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از منظر تکامل  یعلوم پزشک یهارشته یرسم کولومیکور یمحتوا لیتحل
 یکودک یدوران ابتدا

 

 *یآبادنصرت یمهد ،آراوانید کومحم ،یراران ینیام یمصطف

 

 

 چكيده

و درون  نیب یسالمت یهاتفاوت یدر بررس هادگاهید نیترمهماز  یکیسالمت به عنوان  یاجتماع یهاکنندهتعیین کردیامروزه رومقدمه: 

 برجسته در تکامل همه جانبه کودک در یموضوع یکودک یمفهوم تکامل دوران ابتدا کردیرو نیدر ا، جوامع مورد توجه قرار گرفته است
 یکودک یاز منظر تکامل دوران ابتدا یعلوم پزشک یهارشته یرسم کولومیکور یمحتوا لیتحلهدف با  مطالعهاین  . نظر گرفته شده است

  انجام شد.

بر  رمؤث یمنتخب عوامل اجتماع یهاطهیح یجهت دار بر اساس الگو یمحتوا لیتحل کردیبا استفاده از رو یفیمطالعه ک نیدر ا: هاروش

 صفهان ارائها یکه در دانشگاه علوم پزشک یارشد و دکتر یکارشناس، یمقاطع کارشناس یلیرشته تحص 72 یدرس یهاسرفصل برنامه، سالمت
 . استفاده شد MAXQDAافزار از نرم هاداده لیدر تحل .محتوا شد لیتحل یدوران کودک ییبتداشود از منظر تکامل امی

مربوط  یکودک یتکامل دوران ابتدا مربوط به یهاسرفصل نیتربیش یمحتوا نشان داد در مقطع کارشناس لیحاصل از تحل جینتانتايج: 

 نیتربیش بیمقاطع به ترت هیدر مجموع در کل. بار( بود 41کودکان) یارشد رشته پرستار یدر مقطع کارشناس، بار(72بود ) ییبه رشته ماما
کودکان  یارشد پرستار یو کارشناس یبهداشت عموم یکارشناس، ییماما یمربوط به کارشناس یکودک یتکامل ابتدا فهومم یدروس حاو

 . بود

 یتکامل دوران ابتدا یهاسرفصل نیتربیش یتخصص یارشد و دکترا یکارشناس، یکارشناس یلیسه مقطع تحص سهیدر مقاگيري: نتيجه

و  ماریمراقبت از ب یمهارت و نگرش الزم برا، کسب دانش یاز آنجا که هدف از آموزش پزشک. بود یمربوط به مقطع کارشناس یکودک
 گاهیجامعه نگر داشته باشد و جا ینگاه یپزشک انیدانشجو یآموزش یمحتوا استالزم ، سطح سالمت افراد جامعه استارتقای 

  .در سرفصل دروس برجسته باشد یکودک یسالمت و به طور خاص مباحث مربوط به تکامل دوران ابتدا یاجتماع یهاکنندهتعیین

 

 .یکودک یتکامل دوران ابتدا، محتوا لیتحل، یرسم کولومیکورهای کلیدی: واژه
 595تا  505 (:55)91؛ 9318علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

 
مقدمه 

 تیترب، سالمت یانسان یروین یریزبرنامه ییهدف نها

وم عل یهادر تمام رشته تیفیکارآمد و با ک یانسان یروین

سالمت جامعه ارتقای و  ازهایپاسخ به ن یدر راستا یپزشک

 یهابا توجه به تنوع تقاضاها از رشته یفاز طر. هست

                                                 
عوامل  قاتیمرکز تحق، (اری)استاد ینصرت آباد یدکتر مهدنویسنده مسؤول:  *

 .nosrat. رانیا، اصفهان، اصفهان یدانشگاه علوم پزشک، بر سالمت مؤثر یاجتماع

welfare@gmail. com  
 ،و اقتصاد سالمت تیریمد قاتیمرکز تحق، (اری)استاد یراران ینیام یمصطف دکتر

 .mostafaaminirarani@gmail). رانیا، اصفهان، اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

امروزه عمده ، در جوامع عیسر راتییتغ لیبه دل یدرس

 یاست که عالوه بر گستردگ ییهارشته یتقاضا برا

سالمت و ارتقای  یدر راستا ییامدهایآثار و پ، یاجتماع

 . (1داشته باشند) یمختلف اجتماع یهاگروه یزندگ تیفیک

وجود ای هر جامعه یازهاین نیترمهماز  یکیآنجا که  از

comبر  مؤثر یعوامل اجتماع قاتی)استاد(، مرکز تحق آراوانیک (؛ دکتر محمد

 .keyvanara@mng). رانیا، اصفهان، اصفهان یدانشگاه علوم پزشک، سالمت

mui. ac. ir) 

 03/8/89 تاریخ پذیرش:، 66/9/89، تاریخ اصالحیه: 6/7/89 مقاله: تاریخ دریافت
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 یمختلف سالمت یهادر حوزه دهیمتخصصان آموزش د

 یهاستمیالزم است س ( استیو اجتماع یروان، ی)جسم

را  رندگانیادگی یو به طور خاص آموزش پزشک یآموزش

 از دانش یمؤثرآموزش دهند که بتوانند به طور ای به گونه

متنوع جامعه  یازهایو ن ندیخود استفاده نما یهامهارتو 

( از نظر Curriculum) یبرنامه درس. (2را برآورده کنند)

 یبه معنا نیالت در) Currereاز واژه  یشناس شهیر

Courseو  یاهداف کل هیانیب کولومیکور، ( گرفته شده است

مربوط به هر  یندهایو فرا امدهایپ، تجارب، محتوا، ینیع

ساختار  فیتوص: (3که شامل) است یبرنامه درس

مورد انتظار از نظر  یهاروش فیتوص، یآموزش

 در نیهمچن. است بازخورد و نظارت، دادن ادی، ادگرفتنی

ه پس از ارائ ریشود که فراگ دیق دیبا کولومیکور یمحتوا

ای نگرش و تجربه، مهارت، به چه دانش کولومیکور نیا

به عنوان  یدرس یبرنامه گریبه عبارت د. (4)ابدیمی دست

ر و د یریزبرنامهبه منظور  ییهاو تالش ماتیمجموع تصم

 یاز فرصتهاای فراهم آوردن مجموعه یبرا یقالب طرح

 . (5شود )می فیتعر یریادگی

سالمت  یاجتماع یهاکنندهتعیین کردیرو ریاخ یهاسالدر 

مختلف  یهاتیدر سالمت جمع هایعدالت یب نییجهت تب

هر چند . همچون کودکان مورد توجه قرار گرفته است

مقابله با  یدارد اما برا تیمناسب اهم یمراقبت پزشک

 یو فاکتورها ستین یموجود در سالمت کاف یهاینابرابر

 تیحما، یاجتماع یاقتصاد تیموقع انندم یپزشک ریغ

مورد توجه قرار  دیبا زین یخانوادگ تیو وضع یاجتماع

 یهاکنندهنییتع، بهداشت یسازمان جهان .(6)رندیگ

که  یطیشرا: »کندیم فیتعر طور نیسالمت را ا یاجتماع

و کار  یزندگ، رشد کرده، شوندیدر آن افراد متولد م

 طیشرا نیکه ا کندیم تأکیدو  «شوندیم ریو پ کنندیم

ل قدرت و منابع شک، از پول یسطوح متفاوت عیتوز لهیوسبه

 . (7)ردیگیم

سالمت سازمان  یاجتماع یهاکنندهتعیین ونیسیکم دید از

 یکودک هیاول یهاسالتکامل ، (CSDH) بهداشت یجهان

(Early child developmentارتباط )ریبا سا یقو ی 

چون  یبه خصوص عوامل یاجتماع یهاکنندهتعیین

، یشهر یهاطیمح، خانوار یاجتماع-یاقتصاد تیوضع

که در آنها  ییهاطیمح. (8سالمت دارد) ستمیو س، تیجنس

 رتأثیگذرانند می شان را یزندگ ییابتدا یهاسالکودکان 

 هاطیمح نیکترینزد. شان دارد یستیبر رشد و بهز یقیعم

 ای یاجتماع طیمانند مح طیمح نیهمچون خانواده تا دورتر

بر رشد و تکامل همه جانبه کودک و ظهور  یاسیس

 یو کارکردها ینزبا-یشناخت، حرکتی– یحس یهامهارت

 هیتجارب اول. ندهستگذارتأثیر اریبس یعاطف-یاجتماع

تجارب ، دهدمی رشد و تکامل انسان را شکل یدوران کودک

غز م یولوژیدر ب یزندگ ییابتدا یهاسالدر  یمثبت و منف

شود و تا می (Embedding) یگذاریبدن جا یهااندامو 

ما را  یستیادامه داشته و سالمت و بهز یزمان بزرگسال

 (9سازد)می متأثر

کودک  یسالگ 8که از زمان تولد تا  یکودک یابتدا دوران

 .کودک است یستیدر بهز یاتیحای دوره ردیگ یرا در برم

کارآمد به منظور  یانسان یروین تیاز آنجا که ترب

بر  دیجوامع در عصر جد یسالمت یازهایبه ن ییگوپاسخ

 شیاست و نظر به سهم ب یعلوم پزشک یهاعهده دانشگاه

سالمت در  یاجتماع یهاکنندهتعیین یدرصد 77از 

آموزش  یالزم است در راستا، یسالمت یهاتفاوت

کننده سالمت از جمله تکامل نییتع یاجتماع میمفاه گوپاسخ

علوم  یهارشته یدر برنامه درس یدوران کودک ییابتدا

 . رندیمد نظر قرار گ یپزشک

و عدم  ییگرا یپزشک دگاهیوجود امروزه تفوق د نیا با

در  یطمحی–یاجتماع یبه فاکتورها یتوجه کاف

سبب شده  یلیتحص یهارشته یآموزش یهاسرفصل

 اهیو نابرابر هابیماریبار ای شهیاست که توجه به علل ر

که همانا عوامل ) مختلف جامعه یهادر سالمت گروه

مورد توجه قرار  ترکم (هستند بر سالمت مؤثر یاجتماع

 لیبه دال یاساس در حوزه آموزش پزشک نیبر هم. ردیگ

 یماریو ب یبر تکنولوژ یاز جمله آموزش مبتن، مختلف
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 یدرس یهاکولومیدر کور یاجتماع میمفاه نیا یمحور

  .ستا گنجانده شده ترکم یعلوم پزشک

، و عدالت محور وزارت بهداشت گوپاسخبسته آموزش  در

به منظور تحقق هر چه بهتر  یدرمان و آموزش پزشک

جامعه و توجه به  یواقع یازهایبه ن ییگوپاسخ

 نیو تدو یبازنگر، سالمت یاجتماع یهاکنندهتعیین

در . قرار گرفته است ژهیمورد توجه و یدرس یهابرنامه

 با توجه یدرس یبه محتوا ورسالمت مح کردیراستا رو نیا

ان تکامل در دور لیاز قب یاجتماع یهاکنندهتعیین میبه مفاه

با  .منظور به کار گرفته شود نیتواند به امی یکودک یابتدا

 یکه محتوا ستین در حال حاضر مشخص، وجود نیا

علوم  یهارشته ی( آموزشیهاسرفصل ای) یهابرنامه

 یاجتماع یهاکنندهتعیینتا چه اندازه با نگاه  یپزشک

بر  یشده اند و در واقع تا چه اندازه مبتن نیسالمت تدو

 نیرو به عنوان اول نیاز ا. سالمت هستند یهاکنندهتعیین

 یبرنامه درسبا هدف بررسی پژوهش حاضر ، مطالعه

ارائه شده در دانشگاه علوم  یعلوم پزشک یهارشته

 ییاصفهان در مقاطع مختلف از منظر تکامل ابتدا یپزشک

 یاهکنندهتعیین نیترمهماز  یکی)به عنوان  یدوران کودک

  انجام گردید.محتوا  لیتحلبا رویکرد سالمت(  یاجتماع

 

 هاروش

که در آن با  است یفیمطالعه حاضر از نوع مطالعات ک

 یهابرنامه یمحتوا، یفیک یمحتوا لیتحل کردیرو

 ارشد و یکارشناس، یمقاطع کارشناس یلیتحص یهارشته

وند شمی اصفهان ارائه یکه در دانشگاه علوم پزشک یدکتر

 لیتحل. شدند لیتحل یدوران کودک ییاز منظر تکامل ابتدا

و  هانوشته یسازکپارچهیو  یدهسازمان ندیامحتوا فر

 درون شیدایکه منجر به پای به گونه است یفیک یهاداده

روش پس از مشخص  نیدر ا. شودمی میو مفاه هاهیما

با اختصاص کد به هر واحد  یکدگذار، لیکردن واحد تحل

طبقات  ریمشابه در ز یبا معن یو قرار دادن کدها ییمعنا

 ییمعنا یواحدها یاصل یهاهیما درون، و سپس طبقات

دروس  لیواحد تحل قیتحق نیدر ا. (17شوند)می ییشناسا

. بود یلیتحص یهارشته یآموزش یهاهر کدام از برنامه

 یلیتحص یهانحوه انتخاب رشته بیبه ترت ریمراحل ز

 سالمت را نشان یاجتماع یهاکننده نییعتمرتبط با 

 . دهدمی
 

 یاجتماع یهاکنندهتعیینمرتبط با  یهاانتخاب رشته
 سالمت

 هیدر مرحله اول کل. در دو مرحله انجام گرفتاین انتخاب  

، یرشته( در مقاطع کارشناس 138) یلیتحص یهارشته

 یدکترا، (PhD) یتخصص یدکترا، ارشد یکارشناس

ارائه شده در  یتخصص پزشک یهاو دورهای حرفه

حله مر نیدر ا. شد ییاصفهان شناسا یزشکدانشگاه علوم پ

 یهاکنندهتعیین یهاطهیمفهوم و ح که با ییهارشته

د داشتن یارتباط کم اینداشتند  یسالمت ارتباط یاجتماع

فوق ، یتخصص یهااز رشته ( و عمومای)اعتبار صور

از  پژوهش میبودند توسط ت ینیبال پیو فلوش یتخصص

رشته در مقاطع  57 تیحذف شدند و در نها هارشته ستیل

 یپزشک، یتخصص یدکتر، ارشد یکارشناس، یکارشناس

 یاجتماع یهاکنندهتعیین مرتبط با یو تخصص پزشک

 . شد ییسالمت شناسا

وارد ، رشته انتخاب شده در مرحله قبل 57مرحله دوم  در

ای رشته نیب دینفر از اسات 37شد و از  ستیچک ل کی

درخواست  و سالمت یدر حوزه علوم اجتماع نظرصاحب

مشخص  فیط یبر مبنا هااز رشته کیکه به هر  دیگرد

با مفهوم تکامل دوران  رشته ( با توجه به ارتباط17تا)اشده

 یاجتماع یهاکنندهتعیین یهاهمؤلفاز  یودکک یابتدا

 یاجتماع یهاکنندهتعیین رخانهیسالمت مورد نظر دب

 یدرمان و آموزش پزشک، سالمت وزارت بهداشت

 . ( نمره دهند11)رانیا
 

مرتبط با تکامل دوران  یهارشته نییتع و دهینمره
 یکودک یابتدا

در حوزه علوم اجتماعی و سالمت  نظرصاحب 22 تیدر نها
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. کامل پاسخ دادند به طور ستیبه چک ل در سطح کشور

 نیترانتخاب مرتبط یمرحله برا نیمورد نظر در ا اریمع

تا  1 فیط یان بر مبنانظرصاحببود که  ینمرات، هارشته

 کهای به گونه، به هر رشته اختصاص داده بودند 17

 دیهر رشته محاسبه گرد یان برانظرصاحبمجموع نمره 

که  ییهارشته، نمرات به دست آمد انهیاساس آن م رو ب

به  گرفتندمی ( قرارهانمرات کل رشته انهی)م انهیباالتر از م

ر د یکودک یمرتبط با تکامل دوران ابتدا یهاعنوان رشته

توا( مح لیمطالعه )تحل یوارد فاز بعد شدند ومی نظر گرفته

با  تبطمر یهارشته به عنوان رشته 16 تیدر نها. شدند

رشته در مقطع  4شامل  یکودک یتکامل دوران ابتدا

ارشد )شامل  یرشته در مقطع کارشناس 9، یکارشناس

 یرشته در مقطع دکتر 3 و (یعموم یرشته پزشک

 . انتخاب شدند یتخصص
 

 یفیک یمحتوا لیتحل

ه توافق شد یاجتماع یهاکنندهتعییناستفاده از چارچوب  با

( 11اثرگذار بر سالمت) یمنتخب عوامل اجتماع طهیح 14بر 

 (Directed analysis content)شده  تیهدا کردیاز رو

که  دکریرو نیدر ا. استفاده شد یفیک یمحتوا لیتحل یبرا

شده  یمعرف ( Hsieh & shannon) هسیه و شانون توسط

خواهد می رود که محققمی به کار ی( در موارد17است)

را مورد آزمون  یمفروض یتئور ایمدل  دیجد نهیدر زم

شده  تیهدا کردیهدف رو یبه عبارت. (12دوباره قرار دهد)

 کی یگسترش مفهوم ایمحتوا معتبر ساختن  لیدر تحل

مطالعه با توجه به  نیدر ا. است هینظر ای کیچارچوب تئور

برنامه  یمحتوا، سالمت یجتماعا یهاکنندهتعیینچارچوب 

ن دورا ییانتخاب شده از منظر تکامل ابتدا یهارشته یدرس

از  کیمنظور هر  نیبد. شدند لیتحل یفیبصورت ک، یکودک

 یهارشته یاشاره شده در برنامه درس یهاسرفصل

بار خوانده و مرور  نیپژوهش چند میمختلف توسط ت

در خصوص سپس بعد از بحث و تبادل نظر . شدند

و  یدوران کودک ییمرتبط با تکامل ابتدا یهاسرفصل

شده  ییشناسا یهااز سرفصل کیهر ، نظرحصول اتفاق

ر د یدوران کودک ییمرتبط با تکامل ابتدا یبه عنوان کدها

 . نظر گرفته شدند

 

 نتايج

 یمفهوم تکامل دوران ابتدا مرتبط با یکدها 1در جدول 

 یدر مقطع کارشناس یلیبر حسب رشته تحص یکودک

 . آورده شده است

 

 یعلوم پزشک یمقطع کارشناس یهادر رشته یکودک یتکامل دوران ابتدا مربوط به یکدها :1جدول

 رشته تحصیلی کودکیتکامل دوران ابتدای  مربوط به کدهای

 مدرسه سنین در تکامل و رشد مورد در کلی یادآوری-

 جوانی و کودکی دوران از سالمندی دوران یهابیماری از پیشگیری-

 تکمیلی تغذیه، آن به مربوط مسایل و مصنوعی تغذیه، مادر شیر فوائد، شیر ترشح مکانیسم، مادر شیر با تغذیه-

 (کودکی-شیرخواری -جنینی دوران در) برآن مؤثر عوامل و تکامل و رشد-

 جنینی یهاناهنجاری و جنین تکامل-

 جامعه بر نآ تأثیر و کودکان سالمت اهمیت-

 نمو و رشد یهاشاخص بر تأکید با سالم کودک و نوزاد یک یهاویژگی-

 (مدرسه از بعد و قبل سنین-نوپایی-شیرخواری-نوزادی)زندگی مختلف مراحل در کودکان سالمت کننده تهیه عوامل-

 تولد هنگام وزن-

 جنینی سن-

 نوزادان در مادرزادی شایع یهاناهنجاری-

 بهداشت عمومی 
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 نوزادان ژنی و کروموزومی یهابیماری-

 آن ایجادکننده عوامل و نوزادی تشنج-

 (پیشگیری-بالینی عالئم-ایجادکننده عوامل-هاشاخص) نمو و رشد در وقفه-

 زبان و گفتار طبیعی رشد-

 (رشد و کودکی دوران در وارده ضربات-کودکی دوران یهابیماری) زایمان از پس-

 کودکان در گفتار ماندگی عقب علل-

 جنین خون گردش، جنین تکامل و رشد بر مؤثر عوامل، دوره هر در جنینی تکامل و رشد-

 نوزاد و مادر در مادر شیر با تغذیه روانی و جسمی اثرات و مزایا، مادر شیر مشخصات-

 (اجتماعی و فرهنگی زیستی عوارض از پیشگیری) کودک رشد و سالمت یارتقا و حفظ در پرستار نقش اهمیت-

، مانیدر ارتباط، کودکان پرستار نقش، غیرتروماتیک مراقبت، محور خانواده مراقبت، مراقبت فلسفه:کودکان از پرستاری-

 مذهب و فرهنگ، اجتماع و خانواده تأثیر، بهداشت آموزش و هابیماری از پیشگیری، سالمت توسعه، خانواده از حمایت

 کودک از مراقبت در پرستار نقش، کودک برسالمت

 و شدر یگرغربال ابزار و تکامل بررسی، کولبرگ، پیاژه، اریکسون، فروید:تکامل و رشد یهاتئوری :وتکامل رشد مفاهیم-

 کودک تکامل

 خانواده به آموزش و کودک رشد بر مؤثر خاص یهابازی کاربرد در پرستار نقش با کودک تکامل بر آن نقش و بازی-

 تکامل، تکامل و رشد:موارد در پرستاری فرآیند کاربرد با پرستار نقش خانواده و شیرخوار کودک ارتقای سالمت-

 باز، خویشتن جسم از تصویر، جنسی، شناختی، اجتماعی روان، بیولوژیک

 نداند رویش، پوشیدن کفش، پستانک، انگشت مکیدن، لوس کودک سندرم، محدودیت، انضباط، شیرخوار از مراقبت انواع -

 شیرخوار کودک سالمت نهاییارتقای  و

 تکامل، تکامل و رشد، پرستاری یهاتشخیص بر مبتنی پرستاری تدبیر ارائه و خانواده نوپا کودک ارتقای سالمت-

 معنوی و اخالقی، شناختی، اجتماعی روانی، بیولوژیکی

 رشد، خانواده و مدرسه از قبل:شواهد بر مبتنی ضروری هایکارراه وارائه پرستار نقش :خردسال کودک ارتقای سالمت-

، همدرس بهداشت، انضباط، محدودیت، مدرسه تجارب) طبیعی تکامل و رشد با تطابق، خویشتن جسم از تصویری، تکامل و

 (خانواده راهنمایی

، (خانواده با روابط، مشارکت و اجتماعی روابط) اجتماعی تکامل، تکامل و رشد:خانواده و مدرسه سن کودک ارتقای سالمت-

 راهنمایی، مدرسه بهداشت، انضباط، محدودیت، مدرسه تجارب) طبیعی تکامل و رشد با تطابق، خویشتن جسم از تصویری

 (خانواده

 (خانواده با روابط، مشارکت و اجتماعی روابط) اجتماعی تکامل، تکامل و رشد :خانواده و نوجوان ارتقای سالمت-

، افسردگی و خودکشی، غذایی عادات، خانواده با سازگاری) نوجوان بهداشتی یهانگرانی و نوجوان سالمت نهایی یارتقا-

 (باال کلسترول و فشارخون، یادگیری مشکالت، عاطفی، جنسی، جسمی آزار

 پرستاری 

 ایجر مشکالت، آن بر مؤثر عوامل و تغذیه وضع ارزیابی ویژه یهاروش، مغذی مواد نیازهای، فیزیولوژیک تغییرات مبانی-

 شیردهی دوران، بارداری دوران درای تغذیه یهاتوصیه وای تغذیه-بهداشتی

 هابیماری اجتماعی مبانی، هابیماری اجتماعی علل-

 (دبستانی وکودکان سال 6 زیر کودکان رشد پیگیری) کودکان مراقبت برنامهای تغذیه اجزا-

 علوم تغذیه

 سالم کودک یافته ادغام یهامراقبت-

 کودکان یهاناخوشی یافته ادغام یهامراقبت-

 بارداری در تغذیه-

 شیرخواری در تغذیه-

  کودک در تغذیه-

 مادر شیر با تغذیه نقش و اهمیت-

 مامایی 
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اشاره  یکودک یبه مضمون تکامل دوران ابتدا بار 3 هیعلوم تغذ یهامشخص است در سرفصل کیکه در جدول  طورهمان

بار( و پس از  25) است ییمربوط به رشته ماما یکودک یدوران ابتداتکامل  مربوط به یهاسرفصل نیتربیش. شده است

 . ( قرار دارندربا 12)یبار( و پرستار 17)یبهداشت عموم یهاآن رشته

 

 یارشد علوم پزشک یمقطع کارشناس یهادر رشته یکودک یمربوط به تکامل دوران ابتدا یکدها :2جدول

 رشته تحصیلی تکامل دوران ابتدای کودکی  مربوط به کدهای

 آموزش بهداشت -

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی -

 پرستاری سالمت جامعه -

 کودکان تکامل و رشد ارزیابی-

 معنوی تکامل-

 شیرخوارگی دوره تکامل و رشد-

 

 

 

 

 

 (اول روز 28) نوزادی دوره در خصوص به والدین و شیرخوار میان عاطفی ارتباط اهمیت-

 رشد روانشناسی و نوجوانی تا تولد از تکامل و رشد مختلف مراحل-

 کودک شناختی و اجتماعی، روانی تکامل و رشد پایش-

 باروری بهداشت حقوق، کودک حقوق کنوانسیون معرفی-

 و رشد شناسی روان دیدکاه از او سالمتی کال و تربیت و بازی، کودک روانی بهداشت، کودک تکامل و رشد بر مروری-

 اسالم دیدگاه از نیز

 لقاح از قبل تغذیه-

 لقاح در تغذیه-

 شیرخوار تکامل در تغذیه اثر-

 رشد محدودیت و رحمی داخل رشد برای مادر تغذیه-

  روانی یهاناراحتی و تغذیه، اعتیاد، سیگار، مادر یهابیماری، داروها اثر، جنین تکامل و رشد بر مؤثر عوامل-

 در تکامل و رشد تغییرات، نوزادی یهارفلکس، دلبستگی و وابستگی، تولد بدو معاینات و تولد :نوزاد در تکامل و رشد-

 ارتباط خصوص در خانواده به آموزش، نوزادی دوره

 رتصوی، تکلم، اخالقی، شناختی، جنسی، روانی، عاطفی، اجتماعی، جسمی ابعاد از تکامل و رشد :شیرخوار در تکامل و رشد-

 حوادث از پیشگیری، آنارتقای  و سالمت بر نظارت، تغذیه، نیازها، والدین با ارتباط، بدن از

، فیعاط، اجتماعی، جسمی ابعاد از تکامل و رشد، استقالل، فردی سازش، نوپا کودک با والدین ارتباط :نوپا در تکامل و رشد-

 ، تغذیه، نیازها، والدین با ارتباط، بدن از تصویر، تکلم، اخالقی، شناختی، جنسی، روانی

، جنسی، روانی، عاطفی، اجتماعی، جسمی ابعاد از تکامل و رشد خردسال کودک و خانواده:خردسال در تکامل و رشد-

 ، تغذیه، نیازها، والدین با ارتباط، بدن از تصویر، تکلم، اخالقی، شناختی

 تصویر، تکلم، اخالقی، شناختی، جنسی، روانی، عاطفی، اجتماعی، جسمی ابعاد از تکامل و رشد ،نوباوه در تکامل و رشد-

 ، تغذیه، نیازها، والدین با ارتباط، بدن از

 پیش شناسایی، تکاملی اختالالت شناسایی، حرکتی و زبانی، ذهنی یهاماندگی عقب :شامل شیرخواران روانی مشکالت-

 خواب و خوردن و تیک اختالالت، فعالی

 فرزندپروری اصول و فرزند-مادر رابطه اصول-

 (وجسمی روانی، ذهنی) زندگی مختلف یهادوره در تکامل و رشد-
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 ،حرکتی تکامل، شناختی تکامل، اجتماعی روانی تکامل، هااندام و هاارگان بلوغ و تکامل، فیزیکی رشد-

 ، حسی تکامل

 املتک و رشد بر فرهنگ تأثیر، عاطفی و اجتماعی تکامل ارتباط برقراری نحوه و گفتار– زبان تکامل -

 شیرخوارگی دوره تکامل و رشد در پرستار نقش دوره این در

 بازی-

 یط سالمتی حداکثرارتقای ، تکامل و رشد به مربوط مسایل با تطبیق، تکامل و رشد حداکثرارتقای -

 نوپایی دوران

 رد تکامل و رشد حداکثرارتقای ، نرمال تکامل و رشد به مربوط مسائل با تطبیق، تکامل و رشدارتقای -

 مدرسه از قبل یهاسال

 کودکی دوران اوایل در بهداشت-سالمتی مشکالت-

 بهداشتی اولیه یهامراقبت و آن با سازگاری و رحمی خارج زندگی، نوزادی دوره مقدمات-

 و سازگاری، کانگورویی مراقبت، دلبستگی و پیوند رابطه، نوزاد و مادر ارتباط:روانی روحی نیازهای-

 محور خانواده مراقبت

 نوزادای تغدیه نیازهای--

 اولیه یهامراقبت و تغذیه انواع، محور خانواده مراقبت، نوزاد بررسی:روانی و جسمی کلی یهامراقبت-

 مشکل حل اساس بر شواهد بر مبتنی

 کودک بر آن تأثیر و جنسی یهاتفاوت، کودک شدن اجتماعی و خانواده-

 

 

 

 

 

 پرستاری کودکان

 تغذیه در مادران باردار و شیرده-

 تغذیه در اطفال-

 زایمان و پس از زایمان، ی دوران بارداریهامراقبت-

 ترویج تغذیه با شیر مادر-

 )ی ارزیابیهاروشو  هاشاخص)رشد فیزیکی کودک از قبل از تولد تا پایان بلوغ -

 ی اختالالت تکاملیگرغربالتکامل همه جانبه اوایل کودکی و -

 گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی کودک -

 مراقبت سالمت و ایمن سازی، (2( و )1برنامه کشوری کودک سالم )-

 ی رشدهادر کودکان و نحوه استفاده از منخنی غیرطبیعیبررسی رشد طبیعی و -

و ابزارهای ارزیابی نمو در کودکان با توجه به برنامه کشوری  غیرطبیعیبررسی تکامل طبیعی و  -

 کودک سالم و تکامل ابتدایی دوران کودکی

 پزشکی عمومی

 رفاه اجتماعی کودک شدن اجتماعی-

 نوجوانان و کودکان روانی اختالالت اتیولوژی -

 نوجوان، روانی کودک ارزیابی-

 روانی ذهنی خاص اختالالت با نوجوانان و جوانان مشکالت شناخت و بررسی-

 روان پرستاری

 علوم بهداشتی در تغذیه (دبستانی کودکان و سال 6 زیر کودکان رشد پیگیری) کودکان مراقبت برنامهای تغذیه اجزا-

 علوم تغذیه کودکان یهابیماری در غذایی رژیم-

 

ی هادهد در سرفصلمی که جدول دو نشان طورهمان

بهداشت و ایمنی مواد غذایی ، آموزش بهداشت یهارشته

و پرستاری سالمت جامعه در مقطع کارشناسی ارشد 

 .مرتبط با تکامل دوران ابتدای کودکی وجود ندارد کدهای

دوران ابتدای کودکی  ین کدهای مرتبط با تکاملتربیش

پرستاری کودکان بوده و پس از آن رشته مربوط به رشته 

 . بار( است 17پزشکی )
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در سرفصل  علوم پزشکی تنها یدر رشته های مقطع دکتر

سالمت به ارتقای رشته دکترای آموزش بهداشت و 

ی اشاره شده تکامل دوران ابتدای کودک محتوای مربوط به

 . است

 
 ایکارشناسی ارشد و دکتری حرفه، ی مقاطع کارشناسیهادروس حاوی مفهوم تکامل دوران ابتدای کودکی در رشته :4جدول 

 

چهار نشان داده شده است در  جدولکه در  طورهمان

 دروس نیتربیش بیمقاطع به ترت هیکل یهامجموع رشته

 یمربوط به کارشناس یکودک یمفهوم تکامل ابتدا یحاو

ارشد  یو کارشناس یبهداشت عموم یکارشناس، ییماما

 است.  کودکان یپرستار

 

 بحث

 یهارشته یبرنامه درس یمحتوا لیمطالعه با هدف تحل نیا

 رشته تحصیلی دروس حاوی مفهوم تکامل دوران ابتدای کودکی

، سالمندان بهداشت، مدارس و آموزان دانش بهداشت، 2 شناسی میکروب، اجتماعی رفاه و توانبخشی

 و ارثی یهابیماری، کودکان و مادر بهداشت، آن از پیشگیری طرق و کودکان شایع یهابیماری

 الملل بین بهداشت و انسانی اکولوژی، ژنتیک مشاوره

 بهداشت عمومی

  کارشناسی پرستاری ، سالم کودک پرستاری، نوزاد و مادر بهداشت پرستاری، جامعه سالمت پرستاری

 ارشد پرستاری سالمت جامعه - پرستاری 

 در پرستاری، نوزادی دوره در پرستاری، خانواده سالمت و تکامل، کودک سالمت وضعیت بررسی

 ، شیرخوارگی دوره

 مدرسه سنین دوره در پرستاری، خردسالی و نوپایی دوره در پرستاری

 ارشد پرستاری کودکان

 روان پرستاری نوجوانان و کودکان پرستاری روان مداخالت

 دکتری پرستاری نوزادان و کودکان پرستاری، خانواده و جامعه سالمت پرستاری

علوم  کارشناسی علوم تغذیه بهداشتی مراقبت نظام درای تغذیه خدمات، زندگی یهادوره در تغذیه، پزشکی شناسی جامعه

 ارشد علوم بهداشتی در تغذیه بهداشتی مراقبت نظام درای تغذیه خدمات تغذیه

 ارشد علوم تغذیه تغذیه بالینی

 ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی -

 دکتری علوم تغذیه  -

 و مادر تغذیه اصول، هابیماری با مبارزه و اپیدمیولوژی اصول، خانواده و زن، عمومی روانشناسی

 شناسی جنین، کودک

 و رشد، مامایی در روانپزشکی، باروری و کودک و مادر بهداشت، کودکان یهابیماری، نوزادان

 بارداری از بعد و حین، قبل تغذیه، تکامل

 کارشناسی مامایی

 کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی اجتماعی روانشناسی 

کارآموزی ، ی کودکانهابیماریمقدمات ، خانواده سالمت و شناسی جمعیت اصول، تغذیهاصول کلی 

 ی کودکانهابیماریو کارورزی 

 پزشکی عمومی

 

- 

ارشد آموزش بهداشت و 

 سالمتارتقای 

آموزش 

 بهداشت

دکتری آموزش بهداشت و  محور اجتماع سالمتارتقای 

 سالمتارتقای 
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 صورت یکودک یاز منظر تکامل دوران ابتدا یعلوم پزشک

نشان داد که مفهوم تکامل دوران  جیدر کل نتا. رفتیپذ

 یدوره کارشناس یهادر سرفصل تربیش یکودک یابتدا

مقطع  نیاست و در ا افتهینمود  یعلوم پزشک یهارشته

 نیبه ا ییو ماما یعموم بهداشت، یپرستار یهارشته

ه ب یلیتحص یهارشته نیدر ا اند.پرداخته تربیشمفهوم 

و تا  ینوزاد، ینیرشد و تکامل کودک در مراحل جن میمفاه

 نیدر دروس مختلف اشاره شده است و ا یسالگ 8سن 

 ییربنایبه علل ز یلیتحص یهارشته نیامر مساله توجه ا

 یهاکنندهتعیینن کودکان یسالمت در ب یهاتفاوت

 . رساندمی را ییبر تکامل در دوران ابتدا یاثرگذار

 یلیسه مقطع تحص سهیآن بود که در مقا انگریب جینتا

 یتخصص یارشد و دکترا یکارشناس، یکارشناس

وط مرب یکودک یتکامل دوران ابتدا یهاسرفصل نیتربیش

دهد که در می نشان افتهی نیا. بود یبه مقطع کارشناس

 ییو ماما یپرستار، یچون بهداشت عموم هیپا یهارشته

 یهادر سرفصل انیدانشجو یلیصتح هیاز همان مقطع اول

 آشنا یکودک یمختلف با مفهوم تکامل دوران ابتدا

بود که رشته آموزش  نینکته قابل توجه ا. شوندمی

با  یتربیش تیسنخ یستیرسد بامی بهداشت که به نظر

سالمت و تکامل دوران  یاجتماع یهاکنندهتعیینبحث 

 چیه رشدا یداشته باشد در مقطع کارشناس یکودک یابتدا

 .نداشت یکودک یبا تکامل دوران ابتدا یمون مرتبطمض

( 13و همکاران) یخانمطالعه رضا، همگام با مطالعه حاضر

آموزش بهداشت  یهانامه انیپا یمحتوا لیتحل نهیدر زم

نشان داد که در مقطع ارشد  یعلوم پزشک یهادر دانشگاه

 یریشگیتا پ هابیماریبه مباحث  هانامه انیپا تربیش

 نیدر ا زین یمباحث اجتماع یپرداخته بودند و جا

 . بوده است ترکم هانامهانیپا

و  نیتدو گوپاسخ یاز اهداف برنامه آموزش پزشک یکی

به  ییگوپاسخ یدر راستا یآموزش کولومیاصالح کور

 یلیرشته و مقطع تحص کیجامعه به تفک یواقع یازهاین

 یبرنامه در کشور در راستا نیا یکه اجرا ییاز آنجا. است

ساله کشور در افق  27انداز چشم یاز پنج محور اصل یکی

در سطح  یاول علم و فناور گاهیبه جا یابی)دست1474

 یلومکویکور انگریب گوپاسخ یپزشک وزشآم .منطقه( است

سالمت جامعه  یازهایبه ن ییگوپاسخآن  یاست که مبنا

ن داده شده است که از آنجا در مطالعات مختلف نشا. است

در  هایاز نابرابرای سهم عمده یاجتماع یگرها نییتع

( و برآوردن 15و14دهند)می سالمت را به خود اختصاص

با  یارتباط تنگاتنگ درسالمت در جامعه  یازهاین

الزم است که ، (16سالمت دارد) یاجتماع یهاکنندهتعیین

و  اهکنندهتعیین نیمحور به ا گوپاسخ یدر آموزش پزشک

. توجه شود یکودک یبه طور خاص تکامل در دوران ابتدا

و بهداشت  ییماما، یمثل پرستار ییهادر رشته نیبنابرا

ضرورت  گوپاسخ یآموزش پزشک یدر راستا یعموم

 یهاطیشده و در مح سیدروس تدر یدارد محتوا

 یهامارستانیب، متناسب با کالس درس یآموزش

به مباحث در بردارنده  یدرمان یبهداشتمراکز ، یآموزش

 ،یاجتماع-یعاطف، یچون تکامل جسم یتکامل دوران کودک

 یمراقبت یهاطیمح، نیروابط با والد، یو حرکت یشناخت

( 17رشد و تکامل کودک) یبرا محرکو  گوپاسخ، منیا

ل تکام کردیمتناسب با رو کولومیکور کی. پرداخته شود

شود می ییهامهارتشامل دانش و  یکودک یدوران ابتدا

که در آن  یتجارب زیکسب شود و ن یکه برنامه آموزش

 آشنا یکودک یتکامل دوران ابتدا میبا مفاه انیدانشجو

 . (18شوند)می

توان می جامعه یهازایبا ن یتطابق برنامه درس یراستا در

( اشاره کرد که 19و همکاران) یلیراسماعیمطالعه ام به

با  رانیدر ا یعموم یآموزش پزشک یاثربخشنشان دادند 

 یواقع یازهایچون عدم تطابق آموزش با ن ییهاچالش

در مطالعه حاضر نشان داده شده که . جامعه مواجه است

در رشته  یکودک یتکامل دوران ابتدا به ربوطم نیمضام

 ثیح نیتنها دوبار تکرار شده بود که از ا یعموم یپزشک

درمان گرانه همچنان  کردیروتوان اشاره داشت که می

رشته  نیدر ا هابیماری یاجتماع نیادیغالب است و علل بن
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از آنجا که هدف از آموزش . مورد توجه قرار نگرفته است

مراقبت از  یمهارت و نگرش الزم برا، دانشکسب  یپزشک

 سطح سالمت افراد جامعه است الزم استارتقای و  ماریب

جامعه نگر  ینگاه یپزشک انیدانشجو یآموزش یمحتوا

سالمت و  یاجتماع یهاکنندهتعیین گاهیداشته باشد و جا

 یبه طور خاص مباحث مربوط به تکامل دوران ابتدا

 . باشد ستهدر سرفصل دروس برج یکودک

 یسالمت سنگ بنا یاجتماع یهاندهنک نییآنجا که تع از

 هستند یبهداشت و سالمت عموم، یاجتماع یپزشک

طع در مق ژهیبه و یعلوم پزشک یهارشته نهیزمدر  یستیبا

در . آموزش داده شوند یو رشته پزشک یکارشناس

( 27در کشور آلمان)ای مطالعه، مطالعه حاضر یراستا

غفلت قابل  یآموزش پزشک کولومیرکو 32نشان داد که در 

. سالمت شده است یمباحث اجتماع نهیدر زم یتوجه

( نشان داد که تعداد 22و21)کایدر آمر یمطالعات نیهمچن

، سانسیدر مقطع ل یآموزش پزشک یهااز برنامه یاندک

سالمت و به  یاجتماع یهاکنندهتعیینآموزش در مورد 

را در سرفصل  یکودک یطور خاص تکامل دوران ابتدا

  اند.دروس ادغام نموده

 یهاکنندهتعیین ونیسیگزارش کم یهااز بخش یکی

و حوزه  یپزشک نیسالمت به آموزش متخصص یاجتماع

 تعیین کننده های اجتماعی سالمت میمفاهسالمت در قالب 

اختصاص دارد که شامل  یاز جمله تکامل دوران کودک

درک جامع از  تیضرورت و مز، یریپذ تیمسئول

دست اندرکاران  یبرا سالمت یاجتماع یهاکنندهتعیین

 یآموزش یکه نهادهاکند می هادنشیاست و پ سالمتامور 

ه داشت انیبه دانشجو میمفاه نیآموزش ا یبرا یاستاندارد

 . (23باشند)

ترین نقطه قوت مطالعه تالش در جهت بررسی مفهوم مهم

تکامل دوران ابتدای کودکی به عنوان یکی از مهمترین 

های های اجتماعی سالمت در کوریکولومتعیین کننده

راستای آن  های علوم پزشکی بود تا دررشته

به ابعاد اجتماعی سالمت  تربیشهایی برای توجه بازنگری

در سرفصل های آموزشی صورت گیرد. از نقاط ضعف 

ین مطالعه هم می توان به محدودیت در پرداختن به ابعاد ا

جزئی تر تکامل دوران ابتدای کودکی و ارتباط آن با سایر 

اره شتعیین کننده در بررسی سرفصل های علوم پزشکی ا

 نمود.

 

 گيرينتيجه
ها و مقاطع مطالعه نشان داد که در رشته هاییافته در کل

تحصیلی دوره کارشناسی مفهوم تکامل دوران ابتدای 

 .ردی داتربیش ،کودکی نمود

عوامل  یباال یگذارتأثیربه  رسد با توجهمی به نظر

نقش  یو از طرف یاجتماع یهابر سالمت گروه یاجتماع

 تیدر ترب یعلوم پزشک یهادانشگاه ژهیبه و هادانشگاه

الزم است  سالمت یخدمات رسان یبرا ازیمورد ن یروین

 تیاهم یعلوم پزشک یهارشته یآموزش یهاسرفصل

از جمله تکامل دوران  یاجتماع یهاکنندهتعیینبه  یتربیش

 یهایگردد در بازنگرمی شنهادیلذا پ، بدهند یکودک یابتدا

از اهداف برنامه  یکیبه عنوان  یدرس یهابرنامهای دوره

موارد توجه گردد و در دروس  نیبه ا گوپاسخآموزش 

از  یکودک یمبحث تکامل دوران ابتدا یو عمل ینظر

مرتبط با آن به  یامدهایو پ ندهایفرا، مفهوم ییایزوا

 . آموزش داده شود انیدانشجو

 

 قدرداني

 یمحتوا لیتحل"با عنوان  یمقاله حاصل از طرح پژوهش نیا

دانشگاه علوم  یلیتحص یهارشته یآموزش یهافصلسر

 "تسالم یاجتماع یهاکنندهتعییناصفهان از منظر  یپزشک

 و با یآموزش پزشک یراهبرد قاتیتحق یمصوب مرکز مل

 سندگانینواست.  (967376)کد طرح  مرکز نیا یمال تیحما

 یوالن محترم مرکز ملؤند از مسندامی خود الزم رب

 یکشور تشکر و قدردان یآموزش پزشک یراهبرد قاتیتحق

 . ندینما
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Content analysis of official curriculum of medical sciences from the 

perspective of early childhood development  
 

Mostafa Amini-Rarani1, Mahmood Keyvanara2, Mehdi Nosratabadi3 
 

Abstract 

 
Introduction: Today, social determinants of health are defined as one of the most important approaches in 

examining health differences among communities as well as within them. In this approach, Early Childhood 

Development has been a centeral theme in the comprehensive evolution of the child. This study endeavored to 

examine the content analysis of the Medical Sciences’ curriculum from the perspective of Early Childhood 

Development.  

Methods: In view of that, in this qualitative study through content analysis approach based on the pattern of 

the social factors affecting health, the content of the undergraduate, postgraduate, and doctoral degree 

programs in Isfahan University of Medical Sciences of were analyzed. After several stages of screening 27 

medical sciences official curriculum were analyzed using MAXQDA.  

Results: The results of content analysis showed that in undergraduate and postgraduate, most of the topics 

related to Early Childhood Development were from Midwifery and Pediatric Nursing, respectively; that is to 

say courses containing the concept of Early Childhood Development were related to Bachelor of Midwifery, 

Bachelor of Public Health, and Master of Pediatric Nursing, respectively.  

Conclusion: Comparing three undergraduate, postgraduate and doctoral degrees, most of the Early 

Childhood Developmental topics belong to undergraduate degree. The purpose of medical education is 

gaining knowledge, skills, and information necessary for care and promoting the health of the community, 

Medical students' didactic content needs to be socially oriented. In the course headings, the social 

determinants of health and in particular the topics related to the evolution of early childhood need to be 

highlighted.  
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