 

بوده است و بررسی ابعاد اثرات یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی اهمیت فراوانی 

مطالعات  انجام شده در دانشکده های پزشکی  نشان داده است که آموزش بالینی .(9-22دارد)

ساسی آموزش در علوم پزشکی می باشد که بدون آن تربیت افراد کارآمد و شایسته بخش مهم و ا

بسیار مشکل یا غیر ممکن خواهد شد. مهمترین دغدغه مسئولین آموزش پزشکی چه در ایران و 

چه در کشورهای دیگر این است که تمام توان خود را به کار گیرند تا بتوانند ارتباط کارآمد و 

خته های دوران تئوری و عرصه کار را برای دانشجویان پزشکی فراهم موثری را بین آمو

نمایند. از سوی دیگر فناوری اطالعات و تاثیر آن در برنامه های درسی به عنوان چالش های 

آتی دانشکده ها مطرح است. در این رابطه کار محقق برآن است تا وضعیت یادگیری 

یین نماید. مطالعات انجام شده نشان داده که الکترونیکی در آموزش پزشکی را بررسی و تب

کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، و چین در به کارگیری یاد گیری 

الکترونیکی در آموزش پزشکی پیشگام هستند. در دانشکده های پزشکی آمریکا از جمله دانشگاه 

الکترونیکی ارائه می گردد. در هاروارد، کلمبیا، بستون و میشیگان  دروس پزشکی به صورت 

. در (12)دانشگاه های انگلیس و چین نیز تالش های زیادی در این زمینه انجام گرفته است

کشور ما بیش از چهل و دو دانشگاه علوم پزشکی در حال آموزش پزشکی می باشند. در ایران 

ر آموزش پزشکی به بعد تالش هایی در زمینه کاربرد یادگیری الکترونیکی د 2181از سال 

به صورت مجازی دانشجو پذیرش  2181انجام گرفته است. در رشته آموزش پزشکی در سال 

شد. به کارگیری این نوع آموزش در سطوح مختلف کارکنان از دانشجویان و اساتید تا کارمندان 

رده های مختلف دانشگاه ها در حال گسترش است. در این مطالعه به بررسی کاربرد آموزش 

ن خدمت الکترونیک در  کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی می پردازیم. این آموزش ها ضم

 می تواند کارمندان و دانشجویان و حتی اساتید دانشگاه را نیز شامل شود.

 

 روش پژوهش

برای تهیه مطالعه مروری حاضر از داده های پایگاه های اطالعاتی معتبر اینترنتی، مقاالت 

جدید منتشر شده که در ارتباط با آموزش الکترونیک ضمن خدمت کارکنان داخلی و خارجی 

دانشگاه های علوم پزشکی می باشد استفاده شده است. به این منظور از کلید واژه های آموزش 

، اهمیت آموزش الکترونیک در دانشگاه های و اساتید دانشجویان ،الکترونیک، آموزش کارمندان

این تحقیق به بررسی عوامل  لب مورد نظر استفاده گردیده است.علوم پزشکی جهت یافتن مطا

کلیدی الکترونیکی در آموزش پزشکی ایران، در بین کارکنان رده های مختلف دانشگاه های 

در این مطالعه منظور از کارمندان علوم پزشکی ایران و چند دانشگاه مختلف دنیا می پردازد. 

شگاه های علوم پزشکی ازجمله دانشجویان، کارمندان و دانشگاه، تمامی رده های دخیل در دان

  اساتید را شامل می شود. 

 

 نتايج : 

نیروي انساني مهمترین و راهبردي ترین منبع یك سازمان به حساب مي آید . یك سازمان حتي به 

فرض دارا بودن مجهز ترین تجهیزات و تسهیالت ، برخورداري از پیشرفته ترین فناوري بدون 

بهره گیري از نیروي كار متخصص و تعلیم دیده توفیق كامل نخواهد داشت. ما باید آموزش را نه 
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مثابه هزینه سازماني ، بلكه باید جزو وظایف سازماني و نوعي سرمایه گذاري تلقي كرد. از به 

آن جایي كه همه ساله سازمانهاي مختلف آموزشي ، هزینه های هنگفتي را براي آموزش 

كنند و با توجه به اینكه اجراي این برنامه ها و دروه هاي آموزشي مهارتهاي خاص صرف مي

ی را مصرف می کند ارایه شیوه های نوین آموزشی متناسب با هر گروه و وقت و زمان زیاد

رده ای در ارتقاء سطح علمی و کاری کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی موثر تر خواهد بود. 

دنیای امروز با تغییر و تحول فزاینده ای روبرو می باشد و نظام های سنتی در تمام زمینه ها 

چالش های جدی مواجه شده اند.دانشگاه های قرن بیست و یکم با مراکز برای ادامه حیات خود با 

آموزشی دهه های گذشته متفاوت هستند. امروزه تمام تالش سیاست گذاران و خدمت گذاران 

برآن است تا بتوانند خود را با امواج تغییرات به خصوص در عرصه فناوری اطالعات هماهنگ 

ایش فناوری اطالعات، کتابخانه ها هم از حالت سنتی نقش نمایند.با پیشرفت های حاصل از پید

خود را تغییر دادند و وسایل فناورانه را در خود برای ارائه خدمت به کار گرفتند. در نتیجه در 

کنار کتابخانه های فیزیکی، نوع جدیدی از کتابخانه  به نام کتابخانه مجازی، مجموعه ای از 

اختیار دارند و آنها را سازماندهی می کنند. این اطالعات اطالعات را به صورت دیجیتال در 

دیجیتال شامل کتاب ها و مجالت الکترونیکی، پایگاه های اطالعاتی، صفحات وب، لوح های 

فشرده و سایر قالب های الکترونیکی می باشد. کتابخانه های مجازی بر دسترسی به مواد از هر 

. امروزه کالس های مجازی به دلیل وجود (13)جا، به صورت دیجیتالی، تاکید می کنند

تکنولوژی های همگانی مانند رادیو و تلویزیون و همچنین فناوری های جدید مانند وسایل و 

شبکه های کامپیوتری روبه افزایش است. کامپیوتر های شخصی و اینترنت باعث بازآفرینی 

از فواصل دور فراهم کرده  چهره آموزش شده اند و موجبات یادگیری و آموزش دانشجویان را

اند. با ظهور اینترنت، اولین دروس دوره کارشناسی به صورت آنالین توسط انستیتوی فناوری 

ارائه  2989ارائه شد. اولین آنالین ها توسط دانشگاه فونیکس در سال 2981نیوجرسی در سال 

درس  2055ارائه بیش از  دانشکده و دانشگاه و با 255شد و دانشگاه مجازی کالیفرنیا با ائتالف 

افتتاح شد. امروزه در آموزش، از رسانه های مختلفی استفاده می شود. با ارائه آموزش از طریق 

شبکه جهانی وب، حتی مسافران تجاری یا دانشجویان در مناطق قرنطینه شده می توانند از 

الی فرصت های بی کالس های مجازی دوسویه استفاده کنند. رواج استفاده از ارتباطات دیجیت

شماری در زمینه آموزش الکترونیکی برای هرکسی در هر زمان و مکانی از این جهان را 

فراهم کرده است. با ترکیب تکنولوژی های جدید استادان آموزشی الکترونیکی می توانند دروس 

ن و غیر دو سویه موفقی را ارائه دهند. دانشجو در چنین دوره آموزشی باید قدرت انتخاب هم زما

به بعد، یادگیری الکترونیکی به  1555. از سال (14)همزمان را در محیط آموزشی داشته باشد

طور وسیعی در کشورهای آمریکایی، اروپایی، آسیایی و آفریقایی با تشکیل صد ها دانشگاه 

 آنالین توسعه یافت و دانشجویان بی شماری ازاین طریق وارد عرصه یادگیری شدند. دانشگاه ها

و دانشکده های علوم پزشکی نیز در سراسر دنیا با درک این تغییر و تحوالت در صدد ایجاد 

روش های بهینه کاربرد آموزش الکترونیکی در حوزه آموزش پزشکی هستند. آموزش آنالین، 

(در سال Tele medicineو پزشکی از راه دور) (video conferenceگفتگوی تصویری)

.علی رغم مقاومت ها و موانع بیشماری که در (15)ار گرفته استهای اخیر مورد اقبال قر

عرصه آموزش پزشکی وجود دارد، تاثیر یادگیری الکترونیکی اثرات خود را در برخی از 

دروس تئوریک بر جای گذاشته است. در آموزش پزشکی دوره ها متشکل از دو قسمت علوم 
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ی در کشور ارتباط موثر بین آموزش های پایه و بالینی است. یکی از مسایل مهم آموزش پزشک

پایه و بالینی است. در میان مراحل پیوسته آموزش پزشکی، دوره کارورزی را می توان مهم 

ترین مرحله نامید که دانشجو از مرحله نظری وارد مرحله عملی شده و خود را در نقش یک 

ری، چه از نظر عملی و پزشک آینده احساس می کند. هرچه دانشجویان پزشکی با آمادگی بهت

چه از نظر علمی وارد این مرحله شوند، به نحو بهتری خواهند توانست وظایف محوله خود را 

در مسیر درمان بیماران به انجام رسانند. علوم پایه بیشتر جنبه تئوری دارد. اما الزمه آموزش 

از زمینه بی انتهای  بالینی محیط بیمارستانی و بیمار است. دانشجو در یک بیمارستان آموزشی

حضور بیماران می تواند در ارتقاء دانش خود بهره ببرد،اما در عین حال باید هنر استفاده از این 

زمینه درمانی و آموزشی که به طور توام امور آموزش دانشجوی پزشکی عمومی و درمان 

د، تا آموزش واقعی مردم عادی را بر عهده دارند، نیز باید با یادگیری الکترونیکی آمیخته گردن

ارائه گردد.کارکنان و اساتید نیز در مواجهه با مسایل آموزشی باید از ابزارها  و تکنولوژی 

بسیاری از نظام های آموزشی پزشکی در دنیا از  .(9)اطالعاتی و ارتباطی بهره کافی را ببرند

دانشجو و به طور شیوه تلفیق درمان و آموزش بهره می گیرند و تمامی سطوح از جمله استاد، 

کلی فراگیران در امر درمان فعالیت می کنند. تاثیر یادگیری الکترونیکی در عرصه بالینی به 

عنوان یک موضوع همواره مورد توجه مسئولین آموزشی قرار داشته است. اما به  لحاظ تماس 

چه رو در روی پزشک و بیمار در تشحیص بیماری، کمتر مورد اقبال قرار گرفته است،اگر

ابزارهای الکترونیکی در حال حاضر به کمک دانشجویان آمده است . تلفیق درست و صحیح 

نظام آموزشی، مسائل درمانی و یادگیری الکترونیکی در بیمارستان های آموزشی و آموزش 

بالینی انترن ها و دستیاران نیازمند توجه بیشتر اساتید به کار و آموزش به طور هم زمان است. 

شبکه جهانی وب، کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی به طور چشم  با گسترش

گیری افزایش یافت و ظرفیت بلقوه ای را در عرصه آموزش ایجاد کرد و امکان ایجاد محیط 

یادگیری موثر با بازخورد فوری و مرتبط با محتویات آموزش را فراهم کرد. از این رو 

کمیته ای از مشاوران را جهت استفاده از  2995سال فدراسیون جهانی آموزش پزشکی از 

کامپیوتر در آموزش پزشکی تشکیل داد و از آنها خواست تا راهنمایی برای ادغام این ابزار جدید 

با برنامه آموزشی تهیه کنند. این موضوع در بسیاری از دانشگاه های کشورهای پیشرفته مورد 

. (16)رونیکی بین استاد، دانشجو و عرصه آموزش کردنداقبال قرار گرفت و آنها به ارتباط الکت

در حال حاضر، در بسیاری از دانشگاه های جهان از یادگیری الکترونیکی در توسعه و بهبود 

آموزش علوم پزشکی بهره گیری می شود. گرچه شبیه سازی رایانه ای و نیز آدمک های 

ی به بازار عرضه می شود و کمک هوشمند برای آشنایی با مهارت های بالینی به طور وسیع

زیادی به توسعه آموزش پزشکی کرده است، اما تصور آموزش پزشکی کامال مجازی، حتی با 

فناوری فوق مدرن، به عنوان مدل آینده آموزش پزشکی دشوار می نماید.با آنکه توسعه این 

برخی معلمان فناوری ها،به عنوان مکمل آموزش مرسوم فعلی، به شدت از سوی دانشجویان و 

پزشکی مورد استقبال قرار گرفته است، دلیل این امر آن است که آموزش پزشکی، به ویژه در 

قسمت بالینی، بدون تجربه مستقیم بیما و بیماری در محیط های واقعی تا حدودی ناممکن جلوه 

ز می کند. در علوم پایه پزشکی که بیشتر آموزش دانشجویان به صورت گروهی است، آموزش ا

طریق شبکه به عنوان آموزش مکمل، به بهبود کیفیت یادگیری مساعدت کرده و در آموزش 

بالینی نیز در افزایش مهارت ها موثر واقع شده است. در مقاالت جدید مشخص شده است که 
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آموزش مهارت های بالینی حتی از مراحل ابتدایی آموزشی دانشجویان بالینی در آموزش معاینه 

ال گیری و سمیولوژی نیز قابل انجام می باشد. در واقع مانند خلبان ها که در فیزیکی، شرح ح

دوره آموزشی خود قبل از پرواز واقعی با شبیه ساز های  رایانه ای کار می کنند، در علوم 

پزشکی نیز اخیرابه دلیل مسائل پزشکی قانونی و همچنین ضرورت رعایت اخالق پزشکی و 

یه ساز های رایانه ای در آموزش مهارت های عملی و تکنیک ها حقوق بیمار استفاده از شب

رواج یافته است. این مسئله طیف گسترده ای از آموزش معاینه فیزیکی ساده تا انجام اعمال 

با مطالعه عوامل تاثیر گذار در موضوع آموزش الکترونیکی و  .(15)جراحی را شامل می شود

رونیکی، عوامل متعددی به عنوان عوامل موفقیت میزان آمادگی برای اجرای یادگیری الکت

مطرح شده اند. نتایج بررسی ها نشان داد عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژی، منابع آموزشی، 

روش ها و متدهای اجرایی، سواد اطالعاتی و عوامل محیطی بیشترین فراوانی و تکرار را در 

سازی موفق پروژه های آموزش  از میان عوامل سازمانی که در پیاده مقاالت داشتند.

الکترونیکی نقش دارند، شاخص هایی از جمله برنامه، امور مالی، اطالع رسانی، ارتباطات، 

برای توسعه یادگیری الکترونیکی  .(17)ساختار و استاندارد ها دارای بیشترین فراوانی بودند

خورد. این عامل شامل  عامل تکنولوژی، به عنوان یک عامل حیاتی در اکثر مقاالت به چشم می

. منابع آموزشی شامل (18)داشتن زیر ساخت، شبکه، نرم افزار و سخت افزار الزم می باشد

متن، سی دی، ویدئو، و کتاب الکترونیک در آموزش الکترونیکی می باشد. روش های آموزش 

تلط الکترونیکی شامل آموزش از راه دور، آموزش آنالین و آموزش الکترونیکی به صورت مخ

می باشد. حوزه آموزش پزشکی با سایر رشته هایی که صرفا جنبه نظری دارد، متفاوت است. 

در حوزه آموزش پزشکی، عالوه بر مسایل تئوریک، برخورداری از آزمایشگاه، اقدامات بالینی 

و مواجهه با بیمار به عنوان روش های مختلف یاد می شود. به همین لحاظ،روش های صرفا 

به تنهایی کارساز نمی باشد.در حوزه پزشکی تنوعی از متدها و روش های یادگیری  الکترونیکی

. عوامل مختلف محیطی در پیاده سازی پروژه های فناوری (12)الکترونیکی دخیل می باشد

اطالعات از جمله آموزش الکترونیکی تاثیر گذارند. عواملی نظیر اقبال اجتماعی، فرهنگ 

لکترونیکی و عوامل اقتصادی هر یک به نوبه خود تاثیرات فزاینده سازی، تغییرات محیط های ا

. در دانشگاه هاروارد، تکنولوژی (17)ای بر موفقیت یا عدم موفقیت بر جای خواهند گذاشت

فناوری اطالعات اکثر برنامه درسی را شامل می شود. علوم پایه و پاتوفیزیولوژی و سر فصل 

صورت الکترونیکی هستند. دانشجویان از طریق شبکه به  درصد به 85های دو سال اول تقریبا 

تمامی موارد درسی الکترونیکی دسترسی دارند. تقریبا نصف دوره های درسی، قابلیت تعامل 

استاد و دانشجو را دارند. آموزش الکترونیکی در بحث آموزش مداوم پزشکی برای پزشکان و 

وره برای آموزش مداوم پزشکی ارایه و د 111، حدود 1555پیراپزشکان مطرح است. در سال 

کشور در آن ثبت نام کردند. بعضی از این دروس به صورت آنالین  250نفر از  15555حدود 

 در .(18,19)و برخی به صورت غیرآنالین و چند رسانه ای و محاوره ای ارایه می شوند

ساله  4ب تحصیلی دانشگاه میشیگان، اکثر دروس به صورت آنالین یا نرم افزار است. مطال

جهت تهیه به صورت الکترونیکی در دست توسعه می باشد. برخی آیتم های ارزیابی کارایی 

. دانشگاه پزشکی نیویورک در سال های اخیر، یادگیری (20)توسط کامپیوتر انجام می شود

الکترونیکی را در دستور کار دانشجویان پزشکی قرار داده است. در سال اول و مقدمات 

ی، دانشجویان دوره های درسی نظیر بیوشیمی، فیزیولوژی علم اعصاب و علم رفتاری را پزشک
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از طریق وب می گذرانند.امکانات وب به هیئت علمی اجازه می دهد تا بسته های آموزشی خود 

را ساخته و به روی آن قرار دهند. در طول سال های بالینی، دانشجویان پزشکی اطالعات بیمار 

و آزمایشات را از طریق کامپیوتر کنترل می  مپیوتر خود ثبت می کنندرا بر روی کا

.دانشگاه پنسیلوانیا دوره چهار ساله پزشکی را به صورت الکترونیکی آماده ساخته (21)کنند

است. ارتباط بین اساتید و دانشجویان از طریق پست الکترونیکی می باشد. بسیاری از دروس از 

یابی اساتید نیز از طریق نرم افزاری کامپیوتری انجام می طریق وب ارایه می شود.ارزش

.دانشکده پزشکی شیفیلد انگلستان در پایگاه اینترنتی خود، بخشی از آموزش پزشکی را (17)شود

به صورت آنالین از طریق شبکه داخلی و شبکه جهانی ارایه کرده و با شناسه کاربری قابل 

این دانشکده، دوره های آموزشی الکترونیکی در از پایگاه  دسترسی است. در قسمت دیگری

زمینه بهداشت و سالمت عمومی عرضه شده است که دانشجویان می توانند با انتخاب واحد، کل 

دوره را از طریق شبکه به اتمام برسانند.در فهرست دروس این دوره ها، درس هایی از قبیل 

.اداره آموزش مداوم دانشگاه (22)اپیدمیولوژی، تغذیه و زیست شناسی به چشم می خورد

دوره آموزش مداوم را ارایه کرد که شامل برنامه  105،در حدود 1558ماساچوست در سال 

های آموزش مداوم آنالین، برنامه های آموزش مداوم منطقه ای، برنامه های آموزش مداوم ملی  

آموزش مداوم  و برنامه های آموزش مداوم تخصصی بودند. این دوره ها تحت نظارت شورای

پزشکی اداره می شوند. دوره های آنالین از طریق اینترنت و ابزارهای چند رسانه ای قابل 

یادگیری الکترونیکی در  .(23)دریافت هستند. مدارک نیز به صورت الکترونیکی ارایه می شود

دانشگاه های علوم پزشکی ایران نیز در حال شکل گرفتن است. دانشگاه های علوم پزشکی 

تهران، شهید بهشتی، تبریز، مشهد و اصفهان درصدد راه اندازی دوره های یادگیری 

الکترونیکی در مقاطع مختلف برآمده اند. اولین سیستم یادگیری الکترونیکی دانشگاه که جنبه 

آغاز به کار کرده است. در این سیستم اعضای هیات علمی  2181کمک آموزشی دارد از سال 

ری کرده که عمدتا از گروه های آموزشی علوم پایه پزشکی، پرستاری و به طور داوطلب همکا

مامایی بوده اند. برای کلیه دانشجویان و اساتید داوطلب، حساب کاربری باز شده و در این سیستم 

. دانشگاه علوم پزشکی شهید (24)متن و اسالیدهای درس در اختیار دانشجویان قرار می گیرد

بکه داخلی برای آموزش درس فزیولوژی استفاده کرده است که نمونه از ش 2181بهشتی از سال 

.در دانشکاه علوم پزشکی (25)خوبی از یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی می باشد

اصفهان، آموزش الکترونیکی برای اولین بار برای دستیاران دندانپزشکی به مرحله اجرا گذارده 

صورت آنالین می گذرانند. در حال حاضر، این دانشگاه  شده است. این گروه درس مدالین را به

. (25)در زمینه آموزش مداوم پزشکی به صورت الکترونیکی فعالیت هایی را انجام داده است

در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز یادگیری الکترونی در حوزه آموزش مداوم و آموزش ضمن 

. (26)شده و در اختیار افراد قرار می گیرد خدمت کارکنان به صورت ویدیو و نرم افزاری تهیه

با تشکیل ستاد مجازی به موضوع یاد گیری  2180دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 

الکترونیکی توجه کرد و در سه حوزه شامل یادگیری الکترونیکی دروس دانشجویان، آموزش 

ی پرداخته است. دانشگاه مداوم الکترونیکی و کارگاه های مجازی به ترویج یادگیری الکترونیک

علوم پزشکی مشهد، سامانه یادگیری الکترونیکی خود را به بیش از یک صد درس توسعه داده 

 . (27)است
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 نتیجه گیری

کاربرد یادگیری الکترونیکی  در آموزش پزشکی به عنوان یکی از مسایل کلیدی توسعه فناوری 

آینده مطرح است. دانشگاه های علوم اطالعات در شرایط فعلی و به عنوان یک چالش در 

پزشکی ناگزیر به سازگاری با سیر تحوالت و تغییرات جدید هستند. در محیط جدید، نقش مربیان 

و اساتید عوض خواهد شد.آنها بیشتر نقش تسهیل گر و مربی یا طراحان آموزشی را ایفا خواهند 

موزشی متناسب، الزامی است. نظام کرد.پس تغییر یا طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریت آ

های الکترونیکی، ابزاری برای آموزش مداوم پزشکی و علوم پایه هستند و برای دانشگاه های 

علوم پزشکی به عنوان یک استراتژی مهم به حساب می آیند. این ابزار برای دوره های بالینی 

موثر باشد. تاثیر فناوری های نقش مکمل را ایفا کرده و می توانددر باال بردن کیفیت آموزشی 

جدید در حوزه آموزش پزشکی اجتناب ناپذیر است. اما جهت به کارگیری این نظام، باید ساختار 

سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی متحول شود. همچنین جهت استفاده از یادگیری الکترونیکی 

تدوین استاندارد های در امور آموزشی، الزم است شرایطی چون ایجاد زیر ساخت های قوی، 

آموزشی الزم برای ارزیابی مدرسان و کارکنان، فرهنگ سازی مناسب و تغییر نگرش فرهنگی 

جامعه در امر آموزش، سرمایه گذاری و مشارکت دولت و بخش خصوصی در این زمینه فراهم 

به  شود. طبیعی است تاثیر فناوری در عرصه های پژوهشی نیز خود را نشان می دهد. با توجه

عالقه مندی مسئوالن دانشگاه ها به بهره برداری از روش های الکترونیکی و همچنین گسترش 

دسترسی به فناوری های آموزشی و کاربرد یادگیری الکترونیکی در حوزه وظایف مشاوره های 

از راه دور و سیستم های اطالعات پزشکی به خصوص در بیمارستان های آموزشی و درمانی، 

ی شود طی ده سال آینده اکثر دانشگاه های علوم پزشکی در ایران در سطحی گسترده پیش بینی م

به رویکرد الکترونیکی در حوزه آموزش اقدام کنند.آموزش الکترونیکی کارکنان و دانشجویان 

باید همراه با برنامه ریزی دقیق و نیاز سنجی بوده و انتخاب سر فصل ها باید مناسب برای 

ده و بتواند عالقه آنها را جلب کند نه اینکه آنها را از یادگیری و آموزش آموزش کارکنان بو

ضمن خدمت سرخورده نماید.سر فصل ها باید مطابق با نیازهای گروه های مختلف آموزشی 

. در نهایت در پایان هر دوره بوده تا بتوان بهترین بهره را از این فناوری های نوین ببرند

ی مطابق با سرفصل مربوطه ارزیابی جامعی از آموخته ها و آموزشی بایستی از هر گروه

 .   کاربرد آنها در زمینه فعالیت خودشان به عمل آید
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