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سرفصل دروس  آموختگان درباره دیدگاه دانشجویان و دانش نییتب

  یفیمطالعه ک کی: يبهداشت بارور یتخصص يدوره دکتر ياجبار یتخصص
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است و رشد آن مستلزم، رشد هردو بعد به  یفیو ک

 ندیفرا کی ازمندیآن ن یابیبوده و ارز گریکدیموازات  

 نیتر از عمده یکی یابیارزش). 2(است یبایارزش قیدق

بوده و در  یآموزش يها نظام تیفیبهبود ک يها روش

 یابیارزش). 1(رود یجهان به کار م ياکثر کشورها

اطالعات از  لیو تحل يآور جمع ندیفرآ ،یبرنامه درس

 یبه روش رانیفراگ يریادگیبهبود  يمنابع مختلف برا

 يریگ میبه تصم توان یم هگذرر نیکه از ا) 3(است داریپا

). 4(برنامه کمک کرد رییتغ ایدرباره ادامه، گسترش، قطع 

 ندیاز اجزاء فرآ یکی یابیبه خاطر داشت که ارزش دیبا

اهداف  یابیارزش. تر برنامه است گسترده یطراح

 یابی درجه دست نییها تع از آن یکیدارد که  یگوناگون

قوت و نقاط ) يمستندساز(به اهداف برنامه، اثبات 
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 يزیر و برنامه ها يریگ میتصم يضعف برنامه برا

برنامه  کی یابیارزش يبرا لیدل نیتر مهمو ) 5(است

). 6(بهبود آن است يها راهو  یاثربخش نییتع یآموزش

موجود، روشن  تیمشخص نمودن وضع يایاز مزا یکی

 یدر برنامه آموزش ها یو کاست بیاز معا یشدن برخ

پنهان  يایتوان به زوا یم یابیشارز نیا قیکه از طر است

 کیبرد و به  یپ یبرنامه آموزش کیو نقاط ضعف 

آنها به نقاط  لیرفع مشکالت و تبد ينگر برا جامع دگاهید

  ).4(قوت اقدام نمود

مؤلفه  کیبه عنوان  یابیارزش یو ضرورت تلق تیاهم

 یابیارزش جیجهت است که از نتا ازآن یمهم برنامه درس

بهتر و بهبود و اصالح نحوه  یدرس يزیر برنامه يبرا

 يو بازنگر رییاکنون تغ هم. آن استفاده شود ياجرا

آموزش  انیاست که متول یاز مسائل یکی یبرنامه درس

با ). 7(هستند بانیگر  به  دست آنبا  رانیدر ا یپزشک

که در مراحل مختلف برنامه  یتوجه به مسائل و مشکالت

 يها گروه يفرارو یلیتکم التیتحص يها دوره یآموزش

امر از ابعاد مختلف  نیلزوم پرداختن به ا ،است یآموزش

 یابیارزش ژهیو به). 4(رسد یبه نظر م يضرور

توجه قرار  مورد دیبا يدوره دکتر یدرس يها برنامه

خصوص دوره  به یلیتکم التیتحص يها دوره رایز ردیگ

 رییدر حال تغ يازهایبه ن ییپاسخگو يبرا يدکتر

 يها شرفتیو پ ردیگ یشکل م يا حرفه يازهایجامعه و ن

 يا و انفجار اطالعات، توسعه دانش و بلوغ حرفه يفناور

  . )9و8(سازد یم يآن را ضرور

 فیوظا نیتر مهمسالمت جامعه از  يو ارتقا حفظ

 نیکه در ا است یو بهداشت یمختلف پزشک يها گروه

 يها توجه به سالمت زنان و کودکان که گروه انیم

 کننده نییو تع روند یجامعه به شمار م ریپذ بیآس

برخوردار  یخاص تیاز اهم هستند سالمت جامعه

و توسعه  تیمعدر کنفرانس ج به طوري که) 10(است

محور  يمفهوم بهداشت بارور زین 1994قاهره در سال 

توسعه  انریز برنامهو  انگذار سیاستتوجه  یاصل

 ياروربهداشت ب يفراسو يدیو افق جد دیگرد یجهان

 ایدر نقاط مختلف دن بیترت نیبد). 9و8(گشوده شد

در  يبهداشت بارور يها دوره یو طراح یازسنجین

رشته بهداشت . قرار گرفت توجهمقاطع مختلف مورد 

است که  یو بهداشت یاز علوم پزشک يا شاخه يبارور

با ابعاد مختلف  یدوره آموزش یط انیدر آن دانشجو

حقوق،  ه،یتغذ ،یتیمعامور ج رینظ يبهداشت بارور

و  يدر امر بارور شرفتهیپ يها تکنیک ،يولوژیدمیاپ

 ت،یریمد ،يزیر آشنا شده و به امر برنامه ينابارور

  . پردازند یم يو آموزش در بهداشت بارور قیتحق

و  دیگرد يانداز راه 1385رشته در سال  نیا رانیدر ا

است که در  یو پژوهش یدو مرحله آموزش يدارا

که مشتمل بر  یآموزش يواحدها هیکل یموزشمرحله آ

 یواحد تخصص 6و  ياجبار یواحد تخصص 20

گذرانده  است ياریاز جدول دروس اخت ياریاخت

  . شود یم

کشور در  یعال یبه روند تحوالت نظام آموزش ینگاه با

که  شود یمشخص م یحوزه بهداشت و درمان به خوب

 از خصوصاً یکم يها شاخص يصعود ریس رغم یعل

و  دیجد يها ها و آموزشکده دانشکده سیلحاظ تأس

تنزل  ایدچار رکود  یفیک يها دانشجو، شاخص رشیپذ

در نظام  یو اثربخش ییلذا توجه به کارا. اند شده

  ).11(است یاتیح ازین کی یفعل یآموزش

 یآموزش يها دوره یابیارزش يبرا یاطالعات منابع

وختگان، آم دانش ،علمی هیأت ياعضا ران،یشامل فراگ

 ،يا حرفه يها کنندگان، انجمن کارکنان، استخدام

مشابه در  يها اعطاکنندگان مدارك و همکاران برنامه

  ). 12(هستند ها مکان ریسا

از  تفادهبرنامه، اس کی یابیارزش يها راه نیاز بهتر یکی

آن در  يها است که با مشکالت و چالش يتجارب افراد

 نیمطالعه تجارب ا .روزمره مواجه هستند يها تیفعال

و  تر قیبه شناخت عم تواند یم یفیک وهیافراد به ش

 ن،ی؛ بنابرا)13(کمک کند یبرنامه درس تیوضع تر یواقع
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 نیا يبرا یاز منابع اطالعات یکی توانند یم رانیفراگ

به عنوان دست  رانیکه فراگ یهنگام). 3(باشند یابیارز

 نیا دهند، یرا انجام م یفیک یابیارز ،یاندرکاران داخل

و  ندی، فراداد درون: شامل( ستمیهمه اجزا س کردیرو

بر  زیرا ن یفیو همه ابعاد ک کند یرا کنترل م) برونداد

 طیمح کی یگروه آموزش بیترت نیبه ا. ردیگ یم

 يو مناسب برا تیفیدانشجو از ک ظارمطابق انت یآموزش

  ).14(کند یفراهم م يریادگی شرفتیبهبود و پ

در  یتخصص يدوره دکتر یابیه ارزشکه ب یمطالعات

 رانیدهندگان و فراگ ارائه دگاهیاز د یعلوم پزشک

 يپرستار يعمدتاً اختصاص به دکتر پردازد یم

 ي دوره یابیمطالعه به ارزش کیو تنها در ) 18تا15(دارد

شده  پرداخته رانیا يبهداشت بارور یتخصص يدکتر

کل  نشان داد که در شاین پژوه جیکه در مجموع نتا

در وضعیت  يبهداشت بارور یتخصص يدکتر ي دوره

  . )20و19(نیمه مطلوبی قرار دارد

افراد  جربهاز آنجا که مطالعات کیفی با تبیین درك یا ت

و ) 21(کنند یکمک م ها مطلع، به شناسایی عمیق تر پدیده

 یابیدر زمینه ارزش کافیبا توجه به عدم وجود اطالعات 

حاضر با هدف  مطالعه ،يبهداشت بارور يدوره دکتر

 يآموختگان دکترا و دانش انیدانشجو دگاهید نییتب

انجام  ياجبار یدرباره دروس تخصص يبهداشت بارور

  .گردید

  

  ها روش

 يمحتو لیبا روش تحل یفیک قیتحق کیمطالعه  نیا

 آنها بندي و طبقه یفیک يها داده لیکه با تقل بود يقرارداد

را  ها موجود در داده ياو الگوه ها هیتا درون ما کوشید

  ).22(استخراج کند

که  يبهداشت بارور يدکترا ياجبار یدروس تخصص 

بهداشت  یتیابعاد جمع :دراین مطالعه بررسی شد شامل

و  یروان ،ی، رشد و تکامل جسم)واحد 2( يبارور

 2( يبهداشت بارور ی، ابعاد حقوق)واحد 2( یاجتماع

 ي، توانمندساز)دواح 2( يبارور اشتو بهد هی، تغذ)واحد

 يولوژیدمی، اپ)واحد 2(زنان و نقش آنان در توسعه 

 د،ینوپد يها ، بیماري)واحد 2(خانواده و جامعه 

 2( يو سالمند یائسگیها،  سرطان ،یمقاربت يها بیماري

و  ها ستمیس يساز نهیاصالح و به ،يگذار ، سیاست)واحد

، )واحد 2(بهداشت مادر و کودك  يها برنامه

در بهداشت مادر و  تیریو مد یابیارزش ،يزیر برنامه

 يها ، تکنیک)یواحد عمل 5/0و  يواحد نظر 5/1(کودك 

و  يواحد نظر 5/1( يو نابارور يدر بارور شرفتهیپ

  . بود )یواحد عمل 5/0

 يبهداشت بارور يدکتر يدانشجو 16 کنندگان مشارکت 

رشته  نیا هآموخت دانش 7که امتحان جامع را گذرانده و 

انتخاب شده، آگاهانه و  مند هدف به صورتند که بود

تا زمانی  ها داده آوري جمع. داوطلبانه وارد مطالعه شدند

ي موجود، اضافه نگردید ها ي جدیدي به دادهها که یافته

 ياطالعات با کمک سه روش، مصاحبه فرد. ادامه یافت

 نهچگو ر،یت راهنما نظسؤاالبا کمک  افتهیساختار  مهین

به شما جهت کسب  یاز دروس تخصص کیهر  يمحتو

کمک نموده  کولومیمورد نظر در کور يها يتوانمند

 يکه حاو یدروس تخصص یابیاست؟، پرسشنامه ارز

از  یتک تک دروس تخصص يت باز درباره محتوسؤاال

جامعه و  يازهاینظر مطابقت با رسالت دوره، ن

 قیراز ط ای يحضور به صورتگان بود و آموخت دانش

سرفصل  يمحتوا لیو تحل دیارسال گرد کیکترونپست ال

 میتوسط ت) کولومیکور( یبرنامه درس یدروس تخصص

  . دیگرد آوري جمع ق،یتحق

 لیو تما طیبر حسب شرا ها زمان مصاحبه مدت

 ها داده لیتحل. بود قهیدق 60تا  45 نیب کنندگان مشارکت

 ها انجام شد، مصاحبه ها داده آوري جمعهمزمان با 

و نقطه  یحیپاسخ تشر نیهمچن. دیه مکتوب گردبالفاصل

دروس استخراج  یابیشده در پرسشنامه ارز دینظرات ق

در  یدروس تخصص رفصلشد و به همراه متن س

متون سطر به سطر . دیگرد يمحتو لیتحل کولوم،یکور
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تحت  يدیخوانده شده و جوهره عبارات و جمالت کل

کد  386 و هیکد اول 730. شدند يعنوان کد، نام گذار

با توجه به  سپس کدها. شده استخراج شدند شیپاال

و  دیگرد بندي معنایی که از آنها حاصل می شد، دسته

و در نهایت با استفاده از  افتندیظهور  یفرع قاتطب

مثال از روند  کی. شکل گرفت یمقایسه دائم، طبقات اصل

شماره  کننده مشارکت: یبه طبقه اصل دنیرس ییاستقرا

 یجنس يرشته بهداشت بارور ایدن يکه تو یلدر حا ":9

حذف  ینه تنها از عنوان رشته، کلمه جنس نجایا م،یدار

هم حذف  یدروس مربوط به سالمت جنس لکهشده ب

 کولومیدرس را به کور نیا ها دانشگاه یبرخ! شده است

. "میدرس دار نیبر ارائه ا تأکیداضافه کردند و ما هم 

و  يسالمت بارور يوارج همضرورت " يکه از آن کدها

استخراج  "یدرس سالمت جنس شنهادیپ"و "یجنس

 شنهادیپ نهیزم رکه د يگرید يبه همراه کدها که دیگرد

 دیدروس جد شنهادیپ "یبود در طبقه فرع دیدروس جد

 یدر طبقه اصلنهایتاً و  "يمرتبط با سالمت بارور

با رسالت رشته  یضرورت انطباق برنامه درس"

  . قرار گرفت "يبهداشت بارور

ي پژوهش چهار ها منظور اطمینان از صحت یافته به

) يپذیر اعتبار، قابلیت اعتماد، قابلیت انتقال و تایید(معیار 

مورد توجه قرار ) 23(پیشنهادي استروبرت و کارپنتر

زیر تالش  يها گرفت و پژوهشگران با کمک روش

 نکنندگا بازتاب تجارب حقیقی مشارکت ها نمودند تا یافته

توسط  ها بازبینی دست نوشته کبا کم. باشد

که  قیتحق میتراز توسط ت هم ینیو بازب کنندگان مشارکت

. شد تأمین  ها بودند، اعتبار داده یفیمسلط به پژوهش ک

ي ها با ثبت کامل و مداوم فعالیت زیقابلیت اعتماد ن

و  ها تحلیل داده آوري، جمعپژوهشگر درباره چگونگی 

براي هر یک از  ها حبهی از متن مصایها گزیده ارائه

کسب قابلیت انتقال، طبقات  يبرا. شدتأمین طبقات 

و  انیتعدادي از دانشجو اریاستخراج شده در اخت

که در تحقیق  يبهداشت بارور يگان دکترآموخت دانش

بین نتایج  یشرکت نداشتند قرار گرفت که تشابه مناسب

 تیجهت تقو. تحقیق و تجارب آنها وجود داشت

، کدها و طبقات ها متن تعدادي از مصاحبه ي،پذیر تأیید

استخراج شده در اختیار همکاران پژوهشگر آشنا با 

نحوه آنالیز تحقیقات کیفی که در تحقیق شرکت نداشته 

 به دستدرباره معانی  یاند، گذاشته شد و توافق مناسب

  . آمد

 اخالق دانشگاه تهیکم تأییدبا کسب  یاصول اخالق

 تیاطالعات و اخذ رضا یگ، حفظ محرمان)292193کد(

جهت مصاحبه و ضبط  کنندگان از مشارکت یآگاهانه کتب

. شد تیو رازداري رعا ینام یمصاحبه ضمن حفظ ب

از گیري  از حق کناره کنندگان برخورداري مشارکت

  . دیگرد تیرعا زیپژوهش در هر زمان ن

  

  نتایج

و  انیدانشجو دگاهید نییمطالعه با هدف تب نیا

درباره دروس  يبهداشت بارور يآموختگان دکترا دانش

 یمقطع قبل. صورت گرفت ياجبار یتخصص

و سابقه  ییارشد ماما یکارشناس کنندگان مشارکت

 يآنان اعضا تیسال داشتند، اکثر 2- 16اشتغال 

 یعلوم پزشک يها دانشگاه ییماما يها گروه علمی هیأت

  .بودند 

و  ها ، پرسشنامهکنندگان مشارکت فیتوص لیتحل از

که خود از طبقات  یسه طبقه اصل ،یبرنامه درس يمحتو

  ). 1جدول ( بودند شکل گرفت افتهیظهور  یفرع
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  يبهداشت بارور يدکتر ياجبار یدرباره دروس تخصص کنندگان مشارکت دگاهید فیتوص لیحاصل از تحل یو فرع یطبقات اصل: 1 جدول

  طبقه فرعی  طبقه اصلی

  پیشنهاد دروس جدید مرتبط با سالمت باروري  رنامه درسی با رسالت رشته بهداشت باروريضرورت انطباق ب

  هایپوشان همبازنگري سرفصل دروس فعلی جهت رفع 

  پوشش مباحث مرتبط با سالمت باروري

  توسعه میزان واحد دروس تخصصی اجباري

  نگري و بالینی در جهت توسعه ماهیت جامعه اصالح سرفصل دروس  ي و بالینی دروس تخصصینگر جامعهتقویت ماهیت 

  تخصیص واحد عملی و کارآموزي به دروس تخصصی

  ي تحصیلیها سالچیدمان مناسب دروس در نیم  دروس تخصصی ارائهاصالح نحوه 

  تدریس تیمی دروس توسط اساتید توانمند

  تخصیص منابع درسی متناسب و کافی

با  یبرنامه درساول، ضرورت انطباق  یطبقه اصل -1

  يرسالت رشته بهداشت بارور

برنامه  تیعدم کفا انگریکنندگان ب مشارکت فیتوص لیتحل

 یابیدر دست يبهداشت بارور يرشته دکتر یدرس

. رشته بود نیاز رسالت ا ییها بخشآموختگان به  دانش

 هیدروس و سرفصل آنها، کل نیآنها اظهار داشتند عناو

ظر نگرفته است به عالوه را در ن يابعاد سالمت بارور

با حجم سرفصل درس مطابقت  رسهر د يواحدها زانیم

مرتبط با سالمت  دیدروس جد شنهادیپ«ندارد و 

توسعه «و  »یسرفصل دروس فعل يبازنگر« ،»يبارور

  .را داشتند» دروس يواحدها زانیم

  يمرتبط با سالمت بارور دیدروس جد شنهادیپ 1-1

 یضرورت طراح انگریبکنندگان  مشارکت فیتوص لیتحل

سالمت و حقوق  رینظ يدروس مرتبط با سالمت بارور

زنان،  يسالمت بارور یاجتماع يها بیآس ،یجنس

بود که در  قیو روش تحق يو سالمند یسال میانسالمت 

مباحث دروس  یو برخ ردوجود ندا یفعل یبرنامه درس

دروس قرار گرفته  ریصورت پراکنده در سا به يشنهادیپ

  .بود

گرفته شدن مبحث سالمت  دهیکنندگان از ناد ارکتمش

است ابراز  ياز ابعاد سالمت بارور یکه بخش مهم یجنس

آنان به موضوعات مرتبط با  تیداشتند، اکثر یتینارضا

از  شیاظهار عالقه نمودند و ب یجنس تیسالمت و ترب

ارشد مرتبط با  یکارشناس نامه انیاز آنان پا یمین

اغلب آنان  نیهمچن. تندداش یموضوع سالمت جنس

ارائه خدمات مشاوره سالمت  نهیتجارب خود را در زم

ارشد مطرح  یو کارشناس یدر مقطع کارشناس یجنس

مشاوره  يواحد 4درس  یطراح شنهادینمودند و پ

واحد  2و  يرا به صورت دو واحد نظر یسالمت جنس

جهت پوشش  یسالمت جنس يها کینیدر کل يکارآموز

 يها-دوره هیزنان و مردان در کل یجنسمباحث سالمت 

طرف تسلط  کیها اذعان داشتند از  آن. را داشتند یزندگ

دستگاه  يها بیماريو  یآناتوم ،يولوژیزیماماها بر ف

عالقه آنان به موضوع سالمت  گریو از طرف د یتناسل

آنها  شود می است که باعث یدو فرصت مهم یجنس

ان در شناس روانان و پزشک روانبتوانند در کنار 

ارائه خدمات  یمیبه صورت ت یسالمت جنس يها کینیکل

ما جزء ! جالبه یلیخ": گفت  9کننده شماره  مشارکت. ندینما

واحد  یکه در دوره کارشناس میهست ییها معدود رشته

 یو خدمات مشاوره سالمت جنس میداشت یاختالالت جنس

ارشد هم  یو در کارشناس مکردی می ارائهرا به زنان 

 یوقت یکار کردند ول یسالمت جنس روي ها از بچه یلیخ

 چیه میدید میشد يبهداشت بارور يوارد رشته دکتر

 یو در بعض ستین یسالمت جنس يبرا یدرس تخصص

که  یدر حال. دروس به صورت پراکنده به آن اشاره شده

نه  نجایا م،یدار یجنس يرشته بهداشت بارور ایدن يتو
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حذف شده بلکه دروس  یجنس هتنها از عنوان رشته، کلم

 یبرخ! هم حذف شده است یمربوط به سالمت جنس

اضافه کردند و ما  کولومیدرس را به کور نیا ها دانشگاه

  ."میدرس دار نیبر ارائه ا تأکیدهم 

زنان  يدرس سالمت بارور یطراح به کنندگان مشارکت

در  يو مشاوره سالمت بارور یاجتماع دهید بیآس

اشاره داشتند و  نگر جامعه تیماه پرخطر با يرفتارها

پرخطر و  يداشتند با توجه به گسترش رفتارها انیب

زنان را به شدت  يکه سالمت بارور یاجتماع يها بیآس

با  یاست که واحد درس يورقرار داده، ضر ریتحت تأث

گردد و به ارائه خدمات سالمت  یموضوع طراح نیا

 ،يریشگیح پزنان در سط نیدر مراکز مختلف به ا يبارور

 11کننده شماره  مشارکت. بپردازد یدرمان و توانبخش

و زنان  میهست یفرهنگ یگذار اجتماع طیما در شرا": گفت 

مانند  يدسالمت متعد یاجتماع يها بیما در معرض آس

عدم اشتغال مناسب،  ،یفرهنگ يخشونت، فقر، تابوها

به هرحال در . هستند یپرخطر جنس يو رفتارها ادیاعت

زنان که محور  يموضوعات سالمت بارور نیا تمام

 یمراکز فعل نه،بی می بیجامعه و خانواده هستند آس

زنان ندارند  نیا يبرا یو محتوا مناسب کردیخدمات هم رو

بخاطر تطابق  يگان بهداشت بارورآموخت دانشبه نظرم 

که دارند  ییماما يها با زنان و دانش و مهارت یتیجنس

وارد عمل بشوند  گهیمرتبط د يها تهبا رش يبا همکار دیبا

  ".زنان کمک بشه نیتا به ارتقا سالمت ا

و  یسال میان تیجمع شیبا اشاره به افزا کنندگان مشارکت

 يکشور يها استیو س ندهیآ يها سال یدر ط يسالمند

و ) برنامه سبا و سما( نساال میانارائه خدمات سالمت 

 - يسالمت بارور یدروس تخصص شنهادیپ يسالمند

را داشتند و انتظار داشتند  يو سالمند یسال میان یجنس

 ،يدرس بتواند خدمات سالمت بارور نیا يمحتو

سرطان  يگر غربالو عوارض آن،  یائسگیبا  يسازگار

مزمن  يماریو ب یپستان، دهانه رحم و سالمت جنس

کننده  مشارکت. را پوشش دهد يبارور ستمیمرتبط با س

 رییتغ تیوضع نیبا ا": گفت یباره م نیدر ا 3شماره 

 یسال میانبرنامه سالمت  دیبا تیجمع یساختار سن

 یما آموزش کاف به خصوصو  میداشته باش یمنسجم

گروه داشته  نیو ارائه خدمات به ا يگذار سیاست يبرا

بشه که تمام  یطراح یدرس تخصص کیالزمه  میباش

و  ی، سالمت جنسها سرطان يگر غربالمباحث مثل 

  ."را پوشش بده  یائسگیبا  يسازگار

روش «واحد  يبهداشت بارور يدکتر یبرنامه درس در

 هینشده بود و کل بینی پیش» و نقد مطالعات قیتحق

دروس  نیکردند ا يانداز راهرشته را  نیکه ا ییها دانشگاه

ارائه نمودند  يواحد نظر 2 یرا تحت عنوان دروس جبران

داشتند که با کنندگان اظهار  راستا مشارکت نیو در ا

دروس  يبا کل واحدها نامه انیواحد پااین که توجه به 

 دیبا رسد می برابر است، به نظر ياجبار یتخصص

 انیورود به دوره پژوهش دانشجو يبرا يجد داتیتمه

کردند دو واحد  تأکیدها  آن. در نظر گرفته شود يدکتر

کردند  شنهادیو پ کند نمی تیکفا یفعل ينظر قیروش تحق

واحد  کیو  ينظر دواح 3به صورت  قیحد روش تحقوا 4

ها و  دوره یآنان بر طراح تیاکثر. ارائه گردد یعمل

 قیتحق يها روش رینظ قیمرتبط با روش تحق يها کارگاه

ابزار بر اساس  یسنج پرسشنامه و روان یطراح ،یفیک

کننده شماره  مشارکت. کردند تأکید نامه انیپا قیروش تحق

 ياجبار یواحد درس تخصص 20ا م": اظهار داشت 6

که  نهیواحد برابر، جالب ا یعنی نامه، انیواحد پا 20 میدار

 نینشده بود ا یطراح کولومیدر کور قیواحد روش تحق

به ! هیجزء دروس جبران مری می که االن يدو واحد نظر

بشه هم درس  ادیز قیهم واحد روش تحق دینظرم با

و هم  یکم قیهم تحقواحد، تا بتونه  4بشه مثالً  یتخصص

 یتخصص يها دوره یرا پوشش بده و حت یفیک قیتحق

  ".بشه بینی پیشنامه  انیپا قیبراساس روش تحق

جهت رفع  یسرفصل دروس فعل يبازنگر 2-1

  يو پوشش مباحث مرتبط با سالمت بارور ها یپوشان هم

تجارب خود درباره  فیدر توص کنندگان مشارکت
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ن داشتند که اغلب اذعا یسرفصل و حجم دروس فعل

مختصر هستند که  اریبس اینامفهوم و  ،یها کل سرفصل

 يها موارد سرفصل یو در برخ رندیمدنظر قرار گ دیبا

 ایداشته و  یپوشان همبا هم  زین ياجبار یدروس تخصص

رشته بهداشت  تبرآورده ساختن رسال يدر راستا

از  یبرخ گریباشند، به عبارت د نمی یکاف يبارور

دروس  نیدر ا يبهداشت بارور یتخصص ياه سرفصل

دروس  هیسرفصل کل زین قیتحق مینشده است لذا ت دهید

نمودند و  يمحتو لیرا تحل يبهداشت بارور یتخصص

. را استخراج نمودند ها و نقص ها یپوشان همموارد 

درس  يها سرفصل یداشتند برخ ظهارا کنندگان مشارکت

و سرفصل  زنان يبا درس توانمندساز یابعاد حقوق

 یپوشان هم يریز برنامهبا درس  يگذار سیاستدرس 

 يبازنگر یداشتند ط شنهادیداشته و تکرار شده است و پ

. اصالح گردد یپوشان همتا حد ممکن موارد 

مباحث حقوق ": گفت  نیچن 9کننده شماره  مشارکت

خانواده در  میو تنظ يبهداشت بارور ،یجنس -يبارور

زنان مشترك بودند و  يمند سازو توان یدرس ابعاد حقوق

که بخش عمده درس را  يگذار سیاستبه خصوص درس 

که  داد می اختصاص يریز برنامهمدرس دوباره به مبحث 

  ."اشکال را داشت نیالبته سرفصل هم ا

داشتند  انیکنندگان ب از مشارکت یبرخ نیهمچن

خانواده،  يولوژیدمیمانند اپ یدروس يها سرفصل

داشته و  یجنبه عموم يریز نامهبرو  يگذار سیاست

 يرشته بهداشت مادر و کودك و بارور یتخصص

در  نیکه مدرس شود می نشده و باعث یطراح

 دداشته باشن یمتفاوت سیمختلف برنامه تدر يها دانشگاه

 يرشته بهداشت بارور يدروس برا نیو گذراندن ا

دروس  نیلذا انتظار داشتند سرفصل ا ،باشد نمی يکاربرد

و  يو مشکالت رشته بهداشت بارور ها تیاس واقعبر اس

آن از  سیدر تدر نیهمچن. گردد يبازنگر ییماما

ارتباط  ییکه توانا يبهداشت بارور نیمتخصص

دارند استفاده  هرشت را با مباحث تخصصی ها سرفصل

  .شود

مثل  ها درسچند تا از " :گفت  5شماره  کننده مشارکت

است که  يریز امهبرنو  يگذار سیاست ،يولوژیدماپی

هستند و  یکامالً عموم یهستند ول یخوب اریبس يها درس

باعث  ندیآ هم می ها دانشکده ریسا دیچون اغلب از اسات

بهداشت  يها با رشته و دغدغه ها سرفصل سیشده تدر

و  تیریدر مد میمثالً انتظار داشت ره،یصورت نگ يبارور

با  ،یخدمات بهداشت تیریعالوه بر مد يریز برنامه

هم آشنا  ییو ماما يخدمات بهداشت بارور تیریمد

  ".میشو

 ،یدروس فعل يها سرفصل تیرابطه با وضع در

مباحث  هیکل يمحتو نیاظهار داشتند ا کنندگان مشارکت

هر  يو برا دهد نمی را پوشش يمرتبط با بهداشت بارور

 تأکیدطور مثال،  نمودند به شنهادیرا پ یدرس مباحث

بهداشت  یتیدرس ابعاد جمع يها داشتند که سرفصل

و  يبارور قیتشو استیشده و با س يبازنگر يبارور

و  ها و برنامه دهیسالم به روز گرد يبارور

. گنجانده شود ها در سرفصل يکشور يها دستورالعمل

 لیتحل رینظ یبخش عمده سرفصل به مباحث نهمچنی

مختلف  يکالن در کشورها يها يریز برنامهو  ها تیجمع

 ،یشناس تیجمع يمباحث تکرار متمرکز شده و انریو ا

و  یها که در مقاطع کارشناس و شاخص یتیمراحل جمع

کننده  مشارکت. حذف گردداند  ارشد گذرانده یکارشناس

واحد تکرار  نیمطالب ا برخی": اظهار داشت 11شماره 

حالی در  میگذرانده بود یبود که ما در کارشناس یمکررات

 سهیمقا ،یتیجمع يها هیو نظر ها استیمثل س یمباحثکه 

و  یتیجمع يها يریز برنامهمختلف و نحوه  يکشورها

  ".نشده است دهیدر آن د تیجمع بینی پیش

در درس ابعاد  رفت می کنندگان انتظار مشارکت دگاهید از

 ژهیزنان و به و یمباحث حقوق ،يبهداشت بارور یحقوق

ح و مطر زیکشور ن یاسالم و قانون اساس دگاهیاز د

 ،یگردد و با طرح مباحث ملموس و مشکالت واقع لیتحل

مرتبط گردد و  يبا موضوع بهداشت بارور یابعاد حقوق
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 ،یحقوق زنان در سقط، فرزند خواندگ بهکردند  شنهادیپ

تعارضات  نیپرداخته شود و همچن مانیاتاق زا ،يسالمند

 لیاسالم تحل دگاهیحقوق زنان، از د لیالمل بین يها هیانیب

به طور کامل  دیبا یابعاد حقوق يها ود در کل سرفصلش

 يجنبه کاربرد تر بیشمرتبط گردد و  يبا بهداشت بارور

در ": گفت راستا  نیدر ا 3شماره کننده تمشارک. دینما دایپ

و حقوق  یحقوق عموم میبر مفاه تأکیددرس فقط  نیا

حقوق سالمندان،  میانتظار داشتحالی که بود در  ینوجوان

چرا این که  ایهم باشه و  مانیو زا بریزنان در لحقوق 

زنان را  هیعل ضیتبع ایرفع خشونت  يها ونیکنوانس رانیا

و اسالم  یزن در قانون اساس حقوق گاهیاز جا رفتهینپذ

  ".بشه لیتحل

در سرفصل  يجد يخواستار بازنگر کنندگان مشارکت

درس رشد و تکامل کودك شدند و اذعان داشتند 

نتوانسته است  یبوده و به خوب یرس کلد نیسرفصل ا

باعث شده  ردیمباحث کودك سالم را در بر بگ هیکل

خود به  قیننموده و طبق سال تیاز آن تبع زین نیمدرس

با روند  سرفصلبپردازد و درخواست داشتند  سیتدر

و  يکشور يها شود و در آن از برنامه یطراح یمناسب

مشخص به  ربه طوکودك سالم استفاده شود و  یجهان

آن و مراقبت از  شینحوه پا ،یشناخت اختالالت تکامل

 يها هینظر نیهمچن ؛پرداخته شود یکودکان کم توان ذهن

. کودك هم اشاره گردد تیرشد و شخص یشناس روان

درس  نیسرفصل ا": گفت یم 5کننده شماره  مشارکت

آمدند و  دیهم اسات نیهم يو نامشخص بود برا یکل یلیخ

ما به حالی که کودکان تمرکز کردند در  يها بیماري يرو

 میداشت ازیخدمات سالمت کودکان ن گذار سیاستعنوان 

سالمت کودکان،  یتکامل -یروان - یابعاد جسم هیبا کل

  ".میآنان هم آشنا بش متسال یفعل يها و چالش ها برنامه

 یعیکنندگان در حد وس مشارکت هیکه کل یاز دروس یکی

آن در جهت طرح مشکالت  يها سرفصل تیخواستار تقو

زنان شده بودند درس  يمارهایو ب يسالمت بارور

 کنندگان مشارکت. و زنان بود یمقاربت د،ینوپد يها بیماري

 یو تخصص يضرور اریبس يها درسدرس را جزء  نیا

 يتوسعه جد ستارکردند و خوا یمهم خود تلق

 يآن جهت پوشش مشکالت سالمت بارور يها سرفصل

 یاجتماع يها بیمباحث آس صیجمله تخصنمودند از 

 ده،ید بیدر زنان آس يسالمت، خدمات سالمت بارور

 يها بیماري يولوژیدمیزنان و مردان، اپ یسالمت جنس

کشور  يها با برنامه ییزنان و آشنا يها سرطان ،یمقاربت

قرار  تأکیدرا مورد  نساال میانو سالمت  اه و نقد آن

درس  نیا": داشت انیب 11کننده شماره  مشارکت. دادند

 ینیمباحث بال هیبتونه کل دیمهمه و با یلیما خ يبرا

بر  تأکیدزنان را با  يها بیماريو  يسالمت بارور

  ".آنها پوشش بده  يکشور يولوژیدمیاپ

خانواده را  يولوژیدمیسرفصل درس اپ کنندگان مشارکت

 یو ناکاف رمرتبطیغ ،يتکرار يرشته بهداشت بارور يبرا

را در درس  ها سرفصل نیردند و اظهار داشتند همک یتلق

و انتظار دارند اند  گذرانده یمقطع کارشناس يولوژیدماپی

به  یعموم يولوژیدمیدرس در کنار اپ نسرفصل ای

از جمله عوامل  يمهم بهداشت بارور مباحث يولوژیدمیاپ

سالمت  یخطر سالمت کودکان، مادران و عوامل اجتماع

از درس به مباحث  یبخش نیبپردازد همچن يبارور

و مطالعات مرور  زیبر شواهد و متاآنال یخدمات مبتن

با ": گفت  9کننده شماره  مشارکت. ابدی صتخصی مند نظام

خانواده بود اما در  يولوژیدمیدرس اپ نینام ااین که 

که کامالً  یعموم يولوژیدمیاپ اتفقط به کلی ها سرفصل

به  ازیدرس ن نیود و ابود پرداخته شده ب يما تکرار يبرا

و  يبهداشت بارور نیتوسط متخصص یمیت يبازنگر

به  میدارد به خصوص ما انتظار داشت ها ستیولوژیدمیاپ

 وسالمت در سالمت کودك، مادر  یعوامل اجتماع

و مطالعات مرور  زیاشاره بشه و مباحث متاآنال يبارور

اشاره  ستین کولومیکور گرید يجا چکه در هی مند نظام

  ".هبش

اغلب  زین يو بهداشت بارور هیدرس تغذ يها سرفصل در

 شنهادیشده و پ یو ناهماهنگ تلق تکراري ها سرفصل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 22

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3845-fa.html


  يبهداشت بارور يسرفصل دروس دکتر دیدگاه دانشجویان درباره  و همکاران شهناز کهن

http://ijme. mui. ac. ir   413/  )51( 15: 1394/مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

اشاره شده و  هیخالصه به اصول تغذ به طورداشتند که 

 يبلوغ، بارور ،یرخوارگیاز ش هیبخش عمده درس بر تغذ

و  يمتمرکز شده و مباحث به صورت کاربرد يو سالمند

در اي  هیو مشکالت تغذ هیوره در سوءتغذبر مشا ینیبال

اصالح گردد و به  يمرتبط با سالمت بارور يها بیماري

 يها برنامه ،ییغذا تیانتظار داشتند که به امن ژهیو

مختلف پرداخته  یسن يها گروه هیبهبود تغذ يکشور

 هیدرس تغذ": نمود تأکید 7کننده شماره  مشارکت. شود

اي  هیتغذ يازهاین به صورت واضح و مشخص به دیبا

 يباردار -ینوجوان - کودك - ينوزاد( یسن يها گروه

مزمن و  يها بیماريدر  هیبه تغذ ژهیبپردازد و به و...) و

با نحوه  میدار ازیبپردازد ما ن يمرتبط با سالمت بارور

زنان باردار و کودکان آشنا  يبرا ییغذا میرژ یطراح

 يغذا تیامن بهبود يها يها و استراتژ از برنامه. میبش

  ".میمطلع بش رانیجهان و ا

و  يگذار سیاستسرفصل دروس  يمحتو لیتحل در

دو درس را در  نیکنندگان ا مشارکت ،يریز برنامه

کردند اما  یابیمهم ارز يرسالت بهداشت بارور يراستا

 تیدو درس در کسب صالح نیاظهار داشتند سرفصل ا

 یتخصص يها با برنامه ییآشنا يبرا یمناسب ول یعموم

مباحث  دیاست و با یفناکا يسالمت مادر، کودك و بارور

گنجانده  ها در سرفصل یتخصص به طور يسالمت بارور

 یو عموم هیقسمت بخش پا کیداشتند در  شنهادیپ ،شود

ارائه شود اما عمده  يریز برنامهو  يگذار سیاست

سرفصل به کاربرد آنها در مباحث مربوط به سالمت 

 ود نیبه خصوص در کنار ا. ابدیاختصاص  يبارور

بشه که به صورت کامالً  یطراح ییها درس کارگاه

و  کیبرنامه استراتژ انیدانشجو یو عمل یتخصص

در مباحث  يگذار سیاست يها و گام سندیبنو یاتیعمل

. ندینما یرا طراح يبهداشت بارور یتخصص

 نیااین که با ": گفت  باره نیدر ا 1کننده شماره  مشارکت

 يگذار سیاست مدانی نمی هنوز یول مای را گذراندهدرس 

 يدر موضوعات سالمت بارور يگذار سیاست ای ست؟یچ

 يچه موارد یفعل يها استیس ای ردگی می چگونه صورت

 یعموم يگذار سیاستقسمت  کیدرس  نیهستند؟ اگر ا

خدمات  يگذار سیاستکامل داشته باشد و بخش عمده به 

  ".شود می مناسب یلیخ ابدیاختصاص  يسالمت بارور

 يها تکنیکاظهار داشتند سرفصل درس  کنندگان مشارکت

دارد و اهداف  یهدف کل کیفقط  ينابارور يبارور

 یآن طراح يبرا کولومیدر کور یو تخصص يرفتار

 نیب یداشتند جهت هماهنگ تأکیداست و  دهینگرد

 دیبا نیکامل توسط مدرس يریز برنامهو  ها دانشگاه

مانند  یحثمطرح شود و مبا اتییجزبه  ها سرفصل

در  يبارور ستمیزنان و مردان، حفظ س ينابارور

اهداء  ندیفرآ ،یطیمح ستیمزمن و مشکالت ز يها بیماري

، ART يها تکنیک ،اي اجاره يها و گامت، رحم نیجن

محرك تخمدان و عوارض آنها، استخراج  يداروها

و  PGD یشگاهیآزما يها تکنیکو لقاح،  ها گامت

در نظر ) CVS -وسنتزیآمن( نیسالمت جن يگر ربالغ

  .گرفته شود

  ياجبار یواحد دروس تخصص زانیتوسعه م 3-1

 جهینت نیسرفصل دروس به ا لیدر تحل کنندگان مشارکت

در دروس  يمتعدد يها بودند که سرفصل دهیرس

واحد و ساعات در نظر  زانیقرار دارد که با م یتخصص

 یدر دروس ابعاد حقوق ژهیگرفته شده تطابق ندارد به و

 يها بیماريو  يریز برنامهو  تیریمد ،يبهداشت بارور

تا دو  کیواحد در نظر گرفته شده  زانیم یمقاربت د،ینوپد

داشتند در  شنهادیپ گریاز طرف د. ابدی شیواحد افزا

 يولوژیدمیاپ ،يبهداشت بارور یتیدروس ابعاد جمع

ذف و اختصار با ح يدر بهداشت بارور هیخانواده و تغذ

 یبودجه زمان صیامکان تخص ،يتکرار يها سرفصل

و مرتبط با سالمت  یاصل يها به سرفصل تر بیش

  .فراهم گردد يبارور

درس ": کرد انیب نیچن 6شماره  کننده مشارکت

زنان و  يها بیماريبر  تأکیدکه  دینوپد يها بیماري

که  يزیر و برنامه تیریدرس مد ایاست  يمشکالت بارور
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دو واحد اضافه بشه البته  یکی دیمهمه با یلیمون خبرا

هم  شهیم ارائهاز دو واحد داره  شیدرس در ب نیاالن هم ا

 دیبا میذاریدرس م نیا يرو يادیز وقت دیما و هم اسات

  ."بشه دهیهم د کولومیدر کور

 ینیو بال ينگر جامعه تیماه تیدوم، تقو یطبقه اصل -2

  یدروس تخصص

اظهار داشتند عالوه  يداشت باروربه يدکتر انیدانشجو

 يگذار سیاستو  يزیر برنامه ت،یریمد رینظ ییها نقش

 يکه در راستا يخدمات سالمت مادر و کودك و بارور

 يآنان در نظر گرفته شده است برا يرسالت رشته برا

در  نگر جامعهو  ینیخود نقش ارائه دهنده خدمات بال

داشتند برنامه  بودند و انتظار ائلق زین يسالمت بارور

داشته  ينگر جامعهو  ینیبال تیرشته هم ماه نیا یدرس

 به صورتدروس  ياصالح محتوا« شنهادیباشد و پ

به هر  يو کارآموز یبخش عمل صیتخص«و  »ینیبال

  .را داشتند» درس

 تیاصالح سرفصل دروس در جهت توسعه ماه 1-2

  ینیو بال ينگر جامعه

سرفصل دروس  کنندگان اظهار کردند اغلب مشارکت

 انیدانشجو هیکلحالی که دارد در  يجنبه نظر یتخصص

ارشد  یآموخته، کارشناس دانش ،يبهداشت بارور يدکتر

 گردد یمحسوب م ینیرشته بال کیبودند که کامالً  ییماما

 يو سرفصل دروس بازنگر يو انتظار داشتند که محتو

  .ابدی شیآن افزا ینیلبا يها و جنبه دهیگرد

دروس  ینیبال يها ارتقا جنبه يدر راستا دگانکنن مشارکت

در  یتیاظهار داشتند در درس ابعاد جمع یتخصص

مهم  اریدرس بس نیا یسرفصل فعل ،يبهداشت بارور

است و انتظار داشتند  يتکرار يو تا حدود يکامالً نظر

درس با حضور در مراکز مرتبط با آمار و  نیا یط

آمارها و  لینحوه تحل زا یواقع طیو در شرا تیجمع

آشنا  يگذار سیاستو  يریگ میتصمنهایتاً آنها و  ریتفس

از  ياریبس ": اظهار نمود 1کننده شماره  مشارکت. گردند

و کامالً مسلط  میدرس را ما قبالً خوانده بود نیمطالب ا

 نیکه ا میانتظار داشت یفعل طیبا توجه به شرا یول میبود

کند و ما با  کیدتأ شورک یواقع يها بر برنامه زیدرس ن

با نحوه محاسبه  تیحضور در مراکز آمار و جمع

  ."میآشنا شو یتیجمع يها استیس یها و طراح شاخص

 تیاکثر يبهداشت بارور یرابطه با درس ابعاد حقوق در

درس استقبال کرده و اظهار  نیکنندگان از ا مشارکت

رشته دارد و  نیدر ا يا ژهیو گاهیدرس جا نیداشتند که ا

اما در  دینما یرا مطرح م يو ارزشمند دیات جدموضوع

و  یکیتئور نییصورت تب مباحث به هیسرفصل درس کل

انتظار داشتند با حضور در مراکز حالی که است در ينظر

از جمله دادگاه خانواده و دفاتر مشاوران حقوق  یقانون

زنان، کودکان قرار  یمسائل حقوق انیدر جر تر بیشزنان 

آشنا  يبر ابعاد سالمت بارور نیقوان نیا ریگرفته و تأث

سرفصل ": داشت انیب 5کننده شماره  مشارکت. شوند

را مدنظر  يمباحث نظر فقط ستین يدرس اصالً کاربرد

بر مسائل  هیبا تک دیبه نظر من باحالی که قرار داده در 

بشه تا ما با نحوه حل  یو ملموس کشور سع یواقع

مرتبط با سالمت  یناصالحات قانو ایو  یمعضالت قانون

به خانواده  يها آشنا شده و با حضور در دادگاه يبارور

  ." میمسائل مواجهه بش نیبا ا یعمل طور

فراوان بر  تأکید انیکه دانشجو يگرید یتخصص درس

 هیداشتند درس تغذ ینیآن از نظر بال يها سرفصل تیتقو

 يها کنندگان که در دوره بود مشارکت يو بهداشت بارور

 یو تخصص یعموم هیمتعدد تغذ يواحدها یلیتحص یقبل

درس را کامالً  نیمادر و کودك گذرانده بودند سرفصل ا

نه تنها  دیداشتند با تأکیدو  ،کردند یم یتلق يتکرار

 هیکل هیپوشش مسائل تغذ يدرس در راستا نیسرفصل ا

ها کامالً  سرفصل دیاصالح بشود بلکه با يبارور نیسن

 يبازنگر ییسائل و مشکالت غذاو در جهت حل م ینیبال

در  هیمباحث اصول مشاوره تغذ به خصوصشود و 

قرار  جهمورد تو يو مشکالت سالمت بارور ها بیماري

با  انیدانشجو ییآشنا تیبر اهم نیهمچن. ردیگ

به  ییغذا يها و مکمل يبارور هیتغذ يها يگذار سیاست
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  .نمودند تأکید یعمل صورت

همه  نیبعد از ا گهید": تگف  11شماره  کننده مشارکت

هم از اول چهار گروه  يخواندن الزم نبود در دکتر هیتغذ

با اصول  دیبود اآلن ما با يتکرار یلیخ میرا بخوان ییغذا

 نیا یکشور و نحوه طراح يا هیتغذ يها استیو س

 يوهایدر سنار هیبا اصول تغذ میآشنا شو يها استیس

مشاوره  کینم بتوا دیمن با میآشنا شو يرمشکالت بارو

 دیبا ،مزمن يماریبه زنان باردار مبتال به ب حیصح هیتغذ

آشنا  يمختلف بارور يها سالم در دوره هیبا اصول تغذ

 يکمبودها یکینیو پاراکل ینیبال یابیارز ییشوم و توانا

  ."را داشته باشم ها يمغز زیر

بود که  یاز دروس یکی یمقاربت د،ینوپد يها بیماري درس

در  ینیدرس مهم بال کیکنندگان آن را در  تمشارک هیکل

 نیکردند و اظهار داشتند که ا یتلق يرشته بهداشت بارور

باز هم  ها سرفصل یبودن برخ يدرس با وجود تکرار

دارد  ینیبال تیآن ماه يها و مهم است سرفصل يضرور

 زیها ن واحد و سرفصل زانیبر توسعه م تأکیدو لذا 

نظرم درس  به": گفت  4ه کننده شمار مشارکت. داشتند

 کردیرو کیبا  یزنانه ول يها بیماريهمون درس  دینوپد

 میمطالب را خوند نیو ارشد هم ا یما در کارشناس د،یجد

درس بودجه  نیا يرو دیبا نیهم يبازم الزمه برا یول

مرتبط با  ینیگذاشته بشه و تمام مباحث بال يتر بیش

هم  دیبا بشه مثال ما دهیدر اون د يسالمت بارور

و درمان اونا  يریشگیو هم پ ها بیماري نیا يولوژیدمیاپ

 يگذار سیاستو  يزیر درست برنامه میتا بتون میرا بدون

  ."میکن

 تأکیدراستا  نیدر ا زین 1کننده شماره  مشارکت نیهمچن

مباحث مورد انتظار ما را پوشش  یلیدرس خ نیا": کرد

بود  يو نظر یکیصورت تئور اما باز هم عمدتاً به داد یم

در کدام مرحله  ایسرطان پستان چقدره  وعیشاین که 

ما  يکاربرد به صورتالن ا میرا ما قبالً خواند نهایاست؟ ا

 ه؟یسرطان پستان کشور چه جور تیکه وضع میبدون دیبا

و کجاها  رهیگ می داره صورت یمنسجم يها چه برنامه

و  ریز برنامه کی یعنی ه؟یها چکار راهاالن مشکل است؟ 

مسلط  يماریمشکل و ب کیبه هم ابعاد  دیگذار با استیس

 –سرطان پستان  يگر غربالباشه و هم بتونه خودش بر 

  ."بعد از درمان مسلط باشه ننحوه درمان و طب تسکی

 یاز دروس یکی يو نابارور يبارور يها تکنیک درس

 یدر برنامه درس یعمل به صورتواحد آن  میاست که ن

 تیعالقه و رضا انیشده است دانشجودر نظر گرفته 

تا  نددرس نشان دادند اما درخواست داشت نیاز ا يادیز

و  يبهداشت بارور نیسرفصل درس با نظر متخصص

آن  یو واحد عمل دهیگرد نیتدو ينابارور نیمدرس

 یاخالق يها انتظار داشتند که چالش ژهیبه و. ابدی شیافزا

 صیتشخ يها یکتکن نیو همچن يدرمان نابارور یو حقوق

و از جمله  يمربوط به سالمت بارور یشگاهیآزما

هم در سرفصل در نظر  يبارور ستمیس يها سرطان

رئوس ": نمود انیب 3کننده شماره  مشارکت. گرفته شود

 يولوژیهم عمدتاً ب دیمطالب درس مشخص نبود و اسات

و  دیجد اریدرس دادند که بس یشناس نیو جن یسلول

 ینداشت بخش عمل يما کاربرد يما برابود ا زیانگ جانیه

ما  ابدی شیافزا دیمناسب بود که حتماً با یلیآن خ

 يولوژیاستخراج گامت، ب يها تکنیکبا  میخواست یم

  ." میآشنا بش یشگاهیو لقاح آزما ها گامت

خدمات سالمت مادر و کودك و  يزیر برنامه درس

است  يواحد نظر 5/1و  یواحد عمل مین يدارا يبارور

کرده و  یتلق يضرور اریدرس را بس نیا انیانشجود

درس نمودند و  نیا يکاربرد يها درخواست توسعه جنبه

درس در  نیا یواحد عمل میخواستار استفاده مناسب از ن

 يو وزارت بهداشت برا انو مراکز بهداشت است نیبال

 يزیر و برنامه يکامل با مشکالت سالمت بارور ییآشنا

 باًیتقر": گفت  7کننده شماره  شارکتم. خدمات بودند نیا

و  هیضرور اریدرس بس نیا یتخصص يها درسهمه  نیب

 یواحد عمل میکه ن به خصوصهم داره  یسرفصل مناسب

باز هم مباحث  دیاون در نظر گرفته شده اما اسات يهم برا

بشه که  يتر بیشتوجه  دیکنند و با می مطرح ينظر
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استان و خودشان مراکز  ایدانشجوها برن وزارتخانه 

 شانیرا لمس کنند مشکالت را بفهمند و برا طیکامل مح

  ."بدهند یاتیو عمل کیاستراتژ يشنهادیبرنامه پ

جنبه  تیو تقو يکنندگان بر بازنگر مشارکت اغلب

سرفصل دروس رشد و تکامل،  یو عمل يکاربرد

 يولوژیدمیاپ ها، ستمیس يساز نهیو به يگذار سیاست

نمودند و خواستار  تأکیدزنان  يازخانواده و توانمندس

در سرفصل  یآموزش يها و کارگاه يکارآموز یطراح

  .دروس را داشتند نیا

  

به دروس  يو کارآموز یواحد عمل صیتخص 2- 2

  یتخصص

 يدرس دو واحد 10 يدارا يبهداشت بارور يدکتر

آنان فقط دو درس  نیاست که از ب ياجبار یتخصص

 مین يدارا يریز رنامهبو  ينابارور يبارور يها تکنیک

کنندگان در  مشارکت فیتوص لیدر تحل. است یواحد عمل

 يو کارآموز یواحد عمل صیآنان بر تخص هیراستا کل نیا

و معتقد بودند که  تندداش تأکید یدر دروس تخصص

و  ینیرشته بال کی به صورت دیبا يرشته بهداشت بارور

، کنندگان مشارکت. و اصالح شود يبازنگر ،يکاربرد

 يمهم برا يها نهیاز گز یکیرشته را  نیآموختگان ا دانش

و هم  یو جنس يخدمات سالمت بارور يگذار سیاستهم 

و  ها تیو بر کسب صالح دانستند یخدمت م يارائه محتو

 يها و عرصه نیبال طیالزم با حضور در مح يها مهارت

 ،يریادگیاهداف  شنهادیآنان با پ. خدمات اشاره داشتند

تالش داشتند تا نظر  یو عرصه تخصص نیبال طیمح

ارتقا  يرا برا يگذاران رشته بهداشت بارور استیس

  .ندیرشته جلب نما ینیبال يها جنبه

رشته  يدکتر ": اظهار داشت 14کننده شماره  مشارکت

همه  میکه من خبر دار ییتا جا يبهداشت بارور

 کیهستند که  ییماما يش کارشناس ارشدهاها یقبول

که  يدکتر انیم نیا دیبوده و حاال هم به ام ینیرشته بال

و شرح  رندیبگ ادی يتر بیش يها تیو صالح ها مهارت

 نیا دیبا نیهم يبدن، برا هشون را توسع یشغل فهیوظ

ماماها  تیتقو يبشه و در راستا يبازنگر کولومیکور

و  يواحد کارآموز یهمه دروس تخصص دیاصالح بشه با

و  يزیر برنامه يراداشته باشه تا هم ب یعمل

 خدمات آماده نیارائه ا يخدمات و هم برا يگذار سیاست

  ."میبش

واحد  کی صیتخص شنهادیکنندگان پ مشارکت تیاکثر

و  یمقاربت د،ینوپد يها بیماريدر درس  يکارآموز

به زنان  يسرطان در مراکز ارائه خدمات سالمت بارور

سرطان  قاتیو مراکز تحق ها کینیکل ،یاجتماع دهید بیآس

 مارستانیزنان ب يها بیماري يها پستان، درمانگاه

 یسالمت جنس يها کینیکل مان،یزنان و زا یتخصص

  .داشتند يومراکز مشاوره رفتار

بر حضور در  يو بهداشت بارور هیدرس تغذ يبرا

 هیو اداره تغذ یدرمان یو مراکز بهداشت هیتغذ يها کینیکل

سب مهارت مراکز بهداشت استان و وزارت با هدف ک

با  ییآشنا ،يدر مشکالت سالمت بارور هیمشاوره تغذ

 هیتغذ يگذار سیاستو  یسن يها در گروه ییمشکالت غذا

قرار  يواحد کارآموز کیتا  مین لبسالم داشتند که در قا

  .ردیگ

 يو نابارور يبارور يها تکنیکو  يزیر درس برنامه در

هستند  یواحد عمل مین يکه در حال حاضر هر کدام دارا

آنها . واحد را داشتند کیبه  یواحد عمل شیافزا شنهادیپ

 یاتیو عمل کیاستراتژ يریز برنامهاظهار داشتند دو درس 

است که  دیجد ییمحتوا يدارا یشگاهیآزما يها تکنیکو 

به آن پرداخته نشده است  یبه اندازه کاف یقبل اطعدر مق

 يتر شبیمدت  يبهداشت بارور انیدانشجو دیبا نیبنابرا

کامل از عرصه  ییبگذرانند که با آشنا ها عرصه نیرا در ا

و خدمات  یو خدمات بهداشت يریز برنامهمهارت  یواقع

  .را کسب کنند يدر مراکز نابارور

 يانتظار داشتند که در طول دوره دکتر کنندگان مشارکت

و  ها در عرصه يو کارآموز یعمل يها با گذراندن دوره

و مهارت بپردازند تا  تیصالح به کسب ،یتخصص نیبال
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. ندیرا کسب نما یمناسباي  حرفه گاهیبتوانند جا

به  يمراکز نابارور": گفت  21شماره  کننده مشارکت

 دیبا نیهم يداره برا ازین يرورمتخصص بهداشت با

اي  ژهیو يها دوره یو حت یعمل يو واحدها يکارآموز

 یکافبا کسب دانش و مهارت  میبشه تا ما بتوان یطراح

  ."میکن دایپ گاهیجا يخودمون در مراکز نابارور يبرا

به  یواحد عمل صیکنندگان بر تخص مشارکت تیاکثر

حضور در مراکز آمار و مراکز  يبرا ،یتیدرس ابعاد جمع

حضور  يزنان برا يبهداشت استان، درس توانمندساز

بانوان  ونیسیمردم نهاد و دفتر کم يها در سازمان

 يبرا يبهداشت بارور یعاد حقوقدرس اب ،ياستاندار

مشاوران حقوق زنان و  فاترحضور در دادگاه خانواده، د

 يبرا يگذار سیاستدرس  ،یقانون یکودکان و پزشک

حضور در مراکز بهداشت استان، درس رشد و تکامل 

کودکان و نوجوانان،  یحضور در مراکز توانبخش يبرا

 یدرمان یتکودکان و مراکز بهداش یمراکز اختالالت تکامل

  .داشتند تأکید

  

  یسوم، اصالح نحوه ارائه دروس تخصص یطبقه اصل - 3

موجود در ارائه دروس  يها چالش کنندگان مشارکت

مربوطه را به  یآموزش يها توسط گروه یتخصص

 دمانیچ« شنهادیآنها پ يمطرح کردند و در راستا لیتفص

دروس  یمیت سیتدر« ،»یلیتحص مرخیمناسب دروس در ن

 یمنابع درس یصیتخص«و» توانمند نیمدرستوسط 

  .را داشتند »یمتناسب و کاف

  

  یلیتحص يها مرخیمناسب دروس در ن دمانیچ 3- 1

کنندگان بر ضرورت توجه به  مشارکت فیتوص لیتحل 

 تأکید یلیتحص مسالیدروس در طول هر ن دمانینحوه چ

زودتر  ازین شیو پ هیدروس پا دیداشت و اظهار داشتند با

 ،يزیر و برنامه تیریطور مثال درس مد ردد بهارائه گ

 ردیگ یاول قرار م مسالیدر ن يولوژیدمیو اپ قیروش تحق

در  يگذار سیاست د،ینوپد يها بیماري دمانن یو دروس

 نیهمچن. گردد يزیر برنامه یترم آخر دوره آموزش

دروس به  دمانیکنندگان انتظار داشتند که چ مشارکت

 نیدروس در ب فیو تکال ییواباشد که بار محتاي  گونه

اکثر آنان اظهار کردند در ترم  ژهیگردد به و عیتوز ها ترم

در حالی که ف محدود بوده در یبا تکال یاول دروس جبران

و  فیو با تکال يو اجبار یترم سه همه دروس تخصص

  .ارائه شده است نیگسترده و سنگ يمحتوا

نظم  هی دیبابه نظرم ": اظهار نمود 5شماره  کننده مشارکت

باشه تا بتونن مکمل هم عمل  ها ترم نیب یمنطق دمانیو چ

بشوند  ارائهترند زودتر اي  هیپا ها درس يسر کیکنند 

 ق،یدرس روش تحق ای يزیر و برنامه تیریمثالً درس مد

استفاده  رقابلیو غ یدرس جبران یکل کیترم حالی که در 

بود در ترم سه  یو تخصص نیو همه دروس سنگ میداشت

طول بکشه و  4تا ترم  فیباعث شد ارائه تکال نیهم

 یوقت مناسب میما نتون یو حت فتهیامتحان جامع هم عقب ب

  ".میدفاع عنوان بذار يبرا

  

  توانمند دیدروس توسط اسات یمیت سیتدر -3- 2

بودن بهداشت  يا رشته نیب تیبه ماه کنندگان مشارکت

 تأکیدو اشاره کردند  یدروس تخصص نیو عناو يبارور

 نیدروس عالوه بر متخصص نیا سیتدر يداشتند برا

 يها از رشته دیاز اسات یمیت دیبا ،يبهداشت بارور

خدمات  تیریمختلف از جمله آموزش بهداشت، مد

 یشناس و جامعه ییمامازنان  ،یاجتماع یپزشک ،یبهداشت

گروه رشته بهداشت  ریگردند و مد يدعوت به همکار

 یتلق سیتدر میت نیا یطراح یاصل مسؤولرا  يبارور

در اغلب  یفعل طیکه در شرا یدر حال. کردند یم

 ای یلیتکم التیتحص ،ییماما يپرستار يها دانشکده

و جلب  دیاساتتأمین  مسؤولدانشکده  یمعاونت آموزش

 ياست و گروه مستقل بهداشت بارور آنان يهمکار

 سیتدر يها یهماهنگ هیداشتند کل شنهادیوجود ندارد لذا پ

به گروه مستقل  یآموزش يها يریز برنامهو  یمیت

از منافع  انیواگذار گردد تا دانشجو يبهداشت بارور
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  .بهره ببرند یتخصص يریز برنامه

رشته بهداشت  تیماه": گفت  23شماره  کننده مشارکت

با  يجوار هماما  ه،یتخصص یلیو خاي  حرفه نیب يبارور

وزش و آم رانیاغلب مداین که و  يرشته پرستار

هم پرستار هستند باعث شده فلسفه  یلیتکم التیتحص

تأمین به  یتیفراموش بشه و اهم يبهداشت بارور يدکتر

هم به  ینشه و توجه دادهمجرب  دیو دعوت از اسات

 يگروه مستقل بهداشت بارور دیبا! نشه یمیت سیتدر

را  یآموزش يریز برنامه تیمسؤولبشه و خودش  لیتشک

  "رهیبه عهده بگ

 نیا يرا برا يمتعدد يها یژگیکنندگان و مشارکت نیچنهم

 کی نیمدرساین که مطرح نمودند از جمله  یمیت سیتدر

ها را پوشش دهند و از  سرفصل ،درس کامالً هماهنگ

جلسات حداقل دو استاد  یتا حد امکان برخ گریطرف د

 يگریو د تر یعموم يها به ارائه بحث یکیاداره گردد تا 

بپردازد  يبهداشت بارور یتخصص به ارائه مباحث

 ياجبار یدروس تخصص هیداشتند در کل انیب نیهمچن

 نیب یجهت هماهنگ يمتخصص بهداشت بارور کیحتماً 

مباحث درس و  نیارتباط ب جادیا يبرا نیمدرس

هم به عنوان مدرس و هم  يموضوعات بهداشت بارور

شماره  کننده مشارکت. درس حضور داشته باشد مسؤول

مثل ابعاد  یتخصص يدرسا یبعض": کرد  انین بیچن 20

کامالً  دینوپد يها بیماريزنان و  يتوانمندساز ،یحقوق

 یو حت ها رشته دیاز اسات دیداره و بااي  رشته نیحالت ب

 ها درس نیا دیحتماً با یاستفاده بشه ول گرید يها دانشگاه

داشته باشد که  يمتخصص بهداشت بارور مسؤول کی

هماهنگ و  ها درس نیا سیتدر يرا برا ادهابتونه اون است

  "کنه هیتوج

کنندگان در  که مشارکت يگرید یاز چالش مهم یکی

 يبه آن اشاره کردند توانمند یدروس تخصص سیتدر

ها بود که  از سرفصل تیجهت تبع نیمدرس یناکاف

 دیاسات سیو تجارب تدر تیصالح یضرورت بررس

نموده و گروه را مطرح  ریدرس و مد مسؤولتوسط 

در  یفراهم کردن فرصت مطالعات شنهادیپ نیهمچن

 نیمتخصص يبرا به خصوص ،یدروس تخصص يراستا

کننده شماره  مشارکت. را داشتند يرشته بهداشت بارور

 دانشکده رونیکه از ب ییاستادا به خصوص ": گفت  15

به سرفصل و عنوان جلسه کالس ندارند و  یتوجه ندیآ می

هم گروه  دیبا دهند،یبلدند درس مرا که خودشون  يزیچ

 مسؤولداشته باشد و هم  یالنقش فع دیدر انتخاب اسات

بکنه و نظارت کنه که  هیدرس استاد مربوطه را توج

  ."بشه سیمباحث کالس تدر

از شهر تهران در حال  ریکه در غ یکنندگان مشارکت

که عدم امکان استفاده  کردند یبودند احساس م لیتحص

ب که اغلب در تهران ساکن هستند و مجر دیاز اسات

 یعدم امکان تردد به وزارت بهداشت جهت برخ نیهمچن

آموزش  بیآسموجب ممکن است  دها،یو بازد يکارآموز

است دانشکده انتظار یگروه و ر ریآنان گردد و از مد

در مباحث مهم و  یجانب يها داشتند که در قالب کارگاه

ب ساکن مجر نیاز مدرس يبهداشت بارور یتخصص

از  یتهران دعوت گردد و امکان گذراندن بخش

. از وزارت فراهم شود دهایو بازد ها يکارآموز

تهران  يها بچه": گفت 18شماره  کننده مشارکت

از . را رفتند وزارتخونه يزیر درس برنامه يکارآموز

که واقعاً سرآمد هستند  یمجرب و خوب ياستادها یطرف

 به خصوصدهند  یم اونها را پوشش یاصل يها درس

 کنم یفکر م يزیر برنامه تیریو مد يگذار سیاستدرس 

 هیگروه  ریمد به خصوصدانشکده و  نیمسؤول دیبا نجایا

د را دو روزه یبکنه مثالً کارگاه بذارن و همون اسات یاقدام

  ."سه روزه دعوت کنند ای

  

  یمتناسب و کاف یمنابع درستأمین  3- 3

در  شده یدرس معرفکنندگان منابع  نظر مشارکت از

الزم جهت پوشش مباحث  تیو صالح تیکفا کولومیکور

بوده و امکان  یمیرا نداشته، اغلب قد یدروس تخصص

 کننده مشارکت .به آنها وجود نداشت یو دسترس هیته
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 10-15حدود  کولومیکور نیا ": داشت تأکید 12شماره 

کرده  هیکه توص ییها شده رفرنس یطراح شیسال پ

هم نشدند وبه  چاپ دیتجد یدرس ندارند در ثانبا  یتناسب

از  یمیت کی دیهر درس با يبه نظرم برا ستندیروز ن

 ارائهرا  یکامل يها جمع بشن و رفرنس یفعل نیمدرس

  ."بدهند

 ياریبودن بس دیکردند جد انیب کنندگان مشارکت نیهمچن

باعث شده که  يبهداشت بارور یاز دروس تخصص

 دایآن نتوانند پ يبرا ینیمع منبع منجسم و انیدانشجو

 دیاسات اریکه در اخت ییها کنند و اغلب مجبور شوند کتاب

و  ریبود را تکث یسازمان جهان ایوزارت  يها تیدر سا ای

در  يکردند بورد بهداشت بارور شنهادیند و پیمطالعه نما

. اقدام کند دیمنابع جد شنهادیمنابع و پ يبازنگر يراستا

 يبرا میخواست یم یوقت": گفت  8 کننده شماره مشارکت

 ها که رفرنس میمتوجه شد میامتحان جامع آماده بش

 یخوب يها استادها کتاب یچقدر پراکنده است بعض

که در  یخوب يها لیفا ای میکرد راکسیداشتند که دادند ز

  ".بود یسازمان جهان ایوزارت  تیسا

کنندگان انتظار داشتند که  راستا مشارکت نیا در

مکرر  یگروه نسبت به بررس ریدروس و مد نیمسؤول

اقدام کرده و  ازیکتابخانه از نظر پوشش منابع موردن

 یرسالت اصلاین که با توجه به . ندینواقص را برطرف نما

و  ریز برنامه ر،یمد تیترب يرشته بهداشت بارور

است ضرورت  يبارور تسالم طهیدر ح گذار سیاست

مورد توجه قرار  دیبا يا حرفه نیمنابع متعدد و بتأمین 

 ستیداشتند در ل شنهادیکنندگان پ مشارکت نیهمچن. ردیگ

مصوب  يها ها و دستورالعمل برنامه هیمنابع دروس، کل

 يکشور يها با برنامه انیتا دانشجو ردیوزارتخانه قرار گ

 17شماره  کننده تمشارک. ابندیکامل  ییاطالع و آشنا

 یداره ول یخوب دانشکده ما کتابخونه": اظهار نمود

خوره فقط  می یو کارشناس يبه درد پرستار تر بیش

 يمثالً برا یول میدار یخوب قیروش تحق يکتابا

و حقوق در بهداشت  يگذار سیاست ت،یریمد ،يزیر برنامه

هم رفرنس  کولومیدر کور میندار یکتاب تخصص يبارور

با تمام  دیما با گهینشده، از طرف د یمعرف یکاملو  دیجد

 يوزارت در بهداشت بارور يها و برنامه ها ورالعملدست

".که امکانش نبود میداشته باش یدسترس

  

  بحث

 انیگان و دانشجوآموخت دانش دگاهید نییمطالعه به تب نیا

آنان  یدرباره دروس تخصص يبهداشت بارور يدکتر

انتظار  نیتر مهمنشان داد که  ها افتهی. پرداخت

با رسالت رشته  یمه درس، انطباق برناکنندگان مشارکت

 کنندگان مشارکت یطبقه اصل نیبود در ا يبهداشت بارور

 يالزم برا تیکفا یفعل یداشتند که برنامه درس هاراظ

 لیدر تحل. را ندارد يبه رسالت بهداشت بارور یابیدست

آن، ابعاد  یدرس تخصص 10 ،یبرنامه درس نیا يمحتو

 یاجتماع عوامل ،یجنس تاز جمله سالم يبهداشت بارور

در نظر گرفته نشده  یسال میانو سالمت  يسالمت بارور

 یبرنامه درس يبر ضرورت بازنگر کنندگان مشارکت. بود

اضافه شدن دروس  شنهادیراستا پ نیکردند و در ا تأکید

 بیزنان آس يسالمت بارور ،یسالمت جنس ر،ینظ يدیجد

روش  و يو سالمند یسال میانسالمت  ،یاجتماع دهید

 يواحدها زانیم شیبر افزا نیرا داشتند، همچن قیتحق

 یدروس فعل يها سرفصل يو بازنگر یدروس تخصص

  .هم اشاره داشتند يبر اساس فلسفه بهداشت بارور

درسی بهداشت باروري   برنامه روزرسانیراهنماي به  در

بهداشت  نیآمریکا توسط انجمن متخصص یپزشک

 ذکرشده که مبحث یپزشک انیو دانشجو يبارور

کشورها از جمله مباحثی است  ي بهداشت باروري در همه

درسی و انتخاب دروس مورد  يزیر که در آن، برنامه

از  یاز طرف. است وروبر ییها آموزش، همواره با چالش

موفق، ارزیابی نیازهاي  يزیر یک برنامه ي آنجا که الزمه

ي کاربردي و سماجت ها استراتژي يریکارگ آموزشی، به

برنامه درسی است؛ باید از تغییرات  يو اجرا يبر بازنگر

اجتناب نکرد و توجه داشت که تغییرات کوچک نیز 
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آموزش بهداشت باروري  تیفیمنجر به تحول ک توانند یم

  ). 24(شوند

دوره  یابیدر مورد ارزش 1392که در سال اي  مطالعه در

 يضرورت بازنگر زیانجام شد ن يبهداشت بارور يدکتر

 نیتر بیش يبهداشت بارور يدکتر یدرسي  برنامه

کسب کرده  کنندگان مشارکت دگاهیرا از د ینسب یفراوان

عامل  یابیپژوهش در ارزش نیا يها افتهیدر  نیهمچن. بود

 انیدانشجو دگاهیاز د داد درون طهیح رد یدرس ي برنامه

دوره به انتظارات و  نیدروس ارائه شده ا یپاسخگوی«

را  تیسطح مطلوب نیتر کم »انیدانشجو یآموزش ازهايین

  ).20(داشت

 که توسط هس »يبرنامه دکتر کیبر  يریس« ي مقاله در

)Haas( نیح يدی، از نکات کلبه چاپ رسیده، و همکاران 

 یانعطاف باق قابل د،یجد يدکتر ي دوره کی يزیر برنامه

ذکر  ینیتکو يها یابیبر اساس ارز ها ینیماندن و بازب

و  يگرکه به منظور بازن ددهن یم حیو توض ده استش 

نظارت  تهیکم ياعضا د،یجد يدکتر ي اصالح برنامه

 ها، ینگران یبررس يبرا يا هر ماه جلسه ،يدکتر

. کنند و انجام اصالحات برنامه برگزار  ها یابیارزش

 يدر هر ترم انجام شده و بازنگر ینیتکو یابیارزش

و دروس مربوطه بر اساس بازخورد  یبرنامه درس

  ).25(شود و استاد انجام  دانشجو

و  انیکه دانشجو یاز دروس یکیمطالعه  نیا در

بر اضافه شدن آن نموده بودند،  تأکیدگان آموخت دانش

از سالمت  یبخش ،یسالمت جنس. بود یسالمت جنس

و استراتژي براي  ازین کیباروري است که به عنوان 

در ). 26(شده است انیبه اهداف توسعه هزاره ب دنیرس

انجام  رانیدر ا ینسکه در حوزه سالمت ج ییها هشپژو

اختالالت عملکرد  زانیشده است، مشخص شده که م

به نسبت باال  یرانیدر زنان و مردان ا یجنس

ي محدودي، رشته تحصیلی ها در دانشگاه). 29تا27(است

با عنوان بهداشت باروري در مقطع تحصیالت تکمیلی 

 يدانشگاهها تر بیشوجود دارد و رشته مورد نظر در 

شود و  می ارائهبهداشت باروري و جنسی  انبا عنو ایدن

  . است یآنها درس سالمت جنس یاز دروس اصل یکی ای

 ينسکایدر دانشگاه کارول يبهداشت بارور يدکتر دوره

)Karolinska (یسوئد تمرکز بر سالمت جنس، 

 نیا. دارد يو بهداشت بارور يدوران باردار يها مراقبت

. شود یدپارتمان بهداشت مادر و کودك ارائه مرشته در 

 ییماما ینیبر کار بال تر بیشدوره  نیدر ا قاتیتحق

علوم و  يها بر مبنا پروژه تر بیشمتمرکز است و اگر چه 

 یکیارتباط نزد کنیل اند شده یطراح یبهداشت يها مراقبت

  ). 30(دارند یو پزشک یبا مباحث فلسفه علم، علوم اجتماع

 درکه به بررسی نیازهاي آموزشی اي  در مطالعه

ي درسی کارشناسی ارشد بهداشت باروري در ریز برنامه

در  یآموزش يازهاین زیایران به روش دلفی انجام گرفت ن

 نیباالتر یرابطه با مسائل مربوط به سالمت جنس

  ).31(نمره را داشتند نیانگیم

بهداشت  يدکتر انیدانشجو یتخصص تیسا یبررس در

دانشجو و  100از  شیب نامه انیپا نیه عناوک يبارور

 نیتر بیشذکر شده است  يآموخته بهداشت بارور دانش

 یمصوب آنان با سالمت جنس يها نامه انیعنوان پا

 يها از دانشگاه یدر بعض نیهمچن .)32(مرتبط بوده است

شده است  يانداز راه يوربهداشت بار يکشور که دکتر

به  یداشت جنسدرس به انیبه درخواست دانشجو

  ). 33(و اضافه شده است یطراح ياریصورت درس اخت

 یدرس ياز واحدها گرید یکیمطالعه حاضر  در

سالمت  ،یاضافه شدن به برنامه درس يبرا يشنهادیپ

ي درسی دکتري ها برنامه. بود يو سالمند یسال میان

جهان با توجه به نیازها و شرایط موجود در هر کشوري 

ي درسی ها ود از جمله اینکه در برنامهي می شریز برنامه

مربوط به مشکالت بالینی  ائلجدید برخی از کشورها، مس

و مراقبتی و نحوه تجزیه و تحلیل و حل مشکالت در نظر 

مثال، با توجه به اینکه متوسط  به طورگرفته شده است، 

عمر ساکنان کشور سوئد رو به رشد است، واحدهاي 

ائل و مشکالت مربوط به درسی دانشجویان در مورد مس
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 کیوگرافدم راتییتغ). 16(و سالمندي است  یسال میان

سالمندان  یتیسهم جمع شینشان دهنده افزا يکشور

 تیباعث رشد جمع یتیجمع ییجابجا نیا. است

 نیشود که توسط متخص می يو سالمند نساال میان

 ازمندیخدمات ن نیشوند و ا می و زنان مراقبت ییماما

درکنفرانس ). 34(زنان سالمند دارد يها يازمندیتطابق با ن

افراد » 2014 يفراسو ICPD«حقوق بشر  یلالمل بین

 يدیکل یتیاز چهار گروه جمع یکیسالمند به عنوان 

و  یحقوق و سالمت جنس یابیشناخته شدند که در دست

شده  هیو توصاند  رانده شده هیخود به حاش يبارور

در پژوهش، مطالعات زنان سالمند  طیو شرا ها بیماري

 زیخدمات ن ارائهو  یعموم يگذار سیاست ،یدانشگاه

  ).35( ردیمورد توجه قرار گ

و  انیکه دانشجو یاز دروس یکیمطالعه  نیدر ا نیهمچن

بر اضافه شدن آن به دروس  تأکیدگان آموخت دانش

اي  در مطالعه. بود قینموده بودند، روش تحق یتخصص

 يبهداشت بارور يکتردوره د یابیکه در مورد ارزش

 ایدروس کمبود ي  ارائه تیکفا«شاخص  زیانجام شد ن

 تر بیشنمره را داشت و  نیانگیم نیتر کم »یجبران

آموختگان از نقاط ضعف دوره کمبود  و دانش انیدانشجو

 يها يمرتبط با ارتقاء توانمند ياز واحدها یبرخ

 یفیک قیروش تحق یمانند عدم وجود واحد درس یپژوهش

  ).20(را بر شمردند شرفتهیمار پو آ

 بیزنان آس ينظر گرفته شدن درس سالمت بارور در

همسران زندانیان، همسران ( یاجتماع دهید

مواد، زنان مصرف کننده مواد و زنان  کنندگان مصرف

شرکاي جنسی متعدد یا خارج از چارچوب  يدارا

قرار  تأکیدمورد  کنندگان توسط مشارکت زین) خانواده

همواره در طول  ییگان رشته ماماآموخت نشداگرفت 

زنان سروکار  نیخدمات به ا ارائهخدمت خود با 

از  یکیمطالعه خود را  نیا کنندگان مشارکت .اند داشته

 ياز سالمت بارور راقبتم يبرا طیواجد شرا يها گروه

و دانش و  یتیتطابق جنس به علت به خصوصزنان،  نیا

دانستند و  می یو جنس يمهارت مراقبت از سالمت بارور

باره در  نیدر ا یدرس یراستا درخواست طراح نیدر ا

مراکز " يدر پروتکل کشور. داشتند یبرنامه درس

گان آموخت دانشجهت  زین "پذیر آسیبزنان  ژهیمشاوره و

 يها بیماريخدمات در  ،تیریمدی نظیر های جایگاه ییماما

سالم،  یمشاوره رفتار جنس ،یاجتماع يمددکار ،یمقاربت

در نظر گرفته شده  یو جنس يآموزش بهداشت بارور

 شود یموجب م یاجتماع يها بیاز آس ياریبس) 36(است

 ریاز جامعه نتوانند مس یکه زنان به عنوان بخش مهم

امر  نیکنند و هم یخود را ط یو اجتماع یتکامل انسان

آنان  یو اجتماع یخانوادگ ،يرا بر ابعاد فرد یمنف راتیتاث

کنترل و  يبرا یکل يها استیدر س نیهمچن). 37(دگذار یم

و  دیاسات يبر توانمندساز یاجتماع بیکاهش آس

شده  تأکیدباره  نیدر ا ها گان دانشگاهآموخت دانش

به دست آمده  جیبا توجه به نتا نیبنابرا). 38(است

 یبرنامه درس يبه بازنگر انگذار سیاستاست  يضرور

را به صورت  یتراکم و ینیتکو یابیتوجه داشته و ارزش

بهداشت  يآموزش دکتر تیفیک يمستمر به منظور ارتقا

  .مد نظر قرار دهند يبارور

 ینیو بال ينگر جامعه تیماه تیتقو گرید یاصل طبقه

مقطع  یکه همگ کنندگان بود مشارکت یدروس تخصص

داشتند دوره  انتظار ،بودند ییارشد ماما یکارشناس

آنان ارج  ینیبال يها تیحصال تیبه حفظ و تقو زین يدکتر

برنامه  ياجبار یحال در ده درس تخصص نیبا ا. نهد

دارند  یواحد عمل میفقط دو درس هرکدام ن ،یفعل یدرس

داشته  يکامال جنبه نظر کولومیکور نیکه باعث شده ا

 به نظر ،کنندگان انتظارات مشارکت باشد لذا با توجه به

ر گرفته و قرا يدروس مورد بازنگر نیا دیرسد با می

هر درس و هم در  يها آنها هم در سرفصل ینیبال تیماه

 ژهیشود به و دهیبه هر درس د يکارآموز صیتخص

و بهداشت  هیدرس تغذ ،یمقاربت ،دینوپد يها بیماريدرس 

 تیکه خود ماه یروان یرشد و تکامل جسم ،يبارور

  . هم دارند ینیبال
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 يدوره دکتر یابیکه در مورد ارزشاي  مطالعه در

پژوهش، عدم  يواحدها زیانجام شد ن يبهداشت بارور

 يها و عدم توانمندساز در سرفصل ینیوجود دروس بال

 ینیبال يها مهارت نهیدر زم يبهداشت بارور نیمتخصص

اعالم  یاز نقاط ضعف برنامه درس یکیرا به عنوان 

که با  يا در مطالعه) Kim(و همکاران  میک). 20(نمودند

در  يپرستار يوت و ضعف دکترنقاط ق فیهدف توص

 یانجام دادند، از نقاط ضعف برنامه درس 2010سال 

 ياز حد بر تئور شیب تأکید يدکترا آموزش پرستار

که برنامه  دادند شنهادیو پ نمودندگزارش  را يپرداز

 يعمل پرستار رکه قابل کاربرد د ییها تئوريبر  یدرس

 ؛یه درسضعف برنام گرنقاطید. است، تمرکز داشته باشد

 تیعدم کفا ،یتوسعه برنامه درس يبرا یزمان ناکاف

و عدم ارتباط  نیادیبن قاتیتحق يها تیظرف يدروس برا

که در مورد  یدر مطالعات. و عمل بود يتئور نیب

انجام گرفته،  رانیدر ا يپرستار يدوره دکتر یابیارزش

گزارش شده که اکثر واحدهاي درسی، نظري هستند و در 

مشکالت بالینی و مراقبتی، واحد مستقلی  ها، تیزمینه فعال

  ). 16و15(وجود ندارد

قوي دکتري در  يها بالینی بدون داشتن برنامه علوم

با توجه به این موضوع و . زمینه بالین، رشد نخواهند کرد

و مشکالت متعدد بالینی کشور ما، ضروري است  ازهاین

به دکتري  يزیر در برنامه نینظران و مسؤول که صاحب

نمونه در  يبرا. این مسئله عنایت خاص داشته باشند

زنان  ،يبهداشت بارور يرشته دکتر نزیپکها دانشگاه جان

 قات،یتحق نهیدر زم یعمل يها ناتال شامل آموزش يو پر

 میو تنظ دمثلیتول نهیدر زم يگذار سیاستعملکرد و 

سالمت و  يها يخانواده، سالمت مادر و نوزاد، نابرابر

و مسائل مرتبط با  يبارور نیزنان در سن ياخدمات بر

آنها  یو برنامه درس است در سراسر جهان تیجنس

 زین يبهداشت بارور ینیبال يها واحد جنبه 3شامل 

  ). 39(هست

 يها چالش انگریب ،پژوهش در طبقه سوم جینتا نیهمچن

 يپرستار يها دروس در دانشکده ارائهمتعدد درنحوه 

 تیماه. رشته بودند نیا يانداز هرا یبود که متول ییماما

 یو دروس تخصص يبهداشت بارور يدکتراي  رشته نیب

 دمانیتوانمند، چ دیتوسط اسات یمیت سیآن، ضرورت تدر

در . کرد می را مطرح یکاف یدرس منابعمناسب دروس و 

مطالعه انتظار داشتند که  نیا کنندگان راستا مشارکت نیا

 یعهده گروه آموزش دوره بر نیا یآموزش يریز برنامه

و اذعان داشتند تاکنون در  ردیقرار گ يبهداشت بارور

بهداشت  يبرا یمستقل ی، گروه آموزشها اغلب دانشکده

توسط  ها يریز برنامهشکل نگرفته است و اغلب  يبارور

 ییو ماما يپرستار یمعاونت آموزش ای یلیتکم التیتحص

 يریز برنامهکه منجر به غفلت از  ردیگ می صورت

  .گردد می مناسب یآموزش

باعث  ،يبهداشت بارور يرشته دکتراي  رشته نیب تیماه

 نزیپکها از جمله دانشگاه جان ایدن يها شده که در دانشگاه

 ت،یدر گروه جمع ،يبهداشت بارور يرشته دکتر زین

 يا رشته نیگروه ب کیکه  يخانواده و بهداشت بارور

 ي برنامه زین ردرواها در دانشگاه). 40(گردد است ارائه 

 ي برنامه کی» نوجوان و خانواده ،بهداشت مادر و کودك«

علوم ) دپارتمان(متمرکز است که توسط چهار گروه 

و  یو سالمت جهان تیجمع ه،یتغذ ،یو اجتماع يرفتار

 یلها  ي در مقاله). 41(شود یبرگزار م يولوژیدمیاپ

)Holley (يا رشته نیب یدرس هبرنام يها با عنوان چالش 

 بیعلوم اعصاب ذکر شده که نه تنها ترک يدکتر

 نیدر ارائه برنامه ب ریکه درگ ییها گروه يها يتوانمند

 قیاست تا از طر يهستند الزم است، بلکه ضروراي  رشته

دروس  يساز کپارچهیفعال و هماهنگ،  ندیفرآ کی

و  يریگیپ انیدانشجو يریادگیدر ارائه و  يا رشته نیب

ازالزامات )) Petrauschائوشپتر). 42(شود اجرا

 یعبور از ساختارهاي سنت ،يرشته ا نیب يها برنامه

 یدپارتمان انیم یمیي تها سیتدر ۀمانند توسع یدپارتمان

 انیم یي علمها و حلقه ريیادگیاجتماعات  جادیا ای

  ). 43(داند می ،یگروه
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انجام شده درباره آموزش عالی ایران نشان می  تحقیقات

ات و تعامالت علمی در جامعه علمی و دهد که ارتباط

این در حالی . دانشگاهی ما بسیار ضعیف و ناچیز است

ي بین ها و طراحی دوره ها است که الزمه تشکیل رشته

و  ها در نظامهاي آموزشی تنها طراحی رشتهاي  رشته

با عناوین دروس  ها هایی براي این رشته تدوین سیالبس

بخش اجرایی و آموزش  نیست بلکه باید بهاي  بین رشته

بخش اجرایی . بسیار توجه کرد ها در این نوع از برنامه

ناظر به انتخاب مدرسان و انتخاب روشهاي آموزشی 

  ).44. (است که الزمه این نوع از آموزش است

و  انیدانشجو دگاهید نییبار به تب نیاول يمطالعه برا نیا

درباره دروس  يگان بهداشت بارورآموخت دانش

دوره را  نیکه ا ییها دانشگاه هیرشته در کل نیا یتخصص

اطالعات از  آوري جمعتا با  نموددارند پرداخت و تالش 

متعدد و متنوع،  کنندگان مصاحبه با مشارکت(منابع متعدد 

و  یدروس تخصص یابیت باز ارزسؤاال امهپرسشن

 يریصحت و انتقال پذ) سرفصل دروس يمحتو لیتحل

به  یشکالت دسترسم. گردد تیتقو ها افتهی

 ریمتعدد آن که باعث تاخ يها و مشغله کنندگان مشارکت

 يریگ یبا پ قیتحق میو ت دیگرد می در انتقال اطالعات

و پست  یلفنمتعدد تماس ت يها مکرر و استفاده از روش

  .آمد قیمشکل فا نیبر ا کیالکترون

 یبرنامه درس يتواند در بازنگر می مطالعه نیا يها افتهی

مربوطه  يها گروه یآموزش يها يریز برنامه دوره و

مطالعه  یشود، ط می شنهادیپ. ردیمورد استفاده قرار گ

نقاط  ،خارج کشور يها دانشگاه کولومیبا کور یقیتطب

  .شود ییقوت و ضعف آن شناسا

  گیري نتیجه

 انگریمطالعه ب نیاستخراج شده در ا یطبقات اصل یبررس

بهداشت  يره دکتردو یاست که اصالح برنامه درس نیا

 یدروس تخصص دیبا ژهیبوده و به و يضرور يبارور

 يرسالت رشته بهداشت بارورتأمین  يدر راستا

و  ینیبال تیماه نیهمچن ابند،یشده و توسعه  يبازنگر

 یآموزش يریز برنامهو  دگرد تیانها تقو ينگر جامعه

بهداشت  یتوسط گروه آموزش یمستقل و متناسب

  .دروس در نظر گرفته شود نیا ارائهجهت  يبارور

  

  قدردانی

و  انیارزشمند دانشجو يهمکار لهیوس نیبد

 آوري جمعدر  يبهداشت بارور يگان دکترآموخت دانش

 تیارج نهاده و از حما مانهیمطالعه را صم نیا يها داده

 يها مراقبت قاتیو مرکز تحق یمعاونت پژوهش یمال

 زین ناصفها یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما يپرستار

  .میگزار سپاس
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Students and Graduates’ Viewpoints on the Compulsory Specialized 
Courses' Syllabus in Reproductive Health PhD Program: A 

Qualitative Study

Shahnaz Kohan1, Farideh BahmanJanbeh2, Soheila Ehsanpour3, Golnoosh Ahmadi4, Mahshid
Abdi Shahshahani5

Abstract

Introduction: Evaluation is one of the most common ways of improving educational systems. This 
qualitative study investigated students and graduates’ viewpoints on the compulsory specialized courses 
syllabus in reproductive health PhD program.
Methods: In this qualitative study with conventional content analysis approach, the data were gathered from 
7 graduates and 16 PhD candidates of reproductive health through individual semi-structured interviews 
and evaluation of specialized courses and curriculum content analysis questionnaire in 2013-2014 academic 
years.
Results: Three main categories were extracted from participants’ descriptions of compulsory specialized 
courses syllabus as well as the content analysis of reproductive health PhD curriculum: the necessity of 
curriculum conformity to the mission of reproductive health, reinforcement of the society-oriented and 
clinical nature of specialized courses, and the revision of specialized courses' offering order.
Conclusion: Examination of the main categories indicates that it is necessary to revise the curriculum of 
reproductive health PhD program. It is suggested that specialized courses should be revisited and developed 
in order to fulfill the mission of this field. It is also essential that the society-oriented and clinical nature of 
the courses be reinforced.

Keywords: Qualitative research, content analysis, educational evaluation, PhD program in reproductive 
health
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