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 نهیو آموزش در اتاق عمل، زم دیآ یشمار م  به یکیتکن ریو غ یکیتکن یها آموزش مهارت نهیدر زم رانیفراگ یریادگیاتاق عمل، محور  زمینه و هدف:

آموزش در موضوع،  نیسازد. با وجود ا یفراهم م یجراح ارانیدستبه خصوص مختلف،  یها گروه رانیفراگ یرا برا یضرور ینیبال یها تیکسب صالح

راهبردها و  نیبر ا یمطالعه با هدف مرور نی. ااجرا همراه باشد های تدریس اثربخش، الزم و قابل  خواهد بود که با روش مؤثراتاق عمل در صورتی 

 اتاق عمل انجام گرفت. تیدر موقع ارانیدست یریادگیو  سیتدر تیتقو یها روش

 یاطالعات یها گاهی. جهت انجام مطالعه، پاگردیدمتون انجام  یو بررس یا بود و بر اساس مطالعات کتابخانه یمروراز نوع حاضر،  تحقیق کار: روش

PubMed ،SID  وMagiran یو موتور جستجو Google Scholar 60 و مناسب مورد جستجو قرار گرفت یها واژه دیبا استفاده از عبارات و کل 

مورد استفاده قرار  تدوین پژوهش حاضرداده شد و در  صیبا هدف مطالعه تشخ همسومقاله  22دست آمده،   شد. از مجموع مقاالت به افتیمقاله 

  گرفت.

و  سیتدر تیتقو یها راهبردها و روش ،آموزش در اتاق عمل یساختار کل» دست آمده، در سه بخش  مقاالت به یحاصل از بررس طالعاتا ها: افتهی

 شآموز ندیراهبردها در قالب فرا نیکاربرد ا نیز انیه شد. در پایو ارا یبند دسته «ساختارمند آموزش در اتاق عمل یها مدل و در اتاق عمل یریادگی

 .گردید هیو ارا یبند جمع یو پس از عمل جراح یعمل جراح نیح ،یاز عمل جراح شیشامل سه مرحله پ ینیبال

 یا ژهیو یها ها، آموزش در اتاق عمل را با چالش یژگیو نیاست و هم یخاص یها یژگیفرد با وه منحصر ب ینیبال تیاتاق عمل، موقع: یریگ جهینت

ه شده، یارا یها مدل یبر مبنا با ساختار صحیحه آموزش یارا مچنین،و ه مؤثر سیتدر یها  از راهبردها و روشحال، استفاده  نی. با اسازد میرو  روبه

 .سازدفراهم  ینیبال تیموقع نیرا در ا یریادگیو  سیتدر یارتقا نهیزم دتوان یم

 اریدست ،یجراح ،یریادگی س،یاتاق عمل، آموزش، روش تدر: ها کلید واژه
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 مقدمه
 آموزش زمینه در فراگیران ییادگیر محور عمل، اتاق

 و آید می شمار  به تکنیکی  غیر و کیتکنی جراحی، های مهارت

 فراگیران برای را ضروری بالینی های صالحیت کسب زمینه

 فراهم جراحی دستیاران خصوص به مختلف، های گروه

 است فرده ب منحصر محیطی عمل، اتاق محیط .(1، 2) سازد می

 و افراد بین تعامالت اساس بر محیط، این در یادگیری .(3)

 بین آموزشی مواجهات و جراحی مورد اساس بر چنین،هم

 مواجهات عمل، اتاق در .(4) گیرد می شکل فراگیر و استاد

 کوتاه، اغلب فراگیران و بالینی استادان بین آموزشی

 وجود با واست  طلبانه فرصت و ریزی برنامه بدون خودبخودی،

 تدریس از ای گسترده تجربه عمل، اتاق استادانبیشتر  که این

 توانایی آنان از محدودی تعداداما  دارند، عمل اتاق در

 را آموزشی مواجهات و ها فرصت ینا سازی بهینه و سازی غنی

 و اهکارهار با بالینی استادان که است الزم ،بنابراین .(5) دارند

 شوند. آشنا عمل اتاق در یادگیری و تدریس تقویت های شیوه

 توانایی یادگیری، اصول و اراهکاره با جراحی استادان آشنایی

 زمینه و دهد می افزایش مؤثر آموزش هیارا برای را ها آن

 هستند، هم با فراگیر و استاد که را هایی فرصت به بخشی ارزش

 استادان های ویژگی و توانایی بر عالوه .(1 ،6) سازد می ایجاد

 یادگیری که است عواملی جمله از نیز، یادگیری محیط بالینی،

 سایر مانند هم عمل اتاق در .(7) دهد می قرار ثیرأت تحت را

 ایجاد در مهمی نقش یادگیری محیط بالینی، های موقعیت

 برخی کهبه طوری  ؛(8) کند می ایفا یادگیری های فرصت

 های فرصت از ای مجموعه را بالینی یادگیری محیط مطالعات،

 فراگیران به آموزشی دوره یک طول در که دانند می یادگیری

 اجتناب سبب نامطلوب، یادگیری محیط .(9) شود می هیارا

 و شوقاز بین رفتن  و جراحی اعمال انجام از جراحی دستیاران

 .(7) شود می جراحی های مهارت یادگیری برای کافی انگیزه

 صورت به جراحی و است زیاد خطرات با محیطی عمل اتاق

 محیط این در عالوه، به .دارد همراه بهرا  زیادی خطرات ذاتی

 عملکرد رد وگذا می  ثیرأت بیمار امنیت بر انسانی عوامل بالینی،

 شمار به جراحی موفقیت در حیاتی و اصلی عنصر جراح،

 های محدودیت و آموزشی ساعات محدودیت .(3 ،4) درو می

 بالینی محیط این در را آموزش نیز، عمل اتاق در بالقوه زمانی

 ها محدودیت این رفع جهت در .(2 ،3) دهد می قرار ثیرأت تحت

 از است الزم ،عمل اتاق در یادگیری -آموزش فرایندی ارتقا و

 استفاده مؤثر تدریس های شیوه و نوین آموزشی رویکردهای

 و هدفمند آموزش از استفاده با که چرا ؛(4 ،6 ،7)شود 

 برای را فراگیران رشد زمینه توان می که است شده ریزی برنامه

 استادان .(4) آورد فراهم شایسته جراحانی به شدن تبدیل

 های روش از استفاده و فراگیران هدایت با تجربه، با جراحی

 آموزش برای را نظیری بی های فرصت توانند می ،مؤثر تدریس

 مطالعاتنتایج  (.4 ،6 ،7 ،10) کنند ایجاد عمل اتاق در ها آن

 راهبردهای کاربرد ،موارد برخی در که دده می نشان متعدد

 های مدل و ها روش کاربرد هم موارد برخی در و آموزشی ساده

 ایجاد به تواند می ،ای مرحله چند و صحیح ساختار با تدریس

 در مثال، عنوان به کند. کمک آموزشی های فرصت این

 هیارا است، شده انجام همکاران و Kieu توسط که ای مطالعه

 مؤثر آموزشی ساده راهبرد یک عنوان به فراگیران، به بازخورد

 اتاق در بالینی گیری تصمیم توانایی کسب و یادگیری تقویت در

 van der توسط که دیگری مطالعه در (.3) است شده بیان عمل

Houwen آموزش فرایندهای گرفت، انجام همکاران و- 

 در و بالینی استادان و فراگیر بین تعامالت قالب در یادگیری

 و شده توصیف برونداد و فرایند درونداد، شامل مدلی قالب

 فرایندهای این رخداد جهت نیاز  مورد آموزشی راهکارهای

 و حین قبل، آموزشی راهکارهای شامل چارچوبی در یادگیری

ز نی Lyon پژوهش (.13) است شده هیارا جراحی عمل از بعد

 به ساختاردهی لزوم و یادگیری -آموزش فرایندهای پویایی به

 ایجاد جهت مدلی و داشت کیدأت عمل اتاق در آموزش فرایند

 بالینی موقعیت این در یادگیری -آموزش فرایندهای ساختار

 (.14) نمود هیارا

 

 



 همکار ورحیمی  ...در اتاق عمل ارانیدست ینیآموزش بال

32 

 های موقعیت در یادگیری که داشت توجه باید ،کلی طور به

 تعامالت حاصل و دهد می رخ لینیبا تدریس دنبال به بالینی

 در آنان دادن شرکت و بالینی یادگیری محیط با فراگیران

 بالینی استادان سوی از شده بینی پیش یادگیری های فعالیت

 و آموزشی راهبردهای از استفاده ،بنابراین .(11) است

 به تواند می بالینی، موقعیت هر با متناسب تدریس های روش

 کسب زمینه وکند  کمک یادگیری و تدریس های فرایند تقویت

 ضرورت به توجه با سازد. فراهم فراگیران برای را توانمندی

 و عمل اتاق موقعیت در یادگیری و تدریس فرایندهایی ارتقا

 های روش و آموزشی راهبردهای کاربرد و آشنایی اهمیت

 بررسی هدف با حاضر مطالعه بالینی، استادان توسط تدریس

 تقویت متنوع های روش و راهبردها معرفی و تعددم مطالعات

 -آموزش فرایند ارتقای و عمل اتاق در یادگیری و تدریس

 گرفت. انجام بالینی موقعیت این در یادگیری
 

 کار روش
 مطالعات اساس بر و بود مروریاز نوع  حاضر مطالعه

 معرفی و بررسی هدف با و متون بررسی و ای کتابخانه

 اتاق در یادگیری و تدریس تقویت متنوع ایه روش و راهبردها

 بالینی موقعیت این در یادگیری –آموزش فرایند ارتقای و عمل

 و SID اطالعاتی های پایگاه ،مطالعه این در گرفت. انجام

Magiran، اطالعاتی پایگاه و فارسی مقاالت جستجوی جهت 

PubMed، قرار جستجو مورد التین مقاالت جستجوی جهت 

 جهت نیز، Google Scholar جستجوی موتور از گرفت.

 استفاده با التین مقاالت شد. استفاده مقاالت جستجوی تکمیل

 Education) عمل اتاق و آموزش های واژه کلید و عبارات از

and operating room)، عمل اتاق و یادگیری (Learning 

and operating room )عمل اتاق در تدریس و (Teaching 

and operating room) بازه در و مقاالت عنوان قسمت در 

 جستجوی جهت .جستجو گردید 2016 تا 2000 سال زمانی

 در 1395 تا 1385 های سال بین زمانی بازه نیز، فارسی مقاالت

 معادل استفاده، مورد عبارات و ها واژه  کلید و شد گرفته نظر

  بود. التین های واژه کلید فارسی

 مقاله 56 شامل مقاله 60 ،موعمج در نخست، مرحله در

 جهت از ابتدا در مقاالت این شد. یافت فارسی مقاله 4 و التین

 سبب به مقاله 14 و گرفت قرار بررسی مورد بودن تکراری

 جهت از مقاالت ،دوم مرحله در شد. حذف بودن، تکراری

 مرحله در .گردید حذف مقاله 10 و بررسی عنوان با ارتباط

 مقاالت کامل متن بودن دسترس در تجه از مقاالت ،سوم

 مرحله در شد. حذف مقاله 7 و گرفت قرار بررسی مورد

 مطالعه هدف با ارتباط جهت از مجدد طور به مقاالت ،چهارم

به  مقاله 22 ،نهایت در وگردید  بررسی تر دقیق صورت به و

 مقاالتی و شد داده تشخیص مطالعه هدف با مرتبططور کامل 

 ها مدل آموزشی، راهکارهای هیارا و بررسی به دقیق طور به که

 وارد بودند، پرداخته یادگیری و تدریس تقویت های روش و

 در مطالعه به ورود جهت مقاالت بررسی فرایند شد. مطالعه

 وارد که مقاالتی مشخصات واست  شده داده نشان 1شکل 

 .است شده هیارا 1 جدول در ،اند شده مطالعه
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 مقاالت انتخاب و جستجو فرایند: 1شکل 

 

 مقاله تدوین جهت منتخب مقاالت مشخصات :1 جدول

 منبع مجله نام مطالعه نوع مطالعه مورد تیجمع نمونه حجم مداخله

 جراحی اعمال از ویدئو ضبط

 اتثیرأت بررسی و آموزشی

 ویدئو اساس بر گری مربی

 5 و 4 سال دستیار 10
استادان  و دستیاران

 جراحی
(35)همکاران و  JAMA Surgery ترکیبی Hu 

 مواجهات نمودن ساختارمند

 بررسی و عمل اتاق در آموزشی
 آموزشی ات ثیرأت

 به جراحی عمل 64

 مورد ساختارمند شیوه

 گرفته قرار بررسی

 است.

 مربیان و دستیاران

 جراحی
 ترکیبی

Australian and New 

Zealand Journal of 

Obstetrics and 

Gynecology 

Leung   و همکاران

(30) 

 بازخورد استراتژی دو ثیرأت بررسی

 آموزش بر پرسشگری و

 اتاق در تکنیکی  غیر های مهارت

 عمل

 روتین جراحی اعمال

 )سال ارشد دستیار 11

 69 و پنجم( تا سوم

 مشاهده مورد جراحی

 است. گرفته قرار

 جراحی دستیاران
 بالینی کارآزمایی

 تصادفی غیر
Annals of Surgery 

Dedy  و همکاران

(25) 

 تقویت راهبردهای بررسی و مرور

 عمل اتاق در تدریس
 مروری - -

American Journal of 

Obstetrics & 

Gynecology 

Brittany S. 

(33)  

 بهترین عنوان به بازخورد معرفی

 عمل اتاق آموزش در حل راه
- - Commentary JAMA Surgery 

Schenarts  و

Flowers (39) 

 :جستجو شدهتعداد کل مقاالت 

 مقاله 60

 :تعداد مقاالت پس از حذف موارد تکراری

 مقاله 46
 

تعداد مقاالت پس از بررسی مجدد و دقیق 

 مقاله 29: جهت ورود به مطالعه

 بررسی اولیه مقاالت از جهت ارتباط با عنوان 
تعداد مقاالت حذف شده پس از بررسی 

 مقاله  10اولیه: 

ترس بودن متن بررسی مقاالت از جهت در دس

 کامل

 : تعداد مقاالت منتخب جهت تدوین مقاله

 مقاله 22

ر تعداد مقاالت حذف شده به سبب د
 مقاله 7دسترس نبودن متن کامل: 
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 تحت آموزشی مدل یک پیشنهاد

 برای Zwisch model عنوان

 عمل اتاق در آموزش

- - - 
Journal of Surgical 

Education 

DaRosa   و همکاران

(36) 

 یک در جراحی های برنامه

 ارزیابی مورد آنالین نظرسنجی

 گرفت. قرار

 جراحی برنامه 258

 قرار ارزیابی مورد

 گرفتند.

 جراحی های برنامه

 ACGME دستیاری
 Journal of Surgical توصیفی

Education 

Snyder  و همکاران

(38) 

 و ها ویژگی شناسایی

 جراحی استاد های شایستگی

 و زنان جراحی استاد 5

 و زنان دستیار 16

 مامایی

تئوری گراندد -  Academic Medicine 
Skoczylas,  و

 (41همکاران )

 بین کالمی تعامالت بررسی

 اعمال حین فراگیران ودان استا

 جراحی

 مورد تعامل 1306

 گرفته قرار بررسی

 است.

تئوری گراندد -  Surgery 
Roberts  و همکاران

(10) 

 های مهارت اکتساب مدل هیارا

عمل اتاق در جراحی  
- 

 جراحی فراگیران

 سطوح در زنان

 مختلف

 کیفی

European Journal of 

Obstetrics & 

Gynecology and 

Reproductive 

Biology 

van der Houwen  و

 (13همکاران )

 فراگیران واستادان  ادراک تحلیل

 بر مبتنی آموزش از جراحی

عمل اتاق در صالحیت  

 فراگیر و استاد 10

 جراحی

 فراگیران و جراحان

عمومی جراحی  
 (3و همکاران ) Education for Health Kieu کیفی

مرور و بررسی مطالعات جهت 

رهای تقویت آموزش ارایه راهکا

 جراحی

 World Gournal of مروري - -

Surgery 

Jeffree  وClarke 

(5) 

 در یادگیری -یاددهی مدل هیارا

 عمل اتاق
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 ها یافته
 سه در مطالعه جهت شده مرور مقاالت از حاصل نتایج

 عمل، اتاق در آموزش کلی ساختار» شامل کلی بخش

 و عمل اتاق در یادگیری و تدریس تقویت ایه راهکار

بندی  دسته« در اتاق عمل تدریس صحیح ساختار با های مدل

 قالب در راهکارها این کاربرد هم پایان در (.2 )جدول شد

 جراحی، عمل از پیش» مرحله سه در بالینی آموزش فرایند

 هیارا و بندی جمع «جراحی عمل از پس و جراحی عمل حین

 .گردید

 : مضامین اصلی حاصل از مرور مقاالت2ول جد

 ها یافته اصلی مضامین ردیف

 عمل اتاق در آموزش کلی ساختار 1

 عمل اتاق در یادگیری و تدریس تقویت راهبردهای 2

 عمل اتاق در تدریس ساختارمند های مدل 3

 

  عمل اتاق در آموزش کلی ساختار .1

 یادگیری طمحی یک در که است تعاملی فرایند یک آموزش

 فرایند .(9) گیرد می شکل کننده  حمایت و کننده  تسهیل

 اساسی عنصر سه شامل بالینی آموزش در یادگیری -یاددهی

است « یادگیری زمینه و آموزشی ناظر یا بالینی استاد فراگیر،»

 که مؤثر بالینی تدریس یا و مؤثر بالینی آموزش هیارا جهت .(8)

 شده  ریزی برنامه ارتباطات و تعامالت تری اختصاصی شکل به

 سه هر که است ضروری طلبد، می فراگیر و بالینی استاد بین را

 ایفای یمؤثر نحو به و باشند داشته را الزم های ویژگی عنصر،

 موضوع این از نیز، عمل اتاق موقعیت در آموزش کنند. نقش

 اجرای و عنصر سه این مؤثر تعامل نیازمند و یستن مستثنی

 ،همکاران و Vikis مطالعه باشد. می ها آن سوی از اقداماتی

 عناصر از کدام هر برای آموزشی راهکارهای و اقدامات

 .(4) نمود بیان 2 شکل مطابق را یادگیری -یاددهی
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 آموزشي مواجهات ایجاد منظور به فراگیر و بالیني استاد بین تعامالت: 2 شكل

 

 پیش بخش سه صورت به را عمل اتاق در بالینی آموزش فرایند

 جراحی عمل از پس و جراحی عمل حین جراحی، عمل از

 استاد مراحل، این از یک هر در نمود. بندی تقسیم توان می

 هایی ویژگی از ودارند  عهده بر را وظایفی فراگیر و بالینی

برخوردار  ،مؤثر یادگیری –آموزش فرایند گیری شکل جهت

 جهت هایی ویژگی باید نیز یادگیری محیط و زمینه .دباشن می

  باشد.داشته  مؤثر بالینی وزشآم هیارا

  عمل اتاق در یادگیری و تدریس تقویت راهبردهای .2

 های روش و راهبردها به مطالعات، در شد، بیان که همانطور

 ها آن از استفاده با که است شده اشاره شماری بی تدریس

 اتاق در فراگیران آموزش برای را نظیری بی های فرصت توان می

 های روش و راهبردها این قسمت، ینا در کرد. ایجاد عمل

 .اند شده معرفی و هیارا جداگانه صورت به تدریس

 فراگیران سازی آماده و توجیه -الف (Learner preparation): 

 جراحی، و تکنیکی های مهارت آموزش ضروریی اجزا از یکی

 جهت فراگیران سازی آماده و توجیه است. فراگیر آمادگی

 قصد فراگیر آنچه تعیین است. ستادا مهم وظایف از آموزش،

 .(6) شود می انجام مرحله این در دارد، را آن آموختن

 ادگیریی محیط جراحی، عمل انجام از قبل فراگیر سازی آماده

 در آمادگی ایجاد منظور به سازد. می پربار فراگیر برای را

 طرفه، دو تعاملی ،جراحی عمل انجام از قبل است الزم ،فراگیر

 .(7) شود برقرار فراگیر و استاد بین هدفمند و شده ریزی برنامه

 تعیین و فراگیر نیازهای یارزیاب تعامل، این برقراری از هدف

 .(7 ،12) است استاد هم و فراگیر برای هم یادگیری اهداف

 آنان تمرکز افزایش و فراگیران هدایت به یادگیری اهداف تعیین

 و استاد بین مرحله این در که ای مکالمه در کند. می کمک

 فراگیر عملکردی نقایص و نیازها گیرد، می شکل فراگیر

 تلفیق به ناخودآگاه صورت به فراگیر و شود می مشخص

 مکالمه انجام حین در مرتب طور به و پردازد می خود تجارب

 دهد می قرار بازاندیشی و بازبینی مورد را ها آن گفتگو و

 این در است الزم این، بر عالوه .(7) (عمل از قبل )بازاندیشی

 فراگیر اختیار در کار یندافر مورد در دقیقی اطالعات مرحله

 و نگرانی کاهش سبب عاتاطال این هیارا شود؛ داده قرار

  .(12) شود می فراگیر آمادگی افزایش

 

 فراگیران سطح تعیین -ب  

سطوح  رانیفراگ ،ینیبال یها تیدر اتاق عمل همانند اکثر موقع

و به صورت  دیمختلف در کنار هم حضور دارند و همراه با اسات

 یقرار م یمشاهده مواجهات آموزش ندیو مداوم، در فرا ایپو

 دستیاران پزشکی، رشته فراگیران ،دیگر عبارت به ..رندیگ

 در مرتب طور به جراحی استادان و مختلف سطوح در جراحی

 مواقع بسیاری در و (13) هستند یکدیگر رفتار مشاهده حال

اهمیت امنیت و سالمت 

 بیمار

 محدودیت زمانی 

  سیستم سلسله مراتبی

 (Context)زمینه 
 فراگیر

(Learner) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

 

l 

 

 

 

  

l 

 ینیاستاد بال

(Teacher) 

  آموزشطراحی 

 تسهیل استقالل فراگیران 

 حمایت و همدلی با فراگیران 

 آماده دریافت بازخورد

 آمادگی و عالقمندی فراگیر

 های موقعیت آشنا با محدودیت
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 گیرد. می شکل مشترک صورت بهها  آن برای آموزشی مواجهه

 سطوح شناسایی به جراحی استاد که است الزم وضعیت این در

 و انگیزه تعیین جهت ها آن رفتارهای تفسیر به و فراگیران

 جا آن در که فراگیران تیم با متناسب و (4 ،14) دبپرداز تعهدشان

 و دهد شکل را مناسبی آموزشی مواجهه دارند، حضور

 اتاق در حاضر فراگیران همه برای را آموزش زمان ،ترتیب بدین

 و اهداف با متناسب دبای استاد ،کلی طور به سازد. ارزشمند عمل

 از دگیرییا و تجربه کسب در را آنان، فراگیران یادگیری نیازهای

  .(12 ،14) سازد درگیر آمده پیش آموزشی مواجهه

 

 یادگیری اشتیاق و انگیزه ایجاد -ج 

 سبب که است عواملیجمله  از ،فراگیران در انگیزه وجود

 دهنده  نشان که استاد اشتیاق و شور شود. می یادگیری تقویت

 عوامل از ،باشد می تدریس و موضوع به نسبت او عالقه و شور

 آموزش در (.5) است فراگیران ختنبرانگی در گذار ثیرأت بسیار

 در هم متقابل صورت به دبای اشتیاق و انگیزه، عمل اتاق بالینی

 را خود دبای فراگیر باشد. داشته وجود بالینی استاد هم و فراگیر

 بالینی استاد که چرا ؛دهد نشان یادگیری به عالقمند و مشتاق

 بیابد یادگیری به عالقمند و مشتاق را فراگیر که دارد تمایل

 در شرکت و یادگیری به نسبت فراگیر باالی انگیزه .(4)

 دهد، می ترتیب استاد که هایی فعالیت و آموزشی مواجهات

 افزایش سبب و کند می تقویت راوی  عملکرد و یادگیری

 ،5 ،9) شود می تدریس فرایند بهبود و استاد در تدریس انگیزه

4).  

 

 امنیت حفظ و فراگیر عملکرد بر دقیق ظارتن -د 

  بیمار

 (15) است جراحی استاد دغدغه اولین ،بیمار نیازهای برآوردن

 ،عمل اتاق آموزش و جراحی آموزش در بیمار امنیت حفظ و

 .(16) گیرد قرار توجه وردم باید که است لییمسا ترین مهم از

 برای را خطراتی ذاتی صورت به است ممکن جراحی آموزش

 بالینی استاد وظیفه این و (17) باشد داشته همراه به بیمار امنیت

 برقرار تعادل خود آموزشی و درمانی نقش دو بین که است

 جراحی عمل انجام در فراگیر استقالل و توانایی میزان از ،زدسا

 و احترام حمایت، از سرشار محیطی ایجاد با وپیدا کند  آگاهی

 فراهم هم کنار در را بیمار امنیت و فراگیر آموزش زمینه اعتماد،

 در را خود استاد که است الزم اوقات گاهی .(15) دآور

 را او روانی و روحی جهت از و دهد قرار دانشجو موقعیت

 خوب جراح یک انگیزه او به همواره ،دهد قرار حمایت مورد

 ولؤمس فراگیر پیشرفت فرایند در را خود و کند القا را شدن

 .(4) بداند

 

 بازخورد هیارا و فراگیر عملکرد از ارزیابی -ه  

 و نظارت با حیجرا عمل حین در دارد وظیفه بالینی استاد

 ارزشیابی مورد را فراگیر عملکرد دهد، می انجام که ای مشاهده

 به وکند  شناسایی را او عملکرد ضعف و قوت نقاط دهد و قرار

 بازخورد قوت، نقاط تقویت و ضعف نقاط اصالح جهت در او

 بتوانند که است دشوار خیلی فراگیران برای که چرا ؛دهد هیارا

 از بازخورد .(5) دهند قرار ارزیابی مورد را خود عملکرد

 بازخورد رود. می شمار به یادگیری و یاددهی اساسی های جنبه

 سازنده اطالعات به فراگیران دستیابی جهت ،سازنده و دار یمعن

 اصالح اشتباهات بازخورد، هیارا بدون .(18) است ضروری

 و شد نخواهد تقویت صحیح بالینی عملکرد شد، نخواهد

 یا و شوند می کسب تجربی صورت به یا بالینی های صالحیت

 تقویت به منجر بازخورد .(19) شوند نمی آموختههیچ وقت 

 که کند می کمک فراگیر به و شود می بازاندیشی فرایند

 به دستیابی برای و بینی پیش یادگیری، برای را بعدی های تجربه

 و هدفمند کامالً صورت به باید بازخورد کند. ریزی برنامه ها آن

  .(20) شود هیارا او به فراگیر نیاز با متناسب

 و شود می هیارا بالینی استادان و مربیان سوی از بازخورد

 هیارا .(21) کند می ایجاد فراگیران برای را بازاندیشی فرصت

 سبب هم کنار در دو هر بازاندیشی، تهدای و بازخورد

 .(22 ،23) شود می ای حرفه عملکردی ارتقاو  پیشرفت

 )بالفاصله فوری صورت به تواند می زمانی جهت از بازخورد
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گردد  هیارا خیریأت صورت به یا و نادرست( عمل انجام از بعد

 تواند می بالینی استاد نیز، عمل اتاق آموزش در ،بنابراین .(20)

 در بیمار امنیت حفظ جهت در و است ضروری که مواردی در

 عملکرد در خطا مشاهده از پس بالفاصله و جراحی عمل حین

کند  صبر امکان صورت در یا و دهد هیارا بازخورد او به فراگیر

 عمل انجام از پس که ای مکالمه در و جراحی عمل پایان در و

 در دهد. هیارا بازخورد او به ،دهد می ترتیب فراگیر با جراحی

 هیارا اصول رعایت با و مطابق باید بازخورد وردم دو هر

 غیر های مهارت آموزش جهت شود. هیارا فراگیر به بازخورد

 بندی جمع و بازخورد استراتژی دو نیز، عمل اتاق در تکنیکی

(Briefing )و 24) اند شده داده تشخیص مؤثر عمل، از بعد

 و رسمی بازخورد که ندهست معتقد جراحی اندستیار .(25

 بعد تفسیر و گفتگو و بندی جمع طور همین و شده ریزی برنامه

 ها آن به تکنیکی  غیر های مهارت آموزش در جراحی، عمل از

  .(25) است مؤثر بسیار عمل اتاق در

  بازاندیشی تقویت و ایجاد -و

 که است نگرشی و ذهنی های فعالیت از ای مجموعه بازاندیشی

 و درک کسب منظور به و تجربیاتشان کاوش جهت فراگیران

 از یکی بازاندیشی .(26) گیرند می کار به یجدید بینش

 عنوان ای حرفه های صالحیت کسب جهت ضروری فرایندهای

 ایجاد یادگیری، یندافر در بازاندیشی از هدف .(27) است شده

 زمانی .(23) است عملکرد اصالح و عمیق و دار یمعن یادگیری

 رخ ای حرفه عملکرد به نسبت و عملی زمینه در بازاندیشی که

 . این نوعشود، می گفته عملکردی بازاندیشی آن به ،دهد

 از بسیاری مجدد ارزیابی دنبال به که است حالتی بازاندیشی،

 پیشرفت و یادگیری تداوم هدف با و عملکردی های موقعیت

 از منظور عمل، اتاق آموزش در .(27) گیرد می صورت ای حرفه

 است. عملکرد به نسبت بازاندیشی بازاندیشی،

 پزشکی آموزش حوزه در درمانی و آموزشی مواجهات و تجربه

 بین یمستقیم ارتباطهمچنین،  .است بازاندیشی فرایند آغازگر

 اهمیت آنچه اما ،وجود دارد ای حرفه تخصص کسب و تجربه

 ای، حرفه تخصص کسب در هک است نکته این به توجهدارد، 

 به نسبت نقادانه بازاندیشی نیست. کافی تنهایی به تجربه

 عملکرد، اصالح و عملکرد ضعف نقاط بر تمرکز عملکرد،

 های صالحیت یادگیری ،نتیجه در و آموزشی فرصت به را تجربه

 از بازاندیشی .(28) سازد می تبدیل ای حرفه تخصص و بالینی

 عمل، از قبل بازاندیشی دسته سه به ،دهد می رخ که زمانی هتج

 شود می تقسیم عمل از بعد بازاندیشی و عمل حین بازاندیشی

 عملکرد تقویت و اصالح سبب بازاندیشی که جایی آن از .(29)

 و شرایط به بنا ،شود می فراگیر ای حرفه تخصص کسب و

 به عمل، اتاق بالینی آموزش از مرحله هر در توان می ضرورت

 که صورتی در پرداخت. فراگیر در بازاندیشی ایجاد و تقویت

 به نیبالی استاد تحریک و تشویق به یا و ناخودآگاه فراگیر

 بپردازد جراحی عمل شروع از پیش تجاربش بازبینی و جستجو

 بهتر هرچه انجام و اصالح جهت ها آن نتایج و قبلی تجارب از و

 در است. داشته عمل از قبل بازاندیشی، کند استفاده عملکردش

 داشته بازاندیشی جراحی عمل انجام حین فراگیر که صورتی

 عمل از بعد که رتیصو در و عمل حین بازاندیشی باشد،

 داشته عمل از بعد بازاندیشی باشد، داشته بازاندیشی جراحی

 ارزشمند بسیار بازاندیشی سه هر عمل اتاق آموزش در است.

 و فراگیر و دهند می رخ عمل از بعد ها بازاندیشی اغلب اما است،

 اهداف تعیین دنبال به بازاندیشی این انجام با دو هر استاد

 ،بنابراین هستند. الزم بالینی تجارب ریزی طرح و آینده یادگیری

 استاد برای را مهم عملی پیامد چند عمل از بعد بازاندیشی انجام

 که در ادامه ذکر شده است. داشت خواهدبه دنبال  فراگیر و

 تقویت و ارتقا های راه درباره تفکر و گیری تصمیم 

 ضعف نقاط رفع و عملکرد

 و نیازها تعیین جهت فراگیر راهنمایی و هدایت 

 آتی یادگیری اهداف

 و یادگیری تجارب تعیین جهت استاد به کمک 

 آینده آموزشی مواجهات

 ساختار دارای آموزشی قالب کارگیری  به -ز
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 کاربرد ،صحیح ساختار دارای آموزشی قالب یک کارگیری  به

 و سازد می آسان جراحی آموزش فرایند در را آموزشی اصول

  .(30) دهد می افزایش را وجودم آموزشی های فرصت

 نقش ایفای -ح (Role modeling) مثبت 

 آموزش در قشن ایفای طریق از یادگیری و آموزش اهمیت

 .(33، 31 ،32) است شده بیان یمتعدد مطالعات در عمل، اتاق

 مشاهده طریق از را ها مهارت و رفتارها زیادی حد تا فراگیران

 تیمی، کار انندم رفتارهایی آموزند. می عمل اتاق در الگوها

 از آرامش حفظ و احترام همکاران، و بیمار با تعامالت برقراری

 نقش ایفای روش به عمل اتاق در که هستند مواردی جمله

 .(33) شوند می آموخته

 زمینه تقویت -ط (Context) یادگیری  

  سازنده یادگیری محیط ایجاد -1-ط

 یک تواند می هم گیرد، می شکل آن در یادگیری که محیطی

 محیط یک هم و یادگیری کننده  تقویت و محرک محیط

 حمایت یادگیری محیط های ویژگی اشد.ب یادگیری بازدارنده

 این است. بخش رضایت کاری محیط های ویژگی مشابه کننده، 

 دیدگاه طرفه، دو تعامالت دوجانبه، احترامشامل  ها ویژگی

 سرزنش جای به حمایت ترجیح و گروهی بازاندیشی مشترک،

 لهأمس «یادگیری» آموزشی، های بیمارستان و ها بخش در شود. می

 شرکت فراگیران ها، بیمارستان این در است. همیم بسیار

 است الزم و هستند یادگیری های فعالیت در قانونی کنندگان 

 که استی معن بدین این شود. داده پاسخها  آن یادگیری نیازهای

 درگیر داری یمعن و سازنده بالینی های فعالیت در دبای فراگیران

 عمل مستقل ها لیتفعا آن انجام در بتوانند که جایی تا شوند

 کیفیت کننده  تضمین و بیانگر بالینی، تجارب کیفیت .(5) کنند

 تجارب کیفیت تعیین منظور به .(9) است پزشکی آموزش

، شود می یادگیری افزایش سبب که شواهدی دبای یادگیری

 ،فراگیران فعاالنه مشارکت و شدن درگیر .(9) بررسی گردد

 آموزش در .(14) هستند عمل اتاق در مؤثر یادگیری کلیدهای

 بالینی تجارب و یادگیری های فعالیت طراحی عمل، اتاق

 استفاده و (34) ها آن در فراگیران فعاالنه دادن  شرکت دار، یمعن

 (Role models) نقش ایفای الگوهای توانند می که جراحانی از

 محیط های ویژگی از باشند، فراگیران برای یمؤثر و مثبت

  (5 ،9) است سازنده یادگیری

  مثبت تعامالت و گروهی ارتباطات -2-ط

 به شایسته، جراح یک به جراحی کارآموز شدن تبدیل فرایند

 .(24) است عمل اتاق در ارتباطی الگوهای ثیرأت تحت شدت

 و سازد می تقویت را یادگیری عمل، اتاق در مثبت تعامالت وجود

 فراگیران آموزشی ارتقا جهت دوطرفه و باز ارتباطات از استفاده

 و ضعیف گروهی ارتباطات و تعامالت عکس، بر است. ضروری

 ثیرأت تحت را فراگیران آموزش هم و بیماران امنیت هم ،نامناسب

 و بررسیکه به  همکاران و Roberts  مطالعه در .(4) دهد می قرار

 ،پرداخت فراگیران و استادان بین کالمی و شفاهی تعامالت تحلیل

 ابزاری تعامالت شامل تعامالت از طبقه 4 کلی طور به

(Instrumental،) محض تدریس (Pure teaching،) تعامالت 

 و (Instrumental+Teaching) تدریس همراه با ابزاری

 شد. شناسایی (Burnet) جراحی عمل با ارتباط بدون تتعامال

 استاد و فراگیر بین که است تعامالتی ابزاری، تعامالت از منظور

 تعامالت این گیرد. می شکل جراحی عمل انجام نحوه با رابطه در

 هدف و گیرد صورت می جراحی عمل پیشبرد هدف با بیشتر

 تدریس، تعامالت از منظور ،مقابل در ندارند. یچندان آموزشی

 آموزش با رابطه در فقط و هدفمند صورت به که هستند تعامالتی

 .(10) گیرند می شکل فراگیر

 ویدئو بر مبتنی آموزش -ی

 عمل حین در ویدئو ضبط از استفاده با تدریس و گری مربی

 که ستیی ااجرا قابل و جدید آموزشی شیوهنوعی  جراحی،

 نتایج .(35) باشد عمل اتاق در آموزش کننده  تکمیل تواند می

 باالی سطوح آموزش جهت شیوه این کاربرد که دهد می نشان

 هیارا و انفرادی آموزش بالینی، گیری تصمیم مثل شناختی

 هم و دستیاران هم است. مناسب بسیار فردی های بازخورد

 در آموزش جهت آموزشی، شیوه این که اند داشته اظهار استادان

 های فرصت که این بر عالوه و است مفید بسیار عمل اتاق
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 جهت زمان صرف از ناشی فشار دهد، می افزایش را آموزشی

 .(35) دهد می کاهش را جراحی عمل حین در آموزش

 های فرصت ساختن ارزشمند آموزش، بر کزتمر افزایش

 زمینه آوردن فراهم و بازخورد هیارا شرایط ایجاد یادگیری،

 شیوه در که است مزایاییجمله  از ،شناختی تفکر باالی سطوح

 .(35) است شده اشاره آن به ویدئو بر مبتنی آموزش

 اتاق در تدریس ایرب صحیح ساختار دارای های مدل .3

 عمل

 های مدل از عمل اتاق در آموزش هیارا جهت موارد، برخی در

 ترین مهم از مورد دوکه در ادامه  شود می استفاده ساختار دارای

 مدل و Zwisch مدل شامل عمل اتاق در آموزش های مدل

Briefing, intraoperative teaching, debriefing (BID) 

 است. شده هیارا

 Zwisch مدل -الف

 آموزش و ارزیابی جهت و همکاران DaRosa توسط مدل این

 و نظارت برای سطح چهار مدل این در شد. هیارا عمل اتاق در

 شامل سطوح این که است شده هیارا استاد توسط گری مربی

 Smart) هوشمندانه کمک ،(Show and tell) گفتن و نمایش

help)، نامحسوس کمک (Dumb help) کمک عدم و  

(No help) در ترتیب به که استآن  مدل این ویژگی .باشد می 

 میزان بر و کاسته استاد راهنمایی و مداخله میزان از سطح، هر

 ،مدل این در شود. می افزوده جراحی انجام در فراگیر استقالل

 عملکرد و رفتار نوع جراحی استاد و فراگیر برای سطح هر در

 گام به گام پیشرفت جهت Zwisch مدل .است شده تعیین

 شده طراحی جراحی انجام در او استقالل به دستیابی و فراگیر

 .(36) است

 BID مدل -ب

 در هدفمند آموزش جهت مناسب های مدل از یکی این مدل

 سه ابتدایی حروف از برگرفته مدل این نام است. عمل اتاق

 .(37) است ذیل شرح به آن مرحله

 عمل از قبل دقیقه 2-3 که (Briefing) سازی توجیه .1

 و گفتگو با بالینی استادو  شود می انجام جراحی

 فراگیر یادگیری نیازهای بررسی به ،الؤس چند پرسش

 .پردازد می

که  (Intraoperative teaching) عمل حین تدریس .2

 و شود می انجام جراحی عمل انجام حین مرحله این

 آموزش هیارا به فراگیر زهاینیا با متناسب استاد

 کند. می هدایت و راهنمایی را او و پردازد می

 از استاد مرحله این در ،(Debriefing) بندی جمع .3

 و ارزیابی به را او تا پرسد میسؤاالتی  فراگیر

 این در سازد. تحریک عملکردش به نسبت بازاندیشی

 عملکردش بازبینی و جستجو به فراگیر مرحله

 خود آینده یادگیری اهداف استاد، کمک با و پردازد می

 پیامد چهار مرحله این کلی طور به سازد. می تعیین را

بازاندیشی، تقویت عملکرد، اصالح »شامل  یادگیری

 را« یجهت عملکرد آت یبه اهداف یابیدستعملکرد و 

 .دارد دنبال به

 در بالینی آموزش هیارا جهت شده پیشنهاد کلی قالب 

  عمل اتاق

 اتاق در یادگیری و تدریس تقویت راهبردهای عهمجمو

 حین جراحی، عمل از قبل مرحله سه در توان می را عمل

 ،3شکل به صورت  جراحی عمل از بعد و جراحی عمل

 .نمود هیارا و بندی دسته ،بندی جمع
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 عمل تاقا در بالینی آموزش هیارا جهت شده پیشنهاد کلی قالب :3 شکل

 

 گیری نتیجه و بحث
 جهت متعدد مطالعات مرور ،انجام پژوهش حاضر از هدف

 تدریس آموزش، تقویت های روش و راهکارها معرفی و بررسی

 بخش سه در به دست آمده نتایج بود. عمل اتاق در یادگیری و

 تدریس در مؤثر راهبردهای عمل، اتاق در آموزش کلی ساختار

 سطح تعیین فراگیران، سازی آماده و توجیه شامل یادگیری و

 بر دقیق نظارت یادگیری، اشتیاق و انگیزه ایجاد فراگیران،

 و فراگیر عملکرد ارزیابی بیمار، امنیت حفظ و فراگیر عملکرد

 قالب کارگیری  هب بازاندیشی، تقویت و ایجاد بازخورد، هیارا

 موقعیت تقویت مثبت، نقش ایفای ساختارمند، آموزشی

 آموزش ساختارمند های مدل و ویدئو بر مبتنی آموزش ی،یادگیر

سپس  .ارایه گردید BID و Zwisch مدل شامل عمل اتاق در

 اتاق در کامل آموزش فرایند قالب در راهکارها این مجموعه

 ،کلی طور به شد. بیان و آوری جمع ساده شکل یک در عمل،

 که دانست موضوع این باید را عمل اتاق در آموزش از هدف

 Pure) خالص اکتشافی یادگیری از عمل اتاق در یادگیری

discovery learning)، شده هدایت اکتشافی یادگیری به 

(Guided discovery learning) استفاده با .(38) شود تبدیل 

 ممکن را یادگیری تبدیل چنین توان می تدریس راهکارهای از

 و تدریس تقویت در مؤثر راهبردهای عنوان تحت آنچه ساخت.

 مطالعاتبیشتر  در که است مواردی است؛ شده هیارا یادگیری

 به توان می راهبردها این جمله از است. شده اشاره ها آن به بارها

 مهم اصول از یکی بازخورد کرد. شارها بازخورد هیارا راهبرد

 یادگیریی ارتقا بر توجهی قابل ثیرأت که است یادگیری -آموزش

 سازی فراگیران توجیه و آماده (Preparation)  

  تعیین سطح فراگیران 

  ایجاد انگیزه و اشتیاق یادگیری 

 به فراگیران تخصیص وظایف 

 

 فراگیر و حفظ امنیت بیمار عملکردبرنظارت 

 حین عملتقویت بازاندیشی 

 تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد فراگیر

 فوری در صورت لزوم در حین عمل جراحی ه بازخوردیارا

 

 ه بازخورد یارزشیابی از عملکرد فراگیر و ارا

 بازاندیشی بعد از عمل

های ارتقا و تقویت عملکرد و رفع  هگیری و تفکر درباره را تصمیم

 نقاط ضعف

 هدایت و راهنمایی فراگیر جهت تعیین نیازها و اهداف یادگیری آتی

حی
جرا

ل 
عم

ز 
ل ا

قب
 

حی
جرا

ل 
عم

ن 
حی

 
حی
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 و بالینی های صالحیت زمینه در خصوص  به فراگیران

 ،33 ،36 ،38 ،39) دارد عمل اتاق آموزش در عملی های مهارت

 دادن انجام طریق از یادگیری عمل، اقات در یادگیری .(4025،

(Learning by doing) هیارا بدون یادگیری شیوه این و است 

 که این برای .(38) بود نخواهد مؤثر فراگیر به سازنده بازخورد

 بازخورد هیارا اصول با مطابق دبای شود، واقع اثربخش بازخورد

 دستیاران که میزانی ،همکاران و Snyder  مطالعه در .گردد هیارا

 استادان که بود میزانی از کمتر کردند، بیان بازخورد دریافت برای

 تواند می موضوع این و بودند کرده بیان بازخورد هیارا برای بالینی

 هیارا دار یمعن و سازنده صورت به بازخورد که باشد دلیل این هب

 تقویت سبب که تدریسی های شیوه جمله از .(38) است نشده

 ویدئو ضبط بر مبتنی آموزش شود، می عمل اتاق در یادگیری

 توان می را آموزش شیوه اینتأثیر  در مهم عوامل از یکی است.

 دانست فراگیران به بازخورد هیارا های فرصت آوردن فراهم

 و بررسی بهاغلب  جراحان که ندهست معتقد دستیاران .(35)

 که افتد می اتفاق کمتر اما ،پردازند میها  آن قبلی تجارب ارزیابی

 انجام از پس یا و کنند کمک آنان به یادگیری اهداف تعیین در

 های روش از استفاده با دهند. هیارا بازخورد جراحی عمل

 به توان می عمل، اتاق بالینی آموزش در ساختارمند تدریس

 آموزشی ارتقا در مؤثر راهبردهای از یکپارچه و یکجا صورت

 تواند می استاد BID مدل در مثال، عنوان به گرفت. بهره فراگیران

 فراگیر نیازهای و اهداف بررسی به هم یکپارچه فرایند یک در

 اهداف تعیین در هم و دهد هیارا بازخورد او به همو  بپرازد

 و Leung مطالعه در .(38) کند کمک او هب آتی یادگیری

 اتاق در آموزشی مواجهات دننمو ساختارمند ثیرأت همکاران،

 تعیین بر تمرکز با مشخص تدریس قالب یک اساس بر عمل

 گرفت. قرار بررسی مورد عمل، از بعد بازخورد هیارا و اهداف

 جهت آموزشی قالب کاربرد که داد نشانها  آن مطالعه نتایج

 سبب عمل، اتاق در آموزشی مواجهات نمودن ساختارمند

 و شود می جراحی استادان و اندستیار رضایتمندی افزایش

 و آموزش بر تمرکز و سازد می فراهم را بازخورد هیارا فرصت

 نمودن ساختارمند .(30) دهد می افزایش را یادگیری اهداف

 و آموزش امر در تجربه با بالینی استاد نیازمند آموزشی مواجهات

 و Skoczylasتحقیق  در است. (Mentoring) گری مربی

 آناتومیکی، های نشانه بر کیدأت شامل ویژگی هفت، همکاران

 به که یمعن این ه ب حرکتی -ادراکی تدریس از حمایتی کاربرد

 و ادراکی حواس ها آن که شود هداد آموزش طوری فراگیران

 با بتوانند جراحی عمل و ندهافرای انجام حین در را خود حرکتی

 استقالل تقویت تکرار، و تمرین به تشویق کنند، تلفیق هم

 عمل، اتاق در آرام رفتار نفس، به اعتماد دادن نشان ابتدایی،

 عنوان به کار عواقب و اشتباهات یتولؤمس پذیرش به تمایل

 و مربیان .(41) شد هیارا بالینی استاد یک معمول های ویژگی

 از استفاده با را فراگیرانبه طور معمول  جراحی استادان

 آموزش نشده  امتحان اما ،نفوذ با و سریع کامالً های روش

 کاربرد زمینه دبای عمل اتاق مانند محیطی در ستادانا دهند. می

 به آورند، فراهم فراگیران برای بالینی استدالل فرایند در را دانش

 برای را بالینی استقالل کسب زمینه و دهند هیارا بازخورد آنان

 را جراحی بالینی استاد های ویژگی این .(41) سازند فراهم آنان

 گام به گام و یافته تلفیق صورت به Zwisch مدل در توان می

 نتیجه چنین توان می هم باز ترتیب بدین و (36) کرد مشاهده

 ساختارمند تدریس های روش و ها مدل ردکارب که گرفت

 های موقعیت در یادگیری و تدریس فرایند ارتقای در تواند می

 بسیار عمل اتاق مثل برانگیزی چالش های موقعیت ویژه به بالینی

 باشد. مؤثر

 مطالعات و گرفت انجام مروری  شیوه به حاضرپژوهش 

 رسیبر مورد 1 جدول در شده هیارا مشخصات مطابق متعددی

 جستجوی با مطالعات انجام حال، این با اند. گرفته قرار

 تواند می ،تر وسیع های واژه کلید و بیشتر اطالعاتی های پایگاه

تحقیقات  آینده در شود می پیشنهاد دهد.ارایه  را تری غنی نتایج

 هدف با تجربی مطالعات ،همچنین و تر وسیع رویکرد با مروری

 اتاق در آموزشی ارتقا میزان بر ها روش این از یک هر بررسی

  .شود انجام و طراحی کشور، در عمل

  گیری نتیجه
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 یادگیری و تدریس های چالش با بالینی موقعیتی عمل اتاق

 ضرورت و اهمیت به توجه با حال، این با است. فرده ب منحصر

 سالمت و امنیت حفظ و جراحی و عملی های مهارت یادگیری

 بالینی استادان که است ضروری نی،بالی محیط این در بیمار

 در یادگیری و تدریس تقویت های روش و راهبردها با جراحی،

 این مناسب گیری کار به با وشوند  آشنا بالینی موقعیت این

 اتاق در که چرا ؛آورند فراهم را فراگیران رشد زمینه ها، روش

 با و شده ریزی برنامه و هدفمند آموزش طریق از هم عمل

 هیارا چنین،هم و مؤثر تدریس های روش و راهبردها از هاستفاد

 بر توان می شده، ارایه های مدل مبنای بر ساختارمند آموزش

 و تدریس یارتقا زمینه و کرد غلبه آموزشی های محدودیت

 جراحان پرورش جهت بالینی موقعیت این در را یادگیری

 آورد. فراهم یماهر و شایسته

 

 سپاسگزاری
 در که گرانقدری جراحان و گرامی استادان از وسیله  بدین

 .شود      می قدردانی نمودند، همکاری پژوهش این انجام
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