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بررسی راهکارهای کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی ،جمعآوری و از طریق مشخصههای آماری میانگین و انحراف
معیار و در سطح استنباطی از طریق آزمونهای تی ،ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
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مربی به ترتیب رتبههای اول تا سوم را از دیدگاه دانشجویان کسب کردند که از بین عوامل مربوط به استاد و مربی ،عامل تجربه
بالینی اساتید و مربیان با میانگین  ،2/50±0/۹0از بین عوامل مربوط به دانشجو ،عامل داشتن عالقه به رشته تحصیلی با میانگین
نمره  2/87±0/88و در میان عوامل مربوط به برنامهریزی آموزشی نیز مشخص بودن برنامه درسی بالینی با میانگین 2/47±0/۹2
به عنوان مهمترین و اصلیترین عوامل مؤثر بر کاهش دانش نظری و عملی توسط دانشجویان معرفی شدند،
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عوامل ایجاد فاصله بین دانش نظری با عملکرد بالینی از دیدگاه دانشجویان

مقدمه

نسیبه ساالری و همکاران

پیشرفت آموزش پرستاری تدوین برنامهها و روشهای آموزشی مناسب

فرآیند آموزش در اکثر رشتههای علوم پزشکی دارای دو بخش

با شرایط و امکانات موجود ،جهت انطباق دانش تئوری و عملکرد بالینی

آموزش نظری (تئوری) و مهارتهای بالینی(عملی) است ( .)1فاصله

الزامی میباشد ( .)7ثابت شده است که با کاسته شدن فاصله بین دانش

آموزش نظری با عملکرد بالینی میتواند به صورت فاصله بین آنچه

تئوری و عملکرد بالینی ،دانشجویان قادر خواهند بود تصمیمات بالینی

دانشجویان در کالس آموختهاند با آنچه که در محیط بالینی تجربه میکنند،

بهتری بگیرند و در نهایت عملکرد آنان بهبود یابد ( .)8بنابراین با برطرف

تعریف شود و به عنوان یک مشکل اساسی در رشتههای بالینی همواره

کردن این فاصله میتوان وضعیت کار در بالین را ارتقا بخشید و متعاقب

مطرح بوده است و در حال حاضر این نقص نه تنها کاهش نیافته ،بلکه

آن بهترین مراقبت مبتنی بر شواهد را برای بیماران اجرا کرد ( .)۹،10از آن

افزایش هم یافته است ( .)2به عبارت دیگر ،همیشه آنچه در آموزشهای

جایی که بهبود و ارتقای کیقیت آموزش ،مستلزم بررسی مستمر وضعیت

نظری به دانشجویان آموزش داده میشود در عملکرد بالینی آنها بروز

موجود ،شناخت نقاط قوت و ضعف و اصالح نقاط ضعف با ارائه

نمیکند ،به طور کلی به فاصله آنچه دانشجویان در کالس فرا میگیرند و

راهکارهای مناسب در این عرصه است ،که در این رابطه نظرات و ایدههای

آنچه در محیطهای واقعی کاری تجربه میکنند ،فاصله بین دانش نظری و

دانشجویان و مدرسین به عنوان عنصرهای آموزشی ،میتواند راهگشای

عملکرد بالینی اطالق میشود ( .)3ضمن این که نتایج تحقیقات

برنامههای آینده باشد (.)11،12

پژوهشگران حوزه آموزش علوم پزشکی نشان داده است که کیفیت

با توجه به مطالب فوق و اهمیت موضوع و از آن جایی که مشکل

آموزش بالینی مطلوب نبوده و کاستیهایی در آن وجود دارد که این

حاضر به صورت یک خالء در آموزش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

کاستیها به علت موانع و متغیرهای تأثیرگذار در آموزش پزشکی ،به وجود

وجود دارد ،بنابراین پژوهشگران مطالعهای با هدف بررسی عوامل ایجاد

میآیند ( .)4این نارساییها و عدم تطابق آموزش نظری با عملکرد بالینی

فاصله بین دانش نظری با عملکرد بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم

در بالین منجر به بال استفاده ماندن اندوختههای عملی دانشجویان و تبعیت

پزشکی جیرفت انجام دادند.

از روشهای سنتی معمول در بالین میشود که این امر از توسعه و گسترش

مواد و روشها

علوم نظری در حیطه علوم پزشکی جلوگیری کرده و به کاهش کیفیت
ارائه خدمات بالینی میانجامد ( .)5فاصله دانش تئوری و عملکرد بالینی در

این پژوهش از نوع توصیفی -مقطعی میباشد .جامعه آماری این

دانشجویان تأثیرات سوئی دارد ،آنان به علت تعارضات موجود بین

پژوهش شامل کلیه دانشجویان پزشکی ،پرستاری ،مامایی ،اتاق عمل و

انتظارات استادان و واقعیتهای محیط کار نمیتوانند خودشان را با شرایط

هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در نیمسال دوم سال تحصیلی

سازگار کنند و مشکالت نامطلوبی در ابعاد جسمانی و روانی در آنها بروز

 1400-13۹۹میباشد .نمونهها به روش سرشماری ،از بین دانشجویان

میکند که شامل احساس ناتوانی ،افسردگی ،عدم امنیت به دلیل نداشتن

مشغول به تحصیل در رشتههای پرستاری ،مامایی ،پیراپزشکی و پزشکی

کارایی در محیط کار و نهایتاً کنارهگیری از حرفه میشود ( .)6نتایج

که حداقل یک ترم کارآموزی گذرانده باشند ،جمعآوری شدند .معیارهای

مطالعات مختلفی همچون خدایی و همکاران به فاصله بین دانش نظری با

ورود به مطالعه ،تحصیل در یکی از دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی

عملکرد بالینی و اتخاذ راهکارهای مناسب در سه بعد مربی ،دانشجو و

جیرفت ،گذراندن حداقل یک ترم کارآموزی در بالین و همچنین تمایل به

برنامهریزی آموزشی در جهت حذف یا کاهش فاصله بین دانش نظری و

شرکت در پژوهش بود .دانشجویان میهمانی و انتقالی ،از مطالعه خارج

عملکرد بالینی اشاره داشتهاند ( .)2همچنین نتیجه مطالعه مهرابیان و

شدند.

همکاران نشان داد وجود فاصله بین آموزش نظری و عملکرد بالینی

در این مطالعه به منظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامه بررسی

میتواند سالمت بیماران را به مخاطره بیاندازد ،بنابراین جهت ارتقاء و

راهکارهای کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی استفاده شد.
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عوامل ایجاد فاصله بین دانش نظری با عملکرد بالینی از دیدگاه دانشجویان

این پرسشنامه یک پرسشنامه محققساخته است که در مطالعه بررسی

یافتهها

راهکارهای کاهش شکاف بین دانش نظری و عملکرد بالینی در دانشگاه

نتایج نشان داد میانگین سن اعضای نمونه مورد پژوهش در گروه

علوم پزشکی تبریز ،توسط علیرضا خدایی و همکاران طراحی شده است

مردان و زنان به ترتیب  23/06 ±2/31سال و  22/61 ±2/32سال و در

( .)2در مطالعه خدایی و همکاران این پرسشنامه توسط ده نفر از اساتید

کل  22/7۹±2/32سال میباشد و میانگین نمره معدل کل افراد نیز در گروه

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز بررسی و روایی آن مورد تأیید قرار

مردان و زنان به ترتیب  16/60±1/42نمره و  16/81±1/37نمره و در کل

گرفت و برای تعیین پایایی ،پرسشنامه طی دو نوبت به فاصله دو هفته

 16/1±72/3۹نمره بود .سایر اطالعات مربوط به متغیرهای دموگرافیک

توسط  10دانشجو تکمیل شد؛ ضریب همبستگی بین نتایج حاصل از این

واحدهای پژوهش در جدول  1آورده شده است.

دو نوبت 87 ،درصد بود که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه دارد (.)2
پرسشنامه مذکور شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه

جدول  -1توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب متغیرهای
دموگرافیک
فراوانی

درصد

مرد

134

40/6

زن

1۹6

5۹/4

پرستاری

87

26/4

مربوط به برنامه آموزشی دانشگاهها (11سوال) بود .پاسخ به سواالت به

مامایی

7۹

23/۹

پزشکی

4۹

14/8

روش لیکرت چهار گزینهای از خیلی زیاد (نمره  )4تا خیلی کم (نمره )1

اتاق عمل

71

21/5

هوشبری

44

13/3

در نظر گرفته شد .الزم به ذکر است بیشترین نمره  88و کمترین نمره 22

سال دوم

104

31/5

میباشد.

سال سوم

112

33/۹

سال چهارم

114

34/5

کمتر از 14

8

2/4

 14تا 17

151

45/8

باالتر از 17

171

51/8

راهکارهای کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی بود .بخش
دوم شامل  22سوال و در سه حیطه عوامل مربوط به استادان و مربیان
بالینی و نظری ( 7سوال) ،عوامل مربوط به دانشجو( 4سوال) و عوامل

در مطالعه حاضر ،روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرات 10
نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بررسی و نسبت روایی

مشخصات دموگرافیک

محتوای یا  0/77 ،CVRبه دست آمد؛ سپس پایایی ابزار با استفاده از آلفای
کرونباخ بررسی و  ./8۹محاسبه شد.

نتایج بیان شده در جدول  2نشان میدهد در حیطههای بررسی شده،

پس از کسب اجازه از کمیتهی اخالق دانشگاه و گرفتن مجوز از

عوامل مربوط به دانشجو با میانگین نمرات  ،2/72±0/57عوامل مربوط به

مسئولین ،به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم حضور دانشجویان در

برنامهریزی آموزشی با میانگین  2/38±0/47و عوامل مربوط به استاد و

دانشگاه پژوهشگران لینک پرسشنامه فوق و فرم رضایت آگاهانه را از

مربی با میانگین  2/31±0/58به ترتیب رتبههای اول تا سوم را از دیدگاه

طریق پرسالین برای تمامی دانشجویان دارای معیار ورود دانشکدههای

دانشجویان کسب کردند که از بین عوامل مربوط به استاد و مربی به ترتیب،

پزشکی ،پرستاری و مامایی و پیراپزشکی ارسال کردند 345 .دانشجو لینک

عامل تجربه بالینی اساتید و مربیان با میانگین  ،2/50±0/۹0عامل آگاه کردن

پرسشنامه را مشاهده و  330نفر از آنها لینک پرسشنامه را به طور کامل

دانشجویان به اهمیت پیوند دانش نظری با مراقبتهای بالینی قبل از ورود

تکمیل کردند .الزم به ذکر است تمامی موارد مربوط به مالحظات اخالقی

به بخش با میانگین  2/41±0/85و تدریس مدرسان تئوری بر اساس نیاز

در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است .در واقع به همه افراد شرکتکننده

بالین با میانگین  2/33±0/۹8رتبههای اول تا سوم را به عنوان مهمترین و

در خصوص اهداف و روش انجام مطالعه ،داوطلبانه بودن شرکت در

اصلیترین راهکارهای کاهش فاصله دانش نظری و عملکرد بالینی کسب

مطالعه ،حفظ محرمانگی اطالعات افراد و انتشار نتایج پایانی در صورت

کردند .همچنین از بین عوامل مربوط به دانشجو ،عامل داشتن عالقه به

تمایل ،توسط محققین توضیح داده شد.

رشته تحصیلی با میانگین نمره  ،2/87±0/88عامل نگرش دانشجویان برای
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عوامل ایجاد فاصله بین دانش نظری با عملکرد بالینی از دیدگاه دانشجویان

ورود به مقاطع تحصیلی باالتر با انحراف معیار ±میانگین  2/6۹±0/85و

نگرش دانشجویان برای ورود به مقاطع باالتر

2/6۹ ± 0/85

میانگین کل

2/72 ± 0/57

بهکارگیری اساتید و مربیان با صالحیت بالینی و علمی در

2/42 ± 0/84

برنامهریزی آموزشی به ترتیب اولویت ،مشخص بودن برنامه درسی بالینی

استفاده از اساتید راهنما و مشاور در بالین

2/36 ± 0/۹4

تدریس تئوری به الفاصله قبل از عمل

2/34 ± 0/۹3

با میانگین  ،2/47±0/۹2متناسب بودن محتوی دروس تئوری با محیط بالین

محتوی دروس تئوری متناسب با محیط بالین

2/46 ± 0/۹1

با میانگین  2/46±0/۹1و به کارگیری اساتید و مربیان با صالحیت بالینی و

ارزیابی نیازهای آموزشی مربیان بالینی توسط دانشگاهها

2/34 ± 0/۹1

مشخص بودن برنامه درسی بالینی

2/47 ± 0/۹2

علمی در بالین با میانگین  2/42±0/84بود.

وجود تجهیزات الزم برای تدریس در بالین

2/34 ± 0/۹4

استفاده از ابزار مناسب برای ارزشیابی صالحیت بالینی

2/30 ± 0/۹1

عامل مهارت درک بازخورد با میانگین  2/67±0/77به ترتیب بیشترین

بالین

میانگین نمره را به خود اختصاص دادند .مهمترین عوامل مرتبط با

نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که بین میانگین نمرات عوامل سه

میانگین کل

2/38 ± 0/61

گانه مذکور تفاوت معنیدار آماری وجود دارد ( .)P-Value<0/05میانگین

میانگین نمرات کل پرسشنامه

2/42 ± 0/47

نمرات عوامل مربوط به دانشجو به طور معنیداری بیشتر از میانگین نمرات

جدول  3ارتباط متغیرهای دموگرافیک با دیدگاه دانشجویان در مورد

مربوط به دو عامل دیگر است .همچنین میانگین نمره کل برای راهکارهای

حیطههای ارائه شده را نشان میدهد .نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل

ارائه شده در جهت کاهش فاصله دانش نظری با عملکرد بالینی

نشان داد که دختران نسبت به پسران ،به طور معنیداری عوامل مرتبط به

 2/0±42/47مشاهده شد )جدول .)2

دانشجو را در کاهش فاصله بین دانش نظری با عملکرد بالینی مؤثرتر

جدول  -2میانگین و انحراف معیار نمرات راهکارهای کاهش شکاف بین دانش
نظری با عملکردهای بالینی از دیدگاه دانشجویان
راهکارهای شکاف بین دانش نظری با عملکردهای بالینی

میانگین±انحراف

میدانند ،در حالی که پسران نسبت به دختران ،عوامل مربوط به برنامهریزی
آموزشی را مؤثرتر میپنداشتند ( .)P-Value<0/05همچنین نتایج آزمون

معیار

آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAنشان داد که بین دیدگاه دانشجویان

استفاده از روشهای نوین آموزشی توسط اساتید و

2/20 ± 0/83

رشتههای مختلف تحصیلی تنها از لحاظ عوامل مربوط به دانشجو تفاوت

نظارت بر دانشجویان در محیط بالینی برای یادگیری

2/32 ± 0/۹7

ایجاد انگیزه در دانشجویان برای یادگیری

2/0۹ ± 0/8۹

معنیداری مشاهده میشود ( )P-Value<0/05و در خصوص سایر

مربیان بالینی

تجربه بالینی مربیان بالینی

2/50 ± 0/۹0

تشویق به بازخورد مناسب در بالین

2/32 ± 0/۹2

تدریس مدرسان تئوری بر اساس نیاز بالین

2/33 ± 0/۹8

آگاه کردن دانشجویان به اهمیت پیوند دانش نظری با
عملکردهای بالینی قبل از ورود به بخش توسط مربیان

دانشجو در دانشجویان پرستاری به طور معنیداری بیشتر از سایر رشتههای

2/41 ± 0/85
2/31 ± 0/58

شده و سایر متغیرهای دموگرافیک رابطه معنیدار آماری مشاهده نشد

2/87 ± 0/88

داشتن عالقه به رشته تحصیلی

معنیداری ندارد ( .)P-Value>0/05میانگین نمرات عوامل مرتبط به

تحصیلی مشاهده شد .بین دیدگاه دانشجویان در رابطه با حیطههای ارائه

دانشکده
میانگین کل

عوامل ،دیدگاههای دانشجویان رشتههای مختلف با یکدیگر تفاوت

داشتن اعتماد به نفس در دانشجویان

2/65 ± 0/8۹

مهارت درک بازخورد در دانشجویان

2/67 ± 0/77

(.)P-Value>0/05

جدول  -3مقایسه میانگین نمرات راهکارهای کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکردهای بالینی بر حسب متغیرهای دموگرافیک
عوامل مربوط به استاد و مربی

راهکارها
متغیرهای دموگرافیک

میانگین±انحراف معیار

نتیجه آزمون

عوامل مربوط به دانشجو
میانگین±انحراف معیار

نتیجه آزمون

عوامل مربوط به برنامهریزی آموزشی
میانگین±انحراف معیار

2/38 ± 0/46

2/63 ± 0/4۹

2/47 ± 0/54

زن

2/26 ± 0/64

2/78 ± 0/62

2/31 ± 0/65

پرستاری

2/37 ± 0/66

2/8۹ ± 0/63

2/38 ± 0/65

مامایی

2/34 ± 0/54

2/66 ± 0/64

2/33 ± 0/65

پزشکی

2/34 ± 0/55

2/66 ± 0/55

2/35 ± 0/61

مرد
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اتاق عمل

2/22 ± 0/55

2/65 ± 0/48

2/3۹ ± 0/52

هوشبری

2/36 ± 0/52

2/66 ± 0/43

2/47 ± 0/56

سال دوم

2/27 ± 0/64

2/76 ± 0/63

2/31 ± 0/62

سال سوم

2/28 ± 0/61

2/71 ± 0/5۹

2/37 ± 0/6۹

سال چهارم

2/37 ± 0/47

2/68 ± 0/50

2/45 ± 0/51

کمتر از 14

2/28 ± 0/43

2/66 ± 0/60

2/72 ± 0/3۹

 14تا 17

2/36 ± 0/61

2/72 ± 0/58

2/41 ± 0/5۹

باالتر از 17

2/26 ± 0/56

2/73 ± 0/57

2/34 ± 0/63

بحث قرار گرفته و به آن تأکید شده است که نقش مربی عالوه بر انتقال

بحث و نتيجهگيری
در مطالعه حاضر ،نتایج نشان داد که از بین عوامل مربوط به استاد و

مهارتهای علمی و عملی ،سوق دادن دانشجو به سوی پذیرش نقش

مربی ،عوامل مربوط به دانشجو و برنامهریزی آموزشی به ترتیب عامل

حرفهای میباشد .بنابراین به نظر میرسد اجرای فرآیند آموزش از طریق

تجربه بالینی اساتید و مربیان ،داشتن عالقه به رشته تحصیلی و مشخص

مربیان کارآمد میتواند دانشجویان را در زمینه کسب حداکثر مهارتهای

بودن برنامه درسی بالینی ،به عنوان مهمترین و اصلیترین راهکارهای

بالینی و تئوری کمک نماید و یکی از راهکارهای کاهش فاصله دانش نظری

کاهش فاصله بین دانش نظری و عملکرد بالینی از نظر دانشجویان معرفی

با عملکرد بالینی است ( .)1۹همچنین بر اساس نتایج مطالعه حاضر به

شدند .نتیجه مطالعه حاضر با نتایج مطالعات خراشادیزاده و همکاران،

کارگیری اساتید و مربیان بالینی و علمی در بالین ،یکی دیگر از راهکارهای

حاجیباقری و همکاران ،کرمان ساروی و همکاران ،مطالعه جهانی

کاهش فاصله بین دانش نظری و عملی است .زیرا صالحیت یک مربی به

شوراب و همکاران ،نوحی و همکاران و همچنین مطالعه  Nairnو

دانش بالینی و نظری ،مهارتها و نگرشهای آن به عملکرد بالینی و توانایی

همکاران Chan ،و همکاران و  Hatlevikو همکاران همخوانی دارد

آن برای تلفیق دانش نظری و عملی اطالق میشود (.)20

( .)18-11یکی دیگر از نتایج مطالعه حاضر ،نقش عامل تجربه بالینی استاد

در سیستم آموزش علوم پزشکی کشور ایران برخالف بعضی

در کاهش فاصله بین دانش نظری و عملکرد بالینی بود .این درحالی است

کشورها اکثر مربیان بالینی در آموزش دروس نظری و بالینی سهیم هستند

که مربیان در کنار تسلط نظری بر تمامی مباحث تئوری باید مهارتهای

و این نکتهای مثبت در آموزش دانشجویان میباشد ،زیرا داشتن قدرت

عملکردی باالیی نیز داشته باشند ،تا بتوانند بین تئوری و عملکرد بالینی

تلفیق دانش آکادمیک با عملکرد بالینی ،برای کاهش فاصله دانش نظری با

پیوند برقرار کرده و آن را به دانشجویان انتقال دهند .الزم به ذکر است این

مراقبتهای بالینی یکی از مهمترین آیتمهای نشاندهندهی صالحیت

نتیجه مطالعه حاضر با مطالعه خراشادیزاده و همکاران همخوانی دارد

مربیان است (.)21

( .)13در این مطالعه نیز عنوان شده است که فقدان مهارت عملی و بالینی

از یافتههای دیگر مطالعه حاضر این است که عوامل مربوط به حیطه

کافی در بین مدرسین از علل وجود فاصله بین تئوری و عملکرد بالینی

برنامهریزی آموزشی از بین سه حیطه مورد بررسی ،رتبه دوم را از لحاظ

است و این فقدان ناشی از این است که در هنگام استخدام این مدرسین

اهمیت از نظر دانشجویان کسب کرده بود .در مطالعه خدایی و همکاران

به دانش تئوری آنان بسیار بیشتر اهمیت داده میشود و کاری به مهارت

دانشجویان حیطه برنامهریزی آموزشی را به عنوان راهکار عمده جهت

عملی آنها ندارند .شاید ارزشیابی میزان مهارتهای بالینی این افراد راهی

کاهش فاصله بین دانش نظری با عملکردهای بالینی شناسایی کردند ،که با

برای پل زدن بین این فاصله باشد .در مطالعه کرمان ساروی و همکاران نیز

مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)2برنامهریزی مانند پلی ،زمان حال را به

مشخص شد ،یکی از نواقص آموزش بالینی ،عدم صالحیت حرفهای

آینده وصل میکند و در علم آموزش به عنوان اولین وظیفه یک مربی

مربیان بود که اکثریت دانشجویان عملکرد مربی را در آموزش بالینی تأیید

آموزشی مورد توجه قرار گرفته است ( .)22مطالعه صالحی و همکارانش

نکردند ( .)12صالحیت مربی آموزش بالینی طی مطالعات مختلفی مورد

نشان داد که تهیه و تدوین برنامه و اهداف آموزشی و ارائه آن به صورتی

44

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1400

نسیبه ساالری و همکاران

عوامل ایجاد فاصله بین دانش نظری با عملکرد بالینی از دیدگاه دانشجویان

که دسترسی و اعمال اصالحات در آن به سادگی امکانپذیر باشد ،میتواند

بررسی مقطعی ،استفاده از پرسشنامه و عدم قابلیت تعمیم نتایج به

گامی اساسی در ارتقای آموزش نظری و عملی باشد ( .)23در تأیید یافته

جوامع و فرهنگهای دیگر ،از محدودیتهای این مطالعه میباشد.

مطالعه حاضر Jordan ،عنوان کرده است که انتقال دانش از کالس به

بررسیهای مداخلهای ،کیفی و طولی ،انجام مطالعات در محیطهای

کاربرد عملی متأثر از سه عامل معلم ،دانشجو و برنامهی آموزشی است.

پژوهشی با فرهنگهای متفاوت و جامعه آماری بیشتر ،توصیه میشود.

اختالل در هر کدام از این موارد باعث فاصله بین دانش تئوری و عملکرد
بالینی میشود ( .)24در این مطالعه از بین عوامل مربوط به حیطه دانشجو،

تشکر و قدردانی

داشتن عالقه به رشته تحصیلی ،یک راهکار مهم و اصلی شمرده شد .در

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از معاونت محترم تحقیقات و

مطالعه خدایی و همکاران در حیطه مربوط به دانشجو داشتن عالقه به

فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و همکاری صمیمانه و صادقانه

رشته تحصیلی مهمترین راهکار جهت کاهش فاصله بین دانش نظری با

دانشجوبان که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند ،تشکر و قدردانی به

عملکرد بالینی عنوان شده است که همراستا با مطالعه حاضر میباشد (.)2

عمل آورند.

مهدیپور و همکارانش در مطالعه خود با بررسی دیدگاه مدرسان و
دانشجویان گزارش کردند که میزان عالقه به حرفه و سطح علمی
دانشجویان از عوامل مؤثر بر انطباق آموزش نظری و بالینی است ( .)25بر
اساس نتیجه پژوهش همتی و همکاران ،دانشجویان عالقمند و با انگیزه،

تأیيدیه اخالقی
این

مطالعه

دارای

تأییدیه

اخالقی

به

شماره

 IR.JMU.REC.1399.033از دانشگاه علوم پزشکی جیرفت است.

آموزش بالینی مؤثرتری را تجربه میکنند ( .)26نتایج مطالعه رحیمی و
همکارانش نیز نشان داد که عدم وجود عالقه و انگیزه دانشجویان در محیط
بالینی ،به عنوان مهمترین مانع آموزش بالینی دانشجویان است .این یافته
مطالعات اخیر منطبق با یافته مطالعه حاضر میباشد (.)27

تضاد منافع
همهی نویسندگان این مطالعه اعالم میکنند که هیچ گونه تعارض
منافعی با یکدیگر ندارند.

با توجه به نکات گفته شده میتوان این چنین نتیجه گرفت که استفاده
از اساتید متخصص بالینی ،تدریس متناسب با نیاز بالین با اصالح

سهم نویسندگان

کوریکولومها ،بهروز کردن دانش مدرسان و مربیان ،تجهیز کردن مرکز

نسیبه ساالری (نویسنده اول) 30درصد؛ فوزیه رفعتی (نویسنده دوم)

مهارتهای بالینی در دانشکدهها و بیمارستانها ،تقویت تعامل مدرسان و

 20درصد؛ سودابه احمدی دره سیما (نویسنده سوم)15درصد؛ مطهره

مربیان در بخشها میتواند از جمله تمهیدات الزم برای کاهش فاصله

پیلهورزاده (نویسنده چهارم) 5درصد؛ اکبر مهرعلیزاده (نویسنده پنجم) 5

دانش تئوری و عملکرد بالینی باشد .به طور کلی ،عوامل متعددی در

درصد؛ ندا دستیار (نویسنده ششم و مسئول) 25درصد.

حوزهی آموزش علوم پزشکی باعث فاصله دانش تئوری و عملکرد بالینی

حمایت مالی

میشود ،لذا به مسئولین و مدیران آموزش پزشکی توصیه میشود که با
انجام مطالعات بیشتر در جوامع دانشجویی مختلف با فرهنگهای متفاوت،
با حجم نمونه گستردهتر یا با انجام مطالعات کیفی این عوامل را به طور

این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت انجام شده است.

دقیق شناسایی و در جهت رفع آنها و کاهش فاصله موجود ،طبق اولویت
به دست آمده ،برنامهریزی و اقدام نمایند.
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Abstract
Introduction: The mismatch between theoretical training and clinical practice leads to a
decline in the quality of clinical service. This study aimed to investigate the strategies which
reduce the gap between theoretical knowledge and clinical practice from the viewpoint of
students.
Methods: This Descriptive- cross- sectional study was performed in winter 2021 on 330
medical, nursing, midwifery, operating room and anesthesia students of Jiroft University of
Medical Sciences. The participants were selected through census sampling and the data were
collected using a questionnaire with the focus on the gap between theoretical knowledge and
clinical practice. The data were analyzed using statistical measures such as mean and standard
deviation, along with t-tests and Pearson correlation coefficient at the inferential level.
Results: In the areas under study, factors related to the students, educational planning and the
instructors were ranked first to third respectively. Among the factors related to professors and
instructors, “clinical experience of professors and instructors” (mean 2.50±0.90), among the
factors related to the students, “interest in the field of study” (mean 2.87±0.88) and among the
factors related to planning, “the specificity of the clinical curriculum” (mean 2.47±0.92), were
introduced as the most significant factors affecting the reduction of theoretical and practical
knowledge of students.
Conclusion: Numerous factors are effective in reducing the gap between theoretical and
practical knowledge in medical education. Therefore, it is recommended that these factors be
considered by education officials to educate medical students in the most optimal way.
Keywords: Gap, Theoretical Knowledge, Clinical Practice, Students, Jiroft University of
Medical Sciences.
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