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Abstract
Introduction: The accurate and proper planning in the field of nursing education in creating the capability
and acquiring the necessary skills in the students of this field includes an important part of nursing education.
However the acquisition of sufficient training because of technical and ethical reasons is challenging, several
methods have been used to teaching. Using simulation is one of the new methods in nursing education. The
aim of this study was to explore the experiences of blindness simulation among a group of nursing students.
Methods: This qualitative study was performed by conventional content analysis in the school of Nursing
and Midwifery from April to July 2019 in Tehran, Iran. A total of 14 semi structured interviews and 2 focus
group interviews were conducted by purposive sampling of the nursing students. Data collecting was
continued until saturating data. Interviews were done for 45 to 60 minutes. Data analysis was performed by
Graneheim and Lundman method. We tried to analyze qualitative data based on valid criteria.
Results: The first stage of data analysis revealed 231 initial codes. The ongoing process of analysis,
comparison, and reductions resulted in a final number of two main themes with 7 subthemes were identified
in this study including: Earn a new perspective and transforming care in the shadow of the experience.
Conclusions: Based on the results of this study, the use of simulation training is an effective way of teaching
and evaluating the amount of knowledge and skills necessary for the blindness for nursing students. Using
this method of teaching is recommended to all nursing students Training in patient care.
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چکیده
مقدمه :برنامه ریزی دقیق و مناسب در حیطه آموزش بالینی در ایجاد توانمندی و کسب مهارتهای الزم در دانشجویان پرستاری بخش
مهمی از آموزش پرستاری را شامل میشود .با توجه به اینکه دستیابی به توانمندی و مهارت بالینی به علت محدودیتهای تکنیکی و
اخالقی در بالین ،به راحتی امکانپذیر نیست ،استفاده از روشهای نوین آموزش در این زمینه کمک کننده است .استفاده از شبیه سازی
یکی از روشهای نوین آموزش در پرستاری است .مطالعه حاضر با هدف تبیین تجربیات دانشجویان پرستاری در ارتباط با شبیه سازی
نابینائی صورت گرفت.
روش کار :در طی یک مطالعه کیفی (تحلیل محتوا قراردادی) ،جمع آوری دادهها از طریق مصاحبههای نیمه ساختارمند و دو گروه
متمرکز ،در فاصله فروردین تا مرداد  ۱398انجام شد .از طریق نمونه گیری هدفمند ،چهارده دانشجوی پرستاری در حال تحصیل در
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،وارد مطالعه شدند .جمع آوری دادهها تا زمان رسیدن به اشباع داده ،ادامه پیدا کرد .مدت مصاحبهها
 45-60دقیقه بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش گراندهیم و الندمن صورت گرفت .در این تحقیق تالش شد تـا
بـراساس معیارهای موثق بودن دادههای کیفی و تجـزیه وتحلیل آنها عمل گردد.
یافتهها :در تحلیل اولیه تعداد  ۲3۱کد به دست آمد که پس از مقایسه و تقلیل ،در نهایت دو درون مایه اصلی و هفت زیرطبقه پدیدار
شدند .درون مایههای اصلی پژوهش شامل کسب دیدگاهی نو و مراقبت متحول شده در سایه تجربه ،بودند.
نتیجه گیری :براساس نتایج حاصل از این مطالعه ،استفاده از آموزش به روش شبیه سازی ،شیوهای مؤثر در فرآیند تدریس و ارزشیابی
میزان دانش و مهارتهای ضروری برای دانشجویان پرستاری میباشد .لذا بکارگیری این شیوه تدریس به کلیه مسئوالن آموزشی آموزش
پرستاری توصیه میشود.
کلیدواژهها :نابینائی ،دانشجوی پرستاری ،شبیه سازی بیمار
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
نابینایی یکی از مسائل عمدهٔ سازمان بهداشت جهانی است ،به
طوریکه در سطح جهان حدود  50میلیون نفر دچار نابینایی هستند
[ ]۱فردی که همراه با اصالح دید کمتر از  ۱/۱0در چشم برتر یا میدان
بینایی بسیار محدود به میزان کمتر از  ۲0درجه باشد ،نابینا محسوب
میشود .فرد نابینا اگرچه از طریق حواس دیگر اطالعات با ارزشی به
دست میآورد ،اما بینایی بهعنوان قویترین منبع ادراک جهان خارج،
وظیفه انتقال  80تا  90درصد اطالعات وارد بر مغز را برعهده دارد .به
دلیل اهمیت حس بینائی ،بروز اختالالت خفیف در عملکرد بیمائی نیز
موجب بروز مشکالت روانی ،حرکتی و جسمی در این افراد میشود []۲
نابینایان برای غلبه بر این مشکالت نیازمند مراجعه به مراکز درمانی و
مدد گرفتن از مراقبتهای پرستاری هستند .پرستاران بهعنوان افراد

کلیدی در برخورد با نابینایان میتوانند نیازهای اجتماعی ،مشکالت
بهداشتی و بازتوانی و به عبارت دیگر ،دلتنگیها و خواستههای آنان را
استخراج و برای آنها برنامه مراقبتی جامعهنگر طراحی کنند [ .]3یکی
از راههایی که میتوان از آن به منظور درک بیشتر معلولین بهره برد،
شبیه سازی معلولیت برای مراقبین است .شبیه سازی معلولیتها نوعی
یادگیری فعال است که در آن با بروز موقت آسیبهای فیزیکی ،مانند
استفاده از چشم بند ،میتواند بر نگرش افراد تأثیر بگذارد .این روش
برای دانشجویان و برای آموزش مختصصانی که با معلولین کار میکنند
مفید است [ .]4در شبیه سازی تالش بر این است که شرایط یادگیری
آنقدر به شرایط واقعی نزدیک شود که مفاهیم آموخته شده ،قابل انتقال
به جهان واقعی شود [.]5
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و همچنین با هدف تولید دانش ،بینش جدید ،ارائه حقایق و راهنمـای
عملـی بـرای عملکـرد ،مـورد استفاده قرار میگیرد [.]۱۱
جهت جمع آوری دادهها از مصاحبههای فردی نیمه ساختارمند و روش
گروه کانونی استفاده شد که از روشهای مصاحبة کیفی به شمار می
آید و از طریق آن ،جنبههای مختلف یک بحث ،به طور عمیق بررسی
میشود .خصوصیـت اصلـی کـه گـروه متمرکـز را از روشهای
پژوهشی دیگر متمایـز میسـازد ،تعامل میان اعضای گروه (مصاحبه
شوندگان) است که تمایل به تفکر و تبادل نگرشها و ایدهها را برمی
انگیزد؛ در حالی کـه ممکـن اسـت بـه راحتی در طول جلسات مصاحبه
مستقیم انفرادی ظهور نیابد [ .]۱۲گروههای کانونی معموالً از  8تا ۱۲
نفر که در برخی از ویژگـیهـای مـرتبط بـا موضوع مورد بحث
سهیماند ،تشکیل میشود و انتخاب شرکت کنندگان گروههای کانونی
بیشتر مبتنی بر نمونهگیری مبتنی بر هدف است [ .]۱۲در این نمونه
گیری افراد به دلیل اطالعات دست اولی که درباره یک پدیده دارند یا
به دلیل این که پدیده موردنظر را تجربه نموده یا دیدگاههای خاصی
درباره آن دارند انتخاب میشوند و هنگامی که دادهها به اشباع میرسند
نمونه گیری خاتمه مییابد .اشباع دادهها هنگامی مسجل میشود که
محقق با ادامه نمونه گیری به داده جدیدی دست نمییابد [ .]۱3در
این پژوهش ،متناسب با موضوع تحقیق ،افرادی انتخاب شدند که با
یکدیگر متجانس و مشترک باشند و از جهاتی نیز برای اینکه بتوان
نتیجه تحقیق را با شمول بیشتری ارائه داد ،تمایزاتی داشته باشند،
بنابراین دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی تهران انتخاب
شدند .دانشجویان در سال سوم و چهارم (تـرم  6تـا  )8آموزش
پرستاری قرار داشتند تا تجربه پایه از مراقبت را داشته باشند .معیارهای
ورود به مطالعه شامل :عدم ابتال به عیوب انکساری و نقایص بینایی،
عدم ابتال به هرگونه اختالل که احتمال آسیب به فرد را در صورت
استفاده از چشم بند سبب گردد (مانند اختالالت همودینامیک ،تعادلی
و عضالنی اسکلتی) و عدم ابتال به نابینایی در وابستگان درجه اول بودند
که در انتخاب نمونهها اعمال گردید .معیارهای خروج از مطالعه نیز عدم
تمایل به شرکت در شبیه سازی و انجام مصاحبهها بود.
مصاحبههای انفرادی در زمانی بین  45 - 60دقیقه با هر شرکت کننده
طول کشید .دو جلسة گروه کانونی ،در سال  ۱398در دانشکده
پرستاری و مامائی تهران ،با حضور یک محقق گرداننده و یک محقق
نکته بردار ،تشکیل شد و هر جلسه دو ساعت به طول انجامید .با انجام
 ۲3مصاحبهها با چهارده دانشجوی پرستاری ،کد جدیدی به کدهای
اولیه اضافه نشد و طبقات و کدها تکرار طبقات و کدهای قبلی بودند و
اشباع دادهها حاصل گردید.
برای انجام این پژوهش کیفی پس از کسب رضایت آگاهانه افراد و
توضیح کامل هدف از انجام پژوهش (که کسب تجربهٔ آنها از شبیه
سازی نابینایی افرادی بود که بطور ناگهانی و در زمان کوتاه با این
اختالل مواجهه شدهاند میباشد) و نحوه اجرای آن ،محقق چشمهای
شرکت کنندگان را با استفاده از چشم بند به مدت حداقل سه ساعت
بست ،به طوریکه شرکت کننده قادر به دیدن محیط اطراف و درک نور
نبود .سپس از شرکت کنندگان خواسته شد در طول این مدت با
چشمان بسته فعالیتهای عادی خود را در محیط دانشکده انجام دهند.
بعد از گذشت حداقل سه ساعت از محدود نمودن قدرت دید ،از
دانشجویان خواسته شد که تجارب خود را توصیف نمایند .مصاحبهها با

درحال حاضر بیشتر دانشگاههای دنیا به دنبال یافتن روشهای آموزشی
هستند که بتواند موجب گسترش و ارتقای ظرفیتهای تصمیم گیری
بالینی و یادگیری مداوم و خودمحور در فرد گردد [ ]6پژوهشگران بر
این باور هستند که هر آموزشی منجر به یادگیری میشود ،اما میزان
درک و پایداری یادگیری در روشهای مختلف آموزشی متفاوت است
[ .]7در این میان ،شبیه سازی یک فناوری آموزشی است که میتواند
منجر به تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد یادگیرنده شود [ ]8پرستاران
به عنوان یکی از بزرگترین گروههای مراقبت دهنده در جامعه نیاز
مبرمی برای استفاده از روشهای نوین آموزشی دارند .به کارگیری شبیه
سازی در پرستاری میتواند منجربه گسترش دانش ،مهارت ،عملکرد،
تفکرانتقادی و اعتمادبه نفس درپرستاران شود [ .]9آموزش از طریق
شبیه سازی مزایای فراوانی از قبیل فراهم کردن محیطی ایمن برای
کسب دانش و پرورش مهارتها از طریق تکرار و تمرین ،یادگیری مؤثر
و مشارکت فعال دانشجویان در یادگیری ،بهبود تفکر انتقادی ،مهارت
حل مسأله ،قضاوت بالینی ،یادگیری کار گروهی ،بهبود همکاری و
ارتباطات بین حرفهای و مدیریت موقعیتهای اورژانس دارد [ .]5به
دلیل عدم ارائه بازخورد کافی در محیط بالین ،غیر فعال بودن بیمار
جهت معاینه ،در دسترس نبودن بیمار کافی برای آموزش ،متغیر بودن
ترکیب بیماران در محیطهای واقعی ،کمبود موقعیتهای بالینی قابل
دسترس و تعداد زیاد دانشجو در محیط بالین ،استفاده از شبیه سازی
در آموزش پرستاری مناسب به نظر میرسد [.]8
این مسئله در مراقبت از بیماران مبتال به نابینائی برای پرستاران و
دانشجویان پرستاری حائز اهمیت است .دانشجویان پرستاری باید قادر
به درک مددجویان خود ،به منظور ارائه هرچه بهتر مراقبت باشند؛ چرا
که با درک بیشتر تجارب نابینایان میتوان شیوه مناسبتری در برخورد
با ایشان اتخاذ نموده و مشکالت آنان را به نحوی مطلوبتر تأمین نمود
[ .]۱0در واقع با مطالعه عمیق این تجارب و روشن سازی زوایای آشکار
و پنهان آنها میتوان به آسیب شناسی و تحلیل این تجارب پرداخت.
بـه منظـور رسـیدن بـه چنـین درکـی ،پرسـتاری نیازمند استفاده از
روشهایی از تحقیق اسـت کـه امکـان جسـتجوی همـه جانبه این
تجارب را فراهم نماید ،و این امـر جـز از طریـق انجـام مطالعات کیفی
میسر نمیگردد .زیرا نمیتوان برای مسئلهای که موضوع مورد مطالعه
این تحقیق است یک جواب ساده ارائه نمود و سؤال تحقیق با یک طرح
کمی ساده قابل پاسخگویی نیست.
با توجه به محدودیتهای عمده در روش سنتی آموزش در زمینه
مراقبت از بیماران مبتال به نابینائی ،اعم از محدودیت فضای فیزیکی،
فرآیند طوالنی و زمانبر آموزش و همچنین نظر به اینکه سابقه استفاده
از روش شبیه سازی در کشور ما در زمینه نابینائی بسیار کم است ،لذا
پژوهش حاضر به صورت کیفی ،با هدف تبیین تجربیات دانشجویان
پرستاری از شبیه سازی نابینائی انجام میشود.

روشکار
طراحی این مطالعه به صورت یک مطالعه کیفی توصیفی است که با
روش تحلیل محتوای قراردادی در سال  ۱398در تهران به انجام رسیده
است .تحلیـل محتـوای کیفـی ،یـک رویکـــرد تحقیقـــی اســـت
کـــه بـــرای کـــسب استنتاجهای معتبر و مبتنی بـر زمینـه دادههـا
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مـصاحبه بـه عنـوان واحـد تحلیل در نظر گرفته شـد .پـس از آن
واحـدهای معنـایی مـشخص شده و سپس مدیریت دادهها با نرم افزار
 MAXQDAنسخه  ۲007انجام شد .در گام چهارم بر اساس مقایسه
مداوم تشابهات ،تفاوتها و تناسب ،کدهایی که بر موضوع واحدی داللت
میکردند ،در یک طبقه قرارگرفته و زیر طبقات دسته بندی شدند .در
گام پایانی ،بامقایسه زیر طبقات با یکدیگر و تأمل عمیق و دقیق،
محتوای نهفته در دادهها تحت عنوان طبقات اصلی معرفی گردید
(جدول .)۱

این سؤال دنبال شدند :تجربه شما از شبیه سازی نابینایی چه بود؟ چه
چه توانمندیها و محدودیت هائی را تجربه کردید؟ درک این موقیعت،
چه تاثیری بر تعامل شما بیماران نابینا خواهد داشت؟ این تجربه چه
تاثیری بر مراقبت شما بیماران نابینا خواهد داشت؟
تجزیــه و تحلیــل دادهها براســاس روش پیــشنهادی Lundman
و  Graneheimانجــام گردید ،که پنج گام را برای تحلیل دادههای
کیفی پیشنهاد کردهاند [ .]۱4در گام اول ،بالفاصله بعد از هر مصاحبه
متن به صورت کلمه به کلمه پیاده شد .در گام بعدی متن مصاحبه
برای رسیدن به درک کلی مرور گردید ،در گام سوم کل متن هـر
جدول  .1خالصه روند انتزاع طبقات و زیرطبقات از واحدهای معنی (یک مورد مثال)
واحد معنی

واحد فشرده شده

زیر طبقه

طبقه

تا اآلن فکر می کردم تو مراقبت ،خیلی شرایط بیمارم رو در نظر می گیرم .هواشو دارم .ولی ،داشتم به این فکر می
کردم که اگه خودم تو این شرایط (نابینائی) قرار بگیرم دوست دارم چه مدلی با من برخورد بشه ،چطوری به نیازهام
رسیدگی کنند که رضایت داشته باشم ،چقدر دوست دارم با من همدردی داشته باشند ،مشکالتم رو درک کنند،
دردی از دردهام کم کنند .همین باعث میشه از این به بعد ،بیشتر به مریضی که محدودیت و معلولیت داره دقت
کنم .مریضی که فرق داره و باید تمام توانم رو بذارم که بتونم کمکش کنم که حس و حال بهتری داشته باشه.

تالش برای برای ایجاد حس
بهتر در بیمار با ارائه مراقبتی
توام با همدردی و دلسوزی
بیشتر از قبل ،با قرار دادن خود
به جای بیمار

ارائه مراقبتی
دلسوزانهتر از
قبل

کسب
دیدگاهی
نو

جدول  .2درون مایهها و زیرطبقات مربوط به یافتههای پژوهش
درون مایه ها

زیرطبقات

کسب دیدگاهی نو

همزاد پنداری ،مدد گرفتن از سایر حواس ،ارائه مراقبتی دلسوزانه تر از قبل
تقلیل وابستگی ها  ،توانمندسازی برای خودمراقبتی ،ارتقاء تعامالت گروهی  ،سازگاری با تکنولوژی

برای اطمینان از صحت و استحکام دادهها از معیارهای مقبولیت ،قابلیت
تائید ،قابلیــت اطمینان و ثبـات و تنـاسـب یا انتقال پذیری ،یافتهها
به عنوان معیارهای دقـت علـمی در تـحقیـقات کیـفی کـه تـوسـط
Gubaو  Lincolnارائه شدهاند استفاده شد [ .]۱5مقبولیت دادهها
با توجه به مرور صحت عبارات بیان شده توسط مشارکت کنندگان
دردست نوشتهها ،درگیری طوالنی مدت محقق با حضور مکرر در بین
جامـعه مـورد مطالعه و حسن بـرقـراری ارتـباط با مشـارکت کنندگان
و جلب اعتـماد و درک تـجارب آنها تـوسـط پـژوهشـگر میسـر
گـردیـد .تأییدپذیـری یافتهها با بـازنـگری ناظرین مشخص گردید که
ضمن ارسال بخشهایی از متن مصاحبههای تایپ شده ،کدهای مربوط
و طبقات پدیدار شده برای چند ناظر ،از نظرات تکمیلی آنان در تجزیه
و تحلیل دادهها استفاده شد .اطمینان یا ثبات یافتهها با نسخه نویسی
در اسرع وقت و فراهم نمودن موقعیت مشابه برای مشارکت کنندگان
فراهم گردید [ . ]۱6اندازه نمونه انتخابی کوچک و این که دادههای
حاصل ،بدون ساختار هستند و ماهیتی اسمی دارند ،برای تأمین پایایی
دادهها چالش ایجاد میکند .در این مطالعه به منظور رفع چالش موجود
در پایایی دادههای حاصل از گروه کانونی ،از انجام مصاحبههای عمیق
بهره برده شد.
اصول اخالقی رعایت شده توسط پژوهشگران در مطالعه عبارت از اخذ
مجوز انجام پژوهش از کمیته اخالق پژوهش از دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،گرفتن رضایت آگاهانه از مشارکت کنندگان بعد از بیان هدف از
مطالعه ،دادن حق کناره گیری به مشارکت کنندگان از ادامه همکاری
در هر زمان دلخواه ،حفظ بی نامی و محرمانه نگهداشتن اطالعات و در
صورت درخواست مشارکت کنندگان در اختیار دادن نتایج بوده است.

یافتهها
در این پژوهش شش دانشجوی پرستاری خانم و هشت دانشجوی
پرستاری آقا شرکت کردند .میانگین سنی شرکت کنندگان بیست سال
بود .دو نفر از دانشجویان در حال تحصیل درترم شش و دوازده نفر
دانشجوی ترم هشت پرستاری بودند .پس از آنالیز دادهها و کدگذاری
تعداد  ۲3۱کد اولیه به دست آمد .کدها در دو درون مایه اصلی کسب
دیدگاهی نو و مراقبت متحول شده در سایه تجربه و هفت زیر طبقه
پدیدار شدند (جدول .)۲

کسب دیدگاهی نو
پرستاری حرفهای رو به رشــد است .پرستاران برای تطابق با شــرایط
و محدودیتهای بیماران ،ضــروری اســت تحولی اساسی در
نقشهــای سـنتی خـود ایجاد کنند .داشتن دیدگاه نوآورانه در مراقبت
در تنظیم برنامه مراقبتی بر مبنای شرایط بیمار مهم است .قرار گرفتن
در موقیعت یک نابینا و تجربه محدودیتهای وی حتی برای مدت
محدود دیدگاه فردی دانشجویان را دگرگون کرده است .با توجه به
تجربیات شرکت کنندگان در پژوهش ،زنده شدن حس همزاد پنداری،
مدد گرفتن از سایر حواس و ارائه مراقبتی دلسوزانهتر از قبل ،زیر
مضامینی بودند که باعث ایجاد دیدگاهی نو در مراقبت در مراقبت از
نابینایان شده است.

همزاد پنداری
در شبیه سازی تجربه نابینائی ،دانشجویان به مدت گذرا در شرایط
تقریباً یکسان با یک فرد نابینا قرار گرفتند .تجربه کردن شرایط یک هم
نوع که درگیر محدودیت است و درک نیازهای وی در برابر این
محدودیت ،تحولی در دیدگاه مراقبتی و انسانی دانشجویان ،ایجاد کرده
است .در این زمینه یکی از دانشجویان آقا ،ترم هشت که تا کنون سابقه
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بیماران ایجاد میکند ،توانمندسازی برای خودمراقبتی ،ارتقاء تعامالت
گروهی و سازگاری با تکنولوژی بوده است.

مراقبت از یک نابینا را نداشته است ،تجربه خود را اینگونه به اشتراک
گذاشت :وقتی به این فکر میکنم که یه فرد نابینا به این مشکلها بر می
خوره که خودم تجربش کردم .آگه به یه نابینا برخورد کنم خودم سعی
میکنم توی این موردها بیشتر کمک کنم ،بیشتر حواسم باشه.
تجربههای مشترکی که داشتم تو اون موقیعت ،غذا خوردن ،راه رفتن،
لباس پوشیدن ،شناختن آدمها و خیلی چیزای دیگه ،حس میکنم االن
تو این موقعیت این نیاز رو داره خوب قطع ًا میتونه مؤثر باشه توی نحوهٔ
مراقبت من از بیماران.

تقلیل وابستگی
نیاز به کمک و حمایت دیگران برای انجام کارهای روزمره ،تحرک،
مسیریابی و اموری که افراد سالم به تنهائی قادر به انجام آن هستند،
وابستگی است .این وابستگی توام با نابینائی ،بارزترین ناتوانی تجربه
شدهای است که شرکت کنندگان به آن اشاره کردهاند .لذا باید در
تدوین برنامه مراقبتی این محدودیت در نظر گرفته شود .امکان حضور
همیشگی افراد برای امداد فرد نابینا در اداره امور همیشگی نیست و
باید با تمرکز بر سایر توانمندیهای فرد نابینا این وابستگی به حداقل
برسد .از نظر دانشجویان نگرش فرد در میزان کسب این استقالل بسیار
مهم است و برای القای حس استقالل در این افراد تغییر نگرش و دیدگاه
میتواند مؤثر باشد .یکی از دانشجویان خانمترم هشت پرستاری در
زمینه لزوم تغییر نگرش افراد نابینا برای غلبه بر وابستگی ،تجربه خود
را اینگونه به اشتراک گذاشت :ولی تو اون سه ساعتی که من نابینا بودم
واقعاً تمرکزم رو برده بودم باال و سعی میکردم از وقتم درست استفاده
کنم و خودم تنهائی کارام رو انجام بدم .واقع ًا آگه یه چیزی رو از دست
می دیم ،حتماً ناتوانتر نیستیم ،می تونیم خیلی قویتر ظاهرشیم ولی
خب این بستگی به نگرش داره.

مدد گرفتن از سایر حواس
دانشجویان بر این باور بودند که در مراقبت از بیماری که توانائی دیدن
ندارد ،برای برقراری ارتباط باید به سایر حواس تکیه کرد .تکیه بر لحن
و تن صدا در ارتباطات کالمی و استفاده از حس المسه میتواند در
برقراری ارتباط مؤثر در مراقبت از نابینایان مؤثر باشد .یکی از شرکت
کنندگان خانم در حال تحصیل درترم شش پرستاری در مورد اهمیت
استفاده از سایر حواس در برقراری ارتباط با بیمار نابینا ،دیدگاه خود را
اینگونه عنوان کرد :داشتم فکر میکردم درسته که نمی بینن ولی میشه
با کمک گرفتن از سایر حسهای بیمار ،آموزشها رو منتقل کرد یا
ارتباط برقرار کرد.

ارائه مراقبتی دلسوزانهتر از قبل

توانمندسازی برای خودمراقبتی

شبیه سازی و تجربه فردی دانشجویان از سختیها و محدودیت هائی
که نابینائی برای یک فرد ایجاد میکند ،باعث توجه دانشجویان برای
برای ارائه مراقبت بهتر و دلسوزانهتر در افراد نابینا شده است .درک این
محدودیتها در برنامه ریزی برای مراقبت ،برقرای ارتباط و آموزش
دادن به بیمار مهم است .یکی از شرکت کنندگان آقا ،ترم هشت
پرستاری که تجربه کار دانشجوئی و مراقبت قبلی از بیماران نابینا را
دارد ،در مورد تجربه خود از قرار گرفتن در موقیعت یک نابینا اینطور
بیان کرد:
همیشه به این فکر میکردم که توی مراقبت از فرد معلول باید توجه
بیشتری داشته باشم ولی با تجربهای که امروز داشتم به این نتیجه
رسیدم که مسئولیت زیادی در قبال مراقبت از یه بیمار نابینا دارم .باید
تمام تالشم رو بکنم تا بتونم در کنارش باشم به عنوان پرستار دلسوزی
که می دونه اون چه حسی داره.
در ادامه دانشجوی پرستاری خانم در حال تحصیل درترم هشت ،در
مورد توجه و احساس تعهد و دلسوزی بیشتر در قبال یک فرد نابینا
پس از تجربه شبیه سازی ،دیدگاه خود را اینگونه به اشتراک گذاشت:
آگه فردی رو دیدم که چنین مشکلی داشت ،شاید بهتر درکش میکنم
بیشتر به حرفهاش گوش میدم یا اینکه مسیر رو با جزییات بیشتری
براش توصیف میکنم و آگه خواست جایی بره کامل و دقیق بهش
میگم.

با توجه به تجربهای که دانشجویان در حین القای نابینائی داشتند بر
این باور بودند که بیمار باید در زمینه مراقبت از خود آموزشهای کافی
دریافت کند .از نظر دانشجویان ،دریافت آموزش و توانمندسازی فردی،
برای مراقبت از سالمتی و سایر ابعاد زندگی در تداوم مراقبت و القای
حس مفید بودن بیماران مؤثر است .این تفکر که بیماران نابینا ،می
توانند شرایط را کنترل کنند تا حدود زیادی در انگیزش آنان برای
آموزش و همکاری در مراقبت مؤثر است .در این زمینه دانشجوی
پرستاری خانم ،ترم هشت پرستاری ،در زمینه لزوم تمرکز بر روی سایر
توانمندیهای بیمار نابینا برای ارتقاء خودمراقبتی ،دیدگاه خود را
اینگونه عنوان کرد :چشم بند رو زدم احساس کردم که هیچ کاری رو
نمیتونم انجام بدم  ...ولی نمیشد یه گوشه نشست و منتظر موند....
سعی کردم همه اطالعاتم رو بکار بگیرم ..من باید می تونستم از خودم
مراقبت کنم.داشتم به این فکر میکردم که در مورد بیمار هم همینه،
باید یادش بدیم که تمام توانائی هاش رو بکار بگیره تا بتونه مراقب
خودش باشه.

ارتقاء تعامالت گروهی
از دیدگاه دانشجویان ،اجتماعی که برای زندگی افراد سالم و دارای
بینائی طراحی شده است ،پذیرای افراد نابینا نیست و نابینایان با
محدودیتهای اجتماعی به لحاظ محیط و یا دیدگاههای ترحمی افراد
مواجهند و این محدودیتهای اجتماعی باعث انزوای اجتماعی این افراد
میگردد .برای پیش گیری از این انزوا ،قرار گرفتن نابینایان در گروههای
افراد سالم و یا گروههای متشکل از نابینایان برای بیان تجربیات ،در
ارتقاء تعامالت افراد مفید است .در این زمینه یکی از دانشجویان آقا؛
ترم هشت پرستاری در مورد اهمیت قرار گرفتن نابینایان در گروههای
اجتماعی و داشتن تعامل با هر دو گروه افراد سالم و افراد نابینا و فرهنگ

مراقبت متحول شده در سایه تجربه
مراقبت از بیماران نابینا را میتوان در مراقب در بیمارستان و تداوم
مراقبت در منزل دنبال کرد .با توجه به اینکه بیماران نابینا همواره باید
مراقبتها را در کنار محدودیتی مثل نابینائی دریافت کنند ،دانشجویان
بر این باور بودند که باید مراقبتها را با توجه به این محدودیت برنامه
ریزی کرد .این برنامه ریزی با تقلیل وابستگی هائی که نابینائی برای
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پرستاران کمک به افرادی است که نیازهای جسمی ،روحی و عاطفی
دارند [ .]۱9درک تمامی این موارد در دانشجویان منجر به ایجاد درک
از شرایط بیمار و تمرکز بر روی ارائه مراقبتی دلسوزانهتر از قبل برای
مراقبت از این بیماران شده است .برقراری ارتبــاط مبتنــی بــر
دلســوزی نیازمند آن است کـه پرسـتار بـه بیمـار احتـرام بگـذارد و
عالقمنـد بـه درک تجربـههـای بیمـار باشد .در ارائه مراقبت با این
رویکرد ،فرد مراقب ،راهبردهای بیمار در مواجهه با درد و رنج و مشکالت
و نحوه سازگاری وی را نیز شناسایی میکند و تا حد امکان بیمار را در
امر مراقبت مشارکت میدهد [ ]۲0این تغییر نگرش در تالش برای ارائه
مراقبت دلسوزانه تر از قبل ،هم راستا با مطالعه پازارگادی و صادقی
( ،)۱390است ،نتایج مطالعه آنان ،نشان داد که شبیه سازی منجر به
تغییر نگرش در یادگیرنده ،آمادگی یادگیرنده برای یادگیری نقش
جدید ،کمک به یادگیرندگان برای درک نقش حرفهای ،نمایش
نقشهای تأثیرگذار بر یادگیرندگان ،افزایش انگیزه و عالقه در یادگیرنده
و ایجاد فرآیندهای تفکر انتقادی در یادگیرندگان میشود [ ]8در
مطالعه حاضر نیز درگیری احساسی شرکت کنندگان ،منجر به تسهیل
اکتساب دانش و حفظ دانش و نهادینه شدن تجربه داشت .نتایج مطالعه
)Tivener (2015نیز نشان داد که شبیه سازی در آموزش
دانشجویان بسیار مؤثر است و نتایج مشابهی در زمینه اکتساب دانش و
پاسخ احساسی دارد [.]۲۱
مراقبت متحول شده در سایه محدودیت تجربه شده ،درون مایهای است
که بنا بر زیر طبقات تقلیل وابستگیها ،توانمندسازی برای خودمراقبتی،
ارتقاء تعامالت گروهی و سازگاری با تکنولوژی شکل گرفته است.
وابستگی به عنوان بارزترین درماندگی القا شده در شبیه سازی نابینائی،
تجربهای است که دانشجویان به آن اشاره کردهاند .به دنبال از دست
دادن منبع حمایتی در افراد وابسته ،احساس وحشت زدگی ،ترس و
درماندگی به آنها دست میدهد .این افراد همچنین اشتغال ذهنی
زیادی به ترس از طرد شدن دارند [ .]۲۲با وجود وابستگی و محدودیت،
شرکت کنندگان تالش بر اجرای مستقل امور داشتند .مورد مهمی که
نابینایان نیز در زندگی واقعی به دنبال آن هستند ،استقالل فردی است.
تقلیل وابستگیها و پرورش حس استقالل پایهای برای سالمتی و
مشارکت اجتماعی است [ ]۲3از دیدگاه دانشجویانی که شبیه سازی
نابینائی را تجربه کردهاند ،داشتن مشارکت اجتماعی و قرار گرفتن در
گروه میتواند تا حدودی در غلبه بر محدودیتها کمک کند ،محدودیت
هائی که منجر به دوری گزینی و انزوای نابینایان میشود .این شرایط
به معنای ضعف و یا فقدان پیوندهای اجتماعی و دوستی و همچنین
روابط افراد با گروههای رسمی و غیررسمی میباشد [ ]۲4همراستا با
نتیجه پژوهش حاضر ،مطابق با پژوهش  Hortulatusو همکاران۱8 ،
درصد از افرادی که از قرار گرفتن در گروهها خودداری میکنند ،از یک
مشکل مزمن مثل نابینائی ،رنج میبرند [ ]۲5دانشجویانی که شبیه
سازی نابینائی را تجربه کردند به دنبال استفاده از راهکارهائی برای
استفاده از تکنولوژی بر روز برای افرایش کارامدی مراقبت و کیفیت
زندگی نابینایان بودند .در این زمینه استفاده از گجت هائی همچون
تلفـن همـراه ،سیسـتم رهیـاب مجهز به آر .اف.ای.دی ،کتابخوان
الکترونیکی ،تبلت ،عینـک گوگــل ،دســتیار دیجیتــال شخصــی،
دستکشهای هوشمند ،کفشهای هدایت گر ،نرم افزارهای راهنما،
عینکهای هوشمند و عصای مسیریاب بــه عنــوان ابزارهــا و فناوری

سازی برای افراد جامعه در مورد پذیرش فرد نابینا به عنوان یک عضو،
دیدگاه خود را اینگونه به اشتراک گذاشت :هنوز جامعه پذیرش کافی
نداره ،توی این چند ساعت من ترحم و جدا بودن از جمع رو حس
کردم .باید با قرار گرفتن این افراد تو جمعها و گروهها فرهنگ سازی
بشه .هم برای نابینا و هم برای افرادی که با نابینایان تعامل دارند.

سازگاری با تکنولوژی
دانشجویان شرکت کننده در مطالعه به این نکته اشاره کردند که در
دنیای کنونی میتوان با تکیه بر امکانات تا حدودی بر ناتوانی ناشی از
محدودیت نابینائی غلبه کرد .دانشجویان در طول تجربهای که داشتند
با استفاده از تلفن همراه و سایر امکانات مثل نرم افزارهای موجود بر
روی تلفن همراه ،تا حدودی در انجام امور موفق بودند .از نظر
دانشجویان میتوان با تکیه بر فن آوری ها به عنوان مکملی برای کمک
به نابینایان در انجام مراقبتها کمک گرفت .شناسائی امکانات در
دسترس برای نابینایان ،تهیه و قرار دادن این امکانات در اختیار نابینایان
و آموزش به فرد نابینا در زمینه سازگاری با این امکانات از پیشنهادات
دانشجویان برای سازگاری با تکنولوژی بوده است .در این زمینه یکی از
دانشجویان آقا ،ترم هشت پرستاری ،در زمینه اهمیت شناسائی و
استفاده از امکانات به روز برای طراحی مراقبت از نابینایان را اینگونه
ال فقط یه عصای سفید بود و تمام .اآلن امکانات زیادی
عنوان کرد :قب ً
هست که میشه از اونا استفاده کرد .نرم افزارها و وسایل کمکی
دیجیتالی .تو اون چند ساعت تجربهای من داشتم به این فکر میکردم
که چقدر می تونیم از این امکانات برای کمک به افراد نابینا استفاده
کنیم.

بحث
مطالعه کیفی حاضر با هدف تبیین تجربیات دانشجویان پرستاری از
شبیه سازی نابینائی صورت گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که شبیه
سازی نابینائی در دانشجویان منجر به پدیدار شدن دو درون مایه کسب
دیدگاهی نو و مراقبت متحول شده در سایه تجربه شده است .کسب
دیدگاهی نو با تکیه بر مضامین همزاد پنداری ،مدد گرفتن از سایر
حواس و ارائه مراقبتی دلسوزانهتر از قبل.
از آنجا که پرستاران در مقایسه با سـایر کارکنان بیشترین تماس را با
بیمـاران دارنـد و در بــیشتــر اوقــات در کنــار بیمــاران هســتند،
بنــابراین در زمــانی کــه بیمــار از درد و رنــج شـــکایت دارد ،یـــا
نگـــران ســـالمتی خـــود و خانوادهاش است ،این پرستاران هسـتند
کـه در کنار بیمار حضور دارنـد و در دسـترس بیمـار مـیباشـند و
پاسـخ آنهـا در قبـال درد و رنـج بیمار و نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری
اهمیت زیادی دارد [ .]۱7از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه،
همزادپنداری با بیمار و درک شرایط و موقیعت بیمار و محدودیت هائی
که تجربه میکند در ارائه مراقبت مؤثر و با کیفیت تأثیر زیادی دارد.
دانشجویان به استفاده بیشتر از سایر حواس برای غلبه بر محدودیت
بینائی اشاره داشتند .افراد نابینا میآموزند تا از حس شنوائی و بویائی
و یا المسه برای جبران فقدان بخشی از عملکرد حس بینائی استفاده
کنند [ .]۱8بنابراین مراقبین این افراد باید این نکته را در نظر بگیرند
که امکانات را برای استفاده از سایر حواس فراهم کنند .به حداقل
رسانیدن تحریکات محیطی مخرب و غیرضروری و ایجاد محیط امن
برای استفاده از حس شنوائی ،بویائی و المسه اهمیت زیادی دارد .انگیزه
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بر یادگیری از الزامات آن بشمار میرود .با وجود مزایای متعددی که
استفاده از شبیه سازی در آموزش علوم بالینی پزشکی دارد ،اما در عین
حال باید توجه داشت که این روش نمیتواند جایگزین آموزش در کنار
تخت بیمار گردد و تنها به عنوان یک روش آموزشی مکمل خواهد بود.
اگر در طراحی و اجرای آموزش به روش شبیه سازی از مدل مناسب
استفاده گردد و به مواردی مانند ارائه بازخورد فوری و مناسب و
همچنین دقت در تهیه سناریوها توجه کافی شود ،میتوان به اثربخش
بودن نتایج آن اطمینان بیشتری داشت .آگاهی مدرسین از فرایندهای
شبیه سازی میتواند کمک بسیار زیادی به تسهیل شرایط یادگیری و
ماندگاری و دوام بیشتر مبانی یاد گرفته شده توسط فراگیران کند .با
استناد بر یافتههای مطالعه حاضر ،روش آموزش شبیه سازی به عنوان
یک شیوه آموزشی مؤثر ،در محیطی امن و بدون تهدید سالمت بیماران،
جهت آموزش دانشجویان در واحدهای مهارت عملی به ویژه در
واحدهای کارآموزی دانشجویان توصیه میگردد.

های جدید به منظور مدد رسانی به نابینایان ،در نظر گرفته شدهاند
[ ]۲6توجه به افقهای جدید در مراقبت و دقت در ارتقای توانمندیها
یکی از مزایای استفاده از روش شبیه سازی در آموزش دانشجویان
پرستاری برای ارائه مراقبت به نابینایان است .مزایای استفاده از شبیه
سازی در تحقیقات فراوانی به اثبات رسیده است [ ]۲8 ,۲7و استفاده
از این روش را در شبیه سازی شرایطی که تجربه آن در دنیای واقعی
امکانپذیر نیست را بیش از پیش خاطرنشان میسازد .اگرچه ،علی رغم
وجود مزایای زیاد روش شبیه سازی ،این روش معایبی نیز دارد؛ که
استفاده از آن را در آموزش پرستاری با مشکل مواجه میکند .گران
بودن تجهیزات شبیه سازی از معایب این روش است .همچنین ،برای
هر تجربه میتوان تعداد محدودی دانشجو را شرکت داد .برای رسیدن
به اهداف آموزشی نیاز به زمان و فضای زیادی است و کمبود فضای
فیزیکی در دانشکدهها از موانع اجرای این روش است [ .]۲9عالوه بر
آن ،خوگیری دانشجویان به روشهای مرسوم آموزشی مثل سخنرانی
میتواند مقاومت آنان را در یادگیری با سبکی جدید به همراه داشته
باشد .علیرغم تالش دانشگاهها در آموزش روشهای نوین ،اعضای هیئت
علمی در آموزشهای خود بیشتر به استفاده از روشهای سنتی
عالقمند هستند و این مسئله بر دانشجویان نیز تأثیرگذار خواهد بود
[ ]30انتخاب اساتید متبحر در آموزشهای مبتنی بر شبیه سازی یکی
از وظایف مهم دانشکدهها است [.]3۱
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طریق تاکید بر بهینه سازی و توسعه عوامل درگیر در فرایند یاددهی -
یادگیری یکی از راهکارهای مورد توجه است .لذا شناخت عوامل مؤثر
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