مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
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بررسی نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارتهای آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال5931

زهره آزادی :دان شجو کار شنا سی ار شد پر ستاری کودکان ،گروه پر ستاری ،دان شکده پر ستاری مامايی ،دان شگاه علوم
پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ايران.
مريم روانی پور* :عضووو أ ت علمی ،گروه پرسووتاری ،دانشووکده پرسووتاری مامايی ،مرکز ت ط طات سي گرم و ری و
عفونی خل ج فارس ،پژوأشکده علوم زي ت پزشکی خل ج فارس ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ايران.
محمدرضا يزدانخواه فرد :عضو أ ت علمی ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،
بوشهر ،ايران.
نیلوفر معتمد :ع ضو أ ت علمی ،گروه پز شکی اجتماعی ،دان شکده پز شکی ،دان شگاه علوم پز شکی بو شهر ،بو شهر،
ايران.
چكیده :توانمندی و بالندگی دانشجويان پرستاری و مامايی بخصوص در زم نهی آموزش به مددجو ک ف ت
مراقبتأای بال نی را افزايش میدأد .اين مطالعه با أدف بررسی نطش برنامه درسی پنهان در انتطال مهارتأای
آموزش به مددجو در دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد .در اين مطالعهی توص فی
ت ل لی 967 ،نفر دانشجوی پرستاری و مامايی که حداقل سابطهی يک ترم کارآموزی بال نی داشته ،به روش تمام
شماری شرکت کردند .ابزار مورد استفاده ،پرسشنامهی م طق ساختهی روا و پايا ،با سه ح طه :تعامالت ،فرصتأای
آموزش و يادگ ری و ارزش ابی بازانديشانه بود .جهت تجزيه و ت ل ل دادهأا از نرم افزار آماری  SPSS v18در سطح
معنی داری  ./50استفاده شد .از مجموع  967نفر شرکت کننده در پژوأش 951 ،نفر از دانشجويان دارای جنس زن
*

با م دوده سنی  33_17سال بودند .ب شترين م انگ ن نمره پاسخگويی دانشجويان ،مربوط به ح طهی تعامالت با
م انگ ن نمره  0/05بود .در بررسی ارتباط رشته ت ص لی با ديدگاه دانشجويان در نمره کل و ح طه ارزش ابی
بازانديشانه ارتباط معنادار آماری مشاأده شد( .)p > 5/50بنابراين برنامه درسی پنهان به ويژه با تمرکز بر تعامالت
میتواند به عنوان يک ابزار آموزشی در انتطال مهارتأای آموزش به مددجو در دانشجويان پرستاری و مامايی در
خدمت مدرسان ،فراگ ران و برنامه ريزان آموزشی جهت دست ابی به اأداف باالتر تعل م و ترب ت قرار گ رد.
واژگان کلیدی :برنامه درسی پنهان ،آموزش به مددجو ،دانشجويان پرستاری و مامايی.

نويسندهی مسؤول :عضو أ ت علمی ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری مامايی ،مرکز ت ط طات سي گرم ری و

عفونی خل ج فارس ،پژوأشکده علوم زي ت پزشکی خل ج فارس ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ايران.
Email: ravanipour@bpums.ac.ir
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مقدمه
آموزش فرآيندی است که شامل شناسايی سطوح
يادگ ری و تصم م گ ری جهت مداخله ت ريع کننده
يادگ ری است (زنده سلي .)1399 ،يادگ ری اصل
زيربنايی أمه پ شرفتأای ان ان در دن ای کنونی
است (سرچمی و أمکاران .)1333 ،يادگ ری را
میتوان به عنوان يک تغ ر به ن بت پايدار در
فرآيندأای ذأنی ،وضع ت عاسفی و يا رفتار به عنوان
نت جهای از تجربه تعريف کرد .يادگ ری فرآيندی پويا
در تمام زندگی است که به واسطهی آن ،افراد دانش
جديد يا مهارتأايی را ک ي میکنند و افکار،
اح اسأا ،نگرشأا و عملکردشان را تغ ر میدأند
(باستبل .)9553 ،از ديد م طقأای آموزشی ،يکی از
راهأای ارتطاء ک ف ت آموزش داشتن ب نش کافی
ن بت به ن وه يادگ ری فراگ ران میباشد (جان نگ،
.)9551
برنامه درسوووی به معنای کل ه ی تجارب ،مطالعات،
ب ثأا و فعال تأای گروأی اسوووت که فراگ ر ت ت
سووورپرسوووتی و راأنمايی آموزشوووگاه انجام میدأد
( شريعتمداری )1333 ،و به عنوان يکی از ستونأای
سووازهی علوم ترب تی ،نطش بی بديلی در عملکردأای
ترب تی داشته است و حتی پا را از قلمرو رسمی بودن
فراتر گذاشته ،فرايندأای غ ررسمی را ن ز در بر گرفته
است (اسکندری .)1339 ،رسالت اصلی برنامه درسی
در نظامأای آموزشووی ،دسووت ابی مخاسيأا به اأداف
غايی آن نظام و ترب ت ان ان مطلوب ا ست (مهرام و
ساکتی.)1337 ،
در اوايل  1735متخ صصأای برنامه در سی ،موفق به
سراحی و ارائهی نظامأايی در خ صوص برنامه در سی
شوودند که موجبات ارائه مفاأ م دق ق و فرآگ ر برنامه
درسوووی در سوووه مطوله کلی برنامه درسوووی آشوووکار
( صريح  ،)Apparentبرنامه در سی عط م(پوچ ،) null
برنامه درسوووی پنهان (م وووتتر ) hiddenرا فراأم
کردند (پورتلی .)1987 ،برنامه درسی آشکار در قالي
سوووند مکتوب و مدون برای تصوووم م گ ری در مورد
اأداف ،م توا و روش أای تدريس و ارزشووو ابی ،به
سووواز ما ندأی فراي ند ياددأی و يادگ ری میپردازد
(عل خانی و مهرم مدی .)1330 ،در شرايط يادگ ری

آشوووکار فراگ ر از قوان ن موجود جهت يادگ ری يک
مهارت آگاه ا ست؛ لذا میکو شد تا ص ح و دق ق آن
فعال ت را به صوووورت أوشووو ارانه فرا گ رد (عبدلی،
 .)1330در حط طت نخ ووت ن تلطی رسوومی از برنامه
درسی أمان برنامه درسی قصد شده است (شوبرت و
ويل ام .)9515 ،برنامه درسوووی پوچ از ديدگاه آيزنر
مفهومی سلبی ا ست که از نظام آموزش ر سمی حذف
شده است (اسم ت و آيزنر ،)9550 ،به عبارتی آن نوع
برنامه درسووی اسووت که در آن نظام آموزشووی به عمد
مطالبی را در برنامهی در سی عر ضه ننمايد و تدريس
نکند يا گزينهأايی را در مورد م توی خاصی پ شنهاد
نکند و يا اين که م توا و مطالي ارائه شوووده مطابق
سوون عطلی فرآگ ران نباشوود (آيزنر .)1797 ،از منظر
جامعه شووناختی ،برنامه درسووی پنهان عبارت ووت از
انتطال ارزشأا و نگرشأای فرأنگی ،مانند سووازگاری
با قدرت ،جر يان أای روزمره و مطررات و ا سا عت از
آن أا (فت ی وا جار گاه و أم کاران .)1330 ،بر نا مه
درسی پنهان انتطال فرصت سلبانه ،ضروری و مشخص
نشوووده رفتارأا و اعتطادأا اسوووت .اين نوع برنامه آن
دسووته از پ امأايی را در بر میگ رد که در خصوووص
حرفهای گرايی ،آداب و رسوم ،مناسي و نطشأای غ ر
ر سمی ،به دان شجويان منتطل می شوند که به عبارتی
بخشووی از جريان اجتماعی شوودن در دانشووگاه اسووت
(نئوتنوس.)9553 ،
از سرفی ترب ت ن روی ان انی کارآمد از وظايف ا صلی
دانشگاهأا م وب می شود .شواأد گوناگون حاکی از
آن اسووت که نظام آموزش عالی در صووورتی از عهده
وظايف خود بر میآيد که از نظر ک ف ت آموزشووی در
وضووع ت مطلوبی باشوود (اسووکندری .)1333 ،آموزش
علوم پزشکی ن ز بخشی از نظام آموزش عالی به شمار
میرود که با ح ات ان انأا سر و کار دارد و با توجه
به جنبهأای کمی و ک فی از اأم ت ويژهای برخوردار
ا ست (اُرُجلو .)1379 ،در آموزش علوم پز شکی زمانی
میتوان از ک ف ت نام برد که دانشووجو به شوواي ووتگی
مورد نظر در أدفأای تع ن شده در برنامه آموزشی
رسووو ده باشووود .به عبارت ديگر آموزش و برنامهأای
آموزشی بايد افرادی را ترب ت کند که به گ ترش روز
افزون دامنه ی اين علم توجه داشووته ،از دانش ،تجربه
و م هارت کافی برخوردار باشووو ند (ع باس زاده و
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برأووانی .)1379،در مطووالعووه ای ديگر خود بر نطش
ا سات د در شکل گ ری ابعاد برنامه در سی پنهان ،از
جمله ارتباط ب ن فردی ،خصووووصووو ات اخالقی و
شخص تی استاد ،ويژگی أای ترب تی و عملکرد ا ستاد
ت ک د کردهاند .أمچن ن مشخص گرديد ،عواملی چون
د يد گاه أای ارزشوووی اسوووات د ،مدير يت خ طا أا،
تعارضأای فرأنگی و ارزشووی ،الگو بودن اسووات د،
تعامل و يادگ ری به عنوان برنامه در سی پنهان وجود
آنأا توسط دانشجويان درک شده و بر نظام آموزشی
ت ث ر داشته است (مصلی نژاد و أمکاران.)1379 ،
داشووتن اسالعات کامل از سوو ر ب ماری و درمان جزء
مهمترين حطوق مددجويان میباشووود و اين اسالعات
بايد بر ا ساس ن ازأای فردی و موقع ت خاص ب ماری
سراحی و اجرا شوووود تا بتواند باعث ايجاد تغ رأای
مطلوب رف تاری گردد (رانک ن .)9550 ،با تو جه به
اأم ت نطش پر ستاران و ماماأا در آموزش به مددجو،
در حال حاضووور موانع ز يادی در ارا ئهی آموزش به
مددجويان وجود دارد .که توانايی اعضوووای ت م درمان
را در آموزش م دود میسوووازند (باسوووتابل.)9553 ،
آموزش به ب مار يکی از بخشأای تخصصی حرفهأای
پرسوووتاری و مامايی میباشووود و در ع ن حال يکی از
م وولول تأای اخالقی پرسووتاران و ماماأا اسووت .به
عالوه اأم ت آموزش به ب مار برای پرسوووتاران در آن
است که بايد اسالعات الزم را به ب مار و ب تگان آنأا
ارائه نمايند (ن کواليدس بومن و ونرزم.)9559 ،
با توجه به نتايج برخی ت ط قأا در مراکز بهداشوووتی
درمانی ايران ،رسوووالت مهم آموزش به ب مار به خوبی
انجام نمیشوووود و از اين م ووو له نه تنها ب مار بل که
خانواده وی و جامعه أم رنج میبرد (گودرزی و فرج
اللهی .)1333 ،فردی که در ز مان ب ماری آموزش
مورد ن از خود را دريافت میکند ،بخاسر برآورده شدن
يکی از ن ازأای ان انی خود اح اس امن ت و آرامش
میک ند؛ لذا م روم نمودن او از اين اسال عات ،عملی
غ ر اخالقی است (برأانی .)1330 ،پرستاران و ماماأا،
از نظر قانونی م لول فراأم کردن اسالعات دق ق و به
موقع برای ب ماران أ وووت ند و اين نه تن ها بخش
حر فه ای کار پرسووو تاران و ما ما أا ،بل که يکی از
م لول تأای اخالقی آنأا میبا شد و به عنوان مرکز

29

ثطل وظايف أمه حرفهأای بهداشووتی شووناخته شووده
ا ست؛ به سوری که از برنامهأای مراقبتی ا سا سی در
س تم درمانی است (نوحی و پورابولی .)1375 ،علی
رغم اأم ت زياد آموزش به ب مار ،در حال حاضووور
شواأد موجود ب انگر اين واقع ت است که پرستاران و
ماماأا ن بت به آموزش به ب مار نگرش مثبت و بارزی
از خود نشان نمیدأند(نوايی.)1397 ،
با توجه به مطالي ب ان شوووده توجه به نطش بر نامه
در سی پنهان در انتطال مهارتأای آموزش به مددجو،
در رشووتهأای پرسووتاری و مامايی که سوواختار نظام
سوووالمت را تشوووک ل میدأند ،حائز اأم ت بوده و
میتواند نشانگر ک ف ت مراقبت در يک مرکز آموزشی
درمانی با شد .اين مطالعه با أدف برر سی نطش برنامه
در سی پنهان در انتطال مهارتأای آموزش به مددجو
در دانشووجويان پرسووتاری و مامايی دانشووگاه علوم
پزشکی بوشهر انجام شد.

مواد و روشها
پژوأش حاضووور يک مطالعهی توصو و فی ت ل لی
میباشوود که به صووورت مططعی در سووال ت صوو لی
 1370_70اجرا شد .جامعه مورد مطالعه دان شجويان
پرسوووتاری و مامايی بوشوووهر بودند که در زمان انجام
پژوأش حداقل يک واحد را به صوووورت کارآموزی در
م ط بال نی ب مار ستانی گذرانده با شند .مع ار ورود
نمونهأا شووامل دانشووجويان شوواغل به ت صوو ل در
ر شتهأای پر ستاری و مامايی دان شگاه علوم پز شکی
بوشووهر ترم (  6 ، 0 ،9و  )3بودند که به روش نمونه
گ ری تمام شوووماری مورد مطالعه قرار گرفتند .مع ار
خروج نمونهأا از مطالعه حضووور دانشووجو به صووورت
مهمان يا انتطالی از ساير دان شگاهأای علوم پز شکی
کشور در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود.
ابزار مورد استفاده پرسشنامه م طق ساخته بود که
سراحی و روان نجی آن سی چهار مرحله مطابق روش
والتز (والتز و استرکلند )9515 ،انجام گرديد .در
مرحلهی اول با مطالعهی أدفمند و مرور مطاالت
مربوسه مفهوم برنامه درسی پنهان و مهارتأای
آموزش به مددجو تعريف شد .در مرحله ی دوم با الهام
از يافتهأای أم ن مفهوم که در مطالعهای ديگر به
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صورت مطالعه آنال ز م توای ک فی صورت گرفته بود
و أمچن ن متون و پرسشنامهأای مختلف موجود در
زم نه برنامه درسی پنهان سلالأای مربوط به
پرسشنامه سراحی گرديد.
پرسشنامه دارای دو بخش میباشد:
الف) اسالعات فردی شامل سن ،جنس،
وضع ت ت أل ،رشته ت ص لی ،سنوات ت ص ل و سابطه
کار بال نی (کار دانشجويی ،به ار) ،سنوات سابطه کار
بال نی.
ب) پرسشنامه اصلی نطش برنامه درسی پنهان
در انتطال مهارت أای آموزش به مددجو در سه م ور
 .1تعامالت (پرستاران ،دانشجويان ،اسات د ،پزشکان و
سايرين) .9 ،فرصتأای آموزش و يادگ ری و)3
ارزش ابی بازانديشانه میباشد .پرسشنامه با  35گويه
سراحی شد که در مراحل سنجش روايی و پايايی
پرسشنامه ،جمالت برخی از گويهأا با جملهأای
مناسي تر جايگزين شد.
ج) تعامالت (دانشجويان ،اسات د ،پزشکان و
سايرين) :اين ح طه ت ث ر تعاملأا در انتطال
مهارتأای آموزش به مددجو ازسريق برنامه درسی
پنهان ،از ديدگاه دانشجويان پرستاری و مامايی مورد
سنجش قرار میدأد و 19گويهی اول پرسشنامه را
شامل شد.
د) فرصتأای آموزش و يادگ ری :اين ح طهت ث ر فرصتأای آموزش و يادگ ری را در انتطال
مهارتأای آموزش به مددجو از سريق برنامه درسی
پنهان از ديدگاه دانشجويان پرستاری و مامايی مورد
سنجش قرار میدأد و از گويهی  13تا  90مشخص
شده است.
ه) ارزش ابی بازانديشانه :اين ح طه ت ث ر
ارزش ابی بازانديشانه را در انتطال مهارتأای آموزش به
مددجو از سريق برنامه درسی پنهان ،از ديدگاه
دانشجويان پرستاری و مامايی مورد ارزيابی قرار
میدأد و  6گويهی آخر پرسشنامه ح طهی ارزش ابی
بازانديشانه را مورد سنجش قرار داد .تمام گويهأای
پرسشنامه به صورت ل کرت  0درجهای(1به معنی
کامال مخالفم 9 ،به معنی مخالفم 3 ،به معنی نظری
ندارم 0 ،به معنی موافطم و  0به معنی کامال موافطم)
سبطهبندی شد.

در ح طهی تعاملأا کمترين نمره  19و ب شترين
نمره ،65در ح طه فرصتأای آموزش و يادگ ری
کمترين نمره 19و ب شترين نمره  ،65در ح طهی
ارزش ابی بازانديشانه کمترين نمره  6و ب شترين نمره
 35بود .پرسشنامه سی مراحل مختلف روا و پايا شده
و شاخص روايی م توايی CVI=0.85و ن بت روايی
م توايی  CVR=0.91به دست آمد .أمچن ن برای
بررسی أم انی درونی پرسشنامه ،از يک گروه تصادفی
 15نفری از دانشجويان واجد شرايط با استفاده از نرم
افزار  SPSS version 18ضريي آلفای کرونباخ ./79
م اسبه شد .پايايی ثبات با استفاده از آزمون مجدد ،با
فاصلهی زمانی دو أفته انجام شد که معادل يک
م اسبه گرديد.
پس از تصويي پروپوزال ،با ارائهی معرفی نامه از معاونت
م ترم پژوأشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به رياست
م ترم دانشکده پرستاری و مامايی و اخذ اجازه انجام
مطالعه؛ پژوأشگر با ک ي اجازه از اسات د م ترم گروه
پرستاری و مامايی قبل از شروع کالس يا پس از پايان
کالس ،با ارائهی توض حأای الزم پرسشنامه در يک
مرحله توسط پژوأشگر در اخت ار شرکت کنندگان در
پژوأش قرار گرفت که پس از تکم ل پرسشنامهأا در
حضور پژوأشگر ت ويل گرديد .جهت استفاده از
روشأای آماری به سطوح موجود در پرسشنامه امت از
داده شد .تنها از گويهأای مثبت استفاده شد ،امت از دأی
بدين صورت بود که به پاسخ کامال موافطم امت از ،0
موافطم امت از  ،0نظری ندارم امت از ،3مخالفم امت از 9و
کامال مخالفم امت از  1تعلق گرفت.

يافتهها
بجز چند پرسشنامه که يک يا دو مشخصه جمع ت
شناختی را کامل ننوشته بودند ،کل ه دانشجويان
پرسشنامهأای تکم ل شده را به پژوأشگر برگرداندند
(نرخ پاسخگويی  77درصد) .از 963دانشجوی
پرستاری و مامايی ترمأای  6 ،0 ،9و  3مورد مطالعه
90/7درصد مذکر و  90/9درصد ملنث بودند91 .
درصد از شرکت کنندگان مجرد و مت أل ن  97درصد
از افراد را تشک ل دادند .م دودهی سنی شرکت
کنندگان  17_33سال بوده است .از مشارکت کنندگان
در مطالعه  %13/9در کل سابطهی کار بال نی داشتهاند
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م انه  1سال م اسبه شد (با توجه به اينکه توزيع دو
متغ ر سن و سنوات خدمت بال نی از توزيع نرمال
برخوردار نبودهاند م انه ن ز م اسبه شده است).
(جدول)1

که از اين تعداد 95نفر به ار و  19نفر کار دانشجويی
داشتهاند (جدول .)1أمچن ن م انگ ن و ان راف مع ار
سن  91/33 ± 1/67با م انه  99سال و م انگ ن و
ان راف مع ار سنوات خدمت بال نی 1/71 ± 9/59با

جدول .5مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه

فراوانی

داده های

درصد

تعداد

دموگرافیک
مذکر

76

42/3

مؤنث

405

62/6

مجرد

583

60/8

متأهل

68

43/4

ترم 4

25

51/4

ترم2

84

90/1

ترم7

68

43/0

ترم8

78

41/9

بدون سابقه

494

87/4

بهیار

40

6/2

کار دانشجویی

56

7/9

پرستاری

569

72/11

مامایی

31

91/22

جنس*

وضعیت تأهل*

ترم تحصیلی

سابقه خدمت بالینی

*رشته تحصیلی

* 1-9نفر جنس ،وضع ت ت أل و رشته ت ص لی را تکم ل نکرده اند ،لذا تعداد کمتر از  967نفر است.

ف صتهدی آمننش ش ددگی ی د د ن شد )p < 5/50( .ان نه
ن کل ش ن ی حیطظی اهن یدبی بدناند شدنظ بین دانشان دو
دش ه نظ اخنالف آمدهی معندداهی دا ت( )p > 5/50( .جدشل
)2

جهت تع ن و مطاي ووه ديدگاه دانشووجويان پرسووتاری و
مامايی بو شهر درباره نطش برنامه در سی پنهان در انتطال
م هارت أای آموزش به مددجو ،اختالف آماری مع ناداری
ب ن دانشجججان دو دش ه جججنظ ان نه ن ی حیطظی تعدملهد ش

جدول . 4مقایسه دیدگاه دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی درباره نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارت های آموزش به مددجو
رشته تحصیلی
متغیر
مامایی

پرستاری

Z

p value

حیطه
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تعامالت

2/29

0/48

2/99

0/98

-5/34

0/012

فرصت های آموزش و یادگیری

2/98

0/98

2/92

0/99

-5/76

0/03

ارزشیابی بازاندیشانه

2/24

0/24

2/49

0/25

-2/40

0/005

نمره کل حیطه ها

595/89

3/58

546/28

50/19

-9/63

0/005
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در بررسوووی م انگ ن و ان راف مع ار نمره ی ح طه أا و
نمرهی کل ،ب شترين م انگ ن مربوط به ح طهی تعامالت
( )0/05 ± 5/39و کمترين م انگ ن مربوط به ح طهی
ارزشووو ابی بازانديشوووانه بود ( .)0/36 ± 5/03در واقع با
اأم ت ترين ويژگی مهارتأای آموزش به مددجو مربوط
به ح طهی تعامالت میباشد (جدول )3
جدول  .9میانگین و انحراف معیار نمرات کل و حیطههای نقش برنامه
درسی پنهان در انتقال مهارت آموزش به مددجو
شاخص
میانگین

انحراف معیار

حیطه ها
تعامالت

2/20

0/94

فرصت های آموزش و یادگیری

2/96

0/97

ارزشیابی بازاندیشانه

2/97

0/29

590/95

3/88

نمره کل حیطه ها

بحث و نتیجهگیری
در اين مطالعه نطش برنامه در سی پنهان در انتطال
مهارتأای آموزش به مددجو از ديدگاه دانشوووجويان
پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال
 1370مورد برر سی قرار گرفت .در مطاي ه نمره کل و
نمرات سوووه ح طه برنامه درسوووی پنهان در انتطال
مهارتأای آموزش به مددجو م شخص شد نمره کل و
نمرهی ح طهی ارز ش ابی بازاندي شانه ب ن دان شجويان
دو ر شته پر ستاری و مامايی اختالف آماری معناداری
دارد .م انگ ن وزنی أريک از ح طهأا ن ز م شخص کرد
ب شترين م انگ ن مربوط به ح طهی تعامالت بوده که
اين ح طه را با اأم تترين ويژگی مهارتأای آموزش
به مددجو ب ان میکند .کمترين م انگ ن مربوط به
ح طهی ارزش ابی بازانديشانه بود .درصد باالی پذيرش
از دانشجويان بومی ،توجه اسات د به تعامالت و برقراری
ارتباط مناسي با مددجو و گ تردگی ح طه ی تعامالت
در ارتباط أای اجتماعی در مطالعه حاضووور میتواند
ديدگاه دانشووجويان را به سوومت تعامالت کشوو ده تا
ب شترين اأم ت را در برنامه درسی پنهان داشته باشد.
در حط طت دانشووجويان؛ تعامالت اسووات د با يکديگر ،با
مددجويان ،با پرسنل ،با ساير افراد ت م درمان و حتی با
خود دانشووجويان را به عنوان بخشووی از برنامه درسووی
پنهان پذيرفته و آموختهاند در آموزش به

مددجو چگونه ملثر عمل کنند .در اين مورد معتطدند
که دانشجويان پرستاری خصوص ات شخصی پرسنل و
م ط کار را به عنوان عوامل مهم يادگ ری خود ب ان
میکنند که به صورت پنهان به آن أا منتطل شده است
(اتووک و أمکوواران .)9555 ،م موودی مهر و فت ی و
ا جار گاه ( )1337معت طد ند که يادگ ری أای پن هان
میتواند بر روابط ب ن فردی پزشوووکان و تصوووم مأای
درمانی آنأا ت ث رگذار با شد .أمچن ن ا ستاد ،دان شجو،
مکان ف زيکی و روش تدريس ،روش ارزش و ابی م توا و
قوان ن و مطررات در قالي برنامه درسی پنهان ب ان شده
اسووت (مهرام .)1333 ،مصوولی نژاد و أمکاران ()1373
در بررسووی برنامه درسووی پنهان از ديدگاه اسووات د 0
ح طه را عنوان می کند که ح طهی دوم آن ارتباط ب ن
فردی اسوووت .در م طال عه مصووولی نژاد يکی از عوا مل
ت ث رگذار بر شکل گ ری ابعاد برنامه در سی پنهان ،نوع
رابطه ب ن استاد و دانشجو و رابطهی او با أمکاران است
و رعايت احترام به زير دسوووتان ،ب ماران و أمراأان به
عنوان يک ب عد مهم اخالقی مورد تو جه قرار گرف ته
اسووت؛ أمچن ن از ديدگاه اسووات د ارتباسات غ ر کالمی
آنأا میتواند نشوووان دأنده ت ووولط ،اعتماد به نفس و
ب ان اح وواسأای آنأا ن ووبت به مطالي علمی و جو
حاکم بر م ط کالسووی باشوود ،که با نتايج حاصوول از
مطالعه حاضووور أم وووو بوده و در گويه أای ح طهی
تعامالت به آنأا اشوواره شووده اسووت .میتوان از نتايج
حاضووور دريافت ،درک گويهأای ح طهی تعامالت برای
دانشووجويان ملموستر و کاربردیتر بود و دانشووجويان
تجرب ات ب شوووتری در ح طه ی تعامالت داشووو تهاند.
گ دمن ( )1777معتطد است که يادگ ری در م طأای
بال نی در دانشوووجويان پرسوووتاری از اأم ت ويژه ای
برخوردار اسوووت .مکس ول ( )1779معتطد اسوووت که
تعامالت موجود دانشوووجويان در خوابگاه باعث أمدلی
ب ن دانشجويان شده و برنامه درسی پنهان ت ث ر زيادی
بر يادگ ریأای آنأا در خوابگاه دارد .که نطش تعامالت
دانشوووجويان برای يادگ ری پنهان را ب ان میکند اما
اشووووارهای به يادگ ری م هارتی خاص ندارد که در
مطالعهی حاضر به صورت اختصاصی نطش برنامه درسی
پن هان در انت طال م هارت آموزش به مددجو از د يد گاه
دانشجويان مورد بررسی قرار گرفته است.
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لبالنس در مطالعه خود بر روی برنامه درسووی پنهان در
برنامه سي اورژانس از سريق يک مطالعه پ مايشوووی و
س و س مصوواحبه از سريق گروه متمرکز با دسووت اران و
اسوووتادان ،عمدهترين پ امأای دريافت شوووده در برنامه
درسوووی پنهان در ارتباط با ب ماران را به صوووورت بی
احترامی به ب ماران ،خنديدن به آنأا و سوورزنش آنأا
ب ان کرد( .)9559در مطالعهی حا ضر ن ز به حفظ عزت
نفس و کرا مت مددجو ح ن آموزش به او در ح طهی
تعامالت به عنوان برنامه در سی پنهان ا شاره شده ا ست
که دانشوووجويان در يادگ ریأای پنهان خود میآموزند
ب مار يک ج ووم ن ووت و برای برقراری ارتباط و جلي
رضووايت او میکوشووند و ن ازأا و نظرأا او را در آموزش
مورد توجه قرار میدأند .سراحی فرم ر ضايت اقدامأای
ح اتی ن ز يکی از مصووواديق توجه به کرامت ان وووانی
می باشووود .توجه به ابعاد ان وووانی مددجويان به عنوان
برنامه درسوووی پنهان يکی از مهم ترين زوايای مطالعه
میباشد.
بر اسووواس مطالعه تطوايی يزدلی ( ،)1379در تعامالت
اسوووتاد و دانشوووجو ،بايد به اين مهم توجه داشوووت که
فراگ ران ارزشأا ،أنجار أا و سرز تفکرأای خاص را به
سور پنهان از اسووات د میآموزند و با دورب نأای ذأنی
خود از رفتار اي شان ف لم برداری و پس از تف ر ،آنأا
را درونی میکنند .لذا توجه به ارتباط متطابل اسوووتاد و
دان شجو به عنوان مهمترين عامل ت ث رگذار در يادگ ری
دانشووجويان ،اسووات د با ايجاد فضووا و جوی باز و دادن
ا ستطالل و آزادی عمل ب شتر ،فر صتی برای م شارکت
دانشوووجو يان فراأم میکن ند تا از اين سريق مو جي
تطويت اعت ماد به نفس و يادگ ری ملثرتر آنان گردند.
أمچن ن به کارگ ری روش أای آموزشوووی فعال مانند
حل م ووو له و مباحث کالسوووی ،زم نه الزم را برای
ف عال ت أای گروأی و تطو يت عزت نفس و يادگ ری
ملثر فراأم نموده.
در مطالعهی حاضوور دانشووجويان نطش برنامه درسووی
پن هان را در انت طال م هارت أای آموزش به مددجو در
قالي ح طهی فر صتأای آموزش و يادگ ری ن ز مطرح
کرد ند .دانشوووجو يان در م ط بال ن برای آموزش به
مددجو ن از به ايجاد فرصت در جهت ن از سنجی و لزوم
آموزش به مددجو دارند .به روز بودن اسالعات آموزش
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دأنده ،داشتن الگوی مناسي در جهت يادگ ری فرايند
آموزش به مددجو ،ايجاد م ط منا سي ،تع ن تکال ف
مرتبط با موضوووع و حمايت از دانشووجو برای آموزش به
مددجو از موضوووعاتی بودند که دانشووجويان در فرايند
آموزش به مددجو در قالي برنامه در سی پنهان به آنأا
توجه داشوووتهاند .رضووووانی عمدهترين بارأای ارزشووی
ناخواسته و نا مطلوب برنامه درسی پنهان را ايجاد تلطی
رسمی بودن در درس ،نداشتن جنبه ترب تی موضوعات
ارايه شده ،ايجاد نگرش منفی ن بت به درس و توجه به
روت ن گرايی ب ان میکند .أمچن ن وی در خصووووص
ا ستفاده از عناوين تکراری در سرح مو ضوعات در سی و
عدم جامع ت در معرفی الگوأای عملی در کنار تدريس
از مللفووهأووای پنهووان برنووامووه درسوووی مطرح کرده
اسووت()1330؛ که با نتايج حاصوول از مطالعه در زم نه
فرصووتأای آموزش و يادگ ری در قالي برنامه درسووی
پنهان أم و بوده است .پ رسون ( )9511برنامه درسی
پن هان را شوووا مل مواردی از قب ل سراحی کالس أا،
نگرشأا و سوووبک أای يادگ ری و موارد ديگر می داند
که معتطد است برخی برنامهأای درسی پنهان ،با ارائه و
برخی با عدم ارائه تدريس میشوووند که توجه به م ط
در انتطال دانش ،از سريق برنامه درسوووی پنهان ،ديدگاه
پ رسون با نتايج مطالعه حاضر أم سو بوده است.
در سوووم ن ح طه ،ارزشوو ابی باز انديشووانه از ديدگاه
دانشوووجويان در انتطال مهارت أای آموزش به مددجو
مورد بررسی قرار گرفت .ارزش ابی بازانديشانه ،به عنوان
فراي ندی از در يا فت بازخورد أای مت عدد از ن تايج
ارزش و ابی دانشووجو توسووط مربی خود يا ديگر افراد در
م ط آموزشوووی و درک از اأداف أر ارزشوو ابی ،به
بازب نی نطاط ضووعف و قوت دانشووجو توسووط خود بر
میگردد .گويه أای سراحی شوووده در اين ح طه که با
توجه به ديدگاه دانشجويان سراحی شد شامل :ارزش ابی
از سريق مشووووا أدهی تغ ر رف تار ،در يا فت بازخورد
مناسوووي دانشوووجو از سووووی مربی ،پرسووونل يا ب مار،
بازخوردأای حاصل از س تم ارزش ابی حاکم بر م ط
آموز شی ،وجود س تمأای ت شويق و تنب ه پر سنلی،
تخص و ص بخشووی از نمره ارزش و ابی نهايی دانشووجو به
اجرای فرايند آموزش به مددجو و ن وه بازخورد حا صل
از ارزش ابی عملکرد اسات د ،پرسنل ،دانشجويان ،پزشک
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م عالج و ديگران در راب طه با مطو له آموزش به مددجو
بوده که عملکرد دانشوووجو در زم نه م ووولول ت م وله
پايش میشووود .دانشووجويان اذعان داشووتند که ن وه
ارز ش ابی عملکرد آنأا در شکلگ ری ديدگاه آنأا در
انتطال مهارتأای آموزش به مددجو ملثر بوده اسوووت.
تطوايی يزدلی و أمکاران در مطالعه خود در مورد نطش
ارزشووو ابی در برنامه درسوووی پنهان اظهار میدارد که
ارزشووو ووابی تراکمی منجر بووه عوودم تالش م وووتمر
دانشوووجويان ،کاأش اعتماد به نفس و ام د به موفط ت
در آنأا میگردد .ش وهأای ارز ش ابی ،قابل ت ت شديد
فشووارأای روانی ،اضووطراب و بروز رفتارأای تکانشووی و
افزايش تنش در دانشوووجويان را داراسوووت( .)1379اين
يافتهأا با نتايج پژوأش مشابه انجام شده توسط ام نی
و أمکاران ن ز أم و است (.)1375
به اين ترت ي نت جهگ ری می شود که مدرس ن در أمه
حال به ت ث ر ساير سطوح برنامه درسی بر برنامه درسی
رسمی توجه داشته باشند .که در اين م ان به ويژه ت ث ر
بر نا مه درسوووی پن هان جای ت مل دارد ،چ نان که
مهرم مدی معتطد اسووت که کوشووش برای به تصوووير
کشووو دن ن تايج يادگ ری يا تجر به أای يادگ ری
يادگ رندگان بدون توجه به دو برنامه درسووی پنهان و
پوچ ،در کنار برنامه در سی ر سمی،کو ش شی ناقص و
نافرجام اسووت و أرگز اين عرصووه را به شووکل جامع و
کامل به تصوووير نمیکشوود (مهر م مدی .)1339 ،از
سرفی کوأن ن ز معتطد اسوووت که ب مارسوووتانأای
آموزشی بايد در ح طه پاک ازی م طأای آموزشی از
عملکردأای غ ر حرفهای کار و تالش نمايند (کوأن،
 )9556چرا که در چن ن جريانی دان شجويان حوادث و
رويدادأايی که در بخشأای بال نی به وقوع میپ وندد
را م شاأده کرده و ممکن ا ست به پذيرش ،و عمل بر
مبنای آن مبادرت میورزند .بنابراين برنامه درسوووی
پنهان میتواند به عنوان يک ابزار آموزشووی در انتطال
م هارت أای آموزش به مددجو و به ويژه با تمرکز بر
ح طه ت عامالت ،در ک نار فراأم نمودن فرصوووت أای
مت عدد يادگ ری و بازا نديشوووی بر فراي ند أای مختلف
ارز ش ابی در دان شجويان پر ستاری و مامايی در خدمت
مدرسان ،فراگ ران و برنامه ريزان آموزشی قرار گ رد .از
نطاط قوت اين مطالعه ،نو و جديد بودن مو ضوع مطالعه
و توجه خاص به برنامه درسی پنهان با م وريت آموزش

به مددجو در آموزش رشووتهأای پرسووتاری و مامايی با
توجه به ماأ ت بال نی آن أا می باشووود؛ که پويايی
آموزش دانشووجويان پرسووتاری و مامايی را به ويژه در
ح طه تعامالت به دنبال خواأد داشووت .اگر چه أم ن
مو ضوع نو بودن م دوديتأايی برای مطاي ه يافتهأا با
سووواير م طال عه أای مشوووا به اي جاد کرده بود .از ديگر
م دوديت أای مطالعه میتوان به عدم امکان تعم م
ن تايج به دل ل نمو نهگ ری از يک م ط م دود ،به
ساير دان شگاهأا و مراکز آموزش پر ستاری و مامايی و
أمچن ن م دود بودن مطالعه به مهارتأای آموزش به
مددجو و ناگفته ماندن ساير زوايای آموزش پرستاری و
مامايی اشاره کرد .پ شنهاد می شود مطالعهأای ديگری
در ح طه ی آموزش پرسووو تاری و مامايی ،با تو جه به
برنامه درسوووی پنهان با جمع ت ب شوووتر برای تعم م
پذيری بهتر و در سوواير دانشووگاه أای علوم پزشووکی و
أمچن ن ساير رشتهأای پزشکی و پ راپزشکی به دل ل
ماأ ت حرفهای صورت گ رد.

مالحظات اخالقی
جهت رعايت اخالق پژوأش ،اجازه از دانشووجويان
جهت شرکت در پژوأش ک ي شد و اأداف پژوأش
برای کل ه شرکت کنندگان در پژوأش ت شريح گرديد.
به منظور م رمانه ماندن اسالعات نام و نام خانوادگی
در پرسووشوونامه ق د نشووده و به شوورکت کنندگان در
پژوأش در مورد م رمانه ماندن کل ه اسالعات ک ووي
شده اسم نان داده شدکه تنها در زم نهی پژوأش از
اسالعات اسوووتفاده خواأد شووود .أمچن ن به کل هی
شرکت کنندگان در پژوأش اسم نان داده شد که در
صورت درخوا ست ،خال صهای از نتايج حا صل از اين
پژوأش در اخت ارشان قرار داده خواأد شد.

تقدير و تشكر
اين مطاله حا صل از پايان نامه کار شنا سی ار شد
پرستاری زأره آزادی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
با شووماره 1600در تاريخ 1370/3/10میباشوود که با
حمايت معاونت م ترم پژوأشی دانشگاه اجرا گرديده
ا ست .م طقأا از کل ه دان شجويان شرکت کننده در
اين م طال عه و أمچن ن م عاو نت م ترم پژوأشوووی
دانشوووگاه در حمايت مالی برای اجرای اين پژوأش
س اسگزاری و قدردانی مینمايند.
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The Role of Hidden Curriculum in Transferring Training Skills to assistant
patient in Nursing and Midwifery Students at Bushehr University of Medical
Sciences in 2016
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Abstract: Empowerment and development of nursing and midwifery students’ talents
especially in the field of patient education to patient assistant will increase the quality of
clinical care. This study aimed to determine the role of hidden curriculum in transferring
the skills of patient education among nursing and midwifery students of Bushehr
University of Medical Sciences. In this cross-sectional study, 269 nursing and midwifery
students who had at least one clinical internship semester were participated by consensus
sampling. We used a valid and reliable questionnaire with three domains: interaction,
teaching and learning opportunities, and reflective evaluation. For data analysis, software
SPSS V.18 statistical significant level 0.05 was used. Out of 269 students those participated
in present study, there were 201 women between the ages of 19 to 33. The highest average
score of the students related to the interaction with the mean score was 4.40. In determining
the relationship between level of education and students’ view, there was a significant
correlation in total score and in reflective evaluation domain (p≤0.05). Therefore, hidden
curriculum especially with the focus on interactions can be used as an educational tool in
transferring teaching skills to nursing and midwifery students at the service of instructors,
learners and educational planners in order to achieve higher education goals.

Keywords: Hidden curriculum, patient education, nursing and midwifery students.
*Corresponding author: Faculty member, Department of Nursing, Nursing and
Midwifery Faculty; The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center, The
Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University of
Medical Sciences, Bushehr, Iran.
Email: ravanipour@bpums.ac.ir

1931  بهار، 1شماره ی،  سال نهم،پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور-فصلنامهی علمی

