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کند.

1و2و3و4

مدیریت زمان یكی از مهمترین مسایل در حیاه پزشكی است.

استفاده از برنامه زمانبندی و مدیریت زمان در رشته جراحی و

این موضوع در مورد رشتههای حیاتی مثل جراحی اهمیت بیشتری

آموزش دستیاران تخصصی این رشته از اهمیت بهسزایی برخوردار

دارد .متاسفانه آموزش مدیریت زمان در برنامه آموزشی گنجانده نشده

میباشد و با این شیوه ،دانشپذیر نحوه صحیح مراقبت از بیماران را

است .ماالعات پیشین نشان داده که آموزش مدییریت زمان میتیواند

در محدوده زمانی فرا خواهد گرفت .چرا که عدم وجود برنامه
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زمانبندی منجر به صرف وقت در امور کم ارزش شده و کثرت

در پیش و پس این ماالعه 18 ،دستیار بخشهای جراحی

فعالیتهای باقیمانده منجر به ایجاد استرس در فرد میگردد که بهطور

عمومی پنجگانه بیمارستان امام خمینی در در بهمن  1394تا اسفند

مستقیم موجب افت عملكرد فرد خواهد شد و یا با سوق دادن فرد

 1394که در سال اول تا چهارم مشغول به تحصیل بودند وارد ماالعه

بهسوی استفاده از مواد محرک و یا مخدر جهت محدود نمودن زمان

شدند و این فعالیتها را در برگهای که به همین منظور طراحی شده

استراحت منجر به اثرات مخرب عدیدهای میگردد که در دراز مدت

بود ثبت نمودند .سپس فعالیتهای دستیاران توسط یكی از همكاران

فرد را از بالندگی باز خواهد داشت.

دستهبندی شده و ساعات صرف شده در 11حیاه کاری تقسیم میشد

از طرفی استفاده از یک برنامه زمانبندی مناسب میتواند فرد را

و ساعات کاری هر فرد در این دو هفته مشخص میگردید.

در امورات آموزشی ،تفریحی و بهبود کیفیت زندگی علمی ،اجتماعی

با در نظر گرفتن  336ساعت کل زمان مورد بررسی در دو هفته،

و خانوادگی یاریگر باشد که نتیجه آن نشاط در آموزش ،بهبود در

مدت زمان صرف شده در هر حیاه براساس درصد محاسبه گردید.

خدمات و ارتقای کیفیت زندگی خواهد بود.

به اینصورت که زمان صرف شده تقسیم بر  336و ضرب در 100

در حال حاضر با توجه به محدودیتهای زمانی به لحاظ کثرت
مراجعات بیماران نیازمند به دریافت خدمات درمانی و لزوم فعالیت
دستیاران در امر درمان ،در بسیاری موارد آموزش دستیار که مبتنی بر

شد .در مرحله آنالیز متوسط ساعات صرف شده دستیاران در هر
حیاه ،بین دستیاران جراحی هر رده تحصیلی (سال اول-دوم–سوم و
چهارم) بهدست میآمد.

ماالعه ،پژوهش و دسترسی به منابع علمی و اساتید میباشد

پس از آنالیز دادهها ،بازخورد نتایج حاصله طی یک جلسه نیم ساعته،

تحتالشعاع قرار گرفته و در بعضی موارد قربانی سایر امور درمانی

بهنحوی که مبین جایگاه دستیار در قیاس با همساالن تحصیلی خود و

شده و یا باعث آثار تاسفباری ناشی از جهل شده است.

همچنین سایر سالهای تحصیلی باشد ،به اطالع دستیار رسانده شد.

بررسیهای مختلف نشان داده است که افزایش میزان کار

برای اندازهگیری اثربخشی این خود ارزیابی و بازخورد از ابزار

دستیاران باعث افت کیفیت ،افزایش خاای دستیار ،کاهش میزان

دیگری استفاده شد .به این ترتیب که اثر این خود ارزیابی و بازخورد را

آموزش موثر و متاثر شدن کیفیت زندگی دستیار شده است.

5

در بهبود نتایج آزمونهای درونبخشی حیاه دانشی دستیاران و نتایج

از طرفی ماالعات متعددی وجود دارد که با مدیریت صحیح

ارزیابی توانمندیهای حرفهای آنان توسط اساتید مورد بررسی قرار دادیم.

زمان و برنامهریزی میتوان همین زمان محدود را هم مدیریت نمود و

پس از ارزیابی مجدد دستیاران توسط اساتید ،نتایج این ارزیابی
با ارزیابی پیش از مداخله (بازخورد) مورد مقایسه قرار گرفت .نمرات

کارایی بیشتری را شاهد بود.
با توجه به لزوم مدیریت در برنامههای آموزشی و درمانی جراحی
و با توجه به محدودیتهای زمانی ،مبحث مدیریت زمان مدنظر قرار
گرفته است و لزوم رعایت برنامه زمانبندی و پایش از نظر فعالیتهای
آموزشی خدماتی با هدف رسیدن به ساحی که از آموزش و خدمات
6

کمترین نمره ممكن صفر بود.
دادهها توسط نرمافزار

SPSS software, version 16 (IBM

) SPSS, Armonk, NY, USAآنالیز شد .برای بررسی مقایسهای
میانگین پیش و پس از مداخله آموزشی از روش

باالیی برخوردار باشد مورد توجه واقع شده است.

صورت گرفته

Paired t test

استفده شد P<0/05 .معنادار در نظر گرفته شد.

است ،هدف از این ماالعه بررسی تاثیر برنامه زمانبندی در بهبود و
ارتقای خدمات آموزشی–درمانی دستیاران جراحی عمومی بیمارستان
حضرت امام خمینی (ره) در بهمن  1394تا اسفند  1394بود.

يافتهها
در مجموع  18رزیدنت وارد ماالعه شدند که مشخصات آنها

روش بررسي
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جدول  :1مشخصات افراد شركتكننده در مطالعه

زمان استراحت و اورژانس در دستیاران سال اول و زمان ماالعه

متغير

در دستیاران سال چهارم بیشتر بود .زمان شرکت در کالسهای

جنسيت

آموزشی در دستیاران سال دوم بیشتر بود (جدول .)2

مرد

(10)%556

زن

(8)%44/4

سن (سال)
دستيار سال

30±3/7

يک

(6)%33/3

دو

(4)%22/2

سه

(4)%22/2

چهار
وضعيت تاهل

(4)%22/2

مجرد

(12)%66/7

سوم تفاوت معناداری نداشته است .میانگین تمامی نمرات انتهای ماالعه

متاهل

(6)%33/3

بهجز قضاوت بالینی بهطور معناداری بیش از ابتدای ماالعه بود (جدول .)5

میانگین نمره بخش در ابتدا و انتهای ماالعه در دستیاران سال
چهارم از همه بیشتر ،و دستیاران سال اول از همه کمتر بود (جدول  3و
 .)4میانگین نمره بخش ،پیش و پس از ماالعه بهطور معناداری افزایش
یافته استP=0/002 .

مقایسه تغییرات نمرات در سالهای مختلف نشان داد که افزایش نمره
در سال چهارم بهطور معناداری بیش از سالهای دیگر بوده است و افزایش
در سال اول از همه کمتر بوده است ،اما افزایش نمره در سالهای دوم و

جدول  :2يافتهها در دستياران سالهاي مختلف

استراحت

سال

زمان تردد

8±4/6

12±9/2

زمان

زمان

ويزيت

درمانگاه
6±1

6/5±6/8

اتاق عمل

60±8/2

كالسهاي

امور

آموزشي

شخصي

4±3/3

26±4/7

اورژانس

35±6/5

اوقات

فاصله

زمان

فراغت با

زماني بين

مطالعه

اقوام و

دو مورد از

دوستان

موارد بال

7±12/7

3/5±4/5

11±7/1

اول
سال

14/5±4/6

90±9/2

7/5±1

43±6/8

80/5±80/2

9/5±3/3

8/2±6/5

21±4/7

36/5±12/7

5/5±4/5

20±7/1

دوم
سال

15/5±7

91/7±13/5

40/5±12/8

13±7/3

5/7±2/9

76±5/9

29/2±7/4

7/7±3/3

21/2±14/7

16/7±11/5

18/5±8/1

سوم
سال

9/25±3/7

77/7±13/5

9/25±3/7

9/25±1/7

73/7±10/3

8/5±1/2

11/5±3/4

28±10

44/2±20/4

10/5±47/7

8/2±2/8

چهارم
آزمون آماری

Kruskal–Wallis

نمره بخش

قضاوت باليني

رفتار

وقتشناسي

وظيفهشناسي

دستيار بهعنوان معلم

سال اول

39/1±48

78/3±4

76/6±5/1

78/3±4

75±5/4

70

سال دوم

54/3±6/1

80±7

77/5±12/5

77/5±25

77/5±18/4

77/5±11/9

سال سوم

558±2/6

72/5±9/5

72/5±9/5

72/5±9/5

67/5±9/5

72/5±5

سال چهارم

63/5±6/5

81/2±4/7

81/2±2/5

82/5±9/5

83/7±4/7

77/5±5

آزمون آماری

Kruskal–Wallis
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جدول  :4ميانگين نمرات در انتهاي مطالعه
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
آزمون آماری

نمره بخش

قضاوت باليني

رفتار

وقتشناسي

وظيفهشناسي

دستيار بهعنوان معلم

42/9±9/4
67/5±17/1
62/8±1/8

74/7±6/6
78/4±11/5
82/3±3/6

85/6±2/1
88/7±7/7
83/4±7/4

88±3
87/1±11
89±9/4

86±2/7
87/6±9/2
86/8±9/8

75/1±8/9
79/4±8/2
77/1±6/8

78/3±3/4

82/7±6

86/8±1/8

89/4±7/3

98/8±4/3

81/2±4/1

Kruskal–Wallis

در ماالعهای  Durkinو همكارانش بیان کردهاند که کاهش

بحث

ساعت کار دستیاران اثر سو بر مهارتهای جراحی آنان نداشته ولی

میانگین نمره بخش ،پیش و پس از ماالعه به طور معناداری

باعث بهبود آموزش آنان میشود.

8

افزایش یافت و همچنین مقایسه تغییرات نمرات در سالهای

در ماالعه ای که توسط  Chungو همكاران صورت گرفت ،نه

مختلف نشان داد که افزایش نمره در سال چهارم به طور معناداری

دستیار جراحی وارد ماالعه شدند و برنامه مبتنی بر هدف شامل

بیش از سال های دیگر بوده است و افزایش در سال اول از همه

فعالیت هایی چون اولویت صرف وقت در اتاق عمل و درمانگاه و

کمتر بوده است .متعاقبا ضمن پایش ثانویه ساعت فعالیت دستیاران

کنفرانس ها ،میزان رضایت دستیاران ،خستگی فیزیكی و استرس

در دوره های مختلف تحصیلی مشخص گردید که دستیاران سال

ذهنی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج ماالعه آن ها نشان داد که

اول از متوسط ساعت استراحت بیشتری برخوردار بودند که این

انجام کار مبتنی بر هدف باعث کاهش هدر رفتن ساعات کاری و

عمدتا به علت مشارکت کمتر این گروه در اتاق عمل بوده و

مدیریت بهتر زمان کاری میشود .با کاهش استرس ،رضایت کاری

کمترین میزان استراحت مربوط به دستیاران سال چهارم با متوسط
 134ساعت گزارش گردید.

دستیاران افزایش یافت.

9

در ماالعهای که توسط  Yaghoubianو همكاران صورت گرفته

در این بین ،دستیاران سال چهارم رتبه اول و دستیاران سال

بود ،نتایج کولهسیستكتومی و آپاندکتومی در بیمارانی که توسط

دوم جایگاه بعدی را در گروه پر خدمت و پر آموزش به خود

دستیاران با  16ساعت کار در هفته با گروه دیگری که بیشتر از 16

دادند .دستیاران سال سوم در رده چهارم قرار گرفتند

ساعت در هفته کار میکردند مقایسه شد ،مشخص شد که استراحت

اختصا

ولی ،با تفكیک فعالیت های آموزشی و خدماتی ،دستیاران سال

10

تاثیری بر میزان موفقیت جراحی در شب ندارد.

چهارم در جایگاه نخست آموزشی و دستیاران سال اول در جایگاه
نخست فعالیت های خدماتی قرار کرفتند.
در ماالعه ای که توسط  Ochoaو همكارانش ترتیب داده شده

ابتداي مطالعه

انتهاي مطالعه

P

51/6±10/8

60/5±16/8

0/002

78±6/6

79±7/6

0/4

86/1±5

<0/001
<0/001

دستیاران در گروه کم آموزش و پر خدمات قرار گیرند و این

نمره بخش

مالب د ر ماالعه ما نیز مشابه بود .دستیاران سال اول که حدود

قضاوت باليني

 165ساعت فعالیت داشتند از کمترین میزان بهره آموزشی حدود

رفتار

76/9±7/8

وقتشناسي

77/7±12/6

88/3±7

وظيفهشناسي

75/8±11

87/4±6/3

<0/001

دستيار بهعنوان معلم

73/8±6/7

77/8±7/2

0/01

 70/4ساعت برخوردار بودند .ولی این نتیجه در خصو

دستیاران

سال چهارم صادق نبود و علی رغم ساعت طوالنی فعالیت خدماتی
از بهره آموزشی بیشتری برخوردار بودند.

7
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در ماالعه حاضر مشخص گردید علیرغم اینکه دستیاران سال

مستقیما با مدیریت زمان ارتباط داشتند نظیر رفتار حرفهای،

سوم از ساعات انجام فعالیت خدماتی کمتری نسبت به سایر دستیاران

وقتشناسی و وظیفهشناسی را نشان داد که البته دستیاران سال سوم

برخوردار بودند ولی این کاهش انجام فعالیتهای خدماتی منجر به

رشد چشمگیرتری را در این اندکس نشان دادند .البته هرچند این

بهبود وضعیت آموزشی نشده بود ،بلكه صرف وقت در سایر امور

نتایج نیز از نظر آماری معنادار نشدند ولی میتواند اهمیت پایش و

رفاهی و شخصی دستیار گردیده بود.

ایجاد بازخورد در مدیریت زمان توسط دستیاران را بیان نماید و از

دستیاران پس از انجام مداخله تحت ارزیابی مجدد قرار گرفتند که

این راه بر پیشرفت آموزشی آنان اثر چشمگیری بگذارد هرچند که در

نتایج شایان توجهی حاصل گردید .مقایسه نمرات دستیاران پیش و پس

قیاس با نمرات پیشین و ارزیابیهای درونبخشی ،نمرات پس از

از مداخله ،روشن نمود که دستیاران سالهای اول و چهارم بهطور

مداخله در بسیاری از موارد افزایش نشان میداد ولی با توجه به

معناداری با افزایش نمره مواجه گردیدند .این افزایش نمره در بررسی

جامعه آماری این ماالعه ،نتایج حاصله از نظر آماری معنادار نشدند.

نمرات دستیاران سالهای دوم و سوم نیز وجود داشت ولی از نظر آماری

از آنجا که وقت قابل ذخیره و تولید نمیباشد و با در نظر گرفتن

معنادار نبود و این در حالی بود که دستیاران سال اول و چهارم از نظر

این نكته که آموزش دستیاری بهخصو

در رشتههای جراحی نیازمند

میزان ساعات انجام فعالیتهای خدماتی در جایگاه باالتری قرار داشتند.

ماالعه و فعالیتهای عملی بهصورت همراه میباشد ،بنابراین مدیریت

شایان ذکر است در آنالیز شاخص قضاوت بالینی ،دستیاران سال
سوم نسبت به سایر گروههای دستیاران از رشد قابل توجهی در این
اندکس برخوردار بودند هرچند این میزان افزایش در اندکس یاد شده

زمان در آموزش دستیاری اهمیت خود را بیش از پیش نشان میدهد.
نتیجهگیری :مدیریت زمان میتواند عملكرد آموزشی و
درونبخشی دستیاران جراحی را بهنحو قابل توجهی بهبود دهد.
سپاسگزاری :این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی تحت

از نظر آماری معنادار نشد.
با در نظر گرفتن ماهیت ایجاد نگرش و قضاوت بالینی در بین

عنوان بررسی تاثیر مداخالت آموزشی در زمینه برنامه زمانبندی

دستیاران شاید این نكته دور از ذهن نمیماند ،زیرا ایجاد قضاوت

برنامههای کاری دستیاران جراحی عمومی بیمارستان حضرت امام

صحیح بالینی مبتنی بر افزایش دانش و تجربه دستیار میباشد و این

خمینی (ره) در ارتقای کیفیت آموزش و عملكرد دستیاران مصوب

خود نیازمند زمان میباشد و طبعا در فاصله زمانی کوتاه پس از

دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال  1394با کد  30356میباشد که

مداخله و ارزیابی مجدد حاصل نمیشود.

با حمایت دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

این ماالعه افزایش نمره اکیتسابی دستییاران در پارامیترهایی که

اجرا شده است.
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Background: Time management is effective in controlling stress especially for medical
residents. Time management in the surgical field and residential education is very
important as they are directly involved in treating patients. Proper time management
will help decrease work-related stress and increase efficacy, although there is no time
management in medical courses. There are few studies in Iran in this field. So, we
designed this study to assess the effects of time management on improvement of
educational and therapeutic services in surgical residents of Imam Hospital.
Methods: This before–after study was done in Imam hospital between February-March
2015. In this before-after study, 18 surgical residents of Imam Hospital (residents of 1-4
years), were enrolled. Their activities were evaluated in 11 scopes. To evaluate the
effects of this self-evaluation, 5 scopes were assessed by the staff. The time during two
weeks spent on each item was claimed as a percentage of 336 hours in two weeks. The
self-assessment results and their effects on their scores were considered. Data regarding
age, sex, and marital status were also gathered. Data were analyzed using SPSS
software.
Results: Eighteen residents were enrolled in this study. Ten residents were male
(55.6%) and eight were female. Six (33.3%) were married. The mean age was 30±3.7
years. Resting time and emergency room time were significantly higher in the first-year
residents while studying time was higher in the fourth-year residents. Second-year
residents spend more time in training classes than others. The mean score at the
beginning and the end of the study was highest in the forth-year residents and lowest in
the first-year residents. All scores at the end of the study were significantly higher than
the beginning except clinical judgment. The increase of the mean overall score was
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significantly higher in the fourth-year group and lowest in the first-year group.
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Conclusion: Time management could improve the educational performance of surgical
residents.
Keywords: Iran, residents, surgery, time management.
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