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زمینه و هدف :روشهای مرسوم سخنرانی و آموزش تئوری ،از سالها قبل برای آموزش روانپزشکی به دانشجویان دوره پزشکی عمومی استفاده شده
است .اما در سالیان اخیر ،استفاده از تکنولوژیهای جدید مانند فیلمهای ویدئویی برای این منظور ،به تدریج راهی نو در آموزش روانپزشکی باز کرده
است .استفاده از فیلمهای ویدئویی در آموزش روانپزشکی فوایدی از جمله فراهم آوردن بازخورد و ارزیابی دانشجویان ،افزایش مواجهه دانشجویان با
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روش کار :از بیست عالمت روانپزشکی در بیماران واقعی ،فیلم تهیه شد .سپس دانشجویان پزشکی به دو گروه تقسیم و برای آموزش آنها از دو روش
سخنرانی و آموزش با فیلم استفاده شد و به وسیله آزمون ،میزان یادگیری دو گروه مقایسه گردید.
یافتهها 55 :دانشجو شامل  23نفر در گروه آموزش با روش سخنرانی و  33نفر در گروه آموزش با فیلم وارد مطالعه شدند .دو گروه از نظر سن ،جنسیت،
تأهل و مقطع تحصیلی تفاوت معنیدار نداشتند .دو گروه ،تفاوت آماری معنیداری از نظرنمرات کل داشتند و نمرات در گروه آموزش با فیلم باالتر بود.
همچنین از میان  45عالمت مقایسه شده در بین دو گروه ،میزان پاسخ دهی صحیح به  5عالمت در گروه آموزش با فیلم به صورت معنیداری از گروه
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مقدمه
شیوع بیماریهای روانی در دنیا به صورت معنیداری در
حال افزایش است؛ به طوری که تخمین زده میشود در سال
 4545افسردگی رتبه دوم را در بین تمام بیماریها از آن خود
کند ( .)9در این میان ،پزشکان عمومی به عنوان عوامل اجرایی
در سطح اول و دوم مراقبتهای سالمت روان با بیماران که با

غفاری نژاد و همکاران

معرفی بیماران ( )Case presentationبوده است و در کنار
آنها دورههای اختیاری وجود داشته است که آموزش در آنها
به صورت آموزش الکترونیکی ( )E-learningو ویدئوهای
آموزشی ( )Video seminarsبوده است (.)4
استفاده از فیلمهای ویدئویی ،کاربردهای زیادی در زمینه
آموزش روانپزشکی دارد ،از جمله این که از آنها برای ارزیابی

شکایات روانپزشکی به آنان مراجعه میکنند ،مواجه میشوند و

توانایی دانشجویان پزشکی در گرفتن شرح حال روانپزشکی،

باید آنها را ارزیابی و درمان کنند و در صورت نیاز ارجاع

آموزش گرفتن شرح حال جنسی ،آموزش روانپزشکی خانواده،

دهند.

آموزش ناهنجاریهای ذهنی و معاینه وضعیت روانی استفاده

برای سالها آموزش دانشجویان پزشکی با روشهای سنتی

شده است (.)3-3

و معمولی چون سخنرانی یک طرفه توسط استاد انجام شده

استفاده از فیلمهای ویدئویی در آموزش روانپزشکی به

است .اگر چه این روش در دسترسترین روش ممکن بوده و

چهار گروه فراهم آوردن بازخورد و ارزیابی دانشجویان،

نیاز به امکانات و بسترسازیهای وسیع نداشته است ،اما

افزایش مواجهه دانشجویان با ارزیابیهای تشخیصی و

مؤثرترین روش نمیباشد.

سایکوپاتولوژی ،ایجاد بحث در مورد جنبههای تئوری آموزشی

آموزش روانپزشکی ،بخشی از برنامه آموزش مصوب
دانشجویان پزشکی است و نقش مهمی در کار بالینی آینده آنان

و ارتقای آموزشی بیمار و پیشگیری از بیماریها تقسیم میشود
(.)5

دارد؛ زیرا بخش زیادی از مراجعان به درمانگاههای عمومی را

استفاده از روشهای ویدئویی مزایای بسیاری دارد .در

بیماران روانپزشکی تشکیل میدهند .اما به نظر میرسد دو

مطالعهای که از فیلم ویدئویی در آموزش روان درمانی استفاده

دوره یک ماهه که دانشجویان در طول دوره آموزش پزشکی

شد ،مشخص گردید که در این روش ،نیاز به برداشتن

در بخش روانپزشکی میگذرانند ،با توجه به روشهای مرسوم

یادداشت بر طرف میشود و اجازه تمرکز کامل بر بیمار به

آموزش ،برای ایجاد و تقویت تواناییهای الزم در آنها ناکافی
باشد .بنابراین ،استفاده از راهکارهای نوین ،میتواند سبب شود
که این دوره کوتاه آموزش روانپزشکی مؤثرتر و کارآمدتر
گردد.

آموزش یابنده داده میشود؛ این تمرکز سبب تسهیل ایجاد
همدلی و ایجاد اتحاد درمانی میشود .از طرف دیگر ،مشاهده
مستقیم ظاهر و رفتار بیمار و میزان بروز احساساتش ،میتواند
بهخاطرسپاری آموختهها را طوالنیتر کند (.)1

روشهای مرسوم سخنرانی و آموزش تئوری از سالها قبل

همچنین نشان داده شده است که استفاده از این روش،

برای آموزش روانپزشکی به دانشجویان دوره پزشکی عمومی

موجب ثبت شرایط و عالیم گذرا در بیماران است که ممکن

استفاده شده است ،اما در سالیان اخیر ،استفاده از

است همه دانشجویان موفق به دیدن آنها نشده باشند و مزیت

تکنولوژیهای جدید مانند فیلمهای ویدئویی برای این منظور،

دیگر ،ترجیح بیماران نسبت به روش حضور مستقیم

به تدریج راهی نو در آموزش روانپزشکی باز کرده است (.)4

دانشجویان در بالین بیمار است (.)95

در مطالعهای که در سه کشور آلمان ،اتریش و سوئیس انجام
شد ،مشخص گردید که رایجترین روشهای آموزش
روانپزشکی به دانشجویان پزشکی ،سخنرانی ( )Lectureو
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 Ronaldو همکاران برای مقایسه آموزش ECT
( )Electroconvulsive therapyبین دو روش مشاهده
مستقیم و آموزش از طریق فیلمهای ویدئویی ،مطالعهای انجام

دوره دهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

دادند .در این مطالعه 944 ،دانشجوی پزشکی به صورت

جلسه فیلمبرداری شد ،سپس فیلمها چندین نوبت بازبینی

تصادفی به دو گروه تقسیم تقسیم شدند و نگرش و میزان

گردید و عالیم و نشانههای روانپزشکی انتخاب و استخراج

اطالعات آنها نسبت به  ECTدر ابتدای دوره و پایان  6هفته

گردید .فیلمها توسط  2روانپزشک دیگر -خارج از گروه

آموزش ارزیابی شد .نتایج نشان داد که هر دو روش ،تأثیر

تحقیق -ارزیابی شد تا یقین حاصل شود که همان عالمتی را

مثبت بر نگرش و میزان اطالعات دانشجویان داشتند (.)99

که مد نظر بود ،توصیف میکنند.

با وجود این فواید ،چرا استفاده از فیلمهای ویدئویی در

سرانجام از بین عالیم به دست آمده ،بیست عالمت که

آموزش روانپزشکی گسترش نیافته است؟ در مطالعهای،

شامل عالیم سایکوتیک و نوروتیک و نیز عالیم شایع و نادر

محققان به ذکر دالیل این که چرا بالینگران با توجه به فواید

بود ،به شرح زیر انتخاب گردید:

استفاده از فیلمهای ویدئویی ،تمایل زیادی به استفاده از آنها

بیقراری Restlessness

نشان نمیدهند پرداختهاند و عواملی مانند نگرانی در مورد تأثیر

تحریک پذیری Irritability

منفی فیلمبرداری بر جلسه درمان ،نگرانی در مورد رازداری و

مسخ شخصیت Depersonalization

مسایل قانونی و عدم آشنایی با پروسه فیلمبرداری را

مسخ واقعیت Derealization

برشمردهاند (.)94

تجربه خارج از بدن Out of body experience

تا زمان انجام مطالعه ،در مورد استفاده از روش فنآوری

خطای درک ریزبینی Microscopic illusion

ویدئو در آموزش روانپزشکی ،مطالعهای جامع در کشور

توهم دستوری Commanding hallucination

صورت نگرفته است .بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف بررسی

هذیان گزند و آسیب Persecutory delusion

تأثیر استفاده از ویدئوهای آموزشی در مقایسه با روش رایج

واقعیت سنجی Reality testing

سخنرانی در آموزش دانشجویان و کارورزان طرحریزی شد.

هذیان پخش فکر Thought broadcasting
خلق هذیانی Delusional mood

روش کار
گروه مورد مطالعه ،دانشجویان پزشکی سالهای  6 ،5و 3
بودند که به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم گردیدند .به
این صورت که برای دانشجویانی که در ماههای فرد سال به
بخش معرف میشدند ،از روش آموزش مرسوم و متداول با
استفاده از سخنرانی استفاده شد و برای دانشجویانی که در
ماههای زوج سال به بخش معرف میشدند ،عالوه بر روش
فوق ،از فیلمهای تهیه شده برای تکمیل آموزش استفاده گردید.
برای تهیه فیلمها ،ابتدا در یک دوره یک ساله ،با بیماران
روانپزشکی که تشخیصهای مختلفی از جمله اختالالت
خلقی ،اختالالت سایکوتیک ،اضطراب و  ...گرفته بودند و
همکاری الزم را داشتند و به نظر میرسید برای اهداف

حافظه هذیانی Delusional memory
درک دوگانه Double orientation
احساس انفعال Passivity feeling
پرش افکار Fight of idea
انعطاف مومی شکل Waxy flexibility
فقدان انرژی Loss of energy
اینترمتامورفوزیس Intermetamorphosis
واژهسازی Neologism
تفکر مماسی Tangantiality
در هر دو گروه ،در پایان دوره با استفاده از پرسشنامه
سؤاالت چهار گزینهای که بر اساس آموزش ارایه شده ،توسط
محققان طراحی شده است ،آزمون برای هر دو گروه انجام شد.

آموزشی مناسب باشند ،مصاحبه شد .در حین مصاحبه ،از
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این پرسشنامه  2گزینهای حاوی  33سؤال عالمت شناسی

برای تهیه فیلم ویدئویی ،پیش از شروع ،توضیحات الزم

است که توسط محققان طراحی شد و توسط  2روانپزشک

برای بیمار ارایه و رضایت کتبی از بیمار و در مورد بیماران

دیگر -خارج از گروه تحقیق -ارزیابی و تأیید گردید که همان

سایکوتیک ،از بیمار و همراه وی گرفته شد.

چیزی را میسنجید که مد نظر محققان بود .همچنین برای

به بیماران اطمینان داده شد که فیلمهای تهیه شده تنها در

تعیین پایایی ،پرسشنامه بین  45دانشجو توزیع و نتایج بررسی

اختیار محققان قرار دارد و بدون اجازه مجدد بیماران برای

گردید که  5/53 Cronbach's alphaنشان داد که

اهداف دیگر به جز پژوهش مربوط ،استفاده نمیشود.

پرسشنامه پایایی مطلوبی دارد .در این پرسشنامه 45 ،سؤال
وجود داشت که مرتبط با  45عالمتی بود که فیلم آنها تهیه شد

برای حفظ هویت بیماران ،فیلمها به صورت شطرنجی شده
برای دانشجویان نمایش داده شد.

و هدف آن ،ارزیابی تفاوت دو گروه از نظر فراگیری این 45
عالمت بود .عالوه بر آن 93 ،سؤال ،مربوط به مباحث و

یافتهها

عالیمی بود که در هر دو گروه به صورت یکسان و با روش

در طی بررسی انجام شده ،در مجموع 55 ،دانشجو شامل

سخنرانی معمول آموزش داده شده بود .هدف از گنجاندن این

 23نفر در گروه آموزش با روش سخنرانی و  33نفر در گروه

سؤاالت این بود که دو گروه از نظر میزان آموختهها در شرایط

آموزش با فیلم وارد مطالعه شدند .مشخصات جمعیت شناختی

مساوی نیز با هم مقایسه شوند تا سوگیری که میتواند ناشی از

دو گروه در جدول  9نشان داده شده است .طبق این جدول،

عدم تقسیم تصادفی دانشجویان قوی و ضعیف بین دو گروه

دو گروه از نظر سن ،جنسیت ،تأهل و مقطع تحصیلی ،تفاوت

باشد ،حذف شود.

معنیدار نداشتند.

برای آنالیز آماری ،از آزمونهای  t ،Chi-squareو
 ANOVAاستفاده شد.
مالحظات اخالقی:
جدول  .9مشخصات جمعیت شناختی گروههای مورد مطالعه
آموزش با فیلم

آموزش با سخنرانی

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

9/346 ± 42/43

9/455 ± 42/91

غیر معنیدار

جنسیت

مذکر

(92 )33/5

(96 )33/4

غیر معنیدار

تأهل

مجرد

(43 )33/5

(45 )65/9

غیر معنیدار

مقطع تحصیلی

کارآموز

(43 )64/4

(42 )55/5

غیر معنیدار

سن (میانگین  ±انحراف معیار)

بر اساس پرسشنامه سؤاالت چهار گزینهای ،دو گروه از
نظر نمره کل آزمون ،نمره کسب شده در سؤاالت آموزش داده
شده با فیلم و نمره کسب شده در سؤاالت آموزش داده شده با
سخنرانی ،مقایسه شدند (جدول  .)4نتایج نشان داد که دو
گروه ،تفاوت آماری معنیداری از نظر نمرات کل داشتند و

که روش آموزش با فیلم با روش آموزش با سخنرانی مقایسه
شد ،تفاوت نمرات دو گروه ،از نظر آماری معنیدار بود و
نمرات در گروه آموزش با فیلم باالتر بود ،اما در مباحثی که دو
گروه به یک روش آموزش دیدند (آموزش با سخنرانی)،
تفاوت نمرات دو گروه از نظر آماری معنیدار نبود.

نمرات در گروه آموزش با فیلم ،باالتر بود .عالوه بر این ،زمانی
جدول  .4نمرات کسب شده در آزمون در دو گروه مورد مطالعه
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P-value
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
آموزش با فیلم

آموزش با سخنرانی

P-value

نمره کل آزمون

4/655 ± 45/42

4/559 ± 46/63

5/593

نمره سؤاالت آموزش داده شده با فیلم

9/516 ± 93/35

9/543 ± 96/46

> 5/559

نمره سؤاالت آموزش داده شده با سخنرانی

9/262 ± 95/52

9/343 ± 95/24

غیر معنیدار

در مرحله بعد ،برای مشخص شدن این که آموزش با فیلم
در یادگیری کدام عالیم اثر مثبت دارد ،دو گروه از نظر پاسخ

گروه آموزش با فیلم ،به صورت معنیداری از گروه دیگر
بیشتر بود که شامل:
Delusional memory
Delusional mood
Intermetamorphosis
Double orientation
Passivity feeling

صحیح به عالیم مقایسه شدند که نتیجه آن در جدول  3نشان
داده شده است .نتایج نشان داد که از میان  45عالمت مقایسه
شده بین دو گروه ،میزان پاسخ دهی صحیح به  5عالمت در

جدول  .3میزان پاسخ دهی به سؤاالت آزمون
آموزش با فیلم

آموزش با سخنرانی

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

Delusional memory

درست

(39 )53/5

(45 )55/9

5/593

Delusional mood

درست

(39 )53/5

(43 )64/5

5/536

Intermetamorphosis

درست

(43 )33/5

(49 )25/5

5/545

Double orientation

درست

(32 )19/1

(39 )34/9

5/542

Passivity feeling

درست

(39 )53/5

(43 )64/5

5/536

P-value

بحث و نتیجهگیری

در طی یک مصاحبه واقعی روانپزشکی مقایسه کرد.

مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش به روش معمول

دانشجویانی که از طریق فیلمهای ویدئویی آموزش دیده بودند،

سخنرانی و استفاده از فیلمهای آموزشی در آموزش روانپزشکی

قضاوت بالینی دقیقتری داشتند .این توانایی ،به ویژگیهای

انجام شد .نتایج این مطالعه نشان داد که در مواردی که دو

تشخیصی و نتایج معاینه روانی ارتباطی نداشت و تنها متغیر

گروه به یک روش آموزش دیده بودند (یعنی آموزش با

معنیداری که بر میزان توانایی دانشجو اثر میگذاشت ،دریافت

سخنرانی) ،تفاوتی از نظر میانگین نمره کسب شده نداشتند و

یا عدم دریافت آموزش از طریق فیلم ویدئویی بود (.)96

این بدین معنا است که توزیع تواناییهای علمی در دو گروه

در مطالعه  Bridgeو همکاران استفاده از ویدئوها نه تنها

یکسان بوده است؛ اما دو گروه ،در مباحثی که روش آموزش

سبب ارتقای میزان یادگیری دانشجویان شد ،بلکه توصیه شد به

متفاوت بود ،تفاوت معنیداری داشتند و گروه آموزش با فیلم

عنوان یکی از روشهای حیاتی در آموزش استفاده شود (.)91

نمرات باالتری داشتند.

در مطالعهای نقش استفاده از ویدئوها در آموزش روانپزشکی

نتایج این مطالعه تأیید کننده پژوهشهای قبلی در این زمینه

کودکان بررسی و مشاهده شد که این روش ،مفید و از نظر

میباشد .به طور مثال  Sturgeonبرای ارزیابی تأثیر استفاده از

دانشجویان و استادان روش ارجح بود (.)45

فیلمهای ویدئویی در آموزش معاینه وضعیت روانی ،دو گروه

در مطالعه کریمی مونقی و همکاران ،آموزش به روش متداول

از دانشجویان را از نظر صحت در معاینه دقیق وضعیت روانی

نسبت به روش ویدئویی تأثیر بیشتری بر یادگیری مهارتهای
عملی در دانشجویان پزشکی داشت ( .)95در مطالعهای دیگر
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غفاری نژاد و همکاران

بررسی نقش استفاده از ویدئو در...

نشان داده شد که آموزش با ویدئو به اندازه آموزش فردی

مؤثرترند تا زمانی که استفاده از آنها ،محدود به

عملی در ارتقای تواناییهای بالینی دانشجویان پزشکی مؤثر

مباحث تئوری باشد .همچنین به نظر میرسد که

است (.)93

لزومی ندارد در تمام فرایند آموزش ،از این روش

در مطالعه حاضر ،آموزش با فیلم در مجموع مؤثرتر از
آموزش با سخنرانی بود .اما از میان  45عالمتی که از این نظر

استفاده کرد و میتوان آن را محدود به موارد نادر یا
دور از دسترس کرد.

با هم مقایسه شدند 5 ،عالمت اینترمتامورفوزیس ،حافظه

 -کیفیت و نحوه آمادهسازی ویدئو .استفاده از بیماران

هذیانی ،خلق هذیانی ،احساس انفعال و درک دوگانه ،بین دو

واقعی و داشتن حداکثر کیفیت صدا و تصویر برای

گروه تفاوت معنیداری داشتند که اینها عالیمی هستند که از

اطمینان از این که محتوای تهیه شده به درستی به

نظر پدیده شناسی درکشان سختتر است و از طرفی،

دانشجویان منتقل میشود ،در این زمینه اهمیت دارد.

دانشجویان کمتر ممکن است که در طول دوره یک ماهه بخش
روانپزشکی بیمارانی با این عالیم ببینند.
در مجموع ،به نظر میرسد میزان تأثیر استفاده از فیلمهای
آموزشی ،به عوامل زیر بستگی دارد:

استفاده از فیلم ،مزایای زیادی در آموزش روانپزشکی دارد
از جمله استفاده از آموزش چند رسانهای سبب افزایش عالقه
دانشجویان و ترغیب آنها در حضور فعال در جریان آموزش
میشود و به آنها کمک میکند که قضاوت بالینی دقیقتری

 -روش آموزش با فیلم با چه روشی مقایسه میشود.

داشته باشند ( .)93 ،92عالوه بر این ،مشکالتی مانند کمبود

وقتی فیلمها با روشهای عملی و در بالین بیمار

استادان ،زمان و منابع کافی برای آموزش تعداد زیادی دانشجو

مقایسه شوند ،ممکن است کارایی کمتری داشته باشند.

را میتوان با استفاده از فیلمهای ویدئویی بر طرف کرد (.)95

اما در مقایسه با روشهای متداول سخنرانی ،به طور

امید است که با پیشرفتهای کسب شده در زمینه آموزش

مسلم مؤثرتر هستند .این تأثیر ،به خصوص زمانی

چند رسانهای ،نتایج مطالعه حاضر سبب ترغیب بیشتر استادان

مشاهده میشود که آموزش از طریق فیلم برای مواردی

در استفاده از این روش در زمینه آموزش روانپزشکی گردد و

استفاده شوند که در حالت معمول ،دانشجو با آن

همچنین انگیزهای برای تولید فیلمهای آموزشی در کشورمان

برخورد نمیکند یا امکان مواجهه واقعی با آن ،به

فراهم آورد.

دالیلی مانند هزینه باال و محدود بودن امکانات ،امکان
پذیر نباشد.
 هدف از آموزش با فیلم چیست؟ به نظر میرسد زمانیکه هدف آموزش ،نشان دادن تظاهری از یک بیماری و

سپاسگزاری
مقاله حاضر ،برگرفته از پایاننامه دستیاری با همین عنوان با
شماره  51/932میباشد.

یا اجرای یک فعالیت عملی باشد ،ویدئوهای آموزشی
medical students – A survey in Germanspeaking countries. Child and Adolescent
Psychiatry and Mental Health. 2010; 4(21):18.
4. Fenton GW, Ethnac O. Assessment of clinical
psychiatric skills in final-year medical
students: the use of videotape. Medical
education 1984; 18(5) : 355-9.
5. Engel IM, Resnick PJ, Levine SB. The use of
programmed patients and videotape in
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Background & Objective: Many years ago conventional teaching ways have been used to train
psychiatry in medical students. Videotape training is a newer teaching way and has many usages
such as taking feedback and students evaluation, training disorders diagnosis and psychopathology,
improve psycho education, psychopathology and etc.
Methods: Videotape was prepared for twelve psychiatric symptoms. Medical students were divided
into two groups and either conventional training or videotape training was used for each group.
Finally, the questionnaires were distributed among the students to determine its effectiveness
Results: 43 students were in conventional and 37 students were in videotape training group. Age,
gender, marital status and academic grade were similar in both groups. Global score was
significantly higher in videotape training group. Score of five symptoms were significantly higher in
this group i.e. delusional memory, delusional mood, intermetamorphosis syndrome, double
orientation, and passivity feeling.
Conclusion: Results were similar with previous studies and showed that videotape training is more
effective than conventional training. Effectiveness of videotape training depends upon multiple
factors such as teaching objectives, videotapes quality and the way those are prepared.
Key Words: Psychiatry education, Videotape, Medical student
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