
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789
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 یک مطالعه کیفی: تجربه متخصصین زنان و زایمان از مشاوره تلفنی با رزیدنتها
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 خالصه 
 مقدمه

با توجه به . باشندهای پزشکی میارتباطات تلفنی، یکی از رایج ترین ابزارهای مورد استفاده در مشاوره
گسترش دانش این فرایند ضروری به  در جهتها، اجرای پژوهشی گستردگی استفاده از این نوع مشاوره

های بنابراین برآن شدیم تا با بکارگیری روش های کیفی، تجربیات افراد درگیر در امر مشاوره. نظر می رسد
 .صورت عمیق بررسی کنیم تلفنی را به 

 کار وشر
زنان  این پژوهش یک تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوایی استقرایی است که در دپارتمانهای

برای انتخاب شرکت کنندگان از روش مبتنی بر . بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است
از مصاحبه باز نیمه ساختار یافته، چک لیست، ثبت مشاهدات و . هدف تا زمان اشباع داده ها استفاده شد

 .یادداشت های در عرصه جهت جمع آوری داده استفاده گردید
 نتایج

نفر از اساتید، رزیدنتها و پرسنل باتجربه اورژانس و زایشگاه  15های این مطالعه از طریق مصاحبه با داده
های تصمیم چالش»، «تالش برای هدایت مشاوره»طبقه اصلی  5ها، پس از تحلیل مصاحبه. آوری شدندجمع

 ناکارآمدی»، «های کسب شدهتالش در جهت تایید یافته»، «درمانی بیمار -گیری در رابطه با پلن تشخیصی 

تاثیر بر »و « هاتفاوت در اجرای قانون در مواجهه با لغزش»، «حیات کنندهتهدید شرایط با مواجهه در
 . استخراج شد« احساسات و زندگی شخصی

 جه گیریینت
های مهبنابراین عالوه بر برنا. های تلفنی بین رزیدنتها و متخصصین وجود داردهای مهمی در مشاورهخالء

-ها از جمله بکارگیری روشهای مبتنی بر تلهآموزشی، باید اقدامات عملی در راستای بهبود کیفیت مشاوره

 .مدیسین صورت گیرد
 مشاوره تلفنی، رزیدنت، مطالعه کیفی :یکلمات کلید
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