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  .مقالهچكيده 
فاصله بين يادگيريهاي نظري و خدمات باليني  .مقدمه

يكي از مشكالت قابل توجه در پرستاري بوده , پرستاري
پژوهش حاضر با هدف مقايسه اين , به همين منظور. است

شجويان، فاصله و تعيين عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه دان
 .مدرسين و كاركنان پرستاري صورت گرفته است

 اين پژوهش تركيبي به صورت كيفي و كمي صورت .روشها
در مرحله اول پرسشنامه اي با روش پديده شناسي . گرفت

و با استفاده از مصاحبه پيرامون رابطه بين يادگيريهاي 
نظري و خدمات باليني پرستاري و عوامل مؤثر بر آن از 

مدرسين و كاركنان پرستاري   نفر از دانشجويان، 10ديدگاه 
در مرحله دوم، با روش . مورد بررسي تدوين گرديد

ميانگين امتيازات مربوط به ديدگاه , تحليلي–توصيفي
دانشجويان، مدرسين و كاركنان پرستاري در مورد 
يادگيريهاي نظري و خدمات باليني پرستاري در زمينه 

تاري داخلي و جراحي، اصول و فنون پرستاري، پرس
پرستاري بهداشت جامعه، بهداشت مادران و نوزادان، 

پرستاري اطفال، پرستاري رواني، آموزش به مددجو،  
. مديريت پرستاري و فرايند پرستاري تعيين گرديد

همچنين عوامل مؤثر در هماهنگي يادگيريهاي نظري و 
ادده خدمات باليني پرستاري نيز از ديدگاه سه گروه با استف

  .از روشهاي آماري تعيين و مقايسه گرديد

                                                 
 در دفتر هماهنگي امور پژوهشي ثبت شده و هزينه آن از 79165با شماره طرح اين 

 بهداشتي درماني و خدماتمعاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي محل اعتبارات 
  . پرداخت شده استاصفهاناستان 

 دانشگاه علوم ,گروه بهداشت دانشكده پرستاري و مامايي, دكتر شايسته صالحي
  .اصفهان, و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهانپزشكي 

 يافته هاي پژوهش نشان داد كه يادگيريهاي نظري و .نتايج
خدمات باليني پرستاري از ديدگاه دانشجويان، مدرسين و 
كاركنان پرستاري از هماهنگي الزم برخوردار نمي باشد 
گرچه مدرسين، يادگيريهاي نظري و خدمات باليني را 

فرضيه , به عالوه. روه ديگر هماهنگ دانسته اندكمتر از دو گ
هاي مورد نظر در مورد تفاوت ديدگاه دانشجويان، مدرسين 
و كاركنان پرستاري در مورد هماهنگي يادگيريهاي نظري و 
خدمات باليني پرستاري و عوامل مؤثر برآن مورد تأييد قرار 

  .گرفت
ني شناسايي فاصله يادگيريهاي نظري و خدمات بالي .بحث

پرستاري و عوامل مؤثر بر آن راهگشاي كاهش شكاف بين 
به منظور افزايش هماهنگي يادگيريهاي . آنها خواهد بود

نظري و خدمات باليني پرستاري، ارزيابي عملكرد پرستاران، 
بازنگري برنامه آموزش پرستاري و توجه به عوامل مؤثر بر 

  .هماهنگي فعاليتها پيشنهاد مي گردد
  

يادگيريهاي نظري، خدمات باليني پرستاري، . ليواژه هاي اص
  شكاف

  
  

  مقدمه
فاصله بين آنچه در كالس درس آموزش داده مي شود و خدماتي 

به عنوان يك مشكل مورد توجه , كه در بالين ارائه مي گردد
  ).1(معلمين، كاركنان و دانشجويان پرستاري بوده است 

بر اين , هاغلب مطالعات انجام شده در دنيا در اين زمين
موضوع داللت دارند كه تفاوت چشمگيري بين يادگيريهاي 

از آنجا ). 2(نظري و خدمات باليني پرستاري مشاهده مي شود 
كه پرستاري از جمله حرفه هاي با اهميت در گروههاي شغلي 
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درماني جامعه است، هماهنگي بين آنچه آموزش داده - بهداشتي
بسيار مهم به نظر مي , مي شود و آنچه در بالين عمل مي گردد

پژوهش در پرستاري نيز از جمله فعاليتهايي است كه . رسد
تمركز بيشتري بر فعاليتهاي يادگيري نظري پرستاري دارد و 

  ).2(كمتر به فعاليتهاي باليني پرداخته است 
با وجود قدمت بحث و نيز انجام بررسي هاي متعدد در اين 

ناسب براي اين معضل كار مورد، به نظر مي رسد يافتن راه حل م
آساني نيست و گاهي نيز گريزناپذير بودن اين مطلب پرستاران را 

). 3(در زندگي حرفه اي خود دچار نگراني هاي شديد مي نمايد 
مطالعات انجام گرفته ديگري هم شكاف بين آموزشهاي نظري و 

قابل توجه و مهم ارزيابي , فعاليتهاي باليني را پديده اي واقعي
  ).6 تا 4( اند كرده

در ايران نيز مدتي است كه بحث فاصله آموزش و خدمات 
باليني مطرح شده اما تا كنون پژوهشي در اين مورد صورت 
نگرفته است در حالي كه براي برنامه ريزي مناسب، نظام 
پرستاري براي تغيير در عملكرد خود نياز به آگاهي از ميزان و 

اين فاصله به , به عالوه. اردچگونگي اين فاصله به صورت عيني د
هر صورت كه باشد مسلماً تحت تأثير عواملي قرار مي گيرد كه 
با شناسايي و تحليل آنها مي توان به هماهنگي بيشتر يادگيري 

به منظور شناسايي . هاي نظري و خدمات باليني دست پيدا نمود
فاصله بين يادگيريهاي نظري و خدمات باليني پرستاري و عوامل 

ثر بر آن از ديدگاه دانشجويان، مدرسين و كاركنان پرستاري مؤ
  .پژوهش حاضر صورت گرفته است

 
  روشها

بوده كه به صورت مقطعي در ) Triangulation(اين مطالعه تركيبي 
با استفاده , در مرحله اول. سه گروه و در دو مرحله صورت گرفته است

, في تحليلياز روش پديده شناسي و در مرحله دوم با روش توصي
  .اطالعات جمع آوري و تجزيه و تحليل شده است

 70(نمونه پژوهش شامل تمامي دانشجويان ترم هشتم پرستاري 
)  نفر67(با استفاده از فرمول جامعه محدود مدرسين پرستاري  و ) نفر

كه به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب )  نفر300(و كاركنان پرستاري 
دانشكده پرستاري و مامايي و محيط پژوهش نيز . گرديدند

  .بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان بود
متغيرهاي مورد نظر در اين پژوهش عبارت بودند از فاصله بين 
يادگيري هاي نظري و خدمات باليني و عوامل مؤثر برآن و برخي 

  .ويژگيهاي جمعيتي واحدهاي مورد پژوهش
نشجويان ترم فقط دا: شرايط ورود به پژوهش عبارت بودند از

كاركنان رسمي و , مدرسين رسمي و پيماني پرستاري, هشتم پرستاري

پيماني و طرحي يا قراردادي با مدرك ليسانس پرستاري و سابقه كار 
  . سال باشند6 ماه، و حداكثر 6حداقل 

تعداد ده نفر از دانشجويان، مدرسين و , در مرحله اول پژوهش
در طي مصاحبه . گرديدندكاركنان پرستاري براي مصاحبه دعوت 

نظرات شركت كنندگان در مورد فاصله بين يادگيريهاي نظري و 
گفتگوها ضبط شد . خدمات باليني و عوامل مؤثر مورد سؤال قرار گرفت

و سپس بر اساس طبقه بندي اطالعات حاصل و با توجه به مطالعات 
بخش اول اطالعات : شامل, پرسشنامه نهايي در سه بخش, انجام شده

 سؤال در مورد فعاليت هاي يادگيري و 68جمعيتي، بخش دوم 
خدمات باليني پرستاري در پنج رتبة كامالً هماهنگ، هماهنگ، تا 

سؤال 22حدودي هماهنگ، ناهماهنگ و كامالً ناهماهنگ و بخش سوم 
در مورد عوامل مؤثر با پنج رتبة كامالً مؤثر، مؤثر، تا حدودي مؤثر، بي 

  . تدوين گرديداثر، كامالً بي اثر
پرسشنامه براي واحدهاي مورد پژوهش ارسال شد , مرحله دوم در

كليه پرسشنامه ها را برگشت , و واحدهاي مورد پژوهش پس از تكميل
 مورد SPSSاطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار . دادند

  .تحليل قرار گرفت
  

  نتايج
ادگيريهاي نظري بطور كلي از نظر واحدهاي مورد پژوهش بين ي

جداول (هماهنگي الزم وجود ندارد , و خدمات باليني پرستاري
در مورد ميانگين امتيازات فاصله بين يادگيريهاي نظري و ). 1

ديدگاه هر سه گروه در مورد اصول و , خدمات باليني پرستاري
فنون پرستاري مؤيد اين مسأله است كه اين فعاليتها تا حدودي 

 ميانگين امتيازات در كليه موارد از نظر گرچه, هماهنگ بوده
, در كل موارد نيز, از مدرسين و دانشجويان بيشتر, پرستاران

 و تفاوت 062/3 و دانشجويان 969/2، مدرسين 619/3پرستاران 
به نظر .  معني دار بوده استp >001/0موجود از لحاظ آماري با 

ماهنگي مي رسد مدرسين با توجه به انتظارات بيشتري كه از ه
هماهنگي را كمتر از , يادگيريهاي نظري و خدمات باليني دارند

  ).2جدول (دو گروه ديگر برآورد نموده اند 
پرستاران و مدرسين , در مورد رعايت بهداشت فردي بيمار

مي توان گفت . آن را داراي هماهنگي كمتري اعالم نموده اند
جهي قرار اين مورد در مراكز پزشكي در حال حاضر مورد بي تو

گرفته زيرا پرستاران از نزديك شاهد آن هستند و مدرسين نيز 
از . اين مورد را ارزيابي نموده اند, در ضمن نظارت دانشجويان

در مورد درست كردن تخت كه از نظر دانشجويان , طرف ديگر
كمترين هماهنگي وجود داشته است مي توان گفت در دروس 

كردن تخت هاي متعددي اصول و فنون پرستاري درست , نظري
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به دانشجويان آموزش داده مي شود كه در بالين هيچ يك از آنها 
از نظر , بنابراين. يا بكار گرفته نمي شوند عمالً كاربرد ندارند 

دانشجويان كمترين هماهنگي در بخش نظري و عملي اين مورد 
  .وجود داشته است

در در مورد هماهنگي يادگيريهاي نظري و خدمات باليني 
ديدگاه هر سه گروه مؤيد اين است , پرستاري داخلي و جراحي

كه تا حدودي هماهنگ بوده و در هيچ يك از موارد هماهنگ يا 
كمترين , كامالً هماهنگ نيست، از نظر مدرسين و دانشجويان

به نظر مي رسد اين . هماهنگي در اورژانس وجود داشته است
اورژانسها از , ستانهامورد به اين دليل است كه در اغلب بيمار

, بنابراين. استانداردهاي ساختاري و مراقبتي برخوردار نمي باشند
بين آنچه به دانشجو آموزش داده مي شود و آنچه عمالً تجربه 

در كل , به عالوه. تفاوت و فاصله به وجود مي آيد, مي كنند
، 515/3ميانگين هماهنگي فعاليتها از نظر پرستاران , موارد

اين تفاوت با .  بوده است234/3 و دانشجويان 061/3مدرسين 
001/0< p 2 جدول( نيز از لحاظ آماري معني دار بوده است .(

در واقع مدرسين يادگيريهاي نظري و خدمات باليني داخلي و 
  .جراحي را كمتر از دو گروه ديگر هماهنگ دانسته اند

هماهنگي در يادگيريهاي نظري و خدمات باليني پرستاري 
مدرسين و  از نظر هر سه گروه پرستاران، , داشت جامعهبه

دانشجويان تا حدودي وجود داشته در كل ميانگين امتيازات در 
 و در 935/2، در مدرسين 244/3اين مورد در پرستاران 

 از لحاظ آماري p=05/0 بوده كه اين تفاوت با 036/3دانشجويان 
  ).2جدول (معني دار بوده است 

از نظر سه گروه هماهنگي , ادر و كودكواكسيناسيون و م
بيشتري داشته و به نظر مي رسد به اين علت است كه در نظام 
بهداشتي ما جايگاه و نقش پرستار در آن روشنتر است در حالي 
كه در معلولين ذهني، بهداشت حرفه اي و سالمندان كه به 
ترتيب از نظر پرستاران، مدرسين و دانشجويان هماهنگي كمتري 

و . اين نقش در نظام بهداشتي چندان روشن نيست, شته استدا
جايگاه خاصي براي پرستاران در اين موارد پيش بيني نشده 

  .است
بين آنچه در دروس نظري مطالعه مي شود و آنچه , بنابراين

مراكز . هماهنگي كمتري وجود دارد, در عمل تجربه مي گردد
 خيريه و فاقد نگهداري سالمندان در اصفهان، صرفاً مراكزي

اين هماهنگي , بنابراين. استانداردهاي مراقتبي الزم مي باشند
  .بويژه از ديدگاه دانشجويان بسيار كم بوده است

 ميانگين هماهنگي يادگيريهاي نظري و خدمات باليني
از نظر پرستاران، مدرسين و دانشجويان در حد , پرستاري اطفال

,  كل از نظر مدرسينهماهنگ و كامالً هماهنگ نبوده ولي در
 كمتر ازپرستاران) 857/2(هماهنگي در فعاليتهاي نظري و عملي 

اين تفاوت از لحاظ آماري . بود) 319/3(و دانشجويان ) 541/3(
 ).2جدول (نيز معني دار بوده است 

ميانگين امتيازات هماهنگي در روانپرستاري از نظر 
و  رسينبيشتر در بخش روانپزشكي و از نظر مد, پرستاران

, در كل موارد. دانشجويان در درمانگاه روانپزشكي بوده است
  مدرسين064/3ميانگين امتيازات از نظر پرستاران 

  خدمات باليني پرستاري از ديدگاه واحدهاي مورد پژوهش هاي نظري وي ميانگين امتيازات فاصله بين يادگير.1جدول 
 مورد فعاليت ميانگين انحراف معيار نتيجه آزمون

75/11=t  001/0< P 734/0 443/3 1-اصول و فنون پرستاري  
87/10=t 001/0< P  727/0 414/3 2-مراقبتهاي داخلي و جراحي  
40/3=t 001/0< P 792/0 163/3 3-پرستاري بهداشت جامعه  
79/7=t 001/0< P 828/0 3995/3 4-مراقبت پرستاري اطفال  
815/0=t 416/0= P 983/0 053/3 5-ت پرستاري رواني مراقب 
491/5=t 001/0< P 758/0 267/3 6-مراقبت پرستاري مادران و نوزادان  
006/0-= t 995/0=P 897/0 999/2 7-مديريت پرستاري  
845/2-= t 05/0=P 018/1 836/2 8-آموزش مددجو  
05/6-= t 001/0< P 997/0 660/2 9-كاربرد فرايند پرستاري  
99/14-= t 001/0< P 113/1 994/1 10-فعاليتهاي پرستاري در سطح سوم پيشگيري  

  
  

 بوده و تفاوت نيز از لحاظ آماري 916/2دانشجويان   و333/3
البته به نظر مي رسد به دليل ). 2جدول (نبوده است  معني دار

ميانگين هماهنگي در , محدوديت هاي كار در بخش روانپزشكي
  .ر بوده استدرمانگاه از نظر دانشجويان و مدرسين بيشت
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پرستاري  هماهنگي فعاليتهاي نظري و عملي در  بيشترين 
 مدرسين ، 381/3از نظر پرستاران , كودكان و  بهداشت مادران 

در درمانگاه مادر و كودك و تنظيم , 265/3 و دانشجويان 666/3
 3 ،214/2به ترتيب (خانواده و كمترين آن در زايشگاه بوده است 

د نيز ميانگين هماهنگي از نظر پرستاران در كل موار). 026/3و 
 بوده و تفاوت نيز 198/3 و دانشجويان 038/3، مدرسين 328/3

به نظر مي رسد ). 2جدول (از لحاظ آماري معني دار نبوده است 
كمبود هماهنگي در زايشگاه كه از نظر هر سه گروه وجود داشته 

ي به به اين دليل است كه در زايشگاه امكان فعاليتهاي عمل
اين در حالي است كه در . دانشجويان پرستاري داده نمي شود

حيطه فعاليتهاي پرستار در زايشگاه بسيار گسترده , دروس نظري
  .تر است

بيشترين ميانگين امتيازات هماهنگي فعاليتهاي نظري و 
 سازماندهي, از نظر پرستاران, عملي مديريت پرستاري

در برنامه ريزي , انو دانشجوي) 875/2(و مدرسين ) 254/3(
كمترين , بوده در حالي كه از نظر هر سه گروه) 245/3(

 064/2 ، 811/2: به ترتيب(هماهنگي در بودجه بندي بوده است 
هماهنگي , به نظر مي رسد در بخش بودجه بندي). 614/2و 

بسيار كمي بين آنچه كتب مرجع راجع به دخالت مديران 

نند و آنچه عمالً در پرستاري در بودجه بندي بيان مي ك
در كل , به عالوه. بيمارستانها تجربه مي شود وجود داشته باشد

نيز ميانگين هماهنگي فعاليتهاي مديريتي از نظر پرستاران 
بوده و ) 980/2(و دانشجويان ) 630/2(مدرسين  ، )056/3(

 از لحاظ آماري معني دار بوده p=04/0تفاوت نظر گروهها با 
نظر مي رسد مدرسين و دانشجويان نگرش به ). 2جدول (است 

به اين , ايده آلتري نسبت به فرايند مديريت پرستاري داشته
دليل يادگيريهاي نظري و خدمات باليني آن را به مقدار كمتري 

 .هماهنگ دانسته اند
بيشترين هماهنگي در آموزش به مددجو از نظر پرستاران 

ه در حالي كه  بود631/2 و دانشجويان775/2، مدرسين 146/3
در آموزش به خانواده و جامعه از نظر هر سه گروه هماهنگي 

ميانگين آموزش به مددجو از  در كل. كمتري وجود داشته است
 بوده 549/2 و دانشجويان 540/2، مدرسين 968/2نظر پرستاران 

به نظر مي ). 2جدول( معني دار بوده است p=003/0و تفاوت با 
 مددجو طبق روال عادي را عملي ترآموزش به , رسد پرستاران

 دانسته در حالي كه مدرسين و دانشجويان اصول و 
  

 دانشجويان خدمات باليني در موارد مختلف از ديدگاه پرستاران، مدرسين و ميانگين امتيازات فاصله بين يادگيريهاي نظري و .2جدول 

 P دانشجويان مدرسين پرستاران  موارد
  >001/0 062/3±709/0 969/2±754/0 619/3±662/0 اصول و فنون پرستاري

 >001/0 234/3±694/0 061/3±771/0 515/3±703/0 مراقبتهاي داخلي و جراحي

 05/0 036/3±848/0 935/2±846/0 244/3±755/0 پرستاري بهداشت جامعه

 >001/0 319/3±782/0 857/2±909/0 541/3±779/0 مراقبت پرستاي اطفال

 21/0 916/2±135/1 333/3±619/0 064/3±959/0 مراقبت پرستاري رواني

 14/0 198/3±812/0 038/3±841/0 328/3±720/1 مراقبت پرستاري مادران و نوزادان

 04/0 980/2±928/0 630/2±677/0 056/3±907/0 مديريت پرستاري

 003/0 549/2±981/0 540/2±749/0 968/2±048/1 آموزش مددجو

 001/0 552/2±847/0 170/2±831/0 780/2±033/1 كاربرد فرايند پرستاري

 67/0 109/2±083/1 016/2±944/0 957/1±150/1 فعاليتهاي پرستاري در سطح سوم پيشگيري
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روشهاي آموزش را كه از لحاظ نظري مطرح است با آنچه عمالً 
  .كمتر هماهنگ دانسته اند, در بخشها تجربه مي شود

هاي نظري و خدمات بيشترين ميانگين هماهنگي در يادگيري
 مدرسين  ،813/2از نظر پرستاران , باليني در فرايند پرستاري

 در ارزيابي و شناخت مددجو بوده و 631/2 و دانشجويان 268/2
  ، 772/2كمترين آن به ترتيب 

ضمناً ميانگين در كل .  در ارزشيابي بوده است350/2 و 073/2
، 780/2پرستاران (در هر سه گروه ناهماهنگ بوده است 

و مدرسين از پرستاران و ) 552/2 و دانشجويان 170/2مدرسين 
جدول (دانشجويان آن را به ميزان كمتري هماهنگ دانشته اند 

يعني فرايند پرستاري از هماهنگي برخوردار نمي باشد گرچه ) 2
پرستاران و دانشجويان احتماالً فرايند پرستاري را طبق روال 

 ولي مدرسين با توجه به آنچه در معمول در بخشها عملي دانسته
آن را بيشتر , مورد فرايند پرستاري در كتب مرجع آمده است

  .ناهماهنگ دانسته اند
فعاليتهاي نظري و عملي پرستاري در سطح سوم پيشگيري 
ناهماهنگ بوده و در كل نيز ميانگين هماهنگي از نظر پرستاران 

  و دانشجويان016/2، مدرسين 957/1
و اين تفاوت نيز از لحاظ آماري معني دار نبوده است  بوده 109/2

 به نظر مي رسد اوالً به دليل اينكه سطح سوم .)2جدول (
پيشگيري در نظام بهداشتي كشور ما در حال حاضر چندان مورد 
توجه نمي باشد و برنامه ريزي خاصي را دنبال نمي كند و ثانياً 

 درماني جز در –ي به دليل اينكه نقش پرستاران در نظام بهداشت
هماهنگي بين آنچه آموزش , بيمارستان تعريف شده نمي باشد

  .وجود ندارد, داده مي شود و آنچه عمالً تجربه مي شود
در مورد رابطه ميانگين امتيازات هماهنگي بين يادگيريهاي 
نظري و خدمات باليني پرستاري و جنس واحدهاي مورد 

ان هماهنگي بيشتري وجود نتايج نشان داد كه از نظر زن, پژوهش
داشته و اين تفاوت در مواردي مثل اصول و فنون پرستاري از 

احتماالًُ . >P)001/0(لحاظ آماري نيز معني دار بوده است 
تفاوت در ديدگاه زنان و مردان به اين دليل مي باشد كه مردان 
انتظارات بيشتري از فعاليتهاي عملي داشته و به اين دليل آن را 

  .گيريهاي نظري كمتر هماهنگ مي دانندبا ياد
در مورد ميانگين عوامل مؤثر بر فاصله فعاليتهاي نظري و 

انگيزه , نتايج نشان داد كه از نظر پرستاران, عملي پرستاري
دروني مؤثرترين عامل بر هماهنگي يادگيريهاي نظري و خدمات 
 ,باليني است در حالي كه مدرسين عالوه بر انگيزه ارتباط محيط

آموزش باليني و دانشكده را نيز در ايجاد فاصله مؤثر دانسته و 

دانشجويان نيز همين مورد را مؤثرترين عامل بر فاصله بين 
مي توان گفت . يادگيريهاي نظري و خدمات باليني دانسته اند

پرستاران در محيط واقعي كار باليني به اهميت نقش انگيزه در 
را بسيار مؤثر دانسته اند در هماهنگي فعاليتها پي برده و آن 

حالي كه مدرسين و دانشجويان نياز به ارتباط مناسب بين 
دانشكده و محيط آموزش باليني را بيشتر احساس نموده و 

آن را مؤثرتر از ساير موارد مطرح شده در پرسشنامه , بنابراين
  .دانسته اند

  
  بحث

مورد به نظر هر سه گروه واحدهاي , همان گونه كه مالحظه شد
هماهنگي مطلوب بين يادگيريهاي نظري و خدمات , پژوهش

از نظر , در يك بررسي ديگر. باليني پرستاري وجود ندارد
دانشجويان، مدرسين و رابطين پرستاري هماهنگي الزم بين 
فعاليتهاي نظري و عملي پرستاري وجود نداشته و بر اين عقيده 

ستاري كماكان است كه فاصله بين فعاليتهاي نظري و عملي پر
  ).6(وجود دارد 

گرچه بسياري از محققين به دنبال يافتن راه حلهايي براي 
كم كردن اين فاصله هستند، براي كاهش اين فاصله شناسايي 
فاصله در قسمتهاي مختلف يادگيريهاي نظري و خدمات باليني 

شناسايي اين نكته كه بين آنچه در كالس . بسيار با اهميت است
اده مي شود و آنچه در محيط باليني عمل مي درس آموزش د

شود چقدر انطباق وجود دارد و چه عواملي بر اين انطباق تأثير 
  ).7(مي گذارد 

عوامل بسياري را بر فاصله فعاليتهاي نظري و , در مطالعه اي
عملي پرستاري مؤثر دانسته كه از جمله مهمترين آنها مي توان 

امه درسي مستتر و توسعه برن از برنامه ريزي دانشكده اي، 
  ).1(روزافزون جنبه هاي نظري علم پرستاري نام برد 

پديده فاصله بين يادگيريهاي نظري و , مطالعه ديگري
مثبت يا منفي دانسته و هماهنگي و , خدمات باليني پرستاري را

در اين تحقيق به منظور . اتصال اين فعاليتها را الزم مي داند
انشجويان پرستاري و رابطين باليني در تعيين ديدگاه مدرسين، د

به اين نتيجه رسيد كه از نظر هر سه گروه هماهنگي , اين مورد
بين فعاليتها كمتر از حد مطلوب بوده و علل آن كمبود محيط 
هاي باليني، توالي نظري و عملي، فقدان هماهنگي بين محيط 
باليني و مؤسسات آموزشي و عدم وضوح نقش معلمين پرستاري 

  .وده استب
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توسعه و تغيير در برنامه آموزش پرستاري، بررسي تأثير 
محيطهاي باليني بر مهارتهاي دانشجويان، هماهنگي بيشتر بين 
مؤسسات آموزشي و بيمارستانها و توسعه نقشهاي آموزشي 
مدرسين و رابطين باليني را از عوامل مؤثر در كاهش فاصله و 

ي و خدمات باليني هماهنگي هر چه بيشتر يادگيريهاي نظر
  ).6(پرستاري دانسته است 

  :بر اساس نتايج پژوهش پيشنهاد مي گردد
 ارزشيابي عملكرد پرستاران فارغ التحصيل بطور مرتب انجام - 

گردد و بازخورد آن به نظام آموزشي منعكس شود تا از اين طريق 
هماهنگي بيشتري بين , ضمن شناسايي نيازهاي شغلي پرستاران

  . نظري و خدمات باليني صورت بگيرديادگيريهاي
بازنگري دوره اي صورت ,  در مورد برنامه آموزشي پرستاري- 

اين بازنگري بايد بر اساس نتايج تحقيقات و نيز شناسايي . گيرد
نيازهاي جامعه و امكانات شغلي و محدوديتهاي حرفه اي 

 .پرستاري انجام شود تا نتايج بهتري به دنبال داشته باشد

ل مؤثر بر ايجاد فاصله بين يادگيريهاي نظري و خدمات  عوام- 
بويژه مواردي نظير ارتباط , باليني مورد توجه ويژه قرار گيرد

دانشكده با محيط هاي آموزش باليني، انگيزه هاي دروني 
  .پرستاران و برنامه درسي مستتر
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