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سردبیر محترم
از ژانویــه ســال 2020 یــک بحــران ناگهانــی در ســالمت عمومــی 
جهــان ایجــاد شــد کــه در طــی مــدت کوتاهــی از شــهر ووهــان 
چيــن بــه سراســر جهــان گســترش یافتــه و بــه تهدیــدی جــدی 
ــاری،  ــرل بيم ــز کنت ــه مرک ــه گفت ــد )1(. ب ــدل ش ــر ب ــرای بش ب
ــن بحــران  ــی تری ــش بين ــل پي ــن و غيرقاب ــن یكــی از مهمتری ای
هــای ســالمت عمومــی جهانــی در چنــد وقــت اخيــر بــوده اســت 
ــا در کشــور و ابتــالی تعــداد زیــادی از  )2(. شــيوع ویــروس کرون
ــی و پزشــكی  ــه ایــن ویــروس منحــوس، کادر درمان هموطنــان ب
کشــور را درگيــر خــود کــرد. از جملــه چالــش هــای مدیریتــی در 
ایــن دوران مــی تــوان بــه کمبــود نيــروی انســانی بــه خصــوص 
پرســتار اشــاره کــرد. البتــه ایــن کمبــود در ســال هــای قبــل هــم 
احســاس مــی شــد، ولــی بــا شــيوع ویــروس کرونــا، ایــن احســاس 
نيــاز بيــش از پيــش احســاس شــد.  از جملــه راهكارهــا در مدیریت 
نيــروی انســانی در دوران کرونــا بــا توجــه بــه کمبــود ذکــر شــده، 
ــی  ــی آموزش ــات علم ــانی هي ــروی انس ــت ني ــتفاده از ظرفي اس
پرســتاری بــود؛ بطوریكــه ایــن اعضــا بــه بخــش هــای ســتادی و 
مراکــز تحقيقاتــی دانشــگاه فراخــوان شــدند تا پرســتاران شــاغل در 
مراکــز تحقيقاتــی و ســتادی جهــت مراقبــت از بيمــاران در مراکــز 
درمانــی حضــور یابنــد، و اســاتيد و مدرســان دانشــگاه بجــای آنهــا 
در ســتاد در جمــع آوری آمارهــای مرتبــط بــا کرونــا انجــام وظيفــه 
نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه حضــور هيــات علمــی آموزشــی 
در بخــش هــای ذکــر شــده، توجيهــی بــرای عــدم انجــام نقــش 
اصلــی آنهــا یعنــی آمــوزش دانشــجویان نبــود. اگرچــه کــه کوویــد 
ــر  ــا تغيي ــری را ب ــل و یادگي ــيوه تحصي ــدت، ش ــاه م -19، در کوت
ــای  ــتم ه ــر سيس ــرد و ب ــرو ک ــی روب ــب و عظيم ــول عجي و تح
ــه  ــر ب ــت و منج ــر گذاش ــران تأثي ــان و  ای ــر جه ــی سراس آموزش

بســته شــدن دوره هــای حضــوری در مــدارس و دانشــگاه هــا شــد 
)3(، ولــی بــرای اینكــه آمــوزش دانشــجویان در طــول دوره فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی دچــار وقفــه نشــود و برنامــه هــای درســی طبق 
برنامــه از قبــل مشــخص شــده، تــداوم داشــته باشــد راهكارهــای 
مختلفــی ازجملــه آمــوزش مجــازی ارائــه شــد )4(.  تهيــه محتوای 
آموزشــی بــرای آمــوزش مجــازی بــار ســنگينی بــرای اســاتيد بود. 
ــد و صــدا گــذاری  ــزار هــای جدی ــرم اف ــا ن ــه آن ب ــرا هــم تهي زی
ــای  ــتفاده از فناوریه ــم اس ــود و ه ــر ب ــان ب ــيار زم ــالیدها بس اس
ناآشــنا و ســامانه هــای جدیــد بــرای تهيــه محتــوا نيازمنــد زمــان و 
تــالش بــرای یادگيــری کار کــردن بــا آن نــرم افزارها و ســامانه ها 
بــود. مدرســان نيــز چــون قبــاًل در مــورد شــيوه آمــوزش مجــازی 
ــذا  ــد ل ــرده بودن ــپری نك ــدی را س ــخص و مفي ــای مش دوره ه
تحــت فشــار کاری زیــاد قــرار گرفتنــد. نقــش پــر رنــگ پژوهشــی 
در ایــام دور کاری و انتظــار دانشــگاه بــرای انجــام پژوهــش هــای 
بــا موضــوع کرونــا، از دیگــر نقــش هــای اســاتيد در دوران کرونــا 
بــود. رشــد  قابــل توجــه تعــداد طــرح هــای تحقيقاتــی تصویــب 
ــاالت علمــی پژوهشــی چــاپ شــده توســط اعضــای  شــده و مق
هيــات علمــی )5( حكایــت از ایــن نقــش و عملكــرد دارد. با شــروع 
کارآمــوزی هــا در آمــوزش پزشــكی از خــرداد 1399، دانشــجویانی 
کــه نزدیــک یكســال در خانــه بودنــد، بــه ناچــار بــرای کارآمــوزی 
بایــد حاضــر مــی شــدند. ایــن حضــور در کارآمــوزی موجــب تــرس 
ــه  ــد. از جمل ــان ش ــای آن ــواده ه ــجویان و خان ــی در دانش و نگران
ــش  ــاد آرام ــی، ایج ــی آموزش ــات علم ــای هي ــای اعض ــش ه نق
ــا  ــود. آنهــا ب در دانشــجویان و کاهــش تــرس و اضطــراب آنهــا ب
ــرایط  ــه ای، ش ــرایط حرف ــح ش ــجویان و توضي ــا دانش ــت ب صحب
ــس از  ــه پ ــد ک ــا کردن ــه ای مهي ــه گون ــل ب ــوزی را در عم کارآم
گذشــت چنــد مــاه، دیگــر هيــچ دانشــجویی از مراقبــت از بيمــاران 
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حتــی بيمــار کرونایــی واهمــه نداشــت. 
ــه  ــده گرفت ــب نادی ــه اغل ــد-19 آنچ ــاری کووی ــری بيم همه گي
می شــد را بــه همــگان یــادآوری کــرد، نقــش هميشــگی پرســتاران 
ــش  ــال 2020 نق ــود. در س ــتی ب ــای بهداش ــتم مراقبت ه در سيس
مهــم پرســتاران بيــش از پيــش مــورد توجــه قــرار گرفت. ســازمان 
بهداشــت جهانــی )WHO( ســال 2020 را »ســال پرســتاران 
ــری از  ــر هن ــياری از تصاوی ــرد )6(. بس ــذاری ک ــا« نامگ و ماماه
شــجاعت و از خودگذشــتگی پرســتاران در رســانه هــای اجتماعــی 
بــه اشــتراک گذاشــته شــد )7(. منظــور ایــن رســانه هــا، پرســتارانی 
بودنــد کــه در بيمارســتان شــاغل بودنــد و بــه عنــوان خــط مقــدم 
مبــارزه بــا کرونــا معرفــی شــدند. امــا در ميــان گــروه هــای مختلف 
تيــم ســالمت، آنچــه جایــی دیــده نشــد و مــورد توجــه واقــع نشــد 
نقــش اعضــای هيــات علمــی آموزشــی بــود. ایــن گــروه اگرچــه 
بــه ظاهــر در خــط مقــدم مبــارزه نبودنــد ولــی نقــش بســزایی در 
ــوان نيروهــای آینــده نظــام ســالمت  ــه عن تربيــت دانشــجویان ب
داشــتند. بطــور کلــی نقــش هــای اعضــای هيــات علمی آموزشــی 

اگــر چــه کمتــر مــورد توجــه مــردم، مســئولين و رســانه هــا قــرار 
ــا بحــران و  ــه ب ــا را در مقابل ــوان نقــش آنه ــی نمــی ت ــت ول گرف
ــا  ــوزش در دوران کرون ــه آم ــت. تجرب ــده گرف ــا نادی پاندمــی کرون
نشــان از آن دارد کــه اعضــای هيــات علمــی آموزشــی بــا وجــود 
شــرایط ســخت و طاقت فرســا از اهــداف و وظایــف آموزشــی خــود 
ــه  ــا مســئوليت پذیــری بيشــتر آن را ب عقــب ننشســتند و حتــی ب
ســرانجام رســانند. بــا ایــن توضيحــات بــه نظــر مــی رســد وقــت 
آن اســت در رابطــه بــا نقــش گــروه هــای مختلــف تيــم ســالمت 
از جملــه اعضــای هيــات علمــی آموزشــی در کنتــرل و مقابلــه بــا 

کرونــا بازنگــری صــورت گيــرد. 

کلیدواژه ها: کووید-19، مدیریت، نيروی انسانی، آموزش.
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