وضعیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی از دیدگاه شرکتکنندگان :یک مطالعه کیفی
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 -1استاد ،مركز تحقيقات گوارش ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران  -2دكتررا تصصصري ،مركرز تحقيقرات آمروشش پزشركي ،دانشرگاه علروم پزشركي
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 لطفاً به مقاله به شکل زیر استناد کنید:
ادیبی پ ،دریازاده س .وضعیت برگزاری جلسات گزارش صببحگاهی از دیبدگاه شبرکتکنندگان :یب
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مقدمه :گزارش صبحگاهی یکی از عرصههای مهم آموزش بالینی است و تفاوتهایی
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يكي اش روشها مرسوم در آموشش پزشكي ،گررزارش

انتصاب بيماران بر اساس مشرركالت تشصيصر ي و درمرراني

صبحگاهي است .جلسات گزارش صبحگاهي با حضور افراد

آنها ،ميباشد ( .)5در شمينرره اهميررت گررزارش صرربحگاهي،

شركتكننده شامل رييس بصش ،استادان ،دسررتيار ارشررد و

مطالعها مرور درطي سرره دهرره گتشررته توسر شبيررر

دستياران ديگر و كارورشاني كه شب قبل كشرريب بودهانررد،

امين 1انجام شده كه آن را اش مهمترين فعاليها آموششي

ميباشد و بهدنبال بررسي و معرفي بيمرراران شررب گتشررته،

دسررتياران بيرران ميكنررد ( .)6مطالعررها در ايررران نشرران

برا حل نمودن ير ب معمررا تشصيصر ي بررا يافتررههررا

ميدهد كه دستيران ارشد 8 ،درصد فرصت آموششي خود را

غيرعرراد و جالررب پزشرركي ،بحررم مينماينررد ( .)1هررد

در جلسات گزارش صبحگاهي ميگترانند (.)7

عمده گزارش صرربحگاهي در سررالها اولير ه اراير ه آن،

اش آنجايي كرره انررواگ گزارشهررا صرربحگاهي اش نظررر

سالمت و ايمني بيماران بوده است و در واقع به مرور وقايع

ساختار و نحوه ارايه ،محتوا و اهرردا آموششر ي متفرراوت

جراحي و تحت عنوان مر ديريت خطررا پزشرركي پرداخترره

است و هيچ نسصه يكسان و قطعي برا آن ارايه نشررده

ميشد كه در ماهيت ،اضطرابآور بوده است .ولي گررزارش

است؛ بر همين اسرراس نير ز اثرررات آموششر ي متفرراوتي بررر

صبحگاهي امروشه اش حالت نظررارت بررر كيفير ت برره سررمت

مشرراركتكنندگان دارد .ايرر ن تفاوتهررا ميتوانررد بررهدليل

اهرردا ديگر ر تغييريافترره و شررامل تنرروعي اش بيمرراران و

اولويت و يا تمايل موضوعات ويژه آموششي باشد كه لزومراً

مجموعها اش مشرركالت پزشرركي شررايع شررده اسررت (.)2

با نياش فراگيران انطباق نداشته باشد ( )8و ير ا اش نظررر تعررداد

به طور كه متمركز بر آموشش جنبهها مصتلف بيمررار

بيماران معرفي شده ،شمان جلسرره و نحرروه اداره جلسرره و

و آموشش بيمارمحور برره دانشررجويان و دسررتياران پزشرركي

هدايت بحمها باشد .اش اينرو در ارتقا دانش و شايستگي

شده است .همچنين به اهدا بهبود مهارت ارايه و معرفر ي

فراگيران و اش همرره مهمتررر در اراير ه خرردمات پزشرركي برره

بيمار و تصميمگير ر  ،ير ادگير خودجرروش و برنامررهريز

بيماران تأثيرگتار خواهد بررود ( .)9برره هررر حررال آگرراهي و

برا مديريت و رسيدگي به مشكل بيمار در اين خصررو

نگرش مثبررت مصرراطبين گررزارش صرربحگاهي نسرربت برره

اشرراره شررده اسررت ( .)3گررزارش صرربحگاهي ميتوانررد

ماهيت آن ،باعم افزايش كيفيت آموشش پزشرركي و بهبررود

شمينهسرراش بر را پرررورش اسررتدال برراليني دانشررجويان

برگزار اين جلسات آموششي خواهد شد ( .)10اين مطالعرره

پزشكي باشد اش اينرو كسب اير ن توانمنررد اش پيامرردها

بهمنظور پيدا نمودن شكا ها آموششرري موجررود و تبيررين

مهم آموشش پزشكي در عرصه آموشش باليني و جلسررات

وضعيت برگزار گزارش صبحگاهي بصش داخلي يكرري اش

گزارش صبحگاهي است .نتايج بررسيها نشان ميدهد كه

بيمارسررتانها آموششرري دانشررگاهها كشررور اش ديرردگاه

اش ديدگاه دسررتياران ،گررزارش صرربحگاهي ارشش آموششرري

مشاركتكنندگان و در سال  ،97-1396انجام شد.

بسيار بيشتر در مقايسه با فعالير تهررا ديگررر اش جملرره
كنفرانس دارد ( .)4دايل ارجحيت جلسات آموششي گزارش
صبحگاهي برا دستياران شامل لزوم ارايه بيماران واقعر ي
و شركت در بحررم جلسرره بررهدليل انتصرراب بيمررار توسر
Zubair Amin
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 -1مقدمه

خودشان و مسئوليتپتير و پاسخدهي بااتر ايشان و نير ز
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اين مطالعه به روش تحليل محترروا كيفرري ،2ديرردگاه

پس اش پيادهساش و تجزيه تحليل مصاحبهها 112 ،كُد،

دسررتياران و اسرراتيد پزشرركي داخلرري را در مررورد وضررعيت

استصراج گرديد .پررس اش ادغررام نمررودن كُر دها مشررابه و

برگررزار گررزارش صرربحگاهي انجررام شررد و قسررمتي اش

حت كُدها تكرررار در مجمرروگ  76كُر د بهدسررت آمررد.

پژوهشي وسيعتر است .مشاركتكنندگان اين مطالعه شامل

وضعيت موجود برگررزار جلسررات گررزارش صرربحگاهي در

 18نفر اش اعضا هير أت علمرري (اتنررد) فعررال و درگيررر در

بصش داخلر ي در دو مضررمون اصررلي نحرروه مشرراركت و

برنامه گزارش صبحگاهي ( 6نفر شررامل  4شن و  2مرررد) و

چرررارچوب اراير ر ه و در چهرررار طبقررره اصرررلي شرررامل

دستياران (رشيدنت) سال اول و دوم و سوم ( 12نفر شامل 7

شركتكنندگان ،فرآيند آموشش ،نحوه گزارش و شمانبنررد

شن و  5مرد) بودند كه تمايل به شركت در مطالعه داشتند و

و همچنين  15شير طبقه ،استصراج شد (جدول .)1

به صورت هدفمند 3برا انجررام مصرراحبه ،انتصرراب شرردند.

جدول  -1تحلیل وضعیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی

مصاحبهها بهصورت انفراد و با سر ؤاات بهصررورت برراش و

مضمون

طبقه اصلی

نيمه ساختاريافته در ابتدا سر ؤاات اصررلي و بهصررورت برراش
شرکتکنندگان

انجام شد و تا رسيدن به اشباگ دادهها ادامه يافت .سر ؤاات
مصاحبه شامل موارد ذيل بود.

نحوه مشارکت

 -1تجربه كلي شررما اش وضررعيت و برگررزار جلسررات

فرآیند آموزش

گزارش صبحگاهي دوره دستيار بصررش داخلر ي چيسررت
 -2نظر كلي شما راجع به جو آموششي و علمي اين جلسات
چيست و در ادامه سؤاات كاوشگر در مورد سؤاات قبلي،

نحوه گزارش

پرسيده شد .مصاحبهها با توجه به وقت ،مشر غله برراليني،

چارچوب ارایه

حوصله و تمايل شركتكنندگان حدود  30دقيقه برره طررول
زمانبندی

انجاميد .مصاحبهها با اجاشه قبلي اش مشاركتكنندگان ضب

زیرطبقه
نحوه حضور
رشيدنت
اينترن
اتند
نحوه پرسيدن سؤال توس اتند
جو آموششي
پيگير بيماران
پزشكي مبتني بر شواهد
گزارش موارد
انتصاب موارد بيمار
ارايه موارد انتصاب شده
تكميل موارد
جمعبند
طول مدت جلسه
معرفي هر بيمار

و سپس كلمه به كلمه بر رو كاغت پياده شد .برررا تأييررد

مضمون  -1نحوه مشارکت

دقت ،صررحت و اعتبررار در مطالعرره اش شر اخصها گوبررا و

در اين مضمون ،شركتكنندگان و فرآينررد آمرروشش در

لينكلن 4استفاده شد .تجزيه و تحلير ل دادههررا همشمرران بررا

جلسات گزارش صبحگاهي ،مشصص شد.

جمعآور دادههررا انجررام شررد .بررهعبارتي بررا انجررام اولر ين

طبقه اصلی  -1شرکتکنندگان

مصاحبه كار تحليل دادهها آغاش شد .جهت تحليل دادههررا

در ايرررن طبقررره اصرررلي نقشهرررا هرررر يرررب اش

گررررردآور شررررده ،مررررتن مصرررراحبهها در نرمافررررزار

مشاركتكنندگان و نحوه حضورشان به تفكيب بررسي و

 MAXQDA10وارد شد.

تحليل شد و شير طبقات «نحرروه حضررور ،رشيرردنت ،اينترررن
(كررارورش) و اتنررد» شناسررايي شررد .نمونررها اش نظرررات

2

Content Analysis
Purposive
4 Guba and Lincoln
3

شركتكنندگان در اين شير طبقه بهصورت شير بود.
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 -2روش کار

 -3یافتهها
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تعطيل ميكر نن .چررون تررو گررروه داخلر ي فررالن روش فررالن

همين بچهها يا مورنينگها رو با اجبار ميان ير ا بررا هررول و

برنامهسررت ،تعطير ل ميشررد« ".م  .6اتنررد»؛ "رشيرردنتها

استرس« ".م  .12رشيدنت»؛ "بزرگترين مشكل ما ترسر ه،

حضور ميزنن و ميرن« ".م  .5اتند»؛ "رشيدنت سال  3فق

اگر اين نباشه خيلي اش مشكالت خود به خررود حررل ميشرره.

گررزارش ميررده و بعرردش ميشر ينه و فق ر در مررورد اراير ه

مثالً بچهها تعريف ميكننررد فررالن فالررت ير ا خطررا رو سررر

گزارشها پاسخگو هست« ".م  .3اتند»؛ "فق اينترنهررا

مورنينگ دادن و توبيخ شدن يا تمدير د دوره شرردند و اير ن

كشيب ميان .اگر خودشون عالقه داشته باشند ولي اجبار

باعم ميشه كه مررا همررش اسررترس داشررته باشر يم .بر هجز

نيست .اينترهايي كه مريض رو ديدند ،ميان ارايه هم ميدن.

توبيخها ،سؤال كردن و ضايع شدن و بلررد نبررودن و حر س

ولي كشيبها هم ميتونند بيان .حاا يه سر اش اسررتادا اش

نرراراحتي هررم هسررت« ".م  .6رشيرردنت»؛ "در كشررورها

اينترررنهررا سرر ؤال ميپرسررند يرر ه سررر نميپرسررند".

پيشرفته ،اينقدر حساسند كه استرس اصالً نبايد به دانشررجو

ا كررار نميكنرره .فقر
«م  .2رشيدنت»؛ "اينترررن معمررو ً

وارد كنند و دانشررجو حررا شرركايت دارد ،اگررر اتنررد بهررش

شرححال رو ميگه .نهايتش بعضي اساتيد مر يگن  ECGرو

استرس وارد كنه .مدام وضعيت دانشجو رو ميپرسند برررا

تفسير كن يا  Chestرو بصررون و روتر ين هررم سررال ير ب

اين كه در چه حالتي باير د باشر ه كرره بهررش اسررترس وارد

رشيدنتي شروگ ميكنه« ".م  .3رشيرردنت»؛ "بعررد گررزارش،

نشه« ".م  .4اتند»؛ "متأسررفانه اير نجررا نميشرره فررالو كرررد

ا اتندها يكي دو تا بيمار انتصاب ميكنن كه كامررلتر
معمو ً

بيمارو .چون كار بچهها شياده و نميرسررند و هررم اير ن كرره

معرفي بشه« ".م  .11رشيدنت».

مسئوليت شياديه و ما ميترسيم توبيخ بشيم كه چرا بيمار رو
فالو كرديم و فالن كار اشررتباهه و چرررا فررالن كررار نشررده.

طبقه اصلی  -2فرآیند آموزش

شير طبقات "نحوه پرسيدن سؤال توس اتنرردينگ ،جررو

ميترسيم اصالً تشصيص اوليه اشتباه بوده و خيلر ي كارهررا

آموششي ،پيگير بيماران و پزشكي مبتني بررر شررواهد" در

نبايد ميشده و ما ميترسيم اش توبيخ شدن و برا اين كرره

ايررن طبقرره اصررلي شناسررايي شررد .نمونررها اش نظرررات

رو نشه و عواقب بد نداشته باشه ترجيح ميديم رو نشرره و

شركتكنندگان در اين شير طبقه بهصورت شير بود.

برا خودمون عواقب نداشته باشه و اصالً نميگيم .خب اين

"بعضي اتندها اطالعات علمي ميپرسن .اين كار خوبي

خيلي بده .اين جو باعم ميشه ما كه خيلي اتفاقهررا رو تررو

نيست .اين كه اش رشيدنت سؤال علمي بپرسن و داره به اين

مورنينگ نگيم« ".م  .9رشيدنت»؛ "ما هررر چر ي بلررديم رو

سمت ميره كه اطالعاتش رو بررسي كنند ،درسررت نيسررت.

ارايه ميديم .سال چهاريا نظررر مير دن .سررال سرره و چهارير ا

بايد در مورد بيمار بحم بشه نه اين كه مچگير بشه و به

بيشتر وقت دارن و سرچ رو فكر ميكنم انجام ميدن .ولي

ما استرس وارد بشه« ".م  .6رشيدنت»؛ "چيز كه هسررت

سررال  1و  2وقررت نررداريم و سرررمون خيلر ي شررلوغه .مررا

مررا مورنينررگهررامون بررا اسررترس برگررزار ميشرره .اسررترس

نميرسيم كه سرچ انجام بررديم .فكررر كررنم اگررر اش سررال 4

اذيتمون ميكنه .خيلي اش بچهها استرس دارند .ما اش  6و 7

بپرسر يد اونررا بگررن انجررام مير دن .اونررا سرررچ ميكننررد".

صبح بايد شروگ كنيم .مورنينگهررا آمرروشش خوبير ه برررا

«م  .8رشيدنت».

بچهها .ولي چيز كه دغدغه بچهها هست اينرره كرره اان
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"حضور اساتيد و تشكيل جلسررات نامرتبر ه .تابسررتونها

اتند ميره تو بصش و ما هنوش تو مورنينگ هستيم .به خرراطر
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مضمون  -2چارچوب ارایه

پرداخت .نتررايج حاصررل اش تحليررل تجربيررات رشيرردنتها و

در اين مضمون ،نحوه گزارش و شمانبند در جلسررات

اتندها نشان ميدهد كه گزارش صبحگاهي با اين وجود كه
اش عرصهها مهم آموشش باليني بهخصو

گزارش صبحگاهي ،مشصص شد.

برررا بصررش

طبقه اصلی  -3نحوه گزارش

داخلي است ولي چندان بار آموششي برراايي نداشررته اسررت.

شيرطبقات «گزارش موارد ،انتصاب موارد بيمار ،

دايل متعدد اش ديدگاه اساتيد و دستياران بصررش داخلرري

ارايه موارد انتصاب شده ،تكميل موارد و جمعبند » در اين

ذكر شده است كه به موارد مهم آن اشاره ميشود .آنچه كه

گرفت .نمونها اش نظرات شركتكنندگان در

برگزار جلسات گزارش صبحگاهي با دو مضمون نحوه

اين شيرطبقه به صورت شير بود.
"تو مورنينگهامون ،رشيدنت سال  3مياد مصتصر

مشاركت و چارچوب ارايه ،استصراج شد .جزييات برگررزار

راجع به بيماران بستر تا  12شب رو گزارش ميده .بعد

جلسات گزارش صبحگاهي بر ه تفكيررب عناصررر چررارچوب

ميشينه و بعدش اتندها يكي دو تا بيمار انتصاب ميكنن

استصراج شده بهصورت شير خالصه شده است( .جدول.)2
همررانطور كرره در جرردول  2مشرراهده ميشررود ،هرريچ

كه كاملتر معرفي بشه و بعد اش رشيدنتها سؤال ميكردند
ا 8-7
كه برا بيمار چيكار كرديد« ".م  .1اتند»؛ "معمو ً

اجبار برا حضور در جلسات گررزارش صرربحگاهي برررا

كيس مطرح ميشه يكي يا دو تا كيس انتصاب ميشه و

مشاركتكنندگان وجررود نداشررت ،اش ايررنرو ارايرره آمر وشش

بيشتر وقتها اساتيد كيسها رو انتصاب ميكند ،اما اين

مطلوب را نميتوان انتظار داشت .اش نظر جو آموششي آنچه

كه كي ارايه بده و تكميلش كنه نامشصصه و تعيين نشده.

كه بهصورت پررنگ مشصص شد؛ جو آموششي استرسشا و

هر كي بتونه تكميلش ميكنه« ".م  .5رشيدنت».

تهديدكننده اش ديدگاه رشيرردنتها تبيررين ميشررود .برره ايررن

طبقه اصلی  -4زمانبندی

صورت كه در جلسات گزارش صبحگاهي بايد به سررؤاات

در اين طبقرره اصررلي ،شيرطبقررات«طول مرردت جلسرره،

اساتيد پاسخ دهند و خودشان جرأت سؤال پرسرريدن و رفررع

معرفرر ي هررر بيمررار» بررسرري شررد .نمونررها اش نظرررات

ابهامررات آموششرري و درمرراني را ندارنررد .اش سررو ديگررر

شركتكنندگان در اين شيرطبقه به صورت شير بود.
"مدت شمان مورنينگ اش  30دقيقه تا حدودا  45دقيقرره

رشيرردنتها نگر ران فرصررتي هسررتند كرره در بصررش بايررد

ميشه .ولي نظمي هم نداره گاهاً نيم ساعت و گرراه بر يش اش

بيمارانشان را ويزيت كنند ولي اشم است كرره در گررزارش

ا اجاشه نميديم
 1ساعت ممكنه بشه« ".م  .1اتند»؛ "معمو ً

صبحگاهي هررم حضررور داشررته باشررند .همچنررين پزشرركي

نيم ساعت رشيدنت گزارش بده تا ده دقيقه بايد تموم بشه".

مبتني بر شواهد تا حدود بسته به ضرورت انجام ميشد و

«م  .6اتند»؛ "دقيا مشصص نيست ارايه هر كرريس چقرردر

پيگير بيمار نامشصص بررود و رشيرردنتها اش ايررن نظررر در

طول ميكشه« ".م  .7رشيدنت».

وضررعيت مطلرروبي قرررار نداشررتند .اش نظر ر نحرروه ارايرره و
شمانبند هم برگررزار جلسررات بهصررورت نامشررصص و

 -4بحث

بدون تعامل گروهها يادگيرنده و همچنين يادگيرندگان با

اين مطالعه به تبيين وضعيت برگزار جلسات گررزارش

اساتيد ،بودند.

صرربحگاهي اش دير دگاه اسرراتيد و دسررتياران بصررش داخلرري

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی /دوره  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صفحه 70 -61
65

Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 6:10 +0430 on Wednesday June 16th 2021

طبقه جا

مشاركتكنندگان بيان كردند بهصورت چارچوبي اش نحوه
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جدول  -2خالصه وضعیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی در چارچوب استخراج شده
وضعیت

چارچوب
نحوه حضور
رزیدنت

شرکتکنندگان

نحوه مشارکت

اینترن
اتند
نحوه پرسیدن سؤال توسط اتند

پزشکی مبتنی بر شواهد
گزارش موارد
انتخاب موارد بیماری

نحوه گزارش

چارچوب ارایه

ارایه موارد انتخاب شده
تکمیل موارد
جمعبندی

زمانبندی

طول مدت جلسه
معرفی هر بیمار (گزارش)

همچنين موارد بيمار توس اساتيد انتصاب ميشدند و

دانشگاهها ايران ،به بررسي وضعيت گزارش صرربحگاهي

دسررتياران در ايررن شمينرره تصررميمگيرنده نبودنررد .اش نظررر

پرداختهاند .مطالعها در كاشان ،در مررورد تعيررين وضررعيت

چررارچوب ارايرره و شمانبنررد نيررز گزارشهررا مرربهم و

موجود گزارش صبحگاهي گروه داخلي بررهمنظور شناسررايي

نامشصصرري اش مشرراركتكنندگان دريافررت شررد و همگرري

نقاط ضعف و استانداردسرراش آن انجررام ،شررد .نتررايج ايررن

نشاندهنده نبود يب چارچوب منسجم و برنامه واضح بررود.

مطالعرره نشرران ميدهررد كرره آمرروشش اسرراتيد در شمينرره

بررهنظر ميرسررد شررلود بررودن بيمارسررتانها آموششرري و

استاندارها برگزار عرصهها آموششي ميتواند كيفيررت

پتيرش و بستر تعداد شيرراد بيمرراران باعررم ميشررود كرره

آموشش را ارتقاء دهد ( .)11نتايج اين مطالعه نشان ميدهد

جنبه درماني دوره دستيار بسيار پر رنررگتر اش جنبرره

كرره اشم اسررت وضررعيت موجررود بررسرري شررود و برررا

آموششرري آن باشررد .اش ايررنرو اسرراتيد دليررل كاسررتي در

پٌر كردن شكا ها آموششي و ارتقرراء كيفيررت ،بررر اسرراس

پاسصگويي به سؤاات در گزارش صبحگاهي را با بيان اين

اسررتانداردها آموششرري ارايرره شررده ،تطبيررا داده شررود.

كه دستياران جستجو مبتني بر شواهد را انجام نميدهنررد

در كرمان نيز تنوگ نسبت به برگزار گررزارش صرربحگاهي

و دستياران با بيان اين كه فرصتي برا انجررام آن ندارنررد،

در گروهها مصتلف آموششرري مشرراهده شررده اسررت (.)12

توجيه ميشود .همچنين دسررتياران تأكيررد ميكننررد كرره در

در شهركرد دانشجويان اش گررزارش صرربحگاهي نسرربت برره

صورت فرصتي برا جستجو مبتني بررر شررواهد نياشمنررد

ساير عرصهها آموششي رضايت داشتند (.)13

راهنمايي و مشاوره اساتيد برررا تأييررد رونررد تشصيصرري و

اين نتايج با نتايج مطالعه كنوني همخواني نرردارد .البترره

درمررراني در بيمررراران ،هسرررتند .مطالعرررات مصتلفر ر ي در

ميتوان گفت به اين دليل است كه مطالعه كنوني فق برره
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فرآیند آموزش

جو آموزشی
پیگیری بیماران

بدون اجبار برا مشاركتكنندگان
ارايه گزارش و پاسصگويي توس رشيدنت سال سوم
فق معرفي بيمار ،نبود هماهنگي برا مطالعه كيس شرب قبرل و گراهي پاسرخ بره
پرسش اتندها
پرسشگر
سؤال در مورد اقدامات انجام شده برا بيمار توس اتندها اش رشيدنتها
پرسش و پاسخ و مچگير
تا حدود
گزارش مصتصر توس رشيدنت سال سوم راجع به بيماران بستر تا  12شب
انتصاب يب يا دو بيمار توس اتندها برا معرفي كاملتر
نامشصص
نامشصص
معمواً بدون جمعبند ساشمانيافته
متغير بين  30تا  60دقيقه
نامشصص
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بررسي يب عرصه آموششي پرداخته است و مقايسررها بررا

برا مديريت جلسات ،مطابقت دارد .همچنين در مطالعه

ساير عرصهها و گروهها آموششرري ديگررر ،نداشررته اسررت.

شماني و همكاران ،به نبود نظررم شمرراني برگررزار جلسر ات

مطلوبيررت و

اشاره شده است ( )11كه اين نتررايج نيررز بررا تحليررل نتررايج

اختال نظر اساتيد و دانشجويان در خصررو

كنوني در مورد شمان مشصص جلسات ،همخواني دارد.

وضعيت برگزار جلسات گزارش صبحگاهي نيررز گررزارش

نتايج مطالعها نشان ميدهد كه گزارش صبحگاهي اش

شده است .بهطور كلي اش ديدگاه اساتيد ،وضررعيت برگررزار
پايينتر برخوردار است ( .)14اين نتايج بررا اخررتال نظررر

حضور كمرنگ اساتيد ،تأكيد بر بُعد دانش ،در نظر نگرررفتن

كلي اساتيد با دانشجويان در مورد وضعيت برگزار جلسات

سطح تحصيلي دانشجويان ،محرري نامناسررب و اثربصشرري

گزارش صرربحگاهي همخررواني دارد .هررر چنررد تعررداد اش

آموششي پايين ،است ( .)17نتايج اين مطالعه نيز با ابعاد اش

اساتيد به چالشهررا آموششرري برگررزار ايررن جلسررات در

تحليل وضعيت موجود اش ديدگاه رشيدنتها در مطالعه ما نيز

مطالعه ما اشاره نمودهانررد .در تهررران نيررز اهرردا گررزارش

همخررواني دارد .در مطالعررها  ،كيفيررت برگررزار گررزارش

صبحگاهي اش ديدگاه اساتيد و دانشررجويان بررسرري شررد .اش

صبحگاهي ،اش ديدگاه دانشجويان پزشكي در حررد متوسر

ديرردگاه اسرراتيد مهمترررين هررد آمرروشش و اش ديرردگاه

گزارش شد و بهدليل كيفيررت ناكررافي نيررز نقررش گررزارش

دانشجويان خودارشيابي و ارتقا كيفيت درماني گزارش شد

صبحگاهي در «آموشش و انتقال مفرراهيم» نررامطلوب بيرران

( .)15ولي در مطالعه حاضر ،اساتيد و دستياران برره مهررم

شد .اش اينرو باشنگر در ساختار آموششي جلسات پيشررنهاد

بودن اين عرصه اش نظر آموششي تأكيررد داشررتند .هررر چنررد

گرديد ( .)22مطالعه كنوني نيز با هد تحليل شرركا ها

توجه به جنبه درماني و مراقبت اش بيمار نيز اشاره شد .در

آموششي بهمنظور ارتقا كيفيت برگزار جلسررات گررزارش

مطالعه ديگر اثربصشي آموششي پايين گزارش صبحگاهي

صبحگاهي با اعمررال اقرردامات مناسررب انجررام شررد .نتررايج

اش ديدگاه دانشجويان گزارش شد (.)16

مطالعه ديگر نشان داد كه اش ديدگاه دانشجويان توجه برره

نتايج ايررن مطالعرره بررا تحليررل نتررايج مررا در خصررو

مسائل كاربرد و تأكيد نكردن به مسائل تئررور و علرروم

فرماليته بودن برگزار جلسررات بررهدليل اسررترس و ترررس

پايه توس اساتيد ،در جلسات گزارش صرربحگاهي اهميررت

ناشي اش پرسيدن سؤال و باشخواست شدن ،همخررواني دارد.

شياد دارد ( .)13اين نتايج هرچنررد اش ديرردگاه دانشررجويان

قابل توجه است كه چارچوب برگزار گزارش صرربحگاهي

پزشكي در مقطع عمومي بيان شده اسررت ولرري بررا ديرردگاه

به گروه هد و مشاركتكنندگان اين جلسات بستگي دارد.

رشيدنتها در مطالعه ما مطابقت دارد و لزوم كاربرد بودن

اش اينرو بايد تفاوتها آموششي ميان گروهها مصتلف را

مسائل مطرح شده در گزارش صبحگاهي را نشان ميدهد.

در نظر گرفت (.)20-17

 -5نتیجهگیری

مطالعات ديگر نارضايتي دانشررجويان اش عرردم وجررود
مرردير و هدايتكننررده جلسررات گررزارش صرربحگاهي ذكررر

در مجموگ آنچه در اين مطالعرره بررهنظر ميرسررد جررزو

كردهاند ( )21 ،13 ،11كه با تحليل نتايج مطالعه كنرروني در

اولويتها تغييررر و برراشنگر نحرروه برگررزار جلسررات

ابهام در نقش مشاركتكنندگان و نبود مسررئوليت

گزارش صبحگاهي باشد انجام تغييراتي در جررو آموششرري اش

خصو
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جلسررات مطلرروب و اش ديرردگاه دانشررجويان اش مطلوبيررت

ديدگاه دانشجويان در بسيار اش بصشها دارا بينظمرري،
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پرسش و پاسخ بهصورت دوستانه و مشاورها و همچنررين

محدودیتها

چارچوب ارايه اش نظر شماني و نقشها مشرراركتكنندگان

اين نكته قابل ذكر است كه بهدليل انجام شدن مطالعه

در معرفي ،اراير ه گررزارش و پرسرريدن سر ؤال و جمعبنررد ،

در يب بيمارستان فرروق تصصصرري آموششرري و تمركررز بررر

ميباشرررد .ايرررن مطالعررره نشررران ميدهرررد اش ديررردگاه

آموششها تصصص و فوق تصصصي ،اين مطالعه فق به

مشاركتكنندگان هنرروش تررا رسرريدن برره كيفيررت آموششرري

بررسي ديدگاه مشاركتكنندگان اصلي (اساتيد و دسررتياران

مطلوب؛ فاصله و شكا وجود دارد .اشم است برا ارتقا

گروه داخلي) بسنده نمود.

مسئول و متعهد بررسي شوند و با نظرخواهي اش ذ نفعان و

تعارض منافع

راهنمايي صاحبنظران آموشش پزشكي در راستا ارتقررا

هيچگونه تعارض منافع توس نويسندگان بيرران نشررده

مهارتها باليني ،گام برداريم.

است.

پیشنهادات

تشکر و قدردانی

آنچه كه اش نظر ارتقررا كيفيررت آمرروشش در گررزارش

اين پروژه با حمايت مالي مركز ملي تحقيقات راهبرد

صبحگاهي مهم شناخته شد ،نياش به تغيير در جررو آموششرري

آموشش پزشكي ،تهران ،ايران با شماره طرح 960351انجام

بود .بهدليل اهميت اين عرصه آموششي در ارتقا يادگير

شده است .نويسندگان اين مقاله بدينوسيله نهايت سررپاس

و همچنررين مررديريت بيمررار و تصررميمگير ها برراليني

و قدرداني خود را اش اين مركز بابت حمايت مررالي پررژوهش

در بصش داخلي ،اشم است ابعاد و شرركا ها

حاضر و همكار اساتيد و دستياران مشاركتكننده ،اعررالم

آموششي آن بررسي شود و تغييراتي در جهت بهبود آموشش،

مينمايند .اين مطالعه مورد تأييد كميترره اخالقر ي دانشررگاه

اراي ه شود .بايررد توجرره داشررت كرره اهرردا و اصررول اوليرره

علوم پزشكي اصفهان است.

آموششي در برگزار اين جلسات ميتواند با ساير كشررورها
مقايسه شود ،ولي اش نظر برگزار و اجرررا آموششرري بايررد

مشارکت نویسندگان

ساير مالحظات منطقها و امكانپتير در اجرا را نيررز در

مفهومسرراش مقالرره توس ر پيمرران اديبرري؛ تحقيررا و

نظر گرفت.

بررسي و ويراستار نهايي نوشته توس سعيده درياشاده.
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Abstract
Introduction: Morning report is one of the most important
fields of clinical education and it differs in terms of context and
presentation, content, and educational goals in different
educational departments. These differences may be due to
preferences or a tendency for specific educational topics that do
not necessarily fit the learners' needs. This study aimed to
explain the viewpoints of residents and internal medicine
faculties about the status of holding morning report sessions.

Materials and Methods: The study was a qualitative content
Keywords:
Morning Report
Clinical Education
Internal Medicine

analysis, and 18 faculty members and residents of the internal
medicine department were selected purposefully for individual
interviews. The content of the interviews was analyzed using
MAXQDA10 software.

Results: After merging and deleting similar and duplicate

Email: daryazadeh@edc.mui.ac.ir

codes, a total of 76 codes were obtained. The status of morning
report sessions was extracted into two main themes of
participation and presentation framework, and was divided into
four main categories, including participants, training process,
reporting, and scheduling, as well as 15 subcategories.
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Conclusion: From the participants' viewpoint, there is still a
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gap between the quality of morning reports and the desired
educational quality. We need to take steps to improve the quality
of education in clinical settings by considering standards to
rectify these educational gaps.
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