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 مقاله پژوهشی 

 

 طب اورژانس یاریدر آموزش دست یبر باز یآموزش مبتنسازی ادهیپ

 

 ریمحمدرضا پورمش ،*یدیالناز وح ،یلیمهراد عق

 

 

 چكيده

 یمباحث ضرور یریادگی شیزاد منجر به افتوانمی است که یدر امر آموزش پزشک نینو یهااز روش یکی یبر باز یآموزش مبتنمقدمه: 

  انجام شد.س در رشته طب اورژان یبر باز یآموزش مبتنسازی ادهیپ یبررسهدف  با مطالعه نیا. شود رانیفراگ ازیمورد ن

جلسه در آموزش دوره  ۱۰ز ا شیمختلف در قالب ب یهاویسنار یبا طراح یبر باز یآموزش مبتن یمقطع یفیمطالعه توص کیدر ها: روش

جلسات شرکت کرده  نیا در یگروه ایو  ینفر( به صورت انفراد ۴۲طب اورژانس ) ارانیدست هیکل. شدسازی ادهیطب اورژانس پ یاریدست
 Dundee Readyمعتبر  هپرسشنامبا استفاده از نهایت  در .دندیرا آموزش د یاریدوره دست یضرور حثو رقابت با هم مبا یو ضمن باز

Education Environment Measure (DREEM) یهاریمتغ .قرار گرفت یابیمورد ارز یروش آموزش نیدر مورد ا ارانینظرات دست 
 . ش شدگزار یچارک نیو دامنه ب انهیو م اریو انحراف مع نیانگیبا م یکم یهاریبه صورت تعداد، درصد و متغ یاسم

نشان داد که  جینتا. ار گرفتقر یابیمورد ارز یبر باز یطب اورژانس در مورد آموزش مبتن یاریدر سه مقطع دست اریدست ۴۲نظرات نتايج: 

 Dundee Ready Educationاموزشی دوره  نیموافق و مثبت در مورد ا ارانیدر همه موارد مورد پرسش قرار گرفته نظرات دست

Environment Measure (DREEM)بود افق(مو یلی)موافق و خ ۴ ای ۳ انهیموافق( و م یلی)موافق و خ ۳ یباال نیانگیبا م . 

نظر موافق در  رانیو فراگ بوده است دیمف ارانیدوره در آموزش دست نیاسازی ادهیمطالعه نشان داد که نشان داد که پ جینتاگيري: نتيجه

 . داشتند یبر باز یو ادامه آموزش مبتن یمورد برگزار

 

 طب اورژانس ،یاریآموزش دست ،یبر باز یآموزش مبتن ،یآموزش پزشکهای كلیدی: واژه
 339تا  330 (:51)22؛ 1401 بهمن پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

 یآموخته نظر نیب مؤثرارتباط کارآمد و  جادیبه منظور ا

تخصص  یهارشته رانیفراگ نیدر ب ینیو طبابت بال

 یهاشده است که از روش یامروزه سع ،یپزشک ینیبال

 ،یگروه یهاروش کارگیریبهمانند  یآموزش نینو

 دیبا پد. (۱و۲)بهره گرفته شودسازی هیشب ایو  یتعامل

                                                 
شکده دان ،اورژانس طب گروه ،(اری)دانش یدیدکتر الناز وحنویسنده مسؤول:  *

 evahidi62@yahoo.com رانای ،تهران ،تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 مارستانبی اورژانس بخش ،اورژانس طب گروه ،(اری)استاد یلیدکتر مهراد عق

. رانای ،تهران ،تهران پزشکی علوم دانشگاه ،یعتیشر

مجبور  یآموزش یهااغلب گروه ۱۹-دیکو یآمدن پاندم

 بیو معا ایکه خود مزااند شده یبه استفاده از بستر مجاز

 . (۳خاص خود را دارد)

 یو سنت یمیقد یهاروش کارگیریبهرسد با می نظر به

 افتهیکاهش  رانیفراگ انیدر م یآموزش زهیانگ ،یآموزش

استفاده از  زه،یانگ شیامروزه به منظور افزا. است

(mehrad.aghili@gmail.com؛) گروه ،(اری)دست ریدکتر محمدرضا پورمش 

 ،تهران پزشکی علوم دانشگاه ،یعتیشر مارستانبی اورژانس بخش ،اورژانس طب

 (dr.m.r.poormoshir@gmail.com. )رانای ،تهران

 9/8/1401، تاریخ پذیرش: 4/7/1401، تاریخ اصالحیه: 7/4/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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( با نترنتیفعال )با استفاده از ا یآموزش یهاروش

معلم محور  یقبل کردیرو رییو تغ ریفراگ میمشارکت مستق

بهبود  یکه برا ییهاارکراهاز جمله . (6تا4)شودمی هیتوص

شده  کارگیریبهاستفاده و  یدرعلوم پزشک ینیآموزش بال

کالس به شکل معکوس،  یبه برگزار توانمیاست 

 یریادگیکوچک،  یهاآموزش در گروه ،یتعامل یهاکارگاه

و سازی یباز ،یبر باز یمبتن یریادگیبر مشکل،  یمبتن

 . بر رقابت اشاره کرد یمبتن یریادگی

 یبر باز یمبتن یریادگی ن،ینو یآموزش یهااز روش یکی

 کی یروش برگرفته از استفاده از تمام اجزا نیا. باشدمی

و ورود آن در امر آموزش و  یو سرگرم یباز طیمح

 نشان یمطالعات قبل. است یواقع یایدر دن یریادگی

د توانمی توام با رقابت یبر باز یدهد که آموزش مبتنمی

کند و  بیرا ترغ یپزشک رانیدر فراگ یریادگی ندیفرآ

 ۱۲محققان . (8و7کند) جادیا یتربیش یبازده آموزش

در آموزش  یباز ییقدرت و کارا شیافزا یمشخصه برا

 یریادگیو سرگرم کننده کردن  جی( مه۱: اندکرده شنهادیپ

( فراهم ۳ یرونیو ب یدرون یهازهیکردن انگ تی( تقو۲

استفاده  (4 یریادگیو  شرفتیپ دآوردن امکان مشاهده رون

فراهم آوردن  (۵ یو داستان ییساختار روا کیکردن از 

امکان  (6بر تجربه و آزمون و خطا  یمبتن یریادگیامکان 

امکان  (7 یبازخورد دادن مستمر به عنوان مشوق اصل

 تیخالق (8با توجه به تداوم داشتن و استمرار  یبازآموز

به  یریتکرارپذ (۹ ینوآورو  یداشتن با استفاده از تکنولوژ

رقابت داشتن و  (۱۰ یریادگیدر  یعنوان عضو مرکز

 (۱۲ یگروه یریادگیتمرکز داشتن بر  (۱۱ زهیانگ تیتقو

. (۹در سطوح مختلف دانش و مهارت) رانیکردن فراگ ریدرگ

 یبرا یبستر مناسب یاشاره شد باز شتریه پکطور همان

 یو همکار بترقانهایتاً آورد و می متقابل فراهم یهمکار

در . (۱۱و۱۰)شودمی فرد تیو رضا یریادگی تیباعث تقو

شود می یسعسازی یروش با استفاده از باز نیا

کرده  یریادگیبه مشارکت فعال در  قیرا تشو رانیفراگ

 جادیا. (۱۲)کرد تیرا در آنان تقو یآموزش زهیو انگ

بحث و  ای یانفراد یباز قیاز طر نیآنال یرقابت طیمح

ابزار قدرتمند در بهبود  کیکوچک  یهادر گروه تمشور

 . (۱4و۱۳مطالب است) یو بخاطر سپار یریادگیروند 

 یآموزش یهاتوسط معدود گروه یبر باز یمبتن آموزش

به کار گرفته شده و در سطوح مختلف بعضا ناآگاهانه در 

بر  یمبتن یکردهایرو. (۱8تا۱۵است) یابیحال اجرا و ارز

ابزار  کیرا دارند که هم به عنوان  لیپتانس نیا یباز

در  ینیتکو ای یعیتجم یابیو هم به عنوان ارز یآموزش

در  نیروش نو نیا. رندیاستفاده قرار گ موردآموزش 

به صورت  یشینما یباز کی دتوانمیشکل آن،  نیترساده

باشد که  تالیجیدای نهیت چند گزسؤاالمسابقه با  کیطرح 

. کند جادیا ریرا در ذهن فراگ یخاص ییو روا یروند داستان

همه  یقابل اجرا و در دسترس برا یراحتروش به  نیا

امکانات و در حداقل  نیترکملذا با . است یآموزش یهاگروه

 . (۱8تا۱۵زمان قابل اجرا است)

 یوارسازیباز بیمحققان نشان دادند که ترک ۲۰۱4سال  در

از  نهیمشارکت و استفاده به زانیم دتوانمیسازی هیشب با

آنها . دهد شیرا افزا رانیآموزش فراگدر امر  سازیهیشب

و  یعموم یجراح رانیفراگ سازشبیهبا استفاده از 

 نییبا تع یده ازیو امت یدوره باز کیرا وارد  یاورولوژ

 یریادگیآنها متوجه شدند که زمان . کردند زهیو جا اداشپ

قابل  شیروش افزا نیبا ا سازشبیهو استفاده از  ارانیدست

 . (۱۹)است افتهی یتوجه

عالقه و دانش کسب شده در مورد  زانیمحققان م برخی

را در  یبر باز یبا استفاده از آموزش مبتن یسکته مغز

. قرار دادند یخانواده مورد بررس یپزشک ارانیدست انیم

 یریدرگ زانیآنها نشان داد م قیحاصل از تحق جینتا

بوده در  تربیش یدر روش باز ارانیو رقابت دست یذهن

در آموزش  ارانیو عالقه دست تیرضا زانیم لحا نیع

 تربیش یمرسوم قبل یهانسبت به روش یبر باز یمبتن

 . (۲۰)بوده است

 یاریدر مقطع دست یبرگرفته از اجزا باز یکم مطالعات

 یمطالعات موجود در مقاطع پزشک تربیش. وجود دارد
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 یوتریو کامپ یکیالکترون یآورفنو با استفاده از  یعموم

 . است

سال گذشته بر آن شد تا با  کیپژوهش در طول  میت

 یهاکارراهاز  یبر باز یآموزش مبتنسازی ادهیپ

. طب اورژانس بهره ببرد یاریدر آموزش دستتری جیمه

و  نیروش نو نیا یمعرف هیمقاله هدف اول نیدر ا

طب اورژانس دانشگاه  یاریآن در دوره دستسازی ادهیپ

 پرسشنامهاستفاده از  با زیتهران بوده و در انتها ن
Dundee Ready Education Environment 

Measure (DREEM) در  ارانینظرات دست انیبه ب

پرداخته  هیمورد دوره برگزار شده به عنوان هدف ثانو

 . شد

 

 هاروش

با هدف معرفی  یبه صورت مقطع یفیمطالعه توص نیا

آموزش مبتنی بر بازی در آموزش محتوای سازی پیاده

ضروری دستیاری طب اورژانس و نگاهی اجمالی به 

 یدر دانشگاه علوم پزشکنظرات فراگیران در این دوره 

مورد  تیجمع. .انجام شد ۱4۰۰-۱4۰۱تهران در سال 

 نسطب اورژا ارانیمطالعه، دست نیدر ا یبررس

هستند که مشغول  ۱4۰۰تا  ۱۳۹7 یهاسال یهایورود

 یهامارستانیخود در ب یاریدوره دست لیتحص

 . تهران بودند یمربوط به دانشگاه علوم پزشک یآموزش

 یهر کالس به صورت طراح یاول برگزار مرحله

آموزش  یضرور یاز مطالب و محتوا ینیبال یوهایسنار

 ازیمورد ن یهایتوانمند ستیبود که بر اساس ل ارانیدست

. شدمی استخراج هاو با توجه به منابع آزمون یاریدست

بخش خاص از سلسله مباحث طب  کیدر هر جلسه 

به صورت  هاویسنار یطراح. شدمی اورژانس انتخاب

شامل  یاهم مطالب آموزش رندهیدربرگ یواقع سیک

 یساوردرنوی نهمعای گیریاطالعات خاص در شرح حال

توسط  هاویسنار. بود کینیپاراکل ایو  یربردارتصوی

گروه طب اورژانس  علمیهیأت یطرح از اعضا انیمجر

 یاز اعضا گرید یشده و سپس توسط گروه یطراح

هر  یابتدا. شدمی (peer review) مرور همتا علمیهیأت

کالس و مبحث موردنظر در گروه  یماه زمان برگزار

 یآموزش زیجوا. شدمی یرسان)واتساپ( اطالع ارانیدست

از قبل مشخص و  زین ارانیدست یدر نظر گرفته شده برا

جلسه  ۱۰ نیدر مجموع ا. شدمی به اطالع آنها رسانده

و  نیبالغ یایاح، شرفتهیو پ هیپا ییراه هوا تیریمباحث مد

، شرفتهیپ ییتروما مارانیب تیریمد، یکیمکان هیتهو، اطفال

 یهاتیمسموم، عیشا یقلب یهابیماری، یتمینوارقلب و آر

در  صیتشخ، یارتوپد، یطیمح یهابیماری، ییدارو

 . مرور شد یبه صورت جلسات باز هایربرداریتصو

 ویداستان با ساخت سنار تیجلسات به صورت روا همه

نهایت دراز بدو ورود به اورژانس تا  مارانیاز ب یواقع

به  هاویسنار. انجام شد ماریب سیسرو نییو تع تیریمد

 ماریاز ب دیجد یهاداده هیصورت مرحله به مرحله با ارا

 شیپ یربرداریتصو اینوار قلب  کینیاعم از پاراکل

مورد نظر  سؤال ارانیمرحله از دست ردر ه. رفتمی

که  شدمی شده و از آنها بر حسب جلسه خواسته دهیپرس

را  ویپاسخ دهند و سنار یگروه ای یبه صورت انفراد

 . کنند یریگمیتصم ماریکرده و در مورد ب تیریمد

جلسات سازی ادهیاجرا و پ هاکالس یمرحله دوم برگزار در

 یبود که بر اساس محتوا یبر باز یبه روش آموزش مبتن

در هر جلسه با . بود ریموجود متغ طیانتخاب شده و شرا

تفاوت  یو مدل باز یتوجه به موضوع موردنظر طراح

و رقابت با  یگروه یباز یهااز مجموع روش. داشت

 یهاگروه در بحث یبه صورت فرد یباز گرید یهاگروه

و کار با سازی هشبی سال باال دنتیرز یکوچک به رهبر

و نمره  بیرق یهاگروه داوری و مشاهده و موالژ کنمان

( و فرار سازیشکل و همسانپازل )هم لتکمی دادن به آنها

 هیکل یو اجرا یدر طراح. شداستفاده  داغ و صندلی از اتاق

توام با  یگانه باز ۱۲اصول  تیرعا یلجلسات هدف اص

بود  یاریجلسات به صورت اخت نیشرکت در ا. رقابت بود

 نیا. ستند در آن شرکت کنندتوانمی ارانیو همه دست
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در کالس درس  یهم حضور یجلسات هم به صورت مجاز

 . لب برگزار شد لیاسک ایو 

دانشگاه و اخذ کد اخالق  یاخالق تهیکم هیتأییداز  پس

(IR. TUMS. MEDICINE. REC. 1401. 050 ،)

 یطراح شیمذکور که از پ یوارد دوره آموزش ارانیدست

 به ورود از قبل کنندگان شرکت همه. شدند ،شده بود

 یهر جلسه آموزش. دادند یآگاهانه کتب ترضای مطالعه

 بحث یگروه ای یفرد یشامل باز یروش آموزش کیبا 

 صورت به مساله حل کوچک یهاگروه در رقابت و

به  بازی یدانشگاه یآموزش مجاز یهادر بستر مجازی

 یو سرگرم زهیانگ شیبر افزا هیبا تک یصورت حضور

سازی هیو شب ویداستان و سنار طراحی هاگروه ایافراد 

موضوع مورد . برگزار شد یواقع یدرمان یآموزش طیمح

 رسانده ارانیر جلسه به اطالع دستدو هفته قبل از ه بحث

 یهااز انواع روش. داشته باشند یتا مطالعه قبل شدمی

هر جلسه  یبرندگان در انتها ایبرنده  یبرا یقیتشو

پرسشنامه  یابیسپس در سطح اول ارز. استفاده شد

ارسال شده  ارانیدست ی( براDREEM) معتبر یالمللبین

شرکت  یابیارز نیشود که در امی ستهخوا هاو از آن

بار توسط دکتر سوراف در  نیاول پرسشنامه نیا. کنند

شد  نیو تدو هیاسکاتلند ته یدر دانشگاه داند ۱۹۹7سال 

 تأیید ایمختلف در دن یهاآن به زبان ییایو پا ییو روا

پژوهش از نسخه  میدر مطالعه حاضر ت. (۲۱شده است)

 ( استفاده۲۲)پرسشنامهن یشده اسنجی روان یفارس

 یهابخش اول پرسشنامه در ارتباط با داده. کرده است

افراد شرکت کننده در شناختی تیو جمع کیدموگراف

سن، ی بخش از افراد درباره نیدر ا. باشدمی مطالعه

و  یاریدست ی، سال ورودتأهل تیجنس، وضع

سپس نظرات . شد سؤال لیمحل تحص یاصل مارستانیب

 ای بی)معا یبر باز یمبتن یآنها درباره دوره آموزش

 DREEMمنافع آن( در گروه بر اساس پرسشنامه 

 یلی)خ ییتا ۵ کرتیل اسیبا مق پرسشنامه. شد سؤال

 ۰موافقم( از ) یلیخ، موافقم، ندارم ینظر، مخالفم، مخالفم

 . شد ی( بررس4تا 

 هیاول زیآنال ارانیتوسط دست هاپرسشنامه لیاز تکم پس

 یآمار افزارنرمشده وارد  آوریجمع یهاداده. آغاز شد

SPSS-25 ((Armonk, NY, USA ندوزیو یراب 

پژوهش، با استفاده از دو روش  یهاداده. گرددمی

و  هیمورد تجز افزارنرمبه کمک  یلیو تحل یفیتوص

تعداد،  به صورت یاسم یهاریمتغ. قرار گرفت یلیتحل

 اریو انحراف مع نیانگیبا م یکم یهاریدرصد و متغ

(SD )یچارک نیو دامنه ب انهیو م IQR) گزارش شده )

 . است

 

 نتايج

دستیار تخصصی طب اورژانس  4۲در مجموع تعداد 

مورد ارزیابی  پرسشنامه 4۲وارد این مطالعه شدند و 

میانگین سن . دهی(درصد پاسخ ۱۰۰قرار گرفت )

با انحراف معیار  76۳۵کنندگان در این مطالعه شرکت

۳67 ۲۵تعداد . بود ( ۵نفر۵۹  از شرکت کنندگان )درصد

از . درصد( زن بودند ۵4۰نفر ) ۱7باقی آنها یعنی  مرد و

درصد  ۱۳8نفر یا به عبارتی  ۱6 تأهلنظر وضعیت 

 . (۱بودند )جدول  تأهلمجرد و باقی افراد م

 

 درصد فراوانی وضعیت دموگرافیک و اطالعات پایه دستیاران طب اورژانس :۱جدول

 میانکین )انحراف معیار(

 تعداد )درصد(

 متغیر 

 سن  ۳6/7±76/۳۵

 جنس مرد ۲۵( ۵/۵۹)

 زن ۱7( ۵/4۰)
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 وضعیت تاهل مجرد ۱6( ۱/۳8)

 متاهل ۲6( ۹/6۱)

 ورودی دستیاری ۱۳۹7 ۵( ۹/۱۱)

(۲/4۵ )۱۹ ۱۳۹8 

(8/۲۳) ۱۰ ۱۳۹۹ 

(۱/۱۹ )8 ۱4۰۰ 

 بیمارستان محل تحصیل شریعتی ۱۱( ۲/۲6)

 سینا 7( 7/۱6)

 امام خمینی ۲4( ۱/۵7)

 

همه موارد مورد . نشان داده شده است ۲در جدول نتایج 

 )موافقم و خیلی ۳پرسش قرار گرفته میانگین باالی 

 . )موافقم و خیلی موافقم( داشت 4یا  ۳موافقم( و میانه 

 (یچارک نی)دامنه ب انهی( و ماری)انحراف معنیانگیت پرسشنامه در هربخش به صورت مسؤاالپاسخ به  :۲جدول

)دامنه  میانه

 بین چارکی(

)انحراف  میانگین

 معیار(
  سؤال

(4-۳)4 ۳ ۱±۵۱ ۰۳ .ادراک دانشجو از  آموزش متمرکز و هدفمند است

۳ 4(۳-4) یادگیری ۱±4۳ ۱۸ شود.های من به نحو مطلوبی انجام میآموزش درجهت توسعه توانایی 

(4-۳)4 ۳ ۰±۱۲ ۹۹ ها بوده است.های گذشته یک آمادگی مناسب برای کار این سالکار سال 

(4-۳)4 ۳ ۱±7۹ ۰۰  شود.بخشی انجام میآموزش درجهت افزایش اعتماد به نفس من به نحو رضایت 

(4-۳)۳ ۳ ۰±4۰ ۹۲ جویانی که دچار استرس هستند، سیستم حمایتی مناسبی وجود دارد.نشبرای دا 

(4-۳)4 ۳ ۱±6۱ ۱۵ است که سودمند باشد.زمان آموزش به نحوی درنظر گرفته شده 

(4-۳)4 ۳ ۱±۹8 ۰۲ .آموزش دانشجو محور است 

(4-۳)4 ۳ ۱±4۱ ۱۳  اندوب عمل کردهخاساتید دوره در فراهم آوری بازخورد به دانشجو. 

(4-۳)۳ ۳ ۰±7۰ ۹۸ های حل مشکل من در این دوره به خوبی رشد یافت.مهارت 

(4-۳)4 ۳ ۱±8۹ ۰۲ است.تدریس اغلب ترغیب کننده 

(4-۳)4 ۳ ۰±47 ۸۴ .زمان بندی دوره مناسب است 

(4-۳)4 ۳ ۰±67 ۷۸  به عنوان یادگیرنده برانگیخت.فضای بخش مرا 

(4-۳)4 ۳ ۱±۲4 ۱۸ ام.من درباره اهداف آموزشی دوره روشن شده 

(4-۳)۳ ۳ ۱±۳6 ۱۰ ام وجود دارد.های بین فردیهایی برای من در جهت رشد مهارتفرصت 

(4-۳)4 ۳ ۱±۵۹ ۱۹ کند که یادگیرنده فعالی باشم.تدریس مرا تشویق می 

(4-۳)۳ ۳ ۰±47 ۸۲ کنند.اساتید زمینه انتقادات سودمند را دراین دوره فراهم می 

(4-۳)4 ۳ ۰±۹۹ ۱۵ شوم.من به حضور در کالس تشویق می 

(۳-۲)۲ ۳ ۱±۱۲ ۱۸ ام از آمادگی کافی برخوردار هستم.کنم برای حرفهفکر می 

(4-۳)۳ ۳ ۰±۱۱ ۱۸ .تطابق من لذت بخش است 

(4-۳)۳ ۲ ۱±6۱ ۰۱  ام.ام آموختهزیادی را درباره همدلی در حرفهمن چیزهای 

(4-۳)4 ۳ ۱±7۲ ۲۰ ادراک دانشجو از  خواهم را بپرسم.هایی که میتوانم سؤالمن می

۳ 4(۳-4) اساتید ۱±88 ۱۷ .درطی سخنرانی اساتید فضا آرام و بدون تنش است 

(4-۳)۳ ۳ ۰±7۲ ۹۸ است. درطول زمان تدریس دربخش، محیط آرام و بدون تنش 

(4-۳)۳ ۳ ۰±77 ۹۶ زنند.های واضحی میاساتید مثال 

(4-۳)4 ۳ ۱±8۵ ۰۲ های دانشجویی فضا آرام و بدون تنش است.درطی سخنرانی 
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(4-۳)4 ۳ ۰±۵۹ ۹۶  از استرس است. تربیشدر این دوره لذت و خوشی 

(4-۳)۳ ۳ ۱±48 ۰۵ .ادراک دانشجو از  من قادرم به خوبی تمرکز کنم

 توانایی علمی خود
(4-۳)۳ 

۲ ۱±۹7 ۱۲ بودند، هنوز برایم سودمند  مؤثرهای یادگیری که قبال درمورد من استراتژی

 هستند.

(4-۳)۳ 
۳ ۰±۰۳ ۹۸ رسد مناسب شغلم در تر مواردی که مجبور بودم یاد بگیرم، به نظر میبیش

 های بهداشتی باشد.مراقبت

(4-۳)۲ ۲ ۱±8۹ ۱۳ شود.مدت ترجیح داده مینسبت با یادگیری کوتاه یادگیری بلندمدت 

(4-۳)۳ ۳ ۰±7۲ ۹۸ .من دراین بخش دوستان خوبی دارم 

(4-۳)۳ ۳ ۱±۱۲ ۰۶ .زندگی اجتماعی خوبی دارم 

(4-۳)۳ ۳ ۰±8۰ ۸۷ شوم.من اطمینان دارم که در این بخش قبول می 

(4-۳)۳ ۳ ۱±۹۰ ۱۵ ادراک دانشجو از  رویارویی با بیماران برخوردار هستند. های ارتباطی خوبی دراساتید از مهارت

۳ ۳(۳-4) جو آموزشی ۰±8۲ ۹۸ کنند.حوصله برخورد می اساتید با بیماران با صبر و 

(۳-۲)۲ ۲ ۱±۳۲ ۰۱ تر از آن هستم که بتوانم از این دوره لذت ببرم.من خسته 

(۳-۲)۲ ۲ ۱±۱۹ ۱۷  شوند.میاساتید در تدریس دروس عصبانی 

(۳-۲)۲ ۲ ۰±7۰ ۸۹ مستبد هستند. اساتید اقتدارگرا و 

(۳-۲)۲ ۱ ۱±۹۹ ۱۶ کننده بود.ام ناامیدنظر من تجربه این دورهبه 

(۳-۲)۲ ۲ ۰±۰۵ ۸۲ کنند.اساتید دانشجویان را مسخره می 

(4-۳)۳ ۳ ۱±86 ۱۸ .آموزش بریادگیری واقعی تاکید دارد 

(4-۳)۳ ۳ ۰±۵۹ ۹۹  خاطر بسپارم.قادرم تمام چیزهایی که نیاز دارم را بهمن 

(4-۳)۳ ۳ ۱±4۰ ۱۱ .آموزش خیلی استاد محور است 

(4-۳)۳ ۳ ۰±۲6 ۹۴ کنم.من به ندرت احساس تنهایی می 

(4-۳)۳ ۳ ۱±7۹ ۰۰ .دانشجویان، محرک اساتیدشان هستند 

(۳-۲)۲ ۲ ۰±۰۱ ۸۴ رود.حوصله من دراین درس خیلی سر می 

(۳-۲)۲ ۲ ۱±۱7 ۰۵ آید.ه تقلب یک مشکل به حساب میوردراین د 

(4-۳)۳ ۳ ۱±84 ۰۳ .اساتید از توانایی علمی برخوردار هستند 

(4-۳)۳ ۳ ۱±۱۲ ۰۹ کنم.من در تدریس دروس به صورت اجتماعی احساس راحتی می 

 

 بحث

آموزش مبتنی سازی مطالعه حاضر با هدف معرفی پیاده

بر بازی در آموزش محتوای ضروری دستیاری طب 

اورژانس و نگاهی اجمالی به نظرات فراگیران در این 

به طور کلی بازخورد دستیاران از این . دوره انجام شد

دستیاران آن را  تربیش. دوره مثبت و مورد موافقت بود

جذاب و مهیج میدانستند و تمایل به شرکت مجدد در 

 ی مشابه داشتند و آن را به سایر همکاران توصیههادوره

از تر مؤثراین دوره را بهتر و  هاآن تربیش. کردندمی

دانستند و اعتقاد داشتند این میتر ی قدیمیهادوره

د و در بالین وشمیباعث ماندگاری اطالعات  هادوره

 . کمک کننده هستند

و همکاران با استفاده  (Burguillo) برگیلو۲۰۱۰در سال 

ای و یادگیری مبتنی بر رقابت مطالعه هااز تئوری بازی

این . ن داشتندآموزادانشبرای تحریک انگیزه و عملکرد 

مقاله چارچوبی را برای استفاده از تئوری بازی به عنوان 

اجرای یادگیری مبتنی بر رقابت برای ای پایه

(Competition Based Learning،)  همراه با سایر

ی یادگیری کالسیک، برای ایجاد انگیزه در هاتکنیک

 ن و افزایش عملکرد یادگیری آنها معرفیآموزادانش
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ی رقابتی و بازی هانویسندگان از انواع روش. کندمی
(Matrix game, Peer-to-peer game, Guess-coins 

game) این مقاله همچنین . در این مطالعه استفاده کردند

ی یادگیری انجام شده در طول ده سال هاشرحی از فعالیت

کند که در پنج سال از آنها، یادگیری می گذشته را ارائه

نتایج خوب نظرسنجی . مبتنی بر رقابت استفاده شده است

دهد که ترکیب می نشان هاسالباهت آنها در طول و ش

 friendly)تئوری بازی با استفاده از مسابقات دوستانه

competition)  ن فراهمآموزادانشانگیزه قوی برای 

 . (۲۳کند)می کند و به افزایش عملکرد آنها کمکمی

ای، و همکاران در مطالعه (Çulha)کولها  ۲۰۲۱ در سال

ی مرتبط با آن از طریق هافناوریبالک چین و 

در این . ی یادگیری کارآمد آموزش دادندهامکانیسم

مطالعه از یادگیری مبتنی بر پروژه، یادگیری مبتنی بر 

تیم، یادگیری فعال و یادگیری مبتنی بر رقابت برای 

یادگیری مبتنی . آموزش کارآمد بالک چین استفاده کردند

با موفقیت مورد  هااز زمینهدر بسیاری  هاسالبر رقابت 

طبق نتایج این مطالعه یادگیری . استفاده قرار گرفته است

 بر مبنای رقابت فراگیران را به یادگیری فعال وادار

کنند که یادگیری مبتنی بر پروژه می آنها پیشنهاد. کندمی

 . (۲4برای سه تیم با سه نفر شرکت کننده مناسب است )

و  (Sandrone)سندرون مروری توسط ای در مطالعه

ی هاانجام شد عنوان شد که تکنیک ۲۰۲۱همکاران در سال 

در آموزش پزشکی رایج سازی یادگیری فعال، از جمله بازی

د توانمی فناوری. شده و درحال تکامل و پیشرفت است

باشد ولی قسمت ضروری این سازی بخش مهمی از بازی

ی های طراحی بازیهابا توجه به محدودیت. کار نیست

 کالسیک این یافته برای آموزش پزشکی در کشور ما

طبق نتایج این مطالعه یادگیری . د کمک کننده باشدتوانمی

مبتنی بر بازی در آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی و 

کارشناسی ارشد و در رشته نورولوژی و علوم اعصاب 

 . (۲۵نسبت به آموزش به روش رایج، برتری دارد)

و همکاران  (Dakroub)داکروب دیگر توسط ای در مطالعه

ی آنها نشان داد هاانجام شد که بررسی ۲۰۲۲در سال 

دستیاران داخلی آموزش را کسل کننده میدانستند و 

در این مطالعه . کارآموزان در آن حضور ضعیفی داشتند

محققان به دنبال بهبود درک و مشارکت دستیاران از طریق 

جام "یک مداخله ابتکاری طولی، تیمی، مبتنی بر بازی، 

در یک  "جام همگروهی". بودند( cohort cup) "همگروهی

اجرا  ۲۰۱8تا مه  ۲۰۱7از نوامبر ای هفته ۲۲دوره مداخله 

با یکدیگر رقابت ( در زمان واقعی ها)همگروه هاتیم. شد

دستیار واجد شرایط شرکت  ۱۰۵در این مطالعه از . کردند

نفر  74نفر نظرسنجی قبل از مداخله و  8۲در مسابقه، 

نمره درک . نظرسنجی بعد از مداخله را تکمیل کردند

 Self-perceptions of learnerگیرنده) مشارکت یاد

engagement 7( از۲  8به۳ نمره ارزش . بهبود یافته است

 value of the educational)تجربه آموزشی 

experience 6( از۲  ۹به۳ ی هانمره اولویت. افزایش یافت

 Preferences for game-basedیادگیری مبتنی بر بازی )

learning )7از  نیز۳  ۳به4 آمار قبولی . بهبود یافته است

 . (۲6)است یافته افزایش ٪۹7 به ٪86در آزمون بورد از از 

و  (Tianzhen)تیانژن در یک تحقیق تجربی توسط 

محققان تالش کردند دانشجویان  ۲۰۱8همکاران در سال 

مهندسی را در طراحی اتومبیل در یک بازی رقابتی مورد 

آنها دریافتند که رفتار نهایت در. ارزیابی قرار دهند

سایکولوژیک دانشجو در یک بازی رقابتی به صورت 

مناسب است سطح استرس کاهش یافته تیمی بسیار 

دست  مستقیم طوره بعملکرد فنی دانشجویان و . است

ارتباط مستقیم . داشتن در طراحی به شدت تقویت شد

ی ارتباطی از برترین هافراگیر با استاد و تمرین مهارت

 . (۲7نقاط مثبت در این فرآیند اشاره شد)

آموزش  تأثیر ۲۰۱8در سال  و همکاران (Corell)کورل 

مبتنی بر رقابت را در رضایت و کسب مهارت دانشجویان 

آنها از . پزشکی در گروه کیس و کنترل بررسی کردند

ت سؤاالو  هایک مدل آموزش الکترونیکی شامل چالش

در گروه کیس در  هاذهنی استفاده کردند و شرکت کننده

. یک چارچوب زمانی خاص با هم به رقابت پرداختند
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 و فراگیران شدمی ورت هم زمان دادهبه ص هاپاسخ

ی رقبای خود را هم ببینند و نکات هاستند پاسختوانمی

. آموزشی را از این طریق از طریق اساتید دریافت کنند

ی آموزش هااین مطالعه نیز ثابت کرد که استفاده از روش

 بخشدمی مبتنی بر رقابت بازده تحصیلی را بهبود

کند و محیط هیجان می دگیرییا به ترغیب را دانشجویان

 . (۲8)زندمی انگیز و رقابت سالم را رغم

مثبت  تأثیراز جمله نقاط قوت این مطالعه مشخص شدن 

آموزش مبتنی بر بازی در آموزش محتوای ضروری 

این مطالعه . دستیاری طب اورژانس از نگاه فراگیران بود

ی را پیش روی تیم پژوهش باز کرده تربیشی هافرصت

این روش نوآورانه  تأثیراست تا در آینده به بررسی 

. آموزشی بر آموزش فراگیران از نگاه اساتید نیز بپردازد

ی مرسوم و سنتی قبلی این روش این هابر خالف روش

ین تربیشین هزینه ترکمآورد تا با می امکان را فراهم

ن به منظور یادگیری محتوای شور و هیجان را در فراگیرا

در این روش . آموزشی در حین بازی و رقابت ایجاد کرد

یاز ند یکدیگر را داوری کرده و بهم امتتوانمی دستیاران

الزم را  بازخورددهند و از طریق استاد آموزش و 

 . همزمان دریافت کنند

محدودیت ما زمان  هادر ارتباط با طراحی و اجرای بازی

بودجه و  تأمینبدیهی است که در صورت . و امکانات بود

سازی ی بازیهافراهم شدن امکان مساعدت شرکت

از این  توانمیکامپیوتری و طراحی سه بعدی و انیمیشن 

 . استفاده کرد هاحوزه نیز در طراحی سناریو

 در ارتباط با ارزیابی دوره نیز مطالعه حاضر دارای

مطالعه بر  نیا یهاداده ،این که اول. است ییهاتیمحدود

 ساس گزارش افراد شرکت کننده استخراج شده کها

 یطراح لیبه دل ،دوم. یی باشدهاد دارای محدودیتتوانمی

 ریآن، قبل از تفس یذات یهایریمطالعه و سوگ یمقطع

، سوم. در نظر گرفته شود یمالحظات دیبا هالیو تحل جینتا

دستیاران دانشگاه علوم در  که یمطالعه تک مرکز کی نیا

 یکه مطالعات چند مرکز یبود، در حال پزشکی تهران

 یبرای مختلف هاو بیمارستان هابراساس دانشگاه تربیش

تیم پژوهش در مطالعات . است یضرور هاافتهی نیا تأیید

بعدی سعی دارد به ارزیابی عملکرد بالینی و صالحیت 

در سطح  پرسشنامهبالینی دستیاران از طریق طراحی 

  .بعد از برگزاری این دوره بپردازد علمیهیأتاعضای 

 

 گيرينتيجه

جذاب و  جیمه رانیفراگ دگاهیاز د یبر باز یآموزش مبتن

آنها نظرات مثبت و موافق در . است یریادگیدر امر  دیمف

 یهااستفاده از روش. دوره و ادامه آن داشتند یبرگزار

امکان را در گروه طب اورژانس فراهم  نیا یآموزش نینو

 تیرضا زانیو م ارانیدست نیدر ب یآموزش زهیکرد تا انگ

 .دهد شیرا افزا نهاآ

 

 قدرداني

مراتب  و مجریان این مطالعه بدین وسیله نویسندگان

تهیه و طراحی ی که در محترم قدردانی خود را از اساتید

مشارکت داشتند و جلسات آموزشی مبتنی بر بازی 

در این مطالعه  دستیاران محترمی که همینطور کلیه

 دارندمینویسندگان اذعان . دارندمیابراز شرکت کردند 

 . که هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد
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An Implementation of Game-Based Learning in Emergency Medicine 

Residency Program 

 

Mehrad Aghili1, Elnaz Vahidi2, Mohammadreza Pourmoshir3 
 

Abstract 

 
Introduction: Game-based learning (GBL) is rapidly becoming a trend in academic education. In effect, 

games can be used in multidisciplinary interventions; this way, the module can be developed for a specific 

assistant education environment. It can also remove major barriers to medical education. This study 

endeavored to implement and investigate the efficacy of GBL in emergency medicine (EM) residency program 

based on residents’ point of view.  

Methods: This is a cross-sectional interventional study that describe the implementation of GBL and 

evaluation of its efficacy on EM residents learning through Dundee Ready Education Environment Measure 

(DREEM) questionnaire. The population was all EM residents and the course was nearly held for 10 months. 

GBL scenarios were first designed by EM attendings and validated after several sessions by experts in medical 

education. After implementation the course, two valid questionnaires were sent to EM residents and results 

were assessed.  

Results: Forty-two emergency medicine residents were enrolled in this study. The mean age of participants in 

this study was 35. 76 7. 36 and 59. 5% of participants were males. Overall, feedbacks from residents about 

the efficacy of GBL course were positive. Most of them found GBL interesting, exciting and effective in 

learning.  

Conclusion: EM residents were mostly agreed on continuation of GBL course. Game-based learning 

increased students' motivation and participation.  
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