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Abs tract

Introduction: The military as the firs t and larges t incident response team in the event 
of unexpected accidents mus t be able to use their skills and speed of action to ensure 
the safe transfer of casualties and to prevent the aggravation of the injuries for the 
injured.

Objective: The current s tudy aimed to determine the effect of teaching transportation 
of the injured at the accident scene by two methods of role-playing and demons tration 
on awareness, attitude, and performance of soldiers.

Materials and Methods: This quasi-experimental s tudy was conducted in 2020 in 
Mashhad, Iran. Three military units were selected through a randomized allocation. 
These groups were divided into two tes t groups )role-playing and demons tration( 
and a control group. Each group consis ted of 27 soldiers, who were selected through 
purposive sampling. Four 90 min classes regarding teaching the transportation 
of the injured at the accident scene were held for the tes t groups. No intervention 
was performed for the control group. Data collection was performed through 
ques tionnaires of awareness, attitude, and a checklis t of valid and reliable researcher-
made performance. Ques tionnaires and the checklis t were filled before, immediately, 
and two weeks after the intervention. The collected data were analyzed using Chi-
square and One-way ANOVA tes ts.

Results: Although a significant difference was observed between the tes t groups )role-
playing and demons tration( and control group in the awareness and attitude scores 
immediately after and two weeks after the intervention, respectively )P<0.001 and 
P<0.05), no significant difference was found between the performance scores of tes t 
groups and control group immediately and two weeks after the intervention )P>0.05(.

Conclusion: Based on the results of the present s tudy, due to the attractiveness of the 
role- playing and demons tration methods, it is sugges ted to consider new teaching 
methods in the usual training of soldiers in military centers.
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مقاله پژوهشی

احمد رحیمی چیتگر و همکارانمقایسز تأثیر  موزش حمل مصدوم در صحنز حادثز بز دو روش ایفای....

مقایسه تأثیر آموزش حمل مصدوم در صحنه حادثه به دو روش ایفای نقش و نمایش بر دانش، نگرش و عملکرد 
سربازان

احمد رحیمی چیتگر1، *شهال علیاری2، سید امیرحسین پیشگویی3، هنگامه حبیبی4، مسعود خشنودی5

چکیده
مقدمه: نظامیان به عنوان اولین و بزرگ ترین گروه کمک رســان در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه می باشــند. لذا، باید بتوانند با استفاده 
از مهارت و سرعت عمل خود مراقبت های الزم را در خصوص انتقال ایمن مصدوم برای جلوگیری از تشدید آسیب و عوارض ناشی از آن، 

برای افراد حادثه دیده فراهم کنند.
هــدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش حمل مصدوم در صحنه حادثه بــه دو روش ایفای نقش و نمایش بر دانش،  نگرش و 

عملکرد سربازان انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال 1399 انجام  شد. سه یگان از یگان های مستقر در شهر مشهد به 
روش تخصیص تصادفی به سه گروه شامل دو گروه آزمون )ایفای نقش و نمایش( و یک گروه کنترل تخصیص یافت. در هر گروه 27 نفر 
از ســربازان، به صورت در دســترس انتخاب شدند. برای گروه های آزمون چهار جلسه 90 دقیقه ای آموزش حمل مصدوم برگزار شد. برای 
گروه کنترل  مداخله ای انجام نگرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشــنامه های دانش،  نگرش و فهرســت وارسی عملکرد محقق ساخته 
استفاده شد. پرسشنامه ها قبل، بالفاصله  و دو هفته بعد از مداخله تکمیل گردید. براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های پارامتریک با 

سطح معنی داری 0/05 استفاده  شد.
یافته ها: بین میانگیــن نمرات دانش و نگرش گروه های آزمون و گروه کنترل بالفاصله و دو هفته پس از مداخله، تفاوت معناداری وجود 
داشت. به ترتیب )P<0/001 و P<0/05(، درحالی که در حیطه عملکرد بالفاصله و دو هفته پس از مداخله میانگین نمرات گروه های آزمون 

.)P>0/05( و گروه کنترل، تفاوت معنی داری وجود نداشت
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها و جذاب بودن روش های آموزشی ایفای نقش و نمایش پیشنهاد می گردد، در آموزش های معمول سربازان 

در مراکز نظامی روش های نوین آموزشی بیش تر مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی: آموزش، ایفای نقش، حمل مصدوم، سربازان، نمایش
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مقدمه
ایران جزء ده کشور بالخیز دنیا است. حوادثی مانند سیل، زلزله، 
رانش زمین، آتش ســوزی های گســترده از رویدادهایی هستند 
که هر ســاله منجر به مرگ و میر و آســیب های جسمی و روانی 
هزاران انســان می شــوند )1(. در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه 
تعــداد زیادی از نظامیانی که دوره های الزم را دیده اند، حمایت و 

مراقبت های الزم را از افراد حادثه دیده به عمل می آورند )2، 3(. 
از آنجایــی که در بحران ها  با شــرایط ماهیتی محدودیت زمانی، 
خطر زیاد، بی تکلیفی، اطالعات محدود و شرایط استرس زا روبه رو 
هســتیم. در این شــرایط تصمیم صحیح توسط فرد ماهر موجب 
تثبیت وضعیت مصدوم و انتقال ســریع مصدوم خواهد شد )4(. 
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احمد رحیمی گیتچر و حم اراا

دانستن اصول خود امدادی و دگر امدادی در صحنه نبرد، می تواند 
به طور چشمگیری باعث کاهش تلفات و نیز کاستن معلولیت های 
ناشی از جنگ شــود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد 
که دریابیم نبردهای آینده منبســط در مکان و منقبض در زمان 
خواهند بود و چنین خصوصیتی، امدادرســانی به افراد نیازمند را 
در یک پهنه وســیع و در زمان اندک و از سوی یک مرجع خاص 
به نام بهداری یا پرســتاری، عماًل غیر ممکــن خواهد نمود )5(. 
کمک های بهداشــتي یکي از مهم ترین و اولین امدادي است که 
توســط گروه های امداد و نجات به مناطق فاجعه زده مي رســد، 
یکی از این گروه های امداد رســان که نقش به ســزایی در کمک 
رســانی به قربانیان حوادث طبیعی داشــتند، ســربازان بوده اند 
)1، 6(. بــا این حال نتیجه مطالعه وثوقی و همکاران نشــان داد 
که آگاهی نســبت به اقدامات بهداشــتی در شرایط اضطراری در 
57 درصد از ســربازان، متوســط و ضعیف، و نگرش 50 درصد از 
آن ها متوســط بود  )7(. آنچه مسلم اســت، ایفای وظایف نیاز به 
نیروی انســانی متخصص و آموزش دیــده دارد که با علم، دانش، 
مهارت و تجربه خود، پاســخگوی ارائه خدمات بهداشتی درمانی 
باشــد )8(. لذا، نمی توان منتظر شــد تا نظامیان مسئول مراقبت 
ســربازان، به تدریج با قرار گرفتن در موقعیت های بحرانی، تجربه 
الزم را کســب کنند. جهت ایجاد مهارت های الزم در اداره چنین 
موقعیت هایــی نیاز به آموزش گام به گام این مهارت ها و ســپس 
قرار دادن ســربازان در این موقعیت هاست )9(. با توجه به اینکه 
دسترســی به چنین موقعیت هایــی در حالت طبیعی امکان پذیر 
نیست و یادگیری آن نیز در موقعیت ها و محیط های واقعی دارای 
محدودیت هایی از جمله تراکم یادگیرندگان، اســترس یادگیرنده 
در مواجهه اول و در نظر گرفتن حقوق بیماران می باشــد، معموالً 
در چنیــن موقعیت هایی یادگیری به وجــود نمی آید )10(. لذا، 
جهت آموزش این مهارت ها باید از روش های آموزشی جدید بهره 
جســت تا ســرباز با تمرکز بر موقعیت های خطیر بدون ترس از 
صدمــه به بیمار، به نحو بهتری قادر به مواجهه با مصدوم و کمک 
به او باشــد. نتیجه مطالعه نوکومو و همکاران )Nkomo( نشــان 
داد، آموزش ایمن، آســیب های ناشــی از محیط و کار را کاهش 
می دهــد )11(. از میان روش های آموزشي، یکی از روش هایی که 
به طور گســترده برای آموزش مهارت های مختلف استفاده شده، 
مــیتوان به ایفاي نقش اشاره نمود )12(  که یکي از شــیوه های 

نویــن آموزش در حــل دوراهی های بغرنج اســت  )13(. در این 
روش فرد خود را در موقعیت مورد نظر قرار ميدهد و آنگونه 
که الزم است رفتار می کنــد، به این ترتیب او چگونگی برخورد با 
موقعیت هــا و مشکالت موجود در این شرایط خاص را می آموزد. 
هدف این روش آن اســت که با ایفاي نقش، آن موقعیت روشن تر 
شــده و افراد براي بحث در مورد آن تشــویق شــوند. نکته مهم 
این اســت که در این روش افراد می توانند واکنش ها و احساسات 
خــود را آزادانه بیان کنند.  )14(. این روش آموزشــي از اهمیت 
نقش متداول مربیــان می کاهد و یادگیري و گوش دادن به افراد 
همســان را تشویق می کند که بر اســاس عکس العمل های ایجاد 
شده در گروه های همسان می تواند نظرات جدیدي را بیرون آورده 
و جهت هایی در مســیر رشــد و تغییر فراهم آورد  )13(. در این 
روش مربي اطالعاتي را در مورد وضعیتی خاص به فراگیران ارائه 
می دهــد و از آن ها می خواهد تا طوري نقش خود را ایفا کنند که 
گویي در زندگي حقیقي خود بــا چنین واقعه یا رویدادي مواجه 
بوده اند. این کار به آن ها اجازه می دهد تا هرگاه در آینده با چنین 
موقعیت هایی در کار خود مواجه شــدند، بتوانند چنین نقشي را 
مجدداً ایفا کنند  )15(.  البته این روش محدودیت هایی نیز دارد، 
وقت گیر اســت و اگر فراگیر نتواند نقــش خود را خوب ایفا کند، 
موجب از بین رفتن اعتماد به نفس او می شــود، همچنین ممکن 
اســت همه فراگیران فرصت ایفای نقش و شــرکت در فعالیت را 
نداشته باشــند  )12(. از دیگر روش های آموزشی، نمایش است. 
روش نمایش یا فعالیت عملی بر مشــاهده و دیدن اســتوار است. 
با اســتفاده از این روش، مــدرس می تواند مهارتــی را به تعداد 
زیادی از فراگیــران و در طی زمانی کوتــاه ارائه دهد. مهم ترین 
برتری این روش به کار گیری اشیای حقیقی و واقعی در آموزش 
اســت. از روش نمایش برای آموزش هایــی که جنبه عملی دارند 
بیشتر می توان اســتفاده کرد. در این روش اشیاء یا افراد حقیقی 
و واقعی به کار گرفته می شوند و میزان یادگیری افزایش می یابد. 
این روش آموزشــی برای افراد با ســطح تحصیالت پایین مؤثرتر 
اســت )16(. اگر در هنگام تدریس، وســیله یا فرد مورد نظر در 
دســترس نباشد یا دسترسی به آن مشکل باشد می توان از نمونه 
آن استفاده کرد، مثاًل اگر بخواهیم روش صحیح حمل مصدوم را 
به ســربازان آموزش دهیم، بهتر است مصدوم حضور داشته باشد 
ولی در صورت عدم دسترسی به آن، می توانیم از موالژ یا عکس یا 
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مصدوم شبیه سازی شده استفاده کنیم )16-18(. البته این روش 
آموزشی نیز همانند سایر روش های آموزشی محدودیت هایی دارد. 
شایع ترین مشکالتی که اساتید در کالس های عملی با آن مواجه 
هســتند  شامل: خراب شدن یا شکســتن تجهیزات، نرسیدن به 
نتایج صحیح در آزمایش ها یا نمایش ها، نداشــتن استاد یا مربی 
کافی که بتواند به نظارت و راهنمایی دانشجویان بپردازد، ناامیدی 
و رنجــش یادگیرندگان به دنبال اتفاقات فوق می باشــد )17(. با 
آموزش مهارت های دگر امدادی از جمله حمل مصدوم به روشی 
صحیح و مؤثر، می توان بســیاری از آسیب ها را که حّتی گاه جان 
مصدومان را تهدید می کند، برطرف کرد و یا کاهش داد. در نهایت 
با توجه به اینکه مطالعات مختلف نشان داده است که آموزش به 
روش هــای متداول منجر به تغییر نگرش نمی شــود )19-21( و 
روش آموزشی ارجح در این خصوص مشخص نیست، این پژوهش 
با هدف مقایسه تأثیر آموزش حمل مصدوم در صحنه حادثه به دو 
روش ایفای نقش و نمایش بر دانش،  نگرش و عملکرد ســربازان 

وظیفه انجام شد.

مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال 1399 با 
جامعه پژوهشــی سربازان سه یگان نظامی مستقر در شهر مشهد 
انجام  شــد. پس از کسب مجوز از باالترین مقام مسئول و ورود به 
محیط پژوهش، واحدهای پژوهش بر اســاس معیارهای ورود به 
مطالعه انتخاب شدند. پژوهشگر توضیحات الزم را در زمینه مطالعه 
به سربازان ارائه داد و در صورت تمایل آنان به شرکت در مطالعه 
از آن ها رضایت آگاهانه کتبی کســب نمود. همچنین در صورت 
عدم تمایل سربازان، آن ها می توانستند به مطالعه وارد نشده و این 
امر تأثیری در مدت یا نحوه خدمت ســربازی نداشت. معیارهای 
ورود به مطالعه شامل داشــتن تمایل به شرکت در مطالعه، عدم 
ســابقه در گذراندن دوره های کمک های اولیــه یا آموزش حمل 
مصدوم، عدم شــرکت هم زمان با مداخله در دوره های آموزشــی 
مشــابه، کســب نمره کمتر از 60 درصد از پرسشنامه های دانش، 
نگرش و فهرســت وارسی عملکرد و باقی ماندن حداقل دو ماه از 
پایان خدمت ســربازی بود. همچنین معیارهاي خروج از مطالعه 
نیز شــامل: عدم تمایل به ادامه همکاری در مطالعه و غیبت بیش 
از یک جلسه آموزشی از جلسات مداخله بود. محاسبه حجم نمونه 

با در نظر گرفتن خطای نــوع اول 0/05، توان آزمون 80 درصد، 
 G-power اندازه اثر 1، خطای واریانس 1 و با استفاده از نرم افزار
نســخه 3 تعداد 25 نفر برای هر گروه محاسبه شد که با احتساب 
احتمال ریــزش 10 درصدی، تعداد 27 نمونه در هر گروه تعیین 
گردید. گروه های مداخله آموزشــی )ایفای نقش و گروه نمایش( 
و گــروه کنترل از بین مراکز آموزش نظامی ارتش در مشــهد به 
صورت تخصیص تصادفي ســاده انتخاب شدند. بدین صورت که 
نام مراکز آموزشــی در کیســه ای ریخته شد و مقرر گردید اولین 
انتخــاب به گروه ایفاي نقش، دومین انتخــاب به گروه نمایش و 
ســومین انتخاب به گروه کنترل تخصیــص یابد. بنابراین، از بین 
مراکز، 3 مرکز انتخاب شــدند. بدین شکل امکان تبادل اطالعات 
بین گروه ها نیز منتفي گردید. ســپس 27 نفر از سربازان )جمعاً 
81 نفر ســرباز( از هر پادگان در صورت دارا بودن معیارهاي ورود 
به صورت در دسترس وارد مطالعه گردیدند. به علت عدم تمایل به 
ادامه همکاری در مطالعه و غیبت بیش از یک جلســه آموزشی از 
جلسات مداخله از هر گروه سه نفر ریزش یافت و در نهایت تعداد 

نمونه ها به 72 نفر تقلیل یافت )هر گروه 24 نفر(.
طي یک مطالعه کتابخانه ای وسیع، محتواي آموزشي بر اساس به 
روزترین رفرنس های معتبر، طبق نظر اســاتید راهنما و مشاورین 
تنظیم شد. براي تعیین اعتبار و محتواي آن، از 10 نفر از اعضای 
هیئت علمي و مدرســین درس فوریت های پزشــکی نظرخواهي 
گردید و بعد از اعمال نظرات اصالحي، محتوای آموزشــی نهایی 
در قالب یک جزوه آموزشــی تهیه شد. سپس بر اساس محتوای 
آموزشی، طرح درس کاملی جهت آموزش حمل مصدوم برای هر 

گروه تدوین گردید.
ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های اطالعات دموگرافیک، 
دانش، نگرش و فهرست وارسی عملکرد بود. پرسشنامه اطالعات 
دموگرافیک مشــتمل بر 6 سؤال در مورد سن، سطح تحصیالت، 
وضعیت اقتصادی، وضعیت تأهل، محل ســکونت و مدت خدمت 
بود. جهت ســنجش دانش، نگرش و عملکرد سربازان پرسشنامه  
محقق ســاخته مورد اســتفاده قرار گرفت. بدیــن صورت که بر 
اساس محتوای آموزشــی تدوین شده پرسشنامه طراحی شد که 
شــامل سه بخش ذیل بود: الف( پرسشــنامه سنجش دانش: این 
پرسشنامه شامل 20 سؤال بود که به صورت سؤاالت صحیح، غلط 
و نمی دانم جهت ســنجش دانش سربازان جهت حمل مصدومین 
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توسط پژوهشگر طراحی شده بود. برای پاسخ صحیح به هر سؤال 
امتیاز 1، پاسخ  غلط و پاسخ نمی دانم امتیاز 0 تعلق گرفت. بدین 
ترتیب حداقل نمره این قسمت، صفر و حداکثر آن 20 بود. کسب 
نمره باالتر نشــان دهنده دانش بیشتر سربازان در خصوص حمل 
مصدومین بود. ب( پرسشــنامه ســنجش نگرش: جهت سنجش 
نگرش ســربازان در خصوص حمل مصدوم از پرسشــنامه ای که 
توسط پژوهشــگر طراحی شد، اســتفاده گردید. این پرسشنامه 
حاوی 20 گویه است که با مقیاس 4 تایی لیکرت طراحی و به کار 
گرفته شــد. طیف لیکرتی شامل کاماًل موافقم، موافقم، مخالفم و 
کامــاًل مخالفم بود که به هر یک به ترتیــب نمرات 4، 3، 2 و 1 
داده شــد. البته در این پرسشنامه گویه های 3، 6، 13، 16 و 17 
بالعکس امتیازدهی شــد زیرا جهت گویه هــا منفی بود. حداقل 
امتیاز پرسشنامه نگرش 20 و حداکثر 80 بود. ج( فهرست وارسی 
عملکرد: این فهرســت وارسی مشتمل بر 30 سؤال با مقیاس سه 
نقطــه ای )انجام کامل، انجام ناقص، عدم انجام( جهت ســنجش 
عملکرد سربازان در خصوص حمل مصدومین بود که به هر سؤال 
نمره ای از صفر )عدم انجام( تا 2 )انجام کامل( تعلق گرفت و دامنه 
نمرات از صفر تا 60 بود. کســب نمره باالتر نشــانه عملکرد بهتر 
ســربازان بود. نظرات 10 نفر از اســاتید و صاحب نظران دانشکده 
پرســتاري آجا ابتدا در پرســش نامه لحاظ گردید و سپس روایی 
پرســش نامه فوق توســط ایشــان تائید گردید. همچنین جهت 
تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش باز آزمایي استفاده شد؛ بدین 
صورت که پرسشــنامه در دو نوبت با فاصله دو هفته توســط 10 
نفر از ســربازان تکمیل شــد و نمرات حاصل با هم مقایسه شد. 
ضریب همبستگي بین نمرات حاصل از دو بار اجراي پرسشنامه با 
اســتفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن مقایسه گردید؛ که مقدار 
آن برای پرسشــنامه آگاهي 0/84 و پرسشنامه نگرش 0/83 بود 
که از میزان باالیی برخوردار بود. جهت بررســی همسانی درونی 
پرسشــنامه از آزمون آلفای کرونباخ اســتفاده شد؛ که این مقدار 
برای پرسشنامه آگاهي 0/71 و پرسشنامه نگرش 0/78 بود که از 
میزان قابل قبولی برخوردار بود. پایایی فهرست وارسی عملکرد نیز 
به روش توافق نظر بین دو ارزیاب انجام شــد. براي انجام این کار 
ارزیاب و کمک پژوهشگر یک مشاهده را هم زمان، مستقل از هم 
و در شرایط یکسان برای 10 سرباز غیر از واحدهای پژوهش انجام 
دادند. سپس از آزمون کاپا )t kappa Tes( جهت بررسی استفاده 

شــد که مقدار آن 0/71 تعیین شد. پژوهشگران برای انجام پیش 
آزمون پرسشــنامه اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه های سنجش 
دانش و نگرش در خصوص حمل مصدومین را در اختیار سربازان 
قرار دادند تا آن را تکمیل نمایند. ســنجش عملکرد سربازان نیز 
بدین صورت انجام شــد که وسایل مورد نیاز از جمله موالژ و آتل 
را در یک اتاق قرار داده و فهرســت وارســی انواع حمل مصدوم 
توســط کمک پژوهشــگر که آگاهی از گروه ها نداشت، برای هر 
یک از واحدهای پژوهش به صورت انفرادی تکمیل گردید. سپس 
آنالیز آماری در خصوص آن ها انجام شد. پس از آنالیز نتایج پیش 
آزمــون و اطمینان از اینکه اطالعات جمعیت شــناختی و میزان 
دانش، نگرش و عملکرد بین ســه گروه معنی دار نیست، مداخله 

آموزشی انجام گرفت.
مداخلــه در هر دو گــروه ایفای نقش و نمایش در چهار جلســه 
90 دقیقه ای )هفته ای دو جلســه( در شیفت صبح در محل سالن 
نقاهت گاه مرکز نظامی برگزار شد. مدرس دانشجوی کارشناسی 
ارشد پرستاری اورژانس و دارای 13 سال سابقه کار در بخش های 
مختلف از جمله آی ســی یو و سی سی یو و اورژانس بود و واحد 
درسی روش تدریس را گذرانده بود. در گروه ایفای نقش آموزش 
بر اساس سناریوهای )هر جلسه بر اساس یک سناریو و در مجموع 
ســه سناریو( از پیش تهیه شــده در 7 مرحله شامل: گرم کردن 
گروه، گزینش شــرکت کنندگان، پردازش صحنه، آماده ساختن 
مشــاهده گران، نمایش، بحث و ارزشــیابی و تجارب مشترک و 

تعمیم ارائه گردید.
بدین ترتیب که قبل از اجرای ایفای نقش سربازانی که عالقه مند 
بودنــد، انتخاب و نقش های مصدوم و امدادگر به آن ها داده شــد 
و ایفاگران نقش یک ســاعت قبل از شروع آموزش، نقش خود را 
آموزش دیده و تمرین کردند. پژوهشگر صحنه نمایش را بر اساس 
نظر شرکت کنندگان مبني بر نیاز به حضور افراد خاص یا وسایل 
خاص براي ایفاي بهتر نقش، آماده نمود و مجدداً نقش مصدوم و 
امدادگر بازگو شــد. از مشاهده گران )سایر سربازان( خواسته شد 
که دقیقه سناریوها را مشاهده کرده و بعد از اجرا، رفتار ایفاگران 
نقش و تصمیم آن ها و نیز نزدیکي ایفاي نقش به واقعیت را مورد 
قضاوت قرار دهند. همچنین از آنان خواســته شد تا با استفاده از 
قلم و کاغذی که در بســته آن ها قرار داده شــده، نکات عمده را 
که طي هر نقش از نظر آن ها وجود دارد، بر روي کاغذ یادداشــت 
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کنند. سپس سناریو توســط ایفاگران نقش )سربازان ایفا کننده 
نقش مصدوم و امدادگر( اجرا شــد. بعد از اتمام اجرا، از مشاهده 
گران خواسته شــد، نحوه حمل مصدوم را مورد بحث قرار دهند 
و نیز نکات عمده را که یادداشــت کرده اند، ذکر کرده و در مورد 
مهم تریــن آن ها به بحث و گفتگو بپردازنــد. پس از بیان نظرات 
سربازان، پژوهشگر به جمع بندی نظرات و تأکید بر نقاط ضعف و 
قوت ســرباز اجرا کننده نقش پرداخت. همچنین سایر نکات مهم 
در حمل مصدوم که در ضمن بحث به آن ها اشــاره نشــده بود را 
مطرح نمود. در انتهاي جلسه از شرکت کنندگان خواسته شد که 
اگر موقعیت هایی شبیه به سناریوهاي اجرا شده در مدت خدمت 
به خاطــر دارند، تعریف کنند تا با این عمــل به طور جدی تر به 
مشکالت عدم حمل مصدوم به شــیوه صحیح، فکر کنند. شایان 
ذکر است که ســناریوها زیر نظر اعضای طرح تحقیقاتی، طراحی 
شده و به تائید 5 نفر از مدرسین گروه فوریت های پزشکی رسید.

روش تدریــس در گروه نمایش همانند گروه ایفای نقش در قالب 
چهار جلســه 90 دقیقه ای )هفته ای دو جلسه(، در محل مسجد 
مرکز نظامی منتخب، در 4 مرحله شامل: آمادگی، توضیح، نمایش 
و تجربه و سنجش اجرا شــد )16(. بدین ترتیب که ابتدا مدرس 
هدف از تدریس را دقیقاً مشــخص کرد و وســایل کار را قبل از 
اجرای نمایش در کالس درس آمــاده نمود. مدرس حداقل چند 
بار قبل از شروع تدریس، وسایل مورد نمایش را بررسی نمود و با 
آن تمرین کرد تا مطمئن شود که وسیله مورد نظر صحیح و سالم 
است و او آمادگی کار کردن با آن را دارد. مدرس هدف های تعیین 
شده را به شکل روشــن به سربازان توضیح داد و سپس دقیقاً به 
توضیح آنچه ســربازان باید حین یا پــس از نمایش انجام دهند 
پرداخت. نحوه و علت انجام دادن عمل را توضیح داده و وســایلی 
را که ممکن بود در ضمن عمل با آن برخورد کنند تشــریح کرد. 
البته ســعی شد نکات مهم و اساسی بیشتر مورد تأکید باشد و در 
ضمن، سؤاالتی که مدرس انتظار داشت سربازان در پایان تدریس 
پاسخ دهند مطرح نمود تا موجب جلب توجه فراگیران به نمایش 
گردد. پژوهشگر خود به عنوان مدرس روش حمل مصدوم را ابتدا 
بر روی موالژ و ســپس با کمک سرباز در نقش مصدوم اجرا کرد. 
در پژوهش حاضر پس از اتمام تدریس، چند نفر از ســربازان و در 
صورت وجود فرصت زمانی همــۀ آن ها روش حمل آموزش داده 
شــده را تکرار و تمرین کردند. روش انجام کار در دیاگرام شماره 

1 خالصه شده اســت. جهت قدردانی از سربازانی که در مطالعه 
شــرکت کردند )در هر دو گروه(، با هماهنگی قبلی و کسب اجازه 
از رئیس مرکز، برای شــرکت کنندگان، 2 روز مرخصی تشویقی 

درخواست گردید.
 برای گروه کنترل هیچ  مداخله ای انجام نگرفت. ولی پرسشنامه های 
دانش، نگرش و فهرســت وارســی عملکرد قبل و بعد از مطالعه 
تکمیل شــد. جهت رعایت اصول اخالقی جزوه طراحی شده بعد 
از اتمام مطالعه در اختیار آنان قرار گرفت و برای افرادی که هنوز 
دوره سربازی آنان تمام نشــده بود، دوره آموزشی حمل مصدوم 
اجرا شد. در مرحله بعد از مداخله، پرسشنامه ها در اختیار سربازان 
قــرار گرفت تــا آن را تکمیل نمایند، همچنین جهت ســنجش 
ماندگاری یادگیری ســربازان پرسشــنامه های فوق، دو هفته بعد 
از اتمــام مداخله نیز در اختیار آن ها قرار گرفت تا آن ها را تکمیل 
کننــد. ضمناً در هر دو مرحله پس آزمون نیز فهرســت وارســی 
عملکرد جهت ســنجش عملکرد واحدهای مورد پژوهش توسط 
کمک پژوهشگر تکمیل گردید. بعد از جمع آوری داده ها، ابتدا وارد 
نرم افزار SPSS نسخه ی 21 شد. قبل از انجام آزمون ها با استفاده 
 Kolmogorov–Smirnov( از آزمون کولموگروف اســمیرنوف
t Tes( توزیع نرمال داده ها مورد تائید قرار گرفت )P< 0/05( و با 

استفاده از آزمون های آماری دقیق آنوای یک طرفه، کای اسکوئر 
و آزمون آنالیز واریانــس اندازه های تکراری مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گرفت.
این پژوهش توسط کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی 
آجا با کد اخالق IR.AJAUMS.REC. 1399. 169. مورد تائید 
قرار گرفت. در پژوهش حاضر، مشــارکت کنندگان آزاد بودند در 
هر مرحله که تمایل دارند از پژوهش خارج شوند. پژوهش حاضر 
صدمه جانی و روانی بر مشارکت کنندگان نداشت همچنین سایر 
مفاد بیانیه هلسینکی و اصول اخالق نشر )COPE( از مالحظات 

اخالقی مورد توجه در مطالعه حاضر بودند.
یافته ها

میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 22/7 سال بود. اکثریت 
آنان مجرد )70/8 درصد( و ســاکن شــهر )81/9 درصد( بودند. 
میانگین مدت خدمت سربازان 10/4 ماه بود. بررسی ویژگی های 
دموگرافیکی نظیر ســن، وضعیت اقتصادی، وضعیت تأهل، محل 
سکونت و مدت خدمت در دو گروه مداخله )ایفای نقش و نمایش( 
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و کنترل نشان داد که ســه گروه از نظر ویژگی های دموگرافیک 
اختالف معنی داری با هم نداشــتند )P< 0/05 (، سه گروه از نظر 

مشخصات دموگرافیک همگن بودند )جدول 1(.
همان طور که در جدول شــماره 2 نشان داده شده است، تفاوت 
معنــی داری بین میانگین نمرات دانــش واحدهای مورد پژوهش 
در ســه گروه کنترل، نمایش و ایفای نقش قبل از مداخله وجود 
نداشــت، لذا، گروه ها همگن بودند )P=0/38(. در حالی که بین 
میانگیــن نمرات دانش گروه های آزمون )نمایش و ایفای نقش( و 
گروه کنترل بالفاصله و دو هفته پس از مداخله، تفاوت معناداری 
وجود دارد )P<0/001(. مقایســه میانگین نمــرات دانش قبل، 
بالفاصلــه و دو هفته پس از مداخله واحدهــای مورد پژوهش با 

اســتفاده از آزمون آنوای اندازه های تکراری در گروه های کنترل و 
نمایش تفاوت معناداری را نشان نمی دهد. این بدان معناست که 
بیــن میانگین نمرات دانش قبل، بعــد و دو هفته پس از مداخله 
در گروه های کنترل و نمایش تفاوت معنادار وجود ندارد. اگر چه 
در گروه ایفای نقش اختالف معناداری بین میانگین نمرات دانش 
 .)P<0/001( قبل، بعد و دو هفته پس از مداخله مشــاهده شــد
همانطور که در جدول شماره 3 ارائه شده است. مقایسه میانگین 
نمرات نگرش قبل از مداخله، بین سه گروه تفاوت معناداری نشان 
نمی دهند. اگر چه مقایســه میانگین نمرات نگرش بین سه گروه 
نشــان می دهد کــه بالفاصله و دو هفته پــس از مداخله، تفاوت 
معناداری وجود دارد )P<0/05(. مقایســه میانگین نمرات نگرش 

به علت عدم تمایل به ادامه 
همکاری در مطالعه و غیبت 
بیش از یک جلسه آموزشی 

از جلسات مداخله از هر 
گروه سه نفر ریزش یافت 
و در نهایت تعداد نمونه ها 
به 72 نفر تقلیل یافت )هر 

گروه 24 نفر(.

تعیین جمعیت مورد مطالعه )81 نفر(

جمعیت واجد شرایط مطالعه )81 نفر(

ورود به طرح )81 نفر(

تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و یک گروه کنترل

برگزاری پیش آزمون گروه نمایش برگزاری پیش آزمون گروه ایفای نقش
برگزاری پیش آزمون 

گروه کنترل

بدون هر گونه مداخله آموزش حمل مصدوم، گروه آموزش به روش ایفای 
نقش، طی 2 هفته متوالی به صورت 4 جلســه، 90 

دقیقه ای توسط پژوهشگر و کمک پژوهشگر

آموزش حمل مصدوم، گــروه آموزش به روش 
نمایش، طی 2 هفته متوالی به صورت 4 جلسه، 
90 دقیقه ای توسط پژوهشگر و کمک پژوهشگر

مقایسه اثربخشی شیوه ی آموزش بالفاصله و 2 
هفته بعد از مداخله

برگزاری پس آزمون گروه 
کنترل

مقایسه اثربخشی شیوه ی آموزش بالفاصله و 2 
هفته بعد از مداخله

تحلیل داده ها )72 نفر(

دیاگرام 1- فرآیند انجام مطالعه
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قبل از مداخلــه، بالفاصله و دو هفته پــس از مداخله واحدهای 
مورد پژوهش با اســتفاده از آزمون آنــوای اندازه های تکراری در 
گروه های کنترل، نمایش و ایفای نقش تفاوت معناداری را نشــان 
نمی دهــد. این بدان معناســت که بین میانگیــن نمرات نگرش 
قبــل، بعد و دو هفته پس از مداخله هیــچ یک از گروه ها تفاوت 
معنادار وجود ندارد. جدول شماره 4 در خصوص عملکرد سربازان 
طراحی شده اســت. آزمون آنوای یک طرفه نشان داد که تفاوت 
معنــی داری بین میانگین نمرات عملکرد واحدهای مورد پژوهش 
در ســه گروه کنترل، نمایش و ایفای نقش قبل از مداخله وجود 
نداشت، لذا، گروه ها همگن بودند )P=0/45(. بالفاصله و دو هفته 

پــس از مداخله نیز میانگین نمــرات گروه های کنترل، نمایش و 
ایفای نقش، تفاوت معناداری نشان نداد )P>0/05(. در خصوص 
نتایج درون گروهی جدول فوق نشانگر آن است که آزمون آنوای 
اندازه هــای تکراری، اثبات کننده عدم وجــود اختالف معناداری 
میانگیــن نمرات عملکرد واحدهای مــورد پژوهش قبل مداخله، 
بالفاصلــه و دو هفته پس از مداخله در گروه های کنترل و نمایش 
می باشد. اگر چه مقایسه میانگین نمرات قبل، بعد و دو هفته پس 
از مداخله، در گروه ایفای نقش تفاوت معناداری را نشان می دهند 

.)P<0/001(

جدول 1- مشخصات دموگرافیک گروه های مداخله )ایفای نقش و نمایش( و کنترل
نوع آزمون و سطح گروه هامتغیرها

معناداري
ایفای نقش 

تعداد )درصد(
نمایش تعداد 

)درصد(
کنترل تعداد 

)درصد(

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

)79/2( 19
)20/8( 5

)62/5( 15
)37/5( 9

)70/8( 17
)29/2( 7

آزمون کای اسکویر
X2= 1/6

P = 0/443

محل سکونت

شهر
روستا

)75( 18
)25( 6

)91/7( 22
)8/3( 2

)79/2( 19
)20/8( 5

آزمون کای اسکویر
X2= 2/4

P= 0/295

وضعیت اقتصادی

کمتر از حد کفاف
در حد کفاف

بیشتر از حد کفاف

)25( 6
)66/6( 16
)8/4( 2

)8/4( 2
)87/5( 21
)4/1( 1

)33/4( 8
)62/5( 15
)4/1( 1

آزمون کای اسکویر
X2= 5/19
P= 0/268

مدت خدمت )ماه(
میانگین )انحراف معیار(

 آنوای یک طرفه )1/6( 7/8)3/8( 14/2 )4/7( 9/4ماه
f=0/15

P=0/801

سن )سال( میانگین 
)انحراف معیار(

آنوای یک طرفه )1/34( 22/83)1/35( 22/79)1( 22/66سال
f =0/11
P=0/890
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جدول 2- مقایسه میانگین نمرات دانش قبل از مداخله، بالفاصله بعد از مداخله و دو هفته پس از مداخله واحدهای مورد پژوهش در 
سه گروه ایفای نقش، نمایش و کنترل

میزان نمرات دانش

گروه

قبل از مداخله
بالفاصله بعد از 

مداخله
دو هفته پس از 

مداخله
آزمون آنالیز واریانس 

اندازه های تکراری

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

ایفای نقش
39/832/9450/335/4549/503/62F=47

P <0/001

نمایش
40/132/541/295/2940/633/28F = 0/54

P = 0/581

کنترل
39/643/0243/756/6643/135/63F = 0/39

P = 0/676
نتیجه آزمون آنوای یک 

طرفه
F = 0/96
P = 0/386

F =35/2 
P<0/001

F = 75/65
P<0/001

جدول 3- مقایسه میانگین نمرات نگرش قبل از مداخله، بالفاصله بعد از مداخله و دو هفته پس از مداخله واحدهای مورد پژوهش در 
سه گروه ایفای نقش، نمایش و کنترل

 میزان نمرات نگرش
قبل از مداخلهگروه

بالفاصله بعد از 
مداخله

دو هفته پس از 
مداخله

آزمون آنالیز 
واریانس 

اندازه های 
تکراری

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

ایفای نقش
36/54/8638/927/3436/467/16F=1/10

P= 0/337

نمایش
36/176/0938/796/0438/084/96F = 1/35

p =0/266

کنترل
35/935/1937/496/2736/096/26F = 0/66

p =0/517

نتیجه آزمون آنوای یک 
طرفه

F = 0/45
P = 0/640

F = 3/68
P = 0/030

F = 3/35
P = 0/041
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جدول 4- مقایسه میانگین نمرات عملکرد قبل مداخله، بالفاصله و دو هفته پس از مداخله واحدهای مورد پژوهش در سه گروه ایفای 
نقش، نمایش و کنترل

میزان نمرات عملکرد
گروه

بالفاصله بعد از قبل از مداخله
مداخله

دو هفته پس از 
آزمون آنالیز واریانس مداخله

اندازه های تکراری
انحراف میانگین

انحراف میانگینمعیار
انحراف میانگینمعیار

معیار

33/384/6439/62434/665/22ایفای نقش
F=  7/54
P <0/001

34/923/7636/885/6436/215/48نمایش
F = 0/93
P = 0/396

34/384/7637/745/7935/575/02کنترل
F = 1/44
P = 0/242

نتیجه آزمون آنوای 
یک طرفه

F = 0/78
P = 0/459

F = 1/97
P = 0/147

F = 0/61
P = 0/546

 بحث و نتیجه گیری
این مطالعه با هدف مقایســه تأثیر دو روش آموزشی ایفای نقش 
و نمایش بر دانش، نگرش و عملکرد ســربازان مراکز نظامی شهر 
مشهد انجام شــد. طبق نتایج اختالف معنی داری بین گروه های 
آزمون )نمایش و ایفای نقش( و کنترل در دانش، نگرش و عملکرد 
قبل از انجام مداخله وجود نداشــت )P>0/05(. درنتیجه گروه ها 
قبل از انجام مداخله همگن بوده اند؛ بنابراین می توان گفت، نتایج 
به دست آمده با احتمال بیشتری مربوط به مداخالت انجام شده 
است. مقایســه میانگین نمرات گروه های آزمون )نمایش و ایفای 
نقش( و کنترل، نشــان دهنده آن است که بین میانگین نمرات 
دانش بالفاصله و دو هفته پس از مداخله، تفاوت معناداری وجود 
دارد )P<0/001(. نتایج به دســت آمده با مطالعات شــهبازی، 
حاجی زاده، چگنی و هوکو )Hoque( همخوانی دارد )22-19(. 
شــهبازی و همــکاران در یک مطالعه نیمــه تجربی و به صورت 
نمونه گیری طبقــه ای، 132 نفر از کارکنان نظامی را به دو گروه 
مساوی )66 نفر در هر گروه( آموزش به روش سخنرانی و آموزش 
همراه با مانورهای جنگی تقسیم نمود. نتایج حاصل از مقایسه دو 
گروه قبل و بعد از مداخله نشــان داد که بین دو گروه سخنرانی 
و گروه عملی تفاوت معنــاداری وجود دارد )19(. چگنی مطالعه 
تجربی و دو گروهی را با هدف بررسي تأثیر آموزش دگر امدادی 
در بحران بر دانش، نگرش و عملکرد ســربازان یگان های نزاجا در 
شهر خرم آباد انجام داد. برای گروه مداخله شش جلسه دو ساعته 

آموزش دگر امدادی توسط محقق برگزار شد. برای گروه مقایسه 
 مداخله ای از ســوی محقق انجام نگرفت و آموزش گروه مقایسه 
طبق روال ســابق انجام شــد. بعد از مداخله آموزشــی، اختالف 
معنی داری بیــن دو گروه آزمون و مقایســه در میانگین نمرات 

دانش وجود داشت )21 (.
در حیطه نگرش مقایســه نمرات نگرش بالفاصله و 2 هفته پس 
از مداخله واحدهــای مورد پژوهش با اســتفاده از آزمون آنوای 
یک طرفه در گروه های آزمــون )نمایش و ایفای نقش( و کنترل 
تفاوت معناداری را نشــان داد که این نتیجه با نتایج پژوهش های 
حاجی زاده و چگنی همســو نیست )20 و 21(. چگنی مطالعه ای 
با هدف بررســي تأثیر آموزش دگر امــدادی در بحران بر دانش، 
نگرش و عملکرد سربازان و حاجی زاده مطالعه ای با هدف بررسی 
تأثیر بسته های آموزشــی دگر امدادی بر میزان آگاهی و نگرش 
همســران کارکنان نظامی در مواجهه با زلزله انجام دادند. در هر 
دو مطالعــه، تغییر معنی دار آماری در نگرش شــرکت کنندگان 
مشاهده نشد. به نظر می رســد ممکن است، علت این تفاوت در 

گروه هدف و نوع روش آموزشی استفاده شده باشد.
در خصوص نمرات عملکــرد بالفاصله و دو هفته پس از مداخله 
میانگین نمــرات گروه های آزمون )نمایش و ایفای نقش( و گروه 
کنترل، تفاوت معناداری مالحظه نشــد )P>0/05(. این نتیجه با 
 ،)De Lorenzo & Abbott( نتایج چگنی، دی لورنــزو و آبوت
نــوروزی، مناقب و عظیمی همســو نمی باشــد )21، 26-23(. 
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عظیمــی و همــکاران مطالعه ای با هدف مقایســه تأثیر آموزش 
مهارت محدودسازی حرکت ســتون فقرات بیماران آسیب دیده 
ناشــی از حوادث ترافیکی به روش شبیه سازی و تلفیقی )شبیه 
ســازی- تئوری( با روش سنتی بر عملکرد پرســتاران عملیاتی 
اورژانس تهران انجام دادند. در مرحلــه بالفاصله بعد از مداخله، 
میانگین ســطح مهارت های بالینی افراد گروه شبیه سازی به طور 
کاماًل محسوســی نســبت به گروه کنترل بیشــتر شده  بود و در 
مرحله پیگیری که دو مــاه بعد از آموزش بود، گروه های مداخله 
)شــبیه سازی و تلفیقی( از ســطح مهارت بالینی باالتری نسبت 
بــه گروه کنترل برخــوردار بودند )26(. در مطالعــه دی لورنزو 
و آبــوت )De Lorenzo & Abbott( 150 ســرباز وظیفــه از 
دانشــکده ارتش تگزاس ایاالت متحده آمریکا به  صورت تصادفی 
به دو گروه مداخله )81 نفر( و کنترل )69 نفر( تقسیم شدند. در 
گروه مداخله، آموزش ها با استفاده از روش خود راهنما، بحث در 
گروه های کوچک، اســتفاده از مولتی مدیا و فرصت برای تقویت 
مهارت های روانی حرکتی انجام شد. در گروه کنترل آموزش ها از 
طریق سخنرانی و مطالعه منابع اجرا شد. نتایج نشان داد میانگین 
نمره معیار رتبه بندی داخلــی و ثبت ملی تکنیک های اورژانس 
پزشــکی در ســربازان گروه مداخله به صورت آماری معنی داری 
بیشــتر از ســربازان گروه کنترل بود )23(. در مطالعه چگنی و 
همکاران نیز در نمرات عملکرد احیا قلبی ریوی در مراحل پیش 
آزمــون و پس آزمون گــروه مداخله اختــالف معنی داری وجود 
داشت، ولی در گروه مقایسه، اختالف معنی داری دیده نشد )21(. 
با وجودی که روش های آموزشی مورد استفاده در مطالعه حاضر 
)نمایش و ایفای نقش( از روش های بســیار مناسب برای آموزش 
حیطه عملکرد محســوب می شــوند ولی در این مطالعه اختالف 
معنی دار نشــده اســت. نمره عملکرد گروه کنترل با وجودی که 
هیچ گونه  مداخله ای نداشتند، ولی بالفاصله و 2 هفته پس از پیش 
آزمون، افزایش یافته است. به دلیل اینکه شرکت کنندگان در این 
مطالعه همگی تحصیالت باالتر از دیپلم  داشــتند، احتماالً انجام 
پیش آزمون انگیزه ای در آنان برای مطالعه بیشتر فراهم نموده و 
سبب جستجو در منابع و کسب اطالعاتی در خصوص نحوه حمل 
مصدوم شده است لذا، نمره عملکرد گروه کنترل افزایش یافته و 
نتیجه نهایی عدم اختالف معنی دار بین گروه ها بوده است. عالوه 
بر تأثیر احتمالی سطح تحصیالت شــرکت کنندگان در مطالعه 

به نظر می رســد زمان آموزش )4 جلسه 90 دقیقه ای( نسبت به 
مهارت هایی که باید آموزش داده می شد کم بوده است. 

در ایفاي نقش چهار عنصر تفکر، احساسات، بصیرت و عملکرد 
درگیر هستند و این عوامل در کنار هم باعث افزایش تأثیر ایفاي 
نقش در آموزش مهارت ها می شــود. با بازنگري ایفاي نقش، افراد 
به فکر فرو می روند که در هر ایفاي نقشي، بر اساس موقعیت آن، 
چه اتفاقي ميافتد. این مرحله به اندازه اجراي نمایش در آموزش 
مؤثر است؛ زیرا با بحث کردن، یــاد گیرنــده عملکرد خود را در 
ذهن تجزیه و تحلیل ميکند و ارتباط آن را با سایر موقعیت هایی 
که در عمل داشته است، پیدا می کند )12(. با وجودی که ایفاي 
نقش، مدت هاســت به عنوان راهي براي ایجاد تغییرات نگرشــي 
شــناخته شده است و فراگیران می توانند بینشي عمیق نسبت به 
نگرش ها، ارزش ها و ادراکات خود به دســت آورند )27( ولی در 
مطالعــه حاضر با وجودی که میانگین نمره نگرش در گروه ایفای 
نقش بالفاصله و دو هفته بعد از آموزش افزایش داشــته ولی این 
افزایش به لحاظ آماری معنی دار نبوده اســت. احتماالً مدرس در 
کنار آموزش مهارت حمل مصدوم می بایســتی فرصت بیشتری 
در خصوص بحث و تبادل نظر در مورد نگرش نســبت به اهمیت 
حمل مصدوم نیز صــرف می نمود. همچنین نتایج مطالعه حاضر 
نشــان داد مقایســه میانگین نمرات آزمودنی ها در حیطه دانش، 
نگرش و عملکرد، قبل، بالفاصله و دو هفته  بعد  از مداخله در گروه 
نمایش تفاوت معناداری را نشان نمی دهد. نتایج مطالعه حاضر در 
گروه نمایش با مطالعــه نوروزی و همکاران )24( و چگنی )28( 
همخوانــی ندارد. این مغایرت را می توان به نقص در آموزش های 
داده شــده در گروه نمایش که به دلیــل محدودیت های موجود 
به دالیل زمانی )شــیوع بیماری کرونا در زمان انجام مداخالت( 
و مکانــی )محدودیت های خاص مراکز نظامی( نســبت داد که 
در کیفیــت آموزش های داده شــده مؤثر بوده انــد. همچنین به 
نظر می رســد طول مدت آموزش )4 جلســه 90 دقیقه ای( کم 
و محتوای آموزش زیاد بوده اســت. شــاید یکي از دالیل مؤثرتر 
بودن روش ایفاي نقش نســبت به روش نماش، مشارکت بیشتر 
فراگیران و واقعی تر بودن فرآیند آموزش براي آن ها باشــد. روش 
آموزشــي ایفاي نقش باعــث برانگیختن افراد بــه تفکر در مورد 
نقش ایفا شده می شــود، لذا، این روش نسبت به سایر روش های 
آموزشي مؤثرتر است. این الگوي تدریس در ساده ترین سطح خود 
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به شــکلي عملي به مسائل می پردازد و ریشه هایی در ابعاد فردي 
و اجتماعي آموزش دارد. بنابراین می توان گفت که جریان ایفاي 
نقش نمونه ای زنده براي رفتار انساني فراهم می آورد که فراگیران 
از آن به عنوان ابزاري براي درک احساســات و به دســت آوردن 

بینش خاص نسبت به ارزش های خود استفاده می کنند )29(.
 با توجه به اینکه هدف نهایی از یادگیری حمل مصدوم در صحنه 
حادثه کسب مطالب پیچیده و به کارگیری آموخته ها در حوادث 
و بحران ها اســت، با توجه به یافته هــای مطالعه حاضر، مبني بر 
تأثیرگذای بهتر روش آموزشــي ایفاي نقش ســربازان در زمینه 
حمل مصدوم و از طرفي پایین بودن هزینه های اجرایي این روش 
آموزشــي و جذاب بودن این روش توصیه می شود جهت آموزش 
حیطه عملکرد از روش تدریس ایفای نقش استفاده گردد. با توجه 
به موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران و نقش 
مؤثر نیروهای مســلح در زمان بحران و همچنین شرایط خدمتی 
نیروهای مســلح که الزم است جهت وقوع بحران آمادگی داشته 
باشــند، پیشنهاد می شود اســاتید، برنامه ریزان و صاحب  نظران 
مراکز نظامی در راســتاي آموزش امدادهای پیش بیمارســتانی 
خصوصــاً آموزش حمل مصدوم در دوره های آموزشــی مختلف، 
روش آموزشــي نوین را به طور جامــع بگنجانند تا فراگیران که 
شامل سربازان و دیگر افراد نظامی حاضر در این مراکز می باشند 
با بهره گیری از این روش های آموزشــي، توانایي خود را در زمینه 

ارائه بهتر، ســریع تر و جامع تر خدمــات در مواقع بحران افزایش 
دهند. ارائه اطالعات مناســب و کافی از طریق برنامه آموزشــی 
منسجم و برگزاری کالس های آموزشی همراه با تأکید بر آموزش 
عملی بسیار سازنده بوده و گامی مؤثر در جهت افزایش آگاهی و 
نگرش سربازان می باشد. پیشنهاد می گردد مطالعات بیشتری در 
خصوص تأثیر روش های آموزشی نمایش و ایفای نقش بر عملکرد 
یا مهارت های عملی با زمان آموزش )تعداد جلســات( بیشــتر و 

محتوای آموزشی کمتر طراحی و اجرا گردد.

تشکر و قدردانی
این مقاله منتج از پایان نامه دانشــجویی مقطع کارشناسی ارشد 
رشــته پرستاری اورژانس اســت که در آذر ماه 1399 به شماره 
ثبت 169 تصویب شده است. پژوهشگران بر خود الزم می دانند از 
همکاری صمیمانه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، 
اساتید محترم دانشکده پرســتاری و مامایی آجا، روسای محترم 
مراکز نظامی دخیل در این طرح پژوهشــی و کارکنان این مراکز 

خصوصاً سربازان وظیفه تشکر و قدردانی نمایند.

تضاد منافع
 بدین وسیله نویســندگان تصریح می نمایند که هیچ گونه تضاد 

منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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