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Abstract 
Introduction: The research results showed that there was a relatively large gap in training operating 
room skills and clinical practice, so that clinical training did not enable students to perform the 
required tasks. One of the new approaches in training is a mentoring program. The aim of this study 
was to review mentoring of operating room students. 
Methods: This study was a Systematic Review of Persian and English data including those available 
in PubMed, Ovide, Elsevier, ProQuest, IranMedex, SID, and Magiran databases, searched using key 
terms such as mentor, mentee, mentoring, mentorship, operating room, and surgery from 2001 to 
2015. All articles and studies about mentoring were retrieved, which included 342 articles. Of this 
number, only 27 articles were about the use of mentoring in the operating room. 
Results: In total, 27 articles were analysed including 18 research articles and nine review articles 
in two themes. Themes included: 1- Faculty and surgical technologists act as mentors for operating 
room students 2- Important mentoring strategies and creating clinical competency in newcomers to 
the operating room. 
Conclusions: Mentoring approach effects improvement of clinical competency in operating room 
students. It is suggested for this method to be used in the training of medical and paramedic students. 
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 مقاله پژوهشی            یآموزش پرستارنشریه 

Mentoring مرور نظام مند کیاتاق عمل:  انیدر آموزش دانشجو 

 

 4 یریزا دی، فر3 یمحتشم لهی، جم،*3 یتفرش ی، منصوره زاغر1،2آجرپز  رباقریندا م

 
 یهداشتو خدمات ب یالملل، دانشگاه علوم پزشک نیشاخه ب ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یپرستار یدکترا 1

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یاندرم
 رانیکاشان، کاشان، ا یدانشگاه علوم پزشک ون،یمیاتوا یهایماریب قاتیمرکز تحق 2
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یپرستار یدکترا 3
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یآمار، دانشکده پرستار یدکترا 7
خدمات  و یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یپرستار یدکترا ،یتفرش یمنصوره زاغر: مسئول سندهینو *

 m.z.tafreshi@sbmu.ac.ir: لیمی. ارانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدرمان یبهداشت

 17/54/1337 تاریخ پذیرش مقاله:    22/52/1337 فت مقاله:تاریخ دریا

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

 از بعضی. شودمی محسوب بیماران برای خطری پر محیط عمل اتاق

 مک دلیل به دهد روی بیمار برای است ممکن عمل از بعد که مشکالتی

 یول نیستند زیاد اگرچه موارد این. است لعم اتاق پرسنل تجربگی

 منظور همین به. (1) باشد داشته پی در را بیمار مرگ است ممکن

 عمل اتاق هایمحیط در پرستاران الزم هایمهارت و دانش تقویت

 هایمحیط در عمل اتاق رشته دانشجویان و کارکنان. (2) است ضروری

 این از د،کنمی تغییر مرتباً عملکرد و فناوری که کنندمی کار ایپیچیده

 رایب کیفیت با مراقبتی تا دارند الزم بیشتری هایشایستگی رو

 ایجاد و بالینی آموزش دلیل همین به. نمایند فراهم خود مددجویان

 .(3) است ضروری امری عمل اتاق حرفه در بالینی شایستگی

 در کاری هاینقش و هامهارت مختلف انواع با سازگاری و یادگیری

 مداخالت باید دانشجویان ازیر است مشکل امری عمل اتاق محیط

 .ببینند آموزش جراحی از بعد و حین قبل، جراحی فرایند در را زیادی

 فاقد التحصیالن فارغ دهد،می نشان مطالعات که است حالی در این

 راستا این در. (7) هستند بالینی هایمهارت انجام برای نیاز مورد مهارت

 آموزش بودن آمیز موفقیت در دانشجویان، آموزش در مربیان نقش

 چکیده

که  یوجود دارد. به طور ینیاتاق عمل و عملکرد بال یدر روند آموزش مهارتها یقینشان داده شکاف نسبتاً عم قاتیتحق جینتا مقدمه:

 نگیبرنامه منتور ،یآموزش نینو یهاکردیاز رو یکی. دهدیانجام مهارتها را به دانشجو نم یالزم برا ییموجود، توانا ینیبال یهاآموزش
 اتاق عمل انجام شد. انیدر آموزش دانشجو نگیروش منتور کیستماتی. مطالعه حاضر با هدف مرور سباشدیم

 IranMedex, SID and یفارس یمنابع اطالعات یانجام شد. جستجو کیستماتیمرور س وهیمطالعه حاضر به ش روش کار:

Magiran یسیو انگل PubMed, Ovide, Elsevier, ProQuest اتاق  پ،یمنتورش نگ،یمنتور ،یمنتور، منت یهاواژه دیو با کل

 نیمقاله بود. از ا 372شد که  یجمع آور نگیمرتبط با منتور مطالعاتانجام شد، تمام مقاالت و  2512تا  2551از سال  یعمل، جراح

 ل بود.در اتاق عم نگیمقاله در مورد استفاده از منتور 24تعداد فقط 

و کارشناسان  یعلم أتیاعضاء ه -1ها شامل و در دوتم بود. تم یمقاله مرور 3و  یمقاله پژوهش 11که مرور شد  یامقاله 24از  ها:یافته
وارد به اتاق در افراد تازه  ینیبال یستگیشا جادیو ا نگیمنتور تیاهم -2اتاق عمل  انیاتاق عمل به عنوان منتور در آموزش دانشجو

 ن،یح یو مراقبتها یجراح ژهیو یو روشها هاکیدر آموزش تکن نگیاستفاده از منتور تیدر مورد اهم یعمل بود. اکثر مطالعات مرور
 .قبل و بعد از آن بود

روش در  نیا شودیم شنهادیاتاق عمل مؤثر است. پ انیدانشجو ینیبال یستگیبر ارتقاء سطح شا نگیمنتور کردیرو نتیجه گیری:
 استفاده گردد. یراپزشکیو پ یپزشک انیدانشجو ینیآموزش بال

 اتاق عمل پ،یمنتورش نگ،یمنتور ،یمنتور، منت ها:یدواژهکل
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 نشان مطالعات. (2) است محرز بالین و نظری آموزش پیوند و بالینی

 عمل، اتاق عرصه در کارآموزی دوره به الورود جدید دانشجویان که داده

 هایمحیط در کافی مهارت و تبحر از قوی، نظری یهپا داشتن رغم علی

 تندهس ضعف دچار گشایی، مشکل فرآیند در و نبوده برخوردار بالینی

 اما رندآومی دست به اطالعاتی نظری، آموزش هایکالس در هاآن. (6)

 هایدوره طی در بالینی واقعی محیط در را الزم توانمندی است ضروری

 ستا آن بیانگر مطالعات، از بسیاری. نمایند کسب آینده در یا آموزش

 و کیپیراپزش پزشکی، متداول آموزش روند در عمیقی نسبتاً شکاف که

 یبالین هایآموزش که طوری به دارد وجود بالینی هایمراقبت عملکرد

 جودانش به را بالینی مهارت و توانمندی احراز برای الزم توانایی موجود،

 به رسیدن آن، در که آموزشی نوین رویکردهای از یکی. (4) دهدنمی

 رنامهب اجرای است، نظر مد انتظار، مورد بالینی نقش در مطلوب عملکرد

 به زیادی توجه خیرا هایسال در. باشدمی( گری مربی) منتورینگ

 روش یک عنوان به آن از استفاده و (1) شده آموزش در منتورینگ

 .(3) است گرفته قرار توجه مورد شایستگی افزایش برای مناسب

 و جربهت با فرد میان که فردی، بین تعاملی فرایند عنوان به منتورینگ 

 فاصله منتورینگ برنامه اجرای .گرددمی تعریف دهدمی روی کار تازه

 دانشجویان در را انتقادی تفکر و پرکرده را عمل و نظری علوم بین

 سازی غنی نفس، به اعتماد افزایش موجب همچنین کند،می شکوفا

 ارتقای رهبری، هایمهارت و بیمار از مراقبت کیفیت بهبود شغلی،

 روحی، تحمای یادگیری، برای مناسب محیط ایجاد فعال، یادگیری

 پرسنل خشنودی و دوره از رضایت دانشجویان، بین تعامالت افزایش

 هایدانشکده برخی در که منتورینگ رویکرد در. (11, 15) گرددمی

 هر ت،اس گرفته قرار استفاده مورد کشور از خارج وپیراپزشکی پرستاری

 قشن هایواقعیت با تا شودمی سپرده منتور یک به آخر سال دانشجوی

 علمی هیأت عضو یک روش، این در. شود آشنا عمل اتاق کارشناس

 انمیز یادگیری، اهداف مورد در بحث وظیفه رابط، نقش در دانشکده

 ؤثرم. دارد عهده بر را بالین و تئوری بین شکاف کردن پر و پیشرفت

 بالینی عملکرد در نظری دانش انتقال به کمک در شیوه این بودن

 .(12, 3) است شده گزارش مطالعات برخی در پیراپزشکی دانشجویان

Maniscalco-Theberge نشان ایمطالعه طی 2511 سال در 

 و عمل اتاق مهارتهای بالینی آموزش در منتور از استفاده که دادند

 تگیشایس و تسلط ارتقای باعث و بوده مفید کار، تازه افراد جهت جراحی

 منتور جایگاه مسئله، این اهمیت به توجه با. (13) شودمی آنان بالینی

 که است حالی در این. نیست شده شناخته هنوز عمل اتاق در

 قلیدت عمل اتاق کارشناسان از را بالین کارهای از بسیاری ما دانشجویان

 زا بخواهیم مربی عنوان به ما و باشند متوجه خود که این بدون و کرده

 که تاس جا این در. گیردمی صورت اینکار کنیم، ریجلوگی مسئله این

 .شودمی حس دیگری زمان هر از بیش بالینی آموزش در منتور نقش

 نقش به توجه کمبود پژوهشگر، جستجوی اساس بر همچنین

 شهودم فارسی منابع بین در عمل اتاق تکنیکهای آموزش در منتورینگ

 رد منتورینگ روش اتیکسیستم مرور هدف با مطالعه این لذا. باشدمی

 .است شده انجام عمل اتاق دانشجویان آموزش

 کار روش

 یاطالعات منابع. شد انجام سیستماتیک مرور رویکرد با حاضر مطالعه

 ,PubMed, Ovide, Elsevier شامل انگلیسی و فارسی

ProQuest, IranMedex, SID, and Magiran هایواژه کلید با 

 یا و تنهایی به جراحی عمل، اتاق نتورشیپ،م منتورینگ، منتی، منتور،

 هایپژوهش صورت به که 2512 تا 2551 سال از هم با ترکیب

 د،بو کیفی تحقیقات یا و مروری ،(تجربی نیمه و تجربی) ایمداخله

 ار شده انتخاب متون کل پژوهشگر سپس و گرفت قرار جستجو مورد

 پژوهشگر. داد قرار بررسی مورد عمل اتاق در منتورینگ کاربرد نظر از

 ایکشوره و ایران در منتورینگ با مرتبط مطالعات و مقاالت تمام ابتدا

 ار مقاالت چکیده از لیستی جستجو، پایان از پس و آوری جمع را دیگر

 این در: خروج و ورود معیار. بود مقاله 372 حدود در که کرد تهیه

 نتورشیپ،م منتورینگ، آنها عنوان در که مقاالتی تمامی مرحله

 این از و بود مقاله 63 تعداد شدندکه اولیه لیست وارد بود پرستاری

 بود عمل اتاق در منتورینگ از استفاده مورد در مقاله 24 فقط تعداد

 صویرت) شدمی شامل را پژوهشی مقاله 11 و مروری مقاله 3 کل در که

 مقاالت نویسندگان به نسبت مرورگران کورسازی پژوهش این در(. 1

 .بود ممکن رغی

 

 
 اطالعات بانک هر از برگرفته مقاالت تعداد :2 صویرت
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 هایافته

 بررسی جراحی و عمل اتاق در منتورینگ از استفاده مورد در مقاله 24

 مطالعات اکثر. بود مروری مقاله 3 و پژوهشی مقاله 11 شامل که شد

 و هاتکنیک آموزش در منتورینگ از استفاده اهمیت مورد در مروری

 جدول) بود آن از بعد و قبل حین، مراقبتهای و جراحی ویژه روشهای

 اتاق آموزش در منتورینگ مورد در گروه زیر دو به پژوهشی مقاالت(. 1

 :شامل( 2 جدول) داشتند اشاره عمل

 آموزش در منتور عنوان به عمل اتاق کارشناسان و علمی هیأت ( اعضاء1

 بالین محیط در عمل اتاق دانشجویان

 اتاق هب وارد تازه افراد در بالینی شایستگی ایجاد و منتورینگ ( اهمیت2

 عمل

 )سال ترتیب به) اطالعاتی هایبانک در شده بررسی مروری مطالعات :2 جدول

 روش سال و نویسنده

 مطالعه

 اصلی یافته هدف

Sanfey و همکاران 

1123 (24) 

 در جدید دیدگاههای بررسی مروری

 آن چالشهای و منتورینگ

 و باشد می ضروری عمل اتاق تکنیکهای آموزش برای منتورینگ از ادهاستف

 ایجاد و علمی آموزش ، بیمار با موثر ارتباط عث با روش این از استفاده

 .شود می انگیزه

Nuala اتاق در الگو و منتور نقش بررسی مروری  1121 همکاران و 

 عمل

 هرابط و است شده قایل تفاوت الگو و منتور نقش بین مطالعه این نتایج

 گیرد می نظر در جانبه همه رابطه یک را را دانشجو و منتور

Patel 2211 همکاران و 

(21) 

.  است شده بحث جراحی در منتورینگ متعدد روشهای وی مطالعه در جراحی در منتورینگ مفهوم بررسی مروری

 دوطرفه فردی ارتباط یک را منتی با منتور ارتباط روشها همه در همچنین

 .است کرده ذکر

Anderson 1122 (1) تجارب و یادگیری راههای بررسی مروری 
 دانشجویان

 تاقا تکنیکهای یادگیری و شایستگی ایجاد در منتورینگ روش از استفاده
 است ضروری دانشجویان در عمل

Beskine 1112 (7) در موثر های جنبه بررسی مروری 

 منتورینگ

 و کند می انبی منتورینگ موثر های جنبه از را فیدبک دادن و موثر ارتباط

 .کند می ذکر برنامه این چالشهای از را منتور کمبود

 Persaud 1112 (21) ازهت پرستاران انتقال روشهای بررسی مروری 

 جراحی محیط به وارد

 وی تا کند می کمک وارد تازه پرستاران به مجرب منتور از استفاده

 .کند کسب جراحی بخش و عمل اتاق در کار برای را الزم شایستگی

Mathias 1117 (27) منتور را یک فرد هنرمند بیان می کند که هنرهای ارتباط،بازخورد، آکاهی، انگیزه ،  بررسی هنر منتورینگ در جراحی مروری

 رد.اطمینان دادن و ... را دا

Wilkes  6002 (81) بررسی ارتباط منتور و منتی در اتاق  مروری

 عمل

ر و منتی یک ارتباط همه جانبه و پیچیده است. در این مطالعه به ارتباط منتو

 محدودیتها و فرصتهای منتور برای اجرای روش منتورینگ اشاره شده است.

Garmel و همکاران 

6002 (81) 

بررسی نقش منتور و پیشنهاد راههایی  مروری

 برای موفقیت منتورینگ در دانشجویان

نقش منتور را مشوق و حمایت کننده دانشجو بیان می کند. از راههای موفقیت 

 منتورینگ را ارتباط قوی بین منتور و منتی بیان می داند

 در منتور عنوان به عمل اتاق کارشناسان و علمی هیأت اعضا

 آموزش ندفرآی

 اهمیت گرچه که داد نشان 2556 سال در شده انجام مروری مطالعه

 از عمل در ولی است تأکید مورد مقاالت در راهنما و منتور از استفاده

 که دادند نشان مطالعات. (17) شودمی استفاده کم بسیار آن

 به علمی هیأت اعضای و اول منتور عنوان به عمل اتاق کارشناسان

 و دارند مهمی نقش عمل اتاق دانشجویان موزشآ در دوم منتور عنوان

 یژهو تکنیکهای از یادگیریشان روش این در اندداشته اظهار دانشجویان

 همکاران و  Healy.(21, 25) است شده ترتخصصی بسیار عمل اتاق

 و نتورم بین قوی ارتباط را منتورینگ برنامه موفقیت علت نیز( 2512)

 یک اینکه برای اندداده نشان مطالعات. (22) است کرده بیان یادگیرنده

 اربرخورد زیر ویژگیهای از است الزم باشد موثری الگوی و منتور مدرس

 قدرت مهارت، دانش، از برخورداری شامل: بالینی صالحیت -1: باشد

 استفاده: تدریس هایمهارت -2 ارتباطی هایمهارت و بالینی استدالل

 ایجاد و مناسب دادن خوردباز محور، دانشجو تدریس هایروش از

 حس: شخصیتی ویژگیهای -3 دانشجو توسط تأمل برای فرصتی

 و حرفه به عالقه و عشق خوب، فردی بین روابط صداقت، همدردی،

 به متعددی مقاالت در. (27, 23) آموزش و حرفه برای دریغ بی تالش

 معتقدند مطالعات. است شده پرداخته بد و خوب منتور خصوصیات

 اردبگذ دانشجویان روی مثبتی اثرات تواندمی هم بد منتور یک حتی

 عضو چه عمل اتاق در خوب منتور یک معتقدند مطالعات. (26, 22)

 ار زیر خصوصیات باید عمل اتاق کارشناسان چه و باشد علمی هیأت

 آرامش احساس انشجو،د و منتور بین اعتماد حس ایجاد: باشد داشته

 جادوای دانشجو از پشتیبانی علمی، آموزش دانشجو، مدافع ترس، بدون

 ایمطالعه در همکاران و نوری. (21, 24) بازخورد دادن و وی در انگیزه

 دانشجویان آموزش در منتور عنوان به علمی هیأت اعضا از ایران در

 ویق روانی روحی رابطه یک آنها بین داد نشان نتایج و کردند استفاده

 و والدی رابطه مانند را حس این وی آمد بوجود اعتماد حس با همراه

 اطاعت مادر و پدر از عشق وجود ینع در کودکان چون. نامید فرزندی

 به خود مطالعه در نیز( 2511) همکاران و  Klunklin.(23) کنندمی

 .(35) اندیافته دست رابطه این

 اردو تازه افراد در بالینی شایستگی ایجاد و منتورینگ اهمیت

 عمل اتاق به

 منتورشایستگی، عنوان به عمل اتاق کارشناس دهدمی نشان مطالعات

 جراحی تحت افراد از مراقبت در را ایویژه هایتوانایی و هامهارت دانش،

 طریق از هم شایستگی. (35, 12) دهدمی آموزش کار تازه افراد به

 در فعالیت وسیع حوزه. (33-31) شودمی کسب تجربه هم و آموزش

 است تأکیدی عمل اتاق

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garmel%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15576528
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 سال( ترتیب به) شده بررسی پژوهشی مطالعات :1 جدول

 اصلی یافته هدف مطالعه روش سال و نویسنده

Moore و 

 (11) 1124 همکاران

 ترضای بر منتورینگ برنامه تآثیر بررسی- تلفیقی

 درک تبیین- جراحی آموزش از دانشجویان
 منتورینگ روش از دانشجویان

 را چشمگیری افزایش منتورینگ برنامه اجرای از دانشجویان رضایت

 کار، در استقالل ایجاد مثل مثبتی تجارب دانشجویان و. داد نشان
 ذکر روش این اجرای از را ترساس کاهش انگیزه، نفس، به اعتماد

 .کردند

Clayton و 

 1124 همکاران

(34) 

 از عمل اتاق پرستاران تجارب کشف کیفی

 منتورینگ

 قوی ارتباط و استرس کاهش مناسب، کاری جو شغلی، رضایت افزایش

 موارد از مریض تعداد و کار باالی حجم و منتورها مثبت تجارب جز را

 .کرد ذکر منتور کار کننده مختل

Drolet همکاران و 

1124 (31) 

 کارآزمایی

 بالینی

 ناناطمی و عالقه بر منتورینگ تأثیر بررسی

 جراحی های رزیدنت

 حس افزایش و جراحی های رزیدنت یادگیری ارتقا باعث روش این

 شد آنها در جراحی به عالقه و اطمینان

Kim همکاران و 

1123 (2) 

 کارآزمایی

 بالینی

 بر رآخ سال رزیدنت منتورینگ تأثیر بررسی

 سال رزیدنتهای خودکارآمدی و اضطراب

 پایین

 های رزیدنت در خودکارامدی افزایش و اضطراب کاهش باعث منتورین

 شد. پایین سال

Chapman و 

 (3) 1123 همکاران

 از عمل اتاق دانشجویان درک میزان بررسی توصیفی

 یادگیریشان روش

 اتاق در منتور داشتن را یادگیری روش بهترین عمل اتاق دانشجویان

 .کردند ذکر عمل

Healy همکاران و 

1121 (11) 

 در ها الگو و منتورها مشارکت میزان بررسی توصیفی

 عمل اتاق در منتورینگ فرایند

 برای الگو و منتور به نیاز اینکه وجود با کند می ذکر مطالعه این در

 این اجرای در آنها ولی است زیاد عمل اتاق ویژه تکنیکهای آموزش

 ندارند. خوبی مشارکت برنامه

Jensen و 

 1121 همکاران

(31) 

 ماییکارآز

 بالینی

 یمنت به منتور بازخورد میزان تأثیر بررسی

 جراحی عمل از بعد ها

 شده داده بازخورد آنها به که هایی منتی کار در داری معنی تفاوت

 دریافت بازخوردی و اند دیده آموزش فقط کسانیکه به نسبت است
 دارد وجود اند نکرده

Cho همکاران و 

2112 (32) 

 دارای اعتماد، مورد مقید، اثربخش، ارتباط مودب، فرد یک خوب منتور خوب منتور یک توصیف کیفی

 مشوق ، راهنما خوب، گوینده و شنونده مناسب، بازخورد عمل، و علم
 باشد می.... و

Bulut همکاران و 

1121 (21) 

 تاقا دانشجوی منتورینگ برنامه تاثر بررسی توصیفی

 پایین سال بر باال سال ملع

 و پایین سال دانشجویان در نفس به اعتماد افزایش باعث برنامه این

 شود می حاد های وضعیت در گیری تصمیم قدرت افزایش

Zand همکاران و 

1112 

 اقات در ها منتی و منتور بین ارتباط بررسی مقطعی

 آنها در شایستگی ایجاد و عمل

 و بوده آقایان از بیش خانمها در تگیشایس ایجاد داد نشان مطالعه

 ایشافز ها منتی در شایستگی بوده قویتر منتورها و منتی ارتباط هرچه

 است کرده می پیدا داری معنی

Jensen و 

 1111 همکاران

 کارآزمایی
 بالینی

 بالینی های مهارت آموزش تأثیر بررسی
 فرد به( متخصص پزشک) ماهر فرد توسط

 (جراحی رزیدنت)ماهر غیر

 برنامه بوسیله را جراحی پیچیده و ساده های مهارت ها رزیدنت
 نیمع تفاوت شاهد گروه به نسبت و گرفتند یاد خوبی به منتورینگ

 داشتند داری

Cloyd همکاران و 

1112 

 کارآزمایی

 بالینی

 بر منتورینگ برنامه اجرای تأثیر بررسی

 جراحی دانشجویان یادگیری

 به تنسب آنان عالقه و شد دانشجویان در یرییادگ ارتقا باعث برنامه این

 .کرد پیدا افزایش خود درسی رشته

Vikis  همکاران و 

1112 (31) 

 عناصر از جراحی های رزیدنت درک تبیین کیفی

 منتورینگ برنامه در ارتباط در موثر

 استقالل، حس ایجاد مناسب، بازخورد همچنین و متقابل و موثر تعامل

 برنامه ارتباطی موثر عوامل را فرزندی-والد ارتباط شبیه حسی

 است کرده معرفی منتورینگ

Jakubik 1112 

(11) 

 همبستگی

 توصیفی

 عنو و کمیت کیفیت، بین ارتباط بررسی

 .آن فواید و منتورینگ برنامه در ارتباطات

 آن فواید و منتور حضور مدت بین داری معنی تفاوت مطالعه این در

 گمنتورین فواید با ارتباطات نوع و منتور تعداد بین ولی نداشت وجود

 .داشت وجود داری معنی تفاوت

Birch همکاران و 

1117 (2) 

 بین و دارد جراحی تکنیکهای یادگیری روی بر مثبتی اثرات منتورینگ جراحی مراحل یادگیری بر منتورینگ تاثیر همبستگی
 دارد وجود مستقیمی رابطه جراحی مراحل یرییادگ و منتورینگ

 و زاده آصف

 1114 همکاران

(12) 

 کارآزمایی
 بالینی

 رییادگی بر منتورینگ برنامه تأثیر بررسی
 علوم دانشگاه پزشکی اول سال دانشجویان

 قزوین پزشکی

 برای روش این اجرای و داشت داری معنی افزایش دانشجویان یادگیری
 بود رضایتبخش آنان

Cochran و 

 (1) 2311 همکاران

 دانشجویان دیدگاه از منتورینگ مفهوم کیفی

 منتورهایشان و جراحی

 ادهاستف. بود متفاوت منتورینگ برنامه از امنتوره و دانشجویان دیدگاه

 .شد می دانشجویان در یادگیری ارتقا باعث بازخورد از
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 در دبتوانن باید دانشجویان که چرا کافی، دانش و مهارت داشتن لزوم بر

 هایشانفعالیت با را اطالعاتشان عمل اتاق مختلف هایموقعیت

 فارغ %26دهد،می نشان مطالعات که است حالی در این. کنند هماهنگ

 ندباشمی بالینی کارهای انجام برای نیاز مورد مهارت فاقد التحصیالن

 رحط و مربی نظارت تحت و بالین محیط در یبالین تجارب ایجاد. (34)

 فراگیر که کندمی فراهم را شرایطی مربی توسط رفتاری موضوعات

 با را نآ سپس کند،می کسب و تنظیم آن مبنای بر را تحصیلی تجارب

 برای که دانشجویی روی باید نتورم. (31) سازدمی هماهنگ گروهی کار

 تاقا محیط که چرا. بگذارد مثبت تأثیر شودمی عمل اتاق وارد بار اولین

 از یکی. برسد نظر به آور استرس و بزرگ سرد، ابتدا است ممکن عمل

 با روبرویی عمل اتاق محیط در شده شناخته آور استرس عوامل

 ردیف به نیاز رو این از. است عمل اتاق سبزپوشان و جراحی تکنیکهای

. (14) باشدمی خبره به کار تازه سطح از فرد انتقال برای آگاه و متعهد

 دچار بالین در کار تازه پرستاران که شده داده نشان پژوهشی در

 در دانندنمی و دارند کمک و یاری تقاضای و بوده فراوانی مشکالت

 از جانبه همه حمایت. رودمی هاآن از انتظاراتی چه واقعی هایمحیط

 یهاشایستگی و مهارت توانمندی، سطح ارتقای و کار تازه پرستاران

 مطالعات. (33) شد خواهد بالینی معضالت رفع سبب هاآن در بالینی

 در ودانشج بالینی شایستگی ایجاد در منتور نقش همیتا به متعددی

 .(75, 33) کندمی اشاره عمل اتاق

بحث

 اتاق دانشجویان آموزش در منتورینگ بررسی هدف با حاضر مطالعه

 زوایا، به مروری مطالعه این در. شد انجام مند نظام مرور روش به عمل

 دانشجویان آموزش در منتورینگ برنامه از استفاده ویژگیهای

. است شده پرداخته مختلف دیدگاههای از عمل اتاق کارشناسی

 مندسود و داوطلبانه مدت، طوالنی اغلب ایحرفه ارتباط یک منتورینگ

 مترک تجربه دارای فرد ،(منتور) آگاه و تجربه با فرد یک آن در که است

 یک را منتورینگ  lumpkin  2554کند می حمایت را( منتی)

 فردی ارتباط نوعی و ایحرفه بین مشارکت یک آموزشی، استراتژی

 و داشته بیشتری تجربه و دانش یکی که نفر دو بین کمکی و پیشرفته

 مطالعه. (71) کندمی معرفی دارد، کمتری تجربه و دانش دیگری

Wilkes  2556 صالحیت تأثیر تحت عمل، اتاق در آموزش داد نشان 

 قرار منتور ارتباطی مهارت و سازماندهی مهارت نظری، دانش بالینی،

 در عمل اتاق در منتور از استفاده دهدمی نشان شواهد. (11) دارد

 است مؤثر بسیار عمل اتاق دانشجویان و جراحی هایرزیدنت آموزش

 الگو نقش عمل اتاق در منتورها دهندمی نشان مطالعات. (73, 72, 13)

 و تقویت چه و نخواهند یا بخواهند چه زیرا دارند، دانشجویان برای را

 رمشقس و الگو را آنها یادگیرندگان بگیرند، نظر در تنبیه یا و پاداش

 اصول طبق و خود هایگفته طبق بر کردن عمل لذا. دهندمی قرار خود

 سر انسانها روح و جان با که عمل اتاق کارشناسی حرفه در استاندارد

 مطالعه اول تم. (32, 13) رسدمی نظر به ضروری بسیار دارد، وکار

 عمل اتاق کارشناسان هم و علمی هیآت اعضا هم داد نشان حاضر

 تهداش را منتور نقش عمل اتاق دانشجویان بالینی آموزش در توانندمی

( 2512) همکاران و Jensen مطالعات  که است صورتی در این. باشند

 نقش علمی هیآت اعضا دادند نشان( 2513) همکاران و نوری و

 منتورهای را آنان و دارند بالین در دانشجویان آموزش در تریپررنگ

 از استفاده 2551 سال در  Persaud.(36, 23). کردند معرفی خوب

 کندمی معرفی بالینی آموزش در منتور عنوان به را مجرب پرستاران

 اتاق کارشناسان و علمی هیأت اعضا نقش به مطالعات اکثر در. (16)

 شده اشاره دانشجویان آموزش در دوم و اول منتورهای عنوان به عمل

 هیأت اعضا که بود شده ذکر نیز ایمطالعه در. (73, 32, 13) است

 رایب مناسبی منتور پژوهشی و آموزشی متعدد هاینقش خاطر به علمی

 شناسانکار از بالینی آموزش برای است بهتر و باشندنمی بالینی آموزش

 استخراج دوم تم. (37) نماییم استفاده منتور عنوان به رشته آن مجرب

 وارد هتاز افراد در بالینی شایستگی ایجاد و منتورینگ اهمیت به شده

 فادهاست که اندکرده تأیید مختلف مطالعات. کندمی اشاره عمل اتاق به

 این در. شودمی هامنتی در بالینی شایستگی ارتقا باعث منتور از

 تاهمی سیارب منتور عنوان به عمل اتاق کارشناسان نقش به مطالعات

 جراحی فرایند تمام در را دانشجویان منتورها شده ذکر و است شده داده

 داد نشان مطالعه این. (2-1) دهندمی آموزش را آنان و همراهی

 تجارب و آموزشها تأثیر حتت عمل اتاق در دانشجویان یادگیری

 علمی هیأت اعضاء هم شد مشخص مطالعه این در. است منتورهایشان

 تاقا دانشجویان به منتور عنوان به توانندمی عمل اتاق کارشناسان هم و

 در آنچه دانشجویان بنابراین. دهند آموزش جراحی هایرزیدنت و عمل

 هب منتور کمک به بالین در آموزندمی تئوری صورت به درس کالس

 لبمط همین به نیز تحقیقات. گیرندمی بکار کاربردی کامالً صورت

 .(36, 37, 16) دارند اشاره

گیری نتیجه

 اب مقایسه در منتورینگ رویکرد از استفاده داشت اظهار توانمی لذا 

 عمل اقات دانشجویان بالینی شایستگی سطح ارتقاء بر روتین، آموزش

 بالینی آموزش در منتورشیپ برنامه شودمی توصیه. است مؤثر

 هتوصی همچنین. گردد استفاده یراپزشکیپ و پزشکی دانشجویان

 و پزشکی هایرشته بالینی ریزی برنامه اندرکاران دست گرددمی

 .ددهن قرار خود آموزشی برنامه جزء را روش این از استفاده پیراپزشکی

سپاسگزاری

 هب آجرپز میرباقر ندا خانم پرستاری دکترای رساله حاصل مقاله این

 از محققیین. باشدمی تفرشی زاغری منصوره دکتر خانم راهنمایی

 تشکر مالک بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه کامپیوتر مرکز همکاری

 .دارند را قدردانی و

 منافع تضاد

 ندارد وجود مقاله این نویسندگان برای منافعی تضاد هیچگونه

.
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