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ABSTRACT
Introduction: Educational grand round is a common clinical education method that is
implemented in most departments of hospitals and its purpose is to provide an opportunity
for students to link theoretical information to practical facts. The purpose of this study is to
examine the views and opinions of students and faculty members to find gaps in Grand
round of clinical education to take an effective step in training efficient physicians by
improving the educational process.
Materials & Methods: This cross-sectional study was performed in the pediatrics
department of Mashhad University of Medical Sciences. This research was conducted by
surveying the people present at the Grand round meetings in the form of a questionnaire. A
total of 250 questionnaires were filled from January 2016 to the end of June 2017 among
the participants in the grand rounds, of which 235 questionnaires were completed. Data
were analyzed using SPSS v.24 software.
Results: The highest level of satisfaction with the quality of weekly grand rounds is in the
group of faculty members with 63.15% and the lowest rate is in the group of interns with
4.34% who evaluated the status of grand rounds very well. While all faculty members and
the majority of assistants (70.73%) believed that the intern's presence in the Grand Round
was beneficial, about half of the interns (53.62%) acknowledged the usefulness of the
Grand Round. The strategy of the faculty members was more emphasis on treatment
(42.10%) and problem-based medical reports (36.84%) but more assistants focused on
differential diagnoses (46.34%) and medical reports based (34.14%); Interns (63.76%) and
stagers (63.20%) emphasized on the discussion of differential diagnoses.
Conclusion: The attitude of stagers and interns is more negative than that of faculty
members and assistants regarding the quality of training grand rounds. Their views are also
different in important areas such as the patient referral strategy. Therefore, it seems that it
is important to conduct further studies with the aim of determining the appropriate
standards for training grand rounds for each group of stagers, interns and assistants.
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مشخصات مقاله

نو ع مقاله
اصیل پژوهشی

پيشينه پژوهش

چكيده
مقدمه :گراندراند آموزشی یک روش آموزش بالینی متداول است که در اکثر بخشهای بیمارستانهای آموزشی درحال اجرا است
و هدف آن فراهم آوردن فرصتی برای دانشجویان است تا اطالعات نظری را به واقعیات عملی پیوند بزنند .هدف این مطالعه بررسی
نظرات و دیدگاههای دانشجو و عضو هیئتعلمی بود تا بتوان نواقص موجود در آموزش بالینی گراندراند را پیدا کرده و با بهبود روند
آموزشی گامی مؤثر در تربیت پزشکان کارآمد برداشتهشود.
روش كار :این مطالعه به صورت مقطعی در گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفتهاست .این تحقیق با نظرسنجی از

تاریخ دریافت99/04/02 :

افراد حاضر در جلسات گراندراند در قالب پرسشنامه استاندارد صورت گرفت .در مجموع  250پرسشنامه از دی ماه  1397لغایت پایان

تاریخ پذیرش99/07/16 :

خردادماه  1398بین شرکت کنندگان حاضر در گراندهای بخشها توزیع شد که از این تعداد 235 ،پرسشنامه تکمیل گردید.

كلمات كليدي

اطالعات پس از جمعآوری با استفاده از نرم افزار  SPSS v.24آنالیز گردید.
نتايج :بیشترین میزان رضایت از کیفیت گرندراندهای هفتگی در گروه اعضای هیئت علمی با  63.15٪و کمترین میزان در گروه

گراند راند

کارورزان با  4.34٪که وضعیت گرند راند ها را خیلی خوب ارزیابی کردند وجود دارد .در حالیکه تمامی اعضای هیئت علمی و

گروه اطفال

اکثریت دستیاران ( )70.73٪معتقد بودند حضور کارورز در گراند راند مفید است با این حال در حدود نیمی از کارورزان ()53.62٪

دانشجویان

به مفید بودن گراندراند اذعان داشتند .استراتژی مد نظر اعضای هیئت علمی بیشتر تأکید بر درمان ( )42.10٪و گزارش های پزشکی

هیئت علمی

مبتنی بر شواهد ( )36.84٪بود اما دستیاران بیشتر در مورد تشخیص های افتراقی ( )46.34٪و گزارش های پزشکی مبتنی بر شواهد

دستیار

( )34.14٪تأکید داشتند؛ کارورزان ( )63.76٪و کارآموزان ( )63.20٪نیز بر بحث در مورد تشخیصهای افتراقی تأکید داشتند.
نتيجه گيري :در مجموع دیدگاه کارآموزان و کارورزان در مقایسه با اعضای هیئت علمی و دستیاران در خصوص کیفیت برگزاری
گرندراندهای آموزشی منفیتر است .همچنین دیدگاه آنان در بخش های مهمی همانند استراتژی معرفی بیمار نیز متفاوت می باشد .از
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این رو به نظر می رسد ،انجام مطالعات بعدی با هدف تعیین استانداردهای مناسب گراندراند های آموزشی برای هریک از گروه های
کارآموز ،کارورز و دستیار اهمیت داشتهباشد.
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مقدمه

امروزه گراندراند یک عامل و نشانهای برای برتری در

در دوره پزشکی ،آموزش بالینی ،یادگیری متمرکز بر

مراقبتهای پزشکی و معیاری برای پیشرفتهای پزشکی

مسائل واقعی در بستر کار حرفهای میباشد و فراگیران از

محسوب میشود ؛ اما متأسفانه این برنامه در ارزیابیهای

طریق مشارکت فعال در بحثهای از طریق گفت و گو

آموزشی و یا در ساختارهای آموزشی مانند کوریکولوم،

برانگیخته میشوند .در واقع آموزش بالینی محیطی را برای

کمتر مورد توجه قرارگرفته است ( .)4مشکل دیگری که

دانشجو فراهم میسازد تا دانش نظری را به مهارتهای

در روند برنامه آموزشی گراندراند وجود دارد این است که

ذهنی ،روانی و حرکتی متنوعی که جهت مراقبت از بیمار

گاه در گراندراند پزشک مسئول ،راند را به صورت

ضروری است ،تبدیل کند .این محیط ،تنها محیطی است که

سخنرانی (متکلم وحده) برگزار مینماید و دانشجویان بر

در آن مهارتهای اخذ شرححال ،معاینات فیزیکی،

اساس انگیزههایی چون دیدار با سایر همکاران یا کسب

استدالل بالینی ،تصمیمگیری ،همدردی و تعهد حرفهای به

امتیاز آموزش در برنامه شرکت میکنند ( .)5گروههای

صورت یکپارچه و ادغام یافته ،آموخته و فراگرفته میشود

پزشکی به گراندراند به عنوان یک تالش مهم آموزشی و

( .)1آموزش بالینی را میتوان به عنوان فعالیتهای

اجتماعی توجه میکنند با این حال بسیاری ازگروهها

تسهیلکننده یادگیری در محیط بالینی دانست که در آن

آموزشهای کمتر از حد مطلوب را برای گراندراند استفاده

عضو هیئت علمی و دانشجو توأماً مشارکت دارند به طوری

میکنند .پرداختن به این نگرانی و چالشهای دیگر ممکن

که همه دانشجویان در پایان دوره تحصیلی خود قادر باشند

است ارزش گراندراند پزشکی را باال ببرد .با این حال تا چه

مهارتهای مختلف آموخته شده را با کیفیت الزم به اجرا

حد برنامه گرندراند سازگار با شیوههای آموزشی مبتنی بر

درآورند ( .)2یادگیری قابلیتهای بالینی ،مستلزم کسب

شواهد میباشد مشخص نیست .همچنین برای رسیدن به

تجربه بالینی از سوی دانشجو و تمرین مهارتها با مشاهده

یک آمورش بالینی کارآمد الزم است وضعیت آموزش به

کردن ،مشارکت ،انجام رویههای بالینی ،استنتاج و اداره

صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد و نقاط ضعف و

بیماران ،تحت نظارت مربی است .گراندراند ،شکل ویژهای

قوت آن شناسایی گردد .با توجه به مسائل مطرح شده ،در

از آموزش بالینی است که در طی آن اعضای هیئت علمی،

این مطالعه سعی شده با بررسی مقایسهای گراندراندهای

دستیاران ،و دانشجویان بخش به بحث در مورد بیماران و

برگزار شده در بخش اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد در

اقدامات بالینی نادر ،جالب ،چالشبرانگیز و یا پیچیده می

سال  ،1396مشکالت موجود در این برنامههای آموزشی را

پردازند .گراندراند عموماً با هدف آشنایی دانشجویان با

مورد ارزیابی قرار داده و راهکاری در خصوص بهبود

نحوه رویکرد بالینی و نقد و بحث علمی اعضای هیئت

وضعیت اجرای گراندراند پیشنهاد داده شود.

علمی ،تبادل تجربیات اعضای هیئت علمی با یکدیگر و با
دانشجویان و آموزش دانشجویان برگزار میگردد .اوسلر
معتقد است که طبابت را نمیتوان در کالس درس یاد

روش كار

گرفت و دستیاران را تشویق کرد که حواس پنجگانه خود را

این مطالعه تحلیلی از نوع مقطعی است که با هدف تعیین

به کار گیرند (.)3

دیدگاه اعضای هیئت علمی ،دستیاران ،کارورزان و
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کارآموزان در بخش کودکان نسبت به برنامه آموزشی
گراندراند در چهار بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد در سال تحصیلی  97-98صورت پذیرفت.
این تحقیق با نظرسنجی از افراد حاضر در جلسات گراندراند
بخش کودکان بیمارستانهای امام رضا (ع) ،قائم (عج)،
دکتر شیخ و اکبر صورت گرفت .از اعضای هیئت علمی،
دستیاران تخصصی ،کارآموزان و کارورزان گروه کودکان
با ارائه توضیحات الزم در مورد اهداف مطالعه تقاضا شد در
صورت تمایل پرسشنامه را تکمیل نمایند .در مورد
کارآموزان و کارورزان با توجه به اینکه به مدت  3ماه در
بخش کودکان هستند  ،سه تا از چهار مرکز فوق هر کدام به
مدت یک ماه ،در پایان دوره پرسشنامه را تکمیل نمودند که
به این شکل مقایسه صحیحتری در مورد شیوه برگزاری
گراندراند توسط دانشجویان انجام گردید .سایر افراد در
پایان همان جلسه گرندراند پرسشنامه ها را تکمیل کرده و
جمع آوری شد .در مجموع  250پرسشنامه از دی ماه 1397
لغایت پایان خردادماه  1398بین شرکت کنندگان حاضر در
گراندهای بخشها توزیع شد که از این تعداد235 ،
پرسشنامه تکمیل گردید .در مدت فوق قریب به 95
گراندراند در مراکز آموزشی برگزار شد .در این مطالعه از
پرسشنامه استاندارد شده که روایی و پایایی آن در مطالعه
توسط روحانی و همکاران ( )6تأیید شده است استفاده شد.
پرسشنامه شامل دو بخش بود .بخش اول شامل اطالعات
دموگرافیک ،از قبیل سن ،جنس ،درجه علمی و مدت زمان
حضور در بخش کودکان بود .در بخش دوم پرسشنامه،
سواالت مربوط به ارزیابی گراندراند گنجانده شد .حجم
نمونه به صورت سرشماری ،از دی ماه  1397لغایت پایان
خردادماه  1398در مجموع  95گرند راند برگزار شده در
نظر گرفته شد .اطالعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم
افزار SPSS v.24 (Released 2016. IBM SPSS

23

Statistics for Windows, Version 24.0.
) Armonk, NY: IBM Corpآنالیز گردید .جهت
توصیف داده های مربوط به متغیرهای کیفی از فراوانی و
درصد فراوانی استفاده شد .همچنین جهت بررسی اتفاق نظر
گروههای مورد مطالعه از آزمون کای دو استفاده شده است.
این پژوهش در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد با
شماره  IR.MUMS.fm.REC.1396.73تصویب شده
است.
نتايج
شرکتکنندگان در این مطالعه  )٪43.3( 102مرد ،و 133
( )56.5٪زن بودند .این مطالعه در میان )٪45.1( 106
کارآموز 69 ،کارورز ( )٪17.4( 41 ، )٪29.4دستیار
تخصصی و فوق تخصصی و  )٪8.1( 19عضو هیئت علمی
انجام شد .اطالعات زمینه ای بیماران در جدول یک نشان
داده شده است.
بررسی وضعیت کلی گرند های آموزشی نشان میدهد،
بیشترین میزان رضایت از کیفیت گرند راند های هفتگی در
گروه اعضای هیئت علمی با  ٪63.15و کمترین میزان در
گروه کارورزان با  ٪4.34که وضعیت گرند راند ها را خیلی
خوب ارزیابی کردند وجود دارد ( .)p<0.0001در
حالیکه تمامی اعضای هیئت علمی و اکثریت دستیاران
( )70.73٪معتقد بودند حضور کارورز در گراند راند مفید
است با اینحال در حدود نیمی از کارورزان ( )٪53.62به
مفید بودن گراند راند اذعان داشتند .ترجیح اکثریت
کارآموزان بر راند بالینی مستقل ( ،)٪36.79ترجیح کاروزان
( )31.88٪و دستیاران ( )٪19.56بر کالس تئوری به عنوان
گزینه جایگزین گرندراند برای کاروزان بود .تمامی گروه
های شرکت کننده به طور غالب اظهار می داشتند که
حضور دستیار در گراند راند مناسبتر از سایر افراد است.
اعضای هیئت علمی بیشتر بر راند ایستاده بر بالین بیمار
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اعتفاد داشتند ()٪73.68؛ با این حال تمایل دستیاران

ساعت را برای مدت زمان برگزاری گرند راند مناسب

( )41.46٪کارآموزان ( )٪57.54و کارورزان ()٪47.82

میدانستند ،در حالیکه اکثریت دستیاران ( ،)٪63.41اکثریت

بیشتر بر راند نشسته در کالس و فراخواندن بیمار بود

کارآموزان ( ،)٪80.16و اکثریت کارورزان ( )٪72.46مدت

( .)p<0.0001استراتژی مدنظر اعضای هیئت علمی بیشتر

زمان مناسب برگزاری گرند راند را کمتر از یک ساعت

تأکید بر درمان ( )٪42.10و گزارش های پزشکی مبتنی بر

میدانستند .در خصوص بهترین زمان برگزاری گرندراند

مسئله ( )٪36.84بود اما تأکید دستیاران بیشتر در مورد

اکثریت تمام گروه ها ساعت  9صبح را مناسب ترین زمان

تشخیص های افتراقی ( )٪46.34و گزارش های پزشکی

برای برگزاری گرند راند می دانستند .با این حال ارزیابی

مبتنی بر مسئله ( )٪34.14بود؛ کارورزان ( )٪63.76و

نشان می دهد نظرات متفاوتی در این خصوص وجود دارد

کارآموزان ( )٪63.20بر بحث در مورد تشخیص های

( .)p=0.0001در خصوص بیمار انتخابی برای جلسات

افتراقی تأکید داشتند .تفاوت ها در موارد ذکر شده معنادار

گرندراند نیز اکثریت تمام گروه ها معتقد بودند که موارد

بود ( .)p<0.0001همه ی گروه های شرکتکننده تاکید

شایع بیماری برای مطرح شدن در گرند راند مناسبتر است.

بیشتری بر این داشتند که نحوه ی چینش در راندهای نشسته

جدول 1و  2پاسخ سواالت را به تفکیک نظرات اعضای

به صورتی باشد که اعضای هیئت علمی مقابل دانشجویان

هیئت علمی ،دستیاران ،کارورزان و کارآموزان نشان

(رو در رو) بنشینند؛ تفاوت ها در این مورد معنادار نبود

میدهد.

( .)p=0.817درخصوص مدت زمان برگزاری گرندراندها
تفاوت معناداری وجود داشت ( ،)p=0.001به طوریکه
اکثریت اعضای هیئت علمی ( ،)٪63.15یک تا یک و نیم
جدول :1فراوانی سؤاالت پرسیده شده در مورد کیفیت و نحوهی اجرای گراند راندهای اطفال به تفکیک گروه های مطالعه
سطح معنیداری )(P

درجه علمی

گراندراندهای هفتگی بخش
کودکان را چگونه ارزیابی
میکنید؟

ایا حضور کارورز در گراندراند

عضو هیئت
علمی

دستیار

کارآموز

کارورز

خیلی خوب

()۶3.1۵
12

()14.۶3
۶

(۷ )۶.۶۰

(3 )4.34

خوب

()2۶.31
۵

()۷2.1۷
3۰

()2۵.4۷
2۷

()3۹.13
2۷

متوسط

()1۰.۵2
2

()12.1۹
۵

()43.3۹
4۶

()4۷.۸2
33

ضعیف

(۰)۰

(۰)۰

()1۹.۸1
21

(3 )4.34

خیلی ضعیف

(۰)۰

(۰)۰

(۵ )4.۷1

(3 )4.34

بله

()1۰۰

()۷۰.۷3

()3۹.۶2

()۵3.۶2
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مفید و الزم است؟

درصورت خیر چه برنامه را
پیشنهاد میکنید

حضور چه افرادی در گراندراند
مناسب است؟

برگزاری گراندراند به چه صورت
کارایی بیشتری دارد؟

استراتژی های معرفی بیماربه
چه صورت بهتراست؟

1۹

2۹

42

3۷

خیر

(۰)۰

()2۹.2۶
12

()۶۰.3۷
۶4

()4۶.3۷
32

کالس تئوری

(۰)۰

()1۹.۵۶
۸

()14.1۵
1۵

()31.۸۸
22

مورنینگ ریپورت

(۰)۰

(4 )۹.۷۵

(۸ )۷.۵4

(4 )۵.۷۹

راند بالینی مستقل

(۰)۰

(3 )۷.31

()3۶.۷۹
3۹

()23.1
1۶

گراندراند مستقل

(۰)۰

(۰)۰

()14.1۵
1۵

()11.۵۹
۸

دستیار تخصصی

()1۰۰
1۹

()1۰۰
41

()۷۵.4۸
۸۰

()۶۶.۶۷
4۶

دانشجوی پزشکی

()۷3.۶۸
14

()۵۶.۰۹
23

()3۵.۸4
3۸

()33.34
23

انترن

()1۰۰
1۹

()۷۰.۷3
2۹

()33.۹۶
3۶

()43.4۷
3۰

دانشجوی پرستاری

(۰)۰

(۰)۰

(3 )2۸.3۰

(1 )1.44

پرستار بخش

(۰)۰

(۰)۰

(۶ )۵.۶۶

(1 )1.44

ایستاده بر بالین
بیمار

()۷3.۶۸
14

(4 )۹.۷۵

()12.2۶
13

()11.۵۹
۸

نشسته در کالس و
ارائه اسالید

(1 )۵.2۶

()3۹.۰2
1۶

()2۹.24
31

()3۹.13
21

ایستاده در بخش و
ارائه اسالید

(۰)۰

(4 )۹.۷۵

(1 )۰.۹4

(1 )1.44

نشسته در کالس و
فراخواندن بیمار

()21.۰۵
4

()41.4۶
1۷

()۵۷.۵4
۶1

()4۷.۸2
33

بحث درمورد تشخیص
های افتراقی

()21.۰۵
4

()4۶.34
1۹

()۶3.2۰
۶۷

()۶3.۷۶
44

گزارش های پزشکی
مبتنی بر مسئله

()3۶.۸4
۷

()34.14
14

()2۷.3۵
2۹

()24.۶3
1۷

تاکیدبردرمان

()42.1۰
۸

()1۷.۰۷
۷

(۷ )۶.۶۰

(۶ )۸.۶۹

بحث درباره
پاتوفیزیولوژی بیماری

(۰)۰

(1 )2.43

(3 )2.۸3

(2 )2.۸۹

25

0.004

0.001

<0.0001

0.001

تذكر :در جدول فوق امكان انتخاب چندين گزينه وجود داشته است
جدول شماره  :۲فراوانی سواالت پرسيده شده در مورد كيفيت و نحوه ي اجراي گراند راند هاي اطقال به تفكيک گروه هاي
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مطالعه (ادامه)

خصوصیت

درجه علمی
عضو هیئت

دستیار

سطح

کارآموز

کارورز

علمی

به نظرشما گراندراندهایی که به

زمانی که اعضای هیئت

()1۵.۷۸

()24.3۹

()1۶.۰3

()21.۷3

صورت نشسته برگزار میشود کدام

علمی در ردیف جلو

3

1۰

1۷

1۵

یک از گراندراندهای زیر فعاالنهتر

مینشینند.

برگزار میشود؟

زمانی که اعضای هیئت

()1۵.۷۸

()1۷.۰۷

()13.2۰

علمی در ردیف عقب

3

۷

14

معنیداری
)(P
0.817

(۶ )۸.۶۹

مینشینند.
زمانی که اعضای هیئت

()۶3.1۵

()4۶.34

()۶۰.3۷

()۵۶.۵2

علمی مقابل دانشجویان

12

1۹

۶4

3۹

(رودررو )مینشینند.
زمانی که اعضای هیئت

(1 )۵.2۶

علمی در محل از پیش

()12.1۹

()1۰.3۷

()13.۰4

۵

11

۹

تعیین شدهای قرار
نمیگیرند.

به نظر شما طول مدت گراندراند

()3۶.۸4

()۶3.41

()۸۰.1۶

()۷2.4۶

کمتر از یک ساعت

۷

2۶

۸۵

۵۰

()۶3.1۵

()3۶.۵۸

()1۶.۹۸

()2۷.۵3

12

1۵

1۸

1۹

بیشتر از یک و نیم ساعت

(۰)۰

(۰)۰

(3 )2.۸3

(۰)۰

8صبح

()2۶.31

()31.۷۰

()3۶.۷۹

()1۸.۸4

۵

13

3۹

13

()۵2.۶3

()۵۸.۵3

()42.4۵

()۵3.۶2

1۰

24

4۵

3۷

()21.۰۵

(4 )۹.۷۵

()2۰.۷۵

()2۷.۵3

22

1۹

()13.2۰

(۶ )۸.۶۹

چقدر باشد بهتر است؟
یک تا یک و نیم ساعت

بهترین زمان شروع گراندراند چه
موقع است؟

9صبح

پس از ساعت 9صبح

4
گروه هدف گراندراندهای بخش باید

فقط کارآموزان

(۰)۰
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14

چه گروهی باشند؟
فقط کارورزان

()1۵.۷۸

(1 )2.43

(۹ )۸.4۹

3

()14.4۹
1۰

()31.۷۰

()24.۵2

()2۰.2۸

فقط دستیاران

(۰)۰

13

2۶

14

()22.۶4

()2۶.۰۸

کارآموزان ،کارورزان،

()2۶.31

()۵1.21

1۸

دستیاران

۵

21

24

کارآموزان ،کارورزان

()1۵.۷۸

(2 )4.۸۷

()1۶.۹۸

()13.۰4

1۸

۹

()14.1۵

()1۷.3۹

1۵

12

()12.2۶

()1۰.14

13

۷

یک عضو هیئت علمی

()۷۸.۹4

()۶۰.۹۷

()۶۶.۰3

()۵۹.42

به شکل چرخشی

1۵

2۵

۷۰

41

دستیار تخصصی ارشد

()1۵.۷۸

(1 )2.43

(۶ )۵.۶۶

(4 )۵.۷۹

به طور ثابت

3

یک از دستیار تخصصی

(1 )۵.2۶

3
کارورزان ،دستیاران

()42.1۰

(4 )۹.۷۵

۸
چه کسانی باید جلسات گراندراند را

یک عضو هیئت علمی

برگزار کنند ؟

به طور ثابت

(۰)۰

ها به شکل چرخشی
همه اعضای هیئت علمی

(4 )۹.۷۵

()21.۹۵

(۶ )۵.۶۶

0.026

(۵ )۷.24

۹
(۰)۰

(2 )4.۸۷

شرکت کنند ولی مسئول

()1۰.3۷

()1۷.3۹

11

12

مشخصی نداشته باشد

چه کسانی باید بیماران را برای

اعضای هیئت علمی

()2۶.31

()31.۷۰

()13.2۰

()13.۰4

معرفی در جلسات گراندراند انتخاب

حاضر در جلسه

۵

13

14

۹

اعضای هیئت علمی

()3۶.۸4

۸

()3۹.۶2

()23.1۸

مسئول شیفت شب

۷

42

1۶

دستیار تخصصی ارشد

()1۵.۷۸

()14.1۵

()1۷.3۹

1۵

12

کنند ؟

3
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کدام بیمار بایستی برای معرفی در

عضو هیئت علمی

()21.۰۵

()3۹.۰2

()2۶.41

()4۰.۵۷

بخش

4

1۶

2۸

2۸

دستیار فوق تخصصی

(۰)۰

(۰)۰

(۷ )۶.۶۰

(4 )۵.۷۹

موارد نادر

(1 )۵.2۶

()14.۶3

()۹.43

()13.۰4

۶

1۰

۹

()۵۷.۸۹

()۵۸.۵3

()۷۶.41

()۷۹.۷1

11

24

۸1

۵۵

()1۵.۷۸

(3 )۷.31

(۶ )۵.۶۶

(3 )4.34

جلسات گراندراند انتخاب شود ؟
موارد شایع

بیماران شب گذشته

0.047

3
بیماران مبتال به

()21.۰۵

عوارض متعدد

4

بحث و نتيجه گيري

(۸ )1۹.۵

(۹ )۸.4۹

(2 )2.۸۹

اختصاصی انتظارات اعضای هیئت علمی و دانشجویان در

این مطالعه نشان داد در بسیاری از موارد ،تفاوت

خصوص گرند راند مناسب ارزیابی نشد .با این حال تفاوت

معناداری بین نگاه اعضای هیئت علمی و دیگر دانشجویان

نگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان در بخش استراتژی

وجود دارد .در این مطالعه به ترتیب با ارتقاء جایگاه علمی

معرفی بیمار و تمایل کارورزان و کارآموزان به راند بالینی و

شرکتکنندگان از کارورزان به اعضای هیئت علمی ،نظر

یا گراند راند مستقل از دستیاران نشان می دهد توجه به این

شرکتکنندگان در خصوص ارزیابی گرندراندها با رضایت

مسئله حائز اهمیت است .در حالیکه تمامی اعضای هیئت

بیشتری همراه است ،به طوریکه اکثریت اعضای هیئت

علمی و اکثریت دستیاران ( )٪70.73معتقد بودند حضور

علمی ( )٪63.15برگزاری گرند راندها را خیلیخوب،

کارورز در گراند راند مفید است با این حال در حدود نیمی

اکثریت دستیاران (  )٪72.17خوب و اکثریت کارآموزان و

از کارورزان ( )٪53.62به مفید بودن گراند راند اذعان

کارورزان متوسط ارزیابی کردند .نتایج مشابه در مطالعه

داشتند .ترجیح اکثریت کارآموزان بر راند بالینی مستقل

روحانی ( )6و اعال ( )7نیز همین مسئله را نشان میدهد .هر

( ،)36.79٪ترجیح کارورزان ( )٪31.88و دستیاران

چند در مطالعه اعال اکثریت کارورزان و کارآموزان

( )19.56٪بر کالس تئوری به عنوان گزینه جایگزین

( )53.26٪نیز کیفیت را خیلی خوب ارزیابی کردند اما

گرندراند برای کارورزان بود .این مسئله در حالی مطرح

میزان رضایتمندی در مقایسه با اعضای هیئت علمی و

میشود که مطالعات جدید آموزش پزشکی نشان می دهد،

دستیاران کمتر بود .این مسئله احتماالً به دلیل تفاوت

قرارگیری در محیط بالینی و همچنین تمرینات بالینی در

انتظارات اعضای هیئت علمی و کارآموزان و کارورزان از

شکلگیری شخصیت حرفهای پزشک مؤثرتر است ( .)8با

برنامههای آموزشی است .هر چند که در این مطالعه به طور

این حال بسیاری از کارورزان وجود کالس های تئوری را
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29

بر راند بالینی ترجیح میدهند .این مسئله ممکن است به این

و در سالن کنفرانس را با یکدیگر مقایسه کردند .بدین

دلیل باشد که انتظارات آموزشی مورد نظر کارورزان در این

منظور آنان یک کیس  COPDرا در نظر گرفته و آن را در

گرند راندها فراهم نمیشود .به عنوان مثال در همین مطالعه

یک گروه  30نفر برای آموزش در محیط کنفرانس و یک

نشان داده شد در حالیکه که اکثریت کارورزان تمایل به

گروه  36نفر بر بالین بیمار ارائه کردند .به منظور جلوگیری

بحث در خصوص تشخیص های افتراقی دارند ،با این حال

از خطای کار ،دانشجویان بر اساس نمرات قبلی که در گروه

اکثریت اعضای هیئت علمی آموزش درمان در گرندراندها

داخلی کسب کرده بودند در این دو گروه قرار گرفتند.

را مورد تأکید قرار میدهند .از طرف دیگر ،تولسگارد و

سپس هر دو گروه مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج مطالعه

همکاران ،تمرینات بالینی را پلی می داند که بین مطالب

مقدم و همکاران نشان داد ،دانشجویانی که در سالن

تئوری و بالین بیمار قرار دارد و به پزشکان کمک می کند

کنفرانس کیس  COPDبه آنها تعلیم داده شد به طور

تا بتوانند در بالین تصمیمات درستی اتخاذ کنند ( .)9از این

معناداری نمرات کلی باالتری در مقایسه با گروهی که در

رو نبود دانش تئوری مناسب می تواند تمرینات بالینی نظیر

بالین بیمار تعلیم گرفتند کسب کردند .نکته قابل توجه در

گرندراندها را به امری بیهوده و خسته کننده تبدیل کنند.

مطالعه مقدم این بود که در بخش مهارت بالینی،

مسئله ای که شاید در عدم رضایت کارورزان و تقاضای

دانشجویانی که بر بالین بیمار آموزش دیده بودند نمره

اکثریت آنان برای برگزاری کالس تئوری مؤثر بوده باشد.

بیشتری کسب کردند ولی این تفاوت معنی دار نبود (.)10

اعضای هیئت علمی بیشتر بر راند ایستاده بر بالین بیمار

در این خصوص الندری و همکاران در مطالعه خود نشان

اعتفاد داشتند ()٪73.68؛ با این حال تمایل دستیاران

دادند که معرفی بیمار در سالن کنفرانس به جای بالین بیمار

( )41.46٪کارآموزان ( )٪57.54و کارورزان ()٪47.82

به دلیل فراهم کردن شرایط مناسب جهت پرسش و پاسخ و

بیشتر بر راند نشسته در کالس و فراخواندن بیمار بود .

همچنین فراهم کردن محیط کم تنشتر و آرام تر به منظور

روحانی و همکاران ( )6نیز در مطالعه خود نشان دادند در

یادگیری دانشجویان از بالین بیمار مناسب تر است (.)11

حالی که اعضای هیئت علمی با برگزاری گرندراندها بر

استراتژی مد نظر اعضای هیئت علمی بیشتر تأکید بر درمان

بالین بیمار موافقتر بودند .کارآموزان و کارورزان برگزاری

( )42.10٪اما دستیاران بیشتر در مورد تشخیص های افتراقی

گرندراندها در سالن کنفرانس را بهتر می دانستد .این در

( )46.34٪و گزارش های پزشکی مبتنی بر مسئله ()٪34.14

حالی است که در مطالعه اعال و همکاران بر روی

بود؛ کارورزان ( )٪63.76و کارآموزان ( )٪63.20بر بحث

کارآموزان ،کارورزان و دستیاران بخش غدد ،اکثریت

در مورد تشخیص های افتراقی تأکید داشتند .منتی و

کارآموزان و کارورزان ( )٪50برگزاری گرند راند را بر

همکاران در کتاب خود به اولویت آموزش در رسیدن به

بالین بیمار مناسبتر از سالن کنفرانس می دانستند ( .)7با

تشخیص های افتراقی بر درمان تأکید دارد ،او معتقد است

این حال هم مطالعه اعال و هم مطالعه روحانی ،تنها میزان

اعضای هیئت علمی باید از دانشجویان خود انتظار داشته

رضایت دانشجویان را بررسی کرده بودند و اثر بخشی

باشند که تشخیص های افتراقی بیمار مطرح شده برای یک

آموزشی مورد ارزیابی قرار نگرفتهبود .در سال  ،2017مقدم

بیمار را بیان کنند و پس از آن در گام بعدی درمان را انتظار

و همکاران ( )10در مطالعه خود برگزاری راند بر بالین بیمار

داشته باشند ( .)12از این رو به نظر میرسد انتظار دانشجویان
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به منظور بحث در خصوص تشخیص های افتراقی معقول

با توجه به شرایط متفاوت آموزشی نگرشهای مختلفی در

می باشد .همه ی گروه های شرکتکننده تأکید بیشتری بر

خصوص کیفیت برگزاری گرند راندها داشتهباشند .از این

این داشتند که نحوه ی چینش در راندهای نشسته به صورتی

رو به این گروه ها پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت

باشد که اعضای هیئت علمی مقابل دانشجویان (رو در رو)

برگزاری گرندراندهای آموزشی ،مطالعه در این خصوص

بنشینند؛ این مسئله به دلیل بهبود ارتباط مؤثر میان اعضای

در این گروهها صورت پذیرد .همچنین از طرفی دیگر با

هیئت علمی و دانشجویان ،در افزایش کیفیت برنامه مؤثر

توجه به تفاوت قابل توجه در میزان رضایت کارآموزان و

است .میناسیان در مطالعه خود ،ارتباط چشمی مؤثر ،ظاهر

کارورزان و اعضای هیئت علمی از گرندراندهای آموزشی،

حرفهای و تغییر متناوب تن صدا را در اثر بخشی یک ارائه یا

مطالعات بعدی می توانند به انتظارات کارآموزان و

گفتگو مؤثر میدانست ( .)13از این رو به نظر می رسد

کارورزان از گرندراند بالینی مناسب بپردازند .عدم دسترسی

نشستن رو در روی اعضای هیئت علمی در برقراری ارتباط

به همه اعضای هیئت علمی و همکاری کمتر دستیاران

در

فوقتخصصی از دیگر نقاط ضعف مطالعه هستند .از طرفی

خصوص مدت زمان برگزاری گرندراندها تفاوت معناداری

حجم نمونه در دسترس و قابل قبول ،و تکمیل پرسشنامه

وجود داشت  ،به طوریکه اکثریت اعضای هیئت علمی

توسط همه دانشجویان به عنوان گروه هدف اصلی راندهای

( ،)63.15٪یک تا یک و نیم ساعت را برای مدت زمان

آموزشی در پایان دوره اطفال از جمله نقاط قوت این مطالعه

برگزاری گرند راند مناسب می دانستد ،در حالیکه اکثریت

هستند.

دستیاران ( ،)٪63.41اکثریت کارآموزان ( ،)٪80.16و

طبق نتایج به دست آمده برگزاری گراند راند به روش فعلی

اکثریت کارورزان ( )٪72.46مدت زمان مناسب برگزاری

با ایدهآل دانشجویان که گروه هدف برنامه های آموزشی

گرند راند را کمتر از یک ساعت میدانستند .این یافته ها با

هستند تا حدی فاصله دارد .شاید بتوان شرکت کمتر

مطالعه روحانی و همکاران ( )6شباهت دارد .در مطالعه

دانشجویان در بحث های آموزشی گراندراند را دلیلی بر این

روحانی نیز علیرغم آنکه اکثر دانشجویان مدت زمان مناسب

تفاوت دانست؛ بنابراین توصیه می شود تا اعضای هیئت

برگزاری گرند راند را کمتر از یک ساعت می دانستند،

علمی به منظور کسب بیشتر مهارت های بالینی دانشجویان

اعضای هیئت علمی به زمان بین یک تا یک و نیم ساعت

را در بحث های آموزشی به ویژه گراند بیشتر دخیل نمایند.

تمایل داشتند  .این مطالعه نگرشهای کارآموزان،

همچنین دیدگاه آنان در بخش های مهمی همانند استراتژی

کارورزان ،دستیاران و اعضای هیئت علمی گروه اطفال

معرفی بیمار نیز متفاوت می باشد .از این رو به نظر می رسد،

دانشکده پزشکی مشهد را در خصوص گرند راند های

انجام مطالعات بعدی با هدف تعیین استانداردهای مناسب

آموزشی نشان می دهد .از جمله نقاط ضعف این مطالعه

گراندراندهای آموزشی برای هریک از گروه های

میتوان تنها به جمعیت محدود شرکتکنندگان اشاره کرد

کارآموز ،کارورز و دستیار به منظور برنامهریزی برای شیوه

و نگرش های اعضای هیئت علمی و دانشجویان در سایر

های مختلف آموزش پزشکی براساس استانداردهای

رشته ها به ویژه رشته های جراحی مانند ارتوپدی و جراحی

بهدست آمده جهت افزایش بازدهی اهمیت داشته باشد.

چشمی مؤثر و بهبود کیفیت گرندراند مفید باشد.

عمومی را در نظر نگرفته است .به نظر می رسد این گروه ها
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الهه حیدری و همکاران

تشكر و قدردانی
با تشکر از آقای دکتر برادران عضو هییت علمی دانشگاه
ایران که پرسشنامه استاندارد را در اختیار ما گذاشتند.
تضاد منافع
در این مطالعه هیچگونه تعارض منافعی وجود نداشته است.
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