
 

  بھ نام خداوند مھربان

  ژورنال کالب آموزشی

  استفاده از رسانھ ھای اجتماعی در آموزش پزشکی:عنوان

  آموزش علوم پزشکی دانشگاه مطالعات و سالن مدیریت توسعھ :مکانبھمن یکھزاروسیصدو نودوچھار      مشش:زمان

  )  EDC(سکینھ آقازاده :ارائھ 

وبرنامھ ھای کاربردی نیز راه خود را بھ جعبھ ابزار دانشجویان پزشکی، رسانھ ھای اجتماعی ،سایت ھا 

با توجھ بھ این موضوع بھره .دستیاران،پزشکان وآموزش دھندگان پزشکی در سراسر جھان پیدا کرده اند

گرفتن از پتانسیل رسانھ ھای اجتماعی بھ منظور افزایش یادگیری گامی منطقی در تکامل فن آوری 

  .استآموزش پزشکی 

مقالھ حاضر یک مقالھ سیستماتیک ریویو است کھ مطالعات منتشر شده در زمینھ استفاده از رسانھ ھای 

  .اجتماعی در آموزش پزشکی را برای پاسخ بھ دو سوال مورد بررسی قرارداده است

پیامدھای آموزشی  بر رسانھ ھای اجتماعی چگونھ مداخالت آموزش پزشکی با استفاده از .١

  ؟تاثیر می کندیتمندی،دانش،نگرش ومھارتھای پزشکان وپزشکان در حال آموزش مانندرضا

  آموزش دھندگان در ھنگام پیاده سازی این مداخالت با چھ چالش ھا وفرصت ھایی مواجھ شده اند؟.٢

در این مطالعھ نھ صدو بیست وھشت مطالعھ مورد بررسی قرار گرفت وفقط چھارده مطالعھ کھ معیارھای 

پیامد دانش متغییر نمره امتحانی ، و در خصوص .ورود بھ مطالعھ را داشتند مورد بررسی قرارگرفتند

نتایج بررسی .  دپیامد نگرش حس ھم دردی ودر مورد پیامد مھارت نوشتارھای انعکاسی بیشتر مد نظر بو

دانشجویان بھ طور .کھ شایعترین رسانھ اجتماعی کھ استفاده می شود وبالگ ھا ھستند داداین مطالعھ نشان 

دانشجویانی کھ .کلی بھ وبالگ نویسی بیش از نوشتن مقالھ جھت انعکاس وبازخورد عالقھ نشان می دھند

باالتری نسبت بھ دانشجویانی کھ مشارکت در انجمن ھای گفتگوی وبالگ ھا بحث وگفتگو داشتند نمرات 

بیشتر مطالعات گزارش کرده اند کھ استفاده از این رسانھ ھا باعث .نداشتنددر امتحانات کسب نموده اند

وبر عامل رضایتمندی نیز تاثیر .ارتقاء قضاوت،فیدبک،وھمکاری ومشارکت وتوسعھ حرفھ ای می شود

  .مثبت دارد

ای این رسانھ ھا  گزارش شده اند چالش ھای تکنیکی ،سطوح مختلف شایعترین چالش ھایی کھ در اجر

  .مشارکت فراگیران ونگرانی در مورد حفظ حریم خصوصی وامنیت این رسانھ ھا می باشد

در نھایت می توان نتیجھ گرفت کھ استفاده از رسانھ ھای اجتماعی در آموزش پزشکی یک فیلد در حال 

ای زیادی بھ ھمربیان وآموزش دھندگان با چالش .سی قرار گیرند کھ باید بیشتر مورد بررظھور است 

ھنگام پذیرش این تکنولوژی ھای جدید مواجھ ھستند ولی از طرفی این تکنولوژی ھا فرصت ھایی برای 

  .نوع آوری در امر آموزش پزشکی ھستند



  

  


