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 يدانشگاه علوم پزشك ياصل يهاگروهدر  يساختار گزارش صبحگاه
  ينيآموزش بال يهاتيموقع يمل يشهركرد بر اساس استانداردها

  
 مجيد شيراني، معصومه معزي، نجمه مجيدي افسانه ملك پور، ،*فيروزه مجيدي

  
 

  چكيده
ارائه  يبرا يپزشك انيدانشجو ريسا و ارانيدست، كه استادان كنديم فيبر مورد را توص يمبتن يها، كنفرانسيگزارش صبحگاهمقدمه: 
 ينحوه برگزار، ملي يگرفتن استانداردها پژوهش با در نظر نيادركنند. ميشده در شب گذشته در آن شركت  رفتهيپذ ينيموارد بال

  گرديد.  يشهركرد بررس يآموزش يهابيمارستان يجلسات گزارش صبحگاه
 يبررس ليستچك، مطالعاتر و مرو وزارت بهداشت يابالغ شده از سو يمل ياستانداردها براساس، مقطعي–يفيپژوهش توص نيا در: هاروش

 )يسرشمار به صورت (يگزارش صبحگاهجلسه 22 در با حضور گرمشاهده. ديگرد يطراح يجلسات گزارش صبحگاه ينحوه برگزار
  . شد ليتحل و هيتجز يفيتوص يآمار يهاشاخص از استفاده شده با يآورعجم يهاهداد تيدر نها و نمود ليرا تكم ليستچك

 گزارش )%9/90( 20در. بود قهيدق 36/49±69/13طول مدت جلسات  نيانگيمشده  يبررسهاي يگزارش صبحگاه درنتايج: 
. دنديپرسيم سؤالفقط  ديو اسات پاسخ بود و ارائه مطالب پرسش وهيش )%3/77( گزارش 16 در. بحث بودند گرداننده دياسات، يصبحگاه

كه در جلسات گزارش  يمارانيب نيتربيش. بود كارورز كنندهيمعرف فرد )%5/54( مورد 12 در و شد يمعرف ماريب كي )%6/63( مورد 14 در
   بودند. مورد)3( %6/13ياوانبا فر عيشا مارانيو بعد ازآن ب مورد)11( %50يفراوان با دهيچيپ مارانيشدند ب يمعرف يصبحگاه
به  هاگروهاست و  قابل قبول يبررس دمور يهاگروه يجلسات گزارش صبحگاه يمطالعه نشان داد ساختار كل نيا جينتاگيري: نتيجه
 هاگروه بيو ترغ از نقاط قوت وضعف اطالع نيبنابرا. وجود دارد ييهانقص و راداتيجلسات ا ياگرچه در برگزار ندبندپايآن  يبرگزار

  . ديكمك نما مؤثر ينيبال شو به آموز بدايجلسات ارتقا  طيباعث خواهد شدكه شرا
  

  پزشكي انشجوي، دينيبال آموزش، يگزارش صبحگاه استاندارد، يگزارش صبحگاههاي كليدي: واژه
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مقدمه  

 دياست كه با حضور اسات يكنفرانس يگزارش صبحگاه
 ميآن ت يو در ط گرددمي برگزار انيو دانشجو ينيبال

                                                 
مطالعات  ، مركزي، كارشناس ارشد آموزش پزشكيديمج روزهيفنويسنده مسؤول:  *
   nafiroze2@gmail.com. رانيشهركرد، ا ،شهركرد يانشگاه علوم پزشكد

 ،شهركرد يعلوم پزشك ، دانشگاهياجتماع يگروه پزشك )،ارياستاد( پورافسانه ملك دكتر
گروه  )،ارياستاد( يرانيش ديمج دكتر )؛afsanehmalekpour@yahoo.com(. رانيا

. رانيا، شهركرد، شهركرد يعلوم پزشك ، دانشگاهيارولوژ يجراح
)majd_uro@yahoo.cmياجتماع يپزشك گروه)، اريدانش( يمعصومه معز دكتر )؛ ،

 نجمه )؛lmoezzi@yahoo.com. (رانيشهركرد، شهركرد، ا يعلوم پزشك دانشگاه
. رانيا، شهركرد ي، دانشگاه علوم پزشكيارشد آموزش پزشككارشناس ، يديمج

)waterfall1365@yahoo.com(  
  26/9/96، تاريخ پذيرش: 24/8/96، تاريخ اصالحيه: 21/6/96مقاله:  تاريخ دريافت

 يرا كه در ط ماريچند ب ينيبال ليشب مسا فتيدار شعهده
 نيدهند و حاضرمي گزارشاند، شده يبستر فتيش نيا

به بحث و تبادل  مارانياداره ب حيدر رابطه با نحوه صح
و  ينيدر كنار راند بال يگزارش صبحگاه. ندپردازمي نظر

و ارزشمند در  ديمف، يهاتياز موقع ييآموزش سرپا
 تيريمد يدر گزارش صبحگاه. )1(است ينيآموزش بال

 به عنوانو  شودمي مرور ينيبال يموارد و اصول پزشك
 يبرا يعموم به طوربزرگ كه  يتنها كنفرانس رسم

 اران استفادهيموارد و عملكرد دست تيريمد يابيارزش
جز  يگزارش صبحگاه .)2(است افتهياستمرار ، شودمي

 به ويژهو  يآموزش يهاگروهدر  يمهم آموزش پزشك
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  .)3(است يداخل
 ياز دوره پزشك يبخش مهم ينيآموزش بال ياز طرف
  و كار آمد  ستهيشا يپزشكان تيكه بدون آن ترب است

ارزش  يگزارش صبحگاه انيم نيدر ا .)4(است ممكن ريغ
 يابزار به عنوانو  دارد ينيدر آموزش بال ياديو نقش ز

 نيتضم يبرا يالهيو وس ينيخدمات بال يابيارز يبرا
 انيدر پژوهش خود ب يمحرر .)5(شودمي شناخته تيفيك

از  يكيبه عنوان  يكرده است كه گزارش صبحگاه
شناخته  يدر علوم پزشك يآموزش يهاروش نيترمهم

 يصبحگاه گزارش زين ارانيدست دگاهياز د. )6شده است(
 ايرا نسبت به كنفرانس  يارزش آموزش نيباالتر
 كارانو هم يدر مطالعه اسعد .)7دارد( گريد يهافعاليت
كارورزان و ، ارانيدست، علميهيأت ياعضا تربيش

را  ياز گزارش صبحگاه يهدف اصل زيكارآموزان ن
بر  تأثيرو  ياخالق پزشك يدانند و ارتقامي آموزش

 گونه جلسات نيرا جزء اهداف ا انيمهارت دانشجو
  . )8(دانندمي

 نيتر ياز كاربرد يكي يكه گزارش صبحگاه يبا وجود
 ييهنوز الگو است ايدر سطح دن ينيآموزش بال يهاروش
آن  يبرگزار يو مورد قبول همه متخصصان برا ريفراگ

در مطالعه خود  )Wartmanوارتمن ( .)9ارائه نشده است(
 نيارائه داد كه در ا ياز گزارش صبحگاه يديمدل جد

 رايكه اخ يمارانياز جمله مرور ب ديمدل چند مورد جد
در كشور  .)10(شودمي شامل زيمرخص شده بودند را ن

 يهاو شاخص ارهايمع نييتع"با عنوان اي پروژه زيما ن
به  "يآموزش يهابيمارستانو  در مراكز ينيآموزش بال

 يسفارش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك
، وزارت بهداشت ييو امور دانشجو يمعاونت آموزش

نداز اه چشممؤسستوسط  يدرمان و آموزش پزشك
از  يكي. انجام شد 88سال  زييسالمت در پا توسعه
پروژه به آن  نيكه در ا ينيمهم آموزش بال يهاروش

ي و استانداردهابود  يگزارش صبحگاه ،پرداخته شد
سازي آماده -1مجموعه در موارد  نيآن در ا يبرگزار

 يهابخش، كنندگانبرگزار يبرا يضرور يها(آموزش
فاصله  نيتركمدر  اي شمكان (درون بخ، هيمورد توص

زمان ، (تواتر يبندزمان-2 زاتيتجه ،)ممكن از بخش

 تيريمد، كنندگاناجرا (شركت-3مدت زمان)  ،يبرگزار
 يمعرف مارانيتعداد ب، مارانيانتخاب ب ،مراحل ،جلسات

ارائه شرح حال  ،نهيزم شيو پ يآمادگ ،شده در هر جلسه
و  راتمسف ،يآموزش مؤثرتعامل  ،بحث يمحتوا، ماريب

 ،يريگيپ، مستندسازي و ثبت ،شواهد به استناد ،اخالق
   .)1شده است( نيتدو )تيفكي يارتقا ،يابيارزش

، كارآمد ينيبه اهداف آموزش بال لين يبرا يكل به طور
موجود آموزش به صورت مستمر  تيالزم است وضع

 يو هر تالش ييو نقاط ضعف و قوت آن شناسا يابيارز
. شود تيو تقو تيحما ستيبامي آموزش يدر جهت ارتقا

گزارش  ينيموزش بالآمختلف  يهاروش نيدر ب
 ايدر سطح دن بردكار نيتربيش يدارا باًيتقر يصبحگاه

است كه  ييو استانداردها هاشاخصه يدارا و )11(است
 يپزشك انيدانشجو يريادگيكامل باشد در كمك به  يوقت

با توجه به  نيبنابرا .)12(كندمي فايا يمؤثرنقش 
در  يگزارش صبحگاه گاهيو جا تياهم ،كاربرد يگستردگ

 يرتقاگام در جهت ا نياول، يپزشك انيآموزش دانشجو
موجود و  تيشناخت وضع، آموزش وهيش نيا تيفيك

 يآموزش يهااستفاده از فرصت يبرا ييهاكارراهارائه 
  .است يبا ارزش در گزارش صبحگاه و رينظ يب
 وهيش نيا ينحوه اجرا يبررس مطالعه با هدف نيا

و شناخت نقاط قوت و ضعف آن در  ينيآموزش بال
   .شهركرد صورت گرفت يدانشگاه علوم پزشك

  
  هاروش

دوم  يليسال تحصميدر نمقطعي  -توصيفيمطالعه  نيا
ابالغ شده از  ملي يابتدا استانداردها. انجام شد 93- 94

 يطرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش علوم پزشك
 ،يمل يسپس بر اساس استانداردها )؛1(ديگرد يبررس
و انطباق جلسات گزارش  يجهت بررس يليستچك

 ييروا. ديگرد نياستانداردها تدو نيبا ا يصبحگاه
با استفاده از نظر  ليستچك يو صور ييمحتوا

 نفر از 4خصوص از نظر نيدر ا. شد تأييد نيمتخصص
 يدر برگزار ياديماژور كه تجربه ز يهاگروه دياسات

 اآشنا ب نيهمچنو  ندداشت يجلسات گزارش صبحگاه
 ،بودند يگزارش صبحگاه يبرگزار ياستانداردها
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داده  ليستچكالزم  راتييشد و اصالحات و تغ هاستفاد
 يياياطالعات به روش پا آوريجمعابزار  ييايپا. شد

 گر هم ارز درصورت كه دو نفر مشاهده نيمصحح به ا
 ليستچكو  افتهيحضور  يجلسه گزارش صبحگاهسه 

بر اساس آزمون . نمودند ليتكم هرا به طور جداگان
 ابانيتوافق ارز زانيبراي مشخص شدن م لكاكسونيو

 جياساس نتا بر. آمد به دست )=317/0r( مقدارحداكثر 
  .مشهود بود كامالً ابيدو ارز نيآزمون توافق ب نيا

شده جهت بررسي نحوه برگزاري  نيچك ليست تدو
و محتواي  يداراي دو بخش ساختار يگزارش صبحگاه
 يبخش ساختار گزارش صبحگاه. بود يگزارش صبحگاه

مدت هر جلسه ، تم: ساعت شروع جلساتيآ12مشتمل بر 
، 3، 2، 1شده در هر جلسه ( يمعرف مارانيتعداد ب، )قهي(دق

 ماريب كنندهيفرد معرف، )ماريب 4از  تربيش اي و، 4
، شده يمعرف مارانينوع ب، كارآموز)، كارورز، اري(دست

و گرداننده  ريمد، )قهي(دق ماريهر ب يمدت زمان معرف
 يكيزيف طيشرا، جلسه رد ديمحل استقرار اسات، جلسات

و  شيگرما، هيتهو، صدا، جلسات (نور يمحل برگزار
، نامناسب) (صورت مناسب و :يمحل برگزار شيسرما
 يگزارش صبحگاه يمحتوا وبخش يآموزش زاتيتجه

غالب  سيتدر وهينحوه ارائه مطالب و ش تميآ 3مشتمل بر 
 دبكيعدم ارائه ف اي دبكيارائه ف، بحث يمحتوا، در جلسات

كه بر اساس  ليستچك شده در يموارد بررس. بود
به وزارت بهداشت  يشده از سو نييتع ياستاندارد مل

  مشخص شده است:  ريز ترتيب
قبل  يداخل يآموزش يهادر بخش :ساعت شروع جلسات

قبل  يجراح يآموزش يهابامداد و در بخش 9از ساعت 
 يآموزش يهادر بخش :مدت هر جلسه .بامداد 8از ساعت 

 يجراح يآموزش يهادر بخش ساعت و كيحداقل  ياخلد
شده در هر  يمعرف مارانيتعداد ب .ساعت ميحداقل ن
حداقل  يبهتر است در هر جلسه گزارش صبحگاه :جلسه

فرد  .گردند يكامل معرف به طور ماريدو و حداكثر چهار ب
توسط  ديبا مارانيشرح حال ب: ماريب كنندهيمعرف
 مارانينوع ب. شود ارائه كيكارورزان كش ايو  ارانيدست
در گزارش  يمعرف يكه برا يمارانيب :شده يمعرف

، موارد جالب انياز م ديبا شوندمي انتخاب يصبحگاه

مدت  .انتخاب گردند يبا ارزش آموزش و زيانگچالش
 و قهيدق 45حداقل  :يجلسات صبحگاه يزمان برگزار

ساعت  كيحداقل  يداخل يآموزش يهابهتر است در بخش
ساعت باشد و  ميحداقل ن يجراح يآموزش يهادر بخش

و گرداننده  ريمد. قابل قبول است زين تركم قهيدق 5تا 
برعهده  ديبا يجلسات گزارش صبحگاه تيريمد :جلسات

استاد  ايو  كيارشد كش اريدست، ارشد بخش اريدست
 :در جلسه ديمحل استقرار اسات باشد. شب فتيش مسؤول

ارائه  .باشد نيخاطباول و رو به م فيبهتر است در رد
 يابيارزش يبهتر است برا :دبكيعدم ارائه ف اي دبكيف

 ارائهو ، مارانيب تيري(شامل مد كيكش مينحوه عملكرد ت
شده و در هر  يطراح ي) فرم خاصيدر گزارش صبحگاه
حاضر در  ديارشد بخش و اسات اريجلسه توسط دست

بهتر است درگزارش  :بحث يمحتوا .گردد ليجلسه تكم
 امعن نيبرقرار گردد بد يآموزش مؤثرتعامل  يگاهصبح

 ينكات علم انيارشد به ب يهارزيدنتكه در طول بحث 
و نكات  اتيتجرب انيبخش با ب ديبپردازند و اسات

بحث  تربيششدن هر چه  يبه غن ماريد بوردر م يكاربرد
 ماريب تيريدر رابطه با نحوه مد ديبحث با. كمك كنند

جلسه به مسابقه  ليتبد از. رديشده صورت گ يمعرف
اجتناب  ديبه هر نحو با يپزشك يهامحفوظات و دانسته

   .)1گردد(
مورد  ييهاتميمطابقت و عدم مطابقت آ ليستچكدر 

مطلوب و  صورتبه  يمل يبر اساس استانداردها يبررس
كه در  يمطابقت با موارد و دينامطلوب گزارش گرد

شده بود  انيو بهتر است ب ديبا به صورتاستانداردها 
  . مطلوب در نظر گرفته شد زين

 يمعاونت آموزش وهش ابتدا محقق توسطژانجام پ جهت
 هابيمارستان تيريشهركرد به مد يدانشگاه علوم پزشك

در  شانيو با اجازه ا يمعرف هاگروهوقت  رانيو مد
كرده و به  دايحضور پ يجلسات گزارش صبحگاه

 يبا استانداردها يتطابق گزارشات صبحگاه يبررس
با توجه به  يجلسات گزارش صبحگاه. پرداخت يمل

- يم برگزار روز هفته 5در  هاگروه يموزشآبرنامه 
در  يسع هاگروهكه محقق با توجه به برنامه  ديگرد

 هفته نموده و در كيجلسه ازهر گروه در  كيشركت در 
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. قرار گرفت يمورد بررس يگزارش صبحگاه 22مجموع 
ذكر است كه حضور محقق در جلسات ابتدا از ه الزم ب

 شانيا ابيعلمي به منزله حضور و غهيأت يطرف اعضا
در خصوص  حيكه با ارائه توض ؛در نظر گرفته شد

از طرف محقق و  انجام كار تيو اهم يو چگونگ ييچرا
پس . ديمشكل برطرف گرد نيا يموزشآ يهارگروهيمد

 يمارآافزار نرمها با استفاده از هداد آوريجمعاز 
SPSS-18  و هيمورد تجز يفيآمار توص يهاتستو 

  . قرار گرفت ليتحل
  

  نتايج
قرار  يمورد بررس يگزارش صبحگاه 22 مطالعه نيدر ا

 يگروه آموزش )%18/2مورد ( 4تعداد  نيگرفت كه از ا
مورد  6، يجراح ي) گروه آموزش%31/8( مورد 7، اطفال

گروه  )%22/7مورد ( 5و ، يداخل يگروه آموزش )27/3%
ساعت شروع  )%5/95( مورد 21در . بود زنان يآموزش
شروع  قهيدق يو س 8 مورد كيدر  صبح و 8ساعت 

 مطلوب يبر اساس استانداردها مل كهجلسه بود 
شده در جلسات  يمعرف ماريتعداد ب نيانگيم. )1(است

مورد  5/1 يمورد بررس يهابخش يگزارش صبحگاه
 است نامطلوب يمل ياساس استانداردهابر كه ) ±./913(
 ارشبر اساس استاندارد بهتر است در هر جلسه گز و

با . گردند يكامل معرفبه طور ماريحداقل دو ب يصبحگاه
و  قهيدق 60گزارش  نيتر يطوالن، مطالعه جيتوجه به نتا

 نيانگيم .ديارائه گرد قهيدق 25گزارش در  نيتركوتاه
مورد  يهابخش يطول مدت جلسات گزارش صبحگاه

بر اساس  كه) ±69/13( قهيدق 36/49 يبررس
بهتر  بر اساس استاندارد. است مطلوب يمل ياستاندادها

 يك ساعتحداقل  ياست طول مدت جلسات صبحگاه
. باشد

شده به  طول مدت جلسات برگزار شده نيانگيم :1 جدول
  هر بخش كيتفك

 بخش
برگزار تعداد جلسات 

 شده در هربخش
  طول مدت جلساتميانگين 

  در هر بخش گزارش صبحگاهي
  50/47)±5( 4 اطفال
  71/50)±92/15(  7 جراحي
  60)±1/0(  6 داخلي
  20/36)±86/13(  5 زنان

  
و  قهيدق 60گزارش  نيتريطوالن، مطالعه جيبا توجه به نتا

طول  نيانگيم .ديارائه گرد قهيدق 25گزارش در  نيتركوتاه
 يمورد بررس يهابخش يمدت جلسات گزارش صبحگاه

 يمل يدهاربر اساس استاندا كه) ±69/13( قهيدق 36/49
بهتر است طول مدت  بر اساس استاندارد. است مطلوب

  . باشد ساعت كيحداقل  يصبحگاهجلسات 
دانشگاه علوم  يدر گزارشات صبحگاه جياساس نتا بر

مورد  12در  ماريب يمعرف مسؤولشهركرد فرد  يپزشك
و  اري) دست%5/45مورد ( 10كارورز و در  )5/54%(

مورد بحث  يهابيماري نيهمچن. )2جدول (هستند كارورز
مشكل و  ماراني) ب%5/54( يگزارش صبحگاه 12در 

كه  بودند عيشا ماراني) ب%6/13( مورد 3در  و دارعارضه
 مارانيب ينبوده و به بررس يمل يمطابق با استانداردها

 جيبر اساس نتا. بودپرداخته نشده  زيبرانگجالب و چالش
گزارش  20گرداننده جلسات در  و ريحاصل از مطالعه مد

فقط  و بود علميهيأتاعضاي  از يكي )%9/90( يصبحگاه
جلسات بر عهده  تيريمد يگزارشات صبحگاه مورد از 2در 

مطالعه حاضر محل استقرار  جيبر اساس نتا. كارورز بود
جلو و پشت  فيدر رد جلسه) 14جلسات ( %6/63در  دياسات

 يمحل برگزار نشان داد جينتا نيمچنه. بود نيبه مخاطب
و نور  يآموزش زاتياز نظر تجه يجلسات گزارش صبحگاه

  . بود مناسب هيصدا و تهو تيو وضع

  
  ماژور دانشگاه يهادر بخش يساختار جلسات گزارش صبحگاه :2جدول 

 )%(تعداد  مشاهده شده وضعيت  وضعيت استاندارد متغير
 )5/54(12 كارورز  دستيار ويا كارورز كشيك معرفي بيمار مسؤولفرد 

 )5/54(12 مشكل و عرضه دار چالش انگيز،ميان موارد جالب ي مورد بحثهابيماري
 )9/90(20 علميهيأتاعضاي يكي از   شيفت شبمسؤولدستيار ارشد كشيك و يا استاد،دستيار ارشد بخش گرداننده جلساتمدير و

 )100( 22 مناسب مناسب از نظرروشنايي نور محل برگزاري جلسات
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 )100( 22 مناسب صدامناسب از نظروضعيت صدا در محل برگزاري جلسات
 )100( 22 مناسب تهويهمناسب از نظروضعيت تهويه در محل برگزاري جلسات

 )100( 22 مناسب گرمايش و سرمايشمناسب از نظر گرمايش و سرمايش محل
 )6/63(14 ه مخاطبينبرديف جلو و پشت   جلو و پشت به مخاطبين محل استقرار استادان در جلسه

  
مورد 13بحث در  يمحتوا مطالعه نشان داد كه جينتا

در خصوص نحوه  كيكش ميعملكرد ت يابيارزش )59%(
به  )%3/27( مورد 6شده و در  يمعرف ماريب تيريمد

در خصوص نحوه  عملكرد يابيارزش يبيترك صورت
 يپزشك يهاو محفوظات و دانسته مارانيب تيريمد

 17در  سيتدر وهينحوه ارائه مطالب و ش. بود رانيفراگ
پرسش و  به صورت يگزارش صبحگاه )%3/77( مورد

از  يكي يسخنران به صورت )%7/22( مورد 5پاسخ ودر 
 11فقط در  دادمطالعه نشان  جينتا نيهمچن. بود دياسات
ه ديارائه گرد دبكيف ياز گزارشات صبحگاه )%50( مورد
 ياز جلسات گزارش صبحگاه كدامهيچدر  يول است

مورد  نيو ا ه استارائه نشد يكتب به صورت دبكيف
  . نيست مطابق استاندارد

  
  بحث
در  يگزارش صبحگاه يآموزش يهامطالعه برنامه نيدر ا

دانشگاه علوم  يآموزش يهابيمارستانماژور  يهابخش
 يابيد از نظر ساختار و محتوا مورد ارزشهركر يپزشك

  . قرار گرفت
، موارد %95در حدود نتايج نشان داد ، يبخش ساختار در

 صبح شروع 8در ساعت  يصبحگاهجلسات گزارش 
كه ساعت شروع جلسه  يمل ياستانداردها كه با شودمي

 گرياكثر مطالعات د و )1(كرده است انيب 9را قبل از 
  .)13و9و5مطابقت دارد(

 يمدت زمان برگزار، يمطالعه كنون يهاافتهياساس  بر
و  قهيدق 60تا  25 نيمتنوع و ب يجلسات گزارش صبحگاه

 جلسات در اكثر موارد يمدت زمان برگزار نيانگيم
در ودارد  يمطلوب زانيبود كه م )±69/13( قهيدق 36/49

مدت زمان مطلوب ، مطلوب وزارت بهداشت ياستانداردها
 كي يداخل يهادر بخش يصبحگاه شجلسات گزار

شده  نييتع قهيدق 30 يجراح يهاساعت و در بخش
  .)1(است

در جلسات  ماريب يمعرف تيمسؤولمطالعه ما  در
كارورز است كه با  كيدر اكثر موارد برعهده  يصبحگاه

است در  متفاوت ياندك گريمطالعات د روند موجود در
 ارانيدستمعموالً  كه انجام شده است ياكثر مطالعات

 نتايجدر. )6و5را برعهده دارند( ماريب يمعرف تيمسؤول
در اكثر موارد كارورز نيز  مكارانو ه يمطالعه رضو

در مطالعه . )13را برعهده دارد( ماريب يمعرف تيمسؤول
گزارشات  ياثربخش سهيو مقا يكه به بررس يبيغر

 يو گزارشات صبحگاه اريبا حضور دست يصبحگاه
نشان داد كه در  جينتا ،پرداختند اريبدون حضور دست
 يحضور دارند معرف ارانيكه دست يگزارشات صبحگاه

 اريو در جلسات با عدم حضور دست اريبرعهده دست ماريب
نظر ه ب .)9(است برعهده كارورز ماريب يمعرف تيمسؤول

 ،به عهده كارورزان باشد فهيوظ نيچنانچه ا رسدمي
گرفتن شرح  نهينان در زمآتجربه  شيد موجب افزاتوانمي

گيري ميتصم، صيتشخ يهامهارت تيتقو زيحال و ن
 تيو تقو يحس تعامل اجتماع جاديو ا لهأمس حل، ينيبال

 ماريب يمعرف ديشا .)1در آنها شود( يريپذتيمسؤولحس 
 ارانيكشور ما كه دست طيدر شرا، توسط كاورزان

 فيباعث كاهش بار وظا، برعهده دارد ينيسنگ فيوظا
  . )13آنان گردد(

در  يمعرف يكه برا يمارانيب دادمطالعه نشان  جينتا
در  شوندمي يانتخاب و معرف يجلسات گزارش صبحگاه

كه با  ،هستند دارعارضهمشكل و  مارانياكثر موارد ب
موارد  انياز م مارانيب ديبا كه ذكر شده ياستاندارد مل

انتخاب گردند  يو با ارزش آموزش زيانگچالش، جالب
 مارانيهمه ب يمعرف به گريدر مطالعات د .)1(است متفاوت
و  يعاد ريغ مارانيب ،)16تا14و2و3شده( يبستر
كه از نظر فرد  يمارانيو ب )17(عيشا ماراني) ب19تا17(نادر
 جينتا .پرداخته شده است )20(هستند جالب كنندهيمعرف

 يو همكاران كه به معرف يرضو مطالعه با مطالعه نيا
 يهماهنگ اشاره شده است دارعارضهو  شكلم مارانيب
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و  مشكل مارانيكه اگر فقط بر ب رسدمي به نظردارد و 
 يول تركمكه عارضه  يمارانيشود ب تأكيددار عارضه

مورد غفلت قرار خواهند  ،دارند يتربيش وعيش
مطالعه عرب و  جيبا نتا نيمطالعه همچن نيا .)13(گرفت

گزارش  تساختار جلسا يهمكاران كه به بررس
 يآموزش يهابيمارستان يبستر يهابخش يصبحگاه
وبطور عمده پرداختند  90-91در سال  كي پيدانشگاه ت
 ،گرفتندميقرار  يمعرف نادر مورد توجه و يهابيماري
 زيو همكاران ن يبيمطالعه غر جينتا .)21(است متفاوت

 يكه در جلسات گزارشات صبحگاه نشان داد
 به ترتيبمشهد  يپزشك مدانشگاه علو يهامارستانيب
 يبستر مارانيجالب و همه ب مارانيب، عيشا مارانيب

  .)9(شدند يمعرف
به  ماريب يكمطالعه ما در اكثر جلسات درباره مشكالت  در

 هيكه توص يمل يكه با استانداردها شودمي كامل بحث طور
) اكثر مطالعات 1(.است متفاوت، شده است 4- 2 يبه معرف

 و يزداني .)13اند(را ذكر نموده ماريب 3تا  2 يمعرف زين
در  شده يمعرف ماريتعداد ب نيانگيخود مدر مطالعه  همكاران

مورد  2/3 يدانشگاه مورد بررس يجلسات گزارش صبحگاه
م ايريم يآموزش مارستانيب يدر بررس .)21كرده است( انيب
)Miriam Hospital( جلسات ، موارد %75در  زين كايآمر

  .)13شدند( يمعرف ماريب 4- 2 نيب يگزارش صبحگاه
در اكثر موارد  ماريهر ب يزمان معرف نيانگيمطالعه ما م در

 ،مطالعه عرب و همكاران جينتا ياست ول قهيدق 40حدود 
. )22(كشدمي طول قهيدق 5 ماريهرب يمعرف نشان داد

و مصوب وزارت  يمل يبر اساس استانداردها نيهمچن
 قهيدق 5 ماريب يمطلوب زمان معرف نيانگيم زيبهداشت ن

به  يمل يبه استانداردها لذا با توجه. )1(تشده اس نييتع
در  ماريب يكه بهتر است از مدت معرف رسدمي نظر

كم و در گزارشات  يگزارش صبحگاه يهابرنامه
  . گردد يتربيشتوجه  يآموزش يبه محتوا يصبحگاه

و گرداننده برنامه گزارش  ريمد، مطالعه حاضر در
 علميهيأت ينفر از اعضا كيدر اكثر موارد  يصبحگاه

بر اساس . مطابقت دارد يمل يبا استانداردهاكه  ،بود
 از يكي يدر گزارشات صبحگاه، زيمطالعات انجام شده ن

 علميهيأتاعضاي از  يكي اي) و 22و16ارشد( ارانيدست

 تيريكه مد يدر موارد. )17جلسات است( دهگردانن
 به دليل، است علميهيأت ياز اعضا يكيجلسات بر عهده 

 باالتر انيدانشجو يمندبهره زانيم، باالتر زهيانگ جاديا
 تيرياگر مد تربيش يمندلذا با توجه به بهره، رودمي

  . )13باشد بهتر است( يعلمتيأه يجلسه با اعضا
محل ، يبه دست آمده از مطالعه كنون جياساس نتا بر

در صد  6/63در جلسات در  علميهيأت ياستقرار اعضا
 انيجلو و پشت به دانشجو فيدر رد جلسه) 14جلسات (

آموزش چهره به  اين كه تأثيربا توجه به  امر نيكه ا بود
 يدر مطالعه رضو نيست مطلوب ،شودمي تركمچهره 

ي مندبهره زانياستادان در جلسات و م ارمحل استقر نيب
شد و در  دهيد يارتباط معنادار انيدانشجو تيو رضا
 فيدر رد علميهيأت يكه محل استقرار اعضا يموارد

 تيو رضا يمندبهره زانيبود م نيبه مخاطب جلو و رو
 تأثير نيامر مب نياز جلسات باالتر بود كه ا انيدانشجو

در مطالعه . )13است( هآموزش چهره به چهر تربيش
 جلو و رو فيجلسه در رد رياستاد مد و همكاران يبيغر

جلو و پشت به  فيرد دياسات ريو سا نيبه مخاطب
  .)9(ندبود نيمخاطب

، كارورزان هستند جلسات ياصل نيمخاطب، مطالعه نيا در
 يگزارشات صبحگاه يكه اگر محتوا رسدمي به نظر يول

بهتر  ،باشد كه مورد استفاده تمام مقاطع باشد يطور
، از جلسات كدامهيچدر مطالعه حاضر در . است

 به نظر. حضور نداشتند گريد يهارشته نيمتخصص
در جلسات  هارشته ريسا نيكه حضور متخصص رسدمي

 يبرا يجلسات و بهبود عملكرد درمان يمحتوا يبر غنا
تنها در تعداد  يدر مطالعه رضو ديافزامي مارانيب

 گريدي هااز رشته ينيمتخصص، از جلسات يمعدود
  .)13(حضور داشتند )ينيداروساز بالمعموالً (

 يمحل جلسات برگزار، نشان داد مطالعهنتايج اين 
و  شيو سرما هيتهو تيوضع از نظر يگزارشات صبحگاه

مطلوب  يآموزش زاتيوجود تجه نيمحل و همچن شيگرما
  . بوده است

در  يكه جلسات گزارش صبحگاه دادمطالعه نشان  جينتا
 و است پرسش و پاسخ به صورتماژور  يهابخش
مورد با  نيا ،را داشتند كنندهسؤالنقش  تربيش دياسات
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خصوص در  نيادر  .مطابقت دارد يمل ياستانداردها
 است كه بهتر است در دهيگرد انيب يمل ياستانداردها

برقرار گردد  يآموزش مؤثرتعامل  يگزارش صبحگاه
 انيارشد به ب يهارزيدنتكه در طول بحث  يمعن نيبد

و  اتيتجرب انيبخش با ب ديبپردازند و اسات ينكات علم
شدن هر چه  يبه غن ماريد بوردر م ينكات كاربرد

مطالعات انجام شده  جهينت .)1(كنند مكبحث ك تربيش
پس از ارائه شرح حال  هارزيدنتكه  ه استنشان داد
 كيسچند  يديبحث در مورد نكات كل، مارياز ب يمختصر

شده  رشيپذ مارانيجالب را به بحث در مورد همه ب
دادند و خواستار ارائه مطالب به روش  حيشب قبل ترجدر

 سواالت باز صورتو به  )سقراط (پرسش و پاسخ
) %50( مورد 11فقط در  دبكيارائه ف نيهمچن ؛)23(بودند

 برايو  يمل ياستانداردها با توجه. شد دهياز موارد د
 يگزارشات صبحگاه يآموزش تيفيو بهبود ك شيافزا
 يكتب به صورت دبكيبهتر است كه ارائه ف رانيفراگ

جلسات  يدر تمام كيارشد كش ارانيو دست ديتوسط اسات
عملكرد  يابيبحث ارزش يمحتوا نيهمچن. )1(ددانجام گر

 شده يمعرف مارانيب تيريدر خصوص نحوه مد رانيفراگ
در  يو نقش گزارش صبحگاه تيكه با توجه به اهم است

 نيا ينيبال طيدر مح رانيو عملكرد فراگ تيبهبود فعال
از نقاط مثبت  يكي به عنوان توانميمطلوب و  جهينت

 يمطابق استاندارد مل. مودقلمداد ن يگزارش صبحگاه
شده  يمعرف ماريب تيريدر رابطه با نحوه مد ديبحث با

جلسه به مسابقه محفوظات و  ليو از تبد رديصورت گ
  .)1(اجتناب گردد ديبا يپزشك يهادانسته

 يمل يمطالعه و تطابق با استانداردها يهاافتهيبا توجه به 
بدو ورود و  علمياعضاي هيأتجهت  شود،مي شنهاديپ

 يبا استانداردها ييآشنا يهاكارگاه ارانيدست
  . برگزار گردد ينيآموزش بال يهاتيموقع

  
  گيرينتيجه

جلسات  يكه اگر چه در برگزار نشان داد قيتحق نيا جينتا
ماژور دانشگاه علوم  يهادر بخش يگزارش صبحگاه

به  هاگروه يوجود دارد ول يراداتيشهركرد ا يپزشك
به  يو از آنجا كه از گزارش صبحگاه بندپايآن  يبرگزار
شده  ادي ينيمهم آموزش بال يهااز روش يكي عنوان

 به آن توجه شده است؛ شياز پ شيب رياست و در دهه اخ
به استاندارد باعث  ترنزديكآن به صورت هر چه  ياجرا
 به مقاصد مورد نظر دنيدر رس كنندگانشركت تيموفق
 تيفيكارتقاي پژوهش موجب  نيا جياز نتا يآگاه. شودمي

 ينيبال يهادر بخش يجلسات گزارش صبحگاه يبرگزار
  . گرددمي

 

  قدرداني
ژوهشي محترم پ معاونتبدينوسيله از حمايت مالي 

 )،1772(شماره طرحدانشگاه علوم پزشكي شهركرد
و  يپزشكمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  همكاري

تمامي كساني كه به نحوي در اجرا و تكميل اين پژوهش 
  . گرددمي قدرداني تشكر واند، همكاري داشته
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Shahrekord University of Medical Sciences Based on National 

Standards for Clinical Training Settings 
 

Firozeh Majidi1, Afsaneh Malekpour2, Mjid Shirani3, Masoomeh moezzi4, Najmeh majidi5 
 

Abstract 
 
Introduction: Morning reports refer to case-based conferences attended by faculty members, residents and 
medical students to discuss patients admitted the night earlier. This study assessed the conduction of 
morning report sessions in teaching hospitals of Shahrekord based on the national standards. 
Methods: In this descriptive, cross-sectional study, a morning report assessment checklist was developed 
according to the national standards issued by the Ministry of Health. The researcher completed the checklist 
by attending 22 morning report sessions (selected by census method). Data were analyzed by means of 
descriptive statistics. 
Results: The mean session duration was 49.36±13.6 minutes. In 20 sessions (90.9%), faculty members led 
the discussions, while 16 sessions (77.3%) were conducted as Q&A and the faculty members only asked 
questions. In 14 cases (63.6%), one patient was introduced in each session, and in 12 cases (54.5%) patients 
were introduced by the interns. The majority of patients introduced were complicated patients (n=11, 50%) 
followed by common patients (n=3, 13.6%). 
Conclusion: The results suggest that despite existing deficiencies, the general structure of morning report 
sessions is acceptable and the department are committed to conducting such sessions. Therefore, identifying 
the weaknesses and strengths and encouraging the departments will lead to enhanced settings for report 
sessions and contribute to effective clinical training. 
 
Keywords: Morning report, morning report standard, clinical training, medical student 
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