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دوران  يها در آموزش "وِال" ياصول آموزش گفت و شنود يريبه كارگ
  مطالعه كيفي: يباردار

  
  *يزهرا احمد فاطمه

  
 

  چكيده
 ريدر پژوهش حاضر به تفس. شود يزنان باردار و حفظ سالمت آنان استفاده م ياست كه از آموزش به منظور بهبود زندگ يربازيد: مقدمه
 وال يگانه آموزش گفت و شنود اصول دوازدهبراساس  يكننده به واحد مراقبت باردار از زنان باردار مراجعه يگروه يآموزش يها تجربه

  .پرداخته شده است
استان تهران انجام شده و  يمراقبت باردار ياز واحدها يكيمحتوا در  ليبا تمركز بر روش تحل يفيپژوهشِ ك نيا: ها روش
 يها با كمك مشاهده و مصاحبه گردآور داده. مند انتخاب شدند گيري هدف ند كه بر اساس نمونهزن باردار بود 15كنندگان آن  شركت
  .شده گنجانده شدند نييتع شياز پ ييها ولهشده و در مق يسپس كدگذار. شدند
به خصوص  ي،شنودموزش گفت و دوازده اصل آمورد پژوهش،  يزنان باردار در واحد مراقبت باردار يآموزش يها بر اساس تجربه: نتايج

اصل رابطه محكم كه شامل . مورد توجه قرار گرفته استتر  كم؛ روشن يها و نقش يمنيا ،يازسنجيرابطه محكم، ن يبرقرار چهار اصل
 اريبس ديآموزش است با يآموزندگان، و صرف زمان برا يها او به پرسش يفور ييگو پاسخ ،يار گذاشتن آموزش حترامو ا ييبايشك ،يفروتن
از پرداختن به آموزش آنان،  شياز زنان باردار پ يازسنجيدر گرو ن يدوران باردار يها افزون بر آن بهبود آموزش. رديتوجه قرار گ مورد
 يباردار نديمردان در فرا يگروه هدف، و روشن ساختن نقش مشاركت ياز ماما برا يآموزش ي تازه شنق فيدر آموزش، تعر يمنيا يبرقرار
  .است

تالش نموده با  ي،ها در واحد مراقبت باردار انجام آموزشگي چگون رامونيپ يشتريشناخت ب جاديپژوهش، عالوه بر ا نيا: گيري نتيجه
ها  آموزش نيا يها يستزدودن كاساز  نهيزم ،"وال" يِآموزشِ گفت و شنود ي گانه اصول دوازده يريتجارب به كارگ ازجامع  يفيتوص
 رانيدر ارسد  نظر مي بهاشاره نكرده است اما  ييبايشك ي محكم به سازه ي گيري رابطه شكل يبرا "وِال"اگرچه  ا،ه بر اساس يافته. شود

  .گيري رابطه محكم است شكل يبرا يضرور يها از مؤلفه يكيسازه  نيا
  

  يفيپژوهش ك ،يآموزش دوران باردار ،يآموزش گفت و شنود: هاي كليدي واژه
  387تا  373 ):5(13؛ 1392 مرداد/ در علوم پزشكيمجله ايراني آموزش 

  
  مقدمه 

 يبهبود زندگ يكارآمد است كه در راستا يتيآموزش فعال
كار بسته  مختلف جامعه به يها در حوزه ان،يآدم
ي سالمت مادران  ها، حوزه اين حوزه ي از جمله. شود مي

                                                 
كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي  ،يزهرا احمد فاطمه: نويسنده مسؤول*
. ، تهران، ايران)س(، گروه علوم تربيتي، دانشگاه الزهرا)آموزشي(

midwife79@gmail.com  
  25/2/92: ، تاريخ پذيرش18/10/91: ، تاريخ اصالحيه8/5/91: تاريخ دريافت مقاله

، آموزش بهداشت مادران 1335حوزه از سال  نيا. است
 زيو در حال حاضر ن ،)1(را مورد توجه قرار داده است

سازي زنان  به منظور آگاه يمختلف يِشآموز يها تيفعال
به  توان ينمونه م يبرا. رديگ يردار در آن انجام مبا

 ياشاره كرد كه در راستا يآموزش يها تيفعال
 نيبر سزار يعيطب مانيزا يها يسازي زنان از برتر آگاه

انجام  مانيخطر پس از زا يها سازي آنان از نشانه و آگاه
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 يابيو ارزش شيطرح نظام جامع پا يها افتهي. شود يم
با وجود آن كه  دهد يخانواده نشان مخدمات بهداشت 

 يها درصد از زنان باردار، تحت پوشش مراقبت 5/99
درصد آنان از  3/18هستند اما تنها  يدوران باردار

درصد آنان از  65/0و تنها  »يعيطب مانيزا يها يبرتر«
 يِآگاه). 2(دارند يآگاه »مانيخطر پس از زا يها نشانه«

 رانيسبب شده است در ا يعيطب مانيزا يها يكم از برتر
 نيبا روش سزار ها مانيچهل تا شصت درصد زا نيب

 %100به  ها مارستانياز ب يرقم در برخ نيا .رديصورت گ
اين امر در شرايطي است كه سازمان بهداشت ). 3(رسد مي

 ديانب نيسزار زانيم يكشور چياعالم كرده در ه يجهان
آمار باالتر . باشد ها مانيدرصد كل زا 15تا  10باالتر از 

 يرضروريغ يها نيرقم، نشان از انجام سزار نياز ا
به آن اشاره كرد  توان يكه م يگريد ي نمونه). 4(دارد

با آن كه . است يآهن خوراك يمحتو يها مصرف فراورده
به آموزش زنان باردار در  يمراقبت باردار يدر واحدها

 ودش يپرداخته م يبا ضرورت مصرف آهن خوراك ابطهر
اما  شود يبه آنان داده م گانيفراورده به صورت را نيو ا

درصد از  21نشان داد كه  1380در سال  ان،يبررسي علو
 نياز فقر آهن هستند و ا يناش يخون زنان باردار دچار كم

). 5(رسد يدرصد م 40از  شياز شهرها به ب يرقم در برخ
مسأله را آشكار  نيا يهاي ذكر شده به خوب هيافت
انجام شده در واحد مراقبت  يها كه آموزش سازد يم

زنان   عاطفي–در ساختار شناختي نتوانسته يباردار
  .شود دهيدر رفتار آنان د كهآورد  دباردار دگرگوني پدي

دوران  يها آموزش دهد يمتون نشان م يجستجو
: مانند ييها يكاست. روبروست ييها يبا كاست يباردار

، )8تا6(يازها و فراگيرانها با ن متناسب نبودن آموزش
، )7(ماما و زن باردار انيم يي افق برقرار نبودن رابطه

 يها دهنده از مهارت برخوردار نبودن ماماهاي آموزش
داشتن نگرش بدون داوري و  هآموزشي از جمل

پذير بودن، شوخ طبعي و رعايت حساسيت  انعطاف
، )7(، زياد بودن حجم اطالعات ارائه شده)9تا6(فرهنگي

دهي محتواي  ، عدم سازمان)10(فني بودن اطالعات
، زنان باردار يزندگ يواقع تيموقع رامونيآموزشي پ

 اختاردهي به س ندادن فرصتي به فراگيران براي شكل
ها، كار  تمرين آموخته) 9(يآموزش ينشست و محتوا

و ) 7(گروهي كردن، سوال پرسيدن و توضيح طلبيدن
به دست آمده  يها افتهي. )10(شانيها يهمچنين بيان نگران

 ستميس ايالگو  كيبه  ازيها ضرورت ن پژوهش نياز ا
دوران  يها كارآمد به منظور بهبود آموزش يِآموزش
  . سازد يم آشكار يباردار

 نياز ا يكي) Vella(وال  يِآموزش گفت و شنود ستميس
 شتريب يبه اثربخش يابيدست يبرا يآموزش يها ستميس

آموزش  ي ژهيو يآموزش كرديرو كي ستميس نيا. است
كشور جهان به  60از  شيبزرگساالن است و تا كنون در ب

كار بسته شده و با استفاده از دوازده اصل توانسته است 
 نيا يها اصل. آورد ديدر آموزش پد يپربار جينتا
 يبرقرار ،يو منابع سنج يسنج ازين: عبارتند از ستميس

كنش  اي سيپراكس ت،يو تقو يتوال ،يمنيمحكم ا ي رابطه
 دل ها دهيا يرياحترام، به كارگ ،يورز شهيهمراه با اند

و تناسب، روشن ساختن  تها، فوري ها و كنش خاسته
شدن، و  ختهيدرآم ،يگروه تيها، فعال نقش
ساز  نهياصول، زم نكار بستن اي به). 13تا11(ييگو پاسخ
دهد و  رخ  يدر نشست آموزش يريادگيتا  شود يآن م
البته . ديدر همان نشست د توان يآن را م يها نشانه

و اثر ) Transfer(انتقال  يها آموزشِ اثربخش، نشانه
)Impact (يهنگام لانتقا يها نشانه. در خود دارد زيرا ن 
 ينشست آموزش يها كه آموزنده آموخته شوند يم دهيد

خانه، محل كار،  تواند يكه م(خود ای  نهيزم طيرا در شرا
 يها نشانه. به كار ببرد) او باشد ي جامعه يو به طور كل

 امدياست كه به عنوان پ ييها يهمان دگرگون زياثر ن
ا يها،  فرد، سازمان يو انتقال در رفتارها يريادگي

  ).13و12(شود يم دهيها د سامانه
سر و كار  يآموزش يها تيكه با فعال يا هر سامانه در

انجام  يها كه چرا آموزش نيبردن به ا يپ يدارد، برا
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 ابديانتقال و اثر دست  يها شده نتوانسته به نشانه
است كه  نيها ا از راه يكي. وجود دارد يگوناگون يها راه

آموزندگان به  يعني تيفعال نينگاه مخاطبان ا ي چهياز در
كه  نيبردن به ا يپ يرو برا نياز ا. ستينگر موزشآن آ
 ستهيآن گونه كه با حاصل از آموزش، يامدهايچرا پ

 يها انجام شده در واحد مراقبت يها است در آموزش
اين پژوهش با هدف  شود، ينم دهيد يدوران باردار
واحد مراقبت  درزنان باردار  يآموزش يها بررسي تجربه

آموزش گفت  ي گانه دوازده  با استفاده از اصول يباردار
  .وال انجام گرديد يو شنود

  
  ها روش
است تا حجاب   بوده نيا يپژوهشگر در پ كه يياز آنجا

 يآموزش در واحد مراقبت باردار ي دهيشده بر پد دهيكش
زنان باردار در  يآموزش يها و تجربه) 14(را كنار زند

گانه آموزش  را با اصول دوازده يواحد مراقبت باردار
 كرديپژوهش، از رو نيكند، در ا ريوال تفس يگفت و شنود

 ليتحل. محتوا استفاده شد ليتمركز بر روش تحل با يفيك
تا از  سازد ياست كه پژوهشگران را قادر م يكيمحتوا تكن

ها  رفتار آن ي ها به مطالعه ارتباطات انسان ليتحل قيطر
از  يكيكنندگان  مراجعه انيپژوهشگر از م). 15(بپردازند

 نشياستان تهران، به گز يدرمان يمراكز بهداشت
را  يدوران باردار يها رداخت كه آموزشپ ييها نمونه

مند و بر  انتخاب نمونه از نوع هدف ،تجربه كرده بودند
ها  مالك). 14(انجام شد) Criterion-based(اساس مالك 

كننده، داشتن پرونده  باردار بودن مراجعه :عبارت بودند از
 ايسه بار  ي در درمانگاه مورد مطالعه، مراجعه يباردار

جهت دريافت مراقبت  يواحد مراقبت باردار به شتريب
   .دوران بارداري

 يگردآور يها كه روش يفيپژوهش ك يژگوي با توجه به
 ياست و معموالً ابزارها يعيو طب ريپذ داده انعطاف

 .)15(رنديگ ياستاندارد شده مورد استفاده قرار نم
با توجه به هدف و  دانياز ورود به م شيپژوهشگر پ

مصاحبه  يراهنما ي هيبه ته شپژوه يها پرسش
)Interview Guide (ساختارمند  مهياز نوع ن)Semi-

Structured (يكه در راهنما ييها پرسش. پرداخت 
و ) 14(پتن يها مصاحبه گنجانده شد بر اساس مالك

 يو همكاران طراح) Strauss(اشتراوس  يها مالك
به  يابيدست يپژوهشگر برا دان،يبا ورود به م). 16(شدند

آموزش سالمت، دو  ي دهينسبت به پد شتريشناخت ب
در دسترس كه در  يها مصاحبه بدون ساختار با نمونه

انجام  كردند، يم يپژوهش زندگ نهيبه زم هيشب يطيشرا
شد و با لحاظ  يمصاحبه بازنگر يسپس راهنما. داد

مورد  1390نظرات ده تن از متخصصان در آذر ماه 
  .استفاده قرار گرفت

نفر از  11كننده به درمانگاه، با  زن باردار مراجعه 20 از
. الزم برخوردار بودند، مصاحبه شد يها آنان كه از مالك

 ي، در اتاق بار و توسط پژوهشگر كيمصاحبه با هر كدام 
از شروع  شيساعت پ كي. در درمانگاه صورت گرفت

تا  شد يگرفته م يشونده تماس تلفن مصاحبه با مصاحبه
طول مدت . حاصل شود نانياطم يودن وب مادهاز آ

بود و با كسب اجازه  قهيدق 79تا  قهيدق 35 نيها ب مصاحبه
  .شد ياو ضبط م ياز مصاحبه شونده صدا

داده  يگردآور يپژوهش برا نيكه در ا يگريد روش
 يها استفاده شد روش مشاهده بود تا پژوهشگر آموزش

مشاهده  كيرا از نزد يانجام شده در واحد مراقبت باردار
به دست آمده  يها داده يبر غنا بيترت نيكند و به ا

بر  يمبتن يِآموزش يها هيبا تمركز بر نظر. ديفزايب
 كيو پرسش پژوهش  ييگرا دهسازن يچارچوب فلسف
بخش نخست . ساخته شد يچهار بخش ي فهرست مشاهده

در بخش . اختصاص داده شد يا نهيشيبه ثبت اطالعات پ
از ورود  شيمربوط به پ يها داده بيدوم و سوم به ترت

هنگام آمدن و حضور او در نشست  يها ماما و داده
 يحتوام يِبه بررس زيبخش چهارم ن. ثبت شدند يآموزش

 يابزار، دو ستون طراح يِانيدر بخش پا. پرداخت آموزش 
 يفيتوص يدانيم يها ادداشتيستون  كيشد كه در 
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)Descriptive Field Notes (گريو در ستون د 
 Reflective Field(حاصل از تأمل  يِدانيم يها ادداشتي

Notes (پژوهشگر ثبت شدند)با   سندهيسپس نو). 17
به ) يشيبه صورت آزما( يآموزش يها شركت در نشست

آشكار شد كه  ندياين فرا يآزمونِ ابزار پرداخت و در ط
گرِ كامل  مشاهده، نقشِ مشاهده يبهتر است پژوهشگر برا

پژوهشگر تنها به  ،گرِ كامل در نقش مشاهده. دنيرا برگز
 ها تيكه در آن فعال نيبدون ا پردازد يها م ثبت مشاهده
پژوهش ممكن است متوجه  دركنندگان  شركت. شركت كند

آنان  ي در حال مشاهده يمتوجه نشوند كه كس ايشوند 
پژوهش از آن رو  نيگر كامل در ا نقش مشاهده. است
 نيشتريب گريد يها با روش سهيشد كه در مقا دهيبرگز

دوم  ليدل ؛ساخت يها فراهم م ثبت داده يفرصت را برا
 سندهينو ،يشيآزما يها از مشاهده يكياست كه در  نيا

با . شركت كرد ها تياز آموزندگان در فعال يكيبه عنوان 
كه او  نياز آموزندگان از ا كي چييار و ه كه آموزش نيا

 نينداشتند اما باور پژوهشگر بر ا يپژوهشگر است اطالع
را  داد يرخ م يعياو، آنچه كه به طور طب تياست كه فعال

ساده  پرسش كيكه پژوهشگر  نيپس از ا رايز. بر هم زد
نگاه  نيشتريپرسش را پاسخ داد ب كيو  ديپرس

آموزش به او معطوف شد و  نديدر فرا) ماما(يار  آموزش
كه دشوار بود نگاه  ديپرس يم ييار پرسش چنانچه آموزش

پژوهشگر بود  يبه سو) مادران باردار( آموزندگان ي همه
كه  يابزار بيترت نيبه ا. تا او آن پرسش را پاسخ دهد

شده بود توسط  هيته ينشست آموزش ي اهدهمش يبرا
به كار  زياز پژوهشگر ن ريغ گريد ي مشاهده كننده كي

تن  10ساخت نظرات  نديبسته شد و افزون بر آن در فرا
  .از متخصصان مورد توجه قرار گرفت

داده در هم  ليو تحل يگردآور ي مرحله ،يفيپژوهش ك در
بلكه  ستين يدو، خط نيا انياست و ارتباط م دهيتن

پژوهشگر از ). 19و18و15(است) Circular( يگردش
مصاحبه، پس از انجام هر مصاحبه  نيهمان نخست
 نيهمچن. نوشت يم ييها برگه يها را بر رو بالفاصله آن

آن  ي هيدر قسمت حاش زيو تأمالت خود را ن ها ادداشتي
كه در هنگام  يتأمالت ن،يافزون بر ا. نگاشت يها م برگه

نوشته شده بود،  ادداشتي ي برگه يانجام مصاحبه بر رو
 يها هنگام مصاحبه. برگه منتقل شدند يا هيبه بخش حاش

 ياز سو يرتكرا ييها متوقف شدند كه پژوهشگر با پاسخ
به اشباع داده  گريد يسخن هزنان باردار روبرو شد، ب

به پرسش  رندهيو دربرگ قيدق يدادن پاسخ يبرا. ديرس
كنندگان نخست  به دست آمده از شركت يها پژوهش، داده

 نيپس از انجام ا). 20(شدند يبه صورت باز كدگذار
آن برآمد كه كدها را در  يمرحله پژوهشگر در پ

آموزش  صلها همان دوازده ا بگنجاند؛ مقوله ييها مقوله
سپس در درون هر مقوله به . بودند "وال" يگفت و شنود

 Cross-case( يمورد نِيب لِيو تحل سهيمقا

comparison (مختلف با هم  يموردها يعني. پرداخته شد
موردها  انيم يها يو ناهمانند ها يشدند تا همانند سهيمقا

  .آشكار شود
  

  نتايج
  يسنج ازياصل ن: نخست ي مقوله
پژوهش  نيكه در ا ياصل آموزش گفت و شنود نينخست

. است يسنج ازيبه عنوان مقوله از آن استفاده شد اصل ن
و  كند يم تياصل را رعا نيا ييار كه آموزش يهنگام

) آموزش نديفرا يو البته در ط(از آغاز آموزش  شيپ
و با آموزنده و دانشِ  سنجد يآموزنده را م يازهاين

» سازگار«كه  نديآفر يم ييمحتوا شود ياو آشنا م يكنون
است كه  نيا يازسنجين گريد يِسودمند. با بافت اوست

 يشنونده معرف كيگام، خود را  نييار در نخست آموزش
هست كه  يكه كس ابدي يكرده است و آموزنده در م

 ي مارهكننده ش كه شركت يزيهمان چ. او باشد ي شنونده
گوش بده،  يليخ«: كشد يم ريمطلوب به تصو ياز ماما 1

 ي تجربه 4 كننده شماره شركت. »به حرف آدم توجه كنه
در آن  يازسنجيكه نبود ن كند يم انيرا ب خود يآموزش

ها رو جمع  دفترچه هوي«: ديگو يم شانيا. شود يم دهيد
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از  يكه حت يا آموزنده. »برو ايهست ب يكالس هيكردن كه 
در  گمان يندارد ب يآگاه ينشست آموزش يبرگزار

اصل سبب  نينبود ا. هم شركت نكرده است  يسنجازين
) يردهيش يچگونگ(آن نشست  ِ يآموزش يمحتوا شود يم

 يردهيش ي كه تجربه يزنان(از آموزندگان  يبرخ يبرا
 ها يبعض... «: نداشته باشد يتازگ) اند داشته نيشيپ
كه  ييها اكثر خانم. داره يدادن چه كار ريمگه ش گفتن يم

 ي شهير. »}گفتند يرا م نيا{ ودبچه دومشون ب
 ياست كه دوم زيدر دو چ ،مانند نياز ا ييها يدشوار
گام در  نيكه اول نينخست ا. است ياول ي رندهيدربرگ

 يها وهيكه در ش نيو دوم ا ستين يازسنجيآموزش ن
 رديگ يكه مورد توجه قرار م يزيچ نياول ،يسنت  يآموزش

 ،ياما در آموزش گفت و شنود. محتواست و نه آموزنده
آموزنده  رديگ يكه مورد توجه قرار م يزيچ نينخست
پس آموزنده نه تنها از شركت جستن خود در . است

و  دهايها، ام آگاه است، بلكه دلهره ينشست آموزش
يار  شبه گوش آموز يازسنجين قياز طر زياو ن يانتظارها

 يها بودن نشست »رمترقبهيغ«البته . است دهيرس
 نيداشته باشد و آن ا تواند يم زين يگريد امديپ يآموزش

 يكاف يآمادگ يريادگي ياست كه چه بسا آموزنده برا
 يكه از مفهوم آمادگ يهر چند برونر هنگام. نداشته باشد

 يرا از نظر رشد يآمادگ نيا كند يم ادي يريادگي يبرا
 يهنگام يريادگي؛ اما به باور پژوهشگر، )21(دارد يم انيب

 ،يعاطف ،يكه آموزنده از نظر شناخت شود يتر م اثربخش
از  يكي رسد يبه نظر م. آموختن باشد ي آماده يو رفتار
 يبرا طييار فراهم ساختن شرا مهم آموزش يها تيمسؤول

 يكه نشست به صورت ناگهان يهنگام. است يآمادگ نيا
كه قرار است در  داند يو آموزنده اصالً نم شود يبرگزار م

 ،يشناخت يهر سه آمادگ ند،شركت ك ينشست آموزش
  ينشست آموزش. را در خود ندارد يو عاطف يرفتار

 يبه صورت ناگهان ز،يمورد مشاهده توسط پژوهشگر ن
 يالزم به ذكر است كه در كل دو ماه آذر و د .برگزار شد

 كيژوهش بود تنها پ دانيكه پژوهشگر در م 1390

  .برگزار شد ينشست آموزش
كه در سالن انتظار بودند را  يكنندگان مراجعه ،يار آموزش 

كنندگان اعالم نمود هر كس كه  فرا خواند و به مراجعه
و در كالس  ديايب تاقداخل ا تواند يباردار است م

 زيكه همراه هستند ن يشركت كند، افراد يآموزش
نشست و پس از  يدر ط. در كالس شركت كنند توانند يم
يار  آموزش. دندينپرس يپرسش چيآن آموزندگان ه انيپا

خود هر چه زنان باردار را به  يها صحبت انيپس از پا
در واكنش . پرسش فراخواند فقط سكوت كردند دنيپرس

نفر پاسخ  كيتنها  زييار ن آموزش ي بسته يها به پرسش
باشد  نيآن ا لياز دال يكي دياش! ناقص يداد آن هم پاسخ

 يآمادگ جهيشد و در نت ليتشك يكه نشست به طور ناگهان
و از  امدين ديدر آموزندگان پد يو رفتار ،يعاطف ،يشناخت

  .نشدند ريآموزش درگ نديرو در فرا نيا
  

  محكم ي رابطه ياصل برقرار: دوم ي مقوله
 ي يار رابطه او و آموزش انيكه م يكنندگان از شركت يكي

 شانيا. بود 3كننده شماره  محكم شكل نگرفته بود شركت
 انيب كشد يم ريكه آموزش مطلوب را به تصو يهنگام

  :دارد يم
اون  يروز هم برا هيانگار ... }انجام بشه{ يميصم يليخ«

... اومده شيها پ اتفاق نيا دهيكه آموزش م يكس
 يها با صحبت... راحت صحبت بكنه يليخ} يار آموزش{
 نيمنم منم نكنه بگه من ا يه. بكنه اش يميصم هياول

مثل استاد دانشگاه . راحت حرف بزنه يليخ. ام يجور
 كنه، يسخت صحبت م يليخ} انشگاهاستاد د{...حرف نزنه

 هي. نميمن ا دميجا رس نيمن به ا انگار مثالً. سفت يليخ
اون  اديانشجوش كنار باستاد هم اگه بتونه راحت با د

  .»درسش رو درك كنه تونه يدانشجو م
. است راييار گشاده و پذ محكم، آموزش ي رابطه كي در

به آموزنده . كند يصحبت م» راحت«است و  »يميصم«
كه  كند يگونه با آموزنده رفتار م و همان گذارد ياحترام م

يار گفت و  آموزش. دوست دارد با خود او رفتار شود
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 نيدر ا رايز. كند ينم» منم منم«. فروتن است يشنود
. هم اصل و هم هدف است ،يبرابر يآموزش ي وهيش
كه سخن از آموزش ماما و زن باردار به  يهنگام ديشا
 يها گاهيجا گرياز د شيب ديبا يبرابر نيا ديآ يم انيم

 يماما به معنا ي كه واژه رايز. كند داينمود پ يآموزش
 ديمحكم سبب پد ي شكل نگرفتن رابطه. همراه با زن است
االن من تمام «: زن باردار شده است نيآمدن ترس در ا

 ياز موقع. ترسم يم. كنم مانيزا يكه چه جور نهيترسم ا
كردم،  مانيكه زا نميب يكه باردار شدم هر شب خواب م

 مانيهر شب خواب اتاق زا!... سرم اومده ييچه بال
 يدر حال .»!مانياز زا ترسم يم يليخ. ترسم ي، م...نميب يم

 مانيترس از زا چون يامديرابطه پ نيكه شكل نگرفتن ا
به همراه داشته است،  3كننده شماره  شركت يرا برا

و  4كننده شماره  شركت انيبرقرار شدن رابطه محكم م
 يماما«: او آرامش به ارمغان آورده است ياو برا يماما

اكثر اوقات با استرس ... دهيمن اون آرامشه رو به من م
داشته  صلهصبر و حو... رفتم يبا آرامش م ياومدم ول مي

زن باردار  نيا يها به باور پژوهشگر از گفته .»...باشه
از  يكي زين ييبايآموخت كه در فرهنگ ما شك توان يم

  .محكم است ي شكل دادن رابطه يها مؤلفه
  

  يمنياصل ا: سوم ي مقوله
را  يزيچ خواهد يفرد بزرگسال م كيكه  يزمان هر
 نياو ا ايهراس از محتوا كه آ. هراسد يم يكم اموزديب

هراس از  اموزد،يرا دارد كه آن محتوا را ب ييتوانا
الزم را دارد، هراس از  يها ييتوانا اييار كه آ آموزش

دوام  طيدر آن مح تواند يم ايكه آ يريادگي طيمح
 كيهراس كار  نيبردن ا نيب زا يبرا). 22(اورديب

. است يكاف زانيبه م يمنييار فراهم ساختن ا آموزش
قرار  ديمورد تهد شتريب يبودن هنگام منياحساس ا

به  شانيا شود يسبب م يآموزش طيكه مح رديگ يم
 نيبب گفتم يمن تو ذهنم م«: درباره خود بپردازد يداور

بلد  چيمن ه يرو بلدن ول زهايچقدر چ! چقدر راحتن نايا

 كند يم ديبودن او را تهد منيكه ا يگريرخداد د .»...ستمين
... «: يار تنها با چند تن از آموزندگان است آموزش دنيخند
ها  هم با بچه )ماما( خانم مشاور... دنيخند يها م بچه يه
سه چهار ... ها بچه. گنيم يچ ينيبب يدونست ينم. ديخند يم

كه در آموزش  دهر چن »...دنيخند يم نشستن يم ينفر
  ياست كه در نشست آموزش نيباور بر ا يگفت و شنود

هم  يو اجتماع قيعم يِريادگيوجود ندارد  يا كه خنده
) يمنيا( تينماد ساده از وجود امن كيوجود ندارد و خنده 

 دنياما مراد با هم خند). 13(است يريادگي طيدر مح
كه  يا كننده در نشست است، به گونه افراد شركت ي همه
  .از آنان خود را از نشست جدا نپندارد كي چيه
  

  تيو تقو ياصل توال: چهارم ي مقوله
كننده  شركت يآموزش ي تجربه انيدر ب ياصل توال نبود

نشست از ساده به  يمحتوا رايز. شود يم دهيد 8شماره 
آموزنده  نيحركت نكرده بود و سبب شده بود ا دهيچيپ

كه  ييها شكل«: روبرو شود دهيچيپ يفيدر نشست با تكل
 .»...هستش يچ دميفهم ياصالً نم ديكش يخانم مشاور م

 يتنها به معنا تيگفته شد اصل تقو تر شيگونه كه پ همان
است  زين نيا يو به معنا ستيپاداش دادن به آموزندگان ن

 ريدرگ يا ها، و بازخوردها به گونه مهارت ها، تيكه واقع
پس . گرفته شوند اديكننده، متنوع و جذاب تكرار شوند تا 

كه آموزش  دارد يم انيب 5كننده شماره  كه شركت يهنگام
. تكرار داشته باشه«: است كه ينگاه او آموزش زمطلوب ا

گفت كه  توان يم »فهمه يتكرار داشته باشه آدم بهتر م
آموزش  ي را الزمه تياصل تقو يريبه كارگ شانيا

  .اند مطلوب دانسته
  

  يورز شهيبا اند ختهيكنش آم: پنجم ي مقوله
كنندگان مورد توجه  از شركت كي چياصل توسط ه نيا

برگزار  ينشست آموزش ي مشاهده. قرار نگرفته است
اصل در آموزش  نيگرفتن ا دهيناد زيشده در درمانگاه ن

  .زنان باردار را آشكار ساخت
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  اصل احترام : ششم ي مقوله
احترام گذاشتن به  ،يار كه آموزش ييها از راه يكي

به  يريگ ميدادن قدرت تصم دهد يآموزنده را نشان م
كه آموزنده به عنوان  يزمان نينخست. آموزنده است

است  يهنگام رد،يگ يمورد احترام قرار م رندهيگ ميتصم
 كي چيپژوهش ه نيكه در ا رديگ يصورت م يسنج ازيكه ن

شوندگان و نه  مصاحبه هن(كنندگان  از شركت
در  نيهمچن. از آن بهره نبرده بودند) شوندگان مشاهده

پژوهش،  دانيمشاهده شده در م يِنشست آموزش
. بسته بود يها تنها پرسش د،يكه ماما پرس ييها پرسش
يار بر آموزنده است  آموزش تسلط يايكه گو ييها پرسش

! ديدان يو شما نم دانم يمطلب كه من م نيا يپنهان انيبا ب
احترام به  نيا يايباز كه گو يها بر خالف پرسش

به  يده پاسخ يرا برا يكاف ييآموزنده است كه توانا
  .دارد دهيچيپ يها پرسش

  
ها، و  احساس ها، دهيا يرياصل به كارگ: هفتم ي مقوله
  ها تيفعال
آموزش،  ندياست كه در فرا نيكارآمد ا يريادگي ي الزمه

 ،يشناخت ي هر سه جنبه( ها تيها و فعال احساس ها، دهيا
به ). 13(رنديبا هم مورد توجه قرار گ) يو رفتار يعاطف

 ديآموزش نه تنها سر آموزنده كه با نديدر فرا گريسخن د
 ,Head( رديمورد توجه قرار گ زياو ن يقلب و دست و پا

Heart, Hands and Feet .(يكي 8كننده شماره  شركت 
و  داند يم نديخوشا اريخود را بس يآموزش يها از تجربه

  : ديگو يگونه م نيا
بخور، مرغ  يبخور، دارو چ يخوشم اومد گفت چ يليخ«

 ...برگه داده بود همه رو روش نوشته بود هي. بخور
ه بچ. نكن شيبهش گفت عصبان... شوهرم رو آورد داخل

 يليخ. نذاشت من بچه رو سقط كنم شترياون ب. شهيم يچ
 يكتاب بهم معرف... ام كارها كرد هم به من و هم به بچه

  .»بخون يگفت برو چ يم كرد يم
او به هر . بوده است هيچند سو ينگاه شانيماما به ا نگاه

آموزنده توجه  يو رفتار ،يعاطف ،يشناخت ي سه حوزه

كه  يو با ارتباط كند يعرضه مدانش تازه را . كرده است
او  يعاطف ي به حوزه كند يبا همسر خانم باردار برقرار م

او نه تنها به گفت و شنود با . كند يتوجه م زين
 پردازد يم داريد ي كننده و آموزش او در لحظه مراجعه

آن  يالزم را بر رو يها ييكه راهنما يا بلكه با دادن برگه
گفت و شنود را ادامه دار  نيكتاب ا ينوشته است و معرف

  .كرده است
  

  و تناسب  تياصل فور: هشتم ي مقوله
كه در  دارد يم انيب 9كننده شماره  كه شركت يهنگام

 كند يشركت م مارستانيكه در ب يا ينشست آموزش
فراخوانده  يمراجعان با هم به نشست آموزش ي همه
 يياونها يحت. داخل اديخانم بارداره م يهر چ«: شوند يم

مطلب دارد  ني؛ اشاره به ا»باردار بشن خوان يهم كه م
. است ريپذ پرسش يآموزش يحتوام تيكه تناسب و فور

كه هنوز باردار  يا آموزنده يِآموزش يازهايگمان ن يب
آخر  يها كه در ماه يا آموزنده يازهاينشده است با ن

ممكن است . متفاوت باشد اريبس تواند ياست م يباردار
با بافت آن  شود يزن باردار گفته م كي يبرا كه يمطالب

كه هنوز باردار نشده  يبا بافت زن يزن متناسب باشد ول
هم  يچندان تينداشته باشد و فور يارتباط چندان ،است
كه  شود يم نيا يزيچ نيچن امديپ. او نداشته باشد يبرا

كه خانم  يدگاهيد يآموزش يها زن باردار به نشست
: كند داياز شركت در نشست داشته است پ شيپ 4شماره 

 خودش يبرا يمنفعت هياون كالسه  ديشا ميحاال گفت«
پر كنه حاال داره ما رو  ديها رو با فرم يسر هي ايداره 

از وقت ما رو هم  يكل بره يم كشونه يدنبال خودش م
  .»رهيگ يم
  

  روشن يها اصل نقش: نهم ي مقوله
پژوهش  نيبه دست آمده از ا يها باور پژوهشگر، داده به

بهداشت  يها كه اثربخش ساختن آموزش سازد يآشكار م
همسران  يآن است كه نقش آموزش ازمنديمادران ن
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 ي نمونه مشاركت ناآگاهانه يبرا. روشن شود) شوهران(
آوردن  ديسبب پد 2 ي كننده شماره همسرِ شركت

. ن زن باردار شده استيا يبرا يناگوار يرخدادها
 يناخواسته و مصرف دارو يمانند باردار ييدهارخدا

چون  ييها گفته. ينخست باردار ي در سه ماهه رمجازيغ
من بخور  يها از قرص يكي ايشوهرم گفت حاال ب«
شوهرم گفت « ،»يشيخوب م} درمان آسم يداروها{
 ديچند مدت شا. نخور} ياز باردار يريشگيپ{قرص گهيد

. دهيفحش م. زنهيشوهرم بهم حرف م«، »بشه وبحالت خ
تو  دونستم يمن كه نم گميم...يكارو كرد نيچرا ا گهيم

 روزيد... قرص نخور من هم نخوردم يخودت گفت
چه كار  ينيب يصورتمو م... شد افتاد به جونم يعصبان
 شتريهمچون ب زين رانيآن است كه در ا يايگو »!كرده

از  ،يسطوح زندگ ي در همه باًيمردان تقر ا،يدن يكشورها
كالن  مسائلتا  يخصوص يزندگ ي گيري درباره ميصمت

رو  نياز ا. برخوردار هستند يشترياز قدرت ب ،ياجتماع
و مشاركت آنان  يروشن ساختن نقش مردان كه به آگاه

 يضرور اريبس شود يدر بهبود بهداشت مادران منجر م
 دينقش با نيالبته پس از روشن ساختن ا. ديآ يبه نظر م

 يا مشاركت آنان فراهم ساخت و به گونه يرا برا نهيزم
نباشد كه همواره زن باردار به داخل اتاق رفته و همسر 

از دست  يفرصت مهم آموزش نيدر بماند و ا رونيب
 انيب 4شماره  ي گونه كه شركت كننده همان. برود

  :دارد يم
رو  يخارج يها برنامه يسر هي. ها كمه آموزش رانيدر ا«

رو هم  يهمراه نيشتريب ،و دارنآموزش ر مينيب يكه م
 ستين يجور نيكه تو كشور ما ا دنيهمسراشون انجام م

. رفتم و اومدم ييدوره رو كه اومدم رفتم تنها نيكل ا
 تونه يجا برم شوهرم پشت در باشه، م هيممكنه من  يحت
  .»رهيماما بگ اياطالعات رو از دكتر  يسر هي تو اديب
پژوهشگر از  يها به دست آمده از مشاهده يها افتهي

آن  يايگو زيشد ن ليدر درمانگاه تشك كه ينشست آموزش
از همسران زنان باردار در نشست  كي چياست كه ه

 يعني. در سالن درمانگاه حضور نداشتند يو حت يآموزش
نكرده  يآمدن به درمانگاه همراه يبرا يزن باردار را حت

  .بودند
به  ازين يمراقبت باردار يكه در واحدها يگريد نقش

 نيهر چند كه ا. ماماست يروشن شدن دارد نقش آموزش
وزارت  ياز سو يماما به روشن فينقش در شرح وظا

مورد توجه قرار  يبهداشت، درمان، و آموزش پزشك
 ستيزنان باردار هنوز روشن ن يبرا يياما گو رديگ يم

 توانند يآنان مدارد و  زين ييار كه ماما نقش آموزش
گواه روشن . خود را از او بخواهند يآموزش يازهاين

 ياست كه وقت نيزنان باردار ا ينقش برا نينبودن ا
 ايآ پرسد يم 3كننده شماره  شونده از شركت مصاحبه
با ماما گفت و گو كرده  مانيترس خود از زا ي درباره
! رو اه جور حرف نيآخه ا«: دهد يپاسخ م شانياست، ا

 گهيماه د ه؟يمشكلت چ ؟يماه چندم پرسه ياون فقط م
 .»ها رو جور صحبت نيا يبرو سونوگراف سمينو يم خيتار

از  يبخش زيكه آموزش ن داند ينم شانيا اديبه احتمال ز
از زنان  كي چياست كه ه نيا گريگواه د. كار ماماست
 يها كالس«اند كه  مصاحبه اشاره نكرده نديباردار در فرا

آنان برگزار نشده است در  يبرا »مانيزا يبرا يادگمآ
بخش از دفترچه آنان كامالً  نيكه مشاهده شد كه ا يحال
  .است يخال

  
  يگروه تياصل فعال: دهم ي مقوله
 انيخود ب يآموزش ي در تجربه 8كننده شماره  شركت

احساس  نيدچار ا يِكه در نشست آموزش دارد يم
كه  دانند يم ياديز يزهايچ گر،يكه آموزندگانِ د شود يم

كه در  ديآ يم دياحساس از آن رو پد نيا. داند ياو نم
سطح  نديجو يكه شركت م يافراد يِآموزش يها نشست
ها به دانشگاه راه  از آن يو برخ نددار يمتفاوت التيتحص

آموزندگان  گريآنان با د نيشيگمان دانش پ يو ب اند افتهي
  .متفاوت است
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در ) شدن ختهيدرآم(شدن  رياصل درگ: ازدهمي ي مقوله
  آموزش  نديفرا
آن  يآموزش به معنا نديشدن آموزنده در فرا ريدرگ

فرو رود كه  يريادگي ندياست كه آموزنده آنچنان در فرا
. جلب كرد گريد يبتوان توجه او را به جا يبه سخت
 انيدر جر اي ياز آن به عنوان روان) Ormrod(ارمراد 
شدن  ريدرگ يها نشانه). 23(كند يم ادي) Flow(بودن 

گر،  عبارتند از نگاه پرسش يريادگي نديآموزنده در فرا
كه به آموزنده  يتكان دادن سر و شوك ،يشانيبر پ نِيچ

وارد  يريادگي تيشدن با فعال دهيدر هنگام به چالش كش
پژوهش،  نيكنندگان ا شركت انيدر م). 12(شود يم

 نديكه در فرا دارد يم انيآشكارا ب 8كننده شماره  شركت
از آنچه كه  نديب يكه م يقتو. نشده است ريآموزش درگ
نشست  انيپا يبرا »فهمد ينم« يزيچ گذرد يدر نشست م
نام {...شيهمه فكر و ذهنم پ« كند يم يلحظه شمار

هم } و{ دميفهم يمن، هم نم... نمشيبود كه بب} همسرش
 دانيكه در م يدر نشست آموزش .»...كردم يگوش نم

از  كي چيه زيپژوهش مورد مشاهده قرار گرفت ن
نچ كردن  شدن مانند تكان دادن سر، نچ ريدرگ يها انهنش
گواه . نشد دهيدر آموزندگان د يشانيانداختن بر پ نيو چ
و  دنديپرس ياست كه نه پرسش نيا زينشدن آنان ن ريدرگ

  .پاسخ دادند يرا به درست ينه پرسش
  

  گو بودن اصل پاسخ: دوازدهم ي مقوله
يار به  مطلب اشاره دارد كه آموزش نياصل به ا نيا

 توانند يبپردازد كه آموزندگان واقعاً م يزيآموزش آن چ
 اريبس يمحتوا يعنيگو بودن در آموزش  پاسخ. اموزنديب
در . مينده يكوتاه جا يزمان ي محدوده كيرا در  ياديز

شاهده قرار گرفت پژوهش مورد م دانيكه در م ينشست
محدوده  كيرا در  ياديز اريمطالب بس هدرمانگا يماما
 نياز هم ديشا. كوتاه به زنان باردار ارائه داد يزمان

تند تند  يوقت«: ديگو يم 10كننده شماره  روست كه شركت
پشت سر هم زود ... رو هم يزيزود زود حرفاتو بر... يبگ
  .»...شه ينم ميحال يچيمن ه يخوب تكرارش نكن يبگ

  بحث
 يها آن است كه كاربرد اصل يايپژوهش گو يها افتهي

 ييها ياز كاست ياريبس تواند يم يآموزش گفت و شنود
بهداشت  يبه طور كل(زنان باردار  يها را كه در آموزش

رود با به كاربستن  انتظار مي. ديوجود دارد بزدا) مادران
در  ينياديبن يها يگانه دگرگون دوازده يها اصل نيا

  .شود داريپد يدوران باردار يها آموزش
شنونده  كيو منابع، خود را به عنوان  ازيماما با سنجش ن

او  يقابل درك برا ييمحتوا كند، يم يبه زن باردار معرف
اوست و  يكه متناسب با سطح دانش كنون سازد يفراهم م
و  يو تكرار ديآ يتازه به نظر م يو يحال برا نيدر ع
 يريادگي نديرو او را در فرا نيو از هم ستيكننده ن خسته
نشان داده ) 6(پژوهش بارلو و همكاران. سازد يم ريدرگ

 يازهاين يآموزش دوران باردار يها است در نشست
كه به  يكسان نيها و همچن زنان باردار و همسران آن

قرار  يشتريمورد توجه ب داند، باي پدر و مادر شده يتازگ
آن دسته از  زين) Hubley( يهابل  بر اساس پژوهش. رديگ

 يازهاياند كه ن اثربخش بوده يبهداشت يها آموزش
گونه كه در بخش  همان. اند را در نظر گرفته مارانيب
 ميتوان ياصل م نياشاره شد با در نظر گرفتن ا ها افتهي

و  ميآموزندگان را بشنو يو انتظارها دهايها، ام دلهره
آموزش  نديآنان در فرا شتريمشاركت هر چه ب ساز نهيزم
  .ميشو

 تيبه رعا ازين يدوران باردار يها ساختن آموزشكارآمد
كه ماما اصل  يهنگام. رابطه محكم دارد ياصل برقرار

 يبرا يزمان كاف كند يم تيرابطه محكم را رعا يبرقرار
 يا رابطه. سازد يزن باردار فراهم م يريادگيو  ياددهي

 رهر چند كه د. كند يبا او برقرار م رندهيفروتنانه، پذ ،يافق
شكل دادن  يبرا ييبايشك ي وال به مؤلفه يها اصل
جا كه توجه به  محكم اشاره نشده است اما از آن ي رابطه
 ييبه سزا تيدر آموزش، اهم يفرهنگ نيب يها تفاوت
از  يكيبه عنوان  يرانيآن را در فرهنگ ا توان يدارد، م
. قرار دادي كم مورد بررسدهي رابطه مح شكل يها مؤلفه
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پژوهش در  نيكنندگان ا شركت ي است همه كرالزم به ذ
اصل رابطه محكم را  يبرقرار تيخود اهم يها گفته

ساز آن  نهيماما زم يكار نيبا چن. متوجه قرار داده بودند
تا زن باردار هر آنچه كه آموخته است را  شود يم

بتواند  ندهيآ يها پژوهش ديشا. كند ليتر به عمل تبد آسان
 انيمحكم م ي رابطه يكه برقرار دپرسش را پاسخ ده نيا

در حركت دادن ) ماما(يار  و آموزش) زن باردار(آموزنده 
نقش  فايياعمل چگونه  يآموزنده از آموخته به سو

تازه  انيدانشجو) Carolan(در پژوهش كاروالن . نمايد مي
 يماما يها يژگيدر پرداختن به و ييماما ي وارد رشته
محكم مانند  ي رابطه يريگ شكل يرهاياز متغ يخوب، برخ
در ). 24(اند بودن را مورد توجه قرار داده راياحترام و پذ

اند كه  اثربخش ذكر شده ييها آموزش يهابل  پژوهش
اند و  گذرانده يمهارت ارتباط يها دوره ها آن انِيار آموزش
در پژوهش ). 6(اند كرده تيرا رعا يفرهنگ تيحساس
اند كه  بوده نيباردار خواهان ا انزن زين) Nolan(نوالن 

كه از باال به او  نيماما همراه با زن باردار باشد نه ا
 زين) 25(و همكاران يپژوهش رستم يها افتهي). 7(بنگرد

 يبستر مارانيب انيارتباط م يآن است كه برقرار يايگو
صورت  ينحو مطلوبو پرستاران به  مارستانيدر ب

 ياريبس نيكه ب يبه باور پژوهشگر تفاوت اصل. رديگ ينم
 ييگرا سازنده يِبرخاسته از چارچوب فلسف يها هياز نظر

كه خود برخاسته از (وال  يو آموزش گفت و شنود
 نيوجود دارد ا) است ييگرا سازنده يِچارچوب فلسف

 يبه چگونگ يبه خوب ياست كه آموزش گفت و شنود
 يِو چگونگ پردازد ييار و آموزنده م آموزش انيروابط م

 ي هينمونه نظر يبرا. دارد يم انيمحكم ساختن آن را ب
روابط  نيا يچگونگ يبرا يرهنمون چيه) Piaget( اژهيپ

كه در گروه ) Vygotsky(يگوتسكيو ي هينظر يحت. ندارد
قرار داده شده است و به بافت  ياجتماع ييگرا سازنده

رشد  يبيكه از منطقه تقر نيبا ا دهد يم يا ژهيو تياهم
دوستان  ايكمك بزرگساالن  تيو به اهم راند يمسخن 

رابطه و  نيا يِريگ شكل ياما به چگونگ پردازد يتر م بالغ

  .رابطه اشاره نكرده است نيا تياهم
مدگويي ماما، وجود خنده در نشست آ خوش يچگونگ
كه  ييو رفتارها ردب يكه ماما به كار م يواژگان ،يآموزش

در زن  يمنيآوردن احساس ا ديدر پد زند ياز او سر م
در دلِ  يمنيبه باور پژوهشگر، اصلِ ا. باردار نقش دارد

در  زيوال ن رايز. محكم قرار دارد ي رابطه ياصل برقرار
 ي كه رابطه دارد يم انيمحكم ب ي رابطه لاص فيتعر

رو  نياز ا). 13(است زين يمنيا ي رندهيمحكم دربرگ
پژوهش كه اصل  نيكنندگان ا كه در تمام شركت مينيب يم
محكم هم شكل نگرفته  ي شده است رابطه ديتهد يمنيا

نبود  يها زنان باردار، نشانه نيكه ا يلياز دال يكي. است
 نييار ا است كه آموزش نيا اند دهرا تجربه كر يمنيا

  .ستگرفته ا دهيرا ناد يازسنجينشست، اصل ن
كه  يباردار يها آموزش تيو تقو يتوالبراي برقراري 

 يِآموزش ياز محتوا، بايد استآن اثربخش كردن  ي الزمه
. تكرار شود يكاف زانيشود و به م حركت  دهيچيساده به پ

 زين) Deery Cliff &( يريو د فيدر پژوهش كل
 يها اند كه آموزش داشته انيب يكنندگان پژوهش شركت

ناگفته نماند كه . است ياز حد فن شيب يدوران باردار
و سهولت را  ياصل سادگ زين  يگشتالت پردازان هينظر

 يشباهت با توال ياند كه ب مورد توجه قرار داده
پژوهش نشان  نيا يها افتهيگونه كه  همان). 26(ستين
و استفاده از  يآموزش يتكرار نكردن محتوا دهد يم

 ييامدهاياست كه پساز آن شده  نهيواژگان دشوار زم
  .ديآ ديناخواسته پد يچون باردار

فراهم شود تا  يا نهيزم ديآموزش، با ياثربخش يبرا
 شود يگفته م يآموزنده آن چه را كه در نشست آموزش

خود را  ،يالياگر بنا باشد به صورت خ يبه كار بندد حت
 يها را برا خود تصور كند و آموخته يزندگ طيدر مح

كار كه با اصل كنش  نيا). 12(كند انيب خود ي افراد خانه
از  كي چيتوسط ه شود يم يمعرف يورز شهيبا اند ختهيآم

 .مورد توجه قرار نگرفته است يكنندگان پژوهش شركت
 زيكه در درمانگاه مشاهده شد ن  يدر نشست آموزش
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 نيامر بد نيا ديبه باور پژوهشگر شا. بود يآن خال يجا
زنان باردار  يدوران باردار يها علت است كه در آموزش
با  يكار چيه يريادگي نديفرا درتنها شنونده هستند و 

 يآموزش فقط مساو .دهند يارائه شده انجام نم يمحتوا
كه در آموزش گفت و  يمحتوا است، در حال ي با ارائه
. آموزش است ندياز فرا يمحتوا تنها بخش ي ارائه ي،شنود

ست كه زنان باردار آن ا يايگو) Nolan(پژوهش نوالن 
را بتوانند  يآموزش ستنش يها خواهان آنند كه آموخته

  ).7(كنند نيدر همان نشست تمر
است  يتا آن جا كه شدن ديآموزش، ماما با نديفرا در

احترام گذاشتن به زنان باردار را به صورت آشكارا به 
آن  يايگو) 6(پژوهش بارلو و همكاران .آنان نشان دهد

 يدوران باردار يآموزش يها است كه آموزندگان نشست
ها حق انتخاب  مكان و زمان نشست نييكه در تع نياز ا
سبب شده  يحق نياند و نبود چن مند بوده گله اند شتهندا

 يكي. نديشركت جو ياست كه نتوانند در نشست آموزش
 ندياست كه زنان باردار را در فرا نيها ا راه نياز بهتر
ها  است به آن يهر جا كه شدن م،يمشاركت ده آموزش

  .ميشو ايو نظر آنان را جو ميحق انتخاب ده
سر آنان را مخاطب  ديآموزش زنان باردار تنها نبا در

توجه  زيآنان ن يبه قلب و دست و پاها ديقرار داد بلكه با
 فيپژوهشِ كل يها افتهي. داشت تا آموزش اثربخش شود

باورند  نيبر ا زيآن است كه زنان باردار ن يايگو يريو د
 يها به جنبه يتوجه چندان يدوران باردار يها كه آموزش
پژوهش  يها افتهي). 10(آنان ندارد يو عاطف يروان شناخت

كه در  كند يم انيب زين) Renkert(رنكرت و همكاران 
 ي تفكر ما از انتقال ساده ديبا يآموزش دوران باردار

. ساز جهت داده شود ييتوانا نديفرا كي ياطالعات به سو
 نشيبه زنان اعتماد به نفس و ب ميتوان يم يكار نيبا چن
كه در  يا نكته). 27(مياند، بده اوردهيرا كه بدست ن يعاطف

است كه در  نيجا خوب است به آن پرداخته شود ا نيا
آموزندگان  انيگفت و شنود م ،يآموزش گفت و شنود

يار  از آموزندگان خود آموزش يكياست كه 

يار  پژوهش با آموزش نيكه در ا يياز آنجا). 13تا11(است
از او  يچندان يها صورت نگرفته است و داده يا احبهمص

 نديدر فرا زياو ن ايگفت كه آ توان ينم ستيدر دست ن
خود  يو رفتار يعاطف ،يشناخت ي آموزش هر سه حوزه

بتواند از  ندهيآ يها ژوهشپ ديشا. يا نه بندد يرا به كار م
مطلب بپردازند كه  نيبه ا انيار سخنان آموزش دنيراه شن

آموزش  نديبا هر سه حوزه در فرا انيار آموزش ايآ
  .شوند يم ريدرگ

تناسب آموزش با بافت  ديدر آموزش زنان باردار حتماً با
ها مورد توجه  بودن كاربرد آموخته يآموزندگان و فور

از  يآموزش يآنان سودمند بودن محتوا يبرا. رديقرار گ
در پژوهش نوالن . برخوردار است ييبه سزا تياهم

)Nolan (ديكه با اند ردهنكته اشاره ك نيزنان باردار به ا 
يار مطابق با بافت و زبان آنان باشد در  تعامل آموزش

گونه  نيا رايصورت مضطرب خواهند شد؛ ز نيا ريغ
 يها يبا نگران اناري برداشت خواهند كرد كه آموزش

 يريادگي يها آنان سر و كار ندارند و تجربه يفرد
نكرده است و  دايآنان سازمان پ يزندگ تيموقع رامونيپ

آنچه كه به آنان گفته شده است را به خاطر  جهيدر نت
  ).7(سپارند ينم
همسران  يِنقش آموزش ،يدوران باردار يها آموزش در

مشاركت  يتر شود و راه برا روشن ديزنان باردار با
از سوي ديگر نقش آموزشي . آنان هموار گردد شتريب

 يِيار هر چند كه نقش آموزش. ماما نيز بايد روشن شود
وزارت بهداشت، درمان و  ياز سو يماما به روشن
گرفته است، اما زنان  رارمورد توجه ق يآموزش پزشك

و  ستنديا نآشن ينقش ماما هنوز به خوب نيباردار با ا
از او طلب  ديخود را آن گونه كه با يآموزش يها خواسته

 نيتلخ از بهتر يا تجربه شود يسبب م نيهم. كنند ينم
البته . از آنان به جا بماند يبرخ يبرا يزندگ يروزها

مطلب  نيبه ا) Renkert(پژوهش رنكرت و همكاران 
دوران  يِآموزش يها نشست انِيار اشاره دارد كه آموزش

هستند با  ها وتراپيزيف ايكه ماماها، پرستاران و  ياردارب
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و معموالً بر  ستندياصول آموزش بزرگساالن آشنا ن
انتقال دانش تمركز دارند كه متأسفانه در انتقال دانش، 

 ليتبد تكم است و به كاربس اريها بس آموخته ييايپا
) 6(زيو همكاران ن) Barlow(پژوهش بارلو ). 27(شود ينم
 يها تيكه انجام فعال نيآن است كه با وجود ا يايگو

است  ييماما فياز وظا ريناپذ ييبخش جدا يآموزش
  .شود يگرفته م دهيناد ،به آن داده شود ديكه با يتياولو
از آموزندگان، قرار گرفتن در  كي چيپژوهش حاضر ه در

تجربه نكرده  يآموزش يها كوچك را در نشست يها گروه
 يزيچ نيچن زيمشاهده شده ن يِبودند و در نشست آموزش

 يدوران باردار يها اثربخش ساختن آموزش يبرا. رخ نداد
مختلف قرار داد تا از  يها آموزندگان را در گروه توان يم
محافظت  شانيها يو در برابر كاست نديجو ياري گريكدي

با نام از آن ) Bruner(كه برونر  يزيهمان چ. شوند
با نام منطقه ) Vygotsky( يگوتسكيسازي و و داربست

)) Nolan(در پژوهش نوالن ). 28(كند يم اديرشد  يبيتقر
اند كه بتوانند در  بوده ييها زنان باردار خواهان نشست

در ). 7(اموزنديب يكوچك به صورت مشاركت يها گروه
اثربخش،  يها آموزش يها يژگياز و يكي زين يهابل  پژوهش

ذكر شده  يمشاركت يريادگي يها به كار بستن روش
زنان  ياز خستگ يريشگيپ يها راه نياز بهتر يكي). 8(است

 نديساختن آنان در فرا ختهيآم آموزش، در انيباردار در جر
اصل  نياز ا يبر مغز به خوب يمبتن زشآمو. آموزش است

 ديبا يآموزش ي وهيش نيبه باور طرفداران ا. كند يم تيحما
حواس در  ي تالش كرد آموزنده را با همه توان يتا آنجا كه م

 يريشگياو پ يساخت تا از خستگ ريدرگ يريادگي نديفرا
 يها به نشانه انيار توجه آموزش ن،يبنابرا). 29(شود
) رهيگر و غ نگاه پرسش دن،يابرو در هم كش(شدن  ختهيدرآم

  .آموزش كمك كند نديبه بهبود فرا تواند يم
 دينبا يدوران باردار يها كارآمد ساختن آموزش يبرا

. از اطالعات را به زنان باردار ارائه داد ييحجم باال
كه هر زمان حجم اطالعات باال  دهد يها نشان م پژوهش

در . ابدي يكاهش م يادسپاريو  يريادگي رود يم

اند حجم  كرده انيزنان باردار ب زين نيشيپ يها پژوهش
 اريبس شود يارائه م يآموزش يها نشستكه در  ياطالعات

مطلوبِ آنان است كه  ييار آموزش نيهمچن. است اديز
مهارت  نياز اطالعات را ارائه دهد و ا يچه حجم داند يم

 اديارائه دهد كه به  يا وهيرا دارد كه اطالعات را به ش
  ).7(سپردن آن آسان باشد

: پژوهش وجود داشت عبارتند از نيكه در ا ييها تيمحدود
شركت در  ي كه تجربه يشتريبه افراد ب يابي دست امكان

را داشته  يدوران باردار يگروه يِآموزش يها نشست
هنوز در تهران،  رايز. پژوهشگر فراهم نبود يباشند برا

ها را به  آموزش نيا يكم اريبس يِدرمان يمراكز بهداشت
 نيكنندگان ا و شركت نندك يبرگزار م افتهي صورت سازمان

داده  تعميم؛كه البته اين مساله اندك شمارند اريبس اه نشست
ها به  آموزش شتريب گر،ياز طرف د .ها را محدود ميكند

كه به علت مخالفت ماما  شد يصورت چهره به چهره انجام م
 ي زنان باردار امكان مشاهده يشخص ميجهت حفظ حر

از  نيهمچن. چهره به چهره وجود نداشت يها آموزش
بهداشت  نهيدر زم يآموزش يها نشست يكه برگزار ييآنجا

در مدت  شد يگرفته نم يجد يدرمان ياشتدر مراكز بهد
 لينشست تشك كيپژوهش تنها  دانيحضور پژوهشگر در م

يابي به  دست ن،يافزون بر ا. شد و مورد مشاهده قرار گرفت
آنان  ي ر شده اند به علت عدم مراجعهماد يكه به تازگ يزنان

  .پژوهشگر ممكن نبود يبه درمانگاه، برا
  

  گيري نتيجه
مورد   پژوهش محدود به نمونه نيا يها افتهيهر چند كه 

را در مورد نحوه انجام  ياست، شناخت يبررس
-بر اساس يافته. كند فراهم مي يدوره باردار هاي آموزش

محكم به  ي گيري رابطه شكل يبرا "وِال"اگرچه  ها،
رسد  نظر مي بهاشاره نكرده است اما  ييبايشك ي سازه
 يبرا يضرور يها از مؤلفه يكيسازه  نيا رانيدر ا
  .گيري رابطه محكم است شكل

 شود يم شنهاديپژوهش پ نيا يها افتهيبا توجه به 
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 يها نقش اصل يبه منظور بررس يگريد يها پژوهش
تنها  نهآموزش  يدر اثربخش وال يآموزش گفت و شنود

كنندگان  و با مراجعه يدرمان يمراكز بهداشت گريدر د
 يها سامانه گريبلكه در د) زنان و مردان(گوناگون 

كه با آموزش بزرگساالن سر و كار دارند انجام  يآموزش
كه  ياست در هر زمان و مكان ستهيبا نيهمچن. شود

 پردازد يبزرگساالن م ييار به آموزش گروه سن آموزش
ها را به كار  و آن ابدي يآگاه يآموزش نيچن يها از اصل

  .بندد
  

  قدرداني
 زياز استاد عز داند يمقاله بر خود الزم م نيا ي نگارنده

علمي  خود، سركار خانم دكتر گلنار مهران، عضو هيأت
)س(دانشگاه الزهرا

كه نقش استاد راهنما را داشتند  
وال  نير خانم دكتر جاز سركا نيهمچن. كند يگزار سپاس

 گذار انيو بن يشمال يناياستاد مدعو دانشگاه كروال
گمان  يب. شود يم يقدردان زين يو شنود گفتآموزش 

نقش به  زيدو عز نيا يها تيها و حما محبت ها، ييراهنما
داشته  يكار پژوهش نيرساندن ا انيدر به پا ييسزا
  .است
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Application of the Principles of Vella’s Dialogue Education in 
Antenatal Education Programs: A Qualitative Research 

 
Fatemeh Zahra Ahmadi1 

 
Abstract 
 
Introduction: It is a long time that educational activities have been used to improve pregnant women’s lives 
and keep them healthy. This research aims at interpreting pregnant women’s experiences of maternal health 
education who visited maternal care center, according to the 12 principles of Vella’s dialogue education.  
Methods: This content analysis qualitative study was conducted in a health clinic in Tehran province. A 
purposive sample of 15 pregnant women was selected. An interview guide and an observation checklist were 
used to collect data. Interviews were coded and categorized in predetermined categories.  
Results: According to experiences of pregnant women visiting the maternal care center, all the 12 principles 
in general and especially 4 of them were less observed. These include: formation of a sound relationship, 
need assessment, safety, and clear roles. The principle of sound relationship including humility, patience, 
and respect by instructor, his/her accountability for immediate response to learners’ questions, spending 
enough time for education should be considered strongly. Moreover, improvement of prenatal education 
depends on pregnant women’s need assessment before education, providing safety during education, 
defining the new role of midwife throughout education for target group, and clarifying the parthnership role 
of men in pregnancy period. 
Conclusion: In addition to providing a stronger recognition about the manner of holding educational 
sessions in maternal care center, supplying a comprehensive definition about experiences of employing 
twelve principles of Vella’s Dialogue Education this study has efforted to underlie steps toward reducing the 
failures in this path. However Vella has not pointed to the “patience” as a requisite in formation of a sound 
relationship, findings of the study shows tht this construct is a necessary factor for formation of a firm 
relationship in Iran. 
 
Keywords: Dialogue Education, Antenatal Education, Qualitative Research. 
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