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 پژوهش در جراحی

 جراحیدر آموزش  پژوهش

 **و گـروه متـرجمین *سیدعباس میـرمالک کتردترجمه و تلخیص: 

ها باشند. از این سه، امر آموزش مدتمراقبت از بیمار، تدریس و انجام تحقیق، عملکردهاي سنتی یک واحد دانشگاهی می
گیـرد.  ها مورد حمایت و احترام بخش قرار میز سایر قسمتسرپرست جراحی دانشگاهی بوده است و کمتر ااست که کودك بی

هاي جراحی، شروع به شناخت نقش پژوهش آموزشی و هدایت امر در توسعه و حفظ یک بخـش پویـا و   هرچند که اخیراً، بخش
انـد کـه   نمودهگیري هاي آموزشی جهتهاي در حال توسعه، نیرو و منابع خود را به سمت تقویت فعالیتاند. بخشگسترده کرده

منجر به برجسته شدن نقشی رسمی براي جراح آموزش دهنده و جراح در حین طبابت با رویکردي علمی بـه رونـد تـدریس و    
فراگیري شده است. تحقیق در علوم پایه و عرصه بالینی، هدف گسترش مرزهاي دانش و در نهایت ارتقاء مراقبت از بیماران را در 

اند که و همکارانش، نشان داده Antman» رسد که توسط دیگران درك شود... تنها زمانی به نتیجه میکار .«بر دارد. هرچند که، 
سال به طول بیانجامد تا آن درمان به صورت درمانی پذیرفته شده، در  10بعد از اثبات مفید بودن یک مداخله بالینی، ممکن است 

این نکته است که یک گام مهم در اشاعه علم و دانش، در حال فراموشی هاي مرجع استاندارد درج شود. این، خود نشانگر کتاب
دهد که بر روي است. در روزگاري که دانش جراحی به سرعت پیشرفت است، تحقیق در آموزش جراحی، این توانایی را به ما می

جراحی به صورت علمی بهره جـوییم.   هاي حاصل از تحقیق، در جهت مراقبت بالینی از بیماراناین وقفه زمانی پل زده و از یافته
هاي بهداشتی، به طور چشمگیري در حال تأثیرگذاري بر روي آموزش جراحی هسـتند.  تغییر و تحوالت موجود در ارائه مراقبت

با  هاي آموزشی خود را مورد بازنگري قرار داده و تغییراتی در آن ایجاد کنند تاهاي جراحی باید ساختار برنامهبراي مثال، بخش
تواننـد اثـر   هاي جراحی که تمرکزي عمیق روي آموزش دارند، میآموزش در حیطه بیماران سرپایی مطابقت داشته باشد. بخش

بینی کنند، آن را مورد ارزیابی قرار دهند و نسبت به آن واکنش نشـان دهنـد. تحقیـق در زمینـه     رات را پیشـبخشی این تغیی
تطبیق با تغییرات نیازهاي فراگیري ضروري اسـت. جراحـی کـه در امـر آمـوزش       ونگیـرین پاسخ و چگـچگونگی حصول بهت

ر مرحله از فراگیري، اهم مطالب آموزشی جراحی را شناسـایی کـرده، سـئواالت بـا     ـتخصص دارد، این توانایی را دارد که در ه
بگیرد. هـدف از تحقیـق در آمـوزش    ر آتی تغییرات را بر عهده ـبینی مسیمفهوم تحقیقی را مطرح کند و نقشی فعال، در پیش

در نهایت تقویت طبابت جراحـی اسـت. تحقیـق در آمـوزش      –مانند آنچه که مربوط به کلیه تحقیقات جراحی است  –جراحی 
زش باشد. از آموزش قبل از فارغ التحصیلی گرفته تا مقاطع آمـوزش مـداوم   وجراحی، ممکن است در برگیرنده هر مقطعی از آم
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هـاي تحقیقـاتی   هـا، فرصـت  ی به عنوان یک رشته تحصیلی هنوز نسبتاً جدید است و در بسیاري از زمینهتلقی آموزش جراح
 هاي رایج در آموزش جراحی هستند.آید، بعضی از نکات کلیدي پژوهشوسیعی هستند. آن چه در ادامه می

 مواد درسی
انـد. جمعیـت بیمـاران در    یـادگیري بـوده  هـاي  کننده فرصـت به صورت شانسی تعیین مواد درسی جراحی سنتی، عمدتاً

کند که طیـف وسـیعی از   هاي فراگیري براي دانشجویان در کلیه سطوح بودند، چنین ایجاب میکننده فرصتبیمارستان، تعیین
مشکالت جراحی که در بیمارستان مورد مواجهه قرار خواهند گرفت در نهایت منجر به کسب یک تجربه آموزشی جامع خواهند 

ها باید نقشه راهی را ارائه کنند که بـه  ین رویکرد اتفاقی با تعیین مواد درسی، مورد عالقه دانشجویان نیست. مواد درسیشد. ا
شکلی واقع گرایانه تنظیم کننده رئوس مطالب مربوط به انتظار از دانشجویان در مورد آن چه که قادرنـد در تکمیـل یـک دوره    

 آموزشی انجام دهند، باشد.
اي است بین کفایت و عملکرد ها، بررسی نیازها است. ضرورت یادگیري، فاصلهاحی مواد درسی، یکی از اولین گامهنگام طر

ها، قابلیت اصلی پژوهش در مورد مواد درسی در مقاطع قبل و بعد از فـارغ التحصـیلی   موجود و کفایت مطلوب، ارزیابی ضرورت
هایی که برنامه آنها از دیدگاه دانشجویان با قابلیت احی براي شناسایی عرصهبوده است، در مورد نیازهاي آموزشی دستیاران جر

و کفایت الزم مهیا نشده بود، تحقیق به عمل آمد، مهارت برقراري ارتباط، بیشترین عرصه فاقـد کفایـت مـورد اشـاره در ایـن      
 پژوهش بود.

ت اصلی آموزشی و توانمنـد کـردن برنامـه در    رد مهم طراحی برنامه، شناسایی ملزوماـداوم پزشکی عملکـوزش مـدر آم
ها و اطالعات اپیـدمیولوژیک محلـی،   ها و پس آزمونباشد. نظارت بر بررسی طبابت، پیش آزمونها میثر کاستیؤگیري مهدف

توانند هاي آموزشی بکار گرفته شوند. این نوع از تحقیقات میتوانند در پژوهش در مورد ضرورتهمگی ابزارهایی هستند که می
مستقیما به تعدیل برنامه و در نتیجه براورده شدن نیازهاي شرکت کنندگان بیانجامد. وجود تحقیق در گسترش مـواد درسـی و   

سازد تا نیازهاي مربوط به فراگیري و برنامه هاي توسـعه  را قادر می ریزي در کلیه سطوح آموزش، از ضروریاتی است که مابرنامه
 کند، مورد شناسایی قرار دهیم.ه میاي که نیازها را برآورد

 هابررسی قابلیت
ي صدور جواز و گواهینامه پدید أاي و تحمل فشارهاي مربوط به کسب رها، به اعتبار مسئولیت حرفهعالقه به بررسی قابلیت

، مهمترین عامل در اي را حل و فصل کندهاي مشکالت حرفهاست کلیه جنبه درآید. هرچند اطمینان از این که یک داوطلب قامی
انـد. هنگـام   هاي شناختی تکیـه کـرده  ي اعطاي جواز است، با این حال، این آرا به شکل سنتی بر روي ارزیابی مهارتأصدور ر

هاي معتبر مشخص کننده وجود ارتباط بین آن چـه در ارزیـابی مـورد    ارزیابی یک امتحان، شخصی باید از طریق انجام بررسی
دهد یعنـی آن چیـزي کـه از یـک پزشـک در      ها را تشکیل میاي قابلیتو آن چیزي که فرضیه حرفه بررسی قرار گرفته است

هاي ارزیابی که عبارتند هاي مورد نیاز امتحان ارتباطی با انجام تکنیکرود، معین کند که آیا مهارتاش انتظار میعملکرد روزانه
اي دارد یـا خیـر؟ امتحانـات شـفاهی و     هاي حرفهاي قابلیتد گزینههاي چناز ارزیابی توسط بخش، امتحانات کتبی مانند تست

متمرکز شده است. قابلیت اعتماد  (OSCE) »امتحان بالینی با ساختار هدفمند«اي مانند شوند، ارزیابی پایهمی موردي که اخیراً
هر آن چـه را کـه    یعنی این که تست واقعاًتواند با پایداري، ثبات و قابلیت تکرار آن ابزار توصیف شود. اعتماد ابراز سنجش می

 گیرد، قابلیت اعتماد ضروري است اما براي اعتبار کافی نیست.گوید، اندازه میمی
هـا بـه ویـژه در رابطـه بـا      علیرغم مطالب زیادي که در مورد بررسی و ارزیابی منتشر شده است، اعتبار بخشیدن به روش

مند به تحقیق در مورد ها، به خوبی تثبیت نشده است. کسانی که عالقهیق نتایج تستبینی انجام کار طبابت از طرچگونگی پیش
اي هستند که توسط آنها ارزیابی هستند. ضروري است با مفاهیم قابلیت اعتماد و اعتبار مانوس باشند زیرا این مفاهیم ابزار اولیه

 گیرند.روش امتحان، مورد قضاوت قرار می
امر تحقیق بر روي ارزیابی این است که اهداف و مقاصد مورد آزمون قرار گرفته و تعیـین شـود    یک نقطه شروع در توسعه

هـاي برقـراري ارتبـاط و    اند. مباحثی چون اخالق، مهـارت کدام یک از آنها در سیستم جاري ارزیابی مورد بررسی قرار نگرفته
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گیرند. گام بعدي این است که تصمیم گرفتـه  یابی قرار میتر از سایر موضوعات مورد ارزهاي فنی در حال حاضر کم رنگمهارت
تواند ترین خواهد بود. یک آزمون میهاي مختلف مربوط به امتحانات براي ارزیابی اهداف مورد نظر مناسبشود کدام یک از طرح

 براي تعیین اعتبار، قابلیت اعتبار و قابلیت اجراي آن برگزار شود. 

 تدریس بالینی
ها و عادات هاي مربوط به امور بهداشتی از دانشجویان خواسته شده است تا ویژگیثر در حرفهؤدریس بالینی مدر ارزیابی ت

شش بعد از ابعاد شخصیتی استادان بالینی کارآمد را  Irbyثر است، شناسایی کنند. براي مثال ؤو رفتار استاد را که در نظر آنها م
دهی، شفافیت و اشتیاق، انگیزه، دانش، مـدیریت و قابلیـت بـالینی و    افت: سازماناز طریق تجزیه و تحلیل عوامل یک بررسی ی

 هاي آموزش گروهی.مهارت
Bland, Ullian  وSimpson   نتایج تحقیق را با شناسایی چهار نقش اصلی براي استاد بالینی، خالصه کردند: پزشک (نقـش

کند و اطالعـات  کند)، مدرس (انتخاب کرده سازماندهی میا رائه میمدل)، سوپروایزر (شانس فعالیت را فراهم کرده بازتاب آن ر
 دهد) و انسان (موجودي داراي خصائل انسانی است).می

هـاي  دهـی مراقـب  اند. با تغییرات ایجاد شده در سرویسبالینی در بخش تمرکز کردهتدریس مطالعات به طور اولیه بر روي 
شوند و براي مـدت  زیرا بیماران اغلب قبل از جراحی پذیرفته نمی ،نگ شده استکید بر روي آموزش در بخش کمرأبهداشتی، ت
مانند. این امر براي تدریس جراحی، منجر به افزایش اهمیت سایر فضـاهاي آموزشـی: ماننـد    تري در بیمارستان میزمان کوتاه

آموزشی در اتاق عمل، پرداخته است. ایـن   درمانگاه، آسایشگاه و اتاق عمل شده است. تنها یک مطالعه به طور مشخص به رفتار
اي تفاوت بین رجحان دانشجویان و دستیاران نسبت به رفتارهاي آموزشی مانند اجازه دادن به دانشجو کـه  مطالعه با اصول ویژه

 و اهمیت در آموزش اتاق عمل بکند را یافتند. ”Pathology Emerging“ احساس
و همکـارانش و   Matternوي آموزش پزشکی داخلی در بخش متمرکز شده اسـت.  اي آموزش بالینی بر رمطالعات مشاهده

Irby ثرترین رفتارها با آنان مصاحبه کردند. ؤبا بکارگیري مشاوره استادان براي تعیین مMattern     و همکـارانش دریافتنـد کـه
ار از بیماران در کنار تخت، توجـه بـه   گوش کردن به معرفی موارد تحت مطالعه، هدایت مباحث مورد ارائه، سخنان آموزنده، دید

ریـزي، تفکـر فعـال    بر روي برنامـه ، Irbyمهم هستند.  ،شوداجتماعی همگی در آموزشی که در بخش انجام می -مسائل روانی 
ترین استادان متمرکز شد. نسخه مواد درسی از پـیش  متقابل در معاینه دسته جمعی در بحث و بازتاب آن به عنوان رفتار موفق

هایی از دانشی را که توسط اساتید ماهر استفاده شکل، Irbyعیین شده نیز به عنوان جزء مهمی در آموزش بخش به نظر رسید. ت
ثیر شیوه بیان و محتواي کالم آنان مشخص کرد. هر چنـد  أشود با توجه به تگیرند و احساس میشود و مورد استفاده قرار میمی

در آموزش جراحی دارند. با این وجود این مطالعات در ویزیت دسته جمعی در بخش بـه وقـوع    ثیرات زیاديأکه این دو مطالعه ت
براي بحث در خصوص موارد تحت مطالعه و سخنرانی آموزشی در نظر گرفته  اي عمدتاًپیوستند که در آن جا، زمان قابل مالحظه

عمل، در بخش پر ازدحام جراحی، مجموعه مربـوط بـه   شود. این مجموعه راندهاي سریع بخش که قبل از شروع کار در اتاق می
شوند، متغیر است، متون مربوط بـه بخـش   دقیقه ویزیت می 15اتاق عمل و درمانگاه جراحی پر جنب و جوش با بیمارانی که هر 

آنچـه  آمیز یک استاد در یک حیطه، ممکن است نسبت به هاي موفقیتاند که شخصیت و واکنشتدریس در آموزش، نشان داده
ذاتی بـوده و مربـوط بـه بافـت      ثیر یک استاد محتمالًأکه در سایر مراکز بیمارستانی و آموزشی مورد نیاز است، متفاوت باشد. ت

ست و همکارانش که در یک بخش جراحی انجام شده ا Irby، Matternشخصیتی آن شخص است. همانندسازي و تکرار تحقیق 
در برجسته ساختن تدریس موفق جراحی مفید خواهد بود. تحقیق در تدریس بالینی اطالعـاتی در مـورد رفتارهـاي بـا ارزش     

هاي جراحی موجود هاي مشابه به ویژه در بخشهاي تحقیقاتی براي انجام پژوهشآموزشی فراهم ساخته است و بسیاري فرصت
استادان موفق جراحی از طریق آن، رفتارهاي آموزشی را با فعالیت روزمره خود  است. روشی که استادان مثمر بالینی و خصوصاً

کنند، هنوز به خوبی جا نیفتاده است. فشارهایی از قبیل افزایش تماس بیماران به شکل درمان سـرپایی تحـوالتی در   تلفیق می
ایی یـافتن اسـتاد جراحـی در افـزایش منـابع      کند. پژوهش با تکیه بر روي چگونگی توانآموزش بالینی و متمرکز را ایجاب می

 فراگیري، ارزشمند خواهد بود.
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 گسترش آموزش
هـا  هاي مختلفی داشته باشد که در آن کارگاه کوتاه مدت روشی است که بیش از سایر روشتواند شکلگسترش آموزش می

ده و انگیزه آن کمک به دیگران در انجـام  مورد استفاده است: تمرکز مطالعات بر روي متون مربوط به توسعه آموزش توصیفی بو
 هایشان است.تالش

ربوط به گسترش آموزش ارزیابی نتایج حاصل از کارایی این مداخالت در تغییر ـداخالت مـاده گسترده از مـرغم استفـعلی
ر اولیـه بـر   متون آموزش پزشکی بـه طـو   هاي مربوط به گسترش آموزش دردود است. ارزیابی تالشـوزشی محـارهاي آمـرفت

مطالعاتی که تغییرات کارایی را چه از  بندي انجام شده توسط شرکت کنندکان در کارگاه یا بهره آموزشی آنان، تکیه دارد.درجه
سنجند، بسیار مفید هاي مربوط به گسترش آموزش میطریق نظارت استادان و چه توسط ارزیابی دانشجویان قبل و بعد از تالش

هاي تحقیقـاتی زیـادي موجـود اسـت. اطالعـات      احی که تمایل به افزایش و گسترش آموزش دارد، فرصتخواهد بود. براي جر
بیشتري در موارد چگونگی ارزیابی نیازهاي آموزشی پیش از طراحی کارگاه مورد نیاز است. مطالعات توصیفی مداخالت موفق نیز 

بر روي شرکت کنندگان، نه تنها در مورد گسترش آموزش بلکـه   ثیر مداخالتأدر این زمینه نقش دارند. ارزیابی نتایج بررسی ت
 تر مداوم پزشکی در سطح وسیعی قابل استفاده بوده است.هاي کلیهم چنین آموزش

 آموزش مداوم پزشکی
تر از هـر  ک باید روشنـیک پزش«رد: ـن بیان کـچنی Osler ،»اهمیت مطالعات تکمیلی«وان ـت عنـرانی تحـدر یک سخن

ن روندي است به درازاي زندگی. آموزش قبـل از  ـان دهد که... آموختـون را نشـته افالطـت گفـد حقیقـري بایـگص دیـشخ
اي غیر کامل بـراي یـک سـفر دریـایی     د، اما کافی نیست، مانند این است که نقشهـتواند جهت را نشان دهفارغ التحصیلی می

 اي تهیه کند.حرفه
به آموزش مداوم براي دستیابی به دانش، مهارت و نگرش و یا افزایش آنها بـه خـودي خـود     اي به پرداختننیاز افراد حرفه

هـا در  هاي مطلوب تشوشق یا واداشتن پزشکان به درگیر شدن در آموزش مداوم پزشکی و بهتـرین روش روشن است. سیستم
سال گذشته به این معنا اسـت کـه    50ی در طول اوردها و نظارت بر آنها هنوز جا نیفتاده است. انفجار اطالعات پزشکـارائه دست

گیرد، با کنار گذاشتن آموزش رسمی پزشکی براي یک دهـه همگـی از   را میـوزش پزشکی فـرد در آمـر آن چیزي که فـبیشت
کند که فراگیري و آموختن در سراسر زندگی، مهمتـرین بخـش آمـوزش    شوند، بنایراین آهنگ تغییرات حکم میرده خارج می

 است. مداوم
آوري ها حائز اهمیت است، این فنآوري ویدیویی و جراحی به وسیله روباتآموزش مداوم به ویژه با ابزارهاي جدید مانند فن

هایی است که ممکن است در دوره دستیاري تدریس نشده باشند. چالش فراروي جراحان و آموزش جراحـی،  ها نیازمند مهارت
هاي جدید کمک کنند، تحقیق در این برنامه هـا، هماننـد   یی است که به انتقال دانش و مهارتهاگسترش، اجرا و ارزیابی برنامه

هاي تحقیقـاتی بـا   ها از آزمایشگاه به حیطه بالینی حیاتی است. در شرایط کنونی برنامهتحقیق در مورد چگونگی انتقال مهارت
توانند بر روي گسترش محققین داراي عالیق در این عرصه میبرند. تکیه بر روي این موضوعات، دوران کودکی خود را به سر می

هاي جدید در آینده کمک کنند. در یک مطالعه مربـوط بـه تغییـر و تحـول و     ثیر به سزایی داشته و به انتقال مهارتأها تبرنامه
ور منظم درگیر رونـدهاي  و همکارانش نشان دادند که اغلب پزشکان براي تغییر شیوه طبابت خود به ط Foxفراگیري در طبابت 

تر بوده است. هاي بهداشتی به صورتی کاملتغییرات در شیوه طبابت، تمایل به ارائه مراقبت ءشوند. هر چند که منشامند مینظام
تمایل به رفاه) و موضوعات اجتماعی (قواعد و سنخیت  –با این وجود نیروهاي تغییردهنده شامل موضوعات شخصی (کنجکاوي 

دهد که فراگیري بسته به نیروي ایجاد کننده تغییر، متفاوت است. هنگامیکه تمایل به باشند، این تحقیق نشان می) میدر روابط
شد، مسیر فراگیري بیشتر به سمت حل مشکالت بالینی بود تا زمـانی کـه نیـروي    مراقبت بهتر از بیمار، موجب ایجاد تغییر می

شـدند.  ریزي تجربه آموزش مـداوم، در نظـر گرفتـه نمـی    ها اغلب هنگام برنامهیافتهموجد تغییر، شخصی یا اجتماعی بود. این 
هاي رسـمی بـر روي توانـایی    اند که برنامهبازنگري متون مربوط به دستاوردهاي نتایج برنامه آموزش مداوم پزشکی نشان داده

ربوط به تغییرات در کارآئی واقعی بـالینی یـا   ثر است، اما شرایط مؤهاي شناختی پایان هر دوره آموزش مپزشک در انجام تست
کنند، کمتر از کید میأاند. دوره آموزشی سنتی که تنها بر روي ارائه اطالعات تضعیف بوده دستاوردهاي مراقبت بهداشتی نسبتاً
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هایی اثرند. برنامها بیثیر ناچیزي بر روي دستاوردهاي مراقبت بهداشتی داشته یأشوند و تسایر دوره ها منجر به تغییر کارایی می
کنند مانند تهیه اطالعات مربوط به بیماران، بیشتر احتمال دارد که منجر به ایجـاد  که در زمینه فعالیت روزانه پزشکان، عمل می

وي هاي ویژه عملکرد هر پزشک در زمینه الگوهـاي  هاي ارائه کننده بازتابتغییراتی در کارایی بالینی شوند. هم چنان که برنامه
رائـه  اکـارایی را   هاي چند بعدي که کلید این عناصر و به ویژه اجزایی شامل نمودار یا بازنگرياند. برنامهدر کار طبابت، این گونه

کنند بیشتر از سایر برنامه احتمال دارد که موجب ایجاد تغییرات چه در زمینه عادات و رفتار عادات و رفتار پزشک و چـه در  می
مراقبت بهداشتی شوند. با توجه به منابع و انرژي تخصیص یافته بـه آمـوزش مـداوم پزشـکی، تحقیقـات       عرصه دستاوردهاي

بیشتري در مورد فراگیري پزشک در عرصه کار طبابت، چگونگی شناسایی نیازهاي آموزشی پزشکان، نوع مفیدترین مـداخالت  
آوري، غم وجود پیشرفت سریع در دانش جراحی و فـن درمانی و دستاوردهاي برنامه آموزش مداوم پزشکی، ضروري است. علیر

هایی مانند چگونگی دستیابی به قابلیت، چگـونگی  آموزش مداوم جراحی مورد توجه کمتري قرار گرفته است. پژوهش در عرصه
گردهمائی آوري به شکلی ایمن و در مقیاس وسیع (مانند جراحی الپاروسکوپی) و چگونگی ارزیابی اثرات نشریات، بکارگیري فن

 هاي آموزشی، مورد نیاز است.یا دوره

 کارآموزي رسمی در آموزش پزشکی
هـاي  وزش و تجهیز آنان به مهارتـوزي در عرصه آمـراحان به انجام کارآمـبه نیاز جاي و فزایندهـهاي جراحی به نحبخش

وزشی از کارگاه ـهاي آمیق طیف وسیعی از روشود را از طرـد پایه دانش خـتواننراحان میـبرند. جنه پی میـویژه، در این زمی
ـ  ،شـود درك در رشته مورد نظر میـر به کسب مـکه نهایتاً منجکارآموزي ی ـه تا یک بورس رسمـوزش دو ساعتـآم زایش ـاف

 دهند.
ینی اسـت،  اش در علوم پایه یا بالبراي یک جراح دانشگاهی که مسئولیت تدریس را برعهده دارد، اما عالئق اولیه تحقیقاتی

ترین شیوه آموزشی هاي اولیه تدریس است، مناسببرگزاري آنها گسترش مهراتهایی که هدف از هاي کوتاه مدت یا دورهکارگاه
هاي دو ساعته تا یک روزه، در مورد موضوعات آموزش از طریق اجالس سـالیانه انجمـن آمـوزش    باشد. به عنوان مقدمه، کارگاه

ارائـه   وزش تکمیلی، در مورد مباحث آموزشـی ـاي آمشود، همچنین یک دوره یک هفتهکا ارائه میجراحی و کالج جراحان آمری
اتی آموزش جراحان ـراً یک بورس تحقیقـراحان دانشگاهی طراحی شده است. انجمن آموزش جراحان، اخیـجدهد که براي می

هاي ساالنه ارائـه  راه با نشستـهمقاتی ـناسی تحقیشها در یک دوره کوتاه مدت در مورد روشروع کرده است. این بورسـرا ش
کننـد.  شود. آنها سپس یک مشاور تلقی شده و با کمک این مشاورین پروژه تحقیقاتی آموزشی را گسترش داده و اجـرا مـی  می

 اند. ها تشویق و کمک به کسانی است که از سایر محققین آموزش جراحی جدا ماندههدف این بورس
رش ـهاي الزم براي گستکنند و بر مهارتکی فراهم میـوزش پزشـش را در آمـاي از دانها زمینه گستردهمهر این برناـاکث

ـ   ژه، شامل دورهـویورزد. یک برنامه وزش تأکید میـیقی در آمـهاي تحقراي پروژهـو اج ق و ـهاي روانشناسـی، طراحـی تحقی
شد. براي جراحی که بامیگیري در بزرگساالن (شامل سایکومتریک) شناسی، طراحی مواد درسی در رشته آمار، بررسی فراروش

ترین تواند مناسبیک دوره را به صورت تمام وقت دنبال کند، برنامه دانشگاه ایلینویز در شیکاگو میکند قادر نیست طبابت می
شود، ارائـه  ر همان مؤسسه دنبال میهاي کوتاه به صورت تمام وقت که به وسیله تحقیق دمورد باشد. این برنامه شرکت در دوره

مند به پیگیري دوره به صورت تمام وقت هستند، دانشگاه تورنتو یک بورس همزمان با گذراندن کند. براي جراحانی که عالقهمی
 دوره بخش جراحی دارد.

 تفسیر
ـ  کنند که به گیري را ترویج میها اخیراً تصدي جهتبسیاري از دانشگاه هـاي  ه بـا بکـارگیري روش  شناخت امر آمـوزش ک

تدریس نیاز به ارزیـابی   شود. ارزیابی و قدردانی از هیئت علمی در برابرتحقیقاتی سنتی نیز همچنان ارزشمند است، منتهی می
را شامل شماري هاي عینی موجود نیازهاي بیمهارت در تدریس و گسترش فراگیري توسط دستیاران و دانشجویان دارد. ارزیابی

هنـوز   ،آوردگسترش ابزارهاي ارزیابی دانش موجود، رویکردي ساختاري نسبت به آموزش جراحی با خود به همراه میشود. نمی
هاي مورد نیـاز بـراي   جراحی و سنتی مهارتها در مورد میل به دانستن در سراسر زندگی، تخصص روشن نیست که کدام روش
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هاي اقتصادي زمان الزم براي کارآموزي دسـتیاري  از آن جا که محدودیتتبدیل شدن به جراحی کارآمد و قابل اعتماد، مؤثرند. 
اند، به چـالش کشـیده   ریزي شدهادات طرحـول یا اعتقـکام و اصـریق احـهاي سنتی که از طروشدهند، جراحی را کاهش می

یرزنـده بـراي تـدریس و    هـاي غ شناسی معتبر تحقیقاتی در آموزش جراحی، به ویژه در ارزیابی مـدل شوند. گسترش روشمی
 هاي فنی به موقع و خوشآیند است.آزمودن مهارت
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