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  چكيده 
يكي از اجزاي . شده وآنچه در عمل به اجرا مي آيد مي گردد فاصله تئوري و عمل در پرستاري باعث ناهمخواني بين آنچه آموخته: هدف و زمينه

و پرستاري اين مطالعه به بررسي علل فاصله تئوري و عمل در . آموزش پرستاري وجود دارد يايجاد كننده اين فاصله مشكالتي است كه در حوزه
  . مي پردازد از ديدگاه آموزشراهكارهاي پيشنهاد شده 

. بود Magiran ،SID ،SCOPUS ،Pub Medر اساس جستجو در پايگاهاي اطالعاتي فارسي و انگليسي شامل مرور مقاالت ب :بررسي روش
صورت گرفت، سپس  مذكور اطالعاتي ي در پايگاه هاي جستجوي جامع "شكاف تئوري و عمل"و  "پرستاري"با استفاده از كليد واژه هاي  ابتدا

وجود علل و راهكارهاي شكاف تئوري و معيارها شامل  .ه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتندتعيين شدمعيارهاي مقاالت واجد شرايط بر اساس 
  . عمل در مقاله مورد بررسي بود

عملكرد باليني تاملي و تربيت دانشجوياني مشتاق به فراگيري مادام العمر، . دست آمدهمقاله علل و راهكارهاي گوناگوني ب 85با بررسي  :يافته ها
ي تحصيلي، به روز كردن دانش ل نقش ها، استفاده از اساتيد متخصص باليني پرستاري، تدريس متناسب با نياز بالين با اصالح برنامه هامد يتوسعه

ترين ها، بهتر كردن تعامل مدرسان و پرستاران از مهمهاي باليني در دانشكده ها و بيمارستانمدرسان و پرستاران، تجهيز كردن مركز مهارت
  .دست آمدهرهايي بود كه در اين مطالعه براهكا
ها تربيت دانشجويان ترين آنآموزش پرستاري باعث شكاف تئوري و عمل در اين رشته مي شود، كه مهم يعوامل متعددي در حوزه :گيرينتيجه

  .به روش صحيح و تدريس موثر و با توجه به نياز بالين مي باشد
 عمل، آموزش پرستاري، شكاف تئوري و:كليدي گانواژ

 
  مقدمه

عنوان ناهمخواني بين آنچه تواند بهتئوري عمل مي يفاصله    
جنبه هاي تئوري ( دانشجويان پرستاري در كالس آموخته اند

عملكرد ( با آنچه كه در محيط باليني تجربه مي كنند) پرستاري
همچنين فاصله تئوري و عمل را . )1( تعريف شود) پرستاري

 توان چنين بيان نمود كه در بالين براساس در پرستاري مي

 

هاي از تئوري ديگر عبارت به شودتئوري هاي پرستاري كار نمي
   .)2( شودتئورسين هاي پرستاري در بالين استفاده نمي 

تركيبي پيچيده از آكادمي و عمل است   21پرستاري در قرن 
جدا شدن اين دو از . و نياز به يكپارچگي موثر اين دو دارد

 يكديگر، باعث تصنعي شدن، غير مفيد بودن  و عدم كمك آن 
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  به دانشجويان پرستاري براي پل زدن بين تئوري و عمل 
 در بحران باعث عمل، و تئوري خالء بين. )3 و 4(شود مي

 با را پرستاري خدمات امر، نهمي شده و پرستاري مراقبت
 شده انجام مطالعات اغلب .)5( ساخته است مواجه انتقاداتي

 تفاوت كه دارند داللت اين موضوع بر ,زمينه اين در دنيا در

 پرستاري باليني خدمات و هاي نظرييادگيري نبي چشمگيري

   .)6-8( شود مي مشاهده
عدم تطابق آموزش نظري با عملكرد پرستاران در بالين منجر 

تبعيت از  به بال استفاده ماندن اندوخته هاي علمي آنان و
شود كه اين امر از توسعه روش هاي سنتي معمول در بالين مي

و گسترش علوم نظري در پرستاري جلوگيري كرده و به افت 
همچنين  .)8- 10(خدمات پرستاري مي انجامد يهيكيفيت ارا

عملكرد پرستاري غير موثر و داليل  از تئوري و عمل فاصله
تئوري و  يفاصله .)11(ترك شغل پرستاران ذكر شده است 

به علت  ي دارد؛ آنانيدر دانشجويان نيز تاثيرات سوعمل 
و واقعيت هاي محيط استادان تعارضات موجود بين انتظارات 

كار نمي توانند خودشان را با شرايط سازگار كنند و مشكالت 
كند كه ها بروز مينامطلوبي در ابعاد جسماني و رواني در آن

سردگي، عدم امنيت به دليل نداشتن شامل احساس ناتواني، اف
  ه ـري از حرفـاره گيـا كنـار و نهايتـي در محيط كـكاراي
  .)13, 12(شودمي

پرستاران قادر شدن شكاف بين تئوري و عمل  با كاسته
خواهند بود تصميمات باليني بهتري گرفته و در نهايت 

تئوري از بالين از آنجايي كه  .)14( عملكرد آنان بهبود مي يابد
به بالين بر تحقيق پااليش مي شود و  يوسيلههمتولد شده، ب

كسب شان حرفه اي در گرو عمل دانش محور در  ،گرددمي
آن حرفه است و نظام هايي موفق قلمداد مي شوند كه بتوانند 
پارادايم هاي تئوريك خود را به نسخه هاي موفق و قابل 

  با برطرف كردن اين فاصله ). 7( تجويز عملي در آورند
وضعيت تر كردن به دانشجويان وبهبود يادگيري توان به مي

همچنين كم كردن  .)15( كمك كرد كاري براي باليني ها

بهترين مراقبت مبتني  يهيتواند به ارافاصله تئوري و عمل مي
از طرف ديگر  .)16 و17(شود  نبيمارابرشواهد تحقيقي  در 

شدن يك رشته استفاده از تئوري آن حرفه اي يكي از شرايط 
توان به رشته در عمل مي باشد، كه كاربرد تئوري در عمل  مي

  ).12( اين مهم دست يافت
آماده سازي مناسب آموزشي پرستاران متناسب با فرهنگ 

در  )18(ستاري مي باشد يط كار از اولويت هاي آموزش پرمح
موزش داده آحال حاضر بين آنچه در كالس به دانشجويان 

دهد ارتباطي وجود مي شود با آنچه در محيط باليني رخ مي
  .)19( ندارد

دانش از  عنوان كرده است كه انتقال 1986راجرز در سال 
معلم، دانشجو و  سه عاملثر از كالس به كاربرد عملي متا

اختالل در هر كدام از اين موارد . باشدمي ي آموزشيبرنامه
در اين ميان . )20(شود بين تئوري و عمل مي يباعث فاصله

 يارايهاستادان و مربيان پرستاري نقش مهمي دارند چرا كه 
ها باعث ياد گيري بهتر سبك هاي درست آموزشي توسط آن

 ر صورت تربيت دانشجوياند .شودو عملكرد بهينه آنان مي
ها و مي توان بخش ،انديشمند و يادگيران مادام العمر

سنتي را به سمت  ها را متحول كرده و مراقبتبيمارستان
البته عوامل متعددي . دادمراقبت انسانگرايانه و كل نگر تغيير 

  د كه مانع از اين كار نوجود دار يبيمارستانهاي بخشدر 
اگر دانشجوي انديشمند و غور كننده در مشكالت و . شودمي

به راحتي مي توان  ،پيدا كردن راه حل ها تربيت شده باشد
  . از ميان بردتئوري و عمل را  يموانع موجود در فاصله

 عملكرد در تغيير براي پرستاري مناسب، ريزي برنامه براي

 صورت به فاصله اين و چگونگي ميزان از آگاهي به نياز خود

 مسلما باشد كه صورت به هر فاصله اين عالوه به. دارد عيني

 هاآن تحليل و شناسايي كه با گيرد مي قرار عواملي ثيرات تحت

 خدمات و نظري يادگيري هاي بيشتر هماهنگي به نتوامي

مهم  ءهمانطور كه گفته شد دو جز ).3(نمود  پيدا دست باليني
ن تئوري و عمل در علم پرستاري، ايجاد كننده شكاف بي
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اصالح كردن هر كدام از اين . مي باشدمحيط عمل آموزش و 
اجزا مي تواند در تكامل و توانمند شدن حرفه پرستاري كمك 

با توجه به شاغل بودن پژوهشگران در زمينه ي آموزش  .ندك
نان بر اين قسمت بر آن شدند كه علل و آو احاطه بيشتر 

موزش مورد آراهكارهاي شكاف تئوري و عمل را از ديدگاه 
با وجود مطالعات متعدد در اين زمينه  .بررسي قرار دهند

 ارايهها در قالب يك مطالعه جامع جمع بندي و هاي آنيافته
اين مقاله تالش دارد با مروري جامع بر مقاالت .نشده است

از چاپ شده علل و راهكارهاي شكاف تئوري و عمل را 
 . سوي آموزش پرستاري و استادان بررسي كند

  
  روش بررسي

مرور مقاالت بر اساس جستجو در پايگاهاي اطالعاتي  
 IRANMEDEX ،Magiran ،SIDفارسي و انگليسي شامل 

،SCOPUS ،Pub Med  بود كه جستجوي جامع اطالعاتي
صورت گرفت، سپس معيارهاي الزم براي انتخاب مقاالت 

وجود علل و معيارها شامل . واجد شرايط به كار گرفته شد
 .راهكارهاي شكاف تئوري و عمل در مقاله مورد بررسي بود

شكاف تئوري "كليد واژه مورد استفاده در پايگاه هاي ايراني 
. بود "، آموزش پرستاري، آموزش بالينيپرستاريو عمل در 
اين مطالعه شده براي  بازيابي مقاالت اوليه يبررسجستجو و 
نويسندگان دوم و سوم (توسط دو نفر از محققين  يبه وسيله

داده ها از  انجام شد و سپس به كمك ديگر پژوهشگران )مقاله
تي هاي اطالعاجستجو در پايگاه .ها استخراج شددرون آن

صورت  01/04/2013بدون محدوديت زماني ، از اول تا تاريخ
هاي اطالعاتي پايگاه ي موجود درپايان نامه ها تمام .گرفت

هاي فارسي و انگليسي جستجوي منابع به زبان. مرور گرديد
به علت تسلط نويسندگان به اين دو زبان بدون محدوديت 

ي ليد واژهبا استفاده از ك  Scopusدر پايگاه . انجام شد
Theory Practice Gap   با محدود شدن بهNursing  تعداد

مورد معيارهاي ورود را به  85دست آمد كه همقاله ب 445

 يبا استفاده از كليد واژه  PubMedدر پايگاه .مطالعه داشت
دست همقاله ب352تعداد  Nursingبا محدود شدن به  مذكور

در  .مطالعه داشت مورد معيارهاي ورود را به 74آمد كه 
 يبا كليد واژه Magiran و SID، IRANMEDEXهاي پايگاه

 همقال يك كهمد آدست همقاله ب 15تعداد  "تئوري و عمل"
تمام تالش انجام شد كه تمامي  .بودمرتبط به موضوع مطالعه 

بر اساس اطالعات حاصل از عنوان . دست آيدهمنابع موجود ب
له انتخاب و تمام متن آنها عنوان مقا 85و خالصه مقاالت 

ها به علت مورد مطالعه قرار گرفت و سپس تعدادي از آن
بررسي علل و راهكارهاي شكاف (نداشتن معيارهاي الزم 

از مرور حذف شدند و ) تئوري و عمل از ديدگاه آموزش
و در جدول نتايج  بررسي طور كاملهبعنوان مقاله  22 تعداد

  . )1جدول ( قرار داده شد
  
  فته هايا
 1993هاي مقاالتي كه در پژوهش اخير وارد شدند در سال   
بيش از نيمي از مقاالتي كه در . به چاپ رسيده بودند 2012تا 

 Nurseمورد شكاف تئوري و عمل بودند در مجله ي 

Education Today به چاپ رسيده بودند.  
در اين قسمت ابتدا يافته هاي مطالعه در ارتباط با اهم علل 

 ارايهجاد شكاف تئوري و عمل، و سپس راهكارهاي مربوطه اي
زياد مربيان دانشگاهي با دانشجويان به  يفاصله.خواهد شد

علت گستره كاري آنان ونداشتن وقت كافي و همچنين نقش 
موزش از بيمارستان به آ ، انتقال)21- 24(هاي چندگانه آنان 

تاكيد دانشگاه بر مراقبت كل نگر و انسان )21, 25(دانشگاه 
، عدم همخواني درس تدريس شده در )26, 27(گرايي 

مادگي مدرسان و عدم آ، عدم )26(دانشگاه با نياز بالين 
، عدم نظارت كافي )23(ها حمايت و كنترل و نظارت بر آن

مربيان بر كار باليني دانشجويان و عدم به روز شدن مربيان 
، )24 و28-31(عمل در تئوري دانش كاربرد و وضوح ،عدم)23 ,24(

آماده سازي دانشجويان در دانشگاه و  يمتفاوت بودن نحوه
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، نبود چارچوب واضح تئوري در پرستاري به )32و 33(بالين 
، كم بودن موقعيت شبيه سازي شده )34(عنوان يك ديسيپلين 

در آزمايشگاه باليني و متفاوت بودن يادگيري بر روي مانكن با 
، مشكالت ارتباطي بين پرستاران )35(ت باليني يك موقعي

دانشگاه و بالين، متفاوت بودن دانش ايجاد شده در تئوري و 
قش ارزش هاي ، عدم تاكيد مدرسين دانشگاه بر ن)36(بالين 

، متفاوت بودن )27 و37(فردي و فرهنگي و عملكرد بازتابي 
، ايده )30(فرهنگ و ابعاد يادگيري تئوري و بالين با يكديگر 

رشته قبل از  يآلي بودن عقايد دانشجويان پرستاري درباره
ورود، هدف گرفتن مدرك دانشگاهي و نه پرستار شدن، تغيير 

هاي پزشكي و درمان فنون به پرستار عنوان به دوستي انسان از عقيده
در بزرگساالن  يادگيري سبك گرفتن ،ناديده)38(و بيوتكنولوژيك

، عدم تخصصي شدن آموزش پرستاري و آموزش آن )39(
براساس روش گذشته، وجود مشكالت واضح در مدل كنوني 
تدريس باليني، كوتاه بودن دوره يادگيري باليني، پايين بودن 

تئوري در  يينهسطح تدريس در بالين، محدود بودن زم
مدرسان آموزش باليني، كمبود منابع انساني متخصص بالين در 

،  تاكيد مدرسين دانشگاه بر تئوري و نه )24 و40(دانشگاه ها 
  .)40(عمل، كمبود تحقيق در پرستاري، مدل استاد شاگردي 

و فرايند نتايج  آگاه كردن دانشجويان به اهميت: راهكارها
، )21،29،38و39(، استفاده از پرسپتورها و منتورها)21(باليني 

تشويق به عملكرد باليني بازتابي و تاملي در دانشجويان و 
يجاد مدل نقش براي ، ا)21،27،28و30(مدرسان باليني 

، تدريس متناسب با نياز )26،31و34(دانشجويان 
، تعامل پرستاران و مدرسان با همديگر )23،26،31و39(بالين

، اصالح كوريكولوم بالين و تغيير در برنامه )26،29،32و37(
، درگير شدن دانشگاهيان در كار )23و24(آموزش پرستاري

، تاكيد بر كيفيت تدريس باليني و بررسي سطح )22, 23(بالين 
، تدريس تئوري بالفاصله قبل )23-25(صالحيت دانشجويان 

هاي ، تئوري)35(هاي بالينيبهينه كردن آزمايشگاه،)29(از عمل
 ي، سنجش عالقه)36(پرستاري به منظور هدايت بالين باشد 

، تدريس كالس )38(دانشجويان قبل از ورود به مقاطع باالتر 
، ايجاد محيط )31, 37( درس توسط پرستاران متخصص

، حركت )39(يادگيري سازنده و يادگيري به سبك ديداري
، به روز كردن دانش )33( دانش از بالين به برنامه درسي

مقاله،  22دقيق  يبا مطالعه. )40, 41(پرستاران و مدرسان 
آن با عنوان مقاله،نويسندگان،علل و راهكارها در جدول نتايج 

  .است آمده 1
  

  علل  و راهكارهاي شكاف تئوري و عمل: 1جدول 
سال   عنوان مقاله

  انتشار
  راهكارها  علل شكاف تئوري و عمل  نويسندگان

The mentoring role 
of the personal tutor 

in the Fitness for 
practice'curriculum: 

an all Wales 
approach  

2004 J Hughes S.   انتقال آموزش به دانشگاه ها، دانشجويان نمي دانند چه
طور با مدرسان دانشگاهي به بهترين شكل كار كنند، 
فاصله زياد مربيان دانشگاهي با دانشجويان به خاطر 

  گستره كار آن ها

يت و فرآيند نتايج باليني قبل آگاه كردن دانشجويان به اهم
ش، استفاده از معلم خصوصي براي از ورود به بخ

انشجويان ضعيف، تشويق به عمكرد باليني بازتابي و د
  تاملي، انتخاب معلمان خصوصي از بين دانشجويان

Factors impacting 
on nurses’ 

transference of 
theoretical 

knowledge of 
holistic care into 
clinical practice. 

Nurse education in 
practice.  

2002 Henderson S.   تاكيد دانش تئوري در دانشگاه ها بر انسان گرايي و
مراقبت كل نگر، درسي كه در دانشگاه تدريس مي شود، 

 . مورد نياز بالين نيست

  

دروني كردن مراقبت كل نگر به جاي انجام وظيفه در 
دانشجويان در بخش ها، آن  بالين، ايجاد مدل نقش براي

چه در كالس درس تدريس مي شود متناسب با درك 
افراد باليني باشد، دانشجويان طوري تربيت شوند كه 

مسئول يادگيري خود باشند، مدرسان و پرستاران با هم 
  تعامل داشته باشند  
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An exploration into 
the role of the 

teacher/lecturer in 
practice: findings 

from a case study in 
adult nursing  

2000 Aston L, 
Mallik M, 

Day C, Fraser 
D  

عدم آمادگي مدرسان ، عدم وجود حمايت و نظارت بر 
كار مربيان در بخش ها، عدم وجود مديريت استراتژيك 
براي نقش باليني مربيان توسط دانشكده هاي پرستاري، 

ان جهت كار عدم وقت كافي براي به روز كردن مربي
بالين، نقش هاي چندگانه مربيان، عدم نظارت كافي 

مربيان بر كار باليني دانشجويان در بخش ها، عدم وجود 
راهنماي باليني در بخش ها يا مبهم بودن، پررنگ تر 

  بودن تئوري نسبت به بالين

آماده كردن دانش جويان براي تجربه باليني، استراتژي 
ني مربيان، مشخص بودن هايي براي مديريت نقش بالي

كوريكولوم باليني، ارزيابي نيازهاي باليني مربيان توسط 
  دانشگاهها، تاكيد بر كيفيت تدريس بالين

Should nurse 
academics engage in 

clinical practice?  

2008 Elliott M, 
Wall N.  

تغييرات سريع و چشم گير تكنولوژي در امر مراقبت و 
، فول تايم بودن دانشگاهيان و  انافزايش تقاضاي بيمار

نداشتن وقت و تحقيق كردن به جاي درگير شدن در 
  بالين، عدم وجود مشوق هايي براي درگير شده در بالين 

 در گير شدن دانشگاهيان در كار بالين  

  

Reflective learning 
with drama in 

nursing education–a 
Swedish attempt to 

overcome the theory 
praxis gap.  

2004 Ekebergh M, 
Lepp M, 

Dahlberg K.  

 از رويكرد دانشجويانبكار گيري تئوري در عمل، استفاده    عدم وضوح دانش تئوري در عمل 
  بازتابي و تاملي 

Factors influencing 
theoretical 

knowledge and 
practical skill 
acquisition in 

student nurses: an 
empirical 

experiment.  

2003 Corlett J, 
Palfreyman 
JW, Staines 
H, Marr H.  

پرسپتور ها در زمينه تخصص خود در آموزشگاه تئوري    فاصله دانش نظري از عمل واقعي
تدريس كنند كه بهتر از مدرسين باليني پرستاري نتيجه مي 

تعامل بين گيرند، تدريس تئوري بالفاصله قبل از عمل، 
گاهيان درباره اين كه چه چيز در كالس باليني ها و دانش

  درس آموزش داده شود

Project 2000: the 
gap between theory 

and practice  

1993 Elkan R, 
Robinson J  

متفاوت بودن نحوه آماده سازي دانشجويان در دانشگاه و 
بالين، دانشگاهيان دانشجويان را در يادگيري خود راهبر  

ليني گران آنها را پراكتيشنر هاي پرورش مي دهند، اما با
  .ايمن  مي خواهند

مناسب شدن ارتباط بالينگران و دانشگاهيان، در دانشگاه  
قابليت هايي فراهم شود كه دانشجويان را براي آينده آماده 

  مي كند

Factors influencing 
the clinical 

preparation of BS 
nursing student 
interns in Iran.  

2008 Cheraghi MA, 
Salasli M, 
Ahmadi F.  

 عدم دانشكده، و محيط بالين ناهماهنگ بودن ارتباط
 حرفه اي مشاوره اي نبود سيستم رشته؛ از شناخت
 پرستاري؛ كار بودن عدم تخصصي ورود؛ بدو در كارآمد

 نظري هاي آموزش بودن بسترزاد و گرايي عدم واقعيت
 ملكردع فرآيندي، و انگيزش محتوايي عدم عملي؛ و

 ناكارآمدي  بالين، و آموزش در الگوهاي نقش نامناسب
 هاي مهارت و تخصص نداشتن به جهت باليني مربيان
 درگيري عدم كاري؛ ي حوزه الزم در عملي و علمي
 فرآيند كاربرد عدم بيمار؛ با در كار مربيان مستقيم و فعال

 هاي آموزش در عملي؛ ضعف صورت به پرستاري
 ذهنيت رواني؛ روحي و هاي بتمراق خصوص در عملي
 محور رويكردهاي روتين از پيروي آموزش؛ در گرايي
 بخش، سنتي در ارشديت حاكميت علت به بخش سنتي

 كار پرستاري، فرآيند( نوگرا رويكردهاي عدم كاربرد
 هاي برنامه در مديريت ضعف ؛...) موردي، تيمي

 توسط مربيان نوگرا كارآمد آموزشي هاي شيوه از استفاده 
 فعال عنوان واكنش به( عملي و علمي كارآمد و متخصص

 ي تسهيل فضاي با)  دانش انتقال ي پديده به پاسخ در
 بين درپرستاري فردي بين ارتباطات تقويت باليني؛ ادگيري
 پرستار( عوامل باليني و)  دانشجو مربي،( آموزشي عوامل

 و علمي كسب مهارتهاي و باوري خود ارتقاء ؛) پزشك و
 در محوري دانش افزايي دارد، هم مستقيمي ارتباط عملي
 دوره تقويت پرستاري؛ سازمان و محتوايي ساختاري ابعاد
 رفتار پيگيري كشور؛ در كاربردي تحصيالت تكميلي هاي
 در عمل و دانش پارادايمي انطباق و محور دانش باليني
 و مربيان باليني آموزش در رويه وحدت سازماني، درون

 الگوهاي عنوان به بالين پرستاران محور عملِ دانش
 تبادل براي فرآيندي مناسب يك تعريف و باليني، آموزشي
  بالين و ي دانشگاهي حوزه بين دانش و تجربيات
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ي  برنامه ميان تعاملي خدمت، ارتباطات ضمن آموزشي
دانش  نقصان همچون عواملي با ناكارآمد وزشيآم

 التحصيالن؛ فارغ عملي و علمي ضعف كاربردي؛
 غير سازماني جو بالين؛ و دانشگاه ناهماهنگي بين

تجهيزات  و امكانات عدم درمان؛ و بين آموزش حمايتي
اساتيد  فعال درگيري عدم بيمارستان؛ در مطلوب پراتيكي

 تعريف بالين، عدم در تكميلي تحصيالت دانشجويان و
 آموزش بين دوسويه براي مسئوليتهاي قانونمند ارتباطات

 عدم التحصيالن؛ فارغ با دانشكده قطع ارتباط درمان؛ و
 دانشگاه در پرستاري و پزشكي هاي بين برنامه هماهنگي

 نيازمندي به توجه بدون اي دانشكده درمان؛ آموزش و
 بين مندقانون ارتباط عدم عمل؛ واقعي حيطه ي هاي

   پرستاري بالين در و آموزش
Nursing Models? 

The value of nursing 
theory in the context 

of evidence‐based 
practice and 

multidisciplinary 
health care  

2012 McCrae N. 
Whither  

عدم وجود چارچوب واضح تئوري در پرستاري به 
 عنوان يك ديسيپلين  

نو بودن تئوري پردازي در پرستاري، عدم توصيف واژه 
 نديمرزبمحدوديت هاي پرستاري به درستي و روشني، 

  و استقالل اي حرفه

 ايجاد و اجراي مدل حرفه اي باليني 

  

Transfer of learning 
to the nursing 

clinical practice 
setting  

2010 Maginnis C, 
Croxon L, 

Croxon CML.  

آزمايشگاه  كم بودن موقعيت هاي شبيه سازي شده در
مانكن با يك موقيت  بر روي يادگيريمتفاوت بودن  ها،
دانشجوي باليني براي   ترسناك بودن محل هايعي، واق

  پرستاري 

آزمايشگاه  و جلسات سخنراني تركيبي از استفاده بهنياز  
   باليني

The family theory–
practice gap: a 

matter of clarity? 
Nursing inquiry.  

2005 Segaric CA, 
Hall WA.  

ايي همپوشاني معن(عدم وضوح معنايي در متون پرستاري 
 )و عدم هماهنگي معنايي، پيچيدگي زبان پرستاري

موانعي مثل زمينه هاي عملي، مسائل ارتباطي و انواع 
دانش  كه منجر به سوء تفاهم و سوء تعبير و گيجي در  

 پرستاران پرستاران مي شود، مشكالت ارتباطي بين
بالين، متفاوت بودن دانش ايجاد شده در  و دانشگاه

  تئوري و بالين 

وري هاي پرستاري بايد به منظور هدايت بالين در نظر تئ
  گرفته شوند 

Reflexivity and 
habitus: 

opportunities and 
constraints on 
transformative 

learning.  

2012 Nairn S, 
Chambers D, 
Thompson S, 

McGarry J, 
Chambers K.  

عدم تاكيد مدرسين دانشگاه بر نقش ارزش ها ي فردي 
رهنگي و عملكرد بازتابي، ناهمخواني سيستم ارزشي و ف

  فرد با ارزش هاي پرستاري كل نگر

  استفاده از بازتاب انتقادي توسط مدرسين دانشگاه

The theory‐practice 
relationship: 

reflective skills and 
theoretical 

knowledge as key 
factors in bridging 

the gap between 
theory and practice 

in initial nursing 
education.  

2012 Hatlevik IKR.   تفاوت دانش مورد نياز در كار بالين با آنچه (گذر شوك
كه در اموزش پرستاري اوليه كسب مي شود ، منجر به 
 )شوك  گذار در پرستاران تازه فارغ التحصيل مي شود

متفاوت بودن زمينه فرهنگي و ابعاد يادگيري تئوري و 
ين با يكديگر، تئوري پرستاري خشك و غير مرتبط و بال

  خسته كننده است

 ، )reflective(ايجاد مهارت هاي بازتابي در دانشجويان 

كاربرد دانش مبتني بر تحقيق در بالين، تفهيم به  
دانشجويان كه تئوري پيش الزمه كار در بالين است و به 

كسب مهارت هاي بازتابي پرستاري هويت مي بخشد، 
  لزم كسب مهارت هاي تئوري و عملي استمست

Using evidence-2009 Tagney J,  وجود منتورشيپ وتجربيات مثيت باليني، سنجش عالقه و  ايده آلي بودن عقايد دانشجويان پرستاري درباره
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based practice to 
address gaps in 

nursing knowledge.  

Haines C.   پرستاري قبل از ورود به رشته، ورود برخي دانشجويان
هي و نه پرستار به پرستاري براي گرفتن مدرك دانشگا

سال از واژه پرستاري  4شدن است، تغيير عقايد در طي 
كه معادل انسان دوستي است به  فنون و مهارت هاي 

 پزشكي و بيوتكنولوژيك

  

 نگرش دانشجويان براي ورود به مقاطع باالتر پرستاري، 

پرستاري را به دانشجويان آموزش دهنده ها به درستي 
  انتقال دهند تا درك صحيحي داشته باشند

Commentary on 
Allan HT, Smith P 

& O’Driscoll M 
(2011) Experiences 

of supernumerary 
status and the 

hidden curriculum 
in nursing: a new 

twist in the 
theory‐practice gap?  

2011 Özyazıcıoğlu 
N, Aydınoğlu 
N, Ayverdi D.  

  نا كافي بودن دروس تئوري براي كار باليني 
  

مدرسان تئوري تدريس بر اساس بالين داشته باشند، تكرار  
آموزش دهنده باليني،  Role modelدر تدريس باليني، 

  در آن زمينه تخصص داشته باشد

  A triadic 
interplay between 

academics, 
practitioners and 

students in the 
nursing theory and 

practice dialectic  

2012 Chan EA, 
Chan K, Liu 

YWJ.  

انتقال اطالعات در دانشگاه ها به جاي يادگيري فعال و 
  انتقادي 

تدريس در كالس هاي درس به وسيله پرستاران  
متخصص باليني، تعامل متقابل بين دانشگاه هيان، بالينگران 

شجويان در كالس درس بر و دانشجويان، يادگيري دان
اساس آنچه از دانشگاهيان و بالينگران كسب كرده اند و 

به كارگيري دانش در بالين، مدرس تئوري در بالين 
خودش با دانشجويان باشد چون از يادگيري تئوري 

  برنامه يادگيري بر اساس نتيجه باشددانشجو مطلع است، 
Nurses' learning 

styles: promoting 
better integration of 
theory into practice.  

2009 Frankel A.  افزايش كيفيت مراقبت با محيط يادگيري مثيت، اگاه شدن    ناديده گرفتن سبك يادگيري در بزرگساالن
رهبران سازمان از عواملي كه مانع يادگيري موثر و ايجاد 

محيط يادگيري مناسب، استفاده از منتور، يادگيري بايد بر 
سبك ار نسبت به آموزش در كالس درس باشد، اساس ك

  يادگيري ديداري باشد
Reforms in nursing 

education across 
Western Europe: 
implementation 

processes and 
current status.  

2006 Spitzer A, 
Perrenoud B.  

وجود برنامه درسي آموزش پرستاري بر اساس اسلوب 
وجود مشكالت  گذشته و عدم تخصصي شدن آن،

واضح در مدل كنوني  تدريس باليني، غير مرتبط بودن 
تئوري ها براي درك پديده هاي باليني، كوتاه بودن دوره 

يادگيري باليني، پايين بودن سطح تدريس در بالين، 
محدود بودن زمينه تئوري در مدرسان آموزش باليني، 

عدم زمان كافي آموزش دهندگان باليني براي نظارت و 
دريس، كمبود منابع انساني متخصص در دانشگاه و ت

  بالين

تغيير در برنامه آموزش پرستاري، داشتن يك پروفايل  
مورد انتظار از فارغ اتحصيالن، سطح و شايستگي مورد 

  نباز براي بالين تعيين شود

The CCARE model 
of clinical 

supervision: 
Bridging the 

theory–practice gap.  

2007 Baxter P.  نظارت بر دانشجويان در محيط باليني كه هم يادگيري   حركت آموزش از بيمارستان ها به دانشگاه ها
اتفاق بيفتد و هم يك مراقبت ايمن انجام دهند،  قرار دادن 

رهنمودهايي براي داشتن شايستگي باليني، انجام اعمال 
باليني بر اساس آموخته هاي تئوري، كاربرد تئوري در 

  م توسط دانشجويان پرستاري و هم مدرسان عمل ه
Preceptor تمركز مدرس باليني و كاركنان پرستاري ،

بايد بر ارتقاء كيفيت مراقبت از بيمار باشد كه از طريق 



 بررسي علل و راهكارهاي فاصله تئوري و عمل در پرستاري از ديدگاه آموزش          79

 93تابستان  ،14 ي شماره ،7 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

كاربرد تئوري در عمل مهيا مي شود، در نظر گرفتن همه 
افراد دخيل در فرآيند از جمله دانشجو ، پرسپتور ، عضو 

ر، عقايد مشترك ، اهداف و ارزش ها هيات علمي و بيما
  بين افراد فوق الذكر

Putting knowledge 
to work: A new 

approach  

2010 Evans K, 
Guile D, 

Harris J, Allan 
H.  

متفاوت بودن انتظارات مربيان دانشگاه و ناظران بخش، 
متفاوت بودن بافت و زمينه دانشگاه و بالين، ماهيت 

  ت حقيقي و واقعي بالين انتزاعي تئوري و ماهي

حركت دانش از محل كار به برنامه درسي و از برنامه  
درسي بر درگيرشدن يادگيرنده ها در سطح باالي آموزش 
در موسسات آموزشي و محل كار، تغيير محتوي دانش به 

  سمت مهارت ها و رد دانستن چگونگي
Promoting learning 

transfer in post 
registration 

education: A 
collaborative 

approach  

2010 Finn FL, 
Fensom SA, 

Chesser-
Smyth P.  

آموزش دارندگان مدرك از گذشته با قابليت هاي سطح   حمايت اندك در محيط هاي باليني براي دانشجويان 
فارغ التحصيالن تازه، همكاري افراد دانشگاهي و باليني، 

و دانشگاهي يادگيري بر اساس تحقيق، وجود همزمان عض
  و ناظر باليني براي دانشجويان

Gap between 
knowledge and 

practice in nursing.  

2011 Ajani K, 
Moez S.  

شاگردي در پرستاري، عمل كردن  –مدل استاد 
دانشجويان همانند روتين محيط هاي باليني، 

كمبودمهارت باليني در مدرسين دانشگاه، كمبود تحقيق 
فرصت براي آموزش مداوم، تاكيد  در پرستاري، كمبود

مدرسين دانشگاه بر تئوري و نه عمل، تفاوت بين آن چه 
  .مي آموزند و آن چه واقعا انجام مي د هند

  به روز كردن دانش موجود  براي تعادل بين تئوري وعمل 
هماهنگي اصول عملي در برنامه تئوري با اصول عملي در 

وري باشد كه محيط كار، محتوي دروس تئوري بايستي ط
به طور مناسب فارغ التحصيالن را براي كار آماده كند تا 

دچار شوك واقعيت نشوند، مدرسان وقت بيشتري در 
بالين بگذرانند ، مهارت هاي باليني خود را به روز كنند و 

واقعيت هاي بالين را دوباره تجربه نمايند، نظارت مدرسان 
ي مدرسين و باليني ها در بالين بر دانشجويان، جابجاي

براي يك مدت زمان معين، به كارگيري تحقيق به عنوان 
پايه اي براي تصميمات باليني، به كارگيري رويكرد مساله 

  محور و رويكرد خودهدايت گر
  

  بحث 
راهكارها، شود به بعضي از ديده ميدر نتايج همانطور كه    

استفاده از ار راهكجمله  از ،مطالعات مختلفي اشاره كرده اند
يك مربي عملي متعلق  .پرسپتورها و منتورها در آموزش باليني

در جايگاهي  اين مربيموزشي است، آاليني و اي ببه هر دو دني
. دهد ي و عمل را ارتقاار دارد تا ارتباط بين دانش تئورقر

است  "منتور"بهترين فرد، براي اينكار به عنوان مربي عملي
  يط باليني حدر م يادگيري قراردادهايبا استفاده از . )42(

از طريق . موثر بين تئوري و عمل ايجاد كرد ارتباطتوان، مي
دانشجويان قادر خواهند بود كه   ،يادگيري همزمان كردناين 

هاي در محيط باليني مرتبط، بر مراقبت پرستاري  و گروه
  .يماران تمركز كنندب

  ا ـي بـن مربـتماس زيادي بي ،ريـادگيـي دادرراـقل ـراه حدر 

يكي از . گيرددانشجويان و نيز پرسنل باليني  صورت مي
جدايي مربي از محيط باليني ممكن است ناشي از داليل 

و  اينكه احساس باشد ني يناآشنايي وي با تخصص هاي بال
-نميال باليني داراي مهارت كند به دليل عدم انجام اعممي

مجبور  ،مربي كه نقشش تسهيل ادغام يادگيري است. باشد
نيست كه يك فرد ماهر باليني يا يك فردي كه همه چيز را مي 

نقش او متمركز بر كمك به فرايند ادغام است و . باشد ،داند
  . اينكه هر زمان الزم شد منابع و ديگر كمك ها را فراهم كند

راه حلي مفيد  قرارداد يادگيريوان گفت كه تدر نهايت مي
چرا كه هم . براي از بين بردن گپ بين تئوري و عمل است

مربي از طريق تماس با محيط باليني  نسبت به محيط باليني 
شود و هم دانشجويان از طرف دانشگاه و  نيز آگاه تر مي
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برنو نيز در  .)19(گيرند محيط باليني مورد حمايت قرار مي
به  Nurse Educators پرستار -خود بر نقش معلم يمطالعه

عنوان راهكاري براي از بين بردن گپ بين تئوري و عمل 
  .)3(كند اشاره مي

تاملي و بازتابي در  ياز راهكارهاي ديگر ايجاد روحيه
  انشجوياندهاي بازتابي در باشد، ايجاد مهارتدانشجويان مي

تواند حالت انتزاعي  تئوري را مداخالت پرستاري بازتابي مي
هاي در بالين تبديل كند، مهارت عملي مراقبتبه حالت 

اي است كه  عمومي و غير هاي حرفهبازتابي يك سري قابليت
هاي و قابل كاربرد در موضوعات و زمينه وابسته به زمينه است

نتقادي توسط استفاده از بازتاب ا .)30(مختلف باليني است 
مدرسين دانشگاه، و همچنين استفاده از بازتاب انتقادي توسط 
پرستاران باعث يادگيري از طريق تجربه شده ، اعمال خود را 

شده در آينده مي  ارايهمراقبت  يدر نظر گرفته و باعث ارتقا
احساس و  ،بازتاب انتقادي منجر به فهم چگونگي تفكر .شود

آماده كردن دانشجويان توسط ، گران مي شودي عقايد بالين
 براي داشتن يك چارچوب قوي از بازتاب انتقادي ،مدرسان
ارزش هاي فردي در  در اين ميان. ز اهميت استيبسيار حا

 شامل هاارزش و اين بازتاب انتقادي اهميت زيادي دارد
 نگرش و اقدامات تعيين راهنماي كه استانداردهايي است

براي  تالش و قضاوت، دئولوژي،اي و شرايط، اشياء به نسبت
ديويي بيان مي كند كه  تفكر انتقادي   .است  نفوذ در ديگران

  .)43(از طريق انعكاس و بازتاب بر تجربه و دانش مي افزايد 
از راهكارهاي ديگري بود  ش براي دانشجويانايجاد مدل نق 

بايستي ، مدل نقش .كه مطالعات زيادي به آن اشاره كرده بودند
 ،تجربي شواهد استفاده از و دستيابيكنار  درباشد كه  استادي
  .)34(عمل كند  تئوري بر مبتنيباشد كه  پرستاري بتواند

در تعدادي از مطالعات بر تعامل بين مدرسان و پرستاران بالين 
به عنوان راهكار براي كاهش شكاف تئوري و عمل اشاره 

ن آايجاد محيطي با اين جو فرهنگي كه در . كرده بودند
پرسنل تيم درمان  ت علمي  واهي يدانشجويان به همراه اعضا

عكس العمل هاي مناسب را داشته باشند ، بتوانند عمل و 
رشد و توسعه هميشگي در يك  جامعه عملي   ايجاد باعث
 ،يداشود كه ويژگي اين جامعه،  باز بودن  و آزاد بودن عقمي 

ي مناسب شدن ارتباط بالين .)44(ها است ها و نگرشارزش
موزش دهنده آگران و دانشگاهيان اهميت زيادي دارد چرا كه 

موزش باليني كم اهميت تر از دانشگاه آها فكر مي كنند كه 
اهداف افراد بالين و دانشگاهي متفاوت  است و رويكرد ها و

از سوي ديگر باليني ها عقيده دارند، مهارت هاي عملي . است
در كار بالين بايستي دانشگاهيان  ،)32(در پرستاري مهم است 

ل تكنيكي بينش يدرگير شوند و نسبت به بالين فرهنگ و مسا
ر به بالين منجامور درگير شدن دانشگاهيان در . كسب كنند

ها ي دانشگاهيان به قابليت .انجام تحقيق با افراد بالين مي شود
  .)22(مجهز مي شوند باليني عالوه بر تئوري و تحقيق 

و اصالح كوريكولوم در آموزش  تدريس متناسب با نياز بالين
الكان  .شده بود ارايهاي راهكارهديگر از  ،و بالين پرستاري

در دانشگاه قابليت هايي فراهم شود كه بايستي اشاره مي كند 
دانشجويان را بايد براي  .دانشجويان را براي آينده آماده كند

ترنر در مقاله  .)32( آينده فوري آماده كرد نه آينده طوالني
يك كوريكولوم جديد در آموزش پرستاري كه  يارايهخود 

ر همكاري نزديك پرسنل بالين با معلمين پرستاري بمبتني 
اساس وي معتقد است كه  .را مورد توجه قرار مي دهد باشد 

كه از دو  باشدايجاد ماجول هايي بايستي اين كوريكولوم 
هايي كه پايه هاي تئورتيكال آن - 1 :شوندقسمت تشكيل 
كه  مواردي - 2 ،يم زيربنايي پرستاري استحرفه و مفاه

در ايران از آنجا كه .  )45( دارداختصاص به عمل پرستاري 
 ،آموزش پرستاريو خدمات پرستاري  يارايهاساس نيز، 

هاي اساسي كه ن نيازآاي است كه در به گونه شد وباسنتي مي
شود و بعدا در محيط كار مورد نياز است آموزش داده نمي

به نيازهاي  ارتباطيآنچه در آموزش بيشتر مورد تاكيد است 
لزوم اصالح كوريكولوم  ،)9(جامعه  و محيط كار ندارد 

نواقصي عدم كفايت محتواي آموزشي و  . شودواضح تر مي
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در اين . صالحيت مدرسين نيز در اين زمينه دخالت دارددر 
فرايند ياددهي و يادگيري داراي ساختار مشخصي نيست ميان 

كه نياز به  و ارزشيابي نيز بدون ساختار مشخص است
   .ير كوريكولوم را دو چندان مي كندپرداختن به ايجاد و تغي

. از راهكارهاي ديگر بود درگير شدن دانشگاهيان در كار بالين
مدرسان  كند كهاشاره مي در اين زمينه  )2008 سال( چراغي

 شكلخدمات پرستاري به  يارايهپرستاري و پرستاران براي 
داراي صالحيت كافي نيستند و مربيان پرستاري  ،جديد

ديگري عنوان  يدر مطالعه. )46(كافي را ندارند  مهارت عملي
شده بود كه فقدان مهارت عملي و باليني كافي در بين 

ود گپ بين تئوري و عمل است و اين مدرسين از علل وج
ستخدام اين مدرسين، افقدان ناشي از اين است كه در هنگام 

شود بر پايه هاي دانش تئوري آنان بسيار بيشتر اهميت داده مي
شايد ارزشيابي ميزان . ها ندارندو كاري به مهارت عملي آن

مهارت باليني اين افراد گامي در پل زدن بين اين شكاف باشد 
)47(.  

تاكيد بر كيفيت تدريس باليني و بررسي سطح صالحيت 
 و شايستگي ضعف .از ديگر راهكارها بود دانشجويان
 تبلور ينهزمي در پرستاري آموختگان دانش هاي توانمندي

 آماده هاي روشوجود دارد و  عملي حوزه در نظري دانش
 به دانشكده از موفق گذر براي دانشجويان پرستاري سازي
بودن  خدماتي حالت از گذرلزوم . بالين، ناموفق است شرايط

بهينه كردن  .)24(وجود دارد آموزشي مدل يك به پرستاري
ز بين بردن فاصله از ديگر راهكارهاي ا هاي بالينيآزمايشگاه

  كند مركز تئوري و عمل بود كه مورگان نيز اشاره مي
با ايجاد پيوستگي بين آنچه  تواندمي هاي بالينيمهارت

بسياري از  بيمار،  با بالين ،دانشجويان در اين مركز آموخته اند
دانشجويان قادر . )5(سازد كالت يادگيري باليني را مرتفع مش

گيرند را به محيط نيستند آنچه در محيط دانشگاهي فرا مي
آماده باليني بياورند و در محيط دانشگاه به خوبي براي اينكار 

يك ناهمساني شناختي وجود دارد، اين در اينجا  .اندنشده

  ان نتوانند ـود دانشجويـشث ميـي  باعـي شناختـمسانناه
ات محيط باليني  در يهاي محيط دانشگاهي را با واقعايده ال

باليني دانشجويان را قبل از  مركز مهارت هاي .)35(هم آميزند 
هاي در اين آزمايشگاه.كندآشنا مي ورود به محيط باليني اصلي

را محيطي اين مراكز  .شودباليني مهارت هاي باليني آموخته مي
، ريكمت  اضطراب با جوياندانش كه در آن آورندفراهم مي

 ،كنند حداكثر مهارت را به همراه بازخورد از استاد كسب مي
انجام اقدامات  از اطمينان برايبه همين سبب اين مراكز 

  .)35( پرستاري ضروري است كارشروع  در امن اري پرست
به عنوان يك  دانشجويان قبل از ورود به مقاطع باالتر يعالقه
در مطالعات ديگري . بايستي مورد سنجش قرار گيرد راهكار

دگاران مي اكه دريطوهب .شده استنيز اين مطلب تاييد 
 داشتن پرستاري مناسب شامل هاي پرسنلويژگي: نويسد

، رفتار محترمانه با دانشجويان صبر و حوصلهمعلومات، 
صبر، شامل ويژگي هاي معلمين پرستاري  و ،است پرستاري

، تعامل اعتماد به نفس، تعهد، مهارت هاي باليني، خود شناسي
فرصت هاي  آوردن  فراهم و مناسب با دانشجويان و پرسنل

 ازو باشد يادگيري در محيط بالين براي دانشجويان مي
تمايل، انگيزه، تجربه، اعتماد  دانشجويان پرستاريهاي ويژگي

  همه اين موارد نشان  .)48(باشد ميبه نفس و كنجكاوي 
دهد كه افراد خاصي بايستي به اين رشته وارد شوند و مي

تحصيل و تكامل خود و حرفه اشان ويژگي هاي  يبراي ادامه
خاصي داشته باشند كه شايد در ديگر حرف نيازي به اين 

 .ويژگي ها نيست

  
  نتيجه گيري

و  جويان و اساتيد به عملكرد باليني تامليبا تشويق دانش   
و تربيت دانشجوياني مشتاق به فراگيري مادام العمر،  بازتابي

ها، استفاده از اساتيد متخصص باليني توسعه مدل نقش
 ها،با اصالح كوريكولوم متناسب با نياز بالين پرستاري،تدريس

به روز كردن دانش مدرسان و پرستاران، تجهيز كردن مركز 
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ها، بهتر كردن هاي باليني در دانشكده ها و بيمارستانمهارت
توان از طرف ها ميتعامل مدرسان و پرستاران در بخش

آموزش تمهيدات الزم براي كاهش شكاف تئوري و عمل را 
وزش ـمآ يوزهـددي در حـل متعـوامـع .م آوردـراهـف

ه ـن رشتـل در ايـوري و عمـكاف تئـث شـاعـاري بـرستـپ
ه ـان بـويـت دانشجـربيـا تـهرين آنـتمـه مهـود، كـشيـم

  ن ـاز باليـح و تدريس موثر و با توجه به نيـروش صحي
  .باشدمي
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Background and Objective: The gap between theory and practice in nursing leads to inconsistency between 
what is learned and what is done in practice. One probable factor causing this problem is nursing education. 
This study examines the causes and solutions of the theory and practice gap in nursing education.  

Materials and Methods: Literature reported in Persian and English Websites such as Magiran, SID, 
SCOPUS, Pub Med was reviewed. Using the key words "nurse" and "gap between theory and practice" were 
used to select articles based on some set criteria. The criteria included the existence of causes and solutions 
of gap between theory and practice. 

Results: 85 articles were examined and therein reflective clinical practice and training to students aspiring to 
lifelong learning, role models, using clinical nursing professors, clinical teaching based on needs, curriculum 
reform, and updating knowledge of teachers and nurses, equipping clinical skill lab, better ways of engaging 
teachers and nurses were the most important. 

Conclusion: Many factors can influence the gap between theory and practice in nursing; the most important 
of them are correct method in training students, effective teaching, and paying attention to societal needs. 
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