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    چکیده:

ای از برنامه است که تمام دانش غیر رسمی و گاهی اوقات ناخواسته، برنامه درسی پنهان بخش گسترده هدف: و زمینه

ی درسی شود. برنامهباشد، شامل میهای درس میها و اعتقادات را که بخشی از فرایند یادگیری در مدارس و کالسارزش

عد از گیری این بن تحقیق با هدف تبیین تجربیات استادان از شکلپنهان رابطه جدایی ناپذیر با آموزش اخالق دارد. بنابراین ای

 برنامه درسی در قالب یک تحقیق کیفی انجام شد.

گیری برنامه درسی پنهان و در قالب یک تحقیق کیفی انجام : این مطالعه با هدف بررسی نقش معلمان در شکل کار روش

های عمیق نیمه ساختار ها با استفاده از مصاحبهرار گرفته است. دادهها از طریق تحلیل محتوا مورد بررسی قشده و داده

گیری هدفمند کنندگان با روش نمونهآوری گردید. شرکتها جمععضو هیأت علمی در تمام گروه 22های متمرکز با یافته و گروه

 های پایه، بالینی و پرستاری انتخاب شدند .های مختلط در زمینهاز گروه

گیری برنامه درسی پنهان طبقه از نقش معلم در شکل 22مایه اصلی و تجزیه و تحلیل محتوای کیفی به چهار درون :ها یافته

یتی های تربمشتمل بر عوامل مرتبط با توانمندسازی معلم، ارتباط بین فردی، خصوصیات اخالقی و شخصیتی استاد و ویژگی

 شود.بقاتی را شامل میعملکرد استاد منجر گردید. همچنین هر طبقه زیر ط

لف گیری ابعاد مختدهی ابعاد پنهان درسی و توجه به نقش این موضوع در شکلبا توجه به نقش معلم به شکل گیری:نتیجه

شود که توجه اساسی به این بعد از برنامه درسی مد نظر تربیتی دانشجویان پیشنهاد می -علمی، اجتماعی و اخالقی 

های کارگاهی ضمن خدمت های غنی جهت آموزشلیان آموزش پزشکی کشور قرار گیرد و برنامهاستادان، مسؤولین و متو

 مد نظر قرار گیرد.
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