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  هپژوهان متن يكردي: رويدر آموزش پزشك 2وب 
  

  *يعذرا دائ ،يحقان بايفر
  

 

  چكيده
و تعامل، مشاركت  ي. سهولت همكارگردد مي كاربر مدار ياشتراك دانش و طراح نيارتباطات، تضم ليموجب تسه 2وب مقدمه: 

 نيشده است. هدف از ا 2است كه منجر به استفاده روزافزون از وب  ياز عوامل ييمحتوا يمحتوا، سهولت استفاده و غنا ديكاربران در تول
  است. يابزارها در آموزش پزشك نيا يو كاربردها 2وب  جيمختلف و را يمقاله، اشاره به ابزارها

 2016تا  2005سال  يدر بازه زمان ،Medical educationو  Web 2.0 يها دواژهيكل يجستجو قياز طر يمقاله مرور نياها:  روش
 يفارس يها گاهيو پا Scopus، PubMed، Web of Knowledge، Science direct، Sage ياطالعات يها گاهيدر پا

Magiran, Noormags, Sid  وCivilica رفتيانجام پذ.   
مقاله) و  83( يف موارد تكرارذها به دست آمد. پس از ح با توجه به عنوان مقاله يو فارس يسيمقاله انگل 216تعداد در ابتدا  نتايج: 

پس از انتخاب شد.  يمقاله فارس 1و  يسيمقاله انگل 17ورود به مطالعه،  يارهايها و با در نظر گرفتن مع و متن كامل مقاله دهيمطالعه چك
 ،ها يكوي ،ها مطالعات مانند وبالگ نيذكر شده در داخل ا يبه ابزارها ،يدر آموزش پزشك 2وب  نهيو مرور مقاالت در زم يبررس

پرداخته  يدر آموزش پزشك شانكاربردهاي و ها آپ مش و ها آر.اس.اس. ،ياجتماع گذاري نشانه يها شبكه ،ياجتماع يها شبكه ،ها پادكست
  شد.

تر  برجسته يريادگيو  ياددهي يارتقا يدانش فعال را برا ديتول تياهم ،ها يو در حال ظهور تكنولوژ ديجد يها استفادهگيري:  نتيجه
 يها برنامه ينبازبي هنگام ها بهتر است دانشگاه ني. بنابرادنماي مي جاديا يريادگيمنابع مختلف  نيب ايتعامل پو كيمهم  نيكه ا دنماي مي

  .ندياستفاده نما 2وب  يابزارها يها تياز قابل يآموزش
  

  .ياجتماع هاي ها، شبكه وبالگ ،مرور متون ،ي، آموزش پزشك2وب هاي كليدي:  واژه
  363تا  354 ):36(17؛ 1396آموزش در علوم پزشكي/ مجله ايراني 

  
مقدمه  

 ،يبرهه زمان نيعصر حاضر، عصر اطالعات است. در ا
 افراد عصر اطالعات را كنترل و از آن استفاده

 2وب  شود مي امر نيكه باعث ااي  دهي) و پد1(كنند مي
 د،يتول ش،يرايعصر، قادر به و نياست. كاربران در ا

كاربران  گريو اشتراك محتوا با د گذاري غاميپ
شده است كه  ليتبد يببه قال 2). وب 3و2(هستند

                                                 
 ،يپزشك رساني و اطالع يكتابدار يدكترا يدانشجو ،يعذرا دائ نويسنده مسؤول: *

  o_daii@yahoo.com .رانياصفهان، ا ،يپزشك يرسان و اطالع يگروه كتابدار
 ،يآموزش علوم پزشك قاتيمركز تحق ،يگروه آموزش پزشك ،)اريدانش( يحقان بايفر دكتر

  haghani@edc.mui.ac.ir ران،ياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك
  17/11/95، تاريخ پذيرش: 29/9/95، تاريخ اصالحيه: 15/6/95مقاله:  تاريخ دريافت

  ). 1(كند مي نفر را در كنار هم جمع ها ونيليمشاركت م
توسط  2005بار در سال  نياول 2 وبز اخوتي به نقل ا

و اساس  هي) و پا4(ديگرد يمعرف )O’Reilly( يلياور
به اشتراك گذاشتن اطالعات با  يعني ،يآن، همكار

 read( ي، وب تنها خواندن1). اگر وب 5(كاربران بود

onlyها و شركت فناوري افزار، صفحات، نرم راموني)، پ 
 ي/نوشتني، وب خواندن2شده بود، وب  يده سازمان

)read/writeيده سازمان ي)، حول افراد و خدمات عاد 
 يكه محتوا دهند مي ) و به كاربران اجازه1(شده است

كه ارتباط  ي). در صورت3(نديخود را به وب اضافه نما
طرفه و فاقد امكان تعامل بود، وب  كي، 1وب  طيدر مح

 يابيدر خلق و باز يامكان تعامل و اشتراك و همكار 2



  يدر آموزش پزشك 2وب   فريبا حقاني و همكار
 

http://ijme.mui.ac.ir  / 355/  )36( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

). به 6(دارد ايپو يتيو ماه سازد مي راهماطالعات را ف
دارد كه  ينترنتاي رسانه به اشاره 2 وب تر، عبارت ساده

قابل  ل،يقابل اصالح و تعد ،يقابل دسترس يبه راحت
  ).7(است نيآنال طيو قابل نشر در مح شيرايو

اشتراك دانش و  نيارتباطات، تضم ليتسه 2وب  هدف
و تعامل،  يكاربر مدار است. سهولت همكار يطراح

محتوا، سهولت استفاده و  ديمشاركت كاربران در تول
است كه منجر به استفاده  ياز عوامل ييمحتوا يغنا

 2وب  ي). ابزارها4(شده است 2روزافزون از وب 
از كاربران را از اي  كهشب نيك اطالعات بارتباط و اشترا

 شيافزا ويديوصدا و  ر،يمبادله متن، تصو قيطر
  ). 8(دهد مي
به  2وب  يتوجه به موارد گفته شده ساختار اساس با

 شرفتيو در حال پ دهيچيهنوز هم پ ،يعنوان فناور
 يحاصل تجربه ياست اجتماعاي  دهيپد 2است. وب 

 ،يآن ارتباط همگان ياصل يژگيكاربران در شبكه كه و
عمل در استفاده  يقدرت خاص، آزاد كيعدم تمركز بر 
 ييتوانا 2. وب است شبكه يمحتوا گذاري و به اشتراك

ارائه شده توسط  ينترنتيا يمحتوا تيريدر مد يفراوان
 ديدر تول يكاربران نقش فعال ني)؛ بنابرا9(كاربر را دارد

  ).10(و اداره محتوا دارند
 رايچگونه اخ نكهيدر مورد ا يو نظرات متعدد ها مقاله

نموده است منتشر  رييرا دچار تغ ينيعملكرد بال نترنت،يا
) Masters( كه مسترز ي). به طور4و2(شده است

 گرياز د شيب نترنتيگزارش كرده است پزشكان از ا
 نهيدر زم يرا منبع مهم نترنتيو ا كنند مي مردم استفاده

كه  ي). هنگام4(كنند مي يتلق ياطالعات پزشك
 شوند، مي يمعرف نترنتيدر ا ديجد يها يتكنولوژ

از  ديبا زيمرتبط با سالمت ن يها آموزشگران در حوزه
را در  ديجد يابزارها نيو ا نديفرصت استفاده نما نيا

 نديمشاركت دهند تا آموزش و فرا يدرس يها برنامه
 يآموزش يها روش تيرا ارتقا دهند و به تقو يريادگي

مطلوب  كردروي چراكه ؛)3(شوندتر  بپردازند تا اثربخش
 يمداخالت آموزش نيانتخاب بهتر ،يدر آموزش پزشك

 يامر باعث ارتقا نيبراساس شواهد موجود است كه ا
 ني)، بنابرا11(گردد مي يپزشك انيدانشجو يريادگي

و  يريادگيعملكرد  تيمناسب به تقو يآموزش ياستراتژ
  ). 12(مناسب كمك خواهد نمود يذهن يالگوساختن 
كه عصر  كنند مي يزندگ يدر عصر يپزشك انيدانشجو

). در 14و13(شود مي عصر ارتباطات گفته ايهزاره سوم 
 قياز طر يتكنولوژ يريادگياز  انيدانشجو 21قرن 

با  اني. دانشجوبرند مي لذت شيكشف، تجربه و آزما
 يفقط متن يها طياز مح شتريباي  چند رسانه يها طيمح

 دهد مي نشان ها ). پژوهش13(دارند تري احساس راحت
از  ها دنتيپزشكان و رز ،يپزشك انيدانشجو شتريكه ب
 استفاده 2وب  يو ابزارها ياجتماع يها شبكه
و  يدر هر زمان يريادگي، 2وب  ي). ابزارها13(كنند مي

جامعه  ي) را براanytime  &anyplace( يهر مكان
 جيار ي). از ابزارها16و15و3(سازند مي محقق يپزشك
 شود مي استفاده يپزشك انيكه توسط دانشجو 2وب 
 و ها كست ويديو ،ياجتماع يها شبكه ،ها يكوي ،ها بالگ

 ناي رسوخ به توجه با). 17و7(هستند ها پادكست
در  يو آموزش الزم است مطالعات يدر پزشك ها يفناور

 نيمختلف ا يها و استفاده و جنبه ييخصوص آشنا
 ييها يريز برنامهتا  ردياز وب صورت گ دينسل جد

مقاله در نظر  نيلذا ا رد؛يتر انجام پذمؤثرجهت استفاده 
 ،2وب  جيمختلف و را يدارد ضمن اشاره به ابزارها

 انيب يابزارها را در آموزش پزشك نيا يكاربردها
  .دينما
  

  ها روش
است. منابع مورد  يمطالعه مرور كيمقاله حاضر 

شدند:  ميدسته تقس 2مقاله به  نينگارش ا ياستفاده برا
ابزارها  ني) نقش ا2، 2وب  يابزارهابا  يكل يي) آشنا1

نگارش آن از  يالزم برا ي. محتوايدر آموزش پزشك
 ،Scopus ياطالعات يها گاهيجستجو در پا قيطر

PubMed، Web of Knowledge، Science direct، 
Sage يفارس يها گاهيو پا Magiran, Noormags, 

Sid  وCivilica شرفتهيبه دست آمده است. در بخش پ 
 Medicalو  Web 2.0 يها دواژهيكل باجستجو 

education و  دهيعنوان مقاله، چك يلدهايدر ف
  بود.  ها دواژهيكل
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 ايو  يكه به زبان فارس يمرور ايو  لياص يها پژوهش
با توجه به ، وارد اين مطالعه شد. بود افتهيمنتشر  نيالت

شده  يابيباز جي)، نتا4(2005ابزار در سال  نيا يمعرف
محدود شد. با جستجو در  2016تا  2005 يها سال نيب
با موضوع انتخاب  طمرتب يها شده، مقاله ادي يها گاهيپا

ورود به  يارهاياز آنها كه واجد مع يشدند و تعداد
مطالعه بودند و متن كامل مقاله در دسترس بود، در 

  نگارش مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفت.
  

  نتايج
مقاله  3و  يسيمقاله انگل 213تعداد  ه،ياول يدر جستجو

ها به دست آمد. پس از  با توجه به عنوان مقاله يفارس
و  دهيمقاله) وسپس مطالعه چك 83( يف موارد تكرارذح

ورود به  يارهايها و با در نظر گرفتن مع متن كامل مقاله
انتخاب شد.  يمقاله فارس 1و  يسيمقاله انگل 17مطالعه، 

 به مربوط مقاله 8 ،ها مقاله مربوط به وبالگ 6 دادتع
 مربوط مقاله 7 ،ها مقاله مربوط به پادكست 10 ،ها يكوي
 يها مقاله مربوط به شبكه 2 ،ياجتماع يها شبكه به

 ،يمقاله مربوط به فوكسونوم 2 ،ياجتماع گذاري نشانه
 2 وب،يوتيمقاله مربوط به  1 كر،يمقاله مربوط به فل 1

 ها آپ مقاله مربوط مش 2به آر.اس.اس و  وطمقاله مرب
از مقاالت  يالزم به ذكر است كه در برخ گردد؛ مي
  قرار گرفته بود. يابزار باهم مورد بررس نيچند

 دانش و آموزش استفاده گذاري اشتراك يبرا 2از وب 
مرسوم آموزش و  يها كه نسبت به روش شود مي

 ليابزارها، پتانس ني). ا7(دارد ياديز يايپرورش مزا
فراهم  قياز طر يآموزش پزشك يبرا يزانگي جانيه

). 18(كرده است جاديدر آن واحد را ا اريكردن منابع بس
از  رومنديحس ن كيطرف اشتراك داده و نظرات  كياز 

تعامل را  كند، مي جاديا يريادگي يها گروه نيجامعه ب
 اررا استو يريادگي تيمسؤولاحساس  د،نماي مي شتريب

 سهيفرد در مقا شرفتيو بازخورد مستمر از پسازد مي
 2كالم، وب  كي. در دنماي مي خود ارائه يها يگروه همبا 
. رود مي به كار انيدانشجو قيو تشو يتوانمندساز يبرا

به  ياجتماع يها رسانه يو ابزارها 2وب  گر،ياز طرف د
اي  هستند و به صورت قابل مالحظه گانيرا يطور كل

 يو تخصص يسفارش يها از پورتال سندتركاربرپ
و  2وب  ياز ابزاها ي). در ادامه تعداد7(هستند

 مورد بحث قرار پزشكي آموزش در ها آن يكاربردها
  .ردگي مي

  
  ها وبالگ
هستند از دو  2وب  يابزارهاترين  از ساده ها وبالگ

است  فضايي وبالگ). 2(اند كلمه وب و الگ نشات گرفته
به  توانند مي نترنتياز كاربران ا كيكه در آن هر 

 يها ادداشتي د،ياطالعات، افكار، عقا وستهيصورت پ
 بي) به ترت19(خود را يها مقاالت و عكس ،يشخص
). 7(به اشتراك بگذارند ميقد به ديمعكوس از جد يزمان

 است كه خوانندگان نيامكانات وبالگ ا نيتر مهماز  يكي
). 5(پاسخ دهند يبه نظرات به صورت تعامل توانند مي

 گذاري انتشار ساده و اشتراك يبرا راهي ها وبالگ
طرفه  كي انجري به نسبت كه اند نظرات فراهم نموده

). 16و7(دارد يربرت كيكالس يها تساي اطالعات در وب
 گذاري به دانستن زبان نشانه سندگانينو ازني ها وبالگ

 يو راه ساده برا دنماي مي ) را رفعHTML(فرامتن 
در هر  ديو عقا ها نكياطالعات، ل يانتشار-خود

  ).16و15(آورد مي را فراهم يموضوع
) كه RSS( توانند با استفاده از آر.اس.اس. مي ها وبالگ 

از اي  لحظه رساني يآگاه ياست، برا 2 بو ياز ابزارها
منتشر شده استفاده  محتواهاي و ها پست
 اندانشجوي ها استفاده از وبالگ با ).20و16و15(ندينما

به  يمواد آموزش رفعالغي كنندگان از حالت مصرف
 يپزشك يها ). وبالگ6(شوند مي ليفعال تبد رندگانيادگي

و موضوعات  ريتصاو ،ينيشامل بحث درباره موارد بال
 يفور يدسترس ها ). در وبالگ15(است ينيخاص بال

را دارند كه به  تفرص نيا انياست و دانشجو رپذي امكان
 ها ). وبالگ6(و فعال وارد بحث گردند يصورت تعامل

 يپزشك انيدانشجو نيو مشاركت در ب همكاري باعث
 نهيدر زم اناتيو جر ها شرفتيپترين  تا از تازه شود مي

آگاه شوند و به بحث و تبادل نظر در  يرشته تخصص
 ليتشك يبرا نيمورد مسائل رشته خود بپردازند. همچن

كه  ياستفاده كرد؛ زمان توان مي زيبحث ن يها وهگر
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شود افراد  دهيكاربر در وبالگ پرس كيتوسط  يسؤال
نموده و فرد را  انينظر خود را ب توانند مي گريد

  .ندينما ييراهنما
 يستيبه ل )/http://davidrothman.net(مانند  ييها وبالگ

-http://blogs.bmj.com/case(و  يپزشك يها از پست

reports/( در مجله  يمورد يها به گزارشBMJ  و
)http://medicalfuturist.comيپزشك ندهي/) به آ 

  پردازد. مي
  
  ها يكيو
كه  يتوسط هر فرد تواند مي است كه يصفحه وب يكيو

شود. در واقع  شيرايداشته باشد و ياجازه دسترس
 ليرا تسه يكارگروه داتياست كه تول يابزار مشاركت

و  شيافزا ،يآزادانه قابل دسترس ها يكي). و19(كند مي
 ازني ،ها هم مانند وبالگ ها يكي). در و15(مشاهده هستند
 ها يكي). و15(ستين يهمكار يبرا ال ام تي به دانستن اچ

و  شيرايو ياشاره دارند كه برا ياطالعات يبه فضاها
از  يكي). و7(كاربر باز هستند نيتوسط چند شيپاال
و اعتماد  يهمكار ،يدانش، شبكه ساز تيريمد قيطر

امكان  راياست، ز ي. اعتماد ضرورشود مي رپذي امكان
). 5(است فراهمهمه كاربران  يبرا يكيو شيرايو
 از كه .اس.اس.با استفاده از آر توانند مي ها يكيو

از اي  لحظه رساني يآگاه ياست، برا 2وب  ابزارهاي
منتشر شده استفاده  محتواهاي و ها پست
 را انيدانشجو ها يكي). با استفاده از و20و16و15(ندينما
  ).6(نمود ليفعال تبد رندگانيادگيبه  توان مي
چند  يعموم ني) دانشنامه آنال5(نيتر محبوب ايپديكيو

 يكه با همكار شود مي آزاد محسوب اتيزبانه با محتو
 تواند مي و مقاالت آن شود مي افراد داوطلب نوشته

 شيرايدارد، و يدسترس نترنتيكه به ا يتوسط هركس
را به طور كامل در  2وب  تي). موفق19(گردد

 5از  شيكه ب ديد توان مي ايپديكيالمعارف و رهيدا
مقاله ثبت شده دارد كه توسط كاربران قابل  ونيليم
  ). 16و15(است شيرايو
در  ييها شامل مقاله يدر حوزه پزشك يموضوع يها يكيو
و  يليتحل يابزارها ،يصيتشخ يها تست ،ها يماريب نهيزم

 كنند مي جاديا ها يكيكه و ييها ). از فرصت8(است رهيغ
 اشاره ها متنوع آن يبه ساخت راحت و محتوا توان مي

مرجع  كي )http://www.ganfyd.org( دگانفي). 2(نمود
و  ياست كه توسط متخصصان پزشك يمشاركت يكپزش

شده  هيته يكيبراساس فرمت و ،يرپزشكيكارشناسان غ
 ي. هرفرددنماي مي لياست كه اشتراك دانش را تسه

فرد  ديبا شيرايو يبرا ياز آن استفاده كند ول تواند مي
 ونيليم 2است و حدود  اپدي يكيو هيپزشك باشد. شب

- پلت كيروارد، ها ي). دانشكده پزشك8(دارد) entry( مدخل

/) https://wiki.med.harvard.edu( يكيو يفرم همكار
 اندازي و كاركنان خود راه ديو اسات انيدانشجو يبرا

   ابتيد نهيدر زم يكيو كرده است.
)http://diabetes.wikia.com/wiki/Diabetes_Wiki ،(

   يصيتشخ يولوژيراد نهيدر زم
)ttps://en.wikibooks.org/wiki/Diagnostic_Radiology، 
  سرطان  نهيدر زم يكيو
)http://wiki.cancer.org.au/australia/Guidelines،( 

 يكيو ،)http://hlwiki.slais.ubc.ca( يكيو اچ.ال.
 نهيمشاوره در زم يشده توسط كتابداران برا ساخته

دكتر  و رسانه است و اسك ياطالعات سالمت و پزشك
با هدف  يپزشك يكيو )/http://askdrwiki.com( يكيو

پزشكان، پرستاران و  يبرا نيحافظه آنال كي ديتول
  شده است. جاديا يپزشك انيدانشجو

بودن  رپذي بيآس ها يكوي و ها وبالگ يها ضعف از
 شانمحتواي بر توانمند كنترل عدم بخاطر ها آن

ابزارها  نيا يكه در محتوا يي). به خاطر خطاها21(است
رو به مشكالت است و اي  مانند پنجره دهد مي رخ

 ياجرا در ابزارها استيدقت وس ت،يمسؤول نيبنابرا
 ضعف نيمقابله با ا يا). بر15(مطرح شده است 2وب 
 تيقابل دياستفاده كرد. در گانف ييهاكار راهاز  توان مي
از كاربران پزشك و كارشناس  يبرخ يفقط برا شيرايو

  ).8(دارد وجود ،هستند ييكه قابل شناسا
  

  ها پادكست
 ها از داده يداريو شن يداريد يها مجموعه ها پادكست

 به اشتراك گذاشته نترنتيكاربران ا نبي كه ستا
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 نيدتريو جدترين  شرفتهي). پادكست از پ12و7(شود مي
انتشار  يبرا ياست و روش يارتباط يها سامانه
صدا است كه كاربران از  لهيبه وس يكيالكترون يمحتوا

خود را  يو كالم يصوت يها ساخته توانند مي آن قيطر
  ).19(به شنوندگان ارائه دهند

 در ها نشان داده است كه استفاده از پادكست يمطالعات
). 7(است ها و بالگ ها يكوي ازتر  گسترده اربسي آموزش

ضبط شده در دانشگاه  يها يسخنران شينما براي اغلب
كه قادر به شركت در  يانيدانشجو يو دانشكده برا

 يريادگي يو برا )16و7(نبودند كاربرد دارد يسخنران
با استفاده از  يريادگيدر زمان  يرپذي فمستقل و انعطا
كاربرد  زيهنگام سفر ن ي)، حت6(ها يضبط سخنران

و هر  يدر هر زمان يريادگي، ها ). پادكست18(دارد
و  يپزشك انيدانشجو يخصوص برابرا  يمكان

و به طور  ييمتخصصان در مناطق دور افتاده و روستا
  ).16و15و3(سازند مي را محقق يجامعه پزشك يكل
را بر  يكالس يها يسخنران يپزشك انيدانشجو شتريب

 يتا بعد مورد بررس ندنماي مي رهيذخ )Ipodپد(آي يرو
 يها از پادكست يميعظ فيو مشورت قرار دهند. ط

در  رندگانيادگي يبرا گانيبه صورت را يآموزش
 يسخنران يدهاي) و اگر اسال15و13و10(دسترس است

داشته  ضاعفم ريتاث تواند مي به همراه صوت باشد
 يبرا ها كاستويديواز  يدر موارد ي). حت6(باشد

  ).10و6(شود مي استفاده يپزشك يعمل يها مهارت
 New England پادكست مجله ،يآموزش پزشك در

Journal of Medicine پادكست ،Johns Hopkins 

Medicine  و پادكستABC Radio  مورد استفاده
 وانگلندين ي). مجله پزشك15(ردگي مي قرار

)http://www.nejm.org/( است كه  يمجالت نياز اول
 .سپادكست و آر.اس.ا ياز ابزارها يدر مقاالت پژوهش

درباره  ياستفاده نموده است. هر هفته دو پادكست، اول
 يو دوم شودميبحث مولفان درباره پژوهش منتشر 

. شود مي را شامل يخالصه مقاالت در شماره كنون
و  يدرباره اقدامات پزشك ييهاويديوشامل  نيهمچن

 يبرا رانيفراگ يبرا يريادگي يشيآزما يفضا هيته
 يها پادكست توانند مي ها گاه). دانش8(است شتريتعامل ب

 يدانشگاه برا يها تيمربوط به دروس را در سا
  قرار دهند.  انيدانشجو مؤثر يريادگي
  

  ياجتماع يها شبكه
 گريكديبا  دهد مي به كاربران اجازه ياجتماع يها شبكه

و مشاهده رسانه  ميتسه ،يساز رهيمرتبط شده تا ذخ
شبكه  تئوري). 5(سازند فراهم ها آن يرا برا تاليجيد

 وندهاپي و ها را بر حسب گره يروابط اجتماع ،ياجتماع
 وندها،پي و شبكه داخل افراد ،ها . گرهكند مي يبررس

انتظار  ياجتماع يها ). شبكه1(است افراد نيروابط ب
 جاديرا ا تر سريع يو بازخوردها ميپاسخ مستق افتيدر

 يها كرده است و از تلف شدن زمان به خاطر ساعت
 2و وب  ياجتماع يها ). رسانه6(كند مي يريجلوگ يادار

 يعلوم پزشك يها به دامنه دانشگاه يروشيدر حال پ
 يسرگرم يهستند و در حال توقف به عنوان ابزارها

كاربرپسند خواهد بود  اري). در واقع بس7(هستند صرف
در  شود مي استفاده يسرگرم يكه برا ياز همان ابزار

  ).7(استفاده شود زين يكار علم
 ليعام است كه به دل يشبكه اجتماع كي بوكسيف

مجذوب  يبرا يدر حال حاضر فرصت مغتنم تشيمحبوب
 بوكسي). ف19(است يمجاز طيدر مح انيكردن دانشجو

است كه امكان ارتباط و  ياجتماع يابزار كاربرد كي
 يكه در حوزه كار يتعامل افراد را به دوستان و كسان

 كنند مي يزندگ اي خواننديدرس م كنند، مي كار ها آن
به خاطر تنوع  بوكسي). ف19(فراهم آورده است

كه در بحث توسط  يرومندين تيوماه انيمتقاض
هم در  يرومندي) به ابزار ن7(مختلف دارد يها گروه

). چنانچه 22(شده است لياجتماع و هم در آموزش تبد
استفاده شده  2ابزار وب  نيشتريب يمصر انيدانشجو

 نيشروع واحد و بحث ب عياشاعه سر يبرا بوكسيرا، ف
اي  راه ساده بوكسيف ).7(اعالم نمودند كنندگان شركت
 جاديا ديو اسات انيدر تماس بودن دانشجو يرا برا

 يبرا بوكسياز ف يپزشك اني). دانشجو10(كرده است
 ،ها امتحان ياساس يها موضوع يگذار اشتراك

و  يوگرافيراد ري، تصاوهابعد از امتحان بازخوردهاي
افراد  ييشناسا ).23و13و10(كنند مي ابزارها استفاده
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منابع و  گذاري ، اشتراگ يپزشك يها در حوزه تبطمر
 ،ينيو بال يپزشك يها راجع به حوزه يها بحث
 يبرا يهماهنگ جاداي ،ها درباره كنگره رساني اطالع

 تواند مي شبكه نيارئه دروس در ا ايو  يجلسات درس
  .رديانجام گ يبه راحت
بحث،  يبرا زهيانگ جاديموجب ا ياجتماع يها شبكه
و  ديت و اشتراك افكار توسط اساتسؤاال دنيپرس

كه  يانيدانشجو يبرا يحت ).6(شود مي انيدانشجو
ت داشته باشند سؤاال دنيدر پرس يتر كماعتماد به نفس 

). استفاده از 6(واقع شود ديمف تواند مي ها شبكه نيا
 در كنندگان شركت يبنديباعث پا ييابزارها نيچن

به ارائه بازخورد  توانند مي دي). اسات7(شود مي ها دوره
چرا كه ارائه  ،بپردازند انياز طرف خود به دانشجو

تر  و راحتتر  عيسر اربسي ها شبكه نيبازخورد در ا
 يبرا ليدر دوره تحص انيدانشجو ني). همچن17(است

 آماده ماريپزشك و ب نيب افتهي رييارتباطات تغ
از تعامل  يديسطح جد ياجتماع يها ). شبكه6(شوند مي
 يبهداشت يها مراقبت دهندگان و ارائه مارانيب نيرا ب
  ).2(دنماي مي فراهم
مانند  يتخصص ياجتماع يها شبكه

)http://curetogether.comپزشك  يها تعامل ي/) برا
)، 2(است گريدرمان به كمك همد يبرا ماريو ب

)http://www.doctorshangout.comيبرا يي/) فضا 
ارتباط  يبرقرار يبرا ها دنتيو رز انيدانشجو ،پزشكان
 يها طارتبا يهم برا تواند مي يشبكه اجتماع نياست. ا
به كار رود و  يشخص يها ارتباط يو هم برااي  حرفه

)http://www.sermo.com شبكه مخصوص (/
 پزشكان است كه به بحث در مورد درمان و موارد نادر

  .پردازند مي
  

   ياجتماع گذاري نشانه يها شبكه
 Social bookmarking(ياجتماعگذاري نشانهيها شبكه

networks( از كاربران با عالئق مشترك را با  يجمع
 يو به جا دنماي مي به دور هم جمع ها استفاده از تگ

كه انتقال داده  ييبه محتوا ،يتوجه به مشخصات ظاهر
 يها تي). سا16(دنماي مي كرده توجه جاديكه ا يها و تگ

 CiteULikeمانند  ياجتماع گذاري نشانه

(http://www.citeulike.orgتي) و سا Connotea 

(http://www.connotea.orgيها ) اشتراك مقاله 
 ليرا توسط كاربران با عالئق مشترك تسه يدانشگاه

  ). 16و15(دنماي مي
  

  )folksonomy( يفوكسونوم
منابع موجود در  موضوعي مندنظام ميتنظ يفوكسونوم
خود كاربران و در  ياست كه ابتدا برااي  وهيوب به ش

 را جستجو يكه اطالعات خاص يكسان يمرحله بعد برا
منابع وب هم  بندي دسته يعني)؛ 19(باشد ديمف كنند مي

واحد و با نظم  يها برچسب قيموضوع كه از طر
). 15(رندگي مي گروه قرار كي درو  گريكديكنار اي  ژهيو

منابع موجود در وب  يده سازمان يدر واقع، فوكسونوم
كاربران، بدون  قهيخاص بر اساس سل يها با برچسب

 يها يژگيو ايدر نظر گرفتن اندازه، نوع، شكل، زبان و 
در متون مختلف به  يفوكسونوم ).19و16(است گريد

 Collaborative( يمشاركت گذاري شكل برچسب

Tagging( ياجتماع ي)، رده بندSocial 

classification( ياجتماع يساز هي) و نما Social 

Indexingاست  يبه كار رفته است. در كل روش زي) ن
)، كه كاربران وب به Tag( ييها برچسب تيريمد يبرا

 ها مندرجات وب از آن بندي رده يبرا يطور مشاركت
  ).19و16(كنند مي استفاده

  
  كريفل
و به اشتراك  تيريمد يمعتبر برا تيسا كي كريفل

 يرا برا يديگذاشتن عكس است كه روش جد
. كاربران اجازه دهد مي ارائه ها عكس يده سازمان
را دارند  تاليجيد يها و اشتراك عكس رهيذخ ،يبرگزار

كمك به  يكه ممكن است برچسب خورده باشد كه برا
 ابزار ني). از ا19(شود مي انجام يابيو باز يده سازمان

 ريمشاهده تصاو يبرا يدر آموزش پزشك توان مي
برچسب  ديواسات انيكه توسط دانشجو يتخصص
كه شامل  ييها تسايوب. نمود استفاده ،اندخورده
حل نشده  ياز موردها يپكروسكويبزرگ و م ريتصاو
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آن  سازد مي را قادر ايسراسر دن يها ستيكه پاتولوژ
  ).8(را ارائه دهند دو نظرات خو ننديموارد را بب

  
  وبيوتي

به  يها تيسا نياز بزرگتر يكي وبيوتي تيسا
 شينما تيسا نياست. در ا ايدر دن ويديو گذاري اشتراك

 يبوده و برا گانيرا يكاربران عاد يبرا ويديو
تعداد  بارگذاري امكان ،اندكه ثبت نام كرده يكاربران

آن وجود  گذاري و به اشتراك ويديو ينامحدود
 يكردن واحدها كپارچهي يبرا تيسا ني). ا19(دارد

به  لميشود و قطعات ف مي استفاده يكيآموزش الكترون
 يابيمورد ارز يپزشك انيتوسط دانشجو مؤثرصورت 

 ديبا تول تواند مي حتي ها ). آموزش6(رندگي مي قرار
 يها از كالس انيتوسط دانشجو يآموزش يها لميف

 توانند مي يبه راحت ديو اسات رديانجام پذ زين يعمل
 را ها آن يريادگي زانيو م انيدانشجو يملع يكارها
 ها دانشگاه ني). همچن6(قرار دهند يابارزي مورد
در  يو عمل يآموزش يها لميبا قرار دادن ف توانند مي
  . نديمطمئن كمك نما يريادگيبه  وبيوتي
  
  ..اس.اسآر
 يامكان را برا نياست كه ا يسيسرو ..اس.اسآر

 انيتا به طور خودكار در جر وردآ مي كاربران فراهم
) و 4(رنديمورد عالقه قرار گ تيساوب ديجد يمحتوا

مورد نظر خود مشترك  تيدر سا ديكار با نيا يبرا
با  يحوزه پزشك اتيتعداد نشر شيبا افزا ).19(شوند

به هر اطالعات  توان مي .آر.اس.اس لديفعال كردن ف
بدون مراجعه به صفحه  شود مي كه منتشر يديجد
  ). 15(كرد دايپ يدسترس ه،ينشر ياصل

  
  )mashup( آپ مش
) Web application(نرم افزار تحت وب  كي آپ مش

 شده از منابع مختلف را نشان كپارچهياست كه اطالعات 
 سالمت نقشه آپمش ،يپزشك نهي). در زم9(دهد مي

)http://www.healthmap.org/en/( هشدار  تيسا
 .است كه با استفاده از آر.اس.اس يجهان يها يماريب

  ).15(گردد مي دياخبار تول
  

  بحث
 تياهم ،ها يو در حال ظهور تكنولوژ ديجد يها استفاده

 يريادگيو  ياددهي ءارتقا يدانش فعال را برا ديتول
منابع  نيب ايتعامل پو كيمهم  نيا د؛نماي ميتر  برجسته
رو مطالعه  ني). از ا20(دنماي مي جاديا يريادگيمختلف 

موجود  يابزارها نيپركاربردتر يحاضر با هدف معرف
انجام شد.  پزشكي آموزش امر در ها آن قشو ن 2وب 
ذكر  يها نمونهترين  هنگام مرور مقاالت مهم نيهمچن
  .ديگرد يمعرف زيابزارها در مقاالت ن نيشده ا
و بهبود روش  يريادگي نديفرا تيبه تقو 2وب  يفناور
 انيدانشجو يها تيفعال تيريو مد انيدانشجو يياجرا
 نهيدانش و عملكرد كالس به جهيو در نت پردازد مي
با غلبه بر  ،ينيدر آموزش بال ني)؛ همچن7(شود مي

از  ياديو حجم ز يو مكان يزمان يكيزيف يها تيمحدود
كه انجام  يسيتدر يها روش زا تيبه حما انيدانشجو

 مشكل است يرسم يآن تنها با استفاده از متون درس
و  ها طيمح نيبه ا يابيو دست ي). دسترس13(پردازد مي

و  يز متون چاپا استفاده ازتر  راحت ارياطالعات آن بس
 ان،يدانشجو يريادگي). 21(مراجعه به كتابخانه است

هستند،  يجتماعو ا يفرهنگ يغن يها طيكه در مح يزمان
 تيقابل رؤ از آنان كيند و عملكرد هر ردا يكسانيهدف 
رو، استفاده از  ني. از اابدي مي شيافزا است،

عالقمند نمودن  ليپتانس يدارا 2وب  يها يتكنولوژ
  ).15(است ايپو يريادگيدر جوامع  رندگانيادگي

 ،يدر آموزش پزشك 2وب  ياستفاده از ابزارها شيافزا
كتابداران  نيب يهمكار شيافزا يبرا ژهيفرصت و كي

 جاديا انيو و دانشجو علمي هيأت يو اعضا يپزشك
 كيبر شواهد  يمبتن يها آموزش ي) و برا3(كند مي

). كتابداران با 21و13(روند مي فرصت مغتنم به شمار
آموزش  يمرتبط، برا يها هتجرب و ها توجه به آموزش

 يابزارها نهيدر زم انيو دانشجو يعلم اتيه ياعضا
 توانند مي ناكامال مناسب هستند. به عالوه كتابدار ديجد

 يانيكمك شا يبا برنامه درس ديجد يابزارها بيدر ترك
  ).3(ندينما
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 يدارا 2وب  يكه گفته شد ابزارها ييايتوجه به مزا با
 ها طيمح نيدر ا ياريهست. اطالعات بس زين ييها چالش

مساله  ها طيمح نياطالعات در ا تيفيك يوجود دارد ول
 هياول يها نهيمانند هز ييها ). چالش21(است ياصل
ارتباط و تعامل مانند روش رو در  يعدم برقرار م،يتنظ

و اعتبار منابع  تيفي)، ك13(يفنرو، مشكالت 
از افراد  يبرخ( يريادگي يها تي)، اولو23, 10(ياطالعات

) 18(يدسترس يرو در رو دارند)، دشوار يريادگي
اطالعات محرمانه و عدم ثبات  يافشا ليپتانس

 ياددهيو  يريادگي يها تجربه تواند مي )10(نترنتيا
كه  يپژوهشبراساس  نيببرد. همچن نيكاربران را از ب

 digital( يتاليجيشكاف د كيانجام گرفته است 

divideنيكاربران جوان و مسن وجود دارد كه ا ني) ب 
 يعني) 18(گذارد مي اثر نهياستفاده به زانيشكاف بر م

 يبرا ياديز اقيعالقه و اشت انيهرچقدر هم كه دانشجو
 دياسات اما ،شته باشنددا يتكنولوژ قيآموزش از طر

يادگيري  ابزارها نباشند نياز ا هبه استفاد ليآنها ما
همچنان به  ي؛ چرا كه نقش مربموثر اتفاق نمي افتد

و منابع و  رندگانيادگي نيب گر ليعنوان تسه
  ).20(است ها يتكنولوژ

 يابزارها يمطالعه معرف نينقاط قوت ا نيتر مهم از
 نياست. در ا يدر امر آموزش پزشك 2پركاربرد وب 

كه در منابع  ييها تيساابزارها وب يمعرف يمطالعه برا
 ،به عنوان مثال آورده شد ،جستجو شده وجود داشت

 وجود دارد گريپركاربرد د يها تيلذا امكان وجود سا
 گردد مي شنهاديمطالعه است. پاين   يها تيكه از محدود

با هدف  كيستماتيمرور س كرديمطالعات مشابه با رو
 گريكديپژوهش با  نيذكر شده در ا يابزارها سهيمقا

  انجام گردد.
  

  گيري نتيجه
وب، به طور مداوم، در حال رشد و توسعه فضايي 

هايي مانند فناوري وباشد تر ميفناورانه و تعاملي
 هاي شبكهها، ها، پادكستها، آر.اس.اسها، ويكيوبالگ
هاي وب به عنوان شالوده و غيره ياجتماع گذاري نشانه

 بالقوه يايمزا روند.اند و به كار ميظهور كرده 2
و بهداشت و  يدر آموزش پزشك 2وب  يها يفناور

 يبرا ژهيدست كم گرفته شود، به و ديدرمان نبا
رو به رو هستند.  يمال يها تيكه با محدود ييكشورها

 يريز برنامهو  ينبازبي هنگام ها بهتر است دانشگاه
استفاده  2وب  يابزارها يها تياز قابل يدرس يها برنامه

 يرا برا يديجد يها فرصت 2وب  يها يكنولوژ. تندينما
. بهتر است در دهد مي ارائه يپزشك انيآموزش دانشجو

و مشخص  رديصورت گ ييها پژوهشاي  هر جامعه
استفاده را در  نيشتريب 2وب  يها يگردد چه تكنولوژ

 ديابزارها، اسات نيا قيدارد تا از طر انيدانشجو نيب
مختلف به صورت  يكردهايرو بيرا با ترك رندگانيادگي

 شود مي شنهاديپ ني. همچنندينما يريادگي ريكامل درگ
 2وب  يخصوص استفاده از ابزارها در يپزشك انيمرب

و  ياددهي زانيابزارها م نيتا بتوانند با ا نديآموزش بب
  دهند. شيرا افزا يريادگي
  

  قدرداني
 از تمامي كساني كه مقاالت آنها، در اين مقاله مورد

 .آيدتشكر و قدرداني به عمل مي ،استفاده قرار گرفت
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Web 2.0 in Medical Education: A Literature Review 
 

Fariba Haghani1, Azra Daei2 
 

Abstract 
 
Introduction: Web 2.0 facilitates communication, secures knowledge sharing and user-centered design. 
Ease of cooperation and collaboration, user participation in content production, ease of use and rich content 
are factors that have led to increasing use of web 2.0. The purpose of this study was to review common Web 
2.0 tools and their applications in medical education. 
Methods: This review study was performed using the keywords medical education and Web 2.0 and 
searching through databases of Scopus, PubMed, Web of Knowledge, Science direct, Sage, Magiran, 
Noormags, SID, and Civilica for articles published from 2005 to 2016. 
Results: First, 216 Persian and English articles were found based on the titles. After removing the 
duplicates (83 articles) and reviewing the abstracts and full texts and considering the inclusion criteria, 1 
Persian and 17 English articles were selected. After reviewing the articles on Web 2.0 in medical education, 
the tools and their uses, as mentioned in these studies, such as blogs, wikis, podcasts, social networks, social 
tagging networks, RSS and Mashups were surveyed. 
Conclusion: New and emerging uses of technologies highlight the importance of active knowledge production 
for improving teaching and learning which in turn creates a dynamic interaction among different learning 
sources. Therefore, it is recommended that universities should take the capabilities of Web 2.0 into account 
when reviewing educational programs. 
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