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Abstract 
Introduction: In addition to formal and explicit curriculum, we have another type of 
curriculum that is called hidden or implicit curriculum, and has various positive or 
negative effects and consequences on our learners' attitudes, behaviors, behaviors, 
and personalities. There are many definitions of hidden curriculum structure and its 
dimensions, but there is still no theoretical agreement on it. This study aimed to 
determine the different dimensions of hidden curriculum and its role in medical 
education. 
Methods: This article provides a comprehensive overview of the literature inside and 
outside the databases; CINHAL ، MEDLINE ، Web of Sciences ، Google Scholar ، 
Ovid ، Iran Medex ، Magiran ، SID and The search was done keywords related to the 
hidden curriculum; "tacit curriculum”, “hidden curriculum”, “Informal curriculum”, 
“medical education” without time and with the logical operators AND, OR, NOT, 
and few studies were found in the field of medical education. The study reviewed 
studies by 2020 and was excluded unrelated or full-text articles. 
Results: The hidden curriculum from different perspectives came with many different 
definitions. Experts have taken note of each particular angle. In this respect, 
numerous approaches and theories have emerged from the hidden curriculum. From 
these theories, nature theory, dimensional theory, factor theory, and consequence 
theory were discussed. 
Conclusions: So we believe that the university should ideally incorporate a hidden 
curriculum for education; develop a spirit of thinking and research, fairness and 
respect for scientific facts, interest in research and problem solving, training of 
thoughtful and divergent minds, respect for science. Strive for the sake of science 
itself, not for profit purposes, nurturing creative human beings, understanding the 
need for lifelong learning, reinforcing scientific identity and central ethics in 
academia. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
 1399 پاییز، 3، شماره 12دوره 

 

 

 امهبرن پوست زیر( مروري مقاله یک: پزشکی علوم آموزش در آن نقش و پنهان کوریکولوم

 )درسی
  3کارشکی  حسین ، *،2مونقی  کریمی حسین ، 1عباسپور  هادي

 
 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکده پرستاري، دکتري دانشجوي 1
 کدهدانش یپزشک آموزش گروه ،ییماما و يپرستار دانشکده ،یجراح و یداخل گروه مامایی، و پرستاري مراقبت تحقیقات مرکز استاد، 2

 رانیا مشهد، مشهد، یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک
 رانیا مشهد، فردوسی دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، روانشناسی دانشیار 3
 يرستارپ دانشکده ،یجراح و یداخل گروه مامایی، و پرستاري مراقبت تحقیقات مرکز استاد،، مونقی کریمی حسین :مسئول نویسنده *
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 30/10/1398 :دریافت تاریخ
 25/03/1399 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 خوانده ضمنی یا پنهان درسی يبرنامه که هستیم درسی برنامه از دیگري نوع واجد صریح، و رسمی درسی يبرنامه بر عالوه :مقدمه

. گذارد-می برجا خود یادگیرندگان شخصیت و رفتار ،هانگرش یادگیري، روي بر منفی یا مثبت مختلفی، پیامدهاي و آثار و شودیم
. ندارد وجود نظري اتفاق آن درمورد هنوز ولی است گردیده ارائه متون در متعددي تعاریف آن ابعاد و پنهان کوریکولوم سازه مورد در

 .گردید انجام پزشکی علوم آموزش در آن نقش و پنهان درسی برنامه مختلف ابعاد تعیین هدف با پژوهش این
 ،CINHAL،Embase، MEDLINE، Web of Sciences، Google Scholar يهاداده پایگاه در درجستجوي :کار روش

Ovid، Iran Medex, Magiran, SID يهاواژه دیباکل,"tacit curriculum""hidden curriculum","Informal 
curriculum","medical education" از پس شده بازیابی مطالعات 204 مجموع از. شد انجام جستجو زمانی محدوده بدون 

 .شد مرور وارد مطالعه 23 کامل متن فاقد یا و ارتباط بدون مقاالت حذف
 بدین. آمد بدست متعدد و متنوع تعاریف آن از بطوریکه. اندپرداخته متعددي مناظر از پنهـان درسی برنامه به صاحبنظران :هایافته
 ابعادي، نظریه ماهیتی، نظریه به توانیم هاهینظر این از. است گرفته شکل پنهان درسی برنامه از متعددي يهاهینظر و رویکردها لحاظ

 .کرد اشاره پیامدي نظریه و عاملی يهاهینظر
 ق،یتحق و رکتف هیروح بسط تربیت؛ و تعلیم جهت پنهان درسی برنامه گرفتن نظر در با دیبایم آل دهیا طور به دانشگاه :گیري نتیجه
 نه و علم خود خاطر به علم به احترام واگرا، و رکمتف ییمغزها تیترب مساله، حل و پژوهش به عالقه ،یعلم قیحقا به احترام و انصاف
 تالش دانشگاهیان در محوري اخالق و یعلم تیهو تیتقو مداوم، يریادگی ضرورت كدر خالق، ییهاانسان پرورش ،یانتفاع يهاهدف
 .نماید

 :کلیدي واژگان
 پنهان درسی برنامه
 مستتر درسی برنامه
 رسمی غیر درسی برنامه

 پزشکی آموزش
 دانشگاه براي نشر حقوق تمامی

 شمالی خراسان پزشکی علوم
 .است محفوظ

مقدمه
در توسعه  ينقش مؤثر یآموزش عال ییبعنوان عامل اجرا هادانشگاه

 يورین نیتأمو  كتدار یتر اصلبس کدارند و بدون ش یمنابع انسان
ن راستا یدر ا. باشندیمازها یبه ن ییشرفت و جوابگویپ يبرا یانسان
و  يجاد، نگهداریم ایه رسالت عظک کیعلوم پزش يف دانشگاههایوظا

ت یت و اهمیجامعه را بر عهده دارند از حساس یحفظ نظام بهداشت
 ياز جمله نظامها یآموزش عال. دراین زمینه ]1[ برخوردار است ياژهیو
از آن جمله  باشدیم ياژهیو يهارسالت يه داراکجامعه است  يادیبن
 يوهاریت نیآن و ترب یجامعه و نظام ارزش يبه ارتباط با آرمانها توانیم

. تربیت نیروي انسانی ]3, 2[ دشور اشاره کرکاز یمتخصص مورد ن
آموزش عالی، بویژه  يهادوره، در ياحرفهمتخصص براي ورود به عرصه 

مرتبط با سالمت یک امر خطیر و سرنوشت است. تعلیم  يهاحرفهدر 
و تربیت دانشجویان، متناسب با ویژگیهاي مورد نظر، باعث عدم هدر 

رفت منابع آموزشی و انسانی خواهد شد و در دراز مدت به شاًن و منزلت 
 .]5, 4[ حرفه و اقتدار آن منجر خواهد شد

 یابیه دستکاست  يریادگیس و یتدر يتهایمجموعه فعال یبرنامه درس
 که یدرس يهابرنامه رو نیا . از]6[ سازدیمسر یرا م یبه اهداف آموزش

توجه دقیق است. فرآیند  ستهیشا ،دیآیم شمار به یدانشگاه زکمرا قلب
یادگیري بسیار بیشتر از آنچه در برنامه درسی رسمی وجود دارد؛ درآن 

افتد، حتی اگر بطور رسمی اعالم نشده باشند. فرآیند یادگیري  اتفاق می
بطور ناخودآگاه انتقال  اندناشناختهغنی از هنجارهایی است که غالباً 

 باشندیمشامل ارزشهاي اخالقی، اجتماعی، فرهنگی  هانیا؛ ابندییم
درسی رسمی و صریح که داراي اهداف، محتوا،  يبرنامه. عالوه بر ]7[

یمارزشیابی مصوب واز قبل تعیین شده  يهاوهیشتدریس و  يهاروش
درسی پنهان  يبرنامه، واجد نوع دیگري از برنامه درسی هستیم که باشد

 روريممقاله 
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و آثار و پیامدهاي مختلفی، مثبت یا منفی بر  شودیمیا ضمنی خوانده 
یم، رفتار و شخصیت یادگیرندگان خود برجا هانگرشروي یادگیري، 

 .]6[ گذارد
مطالعات در حوزه برنامه درسی پنهان در آموزش علوم پزشکی را باید 

کمتر بدان  از موارد مغفول پژوهش آموزشی در ایران و جهان دانست که
پرداخته شده است. برنامه درسی پنهان با عناوین و اصطالحات دیگري 

. شودیمو غیر علمی یاد  بینی نشده، زنده همچون برنامه درسی پیش
او در  این اصطالح براي اولین بار توسط فیلیپ جکسون معرفی گردید.

، هاارزشآنرا بعنوان  ”life in classrooms”کتاب خود با نام
تمایالت، نظم و انتظارات اجتماعی و رفتاري که نقش مهمی در آموزش 

شغلی  يهانقشسازي دانشجویان براي  عالی در جهت کمک به آماده
در بزرگسالی دارد؛ معرفی نمود. برخی دیگر از صاحب نظران نقش 
برنامه درسی پنهان را در هدایت رفتار اجتماعی، عملکرد تحصیلی و 

فه . یادگیري حرانددادهگیرندگان را مورد تاکید قرار اعتماد به نفس یاد
در وحله اول مستلزم کسب صالحیتها و مهارتهایی است که با عملکرد 

در شغل ضروري است. اما در بعد برنامه درسی پنهان تعامل با  مؤثر
، نحوه رفتار و هنجارها، هانگرشمتخصصان در حوزه رشته و یادگیري 

 ک حرفه خاص است.سبک تفکر تخصصی ویژه ی
چون طبق تعاریف موجود در تئوریهاي کوریکولوم، از آن بعنوان برنامه 
درسی نانوشته، ناشناخته و غیر عمد معرفی شده است. ولی بدلیل 

یماهمیت موضوع و اینکه این پدیده چه آثار تربیتی و فرهنگی بر جا 
، شودیمفرد  ياحرفهآمدهاي آن موجب ارتقاء صالحیت  و پی گذارد

پرداختن به این موضوع هر چند بدلیل گستردگی آن و وضوح نه چندان 
 هکنیبا توجه به ااز طرفی  بسیار ارزشمند باشد. تواندیمکامل آن 

خود،  یدر برنامه درس يآزاد يبرا يشتریل بیتما یآموزش دانشگاه
را در  ينقش مهمتر پنهان ینسبت به مدارس دارد، پس برنامه درس

علوم ان یژه در مورد دانشجوین امر بویا. کندیمفا یان ایدانشجو يریادگی
و  یمختلف آموزش يهاطهیح، ياحرفهت یبه لحاظ ماهپزشکی 
شتري برخوردار است. یت بی، از اهميریادگی يهاطیمح یگستردگ

 یطهحن یا یرد آموزشکده در عملیپوش يهاجنبهن الزم است تا یبنابرا
 .]8[ ندیار آکب يزیمشخص شوند و در برنامه ر

 روش کار
پژوهشگران این مقاله مروري روایتی، براي دستیابی به مطالعات منتشر 

اخلی شامل شده به زبان فارسی با جستجو در پایگاههاي اطالعاتی د
Iran Medex،Magiran،SID،  و نیز موتور جستجويGoogle 

Scholar  رکوریکولوم غی"،"کوریکولوم پنهان"اصلی يهاواژهبا کلید 
ی بطور مجزا و ترکیب "آموزش پزشکی"،"برنامه درسی مستتر"، "رسمی

بدون محدوده زمانی انجام گردید. همچنین از پایگاههاي منابع علمی 
 CINHAL،Embase ،MEDLINE ،Web ofه خارجی من جمل

Sciences ،Google Scholar ،Ovid  یھاواژهبا کلید," tacit 
curriculum ""hidden curriculum", "Informal 

curriculum","medical education "و با  بدون محدوده زمانی
جستجو انجام شد بطوریکه در  AND,OR,NOTعملگرهاي منطقی 

ه یافت شد که پس از مطالع 204 جستجوي اولیه در مجموع تعداد
 گردیدند. مقاالتیمقاالت بدون ارتباط حذف  بررسی عناوین و چکیده،

بودند وارد مطالعه نشدند. با مطالعه و بررسی مقاالت  فاقد متن کامل که

ز مطالعه خارج که کیفیت مناسبی نداشتند ا ییهاآنبدست آمده، 
 شد. دقیق مطالعه وارد مرور 23 گردیدند. در نهایت

 نتایج

 پنهان درسی يبرنامه پیشینه
 در ياژهیو يمحور نقش پنهان درسی يبرنامه ریاخ دهه چند در

 اصلی يستونها از یکی عنوان به درسی و يریز برنامه به مربوط مطالعات
 است داشته یتیترب عملکردهايدر  یلیبد نقش بی یتیترب علوم سازه

 نیتربزرگ": سدینویمت، یم و تربیلسوف بزرگ تعلی، فییویجان د .]9[
یمگمان  یآموزش ينظامهاه کن است یت معاصر ایم و تربیمغالطه تعل

یمفرا  کنندیمن نظامها اراده یه اکآمـوزان صـرفاً آنچه را  دانش کنند
آیزنر معتقد است که مدارس به طور همزمان مبادرت به تدریس . "رندیگ

. این سه برنامه عبارتند از: برنامه درسی ندینمایمدرسی  يبرنامهسه 
ن (ضمنی) و برنامه درسی آشکار (رسمی)، برنامه درسی پنها؛ صریح

برنامه درسی که  يهاتیفعالمنظور از برنامه درسی رسمی،  .]10[ پوچ
و در بسیاري از موارد در  کندیمنظام آموزشی آنرا بطور رسمی اعالم 

 شودیمقالب کتابهاي درسی در مدارس و مراکز آموزش عالی تدریس 
هرگاه نظام برنامه ریزي درسی برخی . منظور از برنامه درسی پوچ، ]11[

درسی نگنجاند و یا مطالب  يهابرنامهاز مفاهیم و مسائل را عمالً در 
درسی با سن عقلی  يهاکتابیا  درسی ياهبرنامهگنجانیده شده در 

آموزان و دانشجویان متناسب و براي آنها قابل فهم نباشد.  دانش
) به بررسی این مساله پرداخته است که چگونه 1997رومانوسکی (

دیدگاه فردي معلمان و عقاید آنها بمنزله اساس فعالیت کالسی و 
تجارب،  هاآن. کندیمگیري در فرآیند برنامه ریزي درسی عمل  تصمیم
 .]12[ آورندیمو جهان بینی خود را به کالس درس  هانگرشباورها، 

که آن را  درسی مدارس است يبرنامهاین برخالف تصور رایج نسبت به 
 يهابرنامهبستر اجراي  و مدارس را صرفاً دانندیمتک بعدي  يادهیپد

 و شده نوشته درجایی نه پنهان درسی . برنامهپندارندیمدرسی صریح 
 باتمام مدرسه، آموزشی طیمح بلکه .دهدیم درس را آن معلمـی چیه نه

 به درسی يهابرنامه انیم این در .دهدیم آمـوزش را آن اتش،یخصوص
 آموزش اهداف تحقق جهت در يابزار و تیترب و میتعل نظام قلب عنوان

 .گرفت قرار شیپ از شیب توجه مورد پرورش و
 و شده يریز برنامه ،آموزندیم که مطالبی بیشتر آموزشی يهانظام

 و پنهان و نبوده صریح و آشکار که دارند نیز وجود مطالبی اما آشکارند،
 در توانیم شواهد را این دوگانگی .باشندیم شده يبرنامه ریز بدون
. شودیم نامیده آموزشی "سیاه جعبه "که یافت پنهان درسی برنامه

از طریق تفسیرهاي خود و ادراکات  را "برنامه درسی پنهان"دانشجویان 
و بر این  کنندیمو اعمالشان در چارچوب تجارب یادگیري خود معنا 

برنامهبه عبارت دیگر، . سازندیماساس چارچوب برنامه درسی پنهان را 
 است که به سادگی دانشگاهدرسی پنهان بخشی از فرآیند آموزشی  ي

، تشکیل شودیمقابل درك نیست ولی بخشی از آن چه را که فراگرفته 
 ن. همه صاحبنظران علی رغم اختالفات درباره برنامه درسی پنهادهدیم

در پذیرش اینکه برنامه درسی پنهان، یک متن اجتماعی است اشتراك 
 لیتأوکه بدرستی انرا  گرددیمنظر دارند. این متن در صورتی معنی دار 

کنیم و به شیوه هرمنوتیک (یعنی بمنزله متنی که باید تفسیر شود، یا 
معانی پنهان آن آشکار شود) عمل نماییم و این تنها با نگاه طبیعت 
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ایانه، کیفی و تفسیري به برنامه درسی پنهان، تحقیق و پژوهش گر
 درباره رشد، پیشرفت و بهبود آن امکان پذیر خواهد شد.

اگرچه به برنامه درسی پنهان در حوزه آموزش و پرورش بسیار پرداخته 
ولی در  باشدیممربوطه در این زمینه فراوان  يهاپژوهششده است و 

حوزه آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی به ندرت مورد توجه بوده است. 
متعددي دارد که از الیه نخست  يهاهیالبرنامه درسی در آموزش عالی 

 يهاهیالو قانونی تحصیل در دانشگاه شروع و تا  یعنی الزامات آشکار
به  توانیم. برنامه درسی در آموزش عالی را شودیمپنهانی را شامل 

کوه یخی تشبیه کرد که قسمت بیرونی آن همان الزامات صریح و برنامه 
، و این در حالیست که بخش اعظم این کوه یخ شودیمدرسی رسمی 

که این  .باشدیم ترمهم و بزرگتر قسمت که در زیر آب پنهان است، و
و هنجارهاي تصریح نشده رشته، دانشگاه و گروه آموزشی  هاارزششامل 

یم ناشناخته زیادي حدود تا را درسی برنامه بخش این آکر ،شودیم
 دهش گرفته نادیده اغلب و شده صحبت آن مورد در کمی مقدار که داند

است و تنها افرادي تیزبین با ابزار و وسایل مکفی قادرند قسمتی از آنرا 
 توانیم، برنامه درسی پنهان را سدینویم . تاون سند]13[ ببیند

 ايیادگیري ناخواسته، پیامده يامدهایپهمچون انتظارات غیر رسمی، 
غیر صریح و ضمنی، و یا برنامه درسی آفریده شده دانشجویان تصور 

دوران تحصیل در دانشگاه،  معتقد است در طی نآرتری. ]14[ کرد
اه ، خوهاآناساتید قدرتمندترین الگوهاي دانشجویان هستند و رفتار 

محبوب باشند یا منفور، خود یک رسانه و یک پیام است. اساتید دانشگاه 
, 15[ اندهمیشه نقشی اساسی و محوري در برنامه درسی پنهان داشته

که هیچ  آموزندیم. در واقع دانشجویان در دانشگاه چیزهایی ]16
 و اساتید نیآل، تعامل ب دهیدر حالت اارتباطی به محتوي درس ندارد. 

یم. ]17[ باشد ياحرفهو  محترمانه یطیدر هر شرا دیبا انیدانشجو
چگونه زندگی  دهدیمگفت برنامه درسی پنهان به دانشجویان یاد  توان

چگونه نقش آفرینی کنند. این فلسفه  ياحرفهنمایند و در موقعیت 
 آموزش و پرورش است که در مکان مقدس دانشگاه باید چگونه زیستن

را بیاموزند و بدانند که به طور مثال چگونه از خود محافظت کند و 
یمنجات جان انسانی چه ارزشی دارد. بعبارتی بنا به آیه شریفه که 

آیه ( است: نجات جان یک انسان به مثابه نجات جان کل بشریت دیفرما
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 در را پنهان درسی در شکل گیري برنامه مؤثرعوامل  مارتین جین
 و معلم رابطه بر حاکم قوانین معلم، اقتدار کالس، اجتماعی ساختار
در شکل گیري برنامه  توانیماگر چه این عوامل را  .داندیم آموز دانش

دانست، اما شرایط ویژه مقرراتی و  مؤثردرسی پنهان در دانشگاه نیز 
 يفرهنگی آموزش عالی در ایران، مانند هر کشور دیگري، عوامل دیگر

باشند. از جمله آزادي نسبی در انتخاب اساتید توسط  مؤثر توانندیمنیز 
دانشجو و انعطاف پذیري در انتخاب محتوي و برنامه درسی توسط استاد 
و همچنین انعطاف شیوه ارزشیابی، تنوع قومی و طبقاتی، اختالط 

دانشگاهی خصوصاً در دانشگاههاي  يهارشتهجنسیتی، جایگاه متفاوت 
مختلف آموزش عالی و... اشاره  مؤسساتپزشکی، و پایگاه اجتماعی علوم 

 دهیا تیوضع با آن یفعل ردکعمل یقیتطب لیتحل و رانیا در نمود. دانشگاه
 دیبا هک آنچه" نیب یمیعظ افکش هک دهدیمنشان  جامعه، مورد نظر آل

تحقیقاتی و آمارهاي  يهاافتهیدارد.  وجود " هست هک آنچه" و " باشد
که آموزش عالی ایران  دهدیمگزارش شده توسط محققان ایرانی نشان 

اساسی  يهاچالشدر ارتباط با ساختار اجتماعی و علمی با مسائل و 

. بطوریکه این مسائل جامعه پذیري و درونی شدن ]18[ روبرو است
 ریتأثهنجارهاي دانشگاهی و تولید علم در دانشگاههاي ایران را تحت 

بودن به پایین  توانیم هاچالشخود قرار دهد. که از جمله این مسائل و 
سرمایه گذاري و تخصیص منابع الزم در زمینه پژوهش و تحقیق به 
نسبت رشد ساالنه اقتصاد کشور، عدم شکل گیري یا شکل گیري ضعیف 

دانشگاهی، عدم تحقق  يهارشتهو پراکنده اجتماع علمی در برخی 
، گرایش پایین به علم ]19[ گیري اجتماع علمی شکل يهاحداقل

گرایی وتعهد به ارزشهاي آکادمیک، تعهد و اقتدار به ضد هنجارهاي 
-، مطلوب نبودن وضعیت ساختار اجتماعی]20[ علم تا هنجارهاي علم

-دانشجو، دانشجو-علمی و تعامالت درون دانشگاهی شامل ارتباط استاد
 مؤثر يندهایفرآ، نبود ]22, 21[ فضاي دانشگاهی و تعامالت علمی
جام ره، انسگفتگو و مذاک يندهایفرآجامعه پذیري در دانشگاهها و ضعف 

، ضعف فرهنگ ]23[ و پیوستگی پایین اجتماعی و ضعف اجتماع علمی
، ]24[ توجهی به هنجارهاي اخالق علمی پژوهش و بی -علمی

نپذیرفتن سلسله مراتب علمی از طرف دانشجویان، عدم رعایت 
هنجارهاي اخالقی و عدم ایجاد روحیه استادپذیري در دانشجویان و 
غرور در استاد و دانشجو، ناکارایی فرهنگ دانشگاهی در تربیت انسان 
دانشگاهی، و در نهایت به رضایت شغلی پایین استادان دانشگاه اشاره 

هاي ) معتقدند دانشگاه1379قاضی طباطبایی و دادهیر ( .]25[ نمود
کنند و تحقیقات مهرام و ایران بیشتر ضد هنجارهاي علم را ترویج می

این عوامل باعث . ]21, 20[ نندکید مینیز نکته مذکور را تأک نهمکارا
شده است تا برنامه درسی پنهان در آموزش عالی ایران ماهیتی منحصر 

هاي غیربومی چندان از طریق نظریه به فرد داشته باشد و تبیین آن
 .منطقی نباشد

در دانشگاههاي علوم آمــوزش  جــزء اساســی آمــوزش بــالینی
یمآن به دانشجویان اجازه داده  که در طی گرددیممحســوب  پزشکی

و د که دانش، مهـارت و نگـرش خـود را در عمـل بـه کـار برن شود
. را در خـود توسـعه دهنـد ياهحرفانجام امور  يصالحیت الزم برا

از کـل دوره آمـوزش رسـمی را تشکیل  نیمـی بـیش از آموزش بـالینی
یم ياحرفهآموزش  از صاحب نظران آن را پایه اصلی يداده و بسیار

 بیشـتر در دانشجویان يید توجه داشت که یادگیربا .]27, 26[ دانند
ن یمهمتـر ینیـه آمـوزش بـالکچـرا  .دهدیمرخ  بالینی يهاطیمح

آن  یه طکان است یداشجو ياحرفه يرفتارها يریادگیبخـش 
ه رو ب گرفته و با رو خـود را فرا ياحرفه يتهـایان، اسـاس فعالیدانشجو
خــود را  یمناسـب و بـا ارزش، فرهنــگ شــغل يهاتیموقعشدن با 

کـه در  باشدیمبدان جهت  اهمیت آموزش بالینی. دهندیمل کشــ
با خودآزمایی، تا  شودیم داده به دانشجو فرصت واقعی آمـوزش بالینی

برخالف آموزش  .]29, 28[ آینده آماده سازد محیط بالینی يخود را برا
 دهدیمرخ  یط پیچیده اجتماعیدر یک مح کالسی، آمـوزش بالینی

 نیترمهماز . ]30[ کننده در آن دخیل هسـتند متأثرکه انواع عوامل 
عبارتند از کنتـرل کـمتـر  و بالینی محیط آموزش کالسی يهاتفاوت
 بالینی يموجود در محیطها يهاتیموقع از دانشجویري یادگو استاد 

شناختی،  يتغییـر مداوم پاسخها آن يهایژگیوکه از جمله  باشدیم
 ها و انتظاراتنیاز انواع پاسخ دادن بهو دانشجو  و عاطفی حرکتی-روانی

. کریمی مونقی و ]31[ باشدیمو واکنش متناسب با آن در حال تغییر 
 بالینکمبود دانش در رستاري در دانشجویان پ :سندینویمهمکاران 

 یشرفتهپبطور عمده دستیابی نسبی به دانش پرستاري است که  بدلیل
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ا تسهیل ی پویایی نسبی، عوامل فرآینددر یک  .]32[ باشدینم و به روز
 دانش پرستاري بالینی درکاربرد آن همراه با  کننده کسب دانش محدود

کننده  کمک ش کسب شده،در ارتقاي دانتجربه پرستاري  و تلفیق آن با
 .]34, 33[ خواهد بود

بطور خالصه، با توجه به مرور تئوریهاي موجود در زمینه کوریکولوم 
) برنامه درسی پنهان را به عنوان یک روند 2009پنهان توسط کنتیل (

 يهاامیپ. داندیماجتماعی شدن در تعامالت اجتماعی در یک محیط 
و اصول را در تمام طول این مدت، به  هانگرش، هاارزشضمنی؛ شامل 

یم، برنامه درسی پنهان را کندیم. او بیان دینمایممنتقل دانشجویان 
از طریق شناخت محیط و این تعامالت ناخواسته و غیرعمد بین  توان

در نظام آموزش علوم . ]7[ عوامل آن و دانشجویان مورد ارزیابی قرار داد
 يهانقش، یاخالق يهاارزش، ياحرفهچون اخالق  يموارد کیپزش

ر، د و رفتای، عقاهاارزشنده فرد، یآ یوابسته به حرفه در زندگ یاجتماع
و نحوه  ياحرفهنقش و فرهنگ  يریادگیت، فرهنگ، یقدرت، مسئول

ادگرفته یمستتر  یتوسط برنامه درس یت گروهیو فعال يریادگیمطالعه، 
ر قرا يارکم یت تیه چگونه مورد مقبولک ردیگیماد ی، دانشجو شودیم

. به عالوه در ]35[ ندکشدن را آغاز  یند اجتماعیقع فرآرد و در وایبگ
 نیجاد فاصله بیاز علل عمده ا پنهان یبرنامه درس يمطالعات متعدد

 ریتأث ییشناسا .]37, 36[ شناخته شده است یو عمل ينظر يتهایفعال
اعث ب علوم پزشکیج نظام آموزش یند و نتایبر فرآ ین نوع برنامه درسیا

ت یفکیه به بهبود کمستتر  يهایریادگیخواهد شد تا آن دسته از 
 یه اثرات منفک يز مواردیده و نیمشخص گرد دینمایم کمک یآموزش

ت یق به تقوین طرین و از اییدارند تع یت آموزشیفکیو نامطلوب بر 
 اقدام نمود.آن  یاهش اثرات منفکمثبت و  يهاجنبه

 مفهوم برنامه درسی پنهان
ماهیت برنامه درسی پنهان به شکلی است که همواره مورد بحث بوده 

در مورد سازه کوریکولوم پنهان و ابعاد آن تعاریف متعددي در است. 
آمدهاي آن بوضوح مشخص  وآثار و پی ]7[ متون ارائه گردیده است

نگردیده و هنوز اتفاق نظري در مورد ابعاد آن وجود ندارد این امر به 
آمدهاي آنرا با چالشی اجتناب ناپذیر و  گیري و ارزیابی پی طبع اندازه

بسیار دشوارتر  "برنامه درسی پنهان"تعریف  وم همراه ساخته است.مدا
، این بدلیل تعریف اصطالح پنهان باشدیم "برنامه درس رسمی"از 

است. چون تجارب یادگیري دانشجویان با یکدیگر متفات است و این 
بلکه دائماً در حال  خود نیز مشمول تغییرات زمان است و ثابت نبوده

صریح، و  يهاياستراتژمه باید داراي اهداف بیان شده، برناتغییر است. 
همین دلیل اطالق لفظ برنامه به  شروع و پایانی مشخص باشد، به

تجربیات کسب شده و از پیش تعیین شده فراگیرندگان امري نادرست 
 .است

مفهوم برنامه درسی پنهان را در کتاب  "فلیپ جکسون"نخستین بار 
 ، برنامه درسیسدینویمدکله  کرد. مطرح "زندگی در کالس درس"

 که شودیم شامل را قوانینی و رفتارها ،هانگرش اعتقادات، دانش، پنهان
 در نشده قصد صورت به هم و شده قصد صورت به را هم آموزان دانش
برنامهشامل  را ) برنامه درسی1981( "بلوم. ]38[ کنندیم درونی خود

 شامل آشکار، درسی برنامه او اعتقاد به. داندیمدرسی آشکار و پنهان  ي
 عالی آموزش مراکز و دانشگاه مکتوب مقررات و قوانین و اهداف مقاصد،
یمدرسی پنهان، غیرمدون و تعریف نشده است. او  يبرنامه است و

درسی پنهان در نظام آموزشی در زندگی و تعامل در  يبرنامه: دیگو
از نظر بلوم، برنامه درسی هم فرآیند . ردیگیمیادگیري شکل  يهاطیمح

 برنامه واژه . زیرا]39[ است و هم نتیجه، هم پنهان است و هم آشکار
 يیادگیر نتایج يورا که است ییهاآموزش همه شامل پنهان درسی
 يامجموعهدرسی پنهان را اجماًال  يبرنامه . آیزنرشودیم واقع رسمی

که در بستر فرهنگ حاکم بر  داندیمدر نظام آموزشی  هايریادگیاز 
محیط آموزشی و بدون آگاهی مدیران، مربیان و فراگیران براي فراگیران 

 بعنوان را پنهان درسی برنامه نیز اسکلتون. ]40[ شودیمحاصل 
 و يرفتار يهنجارها ،هاارزش، هادانش به مربوط يپیامها از يامجموعه

 طور ضمنی به آموزشی، يفرایندها طول در یادگیرنده که ییهانگرش
 يتأکید و غیرخطی نقیض، و ضد است ممکن هاامیپ این .کندیم تجربه
 .]41[ کند کسب خاص يها ه شیو به را آنها يارندهیادگیهر  و بوده

 همکارانشتوسط اندرواژ و  پنهان یبرنامه درسطبق تحلیل مفهوم  
پنهان،  یساختار و فرهنگ سازمان)، این نوع برنامه شامل 2018(

است که توسط  متناقضی امیاوقات پ یاست و گاه یقدرتمند و ذات
 يریادگی طیدر مح یحیو تلو یبه طور ضمن یو انسان يساختار عوامل

 ،یآن شامل عادات و آداب و رسوم فرهنگ يو محتوا ابدییمانتقال 
و انتظارات  هاخواسته، هامهارت، هانگرش ،هاباور، هاارزشهنجارها، 

ه کداشته باشد  یمنف ایمثبت  ریتأث تواندیمکه  یو اجتماع يرفتار
معلمان، و زبان  زان،یاز برنامه ر کی چیه و ي نشده استزیر برنامه

تعاریف متعددي توسط  1جدول در  .]42[ ندارند یآموزان از آن آگاه
 گردیده است. ارائهپژوهشگران و صاحبنظران 

) مفاهیم برنامه درسی پنهان را 1993ورتلی (قابل ذکر است که پ
 کندبندي می میتقسبراساس مطالعات انجام شده را در چهار دسته 

]43[. 
 پیامهاي یا غیررسمی انتظارات عنوان به پنهان درسی برنامه. 1

 انتظار. مورد اما غیرصریح
 یادگیري. ينشده قصد نتایج یا پیامها عنوان به پنهان درسی برنامه. 2
 ساختار از ناشی غیرصریح پیامهاي عنوان به پنهان درسی . برنامه3

 آموزشی.
 .کندمی خلق دانشجو که آنچه عنوان به پنهان درسی برنامه .4

؛ دکننکه فراگیرندگان خود خلق می چه عنوان آن هاي پنهان بهبرنامه
) در 1971توان در مطالعاتی که توسط اشنایدر (نمونه این تعریف را می

آمریکا  MIT ارتباط با برنامۀ درسی پنهان در آموزش عالی در دانشگاه
اي درسی پنهان برنامه برنامهانجام شد یافت نمود. به عقیده اشنایدر، 

عقیدة وي  شود. بهخلق میاست که توسط خود فراگیرندگان 
کنند پس از زیرنظر گرفتن اساتید خود، نکاتی که دانشجویان سعی می

شان را به راحتی بگذرانند را کشف شوند واحدهاي درسیباعث می
کنند موانع را بشناسند، سعی می هاآنعمل کنند.  هاآننموده و به 

 سرگذارند. براي شترا پ هاآنروش گذشتن از این موانع را پیدا کنند، و 
خواهند مثال فرض کنید استاد یک درس به دانشجویان گفته که اگر می

کتاب معرفی شده توسط وي را  دوباید در آن درس قبول شوند، می
شوند که وي هاي وي متوجه میبخوانند. دانشجویان از میان سخنرانی

کنند ی مییز سعن هاآنها تاکید دارد. بنابراین بیشتر بر یکی از این کتاب
این کتاب را به دقت خوانده و کتاب دیگر را به طور سطحی نگاه کنند 
تا فقط نشان دهند که با آن آشنا هستند (و البته بدین طریق واحد 

شان را نیز با موفقیت پشت سر گذارند). در این حالت برنامه درسی
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 درسی پنهان توسط دانشجویان کشف شده است، اما از چشم اساتید
 .پنهان مانده است

 متفاوت، مناظر از پنهـان درسی برنامه ،گرددیممالحظه  که همانطور
است. این تعاریف بسیار متنوع و متفاوت از هم  متعدد تعاریف يدارا
برخی دیدگاه کلی و برخی نیز با نگاه نافذتر و با ذکر  .انددهیگرد ارائه

. چیزي که مشهود است منتقدان برنامه درسی اندپرداختهجزئیات بدان 
با تنوع دیدگاهی خویش تنها به بٌعد یا ابعادي از برنامه درسی پنهان به 

ه ک دارنددّعاهایی ادر عین حال، هر یک از آنها . اندپرداختهاین تفاسیر 
آشکار)، ( یرسم. بر خالف برنامه درسی دارندیمصدق آن را مفروض 

آمدهاي آن و نیز فرایند  مه درسی پنهان یا به عبارتی پیهدف برنا
ما در ادامه با تجمیع این  رسیدن به هدف مشخص و اعالم نشده است.

یمموجود در برنامه درسی پنهان  يهاهینظرتعاریف در رویکردها و 
.میپرداز

 
 تعاریف کوریکولوم پنهان از دیدگاه صاحبنظران .1جدول 
 تعریف کتاب مؤلف

 مشخص معلمان يهاکتابچه و درسی کتابهاي در درسی برنامه در آنچه از بیشتر که داشت اظهار دورکیم اخالقی تربیت )1925( امیل دورکیم
 ذکر "پنهان درسی برنامه" عنوان به مستقیماً اگر حتی. شودیم آموخته و داده یاد مدارس در است شده
 .شودیم پنهان درسی برنامه به مربوط این باشد، نشده

 فیلیپ جکسون
)1968( 

 همکاري، ارتباط سرانجام رساندن کار، محدودیتها، تالش، تمرین صبر و حوصله، با این یادگیري کامالً کالسها در زندگی
 محترمانه مربوط است. رفتارهاي انجام و بودن دقیق و منظم شاگردان، با معلمان متقابل

 از اعظمی بخش ایجاد کنند، را زودگذر اجتماعی روابط آموزان دانش که شودیم باعث پنهان درسی برنامه ؟شودیم آموخته کالس در میزان چه )1967( دربن رابرت
 بپذیرند. را جمعی دسته رفتار مشروعیت و بگذارند پا زیر را خود شخصی هویت

 والتانس الیزابت
)1973( 

 بانز تعبیر: پنهان درسی برنامه کردن پنهان"
 ".نوزدهم قرن آموزشی اصالحات در توجیهی

 )مقاله(

 فرعی تمحصوال" ،"مدرسه آکادمیک غیر نتایج" ،"نهفته" یا "پنهانی" برنامه ،"غیرمستقیم" درسی برنامه
 ."دهدیم افراد به تحصیل آنچه" بطور ساده یا "مدرسه از باقیمانده" ،"مدرسه

 هربرت و بولز ساموئل
 )1976( گینتیس

 اما ضمنی پیام ارسال کالس، از ساختار مولد عنوان به بلکه اجتماعی تحرك عامل عنوان به نه مدارس داري سرمایه آمریکاي در تحصیل
 طریق از هک مناسب شغلی انتخاب و شخصی خصوصیات فکري، توانایی به توجه با آموزان دانش به قدرتمند

 .می افتد اتفاق پنهان درسی برنامه
 هچ یافتیم را پنهان درسی برنامه یک وقتی" )1976( مارتین جین

 )مقاله( "دهیم؟ انجام باید کاري
 دانش و معلم رابطه بر حاکم قوانین معلم، اقتدار کالس، اجتماعی ساختار در توانیم را پنهان درسی برنامه
یم معلم که همانطور باشند، منابع بعنوان تواندیم استاندارد یادگیري يهاتیفعال همچنین .یافت آموز
 .کند استفاده درسی برنامه يهاتیاولو و پیگیري يهاستمیس درسی، يهاکتاب زبان، از تواند

 معلمان ياهکتابچه و درسی کتابهاي شده تعیین درسی برنامه در که آنچه از بیشتر که داشت اظهار دورکیم کردن کار آموزش )1977( ویلیس پل
 "پنهان درسی برنامه" عنوان به مستقیماً  اگر حتی. شودیم داده آموزش مدارس در است، شده مشخص

 .است پنهان درسی برنامه به مربوط این باشد، نشده ذکر
 "پنهان  درسی برنامه و اجتماعی طبقه" )1980( آنون ژان

 )مقاله(
. ستا خاص روشی به تولید فرآیند با درارتباط ضمنی سازي آماده پنهان در مدرسه، درسی کارکرد برنامه

 هر در رفتاري و شناختی مختلف مهارتهاي بر دانش آموزان آموزشی درسی، ارزیابی يهاوهیش تفکیک
 فرآیند در متخصص نمادین، و جسمی يهاهیسرما بعنوان افراد رشد موجب نتیجه در که اجتماعی محیط

 .دارد نقش کار
 .است هاسازش و هاتوافق مبارزات، فرهنگی، اشکال مختلف، عالیق شامل پنهان درسی برنامه آموزش و قدرت )1982( اپل مایکل
 شناسی جامعه در مقاوم و مولد يهاهینظر )1983( ژیروکس هنري

 .انتقادي تحلیل یک: آموزش جدید
 قوانین طریق از که داندیم نشده بیان باورهاي و هاارزش هنجارها، از دسته آن را پنهان درسی برنامه او

یم منتقل آموزان دانش به پردازدیم درس کالس و مدرسه در اجتماعی روابط در روتین بطور که اساسی
 .شود

برنامه  دست اندرکاران و برنامه ریزان دید مشاهدة از و نیست رسمی درسی برنامه جزء که يدیگر عوامل رسمی يبرنامه ریز )1376( یملک
 مؤثرتر موارد دراغلب و کندیم اثر دانشجویان رفتار و عواطف و فکر در و است پنهان عالی آموزش درسی يریز
 .ندینمایم عمل شده پیش بینی درسی برنامه از

 در نو بحثی مستمر، درسی برنامه از تحلیلی )1373( قورچیان
 آموزشی ناشناخته ابعاد

 و هایتلق طرز هنجارها، ارزشها، نظام غیرملموس و غیررسمی ضمنی، تدریس شامل پنهان درسی برنامه
 جامعه کل بافت و تربیتی نظام کل از متأثر که است عالی آموزش مراکز و دانشگاهها ملموس غیر يهاجنبه
 است.

 

 پنهان درسی برنامه يهاهینظر و رویکردها
 گذشته دهه چند طی در پنهان درسی برنامه شد گفته که همانطور

 زاویه از یک هر و است گرفته قرار پردازان نظریه توجه مورد بسیار
و مقاالت  هاکتابرا مورد توجه قرار داده است. بطوریکه  آن خاصی

 فراوانی در مورد آن صورت پذیرفته است.
که در مورد برنامه درسی پنهان  ییهاهینظریکی از  "نظریه ماهیتی"

مطرح شده است. در این دیدگاه چیستی و ماهیت برنامه درسی مد نظر 
. گوردون تقسیم بندي جامعی از دیدگاههاي مطرح شده ردیگیمقرار 

. وي این رویکردها را در سه طبقه ]44[ داده است ارائهدر این گروه 
 تقسیم بندي نموده است که شامل:

 ارزشها، شامل پنهان درسی برنامه آثار پنهان: درسی پیامدهاي برنامه
 را آنها دانشجویان که ییهامهارت و هایتلق طرز تمایالت، هنجارها،

 .آموزندیم شناختی درسی مواد از مستقل
ی که غالباً یادگیري رسم يانهیزمزمینه برنامه درسی پنهان: در بستر و 

یمخاص و داراي مختصات ویژه صورت  يهاتیموقعو آموزشگاهی در 
 .ردیپذ
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که این برنامه متمایز از  يهاوهیشفرآیند انتقال برنامه درسی پنهان: 
که این  ه. این نکته قابل توجابدییمبرنامه درسی صریح و آشکار انتقال 

 .باشدیمعمد  روش انتقال بصورت ضمنی، ناآگاهانه و غیر
ناظر بر ابعاد و سطوح مختلف برنامه درسی پنهان از  "نظریه ابعادي"

. در واقع این برنامه از دید چه کسانی پنهان باشدیمنگاه صاحب نظران 
 توانیمیخی تصور نماییم،  کوه یک مثابه به را درسی برنامه است؟ اگر

 سطوح برنامه درسی پنهان را به شرح زیر تصور نماییم:
 و است آگاه دارد، را بدان دستیابی قصد که آنچه به نسبت آموزشی نظام
 شکلی به را آموزشی محیط و درسی يهابرنامه تا کندیم سعی البته

 تحقق مستقیم غیر طور به را خویش مورد نظر نتایج که کند سازماندهی
 بخشد.

 و آگاهند دارند، را آن قصد فراگیري که آنچه به نسبت فراگیرندگان
، سازندیم برآورده را خود آنی نیاز و لذتبخش براي خود را درسی برنامه

 اما نظام .کنندیم خلق خود و بعبارتی برنامه درسی پنهان را براي
 .است بی اطالع ،گذردیم مدرسه در آنچه از آموزشی

 محیط در آن اجراي و درسی برنامه سازماندهینحوه  حالت این در
 نه مورد که گردد حاصل یادگیري پیامدهاي که گرددیم سبب آموزشی

 دانب اختیار و قصد با فراگیرندگان نه و است بوده آموزشی نظام نظر
 آنچه به نسبت فراگیرندگان نه و آموزشی نظام بعبارتی نه .اندافتهی دست

 ندارند. آگاهی دهدیم روي که
گیري یک برنامه درسی  بر شکل مؤثردر مورد عوامل  "نظریه عاملی"

. برخی بر محیط فیزیکی و تعدادي کتابها و متون پردازندیمپنهان 
دسته عمده مدنظر قرار  4. این عوامل در انددادهدرسی را مد نظر قرار 

 گرفته است.
 يهاروشتدریس،  يهاروشمحیط شناختی: شامل کتابهاي درسی، 

ارزشیابی، جدول زمان بندي دروس، محتوي دروس و... از مصادیق 
. این عوامل به نوعی در برنامه درسی گردندیممحیط شناختی محسوب 

وند ش ارائهدارند. به عنوان مثال محتوي برنامه درسی طوري  ریتأثپنهان 
 که سبب کاهش عالقه یادگیرندگان به پیگیري و کاوش علمی گردد.

از محیط اجتماعی، روابط و مناسبات اجتماعی  مراداجتماعی: محیط 
ن به اجویحاکم بر مدرسه و آن دسته از کنشهاي متقابلی است که دانش

 .رندیگیمطور مستقیم تحت تأثیر آن قرار 
 س درسالو نوع چیدمان ک دانشگاهمحیط فیزیکی: سبک ساختمان 

س الساختار فیزیکی ک. دوتچحاوي پیامهاي ضمنی باشد تواندیمنیز 
وي بر آن است اعتقاد درس را در انواع گوناگون مدارس توصیف کرده. 

آموز آرمانی به ذهن کودکان القا  که هر ساختار، تصور خاصی از دانش
مطالب توسط  ارائه. بعنوان مثال چیدمان ردیفی حاکی از ]45[ کندیم

استاد و گوش دادن صرف و مطیع بودن، تعامل کمتر بین استاد و 
 .باشدیمدانشجویان، و دانشجویان با یکدیگر 

 يهامجموعه با همراه اداري غالباً  ساالريِ  محیط دیوان ساالري: دیوان
 مؤثر عاملی آن، مدیریت يهانظامشها و  رو مقررات، قوانین، از يافشرده

 مؤسسات اغلب . درروندیم شمار به پنهان برنامه درسی گیري شکل در
 مدیران، یعنی مؤسسه، اداري نوك هرم به ها گیري تصمیم آموزشی،

 ياجامعه کنترل و اقتدار خط وضعیت این گردد و برمی معاونان و رؤسا،
جامعه  از بسیاري. آموزدیم فراگیرندگان به را یا دانشگاه مدرسه مانند

 در عامل اصلی یک عنوان به را مدرسه بوروکراتیک ساختار شناسان
 .]46[ کنندیم تلقی فراگیرندگان شدن اجتماعی

یمدر مورد پیامدهاي کوریکولوم پنهان در فراگیران  "نظریه پیامدي"
ت برا به دو دسته پیامدهاي مث هاآن هاپژوهش. بطوریکه نتایج پردازد

برخی از این  سدینویم . دوانلواندنمودهو پیامدهاي منفی تقسیم 
یق بهداشتی، تفریحات سالم، عال يهاعادتپیامدهاي مثبت شامل: 

ق پسندیده، وظیفه العلمی و معنوي، ذوق هنري و زیباي شناسی، اخ
شناسی، احترام به انسانیت، رقابت سالم و صمیمانه، همکاري و نوع 

و هنجارهاي مورد قبول  هاارزشدوستی، احترام به قوانین، مقررات، 
جامعه، بزرگداشت خانواده، آزاد منشی، رعایت حقوق خود و دیگران، 

ومی، قخود شکوفایی، میهن پرستی، پایبندي به سنتها، آداب و رسوم 
ارج گذاري، قضاوت اقتصادي، ادراك اجتماعی، شهروند جهانی بودن، 

از جمله پیامدهاي دیگر مثبت برنامه درسی  ،رياالایمان به مردم س
س درس و البه کنترل پرخاشگري، حضور به موقع در ک توانیمپنهان 
 . ]48, 47[قه به مواد درسی اشاره کردالاظهار ع

از جمله مهمترین پیامدهاي منفی برنامه درسی  :سدینویممهرمحمدي 
براي مواد و موضوعات  : اولویت بنديکندیمموارد را ذکر  اینپنهان 

درسی مختلف به دلیل جایگاهی که این مواد در برنامه هفتگی اشغال 
 ایجاد و تقویت ،جاد یا تقویت روحیه رقابت به جاي رفاقت. ایکنندیم

روحیه اطاعت و انقیاد به جاي روحیه ابتکار و نوآوري در سایه روشهاي 
یران، فراگناسازگاري و انزوا طلبیِ اجتماعیِ ، به کار گرفته شده تدریس

وابستگی ، قگی، عدم انعطاف و محروم شدن از تجارب متعددالع بی
بر  کاهش عزت نفس و تکیه بیش از حد، فکري به معلم و مدرسه

درسیِ رسمی و سرکوب  يهابرنامهپذیرش اقتدارِ ، مدرسه يهایابیارزش
اطاعت از  ،آموزان شدن تجارب معلمان و شأن اجتماعی دانش

 ،معلم و نظم در انجام تکالیف براي کسب موفقیت بیشتر يهاخواسته
 شکاهاعتماد به نفس،  و ش، تواناییالت کاهش ،عدم تمایل به همکاري

 .]49[اطاعت و انقیاد وآموزان  ی دانشموفقیت تحصیل

 بحث
با توجه به رسالت دانشگاههاي علوم پزشکی در حوزه آموزش عالی در 
توسعه منابع انسانی و حفظ نظام بهداشتی، ضرورت پرداختن به تعلیم 

برخودار است. یکی از  ياژهیوو تربیت نیروهاي متخصص از اهمیت 
یمارکان اصلی و راه رسیدن به این هدف در دانشگاهها برنامه درسی 

درسی و تاثیرات آن بسیار فراتر از آن چیزي است که  . برنامهباشد
تدوین شده و قابل تصور است. قسمت عمده این آثار در برنامه درسی 

. برنامه درسی پنهان در ابعادي بسیار باشدیمبصورت نهفته و غیر آشکار 
گیري شخصیت، نگرش و  گسترده زیر پوست برنامه درسی درشکل

. کندیمرا ایفا  ياعمدهصالحیتها نقش اعتقادات، رفتار اجتماعی و 
همانطور که دیدیم دانش فراوانی که حاصل نتایج پژوهشها و نظرات 
صاحبان حوزه تعلیم و تربیت است در این زمینه ارائه شده است که هر 

و در زمینه  اندپرداختهخاص به موضوع برنامه درسی  ياهیزاویک، از 
. خوردیمر متعددي به چشم برنامه درسی پنهان تعاریف و تفاسی

موجود درباره برنامه درسی پنهان  يهاهینظردر قالب  هانیابطوریکه 
ع نگر و جامع به موضو و دیدگاه کل هاهینظرشده است. تلفیق این  ارائه

 ارائهبرنامه درسی پنهان لزوم پرداختن بیشتر به این موضوع و 
 .طلبدیمراهکارهاي عملی و استفاده کاربردي از آن را 

یت، باید موجود کارکنانو جویان ، والدین، دانشاساتیدمدیران، بنابراین 
درسی  يبرنامه"غیر مدون و  غیر رسمی يجنبهطبیعت و اثر این 
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ي مفاهیم بنیادنمایند. به طور کامل شناخته و درك  دانشگاه را "پنهان
درسی پنهان را از طریق  يبرنامهعملکردي  يهاافتهیو نظري و 

آموزشی و  يهاکارگاه، آموزش ضمن خدمت، بازآموزي يهادوره
آگاهی طراحان،  .به اطالع دست اندرکاران تربیتی رسانده شود هارسانه
برنامه درسی  يمقولهریزان و دانشجویان برنامه ریزي درسی به  برنامه
تکنولوژي آموزشی در  يهاتیقابلاز در این خصوص  یابد. فزایشا پنهان

 توانیم درسی پنهان يبرنامهشناخت، پیش بینی و طراحی  مشاهده،
براي بهره گیري از تجربیات سایر کشورها  توانیمهمچنین  گرفت. بهره

 داد. انجام نیز تطبیقی يهاپژوهشدرسی پنهان  يبرنامه يدرباره
درسی هر تالش رسمی باید توجه خویش را به  يبرنامهدر طراحی 

. چنین تالشی به نماید درسی پنهان معطوف يبرنامهتمامی ابعاد 
عاطفی  يطهیحرفتاري  يهاهدفکلی و  يهاهدفخصوص در تعریف 

در  ياعمدهیادگیري که اهمیت  يهافرصتبین شخصی،  يطهیحو 
تسهیل فرآیند اجتماعی شدن به خصوص در ارتباط با رشد اخالقی و 

در این خصوص . باید مورد توجه قرار گیرد ،شخصیت به عهده دارد
، قوانین و هایمشساختار سازمانی، مقررات اداري، خط ارزیابی 

 ؤثرمعوامل . بطوریکه قرار گیرند در اولویت دانشگاهمدیریت  يهاوهیش
درسی پنهان را شناسایی و با در نظر گرفتن آنها در طراحی  يبرنامهدر 

با  فضاهاي فیزیکی آموزشی. دنعمل نمای تریمنطقو اجراي آموزش 
ان . دانشجویتوجه به استانداردهاي آموزشی و بین المللی طراحی شوند

براساس میزان بحث، اظهار نظر، گفتگو، تجربه، نوآوري و خالقیت، 
 پرسشگري عالمانه و مانند اینها مورد ارزیابی قرار گیرند.

پر  يجنبهیک  است بطوریکه ارتباطات انسانی موضوع دیگر بحث
 انجویهمراه با دانش دانشگاهدرسی پنهان است و باید  يبرنامهاهمیت از 
این فرآیندهاي تعاملی را مورد ارزیابی قرار دهند  يهایژگیوو والدین 

، هاگروهو توجه خاص به موضوعاتی مانند تمایز طبقه اجتماعی، 
درسی پنهان و آشکار  يبرنامهمیان  يفاصله. دنمعطوف دار هاضیتبع

. میان در جریان آموزش کاهش داده شود جویاندانشبا مشارکت دادن 

براي آشنایی و  ياحرفهآموزش و یادگیري با تجارب زندگی واقعی و 
هر چه بیشتر ارتباط  ياحرفه يهاتیمسئول، و هانقشتجربه نمودن 

 برقرار گردد.

 نتیجه گیري
یم عنوان رکن تعلیم و تربیت به پنهان درسی برنامه خالصه، طور به

دانشگاه نقش بسزایی داشته باشد.  نمودن اجتماعی فرآیند رد تواند
 يهاامیپ انتقال خدمت در و جریان است در همواره این روند بنابراین،

 و اعتقادات هانگرش ،هاارزشاصول،  درباره آموزان دانش به ضمنی
 یابیارز قیطر از تا حدود زیادي تواندیم پنهان یدرس برنامه. است

 هک دانشجویان و استادان نیب رعمدیغ و رمنتظرهیغ يهاتعامل و طیمح
 دیمشود. بنابراین ما معتق ارکآش دارند، يانتقاد تیترب و میتعل از نشان

 انصاف ق،یتحق و رکتف هیروح بسط موجب دیبایم آل دهیا طور به دانشگاه
 ییمغزها تیترب مساله، حل پژوهش و به عالقه ،یعلم قیحقا به احترام و

 ،یانتفاع يهاهدف نه و علم خود خاطر به علم به احترام واگرا، و رکمتف
 تیهو تیتقو مداوم، يریادگی ضرورت كدر خالق، ییهاانسان پرورش

انجام لذا با تاکید بر  ، اخالق محوري در دانشگاهیان شود.یعلم
 درسی پنهان يبرنامه ينهیزممیدانی و کاربردي در  کیفی، يهاپژوهش
 .گرددیمتوصیه 

 تشکر و قدردانی
 يآموزش پرستار ينامه در رشته دکتر انیاز پا یمطالعه حاضر بخش

توسط معاونت  980888 با کد یقاتیباشد که بعنوان طرح تحق یم
است.  بیمشهد تصو یاطالعات دانشگاه علوم پزشک يو فناور قاتیتحق

ین ا بدین وسیله از کلیه نویسندگان مقاالت مورد استفاده در در ضمن
مسئولین کتابخانه مرکزي  . همچنین، ازشودیممطالعه مروري تشکر 

 دسترسی به براي امکانات تأمین دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت
 .میکنیم تشکر مختلف يهاداده پایگاه از مربوطه مطالعات
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