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 چکيده
لذا این است مطرح بوده  بالینیهای در رشته اساسیعنوان یک مشکل فاصله بین دانش نظری با عملکرد بالینی، همواره به : مقدمه

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام عوامل ایجاد فاصله بین دانش نظری با عملکرد بالینی از دیدگاه دانشجویان مطالعه با هدف بررسی 

  شد.

اتاق  یی،ماما ی،پرستار ی،پزشک یاننفر از دانشجو 330 یبر رو 13۹۹در زمستان سال  مقطعی -یفیمطالعه توص ینا: هاروش

 پرسشنامه کمک با هاوارد مطالعه شدند و داده یانجام شد. افراد به صورت سرشمار یرفتج یدانشگاه علوم پزشک یعمل و هوشبر

و انحراف  یانگینم یآمارهای صهمشخ یقو از طر آوریجمع ینی،با عملکرد بال یدانش نظر ینکاهش شکاف ب یراهکارها بررسی
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و عوامل مربوط به استاد و  یآموزش ریزیشده، عوامل مربوط به دانشجو، عوامل مربوط به برنامه یبررس هاییطهدرح: هایافته
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 مقدمه

های علوم پزشکی دارای دو بخش فرآیند آموزش در اکثر رشته

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

تواند به صورت فاصله بین آنچه آموزش نظری با عملکرد بالینی می

کنند، تجربه میاند با آنچه که در محیط بالینی دانشجویان در کالس آموخته

های بالینی همواره تعریف شود و به عنوان یک مشکل اساسی در رشته

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

های همیشه آنچه در آموزش ،(. به عبارت دیگر2است )افزایش هم یافته 

ها بروز آن شود در عملکرد بالینینظری به دانشجویان آموزش داده می

گیرند و کند، به طور کلی به فاصله آنچه دانشجویان در کالس فرا مینمی

کنند، فاصله بین دانش نظری و های واقعی کاری تجربه میآنچه در محیط

که نتایج تحقیقات  (. ضمن این3شود )عملکرد بالینی اطالق می

 است که کیفیت پژوهشگران حوزه آموزش علوم پزشکی نشان داده

هایی در آن وجود دارد که این آموزش بالینی مطلوب نبوده و کاستی

ثیرگذار در آموزش پزشکی، به وجود أها به علت موانع و متغیرهای تکاستی

ها و عدم تطابق آموزش نظری با عملکرد بالینی (. این نارسایی4) آیندمی

ان و تبعیت های عملی دانشجویدر بالین منجر به بال استفاده ماندن اندوخته

شود که این امر از توسعه و گسترش های سنتی معمول در بالین میاز روش

علوم نظری در حیطه علوم پزشکی جلوگیری کرده و به کاهش کیفیت 

(. فاصله دانش تئوری و عملکرد بالینی در 5انجامد )ارائه خدمات بالینی می

جود بین ثیرات سوئی دارد، آنان به علت تعارضات موأدانشجویان ت

توانند خودشان را با شرایط های محیط کار نمیانتظارات استادان و واقعیت

ها بروز سازگار کنند و مشکالت نامطلوبی در ابعاد جسمانی و روانی در آن

کند که شامل احساس ناتوانی، افسردگی، عدم امنیت به دلیل نداشتن می

(. نتایج 6) شودحرفه میگیری از کناره کارایی در محیط کار و نهایتاً

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

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

ریزی آموزشی در جهت حذف یا کاهش فاصله بین دانش نظری و برنامه

مطالعه مهرابیان و  (. همچنین نتیجه2اند )عملکرد بالینی اشاره داشته

همکاران نشان داد وجود فاصله بین آموزش نظری و عملکرد بالینی 

تواند سالمت بیماران را به مخاطره بیاندازد، بنابراین جهت ارتقاء و می

های آموزشی مناسب ها و روشپیشرفت آموزش پرستاری تدوین برنامه

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

است که با کاسته شدن فاصله بین دانش  (. ثابت شده7) باشدالزامی می

تئوری و عملکرد بالینی، دانشجویان قادر خواهند بود تصمیمات بالینی 

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

را ارتقا بخشید و متعاقب  توان وضعیت کار در بالینکردن این فاصله می

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

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

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

های بطه نظرات و ایدهراهکارهای مناسب در این عرصه است، که در این را

گشای تواند راهدانشجویان و مدرسین به عنوان عنصرهای آموزشی، می

 . (11،12) های آینده باشدبرنامه

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

در آموزش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  ءحاضر به صورت یک خال

بررسی عوامل ایجاد ای با هدف مطالعهوجود دارد، بنابراین پژوهشگران 

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

 پزشکی جیرفت انجام دادند.

 

 هاروشمواد و 

باشد. جامعه آماری این مقطعی می -این پژوهش از نوع توصیفی

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

سال دوم سال تحصیلی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در نیم

ها به روش سرشماری، از بین دانشجویان باشد. نمونهمی 1400-13۹۹

های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی و پزشکی مشغول به تحصیل در رشته

آوری شدند. معیارهای که حداقل یک ترم کارآموزی گذرانده باشند، جمع

های دانشگاه علوم پزشکی تحصیل در یکی از دانشکده ،ورود به مطالعه

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

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

 شدند. 

آوری اطالعات از پرسشنامه بررسی در این مطالعه به منظور جمع

اهکارهای کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی استفاده شد. ر
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ساخته است که در مطالعه بررسی این پرسشنامه یک پرسشنامه محقق

راهکارهای کاهش شکاف بین دانش نظری و عملکرد بالینی در دانشگاه 

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

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

ید قرار أیمامایی تبریز بررسی و روایی آن مورد تو  دانشکده پرستاری

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

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

. (2) بود که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه دارد درصد 87 دو نوبت،

پرسشنامه مذکور شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه 

کارهای کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی بود. بخش راه

سوال و در سه حیطه عوامل مربوط به استادان و مربیان  22دوم شامل 

سوال( و عوامل  4امل مربوط به دانشجو)سوال(، عو 7بالینی و نظری )

سوال( بود. پاسخ به سواالت به 11) هامربوط به برنامه آموزشی دانشگاه

( 1 ( تا خیلی کم )نمره4ای از خیلی زیاد )نمره روش لیکرت چهار گزینه

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

 باشد. می

 10روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرات  ،ضردر مطالعه حا

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی بررسی و نسبت روایی أنفر از اعضای هی

به دست آمد؛ سپس پایایی ابزار با استفاده از آلفای  CVR ،77/0محتوای یا 

 . محاسبه شد. /8۹کرونباخ بررسی و 

گرفتن مجوز از ی اخالق دانشگاه و پس از کسب اجازه از کمیته

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

دانشگاه پژوهشگران لینک پرسشنامه فوق و فرم رضایت آگاهانه را از 

های الین برای تمامی دانشجویان دارای معیار ورود دانشکدهطریق پرس

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

ها لینک پرسشنامه را به طور کامل نفر از آن 330پرسشنامه را مشاهده و 

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

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

رکت در در خصوص اهداف و روش انجام مطالعه، داوطلبانه بودن ش

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

 تمایل، توسط محققین توضیح داده شد.
 

 هایافته

نتایج نشان داد میانگین سن اعضای نمونه مورد پژوهش در گروه 

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

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

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

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

 .آورده شده است 1واحدهای پژوهش در جدول 
 

حسب متغیرهای توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر  -1جدول 

 دموگرافیک

 درصد فراوانی مشخصات دموگرافیک

 6/40 134 مرد

 4/5۹ 1۹6 زن

 4/26 87 پرستاری

 ۹/23 7۹ مامایی

 8/14 4۹ پزشکی

 5/21 71 اتاق عمل

 3/13 44 هوشبری

 5/31 104 سال دوم

 ۹/33 112 سال سوم

 5/34 114 سال چهارم

 4/2 8 14کمتر از 

 8/45 151 17تا  14

 8/51 171 17باالتر از 

 

های بررسی شده، دهد در حیطهنشان می 2نتایج بیان شده در جدول 

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

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

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

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

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

ای بالینی قبل از ورود هدانشجویان به اهمیت پیوند دانش نظری با مراقبت

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

ترین و های اول تا سوم را به عنوان مهمرتبه 33/2±۹8/0بالین با میانگین 

کارهای کاهش فاصله دانش نظری و عملکرد بالینی کسب ترین راهاصلی

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

، عامل نگرش دانشجویان برای 87/2±88/0رشته تحصیلی با میانگین نمره 
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و  6۹/2±85/0میانگین  ±ورود به مقاطع تحصیلی باالتر با انحراف معیار

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

ین عوامل مرتبط با میانگین نمره را به خود اختصاص دادند. مهمتر

ریزی آموزشی به ترتیب اولویت، مشخص بودن برنامه درسی بالینی برنامه

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

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

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

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

نگین . میا(>05/0P-Value) دار آماری وجود داردگانه مذکور تفاوت معنی

ین نمرات داری بیشتر از میانگطور معنیه نمرات عوامل مربوط به دانشجو ب

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

ارائه شده در جهت کاهش فاصله دانش نظری با عملکرد بالینی 

 .(2 جدول(مشاهده شد  47/0±42/2
 

 کارهای کاهش شکاف بین دانشمیانگین و انحراف معیار نمرات راه -2جدول 

 نظری با عملکردهای بالینی از دیدگاه دانشجویان

 بالینیکارهای شکاف بین دانش نظری با عملکردهای راه
انحراف ±میانگین

 معیار

های نوین آموزشی توسط اساتید و استفاده از روش

 مربیان بالینی
83/0 ± 20/2 

 32/2 ± ۹7/0 نظارت بر دانشجویان در محیط بالینی برای یادگیری

 0۹/2 ± 8۹/0 ایجاد انگیزه در دانشجویان برای یادگیری

 50/2 ± ۹0/0 مربیان بالینی تجربه بالینی

 32/2 ± ۹2/0 تشویق به بازخورد مناسب در بالین

 33/2 ± ۹8/0 تدریس مدرسان تئوری بر اساس نیاز بالین

آگاه کردن دانشجویان به اهمیت پیوند دانش نظری با 

عملکردهای بالینی قبل از ورود به بخش توسط مربیان 

 دانشکده

85/0 ± 41/2 

 31/2 ± 58/0 میانگین کل

 87/2 ± 88/0 داشتن عالقه به رشته تحصیلی

 65/2 ± 8۹/0 داشتن اعتماد به نفس در دانشجویان

 67/2 ± 77/0 مهارت درک بازخورد در دانشجویان

 6۹/2 ± 85/0 نگرش دانشجویان برای ورود به مقاطع باالتر

72/2 ± 57/0 میانگین کل  

کارگیری اساتید و مربیان با صالحیت بالینی و علمی در به

 بالین
84/0 ± 42/2 

 36/2 ± ۹4/0 استفاده از اساتید راهنما و مشاور در بالین

 34/2 ± ۹3/0 تدریس تئوری به الفاصله قبل از عمل

 46/2 ± ۹1/0 محتوی دروس تئوری متناسب با محیط بالین

 34/2 ± ۹1/0 هاارزیابی نیازهای آموزشی مربیان بالینی توسط دانشگاه

 47/2 ± ۹2/0 مشخص بودن برنامه درسی بالینی

 34/2 ± ۹4/0 وجود تجهیزات الزم برای تدریس در بالین

 30/2 ± ۹1/0 استفاده از ابزار مناسب برای ارزشیابی صالحیت بالینی

38/2 ± 61/0 میانگین کل  

42/2 ± 47/0 میانگین نمرات کل پرسشنامه  

 

ارتباط متغیرهای دموگرافیک با دیدگاه دانشجویان در مورد  3جدول 

دهد. نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل های ارائه شده را نشان میحیطه

داری عوامل مرتبط به طور معنیه نشان داد که دختران نسبت به پسران، ب

ثرتر ؤبین دانش نظری با عملکرد بالینی مدانشجو را در کاهش فاصله 

ریزی دانند، در حالی که پسران نسبت به دختران، عوامل مربوط به برنامهمی

همچنین نتایج آزمون  (.>05/0P-Value) پنداشتندثرتر میؤآموزشی را م

نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان  (ANOVA) طرفهآنالیز واریانس یک

تحصیلی تنها از لحاظ عوامل مربوط به دانشجو تفاوت های مختلف رشته

و در خصوص سایر  (>05/0P-Value) شودداری مشاهده میمعنی

های مختلف با یکدیگر تفاوت های دانشجویان رشتهعوامل، دیدگاه

. میانگین نمرات عوامل مرتبط به (<05/0P-Value) داری نداردمعنی

های داری بیشتر از سایر رشتهمعنی طوره دانشجو در دانشجویان پرستاری ب

های ارائه تحصیلی مشاهده شد. بین دیدگاه دانشجویان در رابطه با حیطه

 دار آماری مشاهده نشدشده و سایر متغیرهای دموگرافیک رابطه معنی

(05/0P-Value>). 

 

 کارهای کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکردهای بالینی بر حسب متغیرهای دموگرافیکمقایسه میانگین نمرات راه -3جدول 

 ریزی آموزشیعوامل مربوط به برنامه عوامل مربوط به دانشجو عوامل مربوط به استاد و مربی کارهاراه

 نتیجه آزمون انحراف معیار±میانگین نتیجه آزمون انحراف معیار±میانگین نتیجه آزمون انحراف معیار±میانگین دموگرافیک متغیرهای

 47/2 ± 54/0 63/2 ± 4۹/0 38/2 ± 46/0 مرد

 31/2 ± 65/0 78/2 ± 62/0 26/2 ± 64/0 زن

 38/2 ± 65/0 8۹/2 ± 63/0 37/2 ± 66/0 پرستاری

 33/2 ± 65/0 66/2 ± 64/0 34/2 ± 54/0 مامایی

 35/2 ± 61/0 66/2 ± 55/0 34/2 ± 55/0 پزشکی
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 3۹/2 ± 52/0 65/2 ± 48/0 22/2 ± 55/0 اتاق عمل

 47/2 ± 56/0 66/2 ± 43/0 36/2 ± 52/0 هوشبری

 31/2 ± 62/0 76/2 ± 63/0 27/2 ± 64/0 سال دوم

 37/2 ± 6۹/0 71/2 ± 5۹/0 28/2 ± 61/0 سال سوم

 45/2 ± 51/0 68/2 ± 50/0 37/2 ± 47/0 سال چهارم

 72/2 ± 3۹/0 66/2 ± 60/0 28/2 ± 43/0 14کمتر از 

 41/2 ± 5۹/0 72/2 ± 58/0 36/2 ± 61/0 17تا  14

 34/2 ± 63/0 73/2 ± 57/0 26/2 ± 56/0 17باالتر از 

 

 گيریبحث و نتيجه

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

ریزی آموزشی به ترتیب عامل مربی، عوامل مربوط به دانشجو و برنامه

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

کارهای ترین راهترین و اصلیبودن برنامه درسی بالینی، به عنوان مهم

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

زاده و همکاران، شدند. نتیجه مطالعه حاضر با نتایج مطالعات خراشادی

باقری و همکاران، کرمان ساروی و همکاران، مطالعه جهانی حاجی

و  Nairnشوراب و همکاران، نوحی و همکاران و همچنین مطالعه 

 خوانی داردو همکاران هم Hatlevikو همکاران و  Chanهمکاران، 

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

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

های که  مربیان در کنار تسلط نظری بر تمامی مباحث تئوری باید مهارت

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

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

 خوانی داردزاده و همکاران همنتیجه مطالعه حاضر با مطالعه خراشادی

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

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

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

شود و کاری به مهارت به دانش تئوری آنان بسیار بیشتر اهمیت داده می

های بالینی این افراد راهی ها ندارند. شاید ارزشیابی میزان مهارتعملی آن

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

ای مشخص شد، یکی از نواقص آموزش بالینی، عدم صالحیت حرفه

یید أمربیان بود که اکثریت دانشجویان عملکرد مربی را در آموزش بالینی ت

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

کید شده است که نقش مربی عالوه بر انتقال أر گرفته و به آن تبحث قرا

های علمی و عملی، سوق دادن دانشجو به سوی پذیرش نقش مهارت

رسد اجرای فرآیند آموزش از طریق باشد. بنابراین به نظر میای میحرفه

های تواند دانشجویان را در زمینه کسب حداکثر مهارتمربیان کارآمد می

کارهای کاهش فاصله دانش نظری تئوری کمک نماید و یکی از راهبالینی و 

اساس نتایج مطالعه حاضر به  (. همچنین بر1۹) با عملکرد بالینی است

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

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

های آن به عملکرد بالینی و توانایی ها و نگرشبالینی و نظری، مهارتدانش 

 (. 20) شودآن برای تلفیق دانش نظری و عملی اطالق می

در سیستم آموزش علوم پزشکی کشور ایران برخالف بعضی 

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

باشد، زیرا داشتن قدرت ش دانشجویان میای مثبت در آموزو این نکته

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

ی صالحیت دهندههای نشانترین آیتمهای بالینی یکی از مهممراقبت

 (.21) مربیان است

های دیگر مطالعه حاضر این است که عوامل مربوط به حیطه از یافته

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

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

کار عمده جهت ریزی آموزشی را به عنوان راهدانشجویان حیطه برنامه

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

ریزی مانند پلی، زمان حال را به . برنامه(2) خوانی داردر هممطالعه حاض

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

حی و همکارانش ال(. مطالعه ص22قرار گرفته است ) آموزشی مورد توجه

نشان داد که تهیه و تدوین برنامه و اهداف آموزشی و ارائه آن به صورتی 
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تواند پذیر باشد، میدسترسی و اعمال اصالحات در آن به سادگی امکانکه 

ید یافته أی. در ت(23) گامی اساسی در ارتقای آموزش نظری و عملی باشد

عنوان کرده است که انتقال دانش از کالس به  Jordanمطالعه حاضر، 

ی آموزشی است. ثر از سه عامل معلم، دانشجو و برنامهأکاربرد عملی مت

ختالل در هر کدام از این موارد باعث فاصله بین دانش تئوری و عملکرد ا

(. در این مطالعه از بین عوامل مربوط به حیطه دانشجو، 24) شودبالینی می

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

به ی و همکاران در حیطه مربوط به دانشجو داشتن عالقه یمطالعه خدا

ترین راهکار جهت کاهش فاصله بین دانش نظری با رشته تحصیلی مهم

. (2) باشدراستا با مطالعه حاضر میعملکرد بالینی عنوان شده است که هم

در مطالعه خود با بررسی دیدگاه مدرسان و  پور و همکارانشمهدی

دانشجویان گزارش کردند که میزان عالقه به حرفه و سطح علمی 

 . بر(25) ثر بر انطباق آموزش نظری و بالینی استؤاز عوامل مدانشجویان 

دانشجویان عالقمند و با انگیزه،  ،اساس نتیجه پژوهش همتی و همکاران

. نتایج مطالعه رحیمی و (26) کنندثرتری را تجربه میؤآموزش بالینی م

نیز نشان داد که عدم وجود عالقه و انگیزه دانشجویان در محیط  همکارانش

ترین مانع آموزش بالینی دانشجویان است. این یافته ینی، به عنوان مهمبال

 (. 27د )باشمطالعات اخیر منطبق با یافته مطالعه حاضر می

ستفاده توان این چنین نتیجه گرفت که ابا توجه به نکات گفته شده می

ح از اساتید متخصص بالینی، تدریس متناسب با نیاز بالین با اصال

رکز روز کردن دانش مدرسان و مربیان، تجهیز کردن مها، بهکوریکولوم

رسان و ها، تقویت تعامل مدها و بیمارستانهای بالینی در دانشکدهمهارت

له تواند از جمله تمهیدات الزم برای کاهش فاصها میمربیان در بخش

ر دعوامل متعددی  ،دانش تئوری و عملکرد بالینی باشد. به طور کلی

نی زش علوم پزشکی باعث فاصله دانش تئوری و عملکرد بالیی آموحوزه

شود که با شود، لذا به مسئولین و مدیران آموزش پزشکی توصیه میمی

های متفاوت، انجام مطالعات بیشتر در جوامع دانشجویی مختلف با فرهنگ

ا به طور تر یا با انجام مطالعات کیفی این عوامل ربا حجم نمونه گسترده

ویت ها و کاهش فاصله موجود، طبق اولسایی و در جهت رفع آندقیق شنا

 ریزی و اقدام نمایند.به دست آمده، برنامه

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

باشد. های این مطالعه میهای دیگر، از محدودیتجوامع و فرهنگ

های مطالعات در محیطای، کیفی و طولی، انجام های مداخلهبررسی

 شود.های متفاوت و جامعه آماری بیشتر، توصیه میپژوهشی با فرهنگ

 

 تشکر و قدردانی

و  یقاتاز معاونت محترم تحق دانندیپژوهشگران بر خود الزم م

و صادقانه  یمانهصم یو همکار یرفتج یدانشگاه علوم پزشک یفناور

ه ب یدردانکردند، تشکر و ق یاریپژوهش  یندانشجوبان که ما را در انجام ا

 عمل آورند.

 

 تأیيدیه اخالقی

 شماره به اخالقی ییدیهأت دارای مطالعه این

IR.JMU.REC.1399.033 استفت علوم پزشکی جیر دانشگاه از. 
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 مالیحمایت 

 علوم پزشکی دانشگاه تحقیقات معاونت مالی حمایت با مقاله این

 .است شده جیرفت انجام
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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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