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چکیده
مقدمه :از آنجایی که تعهد حرفهاي یکی از ضروريترین توانمنديها براي فراگیران تمام مقاطع پزشکی است ،لذا با هدف ایجاد
کوریکولوم تعهد حرفهاي براي دستیاران زنان ،این طرح از مهر  69تا خرداد  69انجام شد.
روش بررسی :براي طراحی دوره از مدل کرن استفاده شد .در اجراي این طرح عالوه بر اقدامات مستقل مثل برگزاري کارگاههاي
تعهد حرفهاي از روش درهم تنیده ( )Integration strategyمثال اختصاص ماهی دو بار جلسه گزارش صبحگاهی به تعهد حرفه-
اي نیز استفاده شد.
نتایج :ارزشیابی بر اساس هرم کرک پاتریک انجام شد .در سطح نخست هرم ( ،(Reactionاز فراگیران نظرسنجی شد و بر اساس
آن تغییراتی در چگونگی اجراي برنامه داده شد .در سطح دوم هرم ( )Learningمیزان یادگیري فراگیران مطابق اهداف از پیش
تعیین شده ،با استفاده از آزمون پیش و پس از دوره ارزیابی شد که میانگین نمره دستیاران از  61/69به  64/74افزایش یافت .در
سطح سوم هرم ) (Behaviorنظر بیماران بستري ،پرسنل بیمارستان ،دستیاران سال باال و پایین نسبت به یکدیگر و اساتید نسبت
به دستیاران با استفاده از پرسشنامه در شروع دوره و پایان دوره سنجیده و مقایسه شد که بهبود رفتار دستیاران در همه شاخص-
هاي تعیین شده رخ داد .در سطح چهارم هرم ) (Resultنیز میزان شکایت از دستیاران که از طرف بیماران در واحد رسیدگی به
نتیجهگیری :این پروژه به منظور طراحی ،اجرا و ارزیابی دورههاي تعهد حرفهاي راهاندازي شد .تأثیرات مثبت این دوره بر رفتار
حرفهاي دستیاران در تمام سطوح هرم کرک پاتریک مشاهده شد.
واژههای کلیدی :دستیار زنان ،تعهد حرفهاي ،کوریکولوم آموزشی
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مقدمه
در نیم قرن اخیر ،تغییرات دراماتیک خدمات سالمت از

رویارویی با چالشهاي اخالقی رشته خود را ندارند و 92%

قبیل ورود تکنولوژيهاي هزینهبر ،تخصصی و فوق تخصصی

مایل به اختصاص زمان بیشتر به آموزش اخالق بودند .در

شدن پزشکی ،ورود بروکراسی به ارائه خدمات سالمت،

خصوص مهمترین موانع این آموزش  91%شلوغی کوریکولوم

پیچیده شدن اقدامات تشخیصی ،دسترسی مردم به اطالعات

و  97%کمبود استاد توانمند را ذکر کردند (.)4

ضد و نقیض و تبلیغات پزشکی در فضاي مجازي اعتماد

گرچه در آخرین ویرایش کوریکولوم آموزشی دستیاري

مردم به حرفه پزشکی و خیرخواه بودن آن را به شدت تحت-

رشته زنان و زایمان ایران،به طور مشخص به رعایت تعهد

الشعاع قرار داده است ( .)6در اوایل دهه  6661میالدي این

حرفه اي از طرف رزیدنت ها تاکید شده است ولی برنامه

اتفاق نظر بوجود آمد که اگر میخواهیم حرفهمندي پزشکی

مدون و مشخصی که به طور برنامه ریزي شده و در قالب

و اعتماد عمومی را احیا کنیم باید آموزش صریح حرفهمندي

یک دوره اموزشی مجزا که مخصوص دستیاران زنان باشد،

به فراگیران دوره عمومی و تخصصی را جدي بگیریم (.)2

در دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود نداشت .هدف این دوره

سال  6666شوراي اعتباربخشی برنامههاي دستیاري آمریکا

طراحی و اجرا و ارزشیابی دوره تعهد حرفهاي براي دستیاران

حرفهمندي را به عنوان یکی از شش توانمندي که دستیاران

رشته زنان و زایمان بیمارستان جامع بانوان آرش دانشگاه

در طی تحصیل باید آن را کسب کنند تعیین کرد (.)1

علوم پزشکی تهران میباشد.

شوراي آموزش دستیاري رشته زنان آمریکا براي فارغ-
التحصیالن رشته زنان و بورد تخصص زنان آمریکا براي
را ضروري میدانند (.)7،4

این طرح به عنوان یک طرح توسعه آموزش در آبان ماه
 6169در مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعهد حرفهاي در دوره دستیاري شده است ،این آموزشها در

 6169تا خرداد ماه  6169به مدت  69ماه در بیمارستان

برنامههاي دستیاري زنان آمریکا نیز به شکل غیرساختارمند

جامع بانوان آرش تهران اجرا شد .گروه مورد هدف دستیاران

ارائه میشود .در مطالعهاي که سال  2164منتشر شد نشان

سال اول تا چهارم رشته زنان بودند .این طرح با هدف تعریف

داد  41%برنامههاي دستیاري زنان آمریکا ،اخالق را به عنوان

یک کوریکولوم آموزشی پایهریزي شد .الزم به ذکر است از

بخشی از کوریکولوم خود داشتند که اغلب این آموزش

همان ابتداي شروع طرح با هدف ایجاد احساس مالکیت و

ساختارمند نبود .از این تعداد هم  44%بین یک تا  4ساعت

مشارکت حداکثري اساتید ،در یک فراخوان عمومی از تمامی

در سال آموزش اخالق را در برنامه خود داشتند 94% .مدیر

اساتید بیمارستان درخواست شد که در صورت تمایل در این

برنامههاي آموزش دستیاري زنان قایل به ضروري بودن

دوره همکاري نمایند .براي طراحی کوریکولوم آموزشی از

آموزش اخالق و  41%مایل به افزایش زمان برنامه دستیاري

روش شش مرحلهاي کرن ) (Kernکه شامل مراحل

خود براي آموزش اخالق به دستیاران بودند ( .)9در

نیازسنجی آموزشی ،تدوین پیامدها و اهداف ،انتخاب روش-

نظرخواهی که از دستیاران زنان ایالت شیکاگو انجام شده

هاي آموزشی ،تمهیدات برنامه و ارزشیابی و بازخورد است،

بودژف  94%دستیاران اظهار داشتند که کمتر از  4ساعت

استفاده شد .از نظرنیازسنجی آموزشی :ابتدا با استفاده از

آموزش اخالق دریافت میکنند 72% ،اظهار داشتند آمادگی

تکنیک  fishbowlدر جلساتی که همکاران طرح تشکیل
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فلوهاي آنکولوژي زنان تعهد به رعایت اخالق و رفتار حرفهاي

روش کار

 692طراحی ،اجرا و ارزشیابی دوره تعهد حرفه ای برای دستیاران زنان

دادند چارچوب اصلی نیازها وفهرست آنها مشخص شد و در

بر آن هر سال براي تمامی دستیاران جدیدالورود رشته زنان در

مورد نیازهاي کلی این دوره توافق بدست آمد و سپس به

یک کارگاه  9ساعته ،کلیات تعهد حرفهاي و نیز مباحث

صورت هدفمند با رویکرد چندبعدي (شامل نظرسنجی از

مسئولیتپذیري و تابآوري تدریس میشود.

دستیاران و اساتید با استفاده از پرسشنامه با سواالت باز و

-با هدف تعیین یک منبع معتبر براي دریافت کدهاي

بسته ،مشاهده خطاهاي رایج رفتاري دستیاران و نیز

رفتاري،کتاب راهنماي رفتار حرفهاي دانشگاه علوم پزشکی

مستندات غیررسمی که شامل دریافت موردي نظر بیماران

تهران به عنوان رفرنس این دوره در اختیار دستیاران قرار

در مواردي که از دستیاران شاکی بودند و یا بازخوردهاي

گرفت.

موردي پرسنل بیمارستان به مسئولین آموزشی دستیاران

-برگزاري یک کارگاه تعهد حرفهاي براي اساتید در داخل

بود جزییات بیشتري از نیازهاي آموزشی مشخص شد.

بیمارستان مجوز کارگاه و نیز تاکید به اساتید براي شرکت

مرحله سوم (تدوین پیامدها و اهداف) در این مرحله چند

درسایر کارگاههاي تعهد حرفهاي در دانشگاه.

پیامد خاص براي تحقق یافتن در نظر گرفته شد و براي هر

ارزشیابی دورهها بر اساس هرم کرک پاتریک انجام شد .در

کدام از پیامدها نیز از همان ابتداي طرح شاخصی به عنوان

مواردي که نیاز به همکاري بیمار بود از آنها رضایت آگاهانه

هدف تعیین شد .مرحله چهارم (انتخاب روشهاي آموزشی)

گرفته میشد و تمامی رزیدنتها (جامعه هدف) از تحقیقاتی

و مرحله پنجم (تمهیدات اجراي برنامه) :جلساتی با حضور

بودن این طرح آگاه بودند و رضایت داشتند.

مجري و همکاران طرح برگزار شد که در این جلسات بر
اساس پیامدها و اهداف مورد نظر ،استراتژيهاي آموزشی

یافته ها

روشهاي اجراي طرح تعیین شد و در جهت اداره آنها

پاتریک مورد ارزیابی قرار گرفت :بر اساس سطح نخست

تصمیمگیري شد .مرحله ششم (ارزشیابی و بازخورد) 7 :ماه

) (Reactionهرم ،پرسشنامهاي جهت بررسی واکنش

بعد از شروع کار با استفاده از یک نظرسنجی از فراگیران به

فراگیران به برنامههاي اجرا شده تهیه شد و یک بار  7ماه بعد از

بررسی زودهنگام وضعیت اجراي طرح پرداخته شد و بر

شروع دوره و یک بار هم یکسال بعد از شروع دوره نظر

اساس آن تغییراتی در برخی ازمراحل اجراي طرح اعمال شد

فراگیران جمعآوري شد و بر اساس آن تغییراتی در چگونگی

و این کار یکسال بعد هم تکرار شد.

اجراي برنامهها داده شد .نمونهاي از این پرسشنامه ضمیمه

براي اجرا هم از روش مستقل که شامل برنامههاي تعهد

است .الزم به ذکر است که در این پرسشنامه عالوه بر سوال

حرفهاي و هم از برنامههایی که در سایر برنامههاي آموزشی

اختصاصی در مورد تک تک برنامههاي اجرا شده ،یک سوال باز

بیمارستان تنیده شده بود ))integration strategy

نیز براي پیشنهادات و انتقادات دستیاران در جهت بهتر شدن

استفاده شد( .)9اقدامات مستقیم عبارتند از:

برنامههاي آتی وجود داشت.

آشنایی دستیاران با کلیات تعهد حرفهاي که این کارگاه در دو

انجام شد :در ابتداي دوره چند هدف خاص براي تحقق یافتن،

روز متفاوت با محتواي آموزشی یکسان در آبان ماه  69تشکیل

در نظر گرفته شد که عبارت بودند از :نصب کارت شناسایی بر

شد .هدف از تشکیل دو روزهي این کارگاه ،ایجاد فرصت براي

روي لباس در تمام ساعات حضور در بیمارستان ،معرفی خود به

شرکت صد درصدي دستیاران شاغل در بیمارستان بود .عالوه

بیمار ،رعایت حریم بیمار و آشنا بودن با پنج معیار حقوق
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گیرنده خدمت .در ابتداي طرح شاخص رسیدن به هدف براي

ذکر است که رعایت حریم بیمار به طور مکرر توسط واحد

اهداف فوق به ترتیب 611درصد 91 ،درصد 611،درصد و 61

بهبود کیفیت بیمارستان پایش میشود و مستندات آن در این

درصد در نظر گرفته شد و میزان رعایت موارد فوق یکبار در

واحد بیمارستان موجود بود) در ارزیابی در انتهاي طرح

ابتداي طرح و یکبار در انتهاي طرح پایش شد .میزان نصب

مشخص شد که رعایت حریم بیمار در بخش اورژانس در

کارت شناسایی ابتداي طرح در بیش از  91درصد موارد رعایت

64درصد موارد ،در بخشهاي بستري در  611درصد موارد و

میشد .الزم به ذکر است که سیاستهاي کلی بیمارستان براي

دراتاق زایمان در  99درصد موارد رعایت میشود و در مجموع

الزام به این کار در سنجههاي اعتباربخشی نقش مهمی در نصب

در پایان دوره به شاخص مورد نظر رسیدیم .در مورد آشنایی

کارت شناسایی دستیاران داشت ولی بعد از شروع طرح و تاکید

دستیاران با حقوق گیرنده خدمت در ابتداي طرح در یکی از

بیشتر بر این امر ،این نصب کارت شناسایی تقریباً به 611

جلسات گزارش صبحگاهی از دستیاران در این مورد سوال به

درصد رسید .در مورد معرفی خود به بیمار ،از آنجایی که یکی

عمل آمد و فقط  7نفر از دستیارانی که در جلسه حضور

از اهداف خاصی که در ابتداي دوره در نظر گرفته بودیم،

داشتند ،آیتمهاي "حقوق گیرنده خدمت " را بلد بودند ولی در

"معرفی خود به بیمار" بود ،لذا در ابتداي دوره ،در یک بازه

انتهاي طرح تمامی دستیاران سال  2و  1و  7مفاد حقوق

زمانی یک هفتهاي هر روز بعد از ویزیت صبحگاهی دستیاران،

گیرنده خدمت را میشناختند.

بخش در این مورد سوال میشد در شروع طرح تقریباً هیچ گاه

صورت مطرح کردن سناریوهاي رفتار حرفهاي بود که یکبار در

(به جز موارد استثنایی) دستیاران خود را به بیماران معرفی

ابتداي طرح و سپس ساالنه برگزار شد که بر اساس آن میزان

نمیکردند .این پایش در انتهاي دوره نیز تکرار شد که طبق

یادگیري فراگیران مورد ارزیابی قرار گرفت .بدیهی است که

ارزیابیهاي انجام شده "معرفی خود به بیمار" در پایان طرح در

نمره این آزمونها تاثیري بر نمرات ارتقاي دستیاران نداشت

 14درصد موارد توسط دستیاران رعایت میشد .اگرچه در این

صرفا با هدف بررسی تاثیر طرح بر رفتار حرفهاي دستیاران

مورد به شاخص مورد نظر خود که  91درصد بود نرسیدیم ولی

برگزار شد .در آزمونی که در شروع طرح برگزار شد میانگین

در مقایسه با شروع طرح افزایش چشمگیري در رابطه با معرفی

نمره دستیاران ( 61/69از  21نمره) بود و در آزمونی که در

خود به بیمار توسط دستیاران دست یافتیم .از آنجایی که این

انتهاي طرح در خرداد  69برگزار شد ،میانگین نمره دستیاران

طرح همچنان در حال اجرا میباشد امید است در آینده به طور

به ( 64/74از  21نمره) افزایش یافت که نشاندهنده تاثیر این

روتین معرفی خود به بیماران در مواجهه با تمامی بیماران انجام

طرح در یادگیري دستیاران است.

مطلوبی بودیم .معیارهاي مورد سنجش در این حیطه عبارت

ارزیابی رفتار و تعیین چگونگی میزان تغییر رفتار حرفهاي

بودند از اجازه گرفتن از بیمار هنگام ورود به اتاق ،اجازه گرفتن

دستیاران پرداخته شد و به این صورت عمل شد که در

براي شروع معاینه ،بستن درب اتاق یا کشیدن پرده دور تخت

ابتداي شروع این طرح پرسشنامههایی تهیه شد و با استفاده

هنگام معاینه ،پوشاندن نواحی غیرضروري بدن هنگام معاینه و

از این پرسشنامهها نظر بیماران ،پرسنل ،اساتید در مورد

پوشاندن بدن بیمار پس از اتمام معاینه .به طور کلی در شروع

رفتار و عملکرد حرفهاي دستیاران و نیز نظر دستیار سال باال

طرح حدود  91درصد موارد حریم بیمار رعایت میشد (این

درمورد سال پایین و سال پایین در مورد سال باال در این

میزان را از واحد بهبود کیفیت بیمارستان جویا شدیم .الزم به

زمینه جمعآوري شد و در انتهاي طرح نیز همان پرسشنامه-
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شود .در مورد رعایت حریم بیمار در ابتداي طرح در حد نسبتا

براي ارزیابی طرح از نظر تاثیر رفتاري) (behaviorبه
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توسط یکی ار همکاران طرح (م.ق) از تمام بیماران بستري در

روش دیگر ارزیابی طرح ،برگزاري آزمون چهار گزینهاي به

 697طراحی ،اجرا و ارزشیابی دوره تعهد حرفه ای برای دستیاران زنان

ها مجددا توزیع ،تکمیل و جمعآوري شد و سپس کلیه داده-

در مورد نظر دستیاران سال باال و پایین نسبت به یکدیگر 9

ها مورد تحلیل قرار گرفت

آیتم مورد ارزیابی قرار گرفت که میزان هدفی که براي

در مورد نظر پرسنل ،فرمی توسط ایشان در مورد

دستیابی به آن تعیین شده بود براي هر آیتم  41درصد بود

دستیاران پر شد که جواب هر سوال در  4سطح (همیشه،

یعنی انتظار داشتیم که مجموع پاسخهاي عالی و خوب در

بیشتر اوقات ،نیمی از موارد ،گاهی و هرگز)قابل پاسخگویی

پایان طرح  41درصد باشد که خوشبختانه به آن رسیدیم.

بود .در ابتداي طرح میزان جواب در سطح  7و ( 4بیشتر

در مورد نظر اساتید نسبت به دستیاران :هر سال بر اساس

اوقات و همیشه) به طور میانگین براي همهي سواالت 49/4

دستورالعمل و ابزارهاي ارزشیابی پایندي به اصول حرفهاي

درصد بود و در پایان طرح مجدد نظرسنجی از پرسنل انجام

دستیاران ابالغی وزارت بهداشت نمرهي تعهد حرفهاي به

شد که جواب در سطح  7و ( 4بیشتر اوقات و همیشه)به

دستیاران داده میشود .قبل از شروع طرح ،میانگین نمره

 96/7درصد افزایش یافت که موفقیت طرح در تغییر رفتار

اساتید به دستیاران 21/4 ،از  11نمره بود و در پایان دوره به

دستیاران از دیدگاه پرسنل را نشان میدهد .الزم به ذکر

 24/9از  11نمره افزایش یافت .بنابراین از دیدگاه اساتید

است که کمترین میزان بهبود در رفتار دستیاران در سوال

رفتار حرفهاي دستیاران در مقایسه با شروع اجراي طرح

شماره (61براي انجام اقدام درمانی به بیماراطالعات کافی

بهبود داشته است.

درصد بود و بعد از آن به حد  72درصد یعنی 66درصد

توجه به وجود فاکتورهاي متعدد مخدوشکننده میتواند

بهبود رسید ولی در سایر آیتمها باالي  21درصد بهبود

مشکل باشد ولی براي ارزیابی تاثیر طرح در این سطح،

داشتیم .در مورد نظر بیماران ،فرمی (ضمیمه شماره )4

تصمیم بر این بود که میزان شکایات بیماران از رفتار

توسط بیماران بستري در بخشها در مورد دستیاران پر شد

دستیاران که در واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان ثبت

که جواب هر سوال در  4سطح (همیشه ،بیشتر اوقات ،نیمی

شده است را در شش ماهه اول سال ( 69درست قبل از

از موارد ،گاهی و هرگز) قابل پاسخگویی بود .در ابتداي طرح

شروع طرح) با شش ماهه آخر سال ( 64یک سال پس از

میزان جواب در سطح  7و ( 4بیشتر اوقات و همیشه) براي

شروع طرح) مقایسه کنیم ولی با مراجعه به واحد شکایات

سواالت شماره 6تا  9به ترتیب  72%و  11%و  16%و 49%و

بیمارستان متوجه شدیم که مستندات کافی از شکایات ،در

 79%و  41%بود و در نظرسنجی پایان طرح به ترتیب به

دوره زمانی قبل از شروع طرح در دست نیست ولی از سال

 96%و 77%و  41%و  49%و  94%و  %64افزایش یافت و

 64به بعد شکایاتی که از طرف مددجویان به واحد رسیدگی

بنابراین بر اساس سواالت مطرح شده از بیماران بستري ،در

به شکایات بیمارستان میرسد به طور دقیق فایلبندي می-

موارد برخورد مودبانه و محترمانه ،دلسوزي و همدلی ،انجام

شود .اگرچه طبق پیگیري که از مسئول واحد شکایات

به موقع کارها و حفظ آرامش بیش از  21درصد افزایش

بیمارستان کردیم ،تعداد شکایات از نحوه برخورد دستیاران

رضایمندي بیماران از دستیاران در طی مدت اجراي طرح

با بیماران و همراهان آنها در سه ماهه چهارم سال  64کمتر

مشاهده شد ولی در مورد "با حوصله جواب دادن" و "دادن

از سه ماهه اول همان سال بود ولی در این طرح پژوهشی که

توضیحات کافی" به ترتیب  67%و  64%افزایش رضایت

به مدت یک و نیم سال ادامه داشت دوره تعهد حرفهاي براي

داشتهایم.

دستیاران زنان طراحی و اجرا شد و پس از اجرا نیز بر اساس
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میزان پاسخ در سطح  7و ( 4بیشتر اوقات و همیشه) حد 16

براي محیط کاري پرداختیم .اگرچه ارزیابی در این سطح با

] [ DOI: 10.18502/jmed.v15i3.4892

داده واز او اجازه میگیرند) مشهود بود که قبل از شروع طرح

در سطح چهارم ارزیابی به بررسی نتایج این دوره آموزشی

694

ریحانه پیرجانی و همکاران

هرم کرک پاتریک مورد ارزشیابی قرار گرفت که در هر چهار

دستیاري در شکل دادن دیدگاههاي اخالقیشان دارد .حدود

سطح هرم موفقیتهاي این طرح را شاهد بودیم .البته در

نیمی از دستیاران معرفی مورد ) (caseرا به عنوان شیوه

سطح چهارم هرم اگرچه تاثیر این دوره آموزشی بر رفتار

مناسب آموزشی اظهار کردند و  %11آنها سمینار را روش

دستیاران را با کاهش نسبی شکایت از آنها مشاهده کردیم

موثري دانستند اما حدود  %41سخنرانی را کم ارزشترین روش

ولی به نظر می رسد که براي اینکه بررسی تاثیر طرح در

دانستند( .)69در این طرح ما تالش کردیم از شیوههاي مختلف

سطح چهارم هرم کرک پاتریک تا حد ممکن قابل اعتمادتر

آموزشی براي آموزش رفتار حرفهاي استفاده کنیم .اگرچه در

باشد ،نیاز به زمان بیشتري است ،لذا تصمیم بر این است که

ابتداي دوره و همه سال نیز در هنگام ورود دستیاران جدید

در یک بازه زمانی  2ساله از سال  64به بعد به بررسی و

الورود ،کارگاه یک روزه آموزش تعهد حرفهاي میگذاشتیم ولی

مقایسه تعداد و نوع شکایات مراجعین به واحد رسیدگی به

در کل سخنرانی و برگزاري سمینار کمترین نقش را در شیوه

شکایات بیمارستان بپردازیم.

آموزشی ما داشت .به نظر ما ،معرفی موارد ) (casesواقعی در
رابطه با چالشهاي رفتاري و بحث و تبادل نظر راجع به آنها از

بحث

نقاط قوت مطالعه ما بود.

تخصصی زنان آمده است( .)6با این حال شکل و نحوه آموزش

دستیاران زنان به شیوه کارگاههاي تعهد حرفهاي پرداخته

آن در کوریکولوم بحث نشده است .بنابراین این مطالعه در

است( .)64این شیوه شامل بیان کردن مواردي از مسائل پیش

سطح رشته زنان از نوآوري برخوردار است .در بسته اعتالي

آمده در زمینه تعهد حرفهاي و حل مساله است .نتایج این

اخالق حرفهاي وزارت بهداشت نیز بر ضرورت آموزش اخالق

مطالعه نشان داد که این شیوه براي تقویت حس رفاه حرفهاي،2

حرفهاي به دستیاران تاکید شده است ( )61ولی برنامه

انعطافپذیري ،و همبستگی تیمی در حرفه سودمند است .از

راهبردي دقیقی با ذکر جزییات ارایه نشده است .در سند ارتقا

سوئی برخی مطالعات به بررسی میزان اثرگذاري برنامههاي

تعهد حرفهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران به توانمندسازي تمام

آموزشی میپردازند ،مانند مطالعهاي که وارلی انجام داد و در

فراگیران به عنوان سیاست راهبردي این هدف اشاره شده

آن با استفاده از طب روایتی 1و برنامه رشد حرفهاي و گروه

است()66

حمایتی به صورت جلساتی با محوریت دستیاران به سرپرستی

دستیاري اشاره کردهاند ( )62،61و مطالعاتی نیز بر ارزیابی

موضوعات انسانی در حرفه پزشکی که بطور روزانه دستیاران با

رفتار حرفهاي دستیاران متمرکز بودهاند( .)67در نظرسنجی از

آنها مواجه میشوند برگزار شد ( )69از آنجایی که حس رفاه

دستیاران دانشگاه علوم پزشکی قزوین  46%دستیاران بر

شغلی میتواند در ایجاد انعطافپذیري و تابآوري دستیاران

ضرورت وجود اخالق در کوریکولوم رسمی تحصیلیشان اشاره

موثر باشد ،لذا ما در جلساتی که بر پایه سناریوهاي بالینی

کردند( .)64در طرح ما نیز نظرسنجی در سطح اول هرم نشان

طراحی میشدند ،سعی میکردیم که به مشکالت دستیاران از

داد که این طرح مورد استقبال دستیاران قرار گرفته است.

جمله خستگی کاري نیز توجه کنیم و در برخی از این جلسات

در مطالعه  Chamberlainبر دستیاران رشته زنان انگلیسی

نیز به ارائه راهحلهایی جهت افزایش تابآوري دستیاران

زبان کانادا ،تعداد ساعات اختصاص داده شده به مالحظات
اخالقی ارتباط مستقیم با درک دستیاران از موثر بودن برنامه

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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مقاالت متعددي به اهمیت آموزش حرفهمندي در مقاطع

یک روانشناس بدون محتواي برنامهریزي شده و براي بررسی
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در کشور ما آموزش اخالق حرفهاي در کوریکولوم رشته

گبور در مطالعهاي به بررسی آموزش حرفهمندي به

 699طراحی ،اجرا و ارزشیابی دوره تعهد حرفه ای برای دستیاران زنان

پرداخته میشد .به نظر میرسد این امر میتواند نقش بسزایی

متفاوت اخالقی ،استفاده از برنامههاي ساختاري براي جذب

در همکاري تیمی داشته باشد.

کارآموزان واستفاده از ایدههاي پزشکان است .در این مطالعه

در مطالعهي دیگري که توسط آرورا انجام شد دو پرسشنامه-

نیز تالش ما بر این بود که با ایجاد تنوع در برنامههاي آموزشی

ي آنالین براي دستیاران رشته زنان ارسال شد یکی در آغاز

و رویکردهاي متنوع و نظرسنجی از فراگیران و استفاده از

برنامه و دیگري پس از برگزاري یک برنامهي آموزشی 21

نظرات آنها براي برنامهریزيهاي آموزشی بعدي ،در راستاي

ساعته دربارهي اخالق در تولید مثل و قوانین مربوط به زنان و

پذیرش هرچه بیشتردوره توسط فراگیران و جذاب شدن مطالب

زایمان ( .)66نتایج حاکی از بهبود اعتماد به نفس و آگاهی

آموزشی قدم برداریم.

دستیاران نسبت به مسائل اخالقی تولید مثل و قانون پس از

از سوي دیگر با پیشرفت تکنولوژي ابزارهاي جدید به کمک

اجراي برنامه درسی بود .تمرینهاي بازاندیشی یکی دیگر از

آموزش آمدهاند .گروهی از این ابزارها پادکستها هستند که

روشهاي موفق در افزایش دانش تعهد حرفهاي در بین

ریس و همکاران در مطالعهاي به بررسی آنها در ارتقا حرفه-

دستیاران زنان است( .)21در طرح ما نیز به دو روش سعی بر

مندي دستیاران زنان پرداختهاند( .)21ما در این طرح از این

افزایش مهارت بازاندیشی دستیاران شد که عبارت بودند از

تکنولوژي استفاده نکردیم و اقدامات ما همگی به صورتجلسات

دعوت از بیماران در جلسات گزارش صبحگاهی براي بیان

حضوري و حتی برگزاري نمایش توسط اساتید و دستیاران بود

احساسات خود نسبت به رفتار دستیاران و تحلیل رفتار

ولی توصیه میکنیم که در آینده و در مطالعات بعدي از

دستیاران از دیدگاه آنها و نیز درخواست از دستیاران براي ذکر

ابزارهاي جدید کمک آموزشی نیز استفاده شود.

خاطرات خود به عنوان بیمار یا همراه بیمار و احساسی که در

محدودیتهاي طرح عبارتند از:

مطالعهاي توسط آدام و همکاران به آن پرداخته شده است(.)26

آیتم معرفی خود به بیمار متاسفانه اساتید به ندرت این کار را

بدیهی است که شرکت در گروههاي بالینت ) (Balintبراي

در بالین بیمار انجام میدهند و اگرچه ما در طی مدت اجراي

پزشکانی که دچار فرسودگی شغلی شدهاند میتواند در بهبود

طرح توانستیم افزایش  19درصدي میزان معرفی خود توسط

عملکرد آنها بسیار موثر باشد .در این راستا از اساتید گروه

دستیاران به بیماران را داشته باشیم ولی در صورتی که اساتید

روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران که قبال سابقه اداره

به طور روتین خود را به بیماران معرفی میکردند قطعا

گروههاي بالینت را داشتند تقاضاي همکاري جهت تشکیل

میتوانستیم درصد موفقیت بسیار باالتري داشته باشیم.

گروه بالینت براي دستیاران بیمارستان را کردیم که مورد

همچنین تعدادي از اساتیدي که در فراخوان ابتداي طرح ،ابراز

استقبال آنان واقع شد و یک جلسه نیز براي برنامهریزي گروه-

تمایل براي همکاري در این طرح را داشتند ،متاسفانه در طی

هاي بالینت تشکیل شد ولی متاسفانه به خاطر مشغله کاري

اجراي طرح همکاري کم و حتی بعضا هیچ همکاري نداشتند

دستیاران و عدم وجود وقت آزاد تشکیل گروه بالینت مقدور

که شاید به علت مشغله کاري زیاد آنان و یا به علت کم اهمیت

نشد.

بودن مقوله تعهد حرفهاي از دیدگاه آنان باشد .به نظر میرسد

در مقالهاي شلمرنچ به گردآوري نکاتی براي تدوین یک
برنامهي آموزش تعهد حرفهاي پرداخت ( .)22نکات مهم شامل

باید آموزش جامعتر و جديتر اعضاي هیئت علمی مد نظر قرار
گیرد.

پرداختن به مهمترین موضوعات ،در نظر گرفتن رویکردهاي
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آموزش در گروههاي بالینی مورد دیگري است که در

نقش بسزایی در آموزش دستیاران داشته باشد .مثالً در مورد
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)2محدودیت دیگر ما این بود که به علت فشرده بودن برنامه-

متعدد مستقل و تنیده شده در برنامه آموزشی بیمارستان آرش

هاي آموزشی ،ماهانه فقط دوتا از جلسات مورنینگ ریپورت به

اجرا شد و بر اساس روش ارزشیابی کرک پاتریک موفقیت آن

طرح ما اختصاص داشت و بنابراین برخی از برنامهریزيهاي ما

در تمام سطوح هرم مشاهده شد ،به طوري که هم اکنون به

با تاخیر انجام میشد که البته از آنجایی که تصمیم بر این است

عنوان بخشی ازکوریکولوم آموزشی در آن بیمارستان به طور

که این دوره بعد از اتمام این طرح همچنان به طور مستمر در

دائم اجرا میشود .پیشنهاد میشود با برنامهریزي دورههاي

بیمارستان جامع بانوان آرش ادامه یابد لذا این محدودیت با

مشابه در سایر بیمارستانهاي آموزشی براي رشته زنان و نیز

تواتر جلسات و ادامه دوره جبران خواهد شد.

سایر رشتههاي دستیاري ،درجهت ارتقا تعهد حرفهاي دستیاران

)1محدودیتی که در سطح سوم هرم کرک پاتریک داشتیم به

برنامهریزي شود.

این صورت بود که در طی یک و نیم سال اجراي طرح دو گروه
از دستیاران فارغالتحصیل ودو گروه جدید به دستیاران اضافه

تشکر و قدردانی

شد .بنابراین ارزیابی عمالً فقط در مورد دو گروه از دستیاران

با تشکراز مرکز  EDCدانشگاه علوم پزشکی تهران که در

یعنی کسانی که در ابتداي طرح در مقطع سال یک و دو

برگزاري دوره لیدرشیپ آموزشی و تصویب این طرح به عنوان

رزیدنتی و در پایان طرح در مقطع سال  1و  7رزیدنتی بودند

یک طرح توسعه آموزشی همکاري نمودند و در موفقیت انجام

انجام شد.

آ ن موثر بودند .همچنین از همکارانی که در انجام این مطالعه و

این مقاله حاصل طرح پژوهشی میباشد.

یا نگارش آن همکاري نمودهاند و نامشان به عنوان نویسنده
درمقاله نیامده است و از دفتر توسعه پژوهش بیمارستان جامع

نتیجه گیری
این طرح که با هدف طراحی ،اجرا و ارزشیابی کوریکولوم
آموزشی تعهد حرفهاي براي دستیاران زنان بیمارستان جامع
بانوان آرش دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد و بر اساس
مدل ( )kernطراحی شد .در طی  69ماه با اقدامات متنوع و
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Abstract
Introduction: Since professionalism is one of the most essential competencies for all physician,
we launched this project between October 2017 and May 2019 with the aim of developing a
professionalism curriculum commitment for obstetrics and gynaecologic assistants.
Methods: The course was designed based on the Kern’s model. To implement this project, both
independent methods such as Professional Commitment Workshop and Integration strategy such as
dedicating two Morning Report Sessions monthly to professionalismwere used.
Result: For evaluating the course, we used Kirk Patrick model. According to the first level of the
pyramid, based on a survey, some changes were made in programs.In the second level of the
pyramid, according to the predetermined goals, pre and post-coarse test was held andthe average
score of the residents increased from 13.16 to 17.47.At the third level of the pyramid: based on the
questions asked from hospitalized patients, According to the third level of the pyramid, at the
beginning and end of the course,the opinions of hospitalized patients, hospital staff, senior and
lower year residents towards each other and professors towards residents were measured using a
questionnaire that showed improvement of residents' behavior occurred in all indicators. At the
fourth level of the pyramid, patients' complaints were relatively decreased.
Conclusion: The project was launched to design, implement and evaluate professional
commitment courses. The positive effects of this course on the professional behavior of residents
were observed at all levels of the Kirk Patrick pyramid.
Keywords: Obstetrics-Gynecology assistant, Professional commitment, Educational curriculum
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