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Abstract 

Introduction: In order to reach the solutions decreasing the gap between theoretical education and practical 

training, the present study assessed the dental students’ viewpoints of Kermanshah dental school about the 

factors affecting the gap in 2017. 

Methods: In the present cross-sectional study, the viewpoints of 150 students at third, fourth, fifth and sixth 

grades of Kermanshah dental school were evaluated by census method. Demographic questions included gender, 

academic year, academic grade, and clinical experience, and the main questions were related to the effective 

factors on the gap between theoretical education and practical training in three dimensions: instructor, student 

and educational planning. 

Results: 52% of students were male. The highest frequency was for academic grade 14 to 17 whit 77.3%.74% of 

students had a clinical experience. Students participating in this study rated to the instructor factors with a score 

of 21.07 ± 4.482.Also, Student's score was 13.23 ± 1.875, and educational planning's score was 35.02 ± 5.729. 

The evaluation of the effect of demographic variables on this Viewpoint, showed a statistically significant 

difference only in the academic year at the instructor factors (P = 0.002) and educational planning factors (P = 

0.027). 

Conclusions: In total, according to the students' views about factors affecting on the gap between theoretical 

education and practical training, adopting appropriate strategies, in three dimensions student, educational 

planning, and instructor in order to eliminate or reduce the gap between theoretical education and practical 

training in dentistry seems necessary. 
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 نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
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 یهاآموزش نیدر مورد عوامل مؤثر بر شکاف ب انیدانشجو دگاهید یبررس

 کرمانشاه یدر دانشکده دندانپزشک یبا عمل یتئور

 7حمزه  نی، حس7مرادپور  تی، هدا3 یفیاهلل شر، روح،*7 یمظفر درضای، حم7 یدیالدن جمش

 

 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشکدانشکده دندان کس،یبخش پروستودونت 7
 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشکدانشکده دندان ال،یلوفاسیدهان و ماگز یهایماریبخش ب 7
 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشکدانشکده دندان کس،یبخش اندودونت 3

 90/77/7312 دریافت: تاریخ

 73/77/7312 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 دگاهید ،یو عمل یآموزش تئور انیکاهش شکاف م یبه راهکارها یابیدر پژوهش حاضر با هدف دست :مقدمه

 .شودیم یبررس 7310کرمانشاه در سال  یدر دانشکده دندانپزشک ینقص آموزش نیدر مورد عوامل مؤثر بر ا انیدانشجو

 یسال سوم، چهارم، پنجم و ششم دوره دکتر یدانشجو 759 دگاهیحاضر، د یلیتحل -یفیپژوهش توص کار: روش

ل و معد ،یلیپرسشنامه شامل جنس، سال تحص یشناختتیکرد. سؤاالت جمع یابیارز یرا با سرشمار یدندانپزشک

در سه بعد استاد، دانشجو و  یلبا عم یبه عوامل مؤثر بر شکاف آموزش تئور یبود و سؤاالت اصل نیتجربه کار در بال

 .پرداختیم یشآموز یزیربرنامه

با  72تا  72 نیمعدل ب یفراوان نیشتریشرکت کننده در مطالعه حاضر، پسر بودند. ب انیاز دانشجو %57 ها:یافته

شرکت کننده در مطالعه حاضر به عوامل  انیرا داشتند. دانشجو نیسابقه کار در بال انیاز دانشجو %22بود و  3/22%

 با مرتبط عوامل به و 73/73±925/7 ازیامت دانشجو با مرتبط عوامل به ،92/77±297/2 ازیمرتبط با استاد امت

ر تنها ب زین دگاهید نیبر ا یشناخت تیجمع یرهایمتغ ریتأث بررسی. دادند 97/35±271/5 ازیامت یآموزش یزریبرنامه

 یزیربرنامه( و عوامل مربوط به P=997/9عوامل مربوط به استاد ) طهیو در ح یلیمختلف تحص یهاحسب سال

 را نشان داد. یداریمعن یآمار اختالف( P=972/9) یآموزش

 ،یو عمل یآموزش تئور نیاز عوامل مؤثر بر شکاف ب کیهر  تیدر اهم انیبا توجه به نظرات دانشجو گیری:نتیجه

در  یآموزش یزیرعوامل مربوط به دانشجو در مرحله اول، استاد و سپس برنامه طهیمناسب در سه ح یاتخاذ راهکارها

 .رسدیبه نظر م یرورض یدر رشته دندانپزشک یو عمل یآموزش تئور نیکاهش فاصله ب ایجهت حذف 

 کلیدی: واژگان

 یآموزش تئور

 یآموزش عمل

 یشکاف آموزش

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ )عج( اهلل بقیه پزشکی

مقدمه

های علوم پزشکی دارای دو بخش آموزش فرایند آموزش در اکثر رشته

میان،  های بالینی )عملی( است؛ در ایننظری )تئوری( و مهارت

 ترین ودندانپزشکی رشته دانشگاهی منحصربه فردی است که مهم

. در این رشته [7, 7]باشد ترین بخش آن، آموزش عملی میعمده

لینی نقش اساسی وکلیدی را در یادگیری های بادانشگاهی، محیط

ها فرصت کار با بیماران و ؛ چراکه به آن[3]دانشجویان به عهده دارند 

های بالینی زمینه عالوه براین بخش.دهندمقابله با مشکالت واقعی را می

ساز مناسبی برای کاربرد دانش و آگاهی دانشجویان در عرصه عمل و 

ای در . کسب شأن حرفه[2]های روانی حرکتی هستند امل مهارتتک

هایی موفق قلمداد گرو عمل دانش محور در این حرفه است و نظام

 های موفق وهای تئوریک خود را به نسخهشوند که بتوانند پارادایممی

توان به . با برطرف کردن این فاصله می[5]ورند قابل  تجویز عملی درآ

ها بهبود یادگیری دانشجویان و بهتر کردن وضعیت کاری بر بالینی

 تواند  سبب؛ همچنین کم کردن فاصله تئوری و عمل می[0]کمک کرد 

-2]ئه بهترین مراقبت مبتنی بر شواهد تحقیقی برای بیماران شود ارا

دانشجویان تاثیرات سویی دارد؛آنان به . فاصله تئوری و عمل در [79

های محیط کار علت تعارضات موجود بین انتظارات استادان و واقعیت

توانند خودشان را با شرایط سازگار کنند و مشکالت  نامطلوبی در نمی

کند که شامل احساس ناتوانی، ها بروز میابعاد جسمانی و روانی آن

کارایی درمحیط کار و  افسردگی، عدم امنیت به دلیل نداشتن

مطالعه حاضر  هدف از .[77, 77]باشد نهایتاً ًکناره گیری از حرفه می

های تئوری با عملی از دیدگاه بررسی عوامل مؤثر برشکاف بین آموزش

ها باشد تا با شناسایی و تحلیل آندانشجویان دندانپزشکی کرمانشاه می

های نظری و عملی و برطرف نمودن بتوان به هماهنگی بیشتر یادگیری

 .این شکاف آموزشی در رشته دندانپزشکی دست یافت

 روش کار

تحلیلی و بصورت سرشماری بر روی -ین مطالعه بصورت توصیفیا

تمامی دانشجویان مقطع بالینی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

مشغول به تحصیل  7310-12پزشکی کرمانشاه که در سال تحصیلی 

بودند انجام شد. برای محاسبه حجم نمونه با توجه به فرمول محاسبه 

                         DOI: 10.29252/edcbmj.11.06.15        مقاله پژوهشی 

http://dx.doi.org/10.29252/edcbmj.11.06.15


 1317 بهمن و اسفند ،6 شماره ،11 دوره ،در علوم پزشکینشریه راهبردهای آموزش 

791 

امار و نتایج مطالعات پیشین تعداد نمونه حجم نمونه و طبق نظر مشاور 

اطالعات از بین  .نفر انتخاب شد 759جهت انجام این مطالعه شامل 

هایی که علوم پایه دندانپزشکی را پشت سر گذاشته بودند، جمع ورودی

ترم آوری شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل گذراندن حداقل شش

ه مطالعه بود. در ضمن تحصیلی و داشتن رضایت فرد جهت ورود ب

معیارهای خروج از مطالعه شامل دانشجویان مهمان موقت، دانشجویان 

، بودندنترم شش به پایین و دانشجویانی که مایل به شرکت در مطالعه 

های ، در پایان کالس7315-10بود. پژوهشگران در سال تحصیلی 

 درس به دانشجویان هر دوره مراجعه و در مورد اهداف پژوهش و

معیارهای ورود و خروج از مطالعه توضحیاتی در اختیار دانشجویان قرار 

نامه را و ایشان در صورت داشتن شرایط الزم و تمایل، پرسش دادند

 نامه، دردریافت و به تکمیل آن اقدام نمودند. در زمان تکمیل پرسش

صورت نیاز، توسط پژوهشگران توضیحات تکمیلی نیز در اختیار 

رار گرفت. روایی این پرسشنامه توسط ده تن از اعضای دانشجویان ق

هیات علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد تأیید 

قرار گرفت و پایاییان نیز به این صورت تأیید شد که پرسشنامه طی دو 

نوبت به فاصله دو هفته توسط ده نفر از دانشجویان پرستاری تکمیل 

قبولی نشان  قابل( r=  92ن ضریب همبستگی )شد و نتایج حاصل از ا

 .[73]داد 

 هایویژگی حاوی اول بخش است: بخش دو بر مشتمل پرسشنامه

دموگرافیک شامل جنس، سال تحصیلی، سابقه کار در بالین و معدل 

تحصیلی وبخش دوممشتمل بر راهکارهای کاهش شکاف بین آموزش 

سؤال و در سه حیطه عوامل مربوط  77تئوری و آموزش عملی که شامل 

سؤال( و عوامل مربوط  2سؤال(، عوامل مربوط به دانشجو ) 2به مربی )

دهی به هریک از باشد. نمرهسؤال( می 77) ریزی آموزشیبه برنامه

سؤاالت به روش لیکرت و به این صورت انجام گرفت که برای هر سؤال 

عنوان جواب در نظر چهار گزینه خیلی زیاد، متوسط، کم و خیلی کم به

منظور  7و  7، 3، 2ها امتیاز گرفته شد و به ترتیب برای هر یک از گزینه

و برای هریک  99تا  77االت عددی بین گردید. محدوده نمره کل سؤ

، 2-79های عوامل مربوط به مربی نمره کسب شده بین از زیر مقیاس

ریزی و برای عوامل مربوط به برنامه 2-70برای عوامل مربوط به دانشجو 

های ها برای مقایسهبود. در صورت نرمال بودن داده 77-22آموزشی 

های بیش از دو و برای مقایسه دو نمونه مستقل-دو گروه از آزمون تی

های دوتایی از گروه از آزمون انالیز واریانس استفاده شد. برای مقایسه

آزمون نیز از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. در صورت نرمال نبودن 

ویتنی و برای -های دو گروه از آزمون یو منداده هابرای مقایسه

سکال والیس استفاده شد. های بیش از دو گروه از آزمون کرومقایسه

ها نامهنامه توسط دانشجویان، پژوهشگران پرسشبعد از تکمیل پرسش

های حاصل با توجه به اهداف، به صورت آوری کردند و دادهرا جمع

 .شد 79نگارش  SPSSکدهایی در آمده و وارد نرم افزار 

 هایافته

پزشکی در ای دنداندانشجوی دوره دکتری حرفه 759در مطالعه حاضر، 

( در دانشکده دندانپزشکی 7310-12حال تحصیل )سال تحصیلی 

 که اطالعات دموگرافیک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شرکت کردند

(. در پژوهش حاضر دیدگاه دانشجویان 7جدول انها جمع اوری گردید )

عملی بر پایه های تئوری با در مورد عوامل مؤثر بر شکاف بین آموزش

ریزی آموزشی سنجیده شد که صرف سه عامل استاد، دانشجو و برنامه

نظر از متغیرهای جمعیت شناختی، دانشجویان به عوامل مرتبط با 

(، به 79تا  2)محدوده امتیاز:  97/3با میانگین  92/77استاد امتیاز 

ره: )محدوده نم 37/3با میانگین  73/73عوامل مرتبط با دانشجو امتیاز 

با  95/35ریزی آموزشی امتیاز ( و به عوامل مرتبط با برنامه70تا  2

ها (. جزئیات این داده22تا  77دادند )محدوده امتیاز:  71/3میانگین 

 به نمایش در آمده است. 7جدول در قالب 

 

 دموگرافی شرکت کنندگان در پژوهش حاضرتوزیع فراوانی متغیرهای : 1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

   جنس

 9/57 29 مذکر

 9/29 27 مؤنث

   سال ورود

7319 33 9/77 

7317 70 3/72 

7317 53 3/35 

7313 39 2/75 

   معدل

72> 79 3/73 

72-72 770 3/22 

72< 72 3/1 

   سابقه کار در بالین

 9/22 777 بله

 9/70 31 خیر

مقایسه دیدگاه دانشجویان در مورد تأثیر عوامل مربوط به استاد بر 

با عملی بر حسب جنس و تجربه کار در تئوری های شکاف بین آموزش

بالین با کمک آزمون من ویتنی و معدل با کمک آزمون کروسکال 

ا داری رعنیها اختالف آماری موالیس مورد بررسی قرار گرفت که یافته

یسه دیدگاه دانشجویان در مورد بر حسب این متغیرها نشان ندادند. مقا

ی های تئوری با عملتأثیر عوامل مربوط به استاد بر شکاف بین آموزش

کروسکال  های مختلف تحصیلی نیز با کمک آزمونبر حسب سال

والیس مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد این اختالف از نظر 
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ای که دانشجویان (؛ به گونهP=997/9دار بوده است )ماری معنیآ

ا ه)سال آخر( بیشترین اهمیت را نسبت به سایر ورودی 7319ورودی 

(. مقایسه دیدگاه 3جدول برای عوامل مربوط به استاد قائل بودن )

دانشجویان در مورد تأثیر عوامل مربوط به دانشجو بر شکاف بین 

عملی بر حسب جنس و تجربه کار در بالین با های تئوری با آموزش

کمک آزمون من ویتنی و بر حسب سالهای مختلف تحصیلی و معدل 

ها با کمک آزمون کروسکال والیس مورد بررسی قرار گرفت که یافته

جدول داری را بر حسب این متغیرها نشان ندادند )اختالف آماری معنی

3.) 

 

 اموزشی ریزی دانشجو،برنامه.استاد به مربوط عوامل یحیطه در سواالت به پاسخ آماری جزئیات :2جدول

 سواالت
تعداد پاسخ 

 دهندگان

کمترین 

 امتیاز

بیشترین 

 امتیاز

مجموع 

 امتیاز

میانگین 

 امتیاز

انحراف 

 معیار

 آموزشی ریزی برنامه به مربوط عوامل

 015/9 35/3 597 2 7 759 به کارگیری اساتید با صالحیت بالینی

 995/9 71/3 213 2 7 759 مناسب بودن محیط های بالینی

 257/9 77/3 200 2 7 759 کاربرد دانش مبتنی بر تحقیق در بالین

 975/9 77/3 202 2 7 759 تدریس تئوری بالفاصله قبل از عمل

 227/9 11/7 225 2 7 759 تقویت دوره های تحصیالت تکمیلی

 003/9 79/3 205 2 7 759 ها در بالینگیری از پرسپتورها و منتورشیببهره

 297/9 39/3 215 2 7 759 محتوی دروس تئوری متناسب با محیط  بالین

 233/9 70/3 222 2 7 759 ارزیابی نیازهای آموزشی اساتید بالینی

 273/9 75/3 292 2 7 759 مشخص بودن کوریکولوم بالینی

 992/9 79/3 217 2 7 759 وجود تجهیزات الزم برای تدریس در بالین

 929/9 77/3 202 2 7 759 استفاده از ابزارمناسب برای ارزشیابی

 عوامل مربوط به دانشجو

 511/9 57/3 579 2 7 759 داشتن عالقه به رشته

 270/9 30/3 592 2 7 759 داشتن اعتماد به نفس

 075/9 79/3 222 2 7 759 مهارت درک دردانشجویان

 009/9 72/3 225 2 7 759 نگرش دانشجویان برای ورود به مقاطع باالتر

 عوامل مربوط به استاد

 215/9 13/7 231 2 7 759 های نوین آموزشی توسط اساتیدروش ستفاده ازا

 921/9 11/7 221 2 7 759 نظارت بر دانشجویان در بالین

 179/9 19/7 235 2 7 759 ایجاد انگیزه در دانشجویان

 005/9 37/3 210 2 7 759 تجربه بالینی اساتید دندانپزشکی  

 973/9 97/3 257 2 7 759 تشویق به بازخورد مناسب در بالین

 955/9 19/7 222 2 7 759 تدریس مدرسان تئوری بر اساس نیاز بالینی

 952/9 15/7 223 2 7 759 آگاه کردن دانشجویان به اهمیت پیوند دانش نظری با فعالیت های بالینی

 

 شناختی جمعیت متغیرهای به توجه با عملی با تئوری های-آموزش بین شکاف بر آموزشی ریزی برنامه و دانشجو استاد به مربوط عوامل تاثیر مورد در دانشجویان دیدگاه :3 جدول
 انحراف معیار میانگین فراوانی p-value انحراف معیار میانگین فراوانی p-value انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

P-

value 

 a592/9    a929/9    a922/9    جنس

  777/5 77/32 29  291/7 11/77 29  725/2 93/79 29 مذکر

  771/0 99/30 27  977/7 29/73 27  932/2 37/77 27 مونث

 b997/9    b720/9    b972/9    سال ورود

7319 33 72/73 519/3  33 52/73 251/7  33 09/30 305/2  

7317 70 05/71 227/3  70 99/73 951/7  70 39/33 905/5  

7317 53 23/71 302/2  53 17/77 179/7  53 01/33 277/5  

7313 39 99/77 103/2  39 20/73 100/7  39 57/30 557/0  

 b573/9    b275/9    b212/9    معدل

72> 79 99/77 079/2  79 05/73 003/7  79 95/35 955/0  

72-72 770 90/77 220/2  770 79/73 107/7  770 90/35 935/5  

72< 72 92/79 203/2  72 90/77 357/7  72 59/33 779/2  

 a177/9    a203/9    a953/9    سابقه کار در بالین

  239/5 03/32 777  227/7 77/73 777  391/2 97/77 777 بله

  253/0 77/30 31  727/7 73/73 31  112/2 73/77 31 خیر

 عوامل مربوط به برنامه ریزی آموزشی عوامل مربوط به دانشجو استاد به مربوط عوامل

a. Mann-Whitney U Test, b. Kruskal Wallis Test 
a. Mann-Whitney U Test, b. Kruskal Wallis 

Test 

a. Independent Samples Test, b. ANOVA 

Test 
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ثیر عوامل مربوط به برنامه ریزی مقایسه دیدگاه دانشجویان در مورد تأ

های تئوری با عملی بر حسب جنس و آموزشی بر شکاف بین آموزش

تجربه کار در بالین با کمک آزمون تی تست مستقل وبر حسب معدل 

ها با کمک آزمون انوای یکطرفه مورد بررسی قرار گرفت که یافته

سه یادند. مقاداری را بر حسب این متغیرها نشان نداختالف آماری معنی

دیدگاه دانشجویان در مورد تأثیر عوامل مربوط به برنامه ریزی آموزشی 

های مختلف های تئوری با عملی بر حسب سالبر شکاف بین آموزش

آنوای یکطرفه مورد بررسی قرار گرفت که تحصیلی نیز با کمک آزمون 

ول جددار بوده است )نتایج نشان داد این اختالف از نظر آماری معنی

3.) 

 بحث

آموزش علوم پزشکی شامل فرایندهای آموزش تئوری و عملی است 

ای همه دانشجویان علوم های تئوری و عملی بر. تلفیق آموزش[72]

طور اعم و دانشجویان دندانپزشکی به طور اخص، ازاهمیت پزشکی به

و عدم آمادگی دانش آموختگان  [75]بسزایی برخوردار است 

ای خود و ورود به محیط بالین دندانپزشکی برای گذر به نقش حرفه

های نامطلوبی در ابعاد جسمانی و روانی ایشان شده موجب بروز واکنش

گردد، آنان نتوانند خود را با محیط جدید مطابقت دهند و سبب می

توان از دو منظر تعریف . شکاف بین دانش نظری وعملی را می[70]

نمود؛ در نگاه نخست این شکاف به معنای عدم انطباق دانش نظری 

باشد و از شود، میهای درس با آنچه در محیط بالین تجربه میکالس

منظری دیگر، این شکاف به معنای بکارگرفته نشدن دروس نظری 

. این شکاف به هرصورت که باشد [72]شود درعرصه بالین تعریف می

ها گیرد که باشناسایی و تحلیل آنمسلماً ًتحت تأثیر عواملی قرار می

های نظری و خدمات بالینی دست توان به هماهنگی بیشتر یادگیریمی

. در پژوهش حاضر، در بحث عوامل مربوط به استاد [79]پیدا نمود 

نتایج نشان داد ایجاد انگیزه در دانشجو توسط استاد دارای کمترین 

( و تجربه بالینی استاد دارای بیشترین امتیاز 19/7±179/9امتیاز )

نشجویان بوده است. بر همین اساس به ( از دیدگاه دا005/9±37/3)

رسد اجرای فرآیند آموزش از طریق اساتید بالینی کارآمد نظر می

های بالینی بیشتر کمک تواند دانشجویان را در زمینه کسب مهارتمی

در  [79]و کریمی و همکاران  [71] 7990در سال  Midgleyنماید. 

ای نشان دادند که مهمترین عامل در مطالعات جداگانهنیز  7979سال 

تعیین کننده در آموزش بالینی اثر بخش عملکرد و دانش بالینی اساتید 

باشد؛ زیرا استاد با داشتن خصوصیاتی مانند اعتماد به نفس، مهارت می

ات تواند دانش و تجربیاط اثر بخش میبالینی باال و مهارت برقراری ارتب

بالینی خود را بهتر به دانشجو منتقل نماید که با نتایج مطالعه حاضر 

 .همخوانی دارد

اهمیت ارائه بازخورد به دانشجو برکسی پوشیده نیست و در واقع جزء 

باشد. هنگامی که دانشجویان مهمی از یک محیط دانشگاهی مثبت می

رود، آگاه باشند و از کار عملی انتظار می از آنچه که از آنان در

د تواننهای کسب شده و نقاط ضعف خود اطالع داشته باشند، میمهارت

های مختلف در جهت بهبود فراگیری و برطرف کردن نواقص در زمینه

های بین فردی و مراقبت و درمان بیماران گام بردارند از جمله مهارت

ایج نشان داد که . در پژوهش مادر بحث عوامل مربوط به دانشجو نت[7]

دارای  نگرش دانشجویان برای ورود به مقاطع باالتر دندانپزشکی

 داشتن عالقه به رشته دندانپزشکیو  (72/3±009/9)کمترین امتیاز 

از دیدگاه دانشجویان مورد  (57/3±511/9)دارای بیشترین امتیاز 

عالقه به رشته تحصیلی از عوامل مهم پیشرفت و  بررسی بوده است.

عالقه بودن به رشته تحصیلی سبب ارتقای علمی است در حالیکه بی

گردد. علت اینکه ناامیدی و خستگی نسبت به ادامه تحصیل می

زشکی های پدانشجویان دندانپزشکی این رشته را نسبت به سایر رشته

ن های دانشجویاجه به پاسخکنند با توبا عالقه بیشتر یا نتخاب می

توان باالتر بودن وجهه اجتماعی، درآمد بیشتر و امکان تحصیل می

 Karibe. در مطالعه [77, 77]درمقاطع باالتر و ارضای روحی عنوا نکرد 

و همکاران بر روی دانشجویان دندانپزشکی سه کشور کانادا، تایلند و 

ته را ن رشصد بسیار زیادی از دانشجویان ایرژاپن، نتایج نشان داد که د

ای . همچنین مطالعه[73]اند با عالقه و تمایل شخصی انتخاب نموده

بر روی دانشجویان دندانپزشکی انجام شد نیز نشان  که در انگلستان

های دندانپزشکی به عنوان یک حرفه دادکه در نظر گرفتن ویژگی

تخصصی کلید انتخاب و برتری این رشته توسط دانشجویان نسبت به 

. همتی و همکاران داشتن عالقه به [72]است رشته پزشکی عنوان شده

رشته را از مهمترین ویژگی دانشجویان در کاهش شکاف میان دانش 

که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی  [75]اند نظری و عملی دانسته

نشان دادند که عدم وجود عالقه و انگیزه  دارد. رحیمی و همکاران نیز

الزم دانشجویان در محیط بالینی از مهمترین عوامل مربوط به حوزه 

باشد که مانع آموزش بالینی مؤثر و باعث بروز شکاف در دانشجو می

 .[70]شود انتقال دانش نظری به عرصه بالینی می

با توجه  ریزی آموزشی قرار داشتدر وهله بعد عوامل مربوط به برنامه

، الکارگیری اساتید با صالحیت بالینی بابه نتایج حاصل از این حیطه، به

و  Gylnnاولین عامل تأثیر گذار در این حیطه از نظر دانشجویان بود 

به خدمت گرفتن اساتید با کنند کههمکاران در پژوهشی عنوان می

ریزی آموزشی صالحیت آموزشی و مهارت بالینی باال در حیطه برنامه

که با نتایج  [72]باشد میترین راهکار در این حوزه به عنوان مهم

مربیان در کنار تسلط نظری بر تمامی پژوهش حاضر همخوانی دارد. 

باشد، باید مباحث موجود در هر بخش که الزمه استاد بودن می

های بالینی و عملکردی باالیی نیز داشته باشند تا بتوانند بین مهارت

ها را به خوبی به دانش نظری و عملی پیوند برقرار نموده و این دانش

 دانشجویان خود نیز انتقال دهند..

دومین عامل تاثیرگذار در این حیطه از نظر دانشجویان، عامل هماهنگی 

(. 39/3±297/9محتوی دروس تئوری با محیط بالین بود )امتیاز 

Elkan  وRobinson اند که بایستی در دانشگاه نیز بیان کرده

در آینده آماده  هایی فراهم شود که دانشجو برای ارائه خدماتقابلیت

شود و در این بین تدریس متناسب با نیاز بالین واصالح کوریکولوم در 

. در [79]ای برخوردار است آموزش تئوری و بالین، ازاهمیت ویژه

پژوهش حاضر عامل مشخص بودن کوریکولوم بالینی امتیاز 

های با اهمیت در حیطه را دریافت نمودند که از عامل 273/9±75/3

باشد. در بررسی ما دو عامل ریزی آموزشی میعوامل مربوط به برنامه

( و 71/3±995/9های بالینی جهت یادگیری )مناسب بودن محیط

( از دیدگاه دانشجویان از 79/3±992/9هیزات الزم در بالین )وجود تج

 آموزشی ریزیعوامل دارای اهمیت تاثیرگذاری باال در حیطه برنامه

ا های بالینی رنیز در پژوهشی، بهینه کردن آزمایشگاه Morganبودند. 

 Maginnis. [71]راهکار از بین بردن فاصله تئوریو عمل دانسته است 
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اند که دانشجویان قادر و همکاران نیز در مطالعه خود عنوان نموده

انتقال  محیط بالینیگیرند را به نیستند آنچه در محیط دانشگاهی فرامی

دهند. در اینجا یک ناهمسانی شناختی وجود دارد، این ناهمسانی 

 های محیط دانشگاهیالشود دانشجویان نتوانند ایدهشناختی باعث می

. مطالعات انجام شده در [39]را با واقعیات محیط بالینی درهم آمیزند 

ها اند، در این پژوهشایران نیز مشکالت محیط بالینی را گزارش کرده

بیان شده است که دانشجویان از امکانات و تجهیزات محیط بالین 

. بنابرای [37, 37]کنند رضایت نداشته و آنرا بد یا متوسط ارزیابی می

ت استاندارد نمودن آندر تأمین نباید اصالح محیط آموزش در جه

امکانات و تجهیزات آموزشی مورد توجه دست اندرکاران آموزش قرار 

 .گیرد

این موضوع قابل توجه است که دانشجویان سال آخر برای عوامل مربوط 

ریزی آموزشی اهمیت بیشتری نسبت به عوامل مربوط به استاد و برنامه

تواند ناشی از تجربه ایشان در به دانشجو قائل هستند که این می

های آموزشی تئوری و عملی و همچنین احساس اضطراب گذراندن دوره

د به محیط بالینی به صورت مستقل باشد. در واقع ایشان از ورو

کنند که با وجود سپری کردن دانشجویان سال آخر اینگونه احساس می

ه بیشتر، برای کار بهای بالینی و درمان بیماران زمان بیشتر در بخش

ان در هایشعنوان یک عملکننده بالینی مستقل آماده نیستند، آموخته

ت و در این زمینه احساس نیاز بیشتری زمینه کار عملی ناکافی اس

توان به لزوم تکمیل ریکارمنت همچنین در این رابطه، می. کنندمی

رکت ، شکاریر، استرس ناشی ازآیندهبیشتر توسط دانشجویان سال آخ

اشاره نمود نامه دوره عمومی در آزمون تخصص و به اتمام رساندن پایان

[33 ,32]. 

 هامحدودیت

ها سعی شد تعداد بیشتری از حد اقل با توجه به احتمال ریزش نمو نه

نمونه مورد محاسبه وارد مطالعه گردد. همچنین با توجه به این  حجم

ها بصورت پرسشنامه انجام گرفت، احتمال عدم امر که جمع اوری داده

رعایت دقت و صداقت در پاسخها وجود داشت که مجری و همکار طرح 

با شرکت کنندگان صحبت و اهمیت صداقت و دقت در پاسخ رابرای 

ه ایشان اطمینان داده شد که پاسخهایشان ایشان روشن نمودند و ب

محرمانه خواهد بود و بر روند اموزشی و تحصیلی ایشان تأثیر سو نخواهد 

 داشت.

 سهم هر نویسنده

نویسنده اول دردرک مفاهیم، طراحی، و نگارش دست نویس، نویسنده 

دوم در جستجوی منابع و مطالعات کلنیکی، نویسنده سوم در به دست 

، و ویرایش دست نویس، و نویسنده چهارم در تعریف هاآوری داده

ها سهیم محتوای آکادمیک، مرور دست نویس مقاله و آنالیز آماری داده

 اند.بوده

 تضاد منافع/حمایت مالی

 بین نویسندگان مقاله هیچ تعارضی در منافعی وجود ندارد
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