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غفلت از اثربخشي گزارش صبحگاهي*

دکتر ابوالفتح المعي1، دکتر سيامک عقلمند2 

گزارش صبحگاهي به عنوان ابزار رايج آموزش طب داخلي، اساس آموزش دستياري، با ارزش ترين فعاليت آموزشي، ابزار 
مهم آموزشي و به عنوان يك كنفرانس آموزشي سازنده تلقي شده است. در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
اروميه در رشته هاي تخصصي داخلي، جراجي، كودكان و زنان و زايمان گزارش صبحگاهي يكي از الزامات گروه هاي آموزشي 
ذي ربط است كه 5 يا 6 روز در هفته با شركت دانشجويان، كارورزان و دستياران تشكيل مي شود. با اين وجود، از اثربخشي 
گزارش صبحگاهي در اين گروه ها اطالعي در دست نيست. بنابراين، يك مطالعه مقطعي با استفاده از پرسشنامه و يك سئوال 
ب��از ب��ا هدف كلي ارزيابي ميزان رضايت ش��ركت كنندگان در گزارش صبحگاهي و روش هاي ارتقاي آن از ديدگاه ش��ركت 
كنندگان انجام گرفت. نتايج مطالعه نش��ان داد كه در اغلب گروه هاي آموزش��ي شركت كننده در اين مطالعه سطح رضايت 
دانشجويان وكاروزان بسيار پايين بود. در يكي از گروه ها )زنان و زايمان( سطح پايين رضايت دستياران نيز تكان دهنده بود. 
مرور منابع ذي ربط نشان مي دهد كه فراگيران شركت كننده در اين مطالعه پيشنهادات بسيار سازنده اي براي ارتقاي فرايند 
گزارش صبحگاهي ارائه داده اند كه بايد مورد توجه گروه هاي آموزشي مربوطه قرار گيرند. به طور خالصه، نتايج مطالعه نشان 
داد كه گروه هاي باليني ذي ربط نياز هاي يادگيري فراگيران رده هاي مختلف شركت كننده در گزارش صبحگاهي به طور قابل 

توجهي ناديده گرفته اند. گروه ها براي ارتقاي گزارش صبحگاهي بايد پيشنهادات شركت كنندگان را عملي كنند.

كليد واژه ها: گزارش صبحگاهي، رضايت شركت كنندگان، ارتقا، دانشگاه علوم پزشكي اروميه

چکيده 

* اين مطالعه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه انجام گرفته است.
drlameei@gmail.com :1- نويسنده مسئول،  استاد بيماري هاي عفوني و گرمسيري- دانشگاه علوم پزشکي اروميه -  نشاني الکترونيک

saghlmand@hotmail.com :2- استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني- دانشگاه علوم پزشکي اروميه - نشاني الکترونيک

پاييز 1392، دوره 22، شماره 3، صفحه 43 تا 50

داليل مختلف از جمله محتوا و نحوه انتخاب موارد12،7،2، به 
عنوان يك رويكرد يادگيري غير فعال13،8،2و منعكس نكردن 
واقعيت ه��اي باليني11،4 و حتي فرات��ر از اينها، يعني ارزش 
آموزش��ي گزارش صبحگاهي12،8،4م��ورد ترديد قرار گرفته 

است. 
اهداف گزارش صبحگاهي عبارتند از آموزش دس��تياران، 
پايش مراقبت از بيمار، بازنگري تصميمات باليني و پيامد هاي 
آنها، تقويت مهارتهاي تدريس و رهبري دس��تياران ارش��د و 
فراهم كردن فرصت هاي مناس��ب براي تعامل بين فراگيران و 

مقدمه
گ��زارش صبحگاهي يك س��نت دير پ��ا در آموزش دوره 
دستياري رش��ته داخلي اس��ت.1-5 گزارش صبحگاهي بدواً 
ب��ه عنوان اب��زار ارتقاي كيفي��ت ظهور كرد ول��ي بتدريج به 
عنوان ي��ك ابزار آموزش��ي مهم پذيرفته ش��د.6-7 در منابع 
علمي، گ��زارش صبحگاهي به عنوان اب��زار رايج آموزش طب 
داخلي7،4،2، اس��اس آموزش دس��تياري9،8، ب��ا ارزش ترين 
فعاليت آموزشي10، ابزار مهم آموزشي11،6،1 و به عنوان يك 
كنفرانس آموزشي سازنده 10،7 تلقي شده است. در مقابل، به 
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غفلت از اثربخشي گزارش صبحگاهي

اعضاي هيئت علمي.14،7 لذا انتظار مي رود گزارش صبحگاهي 
اهداف دوره آموزشي ذي ربط را تحت پوشش قرار دهد.4

با اين توصيف، گزارش صبحگاهي مي تواند فرصت مناسبي 
براي يادگيري نكات عملي مربوط به اداره بيماران بستري )يا 
سرپايي( را فراهم سازد.15،7،6 بديهي است به دليل تنگناي 
زماني، فقط استفادة هدفمند و برنامه ريزي شده از اين فرصت 
مي تواند به يادگيري منجر ش��ود.4 متاسفانه در بيشتر موارد، 
فرايند گزارش صبحگاهي طراحي نمي شود، اهداف آن تبيين 
نمي ش��ود و انتظ��ارات فراگيران رده هاي مختل��ف از گزارش 
بندرت  نمي ش��ود.16،12،10همچنين،  ب��رآورده  صبحگاهي 

فرايند گزارش صبحگاهي و نتايج آن ارزيابي مي شود1. 
مطالعات زيادي ويژگي هاي گزارش صبحگاهي، 17،8،3،2 
اهداف و نگرش افراد ذي نفع،10،4،2و محتوا و ارزش گزارش 
صبحگاه��ي را كانون توجه خود قرار داده اند.19،18،15،11،7 
با اين وجود، بيشتر مطالعات انجام شده عمدتاً به كاستي هاي 
گزارش صبحگاهي پرداخته اند19،14،12،10،7،4،2و بندرت 
مطالع��ه اي در رابطه با ارتقاي گزارش صبحگاهي انجام گرفته 

است.14 
در دانش��گاه علوم پزش��كي و خدمات بهداش��تي درماني 
اروميه در رشته هاي تخصصي داخلي، جراجي، كودكان و زنان 
و زايمان گزارش صبحگاهي يكي از الزامات گروه هاي آموزشي 
ذي ربط مي باش��د. گزارش صبحگاهي با حضور دانش��جويان، 
كارورزان و دس��تياران گروه هاي باليني 5 ي��ا 6 روز در هفته 
برگزار مي ش��ود. در اين ارتباط بشدت سختگيري مي شود به 
طوري كه ش��ركت كنندگان در گ��زارش صبحگاهي حضور و 
غياب مي ش��وند. با اين وجود، اطالعي از اثر بخش��ي گزارش 
صبحگاهي- به عنوان يك فعاليت آموزشي- در دست نيست. 
بنابراي��ن، مطالع��ه اي با ه��دف كلي ارزيابي رضايت ش��ركت 
كنن��دگان از فرايند گزارش صبحگاهي و روش هاي ارتقاي آن 

از ديدگاه شركت كنندگان انجام گرفت. 

روش 
مطالعه در تابس��تان و پايي��ز 1387 به صورت مقطعي و 
در بيمارستان امام خميني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداش��تي درماني اروميه انجام گرفت. جمعيت هدف 

را دستياران، كارورزان و دانشجويان گروه هاي آموزشي داخلي، 
جراحي، كودكان و زنان و زايمان تشكيل مي داد. همه دستياران، 
كارورزان و دانشجويان حاضر در پايان يكي از جلسات گزارش 
صبحگاهي در مطالعه ش��ركت كردن��د. بنابراين نمونه گيري 
انج��ام نگرفت. ابتدا يكي از محققي��ن درباره اهميت و جايگاه 
گ��زارش صبحگاهي در آموزش فراگي��ران، ضرورت مطالعه و 
ارتق��اي آن و نيز اهداف مطالعه مطالبي را ارائه داد. س��پس، 
از شركت كنندگان در گزارش صبحگاهي خواست كساني كه 
تمايل به مش��اركت در مطالعه داشتند فرم رضايتنامه را امضا 
ار فرم رضايتنامه را امضا كردند و وارد  كنند.    صد در صد حضاّ
مطالعه شدند. براي جمع آوري داده ها از يك پرسشنامه حاوي 
10 س��ئوال مرتبط با وجوه مختلف فرايند گزارش صبحگاهي 
كه در مقياس ليكرت درجه بندي ش��ده بودند )از 1، بس��يار 
مخالفم تا5، بس��يار موافقم(، اس��تفاده ش��د. اقالم پرسشنامه 
نظم، مراحل و اهداف گزارش صبحگاهي، روش هاي يادگيري، 
پاس��خگويي به نياز ها، نوع موارد ارائه شده، نوع يادگيري، جواّ 
جلس��ه، مش��اركت فراگيران، نحوه اس��تفاده از وقت جلسه را 
شامل مي شدند. پرسشنامه براساس مشاهدات يكي از محققين 
و اس��تفاده از منابع علمي مرتب��ط با گزارش صبحگاهي تهيه 
ش��د. بنابراين، به استناد ش��واهد از روايي برخوردار بود. ثبات 
داخلي پرسش��نامه با استفاده از آزمون كرونباخ α تعيين شد 
ك��ه  0/98 بود. مقدار كرونب��اخ α عالوه بر تاييد ثبات داخلي 
بسيار باالي پرسشنامه، روايي پرسشنامه را نيز تاييد مي كند. 
عالوه بر پرسشنامه، شركت كنندگان به يك سئوال باز نيز كه 
نظر آنان را در رابطه با نحوه ارتقاي فرايند گزارش صبحگاهي 
جويا مي شد، پاسخ دادند. داده هاي مربوط به پرسشنامه به دو 
گروه رضايتبخش )بسيار موافق هستم و موافق هستم( و عدم 
رضايتبخش )تاحدودي موافق هستم، محالفم و بسيار مخالف 
هستم( تقسيم شدند و به صورت توصيفي تحليل شدند. بدليل 
تعداد كم ش��ركت كنندگان در مطالعه، بين رده هاي مختلف 
فراگيران مقايسه اي انجام نگرفت. پاسخ هاي مربوط به سئوال 
باز كدگذاري، دسته بندي و تحت عناوين مشخص ارائه شدند.

يافته ها
تعداد ش��ركت كنندگان در مطالعه در جدول1 ارائه شده 
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دکتر ابوالفتح المعي و همکاران

است. ميزان رضايت ش��ركت كنندگان در جدول2 ارائه شده 
اس��ت و نظرات ش��ركت كنندگان براي ارتقاي فرايند گزارش 

صبحگاهي در جدول3 ارائه گرديده است.

جدول 1 تعداد دانشجويان، کارورزان و دستياران شرکت کننده 
در مطالعه

تعداد دستيارانتعداد کارورزانتعداد دانشجويانرشته باليني
33312داخلي

1473کودکان
19513جراحي

69زنان 
-  رشته زنان هنگام مطالعه دانشجو نداشت.

جدول 2 ميزان رضايت دانشجويان، کارورزان و دستياران از 
گزارش صبحگاهي

دستيارانکارورزاندانشجويانرشته باليني
 S†DSDSD

49%51%37%63%82%18%داخلي 
7723%62%38%52%48%کودکان 
22%78%98%2%84%16%جراحي 

61%39%85%15%زنان 
 Satisfaction   † Dissatisfaction

يافته ها نش��ان مي دهد كه دانشجويان گروه هاي داخلي، 
جراح��ي و كودكان رضاي��ت كمتري از گ��زارش صبحگاهي 
داش��تند. بيشترين عدم رضايت را دانش��جويان گروه جراحي 
)84%(  و كمترين عدم رضايت را دانش��جويان گروه كودكان 
)52%( داشتند. در صد بااليي از كارورزان همه گروه ها به غير 
از گروه داخلي، از گزارش صبحگاهي ناراضي بودند. به ترتيب 
كارورزان گروه جراح��ي )98%( و گروه زنان و زايمان)%85( 
بيشترين عدم رضايت را داشتند. 63% كارورزان گروه داخلي 
از گزارش صبحگاهي رضايت داشتند. ميزان رضايت دستياران 
در همه رشته ها به غير از رشته زنان و زايمان باال بود. رضايت 
آن��ان به ترتيب در گروه جراحي 78%، گروه كودكان 77% و 
گروه داخلي 51% بود. در گروه زنان فقط 39% دس��تياران از 

گزارش صبحگاهي رضايت داشتند. 
به طور خالصه، نس��بت بااليي از دانشجويان سه گروهي 

كه دانشجو داشتند، كارورزان سه گروه از چهار گروه آموزشي 
و دس��تياران يك گروه آموزش��ي از فرايند گزارش صبحگاهي 
ناراض��ي بودن��د. در گروه داخلي تقريباً نيمي از دس��تياران از 
گزارش صبحگاه��ي راضي بودند. مطالعه نش��ان مي دهد كه 
گ��زارش صبحگاهي از ديد دانش��جويان و كارورزان گروه هاي 
آموزشي مطالعه شده اثربخشي الزم را از نظر يادگيري ندارد. 
در دو گ��روه آموزش��ي داخلي و زنان و زايمان نيز دس��تياران 
رضايت قاب��ل توجهي از گزارش صبحگاهي نداش��تند. نتايج 
نشان مي دهد كه گروه هاي آموزشي ذي ربط علي رغم اشتياق 
ش��ديد به برگزاري گزارش صبحگاهي از پيامدها و اثر بخشي 
فرايند گزارش صبحگاهي غفلت كرده اند. نتايج مطالعه نشان 
مي ده��د كه  گزارش صبحگاهي در رش��ته هاي ذي ربط بايد 

مطالعه و ارتقا داده شود.
چنان كه در جدول3 مالحظه مي كنيد نظرات دانشجويان، 
كارورزان و دس��تياران در رابط��ه ب��ا ارتق��اي فرايند گزارش 
صبحگاهي تحت سه عنوان كلي جواّ گزارش صبحگاهي، روش 
برگ��زاري و فرم��ت و محتواي گزارش صبحگاهي ارائه ش��ده 
است كه تقريباً همه موضوعات مرتبط با گزارش صبحگاهي را 

پوشش داده اند. 

بحث
شركت كنندگان در اين مطالعه براي نحوه ارتقاي فرايند 
گزارش صبحگاهي پيشنهادات بسيار جالب و عملي ارائه داده 
اند و چنان كه در پايين مالحظه خواهيد كرد پيشنهادات آنان 
ب��ا منابع علمي مرتبط با گزارش صبحگاهي كاماًل س��ازگاري 
دارد. ب��ه نظر ما اين عناوين هم��ه واقعيت هاي مربوط به يك 
گزارش صبحگاهي را به بهترين وجه ممكن منعكس مي كنند. 
اج��ازه دهيد هر ي��ك از عناوين نظرات ش��ركت كنندگان را 
جداگان��ه ارائ��ه دهيم و به همراه ش��واهدي از منابع ذي ربط 

بحث خود را ادامه دهيم.

جّو گزارش صبحگاهي 
هر سه گروه دانش��جويان، كارورزان و دستياران به ايجاد 
ج��واّ يادگي��ري و الزامات آن از قبيل اجتن��اب از ايجاد ترس، 
بازخواس��ت، مجادله و محاكمه تاكيد كرده اند. در منابع علمي 
مرتب��ط نيز ايج��اد محيط مثبت و لذتبخ��ش1 و موضوعاتي 
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چ��ون ترس از گزارش صبحگاهي20-21، واكنش هاي دفاعي 
و آس��يب هاي عاطفي ناش��ي از ترس12، اضطراب انگيز بودن 
گزارش صبحگاهي7 و رضايت شركت كنندگان16 مورد توجه 
قرار گرفته اند. ما مي دانيم كه يادگيري تحت تاثير همه شرايط 
حاكم بر يادگيرنده اس��ت. بنابراين، بايد براي يادگيري محيط 
مناس��بي كه يادگيري را ترغيب مي كند، ايجاد شود. بنابراين، 
منابع مرتبط با گزارش صبحگاهي ديدگاه هاي شركت كنندگان 
در مطالعه را در رابطه با جواّ گزارش تاييد مي كنند. به عبارت 
ديگ��ر، اولين گام براي ارتق��اي فرايند گزارش صبحگاهي اين 
اس��ت كه گروه هاي آموزش��ي مطالعه شده جواّ جلسه گزارش 
صبحگاه��ي را تغيير دهند و آن را به يك جواّ تس��هيل كننده 

يادگيري تبديل كنند.

روش برگزاري گزارش صبحگاهي
اهم نظرات ش��ركت كنندگان در اي��ن مطالعه در رابطه 
ب��ا روش برگ��زاري گ��زارش صبحگاه��ي عبارت هس��تند از:  
برنامه ريزي براي جلسه گزارش صبحگاهي، مد نظر قرار دادن 
نياز ه��اي يادگيري همه فراگيران، ترغيب مش��اركت همگان، 
معرف��ي تعداد موارد محدود، تعيين قبلي موارد مطرح ش��ده، 

راند ش��بانه، اس��تفاده از پرسش و پاس��خ، وجود اداره كننده 
جلس��ه، ارائه بحث هاي عملي، اجتن��اب از بحث هاي پراكنده، 
ارائه بحث ها براساس منابع و پيگيري موارد. جالب توجه است 
كه در منابع ذي ربط نيز به بس��ياري از اين موارد اشاره شده 

است كه ذياًل به مواردي از آنها خواهيم پرداخت.
مطالعات نش��ان مي دهند ك��ه از ديرب��از اعضاي هيئت 
علم��ي در گ��زارش صبحگاه��ي و از جمله انتخ��اب موارد و 
ارائ��ه و اداره بحث ه��ا نقش بارزي داش��تند و در بس��ياري از 
موارد گزارش صبحگاهي را به يك جلس��ه بسيار ساختارمند 
تبدي��ل كرده ان��د.22،19،7،4،2،1 مطالع��ات اخي��ر نش��ان 
مي دهند كه جلس��ه س��اختارمند عالقه فراگيران به يادگيري 
را كاهش مي دهد و فرصت اندكي براي يادگيري تعاملي باقي 
مي گذارد.9،6  از طرف ديگر، ويژگي هاي اعضاي هيئت علمي از 
جمله مهارت هاي ارتباطي، انعطاف پذيري، مهارت هاي هدايت 
بحث ها و مهارت هاي پرسيدن16 و وجود تسهيل كننده آگاه 
ب��ه دقايق بحث در گروه هاي كوچ��ك23 در موفقيت گزارش 
صبحگاه��ي تأثير دارد. بنابراين، اگ��ر اعضاي هيئت علمي به 
عنوان تسهيل كننده عمل كنند بايد به مهارت هاي ارتباطي، 

غفلت از اثربخشي گزارش صبحگاهي

جدول3 خالصه نظرات دانشجويان، کارورزان و دستياران براي ارتقاي فرايند گزارش صبحگاهي

   کد

رده فراگير 

فرمت و محتواي گزارش صبحگاهيروش برگزاري گزارش صبحگاهيجو گزارش صبحگاهي

ايجاد جو يادگيري؛ دانشجويان
ايجاد جو آرامش؛ 
برخورد محترمانه؛ 
اجتناب از تخريب 

شخصيت، محاکمه، 
مجادله و ايجاد ترس 

مد نظر قرار دادن نياز دانشجو؛ ترغيب مشارکت؛ 
ارائه به زبان ساده و قابل درک؛ استفاده از پرسش 

و پاسخ؛ معرفي تعداد موارد محدود؛ تقسيم وقت به 
منظور پاسخگويي به نياز همه رده هاي فراگير؛ راند 

شبانه؛ ارائه بحث هاي مبتني بر منابع؛ اجتناب اساتيد از 
بحث هاي پراکنده؛ پيگيري موارد.

تمر کز بحث ها بر نشانه شناسي، شرح 
حال و معاينه باليني؛ ارائه موارد شايع؛ 

ارائه الگوريتم هاي تشخيصي و درماني؛ 
تمرکز بر تشخيص هاي افتراقي؛ بحث 

 approach and نکات عملي؛ تمرکز بر
management

ايجاد جو دوستانه، ّجو کاروزان
يادگيري و آموزشي؛ 
اجتناب از بازخواست، 

ضايع کردن، سرزنش و 
ايجاد ترس

تعيين قبلي بيماران معرفي شده؛ راند شبانه؛ مشارکت 
فعال همه رده هاي فراگير؛ حضور مؤثر دستياران؛ 

تقسيم وقت به منظور پاسخگويي به نياز همه رده هاي 
فراگير؛ اجتناب اساتيد از بحث هاي اضافي، اداره جلسه 

توسط يکي از اساتيد 

تمرکز بر درمان موارد شايع و اورژانسي؛ 
ارائه بحث هاي عمومي، عملي و کاربردي؛  

بحث در رابطه با داليل اقدامات و 
تصميمات انجام شده؛ بحث ها براساس 

منابع اعالمي وزارت بهدشت.
ايجاد جو يادگيري و دستياران

آموزشي تا محاکمه؛ 
پرهيز از محاکمه به 

جاي آموزش

برنامه ريزي براي جلسه؛ وجود مدير جلسه؛ ارائه 
بحث هاي عملي؛ اجتناب از بحث هاي دو نفري؛ تعيين 
قبلي موارد گزارش شده؛ بحث بر اساس منابع علمي؛ 

استفاده از سئوال تاکسونومي باال؛ پيگيري موارد.

در هر مورد عاليم باليني، تشخيص و 
درمان مطرح شود؛ تمرکز بر موارد مشکل 
دار؛ بحث مبسوط درباره موارد مهم؛ بحث 
موارد متنوع و جالب؛ بحث براساس منابع
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مهارت هاي هدايت گروه هاي كوچك و مهارت هاي تسهيل در 
گروه هاي كوچك مجهز باشند. در بيشتر مطالعات اخير انتخاب 
موارد و هدايت بحث در گزارش صبحگاهي بعهده دس��تياران 
بوده اس��ت. 24،16 با توجه به مطالب ب��اال، دومين گام براي 
ارتقاي فرايند گزارش صبحگاهي در      گروه هاي آموزشي ذي 
ربط اين اس��ت كه اعضاي عيئت علمي به مهارت هاي تسهيل 
گروه ه��اي كوچك، مهارت هاي ارتباط، مهارت هاي پرس��يدن 
و انعطاف پذيري مجهز ش��وند. از ط��رف ديگر، نقش هدايت 

جلسات را به دستياران واگذار كنند.
گفته ش��ده اس��ت كه روش برگزاري گزارش صبحگاهي 
بر محت��واي آن ارجحي��ت دارد.12  با اين دي��دگاه، انتخاب 
قبلي موارد18، آمادگ��ي قبلي براي ارائه موارد17، ارائه تعداد 
موارد مح��دود و بحث مكفي درباره آنها25،16،15،13،10،2، 
بحث هاي فش��رده مبتني بر مش��كل10 ترجيح داده شده اند. 
همچنين، بحث ه��اي تعاملي10، مش��اركت فع��ال13، ارائه 
و بحث ه��اي گام به گام درباره م��ورد13، رويكرد هاي فراگير 
محور15،6، مش��خص بودن اهداف، دس��توركار و زمان بندي 
جلس��ه گزارش صبحگاه��ي1، كنترل و س��ازماندهي گزارش 
صبحگاه��ي، حضور به موقع، مش��اركت در بحث ها و ارزيابي 
و ارائه بازخورد مثبت1 مورد تاكيد قرار گرفته اند. ضمناً نشان 
داده شده است كه در گزارش صبحگاهي هر چه كمتر درباره 
عمكرد افراد قضاوت ش��ود، بيشتر به يادگيري فعال و افزايش 
مهارت هاي حل مشكل منجر خواهد شد.13،4 توجه به موارد 
باال در برگزاري گزارش صبحگاهي، سومين گام را براي ارتقاي 
گزارش صبحگاهي در گروه هاي باليني مرتبط فراهم مي سازد.

در اين مطالعه توجه به ني��از همه رده ها مورد تاييد قرار 
گرفت��ه بود. به عبارت ديگر، اگر قرار باش��د س��طوح مختلف 
فراگيران در گزارش صبحگاهي ش��ركت كنن��د بايد گزارش 
صبحگاهي بتواند به نياز هاي يادگيري همه آنان پاس��خ دهد. 
مرور منابع مرتبط نش��ان مي دهد كه برخي معتقد هس��تند 
ش��ركت كنندگان در گزارش صبحگاهي بايد همسطح باشند 
)فقط دستياران( ولي برخي از حضور سطوح مختلف )عالوه بر 
دس��تياران، كارورزان و دانشجويان( دفاع كرده اند. به هر حال، 
حضور دانشجويان و كارورزان در گزارش صبحگاهي بدرجاتي 
پذيرفته شده است.26،13،10،6 بنابراين، چهارمين گام براي 

ارتقاي فرايند گزارش صبحگاهي در گروه هاي باليني ذي ربط، 
برنامه ريزي براي پاس��خگويي به نياز ه��اي يادگيري رده هاي 

مختلف فراگيران مي باشد.
در هم��ه جاي دني��ا روش برگزاري گ��زارش صبحگاهي 
كاس��تي هايي دارد. براي مثال، بحث حول اطالعات سطحي، 
ارائه س��خنراني به جاي تعامل گروهي13، اس��تيالي اعضاي 
هيئ��ت علمي به بحث ه��ا و عدم توجه به عالي��ق و نياز هاي 
ش��ركت كنندگان27،21،13، اس��تفاده از روش ارائه مورد به 
عنوان روش غالب2، تصميم گيري براساس اطالعات ناقص2 و 
استفاده از روش هاي يادگيري غير فعال6 از جملة نگراني هاي 
صاحب نظران در رابط��ه با روش برگزاري گزارش صبحگاهي 
مي باشند. با اين وجود، برخي معتقد هستند روش هاي آموزشي 
در گ��زارش صبحگاهي بايد بتوانند تفكر نقادانه و كارتيمي را 

تسهيل كنند.28
ب��ه طور خالصه، ديدگاه هاي ش��ركت كنن��دگان در اين 
مطالع��ه در رابطه با روش برگزاري گزارش صبحگاهي با آنچه 
در منابع علمي ذي ربط منعكس ش��ده اس��ت، مطابقت دارد. 
گروه هاي آموزش��ي ب��راي ارتقاي فرايند گ��زارش صبحگاهي 
كافي اس��ت كه اين موارد پيش��نهادي را در طراحي و اجراي 
گزارش صبحگاهي به عنوان يك فعاليت آموزشي مهم مد نظر 

قرار دهند.

فرمت و محتواي گزارش صبحگاهي
در اي��ن مطالعه موارد زير در رابطه ب��ا فرمت و محتواي 
گزارش صبحگاهي ارائه شده اند: تمركز بر نشانه شناسي، شرح 
حال و معاينه باليني، ارائه موارد شايع، ارائه بحث هاي عمومي 
و كاربردي، تمركز بر     تشخيص هاي افتراقي، تمركز بر موراد 
مشكل دار، بحث در رابطه با داليل اقدامات و تصميمات، بحث 
درباره الگوريتم هاي تش��خيصي و درماني و بحث درباره موارد 
متنوع و جالب. اجازه دهيد موارد باال را با آنچه در منابع علمي 

ذي ربط منعكس شده است، مقايسه كنيم.
در رابطه با فرمت گزارش صبحگاهي اجماع وجود ندارد. 
فرمت گزارش صبحگاهي يعني طول مدت جلسه، تعداد و نوع 
ش��ركت كنندگان، تعداد موارد ارائه ش��ده و تاكيد گزارش بر 
موضوعات خاص، بين مؤسسات مختلف متفاوت است.8،4،2 

دکتر ابوالفتح المعي و همکاران
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مطالع��ات زيادي در رابطه ب��ا فرمت گزارش صبحگاهي انجام 
شده است و توصيه هايي در رابطه با تغيير يا اصالح فرمت آن 
ارائه داده اند.22،11،8،3، 29-33 بايد توجه شود كه حتي در 
رابطه با بهترين رويكرد ب��راي برگزاري گزارش صبحگاهي يا 
بهترين روش براي پاس��خگويي به نياز ها و انتظارات آموزشي 
اتفاق نظر وجود ندارد.21،13 با اين وجود، تالش ش��ده است 
محتواي گزارش صبحگاهي تناس��ب بهتري با برنامه آموزشي 
دستياران داشته باشد.18 در سال هاي اخير فرمت هاي جديدي 
چون گزارش صبحگاهي س��رپايي، گزارش صبحگاهي مبتني 
بر ش��واهد و مراقبت طولي مطرح شده اند.33،26،15،14،11 
متون علمي زيادي نس��بت به گزارش صبحگاهي عالقه نشان 
داده و ب��راي ارتق��اي روش و محتواي آن پيش��نهاداتي ارائه 
داده ان��د.34،31،19،7،3،2  بنابراي��ن، گام پنجم براي ارتقاي 
گزارش صبحگاهي اين اس��ت كه گروه ه��اي باليني ذي ربط 
براي يافتن فرمت مناس��ب براي گ��زارش صبحگاهي به طور 
مس��تمر فرايند گزارش صبحگاهي را مطالعه كنند و براساس 

يافته ها فرمت آن را بهبود بخشند.
هدف اصل��ي گ��زارش صبحگاهي "آموزش پزش��كي1" 
است.9 روش دستيابي به تشخيص و درمان درست، استدالل 
باليني در ارزيابي و اداره موارد پيچيده35،28، كس��ب اطالع 
درباره موارد بستري جديد، ارزيابي دانش، نگرش و مهارت هاي 
ف��ردي و جمعي19،16، حل مش��كالت غامض تش��خيصي و 
افزايش مهارت ها، ارزشيابي عمكرد باليني به عنوان ابزار ارتقا 
و وس��يله اي براي نظارت بر خدم��ات باليني23،8،3،2 اهداف 
اختصاصي گزارش صبحگاهي به شمار مي روند كه در مطالعات 
مختلف مورد توجه قرار گرفته اند. براي مثال، تمركز بر بحث هاي 
عموم��ي طب داخلي به جاي بحث هاي فوق تخصصي، تمركز 
بر تش��خيص هاي افتراقي و بحث درباره مشكالت تشخيصي و 
درمان��ي، اداره موارد پيچيده، ارائه موارد متنوع و اس��تفاده از 
اصول طب مبتني بر شواهد دربحث ها درمرور منابع علمي ذي 
ربط خود را به وضوح نش��ان مي دهند.35،28،14،13،7مرور 
مناب��ع علمي مرتب��ط با گزارش صبحگاه��ي در زمينه فرمت 
و محت��واي گزارش صبحگاهي و موارد پيش��نهادي ش��ركت 

1-  Medical education

كنن��دگان در اين مطالعه نش��ان مي دهد ك��ه تبديل گزارش 
صبحگاهي به يك فعاليت آموزش��ي مؤثر اگرچه كار آس��اني 

نيست، ولي شدني است. 

محدوديت مطالعه
ممكن است حضور محققين در جلسه گزارش صبحگاهي 
و توضيح��ات آن��ان در رابطه با مطالعه و اه��داف آن بر نحوه 
پاسخگويي شركت كنندگان در مطالعه مؤثر بوده باشد. اگرچه 
محققين معتقد هس��تند تجربه بلند مدت آنان در بخش هاي 
آموزش��ي ذي رب��ط، در انتق��ال واقعي اين تجربي��ات و عدم 

سوگيري مؤثرتر است.

نتيجه گيري
در اغلب گروه هاي آموزشي شركت كننده در اين مطالعه 
س��طح رضايت دانشجويان وكاروزان بسيار پايين بود. در يكي 
از گروه ها )زنان و زايمان( س��طح پايين رضايت دستياران نيز 
ت��كان دهنده ب��ود. مرور منابع    ذي ربط نش��ان مي دهد كه 
فراگيران ش��ركت كننده در اين مطالعه پيش��نهادات بس��يار 
سازنده اي براي ارتقاي فرايند گزارش صبحگاهي ارائه داده اند 
كه بايد مورد توجه گروه هاي آموزشي مربوطه قرار گيرند. نتايج 
مطالعه نش��ان داد كه پاسخگويي به نياز هاي متنوع فراگيران 
رده هاي مختلف شركت كننده در گزارش صبحگاهي به طور 

قابل توجهي ناديده گرفته شده است.

غفلت از اثربخشي گزارش صبحگاهي



ه 3
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ز 2

ئي
پا

ه 3
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ز 2

يي
پا

49

REFRENCES:
1. Harris EO. Morning report. Ann Intern Med. 

1993; 119:430-431 
2. Parrino TA. Villanueva AG. The principles 

and practice of morning report. JAMA. 1986; 
256:730-3. 

3. Pupa L E. Carpenter JL. Morning report: a 
successful format. Arch Intern Med. 1985; 
145:897-9. 

4. Schiffman FJ, Mayo-Smith MF, Burton MD. 
Resident report: a conference with many uses 
R I Med. 1990; 73:95-102.

5. Shankel SW, Mazzaferri EL. Teaching the 
resident in internal medicine. JAMA. 1986; 256: 
725-729. 

6. Amin Z, Guajardo J, Wisniewski W, Bordage G, 
Tekian A, Niederman LG. Morning report: Focus 
and methods over the past three decades. 
Academic Medicine 2000;75( I 0, Suppl.):SI-S5. 

7. Ramratnam B, Kelly G, Mega A, Tilkermeir P, 
Schiffman F. Determinants of Case Selection at 
Morning Report. JGIM; 1997; 12: 263-266. 

8. DeGroot L, Siegler M: The morning-report 
syndrome and medical search. N Engl J Med 
1979; 301:1285-1286. 

9. Hill R, Tyson E, Riley H: The culture of morning 
report: ethnography of a clinical teaching 
conference. South Med J 1997; 90:594-600 

10. Ways M, Kroenke K, Umali J, and Buchwald D. 
Morning report. A survey of residents’ attitudes. 
Arch Intern Med. 1995; 155: 1433-1437. 

11. Wenger NS, Shpiner RB. An analysis of morning 
report: implications for internal medicine 
education. Ann Intern Med. 1993; 119:395-399. 

12. Brancati FL. Morning distort. JAMA. 1991; 266: 
1627. 

13. Gross CP, Donnelly GB, Reisman AB, Sepkowitz 
KA, Callahan MA. Resident expectation of 
morning report: a multi-institutional study. 

دکتر ابوالفتح المعي و همکاران

Archives of  Internal Medicine 1999; 159: 191 
0-4. 

14. Reilly B, Lemon M. Evidence-based morning 
report: a popular new format in a large teaching 
hospital. Am J Med 1997 Nov; 1 03(5):419-26. 

15. Malone MM. Jackson TC. Educational 
characteristics of ambulatory morning report. J 
Gen Intern Med. 1993; 8:512-4. 

16. Houghtalen R, Olivares T, Greene Y, Booth 
H, Conwell Y. Residents’ Morning Report in 
Psychiatry Training. Acad psychiatry 2002; 26: 
9-16. 

17. Parrino T A. Morning report: A benchmark 
reference model for teaching. Society of General 
Internal Medicine News 1990; 13:2. 

18. D’ Alessandro DM, Qian F. Do morning report 
format changes affect educational content? 
Medical Education 1999; 33: 648-654.

19. Parrino TA. The Social Transformation of 
Medical Morning Report. JGIM 1997; 2:332- 
333. 

20. Sacher AG, Detsky AS. Taking the Stress out 
of Morning Report: An Analytic Approach to the 
Differential Diagnosis. JGIM 2009; 24: 747-51 

21. Durning SJ, Sweet JM, Cation LJ. Morning 
Report: Analysis of Curricular Content and 
Comparison to National Guidelines. Teaching 
and learning in medicine 2003; 15: 40- 44. 

22. Gibbons RE. Design for a successful morning 
report. Military Medicine 1982; 147:578-579. 

23. West CP, Kolars JC, Eggert CH, Kennedy CC, 
Ficalora RD. (2006) Changing Morning Report: 
Evaluation of a Transition to an Interactive 
Mixed-Learner Format in an Internal Medicine 
Residency Program. Teaching and Learning in 
Medicine 18:4, 330.

24. James MT, Mintz MJ, McLaughlin K. Evaluation 
of a multifaceted “Resident as- teacher” 
educational intervention to improve morning 



ه 3
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ز 2

ئي
پا

ه 3
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ز 2

يي
پا

50

report. BMC Medical Education 2006; 6: 20-25. 
25. Demopoulos B, Pelzman F, Wenderoth S. 

Ambulatory morning report: an underutilized 
educational modality. Teach Learn Med. 200 I; 
13: 49-52. 

26. Spickard A, Ryan SP, Muldowney JA, Farnham 
L. Outpatient Morning Report: A New Conference 
for Internal Medicine Residency Programs. J 
Gen Intern Med. 2000; 15: 822-824. 

27. Elliott SP, Ellis Sc. A bitter pill: Attempting change 
in a pediatric morning report. Pediatrics 2004; 
113:243-247. 

28. Huffman MD, Kaufman SR, Saint S. A new 
approach to resident morning report: introducing 
‘VA VUM”. Intern Emer Med 2009; 4: - 

29. Weitberg AB. The morning report syndrome. N 
Engl J Med. 1980; 302:925. 

30. Wenderoth S Pelzman F, Demopoulos B. 
Ambulatory Morning report: Can It Prepare 

غفلت از اثربخشي گزارش صبحگاهي

Residents for the American Board of Internal 
medicine Examination? JGIM; 2002; 17: 207-
208. 

31. Bassiri A, Kassen BO, Mancini GBJ. Improving 
the format of morning report [Letter]. Academic 
Medicine 1995; 70:3423. 

32. Spickard A, Hales JB, Ellis S. Outpatient 
morning report: a new educational venue. Acad 
Med. 2000:75: 197. 

33. Wartman SA. Morning report revisited: a new 
model reflecting medical practice of the 1990s. 
J Gen Intern Med. 1995; 10:271-2. 

34. Soubani A: Morning report: a chief resident’s 
perspective. J Gen Intern Med 1994; 9:237-238 

35. Banks DE, Shi R, Timm DF, Christopher KA, et 
al. Decreased hospital length of stay associated 
with presentation of cases at morning report 
with librarian support. J Med Libr Assoc 2007; 
95: 381-387. 



ه 3
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ز 2

ئي
پا

ه 3
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ز 2

يي
پا

80

Negligence of the effectiveness of morning 
report

Aboulfath lameei1, Siamak aghlmand2

Abstract:

Background and Objective: Morning report has been considered as an important educational tool 
and activity. In internal medicine, surgery, pediatrics, and obstetrics and gynecology departments of Urmia 
university of medical sciences morning report is conducted 5 to 6 times a week with the participation of 
students, interns and residents. However, nothing is known about its effectiveness. The aim of this study 
was to assess the degree of the learners’ satisfaction from the process of morning  report.

Methods: This study was a cross-sectional study which was conducted above-mentioned clinical 
departments. A 10-item questionnaire connected with different aspects of morning report process and one 
open question related with the views of the learners about the pitfalls and methods of improving morning 
report process was used. The students, interns and residents of each department after giving a written 
consent entered the study. The data of the questionnaire was divided into two  groups of satisfaction 
and dissatisfaction. The answers to the open question were coded and grouped under the themes of the 
climate, implementation, format and content of morning report.  

Results: In departments of  internal medicine, surgery and pediatrics respectively, 18%, 16% and 48% 
of students were satisfied with the process of morning report. In These departments and obstetrics and 
gynecology departments respectively, 63%, 2%, 38% and 15% of the interns, and 51%, 78%, 77% and 39% 
of the residents were satisfied with the process of morning report. The summary of the coded data from the 
open question is provided in table3. 

Conclusion: The results of the study showed that the learners were highly dissatisfied with the process 
of the morning report in  the clinical departments involved in this study. In addition, the findings showed that 
there is a  wide gap between the needs and expectations of the participants and what actually happens 
during the morning report sessions.

Key words: morning report, participants’ satisfaction, improvement, Urmia university of medical sciences
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