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  یپژوهش در جراح

 دانشمند - اصول حیاتی در آموزش جراح 
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  مقدمه

کند، در ورود به جهان نا آشناي مطالعات علمی در مواجهه با دستیار جراحی زمانی که در دنیاي طب بالینی احساس راحتی می
باید تصمیم . اي تحقیقاتی با دقت برگزیده شوددر آغاز باید یک ناظر تحقیق انتخاب شده و پروژه. گیردار میهاي چندي قرچالش

ها و هیئت نظارت بر پایان نامه شوید یا خیر؟ و اگر وارد شدید باید دورهبگیرید که آیا وارد یک برنامه آموزشی فارغ التحصیلی می
  .اي انتخاب شوندچنین برنامه
این روند منجر . التحصیل در امور علمی تبدیل شودگردد، وي باید به یک دانشجوي فارغکه آموزش روش تحقیق آغاز می زمانی

هاي عمل و در عین حال نا امیدي از سیر کند امور تحقیقاتی هاي جراحی، اتاقبه اضطراب قابل توجه ناشی از جدا گشتن از بخش
  .خواهد گشت

هاي بعدي که عبارتند از ارائه خالصه مقاله یابد، چالشز روند تطابق با زندگی آزمایشگاهی کاهش میزمانی که فشارهاي ناشی ا
  .نمایدالمللی رخ میهاي ملی و بینهاي علمی و شرکت در کنفرانسبه همایش

  :چکیده
در خالل فراگیري جراحی، تهیه مقاله و پایان نامه  و در برنامه آموزش دستیار جراحی، آموزش روش تحقیق گنجانده نشده است

 .شودهایی است که در این مقاله به آن اشاره میمحقق مستلزم چالش -آموزش جراح . شودبا آن آشنا می
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  برنامه تحقیقاتی خود را طرح کنید
اگر توسط دانشمندي در آزمایشگاه . اهنماي تحقیقاتی استشود، یک ناظر و راولین انتخاب هر دستیاري که وارد آزمایشگاه می

در اکثر موارد دستیار تمایل به آموختن علم دارد و ناظر یا . شودوي استخدام شده باشید، این امر از پیش انجام شده محسوب می
ک واحد تحقیقاتی مشغول بکارند، اي ندارد و انتخاب یک ناظر تحقیق از میان هزاران دانشمندي که در یمشاور از پیش انتخاب شده

  :توانند روند فوق را تسهیل نمایندادات زیر میـپیشنه. تواند کاري بس دشوار باشدمی
با این اوصاف . ري خواهید داشتـق دیده باشید، نیاز به نظارت و سرپرستی بیشتـري در امر تحقیــ هر قدر آموزش کمت1
  ها و دانشجویان وق تخصصی و تکنسینـهاي فب دورهـربی در قالـمج اب نمایید که اساتیدـگاهی را انتخـآزمایش

  .داشته باشد
برخالف بازار سرمایه، کارهاي . ـ سابقه کاري فردي را که قرار است به عنوان ناظر بر تحقیق برگزینید در نظر داشته باشید2

. وي در آینده خبر دهند و باید مورد توجه قرار گیرندتوانند از کارهاي برجسته تحقیقاتی برجسته تحقیقاتی یک فرد در گذشته می
  هاي تحقیقاتی یک فرد تواند شما را با سودمندي و تنوع برنامهاي مدالین مییک بررسی سریع در نرم افزار رایانه

  .آشنا سازد
نی مدتی که در اختیار شما است، گذاري طوالاگر سرمایه. ـ با ناظر تحقیقاتی مالقات نموده و نگاهی نیز به آزمایشگاه بیندازید3

خود را به صرف عالقه به یک ناظر . مورد توجه قرار بگیرد، تعامل بین ناظر تحقیق و دانشجو در درجه اول اهمیت قرار خواهد گرفت
  ي ندارید، اتحقیق ملزم به انتخاب وي به عنوان ناظر تحقیق خود ندانید، اما در اجتناب از انتخاب ناظر تحقیقی که به وي عالقه

  . کامالً جدي باشید
التحصیلی که منجر به اخذ مدرك فوق تصمیم بعدي معموالً بر این امر متمرکز است که آیا به یک برنامه تحقیقی رسمی فارغ

 باشد، اما به خاطر داشته باشید که زمانگردد، وارد بشوید یا خیر؟ اگر چه تصمیم نهایی تصمیمی شخصی میلیسانس یا دکترا می
تر موارد مورد التحصیلی شدید هر چه سریعاگر وارد یک برنامه فارغ. باشدسال می 4و  2ها به ترتیب مورد نیاز براي تکمیل این دوره

هاي آسان با تأکید بر هاي خود را بر پایه اصول عملی انجام دهید و از انتخاب دورهانتخاب دوره. نیاز براي آن دوره را تکمیل کنید
شما مطالعات متمرکز بسیاري در حوزه تحقیقاتی . اید، خجالت زده نشویداي که قبالً در دانشکده پزشکی کسب نمودههپیش زمین

انتخاب یک هیئت بررسی . شوند به حداقل تقلیل داده شوندخود خواهید داشت، پس احتماالً باید زمانی که صرف مسایل جنبی می
شته باشید که پیش از این که شما از پایان نامه خود دفاع کنید، هیئت مذکور باید پایان نامه به خاطر دا. پایان نامه حائز اهیمت است
  .لذا سعی کنید که افرادي داراي وجهه خوب از جهت کاردانی و مشارکت برگزینید. شما خوانده و تأیید نماید

  گذار از یک جراح به یک دانشمند را انجام دهید
تواند به صورت کند، اضطراب ناشی از جدا شدن از جراحی میهاي آزمایشگاهی خود را آغاز میزمانی که دستیار جراحی آموزش

تا زمانی که لذت تحقیقات را نچشیده باشید، اضطراب ناشی از قطع ارتباط با . مانع بزرگی بر سر راه انطباق او با زندگی جدید رخ نماید
تواند شامل شرکت منظم در مباحث بالینی و انجام مواجهه با چنین مشکلی می راهکارهاي. تواند چشمگیر باشدهمکاران دستیار می

  .هاي آموزشی فرصت این کار را بدهند، شودهاي تلفنی در امر خدمات جراحی در صورتی که برنامهمشاوره
بوده و کمتر موجب ایجاد تر به خاطر داشته باشید که خواندن یک مقاله بالینی از خواندن یک مقاله علمی صرف، به مراتب ساده

کنید، در ارتباط شود و شما را به میزان بیشتري با امور مهم زندگی و تعریفی که از خود به عنوان یک متخصص ارائه میاضطراب می
  .  نگه خواهد داشت

رصه علمی بسیار گیرد، این است که تمرکز بر روي مطالب در عبخش مهمی از این تحول در شما که به ندرت مورد بحث قرار می
گیرد تر در آموزش علمی تأکید بر یک روند صورت میبه بیان ساده. پیونددمتفاوت از آن چیزي است که در دنیاي بالینی به وقوع می

تواند موجب کاهش اضطراب رایج ناشی درك این اختالف می. پذیرددر صورتی که در آموزش بالینی تأکید بر یک دستاورد صورت می
  ها را در عوض چند ساعت ایم که پاسخهمانند دستیاران ما نیز عادت کرده. کند پیشرفت در یک تحقیق علمی شود از آهنگ

به دست آوریم؛ به عنوان مثال پاسخ یک بیمار به تزریق یک سرم نرمال سالین یا نتیجه یک رادیوگرافی، خواه بیمار در بخش یا در 
  .  هاي ویژه بستري باشدبخش مراقبت
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عرصه تحقیقات علمی باید عادت کنیم که نتایج را در عرض چند روز یا چند هفته به دست آوریم، به عنوان مثال نتیجه یک  در
  .الکتروفورز یا نتایج بیان یک پالسمید یا به دست آوردن توالی یک پروتئین

به عنوان یک . تر خواهد بودامور سادههر قدر زودتر متوجه این تفاوت مقیاس زمانی شوید و آن را بپذیرید، تطابق شما با 
  :راهنمایی نه چندان مناسب از زمان ورود به آزمایشگاه ترتیب زمانی زیر را براي توالی مراحل مختلف در نظر داشته باشید

  
 تا چهار هفته ترس و اضطراب و سردرگمی - 

 در علوم بالینی تا سه ماه به صورت یک کارآموز آزمایشگاهی تازه کار و معادل یک کارمند ساده - 

 تا شش ماه افزایش اعتماد به نفس - 

 تا هشت ماه قطع تدریجی وابستگی در انجام آزمایشات - 

 توانید به تنهایی پرواز کنیدماه دوازدهم می - 

  زندگی آزمایشگاهی
البته این امر تا حدود . هاي بالینی باشدزندگی در آزمایشگاه براي کار آموزان جراحی ممکن است متنوع و حتی به سختی بخش

در اکثر مواقع ساعات کاري برخالف انتظار . زیادي به اهداف شما و انتظارات ناظر تحقیق و سرعت کار در آزمایشگاه بستگی دارد
ریزي روزانه مهتواند شما را در امر برناچند قانون ساده می. باشدهاي بالینی میهمکاران بالینی همسان با ساعات کاري بخش

  :آزمایشگاهی کمک کند
  
البته این امر ممکن است به مذاق ناظر تحقیق . زمان منظور کنید ،کنید نیاز داردـ براي هر کاري دو برابر آن زمانی که فکر می1

  .چندان خوشایند نباشد، اما به شما در امر طراحی یک جدول زمانی تحقیقاتی، کمک شایانی خواهد کرد
اکثر کارهاي آزمایشگاهی قبالً حداقل توسط یک نفر انجام شده . پرسیدن درباره پروتکل هراسی به دل راه ندهید ـ از زیاد2

جویی به میزان بسیار در تواند موجب صرفهاین امر می. است و اکثر دانشمندان تمایل بسیار به تقسیم تجربیات خود با دیگران دارند
  .هاي سودمندي شوداريوقت و انرژي شما شده و منجر به همک

ریزي آزمایشات و نتایج حاصله ـ با ناظر تحقیق به خصوص در مراحل ابتدایی آموزش تحقیق بارها صحبت کرده و درباره برنامه3
هاي مختلفی براي شکست یک آزمایش وجود دارند و در مجموع تنها یک را براي موفقیت آن موجود است راه. با وي به بحث بنشینید

  .ن فرصت مغتنمی است که ناظر تحقیق طریق دستیابی به راه آخر را بشناسدو اکنو

  هاارائه خالصه مقاالت و شرکت در همایش: زندگی در سفر
رود که امکان تبادل اطالعات علمی با ارائه خالصه مقاالت و شرکت در اجالس بخش مهمی از روند تحقیقات علمی به شمار می

هاي مربوط به علوم پایه معموالً همایش. سازدراهم میـو فرصت برقراري ارتباطات و رشد فردي را ف ركـاي مشتهمکاران در زمینه
التحصیلی در قالب پوستر به ارائه مقاله خود هاي بعد از فارغوم بالینی رسمی بوده و اکثر دانشجویان دورهـهاي علکمتر از همایش

تواند نظریات اخذ بازتاب مستقیم از کسانی است که به کار شما عالقمندند و این امر میاین راه رویه خبی براي مالقات و . پردازندمی
  .جالب بسیاري براي مطالعات آتی شما فراهم آورد

تواند هاي بالینی فرصت مغتنمی است براي مالقات همکارانی که داراي ذهنیت مشترك با شما هستند و برخی اوقات میهمایش
هاي بالینی و علوم پایه باید شرکت در هر دو نوع همایش. قاالت شما در جوامع بزرگتري از جراحان ایجاد نمایدموقعیتی براي ارائه م

ترین راه براي شرکت در یک ساده. دست کم یک بار تجربه شود، زیرا تجارب حاصل از شرکت در این اجالس متفاوت خواهند بود
باشد، ناظر تحقیق هم در انتخاب همایش و ن آن از سوي برگزار کنندگان همایش میهمایش ارائه خالصه مقاله و مورد قبول واقع شد

  .هم در طراحی ارائه خالصه مقاله نقش بسیار مهمی خواهد داشت
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  تواند اضطراب ناشی از فرا رسیدن تاریخ همایش را زمانی که خالصه مقاله مورد قبول واقع شد چند قانون طالیی می
  :کاهش دهد

ها شرکت کننده زیادي دارند و تعداد پروازها به خصوص به شهرهاي اکثر همایش. هواپیما و هتل را خیلی زود رزرو کنیدـ بلیط 1
هاي نزدیک مکان همایش ممکن است به سرعت پر شوند و این امر منجر به همچنین هتل. کوچک ممکن است خیلی محدود باشد

از مزایاي خدمات همایش در مورد محل سکونت یا رزرو هتل در صورت موجود . دماندن دانشجو در خارج هتل و در معرض سرما شو
  .بودن استفاده نمایید

احساس تحت کنترل بودن شرایط هنگامی که براي دریافت مدرك ثبت نام . ـ در صورت امکان پیشاپیش ثبت نام را انجام دهید2
  .نمایید و صف ناپذیر استآماده شده، مراجعه می

  .کت در یک همایش وسایل کمی با خود ببرید و کراراً با منزل تماس داشته باشیدـ هنگام شر3

  نکات ضروري
  .ـ یک آزمایشگاه با نظارت خوب و تخصص فنی را انتخاب نمایید1
 ـ از نرم افزار مدالین یا یک برنامه تحقیقاتی دیگر براي بررسی سوابق کاري ناظر تحقیق و آزمایشگاهی که مورد نظر دارید،2

  .استفاده نمایید
ـ با ناظر تحقیق خود و اعضاي آزمایشگاه گفتگو داشته باشید تا مطمئن شوید که در موقعیت جدید فعالیتی مولد خواهید 3
  .داشت
  .تر واحد درسی نظري را از سر راه برداریدـ هر چه سریع4
  .ـ هیئت بررسی پایان نامه خود را با دقت انتخاب کنید5
  .ریف و کنترل شده به شکلی منظم با کارهاي بالینی داشته باشیدـ ارتباطی قابل تع6
  .ـ به شکلی منظم و به ویژه در ابتداي دوره آموزشی خود با ناظر تحقیق خود مشورت کنید7
  ـ هر چه سریعتر براي رزرو بلیط هواپیما و هتل محل همایش اقدام نمایید و به خصوص اگر قرار است به ایراد 8

  .یدسخنرانی بپرداز

  تفسیر
ن است، موضوع مورد ـها و خالصه مقاالتی که ممکها، مقالهاران وارد آزمایشگاه شوند، باید پروتکلـها پیش از آن که دستیمدت

تواند به اطمینان از این موضوع که دستیاري الیق در این دوره زمانی ارزیابی دو جانبه می. تحقیق آنها را پوشش دهند، مطالعه کنند
ما در جستجوي دستیارانی هستیم که پیشاهنگ خود بوده و از توانایی . ارده شده است، کمک کندـاهی مناسب گمآزمایشگ

هایی که ها و ارزشطرز برخورد، توانائی. سازماندهی و ثبت کارهاي انجام شده و توانایی به اثبات رسیده در امر نگارش برخوردار باشند
  . شوند در امر تحقیقات آزمایشگاهی نیز از ارزشی یکسان برخوردارندنی میوفقیت در طب بالیـراز مـمنجر به اح


