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Abstract 
Introduction: According to the nature of the nursing profession, the education process is based on two 
parts of theory and practice. To educate nurses who can provide proper care by health standards, attention 
to both sectors is essential. However, the gap between the theories of practice is one of the challenges posed 
in nursing education. So that the approaches of studies in the field of nursing education are also focused on 
the pathology of this challenge and provide a suitable strategy. This study aimed to provide a solution to 
close the gap between theory and practice in nursing education. 
Methods: This integrative review uses the key words of nursing education, theory, and practice, a wide 
search of resources at the WOS, Pub med, Science Direct, Scopus, Iranmadex, Magiran, SID and Google 
scholar from 2003 to 2018, in English and Persian. Ultimately, 7 articles were included. Data were analyzed 
based on whitehorse and Knafl (2005) strategy. 
Results: Based on the results of the studies, reviewing of curriculum, Motivation, cultural competence, 
appropriate communication between instructors and students, increasing the critical thinking skills of 
faculty members and students, enhancing the clinical skills of faculty members and using various 
educational methods, among the effective factors in reducing the gap between theory and practice in 
nursing education. 
Conclusions: According to the results of the study, reviewing of curriculum, increasing the critical thinking 
skills of students and faculty members, enhancing the clinical skills of faculty members and using various 
education methods in nursing recommended. 
Keywords: Nursing Education, Theory, Practice, Strategy 
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مقدمه

طور گسترده در  موضوع جدیدی نیست و به ،عملو شکاف تئوری 

مسائل  در واقع .[2, 1] ادبیات و مطالعات مورد توجه قرار گرفته است

و عمل دارای یک تاریخچه طوالنی در آموزش پرستاری مربوط به دانش 

راه حل آسان و کامل برای  ،و به عنوان یک منبع مزمن اختالفبوده 

 این شکاف در بین دانشجویان پرستاری پر .[3] مطرح نشده استآن 

است چرا که دانشجویان  ررنگ تر بوده و از اهمیت بیشتری برخوردا

 یرندقرار بگ یممکن است در سردرگمی بین اساتید و پرستاران بالین

فاصله تئوری تا عمل به عنوان یکی از مشکالت امروزه بنابراین  .[4]

 زناشی او  از جمله پرستاری بودهاساسی در آموزش رشته های بالینی 

اختالف بین آموخته های نظری در کالس درس و کاربرد آنها در 

ا عمل ر و بر این اساس فاصله تئوریموقعیت های بالینی می باشد. 

تحت ناهمخوانی بین آموخته های کالس درس )دانش تئوری( با آنچه 

 .[9] که در محیط بالینی تجربه می شود )عملکرد( عنوان می کنند

در واقع حرفه پرستاری را دو بخش اصلی تشکیل می دهد؛ بخش نظری 

که در کالس های آموزشی به دست می آید و نشان دهنده دانش 

فراگیران می باشد و قسمت عملی که بر بهبود مهارت های آنها در 

 چکیده
انمند پرستاران تو تیترب یباشد. برا یو عمل م یبر دو بخش تئور یآموزش مبتن ندیفرا ،یحرفه پرستار تیبا توجه به ماه مقدمه:

 نیاست که شکاف ب یدر حال نیاست. ا یسالمت، توجه به هر دو بخش ضرور یمتناسب با استاندارد ها یجهت ارائه مراقبت اصول
مطالعات در حوزه  یکردهایکه رو یباشد. به طور یم یشده در بحث آموزش پرستار طرحم یاز چالش ها یکیعمل به عنوان  یتئور

 یتئور نیشکاف ب نییمطالعه با هدف تع نیباشد. ا یچالش و ارائه راهکار مناسب م نیا یشناس بیمتمرکز بر آس زین یآموزش پرستار
 انجام شد. یمل در آموزش پرستارو ع

 Nursingعمل،  ،یتئور ،یآموزش پرستار یواژه ها دی( با استفاده ازکلIntegrative Review) کپارچهیمرور  نیدر ا روش کار:

Education Theory, Practice یعلم یها گاهیمنابع در پا عیوس یجست و جوWOS, Pub med, Science Direct, Scopus 

, ,Iranmadex ,Magiran ,SIDی,و موتور جست جو Google scholar  انجام  یو فارس یسی، به زبان انگل2011تا  2003از سال
 .قرار گرفتند لیو تحل هی( مورد تجز2009) تموریمقاله وارد مطالعه شدند. داده ها بر اساس روش نافل و و 1 تیشد. در نها

 شیافزا ان،یو دانشجو دیارتباط مناسب اسات ،یفرهنگ تیصالح زه،یانگ جادیا ،یبرنامه درس یمطالعات، بازنگر جیبر اساس نتا ها:یافته
موارد  از جمله س،یمختلف تدر یاز روش ها یریو بهره گ دیاسات ینیمهارت بال شیافزا ان،یو دانشجو دیاسات یتفکر انتقاد یمهارت ها

 بودند. یو عمل در آموزش پرستار یکاهش شکاف تئور یبرا یشنهادیپ

مهارت  شیافزا د،یو اسات انیدانشجو یتفکر انتقاد یمهارت ها شیافزا ،یمطالعات، اصالح برنامه درس جیبا توجه به نتا نتیجه گیری:
 شود. یم شنهادیو عمل پ یتئور نیدر جهت کاهش شکاف ب س،یمختلف تدر یو استفاده از روش ها دیاسات ینیبال یها

 عمل، راهبرد ،یتئور ،یموزش پرستارآ ها:یدواژهکل
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یفی برای تربیت پرستاران با عملکرد کزمینه بالینی تمرکز دارد. بنابراین 

و مناسب، تمرکز بر هر دو بخش ضروری به نظر می رسد. چرا که بخش 

نیز  و محیط بالینتئوری مبنایی برای درک واقعیت پرستاری می باشد 

در توسعه اجتماعی شدن حرفه ای، دانش و مهارت های پرستاری تاثیر 

ا با تکیه بر مبانی نظری و گذار است. در واقع این محیط فرصت هایی ر

های عملی در موقعیت های واقعی زندگی برای دانشجویان  مهارت

اهمیت این موضوع باعث شده تا تکیه مطالعات نیز  .[0] فراهم می کند

حمایت از دانشجویان به خصوص در محیط های بالینی و اهمیت بر 

 تحت عنوان ،در بحث آموزش پرستاریدیدگاه تازه ای  مطرح شدن

که می تواند فرصتی مناسب در جهت افزایش  شودمنتورینگ مبحث 

نیز  Gale.[1, 1] کار باشدنیروی عنوان جذب دانشجویان پرستاری به 

در مطالعه خود به بررسی تجربه دانشجویان پرستاری از قرارگیری در 

کنار پرستاران بالین پرداخته که در نهایت نتایج عنوان کننده تاثیرات 

مثبت بر دانش و مهارت های بالینی آنها در خصوص ارتقای سالمت و 

 .[5] پرستاران بالین بودهم چنین تمایل بیشتر برای حضور در کنار 

جدای از تمرکز مطالعات حوزه آموزش پرستاری بر اهمیت فاصله تئوری 

برگزاری کنگره ها و سمینارهای علمی با با نگاهی به اطراف و عمل، 

آموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل؛ ارتقاء  "موضوعیت خاص 

خود دلیلی بر اهمیت توجه به این چالش و نیز  "کیفیت آموزش بالینی

لزوم ارزیابی روش های آموزشی و بهره گیری از رویکردهای موثر در 

 بهبود این چالش می باشد. 

، چالش های مطرح شده در حوزه بهداشت و سالمت در کنار بنابراین

همراهی مواردی چون کمبود نیروی پرستار، افزایش سن پرستاران 

شاغل، کمبود مربیان پرستاری باعث افزایش پیچیدگی این چالش ها 

ده شو نتیجه تاثیر گذار این چالش ها بر محیط کاری و ارائه مراقبت 

برای رسیدگی به این چالش ها، مدیران و مسئوالن مربوطه لذا . است

هستند که دارای دانش، مهارت ها و نگرش هایی  ینبه دنبال پرستارا

از این رو برای  .باشند که با الزامات محیط کاری آنها مطابقت دارد

ی، مدرسان پرستاری نیز باید به طور مداوم برنامه های درسی، مهمگا

رویکردها و برنامه های آموزشی مورد استفاده را برای آموزش پرستاران 

  .[10] و بازنگری کنند جدید و بالینی ارزیابی

 آنچه که قابل توجه استعلی رغم تکیه بر حضور دانشجویان در بالین، 

کارآموزی های دانشجویان پرستاری  ی،زماناز نظر دوره این است که 

راین بناب .کافی می باشد دیده می شود،که تحت عنوان یادگیری عملی 

آنچه که بیشتر نقش دارد به نظر سنتی بودن ارائه خدمات و آموزش 

پرستاری می باشد که بر این اساس اصالح برنامه درسی دوره پرستاری 

 .[11] نظر قرار گیردمی بایست مد یا تخصصی نمودن حرفه پرستاری 

جدای از مباحث تئوری و دانش کسب شده در کالس های  از طرفی

ه ک ی پرستارینظریه ها توجه و به کارگیری در حیطه بالینی درسی،

به عنوان شاخص علم و یکی از شواهد مبنای عملکرد پرستاری محسوب 

نیز  ،و در سرفصل دروس مقاطع مختلف دانشگاهی وجود دارند شده

  .[12] کم می باشد

یکی دیگر از ابعاد نامناسب بودن آموزش پرستاری به تناسب تئوری و 

بر حرفه پرستاری ناشی از انگیزه و منزلت کاری می  بالین، تاثیر آن

باشد. در صورتی که پرستاران از مهارت کافی و مناسب برخوردار نباشند 

بال به دنرا یاس و ناامیدی آنها  موضوع اعتبار آنها زیر سئوال بوده و این

آماده سازی پرستاران متناسب با فرهنگ چرا که  .[13] خواهد داشت

محیط کار و به نوعی فرایند اجتماعی شدن از اولویت های مهم در 

در صورتی که این فرایند به خوبی  .[14] آموزش پرستاری می باشد

طی نشود، دانشجویانی که بعد از فارغ التحصیلی به عنوان پرستار وارد 

وظیفه اصلی خود یعنی ارائه ند قادر به انجام اصولی محیط بالین شده ا

مراقبت علمی و کیفی نخواهند بود. از این رو تالش آموزش با مهارت 

های خاص تدریس و یادگیری و همچنین انتقال دانش و قضاوت 

صحیح، بایستی در راستای توقف شکاف بین تئوری و عمل در جهت 

 .[13]هدف غایی، یعنی افزایش کیفیت مراقبت باشد 

فاصله تئوری تا عمل در کنار جمله عوامل مطرحی دیگر در بحث از  

ویژگی های شخصی دانشجویان، عوامل مرتبط با مربی و عوامل مرتبط 

سازمان و محیط از جمله عوامل موثر بر آموزش بالینی در پرستاری با 

 .[19] می باشند

مخاطبین آموزش پرستاری، یعنی دانشجویان نیز در راستای  اکیدت

بهبود شیوه های آموزشی؛ کانال های باز بین اساتید تئوری و تمرین، 

حمایت بیشتر دانشجویان، افزایش صالحیت مربیان بالینی، با استفاده 

از روش های مختلف آموزش، و آماده سازی و بهبود آزمایشگاه های 

 .[10] می باشدبالینی 

ئوری و عمل، قطعا با توجه به مطالب عنوان شده و اهمیت فاصله ت

بایستی آموزش پرستاری با تمرکز بر تربیت نیروی انسانی کارآمد و 

حرفه ای، از رویکردهای کاربردی در جهت دست یابی به این هدف 

متمرکز  در این خصوصراهبردهای موجود  بهره گیرد. بر همین اساس

بر تجدید برنامه درسی و ارتباط بین آموزش و محیط تمرین یا بالین 

 بررسی در این مرور ،با توجه به اهمیت موضوع از این رو .[13] می باشد

شکاف بین تئوری و عمل در آموزش  تعییندر با هدف نتایج مطالعات 

 پرستاری انجام شد.

 کارروش 

خصوص  در با هدف تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات یکپارچهاین مرور 

whitehorse and با روش  در آموزش پرستاری تئوری تا عمل فاصله

Knafl (2009 )مرور یکپارچه یک روش برای خالصه کردن  .انجام شد

شواهد موجود درباره ی یک می باشد که با متدولوژی های مختلف در 

مرحله است،  9این بررسی، شامل  مطالعات مختلف بررسی شده است.

شناسایی مشکل، مرور مطالعات، ارزیابی داده ها، تجزیه و تحلیل 

  .[11] و ارائه نتایج مطالعات وارد شده به مطالعه

 شناسایی مشکل

ت و موضوعا امروزه شکاف بین تئوری و عمل به عنوان یکی از مشکالت

اساسی در آموزش رشته های بالینی از جمله پرستاری می باشد که در 

مطالعات متعدد مورد بررسی و چالش قرار گرفته است. بر این اساس با 

توجه به یافته های مطالعات مختلف؛ انجام مرور یکپارچه با هدف 

بررسی و ترکیب نتایج مطالعات مختلف در جهت ارائه راهکارهای 

 در بحث آموزش پرستاری، کمک کننده خواهد بود.مناسب 

 مرور مطالعات

بر این اساس جست و جوی وسیع در پایگاه های علمی در پایگاه های 

 , WOS, Pub med, Science Direct Scopus علمی

Iranmadex ,Magiran ,SID,  وGoogle scholar  با استفاده از

 2011تا  2003از سال کلید واژه های آموزش پرستاری، تئوری و عمل 



 و همکاران دیسع 

01 

 

به زبان انگلیسی و فارسی انجام و متناسب با هدف پژوهش کلیه مقاالت 

 با رویکرد کمی و کیفی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند.
 

 
 مقاالت انتخاب و بررسی فرایند :1تصویر 

 

 و تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی داده ها

انواع مختلفی از نشریات مانند مطالعات تجربی، شامل این بررسی 

به مروری، خالصه مقاالت، خالصه ارائه های کنفرانس و پایان نامه ها، 

با توجه به هدف مطالعه انتخاب و ارزیابی . دو زبان فارسی و انگلیسی بود

مقاالت در جهت شناخت عوامل موثر بر شکاف بین آموزش تئوری و 

و ارائه راهکارهای عملی در جهت کاهش آن عملی در آموزش پرستاری 

بر این اساس پس از حذف موارد تکراری و غیرمرتبط در . انجام شد

مقاله مرتبط  1مقاله وارد مرور و بررسی کلی شدند. در نهایت  90نهایت 

 (.1 تصویربا اهداف مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند )

 هاافتهی

با توجه به مطالب عنوان شده عوامل متعددی در ایجاد فاصله بین 

تئوری و بالین دخیلی می باشند، این شامل طیف متفاوتی از عوامل در 

سطح دانشجویان، اساتید و ساختار سیستم آموزشی می باشد از جمله؛ 

در سطح دانشجویان؛ ایجاد انگیزه در دانشجویان و حمایت کافی از آنها 

بالین، ایجاد کانال های باز ارتباطی بین دانشجویان و اساتید، در محیط 

افزایش مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان، افزایش مهارت های 

بالینی، افزایش مهارت های تفکر انتقادی، بکارگیری روش های مختلف 

در بحث تدریس، توجه به شرایط فرهنگی در بحث آموزش، دادن 

صالح برنامه درسی، توجه به بحث منتورینگ بازخورد به دانشجویان، ا

 .(1جدول )و پرسپتورشیپ 

در مطالعه خود این موضوع را از دیدگاه افراد پرونده ظهورکه  به طوری

درگیر از جمله دانشجویان پرستاری، مربیان پرستاری و پرستاران مورد 

در این خصوص بحث مربیان کلی که از عوامل مشترک ارزیابی قرار داده 

ی م با تجربه و عوامل فردی موثر اعتماد به نفس و داشتن انگیزه کافی

انتقال آموزش از بیمارستان به عواملی چون حیدری  .[11] باشد

س ودانشگاه، تاکید دانشگاه بر مراقبت کل نگر، عدم همخوانی بین در

 و تدریس شده در دانشگاه با نیاز بالین، عدم به روز شدن دانش مربیان

ر را موث دانشجویان در دانشگاه و بالینمتفاوت بودن نحوه آماده سازی 

 .[15] می داند
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 2011 بازنگری برنامه درسی، رابط بین آموزش و محیط های بالینی
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Journal of Nursing 
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Journal of Advanced 
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حقانی در مطالعه خود تحت با تمرکز بر اهمیت آموزش بالینی، 

روش های یادگیری مبتنی بر تکلیف، یادگیری مبتنی بر تمرین و 

به عنوان روش های یادگیری فعال در جهت کاهش فاصله  عملکرد را

در واقع  .[20]بین تئوری تا عمل در آموزش بالینی مطرح می کند 

این نوع یادگیری به نوعی برطرف کننده انتظارات شغلی، نیازهای 

 باشد. بنابراین این نوع یادگیریشغلی یا براساس نیازهای فردی می 

در واقع با پیوند محیط دانشگاهی و بالین فرصت های جدیدی را 

تکیه دیگر حقانی  .[21] برای یادگیری در محیط کار فرهم می کند

 اآن ردر مطالعه خود بر یادگیری مبتنی بر عملکرد می باشد که 

برخواسته از تفاوت بین دانش و عملکرد فرد یا به نوعی همان فاصله 

د را فر نیزاین نوع یادگیری در واقع . عنوان می کندتئوری بالین 

در جهت به کارگیری دانش و مهارت های خود در موقعیت های 

واقعی توانمند می سازد از این رو به کارگیری مطالب برای 

  .[20] بود دانشجویان معنادارتر خواهد

تفکر انتقادی و آموزش آن های مهارت یادگیری و افزایش بر  اکیدت

 است که در مطالعات موثر دیگرنیز از عوامل در اساتید و دانشجویان 

متعدد مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته و بر موثر بودن آن در جهت 

از این رو  .[24-22] کاهش فاصله تئوری و عمل تاکید شده است

همگام با بروز تحول در آموزش پرستاری و نیاز متفاوت دانشجویان 

برای کسب یادگیری و انتظارات جدید، مهارت های پایه و و محتوای 

به تنهایی در جهت آماده سازی پرستاران برای حضور در  نظری

محیط های متغیر کفایت نمی کند و بایستی اساتید آموزش های 

 خود را متمرکز بر تفکر انتقادی و استدالل بالینی به روز کنند

معتقد است که برای رشد تفکر انتقادی  Chanبه طوری که .[29]

در دانشجویان ابتدا بایستی اساتید خودشان مهارت کافی را در این 

با فهم و جایگیری مهارت های تفکر خصوص داشته باشند زیرا 

انتقادی در آموزش پرستاری )راهبردهای موثر بر تفکر انتقادی، 

ع و راهبردهای راهبردهای تسریع و توسعه تفکر انتقادی و موان

آموزش و یادگیری تفکر انتقادی(، آموزش دهنده ها و مربیان 

این مهارتها را در دانشجویان پرستاری  پرستاری قادر خواهند بود تا

توسعه بخشند و آنها را برای عملکرد و تمرین بالینی آینده آماده 

  .[20] سازند

تاکید بعضی از مطالعات نیز بر استفاده از روش های نوین آموزش 

از جمله شبیه سازی در بحث آموزش می باشد از این جهت که 

آموزش مبتنی بر شبیه سازی با فراهم ساختن محیط یادگیری که 

در دانش، مهارت، امنیت و می تواند نزدیکی زیادی به بالین دارد 

از طرفی می تواند  .[21] اطمینان بخشی به فرد تاثیر بسزایی دارد

و هم افزایش  [21]رویکردی موثر در آموزش بزرگساالن به عنوان 

  .[25]و بهبود مهارت های تفکر انتقادی موثر باشد 

یکی از در نهایت از بعد جامع نگری مراقبت پرستاری هم 

رویکردهای عنوان شده در بحث آموزش پرستاری توجه به بحث 

فرهنگ و به نوعی صالحیت فرهنگی می باشد. چرا که در فلسفه 

 ،پرستاری به عنوان یک مراقبت جامع نگر بایستی به فرهنگ بیمار

 ارزش ها، باورها، سنت ها و نمادهایی مجموعه ای از به عنوان

 در بحث توجه داشت.فرد هر زندگی  و قابل انتقال تشکیل دهنده

پرستاران معموال بر اساس تعهد اخالقی و صالحیت فرهنگی نیز 

حرفه ای خود ترکیبی از راهبردها را برای ارائه مراقبت کامل و موثر 

  .[31, 30] به کار می برند

 بحث

تئوری و عمل در آموزش  شکافتمرکز بر هدف  مرور یکپارچه بااین 

 پرستاری انجام شد.

تئوری و عمل در آموزش  شکافبر اساس نتایج مقاالت متعدد، 

پرستاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عبارتی به عنوان 

یک چالش در بحث آموزش پرستاری مطرح می باشد که باعث شده 

 شکاف با توجه و تمرکز بر آن روش های متعدد جهت بهبود این

ارزیابی و پیشنهاد شود. آنچه مشخص است توجه به هدف آموزش 

هدف آموزش  در هر رشته ای می باشد که قطعا مهمترین

تربیت و توسعه توانمندی و تکنیک های دانشجویان  ،دانشگاهی

برای یادگیری طوالنی مدت می باشد. چرا که دانشجویان در آینده 

تار، به طور مداوم با موقعیت در زندگی حرفه ای خود به عنوان پرس

های چالش برانگیزی مواجه خواهند شد که نیازمند تصمیم گیری 

درست و انجام اقدامات مناسب می باشند. این موضوع نیازمند 

آموزش در حل مسئله، انعکاس، تصمیم گیری و توانایی استفاده از 

 وراهبردهای یادگیری استقرایی و قیاسی با هم می باشد. از این ر

دستورالعمل های آموزشی دانشگاهی در این خصوص باید عنوان 

کننده انتظارات دانشجویان از نظر صالحیت پرستاری و مدارک 

تحصیلی تا اطمینان برای آمادگی در پاسخگویی به خواسته های 

 .[32] حرفه ای آینده شان باشد

جهت کاهش فاصله تئوری تا عمل در به نظر می رسد تغییر در 

بحث آموزش پرستاری را بایستی از برنامه درسی شروع کرد بر 

راهبردهای پیشنهادی در این خصوص تحت عنوان همین اساس 

همکاری های فشرده بین حرفه ای و تجدید نظر برنامه ها درسی 

رادیکال مانند افزایش استفاده از شبیه سازی و خدمات داخلی و 

لمللی عنوان می شود و اینکه مربیان پرستاری باید با تمام بین ا

 .[33] ذینفعان در جهت ایجاد تغییرات مؤثر و پایدار همکاری کنند

این موضوع نیازمند یک دیدگاه جامع در بحث های مختلف می 

چراغی  به طوری کهو حتی نیم نگاهی خارج از بحث آموزش، باشد 

در مطالعه خود راهکارهای پیشنهادی موفق برای انتقال دانش 

مل ع _نظری به حوزه عمل پرستاری را پیوست مطلوب بین تئوری 

تئوری در چهار ستون اصلی پرستاری یعنی آموزش،  _ و عمل

 .[34] پژوهش، مدیریت و بالین معرفی می کند

ع دیگر در کنار برنامه درسی، دانشجویان می باشند که در هسته وموض

اصلی آموزش قرار داشته و مخاطب اصلی آن می باشند. بر همین 

اساس حیدری که مطالعه خود را در راستای واکاوی علت های موثر 

بر فاصله تئوری و عمل در آموزش پرستاری انجام داده بود در نهایت 

اگاهی بخشیدن در جهت کاهش این فاصله، راهکارهای پیشنهادی را 

دانشجویان به اهمیت نتایج و فرایند بالینی، استفاده از پرسپتورشیب 

ها و منتورشیبها، ایجاد مدل نقش برای دانشجویان، تدریس متناسب 

با نیاز بالین، اصالح برنامه درسی آموزش پرستاری، سنجش عالقه 

االتر، به روز نمودن دانش مندی دانشجویان قبل از ورود به مقاطع ب

پرستاران و مدرسان، تدریس کالس توسط پرستاران متخصص عنوان 
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راهکارهای متعددی که در نتایج مقاالت نیز بنابراین  .[15] می کند

می باشد  عنوان شد در واقع برخاسته از همان دیدگاه های دانشجویان

تکیه بر کانال های باز بین  نیز در مطالعه خود تحت Saifan که

اساتید تئوری و تمرین، حمایت بیشتر دانشجویان، افزایش صالحیت 

مربیان بالینی، استفاده از روش های مختلف آموزش، و آماده سازی 

در نگاهی عمیق  .[10] عنوان داشتو بهبود آزمایشگاه های بالینی 

تر، تمایالت دانشجویان برای حضور بیشتر در کنار پرستاران بالین 

آماده سازی  از این رونیز می تواند در راستای همین دیدگاه ها باشد 

مدرسان، پرسپتورها و پرستاران خوب به عنوان الگوی نقش مثبت 

 برای دانشجویان در آموزش پرستاری بسیار مهم و حیاتی خواهد بود

[0]. 

یکی از موضوعات دیگری که در نتایج مقاالت وجود داشت و شاید 

ه درسی دانست مواردی می توان آن را به عنوان زوایای پنهان برنام

چون تفکر انتقادی و خصوصا بحث صالحیت فرهنگی بود هر چند 

این موضوعات را نیز می توان در نگاهی جامع در همان دیدگاه اصلی 

 .[30, 39] یعنی بازنگری برنامه درسی و لزوم بازنگری آن جای داد

چرا که صالحیت فرهنگی خود متاثر از همین فاصله تئوری و عمل 

چگونگی یادگیری برقراری ارتباط با  در بحث آموزش می باشد زیرا

 سایر فرهنگ ها بر اساس تجربه و در محیط کار صورت می گیرد

[30]. 

بنابراین آنچه که مشخص است این است که همراه نمودن تئوری و 

عمل در بالین به همراه نظارت بالینی مناسب در ارتقاء شایستگی 

دانشجویان پرستاری نقش موثری دارد و فراهم نمودن این فرصت 

 گیری و عملکرد آنها را به دنبال خواهد داشتتوسعه فرایند تصمیم 

به بازنگری برنامه درسی در  جامع نسبت نگاهبا از این رو  .[31, 11]

آموزش پرستاری، وضعیت آموزش تئوری و بالینی نیازمند تامین 

جامع تر شیوه های آموزشی در جهت یکپارچه سازی دانش و عمل و 

 تجهیزات محیط بالین و بازنگری ابزارهای ارزشیابی بالینی می باشد

[31]. 

 گیرینتیجه

پیشنهادی در جهت کاهش شکاف  مواردبا توجه به نتایج مطالعات، 

تئوری و عمل در سطح دانشجویان، اساتید و ساختار سیستم 

خالصه می شود که بایستی با شناخت و مدیریت مناسب  آموزشی

آنها را مدیریت نمود. از جمله اصالح برنامه درسی، افزایش مهارت 

های تفکر انتقادی دانشجویان و اساتید، افزایش مهارت های بالینی 

 ایجنت از این جهتاساتید و استفاده از روش های مختلف تدریس. 

مطالعه حاضر می تواند مبنایی برای شناخت بهتر راهکارهای 

پیشنهادی با تکیه بر نتایج مطالعات انجام شده در خصوص شکاف 

لذا اساتید و مربیان بین تئوری و عمل در آموزش پرستاری باشد. 

بالینی بایستی به تناسب شرایط از روش های مختلف و تایید شده 

و ارزیابی مناسب در خصوص اثربخشی  در حوزه آموزش بهره گرفته

 .را مد نظر قرار دهندآنها با توجه به میزان یادگیری دانشجویان 

استخراجی انجام مطالعات  مواردو  همچنین با توجه به زمینه ها

مبتنی بر کاهش شکاف بین تئوری و با رویکرد اختصاصی هدفمند 

 عمل پیشنهاد می شود. 

 سپاسگزاری

)ارتقاء کیفیت آموزش بالینی  طرح مصوبقسمتی از این مقاله حاصل 

 مبتنی بر الگوی اجتناب انضباط؛ اقدام پژوهی مشارکتی تکنیکی(

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( با کد 

بدینوسیله از تمام می باشد.  IR.BMSU.Rec.1396.138اخالق

کر شمحققانی که مقاالت آنها در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت، ت

 .و قدردانی می گردد
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