
 

Designing a curriculum model with a hidden and null 

curriculum approach and considering the packages of the 

health system transformation and innovation plan 
Sara Sabouri 1, Alaeddin Etemad Ahari 2*, Badiozaman Macki Ale'agha 3, Ali Emadzadeh 4 

1 PhD student in Curriculum studied, Roodehen Azad University, Roodehen, Iran. 

2 *Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Roudehen Azad University, Roudehen, Iran. 
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Roudehen Azad University,, Roudehen, Iran. 
4 Assistant Professor, Department of Medical Education, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 
 ARTICLE INFO ABSTRACT 
Article type 

Original Article  

Article history 

Received: 24 June 2020 

Accepted: 23 Augst 2020 

Keywords 

Curriculum  

Hidden Curriculum 

Null Curriculum  

School of Medicine 

Living Experiences 

Transformation and 

Innovation Plan Packages  

 

 
 10.22038/HMED.2020.49858.1046 

Introduction: The aim of the present study was to investigate the hidden and null 

curriculum in medical sciences in order to design a practical model according to 

the packages of the transformation and innovation plan "Case Study of Mashhad 

University of Medical Sciences". 

Materials & Methods: This qualitative research was a conducted by Granheim 

and Landman method in three steps include: 1- Semi-structured individual 

interviews with faculty, administrative staff in educational affairs and medical 

students in different basic and clinic courses, 2- two group interviews 3- assessing 

the content of some parts of all medical students logbook include Experiences, 

criticisms and suggestions from attending in different wards of the hospital and 

clinical training. . 

Results: After analyzing individual interviews with professors and educational 

experts, the results showed that the hidden dimensions in the medical curriculum 

include 17 floors and 79 main codes and its neglected dimensions, including 9 

floors and 43 main codes and from analyzing the lived experiences of students in 

The format of individual, group interviews and analysis of medical records, 

hidden and null dimensions of the curriculum, based on the design indicators in 

Mashhad University of Medical Sciences,11 floors and 80 curricula were 

obtained, based on which, the design of the curriculum model According to the 

packages of the transformation and innovation plan. The validity of the model was 

confirmed by the opinion of the elites. 
Conclusion: In this study, we analyzed the hidden and null curriculum in medical 

sciences in order to design a practical model according to the "transformation and 

innovation plan" packages, which finally designed and presented the proposed 

model with 4 general themes and 24 floors. 
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 پنهان ومغفول  یبرنامه درس کردیبا رو یبرنامه درس یالگو یطراح

 نظام سالمت یطرح تحول و نوآور یبا نظر به بسته ها 
 4علی عمادزاده ،3دیع الزمان مکی آل آقاب ،*2عالءالدین اعتماد اهری، 1سارا صبوری
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 ، ایران. دانشگاه آزاد رودهن مشاوره و یتیترب علوم دانشکده ی،تیگروه علوم ترب اریاستاد *2

 ایران. دانشگاه آزاد رودهن،  ی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره،تیگروه علوم ترب اریدانش 3
 ، ایران.مشهد یدانشگاه علوم پزشک ی،دانشکده پزشکی،گروه آموزش پزشک اریاستاد 4
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 یالگو یدرجهت طراح یپنهان و مغفول در علوم پزشک یبرنامه درس یهدف از پژوهش حاضر واکاو مقدمه:

 .بوده است"مشهد یدانشگاه علوم پزشک یمطالعه مورد"یطرح تحول و نوآور یبا توجه به بسته ها یکاربرد

 -1و الندمن در سه مرحله انجام شد  میمحتوا و با استفاده از روش گرانها لیتحل یفیروش ک پژوهش با نیا روش كار:

  -2،یرشته پزشک ینیو بال هیمقاطع مختلف پا انیو دانشجو یآموزش د،کارشناسانیبا اسات افتهیساختار مهین یمصاحبه فرد

تجارب، انتقادات  انیدر قسمت ب ،یپزشک انیدانشجو کالگ بو یمحتوا لیو تحل یبررس -3یدو مصاحبه گروه یاجرا

 .ینیبال یو آموزش ها مارستانیمختلف ب یاز حضور در بخشها شنهاداتیو پ

نشان داد که ابعاد پنهان در برنامه  جینتا ،یو کارشناسان آموزش دیاز اسات یانفراد یمصاحبه ها لیپس از تحل نتايج:

 ستهیتجارب ز یو از واکاو یکد اصل 43طبقه و  9فول آن، شامل و ابعاد مغ یکد اصل 79طبقه و 17شامل  یپزشک یدرس

 یبرمبنا ،یابعاد پنهان و مغفول برنامه درس ،یپزشک نوشتکار لیو تحل یگروه ،یفرد یدر قالب مصاحبه ها انیدانشجو

رنامه ب یبه دست آمد،که بر اساس آن، الگو یکداصل 80طبقه و11زیمشهد ن یطرح در دانشگاه علوم پزشک یشاخص ها

 شد. دییأبراساس نظر نخبگان ت یشنهادیپ یشد که اعتبار الگو یطبقه طراح 24و  یمضمون کل 4شامل  یدرس

 یکاربرد یالگو یدرجهت طراح یپنهان و مغفول در علوم پزشک یبرنامه درس یمطالعه به واکاو نیدر ا نتيجه گيري:

طبقه  24و  یمضمون کل 4با  یشنهادیپ یالگو تینهاکه در  میپرداخت "یطرح تحول و نوآور یبا توجه به بسته ها

 .و ارائه شد یطراح

 ن مقالهاينحوه ارجاع به 
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 مقدمه

 هیاست که ال یحوزه ا ،یدر آموزش عال یبرنامه درس       

 یرا در بر م عیوس یمتعدد و ابعاد گوناگون، گستره ا یها

 اریبس راتییسالها، با تغ نیدر ا ی.  حوزه آموزش عالردیگ

رقابت،  شیمختلف روبه روست. افزا یها نهیدر زم یادیز

کاهش بودجه و  ،یعتصن یازهاین شیافزا ان،یتنوع دانشجو

متمرکز به  یدر نظامها ریی( ، تغ1)یفناور عیسر یشرفتهایپ

از  یآموزش یها وهیرشیی( و تغ2) یفرامرز یینظامها یسو

در  رییو مشخصاٌ تغ گرددیمحسوب م راتییتغ نیا نیمهمتر

درک  یبه چگونگ یادیز یبستگ یآموزش تیموقع نیچن

و  یلف فرهنگو عوامل مخت یعلم نهیشیوپ یریادگی طیمح

و   انیو دانشجو یعلم اتیه ی( و نقش اعضا3)یاجتماع

دانشگاه ها  یدرساختار برنامه درس یکادر مختصص آموزش

 دارد.

بتوان گفت هر آنچه که آشکار است  دیشا ان،یم نیا در

و مکتوب  یبرنامه ها، الزامات، قواعد رسم ندها،یهمان فرا

 یزیه آن برنامه رب یابیدست یدانشگاه است که آگاهانه برا

نظام  کیبرگرفته از  یهمه آموخته ها یشده است ول

شود،  یالزامات مکتوب ختم  نم نیبه ا ،یآموزش

 وهیو ش یو رشته ا یفرد یو فرهنگ ها ارهاارزشها،هنج

 کیو نوع کنش و واکنش نسبت به آنها، توسط هر  افتیدر

کننده نوع  نییتع ،یازدست اندرکاران نظام آموزش

و  ازیارزش و دانش مورد ن گاهیو جا تیاهم ،یریادگی

 نسل خواهد بود.  کی ینیب شیمطلوب و قابل پ یرفتارها

واقع برنامة درسی به عنوان یکی از ستون های اساسی،  در

نقش بی بدیلی در عملکردهای تربیتی داشته و حتی پا را از 

قلمرو رسمی و آشکار فراتر گذاشته و بخشهای غیررسمی و 

ا نیز در برگرفته است.مفهوم برنامة درسی پنهان، به پنهان ر

که  شودبرونداد و مجموعة فرآیندهای آموزشی اطالق می 

قصد نشده اند، ولی محقق می شوند  و در بسیاری از جنبه ها 

از برنامة درسی آشکار مؤثرتر و آموخته های آن پایدارتر و 

( 2008از گستردگی فراگیرتری برخوردار است. نئوتنوس )

پنهــان، انتقــال فرصـت طلبانـه،  یمعتقد است برنامــه درســ

نوع  نیاعتقادهاست؛ ا وضـروری و مشـخص نشـده رفتارهـا 

گیرد که  یرا در بر م ییبرنامه، آن دسـته از پیـامهـا

آداب و رسوم، مناسک و  ،یـیدرخصـوص حرفـه ای گرا

وند کــه شـ  یمنتقـل م انیبـه دانشجو ،ینقش های غیررسـم

 یسازی دانشگاه یاجتماع ــانیاز جر یبخشــ ،یبه عبـارت

 (4است. )

شود،  یکه همواره آموخته م یاز انواع برنامه درس یکی

دنت و هاردن، برنامه  دهیمغفول است به عق یبرنامه درس

است که موسسه به طور  یپوچ شامل موارد ایمغفول  یدرس

شامپ   یب نیهارلک ( از نظر5کند ) سیقطع قصد ندارد، تدر

اتخاذ شده در  ماتیمغفول از تصم ی( برنامه درس2013)

شود  ینم سیشود و آنچه تدر یم سیآنچه تدر دمور

 تی( هرچندکه امکان دارد ارزش و اهم6شود. ) یحاصل م

. برنامه شوندیباشد که آموزش داده م یاز موارد شیآنها ب

رنامه آن در ب یمغفول اصوالً حذف شده است و جا یدرس

برنامه ممکن است آگاهانه و  نیاست. ا یخال یرسم یدرس

 دستور کار کنار گذاشته شود. از یبدون آگاه ای

 یو عمل یمغفول در دو وجه نظر یبرنامه درس یکارکردها

مغفول، دعوت  یبرنامه درس ی. کارکرد نظرشوندیم دایهو

هاست  ستیهستها و ن انیگفتگو م یادآوریو  یشیبه بازاند

از آنچه سبب مغفول شدن برنامه  میکن ییفلت زداتا غ

دعوت به  ینظر ی. وجه دوم کارکردهاشودیم یدرس

و مباحث برنامه  یریگ میتصم ندیدر فرآ لیتخ یریبکارگ

و  ستیآنچه ن دنید یعنیاست  گرید یو هم ساحتها یدرس

 نیو از ا میآن را در ذهن خود تصور کن میتوانیفقط ما م

 یکارکرد نظر کی نی. بنابرامیببر یبه فقدان آن پ قیطر
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به برنامه  اینگاه پو نهیشدن زم دایمغفول، پ یبرنامه درس

و  ستایا یتیرا از وضع یو برنامه درس دخواهد بو یدرس

 یخواهد کرد. کارکردها تیهدا ایپو یتیساکن به وضع

 یبرنامه درس یعنیهستند.  یمنف  یکارکردها شتریب یعمل

سلسله آثار  کیا را متوجه است که م یمغفول مفهوم

 یتهایمحروم لی. تحمکندیم ینامطلوب در نظام آموزش

و خارج از نظام  اشندکه ممکن است ماندگار ب یتیترب

 ( 7چندان قابل جبران نباشد.) یآموزش رسم

مختلف که هر کدام از دو حوزه  قاتیتحق نهیشیپ یبررس

ر گرفته قرا یپنهان و مغفول در آنها مورد بررس یبرنامه درس

 کنند، به طور مثال : یم دییموارد را تا نیا زین

برنامه  ریتأث»با عنوان  ی( در پژوهش2014و همکاران ) ینام

نقش شش  «انیدانشجو یلیتحص شرفتیپنهان در پ یدرس

ارتباط استاد و  -1پنهان را که شامل  یمؤلفه برنامه درس

 یماننقش ساختار ساز -3 انیدانشجو نیارتباط ب -2دانشجو 

ساختار  -6نقش ظاهر دانشکده  -5 یاجتماع طیمح -4

 شدهیبررس انیدانشجو یلیتحص شرفتیبودند، در پ یکیزیف

 یلیتحص شرفتیها با پمؤلفه یتمام نینشان داد ب جیاست نتا

 شرفتیپ نیوجود دارد و تنها ب یداریارتباط معن انیدانشجو

شاهده م یکالس رابطه معنادار یکیزیو ساختار ف یلیتحص

 (8نشد.)

( در مقاله خود با عنوان 1395و همکاران) یجعفر فیشر

بوشهر از نقش برنامه  یعلوم پزشک انیدانشجو دگاهید

نشان داد  یگر یاحرفه یهایژگیپنهان در انتقال و یدرس

سالمت،  یهاستمینامناسب در سطح س یساختار سازمان

اط است و داشتن ارتب یگر یاحرفه ریدر مس یجد یمانع

و  تیو حما قیتشو ستمیاز س یبرخوردار نینمناسب و همچ

 یگر یاکننده حرفه لیمشخص تسه نیداشتن قوان

وزارت بهداشت و  یتیریو مد یسازمان ستمیس یهایینارسا

پنهان در انتقال  یو عدم توجه به برنامه درس یآموزش تمیس

 یگر یاجزء موانع حرفه یگر یاحرفه یهایژگیو

 (9.)باشدیم

و  سی(، هر2018) شیدیبه مطالعات مختلف: ر انیم نیا در

(،برگن هنگاون 2014و همکاران ) دیوی(، د2011ساس)

و  میمر یدیدمجی(،س1394)ینیو ام ی(، مرزوق2009)

 ،یمانی(1393)انی(،احمد1393)نژادی(، مصل1395همکاران)

(، 1391مهر) ی(، محمد1390تاش ) دی( تمج1388) کوین

(، 1392زهرا. ) ،یزدلی یی(، تقوا1392)یمیو رح ینیام

(، جالل 1392موحد و با وفا ) یی(، صفا1392)یانس ،یکرامت

و  یمی،رحی(، شکار1392(، بزرگ و خاکباز)1392) یوند

و  یمحمدباقر ،ی(، رباط1393زاده ) فی(، شر1393غربا)

(، 1395) یمی(، رح1394) یرخاندوزی(، م1394) یحسن

(، 1396رهنما و همکاران) ،(1396) یی(، رضا1395) ییامرا

توان اشاره کرد  یم زی(، ن1397) ی(، زفرقند1396) یصمد

پنهان و  یابعاد مختلف برنامه درس یکه هر کدام به بررس

 مغفول پرداخته اند.

 یگفت برنامه درس دیموارد ، با نیبه همه ا ینگاه  کل کی با

با سالمت جامعه دارد و  یرابطه تنگاتنگ یدر علوم پزشک

 دیآن با یاست که حفظ و ارتقا یارزشمند هیمت، سرماسال

روزمره انسا ن ها محسوب  یزندگ یهاتالش نیجزو مهمتر

 یبرا یبوده و سالمت داریشود. انسان سالم، محور توسعه پا

است،  یضرور یامر یبهره مند شدن انسان ها از مواهب اله

ره آن هموا یحفظ و ارتقا یو تالش برا یلذا توجه به سالمت

 مهم بوده است . تیاولو کی

سطح سالمت و پاسخ  ینظام سالمت، ارتقا یاصل تیمأمور

 ریتحت تأث ازهاین نیمردم و جامعه است .ا یازهایگفتن به ن

 رییتغ وستهیپ ،یطیمح یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد  طیشرا

 زیو عوامل مخاطره آم هایماریب گرید ی. از سوکنندیم

بوده و به خصوص در دوره  رییسالمت دائماً در حال تغ

 ند،ینما یرا تجربه م یعیسر اریتحوالت بس ر84ضحا
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است که بر  یاستدالل نیمهمتر راتییتغ نیبه ا ییپاسخگو

نظام سالمت را متحول و ارتقا داد برنامه جامع  دیاساس آن با

تحقق اهداف برنامه  ینظام سالمت در راستا یآموزش عال

اسناد  یاست که بر مبنا یردراهب یتحول نظام سالمت، سند

 ی، نقشه جامع علم 1404 رانیاز جمله چشم انداز ا یدستباال

سالمت و برنامه تحول نظام  یکشور، نقشه جامع علم

طرح  یاست که در قالب بسته ها دهیگرد نیسالمت تدو

محور به  12مشتل بر  یدر علوم پزشک یتحول و نوآور

ده است.پژوهش کشور ابالغ ش یعلوم پزشک یدانشگاه ها

پنهان و مغفول در  یبرنامه درس یواکاوحاضر قصد دارد با 

گانه طرح تحول و 12 یاستهایو تطابق آن با س یرشته پزشک

 نیمطلوب بر ا یبرنامه درس یالگو یبه طراح ینوآور

 اساس بپردازد.

 روش كار

 یو ابزار گردآور یفیپژوهش حاضر ک کردیرو

متن مصاحبه  لیو تحل فتهایساختار  مهیاطالعات، مصاحبه ن

اساس،با  نیبود که بر ا یعموم یها و مستندات الگ پزشک

حجم نمونه و تعداد آن از  ،یفیدر پژوهش ک نکهیتوجه به ا

و  تیبه حدکفا دنیمحقق تا رس نرویاز ا ستیقبل مشخص ن

 تیبه انتخاب نمونه ادامه داده و در نها عاتاشباع اطال

و  یجمع بند لیبق جدول ذنفر، ط 46مصاحبه ها باتعداد 

بخش در قالب  نیها انجام شده است. در ا افتهی لیتحل

همچون: نقش  ینیمضام یبه بررس ،یگروه ای یمصاحبه فرد

مواد، محتوا و  ،یآموزش یها کولومیپنهان و مغفول کور

استاد، نقش دانشجو در  ینقش  الگو محور ،یمنابع آموزش

 ،یابیو ارزش سیتدر ینقش روش ها ،یریادگی ستمیس

 بیآن، ترک یرساختهایو ز زاتیمکان و زمان آموزش، تجه

تنوع فرهنگ و آداب و  ،یتیکالس و نقش اختالط جنس

و مقررات  نیرسوم در دانشگاه، جو حاکم بر روابط و قوان

و  یو جامعه شناخت یمختلف روانشناخت لموجود، عوام

 ریو تاث یدانشگاه رانیمد یتیریسبک مد ،یاخالق

ارکنان متخصص در آموزش، نقش روابط قدرت و حضورک

و... پرداخته شد. در   یآموزش ستمیدر س ییتناقضات اجرا

 یمحتوا لیتحل ،یعموم یمستندات الگ پزشک یبررس

مختلف  یدر بخشها یپزشک یدانشجو 984کارنوشت 

از  نیمضام نیبا توجه به هم ،ینیبال یو آموزش ها مارستانیب

تجارب( در سال  انیوب)قسمت بگزارش مکت 1600بالغ بر 

 انجام شد. 97-98 یلیتحص

ها  به  افتهی لیو تحل یجمع بند لیطبق جدول ذ ت،ینها در

الگ( با استفاده از  لیصورت ادغام شده )مصاحبه و تحل

 و الندمن انجام شد. میگرنها کردیرو

 نمونه آماری پژوهش: 1جدول 

 عداد كلت تعداد تفكيكی شيوه جمع آوري اطالعات نمونه

 نفر 10 نفر10 مصاحبه فردی اساتید

 نفر12 نفر 12 مصاحبه فردی کارشناسان آموزشی

 نفر24 نفر7 فارغ التحصیالن -focus group دانشجویان

focus group- نفر9 کارآموزان 

 نفر 8 مصاحبه فردی -

 بررسی مستندات الگ پزشکی عمومی

 )پایه/کاراموزی/ کارورزی(

 گزارش1600 97-98یکسال 
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در پژوهش حاضر پژوهشگر ابتدا به  الگو یجهت طراح

از منظر تجارب  یمغفول برنامه درس و ابعادپنهان ییشناسا

 یعلم اتیه یو نظر کارشناسان و اعضا ان،یدانشجو ستهیز

 شده است: یکدگذار لیآن به شرح ذ جیپرداخته که نتا

 کدگذارینمونه متن مصاحبه های انجام شده و : 2جدول شماره 
 كد متن مصاحبه مصاحبه شونده

 ت علمیئهي

 ثال ماومده و  م منطقهکنند که دانشجو از کدا یو اصال فکر نم رندیگ یدر نظر م یمخاطب را کل دیاسات ،موزش دادنآ یتو

ل کدر  یه ولرد دارباهاش برخو شتریب ندهآیکه در  ییزهایچ یداشته باشند تو یاطالعات خاص تر ریمناطق گرمس یدانشجو

اهداف و آرمانها و  اجرا بشه و باید ستینمعموال  ،در سطح آموزش یاون انطباق بوم

نظام  ياستهايس

 یآموزش
 كارشناس

 شیبـوده اگـه پـا گهید یباالخره جا ایدانشکده ما بوده  یسال تو 10بشه بعد استاف بشه،  دنتیخواد رز یاون دانشجو که م 

اش  یعلمـ اتیـه میایخودش الگو هست که بباشه اصال  یعلم اتیه کی به عنوان تونه اصال یفرد م دهیبشه نشون م یدرست

 گـهید نـایاکرد  شیپا شهیهست قشنگ م ستمیس یسال تو 13دانشجو  رنهوگ میندار لیدوران تحص یتو یشی. خب ما پامیکن

 گرفته بشه. میدر باال تصم دیبا ستیکار ما ن

 دانشجو
 «انجام آموزشی مهبرنا در ولی هستند طرح در عمومی پزشک وظیفه حتی بعضا و یدمف بسیار که ها پروسیجر از بعضی 

 «ندارد. جایی اساتید نظر زیر دانشجو توسط آنها
منابع  ، محتوا ومواد

 یمرجع برنامه درس

 دانشجو
 اقعاو یکسری شمندیها عالقه و تخصصش اون خونده که ای رشته اون حتی بودنش تایم آن استاد یک رفتار و اخالق 

 میگیریم الگو ازشون دانشجوها ما برای همه اینا بینن می را مهارتهایش را مندیش عالقه را کارش بینن می ها بچه مهمه

 كارشناس نقش استاد

 نیا مانه است.من و محربفه گرانید مخوادیداره که ن یمشکل کیاصال  ایدارم  دزیگه من ا یدرمانگاه م ادینفر م کی ای 

 وجود یشخصمقانون  جا چیکننده است چون ه نییداره. اصال تع ریتاث هیبق یریادگی یرو یلیاون فرد خ با استادبرخورد 

 گهید زیچ چیو نه ه نهیب یدانشجو م کیکه  ستا هینداره و اون برخورد اول

 ت علمیئهي
 و  گرندیم ادی ،برعکسش ایشون، فتاراخوبه ر گهیچقدر رفتاراشون باهمد ایکه با هم دارند رقابته و  یرفتار استادا باهم و تعامل

 یرند.گاد می . به طور کلی اون هویت علمی  و نحوه ارتباط را از استادا رصد میکنند و یکنند یم یالگو بردار

 دانشجو

 درس سبک. نیست نداشتن وقت ، بحث کنی می رشد بعدی تک کنی توجه درس به فقط باشه قرار اگه دانشگاه توی 

 درس نوع ایدب دارید که هدفی ازای به شما گفت ما به استادا از یکی مثال. ده نمی یاد بهت یکس را درست خوندن

 « .مهمه هم خوندن درس مدل خب یعنی. بدین تغییر را خوندنتون
 نقش فراگير 

 دانشجو

 «تن من که کنه می یانب حتی و دونه می اینکه با هم استاد و نیست تدریس مناسب اصال یا آوره خواب استاد صدای تن وقتی 

 گزینشی شاید من خود بعد بدم درس ای دیگه جور تونم نمی من میگه استاد یا کرد شه نمی هم کاریش و اینجوریه صدام

 «ازش نمیگیرم یاد چیزی چون نرم را ها کالس از خیلی

 « همه  وجود نداره ینها وبین اآموزش بالینی باید در بالین باشه نه در کالس درس و به شکل تئوری ولی خب خیلی وقتا فرقی

رائه اه جای بچی تئوری تدریس می شه و حتی بدون توجه به اینکه می شه از روشهای نوین در آموزش استفاده کرد 

 روش تدريس «اسالید

 كارشناس

 یلیخب بچه ها االن خ up to date نشجو اد هکنیم الیخ ره سرکالس هنوز نگاهش نگاه استاد محوره ، یترن ، ما استادمون م

 تا 40 گهیماستاد  یزیچ یکی ستین نیا کهیدر حال رهیگیم ادیگم دانشجو  یمن م یهر چ گمیکه من م یاون رهیگیم ادی یچ

اره ه دانشجو دک یبرداشت نیا ایگرفتن و ا ادی یکه بچه ها چ میفهم یاجرا م یما تو رنیگیم ادیمتفاوت  زیتا چ 40 ندانشجو

 یلیخ وتاد محور اس یلیخ ینخ نما شده آموزش یبه روش ها میدینه ، خب ما نه هنوز چسب ایده که استاد مد نظرش بو هیهمون

 .میکنیاستفاده م یدستور
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 ت علمیئهي

 ارو ی ده و اونگوش م وقتی سرکالس گزارشات کیس ریپورت برای بچه ها ارائه میدی، دانشجو با انگیزه و عالقه به بحث ها

شکنن  رو کله میسچه ها بتهای بالینی را در مرکز اسکیل لب قراره برگزار کنیم و یاد بدیم دنبال می کنه و یا وقتی مهار

 برای اومدن و انجام دادن

 دانشجو
 «بیمارستان یک باشه داشته مریض بیشتر بیمارستان یک ممکنه فیکسه ها برنامه و نشده توجه بهش بیمارستانی هر بیماران لود 

فضا،مكان،  «باشه متفاوت ریضاشونم نوع باشه داشته مریض کمتر

 يبسترساز

 كارشناس منابع،امكانات،

 مثال  نکهیگذاره، ا ریدانشکده خودمون تاث یتو نایا استیو ر یو ادار یآموزش یکالس ها کتابخونه، فضا یریمحل قرار گ

 یکم باشه ول رشیاولش تاث دیکتابخونه چقدر دورتر از کالسهاست و طبقه دومه ناخوداگاه اثر گذاره، به صورت پنهان، شا

 شه. یم شتریب رشیبه مرور و بلند مدت تاث

 كارشناس
 ادی شتریباعث بشه دانشجو بهتر ارتباط برقرار کنه و ب نیا.ترک هست استاد هم ترکه  دانشجو کیمثال  ،مثال ارتباط با استاد 

 س اون هم صادقه البتهدر واقع یکسان بودن قومیت افراد باعث ایجاد ارتباط شده است برعک رهیبگ
 ی،مذهبیقوم تنوع

 یو طبقات
 علمی ئتهي

 ضربه به خود فرهنگ  نیخب ا ... هیافغان دانشجواون  ! هیاون که افغان ه ... گ استاد وقتی می خواد صحبت کنه مثال می

 فرد را هم نشون می ده میگه  . در واقع استاد به نوعی با استفاده از این کلمه که قومیتزنه  یم رهیگیم ادیکه داره  ییدانشجو

 نگفتن ییجا چیپنهانه که تو ه کولومیکور نایا.  به عنوان مثال گفتم ....  چارهیاون بدبخت ب

 كارشناس

 معاون گروه، کارشناس ، گروه منشی از آموزشی گروه اعضای همه رفتارهای و صحبتها از روزمره طور یه بالین در دانشجو 

 منابع اون و  مرجعه رفتار این.  یادمیگیره دارند باال به یک سال رزیدنت تا دستیاری مسئول و علمی هیات گروه، آموزشی

 توی کنه می پیدا نمود که چیزی یعنی ایناست های العمل عکس و رفتار اصلی کننده تعیین ولی امتحانه موقع فقط مطالعاتی

 .رفتارهاست همین فرد
 جو حاكم بر روابط

 دانشجو
 «رانـد گراند تو که بوکس کیسه یک. میاد حساب به اساتید برای لوکس سرگرمی یک کال اینترن و استاژر هم یآموزش نظر از 

 «. کنی خالی روش رو هات عقده میشه آموزشی غیر و مسخره های

 دانشجو

 وی هفـت در حالیکه دانشگاه محل زندگی دانشجو حـداقل تـشه  یهست که بهش توجه نم یدانشگاه طیدر مح یتوجه به شاد

ساله دانشجوییه و قرار نیست یک بعدی بشیم و فقط درس بخونیم خصوصا که خیلی از بچـه هـا شهرسـتانی هسـتند و سـاکن 

خوابگاهها، اگه قرار باشه دانشگاه برنامه های فوق برنامه نداشته باشه عمال دانشجو بین کـالس و بیمارسـتان و درمانگـاه فقـط 

 در حرکته .

 و  هیـروح یمرخص در صورت استفاده از است و یبازه طوالن یلیکم است چون خ یلیخ بخش ها برخی یها یتعداد مرخص

 . شودیحوصله در تمام بخش حفظ م

  و یا یکسره دانشجو را سرزنش میکنند نبودند لیشان دانشجو قا یبرا یارزش چندان بعضی افراد 

 عوامل روانشناختی

 دانشجو

 ر ها وقتشان به بطالت نگذردژر قبول نکنند تا استاژر ندارند استاژاستاآموزش به  یبرا یبخش زمان دیاگر اسات. 

 استاد باید حضور داشته باشه وقتی اسـتادی اصـال تـوی بخـش دیاستاژر نده ندآی ینم ضیمر تیزیکه سر و یدیطفا به اساتل .

م اون فرد ولی با ویزیت یـک نفـر حضور نداره و همه کاراش رو دانشجوها باید انجام بدن، اخالقی هم نیست که بیمار به اس

 دیگه که عموما دانشجوها هستن، پذیرش بشه.  

 را سـردرگم و  مـاریب بیـترت نیو به ا داردبه نظر خود استاد  ازیو ن نیست ریامکان پذ دانشجویانتوسط  مارانیب یبرخ یریگیپ

 .است یاتفاق دور از اخالق پزشک نی. اشه یرها م تیزیبدون و

جامعه  عوامل

و  یارزش ی،ختشنا

 یاخالق

 دانشجو

 ــ ــات یمتاســفانه برخ ــرا دیاز اس ــال ب ــک یاص ــوزش پزش ــوم یآم ــیاهم یعم ــقا یت ــوده و ن لی ــتندینب ــ س ــا یو حت ــار  نی ــا افتخ را ب

 .کنند یم زیاعالم ن

 تایه کیو صرفا پزشکن، دکترن و به عنوان  ستنین کیما آکادم یاز استادا یلیگم که خ یخونه م یوقتا تو یلیاستش من خر 

 نیهمچـ ینداشته باشن نه! بلکه بـرا تیحتما براشون اهم نکهیکردن آماده نشدن، نه ا سیآموزش دادن و تدر یکه برا یعلم

آمـوزش دادن بـه  یکه ما بـرا یدر صورت ادی( آموزش بteach) یعنی docere شهیاز ر میآماده نشدن، دکتر اگه بگ یکار

 خصصه صرفا.خبره مون مت یعلم اتی. همیشیآماده نم گرانید

 اینـه داره که ای نکته منتها درسیشون برنامه از جدا بشن ریسرچ حیطه وارد میکنه کمک خیلی ما دانشکده توی تحقیقات کمیته 

 کارگاهها این با ها بچه همه االن یعنی کنن پژوهش چطوری اینکه نه بنویسن مقاله چطوری که دیم می اموزش ها بچه به که

و  يمعوامل تحك

 -یتوسعه علم

 یپژوهش



  72سارا صبوری و همکاران             
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 یک شه می ویرایش کمی یه با که بیارن در مقاله یک شکل به بلدن کامال بدی بهشون اطالعات اگه یعنی بنویسن مقاله بلدن

 کـارا ایـن یـادگیری بعـد ها بچه که اینجاست نکته ولی بنویسن بلدن ولی نباشه باال زیاد ایمپکتش شاید حاال بشه چاپ جایی

 گرفتن یاد اونا که نیست چیزی اون پژوهش درحالیکه شدن پژوهشگر یک میکنن فکر

 دانشجو

  وقتی اونقدر تجهیزات آموزشی  کمه و تعداد دانشجو زیاد که ما برای یادگرفتن خیلی از فعالیتها بایـد بـه آمـوزش از راه نگـاه

عالیتهـا را انجـام بـدیم و کردن اکتفا کنیم و اصال شاید نشه خودمون توی اون بخش که هستیم تحت نظارت استاد خیلـی از ف

شاید در موقعیتهایی مجبوریم برای اولین بار یک راست روی بیمار اجرا کنیم اونم در حالی که نمی دونـیم مـثال تـا چـه حـد 

داریم کار رو درست انجام می دیم.البته این موارد گروه یا استاد واقعا خیلی وقتها مقصر نیستند و منابع مالی و تحریم ها به هر 

 ل محدودیت تهیه تجهیزات به وجود آورده حا

تخصيص منابع مالی 

 و عوامل اقتصادي

 دانشجو

  و بر طـرف کـردن موانـع موجـود فرایندهای آموزشیبرای که  ییزحمت ها یبابت تمام ی،کارشناس آموزشمن به شخصه از 

 ممنونم  دنیکشدر گروه 

 كاركنان متخصص  و منظم و دلسوز بودند مسائل آموزشی ریگیپ اریبسو کارشناس  آن هر دو بخش  یمنش

 و توانمند

 كارشناس

 کـه دویـدم مـی استادا دنبال همین برای داشته اهمیت خیلی عمومی پزشکی برام آموزش کارشناس عنوان به شخصا خودم من 

 خـب و بریزیم برنامه این به رسیدن برای باید ما و اینترنیه( ضروری محتوای)must learn این استاژریه must learn این

 ..کنند توجه موضوعات این به آگاهانه اساتید که میشد باعث این

 هيات علمی

 یبعـد ضیمر میخوا یم میفرار بکن میخوا ینم مینیرو بب یبعد ضیمر میخوا یچون م اریب ریتو عکس رو بگ میبگ ضیبه مر 

عکـس نداشـتم  نیـبـه ا ازیـشـدم ن یم قیاگه دق دیکه شایبره و برگرده در حال نیهم به خودم بدم که ا یفرصت کی مینیرو بب

پـروازش بـدن چـون مـثال  یبه اصطالح چطور نییپا ادیکار م تیفیک یعنی دنید ضیمر عیسر. گهیهستش د زهایچ نیمشابه ا

 کیـمهارتهـا هسـتن در واقـع  یسـر هیـ نـامیاز قائم بره امام رضـا خـب ا ایبره قائم  میارجاعش بد میوقت ندارزیاده  ضیمر

 ستیو خوب ن میریگیم ادی میهستند که دار یبد یهازیچ

 يرغي ترفندها

ت و نادرس یعلم

 اهداف يشبردپ

 كارشناس

 نقـش  کیـدانشـجو  یعنـیکـنن،  یمـ یفقط نقش بـاز یعنی دمیمن د زهایچ نیمن فراوان از ا نقدریا اده،یز یشینما یچهره ها

استاد  یجلو ادیطرف م یعنیاش داره،  ینییسال پا یجلونقش هم  کیداره  شییسال باال ینقش جلو کیاستاد داره  یجلو

 هیگردن فالن رهایو همه تقص گهیراست م نیگن ا یکه همه م یگه طور یهم قشنگ دروغ م یلیخ گهیقشنگ دروغ م

 كارشناس
 فـرد  نید ااز همون گروه، بع هیدوست فالن ایبخشه  سیدوست فالن رئ یوصلن مثال فالن ییبچه ها هم هستند که به جا یبعض

 بشه براشون جادیکنه بعد امکان داره اون بره بگه بعد مشکل ا تشیاذ یباهاش کار نداره و اگه کس یکس گهیرا د
 روابط قدرت

 هيات علمی
 دارند را شیهوا همکارشونه فرزند که بعد نیا از استادا ده یم رییتغ دانشجو اون به نسبت را هیبق دید بودن یعلم اتیه فرزند 

  شه یم جادیا براشون تیحساس هیعلم اتیه فرزند که عدبُ نیا از  وهادانشج و

 كارشناس

   دیباتوی بحث های آموزشی به بچه ها میگیم اخالق و خدمت به خلق و... بعد عمال در بالین تبدیل می شه به مرور به اینکه 

 10! یا از تا ادم 10 نیکه از ا میگنمی ینجام بدا دیکار رو با نیکار ا نیا یتا عمل رو بکن 5 نیا ینیرو بب ضیتا مر10 نیا

نه من  میگینداره م تیاصال مشکل داره رضا ضیمر نیبراش فالن کار بشه بابا ا دیبا ضیمر نیمراقبت کنم مثال ا دیبا ضیمر

ه اصل نه هدف برامون شد میما هدف ها رو گم کرد گهیبزنم که کردم د کیت دیو براش با دمکارم رو انجام ب نیخوام ا یم

 بزنم برم کیخوام تا شب نشده کارم رو بکنم ت یخدمت کنم م ضیمر نیخوام به ا میخدمت ، من ن
 تناقضات اجرايی

 كارشناس

 یدانشـکده پزشـک یعلم اتیاستاد خودش عضو ه نهیب یداره م ،راند استادخودش یبخش تو یره تو یما م یدانشجو یقتو 

 ضیمـر یشـئون انسـان یبـرا یزاره و احترام ینم ضیبه مر یاحترام چیاصال ه، ده  میگوش ن ضشیمشهد اصال به حرف مر

. کنـه  یمـ سـهیرو سرک ضیمـر رهیـگ یروش ها رو به کـار مـ نیتر یانسان ریکنه غ یمی، احترام یب یحت عضاو ب ستیقائل ن

باشـد چنـان  نین گفـتن چنـگروه اخالق رفت دیکالس اخالق اسات یکه تو ییدهای؟ اون با رهیگیم ادیدانشجو عمال کدوم رو 

 مسلما باشد ؟ نه

 

 یابعاد پنهان و مغفول برنامه درس یبه طور کل در جمع بند

لفه به ؤم 24  انیکارشناسان و دانشجو دیگزارش شده توسط اسات

 شد: ییشناسا لیشرح ذ
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 یشکپز یمه درسو مغفول در برنادر مورد ابعاد پنهان  یو فرع یاصل یاستخراج شده از کدها ییمعنا یواحدها: 3جدول شماره 

 

 یاستخراج شده از مصاحبه ها و بررس یکدها یدر جمع بند

طرح تحول و  یو تطابق آن بسته ها ییکارنوشت دانشجو

 یبرنامه درس یشد در واقع الگو نیتدو لیجدول ذ ینوآور

 یها یژگیو یدارا دیبا یبا توجه به طرح تحول و نوآور

طرح  یاز آنها در قالب بسته ها یباشد که البته برخ لیذ

 مغفول مانده است: زین یتحول به آنها اشاره شده و برخ

 طرح تحول یبا نظر به بسته ها یبرنامه درس  یها یژگیو یجمع بند: 4ول شماره جد

 نوع برنامه بسته های طرح تحول کدهای اصلی طبقات

 

اهداف و آرمانها و سیاستهای 

 نظام آموزشی

 ترویج نگرشهای خاص حاکمیت در ابعاد مختلف

 گرای ماموریت و هدفمند راهبردی توسعه

 آموزشی برنامه

 و زدایی رزمینی،تمرکزس آمایش

 دانشگاهها توانمندسازی

برنامه 

درسی 

 پنهان
 شفافیت و سازگاری سیاستهای مختلف ابالغی در تفسیرو

 اجرای متفاوت

 

برنامه   مشخص نبودن متصدی و مجری اهداف و برنامه ها

 واحدهای معنایی

نظام  یاستهایاهداف و آرمانها و س

 یآموزش

 یپژوهش -یو توسعه علم یمعوامل تحک زمان آموزش

 تخصیص منابع مالی و عوامل اقتصادی یتینقش اختالط جنس یمنابع مرجع برنامه درس ، محتوا ومواد

و ساختار مدیریتی و دیدگاه مدیران  سبک یو طبقات ی،مذهبیقوم تنوع نقش استاد

 دانشگاهی

 کارکنان متخصص و توانمند حاکم بر روابط جو دانشجو/یرفراگ

 یانو تعامالت دانشجو یگروه بند یکار یندهایمقررات و فرا ین،قوان یستدر روش

درمانگاه  بیمارستان،کالس، دانشگاه، جو یابیسنجش و ارزش روش

 وخوابگاه

 اهداف یشبردپت و نادرس یعلم یرغی ترفندها

 قدرت روابط عوامل روان شناختی یادگیری یاددهی یراهبرد و روشها

 منابع،امکانات، یفضا،مکان، بسترساز

 ها یهو رو یرساختهاز تجهیزات،

 ییاجرا تناقضات یو اخالق یارزش ی،جامعه شناخت عوامل
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درسی   برنامه ریزی پایلوت و شاخصهای پایش برنامه

  سازی شده برنامه کالن و بومی مغفول

 

مواد ، محتوا  ومنابع مرجع 

 برنامه درسی

 به روز بودن مواد و محتوا و منابع برنامه

 در آموزشی های برنامه اعتباربخشی

 کشور پزشکی علوم دانشگاههای

 محور عدالت و پاسخگو آموزش

 گرای ماموریت و هدفمند راهبردی، توسعه

 سالمت عالی آموزش های برنامه

 آموزش در علمی جعیتمر و نگری آینده

 پزشکی

 های دانشگاه بستر در کارآفرینی توسعه

 سوم نسل

 پزشکی آموزش سازی المللی بین

 پزشکی آموزش سازی مجازی

 و زدایی سرزمینی،تمرکز آمایش

 دانشگاهها توانمندسازی

برنامه 

درسی 

 مغفول

 

  استفاده از منابع مرجع و رفرنس

 

 ی با توجهبازنگری مرتب کوریکولوم های آموزش

 به استانداردها و مرزهای دانش

 

توجه به نیازهای  توسعه ای، بومی،منطقه ای و بین المللی 

 سازی

 

 نقش استاد

 شخصیت روانشناختی اخالقی اجتماعی و مذهبی

 آموزش علمی در مرجعیت و نگری آینده

 پزشکی

 حرفه ای اخالق اعتالی

 بستر در ینیکارآفر توسعه

 سوم نسل یها دانشگاه
برنامه 

درسی 

 پنهان

  نوع دیسیپلین و پوشش

  مشاوره ای و الگو محوری

  رعایت مسائل فرهنگی و اجتماعی

  هدایت گری ویادگیری مبتنی بر عملکرد

  آموزش در عرصه

  هدایت آینده شغلی

 

  هویت علمی و یادگیری رفتار آکادمیک

  درست واقدام به موقعتوانایی استدالل بالینی  و تشخیص 
 

  ارتباط با کادر بهداشت ودرمان
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  ارتباط با بیمار و همراهان

  ارتباط با جامعه و پاسخگویی اجتماعی

  ارتباط یا پزشک همکار و سیستم ارجاع

 نقش فراگیر

 یادگیری و دریافت اطالعت محض

 آموزش پاسخگو و عدالت محور

 پزشکی آموزش سازی المللی بین

پزشکی)  علوم آزمونهای و سنجش ارتقا

برنامه  دانشجویان پذیرش نظام در تحول

درسی 

 مغفول

  ویژگی های فردی دانشجو

  خودپنداره تحصیلی

  هدایت تحصیلی مبتنی بر استعدادها و توانمندیهای دانشجو

  جاذبه ها و امکانات و نیازهای جذب دانشجوی خارجی

  ا و محدودیتهای دانشجو درآموزششرایط، توانمندی ه

  سبک یادگیری

  راهبردهای مطالعه 

  انگیزه و پیشرفت

 روش تدریس
سبک تدریس تئوری و بالینی و استفاده از روشهای نوین و 

 فناوری محور

 آموزش زیرساختهای ارتقای و توسعه

 پزشکی

 آموزش پاسخگو و عدالت محور

 سازی المللی بین

 پزشکی آموزش

 ای حرفه اخالق اعتالی

برنامه 

درسی 

 پنهان

 

  توجه به آموزش، یادگیری و دانشجو محوری

 

  مدیریت زمان و اهمیت به آن در آموزش

  تسلط علمی به محتوای درس و پاسخگویی به سواالت

  قدرت انتقال مفاهیم و بیان ساده و روشن مباحث علمی

  مدیریت تعامالت و رفتار در کالس

  توانایی ارتباط بین دروس پایه و بالین

  انتقال مفاهیم اخالق حرفه ای

  احترام به دانشجو و عفت کالم

 روش سنجش و ارزشیابی

 پزشکی آزمونهای علوم و سنجش ارتقا نحوه طراحی سواالت در تعیین شیوه مطالعه دانشجو

برنامه 

درسی 

 پنهان

برنامه   ات کتابخانه ایسنجش مهارتهادر مقایسه با مطالع

درسی    استفاده از شیوه های نوین ارزشیابی
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 مغفول

راهبرد و روشهای یاددهی 

 یادگیری

استفاده از شیوه های نوین وتکنولوژیک یاددهی یادگیری 

 در فعال نمودن فراگیر

 محور عدالت و پاسخگو آموزش

 گرای ماموریت و هدفمند راهبردی، توسعه

 سالمت عالی آموزش های برنامه

 های دانشگاه بستر در کارآفرینی توسعه

 سوم نسل

 پزشکی آموزش سازی مجازی

 برنامه

درسی 

 پنهان

 

ایجاد فضای بارش فکری و اهمیت به کمیته های نخبگانی 

 در هر حوزه

 
برنامه 

درسی 

 مغفول
آموزش و کسب مهارت و توانمندیهای فردی و بین فردی، 

 مدیریتی و بالینی

 

ن، بسترسازی فضا،مکا

 منابع،امکانات،

 تجهیزات،

 زیرساختها و رویه ها

 مساحت و فضای فیزیکی کالس

 آموزش زیرساختهای ارتقای و توسعه

 پزشکی

 های دانشگاه بستر در کارآفرینی توسعه

 سوم نسل

 پزشکی آموزش سازی مجازی

 آموزش مراکز و موسسات اعتباربخشی

 سالمت عالی

 

برنامه 

درسی 

 پنهان

کالس و بخش ها و دسترسی به امکانات در  چیدمان

 بیمارستان و درمانگاهها

 

  استانداردهای کمی و کیفی مورد نیاز آموزش

  فضای پاویون ها مکانهای استراحت دانشجو در کشیکها

  نحوه قرار گرفتن کالسها و آزمایشگاهها و کتابخانه

  تجهیزات و زیر ساختهای آموزش کالسی و یالینی

  فاصله زیاد بین مکان کالسهای تئوری و بیماستانها

  تجمیع امکانات در استفاده بهینه از منابع

  زیرساخت های موجود و یکسان سازی رویه ها

 

  چالشهای مستندسازی

  درمانگاهها و ها بیمارستان در آموزش چرخه بر نظارت

   نسبت بیمار به پزشک و کادر درمانی

  فتهای کاری و ساعات زیاد کاری کادر درمانیشی

 زمان آموزش
 دری قاتیتحقی شگاههایآزما و دانشگاهی کار ساعات

 قیتحق و علم به تیاهم

برنامه  

درسی 
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نقش چیدمان برنامه کالسی در رفتار انضباطی و اهمیت 

 کالس

 پنهان 

 نقش اختالط جنسیتی

برنامه   روابط آزادانه تر بین دوجنس

ی درس

 پنهان

  بدبینی هاو نگاه تک بعدی به روابط بین دو جنس

  تفاوت رفتار اساتید در ارتباط با جنسیت دانشجو

تنوع فرهنگی، قومی،مذهبی و 

 طبقاتی

  آشنایی با زبانها و فرهنگ و آداب و رسوم مختلف

برنامه 

درسی 

 پنهان

  توجه به  قومیت دین و فرهنگها و تشابهات فرهنگی

  رخوردگی و تحقیر فرهنگس

  همگرایی یا واگرایی قومیتی در ارتباطات

  انسجام یا هویت ملی

  شک و شبهه در نوع نگاه به هویت دینی و باورهای مذهبی

  روابط بین دانشجویان جو حاکم بر روابط

برنامه 

درسی 

 پنهان
 

  روابط بین اعضای هیات علمی

  روابط بین کارکنان

  وابط بین دانشجویان و اعضای هیات علمیر

  روابط بین دانشجویان و کارکنان

  روابط بین اعضای هیات علمی و کارکنان

قوانین، مقررات و فرایندهای 

 کاری

 آموزش مراکز موسسات و اعتباربخشی شفافیت ضوابط پوشش دادن به ضعفها ، اصالح قوانین

 سالمت عالی

 محور عدالت و پاسخگو آموزش

برنامه 

درسی 

 پنهان

مرجعیت علمی و  -توجه به اعتبار بخشی بین المللی

 همکاریهای بین دانشگاهها

 

  شیوه نامه جذب و ارتقاء استاد

  شیوه نامه پذیرش و سهمیه قبولی دانشجو

ضمانت اجرایی قوانین و مقررات در جلوگیری از تخلفات 

 و رسیدگی به شکایات

 

 انشگاه،جو کالس، د

 بیمارستان، درمانگاه وخوابگاه

 های دانشگاه بستر در کارآفرینی توسعه پرورش عدالت محوری و تفکر انتقادی

 سوم نسل

 پزشکی آموزش سازی مجازی

 سرزمینی،تمرکززدایی و آمایش

 دانشگاهها توانمندسازی

 محور عدالت و پاسخگو آموزش

برنامه 

درسی 

 پنهان

  جنسیتی نگاه رقابتی تبعیض آمیز و

  جایگاه افراد، شایسته ساالری و روابط قدرت
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  ترویج خودشیفتگی و  رقابت طلبی و منفعت طلبی

  پرورش کار تیمی

  پرورش تفکر انتقادی

 عوامل

 شناختی روان

 کسب مهارتهای زندگی

 پزشکی علوم آزمونهای و سنجش ارتقا

 پزشکی آموزش سازی المللی بین

 محور عدالت و پاسخگو آموزش

 آموزش زیرساختهای ارتقای و توسعه

 پزشکی

برنامه 

درسی 

 مغفول

  نیازهای روانشناختی و عاطفی،فرهنگی، ارزشی و اجتماعی

 

  تصورات،توانمندی ها و رفتار ورودی دانشجویان

  بحث توانمندی سازی مهارتها و برقراری ارتباط موثر اساتید

  مدیریت هیجانات

  ت بحرانمدیری

 عوامل

جامعه شناختی ارزشی و 

 اخالقی

 اخالق در آموزش
 ای حرفه اخالق اعتالی

 

برنامه 

درسی 

 مغفول

برنامه 

درسی 

 مغفول

  اخالق در پژوهش

  اخالق در تشخیص و درمان

  اخالق در برخورد با بیمار

  ظرفیت دروس برای آموزش مفاهیم ارزشی اخالقی

و عملکرد اخالقی اساتید دانشجویان و نظارت بر رفتار 

 کارکنان

 

  نقش جایگاه رشته تحصیلی در انتخاب رشته پزشکی 

 علمی توسعه و تحکیم عوامل

 پژوهشی

 آموزش زیرساختهای ارتقای و توسعه تخصص گرایی

 پزشکی

 آموزش در علمی مرجعیت و نگری آینده

 پزشکی

   دستاوردهای پژوهش در آموزش

  حیه پژوهشی و تربیت پژوهشگرپرورش رو

 

  بحث توانمند سازی آموزشی و مهارتهای علمی اساتید

  جوان و منتورینگ اساتید نیازهای به پرداختن

استفاده ازتکنولوژی و فناوری در یادگیری،آموزش و 

 ارزشیابیِ دانش، مهارت و توانمندی

 

تخصیص منابع مالی و عوامل 

 اقتصادی

بودجه در اهمیت و پیشبرد اهداف، سیاستها میزان تخصیص 

و امکان تهیه تجهیزات مورد نیاز آموزشی درمانی و 

 آموزش زیرساختهای ارتقای و توسعه

 پزشکی

برنامه 

درسی 
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 پنهان تشخیصی

سبک و ساختار مدیریتی و 

 دیدگاه مدیران دانشگاهی

دیدگاه مدیران دانشگاه و دانشکده  و معاونین آنها نسبت به 

 م آموزشیسیست

 
برنامه 

درسی 

 پنهان
دیدگاه مدیر گروه در حل مسائل و دغدغه های آموزشی 

 دانشجویان

 

 کارکنان متخصص و توانمند

 گرای ماموریت و هدفمند راهبردی، توسعه پیشبرد و تسهیل فرایندهای اجرایی و آموزشی

 سالمت عالی آموزش های برنامه
برنامه 

درسی 

 پنهان
  شی گروه و دانشجویانهدایت درست آموز

  شناسایی موانع آموزش

گروه بندی و تعامالت 

 دانشجویان

برنامه   انجمنهای علمی فرهنگی دانشجویی

درسی 

 پنهان
 تاثیر رفتارها و فعالیتهای خودجوش همکالسیها

 

 ترفندهای

 پیشبرد نادرست و علمی غیر

 اهداف به

  شگردهای کسب نمره قبولی
برنامه 

درسی 

 انپنه

  چاپلوسی جهت پیشبرد کارها

  سرهم بندی تکالیف کالسی و وظایف حرفه ای

  دروغگویی و چهره نمایشی در پیشبرد اهداف

 روابط قدرت

برنامه   بچه فالنی بودن

درسی 

 پنهان

  نقش گروه های ذینفع

  منشی محوری

 تناقضات اجرایی

  قوانین و مقررات ابالغی با شیوه اجرایی

برنامه 

درسی 

 پنهان

قوانین و مقررات با اهداف آموزش پزشکی عمومی و 

 وظایف دانشجو در بالین

 

محتوای برنامه وآموزش ها باواقعیت ها و فعالیتهای  جاری 

 در بالین
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 :قابل مشاهده است لیطبقه به شکل ذ 24مضمون و  4پژوهش،در  نیا جیبه دست آمده از نتا یالگو

 
 الگوی کاربردی پیشنهادی بر اساس یافته های پژوهش:  1کلش

 

 یمحتوا ییشاخص نسبت روا ن،یمضام ییجهت روا

(CVR الوشه با )نیاستفاده شد که بر ا ابینفر ارز 20 

نفر  20 یبرا یاساس مقدار حداقل قابل قبول، شاخص محتو

 یم نیاست و اعداد به دست آمده باالتر از ا 42/0 ابیارز

 .قرار گرفت دییمورد تا باشد و
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 شاخص روایی محتوایی: 5جدول شماره 

 

 و نتيجه گيري بحث

پنهان و  یسبرنامه در یدر مطالعه به حاضر واکاو

با  یکاربرد یالگو یدرجهت طراح یمغفول در علوم پزشک

 یمطالعه مورد "یطرح تحول و نوآور یتوجه به بسته ها

که ابعاد پنهان در  میپرداخت "مشهد یدانشگاه علوم پزشک

و ابعاد  یکد اصل 79طبقه و 17شامل  یپزشک یبرنامه درس

د. از به دست آم یکد اصل 43طبقه و  9شامل  ،مغفول آن

از ابعاد پنهان و مغفول  انیدانشجو ستهیتجارب ز یواکاو

طرح در دانشگاه  یشاخص ها ی،برمبنایپزشک یبرنامه درس

به دست  یکداصل 80طبقه و11زیمشهد ن یعلوم پزشک

 کردیبارو یبرنامه درس یالگو یآمد،که بر اساس آن، طراح

حول طرح ت یو مغفول و با نظر به بسته ها نپنها یبرنامه درس

طبقه انجام شد که  24و  یمضمون کل 4شامل  ،یو نوآور

 شد. دییبراساس نظر نخبگان تا یشنهادیپ یاعتبار الگو

(، 10) کوی،نیمانیگذشته،  قاتیهر چند در تحق

 دی(، چوبقلو و تمج12و همکاران) هی(، عراق11) ف،محمدیس

 یی( تقوا15) یمیو رح ینی( ، ام14مهر) ی(، محمد13تاش )

موحد و باوفا  یی(، صفا17)یانس ،ی(،کرامت16زهرا. ) ،یزدلی

(، 20(، بزرگ و خاکباز)19) ی(، جالل وند18)

 ،ی(، رباط22زاده ) فی( شر21غربا) و یمی،رحیشکار

 فی(، شر24)یرخاندوزی(، م23) یو حسن یمحمدباقر

(، 26) یمیپور و رح ی(، جواد25و همکاران) یجعفر

 ی(، صمد29همکاران) (، رهنما و28) یی(، رضا27) ییامرا

و همکاران  ی(، نام32) کنی(، گل31) یزفرقند یعی(،سم30)

ها و ابعاد  یدسته بند انی(، هر کدام به ب34) شیدی(، ر33)

 پنهان پرداختند.  یاز برنامه درس یمختلف

 نیشده در ا یابعاد بررس تیحال جامع نیبا ا

 جهیتوان نت یحال م نیبوده است. در ع شتریب اریپژوهش بس

در  کیآکادم یگرفت که چون هدف همه آموزش ها

درمان  ص،یبه مهارت در تشخ یابیدست تاینها ،یرشته پزشک

در نظام  یریشگیو ارتقا سالمت و پ مارانیب یو بازتوان

 یپنهان در هر حوزه ا یدرس برنامه(، 35سالمت است )

استاد  ،یو الگو محور یگر تیرا در بعد هدا ریتاث نیشتریب

 یم انیدانشجو یگر یاو در ارتقا حرفه ا یدیلو نقش ک

 ز،یپژوهش ن نیا یها افتهیطبق  ان،یم نیگذارد که در ا

 یعلم اتیه ینقش استاد و الگو محور بودن او از نظراعضا

که   یپررنگ بوده در حد اریبس انیوو کارشناسان  دانشج

در حرفه  ییبه سزا د،نقشیاسات یو الگو محور یگر تیهدا

 نیداشته در ع یدرمانگاه یو آموزشها نیبال در یگر یا

 یاددهی یاستاد و راهبردها سیتدر یحال روشها و مهارتها

برد و  یکه او به کار م یابیو سنجش و ارزش یریادگیو 

کارکنان و  ان،یجو حاکم بر روابط استاد با دانشجو یحت

و درمانگاه   مارستانیجو حاکم برکالس، ب نیو همچن مارانیب

او را در اکثر  یگذار ریمه نقش پررنگ استاد و تاثهمه و ه

 CVRشاخص  مضامين

 67/0 یعوامل شکل دهنده برنامه درس

 7/0 یبرنامه درس یمبان

 77/0 یکننده برنامه درس یلعوامل تسه

 73/0 یبرنامه درس یعوامل ناکارامد
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 دهیناد نیموضوع مب نیسازد. البته ا یم انیعرصه ها نما

گذار نبوده و  ریو عوامل تاث یملزومات آموزش ریگرفتن سا

ها  وهیدر ش ینظارت قیدق ستمیحال اگر س نینخواهد بود،  با ا

عملکرد کارکنان،  ،یابیجذب و ارزش یارهایو مع

گذار  ریاعمال شود که ابعاد مختلف تاث دیو اسات انیجودانش

را مورد توجه قرار  یآموزش طیپنهان مح یدر برنامه درس

 یها ییموانع و بهبود نارسا ییدر شناسا یانیدهد کمک شا

خواهد داشت. ضمناً  یسازمان تیریو مد زشآمو ستمیس

سالمت،  یها ستمینامناسب در سطح س یساختار سازمان

است و  یبه اهداف آموزش یابیدست  ریدر مس یجد یمانع

 ستمیاز س یبرخوردار نیداشتن ارتباط مناسب و همچن

 لیمشخص تسه نیو داشتن برنامه  و قوان تیو حما قیتشو

هر برنامه،  یو مجر یدمشخص بودن متص یکننده و حت

در برنامه،  یو منطقه ا یبوم ،یتوسعه ا یازهایتوجه به ن

در کنار توجه به کارکردها و  ،یوزشآم یاهداف و محتواها

استاد،روش  یگر یو حرفه ا ینقش پنهان الگو محور

روش سنجش و  ،یریادگیو  یاددهی یراهبردها س،یتدر

و  رسمکان و جو حاکم بر کالس د ،زمان،یابیارزش

و  یو مذهب یبه نقش اثر گذار تنوع قوم ژهیتوجه و نیهمچن

و عوامل  یناختو جامعه ش یو عوامل روانشناخت یطبقات

با در  ،یآموزش ستمیس کی یپژوهش ،یو توسعه علم میتجک

و سبک ساختار  یو بودجه ا یمنابع مال تینظر گرفتن اهم

توان ضمن  یکارکنان، م یو توانمند یتیریمد ستمیس

اهداف برنامه  یحداکثر شبردیبه پ ییتناقضات اجرا هشکا

ه آموزش ب تیاهم یدر راستا نیبود. بنابرا دواریام یدرس

 راتیپنهان و تاث یبه نقش برنامه درس دیبا ،یعموم یپزشک

 .آن توجه نمود یمنف ایمثبت و 

برنامه  یالگو یها یژگیگفت و دیبا تیدر نها

نظام  یطرح تحول و نوآور یبا نظر به بسته ها یدرس

 شیاز پ یبسته ها فیو تعر نیتدو لیسالمت، مسلما به دل

ه ناممستخرج از بر یولفه هام نیب یشده انطباق خاص نییتع

 یاهمطرح شده در بسته  یپنهان و مغفول و مولفه ها یدرس

وجود ندارد، فقط  یدر علوم پزشک یطرح تحول و نوآور

ابالغ شده به  یاز بسته ها یتوان گفت که در برخ یم

 وپنهان و مغفول اشاره شده است  یموضوعات برنامه درس

 یباب جا نیکه از ا شده آنها را پوشش دهد یدر واقع سع

ه ب یاز مولفه ها یاریبس نکهیاست، کما ا یدواریام یبس

 وت نشده اس دهیدر بسته ها د زین وهشپژ نیدست آمده در ا

ست. ا مانده یپنهان و مغفول برنامه درس راتیهمچنان جز تاث

 و قیسوال تحق نیبا ا یمشابه قیتحق ن،یشیپ یقهایدر تحق

سته ا بپنهان و مغفول ب یه درسبرنام یمولفه ها نیارتباط ب

-د. نش افتی ،یدر علوم پزشک یطرح تحول و نوآور یها

برنامه  یالگو شنهادیپژوهش به صورت پ نیا جینتا 

سته ه ببپنهان ومغفول  با نظر  یبرنامه درس کردیبا رو یدرس

باشد که  ینظام سالمت، م یطرح تحول و نوآور یها

 به آن پرداخته شد. جیقسمت نتا

 

 كر و قدر دانیتش

 ازتمامی کسانی که ما را در انجام مطالعه حاضر یاری

 .تشکر و سپاسگزاری می کنیم د، رساندن

 تضاد منافع

بین نویسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد
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