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 نامه به سردبير

 

 ینيبال یابيارزش وهيش کیاتاق فرار به عنوان  یمعرف
 

  ییفرشته قلجا، *کشتگر یامينجمه ق

 
 338تا  337 (:50)22؛ 1401 بهمن آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 
 ايراني آموزش در علوم پزشكيسردبير محترم مجله  

 ییو اجرا یعلم یهاتیدر فعالگیری میتصم یو مبنا یدر هر برنامه آموزش یریادگی نفکیمهم و ال یاز اجزا یابیارزش

 تیبه لحاظ اهم استآن  یابیارزش ستمیمشکالت مربوط به س ینیآموزش بال یموانع اصل نیتراز جمله مهم .است

 یینجامهم است. از آ اریبس زین ینیبال یهادر آموزش تیموفق شسنج یبرا ینیبال یابیارزش، ینیآموزش بال یهالعادفوق

ا ر انیدانشجو یهایو توانمند یستگیشا دیبا، از ارکان مهم آموزش یکیبه عنوان  یدر علوم پزشک ینیبال یابیکه ارزش

 یضرور امالًنان کآسنجش ابعاد مختلف عملکرد  یبرا یابیارزش دیمتفاوت و جد یهااستفاده از روش ،کندگیری اندازه

 (. 1است)

در  یسازیکرده است. باز دایپ گاهیاعتبار و جا یپزشک یدر برنامه درس 'یسازیباز' ای یبر باز یمبتن یریادگی راًیاخ

 دجایآن در ا ییبه توانا یسازیاست. ارزش باز یآموزش یهانهیبا زم یباز یهاشامل ادغام مؤلفه یآموزش علوم پزشک

 تیوو تق شیافزا یبرا یبه عنوان ابزار، یبر باز یمبتن یریادگیدارد.  یبستگ انیدر دانشجو یریادگی تیمشارکت و تقو

مورد استفاده قرار  نقاط قوت و ضعف ییکاهش استرس و شناساها، دانش و مهارت یکمک به ارتقا، انیدانشجو زهیانگ

 یارتقا وعالقه  شیافزا عثبا نیبنابرا، کنند کیرا تحر یریادگی یاز اصول اساس یکی، زهیانگ توانندیم های. بازردیگیم

 (.2دانشجو شوند) مسألهو حل  یتفکر انتقاد یهامشارکت فعال و مهارت

ل آن در حا تیکه روز به روز محبوب است هایانواع باز نیاز پرطرفدارتر یکی( در حال حاضر Escape Roomفرار ) اتاق

حل  یو برا رندیگیاتاق قفل شده قرار م کیدر  کنانیو جذاب است که باز یتعامل یهایفرار از باز یهااست. اتاق شیافزا

 یهاتا رمزها و راه حل کنندیم یهمکار گریکدیمشخص با  یبازه زمان کی رمعماها به منظور فرار از اتاق د یسر کی

 یهابا برنامه یفرار آموزش یهااتاق، حال نیهستند. با ا یحیفرار کامالً تفر یهااتاق تربیشدست آورند. ه خروج از اتاق را ب

 یهاو توسعه مجموعه مهارت یرهمکا بیخود و ترغ یریادگی طیدر مح انیجذب دانشجو یبرا یبه عنوان ابزارای حرفه

و مؤثر  دیمف اریبس یریادگی ندیفرآ کیاتاق فرار  یباز .(3هستند) یتربیش تیکردن محبوب دایدر حال پ یمیو ت یاجتماع

 نیتوجه به ا با، نیو استفاده کنند. عالوه بر ا اورندیب ادیدانش به دست آمده در کالس را به  دهدیاست که به آنها امکان م

 (. 4)کندیم قیآنها را به مطالعه تشو، شودیم یمیکار ت شرفتیبخش است و باعث پ تلذ که

                                                 
زاهدان،  ،زاهدان یجامعه دانشگاه علوم پزشک یپرستار قاتیمرکز تحق ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،(یمرب )کارشناس ارشد اتاق عمل ،کشتگر  یامینجمه ق نویسنده مسؤول: *

 ghiamikeshtgar@gmail.com .رانیا

 (ghaljaei-f@yahoo.com) .رانیزاهدان، ا ،زاهدان یجامعه دانشگاه علوم پزشک یپرستار قاتیمرکز تحق ،ییو ماما یدانشکده پرستار ی(، گروه پرستاراری)دانش ییدکتر فرشته قلجا

 18/8/1401تاریخ پذیرش: ، 15/8/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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 و همکار کشتگر یامینجمه ق نامه به سردبیر
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 کی در یپرستار یدانشجو یهاو مهارت هاییتوانا فیهدف توص، ینیبال یابیارزش یسنت یهاکه در روش نیتوجه به ا با

 رانیفراگ یابیرا به ارز یدیارزش جد، ینیبال یابیروش ارزش کیاستفاده از اتاق فرار به عنوان  ،بود یشنهادیپ ینیمورد بال

و احترام  یآموزخود، یمانند مهارت ارتباط ییهاطهیح یابیارز یبرا یفرار فرصت تاقا یوهیبه ش یابی. در ارزشدیافزامی

مانند  یابیارز یسنت یهاروش در .ستین یابیقابل ارز یسنت یابیارز یهاتوسط روش یاست که به راحت گرانیبه د

(OSCEفراگ )هدف ، اتاق فرار نیدر روش نو اام ،رندیگمی قرار یابیمنسجم و فرد به فرد مورد ارز ریبه صورت غ رانی

خود ، یشیاندباز، مسألهحل  قیاز طر رانیونقاط قوت فراگ ینیو استدالل بال هایاستراتژ تیو تقو جادیشامل ا یابیاز ارز

با استفاده  میت کیدر غالب  انیاتاق فرار دانشجو وهیبه ش ینیبال یابیدر ارزش .است یو ارتباط گروه یهماهنگ، یابیارز

 طیپردازند. محمی به حل پازل یو تفکر انتقاد یکارگروه، یارتباط یهامهارت، ینیبال یهامهارت، مسألهمهارت حل  از

 .است رگذاریتاث اریبس آزمون یجهیدر نت ابیبا ارز آنان و نحوه تعامل و ارتباط یابیدر هنگام ارز انیاطراف دانشجو

امر  نیشود و امی در صورت احساس استرس و اضطراب مختل انیدانشجو یمطالعات نشان داده است که عملکرد علم

امن را  طیمح کیدانشجو در  یابیارزش نهیگردد. اتاق فرار زممی یابینسبت به ارزش انیدانشجو ینگرش منف جادیسبب ا

 نیو همچن بهتر ینیبالگیری میتصم، نقاط قوت و ضعف بهتر ییشناسا، زهیبهبود انگ، سازد و سبب کاهش استرسمی فراهم

، میدرک مفاه شیافزا، نمرات هر دوره نیانگیم شیافزا و گرددمی انیدانشجوای بهبود عملکرد حرفه یبرا زهیانگ جادیا

از دوره را در  لیو کاهش نرخ ترک تحص انیمطالب و کاهش اضطراب دانشجو یریادگیاز  انیدرک مثبت دانشجو شیافزا

  .(5دارد) یپ

تفکر  ینیبال یهاطیدر مح انیحاصل شود که دانشجو نانیاطم نیا ینیبال یابیکه الزم است در انجام ارزش یین جاآ از

 یبندتیمشکالت را اولو، برقرار کنند یتعامل مناسب مارانیمناسب داشته و با بای رفتار حرفه، رندیرا به کار بگ یانتقاد

به کار برند و با توجه به  حیرا به طور صح یمراقبت یهارا داشته و روش ینیبال یهادر مورد روش یدانش اساس، ندینما

با  نهیدر زم یمطالعات، نیگردد توسط محققمی شنهادیپ ینیبال یابیاتاق فرار و حل مشکالت موجود در ارزش یمنافع باز

 .انجام شود انیبه دانشجو ردشده و ارائه بازخو یسازهیشب ماریاتاق فرار توام با ب یوهیش به ینیبال یابیارزش

 

 منابع
1. Dehnoalian A, Zare Z, Tatari F. [Evaluating Nursing Students, performance with on Objective Structured 

Clinical Examination]. Research in Medical Education. 2020; 12(4): 29-39. [Persian] 

2. Hwang GJ, Chen CH. Influences of an inquiry‐based ubiquitous gaming design on students’ learning 

achievements, motivation, behavioral patterns, and tendency towards critical thinking and problem 

solving. British Journal of Educational Technology. 2017; 48(4): 950-71 

3. Buchner J, Rüter M, Kerres M. Learning with a digital escape room game: before or after instruction?. Res 

Pract Technol Enhanc Learn. 2022; 17(1): 1-16. 

4. Martin A, Gibbs S. An Escape Room to Orient Preclinical Medical Students to the Simulated Medical 

Environment. MedEdPORTAL. 2022; 18: 11229. 

5. Roman P, Rodriguez-Arrastia M, Molina-Torres G, Márquez-Hernández VV, Gutiérrez-Puertas L, 

Ropero-Padilla C. The escape room as evaluation method: A qualitative study of nursing students’ 

experiences. Med Teach. 2020; 42(4): 403-10. 

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5559-en.html
http://www.tcpdf.org

