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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
به دنبال بروز همهگیری کووید ،۹۱-بسیاری از فعالیتهای آموزشی در محیطهای بالینی دستخوش چالشها و مشکالت
فراوانی گردیدند که گاه تا مرحله تعطیلی این فعالیتها پیش رفت .یالی از مهمتکرین رویکدادهای آموزشکی در محکیطهکای
بالینی گزارش صبحگاهی است که در بسیاری از گروههای آموزشی و به صور حضوری برگزار مکیشکده اسکت و بکا
بروز همهگیری کووید ۹۱ -برگزاری آن نیز با دشواریهکای زیکادی مواجکه شکد .در ایکن راهنمکا در صددهسکتیم تکا در
دوازده نالته راهکارهای پیشنهادی برای برگزاری هر چه بهتر یک گزارش صبحگاهی مجازی را ارائه کنیم.
گزارش صبحگاهی یالی از رویدادهای آموزشی عمده در گروههای آموزشی بالینی است .هر چند گکزارش صکبحگاهی در
رشتههایی مانند بیماریهای داخلی ،بیماریهای کودکان ،بیماریهای عفونی و گرمسکیری و بیمکاریهکای قلک و عکرو
شناخته شدهتر است اما با تفاو های جزیی در بسیاری از رشتههای دیگر بالینی از جمله رشتههای جراحی نیکز برگکزار
میشود.
به صور معمول گزارش صبحگاهی جلسهای است که در روزهای کاری هفته و در ساعا ابتدای فعالیتهکای بکالینی و
با شرکت دستیاران ،کارورزان و کارآموزان برگزار میشود و در جریان آن ،در حضور اعضای هیأ علمی یکک یکا چنکد
بیمار بستری شده در  ۴۲ساعت گذشته توسط تیم مراقبت کننده بیمار (مشتمل بر کارورز و دستیار در ردههای مختلک)
معرفی و از جنبههای مختل) تشخیصی  -درمانی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد( . ۹هکد

اولیکه برگکزاری گکزارش

صبحگاهی نظار بر عملالرد تیم مراقبت کننده ش گذشته در بیمارستانهای آموزشی بوده اسکت .در عکین حکال مکرور
اقداما انجام شده و بحث و بررسیهای علمی که در جریان گزارش صبحگاهی صور میگیرد فرصت بسیار مناس و
ذی قیمتی را برای ردههای مختل) فراگیرندگان فراهم میکند تا ضمن بازاندیشی در مورد اقداما انجام شده ،به صور
عملی با روند استدالل بالینی و نیز نحوه پیادهسازی دانش پزشالی در یک بیمار مشخص آشنا شوند.
اولین مورد قطعی مبتت به کووید ۹۱-روز چهارشنبه  ۰۳بهمن ماه  ۹۰۱۱گزارش شد .به دنبال شیوع همهگیکری کوویکد۹۱-؛
بخش اعظم فعالیتهای آموزشی در مراکز آموزشی-درمانی کل کشور به حالت تعطیل یا نیمه تعطیکل درآمکد( . ۴در ایکن
میان با توجه به ماهیت عمدتاً آموزشی گزارش صبحگاهی و نیز نگرانی شدید از انتقال ویروس در جریان گردهمکاییهکا،
گزارش صبحگاهی یالی از اولین رویدادهایی بود که در گکروه آموزشکی بیمکاریهکای داخلکی مجتمک بیمارسکتانی امکام
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 21نکته برای برگزاری یک گزارش صبحگاهی مجازی موفق :بيان یک تجربه
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خمینی(ره دانشگاه علوم پزشالی تهران تعطیل شد .به دنبال فروکش ککردن نسکبی مکو اول ایکن همکهگیکری ،مسکووالن
آموزشی گروه درصدد برآمدند تا در اولین فرصت ممالن و به صور مجازی گکزارش صکبحگاهی گکروه را احیکا کننکد.
نهایتاً از  ۴۰فروردین ماه  ۹۰۱۱و با فراهم کردن تهمیدا الزم ،گکزارش صکبحگاهی گکروه بیمکاریهکای داخلکی مجتمک
توجه به درسهای آموخته شده در جریان این تجربه ،نویسندگان این مقاله درصدد برآمدند تا با بیان عمکدهتکرین نالکاتی
که برای اجرای موفق یک گزارش صبحگاهی مجازی فراگرفتکه بودنکد ،امالکان انتقکال ایکن تجربکه و نیکز دریافکت نقکدهای
دستاندرکاران را فراهم آورند.

صاح نظران و
نکته :2
تصميم بگيرید.
یالی از مهمترین چالشهایی که پیش روی برگزاری گزارش صبحگاهی بصور مجازی قرار دارد ،تصمیمگیری در مورد
اصل برگزاری آن است .گزارش صبحگاهی یالی از ثابتترین پایههای آموزشی و از نمادهکای اصکلی آمکوزش بکالینی در
محیطهای بیمارستانی است که با مشکارکت یک) گسکتردهای از اعضکای هیکأ علمکی و ردههکای مختلک) فراگیرنکدگان
آموزشی برگزار میشود .هرگونه تغییر در مورد شیوه برگزاری آن میتواند با نگرانیها و مخالفتهایی مواجه شود.
نگرانی از عدم مشارکت جدی و معنادار فراگیرندگان ،دشواری ورود به فضکای مجکازی بکرای اعضکای هیکأ علمکی ،در
دسترس نبودن زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مورد نیکاز ،بکی ثبکا بکودن و ضکع) شکباله اینترنکت ،ککاهش
تعامت رو در رو (که جزء عمدهای از تعامت حرفهای را در عالم پزشالی تشالیل مکیدهکد و نیکز امیکدواری بکه کوتکاه
بودن دوران همهگیری و امالان از سرگیری روند معمول برگزاری گزارش صبحگاهی حضوری ،از چالشهای پکیش روی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی مجتم بیمارسکتانی امکام خمینکی بکرای ایکن تغییکر شکیوه برگکزاری جلسکا گکزارش
صبحگاهی به صور مجازی و تصمیم گیریهای مربوط به آن بودند.
برخورد با این چالشها کار سادهای نمیباشد و در خیلی از موارد قطعا نمیتوان پاسخ و نتیجه روشکنی را در رابطکه بکا
آنها پیشبینی کرد .نالته مهم این است که در شروع تصمیم گیری برای تغییکر ،اوال همکه چکالشهکای احتمکالی پکیش رو و
برخورد با آنها را پیشبینی کرد .از ر

دیگری باید تبعا آموزشی پیش آمده از عدم برگزاری گکزارش صکبحگاهی یکا

تعویق آن به زمان نامعلوم و اصرار به عواق نامطلوب گزینههای جایگزین چون برگزاری گزارش صبحگاهی به صور
حضوری در شرایط نگرانی از احتمال شیوع بیماری در گردهمایی روزانه تبیین شده و به ا تع همه اعضای هیکأ علمکی
و فراگیرندگان و مسوولین رسانده شود تا با در نظر گرفتن تمام جوان موضوع ،همه را در این مسیر همراه نمود.
نکته :1
مدل مشخص و مناسبی برای معرفی بيمار تعيين کنيد.
گزارش صبحگاهی رویدادی دیرپا در بسیاری از گروههای آموزشی است و مدلهای مختلک) برگکزاری و معرفکی بیمکار
برای آن استفاده میشود .بر اساس مستندا موجود هد

اولیه گزارش صبحگاهی نظار کلکی بکر عملالکرد تشکخیص-

درمانی تیم مسوول مراقبت از بیماران در کشیک ش گذشته بوده است .به مرور زمان و گسکتردهتکر شکدن بخکشهکا و
تقویت ساز و کارهای نظارتی بهتر ،هد
اهدا

برگزاری گزارش صبحگاهی در بسیاری از مراکز آموزشکی درمکانی بکه سکمت

آموزشی سو پیدا کرد( . ۰همین تفاو به ظاهر ساده میتواند روی بسیاری از مولفکههکای گکزارش صکبحگاهی

تأثیرگذار باشد.
در این مقاله درصدد نیستیم که در مورد درستی کدام یک از این دو مدل کلی و یا مزایای نسبی هر کدام از آنهکا صکحبت
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بیمارستانی امام خمینی (ره به صور مجازی برقرار شد و تا کنون نیز بدون وقفکه جکدی در حکال برگکزاری اسکت .بکا
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کنیم .در عین حال آن چه مهم است این که در صور برگزاری گکزارش صکبحگاهی مجکازی ،نیکاز بکه وجکود یکک مکدل
مشخص و متناس با اهدا

در نظر گرفته شده برای گزارش صبحگاهی بیش از پیش احساس میشود .شکاید بتکوان در

جلسا گزارش صبحگاهی معمول ،با صر

قرائت محتوای پرونده و به صور شفاهی معرفی بیمکار را انجکام داد؛ امکا

کلی برگزاری گزارش صبحگاهی شود.
تجربه ما در مجتم بیمارستانی امام خمینی این بود که پیش از راهاندازی مجدد گزارش صبحگاهی ،شیوه نامه مشخصی
برای تعیین دقیق نقش و وظای) ردههای مختل) فراگیرندگان در جریان معرفی و بحث بیمار مشخص شد و در عین حال
در قال یک چارچوب از قبل تعیین شده معرفی بیمار در نرم افزار پاورپوینت ،ساماندهی مناسبی بکرای اجکزای مختلک)
شرح حال ،معاینه ،یافتههای آزمایشگاهی و نهایتاً روند بحث و گفت و گو در مورد بیمار فراهم گردید.
نکته :۳
یک پلتفرم مجازی مناسب انتخاب کنيد.
پیش از بروز همهگیری کووید ۹۱-پلتفرمهای متعددی برای برگزاری رویدادهای مجازی همزمکان وجکود داشکتند ککه بکه
دنبال بروز این همهگیری بسیار شناختهتر شده و از نظر تعداد و تواناییها گسترش قابل متحظهای نیکز پیکدا کردنکد .در
این مقاله در صدد نیستیم تا پلتفرم مشخصی را مورد بررسی قرار داده یا پیشنهاد کنیم.
آن چه مهکمتکر بکه نظکر مکیرسکد ضکرور شناسکایی درسکت نیازهکای برگکزاری گکزارش صکبحگاهی مجکازی و نیکز
شرکتکنندگان آن است که میتواند سهم به سکزایی در انتخکاب پلتفکرم مناسک ایفکا کنکد .در عکین حکال مکواردی ماننکد
متحظککا امنیت کی موسسککه ،هزینککه اسککتفاده از پلتفککرم ،در دسککترس بککودن سککری و سککهل پلتفککرم ،محککدودیت تعککداد
شرکتکنندگان ،امالانا پلتفرم برای برقرار کردن تعامل دوجانبه بین شرکتکننکدگان و برگزارکننکدگان و نیکز دشکواری
کار کردن با پلتفرم برای شرکتکنندگان همه میتوانند از مواردی باشند که مناس است در هنگام انتخاب پلتفرم بکه آنهکا
توجه شود(. ۲
نالتهای ککه در ایکن میکان حکائز اهمیکت بسکیار اسکت ثبکا در اسکتفاده از یکک پلتفکرم مکیباشکد .هکر چنکد ممالکن اسکت
برگزارکنندگان گزارش صبحگاهی برای تبدیل پلتفرم به یک پلتفرم جدید کار آسانی را پیش روی خود ببینند امکا واقعیکت
این است که شرکتکنندگان در گزارش صبحگاهی مجازی که تجربه قبلی شرکت در چنین برنامهای را نداشکتهانکد بعکد از
مد کوتاهی به پلتفرم مورد استفاده عاد میکنند و تغییر آن بی مورد و دردسرساز به نظر خواهد رسید .لکذا پیشکنهاد
میکنیم ضمن رعایت سرعت الزم در انتخاب پلتفرم ،بررسی جامعی در مکورد پلتفکرمهکای در دسکترس و نقکاط قکو و
ضع) هر کدام داشته باشید و پس از آن تصمیم گیری الزم را انجام دهید.
نکته :۴
منابع و امکانات مورد نياز را فراهم کنيد.
هر چند یک گزارش صبحگاهی مجازی را میتوان با حداقل امالانا برگکزار ککرد امکا در عکین حکال تکأمین همکان مکوارد
حداقلی و نیز توسعه و تقویت آنها در مرور زمان میتواند بر تداوم و تسهیل برگزاری گزارش صکبحگاهی و نیکز ارتقکای
کیفیت آن بسیار تأثیرگذار باشد.
تجربه ما در مجتم بیمارستانی امام خمینی نشان میدهد که تنها با در اختیار داشتن یک رایانه قابل حمل (لک تکا

ککه

معموالً مجهز به امالانا صوتی تصویری مکورد نیکاز هسکت و عکرب بانکد قابکل قبکول اینترنکت مکیتکوان یکک گکزارش
صبحگاهی مجازی را برگزار کرد .برای تأمین فضای فیزیالی مورد نیاز میتوانیم از فضایی که تکا پکیش از ایکن ،جلسکا
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تداوم این روند در گزارش صبحگاهی مجازی میتواند بسیار سردرگم کننده و تضعی) کننده ارتبکاط مخا بکان بکا رونکد
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حضوری گزارش صبحگاهی در آن برگزار میشد استفاده کنیم.
با این وجود ،تأمین امالانا بیشتر از جمله وب کم و سیستم صوتی تقویت شده که امالان ارتباط تصویری و صکوتی بکا
کیفیتتری را فراهم کند بسیار مفید خواهد بود .در اختیار داشتن فضای فیزیالی بکرای ایکن ککه تکیم معرفکی کننکده بیمکار
پرسرعت پشتیبان دوم و یک پلتفرم جایگزین ککه مکان از قطک برگکزاری گکزارش صکبحگاهی در صکور قطک اینترنکت
بیمارستان یا توق) پلتفرم اول شود از گزینههایی هستند که میتواننکد برگکزاری گکزارش صکبحگاهی مجکازی را بسکیار
تسهیل کنند.
نکته :۵
همه طرفها را برای همراهی با برگزاری مجازی گزارش صبحگاهی دخيل کنيد.
در بسیاری از گروههای آموزشی ،تغییر شالل و قال برگزاری گزارش صبحگاهی تغییر عمدهای محسوب میشود و هکر
چقدر سابقه برگزاری گزارش صبحگاهی در مرکز شما والنیتر باشد این امر دشوارتر خواهد بکود .در واقک برگکزاری
گزارش صبحگاهی حضوری جزیی از هویت و شخصیت سازمانی گروه آموزشی است و ایجاد تغییر در آن نیز میتواند
تبعا مفهومی و سمبولیک داشته باشد.
از ر

دیگر برگزاری گکزارش صکبحگاهی در گکرو مداخلکه و مشکارکت خیلکی از ردههکای فراگیرنکدگان در یکک گکروه

آموزشی است .به صور معمول کار معرفی بیمار ،بحث در مورد تشخیصهای افتراقی ،اقداما تشخیصی و درمکانی و
نیز مباحث علمی مرتبط توسط تیمی از کارورزان ،دستیاران ردههای مختل) و اعضای هیأ علمی صور میگیرد.
به این دو دلیل ،الزم است صر

نظر از مشارکت بخشها و مسووالن آموزشی ردههای مختل) در مرحله تصمیم گیکری

برای برگزاری گزارش صبحگاهی مجازی ،در مرحله برنامهریزی و مشخص شدن جزییا هکم در حکد قابکل متحظکهای
این تعامل تداوم یابد .در عین حال برای برگزاری روان و مطلوب گزارش صبحگاهی مجازی تعامل مستقیم بکا دسکتیاران
و کارورزان از اهمیت ویژهای برخوردار است .واقعیت این اسکت ککه دسکتیاران و ککارورزان در مکوارد زیکادی بکه دلیکل
تجربه بیشتر کار در فضای مجازی پیشنهادهای بسیار کاربردی و مفیدی را ارائه میکنند؛ ضمن این که همراهی آنها در
روند برگزاری گزارش صبحگاهی مجازی به تقویت هر چه بیشتر آن منتهی میشود.
نکته :۶
سطوح مختلف مشارکت کنندگان را برای کار با پلتفرم آموزش دهيد.
برای پیاده کردن هر تغییری الزم است که ر های مختل) درگیر در آن توانمندیهکای الزم بکرای ککار در قالک تغییکر
مورد نظر را پیدا کنند( . ۵این موضوع امر شناخته شدهای در لیدرشی تغییر اسکت و تغییکر در رونکد برگکزاری گکزارش
صبحگاهی هم از این اصل کلی تبعیت میکند.
نالته مهم در این روند شناسایی نیازهای مخا بان و فراهم کردن فرصتهای آموزشی مناس برای رف نیازها اسکت .در
این زمینه باید توجه داشت که در اکثر موارد این نیازها محدود ولی مهم هستند و پاسخ به آنها هم بایکد سکری و محکدود
باشد .برگزاری جلسا آموزشی مفصل یا ارائه جزییاتی که مورد نیاز مخا

نیسکت نکه تنهکا کمالکی بکه تسکهیل رونکد

برگزاری گزارش صبحگاهی نمیکند بلاله حتی باعث تضعی) برنامه مورد شما نیز میشود.
عمدهترین موضوعی که نیاز به توانمندسازی در مورد آن وجود دارد وارد شدن و کار کردن در پلتفرمی اسکت ککه قکرار
است گزارش صبحگاهی در آن برگزار شود .هرچند این امر در ظاهر بسیار ابتدایی میرسد امکا در عمکل خیلکی از موانک
شرکت اعضای هیأ علمی و حتی ردهها ی مختل) فراگیرندگان در گزارش صبحگاهی به همین مشالل به ظاهر جزیکی بکر
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بتوانند به راحتی و در عین حال با رعایت فاصله اجتمکاعی در آنجکا حضکور پیکدا کننکد؛ اسکالرینهکای مناسک  ،اینترنکت

نامه به سردبیر

محسن طوسی و همکاران

میگردد .اکثر شرکتکنندگان کافی است که ا تعا حداقلی در مورد کار با پلتفرم داشکته باشکند؛ در عکین حکال کسکانی
هستند که الزم است با جزییا کار با پلتفرم ،نحوه راهاندازی روزانه آن ،قرار دادن یا به اشتراک گذاشتن استیدها ،نحوه
ارتباط برقرار کردن با سامانهها یی مانند سیستم بایگانی و ارتبا ا تصویر ( PACSبیمارستان آشنایی داشکته باشکند.
روند برگزاری گزارش صبحگاهی داشته باشد.
نکته :۷
گزارش صبحگاهی را صرفاً مجازی برگزار کنيد و از مدل ترکيبی حضوری -مجازی پرهيز کنيد.
هر چند این توصیه قدری مطلق و شاید حتکی اشکتباه بکه نظکر برسکد امکا تجربکه چنکدین بکاره مکا در برگکزاری گکزارش
صبحگاهی در گروه بیماریهای داخلی مجتم بیمارستانی امام خمینی ،به ما آموخت که در عمکل برگکزاری یکک گکزارش
صبحگاهی ترکیبی که در آن بخشی از شرکتکنندگان به صور حضوری و بخشکی بکه صکور مجکازی شکرکت کننکد
امالان پذیر نیست .در ابتدا به نظر میرسد که میتوان با مدیریت مطلوب و تأکید چندباره بر ضرور توجه بکه مخا بکان
مجازی در کنار مخا بان حضوری ،شرایط را برای حفظ جو مناس و مشارکت همه شرکتکنندگان فراهم کرد .امکا بعکد
از گذشت مد نه چندان والنی مشخص میشود که فضای عمومی جلسه به سرعت به سکمت صکحبتهکای دو یکا چنکد
جانبه شرکتکنندگان در بخش حضوری گزارش صبحگاهی تغییر مسیر میدهد و تمام تتشها برای تغییر این روند نیکز
در عمل نتیجه کافی را فراهم نمیکند.
در واق شرکتکنندگان حضوری دست بازتری برای اعتم نظکر در جمک دارنکد و نیکازی بکه همکاهنگی چنکدان بکا مکدیر
برگزاری جلسه در خود نمیبینند .در عین حال نوع مالالمه و تعامل را بر اساس افراد حاضکر در جلسکه حضکوری تنظکیم
میکنند به گونهای که در خیلی مواق حتی شرکتکنندگان مجازی متوجه محتوای صحبتهای شرکتکننکدگان حضکوری
نمیشوند .این امر به حدی مهم است ککه پکس از مکدتی شکرکتکننکدگان مجکازی قیکد شکرکت در جلسکا را مکیزننکد و
شرکتکنندگان حضوری نیز درخواست برگزاری مجدد گزارش صبحگاهی به صور کامت حضوری را مصکرانه مطکرح
میکنند.
نکته :۸
راههایی برای ترغيب و افزایش مشارکت شرکتکنندگان در بحثها پيدا کنيد.
هر چند تقویت مشارکت در روند یادگیری همواره یالی از دغدغههای اصلی هر برنامهریزی آموزشی است اما در شکرایط
برگزاری مجازی ،این امر از اهمیت مضاعفی برخوردار است .حفکظ توجکه و همراهکی مخا بکان مجکازی در جریکان یکک
رویداد آموزشی به دالیل مختل) دشوارتر است .آزادی نسبی شرکت کننده برای خرو از جلسکه مجکازی ،از بکین رفکتن
تمرکز بصری روی ارائه کننده ،انحرا

تمرکز به برنامههای دیگر فعال روی رایانه یا گوشی تلفن همراه مورد استفاده یکا

درگیر شدن در چند برنامه آموزشی و کاری مکوازی بکا تصکور امالان کذیر بکودن چنکدکاره بکودن ( multitaskingهمکه
میتوانند از دالیل این دشواری باشند .از سوی دیگر تجربه برگکزاری جلسکا آموزشکی ماننکد گکزارش صکبحگاهی یکک
تجربه جدید است و در نتیجه مشابه همه تغییرا آموزشی دیگر ،مشالت شرایط قبل به صکور معمکول پذیرفتکه و بکه
عنوان وضعیت موجود ( status quoمورد پرسش یا تحلیل قرار نمیگیرد؛ اما تغییر مورد نظر همواره زیر ذره بین بوده
و اشالاال و نقایص موجود در آن با دقت و شد بیشتری مورد توجه قرار میگیرد.
بنکابر ایکن الزم اسکت برگککزار کننککدگان گکزارش صککبحگاهی مجککازی نهایکت تککتش را بککرای جلک مشککارکت و همراهکی
شرکتکنندگان در این برنامه تمهید کرده و به مرحله اجرا درآورند .از مهمترین این اقداما میتوان به این مکوارد اشکاره
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ارائه محتواهای متفاو و در عین حال موجز و مختصر به این گروهها ی مختل) میتواند تأثیر بسیار زیکادی در تسکهیل

نامه به سردبیر

محسن طوسی و همکاران همکاران

کرد:
• فعال بودن وب کم از محل برگزاری گزارش صبحگاهی که باعث ایجاد نوعی تمرکز بصکری بکرای مخا بکان مکیشکود.
فعال بودن مدرسان یا سایر شرکتکنندگان که در ول برگزاری جلسه وارد بحث میشکوند نیکز مکیتوانکد بسکیار کمکک
• توجه و تأکید اداره کننده و برگزارکنندگان گزارش صبحگاهی به حضور و مشارکت شرکتکنندگان به صور مجکازی
و اهمیت دریافت نظرا و صحبت-های مخا بان مجازی
• فراهم کردن و فعال نگاه داشتن روشهکایی بکرای دریافکت سکواال و پیشکنهادهای شکرکتکننکدگان مجکازی .از جملکه
استفاده از بخش پیامهای سامانه مورد استفاده ،فراهم کردن امالان اعتم نظر صوتی -تصکویری بکرای شکرکتکننکدگان
مجازی ،انجام نظرخواهیها و پرسش و پاسخ با اسکتفاده از قابلیکتهکای اولیکه سکامانه مکورد اسکتفاده یکا سکامانههکای
نظرخواهی موجود در ختل برگزاری جلسه.
• قرار دادن استیدهای مشخصی در میانه استیدهای مربوط به ارائه ا تعا بیمکار بکا هکد

جلک توجکه و مشکارکت

مخا بان برای مطرح کردن پرسش و ابهاما  .هر چند به صور معمول از این فرصکت اسکتفاده نمکیشکود؛ امکا صکر
وجود آن یادآوری کننده تأکید برگزارکنندگان برای جل همراهی و مشارکت مخا بان مجازی است.
مهم این است که عتوه بر فراهم کردن شرایط مشارکت ،به صور عملی هم در این زمینه اقکدام شکود .بکه عنکوان مثکال
زیاد پیش میآید که شرکتکنندگان مجازی سواال خود را در قال پیامهای متنی مطرح کردهاند یا درخواست باز شکدن
میالروفون برای صحبت داشتهاند اما به دلیل مشغول شدن مدیر و برگزارکنندگان جلسه در بحثهای پیرامون بیمکار ،بکه
این درخواستها و پیامها توجه نشده است.
نکته :۹
در مقابل مشکالت و نابسامانیهای اوليه حساس ولی مقاوم باشيد.
مشابه هر فعالیت دیگری ،برگزاری گزارش صبحگاهی مجازی همواره در معرب بروز مشالت پیشبینی نشدهای اسکت
که ممالن است از یک اشالال جزیی تا مسایلی باشد که اصوال برگزاری جلسه را متوق) کند .بروز این حوادث به ویکژه در
اوایل برگزاری گزارش صبحگاهی مجازی شای تر و در عین حال خطیرتر به نظر میرسد؛ چرا که هر ایرادی ولکو جزیکی
در اوایل به حساب کل کار گذاشته شده و تردیدهای جدی در خصوص امالان برگزاری گکزارش صکبحگاهی بکه صکور
مجازی را تقویت میکند.
مسلماً اولین اصل در این مورد ،توجه به همه جزییا و ریزه کاریها در مرحله برنامهریزی برگزاری گزارش صبحگاهی
است .به عنوان مثال در نظر گرفتن منب اینترنت پشتیبان ،در نظکر داشکتن پلتفکرم جکایگزین در صکور غیرفعکال شکدن
ناگهانی پلتفرم اصلی ،فعال نگاه داشتن راه ارتبا ی با شرکتکنندگان برای ا تع رسانی در صور بروز هر گونه اتفکا
غیرمترقبه (به عنوان مثال یک کانال برای گزارش صبحگاهی در یک پیام رسان اجتماعی  ،تسلط بر کار ککردن بکا پلتفکرم
مورد استفاده (به عنوان مثال روش خاموش کردن میالروفون افرادی که اشتباها میالروفون شان روشکن شکده اسکت ،یکا
مدیریت لو صدای ناشی از فعال بودن همزمان چند گوشی تلفن همراه در یک محل  .اجرای جلسا آزمایشکی مجکازی
آشنایی و کس تجربه برای دستیاران ارشد و هیأ علمی مسوول مدیریت جلسا مجازی و در دسترس بودن نیروهکای
آشنا به کار با پلتفرم مجازی میتواند بسیار کمک کننده باشد.
در عین حال باید توجه داشته باشیم که همواره مسائلی وجود دارد که ممالن اسکت بکه صکور غیرمترقبکه روی دهنکد و
مان از برگزاری بهینه یا اصوال برگزاری یک جلسه گزارش صبحگاهی مجازی شوند .بیعتا این موارد در ابتدای شکروع
کار بیشتر و مهمتر است .در فرهنک لیدرشکی تغییکر ،بکه ایکن مکوارد چالکههکای عملالکردی ( performance dipگفتکه
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کننده باشد.

نامه به سردبیر

محسن طوسی و همکاران

میشود( . ۶نالته مهم در مواجهه با این چالههای عملالردی (با وجود همه تمهیدا ذکر شده حفظ آرامکش و تکتش بکرای
مدیریت شرایط در لحظه است .بدترین کار در ایکن شکرایط رهکا ککردن ککار و سکرخوردگی اسکت .اجکرای یکک گکزارش
صبحگاهی مانند هر کار دیگری نیاز به کس تجربه و قلقگیرهای خاص خود دارد .این زمانی است که باید کی شکود تکا

نکته :2۱
مرتباً از طرفهای مختلف بازخورد بگيرید.
برگزاری گزارش صبحگاهی مجازی مانند هر فعالیت آموزشی نیازمند پایش و ارزیابی مالرر و رف مشکالت و کمبودهکا
بر اساس بازخوردهای وارده است .به این دلیل الزم است که برگزار کنندگان گزارش صبحگاهی به صکور دایمکی و بکه
ویژه در مراحل ابتدایی برگزاری آن ،عتوه بر بازاندیشی روی تجربیکا کسک شکده ،از کر هکای مختلک) درگیکر در
برگزاری آن بازخورد دریافت کنند .این امر باعث میشود تا عتوه بر مشخص شدن مشالت و کمبودهای احتمالی و نیز
نقاط قو و تأثیرگذار در روند برگزاری ،زمینه تعامل و مشارکت بیشتر همه ر ها در پیشبرد تغییر ایجاد شده فکراهم
گردد که خود نقش مهمی در تداوم و ارتقای مستمر کیفیت گزارش صبحگاهی (در چکارچوبی بکزر تکر ککل فعالیکتهکای
آموزشی گروه فراهم شود.
نحوه دریافت بازخورد میتواند ی) گستردهای از اقکداما از صکحبت ککردن غیررسکمی بکا تکیم معرفکی کننکده بیمکار،
دستیاران مسوول هماهنگیهای برگزاری جلسا  ،اعضای هیأ علمی شرکت کننده تا انجام پیمایشهکای الالترونیالکی ککه
برای همه شرکتکنندگان ارسال میشود را در برگیرد.
نکته :22
از مشارکت افراد بيشتری در برگزاری و مدیریت جلسات گزارش صبحگاهی استفاده کنيد.
در بسیاری از گروههای آموزشی ،گزارش صبحگاهی به صور روزانه یا چند روز در هفته برگکزار مکیشکود .بکه بیکان
دیگر ،گزارش صبحگاهی یالی از پرتالرارترین فعالیتهای آموزشی منسجم در سطح گروههای آموزشی دانشگاهی اسکت.
برگزاری منظم و مستمر گزارش صبحگاهی با این تواتر کاری است دشوار که نیازمنکد صکر
ر

انکر ی و تکوان بکاالیی از

برگزار کنندگان آن است .اهمیت این امر در شرایط برگزاری گزارش صبحگاهی مجازی دوچندان میشود .به دالیل

مختل) از جمله دشواری کار با پلتفرمها و نیز نگرانی از بروز اشالاال و ایکراد در حکین برگکزاری ،تعکداد کسکانی ککه
آمادگی مشارکت در برگزاری گزارش صبحگاهی مجازی دارند بسیار کمتکر از گکزارش صکبحگاهی حضکوری اسکت .در
نتیجه حداقل در ابتدای راه ،بار اصلی برگزاری گزارش صبحگاهی بر عهده چنکد نفکر خواهکد بکود .تکداوم ایکن رونکد امکا
میتواند موج فرسودگی این افراد و در نهایت افت یا تعطیلی گزارش صبحگاهی مجازی شکود .بکه منظکور پیشکگیری از
بروز این مشالل ،الزم است در کنار برگزاری گزارش صبحگاهی با کمک جم محدود اولیه ،همالکاری افکراد بکیشتکری در
برگزاری آن جل شود .این امر به ویژه در خصوص تأمین مدیران جلسا گزارش صبحگاهی و نیز کسانی که با کار در
پلتفرم مجازی و رف ایرادا احتمالی آن تسلط کافی دارند ،بسیار حائز اهمیت است.
نکته :21
تغييرات ایجاد شده را تثبيت و اقدامات بيشتری برای ارتقای کيفيت گزارش صبحگاهی تدارک ببينيد.
مشابه هر تغییر دیگری ،برگزاری گزارش صبحگاهی به ویژه در ابتدای پیاده شدن خود فعالیتی جدیکد اسکت ککه همکواره
برگزاری آن با درجا متفاوتی از تردید بین مخا بان مختل) مواجه است .در این راسکتا بسکیار مهکم اسکت ککه برگکزار
http://ijme.mui.ac.ir
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تجربه الزم برای برگزاری روان و بی دغدغه یک گزارش صبحگاهی مجازی مطلوب فراهم گردد.
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کنندگان گزارش صبحگاهی مجازی به گونهای عمل کنند تا به تدریج برگکزاری آن بکه صکور یکک روتکین درآمکده و بکه
عنوان «وضعیت بیعی جدید» مورد پذیرش قرار گیرد .یالی از مهمترین اقداما در ایکن زمینکه برگکزاری مکنظم جلسکا
گزارش صبحگاهی و پرهیز از تغییرا مالرر در جنبههای مختل) آن است .به عنوان مثال تغییر سری و مالرر در پلتفکرم
نهایت مان تثبیت گزارش صبحگاهی مجازی به عنوان یک روند معمول در گروه شوند.
در عین حال ،هر تغییر آموزشی باید در درون خود زمینه ساز تغییر مسکتمر و ایجکاد اصکتحا مکورد نیکاز بکر اسکاس
بازخوردها و ارزشیابیهای انجام شده باشد( . ۷در غیر این صور نه تنها تغییر ایجاد شده کاملتر و بالنکدهتکر نخواهکد
شد بلاله فرهن سازمانی نیز به سمت یک سازمان یادگیرنده حرکت نخواهد کرد و صرفاً یک شکالل از برگکزاری گکزارش
صبحگاهی جایگزین شالل قدیمی آن میشود .به این منظور الزم است تا با تحلیل درست نتایج ارزشیابیها و نیز توجه به
تجربیا مشابه ،امالان نوآوری و رف مشالت قدیمی که همواره الینحل مانده بودند یا مشالتتی که بکه دنبکال برگکزاری
گزارش صبحگاهی به صور مجازی ایجاد شدهاند فراهم شود .به عنوان مثال ممالن اسکت بکه دنبکال برگکزاری مجکازی
گزارش صبحگاهی ،فرصتهای جدیدی از جمله امالکان تغییکر زمکان برگکزاری گکزارش صکبحگاهی یکا دعکو از اسکاتید
میهمان از گروههای آموزشی دیگر با سهولت بیشتری فراهم شود.
نتيجهگيری
بحران کرونا نظام آموزش علوم پزشالی را با چالشهکای بکی سکابقه در کلیکه ابعکاد خکود مواجکه سکاخت .در ایکن میکان
بیشترین صدمه به آموزش بالینی وارد شد .این وضعیت نه تنها به خکا ر درگیکری مسکتقیم دسکت انکدرکاران آمکوزش
بالینی در مراقبت از بیماران کووید ۹۱ -و ابتتی پزشالان در همه ردههای کاری در محیطهای آموزش بالینی ایجاد شکد؛
بلاله خار شدن محیطهای آموزش بالینی از دسترس فراگیرندگان و کاهش شدید فرصتهکای یکادگیری بکه دلیکل وضک
مقررا جداسازی اجتماعی و کاهش امالان حضور فراگیرندگان در ایکن محکیطهکا عامکل اصکلی دیگکری بکرای تضکعی)
آموزش بالینی بوده است.
در این میان نظام آموزش علوم پزشالی باید بتواند با در نظر گرفتن همه واقعیتها و در عین حال تاب آوری الزم شرایط
را به گونهای مدیریت کند که حداکثر فرصتهای آموزشی ممالن تأمین شود .این امر نه تنها منجر به حفظ کیفیت آموزش
در حدی که امالان آن وجود دارد میشود بلاله توانایی آموزش علوم پزشالی برای تطبیق با شرایط نکاگوار را در معکرب
دید فراگیرندگان قرار میدهد که میتوانند از آن به عنوان یک الگوی رفتاری بهره مند شوند.
یالی از رویدادهای مهم آموزشی در محیط بالینی که امالان احیای آن با استفاده از فرصتهای موجود در فضای مجکازی
وجود دارد گزارش صبحگاهی است .برای این که بتوانیم یک گزارش صبحگاهی مجکازی موفکق برگکزار کنکیم الزم اسکت
مجموعهای از اقداما مشخص ،برنامهریزی شده و به هم پیوسته را به مرحله اجرا بگذاریم .در این میکان بهکره منکدی از
تجارب مربوط به لیدرشی تغییر نیز میتواند به اجرای موفق این تغییر آموزشی در محیطهای بالینی کمک شایانی کند.
تقدیر و تشالر
نویسندگان این مقاله از سرکار خانم دکتر سمانه پارسکا ،مسکوول محتکرم ککارورزی گکروه ،سکرکار خکانم دکتکر نسکیم
خواجوی راد ،مسوول کارآموزی گروه ،جناب آقای دکتر مسعود رادنیا دستیار ارشد گروه که در برنامهریزی و مدیریت
برگزاری جلسا همالاری داشتند و نیز کلیه اعضای محترم هیأ علمی ،دستیاران و کارورزانی که در برگکزاری گکزارش
صبحگاهی به صور مجازی مشارکت فعال داشتند س اسگزاری میکنند.
همچنین از جناب آقای دکتر سیدرضا رییس کرمی معاون محتکرم امکور دانشکگاهی مجتمک بیمارسکتانی امکام خمینکی و
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برگزاری جلسا  ،و یا شالل و مقررا مربوط به برگزاری میتواند منجر به بروز سکواال و ابهامکا جدیکد گکردد و در
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مسووالن تاالر شهید مجتم که در فکراهم ککردن شکرایط برگکزاری گکزارش صکبحگاهی بکه صکور مجکازی بکا گکروه
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.بیماریهای داخلی همالاری داشتند نهایت امتنان را دارند
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