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Abstract
Introduction: One of the effective methods of teaching students is the use of simulation. Some simulation 
challenges are mentioned in the most studies; However, different studies do not agree on the types of challenges 
and their approaches.
Objective: The present study is a systematic review to identify the challenges of education by simulation and 
provide effective approaches in educating nursing students.
Method: This study is a systematic review that was conducted in 2020. The study was conducted with the 
keywords “nursing education, patient simulation, challenges and barriers” in internal information resources 
such as SID, Irandoc as well as external resources such as PubMed, Science Direct, Scopus, Google Scholar. 
The inclusion criteria in this study are as the relevance of the articles with the title, the language of the articles 
(either Persian or English), the availability of the original article in addition to the abstract, the type of study 
(i.e., quantitative, qualitative, or combined) in the period 2000 to 2020.
Results: Out of 274 related articles, 13 qualified articles were reviewed. The results showed that simulation 
challenges in nursing education were classified into 4 main categories: faculty challenges, student challenges, 
lack of adequate support from management and resources.
Conclusion: The use of simulation technology based on a literature review can be used as a way to prepare 
students before entering the clinic. Considering that the most of these challenges can be solved and need the 
full support of managers, managers may have a significant contribution to the progress of education and reduce 
clinical problems of students and professors by investigating these cases. It should be also considered in terms 
of the readiness of students and professors.
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چکیده
 مقدمــه: یکــی از روش هــای آمــوزش موثــر بــه دانشــجویان اســتفاده از شــبیه ســازی مــی باشــد. بــا وجــودی کــه در بیشــتر مطالعــات 
بــه برخــی از چالــش هــای شــبیه ســازی اشــاره شــده ولــی مطالعــات مختلــف در نــوع چالــش هــا و راهکارهــای آن اتفــاق نظــر ندارنــد. 
روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع مــرور نظــام منــد بــوده کــه در ســال 1399 انجــام شــد. بررســی بــا جستجوي کلید واژه هاي آمــوزش 
 PubMed, Science Direct, و خارجــی SID, Irandoc پرســتاری، شــبیه ســازی بیمــاران، چالش هــا، موانــع در منابــع اطالعاتــی داخلــی
Scopus, Google Scholar انجــام شــد. معیارهــای ورود در ایــن مطالعــه شــامل: مرتبــط بــودن مقــاالت بــا عنــوان،  فارســی یا انگلیســی 

بــودن زبــان مقــاالت، در دســترس بــودن اصــل مقالــه، عــالوه بــر چکیــده، نــوع مطالعــه کّمــی، کیفــی و یــا ترکیبــی در بــازه زمانــی 
2000 تــا 2020 بــود. 

یافتــه هــا: از مجمــوع 411 مقالــه مرتبــط، 14 مقالــه واجــد شــرایط مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. نتایــج نشــان دادنــد کــه چالــش هــای 
شــبیه ســازی در آمــوزش پرســتاری در 4 طبقــه اصلــی چالــش هــای مربــوط بــه اســاتید، چالــش هــای مربــوط بــه دانشــجویان، عــدم 

حمایــت کافــی مدیــران و منابــع طبقــه بنــدی شــدند. 
نتیجــه گیــری: اســتفاده از فنــاوری شــبیه ســازی براســاس بررســی متــون مــی توانــد بــه عنــوان روشــی بــرای آمادگــی دانشــجویان 
قبــل از ورود بــه بالیــن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر ایــن چالــش هــا مــی توانــد قابــل رفــع باشــد و نیــاز بــه 
حمایــت همــه جانبــه مدیــران دارد لــذا پیشــنهاد مــی گــردد مدیــران بــا بررســی ایــن مــوراد و حمایــت خــود مــی تواننــد ســهم بســزایی 
در پیشــرفت آمــوزش و کاهــش مشــکالت بالینــی دانشــجویان و اســاتید اشــته باشــند. از طــرف آمادگــی در دانشــجویان و اســاتید نیــز 

بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
کلید واژه ها: آموزش پرستاری، شبیه سازی بیماران، چالش ها، موانع.

مقدمه
ــن رشــته  ــی اســت و دانشــجویاِن ای ــَرف بالین ــزء ِح پرســتاری ج
ــددی  ــی متع ــی- حرکت ــای روان ــارت ه ــب مه ــه کس ــزم ب مل
ــول  ــارت الزم در ط ــش و مه ــه دان ــتیابی ب ــرای دس ــتند. ب هس
دوره تحصیــل، تمریــن مکــرر بــرای دانشــجویان مــورد نیــاز مــی 
باشــد. دانشــجویان بایــد در طــی ایــن دوره دانــش، تفکــر انتقادی و 

مهــارت هــای روانــی- حرکتــی را کســب و ارتقــاء دهنــد بطــوری 
ــاوت  ــاران، قض ــت از بیم ــی و مراقب ــرایط بالین ــد در ش ــه بتوانن ک
درســت انجــام داده و شــرایط پیچیــده بالینــی را مدیریــت کنند )1(. 
ــه  ــد تجرب ــن نیازمن ــه بالی ــرای ورود ب ــتاری ب ــجویان پرس دانش
مــی باشــند. از طرفــی موقعیــت هــای یادگیــری در دســترس در 
بالیــن بــرای دانشــجویان بــا محدودیــت هایــی همــراه اســت. ایــن 
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ــت علمــی  ــداد دانشــجویان، اعضــای هیئ ــش تع ــا افزای مســئله ب
محــدود و ســایت هــای بالینــی بیــش از حــد شــلوغ پیچیــده تــر 
ــبیه  ــری ش ــای یادگی ــی از روش ه ــن یک ــود )2(. بنابرای ــی ش م
ــد )3(. شبیه  ــی باش ــازی م ــبیه س ــتفاده از روش ش ــن اس ــه بالی ب
سازي نسخه اي از بعضي وسائل حقیقي یا موقعیت هاي کاري است 
که تالش دارد تا بعضي جنبه هاي رفتاري یك سیستم فیزیکي یا 
انتزاعي را به وسیله رفتار سیستم دیگري نمایش دهد که بیشتر در 
همچنین  دارد.  کاربرد  انساني  هاي  سیستم  و  طبیعي  هاي  سیستم 
شبیه سازي نمایش مجدد یا خلق مجدد یك شئ یا موضوع واقعي 
یا یك موقعیت مي باشد. این تکنیك همانند آینه، واقعیات را همانند 
سازي مي کند، افزون بر این احتمال وارد آوردن صدمه یا آسیب به 

ندارد )4(. شرکت کنندگان وجود 
ــجویان  ــوزش دانش ــادی در آم ــای زی ــازی دارای مزای ــبیه س ش
پرســتاری از جملــه بهبــود در یادگیــری، افزایــش تفکــر انتقــادی 
و اســتدالل بالینــی، کاهــش اضطــراب قبــل از ورود دانشــجو بــه 
بالیــن، افزایــش ایمنــی بــرای مددجــو، توســعه مهــارت در تصمیــم 
گیــری، تفویــض و کســب دانــش و افزایــش مهارتهــای ارتباطــی 
ــتماتیك  ــرور سیس ــه م ــه در مطالع ــوری ک ــد )5(. بط ــی باش م
یانــگ )yang( و همــکاران بهبــود مهارتهــای بالینــی روانــی 
حرکتــی، افزایــش دانــش، کاهــش زمــان رســیدن بــه صالحیــت و 
شایســتگی و قــادر بــه انجــام عمــل ایمــن در دانشــجویان در روش 

شــبیه ســازی، مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت )6(. 
ــای  ــی رویکرده ــگام معرف ــتار هن ــان پرس ــود، مربی ــن وج ــا ای ب
ــرو  ــا چالــش هــای زیــادی روب جدیــد تدریــس و شــبیه ســازی ب
مــی شــوند )7, 8(. بطــوری کــه در مطالعــه ای کــه توســط والــری 
ــام  ــده انج ــت متح ــال 2011 در ایال ــکاران در س )Valerie( و هم
شــد مشــخص شــده بــود کــه عــدم وجــود تجربــه در ارتبــاط بــا 
ــان  ــت زم ــری، محدودی ــان در یادگی ــت زم ــوژی، محدودی تکنول
ــه شــبیه ســازی  ــوط ب ــزی از چالــش هــای مرب ــرای برنامــه ری ب
ــه در  ــکاران  ک ــدی )Minidi( و هم ــه مینی ــد )9(. در مطالع بودن
ســال 2012 در ایالــت متحــده انجــام شــده بــود مشــخص گردیــد 
نبــود زمــان، کمبــود تجهیــزات، عــدم پشــتیبانی از ســمت مدیــران 
از جملــه چالــش هــای مربــوط در اســتفاده از شــبیه ســازی بودنــد 
ــه در  ــکاران ک ــرا )Debra( و هم ــه دب ــن در مطالع )10(. همچنی
ســال 2009 در ایالــت متحــده انجــام شــد مشــخص گردیــد کــه 
ــتفاده از روش  ــای اس ــش ه ــه چال ــانی از جمل ــع انس ــود مناب کمب
ــای  ــتفاده از اعض ــکار اس ــه راه ــوده  و در آن ب ــازی ب ــبیه س ش
ــا  ــود. ب ــده ب ــاره ش ــجویان اش ــته و دانش ــی بازنشس ــات علم هی
ــاوت  ــف متف ــات مختل ــا در مطالع ــش ه ــه چال ــن ک ــه ای توجــه ب

بــوده و راهکارهــا نیــز مختلــف و در برخــی مطالعــات بــه راهکاری 
اشــاره نشــده و همچنیــن عــدم وجــود مطالعــه مــرور سیســتماتیك 
ــوزش  ــای آم ــش ه ــدف چال ــا ه ــه ب ــن مطالع ــه ای ــن زمین در ای
بــروش شــبیه ســازی در آمــوزش دانشــجویان پرســتاری و ارایــه 

ــت. راهکارهــای آن انجــام گرف

روش کار
ایــن بررســی سیســتماتیك در شــش مرحلــه کوکران انجــام گرفت:  
ــش  ــداف پژوه ــاس اه ــش. براس ــوال پژوه ــرح س ــه اول ط مرحل
ســوال پژوهشــی ایــن مطالعــه شــامل ایــن بــود کــه چالــش هــا 
ــوزش  ــازی در آم ــبیه س ــه روش ش ــوزش ب ــای آم ــکار ه و راه
ــد واژه هــای  ــه دوم کلی ــد؟ در مرحل دانشــجویان پرســتاری کدامن
مرتبــط و برنامــه ریــزی بــرای جســتجو در پایگاههــای اطالعاتــی 
بــود. اســتراتژی جســت و جــوی مقــاالت بــه ایــن شــکل بــود کــه 
 nursing education ,challenge,, با اســتفاده از کلیــد واژه هــای
ــوزش  ــی آن: آم ــادل فارس barriers, patient simulation و مع

پرســتاری، شــبیه ســازی بیمــاران، چالــش هــا، موانــع، بــه صــورت 
 AND, OR,  ــای ــتراتژی ه ــتفاده از اس ــا اس ــی ب ــزا و ترکیب مج
ــگاه  ــاالت فارســی و انگلیســی در پای NOT  جســت و جــوی مق

 PubMed, ــی ــی SID, Irandoc و خارج ــی داخل ــای اطالعات ه
Science Direct, Scopus, Google Scholar در بــازه زمانــی 

ــد. ــا 2020 پرداختن 2000 ت
در مرحلــه ســوم محققیــن دربــاره معیارهــای ورود و خــروج مقاالت 
بــه توافــق رســیدند. براســاس توافــق ایجــاد شــده، مطالعــات واجد 
شــرایط شــامل مطالعــات داخلــی و خارجــی بــود کــه در تحقیقــات 
ــه  ــع و  چالــش هــای شــبیه ســازی و راهکارهــای ارای خــود موان
شــده را گــزارش کــرده بودنــد. محدودیتــی در بررســی مطالعــات 
کمــی، کیفــی و ترکیبــی وجــود نداشــت. معیــار هــای ورود مقاالت 
ــان  ــوان، زب ــا عن ــودن ب ــط ب ــد از : مرتب ــارت بودن ــه عب ــه مطالع ب
ــودن  ــترس ب ــده، در دس ــر چکی ــالوه ب ــی، ع ــا انگلیس ــی ی فارس
ــازه زمانــی 2000 تــا 2020 باشــد. معیــار هــای  ــه، و ب اصــل مقال
خــروج شــامل مطالعاتــی کــه بــا اهــداف پژوهــش مرتبــط نبــوده، 
همچنیــن عــدم دسترســی بــه متــن کامــل مقالــه و چــاپ مقالــه 
بــه غیــر از زبــان هــای فارســی و انگلیســی بــود. مرحلــه چهــارم 
جســتجو در پایــگاه داده هــای داخلــی SID, Irandoc و خارجــی 
 PubMed, Science Direct, Scopus, Google :بود کــه شــامل
Scholar در بــازه ی زمانــی 2000 تــا 2020 )علــت انتخــاب ایــن 

دوره بررســی مقــاالت جدیدتــر مــی باشــد( مــی شــد. در مرحلــه 
پنجــم انتخــاب مقــاالت واجــد شــرایط بــود از مجمــوع 411 مقالــه 
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ــد  ــش نبودن ــداف پژوه ــتای اه ــه راس ــاالت ک ــورد از مق ، 65 م
حــذف شــدند. از علــل حــذف مقــاالت تکــراری بــودن مقــاالت، 
عــدم دسترســی بــه متــن کامــل مقالــه و همچنیــن چــاپ مقالــه 
ــوع  ــود. از مجم ــی ب ــی و فارس ــای انگلیس ــان ه ــر از زب ــه غی ب
ــاالت،  ــل مق ــن کام ــی مت ــد از بررس ــده بع ــی مان ــه باق 346 مقال
مطالعاتــی کــه بــه بحــث چالــش هــا و راهــکار هــای آن نپرداختــه 
بودنــد حــذف شــده و در نهایــت 14مقالــه باقــی مانــد.  در مرحلــه 
ششــم ارزیابــی کیفیــت مقــاالت بــود. در مرحلــه ارزیابــی مقــاالت 
ــی از چــك لیســت کوکــران اســتفاده شــد.  ــرای مقــاالت تجرب ب
همچنیــن از معیــار هــای ارایــه شــده توســط Gifford و همــکاران 

نیــز اســتفاده شــد کــه بــرای مطالعــات کمــی 6 معیــار، کیفــی 11 
ــر و  ــازی صف ــاس دو امتی ــار، در مقی ــی 8 معی ــبه تجرب ــار، ش معی
یــك اســتفاده شــد. در نهایــت 14مقالــه منتخــب و بررســی شــدند 
. بــرای خالصــه ســازی مطالعــات، متــن کامــل هــر مقالــه مطالعه 
و ســپس از مقــاالت خالصــه بــرداری شــد. مــوارد اســتخراج شــده 
شــامل عنــوان مطالعــه، نویســنده و ســال انتشــار، تعداد نمونــه، نوع 
مطالعــه، جمعیــت هــدف و چالــش هــای بدســت آمــده از آنهــا بود. 
بعــد از اســتخراج داده هــا و بررســی آنهــا طبقــات و زیــر طبقــات 

آنهــا مشــخص گردیــد.

 

PRISMA  نمودار 1: فرآیند بررسی و انتخاب مقاالت بازیابی شده بر مبنای نمودار
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یافته ها
ــده     ــا مــرور مطالعــات منتخــب در )جــدول 1( همانطــور کــه دی ب
ــبیه  ــه روش ش ــوزش ب ــه آم ــوط ب ــای مرب ــش ه ــود چال ــی ش م
ســازی در آمــوزش دانشــجویان پرســتاری را در چهــار حیطه چالش 

هــای مربــوط بــه اســاتید، چالــش هــای مربــوط بــه دانشــجویان،                                                                                           
چالــش هــای مربــوط بــه حمایــت ناکافــی مدیــران و چالــش های 
مربــوط بــه منابــع کــه شــامل تجهیــزات، منابــع مالــی و انســانی را 

مــی تــوان طبقــه بنــدی نمــود )جــدول2(. 

جدول1: مشخصات کلی مطالعات مرور شده 

چالش های بدست آمدهجمعیت هدفنوع مطالعهتعداد نمونهنویسنده و سال انتشارعنوان مطالعه

شبیه سازی در برنامه 
پرستاران و کمی75کارال و همکاران )2018(های پیشرفته پرستاری

پرستاران پیشرفته

ــار کاری اعضــای هیــات علمــی و نداشــتن زمــان  ب
ــبیه  ــی - ش ــناریو نویس ــزی و س ــه ری ــرای برنام ب
ســازی- نبــود حامــی  مالــی بــرای شــبیه ســازی-
نبــود پرســنل کافــی، نقــص دانــش اعضــای هیــات 
ــبیه  ــوژی ش ــتفاده از تکنول ــا اس ــاط ب ــی در ارتب علم
ــرای شــبیه ســازی-  ــی  ب ســازی-نبود فضــای کاف
ــدان  ــودن بیمارنمــای اســتاندارد- فق در دســترس نی
ــبیه  ــرای ش ــی ب ــات علم ــای هی ــت از اعض حمای
ســازی- نبــود حمایــت مدیــران -حفاظــت ضعیــف 

ــازی ــبیه س ــزات ش از تجهی
درک اعضای هیات 
علمی پرستاری از 

موانع استفاده از شبیه 
سازی ها و راه حل 

های پیشنهادی مبتنی 
بر مانکن

اعضای هیات کیفی25دبرا و همکاران )2009(
علمی

ــی  ــان کاف ــودن زم ــه ریزی-نب ــان برنام ــود زم نب
ــرای دروس  ــودن ب ــردی نب ــوزش- کارب ــرای آم ب
تیــوری- نبــود فضــا و برنامــه در آزمایشــگاه- عــدم 
ــور  ــدم حض ــنل- ع ــود پرس ــی- کمب ــت مال حمای

ــاز. ــبیه س ــکان ش ــجویان در م ــام دانش تم

درک اساتید از برنامه 
های شبیه سازی در 
آموزش مراقبت های 

بهداشتی

اعضای هیات کیفی14آنا و همکاران )2015(
علمی

 بــار کاری اضافــی بــرای نوشــتن ســناریو- نســبت 
ــیدن  ــی- نرس ــات علم ــای هی ــه اعض ــجو ب دانش
ــتفاده  ــراب در اس ــی- اضط ــداف بالین ــام اه ــه تم ب

ــزار  از اب
دریافت نظرات استفاده 
از شبیه سازهای بیمار 

انسانی در آموزش 
پرستاری

نهرینگ و 
دانشجویان کمی33همکاران)2004(

پرستاری

ــات-  ــا و امکان ــود فض ــوژی- کمب ــرس از تکنول ت
کمبــود مانکــن جهــت اســتفاده در شــبیه ســازی- 
محافظــت نادرســت از تجهیــزات- نبــودن اســتفاده 

ــه درســی دانشــجویان از شــبیه ســازی در برنام
فناوری شبیه سازی 
بیمار نما: ادراک از 

نمونه چند رشته ای از 
مربیان مراقبت سالمت

مربیان مراقبت کمی59بری و همکاران)2009(
نبود زمان کافی- بار کاری اضافی سالمت

مدل بیماری 
کامپیوتری و تجارب 

بالینی شبیه سازی
دانشجویان کمیکارول و همکاران)2004(

نبود زمان کافی- نبود پرسنل آموزش دیدهپرستاری

ادغام شبیه سازی 
در مبانی بالینی دوره 

پرستاری: دیدگاه 
دانشجو و اعضای 

هیات علمی

کاردونگ و 
کمی100همکاران)2008(

دانشجویان و 
اعضای هیات 

علمی
کمبود فضا و تجهیزات- نبود پرسنل کافی

ادغام شبیه سازی در 
برنامه درسی دوره 
کارشناسی: دیدگاه 
دانشجو و اعضای 

هیات علمی

کمی151والری و همکاران )2011(
دانشجویان و 
اعضای هیات 

علمی

ــوژی-  ــا تکنول ــاط ب ــه در ارتب ــود تجرب ــدم وج ع
تکنولــوژی-  یادگیــری  بــا  زمــان  محدودیــت 
محدودیــت زمانــی بــرای برنامــه ریزی دانشــجویان-  
فضــای ناکافــی بــرای اجــرای برنامــه شــبیه ســازی

کسب مهارت های 
شبیه سازی

اندرسون و همکاران 
نبود زمان کافیپرستارانکمی58)2012( 
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یکپارچه سازی شبیه 
سازی بیمار نما در دوره 

های درسی کاردانی 
پرستاری تجارب 
، موانع و تسهیل 
کنندگان دانشکده

دانشجویان کاردانی کمی76آدامسون )2010(
پرستاری

ــدم پشــتیبانی مناســب از ســمت  ــت، ع ــود وق کمب
مدیــران و ســایر اســاتید و پشــتیبانی فنــی- کمبــود 
ــد  ــی مانن ــوازم جانب ــه ل ــزات مناســب، از جمل تجهی

دوربیــن، ســناریوهای امــاده شــده

سرمایه گذاری در زمان 
اعضای هیات کمی75جونز و همکاران )2008(اعضای هیات علمی

علمی

ــع  ــوژی- نبــود مناب فقــدان زمــان- تــرس از تکنول
انســانی- نبــود پرســنل امــوزش دیــده- نبــود 

ــب ــی مناس ــه درس برنام
استفاده اعضای هیات 
علمی از شبیه سازی 
بیمار با فیدیلیتی باال 

در آموزش پرستاری در 
مقطع کارشناسی

داویس و همکاران 
ترکیبی139)2014(

دانشجویان 
کارشناسی 
پرستاری

نبــود پرســنل آمــوزش دیــده-  نبــود مانکــن کافــی 
ــازی در  ــبیه س ــه ش ــود برنام ــوزش- نب ــرای آم ب

ــی دانشــجویان ــه درس برنام

پرسش و پاسخ 
بر ساختار یافته و 

توانایی داوری بالینی 
دانشجویان در شبیه 

سازی

بتی مارینی و 
کارشناسی ترکیبی86همکاران)2014(

پرستاری

ــای  ــت ه ــود حمای ــزات- نب ــا و تجهی ــود فض کمب
ــبیه  ــزات ش ــی تجهی ــت کاف ــدم محافظ ــی- ع مال

ــده  ــازی ش س

نگاهی بر شبیه سازی 
مطالعات بررسی مروری50پاکپور و همکاران)2014(در پرستاری

شده

بــه فضــای  نیــاز  بــاالی تجهیــزات-  قیمــت 
فیزیکــی گســترده- آشــنایی پاییــن اســاتید بــا ایــن 

ــر ــر تغیی ــت در براب ــرد و مقاوم رویک

جدول 2: چالش های شبیه سازی در آموزش پرستاری

موارد ذکر شده در مقاالتحیطه چالش

چالش مربوط به اساتید )14-10(

زمان بر بودن سناریو
ترس از تکنولوژی
افزایش بار کاری 

محدودیت زمان برای یادگیری دانشجو

محدودیت زمان برای برنامه ریزی دانشجویان

تعداد زیاد  دانشجویان

عدم نظارت کافی

زمان کم برای آمادگی جهت شبیه سازی

نبود برنامه درسی مناسب

چالش های مربوط به دانشجویان)15(

زمان کم برای اجرای سناریو

واقعی نبودن شبیه ساز در برخی پروسیجر ها 

اضطراب 

عدم مشارکت همه دانشجویان

دید منفی دانشجو و بی میلی و کاهش انگیزه

فعالیت تیمی ضعیف

حمایت ناکافی مدیران)11(

عدم حمایت مدیران از اعضای هیات علمی

عدم حمایت مدیران از دانشجویان

عدم حمایت مدیران در پشتیبانی هزینه ها
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چالش های مربوط منابع )13-11, 15(

                                               

 تجهیزات

کمبود فضا و امکانات

عدم حفاظت کافی از تجهیزات

 تعداد کم مانکن

نبود دوربین در فضای شبیه سازی شده

    مالی                                             
هزینه باالی خرید و توسعه تجهیزات شبیه سازی

در دسترس نبودن بیمارنمای استاندارد

                               

 انسانی

                                         

نبود پرسنل آموزش دیده

  نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی

     مشکل در زمانبندی زمان آزمایشگاه

بحث
در بررســی متــون یکــی از چالــش هــا، مربــوط بــه چالــش اســاتید 
بــود. در ایــن چالــش اســاتید بــه مــورادی ماننــد زمــان بــر بــودن 
ــت  ــار کاری، محدودی ــش ب ــوژی، افزای ــرس از تکنول ــناریو، ت س
زمــان بــرای یادگیــری دانشــجو، محدودیــت زمــان بــرای برنامــه 
ریــزی دانشــجویان، تعــداد زیــاد دانشــجویان، عــدم نظــارت کافی، 
نبــود برنامــه درســی مناســب اشــاره کــرده بودنــد. ایــن مــوارد در 
ــکاران  ــری و هم ــور و ب ــی، آدامســون، آرت ــات اندرســون، ن مطالع
اشــاره شــده بــود. در ارتبــاط بــا زمــان بــر بــودن ســناریو، بســیاری 
از شــرکت کننــدگان عضــو هیــات علمــی اظهــار کــرده بودنــد کــه 
نیــاز بــه زمــان اضافــی بــرای نوشــتن ســناریو و بررســی مــواردی 
دارنــد کــه بتــوان آنهــا را شــبیه ســازی نمــود. این نوشــتن ســناریو 
ــا بعضــی از اســاتید کــه تجربــه کافــی نداشــتند  کــه در ارتبــاط ب
بیشــتر احســاس مــی شــده و بــه عنــوان بــار کاری اضافــی بــرای 
آنهــا محســوب مــی شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه یــك عضــو 
هیــات علمــی دارای وظایــف گوناگونــی در دانشــگاه ماننــد وظایف 
آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی مــی باشــد، نوشــتن ســناریو مــی 
توانــد بــرای آنهــا زمــان بــر بــوده و بــه عنــوان بــار کاری اضافــی 
تلقــی شــود. در ارتبــاط بــا تــرس از تکنولــوژی  کــه در مطالعــات 
کارال، نهرینــگ، والــری، جونــز و همــکاران به آن اشــاره شــده بود. 
کــه از علــل آن مــی تــوان بــه نداشــتن تجربــه و آمــوزش کافــی 
در ایــن زمینــه نــام بــرد. در ارتبــاط بــا زمــان هــم بــرای برنامــه 
ــات  ــه در مطالع ــجویان ک ــری دانش ــرای یادگی ــم ب ــزی  و ه ری
ــود.  ــه آن اشــاره شــده ب ــز، آدامســون و همــکاران ب داویــس، جون
ــناریو  ــه در س ــتن تجرب ــل نداش ــاتید بدلی ــت اس ــوان گف ــی ت م
نویســی و همچنیــن تعــداد زیــاد دانشــجویان کــه خــود از جملــه 
مــواردی بــود کــه بــه آن اشــاره شــده اســت، بایــد زمــان زیــادی 
بــرای نوشــتن ســناریو بــرای دانشــجویان بــا تعــداد و گروههــای 

ــا دانشــجویان  ــاد و همچنیــن مشــارکت در پرســش و پاســخ ب زی
ــل  ــن عام ــه ای ــی گذاشــتند، ک ــه ســوم شــبیه ســازی م در مرحل
باعــث زمــان بــر شــدن شــبیه ســازی بــرای یادگیــری شــده بــود. 
در ارتبــاط بــا عــدم نظــارت کافــی، تعــداد بــاالی دانشــجویان در 
ــد  ــی ش ــب م ــازی موج ــبیه س ــای ش ــود در فض ــای موج گروهه
کــه اســاتید نتواننــد نظــارت کافــی بــر روی همــه داشــته باشــند. 
ــرای  راهکارهــای اشــاره شــده در متــون شــامل انجــام تمریــن ب
ــتن  ــر نوش ــارکت در ام ــروه و مش ــکیل گ ــناریو- تش ــتن س نوش
ســناریو-ایجاد شــبکه هــای ارتباطــی- اســتفاده دانشــجویان ارشــد 
و فــارغ التحصیــل پرســتاری بعنــوان دســت یــار در امــر آمــوزش 
و نظــارت در حیــن کار بــا شــبیه ســاز. جایگزیــن کــردن ســناریو 
نویســی بــه عنــوان قســمتی از واحــد درســی- شــرکت در کارگاه – 
مطالعــه توســط خــود عضــو هیــات علمــی و یــا اســتفاده از تجارب 
ــتند، )16, 17(  ــه هس ــوارد دارای تجرب ــن م ــه در ای ــی ک همکاران
- اســتفاده از تســهیل گــر شــبیه ســازی بــرای آمــوزش اعضــای 
هیــات علمــی - اســتفاده از یــك فــرد مســول شــبیه ســازی کــه 
توســط کمیتــه برنامــه درســی تعییــن و پشــتیبانی شــود از جملــه 
مــوارد اشــاره شــده بــود. وجــود هماهنــگ کننــده باعــث می شــود 
کــه برنامــه درســی را بررســی کنــد، شــبیه ســازی هــای مناســب 
ــرای اســتفاده را شناســایی کنــد و در اجــرای شــبیه ســازی هــا  ب
کمــك کنــد. برنامــه هــای زمــان بنــدی مبتنــی بــر وب مــی توانند 
در زمــان بنــدی امکانــات و تعــداد ســاعاتی را کــه اعضــای هیــات 
ــك  ــد، کم ــی کنن ــرف م ــات ص ــی تجربی ــرای هماهنگ ــی ب علم
کننــد. پیشــنهاد بــه کار گیــری پرســنل کافــی بــرای اجــرای شــبیه 
ســازی. آزمــون و خطــا از جملــه روش دیگــر بــرای یادگیری شــبیه 
ســازی توســط اعضــای هیــات علمــی مــی باشــد )14, 18, 19(،

چالــش دوم در ارتبــاط بــا دانشــجویان بــود کــه زیر شــاخه های آن 
شــامل: اضطــراب دانشــجویان در مواجــه بــا شــبیه ســاز و نظــارت 
ــاد دانشــجویان و فعالیــت تیمــی ضعیــف و بــی  مربــی، تعــداد زی
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میلــی در کار بــا شــبیه ســاز از جملــه مــواردی بــود که دانشــجویان 
بــه آن اشــاره کــرده بودنــد. ایــن یافتــه هــا مــواردی بودنــد کــه 
در مطالعــات هــووارد، زنــگ و دیکمــن بــه آن اشــاره شــده بــود. 
ــان  ــجویان بی ــر دانش ــجویان، اکث ــراب دانش ــا اضط ــاط ب در ارتب
ــروی شــبیه  ــی کــه در حــال کار کــردن ب ــد کــه زمان کــرده بودن
ســاز هســتند و اســاتید دانشــجویان را نظــارت مــی کننــد، دچــار 
اضطــراب و نگرانــی از عــدم انجــام صحیــح پروســیجر مــی شــوند. 
تعــداد زیــاد دانشــجویان در گروههــا مانــع انجــام کار بــا پروســیجر 
در زمــان کافــی مــی شــد و همــه دنشــجویان نمــی توانســتند کار 
بــا شــبیه ســاز را تجربــه کننــد. دانشــجویان در گروههــا بایــد بــه 
صــورت تیمــی کار مــی کردنــد و ســناریوی مطــرح شــده را حــل 
ــا ایــن وجــود بــه خاطــر نداشــتن تجربــه کافــی،  مــی نمودنــد، ب
فعالیــت تیمــی ضعیــف در آنهــا از مــواردی بــود کــه در متــون بــه 
ــا  ــود. برخــی از دانشــجویان حیــن کار کــردن ب آن اشــاره شــده ب
شــبیه ســاز بــه خاطــر اینکــه بــا یــك موجــود بــی جــان ســر وکار 
داشــتند تمایلــی بــرای ادامــه کار بــا شــبیه ســاز را از خــود نشــان 
نمــی دادنــد. بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده، راهکارهــای اشــاره 
شــده در بررســی متــون شــامل فعــال کــردن ســایر دانشــجویان در 
ــا شــبیه ســاز- ضبــط  نظــارت گــروه هــای دانشــجویی درگیــر ب
ســناریوها و اســتفاده از گــروه هــای محــدود دانشــجویان در طــول 
ــن  ــد. راهکارهــای پیشــنهادی در ای ــا بودن ــه راهکاره دوره از جمل
رابطــه شــامل اســتفاده از جلســات توجیهــی قبل اســتفاده از شــبیه 
ســازی بــرای دانشــجویان و توضیــح ضــرورت آن بــرای آمادگــی 
قبــل از ورود بــه بالیــن مــی تواند در کاهــش اضطراب دانشــجویان 
کمــك کننــده باشــد. یکــی از علــل اضطــراب کمبــود وقــت بــرای 
انجــام ســناریو هســت کــه بــا انجــام تمریــن همــراه بــا اســتاد در 
طــول تــرم و انجــام ســناریو هــای تمرینــی و گذاشــتن جلســات 
ــات دانشــجویان  ــتفاده از تجربی ــن اس ــخ و همچنی پرســش و پاس
ارشــد در طــول تــرم مــی توانــد راهگشــا باشــد. قبــل از اســتفاد از 
شــبیه ســازی بایــد بــه گروهــی از دانشــجویان کــه مــی خواهنــد 
ســناریوی مربوطــه را اجــرا کننــد در دفعــات اول بیــن آنهــا تقســیم 
وظیفــه صــورت گیــرد و از آنهــا خواســته شــود کــه وظایــف خــود 
را انجــام دهنــد و در جلســات تمرینــی بعــدی از آنها خواســته شــود 
کــه یــك نفرشــان را بــه عنــوان رهبــر تیــم انتخــاب تــا تقســیم 
ــات  ــول تمرین ــد و در ط ــت نمای ــروه را هدای ــرده و گ ــه ک وظیف
خودشــان رهبــری تیــم عــوض شــود تــا همــه دانشــجویان بتواننــد 
همــه وظایــف را تجربــه کننــد. در جلســات ابتدایــی اعضــای هیات 
علمــی مــی تواننــد زمانــی را تعییــن نکننــد و بــه مــرور زمــان و 
کســب آمادگــی نســبی از ســمت دانشــجویان آیتــم زمــان را اضافه 

کننــد آن را بــا توجــه بــه ســناریو نوشــته شــده کــم و زیــاد نماینــد 
.)21 ,20 ,9(

ــه آن  ــون ب ــا شــبیه ســازی کــه در مت ــاط ب ــش ســوم در ارتب چال
ــر  ــود. زی ــران ب ــی مدی ــت ناکاف ــش حمای ــود چال ــده ب ــاره ش اش
شــاخه هــای آن شــامل :عــدم حمایــت مدیــران از اعضــای هیــات 
ــت  ــدم حمای ــجویان و ع ــران از دانش ــت مدی ــدم حمای ــی، ع علم
ــن مــوارد در مطالعــات  ــود. ای ــه هــا ب ــران در پشــتیبانی هزین مدی
بتــی، آدامســون، کاردونــگ، نهرینــگ و همکاران اشــاره شــده بود. 
ــرا ییادگیــری دانشــجویان  بدلیــل اینکــه اســاتید زمــان اضافــی ب
صــرف مــی کردنــد انتظــار حمایت مالــی از ســمت مدیران داشــتند 
ــاز  ــبیه س ــتند ش ــار داش ــران انتظ ــجویان از مدی ــی دانش و از طرف
هــای بــا فیدیلیتــی بــاال را بــرای آنــان فراهــم کننــد کــه شــباهت 
زیــادی بــا واقعیــت در حیــن کار داشــته باشــد. همــه ایــن انتظارات 
ــل اینکــه  ــی دارد و بدلی ــران در پ ــرای مدی ــی ب ــه هــای مال هزین
آمــوزش امــری هزینــه بــر هســت و بــازده آن در طوالنــی مــدت 
مــی باشــد، در اکثــر مــوارد بــه خاطــر عــدم تامیــن بودجــه مدیران 
حمایــت کافــی از دانشــجویان و اســاتید  را نمــی توانســتند بــرآورده 

ســازند )12(.
چالــش چهــارم در ارتبــاط بــا کمبــود منابــع بــود کــه بــه ســه زیــر 
ــود فضــا و  ــی و انســانی تقســیم شــد. کمب ــزات، مال ــه تجهی طبق
ــه آن  ــون ب ــه در مت ــود ک ــش دیگــری ب ــه چال ــزات از جمل تجهی
ــواردی  ــه م ــزات از جمل ــا و تجهی ــود فض ــود. کمب ــده ب ــاره ش اش
بــود کــه هــم از ســمت اعضــای هیــات علمــی و هــم از ســمت 
ــای  ــکار ه ــه راه ــود. از جمل ــده ب ــاره ش ــه آن اش ــجویان ب دانش
ــم  ــتفاده از فیل ــی اس ــای آموزش ــود فض ــت کمب ــده جه ــه ش ارای
ــرار دادن آن  ــار ق ــاز و در اختی ــبیه س ــا ش ــن کار ب ــرداری در حی ب
بــه دانشــجویان- اســتفاده از آینــه هــای یــك طرفــه در اطــراف 
منطقــه شــبیه ســازی کــه امــکان مشــاهده کل شــبیه ســازی را 
ــن  ــه ای ــد. ب ــی کنن ــم م ــه فراه ــالل در تجرب ــاد اخت ــدون ایج ب
ــارکت در  ــدون مش ــد ب ــی توانن ــتری م ــجویان بیش ــب، دانش ترتی
ســناریو، از شــبیه ســازی بهــره منــد شــوند. اســتفاده از دانشــجویان 
ــول و  ــك از مس ــوزش و کم ــان آم ــر در زم ــای کمت ــروه ه در گ
هماهنــگ کننــده مهارتهــای بالینــی در امــر آمــوزش و هماهنگــی. 
اســتفاده از اعضــای هیــات علمــی بازنشســته یــا پرســتارانی کــه 
ــران  ــانی را جب ــروی انس ــود نی ــد کمب ــی توان ــد، م ــل دارن تمای
ــن  ــد. همچنی ــر آمــوزش کمــك کنن ــراد در ام ــن اف ــا ای ــد، ت نمای
ــازی                                                                 ــبیه س ــز ش ــوان از مراک ــی ت ــا م ــه ه ــش هزین ــرای کاه ب
ــد )22, 23(.  ــی هســتند اســتفاده کنی ــه ای کــه دارای کارآی منطق
از طرفــی تقســیم کــردن دانشــجویان بــه گروههــای 5 یــا 7 نفــره 
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ــم  ــن عکــس و فیل ــرم توســط اســاتید و امــکان گرفت در طــول ت
توســط یکــی از دانشــجویان جهــت بازبینــی و مــرور و همچنین در 
صــورت ایجــاد ســوال، ایجــاد کانــال مجــازی توســط دانشــجویان 
ــر  ــد در ام ــی توان ــه م ــتاد مربوط ــخ از اس ــش و پاس ــرای پرس ب
ــده  ــر کمــك کنن ــا دانشــجوی کمت ــی ب ــری و ایجــاد فضای یادگی
باشــد. در صــورت امــکان اگــر بــه غیــر از دانشــگاه، بیمارســتانهای 
ــند  ــر باش ــی بهت ــزات و فضای ــگاه دارای تجهی ــه دانش ــته ب وابس
مــی تــوان بــا هماهنگــی بــه عمــل آمــده از ایــن فضــا هــا هــم 
اســتفاده نمــود. همچنیــن اســتفاده از فضــای بوجــود آمــده بــرای 
ــا  ــد ب ــی توان ــر م ــح و عص ــای صب ــیفت ه ــازی در ش ــبیه س ش
توجــه بــه حجــم دانشــجویان پاســخگوی آنهــا باشــد. در اتبــاط بــا 
تجهیــزات بــا توجــه بــه گرانــی و عــدم حمایــت مالــی از ســمت 
ــداری  ــزات خری ــظ تجهی ــت حف ــد در جه ــگاه، بای ــران دانش مدی
شــده کوشــید. بــرای حفــظ تجهیــزات بایــد آمــوزش هــای الزم در 
زمینــه حفاظــت و نگهــداری آنهــا هــم بــه اعضــای هیــات علمــی 
و هــم بــه دانشــجویان داده شــود. در صــورت جابجایــی تجهیــزات 
بــا هماهنگــی مســول مربوطــه و آمــوزش دیــده ایــن کار صــورت 
گیــرد. همچنیــن بــا توجــه بــه گرانــی تجهیــزات امــکان تعمیــر آن 
از ســمت شــرکت خریــداری شــده در هنــگام خریــد وجــود داشــته 
باشــد. در ارتبــاط بــا کمبــود نیــروی انســانی مــی تــوان از تجــارب 
ــتگی  ــان بازنشس ــل از زم ــته قب ــی بازنشس ــات علم ــای هی اعض
اســتفاده نمــود. اســتفاده از همــکاران فنــاوری و اطالعــات در زمینه 
آمــوزش سیســتم هــای رایانــه ای و برطــرف کــردن مشــکالت آن 
و همچنیــن اســتفاده از دانشــجویان فــارغ التحصیــل آمــوزش دیده 
بــه عنــوان نیــروی طرحــی جهــت هماهنگــی و کمــك بــه اســاتید 
در انجــام و نظــارت اجــرای ســناریو مــی توانــد از جملــه راهکارهــا 

ــد )11, 13(.   باش

نتیجه گیری
ــاوری شــبیه ســازی براســاس بررســی متــون مــی  اســتفاده از فن
توانــد بــه عنــوان روشــی بــرای آمادگــی دانشــجویان قبــل از ورود 
ــده در  ــرح ش ــش مط ــرد. چال ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــه بالی ب
ایــن مطالعــه شــامل چالــش اســاتید، دانشــجویان، عــدم حمایــت 
ــش  ــن چال ــر ای ــه اکث ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــع ب ــران و مناب مدی
هــا مــی توانــد قابــل رفــع باشــد و نیــاز بــه حمایــت همــه جانبــه 

ــا بررســی ایــن  ــذا پیشــنهاد مــی گــردد مدیــران ب مدیــران دارد ل
ــد ســهم بســزایی در پیشــرفت  ــت خــود مــی توانن ــوراد و حمای م
آمــوزش و کاهــش مشــکالت بالینــی دانشــجویان و اســاتید اشــته 
باشــند. از جملــه محدودیــت هــای ایــن پژوهــش مــی تــوان بــه 
ــی  ــاالت و بررس ــی از مق ــل بعض ــن کام ــه مت ــی ب ــدم دسترس ع

ســایر زبــان هــا بــه جــز فارســی و انگلیســی اشــاره نمــود.       
بررســی متــون نشــان داد کــه چالــش هــای قابــل توجهــی بــرای 
شــبیه ســازی در امــر آمــوزش پرســتاری وجــود دارد. با وجــود اینکه 
در اکثــر متــون بــه مزایــای شــبیه ســازی اشــاره شــده اســت. ولــی 
نیــاز هســت کــه تحقیقــات بیشــتری در زمینــه شناســایی چالــش 
هــای شــبیه ســازی بــا فیدیلیتــی هــای مختلــف انجــام گردد تــا از 
ایــن روش بتــوان بــه عنــوان یــك راهبــرد نویــن تدریــس در امــر 

آمــوزش اســتفاده کــرد.

مالحظات اخالقی
ــرط  ــه ش ــی از جمل ــات اخالق ــی مالحظ ــر تمام ــه حاض در مطالع
ــه  ــا توج ــه اســت و ب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــت م ــت و صداق امان
بــه نــوع و موضــوع مطالعــه، پژوهــش حاضــر، کــد اخــالق نــدارد.

حمایت مالی
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــازمانی م ــچ س ــوی هی ــر از س ــش حاض پژوه

ــه اســت. نگرفت

تضاد منافع 
مولفیــن اظهــار مــی کننــد کــه هیــچ تضــاد منافعــی در چــاپ ایــن 

مقالــه وجــود نــدارد.

سپاسگزاری
مطالعــه حاضــر حاصــل فعالیــت پــروژه تحقیقاتــی کالســی واحــد 
ــگاه  ــتاری دانش ــری پرس ــع دکت ــتاری مقط ــای پرس ــش ه چال
علــوم بهزیســتی و توانبخشــی مــی باشــد و مولفیــن وظیفــه خــود                       
ــرم ایــن  ــد از همــکاری و مســاعدت هــای اســاتید محت مــی دانن
واحــد درســی کــه بــدون حمایــت و راهنمایــی آنهــا، انجــام ایــن 

ــد. ــی نماین ــود، تشــکر و قدردان ــق ممکــن نب تحقی
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