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مختلفههی از مملههع هههاردج 5در مههورد برنامههعریزی درسههی

 -1مقدمه

نظریعپردازی بسیار کرد ان  .هاردج انواع برنامه ع درسههی را

آموزش مامایی تعلیم و تربیت نیروی ماما را بههع دهه

برنامع درسی ادالج ش  ،6برنامههع درسههی ته ریا شه ،7

دارد ،تا پهها از رار التحصههیلی بتوان ه بهها اناهها و ههای

برنامع درسی یاد ررتع ش

حررعای خود ،در را ارتقاء سالمت مههادراج مامعههع تههالش
ک  .در تحقق اه اف این رشتع ،تومع بههع برنامههع

درسههی1

طور قطع قص ن ارد ،ت ریا ک (.)7
برنامع درسی مغفول ،ابزاری تحلیلههی اسههت کههع سههبب

ش است کع کارکردهای چ انههع پیه ا کههرد و در ه د

تحریک بصیرت ،ابت ار دمل و شهود تصههمیم یرن اج در

برآم ه تهها همههعی اتفاقهه ای آموزشههی آش ه ار ،پ هههاج و

این مورد میشود کع چع محتوایی را میتوانست در برنامههع

آموزشی را در خود مای ده ( .)2بع این

لحاظ ک

حبت از برنامع درسی بای مشخص نمود کع

اما لحاظ ن رد ان  .در این حالت برنامه ع درسههی

مغفههول کمههک میک ه تهها قههو تف ههر ،شهههود و تخیههل

ک ا نوع برنامع درسی مورد نظر است.
احبنظراج مختل برنامههع درسههی ،از مملههع آیزنههر،2

برنامعریزاج تحریک شود .برنامع درسی مغفول ،کمههک بههع

برنامع درسی را بع  3دستع آش ار ،پ هاج 3و مغفول 4تقسیم

دوبار ساختن یک فتگو میاج ه ف و محتوا است کع ررد
را بع سوی خودآ اهی از رونه هایی سههوق میدهه کههع در

مینمای ( .)3برنامع درسههی رسههمی یهها آشه ار ،آرماجههها و

تصمیم یری مربوط بع برنامع درسههی بههعکار مههیرود .ایههن

حوز های محتوایی است کع نظا آموزشی آجها را ههراحتا

برنامع تومع را بع برنامع درسی امرا ش  ،معطوف میک ه .

ادال نمود و سعی در تحقق آجها دارد ( .)4برنامع درسههی

بعدبارت دیگر مح ودیتها و ام انات برنامع درسی را حین

ضم ی ،شامل ارزشها و انتظههاراتی اسههت کههع ههراحتا در

امرا و در ساختار کههالو و سیاسههتهای م رسههع را نشههاج

برنامع درسی آش ار ارایه ع نشه ان  ،امهها ررا یههراج بههعدلیل

میده (.)8

حضور در متن رره گ و تعامالت م رسع ،آجها را کسب و
تاربع میک

محققههاج مختل ه از برنامههع درسههی مغفههول یهها پههوچ

( .)5برنامع درسی مغفول نیههز شههامل همههع

تقسیمب یهای متفاوتی ارایع کرد انه  .مهرمحمه ی از دو

رر تهای یاد یری است کع نظا آموزشی بعدلیل سه ت

نوع برنامع درسههی پههوچ آشه ار و پ هههاج نهها میبههرد (.)4

و غفلت از ارایع آج بع یاد یرنه اج بههاز میمانه  .هه ف و

پوچ (مغفول) آش ار یع ی آنچع کع از برنامع درسههی رسههمی

کارکرد ا ههلی ایههن مفهههو  ،ملبتومههع تصههمیم یرن اج

بع ش ل آش ار حذف ش است .برنامع درسی پوچ (مغفول)

برنامعهای درسی در آمههوزش پزشه ی نیههز ههاحبنظراج
1
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درسی مغفول یا پوچ شامل مواردی است کههع موسسههع بههع

آموزشی ( ،)1بع م زلعی ههرف و رریتههی در نظههر ررتههع

دلیل ه گا

برنامع درسی پ هاج و برنامههع

درسی مغفول ادال کرد است ( .)6وی معتق است برنامع

آج اهمیت زیادی دارد .زیرا برنامعدرسی بعد واج قلب نظا

دملیش ج مقا

،8
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ومود دارد اما بع دالیلی مثل که گی ،د ت اسب با نیازههها

بُع داطفی بعد واج د صر مغفول در رشتع پرستاری ،معتق

و یهها دهه ت اسههب بهها زمههاج ا ربخشههی الز را نهه ارد.

است ،طراحاج و ماریههاج برنامههع درسههی رشههتع پرسههتاری

مرزوقی ،مهانی و هم اراج ( )9برنامع درسی پوچ را شههامل

نتوانستعان این حوز را در برنامع درسی پوش

ده و این

 5مفهو برنامع درسی مغفول ،محذوف ،م سوخ ،محههرف و

حوز مغفول مان است ( .)13ب ابراین از آجمایی کع تومع

دقیم در دو بُع دام انههع و غیردام انههع و سههطو سههع انع

بع برنامع درسی پوچ مستلز درک دمیق برنامعهای رعلههی،

قص ش  ،امراش و آموختعش میدان ه  .شههی زاد ()10

برای کش حلقعهای مفقود برنامههعهای درسههی در نظهها

بههع سههع نههوع برنامههع درسههی پههوچ قص ش ه  ،امراش ه و

آموزشی است ( ،)9در این پژوه

تاربعش اشار میک  .غالمی و هم ههاراج ( )11دو نههوع

پوچ در رشتع مامایی مههورد بررسههی قههرار می یههرد .هه ف

برنامع درسی پوچ قص ش و برنامع درسی پوچ امراشه را

ا ههلی تحقیههق ،بررسههی تاربههعها و اداراک اسههاتی ههرو

ارایع میده  .برنامع درسههی پههوچ قص شه  ،تحههت ته أ یر

مامایی از برنامع درسی مغفول در قالب سؤال تحقیههق زیههر

سیستم آموزشی و سیاستهای حاکم قرار می یرد و برنامع

میباش :

درسی پوچ امراش بههع بخ هههایی از برنامههع درسههی کههع

 -1مؤلفعهای برنامع درسی مغفههول در رشههتع مامههایی

توسط معلماج و دیگر دامالج امرا حههذف میشههود؛ اشههار

ک ام ؟

دارد.

 -2روش کار

بههعطور کلههی ،از آجمههایی کههع کوشهه

مؤلفعهای برنامع درسی

بههرای بههع

با تومع بع هه ف پههژوه

و از آجمههایی کههع تحقیههق

تصویر کشههی ج نتههاید یههاد یری یهها تاربههعهای یههاد یری

کیفههی روشههی م اسههب بههرای تو ههی تاههار ارههراد و

دانشاویاج ب وج تومع بع این برنامع در ک ار برنامع درسههی

مع ابخشی بع آجهاسههت؛ در مطالعههع حاضههر روش تحقیههق

رسمی ،کوششی ناقص و ناررما است و محرومیت ناشههی

کیفی از نوع پ ی ارش اسی 9میباش .

از این برنامع کع بر مریاج رش یاد یرن ا ری تعیینک

مامعع آمههاری پههژوه  ،شههامل اسههاتی ههرو مامههایی

دارد ،نیازم تأمل و بررسی میباش ( .)4در ارتباط با برنامع

دانشگا های آزاد اسههالمی اسههتاج رههارو میباشه  .بههرای

درسی پوچ ،پژوه های انه کی در سههطا مهههاج ههورت

انتخا نمونع از روش نمونههع یری ه رم ه از نههوع مههوارد

ررتههع اسههت ( )6در کشههور ایههراج نیههز در زمی ههع آمههوزش

مطلو استفاد ش ( .)14بع ایههن ههورت کههع در راسههتای

پزش ی رقط میتواج بع تحقیقات ذیل اشار نمود:

انتخا نمونع معرف ،تالش ش  ،اساتی ی انتخا شون کع

ههفرنواد و رتحیوامار هها  ،ضههمن بررسههی پایههعهای

دالو بر ت ریا در رشتع مامایی با کلیت دروو این رشتع

نظری و دملی برنامع درسی مغفههول در آمههوزش پزشه ی،

نیز آش ایی داشتع باش  .ب ابراین اساتی ی بههعد واج نمونههع

بیاج میک  ،ام اج شه اخت ایههن برنامههع در واقعیتهههای
Phenomenology

نظهها آمههوزش پزش ه ی ومههود دارد و تههالش در ایههن را
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پ هاج نیز شامل آج نوع از برنامع درسی است کع در ههاهر

میتوان بع بهبود امور کمک ک ( .)12اس یاج در بررسههی
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انتخهها ش ه ن کههع دههالو بههر سههابقع ت ه ریا و کههار بهها

ررآی تفسیر را رراهم میک  .طبق این روش در مرحلعی

دانشاویاج رشتع مامایی ،هر ک ا طی دور هایی مه یریت

اول ،بع از اناا هر مصاحبع ،محتوای مصاحبعها بههر روی

رو مامایی را بر ده داشت ؛ برنامعریزی درسههی بههرای

کاغذ نوشتع و بع دقت مطالعع ش  ،تا یک درک کلی از متن

این رو را اناا داد بودن و کامال با سررصل و د ههاوین

بعدست آی  .در مرحله عی دو  ،مههتن هههر مصههاحبع توسههط

برنامع درسی این رشتع آش ا بودن .

پژوهشگراج مورد بررسی و تفسیر قرار ررت ،ن ات مهههم،

امرای تحقیق بر اسههاو قاده اشههباع نظههری ،مشههخص

معانی آش ار و نهفتع در تو ی های ارایه ع شه از طههرف

ردی  .ب ین ورت کع بر اسههاو ایههن ا ههل نمونههع یری

ردی  .در مرحلعی سو  ،متههوج

مشارکتک

اج استخرا

زمانی پایاج میپذیرد کع یارتع م ی ی آشه ار نشههود (.)14

کُ ذاری ش تازیع و تحلیل شه  .در مرحله عی چهههار ،

در واقع ،زمانی کع یارتعهای مصاحبع ت راری شود و یارتههع

ت اقضهای مومود در تفسیرهای ارایع ش از طرف ههرو

م ی ی از مصاحبع بعدست نیای  ،محقق بههع اشههباع نظههری

پژوه  ،مشخص و ررع ش  .در مرحلعی پ ام ،با اسههتفاد

رسی و نمونع یری پایاج میپذیرد .بر این اساو  12نفه ر

از روش مقایسع و مقابلع متوج ،نسبت بع تعیین و تو ه ی

از اساتی مامایی بعد واج نمونع انتخا ش ن .

دروجمایعها اقه ا ردیه  .در مرحله عی ششههم ،یارتههعهای

برای ممعآوری داد های تحقیههق از مصههاحبع اسههتفاد

مطالعههع در قالههب دروجمایههعهای اسههتخرا شهه رههوق،

ش  .مصاحبعها بع ورت دمیق نیمعساختاریارتع امرا شه ن

توسط ادضای رو تحقیق بررسی ش  .در مرحلعی هفههتم

ب ینطریق کع ابت ا پژوهشگر طههی مق مههعای بههع معررههی

نیز ،طر نهههایی یارتههعها در قالههب دروجمایههعهای ا ههلی

اه اف پژوه

مشخص ردی (.)15

میپرداخت ،سپا سؤالهای مصاحبع را در

قالب سؤالهای بازپاس بیاج میکرد .زمههاج هههر مصههاحبع

از آجمایی کع مصاحبع بعد واج یک ابههزار انه از یری

اج

بای ه از معیارهههای پایههایی و ادتبههار برخههوردار باش ه (.)14

مطالبشاج را کامل بیاج کردن  ،متغییر بههود .بهها تومههع بههع

وبا و لی لن 11چهار معیههار مقبولیههت ،12قابلیههت انتقههال،13

ح ود  20تا  45دقیقع با تومع بع این کههع شههرکتک

شرایط خاص مصاحبع با کسب اماز از مشارکتک

قابلیت اطمی اج 14و قابلیت تأیی  15برای حت و استح ا

اج از

ضبط وت استفاد ش و بالرا لع مشرو مصاحبع بههعطور

داد های کیفی مطر میک

کامل بر روی کاغذ پیاد ش .

بررسی قابلیت ادتبار مصاحبعها ،از چک کردج ادضای تیم

داد های مصاحبعای با استفاد از روش تازیع و تحلیل

( .)16در ایههن راسههتا ،بههرای

تحقیههق ،اسههتفاد از چ ه روش بههرای ممههعآوری داد ههها،

 7مرحلعای دی لمن 10مورد تحلیل قرار ررت .چههوج روش
11

مذکور دستیابی بع درک دمیقتر از تاربیات زنه در طههی
Diekelmann

Goba & Lincoln
Credibility
13
Transferability
14
Dependability
15
Confirmability
12

10
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حام نمونع نیز در ابت ا مشخص نبود اما در طی مریاج

پ هاج و آش ار مصههاحبعها اسههتخرا شه  .در ایههن مرحلههع
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بازنگری یارتعها توسههط ماریههاج پههژوه  ،اسههتفاد شه .
اج

پایایی قابل قبول برسان ( .)17ب ابراین متن مصههاحبعها در

بررسههی شه و قابلیههت ات هها از طریههق بازرسههی و

اختیار دو نفر دیگر نیز قرار ررت تا کُ ذاری شود .سههپا

قابلیت انتقال از طریههق تو ههی مفصههل شه رکتک
پژوه

بهر یری از مشاور چ دستیار روشهای تحلیل

را بههع

میزاج توارق بین کُ ذاراج بهها اسههتفاد از ضههریب تههوارقی

چ مانبعنگری پژوهشگر بررسی ش .
در این پژوه

کاپا17

برای تعیین ادتبار راه مای مصههاحبع از

توارق زیاد و قابل قبول میباش .

 -3یافتهها

طراحههی شه  .سههپا ایههن

راه مهها توسههط  4نفههر از ادضههای هیهه أت دلمههی ههرو

اج پههژوه

مشارکتک

 12نفههر از اسههاتی مامههایی

دلو تربیتی و مامایی بازبی ی و بررسی ش  .دالو بر این با

بودن  .همع ادضههای نمونههع ،زج بودنه  2 .نفههر دانشههاوی

تومع بع این کع در تحقیقات کیفی تأکی ش اسههت ،بایه

دکترای مامایی بود و  10نفر دیگر کارش اسی ارش مامه ایی

داد ها از دقت و حت برخوردار باش  ،از میاج روشهههای

داشت  .همچ ین  41/66در

مختلفی کههع ههال و هم ههاراج )14( 16پیشه هاد نمود انه ؛

مامههایی و  58/34در هه رشههتع مههادر و کههودک بودنهه .

از روشهای کاوش بعوسیلع ارراد مههورد مطالعههع ،تو ههی

 83/33در هه بی تههر از  10سههال سههابقعی تهه ریا و

دقیق و مزییش ررآی اناا پژوه

و تازیههع وتحلیههل

 16/67در

ادضای نمونع رشتع آموزش

بی تر از  5سههال سههابقع مه یریت روهههی

داد ههها اسههتفاد شهه اسههت .بهه رای کههاوش بههع وسههیلع

رشتع مامایی را داشت (م ول.)1

مصاحبعشون اج ،متن پیههاد شه مصههاحبعها ،بههع آجههها

جدول  -1اعضای نمونه به تفکیک شتک ه ،سک ابقه ککاشی و
سابقه مدیریت

باز ردان ش و خواستع ش تا هر ونع ا ههال  ،تغییههر یهها

متغییر

نظر م ی ی دارن  ،ادال ک  .ب ین ورت کع بع از اناا

رشته

رشته

هر مصاحبع متن آج بع ورت نوشتاری تهیع ش و همههرا
سابقه تدریس

با برداشههتهای محقههق ،در اختیههار مصههاحبع شههون قههرار
می ررت تا بعوسیلع بازخوردی کع میده  ،از درست بودج

سابقه مدیریت گروه

مههتن نوشههتاری مصههاحبع و مع ههای فتههعها و تاههار

به اشت مادر و کودک

7

58/34

زیر  10سال

2

16/67

باالی  10سال

10

83/33

زیر  5سال

4

33/33

باالی  5سال

8

66/67

دیل من 2دروجمایع ا لی (برنامع درسی مغفول قص شه ،

پایههایی

برنامع درسههی مغفههول امراشه ) و  5دروجمایههع رردههی را

معرری میشود ،استفاد از دو یا چ دستیار است .هر چق ر

بههعد واج مؤلفههعهای برنامههع درسههی پههوچ یهها مغفههول در

محقق خود در زمی ع تحلیل محتههوا مسههلط باشه  ،بایه بهها
Gall

آموزش مامایی

5

41/66

تحلیل مصاحبعها با استفاد از روش تازیههع و تحلیههل

مصاحبعشون ها اطمی اج حا ل شود.
ی ی دیگر از روشهایی کع برای مقابلع با د

فراوانی

درصد ()%

رشتع مامایی بع شر ذیل نشاج میده .

16

Kappa Coefficient
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نشاجده

ادتبار محتوا استفاد ش  .ب ین ورت کع ابت ا چ ه سههؤال
مت اسب با ه ف ا لی پژوه

محاسبع ش  .مق ار ضریب کاپا برابر با  0/61بود کههع
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و غربالگریهههای

ود و و
 -1مغفو ب دو وض م دو ر و د نامو

اسههترو  « ،احیههاء « ،تفسههیر آزمههای

قصدشده شتد مامای

سههالمتی م ههین « ،تفسههیر نههوار قلههب و اکههوی قلههب ،

برنامع درسی پوچ بع آج اشار داشههت  ،به ع برنامههع درسههی

مامایی مغفول است و بهتر است کع این مطالب در برنامههع

ت وین ش این رشتع اشههار مینمههود .اسههاتی بههر اسههاو

درسی رشتع اان شههود .در ایههن راسه تا :مصاحبعشههون

تااربی کع طی سالها ت ریا و برنامههعریزی ایههن رشههتع

شمار  3می ویه  " :دانشههاو اختصا هها بایه بهها مههریض

داشت  ،معتق بودن  ،مطالب موردنیاز دانشههاویاج رشههتعی

اورژانا کار ک  ،نع آجکع در واح دملی داخلههی مراحههی،

مامایی بع  3ش ل در برنامع قص ش این رشههتع از سههوی

آجها بای در بخ های مختل اورژانا ،داخلی ،مراحی و

برنامعریز درسی؛ نادی

دیالیز و  ...تقسیم شون  ...زایشههگا اورژانهها زنههاج اسههت.

ررتع ش است.

آنق ر کع الز است دانشاو در اورژانا آمههوزش ببی ه در

ال ه ) مطههالبی کههع ا ههال در برنامههعی رشههتع مامههایی

دیالیز و قسمتهای دیگر الز نیست".

دی نش و مغفول واقع ش ان .

همین مصاحبعشون شمار  5می وی " :در پرسههتاری

) مطالبی کع در سررصل دروو مومود رشتع مامایی

مباحث کودک سالم و بیمار پوشه

نیام و مغفول واقع ش ان .

کع این درو را ت ریا مههیک م ،مههیبی م نیههاز اسههت بههع

) مطالبی کع بعدلیل قرار ررتن ذیل دروو اختیاری،
نادی

دانشاویاج مامایی هم ت ریا شود .مسائل شههایع بچههعها

ررتع میشود.

الف) مطالب

مثل شبادراری ،کولیههک بچههعها در مامههایی مههایی بههرای

کود الواً و د نامود شوتد ماموای

آمههوزش آج نیسههت ،لههذا دانشههاویاج در محههیط درمانگهها

ویده نشده و مغف ب واقع شدهاند

اساتی مامایی با تومع بههع نقه

داد میشههود ...و مههن

نمیتوان بع سؤالهای مادر در این رابطع پاس ده ".

مامهها و و ههای او در

مامعههع معتقهه بودنهه  ،د ههاوی ی مثههل «کههودک سههالم ،

برخهههی از اسهههاتی معتقههه بودنههه از نق ههههای

«تهه ریا تيوریهههک و دملهههی زایمهههاج ریزیولوژیهههک ،

دان آموختع اج این رشتع ،آمههوزش و مشههاور در مامعههع

«روشهههای بههیدردی « ،ارزیههابی سههالمت م ههین ،

است اما میزاج آموزش تيوریک آجها در این زمی ههع بسههیار

«ورزش در بارداری و زایماج « ،دور نفاسههی و اخههتالالت

کم بود و آموزش دملی اختصا ی در این رابطع نمیبی .

آج و «زایماج ریزیولوژیههک در برنامههعی درسههی رشههتع

در همهههین راسهههتا مصاحبعشهههون شهههمار  2می ویه ه :

مامههایی نیامهه اسههت .همچ ههین دروو دملههی مثههل

"مش الت رواجپزش ی در خانمهای بههاردار مم ههن اسههت

«کارآموزی اورژانا « ،مشاور بعخصوص مشاور م سی

اتفاق بیارت و بای تشخیص داد شود ... ،دانشاویاج هم از

و رواجپزش ه ی « ،روشهههای بههیدردی  ،و کار ا هههایی

نظر تيوریک و هم دملی دچار مش لهای زیههادی هسههتن.

چهههوج «مهارتههههای ارتبهههاطی « ،ا هههول آمهههوزش ،

بعخصههوص در مراقبتهههای حههین بههارداری .چههوج در

«مایگا ماما در برنامع پزش ی خانواد « ،م یریت زماج و
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اولین دستع از موضوعهایی کع اساتی مامایی بههعد واج

«کار با دستگا شههوک و غیههر در برنامههع درسههی رشههتع
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داروها را نسخع ک  ،اما در برنامع آموزشی بعطور دقیههق و

مراقبتهای پر ناتههال غربههالگری مههادر را از نظههر بیمههاری

حیا نسخعنویسی و تاویز دارو را آموزش نمیبی ".

رواجپزش ی و هم از نظر اختالالت م سی داریم".
ی ی دیگر از و ای دان آموختع اج این رشتع نقه

ج) مطووالب کوود دوود ولیوو قوو ا

تشخیصی ،مراقبتههی -م اخلههعای در محههیط بههالی ی اسههت.

وو صت

یوو

و وس اختیا ی مغف ب واقع شدهاند

است .مصاحبعشون شمار  8بیاج میکرد" :بع نظر درو

درسی از سوی دانشاو و مسيولین نادی

ررتههع میشههود،

آزمای های کاربردی بسیار ضههروری اسههت  ...زمههانی کههع

بعدلیل این کع د واج اختیاری دارد .در واقع مغفههول بههودج

مرامعین آزمایشی را برای تفسیر بع دانشههاویاج میده ه ،

این دروو بعخاطر نوع نگا برنامعریز درسی بع آجهاسههت

تقریبا در تفسههیر اکثههر آزمای ههها دچههار مشه ل هسههت ،

کههع در قالههب درو تخصصههی قههرار بگیههرد یهها اختیههاری.

بعخصوص در کلی یک مامایی کع برازن دانشاوی مامایی

آجها معتق بودن کع  20درو اختیاری معرری ش اسههت،

نیست".

اما دانشاو مو ه بههع ذرانه ج  2واحه درسههی بی تههر

ب) مطالب کود و

صصو

نمیباش  .ح اقل برای مؤسسات آموزشی آزاد ایههن ام ههاج

و وس م جو و شوتد

ومود ن ارد کع تما دروو اختیاری را ارایع ده تهها شههای

مامای نیامده و مغف ب واقع شدهاند

دانشاوی مشتاق بتوان دروو اختیههاری بی تههری اتخههاد

رو دیگری از اساتی بع مغفول مان ج برخی از مطالب
در سررصل دروو رشتع اشار داشت  .آجها معتقه بودنه

نمای ؛ این مؤسسات آموزشی معموال با تومع بع ام انههات،

کع د واج کلی درو مت اسب با نیاز دانشاو است امهها الز

مخصو هها ومههود اسههتاد مربوطههع ،معمههوال  2تهها  3درو

است کع ذیل این د اوین نیز ،برخی مطالههب اضههارع شههود؛

اختیاری ارایع میده و دانشاو ا ر هم بخواهه انتخهها

مثال مههای «مامههایی مبت ههی بههر شههواه

دیگری ن ارد .ب ابراین ا ر این دروو بع شه ل تخصصههی

و «درماجهههای

ارایع شون  ،از حالت مغفول بودج خار میشون .

ت میلهههی و مهههایگزین در درو بهههارداری و زایمهههاج؛
«بیولوژی تولی مثههل در م ینش اسههی؛ «مامععش اسههی و

دروسی مثل «رش و ت امل « ،زایماج ریزیولوژیههک ،

آسیبش اسی بیماریها در درو زناج و «نسخعنویسههی و

«درماجهههای ت میلههی و مههایگزین « ،طههب سهه تی و
یا درمههانی « ،تغذیههع قبههل ،حههین و بعهه از بههارداری ،

تاویز دارو در رارماکولوژی خالی است.

«رنآوری اطالدات و«مامایی مبت ی بههر شههواه

در ایهههن راسهههتا مصاحبعشهههون شهههمار  8بیهههاج
میکرد":الز است بههع مباحههث رارمههاکولوژی اختصا ههی،

از ایههن

دستع میباش .

نسخعنویسی اضههارع شههود" ایشههاج توضههیا میده ه که ع

در این راسههتا مصاحبعشههون شههمار  1بیههاج میکههرد:

"با ومودی کع دان آموختع اج مامههایی میتوان ه برخههی

"ما رشه و ت امههل کههودک را در بحههث به اشههت مههادر و
کودک داریم ،اما خود مبحث به اشت مادر و کودک آنقه ر
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اما از نظر اساتی آموزشهای آجها در این زمی ع هم ناکاری

رو دیگری از اساتی بیاج میداشت  ،برخی از مطالب
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مصاحبع شون شمار  2در این زمی ههع بیههاج میکههرد:

سترد است کع زماج کمی بع رشه و ت امههل اختصههاص

"چوج اختالل م سی را درو میدهم بع نظر یک واحه

مییاب  .شای  2سادت .ا ر یههک واحه ماههزا باشه بهتههر
پوش

داد میشود.این درو بع ش ل اختیاری هم معرری

برای آج خیلی کم است .با تومههع بههع ایههن کههع در مامعههع

ش است؛ بهتر بود واح امباری باش ".

س اتراپیستها کم هست و مرد مرامعههعای بههع آجهه ا

مصاحبعشههون شههمار  10می فههت" :در حههالی کههع

ن ارن و بی تر در زمی ع مش الت م سی بع ماماها مرامعع

دروو خههوبی میههاج دروو اختیههاری دانشههاویاج مامههایی
ومود دارد ،اما مح ودیت اریع و انتخهها  ،بههع آجههها امههاز

مصاحبع شههون شههمار  9در همههین رابطههع می فههت:

استفاد بهی ع از این دروها را نمیده  .با تومع بههع تغییههر

"دو واح اختصاص داد ش بههع درو بههارداری و زایمههاج

نگرش نسبت بع بههارداری و زایمههاج از حالههت بیمههاری بههع

غیرطبیعی بسیار کم است و این امر مومب میشود مباحثی

ریزیولوژیک ،الز است کع بسیاری از دروهههای اختیههاری

چوج دفونت بع از زایمههاج ،بیماریهههای تروروبالسههتیک،

مربوط بع این نگا بع ههورت امبههاری تخصصههی در آی ه .

اختالل مفت ،ترومهها در حههاملگی ،ادتیههاد در حههاملگی و ...

مثل زایماج ریزیولوژیک و درماجهای ت میلی و مههایگزین،

ت ریا نشود".

طههب سه تی و یا درمههانی ،تههروید تغذیههع بهها شههیر مههادر،

ب) نوو ر نگوواه موود س دوود م دوو ر و وو

تغذیع قبل ،حین و بع از بارداری و ."...

(و س تک ا ی ا ت /دد و و ماما نم خ و)

اهی مغفول مان ج برخی مطالب درسی حا ههل نههوع

 -2د ناموود و وو مغفوو ب اجوو ا شووده
ت ط وانشگاه مدی

نگا م رو بع موضوع درو اسههت .مه رو ر ههر میک ه

وه یا مد س

تمامی مطالب مطر ش بع درد دانشاو نمیخههورد .لههذا از

در این زمی ع نیز اساتی معتق بودن  ،برخههی از مطههالبی

بین آجها یک یا دو موضوع را بعطور مبسوط بیاج میک ه

کع از سوی برنامههعریز درسههی در برنامههع رشههتعی مامههایی

و مابقی را نادی می یرد.

اان ش است ،زماج امههرای برنامههع درسههی از سههوی

در این رابطع مصاحبعشون شههمار  12بیههاج میکههرد:

دانشگا و یا م رو ،بع دالیلی حذف میشون و دانشاو از
یاد یری آجها محرو میمان  .این بع از برنامع درسی بههع

" رچع اختالالت م سی ی ی از د ها موضوع مطر شه

دو دلیل زیر مغفول واقع میشود:

در ا ول رواجپزش ی مامههایی اسههت امهها برخههی م رسههین

الف) عدم تنا ب دوی جمو محتو ای مم ششو

رواجپزش ی قسمت بی تر زماج این درسههی را رقههط بههع

و

این اختالل اختصاص میده ه  ،هههم بههرای مه رو درو

اعات اختصاص یاصتد دد و س

اهی زماج در نظر ررتع ش برای درو ،مت اسب بهها

اختالل دمل م سی مش ل ایااد میک ه و هههم مومههب

محتوای آج درو نمی باش و همین امههر مومههب مغفههول

مغفول مان ج مابقی مطالب مفی این درو بههرای دانشههاو

مان ج برخی مطالب می ردد .مثل برخی از مباحههث درو

میشون ".

اختالل دمل م سی ،زناج ،بارداری و زایماج و ...
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خانواد و «م یریت زماج و استرو میباش  .آجها معتق

 -4بحث و نتیجهگیری

بودن  ،ا رچع مم ن است بع برخی از این دروو اشههار ای

بر اساو تحلیل محتوای کیفی اطالدات حا لع برنامع

ش ه باش ه ؛ امهها بهها تومههع بههع پیشههررتهای مومههود در

درسی مغفول در رشتع مامایی از دو بُع مغفول قص شه و

دلم مامایی ،ضرورت قههرار ههررتن آجههها بع ههورت درو

امراش نشاج میده  ،بسیاری از موضههودات درسههی کههع

مازا بعمای یک مبحث کوتهها کههامال احسههاو میشههود.

موردنیههاز دانشههاویاج رشههتعی مامههایی میباش ه  ،نادی ه

میک

سررصل دروو مختل برنامههعی درسههی اانه نشه

کع از آجمایی کع تما رشتعهای تحصههیلی دلههو

پزش ی و پیراپزش ی بعطور مستقیم و غیرمسههتقیم در امههر

است یا بعدلیل قرار ررتن بعد واج یک درو اختیاری یهها

درمههاج و سههالمت و بهبودبخشههی بیمههاراج دخالههت دارنه ،

بعدلت کمبود وقت و دی ا استاد نسههبت بههع درو ،مههورد

ضروری است کع بعطور سههترد در زمی ههعی کمکهههای

غفلههت واقههع میشههود و دانشههاو از دریارههت آج محههرو

اولیع در زمی ع احیاء قلبی و ت فسی آموزش ببی ه  .در ایههن

میشود .همراستا با ایههن یارتههع تحقیقههی ،بگلههی 18در یههک

تحقیق نیز اساتی بیاج میکردن با ومود تغییرات در برنامع

تحقیق کیفی پ ی ش اسی نتیاع ررت دانشاویاج مامایی

ه وز بحث احیاء مههزو کههوچ ی از سههایر دروو بههود کههع

خود را قسمتی از نیروی کار میدان ه و ادتقههاد دارنه کههع

برخی اوقات بعدلت حام زیاد محتوای درسی بعطور کامل

ررتع میشود و آموزش خود

بع آج پرداختع نمیشود .در حالی کع الز است برای تأکی

را مهت تصمیم یریها و قضاوت بالی ی کاری نمیدانست

بع اهمیت آج ،احیاء مادر و نوزاد هم بع ورت تيوری و هم

( .)18در واقع اساتی رشتع مامههایی معتقه بودنه  ،مطالههب

دملی بعد واج واح درسی مازا بع دانشاویاج ارایع ردد.

موردنیاز دانشاویاج کع از سوی برنامههعریز درسههی مغفههول

حتی مطلو است کع کههارآموزی اورژانهها بههرای ارههزای

واقع ش است در  3رو نظری ،دملههی و کار ههاهی قههرار

تبحههر در امههر احیههاء بههرای دانشههاویاج مامههایی در نظههر

می یرد .دروو نظری مثل «کودک سالم « ،دسههتورالعمل

ررتع شود .بعدبارتی با نگاهی بع سررصل قه یم و م یه

کار در مطب « ،احیاء مههادر و نههوزاد « ،ارزیههابی سههالمت

مامایی و همچ ین تومههع بههع سیاسههت وزارت به اشههت در

م ههین « ،ورزش در بههارداری و زایمههاج «،دور نفاسههی و

مهت تروید زایماج طبیعی و ریزیولوژیک بعد واج ی ههی از

اخههتالالت آج و «زایمههاج ریزیولوژیههک اسههت .دروو

اه اف آموزش مامایی ،این سؤال مطههر میشههود کههع آیهها

دملههی شههامل«کارآموزی اورژانهها « ،مشههاور دملههی و

سررصل م ی کامال ه ف ا ههلی آمههوزش مامههایی یع ههی

بعخصوص مشاور م سههی و رواجپزشه ی و«روشهههای

مراقبت از مادر طی بههاردای ،زایمههاج ،دور نفاسههی ،تههروید

بیدردی است .دروو کار اهی هههم شههامل«مهارتهای

زایماج طبیعی و ایمههن را پوشه

ارتباطی « ،ا ول آموزش « ،مایگا ماما در برنامع پزشک

داد اسههت .در سررصههل

ق یم ،دانشاویاج  10واح بارداری و زایمههاج می ذران نه
Begley

18

کع از این  10واح  3 ،واح آج بع «زایماج طبیعی و یههک
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نیازهای آموزشی آجها نادی
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واح «زایماج در م زل اختصاص یارتع بود .در ورتی کع

رارماکولوژی .همراسههتا بهها ایههن یارتههع ههفرنواد و رتحههی

در سررصل م ی تع اد واح های بههارداری و زایمههاج بههع 7

وامار ا نیز د واج میک

کههع آمههوزش دقیههق و ههحیا

واح تقلیههل یارتههع اسههت .از ایههن  7واحه  2،واحه آج بههع

نسخعنویسی و تاویز دارو در آموزش پزش ی مغفول بههود

«زایماج طبیعی ،ایمن ،زایمههاج ریزیولوژیههک و روشهههای

است و با قرار ههررتن ایههن مبحههث در درو رارمههاکولوژی

کاه

دهه

اساتی مامههایی حههذف ایههن مبحههث از درو رارمههاکولوژی

محتوای درسی ضروری دانشاوی مامایی را پوشه

بل ع از نظر زمانی و محتوایی هههم بهها کار ا هههای زایمههاج

تخصصی دانشاویاج در سررصل م ی (سههال  )91ماه د

ریزیولوژیک ارایع ش برای دان آموختههع اج ایههن رشههتع،

آج را بههعحالت مغفههول درآورد اسههت .رچههع دانشههاویاج

مطابقت ن ارد .مسيلع دقیمی برخی از موضودات ،در مههورد

بعطور تاربی و در محیطهای بالی ی با نسخعنویسههی آشه ا

مباحث دیگر نیز

میشون اما آموزش کالسیک در این رابطع ضروری است.

ق میک  .تمرکز ماما بر مادر ،نههوزاد و

کودک است چرا نبای در لیست دروو آجها واحه درسههی

در رو سههو اسههاتی بیههاج میداشههت کههع برخههی از

مازایی بع کودک سالم ،ارزیابی سالمت م ین ،شیردهی و

موضودات بعدلیل قرار ررتن تحت د واج دروو اختیاری

مراقبتهههای آج ،دور نفاسههی و اخههتالالت آج ،اختصههاص

نادی

ررتع میشون  .دروسی مثل رش و ت امههل ،زایمههاج

یاب  .دان آموختع اج مامایی بای بتوان موابگوی سؤاالت

ریزیولوژیک ،درماجهای ت میلی و مایگزین ،طب سه تی و

مادراج در رابطع با خود و کودکاجشاج باش  ،بای نسبت بع

یا درمانی ،تروید تغذیع با شیر مادر ،تغذیههع قبههل ،حههین و

تمامی روشهای بررسی سالمت م ین در بارداری و حههین

بع از زایماج اختیاری هست کع این مسههيلع میتوانه بههع

زایماج آ ا بود و اهی اناا ده و حتههی تفسههیر ک ه .

مغفول ش ج مباحث مهمی در امر آموزش دور کارش اسههی

اما دانشاویاج در دمل بع ان از ی کسری از واحه درسههی

مامایی م ار شود .ب ابراین خرو آجها از حالههت اختیههاری

و شای چوج بههعد واج یههک

میتوان بع مغفولیت آجها پایاج ده  .البتع هزی ههعبر بههودج

درو واح بع این موضودات نگا نمیشود ،تومع چ ه انی

واح های درسی در دانشگا آزاد اسالمی ،مح ودیتی بههرای

هم بع یاد یری آجها ن ارن .

ارایه ع و انتخهها دروو اختیههاری بههرای م ه یراج ههرو و

در این رابطع ،آموزش میبی

دانشاویاج بعومود میآورد در حالی کع امباری بودج ایههن

دسههتع دو موضههوداتی بودن ه کههع میتوان ه در قالههب

دروو؛ الز االمرا بودج آجها را تضمین میک .

سررصل دروو مومههود در برنامههعی درسههی مامههایی قههرار
بگیرد ،اما مغفول واقع ش ان  .مباحثی چوج«مامایی مبت ی

از م ظر دو یع ی مغفول مان ج برنامع درسی در زمههاج

و «درماجهای ت میلههی و مههایگزین در درو

امرا ،میتواج فت بخشی از آجچع کع در برنامعی درسههی

بهههارداری و زایمهههاج« ،بیولهههوژی تولیههه مثل در درو

قص ش موردتومع برنامعریز درسههی قههرار ررتههع اسههت و

م ینش اسی« ،مامععش اسی و آسیبش اسی بیماریها در

برای تحقق اه اف این رشتع الز اسههت؛ بههع دالیه ل ده

درو زنهههاج و«نسخعنویسهههی و تاهههویز دارو در درو

ت اسب بههین حاههم محتههوای آموزشههی و زمههاج اختصههاص

بر شواه
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مباحههث در دروو مختلهه  ،بخشههی از مطالههب موردنیههاز

برنامعهای درسی این رشتع اانه شههود .همچ ههین بههر

ررتع میشود .اهی م رسی بههعدالیلی

اساو یک نیازس ای کلی از دانشاویاج و رار التحصیالج

چوج تسلط بی تر بر یههک موضههوع یهها احسههاو ده نیاز

رشتع مامایی کع با شرایط دملی محیط کار روبعرو ش ان ،

دانشاو بع مطالب ،تصور این کع در درو دیگری بههع ایههن

محتوا و مواد درسی موردنیاز آجها بررسی شود و برخههی از

موضوع پرداختع میشههود ،بههع مباحههث خا ه ی از محتههوای

دروو اختیاری کع بی تههر موردنیههاز آجهاسههت؛ در ههرو

ضروری آمههوزش میپههردازد و مههابقی را نادیه می یههرد.

اختصا ی قرار بگیرد.

کوتاهی تر هههای تحصههیلی حا هلال تعطههیالت تقههویمی و

محدودیتها

غیرتقویمی ،امباری و اختیاری از سوی دانشاو نیز بع ایههن

ی ی از محه ودیتهای تحقیههق حاضههر ،دخالههت نظههر

مسيلع کمک میک  .در ایههن رابطههع میتههواج بههع مباحههث

محققین در تحلیل داد ها است .در واقع بعدلیل این کههع در

مهمی چوج «آناتومی لگن و دسههتگا ت اسههلی از مباحههث

تحقیقات پ ی ارش اسی تفسیری ،تاههار خههالص و دسههت

درو «تشریا  1و « ، 2به اشت مادر و کودک در درو

اول مشارکتک

بهههاروری« ،دفونهههت بعههه از زایمهههاج ،بیماریههههای

بررسی میشود ب ههابراین نتههاید مطالعههع بهها تلفیههق نظههرات

تروروبالسههتیک ،19اخههتالالت مفههت ،ترومهها و ادتیههاد در

محققین همرا است .مح ودیت دیگر تحقیههق ،پراک ه ی

بارداری از مباحث درو  2واح ی «زایماج غیرطبیعههی ،

نمونع تحقیق و دسترسی سخت بع ادضای نمونع بود.

اشار کرد .البتع الز بع ذکر است کع در رابطههع بهها درو 2
واح ی زایماج غیرطبیعی ،برنامعریزاج د

تعارض منافع

ت اسههب حاههم

زماج را پی بی ی کرد و ماوز  50تا  100در

هیچ ونع تعارض م ارع توسط نویس اج بیاج نش است.

ارههزای

سادات درسی را داد ان  ،اما ما دا مسههيلع هزی ههعبر بههودج
این ارزای

تشکر و قدردانی

واح برای دانشاویاج دانشگا آزاد اسههالمی از

دالیلی است کع ارزای

از تمامی اسههاتی مامههایی دانشههگا های دلههو پزشه ی

واح این درو ه وز بع تأیی رو

کازروج و شیراز و تمامی کسانی کع در اناا این پههژوه

آموزشی مامایی نرسی است.

ما را یاری کردن  ،تش ر میک یم .کمیتع اخالقههی دانشههگا
دلو پزش ی کازروج این مطالعع را تأیی کرد است.

پیشنهادات
با تومع بع یارتعهای پژوه

اج ،توسط تههیم تحقیههق بههعطور مه او

حاضر پیشه هاد میشههود

مشارکت نویسندگان

برنامعهای درسی آموزش مامایی موردبازنگری قرار یرد و

مفهو سههازی ،ممههعآوری و تازیههع و تحلیههل داد ههها

با تومع بع نیازهههای مامعههع هه ف یع ههی مههادراج بههاردار و
Trophoblastic Disease

توسههط سهههیال ضههیایی و پههری مشههای و ویراسههتاری و
نهاییسازی نوشتع توسط سهیال ضیایی بود است.
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to understand concepts that have been ignored in a given curriculum.
The purpose of this study was to review the null curriculum in
midwifery education from midwifery faculty’s’ viewpoint in Islamic
Azad Universities of Fars province.
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Materials and Methods: This qualitative study was carried out
using a phenomenological approach. Twelve midwifery faculty
members were selected using purposive sampling method. Research
Data was collected by semi-structured interviews. The interviews
were analyzed using the hermeneutic approach developed by
Diekelmann (1989).

Results: The main emerged themes were as follow: 1- The negation
of the subject in the intended curriculum include: a. The negation of
the subject as a syllabus in the bachelor's degree program in
midwifery, b. The negation of the subject in the outline of the
midwifery course. C. The negation of the subject because of lesson
type (optional or dedicated). 2-the negation of the subject in
implemented curriculum due to the kind of department and
university directors’, and teachers’ attitude toward the subject
matters.

Conclusion: Understanding the neglected sections of the intended
and implemented curriculum of midwifery Helps achieving the goals
of the discipline better.
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