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تجزیه و تحليل نتایج:

مقدمه:
با ورود به عصر اطالعات ،آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش

یافته های بررسی متون حاضر ،نشان دادند که اکثر بیماران در این

تغییراتی اساسی شده و آموزش الکترونیکی این حوزه را متحول ساخته

مطالعات بیان کردند که استفاده از شبکه های اجتماعی جهت یادگیری

است .با پیشرفت روزافزون اینترنت به نظر می رسد که شبکه های

نتيجهگيری و پيشنهادات:
نتایج بررسی متون حاضر نشان داد که ،محیط یادگیری الکترونیک ،شرایط
یادگیری و تعامل بسیار خوبی را برای بیماران فراهم می کنند تا آنها

میتواند کمک قابل توجهی در فرآیند درمانی داشته باشند .شبکه های

بتوانند با تیم ارائه دهنده مراقبت سالمت خود در تعامل بوده و به راحتی با

امکان یادگیری و آموزش را با سرعت بیشتری فراهم می کنند .درحال

اجتماعی نقش مهمی در تسهیل دریافت مراقبت از راه دور دارد که باعث

آنان ارتباط برقرار کنند .همچنین آموزش از طریق شبکه های اجتماعی

حاضر آموزش مبتنی بر وب ،با ظهور فناوری های اطالعاتی و ارتباطی

می شود تا بیماران در هر زمان و هر مکان بتوانند از طریق این شبکه

اجتماعی می توانند بر روند آموزش به بیماران تاثیر بگذارند .این شبکه ها،

جدید ،یکی از مهمترین مباحث در این زمینه می باشد .آموزش از طریق

باعث می شود تا بیماران در کمترین زمان ممکن و در هر مکانی دسترسی

های اجتماعی مراقبت خود را از راه دور دریافت کنند و با تیم ارائه

سریع و آسان به تیم ارائه دهنده مراقبت خود داشته باشند .در بررسی

باعث انعطاف پذیری ،کاهش زمان و هزینه می شود .هدف از این مطالعه

دهنده مراقبت سالمت ارتباط داشته که این امر منجر به افزایش کیفیت

متون حاضر ،نتایج نشان داد که بیماران سالمند تمایل کمتری به استفاده

بررسی نقش شبکه های اجتماعی در آموزش به بیماران جهت دریافت

مراقبت ،کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود .اکثر بیماران

از شبکه های اجتماعی جهت دریافت مراقبت سالمت از راه دور را داشتند

شبکه های اجتماعی نسبت به آموزش سنتی دارای مزایای عمده ای بوده و

مراقبت سالمت از راه دور بود.

تمایل داشتند از طریق این شبکه ها بتوانند به منظور زمان بندی

که در ابتدا باید سیاست گزاران و مدیران حوزه ی آموزش پزشکی ،برنامه

قرارمالقات ،بازنویسی نسخ دارویی ،پیگیری جلسات درمانی و مشاوره از

ها و خط مشی های مشخص و روشنی را برای به کارگیری مناسب شبکه

راه دور با تیم ارائه دهنده مراقبت سالمت ارتباط برقرار کنند .نتایج در

های اجتماعی در حیطه پزشکی از راه دور تدوین و اجرا نمایند.

چند مطالعه نشان دادند که با افزایش سن ،میزان استفاده از شبکه های
اجتماعی کاهش می باید و افراد مسن ،تمایل کمتری نسبت به افراد
جوان تر برای استفاده از شبکه های اجتماعی و دریافت مراقبت از راه دور
را داشتند .در برخی از مطالعات ،اکثر افراد بیان کردند که نگران حریم
شخصی و محرمانگی اطالعات خود در بستر شبکه های اجتماعی بودند
که در بین این افراد زنان نگرانی بیشتری نسبت به مردان داشتند.
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