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  مقاله پژوهشي 
  

در  يمداخالت ابزار شگاهيآزما مورد در يروانپزشك ارانيدست دگاهيد نييتب
 يفيكي مطالعه كي :يروانپزشك

 
  ، رؤيا مالباشي، مهسا وهمن*مصطفي نجفي، فريبا جوكار

  
 

  چكيده
 يهاالشچامروزه با  يآموزش پزشك ييبه عنوان جز ينياست. آموزش بال يريادگي – ياددهي نديفرآجزاي از ا يكي يآموزش طيمحمقدمه: 

راه  با توجه بهوجود دارد.  يو درمانگاه يمارستانيب ينيبال يهاطيمتفاوت از مح ينيبال يآموزش يهاطيامروزه مح .ستا روبرو يمتعدد
مداخالت  گاهشيدر آزما يروانپزشك ارانيدست ديدگاه نييحاضر با هدف تبي مطالعهاندازي آزمايشگاه ابزاري در گروه روانپزشكي اصفهان، 

  انجام شد. هاناصف يدانشگاه علوم پزشك يدر روانپزشك يابزار
 يت ابزارمداخال شگاهيآزما كه دوره يارانيدست هيانجام شد. كل مندهدفگيري كه با روش نمونه ياكتشاف يفيكي مطالعه نياها: روش

پژوهش از  نيدر ا هاداده آوريجمعجهت  نفر). 9( به شركت در پژوهش بودند وارد مطالعه شدند. ليو ما بودند را گذرانده يدر روانپزشك
  مضمون انجام گرفت. ليتحل متن مصاحبه با استفاده از ليو تحل هيروش گروه متمركز استفاده شد. تجز

به  " گريداي قصه يروانپزشك ياريدست"و  "نواي عرصه يمداخالت ابزار" شگاهيدو مضمون آزما ييبا استفاده از روش استقرانتايج: 
 گاهشيآزماجزاي ا "مضمون مشتمل بر ريدو زي رندهيدو مضمون در برگ نيكه هر كدام از ا ديپژوهش آشكار گرد نيا يهاآمد از داده دست

  بود." يمداخالت ابزار شگاهيآزما يايو مزا "يمداخالت ابزار
تجارب  جاديآن منجر به ا تيو با توجه به ماه است گرفته ررا در ب ينيبال طيمح كيجزاي ا يرمداخالت ابزا شگاهيآزماگيري: نتيجه

  .شده است ارانيمثبت در دست
  

  .يپزشك ارانيدست ،يروانپزشك ينيآموزش بال ،يآموزش پزشك ،يآموزش طيمحهاي كليدي: واژه
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مقدمه  

 با حضور انياست كه در آن دانشجو ينديفرا ينيآموزش بال
به كسب مهارت پرداخته و  يجيبه صورت تدر ماريب نيبر بال

 يكسب شده برا يمنطق يهااستدالل اتيبا استفاده از تجرب

                                                 
 تيريمد ،ي)، گروه آموزش پزشكاري(استاد جوكار بايدكتر فرنويسنده مسؤول:  *

. رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يمطالعات و توسعه آموزش پزشك
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 .رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش پزشك

najafimostafa@med.mui.ac.ir)كارشناس ارشد ، يمالباش اي)؛ دكتر رو

 يها). آموزش در بخش1شوند(مي آماده ماريحل مشكالت ب
 ياكافن ييشناآ ،مدون يفقدان برنامه كارآموز ليبه دل ،ينيبال

ابل ق ريتداخل غ ،يو گروه ينيبال سيتدر يهااستادان با روش
ت با صالب يطيمح ،با آموزش يدرمان يخدمات بهداشت كيتفك
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ه دارد ب يخشن و متفاوت از آموزش در كالس نظرنسبتاً و 
 يهانبود برنامه ليدر بدو ورود، به دل انيكه دانشجو يطور
با  قيمناسب و تطب يريادگي بهقادر  ،ينيبال طيبا مح ييآشنا

وزش آم طيمح تي. به علت تفاوت در ماهستندين ينيعرصه بال
 نيا يشناخت و بررس ينظر يآموزش يهاطيبا مح ينيبال
تواند اثر بخش باشد. مي ينيآموزش بال يدر اثربخش هاطيمح
 نييدر تع مؤثرعوامل  نيترمهماز  يكي يآموزش طيو مح جو
 نيترمهماز  يكي). 2است( يريادگيتجارب  تيماه

 طيمح تيفيك ،يآموزش عال تيفيدهنده كنشان يهاشاخص
و هم گيري هم قابل اندازه يآموزش طياست. مح يآموزش
 نديو فرآ طيمح تيفيتوان كمي نيبنابرا ،است رييقابل تغ

 يمروري مطالعه جيراستا نتا نيكرد. در هم تيآموزش را تقو
 2014تا  1995 يهالدر فاصله سا شدهانجام  يهابر پژوهش

شده بود نشان داد كه  يبررس يآموزش طيكه در آنها مح
ل عوام ،يكيزيف طيشامل چهار عنصر مح ينيبال طيمحجزاي ا

 يو محتوا يساختار فرهنگ ط،يحاكم برمح يتعامل يروان
  .)3(است يريادگي ياددهي

 يريادگي طيمح كيكه  هستند دهيعق نيبر ا نياز محقق ياريبس
است. به  ي، ضرورمؤثر يآموزش پزشك يكننده براتيحما
 ياديز تياز اهم يآموزش طيمح يابيو ارز يبررس ليدل نيهم

 يبرا ييبرخوردار است. درحال حاضر استاندارد طال
 ينيبال طياز مح يپزشك انيو دانشجو ارانيدرك دست يابيارز
موضوع با توجه  نيا يندارد. استفاده از پرسشنامه برا جودو

 يهااغلب پرسشنامه ،ينيبال طيمفهوم مح يبه گستردگ
   .شودمي را شامل يطوالن

با  ينيآموزش بال يهاطيمح يارتقا يراستا راي ددر مطالعه
از  ديمتمركز و بازد يهاگروه زايبا اج ابانيارز استفاده از

در  ارانيدست يهادگاهيدر ارتباط با د ينيبال يهاطيمح
كردند. در  اطالعات الزم را كسب ينيبال طيخصوص مح

 ابانيارز ميدو منبع ت نياطالعات كسب شده از ا يراستا
به  ينيآموزش بال طيبهبود مح يرا برا يشنهاداتيپ يرونيب

بر  يمطالعه مرور كيدر . )4نمودند( ه مورد نظر ارائهمؤسس
مطالعات  ينيبال طيمح يابيموجود در خصوص ارز يابزارها

 هيقرار گرفت. كل يمورد بررس 2014انجام شده از سال 
در  يشواهد ازمندني هاپژوهش نيبه كار رفته در ا يابزارها

وجود دارد  كرديحال دو رو نيبودند. در ا اعتبار خصوص

با مطالعات متعدد شواهد الزم در خصوص اعتبار اين كه  يكي
 يبه سمت طراحاين كه  ايابزارها موجود را به دست آورد و 

 اناريو دست يپزشك انيدرك دانشجو يابيارز ديجد يهاابزار
دو  يبر رواي در مطالعه .)5(حركت نمود ينيبال طياز مح

با استفاده از پرسشنامه  يپرستار انيگروه از دانشجو
CLE I انيدو گروه دانشجو نيب ينشان داد كه تفاوت جينتا 

 .)6(وجود نداشت ينيبال طيدر خصوص درك آنان از مح
به منظور  يديجد يكردهايالزم است تا از رو نيبنابر ا

موجود در آن استفاده  يو ابزارها يآموزش طيمح يررسب
آموزش  طيداشت كه مح انيب نيتوان چنيكرد. در مجموع م

 يفيو ك يكم يكردهايگوناگون و با رو ياز منظرها ينيبال
مطالعه  نيراستا چند نيبوده است. در ا يمورد توجه و بررس

 ينيلاآموزش ب طيچند بعد از مح اي كي يبر رو يبيو ترك يفيك
 ينظر يهادگاهيرا با د يمتعدد يهامضمون اند.تمركز نموده

 يسرپرست يهابا مدل ينيبال يمتفاوت در ساختارها
تجربه  يفياز مطالعات ك يگروه اند.استخراج نموده

است  قرار داده  يمورد بررس ينظر كل كيرا از  انيدانشجو
 گيريقرار يدر ط انيدانشجو نانياطم ياي كه ارتقابه گونه
و بر ساختار،  ه استرا مورد توجه قرار داد ينيبال طيدر مح

ه مودن تأكيدفرصت تفكر و مورد احترام قرار گرفتن  بازخورد،
 ازين در مطالعه پاپ و همكاران انيدانشجو ني). همچن2(است

 ريرا احساس كرده بودند. از سا تيبه احترام و حما
توان به داشتن مي مطالعه نيحاصل شده از ا يهامضمون

  ).3نام برد( يتيكسب استقالل در كار و خودهدا يفرصت برا
دچار  زيدرمان ن يهاوهيو ش يآموزش يهاطيامروزه مح 
 نياز بال انيكه دانشجواي گونه به اند.شده يشگرف راتييتغ
آموزش هر  يبرا ينيبال يهامهارت يهاشگاهيبه آزما ماريب

 ريدهه اخ كي طي در اند.سوق داده شده تر قيچه بهتر و دق
 يدر ساختارها ياديز زانيبه م يمجاز تيواقع يهاافزارنرم

 نيتربيشو اند افتهيسالمت روان كاربرد  يهاسالمت و بخش
و درمان اختالالت  يابيدر ارزاند هم كه داشته ينقش

دو موضوع  يمداخالت ابزار شگاهياست. در آزما ياضطراب
 يهايبر باز يمبتن يهاو درمان ينيعرصه آموزش بال

 تااند در كنار هم قرار داده شده دبكفي ويو باي انهيرا
 يروانپزشك ارانيدست يرا برا دار معنا يريادگي يهافرصت

 يريحوزه به كارگ است كه يلدر حا ني. اديفراهم نما
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نو ظهور اما به سرعت  يدرمان اختالالت خلق براي هاافزارنرم
   در حال گسترش است.

با هدف  يفيمطالعه ك كيمطالعه در قالب  نياساس ا نيا بر
ت مداخال شگاهيدر آزما يروانپزشك ارانيدست دگاهيد نييتب

دانشگاه علوم  يدر بخش روانپزشك يدر روانپزشك يابزار
   .اصفهان انجام شد يپزشك

  
  هاروش

ت است. تمايل به سم ياكتشاف يفيكي مطالعه كيمطالعه،  نيا
 اين پذيرش از نشان اخير يهاسال در كيفي يهاپژوهش
 پژوهشگران ميان در آن از حاصل يهايافته به اعتماد و شيوه

   .)7(است علمـي يهايافته چاپ بستر عنوان به مجالت و
گيري مطالعه از روش نمونه شناسي توجه به روش با

استفاده شد. با توجه به دو شاخص مهم در انتخاب  مندهدف
 ياز دو شاخص برازندگ ،يفيك قاتيدر تحق كنندگانمشاركت

تجارب و سؤال پژوهش و مطلع خوب بودن، جهت انتخاب  نيب
 نيدر ا ني). بنابرا5مطالعه استفاده شد( نيدر ا هانمونه

 يكه دوره كارورز يروانپزشك ارانينفر از دست 9 ژوهشپ
به  ليو ما را گذرانده بودند يمداخالت ابزار شگاهيدر آزما

  وارد پژوهش شدند.  ،شركت در پژوهش بودند
 طياز مح كنندگانشركت دگاهيد نييو تب يمنظور بررس به

از روش مصاحبه از نوع گروه متمركز استفاده شد.  يآموزش
افراد  نيتعامل ب قيكه گروه متمركز از طر نيبا توجه به ا

و  دگاهيكنندگان دمشاركت و شودمي حاصل كنندهشركت
 زيرا ن نيريو تجربه سا دگاهيد كنند ومي انيتجربه خود راب

به . )6(پژوهش بود نيا يبرا يبه نظر روش مناسب .وندشنمي
 مكان و ساعت كنندگانحضور مشاركت ليمنظور تسه

وابسته به دانشگاه علوم  ديخورش مارستاني(ب برگزاري
 6. ديدگر نيياصفهان) گروه متمركز با توافق آنان تع يپزشك

ا ب ركزنفر در گروه متمركز شركت كردند. جلسه گروه متم
چه  يستيبا ينيآموزش بال طياز نظر شما مح" يكل سؤال

ت سؤاالآغاز شد و در ادامه با  "داشته باشد ياتيخصوص
. در ديساعت به طول انجام 2جلسه  نيته شد. اگرف يپ يبيتعق

روه گ جينتا بيتعق يبرا يادامه مطالعه، از سه مصاحبه انفراد
 40تا  30 نيبمتمركز استفاده شد. مدت زمان هر مصاحبه 

  بود. قهيدق

مضمون در چارچوب ارائه  ليو تحل هيپژوهش از تجز نيدر ا 
منظور پاسخ در شش مرحله به  شده توسط كالرك و براون

به سئوال پژوهش استفاده شد در ادامه هرمرحله به  يده
  .ردگيمي مورد بحث قرار بيترت
  

  هابا داده يياول: آشنا مرحله
گروه متمركز در همان  انيراستا پژوهشگر پس از پا نيدر ا

مصاحبه با استفاده از  ينسخه نوشتار هيروز اقدام به ته
كرد. مصاحبه به  lyric maker تيو قابل jet audio افزارنرم

متون  نيسپس ا .ديگرد ليتبد يطور كامل به نسخه نوشتار
  .شد داده انتقال كلمات پردازش افزارنرم طيبه مح

افراد حاضر در گروه  يهامرحله ابتدا متن صحبت نيا در
بار به طور كامل توسط پژوهشگر خوانده شد و  كي متمركز
از متن كه  ييهابخش گذاريو نشانه برداري ادداشتيسپس 
 نيصورت گرفت. به دنبال ا بودند، يموضوع رندهيدر برگ
 يهاپرونده ليتبد نياستخراج شد. همچن هياول يهااقدام كد

 ليموجب تسه زيتوسط محقق ن ينوشتار يبه محتو يصوت
  شد.  ييمرحله آشنا

  
  ياصل ياستخراج كدها دوم: مرحله

در  هياول يهاكد هاتشابه و تفاوت هيمرحله بر پا نيا در
  را شكل دادند. ياصل يهاقرا گرفتند و كد ييهاگروه

  
  ها،مضمونهامضمون ريتوسعه ز سوم: مرحله

 پرداختمي شده فيتعر يهاكد ليمرحله محقق به تحل نيا در
 نيمضام رزي ،هاتفاوت و هاتشابه حسب بر هاكد بيتا از ترك
  .آشكار شوند نيو مضام

  
  نيچهارم: مرور مضام مرحله

 رياستخراج شده مرتبط با هر ز يهاكد هيمرحله كل نيا در
 نيهماهنگ ب يو مضمون خوانده شد تا بتوان الگوها مضمون

  كرد.  ييآنان را شناسا
  

  هامضمون يگذارو نام فيتعر پنجم: مرحله
مرتبط به هر مضمون مجددا  يهاداده هيمرحله كل نيا يط در

از استحكام الزم برخوردار  ليشد تا تحل يمطالعه و بررس
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 ريشده و ارتباط آن با سا فيهر مضمون تعر نيشود. همچن
  شد. فيو تعر نتعيي هامضمون

  
  هاافتهيگزارش  هيششم:ته مرحله

 ديمف يهاافتهي دتولي منظور به هابه اعتبار داه يابيدست يبرا
 ،هامدت محقق با داده يطوالن يريچون درگ ييهاكارراهاز 

به  هاافتهيارائه  ،كنندهمشاركت ينبازبي از استفاده
 ستند،ين قيتحق ميمستق ريكه درگ يو افراد كنندگانمشاركت

 استفاده شد.

 سازي مراحل آماده هيانجام كل قيدر پژوهش حاضر از طر
 يبخش ناناطمي و محقق توسط هامصاحبه ينوشتار يمحتو

 تيدر مورد محرمانه ماندن اطالعات قابل كنندگانبه مشاركت
 سه توسط هاداده ينيبازب نيهمچن شد. تتقوي هاه اعتماد داد

ه ك پزشكي آموزش در متخصص دو ،كنندگانمشاركت از نفر
 امانج هاداد تيقابل شيمشاركت نداشتند جهت افزا قيدر تحق
 قيتوسط همكاران تحق يمراحل كدگذار ني. عالوه بر ادگردي

 توافق حاصل نديفرا نيتا در ا گرفتمي قرار ينيمورد بازب
با  ،مطالعه نياعتماد در ا تيقابل يگردد. به منظور بررس

و مشاهده، محقق در جهت  يدانيم يهاادداشتياستفاده از 
  .برداشت اعتماد داده گام شيافزا

در نظر گرفته  ريپژوهش موارد ز يجوانب اخالق تيرعا جهت
  شد.

مصوب در دانشگاه علوم  يمطالعه بر اساس طرح پژوهش نيا
آن  ياجرا ياصفهان انجام گرفته و از نظر اخالق يپژشك

از  نامه يبالمانع اعالم شده است. پژوهشگر با ارائه معرف
به  يمحترم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشك ريمد
مراحل پژوهش  هيمراجعه نمود و در كل ديخورش مارستانيب

در  يبه صورت شفاه تيبا اعالم رضا كنندگاناركتمش
اده د نانياطم كنندگانشركت هيپژوهش شركت نمودند. به كل

از مطالعه خارج  توانندمي شد كه در هر مرحله از پژوهش
به  قيمراحل تحق هيدر كل يشوند. حفظ گمنام

ا مدارك ب هيراستا كل نيو در ا ديرداعالم گ كنندگانمشاركت
 هيداده شد كه كل ناني. به افراد اطمشد ثبت دهياستفاده از كد

مربوط به پژوهش دور از  يكيالكترون يهامدارك و پرونده
  .گرددمي يگانيبا گرانيدسترس د

  
  نتايج

 در كنندگانمشاركت يتيو موقع كيمشخصات دموگراف
  .است شده ارائه 1 جدول

  
  كنندگانمشاركت يتيو موقع كيمشخصات دموگراف :1جدول

  زن  مــرد  خصوصيات
  6  3 فراواني

  35  سال 47 ميانگين سني
  نفر3  نفر1  سابقه كار پزشكي

  
گروه متمركز انجام شده با  يفيك يمحتو ليتحل از

 هياستخراج شد و بر پا هيكد اول 190 كنندگانمشاركت
 هيبه دست آمد. سپس بر پا اصلي كد 60 هاتفاوت و هاشباهت

 دقت هاشباهت و هاتفاوت به آمد عمل به هاكه از كد يفيتعار
 نيهم رد. گرفت شكل هامضمون ريز هيپا نير اب و شد توجه و

 هاشباهت هيو سپس بر پا ديمضمون آشكار گرد ريز 4 راستا
و ادغام آنان،  هامضمون ريو ز ياصل يهاكد نبي هاوتفاوت
 يهاداده ليو تحل هياساس تجز ناي بر. شد آشكار هامضمون

 جيشد. نتا يمضمون اصل2مطالعه منجر به آشكار شدن  نيا
ارائه شده  2 جدولدر  يفيك يمحتوا ليحاصل از تحل يكل

  است.

  
  يفيك ليتحل جيآشكار شده از نتا ياصل يهاو مضمون رمضمونيز ،ياصل يهاكد: 2 جدول

  مضمون مضمونزير كد اصلي
 دستيار بدون جايگاه •

 فشردگي برنامه •

 قوانين غير قابل انعطاف •

مشكالت دوره دستياري
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 احتمال آسيب •

 فشار روحي •

  فرسودگي •

  اي ديگردستياري روانپزشكي قصه ماهيت رشته روانپزشكي

 احترام •

 آموزش نظري •

 وظايف روشن •

 طول دوره •

 ساختار فيزيكي •

  تكنيك •

 
  
  
 ابزاريآزمايشگاه مداخالت جزاي ا

 
  

  
  
  

  اي نو در آموزشآزمايشگاه مداخالت ابزاري عرصه
  
  
 موضوع جديد •  

 نوع مددجو •

  جو آرام •

 ماهيت آزمايشگاه مداخالت ابزاري

  
اي ديگر با استفاده از مضمون دستياري روانپزشكي قصه

 مشكالت "هاي بندي زيرمضمونو با دسته ييروند استقرا
حاصل  "ماهيت رشته روانپزشكي "و  "دوره دستياري

كنندگان تجربه دهد كه چگونه مشاركتشده و نشان مي
هاي دوره دستياري روانپزشكي را جداي از ساير رشته

ي هايدانند. اين مضمون دربرگيرنده مشخصهتخصصي مي
گيري اين ديدگاه در دستياران است كه منجر به شكل

است و بر اين پايه دستياران انتظار دارند  روانپزشكي شده
هاي كه اين جنبه خاص بودن رشته در قوانين، عرصه

باليني آموزش و روابط آنان با اساتيد مورد توجه قرار 
كنندگان اينگونه بيان گيرد. در اين رابطه يكي از مشاركت

  كند:مي
هاي روانپزشكي هستيم مثال وقتي ما در بخش اورژانس"

ر بدترين موقعيت قرار دارد و در اين ميان حتي بيمار د
 .ساله) 32(زن، "تهديد جاني وجود دارد

كنندگان اين نكته را بيان نمودند كه ديگر مشاركت يياز سو
اي است كه ماهيت رشته روانپزشكي و مددجويان به گونه

نمايد. در هاي اجتماعي در جامعه ميآنان را درگير آسيب
  كند:كنندگان بيان ميمشاركتاين رابطه يكي از 

هاي اعصاب و هاي ناشي ار بيماريبحث اعتياد، طالق"
ي اينها بار اضافي است كه رزيدنت .....همه.روان و

  .ساله)36(زن،"كشدروانپزشكي به دوش مي
كه براي رشته  ييهاكنندگان بر پايه مشخصهمشاركت

تحمل  روانپزشكي قائل بودند كه اكثرا در راستاي

ارهاي روحي بود، قوانين آموزشي را در تعارض با فش
ديدند. در اين رابطه يكي از ماهيت رشته مي

  كند:كنندگان اظهار ميمشاركت
مثال من ديشب كشيك اورژانس داشتم و شيفت پركاري "

هم بوده حاال مثال نتونستم كاري كه استاد محول كرده رو 
ه انجام بدم بايستي شرايط خاص ما در نظر گرفت

  .ساله) 31(زن، "شود
هاي باليني متداول در آموزش دستياران بنابراين عرصه

هاي جسمي و رواني است كه روانپزشكي توام با تهديد
  كند.آموزش اين گروه از فراگيران را باچالش مواجهه مي

اي نودر آزمايشگاه مداخالت ابزاري عرصه"مضمون 
آزمايشگاه جزاي مشتمل بر دو زيرمضمون ا "آموزش

آزمايشگاه مداخالت ابزاري اهيت مداخالت ابزاري و م
از اين عرصه  ييهااست. اين مضمون دربرگيرنده جنبه

آموزش باليني است كه منجر به ايجاد ديدگاه مثبت در 
هاي مورد دستياران روانپزشكي شده است. از عمده جنبه

كنندگان جو احترام در محيط است. توسط مشاركت تأكيد
  كند:كنندگان بيان مياين رابطه يكي از مشاركت در
 ييهادر اينجا همه چيز در آرامش است و خبري از تنش"

با آرامش روي كار  .كه در بخش و بقيه جاها است، نيست
  .ساله) 47(مرد، "كنيمتمركز مي

اشتند د تأكيدكنندگان بر اين نكته ديگر مشاركت يياز سو
كه حدود و موارد وظيفه براي آنان روشن است. در اين 

  كند:كنندگان اظهار ميرابطه يكي از مشاركت
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ن ميدوني اال ببينيد وقتي توي آزمايشگاه هستي دقيقاً"
مثال ارزيابي پيشرفت درمان يا آموزش  ،چيكار بايد بكني

بازي به مددجو گاهي هم مددجو را حين كار با كامپيوتر 
هد ميكني. همه چيز روشنه، ابهام نداره اگر بيو فيدبك مشا

گيري و بعد كه خودت ادامه اون هم همينطوره اول ياد مي
  .ساله) 31(زن، "ميدي

از ديدگاه دستياران آموزش نظري بخشي از محيط باليني 
  است و اين را در كنار نو و جديد بودن اين حوزه مطرح 

  ند:ككنندگان بيان ميمشاركتدر اين رابطه يكي از  نمايند.مي
موضوع نقش بازي در اختالالت روانپزشكي و يا اين "

هاي جديد يه چيز جديدي است كه خوب ما بايد تكنولوژي
 يم كافيردانش نظري اون رو هم داشته باشيم و فقط بيا

(زن، "مثال چيكار ميكنه VRمثال همين نوروفيدبك يا  .نيست
  .ساله)34

كه آموزش و مواجهه با بيمار در  بنابراين در شرايطي
گيرد، حس خوبي در دستياران چنين محيطي انجام مي

مضمون مزاياي شود كه موضوع در زيرايجاد مي
گردد. در كنار اين آزمايشگاه مداخالت ابزاري آشكار مي

ها نقطه مقابل ديگري نيز وجود دارد و ماهيت ديدگاه
د. گيررا دربرمي ابزاري و تكنيكي بودن كار در اين محيط

  كند:كنندگان بيان ميدر همين رابطه يكي از مشاركت
فردا كه من در مطبم نميخوام بشينم  .اين كار من نيست"

اين كار رو انجام بدم. نهايتش يه تكنيسين در كنارم اين 
  .ساله)31(زن، "كار رو انجام ميده و ضرورتي نميبينم

هم به همراه  اين عرصه جديد در عين حال با خود ابهام
شود كه در كتب دارد. در ديد كلي آن چيزي خوانده مي

مرجع باشد و در آزمون بورد مورد پرسش قرار گيرد. در 
  كند:كنندگان اينگونه بيان ميهمين رابطه يكي از مشاركت

ما در طي آموزش اين طوري باال اومديم آنچه كه تو تكس "
و اينجوري گفته شده حاال اين وضوع نه تو تكس هستش 

اين يه مقداري  .كه معلومه تو امتحان بورد هم نيست
  .ساله) 32(زن، "برامون ابهام مياره

اي ديگر و دو مضمون دستياري روانپزشكي قصه
اي نو در ارتباط آزمايشگاه مداخالت ابزاري عرصه

تجربه خوشايندي كه در  .تنگاتنگ با يكديگر هستند
اي نو در مضمون آزمايشگاه مداخالت ابزاري عرصه

شود به دنبال آشكار شدن مضمون آموزش آشكار مي
  اي ديگر است.دستياري روانپزشكي قصه

  
  بحث

 ارانيدست دگاهيد نييجهت تب يفيكاي مطالعه، مطالعه نيا
 ،يدر روانپزشك يمداخالت ابزار شگاهياز آزما يروانپزشك

 ارانياز منظر دست .اصفهان است يدانشگاه علوم پزشك
در  يروانپزشك يمداخالت ابزار شگاهيآزما يروانپزشك

 يروانپزشك ياريدست"جهت آشكار شدن دو مضمون 
اي عرصه يمداخالت ابزار شگاهيآزما"و  "گريداي قصه
 ني. ااست رمضمونيدو ز يكه هركدام خود دارا است "نو

ار آشك گريكديبا  هيرابطه دو سو كيدر  يدو مضمون اصل
 يروانپزشك ياريكه مضمون دستاي . به گونهدنديگرد
مداخالت  شگاهيامضمون آزمگيري بر شكل گريداي قصه
 جيداشته است. نتا ميمستق ينو اثراي عرصه يابزار

ز ا يعلل انتخاب رشته روانپزشك نييبا هدف تعاي مطالعه
و روانپزشكان نشان داد كه در گروه  ارانيدست دگاهيد

در  مؤثربه نسبت كم استرس از دالئل  يهاكيزنان كش
 ت،ومتفا يفرد صيخصا گريد ييانتخاب بوده است. از سو

 يبرنامه آموزش تيفيافراد، محتوا و ك يتجارب شخص
 ديجد يهامثبت درمان تأثيرو  ينيدر دوره بال يروانپزشك

در انتخاب و عدم انتخاب رشته  مؤثراز جمله عوامل 
پژوهش  ناي در .)8و7(اندشده يمعرف يروانپزشك

 يزيچرا رشته  نيدر ا ليتحص يروانپزشك ارانيدست
  كردند.  فيتوص يتخصص يهارشته رياز سا يجدا

نو در اي عرصه يمداخالت ابزار شگاهيمضمون آزما
بود.  يريادگي طيمح نيا يهايژگيو رندهيآموزش دربرگ

 ينيبال يريادگيتجارب  يبا هدف بررس يفيكاي در مطالعه
 طيانجام گروه متمركز، مح قياز طر يپزشك انيدانشجو

 ييهاامن و مشخص بودن انتظارات از مضمون يريادگي
 يدر راستا افتهي ني. اديمطالعه آشكار گرد نيبود كه در ا

نو در اي عرصه يمداخالت ابزار شگاهيمضمون آزما
از اي نهيزم -ي). توجه به عوامل ساختار9آموزش است(

است.  ينيبهتر در آموزش بال طيشرا جاديدر ا مؤثرعلل 
 ينيآموزش بال نديفرآ نييبا هدف تع يفيكاي در مطالعه

، "تجارب انيدانشجو در م يسرگردان"مانند  نيمضام
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). 10(ديدر ساختار و اتمسفر آموزش آشكار گرد يشانيپر
 شگاهيآزماجزاي ا رمضمونيز يدر راستا جينتا نيا

از  گريد يكي. است مطالعه نيدر ا يمداخالت ابزار
 يهايو آموزش، ادغام فناور يادغام فناور يهاطهيح

 يهاطيامروزه مح .)11مهارت است( يابارزي با هاگرحس
به سرعت در حال  تاليجيد يهايدر دوره فناور يآموزش

گوگل  نكيع ييكارااي است. در مطالعه يتحول و دگرگون
 قرار يابيمورد ارز يپزشك انيدانشجو ينيدر آموزش بال

كال تجربه  انيدرصد دانشجو 23نشان داد كه  جيگرفت. نتا
 يتجربه كل يابهام ول يكم ابتدادرصد  37خود را مثبت و 

 زني كنندگانمشاركت ).12خود را مثبت گزارش داده بودند(
 يدر روانپزشك يمداخالت ابزار شگاهيتجربه خود در آزما

 تجربه مثبت كنندهنمودند كه منعكس انيب ينيرا با عناو
 ،يروان نهيزم رندهيدر برگ يريادگي طيآنان بود. مح

 طيمح نيدر ا رانياست. فراگ يزشو آمو يكيزيف ،ياجتماع
. ردگيمي در آن صورت يغوطه ور شده و تعامالت آموزش

در توسعه  ينقش مهم يريادگي طيمح گريد ييسواز 
دارد. دو مضمون آشكار  رندگانيادگياي و حرفه يمعنو

 يآموزش طيمحجزاي ا نيا يمطالعه به خوب نيشده در ا
 هينموده و كل فيرا توص يمداخالت ابزار شگاهيدر آزما
 يابارزي مثبت را خود تجربه مجموع در كنندگانمشاركت

به سمت و  يسنت يهاطينمودند. سوق دادن آموزش از مح
 يهاطهيدر ح يكه بنابر توسعه فناور ييهاطيمح يسو

در  رسدمي به نظر ابنديمي و درمان توسعه صيتشخ
مورد توجه  يستبايمي تحول در آموزش يراستا
 ني. در ارديقرار گ يآموزش انريزبرنامهو  ناندكارادست

 ريسا زيو ن دياسات دگاهيد شودمي شنهاديراستا پ
و  جيو با توجه به نتا يردقرار گ يمورد بررس انيدانشجو

موضوع كاربرد  يواحد نظر ياقدام به طراح يسنجازين زين
  انجام شود. يدر روانپزشك ديجد يهايفناور

 آنان نيو والد انيشود تجربه مددجومي شنهاديپ همچنين
  .بررسي شود يمداخالت ابزار شگاهياز آزما

  
  گيرينتيجه

 يروانپزشك ياريدست"مطالعه دو مضمون  جيبر اساس نتا
اي عرصه يمداخالت ابزار شگاهيآزما"و  "گريداي قصه
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Explaining the Experience of Psychiatric Residents in the Laboratory 
of Instrumental Interventions in Psychiatry: A Qualitative Study 
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Abstract 
 
Introduction: Educational environment is part of the teaching-learning process. Clinical training, as a part 
of medical education, is now facing numerous challenges. Nowadays, there are clinical training environments 
different from hospital and clinic environments. Considering the establishment and operation of the 
instrumental lab in the department of psychiatry in Isfahan University of Medical Sciences, this study was 
conducted to explain the views of psychiatry residents on the instrumental interventions lab in the department 
of psychiatry, Isfahan University of Medical Sciences. 
Methods: This qualitative, exploratory study was conducted using purposive sampling. All the residents who 
had completed the course of instrumental interventions lab in psychiatry and were willing to participate were 
included in the study (n = 9). Data were collected through focus group discussions. Interview transcriptions 
were analyzed by means of thematic analysis. 
Results: Drawing on the inductive technique, two main themes emerged: “instrumental interventions lab, a 
new field in education” and “psychiatry residency, another narrative”. Each of these themes consisted of two 
subthemes “components of instrumental interventions lab” and “benefits of instrumental interventions lab”. 
Conclusion: The instrumental interventions lab encompasses the components of a clinical environment, and 
given its own nature, has led to positive experiences for the residents. 
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