
 

 

 ه

ش 

ش 

با 

ت 

s 

ي 

ي 

د 

. ت

ي 

ه 

ر 

يا 

ب 

ش 

ش 

ي 
6 

شكان در آينده

گاهي و نگرش

ت به گزارش

  .ت

رسشنامه كه ب

يلوتمطالعه پا

spssم افزار 

ران گروه هاي

 علوم پزشكي

داده شده مورد

بي قرار گرفت

ياري، كارورزي

 به پرسشنامه

سط نرم افزار

سطح آگاهي ي

بح آگاهي خو

صد نيز نگرش

ت به گزارش

ن، سطح آگاهي

كرد بهتر پزشك

لعه بررسي آگ

شجويان نسبت

وزشي بوده است

به كار بردن پر

ود و بعد از م

ستفاده از نر

مه براي مدير

كي دانشگاه

 هاي عودت د

يابمه مورد ارز

در مقطع دستي

 هيئت علمي

مل آمده توس

يئت علمي س

درصد سطح 4

درص 8/50د، 

نسبت)  موافق

د از دستياران

واند در عملك

نجام اين مطال

لمي و دانش

رستانهاي آمو

عه مقطعي با ب

 تهيه شده بو

ار گرفت با اس

پرسشنام. شد

دانشكده پزشك

 و پرسشنامه

 .  

پرسشنام 340 

نفر دانشجو د

نفر از اعضاي

بررسي به عم

 از اعضاي هي

48و ) عالي(ب 

بحگاهي دارند

لي يا كامالً

درصد 3/54. د

شجويان مي تو

  .  باشد

هدف از ان: ف

اي هيئت عل

حگاهي در بيما

 :ش كار

قالب يك مطالع

ت كارشناسي

د استفاده قرا

يه و تحليل ش

شي باليني د

هد ارسال شد

سي قرار گرفت

در مجموع: ج

 217ن تعداد 

ن 61ر آموزي، 

با ب. خ دادند

SP،50 درصد

ش خيلي خوب

ره گزارش صب

عال(ي خوب 

حگاهي داشتند

 پزشكيعلوم

دانش 

مؤثر

اهداف

اعضا

صبح

روش

در ق 

نظرات

مورد

تجزي

آموزش

مشهد

بررس

نتايج

از اين

و كار

پاسخ

PSS

دانش

دربار

خيلي

صبح

ع آموزش وسعه

علمي هيئت

هي در

پزشكي

دكتر محمد- 

بتني بر بيمار

ر دانشجويان

.مع مي شوند

 با ارزش ترين

.ي مي باشد

 مي و

 شكي
 شكده پزشكي

تو و مطالعات كز

اي هش اعض

صبحگاه رش

شگاه علوم پز

- رضا افشاري

وع كنفرانس مب

و سايرتياران

ان دور هم جم

ش صبحگاهي

ي بيمارستاني

ضاي هيئت علم

2

تاديار دانشكده پزش
استاديار دانش-هش

  نشكده پزشكي

2

مرك   ي مشهد |

اهي و نگرش

بت به گزار

موزشي دانش

دكتر - عدي 

  ي 

حگاهي يك نو

ستادان، دست

ث درباره بيمارا

دهد كه گزارش

 دربخش هاي

ي و نگرش اعض

 مقاله

است –ش و پژوهش
سعه آموزش و پژوه
زشكي ، دانشيار دا

1 

3 

گاه علوم پزشكي

سي سطح آگا

نشجويان نسب

رستانهاي آم

  د

سيده نگار اسع

رجبي مشهدي

  :ه
گزارش صبح: ه

 كه در آن اس

ي جهت بحث

ات نشان مي د

نس آموزشي

ي سطح آگاهي

گروه توسعه آمو زش
گروه توسسرپرست

رئيس دانشكده پز

 

 دانشگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررس

و دانش

بيمار

مشهد

 

دكتر س

تقي ر

چكيده

مقدمه

است

پزشكي

مطالعا

كنفران

ارزيابي

 

گ-1
س -2
3 -



 

 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد | پزشكيعلوم  آموزش توسعه و مطالعات مركز  
 

7 

) موافق(درصد نگرش خوب  4/56، )عالي(خيلي خوب 

از طرفي ضريب  .نسبت به وضعيت گزارش صبحگاهي دارند

  .بدست آمد 397/0نگرش همبستگي بين آگاهي و 

آگاهي و دانش نسبت به گزارش صبحگاهي : نتيجه گيري

شود   باعث بهبود نگرش در دانشجويان پزشكي مي

توان ارتقاء كيفيت گزارش صبحگاهي در  همچنين مي

 . آموزش پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي را انتظار داشت

  :مقدمه

 براي توصيف 1اصطالح گزارش صبحگاهيعبارت يا 

كه در آن دستياران، استادان  2كنفرانسهاي مبتني بر بيمار

و ساير فراگيران پزشكي جهت ارائه بحث در باره بيماران 

: اين عبارت شامل. شود ، استفاده ميدورهم جمع مي شوند

گزارش دستياران، كنفرانسهاي صبحگاهي يا گزارشهاي 

 ).1(گردد تيم پزشكي نيز مي

كه شب كشيك بوده اند  در يك گزارش صبحگاهي، تيمي

بيماران بستري شده را معرفي مي كنند و به دنبال آن 

بحث و گفتگو در باره موارد بيماران و موضوعات مربوط به 

  ).1(آنها صورت مي گيرد

پژوهش ها و مطالعات قبلي نشان مي دهند كه دستياران، 

گزارش صبحگاهي را با ارزش ترين فعاليت آموزشي مي 

  ).1(دانند
                                                            
1 Morning Report  
2 Case‐Based  

عه مقاالت موجود در اين باره به ما اين توانايي را مي مطال

دهد تا بتوانيم با توجه به شرايط كشور و منطقه خود، 

    ).1(مناسب ترين مدل را كه قابل اجرا باشد، طراحي كنيم 

آموزش : به طور خالصه اهداف گزارش صبحگاهي به ترتيب 

پزشكي، ارزيابي دستياران، شناسائي  عوارض داروئي، 

ادل نظر درباره ساير موارد مرتبط، ارتباط بيشتر اساتيد و تب

  ).6و5و4و1(دانشجويان ذكر شده است

در مثالي از يك دانشكده پزشكي در يكي از كشورهاي 

جهان در رشته كودكان كه آگاهي و نگرش دستياران از 

مورد بررسي قرار گرفته  مبتني بر شواهدگزارش صبحگاهي 

اراني كه آگاهي بيشتري داشتند بود؛ به اتفاق آراء دستي

  ).8و 7و1(تغيير نگرش در آنان آسان تر انجام مي شد 

مثالي از يكي از دانشگاه هاي دنيا در رشته روانپزشكي؛ 

يك نظر سنجي در طي سه سال از دستياران روانپزشكي در 

يكي از دانشگاههاي دنيا انجام شد و در آن پنج موضوع 

ويژگي هاي : رت بودند ازمورد پرسش قرار گرفت كه عبا

فراگيران شركت كننده، نگرش و رضايت دستياران از شكل 

فعلي گزارش صبحگاهي، عواملي كه موجب يا مانع يادگيري 

اند، ارزش و اهميت گزارش صبحگاهي در مقايسه با ساير 

برنامه هاي آموزشي و شركت در گزارش صبحگاهي تا چه 

. ارت آنها شده استاندازه موجب افزايش دانش، نگرش و مه

دستياران معتقد بودند كه گزارش صبحگاهي موجب 
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ارتقاء دانش : افزايش توانايي آنها در سه مورد گرديده است

پايه، مهارتهاي طرح تشخيص افتراقي و مهارت حل مسئله 

  ).10و9و1(

آگاهي و نگرش  )م1999( همكارانو  3درمطالعه گراس

دستيار  356العه در اين مط. دستياران پرسيده شده بود

شركت يافتند و اغلب آنها هدف اصلي از گزارش صبحگاهي 

را بهبود وضع دانش، پژوهش و عملكرد دانشجويان پزشكي 

  ).11(بخصوص دستياران بيان كردند 

نگرش دانشجويان ) م 2006(و بوليپو 4در مطالعه فاست

اين . پزشكي از گزارش صبحگاهي مورد ارزيابي قرار گرفت

سشنامه و بعد از انجام مطالعه پايلوت صورت كار با پر

پذيرفت، نگرش دانشجويان در اين مطالعه تا حدي مناسب 

گزارش شد، همچنين كيفيت گزارش صبحگاهي طي انجام 

   ).  12(مطالعه با ارائه بازخورد كافي بهبودي نسبي پيدا كرد

به دليل اهميت گزارش صبحگاهي در آموزش پزشكي، 

به خصوص ارزيابي  .زم و ضروري استبررسي وضعيت آن ال

سطح آگاهي و نگرش استادان و دانشجويان مي تواند در 

با كنكاش و . عملكرد بهتر پزشكان در آينده مؤثر باشد

بررسي دقيق در وضعيت فعلي گزارش صبحگاهي راههاي 

بهبود بخشيدن به كيفيت گزارش صبحگاهي يافت شده و 

                                                            
3 Gross 
4 Fassert   
 

وم باليني صورت ارتقاء آموزش پزشكي در گروههاي عل

  .خواهد گرفت

  روش كار 

در قالب يك مطالعه مقطعي و با استفاده از پرسشنامه كه با 

نظرات كارشناسي اساتيد خبره در اين امر تهيه شده بود و 

بعد از مطالعه پايلوت براي يك گروه آموزشي و تأييد روايي 

در پرسشنامه ابتدا . و پايايي مورد استفاده قرار گرفت

ت مشخصات فردي ثبت شده و سپس مباحث مربوط اطالعا

به آگاهي، نگرش و عملكرد مطرح مي شد به دليل 

محدوديت زماني پزشكان، سعي شد پرسشنامه جمالتي 

پرسشنامه براي . روشن، كوتاه و مختصر و گويا داشته باشد

بخش هاي آموزشي فرستاده و پس از تكميل، عودت داده 

سنجش آگاهي بود هر يك  هفت جمله اول كه در مورد. شد

همچنين نگرش و مهارت . نمره دهي شد 5تا  1از 

اين اطالعات به . دانشجويان نيز سنجيده و نمره داده شد

كسي كه . وارد و مورد ارزيابي قرار گرفت spssنرم افزار 

به هر هفت سؤال در هر زمينه پاسخ درست مي داد در كل 

  . ي قرار مي گرفتنمره دريافت مي كرد و در وضعيت عال 35

داشت در  35-29به همين ترتيب كسي كه نمره بين 

مي گرفت در  28تا  22وضعيت عالي و كسي كه نمره بين 

در وضعيت متوسط، نمره  21تا  15وضعيت خوب، نمره بين 

خيلي ضعيف دسته  7-1ضعيف و نمره بين  14تا  8بين 
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سؤاالت مربوط به مهارت دانشجويان، از . بندي مي شد

  .عضاي محترم هيئت علمي و دستياران پرسيده شدا

  :نتايج 

از . پرسشنامه به مجري عودت داده شد 340در مجموع  

پرسشنامه مربوط به دانشجو در مقطع  217اين تعداد 

 80دستيار،  46دستياري، كارورزي و كارآموزي به ترتيب 

نفر از اعضاي هيئت  61همچنين . نفر كارآموز بود 91كارورز، 

ميانگين سني دانشجويان . ي به پرسشنامه پاسخ دادندعلم

 17/44سال و ميانگين سني اعضاي هيئت علمي  73/25

درصد از افراد شركت كننده در  1/42. سال تخمين زده شد

درصد آقا بودند، در صورت پاسخ  9/57مطالعه خانم بوده، 

  .نمره دريافت مي كردند 5درست به هر سؤال حداكثر 

  :آگاهي نتايج به اين ترتيب بدست آمد در ارتباط با

درصد از اعضاي هيئت علمي آگاه بودند كه گزارش  2/26

صبحگاهي در بيمارستانهاي آموزشي سراسر دنيا برگزار مي 

 80/28درصد از دستياران  4/30اين در حالي است كه . شود

درصد از كارآموزان چنين  1/45درصد از كارورزان و 

  . پاسخي دادند

رصد از اعضاي هيئت علمي هدف اصلي از گزارش د 1/36

درصد دستياران،  6/32صبحگاهي را آموزش دانستند و 

درصد كارآموزان نيز پاسخ  8/30درصد كارورزان،  35

درصد اعضاي هيئت علمي ارتقاء اخالق  59. مشابهي دادند

اين . پزشكي توسط گزارش صبحگاهي را  قبول داشتند

و  55و در بين كارورزان  7/58درصد در بين دستياران 

  .درصد بود 5/50براي كارآموزان 

درصد از اعضاي هيئت علمي آگاهي داشتند كه  5/29 

گزارش صبحگاهي بايد موجب تشويق دانشجويان به 

 8/33درصد از دستياران،  8/47پژوهش گردد وليكن 

درصد از كارآموزان چنين  5/38درصد از كارورزان و 

  . پاسخي دادند

د از اعضاي هيئت علمي مطلع بودند كه گزارش درص 77

صبحگاهي بايد ياعث افزايش مهارت دانشجويان در طرح 

درصد  3/54تشخيص افتراقي گردد، اين در حالي است كه 

درصد از  7/63درصد از كارورزان و  55از دستياران، 

  . كارآموزان چنين نظري دارند

كه درصد از اعضاي هيئت علمي اطالع داشتند  2/67

گزارش صبحگاهي بايد بتواند نحوه منحصر به فرد برخورد 

با بيمار توسط يك پزشك عمومي را آموزش دهد، اين 

درصد  5/42درصد، كارورزان  8/47پاسخ در بين دستياران 

درصد از اعضاي هيئت  3/80.درصد بود 4/48و كارآموزان 

علمي از اينكه گزارش صبحگاهي بايد برنامه ريزي درست 

را آموزش دهد آگاهي  5رسيدگي به مشكل بيماربراي 

                                                            
5 patient management 
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درصد از  8/43درصد از دستياران،  3/54داشتند ولي 

  .درصد از كارآموزان اين نظر را داشتند 4/60كارورزان و 

  :نمره آگاهي 35در مجموع از 

نمره (درصد از اعضاي هيئت علمي در وضعيت عالي  0/50 

) 28تا  22ه نمر(درصد در وضعيت خوب  4/48، )35تا  29

 3/54، )21تا  15نمره (درصد در وضعيت متوسط  6/1و 

، ) 35تا  29نمره (درصد از دستياران در وضعيت عالي 

درصد  7/8، )28تا  22نمره (درصد در وضعيت خوب  8/34

درصد در وضعيت  2/2و ) 21تا  15نمره (در وضعيت متوسط

الي درصد از كارورزان در وضعيت ع 1/51، )14تا  8(ضعيف 

تا  22نمره (درصد در وضعيت خوب  8/38، )35تا  29نمره (

 6/2و ) 21تا  15نمره (درصد در وضعيت متوسط  5/7، )28

درصد از  7/63و ) 14تا  8نمره (درصد در وضعيت ضعيف 

درصد  5/27، )35تا  29نمره (كارآموزان در وضعيت عالي 

درصد در وضعيت  5/5، )28تا  22نمره (در وضعيت خوب 

درصد در وضعيت ضعيف  3/3و) 21تا  15نمره (توسط م

  .قرارگرفتند) 14تا  8نمره (

  :در رابطه با نگرش نيز نتايج چنين بود

درصد از اعضاي هيئت علمي مطالب ارائه شده در  8/9

درصد از  7/8.گزارش صبحگاهي را مناسب دانستند

درصد از  2/13درصد از كارورزان و  15دستياران، 

درصد از اعضاي  3/39. ين نظري داشتندكارآموزان چن

هيئت علمي گزارش صبحگاهي را وسيله اي براي تغيير 

نگرش به سمت بهبود فرآيند شرح حال گيري مي دانند در 

حالي كه اين درصد در بين دستياران، كارورزان و كارآموزان 

درصد از اعضاي  1/54. است 7/18،  8/13، 13به ترتيب 

اهي را مشوق در مطالعه بهتر هيئت علمي گزارش صبحگ

، كارورزان 9/23اين درصد در بين دستياران . دانستند

  . بود 7/18و كارآموزان  5/12

درصد از اعضاي هيئت علمي عقيده دارند كه گزارش  4/16

صبحگاهي باعث تقويت ذهن به سمت پژوهش در طب مي 

 9/9درصد از كارورزان و  10درصد از دستياران،  2/15. شود

  . اي داشتند د از كارآموزان نيز چنين عقيدهدرص

درصد از اعضاي هيئت علمي گزارش صبحگاهي را  8/50

اين در حالي . براي آموزش مباحث علمي مفيد مي دانند

درصد از  10درصد از دستياران،  4/17است كه تنها 

  . درصد از كارآموزان چنين نظري دارند 2/13كارورزان و 

ئت علمي گزارش صبحگاهي را درصد از اعضاي هي 2/49

مشوق در معاينه بهتر و دقيق تر بيمار مي دانستند در حالي 

 1/12درصد از كارورزان و  10درصد از دستياران،  4/17كه 

  . درصد از كارآموزان چنين عقيده اي داشتند

درصد ازاعضاي هيئت علمي گزارش صبحگاهي به  5/11

ين دستياران، شكل فعلي را تاييد كردند اين درصد در ب

  .بوده است 11و  8/13، 13كارورزان و كار آموزان به ترتيب 
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  :نمره نگرش 35در مجموع از 

نمره (درصد از اعضاي هيئت علمي در وضعيت عالي  8/50

و ) 28تا  22نمره (درصد در وضعيت خوب  2/36، )35تا  29

درصد  2/3، )21تا  15نمره (درصد در وضعيت متوسط  8/9

  ،)14تا  8نمره (يف در وضعيت ضع

، ) 35تا  29نمره (درصد از دستياران در وضعيت عالي 8/21

درصد  13، )28تا  22نمره (درصد در وضعيت خوب  4/56

درصد در وضعيت  6/6و ) 21تا  15نمره (در وضعيت متوسط

درصد در وضعيت خيلي ضعيف  2/2و ) 14تا  8(ضعيف 

  )7تا  1نمره (

، ) 35تا  29نمره (عيت عالي درصد از كارورزان در وض 1/13

 3/40، )28تا  22نمره (درصد در وضعيت خوب  9/33

درصد در  7/12و ) 21تا  15نمره (درصد در وضعيت متوسط 

  )  14تا  8نمره (وضعيت ضعيف 

، )35تا  29نمره (درصد از كارآموزان در وضعيت عالي  4/16

 1/34، )28تا  22نمره (درصد در وضعيت خوب  3/36

درصد در  2/13و ) 21تا  15نمره (ر وضعيت متوسط درصد د

  .قرار گرفته اند) 14تا  8نمره (وضعيت ضعيف 

درصد از اعضاي هيئت علمي عنوان  8/50: ساير نتايج

كردند كه شروع و اتمام به موقع گزارش صبحگاهي در 

درصد از  1/26بخش مربوطه رعايت مي شود و تنها 

درصد از  6/28و  درصد از كارورزان 3/26دستياران، 

  . كارآموزان چنين پاسخي دادند

درصد از اعضاي هيئت علمي تعداد موارد معرفي  7/55

) مورد 3-2(شده در گزارش صبحگاهي را درحد استاندارد 

درصد از دستياران،  9/23اين در حالي است كه . دانستند

درصد از كارآموزان چنين  5/27درصد از كارورزان و  5/22

  . نظري داشتند

درصد از اعضاي هيئت علمي بهبود فرآيند شرح حال  4/16

گيري را از مزاياي شركت در گزارش صبحگاهي قلمداد 

درصد از دستياران نيز چنين عقيده اي  2/15كردند، 

  . داشتند

درصد از اعضاي هيئت علمي حضور خود در گزارش  7/60

صبحگاهي را در افزايش سطح دانش و دقت دانشجويان 

درصد از دستياران حضور  3/28در حالي كه . نستندمؤثر دا

اعضاي هيئت علمي در گزارش صبحگاهي را در افزايش 

  . سطح دانش و دقت دانشجويان دخيل دانستند

درصد از اعضاي هيئت علمي قبول داشتند كه  2/26

گزارش صبحگاهي باعث افزايش مهارت در طرح تشخيص 

 7/8لي كه افتراقي توسط دانشجويان شده است در حا

درصد از  9/27. درصد از دستياران چنين نظري داشتند

اعضاي هيئت علمي گزارش صبحگاهي را باعث ارتقاي 
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مهارتهاي باليني دانشجويان و به خصوص دستياران مي 

  . دانند

درصد از اعضاي هيئت علمي عنوان كردند كه گزارش  4/34

در  6صبحگاهي باعث تقويت مهارتهاي ارائه نمودن

شجويان، بخصوص كارورزان گرديده است، اين در حالي دان

  . درصد دستياران چنين نظري دارند13است كه 

در بررسي ارتباط آگاهي و نگرش اعضاي هيئت علمي و 

دانشجويان پزشكي، ضريب همبستگي بين آگاهي و نگرش 

  .بدست آمد 397/0

  نتيجه گيري

و نگرش  در مطالعه گراس و همكاران نيز نتايج به نفع آگاهي

در سطح خوب در بين دانشجويان پزشكي بود كه تا 

. حدودي مشابه نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر است

در مطالعه گراس اغلب دانشجويان اطالع داشتند كه هدف 

اصلي در گزارش صبحگاهي آموزش پزشكي است و مباحثي 

از اخالق پزشكي نيز نبايد ناديده گرفته شود، همچنين 

جلسات گزارش صبحگاهي را بر عملكرد خود بر  شركت در

در مطالعه حاضر بيشتر ).  11(بالين بيمار مؤثر دانستند

اعضاي هيئت علمي، دستياران ، كارورزان و كارآموزان نيز 

هدف اصلي از گزارش صبحگاهي را آموزش مي دانند و 

ارتقاء اخالق پزشكي و تأثير برمهارت دانشجويان را جزء 

                                                            
6 presentation 

نه جلسات مي دانند همچنين در اين مطالعه اهداف اين گو

ارتباط بين سطح آگاهي و نگرش به طور مستقيم به دست 

مطالعه فاست و بوليپو نيز نتايج مشابهي در مورد . آمد

در مطالعه حاضر اعضاي ). 12(نگرش دانشجويان داشت

هيئت علمي و دستياران بهبود وضعيت گزارش صبحگاهي 

ار بر كيفيت طبابت پزشكان آينده را از عوامل مهم تأثير گذ

همچنين آگاهي و دانش نسبت به چگونگي . دانستند

برگزاري گزارش صبحگاهي باعث بهتر برگزار شدن آن 

  . خواهد شد

با توجه به اينكه  گروه هاي آموزشي و بخشهاي بيمارستان 

هاي آموزشي در انجام اين مطالعه همكاري خوب و مناسبي 

صحيح در اين بخش ها براي  داشتند و اهميت آموزش

آموزش پزشكي عمومي بر كسي پوشيده نيست؛ عنايت به 

نتايج مطالعه حاضر خالي از فايده نخواهد بود؛ گروه هاي 

گروه هاي آموزشي داخلي، : شركت كننده در اين مطالعه

جراحي، اطفال، زنان، قلب، عفوني، چشم، گوش، حلق و 

  .سته اي بودندبيني، روانپزشكي، ارولوژي و پزشكي ه

  :تشكر و قدرداني

با تشكر از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه در اجرا و  

تأمين هزينه انجام طرح؛ بدين وسيله از گروه هاي محترم 

آموزشي زنان، داخلي، قلب، جراحي، اطفال، عفوني، چشم، 

گوش، حلق و بيني، ارولوژي، روانپزشكي و پزشكي هسته 
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ه همكاري نمودند، تشكر و اي كه در انجام اين مطالع
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