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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

% از واحدها داراي ميانگين امتياز هوش فرهنگي كمتر از حـد معمـول   8/4

بيشـترين امتيـاز    اند. در ارتباط با ابعاد مختلف هوش فرهنگـي پـرادو،   بوده

حاصله مربـوط بـه ابعـاد فراشـناختي و انگيزشـي و پـس از آن رفتـاري و        

  شناختي بوده است.

الـذكر داراي   با توجه به نتايج حاصله دانشجويان فوقري: گي بحث و نتيجه

باشـند. در   هاي مختلف مـي  قابليت براي توسعه و برقراري ارتباط با فرهنگ

تر دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي در ابعـاد      ضمن با عنايت به امتياز پايين

اين ابعاد به افزايش ايـن قابليـت    يرفتاري و شناختي تالش در جهت ارتقا

  نمايد. هاي چند فرهنگي كمك مي وقعيتدر م

    يليتكم التيتحص انيدانشجو ي،هوش فرهنگكلمات كليدي: 
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بررسي وضعيت برگزاري گزارشات صبحگاهي در 

 در سال النيآموزشي دانشگاه علوم پزشكي گ يها گروه

1391  

  ي، ساغر فاطميمحفوظ داي، لخوشرنگ ني، حس*يماهدخت طاهر

  النيگ يوم پزشكلع دانشگاه

m_taheri@gums.ac.ir  

هـاي طـرح    گزارش صبحگاهي باعـث ارتقـاء دانـش پايـه، مهـارت     مقدمه: 

و بـه عنـوان ابـزاري بـراي      شـود  مـي تشخيص افتراقي، مهارت حل مسئله 

. شـود  مـي اي براي تضمين كيفيت شـناخته   ارزيابي خدمات باليني و وسيله

شـامل   هدف از اين مطالعه تعيين وضعيت برگـزاري گزارشـات صـبحگاهي   

هاي آموزشي تربيـت دسـتيار    در گروه ...تعداد، طول مدت، رعايت ضوابط و

  صورت گرفت.

گـروه آموزشـي زنـان،     4در  ،مقطعـي  ـ  مطالعـه توصـيفي   ايـن روش كار: 

بار در هفته  6تا  4گرفت. گزارش صبحگاهي  داخلي، اطفال و جراحي انجام

پرسشنامه محقق سـاخته   2ها اجرا مي گرديد.  دقيقه در بخش 60به مدت 

ها و دستياران در مورد ساختار كلي اجراي گزارش  براي دانشجويان، اينترن

صبحگاهي تدوين شد. اعتبار پرسشنامه با نظر متخصصـين و پايـايي آن بـا    

كليه گزارشات صبحگاهي برگـزار   نباخ تأييد شد.محاسبه ضريب آلفاي كرو

ها  هفته مورد بررسي قرار گرفت. داده 5هاي آموزشي در طي  شده در بخش

آوري گرديـد.   هـا و مشـاهده مسـتقيم پژوهشـگر جمـع      از طريق پرسشنامه

هـا پـس از    پژوهشگران با هماهنگي بخش در جلسات حضور داشـتند. داده 

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSافزار  از طريق نرم آوري جمع

ميانگين هر يك از متغيرهاي اصلي مورد بررسي بـه ترتيـب زيـر    ها:  يافته

بـار،   5صبح، مدت يك ساعت، تعداد جلسات در هفتـه   8بود: ساعت شروع 

دقيقـه، فـرد    30بيمار، مدت معرفي هر بيمار  2تعداد بيماران در هر جلسه 

رورز، نوع بيماران معرفي شده بيمـاران مراجعـه   معرفي كننده بيمار اكثراً كا

كي از اسـاتيد  يكننده به اورژانس و بيماران جالب و نادر و مدير و گراداننده 

بودند. اولويت اول محورهاي بحث در جلسات ، فرايند بيماري، اولويـت اول  

در روش هاي آموزشي بحث درباره نحوه رويكردي بـا بيمـار و تشـخيص و    

د. وضعيت تهويه، گرمايش، سـرمايش، نـور و صـداي محـل     درمان وي بودن

برگزاري جلسات مطلوب و وضعيت محل استقرار استادان معموالً در رديـف  

جلو و پشت به مخـاطبين بـود. مخـاطبين اصـلي جلسـه نامشـخص بـود.        

هـاي   شاخص بينهاي ديگر هم در جلسه حضور نداشتند.  متخصصين رشته

داري  رضايت محـاطبين ارتبـاط معنـي    ناساختار گزارش صبحگاهي با ميز

  .شتوجود دا

با توجه به نتايج به دسـت آمـده، وضـعيت برگـزاري     گيري:  بحث و نتيجه

ها از جملـه   ها بسيار متنوع بود و از بعضي جنبه گزارشات صبحگاهي بخش

تعداد و طول مدت گزارشات و نيز كم بودن نقش دانشـجويان و كـاروزان و   

مل و اصالح بـود. ولـي بـه صـورت     أرپايي قابل تهمچنين معرفي بيماران س

ها روشي آشنا بـوده   كلي استفاده از اين شيوه آموزشي در تقريباً تمام بخش

  گرفت. و مورد استفاده قرار مي

   گزارش صبحگاهي، ساختار، گروه آموزشيكلمات كليدي: 
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دانشگاه علوم  يگروه پزشك ارانيدست يتوانمند

  بر شواهد يمبتن يپزشك نهيزمكرمان در  يپزشك

يي، زهره رها1*انيزارع يمهد
2

ي، عصمت نوح
1

اكبر حقدوست ي، عل
1

  

 مدرس تيتربدانشگاه  -2 كرمان، يعلوم پزشكدانشگاه  -1

mehdizareiyan@yahoo.com  

مند بررسي، ارزيابي و اسـتفاده   بتني بر شواهد روند نظامپزشكي ممقدمه: 

هاسـت.   هاي باليني براي تشخيص و درمان بيماري از نتايج بهترين پژوهش

پزشكي مبتني بر شواهد بكارگيري بهتـرين شـواهد تحقيقـاتي موجـود در     

هـا و شـرايط خـاص هـر      كه بايسـتي بـا ارزش   باشد ميتجارب كلينيكي ما 

ه درمان دارد مطابقت كند. با توجه به مطالعات زيادي كـه  بيماري كه نياز ب

هاي مختلف پزشكي را در اين زمينه در كشـور مـورد    آگاهي و نگرش گروه

بررسي قرار داده است و مطالعات محدودي كه توانمنـدي ايـن گـروه را در    

اين زمينه سنجيده است، اين مطالعه با هدف بررسي توانمنـدي دسـتياران   

  كي مبتني بر شواهد انجام شد.در زمينه پزش

نفر از دسـتياران چهـار    90اين مطالعه توصيفي تحليلي بر روي روش كار: 

بخش اصلي باليني دانشگاه علوم پزشكي كرمان بـا اسـتفاده از پرسشـنامه    

هـا بـا اسـتفاده از روش     انجـام شـد. نمونـه    1392استاندارد برلين در سال 

 SPSS 16افـزار آمـاري    ستفاده از نـرم ها با ا سرشماري انتخاب شدند و داده

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

% زن و 57/8% مـرد،  42/2كننـدگان در مطالعـه    از ميان شـركت ها:  يافته

سال بود. بر اساس نتايج به دست آمـده   31/17 ± 3/32ميانگين سني آنها 

از مطالعه دستياران توانايي انـدكي در زمينـه پزشـكي مبتنـي بـر شـواهد       

و  0 - 8اشتند به طوري كه محدوده نمرات كسب شده توسط آنـان بـين   د

  بود. 15از  2/54 ±1/43يانگين نمره آنان م

نكته قابل توجه در نتايج اين مطالعـه نمـرات پـايين    گيري:  بحث و نتيجه

توانمندي كسب شده توسط دستياران در زمينه پزشكي مبتني بـر شـواهد   


