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چکیده
شود که در بستر هاي در نظام آموزش عالی اطالق میاي از یادگیريبرنامه درسی پنهان اجماالً به مجموعه:زمینه و هدف

أت علمی و دانشجویان براي ها و مؤسسات آموزش عالی و بدون آگاهی اعضاي هیدانشگاه، فرهنگ حاکم بر محیط آموزشی
جو اجتماعی مراکز آموزشی است که نوشته نشده است و هاي ضمنی متشکل از پیامهمچنین،.شوددانشجویان حاصل می

.تجربیات دانشجویان استابعاد از بررسی کیفی این ،هدف این مطالعه. شودولی توسط همه احساس می
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی پزشکی و پیرادانشجویان بر روي که است این مطالعه یک تحقیق کیفی:هامواد و روش

ساختاریافته بر روي مصاحبه عمیق نیمه (گروه متمرکز و مصاحبه  فردي 5هاي پژوهش از طریق داده.انجام گردیدجهرم 
.فتقرار گرنالیز آها از طریق تحلیل محتوا مورد ها انجام گردید و دادهدادهتا زمان اشباع ) دانشجو25

تعددي را به خود هاي متمساباستخراج گردید که هریک تم 6،کد استخراج شده از نتایج93از مجموع :هایافته

هاي ارزشی اساتید، مدیریت خطاها، تعارضات فرهنگی و ارزشی، الگوعواملی چون دیدگاه،مضامیناز میان.اختصاص دادند
.توان نام بردگرایی را میروتینید، تعامل و یادگیري و سپسبودن اسات

، اجتماعی و هاي متعددي را از بعد علمیچالشتواندبا توجه به نتایج بیان شده ابعاد برنامه درسی پنهان می:گیرينتیجه

امروزه الزم است توجه خاصی به این بعد از برنامه درسی انجام بنابراین، . تربیتی جهت دانشجویان به همراه داشته باشد
.در حیطه علوم پزشکی فراهم گردددر زمینه آموزش دانشجویان شود تا زمینه تغییرات اساسی 

مطالعه کیفی،تجربه دانشجویان،ابعاد پنهان برنامه درسی:کلیديهايواژه

استادیار گروه بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران) نویسنده مسئول(-1
mossla_1@yahoo.com: پست الکترونیکی، 0791- 2341508: ، دورنگار0791-2341508تلفن 

، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایراندر و کودكبهداشت ماگروه مربی-2
دانشجوي پرستاري، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران-3
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مقدمه
یندهاي روانی آترین فربدون تردید یادگیري یکی از مهم

ددگرمیمنجرتغییر رفتار کم و بیش دایمیبه کهاست 
، در یادگیري نیز عوامل و هافرآیندهمانند سایر ].1[

،متغیرهایی در حال تعاملند که نوع و شدت این تعامالت
یکی . ]2[ورد آتغییرات گوناگونی را براي افراد به دنبال می

وجود کوریکولوم فرآیندگذار براین رثیأترین عوامل تاز مهم
].3-4[یا برنامه درسی پنهان است 

Pearson دهند که در مطالعه خود نشان میو همکاران
یکی و میزان مصرف فعالیت فیزچگونه رفتار والدین بر 

جات و انجام رفتارهاي غیر بهداشتی سبزیجات و میوه
طور معناداري از رفتار ه ها بثیرگذار است و آنأکودکان ت

].5[کنند اي والدین خود تبعیت میتغذیه
فراگیر از قوانین موجود ،شکاردر شرایط یادگیري آ

کوشد تا دقیق میجهت یادگیري یک مهارت آگاه است لذا 
گرفته لذا یادگیري به کمک و صحیح آن فعالیت را یاد

برخالف . ]6[یادگیري هوشیارانه اتفاق خواهد افتاد 
ن ذهن فعال نیست و فرد آیادگیري پنهان که در 

نین خاص ندارد یادگیرنده در حین یادگیري توجهی به قوا
]7[.

،از سویی صاحبنظران معتقدند که در یادگیري پنهان
اگر چه عملکرد در حین اکتساب یک عملکرد ضعیف است 
ولی نتایج یادداري بهتري نسبت به یادگیري آشکار خواهد 

هاي برنامه درسی پنهان قوانین سیستم. ]8[داشت
ین اي که برخی محققبگونه. ]9[همگانی در مدرسه است

"یادگیري اجتماعی"ثیري پذیري از رفتار دیگران را تأ

هاي درسی پنهان را همچنین برنامه.]10[نامند می
یادگیري چیزهایی غیر از اهداف رسمی و صریح نظام 

ها و دانند که براي دانشجویان در دانشگاهآموزشی می
].11[شودمراکز آموزش عالی حاصل می

دیکی با محیط آموزشی و کوریکولوم پنهان ارتباط نز
،در این راستا].2-3[آموزشی داردمؤسسههاي ویژگی

معلم با شناخت امکانات به تجهیز مناسب محیط آموزشی 
کند میپردازد محیط و امکانات آموزشی را سازماندهی می

].3[آوردمیو موقعیت آموزشی مناسب را به وجود 
با موزشی همراهآمشخصات محیط و شرایط مطلوب 

آرامش، عزت و احترام متقابل بین دانشجویان و تیم 
دهنده به کشف نقاط ضعف و قوت آموزشی آموزش

انجامد و به عنوان بخش مهمی از برنامه درسی میدانشجو 
.]12- 13[شودپنهان مطرح می

که زمینه شودمیوجود زمینه مناسب ناخودآگاه باعث 
هبردهاي و تدارك را، دانشجو محوریادگیري فعال

منبع ]. 2[له و بحث گروهی فراهم گرددآموزشی حل مسأ
دو متغیري ،کنترل و راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري

دنکنمیهستند که پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیین 
عنوان ابعاد مختلف یادگیري پنهان ه اما آنچه ب]. 14[

ندکی گیرد که به امیگردد گستره زیادي را در برمیعنوان 
.ها در مطالعات و کتب مختلف اشاره شده استاز آن

Jacksonهایی برنامه درسی پنهان را شامل درس
گیرند؛ میداند که فراگیران از بودن در کالس یادمی

همچون متانت، دست کشیدن از امیال و آرزوهاي شخصی
]15[ .Maleki معتقد است برنامه درسی پنهان عواملی

موزان اثرگذاشته و آعواطف و رفتار دانشهستند که برفکر، 
بینی شده ثرتر از برنامه درسی پیشؤم،در اغلب موارد

. ]16[کند میعمل 
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Mahram خود بر روي اساتیدیقتحقدر و همکاران،
ارزشیابی،تدریس،روشدانشجویان و مکان فیزیکی،

ازعنوان یکیبهرااستاداننقش،مقرراتوقوانینومحتوا
].17[ندنکعنوان میبرنامه درسیهايمؤلفهتریننگپرر

Rezvaniآموزان متوسطهود بر روي دانشدر مطالعه خ،
برنامهنامطلوبوناخواستهارزشیبارهايترینعمده

فاقددرس،دربودنرسمیتلقیپنهان را ایجاددرسی
ودرس،بهنسبتنگرش منفیایجادبودن،تربیتیجنبه
واقعی زندگیباهاآموختهارتباطعدمتقویتیاوایجاد

.]18[نمایدمیگزارش 
در دانشگاهآنچهکهدادنشاننیزAlohaمطالعهنتایج

شود که قدرتمیشاملبعد را7شود میگرفتهیاد
مطالعات علمی،گیريجهتکنترلی،خودهايحرف
گیريجهتاجتماعی،روابطمهارتی،مطالعاتگیريجهت
توان ذکر مذکر را میجنسغلبهوايدرسهمشبهعاتمطال

.]19[نمود 
با توجه به این امر که ابعاد مختلف برنامه درسی پنهـان  

درطـول  اي گیري اخالق حرفـه ر رشد و شکلو نقش آن د
هـاي مختلـف آموزشـی و فرهنـگ     زمان و در قالب محیط

. هـاي اکادمیـک قابـل تغییـر اسـت     در محیطشکل گرفته 
وجه افراطی به ابعاد علمی برنامهکه تنظر به اینهمچنین،

ی به سایر ابعاد برنامه درسـی و نقـش   توجهدرسی باعث بی
و با توجـه بـه   . اي شده استگیري اخالق حرفهآن درشکل

ه امـا  که تحقیقات کمی زیادي در این زمینه انجام شداین
مسـئله  اینتحقیقی با زمینه کیفی و با هدف بررسی عمق 

ید در زمینه برنامـه درسـی   اساتنه تجربیات و ادرکات در ک
و نظر بـه  در حیطه علوم پزشکی انجام نشده استپنهان و 

هاي آموزشی در حیطه علـوم پزشـکی   ویژگی خاص محیط

هاي آمـوزش  و پیامدو شیوه تئوري و بالینی را تلفیق که د
را ینمحققـ این امـر  حیطه سالمت جامعه مرتبط است، با 

بـر  ثیر آن أا با بررسی این امر مهم و بالطبع تـ برآن داشت ت
، اجتمــاعی و اخالقــی دانشــجویان-لمــیعابعــاد مختلــف 

. دنـ مورد بررسی قـرار ده بیات اساتید را در این ارتباط تجر
گذار در این امر مهم بتـوانیم  أثیرباشد تا با شناخت عوامل ت

ثیرات ناشـناخته آن و  هت شناخت تـأ جؤثري در هاي مگام
بـه  اي از متـون  مه درسی که در پـاره این بعد از برناارتقاي 

أکیـد  تنسبت به برنامه درسی رسمی نیـز  ثیرات برتر آن أت
ضمن شناخت عوامـل و فاکتورهـاي   تابرداریم ،شده است

ابعاد زیادي از آن با توجـه  ایرانمرتبط با آن که در کشور 
ثر در ؤ، گـامی مـ  ه تحقیقات محـدود آن ناشـناخته اسـت   ب

قشـري کـه   بیش از پیش دانشجویان به عنوان جهت رشد
محصول آن به جامعـه عرضـه شـده و سـالمت کشـور بـه       

،گرددتضمین میهاي درمانی حضور آنان در محیطواسطه
.برداریم

اهمواد و روش
این پژوهش به صورت یک مطالعه با رویکرد کیفی با 

مورد جامعه . اجرا گردیدمحتوا طراحی وروش تحلیل 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی این پژوهش، بررسی در

اتاق ،هوشبري،پرستاري(هاي متنوع جهرم و از رشته
بخود رادر مقاطع مختلف تحصیلی) و پزشکیعمل 

دانشجویان سال اول با توجه به تجربه کم .اختصاص دادند
هاي سالتالش گردید تا از دانشجویان ،از محیط دانشگاه

گیري مطالعه به صورت نمونه.شوددوم و باالتر استفاده
که )(Purposeful samplingمبتنی بر هدف یا هدفمند

دهد،قرار میبیشترین اطالعات مورد نظر را در اختیار 
تا زمان اشباع گیري در این مطالعه، نمونه. انجام گردید
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آوري اطالعات، مصاحبهروش جمع. ها ادامه پیدا کردداده
با انجام مصاحبه فردي و سپس فتهیانیمه ساختارعمیق 

هدف . هاي مختلف بوداز رشتهنفره 4- 6گروه متمرکز5
دست اول در تجربیات ارائه ها عمده استفاده از این گروه

توانست ها میاستفاده از این گروه. ویژه بودهاي قالب گروه
ها در قالب محیط ها و ارتقاي عمق دادهبه غناي داده

هاي متمرکز قبل از انجام انجام گروه. کمک نمایدگروهی 
هاي فردي بود که با هدف دریافت اطالعات مصاحبه

هاي مختلف و تشکیل ساختار اصلی تجربیات در گروه
مختلف انجام گردید و سپس با هدف عمق یافتن بیشتر 

از افراد به صورت هدفمند انتخاب و،هاي مطرح شدهیافته
کان آرام و خلوت و در کنندگان جهت مصاحبه در مشرکت

ساعتی که از نظر کاري براي آنان مناسب بود، دعوت 
قبل از شروع مصاحبه، عالوه بر اطالعات شفاهی . گردید

تیار آنان قرار گرفت و مورد نیاز، فرم رضایت آگاهانه در اخ
طور کامل ه ها بمصاحبه. کنندگان امضا شدتوسط شرکت

ها یادداشت آنضبط گردید و از موارد مهم و کلیدي 
دقیقه به طول 20-30هر مصاحبه بین . برداري شد

سؤاالت مصاحبه به صورت بازپاسخ و بر اساس . انجامید
کنندگان همگی مصاحبه شرکت. بودراهنماي مصاحبه 

که تجارب بودحول و حوش محور اصلی پژوهش
هاي کنندگان از ابعاد برنامه درسی پنهان و جنبهمشارکت

در صورت نیاز از .مورد بررسی قرار دهدمختلف آن را 
براي برطرف کردن Probing question)(االت کاوشیؤس

شروع . اده شدها استفابهامات و عمق بخشیدن به پاسخ
ز عملیات تحلیل بعد از اولین مصاحبه آغاز و محقق بعد ا

این . از نمودبندي را آغدو مصاحبه، کار کدگذاري و دسته
کرد تا بتواند سؤاالت دیگر مورد یکار به محقق کمک م

در .نیاز را طراحی و بهتر مسیر مطالعه را هدایت نماید
مرکز استفاده گردید که در آن هاي متروش دیگر از گروه

نفر استفاده و 4- 6هاي مختلف با تعداد دانشجویان گروهاز 
هاي در سپس ضمن بررسی نقطه نظرات ایشان و یادداشت

تري استخراج هاي عمیقدادهاتشان عرصه و رکورد بیان
ها نالیز دادهآو سپس از طریق تحلیل محتوا به گردید

مصاحبه 25گروه متمرکز و 5در مجموع از .اقدام گردید
ها تا حد یافته استفاده گردید و مصاحبهعمیق ساختار

. ها ادامه یافتاشباع داده
ه در تحلیل محتوا از روش تحلیل محتواي کیفی استفاد

، مندبندي نظامطبقهفرآینداین روش از طریق . گردید
هاي استقرایی از دادهو به صورتاًمیکدها و طبقات مستق

. شوندخام استخراج می
گوهاي پنهان از درون مفاهیم کلیدي و ال،در این روش

آوري و و جمعد شدناستخراج خواهها محتواي داده
در این همچنین،.شودها همزمان انجام میتحلیل داده

کدهاي اولیه از واحدهاي معنایی استخراج و سپس ،شیوه
ها و زیر کدها بر اساس شباهت و تفاوت به زیر طبقه

ها به طبقات انتزاعی و به مفاهیم کلیدي تقسیم طبقه
.د شدنخواه

، پذیريمعیارهاي دقت در تحلیل محتوا را اعتبار، انتقال
.کنندبیان میقابلیت اعتماد و قابلیت تایید

دار به صورت مفهوم اصلی جمالت معنی،به این ترتیب
تمامی . بندي کدها آغاز گردیدکد، استخراج شده و دسته

تحت یک طبقه قرار داده شده و ،هاي با مفهوم مشتركکد
با هر بار مصاحبه جدید، ممکن بود . گردیدگذاري مینام

طبقه جدیدي هاي قبلی بازنگري و حتی ادغام و یا طبقه
سپس با نظارت یک ناظر با تجربه در تحلیل . ایجاد گردد
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ها مورد گذاري طبقهبندي و نامهاي کیفی، کار طبقهداده
هاي اصلی بندي، تمبا تشکیل طبقه. بازنگري قرار گرفت

.ها مشخص گردیدمطالعه استخراج و ارتباط بین طبقه
ها و صحت داده)Rigor(براي تأیید دقت

)Trustworthiness(هدر مورد اعتبار مطالع(Credibility)

-Peer(هاي پرسش از همکاراز شیوه check(و چک اعضا
)Member-check (به این ترتیب که نتایج . استفاده گردید

ها، به تأیید دو نفر از اساتید رسید و تحلیل و طبقه بندي
عالوه بر آن، از یک محقق با تجربه در تحقیق کیفی نیز

براي چک . نظرخواهی گردید که مورد تأیید قرار گرفت
، هاي حاصل از مصاحبهج تحلیل و کدبندياعضا نیز، نتای

ها قرار گرفت که اختیار چهار نفر از مصاحبه شوندهدر 
پذیريدر مورد انتقال. را تأیید نمودندهاآن

)Transferability(د که تمام جزئیات تحقیق از سعی ش
ه ها بآوري و تحلیل دادهیند جمعآگرفته تا فرگیري نمونه

پذیري، نقطه د تا در مورد انتقالنطور کامل شرح داده شو
در مورد قابلیت اطمینان در مطالعه . مبهمی باقی نماند

حاضر، از یک ناظر خارجی با تجربه در تحقیق کیفی 
یند تحلیل آها و فرآوري دادهیند جمعآاستفاده شد که فر

و تأیید نماید و در نتیجه، قابلیت اطمینان را بررسی 
ه استفاده از ناظر خارجی که ب. مطالعه حاصل گردید

، متون پیاده شده، مواردي از قبیل نوارهاي مصاحبه
عه، هاي مطالهاي تحلیل شده، یافتهها، دادهتیادداش

ها، جزئیات بنديها و طبقهمعانی استخراج شده، کدها، تم
نامه اولیه، عه، قصد اولیه مطالعه و پرسشیند انجام مطالآفر

سؤاالت مصاحبه و در کل تمامی جزئیات مطالعه دسترسی 
داشته باشد عالوه بر قابلیت اطمینان، سبب تأییدپذیري

)Conformability(20-23[.شودمطالعه نیز می[.

نتایج
استخراج تم 6،کد استخراج شده از نتایج93از مجموع 

هاي متعددي را به خود هايتمزیر ،گردید که هریک
هاي ارزشی عواملی چون دیدگاهها تم. اختصاص دادند

اساتید، مدیریت خطاها، تعارضات فرهنگی و ارزشی، 
گرایی را الگوبودن اساتید، تعامل و یادگیري و سپس روتین

.شدشامل می
که دراز موارد مهمی است هاي ارزشی اساتید دیدگاه
تأکید قرار ان از برنامه درسی پنهان موردنشجویابیانات د
ئات نگرشی، هاي مختلفی چون القاو بخشگرفت 

دانشجوي زرنگ و انتظارات وابسته به جنس را شامل 
توانند در ایجاد اساتید میدانشجویان معتقدند که . شودمی

اي فی نسبت به دانشگاه و آینده حرفهنگرش مثبت و یا من
هادیدگاهالقاي اي که بگونه.باشنددانشجویان تأثیر داشته 

در بیشتر مواقع منفی بوده و حاکی از از طرف اساتید 
در این خصوص .ی اساتید به آینده شغلی آنان استبدبین

چنین بیان )12کننده شماره شرکت(دانشجوي پزشکی
گه که شما عالفید، کدوم وقتی استاد من می«:کندمی

تصویري از آینده شغلی آینده، شما ول معطلید، من چه
دونیم که در آینده با ما می. مخودم باید داشته باش

وضعیت کنونی مشکل داریم و اگه این مورد از طرف یک 
چیزي براي ،استاد مطرح بشه، دیگه احساس ناامیدي

.»ذارهتحصیل و انگیزه بیشتر برامون نمیادامه 
،دانشجویاننادیده گرفتن توانمندي این موضوع ضمن 

ها به رشته تحصیلی را انگیزگی و سرخوردگی آنزمینه بی
.دسازفراهم می

بیان )1گروه متمرکز (یکی از دانشجویان هوشبري
گه شما هیچی یکی از پزشکان بیهوشی به ما می«:کندمی
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و دیگري فشار روانی ناشی از » دونید، هیچی نیستیدنمی
از اساتید یکی«:کنداین موضوع را به شکل زیر بیان می
کنه که سرکالسش بیهوشی اینقدر با ما بدرفتار می

تونیم پرسه نمیشیم، اگه چیزي هم میدستپاچه می
گه شما هیچی نیستید دیگه و وقتی می. جواب بدیم
نیز معتقدند برخی . »خواد سرکالسش بمونیمدلمون نمی

این مسئله به دلیل مسائل ارزشی اساتید و نپذیرفتن 
. ایشان در برابر دانشجویان ایجاد شده استوظایف علمی 

دکتر «:گویدمیدیگر این گروهاي که دانشجويبه گونه
هاي پزشکی درس بدم، من که اینجا گه من باید به بچهمی

و این موضوع » من در برابر شما وظیفه ندارم. جام نیست
.دانندرا با عدم رعایت عدالت در آموزش مرتبط می

ره و عدم در نظر گرفتن نیازهاي به نمارزش دادن 
است که تحت از نکات دیگر اشاره شده عاطفی دانشجویان

اساتید به سمت . شوداز آن یاد میعنوان دانشجوي زرنگ
دانشجوي زرنگ تمایل داشته و اگر با مشکلی چون 
دانشجو با نمرات پایین روبه رو شوند برخورد مناسب و 

از دانشجویان پزشکییکی . د داشتندرخور شأن او نخواه
مون خوب اگه ما نمره«:گویدمی)10دانشجوي شماره (

یه دادوبیدادي راه ،تاق اساتیدنشده باشه و بریم جلوي در ا
ندازند که دیگه یادمون بره بریم و مشکلمون رو مطرح می

.»خوانکنیم، اساتید دانشجوي تک بعدي می
،در بیانات دانشجویانموضوع دیگر مطرح شده

انتظارات وابسته به جنس است که برخی دانشجویان 
برخورد با عملکرد دانشجو در معتقدند که اساتید در

که هاي بالینی سوگیري جنسیتی داشته و ضمن اینبخش
در تري از عملکرد دانشجویان پسردیدگاه مثبت

نمرات بیشتري در ازهاي بالینی دارند، این گروه محیط
.ددروس بالینی برخوردارن

:گویدپرستاري میاز  گروه 2گروه متمرکز دانشجوي
دهند، دهی تأثیر میبرخی از اساتید جنسیت را در نمره«

موزي با دخترها شدیدتر هاي کارآدر برخورد با غیبت
ها خیلی در کارآموزيشود، تبعیض جنسیتیبرخورد می

نند، اساتید فوراً واکنش زمشهوده، تا دخترها حرف می
دند مثالً واي اگه دختري دیر به کالس و نشون می

».کارآموزي بیاد
نگرش مردساالرانه به کلیه را به برخی نیز این موارد 

اي که یکی از دهند به گونهها نسبت میموقعیت
) 16دانشجوي شماره (پرستاري دانشجویان دختر

انتظاري که از دخترا وجود داره بیشتر از پسرا «:گویدمی
دند، میترند و بیشتر خودشون را نشون ظماست، چون من

ت پسرا توي بخش نادیده گرفته اما نمی دونم چرا اشکاال
که دانشجو را بشناسند بهش شود اساتید بدون اینمی

».دنمینمره
ابعاد بررسی که در طیاز مواردي استمدیریت خطاها

خطاها و پذیرش . خته شداها پردپنهان برنامه درسی بدان
د با خطا از موارد مهم مطرح شده در این بخش برخور
کند رستاري بیان میپاز گروه 8کننده شماره شرکت. است

ها ما دانشجوئیم امکان داره خطا کنیم، اما بعضی موقع«
که دیگه کنهاستاد جلوي بیمار ما را ضایع میچنوناون

برخورد استاد با خطاها و ارائه. »کنهبیمار به ما اعتماد نمی
هاهاي بالینی در برخی موقعیتبازخوردها در محیط

دهنده این است که مدیریت خطا و نحوه برخورد با نشان
آن در بسیاري از اساتید نهادینه نشده است و فاقد بعد 

اي که یادگیري تربیتی در مدیریت آن است به گونه
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الشعاع خود قرار دانشجو را نیز در محیط بالینی تحت
)5دانشجوي گروه متمرکز (جوي پرستاريدانش. دهدمی

و کنیم، استاد ماروقتی یه خطایی می«:کندچنین بیان می
کنه، کنه که مریض دیگه از ما دفاع میچنون ضایع میاون

».شیمسوزه و ما خوار و خفیف میما میدلش به حال
مطرح شده بود که درموارد دیگرتعارضات ارزشی از
هایی بخشو بدان اشاره گردیدشده کنه تجربیات بیان 

نادیده ،میعدم توجه به کار تی،چون تغییرات ارزشی
.شودمیانتظارات و نقض عدالت را شامل گرفته شدن 

) 6کننده شماره شرکت(یکی از دانشجویان پرستاري
ها اینقدر بزرگ نشدند که به هم سالم بچه«:گویدمی

هم بهما یاد دادن کهمون به هاکنن، همه جا توي خانواده
ها یه ارزشه، اما محیط سالم کنیم و این در اکثر خانواده

دانشگاه بهمون یاد داده که به هم احترام نگذاریم، همه 
چیز توي صحبت کردن نیست، شاید یه نگاه هم معنی

.»ما گرفتنحتی همین رو هم ازسالم بده، اما
مهم از موضوعاتعدم اهمیت به کار تیمی و گروهی

ي دانشجو. دیگر اشاره شده در بیانات دانشجویان است
کار تیمی ما به «:کندیان میب5پرستاري از گروه متمرکز

خاطر دیدگاه منفی محیط خیلی کمه، اگه دانشجو کنار 
کنند، هم بخواهد کاري انجام بده، فکر بدي در موردت می

و در این دانشجوها از هم شناخت روحی و عاطفی ندارن
»ورده نمیشهآمحیط انتظاراتت بر

هاي دانشجو از محیط دانشگاهی و عدم تفاوت دیدگاه
تعارضات ارزشی ،ها در محیطتظارات آننبرآورده شدن ا

ما «: گویداي که دانشجوي هوشبري میگونهباست دیگر
وقتی اومدیم دانشگاه انتظار دیگري داشتیم اما وقتی 

معنایی که توي ذهن اومدیم دانشگاه دیدیم دانشجو اون

ه عده دختر و پسر که کنار ما بود را نداره فقط ما شدیم ی
خونن، تازه اگه یه پسر کنار یه شینن و درس میهم می

دختر همکالسیش کار علمی هم بکنه یه جور دیگه به 
».کننبهش نگاه می

از گروه اتاق عمل 14شماره کننده شرکتو 
"فرهنگ میرنو بیدانشجوا با فرهنگ میان"گویدمی

عدالت در عدم رعایتدانشجویان بیان کردند که 
هاي مختلف، تبعیض و عدم برخورد دانشجویان رشته

لین با ؤتفاوت مسرعایت عدالت در برخوردها و برخورد م
هاي مختلف نیز تعارضات ارزشی و فکري دانشجویان رشته

.نمایدمینامناسبی را در دانشجویان ایجاد
ها و صفات و الگوبرداري از ویژگیاساتید بودنالگو

اهمیت دیگري است که توسط باهاي بخشایشان از 
اي چون و موارد عمده.کرات اشاره شده استهدانشجویان ب

قاد سازنده و برخورد با انت،مدل بودن استاد-رول
.شودها را شامل میناشناخته

:گویدهوشبري میاز گروه 3یی از گروه متمرکز دانشجو
کنن، ما به وقتی اساتید پزشکی ما را سرخورده می«

کنیم که از این رشته شروع به اساتید دیگري رجوع می
تحول کردن و تا مقاطع باالي علمی ارتقاء پیدا کردن، ما 

.»کنیمگیریم و امید پیدا میاونها را الگوي خودمون می
دیگري مهم عواملاهمیت شرایط و نحوه انتقاد نیز از 

از دیدگاه دانشجویان با اهمیت و به صورت کهاست 
.شودضمنی در برنامه درسی پنهان منتقل می

:کندبیان میاز گروه اتاق عمل 15شماره کننده شرکت
کنه، سرکالس خودمون که استاد ما وقتی از ما انتقاد می«

دونن گه و همه میها از ما بد میکالسچه بگم، سرهمه 
.»مشکل دارهفالن کالس 
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ها از طرف ه پاسخگویی به سؤاالت و ناشناختهنحو
.دانشجویان استموضوعات مهم مورد توجه از اساتید

ارائه پاسخ مناسب و اختصاص ،پذیرش سؤاالت دانشجویان
وقت مناسب به پاسخگویی اهمیت درس و دانشجو را 

تواند نشان داده و در عوض برخورد نامناسب استاد می
، زمینه رفتارهاي سرکوب گرایانه دگید سرخورضمن ایجا

.نسبت به سؤال پرسیدن را در دانشجو ایجاد نماید
بیان 1اتاق عمل در گروه متمرکز یکی از دانشجویان

گه داند میاد، که جواب سؤال را نمییه است«:کندمی
دم ولی یکی اگه یه کنم و جواب میرم تحقیق میمی

کنه و دیگه سرخورده میم ما را افتاده بپرسیسؤال پیش پا
»پرسیماگه سؤال هم داشته باشیم نمی

پزشکی اشاره از گروه 13شماره کننده شرکتو 
پرسیدیم ادي داشتیم هر وقت سؤال میستیه ا«: کنهمی
گفت خودت برو پیداش کن بیا به ما هم بگو ما هم یاد می

».گرفتیم که دیگه سؤال نپرسیم
نکات مهم با ارزشی است که در تعامالت بین فردي از

عمق تجربیات دانشجویان از برنامه درسی به چشم 
توان به دو بخش اصلی و در این مورد می. خوردمی

عاطفی با دانشجویان و حریم بسته مشتمل بر قرابت 
.اشاره نموداساتید 

از گروه اتاق عمل4گروه متمرکز یکی از دانشجویان
بین استاد و دانشجو را چنین عدم توجه به نقش ارتباطی 

روز استاد به استادم یه پیام فرستادم بهم «:بیان می کند
.»فرستیباریه که به این موبایل پیام میگفت این آخرین

2از گروه متمرکز پرستاريیکی از دانشجویان
جلوي در اتاق استاد، هرچه واي ریم می«:گویدمی
یادش بیاد بدون ره، اگهگذاایستیم محل بهمون نمیمی

گیم نه گه کاري داشتید و خیلی مواقع میمقدمه می
.»اشتباه اومدیم

دیگري است نیز از موارد مهم مطرح شدهگرایی روتین
ها پرداخته که در متون مصاحبه و بیانات دانشجویان بدان

کلیشه بودن تدریس و فقدان چونیعواملو. شده است
.شودوري را شامل میآنو

هاي تدریس استفاده از شیوهیان معتقدند دانشجو
فهیم مطالب و عمق تفکر دانشجو اي، عدم توجه به تکلیشه

گذاري اساتید به تدریس دهنده عدم ارزشتواند نشانمی
ین در تدریس مطالب خود، تمایل به کلیشه و روت

.آکادمیک باشد
) 16شماره ننده کشرکت(یکی از دانشجویان پرستاري 

یاره، از روش ورپوینت را میااستاد پ«:کندبیان می
ره، این یعنی موضوع مهم نیست و خودش خونه و میمی

.»دونههم از موضوع نمی

بحث
هاي عواملی چون دیدگاهنتایج تحقیق نشان داد که 

ارزشی اساتید، مدیریت خطاها، تعارضات فرهنگی و 
بودن اساتید، تعامل و یادگیري و سپس ارزشی، الگو

خراج شده در برنامه استهاي اصلی از تمگرایی روتین
. استدرسی پنهان 

أثیر آن بر ابعاد رشدي اهمیت برنامه درسی پنهان و ت
دانشجویان در تحقیقات زیادي مورد بررسی قرار مختلف 

].24- 27[.گرفته است
و هاي ارزشی اساتیددیدگاهتحقیق حاضر نشان داد 

ن یکی از ابعاد مهم تعامالت بین فردي اساتید به عنوا
شود و نقش سازي میپنهان برنامه درسی در دانشجو درون
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آینده ، شغل و ر القاي تفکر مثبت نسبت به جامعهمهمی د
.اي آنان داردحرفه
اخالقیرشدبررسیبهپژوهشی که توسط کدیوردر
نحوهوزمانی مدرسهاسجوباآنرابطهوآموزاندانش
نحوه تعامل .انجام گردیدانآموزدانشومعلمتعامل
به عنوانو ارتباط آن با محیط و مدرسین آموزاندانش

شناختهآموزدانشاخالقیهايقضاوترشددرعاملی مؤثر
.]28[شد

القاي ابعاد در تحقیق حاضر به نقش مهم مدرس در 
تربیتی به عنوان مدل و الگو و سپس توجه به ابعاد مثبت 

از روتین گرایی و القاي منفی تربیتی چون پیروي
ینده آهاي دانشجو و هاي منفی در خصوص ویژگیدیدگاه

بسیاري از تحقیقات بر این مورد صحه . شغلی اشاره گردید
ی نرس و ابعاد و زوایاي پنهاگذاشته و به نقش مهم مد

و همکارش Marlowاز جمله . کنندگذار آن اشاره میتأثیر
مدیرانکهکردندهاشارمطلباینبهدر تحقیق خود

بیشترینمدارسسازانفرهنگورهبرانبه عنوانمدارس
.]29[دارند درسی پنهانبرنامهدرراتأثیر
هاي جنسیتی در أثیر سوگیريتحقیق حاضر به تدر

LeBlanc.دانشجویان اشاره گردیدنحوه تعامل و ارزیابی 

هايسبکانتظاراتنیز به انتظارات وابسته به جنس،
هاي ارزشی مالی به عنوان دیگاهمواردوزندگیفاوتمت

.]30[استاساتید اشاره کرده
هاي ارزشی و ر تحقیق نشان داد که دیدگاهنتایج دیگ

فرهنگی اساتید و نگرش و دید ایشان به زندگی یکی از 
از اساتید است که ضمن تغییر در اي منتقل شده هویژگی

رزي در ایجاد و تواند نقش بانگرش دانشجویان، می
.هاي بارز شخصیتی داشته باشدگیري ویژگیشکل

تواند محیطی متعارض با محیط دانشگاه میهمچنین،
.باشدهاي تربیتی و خانوادگی موقعیت

از جمله . دنورزکید میأتحقیقات دیگر نیز بر این نکته ت
وتقلیدپذیري،اطاعتروحیهافزایشدر تحقیقی به 

تمایلتقویت،تفکر انتقاديروحیهکاهشومحضپیروي
منفی نسبتنگرشوانفراديفعالیتانجامبهآموزاندانش

نفسعزتواعتمادمیزانکاهش،گروهیهايفعالیتبه
ها آندرمنفیپندارهخوداحساستقویتآموزان ودانش

].31[کید شده است أدر محیط آموزشی ت
عنوان الگو و تعامالت استاد به در تحقیق حاضر نقش 
عاملینی به عنوان یک هاي بالمدیریت تعارضات در بخش

در . کننده عملکرد تربیتی و اخالقی قلمداد گردیدمهم القا
دانشجویان و اساتید بینکه و همکارش Lemppمطالعه 

یید شده و در این تحقیق از أانجام گردید مورد مذکور ت
تحقیرشد،اظهاردانشجویانتوسطکهموارديجمله

برنامه درسیقالبدرکهبودتوسط اساتیددانشجویان
بیشتر مواردو این درحالی بود که گیردمیقرارپنهان
.]32[بود دادهرخبالینیآموزشدورهاغلب درتحقیر

Rahimiتجارببررسیمنظوربهکیفیايدر مطالعه
پرستاري دانشکدهدرمستتربرنامه درسیازدانشجویان

مثبتهاياصفهان یادگیريپزشکیعلومدانشگاهاییمام
وانتقاديتفکرکاري،وجداناي،حرفهاخالقمانند

کاريکموروتینوغلطعملکردمانندهاي منفییادگیري
که موارد . را در قالب برنامه درسی پنهان گزارش کرد

مذکور نتایج تحقیق حاضر را به خصوص در حیطه 
کندیید میأتنگري و سپس روتینالت و یادگیري تعام

]33[.
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در برخی از محققین به نقش مهم برنامه درسی پنهان
.اندگري اشاره کردهايهاي حرفهژگیسازي ویدرونی

Glicken بهدادناهمیتکار؛براياشتیاقو همکارش
به بودنپاسخگوخود؛اشتباهپذیرشبهتمایلدانشجویان؛
یادگیريبهتعهدوجامعه؛وشیآموزمؤسسهدانشجویان،

برشمردندگريايحرفهخصوصیاتعنوانبهراالعمرمادام
موارد مذکور در نتایج حاضر در تعامالت اساتید و .]34[

بیان شده آموزش و تدریس ایشان به خوبی دانشجویان و 
].34[بود

هاي گیريویژگی مهم تدریس و نقش آن در جهت
حاضر مورد تأکید قرار گرفته یق در تحقعلمی دانشجویان 

یکی از موارد مهم مطرح شده گرایی بود و گرایش به روتین
.ن استآثیرات مهم أتحقیقات دیگران نیز موید ت. بود

Rezvaniنامطلوبوناخواستهارزشیبارهايترینعمده
درسدربودنرسمیتلقیپنهان را ایجاددرسیبرنامه
درسبهنسبتنگرش منفیجادایبودن،تربیتیجنبهفاقد

واقعی و زندگیباآموخته هاارتباطعدمتقویتیاوایجادو
].18[داند نگري میتوجه به روتین

Cohenگیري نقش با اهمیت اساتید در شکلنیز به
هاي اي اشاره کرده و معتقد است محیطاخالق حرفه

اي تعهد بهحرفههاي غیرایفاي نقشآموزشی امروزه با
موضوع ]. 35[هاي پزشکی را کمرنگ کرده است ارزش

زشی و تعامالت اساتید را در نقش مهم دیدگاه ارمذکور 
. دهدهاي ارزشی نشان میسازي رفتارگیري و درونیشکل

.کید قرار گرفته استأمورد تندحاضرکه در تحقیق
Rezvaniتکراريعناوینازنیز در این خصوص استفاده

معرفیدرجامعیتعدمودرسیموضوعاتطرحدر
هاي پنهان برنامه ؤلفهعملی را کنار تدریس از مالگوهاي

به نقش موثر مدرس Alohaو ] 18[کند درسی عنوان می
مدیریتپشتکار،کنترلی،در ایجاد خصایصی چون خود

روزمرهزندگیبرايشتابواسترستحملتواناییزمان،
هاي رد به نوعی در دیدگاههمه این موا.]19[کند اشاره می

بیان شده در تجربیات دانشجویان و به خصوص در ایجاد 
. هاي علمی ایشان مورد توجه قرار گرفته استگیريجهت

گذار درثیرأهاي تلفهؤبا توجه به این امر که م
مه درسی پنهان نقش اساسی در گیري ابعاد برناشکل
ربیت شهروندي اي و تسازي ابعاد تربیتی اخالق حرفهدرون

باشد . دارد لذا توجه به این امر مهم الزم و ضروري است
،اي در دانشجویانیش اخالق حرفهارتقاي بیش از پبا تا

.گرددبیش از پیش فراهم ارتقاي سالمت در جامعه نه زمی

گیري نتیجه
رسد برنامه درسی پنهان نظر میبه نتایج به با توجه 

در ابعاد صورت مثبت و منفی خود را بهثیراتأتوانند تمی
،بنابراین.تربیتی و عملکردي ایفا نماید،مختلف علمی

لزوم توجه به ابعاد پنهان برنامه درسی در کنار توجه به 
توان بیان نمود که در بعد رسمی ان ضرورت داشته و می
.گیرداولویت ارزشگداري و توجه قرار می

تشکر و قدردانی
هاي متمرکز در مصاحبه و گروهاز کلیه دانشجویانی که 

از دانشگاه همچنین،.نمایدتشکر و قدردانی میاندشرکت کرده
از طرح پژوهشی تشکر یعلوم پزشکی جهرم به خاطر حمایت مال

.گرددو قدردانی می
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Background and Objective: A hidden curriculum is a side effect of an education, which are learned but not

openly intended” such as the transmission of norms, values, and beliefs conveyed in the classroom and the social

environment. It also includes social implicit and educational atmosphere that is not written but is felt by all. The

aim of this study was to explain students' experiences from hidden curriculum in university.

Materials and Methods: This is qualitative study on medical and paramedical students of Jahrom Jniversity of

Medical Sciences. Data gattering was from focus group sessions(5 group, 4-6 member) mixed with individual

interview (deep semi structured interview) on 25 students which continued to the point of data saturation. Data

were analyzed using content analysis.

Results: As a result during data analysis from 93 code, 6 thems and multiple subthemes were emerged: The

value of teachers, errors management, value and cultural conflicts, teachers' role model, social interaction and

learning, and routine tasks.

Conclusion: The results were expressed about the dimensions of hidden curriculum may have many challenges

in different aspects of the scientific, social and educational for students. The hidden curriculum therfore needs

attention to produce the necessary fundamental changes in the culture of undergraduate medical education
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