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/فراگیران در محیط های یادگیری الکترونیک engageیاددهی ویادگیری درعرصه آموزش پزشکی ازطریق درگیر کردن 
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امروزه یادگیری الکترونیکی بخشی توسعه یافته درعرصه آموزش پزشکی، برای ایجاد یک محیط آموزشی قابل انعطاف 

است . این روش باایجاد فرصت های برابرآموزشی برای فراگیران، فضاهای تعاملی مناسب، دستیابی به  ویادگیرنده محور

اهداف آموزشی و تحقق باید های یادگیری را فراهم میکند. این روز ها شبکه های اجتماعی بعنوان نسل جدیدی از 

اند . از این رو برآن شدیم تا با استفاده از شبکه ها ، در کانون توجه کاربران شبکه جهانی اینترنت قرار گرفتهسایتوب

تعیین تاثیردرگیر کردن دانشجویان  "اجتماعی که ساختاری مبتنی بر پایه مشارکت همگانی دارد ، مطالعه ای با هدف

مواد  انجام دهیم . "داروسازی با استفاده از شبکه اجتماعی بر میزان یادگیری مهارت عملی آنان درموقعیت های اورژانس

نفر (  21( دانشجوی داروسازی بطور تصادفی دردو گروه مداخله) 10وروش ها : دراین مطالعه تجربی ازطریق سر شماری )

نفر( شرکت نمودند. به منظور بررسی وتحقق همسانی دو گروه مورد مطالعه ازنظر سن ومعدل ترم قبل  23وگروه شاهد)

ه آموزش برای هردو گروه ازروش ترکیبی)سخنرانی، ارایه فیلم، استفاده ازموالژ، موردبررسی قرار گرفتند. در این مطالعه ارای

که براساس عالقه توسط دانشجویان انتخاب و طی دو جلسه پایانی ارایه گردید . اجرا caseپرسش و پاسخ ( به انضمام ارایه / 

برای گیر شدن آنها در  social mediaاز  شد. پس از اتمام کالس های نظری وعملی برای هردو گروه ؛ برای گروه مداخله

محیط های یادگیری الکترونیک استفاده شد .؛ گروه مداخله واساتید در هر طی شبانه روز میتوانستند ازطریق شبکه 

اجتماعی آموخته ها ی خود را در برخورد با موقعیت های اورژانس به اشتراک بگذارند . استاد / با ارایه بازخورد وهمکار وی 

اطرح سواالت مرتبط پابه پای فراگیران مشارکت داشتند. در پایان دوره اجرای فرایند مذکور؛ارزشیابی پایانی برای هردو ب

گروه با سواالتی یکسان، بطور همزمان انجام شد. همچنین نظرسنجی از دانشجویان گروه مداخله انجام شد . داده ها در 

؛آزمون تی  Chi Squar؛آزمون Kolmogrov Smirnivهای تک نمونه ای  ثبت و با استفاده از آزمون SPSS16برنامه 

مستقل و شاخص های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج : میانگین و انحراف معیار سن نمونه ها، 

شاهد به ترتیب:  ( ؛ میانگین معدل در دوگروه مداخله و21/11 ± 41/2و  01/21 ± 12/1دردوگروه مداخله وشاهد بترتیب) 

 2/ 26(میانگین و انحراف معیار نمره ارزشیابی پایانی در گروه مداخله وشاهد بترتیب : )21/11 ± 14/1و  01/16 ± 14/1)

( بود. که براساس آزمون آماری )آزمون تی تست مستقل (تفاوت معنی داری مشاهده 21/14 ± 13/1و  62/16 ±

ه ها استفاده از شبکه اجتماعی ر ا درفرایند یادگیری بسیار موثر اعالم کردند . درصد.نمون 14.2(.همچنین  ≥P 222/2شد)

درصد نمونه ها  12نیجه گیری نهایی: بنظر میرسد ،با توجه به میانگین نمرات باالتر در گروه مورد و اعالم رضایت باالی 

ردر یادگیری مهارت های عملی ودروس میتوان با درگیر کردن دانشجویان از طریق از شبکه اجتماعی بعنوان روشی موث

 نظری فوریت ها استفاده کرد . 
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