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 مقاله پژوهشی

مارستان امام رضا (ع) و یدگاه پرستاران شاغل در بیاز د ینظري و عمل دانشبر شکاف بین  مؤثرعوامل 
  1394در سال  کرمانشاه ییو ماما يدانشکده پرستار  يان پرستاریدانشجو

  
  ٢*نيپرند مايش، ١يمحمد يمحمدمهد

 
  29/03/1395تاریخ پذیرش  01/02/1395تاریخ دریافت 

 
 یدهچک

 .است ساخته مواجه یانتقادات با را خدمات نیا و نموده فراهم را ینیبال شدهارائه خدمات در چالش نهیزم، عمل و ينظر دانش نیب شکاف: هدف و زمينهپيش
 انجام شد. 1394در سال  يبر شکاف بین دانش نظري و خدمات بالینی پرستار مؤثرن عوامل ییتع باهدفلذا مطالعه حاضر 

و  يمارستان امام رضا (ع) و دانشکده پرستاری) در بيپرستار يدانشجو 158 و پرستار 217 شامل( نفر 375 يحاضر بر رو یفیتوص مطالعه: کارروش مواد و 
بر شکاف دانش  مؤثرک و  عوامل یمحقق ساخته شامل دو قسمت مشخصات دموگراف ياپرسشنامه هاداده گردآوريانجام شد. ابزار  1394کرمانشاه در سال  ییماما
  قرار گرفت.  تحلیلوتجزیهرسون مورد یپ یب همبستگیمستقل و ضر tو آزمون   16نسخه   SPSS افزارنرمتوسط  شدهيآورجمع يهادادهبود.  یو عمل يرنظ

، )28/84(رستار اد بود. کمبود پیز تأثیر محدوده) گزارش شد که در 100 ي(بر مبنا 67/51±22/11 یو عمل ين دانش نظریشکاف ب ین کلیانگیم: هاافتهي
 )84/78کمبود پرستار (، )21/88( ینیان بالیدگاه پرستاران و سبک آموزش مربی) از د67/73( یالت رفاهیو مناسب نبودن تسه )62/77(ت از طرف سرپرستار یحما
  شناخته شد. یو عمل ين دانش نظریف ببر شکا مؤثرعوامل  نیترمهم عنوانبه يان پرستاریدگاه دانشجوی) از د14/73( ينبودن دانش پرستار روزبهو  

 الح گردد.اص ینیو بال آموزشیدو بعد  گرددیمشنهاد ین شکاف پینمودن ا برطرف منظوربهوجود دارد لذا  یقیشکاف عم یو عمل ين دانش نظریب: گيرينتيجه
، شتریب يپرستار يروهاین يریکارگبهضرورت ، ینیبال يطهیحدر  کارآزموده و مجرب استفاده شود و یانیاز مرب، ینیضمن اصالح سبک آموزش بال آموزشیبعد  در
  ان وجود دارد. سرپرستارو  يران پرستاریاز جانب مد یتیش بعد حمایافزا

  یعمل-يشکاف نظر، ینیخدمات بال، يپرستار: يديکل هايواژه
  

  455-464 ص، 1395 مرداد، 82درپی پی، مپنجشماره ، دوره چهاردهم، مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه
  

  09187212470: همراه تلفن ،یدانشگاه آزاد اسالم ،اسالم آباد غرب: آدرس مکاتبه
Email: shima23.parandin@gmail.com 

  
  

  مقدمه
از  يامجموعهشامل ، آموزشیو هر نظام  یهر رشته علم

ل یکآن نظام را تش یکره اصلیکه پ باشدیم فردمنحصربه يهایژگیو
 يامجموعهرا  يز پرستارین يپرستارن در رشته ی. متخصصاندداده

که در قالب نظام  دانندیمشامل علم و هنر  یاز دو شاخه اصل
 ديبنتقسیم) یطه عملی(ح ياحرفه) و نظام يطه نظری(ح کیآکادم

از دو  توانیمو عمل را  ين دانش نظری. شکاف ما ب)3( شودیم
اق عدم انطب يبه معنا شکافن یه نخست اف نمود؛ در نگایمنظر تعر
 ودشیمن تجربه یط بالیدر مح آنچهدرس با  يهاکالس يدانش نظر

                                                             
  رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا ی، دانشگاه علوم پزشکییقات دانشجویته تحقیکم، ییو ماما يپرستار دانشکده ١
  سنده مسئول)ی(نو ران.ی، اسالم آباد غرب، ای، واحد اسالم آباد غرب، دانشگاه آزاد اسالمیگروه روانشناساستادیار  ٢

بکار نگرفتن دروس  يبه معنا شکافن یا، گرید ياست و از منظر
 .)2، 1( شودیمف ین تعریدر عرصه بال يپرستار ينظر

 حالتابهاز گذشته  يستم پرستاریکه در س یتحوالت رغمیعل
 سیتدر هادانشکدهن آنچه در یق بیعم یشکافباز هم شاهد  دادهرخ

. )4(م یهست، شودیمن به کار برده یو آنچه در عمل و بال شودیم
، ينظر آموزشی يپرستاران با موجود گذراندن واحدها دیگرعبارتبه

ار بک ینیالب يهامراقبتخود را هنگام ارائه  شدهکسب يدانش نظر
 ين دانش نظریا عدم انطباق بیو  شکافک ین نظر یو از ا برندینم

  .)5(و عمل پرستاران وجود دارد 
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 پرندين شيما ،محمدي محمدمهدي
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1395، مرداد 82پنجم، پی در پی  هم، شمارهچهارددوره  456

و عدم  یسنت يآموزش پرستار تیکفاعدمران به دنبال یدر ا
ت تح يابرنامه، سالمت جامعه يازهاینبا  آموزشیوه ین شیانطباق ا

 و یاحطر یبه آموزش عال یسنت يعنوان انتقال از آموزش پرستار
، برنامه مذکور ين سال از اجرایاجرا شد اما بعد از گذشت چند

 آموختگاندانش يمطالعات صورت گرفته نشان از ضعف و توانمند
، )6(بود  یدر حوزه عمل يدانش نظر يریکارگبهنه یدر زم يپرستار
ان یدانشجو يسازآمادهاز پژوهشگران  ین راستا برخیدر هم
 ناکارآمدن را یگذر موفق از دانشکده به عرصه بال يبرا يپرستار

 يردانش نظ نیر شکاف بیاخ يهاسالو معتقدند در  اندکرده یابیارز
را فراهم نموده و  ینیبال شدهارائهنه چالش در خدمات یزم، و عمل

ان ی. دانشجو)6، 4(مواجه ساخته است  ین خدمات را با انتقاداتیا
 يهاطیمحساله خود در  4ل یز با گذراندن دوره تحصین يپرستار

مواجه  یشدن با نقش متفاوت التحصیلفارغو بعد از  ینیبال آموزشی
 ياحرفهبه نقش  ییک گذر از نقش دانشجوی دیگرعبارتبهشده و 

ش رش نقیان پس از پذیاتفاق خواهد افتاد؛ لذا دانشجو يدر پرستار
 ییهاارزشکه  شوندیممواجه  یطیبا شرا، خود ياحرفهد یجد

 هانآداشته و با انتظارات  هاآن ییط دانشجویمتفاوت نسبت به مح
  .)8، 7(ندارد  خوانیهم

ن است که در آن یک پرستار با آن مواجه است عرصه بالیآنچه 
وجود دارد  یشده قبل آموختهدانش يریکارگبهضرورت 

ست ین خشک یاتیحفظ يریادگیتنها  يرشته پرستار دیگرعبارتبه
که در عمل  ابندییمارزش  یزمان ،اتیو حفظ هاآموختهن یبلکه ا

ت یفیجه کار پرستاران به کین صورت است که نتیاده شوند و در ایپ
  ).4-8( شودیمو ارتقاء سطح سالمت جامعه منجر 

 کیبا عمل  ين دانش نظریشکاف ب سازسببشناخت عوامل  
با خدمات  ينظر يهايریادگیچراکه عدم انطباق ، ضرورت مهم است

نه و زمان یصرف هز باوجودنده نشان از آن دارد که یآدر  شدهارائه
آموزش  نیو به بار نشستن ا ییشکوفا، ینه آموزش علوم پزشکیدر زم
نه هدر رفتن یهم زم، ن شکافیبا مشکل مواجه خواهد بود. ا، پربها

 ینیو هم خدمات بال کندیمرا فراهم  هادانشکده آموزشی يهاتالش
ن باور یت پرستاران بر ای). اکثر10، 9( بردیم سؤالر یرا ز يپرستار

و آنچه در حال  اندآموخته هادانشکدهآنچه در  نیمابهستند که 
وجود  یقیشکاف عم، ن هستندیدر بال سازيپیادهحاضر در حال 

 يو عمل در پرستار ين دانش نظریشکاف ب یاز طرف، )9(دارد 
ک یو داشتن  يل عمده در ترك رشته پرستاریاز دال یکی عنوانبه

  .)10(ف شده است یتوص مؤثرر یعملکرد نادرست و غ
 یالعاتمعدود مط، رانین نکته که در این با در نظر گرفتن ایبنابرا

و عمل در  يدانش نظر نیمابشکاف  یوجود دارد که به بررس
خش جهت اثرب يارائه راهکار منظوربهو  پرداخته باشد يپرستار
 يان پرستاریدگاه پرستاران و دانشجوین شکاف دینمودن ا برطرف

 بیخوبهپرستاران شاغل در کشورمان  چراکه شودیم یارزشمند تلق
 اتکاابلق یمنبع عنوانبهداشته و  یین مسئله آشنایبا ابعاد مختلف ا

دگاه ید یبررس یگردند. از طرف یتلق توانندیمجهت روشن شدن آن 
ر تماس شتر دیب يز که با بعد آموزش پرستارین يپرستار انیدانشجو
ن ییتع باهدفباشد. لذا مطالعه حاضر  توجهجالب توانندیمهستند 
از  يبر شکاف بین دانش نظري و خدمات بالینی پرستار مؤثرعوامل 

 یدانشگاه علوم پزشک يان پرستاریدگاه پرستاران و دانشجوید
  انجام شد. 1394کرمانشاه در سال 

  
  مواد و روش کار

پرستار و  217نفر (شامل  375 يحاضر بر رو یفیمطالعه توص
امام رضا (ع) و  یدرمان آموزشی) در مرکز يپرستار يدانشجو 158

انجام شد. در  1394کرمانشاه در سال  ییو ماما يدانشکده پرستار
 یدانشگاه علوم پزشک يان پرستاریاز مجموع دانشجو، ن مطالعهیا

 ،ان سال سوم و سال چهارم وارد مطالعه شدندیکرمانشاه تنها دانشجو
در  يتربه ینینش بالیان بین دانشجوین انتخاب آن بود که ایعلت ا

 يتا حدود هاآنان سال اول و دوم دارند و نگرش یسه با دانشجویمقا
ط در ارتبا گیريهنمون. روش گرددیم ین خصوص ارزشمند تلقیدر ا

به روش  گیرينمونه، سال سوم و چهارم يان پرستاریبا دانشجو
ال س يان پرستاریب که مجموع دانشجوین ترتیبود بد يسرشمار

 يو کارورز يکارآموز يواحدهاسوم و چهارم که در حال گذراندن 
وارد مطالعه شدند. ، کرمانشاه بودند آموزشی يهابیمارستانخود در 

 یادفتصبه روش  گیرينمونه، در خصوص پرستاران گیرينمونهروش 
م اما مارستانیبپرستار مشغول به کار در  500بود و از مجموع  ساده

وارد  و مورگان یرجسپرستار به کمک جدول ک 217رضا (ع) تعداد 
مارستان امام رضا (ع) آن بود که یمطالعه شدند. علت انتخاب ب

 مرکز ینتربزرگ کرمانشاه) ع( رضا امام تختخوابی 515 بیمارستان
 کشور غرب شمال و غرب منطقه در تحقیقاتی و درمانی آموزشی

شتر یهرچه ب ییشناسا ين مرکز در راستایدگاه پرسنل ایلذا د است
 یارزشمند تلق تواندیم یو عمل يبر شکاف دانش نظر مؤثرعوامل 
 گردد. 
ل؛ شام يان پرستاریدر خصوص دانشجو مطالعه به ورود اریمع

سال  يدانشجو عنوانبهل یتحص، ت به شرکت در مطالعهیداشتن رضا
پنجم تا هشتم)  يهاترمان یدانشجو( يا سال چهارم پرستاریسوم و 

  کرمانشاه باشد. آموزشی يهابیمارستاندر  ینیبال يواحدهاکه 
ت به شرکت یار ورود در مورد پرستاران شامل؛ داشتن رضایمع

ار خروج از مطالعه ی. معسال کیار حداقل داشتن سابقه ک، در مطالعه
ل به شرکت در مطالعه و عدم یعدم تما: در هر دو گروه شامل

  ورود بود.  يارهایمعاز  يبرخوردار
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 ۱۳۹۴ سال در کرمانشاه مامايي و پرستاري دانشکده  پرستاري دانشجويان و) ع( رضا امام بيمارستان در شاغل پرستاران ديدگاه از عملي و نظري دانش بين شكاف بر مؤثر عوامل
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محقق ساخته شامل دو  ياپرسشنامهاطالعات  يابزار گردآور
ک ینه مشخصات دموگرافیدر زم سؤاالتیقسمت بود؛ قسمت اول را 

ک از دو گروه ین قسمت در خصوص هریکه ا دادیمل یتشک هانمونه
ن ی؛ بدده بودیم گردیک تنظیبه تفک يپرستار يپرستار و دانشجو

ل ک شامیمشخصات دموگراف سؤاالت، ب که در مورد پرستارانیترت
، سنوات خدمت، سن، تأهلت یوضع، تیبود که جنس سؤال 6

، ی(کارشناس یلیمحل سکونت و درجه تحص، ت استخدامیوضع
ن ایدر خصوص دانشجو، شدیم) را شامل يارشد و دکتر یکارشناس
ت یوضع، تیجنس يهانهیزمدر  سؤال 5شامل  سؤاالتن یا يپرستار

و محل سکونت بود. قسمت دوم  یلیمعدل تحص، سن، تأهل
ن یب شکافجاد یبر ا مؤثرنه عوامل یدر زم سؤال 23پرسشنامه را 

ن؛ مسائل چو ییهاطهیحکه  دادیمل یتشک یو عمل يدانش نظر
مارستان یمسائل ب، )سؤال 2( ینیآموزش بال، )سؤال 3خود پرستار (

 3) و سؤال 4مار و همراهان او (ینقش ب، )سؤال 11ن (یط بالیو مح
ن یا رتأثیزان یم، یو عمل ينظر شکافگر در ارتباط با شدت ید سؤال

که پرستاران در  يزان وقت کاریان و میبر سالمت مددجو شکاف
ب که یرتن تی؛ بود. بدکنندیم يصرف امور نوشتار يتارستگاه پرسیا

ک از یهر  تأثیرخواسته شد که  يان پرستاریاز پرستاران و دانشجو
 کی يبر رو یو عمل ين دانش نظریمذکور را بر شکاف ب يهاطهیح

عالمت بزنند. کسب نمره ، مدرج شده بود 100تا  صفرنمودار که از 
 يبر شکاف دانش نظر موردنظرعامل  رتأثیانگر کم بودن ینما 25تا  0

اد و کسب یز تأثیر 75تا  51نمره ، متوسط تأثیر 50تا  26نمره ، است
  .)11(ر شد یاد آن عامل تفسیز یلیخ تأثیر عنوانبه 100تا  76نمره 

 يورص ییمحتوا و روا ییابزار؛ دو نوع روا یین رواییتع يدر راستا
 یین رواییتع منظوربهب که ین ترتیقرار گرفت؛ بد موردبررسی

 يحوزهد متخصص در یساتنفر از ا 10ار یپرسشنامه در اخت، يصور
 مطلوب ازنظرخواسته شد تا ابزار را  هاآنقرار داده شد و از  يپرستار

، فهمقابلساده و  هايواژهاستفاده از ، بودن عبارات به لحاظ ظاهر
 یپرسشنامه با گروه هدف و بررس هايگویهمتناسب بودن 

 در یراتیین راستا تغیکنند و در ا یبررس هاگویه يبندجمله
 ترادهست درك عبارات و یش قابلیافزا منظوربهپرسشنامه  هايگویه

ز یابزار ن يمحتوا یین رواییتع منظوربهد. یاعمال گرد هاگویهکردن 
ک از ید که در خصوص هر یمتخصص مذکور درخواست گرد 10از 

ست د ایمف"، "است يه ضروریگو"ف یبه سه ط، پرسشنامه هايگویه
پس از ، پاسخ دهند "ندارد یرورتض"و  "ستین ياما ضرور

از یامت يمحتو ییبا استفاده از فرمول شاخص روا، هاگویه يگذارنمره

) 62/0جدول الوشه ( حدنصابپرسشنامه از  هايگویهک از یهر
  است.   تأییدبود که مورد  تربزرگ

 و روش ییپرسشنامه از روش بازآزما ییاین پاییتع يدر راستا
 یدماتمق يامطالعهب که ین ترتیبد، دیه گردکرونباخ استفاد يآلفا

کارورز  يان پرستارینفر از پرستاران مجرب و دانشجو 50 يبر رو
ون آزم ییاستفاده از روش بازآزما منظوربه یاز طرف، رفتیصورت پذ

 و دیکوتاه در همان گروه تکرار گرد یک فاصله زمانیپس از  مجدداً
 يد. روش آلفایش گردگزار 91/0 يباال ین خصوص همبستگیدر ا

 87/0شد  بکار گرفته یدرون یهمسان منظوربهز که یکرونباخ ن
  است.  تأییدد که مورد یگزارش گرد

 يپژوهشگران ضمن برقرار، اطالعات آوريجمع منظوربه
ح اهداف یو توض موردمطالعه يواحدهاح با یو صح مؤثر یارتباط

 هکیدرصورتو  ودندنمیم هاپرسشنامهع یاقدام به توز، موردمطالعه
ه به ل پرسشنامیتکم، اد بودیدر بخش ز يپرسنل پرستار يبار کار

به هر دو گروه در قبال ، گری. از طرف ددیگردیمگر موکول ید یزمان
، شتریب يزهیانگجاد یو ا یقدردان منظوربه، ل پرسشنامهیتکم
 ندمعالقهان یاز دانشجو ی.  برخدیگردیمز اهدا یهرچند ناچ ياهیهد

 منظوربهل پژوهشگر یمیجه مطالعه بودند که ایاز نت یبه آگاه
  قرار داده شد.  هاآنار یجه مطالعه در اختیاز نت یمکاتبات و آگاه

هدف از ، یحفظ مالحظات اخالق يالزم به ذکر است در راستا
، ح داده شدیتوض موردمطالعه يواحدها يانجام پژوهش حاضر برا

کت یا عدم شرکت در پژوهش حق جهت شر موردپژوهشواحدهاي 
 اهآنت آگاهانه یشرکت در پژوهش رضا در صورتانتخاب داشتند و 

نان داده ین اطمیا موردمطالعه يهانمونهک از یبه هر ، دیاخذ گرد
  محرمانه خواهد بود.  کامالً یافتیشد که اطالعات در

  
خه نس  SPSS يآمار افزارنرمبا استفاده از  هاداده تحلیلوتجزیه

 ،ین راستا از آمار توصیفی (شامل فراوانیصورت گرفت و در ا 16
شامل  یلیآمار تحل يهاروشار) و ین و انحراف معیانگیم، درصد

 ماريآ ازنظرمستقل استفاده شد.  یرسون و تیپ یب همبستگیضر
05/0˂P گردید تلقی دارمعنی.  

  
  هایافته

 يدانشجو 158پرستار و  217 یت شناختیصات جمعمشخ
 1حاضر در جدول شماره  يمطالعهدر  کنندهشرکت يپرستار

 ف شده است. یتوص
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 پرندين شيما ،محمدي محمدمهدي
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  يان پرستاریپرستاران و دانشجو یت شناختیمشخصات جمع : )۱جدول (

  کیر دموگرافیمتغ
  

  يان پرستاریدانشجو  پرستاران

  تیسجن
  ی(درصد) فراوان

64)5/29(  مذکر   )56/45 (72  
  86)43/54(  153)5/70(  مؤنث

   تأهلت یوضع
  ی(درصد) فراوان

  121) 58/76(   111)2/51(  مجرد
  37) 41/23(   95)8/43(  متأهل

  محل سکونت
  ی(درصد) فراوان

  96) 75/60(   187)86(   یبوم
  62) 24/39(   30)14(  یربومیغ

  ت استخدامی/وضع
 یرصد) فراوان(د

    42) 35/19(   یرسم
    95) 77/43(   یمانیپ

    24) 05/11(   یشرکت
  45) 48/28(   56) 81/25(   يقرارداد

  سن
  نیانگیم±اریانحراف مع

  36/7±85/30  94/0±44/22 

  سنوات خدمت
  نیانگیم±اریانحراف مع

  77/8 ± 24/1    

   یلیمعدل تحص
  نیانگیم±اریانحراف مع

  
  24/1 ± 34/15  

  
موع دگاه مجیاز د یو عمل ين دانش نظریب شکاف ین کلیانگیم
گزارش شد که  36/51±21/10، موردمطالعهدانشجو و پرستار  375

دگاه پرستاران ین شکاف از دیاد بود. ایدر محدوده فاصله ز
 83/51 ±17/21 يان پرستاریدگاه دانشجویو از د 11/22±47/51

  ).<05/0Pنبود ( دارمعنین اختالف یا يآمار ازنظرگزارش شد که 
از  یو عمل ين دانش نظریبر شکاف ب مؤثرطه یح نیترمهم

ن یط بالیمارستان و محیطه مسائل بیدگاه پرستاران مربوط به حید
طه آموزش یح يان پرستاریدگاه دانشجوی) و از د39/13±38/70(

از ، طه شناخته شدین حیترمهم عنوانبه) 64/79±02/11( ینیبال
در هر دو  يان پرستاریاه پرستاران و دانشجودگین دیب یطرف

) P >05/0وجود داشت  ( داريمعنی يمذکور اختالف آمار يطهیح
  ).2(جدول شماره 

ز ا هاگویهن یترمهمپرسشنامه  هايگویهک از یدر ارتباط با هر
از؛ کمبود پرستار  اندعبارت ترتیببهدگاه پرستاران ید
) و 62/77±83/18رستار (ت از طرف سرپیحما، )29/18±28/84(

 هاگویهن یترمهم). 67/73±11/18( یالت رفاهیمناسب نبودن تسه
ن ایاز؛ سبک آموزش مرب اندعبارت يان پرستاریدگاه دانشجویاز د

) و به روز 84/78±56/21کمبود پرستار (، )21/88±98/17( ینیبال
دگاه پرستاران و ین دی). ب14/73±11/24( ينبودن دانش پرستار

ان یسبک آموزش مرب هايگویهک از یدر هر يان پرستاریشجودان
، فیروشن نبودن شرح وظا، يبه روز نبودن دانش پرستار، ینیبال

از  تیحما، یالت رفاهیمناسب نبودن تسه، زات مناسبیکمبود تجه
وجود  داريمعنی يو کمبود پرستار اختالف آمار سرپرستارطرف 

قابل مشاهده  3ل شماره ات آن در جدوی) که جزئP >05/0داشت (
  است.

 يادیتا حد ز یو عمل يان دانش نظریپرستاران شکاف م ازنظر
 ازنظر، )45/66±71/18است ( رگذاریتأثماران یبر سالمت ب

بر  19/65±84/20ن یانگین شکاف با میز این يان پرستاریدانشجو
 و يان پرستارین نظر دانشجویب، باشدیم مؤثرماران یسالمت ب

وجود نداشت  يمعنادار يچ اختالف آمارین مورد هیر اپرستاران د
)05/0P> .(  

و  اهطهیحک از یک با هریدموگراف يرهایمتغن یارتباط ب ازنظر
د گفت؛ در مورد یبا یو عمل يبر شکاف دانش نظر مؤثر هايگویه

پرستاران مجرد ، "سرپرستارت از جانب یحما" يه یگو
) 42/74±97/18( متأهلسه با پرستاران ی) در مقا19/18±85/80(

). P >05/0( اندکردهف یتوص مؤثرتره را ین گویا داريمعنی طوربه
ک یدموگراف يرهایر متغیدر مورد سا داريمعنی يچ ارتباط آماریه
  ).<05/0Pافت نشد  (ی
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 ١٣٩٤در سال  کرمانشاه ييو ماما يدانشکده پرستار  يان پرستاريمارستان امام رضا (ع) و دانشجويدگاه پرستاران شاغل در بياز د ينظري و عمل دانشبر شكاف بين  مؤثرعوامل 
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  يران پرستایدگاه پرستاران و دانشجویاز د یو عمل ين دانش نظریر شکاف بب مؤثر يهاطهیحک از یار هرین و انحراف معیانگیم :)۲جدول (

 هاطهیح
  يان پرستاریدانشجو  پرستاران

   داريمعنیسطح 
  اریانحراف مع  نیانگیم  اریانحراف مع  نیانگیم

  896/0  51/15  81/69  55/15  68/69  مسائل مربوط به خود پرستار 
  *001/0  02/11  64/79  73/17  63/60  ینیآموزش بال

  *001/0  32/11  38/65  39/13  38/70  ن یط بالیمارستان و محیب
  437/0  13/11  42/61  58/16  45/62  مار و همراهان اوینقش ب

  
دگاه پرستاران و یاز د يپرستار ینیو خدمات بال ينظر يریادگیبر شکاف  مؤثرک از عوامل یار هر ین و انحراف معیانگیم :)۳جدول (

 يان پرستاریدانشجو

  فیرد  هاطهیح
 و ينظر يریادگی شکاف بر مؤثر عوامل

  یعمل

  يپرستار انیدانشجو  پرستاران
 سطح

  نیانگیم  يدارمعنی
 انحراف

  اریمع
  نیانگیم

 انحراف
  اریمع

 به مربوط مسائل
  پرستار خود

  841/0  14/19  38/70  43/24  67/70  پرستار زهیانگ  1
  227/0  11/17  03/71  22/17  89/72  وقت نقش  2
  152/0  31/23  31/68  17/23  58/65  نفساعتمادبه نداشتن  3

  ینیبال آموزش
  001/0  98/17  21/88  31/26  92/59  ینیبال انیمرب آموزش سبک  4
  001/0  11/24  14/73  73/18  43/61  يپرستار دانش نبودن روزبه  5

 طیمح و مارستانیب
  نیبال

  012/0  26/12  01/58  98/20  86/61  فیوظا شرح دننبو روشن  6
  001/0  96/13  25/61  91/18  86/71  مناسب زاتیتجه کمبود  7
  453/0  84/23  01/67  54/20  29/68  بخش طیمح بودن نامناسب  8
  001/0  13/21  03/55  11/18  67/73  یرفاه التیتسه نبودن مناسب  9
  963/0  84/21  13/70  94/21  38/70  پزشکان طرف از تیحما  10
  005/0  59/24  34/68  23/20  96/73  همکاران طرف از تیحما  11
  001/0  17/24  86/68  83/18  62/77  سرپرستار طرف از تیحما  12
  735/0  91/19  97/63  55/21  79/64  سرپرستار نظارت ضعف  13
  983/0  16/23  35/59  03/23  36/59  زریسوپروا نظارت ضعف  14
  003/0  56/21  84/78  29/18  28/84  پرستار کمبود  15
  811/0  11/21  13/66  23/21  88/65  مداوم آموزش فقدان  16

 و ماریب نقش
  او همراهان

  966/0  67/21  27/67  41/21  35/67  ماریب يهمکار  17

18  
 خدمات از مارانیب انتظارات سطح

  يپرستار
91/61  37/19  48/62  13/18  658/0  

  169/0  55/22  14/59  92/21  81/61  ماریب خود دانش سطح  19

20  
 خدمات از همراهان انتظارات سطح

  يپرستار
54/56  16/22  83/54  67/23  316/0  

  
اختالف ، بهره گرفته شد 1از نمودار شماره ، هر دو گروه نظراختالفش بهتر یو نما يان پرستاریدگاه پرستاران و دانشجوید بهتردرك  منظوربه

  .باشدیمان ینما خوبیبه 1در نمودار  2از جدول  شدهادهدشرح  يآمار
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 پرندين شيما ،محمدي محمدمهدي
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  يان پرستاریدگاه پرستاران و دانشجوین از دیدر بال ينظر يهاآموختهبر کاربرد  مؤثرسه نمرات مربوط به عوامل یمقا: )۱( نمودار
  
  گیرينتیجه و بحث

 ينظر يهاآموخته نیب پرستاران و يرپرستا انیدانشجو ازنظر
 جانب از شکاف نیا کهيطوربه دارد وجود شکاف يپرستار یعمل و

 و يباقر حاج مطالعه جینتا. شد برآورد ادیز حد در گروه دو هر
 همکاران و يسارو کرمان، )11( کاشان در) 1391سال ( همکاران

 مکارانه و شوراب یجهان مطالعه، )12( زاهدان در)  1391سال (
 در)  1386سال ( همکاران و ینوح و) 13( مشهد در)  1390سال (

. داشت تیحکا عمل و يتئور شکاف شیافزا از زین) 14( مازندران
 نیا شیافزا از زین کشور از خارج در شدهیبررس مطالعات از یبرخ

سال ( همکاران و رنین مطالعه کهيطوربه دارند تیحکا شکاف
 و نیچ در) 2012سال ( همکاران و نچا، سیانگل در)  2012
 ينظر يریادگی شکاف شیافزا بر زین نروژ در) 2012سال ( یهتلوک

  ).17-15( داشتند تأکید یعمل و
 شکاف بر مؤثر عامل نیترمهم پرستاران ازنظر حاضر مطالعه در
 بود نیبال طیمح و مارستانیب مسائل به مربوط، یعمل و ينظر دانش

 بود متفاوت بارهنیدرا يپرستار انیدانشجو رنظ که است یدرحال نیا
 نیا بر مؤثر عامل نیترمهم عنوانبه را ینیبال آموزش انیدانشجو و

 هیوجت گونهنیا بتوان را نظراختالف نیا دیشا. کردند یمعرف شکاف
 یعنی آموزشی یاصل نهاد در چون انیدانشجو پرستاران که کرد

 بارهنیدرا آموزشی یدگاهید و ینیبجهان از برندیم سر به دانشگاه
 استم در شتریب نیبال طیمح با که پرستاران و هستند برخوردار

 در یقیعم فهم و نشیب از نیبال در شتریب تجربه به خاطر، هستند
 اهدگید که است آن است مسلم آنچه. هستند برخوردار نیبال حوزه

  . گرددیم یتلق ارزشمند گروه دو هر

 يپرستار انیدانشجو و پرستاران دگاهید از نخست گام در آنچه
 عنوانهب که است ینیبال آموزش و نیبال در يساختار ضعف دیآیم بر
 در نیا، شوندیم یتلق عمل با ينظر دانش وندیپ در یاساس رکن دو
 به که يامطالعه در)  2010سال ( همکاران و وارن که است یحال

 کشور 9 در يستارپر انیدانشجو ینیبال يریادگی تجربه یبررس
 ییااروپ يکشورها ینیبال يهامکان از تیرضا، بود پرداخته  ییاروپا

 و یبمر نیب ارتباط ضرورت بر  و کردند یابیارز یمطلوب سطح در را
 دیگررتعبابه داشتند تأکید نیبال طیمح در رییتغ از شیب دانشجو

 ینیلاب طیمح ما کشور برخالف افتهیتوسعه يکشورها از ياریبس در
 ثرمؤ عامل کی عنوانبه که يگرید ریمتغ و است یمطلوب سطح در
 و ینیبال آموزش شودیم یتلق مهم یعمل و ينظر دانش شکاف بر

  ).18( است ینیبال انیمرب با ارتباط
 انپرستار که میابیدرم هاگویه از کی هر ترگسترده یبررس در

 یعمل و ينظر دانش نیب شکاف بر مؤثر عوامل عنوانبه را عامل سه
 طرف از تیحما، پرستار کمبود شامل؛ که بودند کرده یمعرف

 ياقرب حاج مطالعه. بود یرفاه التیتسه نبودن مناسب و سرپرستار
 کمبود بر حاضر مطالعه با جهتهم زین)  1391 سال( همکاران و

 یانسازم التیتسه و سرپرستاران طرف از تیحما، يپرستار پرسنل
 پرستاران دگاهید از یعمل و ينظر شکاف بر ثرمؤ عوامل عنوانبه

 سال( همکارش و یکرمانشاه مطالعه نیهمچن، )11( داشت اشاره
 يراب یکاف وقت فقدان و يپرستار پرسنل تعداد کمبود از)  1391

 ينظر شواهد يریکارگبه عدم در مؤثر عامل کی عنوانبه پرستاران
 از یکی)  2006سال ( همکارش و تزریاسپ). 19( داد خبر نیبال در

 و نیبال در یانسان منابع کمبود را عمل از ينظر دانش شکاف علل

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

پرستاران 
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 و یانانس يروین سطح دیبا که کندیم شنهادیپ و داندیم هادانشگاه
). 20( گردد نییتع عرصه نیا در یکاف يهایستگیشا طورهمین
 دهیچیپ و يجد یچالش به زین ما کشور در يپرستار پرسنل کمبود

  ).21( است شده لیتبد سالمت نظام يبرا
 يارنوشت امور از گرفته نشات تواندیم پرستاران در زمان کمبود

 ینیبال يهامراقبت جزء که باشد) ...و هاپرونده نوشتن از اعم(
سال ( همکاران و یروح مطالعه جینتا شوندینم محسوب میمستق

 در نپرستارا حضور زمان از درصد 54/53 که داد نشان)  1392
 یحال در نیا). 22( شودیم غیرمستقیم مراقبت صرف مارستانیب

 کمبود که دارند داللت موضوع نیا بر مختلف مطالعات که است
 متأثر ار ینیبال يهامراقبت ارائه تیفیک تواندیم يپرستار پرسنل

  ) 25-23( سازد
 رانپرستا يبرا یرفاه و یسازمان التیتسه کمبود با ارتباط در

 یاساس مشکالت از یکی)  2006سال ( همکاران و خان، تگف دیبا
 یمعرف یرفاه و یمارستانیب امکانات کمبود، نیبال عرصه در را
 آموزشی و یرفاه امکانات يریکارگبه لزوم شک بدون). 26( کندیم

 نظر به، شودیم احساس نیبال طیمح در يپرستار رشته يبرا
 را یدانشگاه و یارستانمیب امکانات، نیمسئول از ياریبس رسدیم

 یانانس روین اعظم بخش که است یدرحال نیا دانندیم پزشکان خاص
  ). 27( اندداده لیتشک پرستاران را سالمت نظام در

 زشآمو سبک ؛يپرستار انیدانشجو دگاهید از هاگویه یبررس در
 عنوانبه يپرستار دانش نبودن روزبه و پرستار کمبود، ینیبال انیمرب
 یمعرف یعمل از ينظر دانش نیب شکاف جادیا در يدیکل لعام سه
 سترباک گفت؛ دیبا ینیبال انیمرب آموزش سبک با ارتباط در. شد

 عنوانبه ینیبال انیمرب آموزش سبک یمعرف ضمن) 2007 سال(
 ینیبال آموزش حرکت از عمل و ينظر دانش شکاف جادیا یاصل علت

 آموزش کهيطوربه داد خبر هادانشگاه سمت به هابیمارستان از
 ينظر کامالً ياجنبه و دهیگرد منحرف خود یعمل جنبه از ینیبال

  ). 28( است کرده دایپ نیبال در آن يریکارگبه بدون
 را ینیبال آموزش سبک) 2006 سال( همکارش و تزریاسپ

 یمعرف عمل و ينظر دانش شکاف بروز در یاصل عامل کی عنوانبه
 يهادهیپد درك يبرا ينظر دروس بودن مرتبط ریغ از و کندیم
 ینسانا منابع کمبود و نیبال در سیتدر سطح بودن نییپا، ینیبال

  ).20( داد خبر مارستانیب و دانشگاه در متخصص و یکاف
 ینیبال آموزش سبک خصوص در) 2012 سال( همکاران و چان

 ار انیدانشجو يریادگی، عمل از ينظر دانش شکاف بر آن تأثیر و
 و دانست انیدانشجو به دانشگاه از اطالعات انتقال به محدود صرفاً

 از ينظر دانش شکاف کاهش منظوربه که نمود شنهادیپ بارهنیدرا
 که است بهتر و شود استفاده متخصص ینیبال انییمر از دیبا عمل

 حسط از چراکه باشد دانشجو یدانشگاه استاد همان ینیبال یمرب

 خواهد عمل آن يمبنا بر زین نیبال در و بوده دانشجو ينظر دانش
 ينظر دانش ونددهندهیپ ینیبال آموزش، زین رانیا در ).16( نمود

 از آموزش نیا، است يپرستار ینیبال خدمات و درس يهاکالس
 برخوردار عمل و ينظر دانش شکاف دادن وندیپ در یقدرت چنان
 آن حاصال بر را خود عمده تأکید اننظرصاحب از ياریبس که است

 یچراغ، يپرستار دانش نبودن بروز با ارتباط در). 28، 15( انددانسته
 یسنت و محور نیروت يکردهایرو از يرویپ) 1387 سال( همکاران و

 رمؤث یعوامل عنوانبه را نینو يهاروش يریکارگبه عدم و هابخش در
  ).29( نمودند یمعرف عمل از ينظر دانش شکاف جادیا جهت در

 شکاف عمل و ينظر دانش نیب حاضر مطالعه در یطورکلبه
 تواندیم فاصله نیا شیافزا که است یحال در نیا، شد برآورد یقیعم
 ننمود برطرف منظوربه لذا، باشد گذارتأثیر انیمددجو سالمت بر
 اختهپرد آموزش و ینیبال بعد دو هر به گرددیم شنهادیپ شکاف نیا

 توسط آموزشی بعد و پرستاران توسط ینیبال بعد مطالعه نیا در. شود
 از آموزشی بعد، شد داده پوشش خوبیبه يپرستار انیدانشجو

 یعمل یتیماه زین ینیبال بعد و است برخوردار ينظر ياهیمادرون
 آموزش سبک اصالح ضمن شودیم شنهادیپ آموزشی طهیح در. دارد

 موزشآ چراکه شود استفاده ترمجرب و ترکارآزموده یانیمرب از ینیبال
 يحد تا را شکاف نیا یارتباط پل کی عنوانبه تواندیم ینیبال

 يروهاین يریکارگبه ضرورت، زین ینیبال طهیح در. سازد برطرف
 و يپرستار رانیمد جانب از یتیحما بعد شیافزا، شتریب يپرستار

  .شودیم احساس سرپرستاران
 تیوضع به توانیم حاضر يمطالعه يهاتیمحدود ازجمله

 عدم و هاپرسشنامه لیتکم نیح در موردمطالعه افراد یوحر
 در پژوهشگران تالش راستا نیا در که داشت اشاره هاآن مشارکت
 حاناتامت از بعد هاپرسشنامه عیتوز بر ؛يپرستار انیدانشجو خصوص

 هاامهپرسشن دیگرد یسع پرستاران مورد در و بود متمرکز یلیتحص
 هک سؤاالتی و بوده ترکم پرسنل يرکا بار که گردد عیتوز یزمان

 يانتها در شدیم داده هاآن قبال در یروان کیتحر احتمال
 بر مؤثر عوامل ریسا کنترل حالنیباا. دیگرد مطرح پرسشنامه

 از. بود خارج محقق عهده از پرستاران و انیدانشجو یروح تیوضع
 افراد از یبرخ مشارکت کاهش و لیتما عدم احتمال، گرید طرف

 نیا در که بود مطرح هاپرسشنامه لیتکم خصوص در موردمطالعه
. دیگرد عیتوز هیهد، هاپرسشنامه حیصح کردن پر قبال در، راستا

 هاتن مطالعه نیا يریکارگبه در توانیم را مطالعه تیمحدود گرید
 بارهنیدرا که دانست)) ع( رضا امام( یدرمان آموزشی مرکز کی در

 ارانپرست از یگروه ییشناسا بر يو یاصل تمرکز و محقق استدالل
 دیگرعبارتبه. هستند برخوردار يارزشمند دگاهید از که بود

 ودب برخوردار ییباال تیاولو از تأیید مورد پرسنل دگاهید يارزشمند
 ظورمنبه ارزشمند نظرات به افتنی دست مطالعه یاصل هدف صرف و
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 و ينظر دانش نیب شکاف بر مؤثر عوامل شتریب هرچه ییشناسا
 ؛یآت مطالعات در گرددیم شنهادیپ حالنیباا. بود يپرستار یعمل
 کمک به و گردد واقع موردنظر شتریب مطالعه يریپذمیتعم

 زین یدرمان و آموزشی مراکز ریسا از ياخوشه یتصادف گیرينمونه
  . گردد استفاده مطالعه در

  
  قدردانی و تشکر

 يپرستار دانشکده آموزش رهادا محترم کارکنان از لهیوسنیبد
 جامان به در مانهیصم را ما که یپرستاران یتمام طورهمین و ییماما و

 نیا. دیآیم عمل به تشکر و ریتقد نمودند ياری مطالعه نیا رساندن
 علوم دانشگاه) 94339 کد با( مصوب یقاتیتحق طرح حاصل مقاله
 ه خاطرب نشگاهدا نیا یپژوهش معاونت از و باشدیم کرمانشاه یپزشک
  .شودیم تشکر پژوهش نیا یمال تیحما
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FACTORS AFFECTING THE GAP BETWEEN THE THEORETICAL AND 
PRACTICAL KNOWLEDGE FROM THE PERSPECTIVE OF THE 

NURSES IN IMAM REZA HOSPITAL AND NURSING STUDENTS IN 
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Abstract 
Background& Aims: The gap between theoretical knowledge and practice provided challenges in a 
critical way in clinical services. Therefore, current study aimed to determine the factors affecting the 
gap between knowledge and practice in 2015. 
Materials & Methods: This descriptive study was conducted on 375 people (217 nurses from Imam 
Reza hospital, and 158 nursing students from Kermanshah University of Medical Sciences) in 2015. 
The data collection tool was a researcher made questionnaire consisted of 23 questions about the factors 
affecting the gap between knowledge and practice. Pearson correlation and t-test were employed to 
analyze the collected data using SPSS 16 software.  
Results: Total average of the gap between theoretical knowledge and clinical nursing services was 
reported 51.67±11.22 (based on 100 points) that was in the range of high. Shortage of nurses (84.28), 
support from head nurse (77.62) and lack of adequate facilities (73.67) from the perspective of nurses, 
and clinical instructors teaching style (88.25±17.09), shortage of nurses (79.18) and lack of updated 
knowledge of nursing (31.73) from the perspective of nursing students was reported to be as the most 
important factors influencing the gap between theoretical learning and clinical nursing services.  
Conclusion: There is a high gap between theoretical learning and clinical nursing services, therefore in 
order to fill this gap; it is recommended to amend both educational and clinical aspects. In educational 
aspect, clinical education style should be reformed and also experienced coaches should be used. In 
clinical aspect, it is necessary to employ more nurses and to support nursing managers and head nurses.  
Keywords: Nursing; Clinical services, Theory-practice gap 
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