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بررسی تجارب دانشجويان از برنامه درسی مستتر در دانشکده پرستاری 

  و مامايي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  ۱مسعود بهرامی، ۱دکتر حيدر علي عابدی، ۲مجيد رحيمی  ، ۱دکتر شايسته صالحی

  هاناصف دانشگاه علوم پزشكي ،دانشكده پرستاري و مامايي۱
  اصفهاندانشگاه علوم پزشكي ، پرستاری ارشد یکارشناسدانشجوی  ۲
  

  چكيده
 تاثير برنامه درسي مستتر و اهميت آن در آموزش دانشجويان پرستاري و مامايي كه باعث تاثير  با توجه به:سابقه و هدف

ب دانشجويان پرستاري و مامايي در بر كيفيت مراقبتهاي ارائه شده توسط آنها مي گردد، پژوهش حاضر با هدف بررسي تجار
  .مورد برنامه درسي مستتر انجام شد

 پرستاري و ۸ در دو مرحله بر روي دانشجويان ترم (survery phenomenology)اين پژوهش بصورت تركيبي  :مواد و روشها
 در آن از دانشـجويان مـورد   شيوه جمع آوري اطالعات در مرحله اول بـا اسـتفاده از مصـاحبه آزاد بـود كـه     . مامايي انجام شد 

. مصاحبه در مورد  درك آنها ازبرنامه درسي مستتر، تجارب يادگيري از برنامه درسي مستتر  و منابع درسي مستتر سوال شد                      
سپس مصاحبه ها بر روي كاغذ برگردانده شد و با استفاده از روش اشتروبرت تجزيه وتحليل شد و در مرحله دوم بـا اسـتفاده    

  . اطالعات جمع آوري و تجزيه و تحليل گرديداز پرسشنامه
طي دوران تحصيل خود تجربه كـرده بودنـد و در بيشـتر مـوارد آنـرا             تمامي دانشجويان اين نوع برنامه درسي را در        :ها  يافته

برنامـه  در پاسخ به سوال دوم، دانشجويان موارد زيادي از يادگيريهـاي خـود را ناشـي از                  . مهمتر از برنامه درسي مي دانستند     
ــابع يادگيريهـــاي  .درسي مستتر ذكر كردند كه شامل يادگيريهاي مثبت و منفي و يادگيريهاي فردي و گروهي بود   ــا منـ آنهـ

مستتر خود را اساتيد، پرسنل پرستاري و مامايي ، دانشجويان، بيماران، رسانه هاي جمعي و گروههاي ديگر شـاغل در علـوم                     
ــجويان  .ربيان و پرسنل را مهمتر از ساير منابع مي دانستند پزشكي ذكر كردند كه در اين بين نقش م ــاي دانش ــاحبه ه از مص

  .نتيجه گرفته شد كه اعتقادات، فرهنگ و شخصيت افراد در درك آنها از برنامه درسي مستتر مؤثر است
اعث ايجاد رفتارهاي  برنامه درسي مستتر را در يادگيريهاي خود موثر مي دانستند كه ب          دانشجويان :ها  گيري و توصيه    نتيجه

  .  انجام پژوهشهای مشابه در ساير گروهها توصيه می شود.باثبات تر در آنها مي شد
  . يادگيری مستتر، تجربه دانشجويان :واژگان كليدي
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  ان از يادگيری مستترتجارب دانشجوي                               مجله پژوهش در پزشكي/٢١٨
  مقدمه

آموزش عالي از جمله نظامهاي بنيادي جامعه است كه 
می توان جمله آن داراي رسالتهاي ويژه اي مي باشد از 

 تربيت  وط با آرمانهاي جامعه و نظام ارزشي آنارتبابه 
  ).    ۱(اشاره کردنيروهاي متخصص مورد نياز كشور 

 یدر جهت تحقق اين رسالتها، وظايف و عملكردهاي خاص
از جمله . به عهده نظام آموزش عالي كشور قرار مي گيرد

مهمترين اين وظايف مي توان از تدريس و آموزش، 
  ). ۲(م برد ارائه خدمات ناوتحقيق 

دانشگاهها بعنوان عامل اجرايي آموزش عالي نقش مؤثري 
در توسعه منابع انساني دارند و بدون شك بستر اصلي 
تدارك و تامين نيروي انساني براي پيشرفت و جوابگويي 

 در اين راستا وظايف دانشگاههاي .)۳( مي باشند هابه نياز
فظ علوم پزشكي كه رسالت عظيم ايجاد، نگهداري و ح

نظام بهداشتي جامعه را بر عهده دارند از حساسيت و 
  .اهميت ويژه اي برخوردار است

رشته هاي پرستاري و مامايي كه از اركان سيستم 
  بهداشتي و درماني و نظام آموزش علوم پزشكي 
مي باشند، نقش مؤثري را در رسيدن به اهداف مذكور 

بديهي است جهت آموزش دانشجويان . دارا هستند
نظور تحقق اهداف پرستاري و مامايي وجود برنامه بم

برنامه درسي مجموعه فعاليتهاي . درسي انكار ناپذير است
تدريس و يادگيري است كه دستيابي به اهداف آموزشي 

برنامه درسي شامل انواع رسمي و ). ۴(را ميسر مي سازد 
مه درسي رسمي فعاليتهاي ابرن). ۵(مستتر مي باشد

سط نظام آموزش و پرورش بطور آموزشي است كه تو
برنامه درسي مستتر اشاره به ). ۴(رسمي اعالم مي شود 

آن دسته از يادگيريها دارد كه در سر فصلهاي برنامه 
درسي يا سياستهاي آموزش بصورت آشكار مطرح نشده 
است ولي بنظر مي رسد كه جزء دائمي  و مؤثر آموزش 

ه و بعبارتي باشد و ممكن است بعنوان يك مورد ناخواست
 واژه برنامه درسي مستتر .)۶(ديگر ناشناخته تعريف شود

بطور گسترده اي استفاده مي شود و بعد وسيعي از 
تعاريف را در بر مي گيرد و در تجارب آموزشي در برابر 
تعاريف رسمي در مورد برنامه درسي و تاثيرات واضح 

توجه به اينكه آموزش   با.تعامالت آموزشي قرار دارد

انشگاهي تمايل بيشتري براي آزادي در برنامه درسي د
خود، نسبت به مدارس دارد، پس برنامه درسي مستتر 
. نقش مهمتري را در يادگيري دانشجويان ايفا مي كند

اين امر بويژه در مورد دانشجويان پرستاري و مامايي به 
موزشي و لحاظ ماهيت حرفه اي، حيطه هاي مختلف آ

بيشتری اهميت از ، گيريگستردگي محيطهاي ياد
بنابراين الزم است تا جنبه هاي پوشيده . برخوردار است

در عملكرد آموزشي اين دو رشته مشخص شوند و در 
 در نظام آموزش علوم پزشكي .)۷(برنامه ريزي بكار آيند

مواردي چون اخالق حرفه اي، ارزشهاي اخالقي، نقشهاي 
رد، ارزشها، اجتماعي وابسته به حرفه در زندگي آينده ف

 يادگيري نقش و ، فرهنگ،عقايد و رفتار، قدرت، مسئوليت
 يادگيري و فعاليت ، نحوه مطالعه وفرهنگ حرفه اي

گروهي توسط برنامه درسي مستتر يادگرفته مي شود، 
دانشجو ياد مي گيرد كه چگونه مورد مقبوليت تيم كاري 
  قرار بگيرد و در واقع فرآيند اجتماعي شدن را آغاز 

به عالوه در مطالعات متعددي برنامه درسي .  كندمي
مستتر از علل عمده ايجاد فاصله بين فعاليتهاي نظري و 

شناسايي تاثير اين نوع برنامه . عملي شناخته شده است
درسي بر فرآيند و نتايج نظام آموزش پرستاري و مامايي 
باعث خواهد شد تا آن دسته از يادگيريهاي مستتر كه به 

فيت آموزشي كمك مي نمايد مشخص گرديده و بهبود كي
نيز مواردي كه اثرات منفي و نامطلوب بر كيفيت آموزشي 
دارند تعيين شده و از اين طريق به تقويت جنبه هاي 

  .مثبت و كاهش اثرات منفي آن همت گمارد
 شد كه موانعي عنوان و همكاران Branchر مطالعه د

تر آنها بدليل جهت جنبه هاي انساني وجود دارد كه بيش
وجود برنامه درسي مستتر و غير رسمي در دانشكده هاي 

هدف درك که با  Bassدر مطالعه   .)۸(پزشكي است 
 ۱۹۰۰چگونگي اجتماعي شدن پرستاران در بين سالهاي 

انجام شد ط موجود در هر دوره ي با توجه به شرا۱۹۷۵تا 
يكي از يافته هاي مهم آن بود كه موضوعات يادگرفته شد 
در مورد توسعه حرفه اي بيشتر از طريق موقعيتهاي 
يادگيري اجتماعي غير رسمي و برنامه درسي مستتر بوده 

  و Atack  .)۹(تا از موقعيتهاي يادگيري رسمي اجتماعي 
 دانشجوي پرستاري ۴۰روي  بردر تحقيق خود همكاران 
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•٣ شماره •٢۷سال   ٢١٩/ دکتر شايسته صالحی و همکاران                                  ٨۲ پاييز  

 توصيف به هفته كار باليني ۱۵ پرستار شاغل پس از ۲۰و 
شركت كنندگان در تحقيق در مورد ارتباط ديدگاههاي 

بين كاركنان و دانشجويان و تاثير اين ارتباط بر يادگيري 
يافته هاي حاصل از مصاحبه ها . اشاره کردنددانشجويان 

حاكي از آن بود كه دانشجويان خصوصيات كاركنان و 
محيط كار خود را بعنوان عواملي مهم در يادگيري 

ستتر در يادگيري آنها اثر دانستند كه همگي بصورت م
 با استفاده از روش كيفي پديده Kyung .)۱۰(استداشته 

نشان  دانشجوي پرستاري سال اول ۲۵شناسي بر روي 
  :  آنها سه مرحله را در كسب تجربه ذكر كردندداد

 در اين مرحله دانشجويان تصورات خاصي  کهمرحله توهم
ب، راحت و  جال رشته اي در مورد پرستاري داشته اند كه

 شامل ايجاد شوك، از  کهمرحله گيجي .پردرآمد است
دست دادن احساس، احساس بيگانگي بدليل وجود 
اختالف بين تئوري و عملي، احساس سردرگمي در مورد 

  ت رشته پرستاري و احساس حيرت بخاطر رفتار يهو
 يك  که مرحله مقابله و در نهايتپرستارانساير ثبات  بي

 در پايان كارآموزي است كه در آن مرحله اضطراب آور
مار ينتيجه كارشان مشخص شده و تاييد كار آنها توسط ب

اثير تبنظر محقق  .می شوديك پاداش براي آنها محسوب 
روند  زياد تجارب باليني بر يادگيري دانشجويان و

اجتماعي شدن در حرفه پرستاري حيرت انگيز بوده و 
د توجه خاص قرار بايستي در برنامه ريزيهاي درسي مور

  .)۱۱(گيرد 
بر روي دانشجويان سه رشته که  Sakariدر مطالعه 

پزشكي، تربيت معلم و جامعه شناسي بصورت تركيبي 
 مصاحبه انجام شد سپس با استفاده ۱۲بتدا اانجام گرديد، 

 ۲۸۰از نتايج مصاحبه ها يك تحقيق پيمايشي برروي 
مه انجام دانشجوي اين سه رشته با استفاده از پرسشنا

ر بر تبا توجه به نتايج پژوهش تاثير برنامه درسي مست. شد
يادگيري . يادگيري آنها در چهار حيطه تقسيم بندي شد

 چگونگي يادگيري، يادگيري مهارت، يادگيري حرفه و
بنظر محقق تمامي اين چهار . يادگيري قوانين دانشگاه

دسته باعث اجتماعي شدن و حرفه اي شدن و همچنين 
ثر مهمتر يعني توليد مجدد ارزشهاي اجتماعي و يك ا

  .)۱۲ (ه استفرهنگي شد

 ۱۹۹۸  و همكاران در سال Daughertyدر تحقيق
رزيدنتهاي سال دوم اظهار داشتند كه بيشترين يادگيري 

  .)۱۳ (بوده استبيماران و همچنين آنها ازساير رزيدنتها 
Begley تحقيق كيفي پديده شناسي همراه با در يک 

 در هفت دانشكده مامايي در ايرلند جنوبي که كمي روش
نتيجه گرفت كه دانشجويان مامايي خود را  انجام شد

قسمتي از نيروي كار مي دانستند و اعتقاد داشتند كه 
نيازهاي آموزشي آنها ناديده گرفته مي شود و آموزش 

ضاوتهاي باليني كافي گيريها و ق خود را جهت تصميم
  .)۱۴ (نمي دانستند

Gidman دوربدست آرا  نتايج زير نيز در پژوهش خود :
ري خود تاكيد يتمامي دانشجويان بر نقش مربيان در يادگ

داشتند و آنرا يك ارزش مي دانستند كه با توجه به 
كيفيت دانش ارائه شده يادگيريهاي متفاوتي در آنها القاء 

با استفاده از نظرات دانشجويان مشخص شد . شده است
ن جنبه هاي تئوري و عملي دوره خود كه آنها بي

دانشجويان معتقد بودند كه يك . تفاوتهايي درك كرده اند
ارتباط حمايتي بر پايه همكاري و اطمينان جهت تسهيل 
در يادگيري الزم است و پيشنهاد كردند كه مربيان بايد با 
درك زياد و بدون قضاوت با دانشجويان رفتار كنند تا يك 

تعدادي از آنها نيز توضيح دادند . ديد آيدارتباط دو طرفه پ
كه چگونه مربيان باعث افزايش اعتماد به نفس در آنها با 
استفاده از تشويق شده اند كه جهت بهبود مهارتهاي 
باليني دانشجويان به وسيله حمايت، تحسين و انتقاد به 
 جا الزم به نظر مي رسد و بيشتر به نقش حمايتي مربيان

در نهايت مشخص . انتا نقش آموزشي آناعتقاد داشتند 
شد كه دانشجويان بخصوص در سال آخر نياز به حمايت 
در محيطهاي باليني مخصوصا در جاهايي كه هنوز 

  .)۱۵(مستقل نشده اند، دارند 
با توجه به نتايج مطالعات انجام شده در دنيا و اهميت 
برنامه درسي مستتر در آموزش دانشجويان پرستاري و 

 و عدم وجود تحقيق مناسب در اين زمينه در مامايي
كشور و با توجه به تجارب و مشاهدات محققين در مورد 
يادگيري دانشجويان به صورت مستتر در محيطهاي 

آموزشي و اعتقاد به اينكه عدم شناخت برنامه درسي  
مستتر، منابع و آموخته هاي حاصل از آن مي تواند تكامل 

خته و كند نمايد و در نتيجه حرفه اي را به تاخير اندا
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 رب دانشجويان از يادگيری مستترتجا                               مجله پژوهش در پزشكي/٢٢٠

باعث ضعف يا كاهش كيفيت مراقبتهاي پرستاري و 
مامايي شود، پژوهشگران بر آن شدند تا تحقيقي با عنوان 
بررسي تجارب دانشجويان از برنامه درسي مستتر در 

مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -دانشكده پرستاري
جويان  با هدف بدست آوردن تجارب دانش۱۳۸۰درسال 

در مورد مفهوم، انواع آموخته ها و منابع درسي مستتر 
انجام دهند تا با استفاده از نتايج آن بتوان الگوي برنامه 
درسي مستتر درآموزش پرستاي و مامايي را شناسايي 

باتوجه به اين اهداف، سواالت مطرح شده در . نمود
  :پژوهش عبارت بودند از 

در زمينه مفهوم برنامه دانشجويان پرستاري و مامايي  •
  سي مستتر چه تجاربي دارند؟رد
دانشجويان پرستاري و مامايي چه تجارب يادگيري از  •

  برنامه درسي مستتر دارند؟
تاري و مامايي از چه س تجارب يادگيري دانشجويان پر •

  كساني و يا چه چيزهايي بوده اند؟
  

  مواد وروشها
ه شناسي و اين پژوهش يك تحقيق تركيبي از نوع پديد

 ۸ در آن از تجارب دانشجويان ترم هزمينه يابي است ك
پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

د برنامه درسي مستتر رعلوم پزشكي اصفهان در مو
  .استفاده شده است

شيوه جمع آوري اطالعات در اين پژوهش در مرحله اول 
 با توجه به بصورت مصاحبه هاي آزاد بود كه دانشجويان

عالقمندي به شركت در مصاحبه، انگيزه و همكاري الزم 
اين پژوهش در محل دانشكده . با محقق انتخاب شدند

پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام 
شد، جهت انجام مصاحبه پس از جلب اطمينان در مورد 
محرمانه ماندن مصاحبه ها و امضاء فرم مخصوص در مورد 

يت نكات اخالقي در ابتدا توضيحاتي در مورد برنامه رعا
شد تا دانشجويان با اين مفهوم  درسي مستتر داده مي

  مصاحبه ها بر روي نوار كاست ضبط . آشنا شوند
پس از انجام هر مصاحبه كليه صحبتها بدون . مي شدند

ده شدند و پس از حذف كم وكاست بر روي كاغذ آور
مطالب اضافي، مطالب اصلي و مرتبط با موضوع تحقيق 

بمنظور موثق كردن . جدا شده و كدبندي گرديدند
اطالعات استخراج شده از مصاحبه ها، پژوهشگر مجددا 

قت آنها با اين فو موا به تك تك نمونه ها مراجعه كرد
 ،در صورت موافقت .مطالب نشانه روايي داده ها بود

طالب اصالح شده و مجددا به نظر آنها رسانده شد و م
روش تجزيه وتحليل داده ها در . موافقت آنها جلب گرديد

 مرحله اي اشتروبرت ۱۰اين پژوهش با استفاده از روش 
كه منطبق با آن اقدامات زير توسط پژوهشگر ) ۱۶(بود 

  :انجام شد
  .پژوهشگر به توصيف پديده پرداخت •
  . نظرمحقق مشخص شدندپيش فرضهاي مورد •
با شركت كنندگان در محيطي ناآشنا كه محيطي بغير  •

  .از كالس و محيط باليني بود، مصاحبه شد
پس از انجام هر مصاحبه، مطالب مصاحبه بدقت خوانده  •

  .شد
مطالب بدست آمده جهت واضح شدن موارد نامفهوم  •

  .مرور شدند
  .تجارب مشترك در مصاحبه ها مشخص شدند •
تجارب مشترك گروه بندي شده و بصورت  •

  .سيستماتيك ارائه گرديدند
جهت اعتبار بخشي به داده ها به مصاحبه شوندگان  •

  .مراجعه شد
  .  مقاالت مربوط به موضوع تحقيق مرور شدند •
  .يافته ها به جامعه پرستاري بسط داده شدند •

در مرحله دوم پژوهش براساس يافته هاي مرحله اول 
ه اي تدوين گرديد و بين كليه دانشجويان ترم پرسشنام

 سپس داده ها .هشتم پرستاري و مامايي توزيع گرديد
در اين پرسشنامه . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 ، وجدان كاري،اخالق حرفه اي: يادگيري مواردي از قبيل
   نظم و ، اعتماد بنفس، شيوه كار كردن،كار تيمي

  ،ش گذاشتن به نمره ارز، توفق جنسي،وقت شناسي
 طريقه ، روش حل مسئله،ارزش گذاشتن به مدرك

 ، تحمل عقايد ديگران، ارزش گذاشتن به مطالعه،مطالعه
 مستقل كار ، نقش اجتماعي حرفه،اظهار عقيده كردن

 فعاليتهاي رايج ، ارتباط با پزشك، اهميت حرفه،كردن
مورد  رفتارهاي منفي و نادرست ،پرستاري و مامائي

همچنين منابع اين يادگيريها از . قرار گرفتسنجش 
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•٣ شماره •٢۷سال   ٢٢١/ دکتر شايسته صالحی و همکاران                                  ٨۲ پاييز  

 ، همراهان و خانواده هاي بيماران،بيماران: جمله
 مربيان ،هاكاركنان پرستاري بخش ،دانشجويان ديگر

و  رسانه ها ، كاركنان دانشكده، جامعه، پزشكان،پرستاري
، بعالوه از دانشجويان خواسته ندمورد پرسش قرار گرفت.... 

ا يادگيري مستتر و ضمني ديدگاه خود شد تا در رابطه ب
  .را بيان نمايند

  
  ها يافته

  مرحله اول
 كد بدست آمد ۷۷پس از كد گذاري يافته هاي مشترك 

كه براي سهولت در سه دسته قرار گرفتند كه عبارت 
درك دانشجويان از برنامه درسي مستتر، منابع : بودند از

امه درسي درسي مستتر و انواع يادگيري هاي ناشي از برن
  .مستتر

در زمينه درك دانشجويان از برنامه درسي مستتر نتيجه 
گرفته شد كه تمامي دانشجويان برنامه درسي مستتر را 
  تجربه كرده بودند و آن را بر يادگيريهاي خود مؤثر 

آنها يادگيري هاي ناشي از برنامه درسي . مي دانستند
 تاثير بر ذكركردند كه باعث مستتر را مهمتر و ماندگارتر
همچنين آنها برنامه درسي . روي رفتارهاي آنان مي شد

مستتر را عامل مؤثر در ايجاد ارتباط با بيماران و همكاران 
  .مي دانستند

در زمينه منابع برنامه درسي مستتر نتيجه گرفته شد كه 
بيشتر دانشجويان مربيان را در بخشهاي باليني بعنوان 

در . ود مي دانستندمنبع اصلي يادگيريهاي مستتر خ
حاليكه رفتار پرسنل شاغل و همچنين دانشجويان 
همكالس و غير همكالس نيز دريادگيريهاي آنان تاثير 

درك تنوع فرهنگي نيز باعث انواع يادگيريها . داشته اند
  همچنين با توجه به اظهارات دانشجويان . شده بود

توان گفت كه محيط دانشجو يكي از منابع مهم مؤثر  مي
بر يادگيريهاي مستتر دانشجو بود و تعامالت آنها با افراد 
حاضر در محيطهاي مختلف مثل بيمارستان، دانشكده و 

  .خوابگاه از منابع مهم يادگيريهاي مستتر بودند
در مورد انواع يادگيريهاي ناشي از برنامه درسي مستتر با 
توجه به مصاحبه هاي دانشجويان نتيجه گرفته شد كه 

ريها بدليل برنامه درسي يطيف وسيعي از يادگآنها به 

يادگيريهاي مثبت و منفي و . مستتر دست يافته بودند
در مورد . گروهی از آن جمله بودنديادگيريهاي فردي و 

يادگيريهای مثبت مواردی چون وجدان کاری، شيوه 
مؤثر، روش حل مسئله، صحيح کار کردن، طريقه مطالعه 

 بحث يادگيريهاي منفي نظم كاري و در وقت شناسي و
مواردي چون تاثير محيط و جو نامساعد كاري 
دريادگيري، كار كردن اشتباه و اهميت آن در بخش، 

 در مورد يادگيريهاي . مطرح شدندنقش اجتماعي حرفه
گذاري  فردي عناويني چون يادگيري اعتماد بنفس، ارزش
گذاري  براي نمره و شيوه ارزشيابي دانشجويان، ارزش

مدرك، نقش جنسيت، هدف از مطالعه و درمورد براي 
يادگيريهاي گروهي مواردي چون كار تيمي و اجتماعي 

  .شدن، قابل ذكر مي باشند
  

  مرحله دوم
، اخالق %۵/۹۷ن كاري از نظر دانشجويان يادگيري وجدا

 %۸۲، نظم و وقت شناسي %۹۰، كار تيمي %۹۵حرفه اي 
ر اتفاق بصورت مستت% ۷۸ ارزش گذاشتن به مطالعه و

همچنين از نظر دانشجويان مربيان پرستاري . افتاده است
و دانشجويان % ۵۷، كاركنان بخشها %۵/۸۰، بيماران ۵۷%

بعالوه . منابع يادگيري مستتر ايشان بوده اند% ۵۷ديگر 
دانشجويان معتقد بودند كه بسياري از نگرش ها و % ۵۵

   .اندعملكردهاي خود را از طريق يادگيري مستتر آموخته 
  

  بحث
نتايج پژوهش نشان داد كه دانشجويان با مفهوم برنامه 

ضمن . درسي مستتر آشنا بوده و آنرا تجربه كرده بودند
اهميت برنامه درسي . آنكه به اهميت آن نيز واقف بودند

مطرح مستتر  درآموزش پرستاري و مامايي بصورت ويژه 
 مراقبتي رفتارهاي مي باشد چرا كه با تاثير بريادگيريها و

دانشجويان باعث ايجاد تغيير در كيفيت مراقبت از 
 و همكاران Stephensonدر اين زمينه  .بيماران مي شود

معتقدند كه برنامه درسي مستتر يك تاثير عميق بر 
ازمند جستجو و گسترش حرفه اي دانشجويان دارد و ني

 جنبه هاي برنامه درسي مستتر .)۱۷(تحقيق جدي است
ه جنبه هاي مثبت و منفي تقسيم بندي توان ب را مي
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 رب دانشجويان از يادگيری مستترتجا                               مجله پژوهش در پزشكي/٢٢٢

در رشته هاي پرستاري و مامايي جنبه هاي مثبت . كرد
 آن مواردي چون يادگيري وجدان كاري، وقت شناسي و

  روش حل مسئله و جنبه هاي منفي موارد مثل 
تاثير پذيري از جو نامساعد كاري، انجام كارها بصورت غير 

 اقبت غير اصولي ازعلمي و غلط، كم كاري و نهايتا يك مر
در اين بين يك دانشجو با توجه به . بيمار مي باشد

شخصيت و درك خود مي تواند به سمت جنبه هاي 
در يک در اين زمينه. مثبت و يا منفي آن كشيده شود

 است كه برنامه درسي مستتر مي تواند مطالعه عنوان شده
موارد مثبت . به صورتهاي مثبت يا منفي مطرح  باشد

فكر منطقي، تحمل استرس، يادگيري به روشهاي مثل ت
جديد، مهارت در كار، نظم كاري و وقت شناسي و در 
مقابل موارد منفي مثل عجله و بي حوصلگي در كار، بي 

سطح معلومات مي به نظمي در كار و بي اهميت بودن 
  .)۱۲(باشند 

در مورد منابع برنامه درسي مستتر با توجه به اظهارات 
: نابع مختلفي مشخص شدند كه شاملدانشجويان م

اساتيد و مربيان، پرسنل پرستاري و مامايي، ساير 
دانشجويان، بيماران و همراهان آنها، ساير گروههاي شاغل 

 در اين .در علوم پزشكي، رسانه هاي جمعي و مردم بودند
. ميان نقش مربيان و پرسنل بيشتر از ساير افراد بود

ترين تاثير را بر يادگيريهاي ن افراديكه بيشامربيان بعنو
دانشجويان دارند و پرسنل بعنوان الگوهاي عملي 
دانشجويان مي توانند منابع مهم انتقال پيامهاي ناآشكار و 

و همكاران   Atackدر اين مورد . مستتر رفتاري باشند
معتقدند كه دانشجويان پرستاري خصوصيات شخصي 

ادگيري خود را بعنوان عوامل مهم ي پرسنل و محيط كار
  .)۱۰(مي دانند كه بصورت مستتر درآنها اثر داشته اند 

در  جمله موارد ديگري كه باعث يادگيري مستتر از
دانشجويان مي گردد محيطهاي يادگيري هستند كه بطور 

وجود جو علمي در محيط . قدرتمندي اثر مي كنند
دانشكده و مشاهده موارد غير علمي و متضاد با آموزشهاي 

. باعث تغيير بر يادگيريهاي دانشجويان مي شودتئوري 
همچنين تاثير محيطهاي دانشجويي مثل خوابگاهها و 

در اين . متن جامعه را در اين راستا بايد در نظر داشت
 معتقد است كه يادگيري دانشجويان Gidmanزمينه 

 .)۱۵(پرستاري در بالين از اهميت ويژه اي برخوردار است 
Maxwellكه تعامالت موجود درمحيط  اعتقاد دارد 

خوابگاه باعث ايجاد احساس همدلي در بين دانشجويان 
  مي شود و آنها را بصورت افراد بالغ در 

در اين ميان برنامه درسي مستتر تاثير زيادي بر . مي آورد
  .)۱۸ (وابگاه دارديادگيرياي آنها در خ

با توجه به نتايج بدست آمده بنظر مي رسد كه آگاهي از 
وي برنامه درسي مستتر الزم باشد تا بتوان از آن در الگ

جهت آموزش صحيح دانشجويان پرستاري و مامايي 
بصورتيكه منجر به تربيت نيروهاي متخصص و با كارآيي 

در الگوي شناسايي شده در اين .  استفاده نمود،باال شود
پژوهش سعي گرديده است كليه عوامل مؤثر احتمالي در 

 دانشجويان پرستاري و مامايي مورد يادگيريهاي مستتر
  نظام آموزشي با توجه به اين الگو . توجه قرار گيرد

مي تواند مفهوم برنامه درسي مستتر را بعنوان يك عامل 
تاثيرگذار بر روند يادگيري فراگيران تببين كرده و انواع 

ده و با ويادگيريهاي مستتر و منابع آن را شناسايي نم
دركنترل برنامه درسي مستتر با استفاده از آن، سعي 

م ابعالوه انج. دادن آگاهي به منابع شناسايي شده، بنمايد
 پژوهشهايي با عنوان پژوهش حاضر بر روي ساير

دانشجويان گروههاي علوم پزشكي و تعيين و مقايسه اثر 
  .برنامه درسي مستتر برآنها پيشنهاد مي گردد
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