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مقدمه
تحول علوم و تکنولوژی ،موجب تحول در ساختار زندگی بـشر
و نظام های سياسی حاکم بر جهان شده است .علـوم و فنـون
نظامی از اين تحوالت بینصيب نمانده و اين پيشرفت ها ،شکل
جنگها را از فرم کالسيک به جنـگ هـای نـوين و نامتعـارف
تبديل کرده است ( .)1سالح های شيميايی از وحـشيانه تريـن
جنگ افزارهايی است که مورد استفاده قرار گرفته است (2و.)3
در جنگ جهانی اول استفاده از گاز کلر توسط آلمان هـا عليـه
فرانسوی ها و انگليسی ها منجر به پنج هـزار کـشته و پـانزده
هزار مصدوم شد (2و .)4بيشترين آسيب شـيميايی در جنـگ
جهانی اول به سربازان روسی وارد شد که تلفات آنان بـال بـر
پنجاه هزارکشته و پانصد هزار مصدوم بود .علـت ايـن تلفـات
کمبود امکانات حفاظتی و ضعف در آموزش بود (3و .)5آمارهـا
همچنين نشان میدهد که در جنـگ جهـانی اول  73درصـد
سربازان انگليسی مواجهه يافتـه بـا عوامـل شـيميايی دچـار
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برونشيت مزمن شده بودند .همچنين يک مطالعـه آينـده نگـر
نشان داد که  1247سرباز انگليسی که در جنگ جهانی اول به
دليل عدم استفاده از وسايل حفاظت فردی دچار مسموميت با
گازهای شيميايی شده بودند ،به علت ابتال بـه سـرطان ريـه و
پلور درگذشتند ( .)6در مطالعه باللی و همکاران ( )7در سـال
1366روی  323رزمنده مواجهه شده با سالح شيميايی انجـام
دادند شيوع  37درصدی عوارض تنفسی در آنها ديده شد.
اين طور به نظر می رسد که عوارض تنفسی بزرگترين مـشکل
جانبازان شيميايی است و اسـتفاده از ماسـک بـه تنهـايی در
کاهش ضايعات کشنده بيماری نقش موثری دارد (.)8
کشتاری با وسعت حمله شيميايی در حلبچه ،در تاريخ کـاربرد
سالح های شيميايی از زمان اولين حمله شـيميايی آلمـان در
سال  1315با گاز کلر تاکنون بی سابقه بوده است (3و.)3
محافظتهای فردی و جمعی اولين قدم دفاعی در برابر آلودگی
با عوامل شيميايی است .برای محافظـت کارکنـان نظـامی در
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برابر عوامـل شـيميايی ،موثرتـرين وسـيله اسـتفاده از لبـاس
شيميايی ،ميکروبی ،هسته ای با ماسک است .لبـاس اسـتاندارد
شيميايی ،ميکروبی ،هستهای )NBC(1لباسی است که در برابر
هوا نفوذپذير و در برابر عوامل شيميايی نفوذناپذير است (.)13
هنگام مواجهه با گازهای شـيميايی در جنـگ تحميلـی فقـط
 3703درصدرزمندگان از ماسک و  43درصد از پوشش به طـور
کامل و صحيب استفاده کرده و بقيه يا استفاده نکرده و يـا بـه
طور ناقص ،اين وسايل را بکار برده بودند ( .)11در صورتی کـه
در اکثر کـشورهای پيـشرفته از نظـر علـوم نظـامی ،آمـوزش
حفاظت فردی و حفظ آن در زمان صلب از اهداف برنامه دفاعی
آنان است ( .) 12عدم رعايت حفاظـت فـردی مناسـب توسـط
رزمندگان ايران در جنگ تحميلی خصوصاً عدم ماسکگذاری و
آموزش ناکافی حفاظت فردی بـا وجـود همـراه داشـتن ايـن
امکانات ،ايران را بزر ترين قربانی سـالح شـيميايی در دنيـا
کرده است (3و14و.)15
احتشامی( )16آموزش منظـم و برنامـه ريـزی کـافی را کليـد
آمادگی درحمالت شيميايی می دانـد .غنجـال ( )17در مقالـه
مروری خود تحت عنوان مـديريت بهـداری رزمـی در پدافنـد
جنگ های نوين ،حفاظت از نيروهای درمانی در مقابل صدمات
غيرمتعــارف در برخــورد بــا مــصدومان و يــا هنگــام کــار در
محيطهای آلوده ،برگزاری دوره های آمـوزش بـرای نيروهـای
نظامی و غيرنظامی درگير را از اهداف مديريت بهـداری رزمـی
میداند .حاج احدی ( )18در مطالعه خود در سال  1381که به
مرور تجربيات  15نفر از مسئوالن بهداری سپاه در دوران دفاع
مقدس (عمليات والفجر ) 13می پـردازد ،نـشان داد کـه عـدم
آگاهی الزم در استفاده از ماسـک هـای شـيميايی ،ميکروبـی،
هسته ای (ش.م.ه) باعث افزايش مصدومان شيميايی شـد و در
نهايت پيشنهاد می کند که تمام نيروهای بهداری از امدادگر تا
پزشک متخصص قبل از اعزام مـی بايـستی آمـوزش ش.م.ه را
بگذرانند.
اولين امدادگران در بحران درتيـم درمـانی نيروهـای نظـامی،
پرستاران می باشند .پرستاران به عنـوان خـط مقـدم امـداد و
نجات هدف اين طرح میباشند ( .)13پرستار بر اساس نگرش و
عملکرد ناشی از آن تحت قـضاوت قـرار مـی گـيرد ( .)23در
شبيه سازی تالش بر اين است که شرايط يادگيری آن قـدر بـه
شرايط واقعی نزديک شود که مفاهيم آموخته شده ،قابل انتقال
به جهان واقعی شود (21و22و .)23در نهايت بايد گفت با توجه
به موقعيت استراتژيک ايران و روحيه ظلمستيزی مردم ايران و
وجود گروهکهای تروريستی و دشمنانی که درصدد ضربه زدن
به نظام مقـدس جمهـوری اسـالمی ايـران هـستند ،آمـوزش
حفاظت فردی که يکی از مهمترين اجزای دفاع شيميايی است
( )24به پرستاران که در صف اول امداد ونجات هستند ضرورت
دارد ( .)13از روش هــای برتــر آمــوزش در پرســتاری ،روش
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شبيه سازی می باشد و از روش هـای مرسـوم و سـنتی ،روش
سخنرانی در کالس درس است .با مروری بر مطالعات گذشـته
مشخص گرديد که نتايج مطالعات در مـورد تـاثير روش هـای
نوين و سنتی يادگيری در آموزش پرستاری با يکديگر تناقـ
دارد و ضرورت مطالعه در اين زمينه احساس میشد .همچنيـن
در پژوهش های قبلی انجام شده ،برتری اين دو روش در زمينه
آموزش حفاظت فردی نسبت به هم بررسی نشده است .از اين
رو ،با انجام اين پژوهش ،روش برتر شناخته و برای دانشجويان
پرستاری پيشنهاد میشود.
روش کار
پژوهش حاضر يک مطالعه کارآزمايی آموزشـی اسـت کـه بـه
بررسی  84نفر (دو گروه  42نفره) از دانـشجويانی کـه واحـد
پرستاری نظامی را در دانشکده پرستاری آجا 2نگذرانده بودنـد
پرداخت .دانشجويان بـه روش تـصادفی سـاده بـه دو گـروه
سخنرانی و شبيهسازی تقسيم شدند .با وجـود جلـب موافقـت
مشارکت کنندگان در ورود و ادامـه مطالعـه 6 ،نفـر از گـروه
شبيه سازی در طول مطالعه از پژوهش خارج شـدند .در گـروه
سخنرانی (روش سنتی)  42نفر ودر گروه شبيهسـازی  36نفـر
حضور يافتند.
ابزار گردآوری اطالعات شامل  2بخش بود .بخـش اول شـامل
اطالعات جمعيت شناسـی واحـدهای پـژوهش و بخـش دوم،
پرسشنامه نگرش مشتمل بر  25گويه که با توجه به احساسات،
عقايد و افکار دانشجويان در مورد حفاظت فـردی در حمـالت
شيميايی در پنج گزينه بسيار موافقم تا بسيار مخالفم ،درطيـف
ليکرتی طراحی شده بود .امتياز هر يک از گزينه های ليکرت از
1تا  5و حداقل و حداکثر امتيازات به ترتيب از  25تا  125بود.
جهت تعيين روايی محتوای پرسشنامه ،سواالت پرسشنامه بـه
 15نفر از اساتيد کارشناس اين فن داده شـد و بـا توجـه بـه
نظرات آنها تغييراتی در گويههای پرسشنامه نگرش اعمال شد.
جهت تعيين روايی صوری ،پرسشنامه به  13نفر از دانـشجويان
داده شد و جمالتی که به نظر دشوار میرسيد يا دارای ابهـام و
يا با هدف پژوهش تناسـب نداشـتند ،اصـالح گرديـد .پايايـی
درونی پرسشنامه با  15نمونه دانشجو به روش آزمون مجدد 3به
مدت 13روز و همسانی درونی پرسشنامه نگرش با آزمون آلفای
کرونباخ تعيين شد .ضريب پيرسون پرسـشنامه نگـرش3076و
( ) P=30783معنادار بود .ضـريب آلفـای کرونبـاخ پرسـشنامه
نگرش3035گزارش شد.
پس از اخذ مجوز کميته اخالق در پـژوهش از دانـشگاه علـوم
پزشکی ارتش جهموری اسالمی ايران ،ابتـدا در هـر دو گـروه
پيش آزمون انجام شد و سپس مداخالت بـر حـسب تخـصيص
1-uclear Biological Chemical- NBC
-2ارتش جمهوری اسالمی ايران
3- test-re test
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افراد به گروه های آزمايش و کنترل صورت گرفت .بـه منظـور
کاهش اثر يادآوری فوری پس از سـپری شـدن دو هفتـه از
مداخله ،پس آزمون در هر دو گروه انجام گرديد .مداخله گـروه
آزمون در محيطی شبيهسازی شده مشابه با آنچه فـرد ممکـن
است در محيط واقعی با آن مواجه شـود انجـام شـد .محيـط
شبيهسازی شده در اين پژوهش شامل اتاقک شيشه ای با ابعاد
5در 5متر و مجهز به انواع تجهيزات حفاظت فـردی از قبيـل
ماسک ضد گاز ،لباس محافظ ،دستکش و ...بود ،اين فضا ،اتاق
گاز نام دارد .اتاق گاز هيچ منفذ خروجی و ورودی بـرای هـوا
ندارد .در اين اتاق معموالً گاز اشکآور پخش میشود ولـی بـه
دليل رعايت اصول اخالق پژوهش در ايـن مرحلـه از گـاز ی
بی خطر استفاده شد .مداخله در گروه کنترل به صـورت ارائـه
محتوای آموزشی به روش سخنرانی در يکـی از کـالس هـای
دانشکده پرستاری دانـشگاه علـوم پزشـکی ارتـش جمهـوری
اسالمی ايران انجام شد.
داده ها با استفاده از آمار توصـيفی (ميـانگين ،انحـراف معيـار،
فراوانی نسبی و فراوانی مطلق) و آمار تحليلـی ( tمـستقلt ،4

زوجی ،5آزمون دقيق فيـشر 6و مربـع کـای )7مـورد تجزيـه و
تحليل قرار گرفتند .الزم به ذکر است کليه متغيرهای پژوهـش
با توجه بـه آزمـون کولموگـرو اسـميرنوف 8از توزيـع نرمـال
برخوردار بودند.
يافتهها
دو گــروه ســخنرانی و شــبيه ســازی از نظــر متغيرهــای
جمعيت شناختی و خصوصيات فردی با يکديگر همگن بودند و
آزمون های آماری مربع کای و فيشر تفاوت معنـاداری را بيـن
اين دو گروه نشان نداند ( .)P>3035بـه منظـور دسـتيابی بـه
هدف مطالعه يعنی تعيين و مقايسه سطب نگـرش دانـشجويان
پرستاری در دو گروه سخنرانی و شبيهسازی قبل از مداخله ،در
ابتدا بـا آزمـون شـاپيرو ويلـک و کولموگـراف اسـميرنوف بـا
 P>3035توزيع نرمال در دو گروه تاييد شد .سپس از آزمون t
مستقل جهت مقايسه ميـانگين نمـره نگـرش در هـر يـک از
گروههای شبيه سازی و سخنرانی در دو مرحله پيش آزمـون و
پس آزمون استفاده شد کـه در هيچيـک از دو مرحلـه فـوق

جدول شماره  :1مقايسه میانگین نمره نگرش دو گروه سخنرانی و شبیه سازی طی دو مرحله
گروه

میانگین نمره نگرش پیش آزمون

میانگین نمره نگرش پس آزمون

شبیهسازی

132084 ±30334

132075 ±30643

سخنرانی

33071±110348

135023±13076

P value

30177

3028

اختالفی بين دو گروه شبيه سازی و سـخنرانی از نظـر نمـره
نگرش مشاهده نشد( .جدول .)1
همچنين برای مقايسه ميانگين نمره نگرش در دو گروه شـبيه
سازی و سخنرانی در مرحله قبل و بعد از مداخله از آزمـون t

زوجی استفاده شد و تفاوت آماری معناداری قبل و بعد مداخله
در گروه شبيه سازی وجود نداشته است .يعنی اينکه مداخله در
نگرش گروه شبيهسازی ،اثر کمی داشـته اسـت ،امـا در نمـره
نگرش گروه سخنرانی در مرحله قبـل و بعـد مداخلـه تفـاوت

جدول شماره  :2مقايسه میانگین نمره نگرش در دو گروه سخنرانی و شبیه سازی قبل و بعد از مداخله
گروه

میانگین نمره قبل از مداخله

میانگین نمره بعد از مداخله

P value

شبیه سازی

132086±30334

132075±30643

3032

سخنرانی

33071±110348

135023±13076

30333

آماری معناداری وجود داشته است .يعـنی اينکـه مداخلـه در
نگرش گروه سخنرانی تاثير داشته است(.جدول .)2
بحث و نتیجهگیری
نتايج مطالعه حاضر نشان داد با وجود عـدم تـفـاوت آمـاری
معنادار در نتايج نمرات نگرش دو گروه ،افزايـش نـگـرش در
گروه سخنرانی نسبت به حفاظت فردی پس از مداخله وجـود
داشته است؛ ولی در گروه شبيه سازی پس از مداخله افـزايـش
نگرش وجود نداشت .افزايش نگرش در گروه اجـرای آمـوزش
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سنتی با مطالعات سابقی و وطنپرست همخوانی دارد .سابـقـی
نتيجه گيری کرد روش سخنرانی مـوجـب افـزايـش نـگـرش
شرکتکنندههای پژوهش میگردد ولی نتايـج آن بـا روش
آمـوزشی جـديـد الکتـرونيـک ،تفـاوت آمـاری معناداری ندارد
4-Independent t-tests
5- Paired t-test
6-Fisher's exact test
7-chi-square
8-Kolmogorove smirnov
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(  .)26،25وطنپرست هم به اين نتيجه می رسـد کـه روش
سخنرانی موجب افزايش نگرش در نمونـه هـای پـرسـتـاری
می گردد ولی نتايج آن با تاثير روش مجازی که از روش هـای
نوين تدريس است ،تفاوت آماری معناداری ندارد(.)26
نتايج پژوهش حاضر مبنی بر عدم تاثـيـر مـداخلـه آمـوزش
شبيه سازی بر نگرش با مطالعه نوابی ريگی همخوانـی نـدارد.
نوابی ريگی ( )27مطالعه خود را به صورت دو گروهه با بررسی
اثر دو روش آموزش (سخنرانی و شبيهسازی) بر نگرش کارايی
الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتار خودآزمايی پستان بـه
صورت قبل و بعد روی  133دبير در شهر زاهـدان در سـال
 1388انجام داد .او دريافت تغييرات نمره نگرش قبل و بعد از
آموزش در هر دو گروه با آزمون  tزوجی معنادار بوده است .در
صورتی که در مطالعه حاضر ،روش شبيه سازی موجب افزايش
نگرش نشد .مطالعه فضلجو ( ) 28که با هدف ت ثير مشـاهـده
زنده (نوعی شبيه سازی است) و روش سخنرانی بـر نـگـرش
دانشجويان پرستاری مرکز جامع روانپزشکی استان يزد نسبت
به الکتروشوک بود ،نشان داد نمرات نگرش دانشجويان تفـاوت
معنادری با هم نداشته است و حتی ميانگين نمرات نگرش در
گروه شبيه سازی بيانگر ايجاد نگرش منفی در دانشجويان نيـز
بوده است .بنابراين ،مطالعه حاضر بـا پـژوهـش فضـل جـو
همخوانی دارد.
اگرچه در تمامی اين موارد روش سنتی با روش هـای ديـگـر
آموزش مقايسه شده است اما در اکثر آنها میتوان به همـگـن
بودن روش سنتی با روش های جديد پی برد که مطالعه حاضر
نيز مويد همين مطلب است .عدم برتری روش شبيهسازی بـر
روش سنتی در اين مطالعه را میتوان به داليل زير ارتباط داد:
 -1دانشجويان شرکت کننده در پژوهش ،نگرش مثـبـتـی در
مورد استفاده از ابزارهای حفاظت فردی داشته اند و ظـاهـر ًا
آموزشهای رسمی و غيررسمی در سالهای قبل از ورود بـه
دانشگاه تاثيرگذاری مطلوبی بر نگرش در مورد اسـتـفـاده از
وسايل حفاظت فردی ايجاد کرده است-2 .نمرات نگرش گروه
آموزش سنتی قبل از مداخله نسبت به گروه شبيه سـازی در
سطوح پايينتری قرار داشتند -3 .با وجود آنکه پـژوهـش هـا
نشان دادهاند که شبيهسازی برای ايجاد عالقه و جذابيت موثـر
است ،اما نسبت به روشهای سنتی(سخنرانی) از تاثير کمتری
برخوردار است .همچنين شبيه سازها برای مهارتهای عمـلـی
مناسبتر از مهارتهای ذهنی انـد ( -4 .)22،23خـوگـيـری
دانشجويان به روشهای مرسوم آموزشی ،میتواند در ابـتـدا
مقاومت در برابر آموزش با سبکی جديد پديد -5 .مـاهـيـت
شبيه سازی انجام شده در اين پژوهش مربوط به موقعيتهـای
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نامتعارف مانند جنگ و يا عمليات تروريستی است و اين مطلب
می توانسته با ايجاد استرس تا حدودی موجب نگرش مـنـفـی
شده باشد -7 .ناآشنايی و نامانوس بودن دانشجويان با محـيـط
شبيه سازی در مدت کوتاه مداخله می توانسته برنوع نگرش آنها
موثر باشد .به دليل منحصر به فرد بودن اين مداخله تـوصـيـه
میشود پژوهشهای مشابهی با مدت زمان مداخله طوالنـی تـر
طراحی و اجرا گردد -8 .منحصر به فرد بودن شبيهسازی انجام
شده در اين پژوهش (شبيه سازی زنده) میتواند زمينه جديدی
از تغييرات نگرش را ايجاد کرده باشد.
پژوهش حاضر نشان داد ،اگر چه نمرات نگرش روش سخنرانـی
از روش شبيه سازی باالتر بود ولی در نهايت ،نـتـايـج دوگـروه
تفاوت چندانی از لحاظ آماری با هم نداشت .ولی پژوهشگر بـا
تکيه بر تجارب محققان ،استفاده از روش شبيهسازی در آموزش
پرستاران نظامی در امر حفاظت فردی را پيشنهاد می کـنـد و
معتقد است که به کارگيری اين گونه روشها منجر به ارتـقـای
کيفيت آموزش پرستاران نظامی و بحران میگردد .ايـن روش
آموزشی در مقايسه با ساير روشها برای فراگيری مهارت هـای
ارتباطی روشی موثر و بینظير است که میتواند وسيلهای بـرای
تغيير نگرش در يادگيرندگان نيز باشد .در نهايت با استفـاده از
آموزش به کمک شبيهسازی میتوان مهارتهای تصميمگيری و
تفکر انتقادی يادگيرندگان را تقويت نمود .به طور کلی میتوان
گفت که استفاده از شبيه سازی هنگامی موثرتر است که همـراه
با روشهای سنتی به کار برده شود( .)22يعنی شبيهسازی بـه
عنوان مکملی برای روشهای سنتی به حساب می آيـد .ارائـه
فرصت به شرکتکنندگان بعد از تجربه شـبـيـه سـازی بـرای
مقايسه نتايج با زندگی واقعی ،تشويق يادگيرندگان به صحـبـت
درباره باورها واحساس شان در حين شبـيـه سـازی ،تشـويـق
يادگيرندگان به صحبت درباره شباهت تجربه با واقعيت و بحـث
درباره فعاليت های آينده که می تواند بر پايه تجربه شبيهسـازی
انجام شود همه میتواند در ايجاد نگرش مثبت کمک کند(.)33
از محدوديت های اين مطالعه می توان به نبود پژوهش مشـابـه
در اين زمينه و نبود يک پرسشنامة استاندارد در ايـن حـوزه
اشاره کرد.
تشکر و قدر دانی
اين مقاله مستخرج از پاياننامه کارشناسیارشـد مـی بـاشـد.
نويسندگان برخود الزم می دانند از معاونت آموزش دانشـکـده
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا ،سرکار خانم روشـنـدل و
رياست دانشکده ش.م.ه مرکز آموزش پشتيبانی نيروی زميـنـی
ارتش جمهوری اسالمی ايران ،جناب سرهنگ رضوی به جهـت
همکاری در اجرای اين طرح تشکر و قدردانی نمايند.
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Comparison of the effects of conventional and simulation teaching methods on nursing students’ attitude in Personal protection in chemical attacks
Ebadi M (MSc), Sharififar ST (MSc)*, Zareiyan A (Ph.D)
Abstract
Introduction:Reviews the history of human warfare especially in recent wars indicate many countries as hidden and apparent have access to the chemical, biological and nuclear warfare. In our
country, Government of Iraq used Widely 92 time's mustard against Iranians. We are still Witness
complications among victims of chemical weapons. Protections of individual and collective are the
first step defense against contamination by chemical agents. Failure to proper personal protective
by Iranians in Iraqi imposed war against Iran Especially the lack of mask making and or Lack of
training and Culture of personal protective despite having Equipment has led victim biggest of
chemical warfare on the world. This study was designed to compare the effect of conventional and
simulation training on nursing students’ attitude in Personal protection in chemical attacks.
Methods:In this training trials study Comparison of the effects of conventional and simulation
teaching methods on nursing students’ attitude in Personal protection in chemical attacks. 87
nursing students Army University of Medical Sciences were selected and allocated randomly to
two groups of simulation and conventional Education. Data collection included a researcher-made
questionnaire consisting of two sections including demographic information and questionnaire to
assess their attitude. Questionnaires were completed by nursing students before and two weeks after education. Its validity was determined by content validity method and its reliability by test/
retest. Data was analyzed using descriptive and interpretive statistical methods and SPSS version
20.
Results:Attitude scores means in the two methods of simulation and conventional education
changed from 102/86 and 99/71 (P=0/177) before education to 102/75 and 105/29(P=0/280) after
education. Mean scores of attitude in the conventional method significantly increased after education (P<0/05). But there was no significant difference between the two methods concerning
knowledge scores means.
Conclusion:The present study showed that educational are necessary for increasing attitude.but
there was no significant difference between the two methods concerning attitude scores means in
Personal protection in chemical attacks.
Keywords:personal protection, simulation method, conventional method, attitude
*Corresponding author: Faculty of Nursing, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Email: s_sharififar@yahoo.com

87

33  تابستان0  سال دوم0  شماره سوم0 فصلنامه پرستار و پزشک در رزم

