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 خالصه

 خصوص ه افزایش سطح آگاهی افراد و ب. شودپزشکی محسوب می های یتفورآسپیراسیون جسم خارجی یکی از  :مقدمه

 ایفای آموزش یرتأث تعیین با هدف  مطالعهاین  لذا .باشد مؤثردر پیشگیری و کاهش خفگی ناشی از آن  تواند یمآموزان دانش

  .خارجی انجام شد جسم آسپیراسیون با مواجهه آنان معلمان و آموزاندانش عملکرد بر نقش

آموزان متوسطه دوره اول و  که جامعه پژوهش آن شامل کلیه دانش ی استتجرب یمهناین مطالعه از نوع  :هامواد و روش

. انتخاب شدند یا چندمرحله یا خوشه تصادفی یگیرنمونه معلم همان مدرسه به روش 82و  آموز دانش 82. معلمان آنان بود

ها قبل، بالفاصله و یک ماه بعد از  نمونهعملکرد . .گردید برگزار آموزشی جلسه سه قالب درایفای نقش  صورت به آموزشی مداخله

تی ، تی مستقل هایآزموناستفاده از و با شد  ارزیابیر هیملیخ سوالی در زمینه اجرای مراحل مانو 82لیست  مداخله توسط چک

 .فت بررسی قرار گرمورد  های تکراری زوج و آنالیز واریانس با اندازه

بالفاصله و یک ماه  آموزانمعلمان و دانش عملکردنتایج نشان داد که آموزش از طریق ایفای نقش باعث افزایش نمره  :هایافته

آموزان و معلمان  آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات قبلی نشان داد که میانگین نمره عملکرد دانش .بعد از مداخله شد

 . (>220/2p)داری بیشتر از قبل از مداخله بود یمعن طور بهمداخله  از بعدبالفاصله و یک ماه 

را در مورد آسپیراسیون جسم  ها آنمعلمین آموزان و  دانش و عملکرد ها مهارتتوانست  روش آموزش ایفای نقش :گیرینتیجه

مداوم  آموزش هایکارگاه و ها کالس با برگزاری گردد یمپیشنهاد  .خارجی نسبت به قبل از آموزش به نحو چشمگیری باال ببرد

  .ه شودداد افزایش جامعه اقشار کلیه آگاهی ها آموزش این بازپخش به ها آن تشویق و معلمان، و آموزاندانش به

 ، معلم، آسپیراسیون جسم خارجی آموزانایفای نقش، دانش: کلیدی هایاِژهو



 خیرمند و همکاران فاطمه                                                                                                                       موزان و معلمانآ دانش عملکرد بر نقش آموزش ایفای

 6931 تابستان  ،2دهم، شماره یاز دوره                                                                13           سالمت جامعه                                                                                       

 مقدمه

خارجی، تننفس و ینا استنشناج اجسنام     آسپیراسیون جسم 

در واقع، انسنداد راه  . [0]خارجی به داخل دستگاه تنفسی است

هننوایی توسننط یننک جسننم خننارجی، یننک و ننعیت بحرانننی  

در افراد در تمنام سننین    تواند یمزندگی است که  دکنندهیتهد

ساله به علت حنس کنجکناوی کنه از     0-3به ویژه در کودکان 

انسنداد راه هنوایی توسنط    . رخ دهدشود  طریق دهان ار اء می

گزارش همراهنان منددجو، بیشنتر در     بر بنایک جسم خارجی 

مینزان آسپیراسنیون جسنم    . [8]دهند  یمهنگام صرف غذا رخ 

عنواملی همونون سنن، جننس، عوامنل       ریتنأث خنارجی تحنت   

ی فرهنگنن وی، عوامننل فصننلی جیرافیننا ی  مننذهب واعتقننادی 

میلینون   5/8 بنا  یتقره در ایاالت متحده آمریکا سناالن . [3]است

مورتنالیتی  . [4]رنند یگ یمن این حادثنه قنرار    ریتأثکودک تحت 

ناشننی از آسپیراسننیون جسننم خننارجی در مطالعننات مختلنن   

و همکاران در پاکستان بیش Akhter . متفاوت ذکر شده است 

کنودک بنا آسپیراسنیون جسنم      35درصد مورتالیتی بین  2از 

که در چنین مورتنالیتی   در حالی . [5]خارجی را گزارش کردند

متحننده آمریکننا در  تاالیننا درو  [6]ذکننر شننده اسننت% 01/2

کودک در سنال بنه    3222تا  522مطالعات اخیر ذکر شده که 

 .[7]اند دادهاین دلیل جان خود را از دست 

خدمات سالمت  دهندگان ارا هافزایش آگاهی اقشار جامعه و 

قوه تهدید نقش مهمی در کاهش خطر این و عیت بال تواند یم

 در مهمی بسیار نقش مدرسه از طرفی،. کننده زندگی ایفا کند

 ایفنا  نوجوانی و کودکی دوران بحرانی مراحل در سالمت ارتقا

 نینز  و مهارت نگرش، آموز، دانش شخصیت تواند یم که کند یم

همتنا و   یبن مدرسنه فرصنتی    .[2]بخشند  بهبنود  را آنان آگاهی

ی سالمت کودکنان  و ارتقاجایگاهی اساسی برای بهبود زندگی 

 اجتمناعی،  نیازهنای  رفنع  منظنور  بنه  .[1]و نوجواننان اسنت  

 و معلمنین  آمنوزش  بایند  کودکان، بهداشتی و روانی آموزشی،

ی هنا  گنروه  از معلمین .[2]گیرد قرار مدنظر نناآ مداوم تقویت

 شک بدون .باشند یجامعه م سالمت سطح ارتقای بر تأثیرگذار

 بنر  عنالوه  آمنوزان داننش  بنه  معلمنین  توسنط  آمنوزش  ارا نه 

 اینن  انتقنال  موجنب  آمنوزان، داننش  آگناهی  بنر  تأثیرگنذاری 

 ارتقای منظور این به .شد خواهد ها خانواده سطح به ها آموزش

 اهمینت  حنا ز  بسنیار  بهداشت مربیان و معلمین آگاهی سطح

 آمنوزش  داده اسنت،  نشنان  تحقیقنات  کنه  طوری به. باشد یم

 و معلمنان  وینژه در  بنه  آگناهی  زایشاف های راه از یکی تواند می

 انتقنال  نظنر  از را اوقنات  بیشنترین  کنه  باشد بهداشت مربیان

 نقنش  .[00, 02]گذراننند  منی  آموزان دانش باآموزشی مطالب

 صنحیح  رفتارهنای  تثبینت  و آمنوزش  در معلمنین  و مندارس 

 .[03, 08]تأثیرگذار است هابیماری از پیشگیرانه و بهداشتی

های و سال 0110-0111ی ها سالیسه در کشور ایرلند مقا

ی اخیننر تعننداد  هننا سننالنشننان داد کننه در   8224-8222

های انجام شده جهت خروج جسنم خنارجی بنه     برونکوسکوپی

والندین، منراقبین و    خصوصا دلیل آموزش مناسب عموم مردم 

اینن مسنهله بنه دلینل آمنوزش      . ، کاهش یافته استها خانواده

ناشنی از   رین م وباالی مرگ  اجباری عموم مردم در مورد خطر

بننوده  هننا آنآسپیراسننیون جسننم خننارجی و افننزایش آگنناهی  

مانور هیملیخ، فشار شنکمی،  نربات پشنت و فشنار     . [2]است

یی هسنتند کنه   مانورها نیتر عیشاوارد کردن بر قفسه سینه از 

. شنوند  یمن جهت حذف اجسام خارجی آسپیره شنده اسنتفاده   

ی قبننل از ورود اطرافیننان جهننت حننذف جسننم خننارج تننالش

سریع یک ناظر  اقدام وی اورژانس پزشکی به صحنه ها نیتکنس

با دانش دقیق جهت بهبود قربانیان آسپیراسنیون بسنیار مهنم    

دو روش ساده  ربه زدن به پشنت و منانور هیملنیخ     .[8]است

ی منورد  ا رحرفنه یغچنانوه توسط کارکننان بهداشنتی و افنراد    

 .[04]کودکان را نجات دهد زندگی تواند یماستفاده قرار گیرد 

ی مختلفنی اسنتفاده   ها روشبرای اجرای آموزش سالمت از 

بنه سنخنرانی، بحنث در     تنوان  یمن  هنا  آنکه از جمله  شود یم

ی کوچک، ایفای نقش، اجرای نمنایش، نمنایش فنیلم،    ها گروه

انتخناب روش مناسنب   . [05]مطالب چاپی و غیره اشاره نمنود 

خاب روش آموزشی بایسنتی  در انت. آموزشی حا ز اهمیت است

ی، راحتی کار، افزایش کیفینت  ریپذ انعطافی، اثربخشبه هزینه 

گزیننه در   نیتنر  مهنم اگنر چنه   . و در دسترس بودن توجه کرد

ی هزینه برنامه هم مهم اسنت  اثربخشآموزش کیفیت است اما 

و بایستی بین کیفیت محصول و هزینه آموزش تعامنل برقنرار   

  .[06]شود

یی بنرای آمنوزش بهتنر اسنت از     راهنمان و در سنین دبستا

 توان یملذا . ها ی استفاده شود که فراگیر از آن لذت ببردروش

ایفای نقنش و بنازی،   . [02, 07]از روش بازی نیز استفاده کرد 
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اینن طرینق    از و، دارد یمن  وافراگیران را به مشنارکت بیشنتری   

در  کنه  دانشنجویانی  .[07]دهند  یمن میزان فراگیری را افزایش 

 بخش را لذت روش این اندداشته شرکت نقش ایفای های کارگاه

 و واقعی طور به ایفای نقش بر ها آن اکثریت و اند دانسته مفید و

 ممتناز  هنای  ویژگنی  از .[01]انند داشته تأکید صادقانه بازخورد

 با( شاگردان) کنندگان مشاهده که است این نقش ایفاى روش

 کنندمی برقرار عاطفى ارتباط نقش ایفاگران و نمایشى عملیات

 صنحنه  در را خنود  و بیننند منی  را نمنایش  مراحل هیجان با و

 اینن  در عاطفى ارتباط و حواس تمرکز چون. کنندمى احساس

 [82]گیرد می انجام مؤثرتر و بهتر یادگیرى است، زیاد روش

های تندریس مناسنب معلمنان نقنش      در روند انتخاب روش

ر با اصول و مبانی تعلیم و تربینت، بنا   معلمان اگ. بسزایی دارند

و فنون تندریس   ها روشفراگیران و نیازهای آنان و  های ویژگی

 عنننوان بنه آشننایی نداشنته باشنند هرگنز قننادر نخواهنند بنود       

آمنوزان را بنرای   سازندگان جامعه ایفای نقنش کننند و داننش   

جدیند کنه    هنای  موقعینت برخورد با شرایط مختل  زنندگی و  

 سنطح  ارتقنای  منظور این به. [80]، آماده کننددشون میروبرو 

 باشد؛ اهمیت می حا ز بهداشت بسیار مربیان و معلمین آگاهی

 یکنی  تواند می آموزش داده است، نشان تحقیقات که طوری به

 بهداشت مربیان و معلمان ویژه در به آگاهی افزایش های راه از

 و همکنناران در سننال   Motamedrezaei. [00, 02]باشنند

 تنأثیر " عننوان  ی بنا ا دومرحلنه پژوهشی نیمه تجربنی   8203

 زن معلمنین  آگناهی  بنر  غذایی مواد بهداشت و تیذیه آموزش

نتنایج اینن مطالعنه    . داد انجنام  فنردوس  در  " ابتداییمدارس 

میانگین نمره آگاهی معلمین در خصوص تیذیه و  نشان داد که

د و بنو  12/02 آموزشننی  بهداشت مواد غذایی قبنل از مداخلنه  

در منورد  . (p<220/2)افزایش یافنت   87/02 از مداخله بهبعد 

در قبنل از   1/57 اهمیت مصرف صنبحانه، آگناهی معلمنین از   

 Azarpoor. [88]بعد از مداخله افزایش یافت 8/12مداخله به 

 عملکرد و آگاهی بر ریوی-قلبی احیاء آموزش همکاران تأثیر و

 و  Managhebینهمونن . [83]دانسنتند  منؤثر را  آموزاندانش

Mosalanejad  از بحث گروهی  مؤثرتررا  نقش ایفای آموزش

 .[84]اندذکر کرده

بننا توجننه بننه اینکننه آسپیراسننیون جسننم خننارجی یکننی از 

و با در نظنر گنرفتن اینن     شود یمی پزشکی محسوب ها تیفور

آمنوزان  مو وع که افزایش سطح آگاهی افراد و به وینژه داننش  

باشد و  مؤثرکاهش خفگی ناشی از آن در پیشگیری و  تواند یم

 بسیار اهمیت حا ز مدارس بهداشت در معلمین نقش طرفی، از

ی وجوهنا  جسنت و با توجه بنه اینکنه بنر اسناس      [85, 2]است

هیچ مطالعه یا برنامه آموزشنی کنه    پژوهشگر، تاکنون در ایران

آموزش از طریق ایفای نقنش در معلمنان و    راتیتأثبه مقایسه 

 با هدف   مطالعهپرداخته باشد وجود ندارد، لذا این  آموزاندانش

 معلمنان  و آمنوزان داننش  عملکرد بر  نقش ایفای آموزش تأثیر

 .خارجی انجام شد  جسم آسپیراسیون با مواجهه در آنان

 

 هامواد و روش

قبنل از  )ی ا مرحلنه از ننوع نیمنه تجربنی سنه      مطالعه این 

جامعنه   کنه  اسنت  (همداخله، بالفاصله و یک ماه پس از مداخل

آموزان دوره متوسنطه اول  آماری این پژوهش متشکل از دانش

شنهر رفسننجان و معلمنان     0316مشیول به تحصیل در سال 

حجم نموننه منورد مطالعنه بنا اسنتفاده از مطالعنه       . آنان بودند

درصنند  و  ننریب تننوان  15و  ننریب اطمینننان  [86]دیگننران

نفنر و بنا    85داد ، تعن 2/2و انحنراف معینار    درصند   22آزمون 

 انتخاب جهت.  تخمین زده شد 82ریزش  درصد 02احتساب 

 یا چندمرحلنه  یا خوشنه  تصنادفی  یریگ نمونه روش از نمونه

 پنژوهش  تأییند  از پنس  پژوهشنگر  بدین منظنور، . شد استفاده

 دانشنکده  از نامنه  یمعرفن  کسب و دانشگاه اخالج کمیته توسط

مشننترک بننین طننر  )اصننفهان  دانشننگاه مامننایی و پرسننتاری

به آموزش و پرورش شهر رفسننجان، ینک مدرسنه    ( دانشگاهی

سپس از . انتخاب کردبه قید قرعه تصادفی و  طور بهدخترانه را 

ی تحصیلی یک کالس بنه صنورت قرعنه کشنی     ها هیپاتمامی  

گروه نمونه معلمان، نیز از همان مدارسنه انتخناب   . انتخاب شد

 .گردیدند

تماینل بنه شنرکت در    : لپنژوهش شنام   بنه  ورود معیارهای

یی،  ع  عضالنی شنواعدم داشتن مشکالت بینا ی،   -مطالعه

آمنوزان  والدین دانش -فعالی با توجه به پرونده بهداشتیو بیش

نگذرانندن دوره آموزشنی    -جزء تیم بهداشتی ودرمانی نباشنند 

نداشنتن اسنترس    -در خصوص آسپیراسنیون جسنم خنارجی   

 شنهر  سنکونت در  -راننی ای تبعینت  -ماهنه اخینر   6عمده طی 

 عنندم سننابق -سننال  01 تننا 03 سنننی محنندوده -رفسنننجان
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از قبیل خفگی  ناگوار یا حادثه نداشتن تجربه -روانی اختالالت

 از خنروج  و معیارهنای . یا آسپیراسیون در خود یا نزدیکان بود

عدم تمایل به ادامه شنرکت در مطالعنه و بینان    : مطالعه شامل

 دهنی در اطمیننان . ز آموزش بنود ا کننده شرکتترس و نگرانی 

نموننه   افنراد  سناختن  آمناده  و اطالعنات  مانندن  محرمانه مورد

از  پنژوهش  در شنرکت  بنرای  رواننی  و روحنی  لحاظ از تحقیق

از کلیننه  همونننین .بننود قابننل تننذکر در ایننن جلسننه  نکننات

در این تحقیق ر ایت آگاهاننه کتبنی گرفتنه     کنندگان شرکت

 .شد

مجنری طنر  و    توسطی نقش مداخله آموزش به روش ایفا

  و همونین استفاده از ماکت  آموزانبا همکاری یکی از دانش

 یک و آموزاندانش ویژه دو جلسه) آموزشی جلسه سه قالب در

 75 آموزشی جلسه هر مدت که بود( آنانمعلمان  ویژه جلسه

 قبل از آموزش، بالفاصنله و ینک   .[87]در نظرگرفته شد دقیقه

 آمننوزان و معلمننان توسننط   رد دانننشاز آن عملکنن منناه بعنند 

مورد ارزیابی لیستی در زمینه اجرای مراحل مانور هیملیخ چک

را  مراحنل منانور   قرار گرفت و پژوهشگر اجنرای قندم بنه قندم    

 بننر روی ماکننت مشنناهده و و معلمننان  آمننوزانتوسننط دانننش

لیسنت آسپیراسنیون   چنک  .لیست مربوطه را تکمیل نمودچک

بود که با استفاده از منابع معتبنر  جسم خارجی محقق ساخته 

بنود کنه    سنؤال  82لیست شنامل  این چک. .علمی تهیه گردید

مقیاس لیکرت نمره دهی شد کنه بنرای پاسنخ خینر      صورت به

و جهت پاسخ بلنی   0نمره صفر، پاسخ نیاز به تمرین دارد نمره 

بنود   42حداقل نمره صفر و حداکثر . در نظر گرفته شد 8نمره 

-اعتبار اینن چنک   .گرفته شد نظر در022بنای که نمرات بر م

لیست با استفاده از روایی محتوی و نظنرات اسناتید دانشنکده    

 .ی اصفهان مورد بازبینی و اصال  قنرار گرفنت  ماما  وپرستاری 

های تی مستقل، و آزمون SPSSافزار اطالعات با استفاده از نرم

ا سنطح  هنای تکنراری  بن    تی زوجی و آنالیز واریانس بنا انندازه  

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  25/2داری  معنی

 

 هایافته

سال  03-04آموزان ها، محدوده سنی دانش بر اساس یافته 

میانگین سننی  . سال بود 84-51و محدوده سنی معلمان، سن 

سال  53/03 ± 52/2آموزان  و دانش  66/43 ± 42/7معلمان 

 . بود

 02علمان فوج دینپلم،  از م%( 0/38)نفر  1سطح تحصیالت 

سنطح  . لیسانس بود فوج%( 6/3)نفر  0لیسانس و %( 3/64)نفر 

%( 0/28)آموزان  دیپلم و اکثریت تحصیالت اکثر والدین دانش

مسننتقل تفنناوت  tآزمننون  .دار بننوده اننند مننادران ایشننان خانننه

آمنوزان در برخنورد بنا     میانگین نمرات عملکرد معلمان و دانش

دار نشنان   ی را قبل از مداخلنه معننی  آسپیراسیون جسم خارج

امننا بالفاصننله بعنند از مداخلننه بننین دو گننروه . (p=220/2)داد 

مقایسه میانگین نمرات  جهت. داری وجود نداشت  تفاوت معنی

آزمنون  از از آموزش ایفای نقش،  ماه بعد قبل با بالفاصله و یک

نشنان داد   اسنتفاده شند کنه    آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات 

بنین سنه زمنان     آموزان و معلمنان یانگین نمره عملکرد دانشم

نشان   LSDآزمون تعقیبی (. >220/2p)تفاوت معنی دار دارد

داری کمتنر از دو زمنان دیگنر    معنی طور قبل از مداخله بهداد 

ماه بعند از مداخلنه نینز مینانگین نمنره       یک. (>220/2p)بود 

ری کمتنر از  داطنور معننی   آموزان و معلمنان بنه  عملکرد دانش

 (. 0جدول ) (.>220/2p) بالفاصله بعد از مداخله بود
 

 از مداخله در برخورد با آسپیراسیون جسم خارجی ماه بعد آموزان و معلمان قبل، بالفاصله و یکمقایسه میانگین نمره عملکرد دانش  -1جدول 
 

 

 زمان

 معلمان

(22N=) 

 دانش آموزان

(22N=) 

 مستقل tآزمون 

 t P میانگین± انحراف معیار میانگین± ارانحراف معی 

 116/1 -19/1 11/62±61/1  23/2±1/61  قبل از مداخله

 121/1 -11/6 23/ 1±16/3 39/ 1±13/2 بالفاصله بعد از مداخله

 133/1 -19/6 29/12±19/3 9/13 ±32/1 ماه بعد از مداخله یک

   <116/1 <116/1 آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات

 

  



 خیرمند و همکاران فاطمه                                                                                                                       موزان و معلمانآ دانش عملکرد بر نقش آموزش ایفای

 6931 تابستان  ،2دهم، شماره یاز دوره                                                                12           سالمت جامعه                                                                                       

 بحث

 ایفنای  آمنوزش  تنأثیر  بررسی حا ر پژوهش انجام از هدف

 بنا  مواجهنه  آننان  و معلمنان  آمنوزان داننش  عملکنرد  بنر   نقش

آزمون آنالیز واریانس با تکرار  .خارجی  بود جسم آسپیراسیون

مشاهدات نشان داد که آموزش به روش ایفای نقش بر عملکرد 

از  اه بعند آموزان و معلمان منؤثر اسنت و گرچنه ینک من     دانش

کاهش داشنته امنا   بعد از ان  بالفاصله  زمان  مداخله نسبت به

 . دار بوده است نسبت به قبل افزایش معنی

بننا عنننوان  Mosalanejad و Managheb نتننایج مطالعننه

 بنر  گروهنی  بحنث  و نقنش  ایفنای  آموزش روش دو مقایسه"

 انتقال زمینه در جهرم پزشکی علوم دانشگاه کارورزان عملکرد

ایفنای   گنروه  عملکنرد  نمنره  میانگیننشان دادند که  "بد خبر

 داریمعننی  آمنوزش تفناوت   از قبنل  آمنوزش بنا   از بعد نقش

یرات ایفنای نقنش در امنر آمنوزش،     تنأث در توجیه  .[84]داشت

Hazavehei     ایفنای نقنش و   این چنین اسنتدالل نمنوده کنه

اینن   از ودارد، بازی، فراگیران را به مشنارکت بیشنتری وا منی   

نتنایج مطالعنه   . [07]دهند  یمق میزان فراگیری را افزایش طری

 .ی داردخوان هم ها آنحا ر از نظر تأثیر آموزش ایفای نقش با 

هنای   آگناهی  مینزان  بنر  آمنوزش  تأثیر خصوص در پژوهشی

در  آمنوزان داننش  بنه  هنا  آگناهی  این انتقال و معلمین ای تیذیه

 شند،  مانجا  Maharatسروستان، توسط  شهر ابتدایی مدارس

 از بعد 02/4به  آموزش قبل از 08/8از  معلمین نمرات میانگین

و همکننارش  Islamهمونننین  [00]یافننت ارتقنناء آمننوزش

 ارتقناء  در ایفنای نقنش   اثربخشنی ای بنا هندف تعینین     مطالعه

معلمین زبان انجام دادند که ایفنای نقنش    گفتاری های مهارت

 معلمنان  مثبت همونین نگرش و گفتاری های مهارت به بهبود

 مطالعنه  .[82]منجر شند  گفتاری های مهارت افزایش نسبت به

در مطالعنات ذکنر شنده    . حا ر با نتایج آنان همخوانی داشنت 

تأثیر آموزش ایفای نقش بر آگاهی و مهنارت معلمنین بررسنی    

گردید ولی در مطالعه حا ر اثر این روش آموزشی بر عملکنرد  

تنأثیر   نینز   Sobhani . آمنوزان مطالعنه شند   معلمین و داننش 

مربینان بهداشنت    یا هین تیذآموزش تیذیه بر آگاهی و نگنرش  

این نتنایج   در تبیین .[81]استرا مؤثر دانسته  مدارس ابتدایی

تنوان گفنت کنه محققنان روش ایفنای نقنش را        این چنین می

هنا بنرای آمنوزش رفتارهنای      ترین راه برای تیییر نگنرش سریع

نقنش هنم شنرایط روش    روش ایفنای  . اندپیویده مطر  کرده

بحث گروهی را با خود دارد و هم یادگیری از طرینق مشناهده   

کنند کنه در    کند و این فنر  را تقوینت منی    رفتار را ایجاد می

 هننای دیگننر یننادگیری رفتارهننای اجتمنناعی ،کارآمنندتر از روش

 .[87]باشدمی

مستقل نشان داد میانگین نمره عملکرد معلمنان و   tآزمون 

برخورد با آسپیراسیون جسم خارجی در قبنل  آموزان در دانش

طوری که مینانگین   به. دار متفاوت  بود از مداخله به طور معنی

شناید توجینه   . آموزان باالتر بنود نمره عملکرد معلمان از دانش

ایننن نتیجننه، آشنننایی بیشننتر و بهتننر معلمننان از مو ننوع     

زینرا معلمنان بنه اقتضنای     . آسپیراسیون جسم خنارجی باشند  

ی کنه  ا تجربنه ین چن همآموزان دارند و  نی که با دانشتفاوت س

انند، درک  در طول زندگی در برخورد بنا آسپیراسنیون داشنته   

اند اما بعند از مداخلنه، سنطح    بهتری از آسپیراسیون پیدا کرده

آموزان ارتقاء یافته و به معلمین خود نزدیک شده آگاهی دانش

ه نشنان داده اسنت   مطالعه بولو و همکاران در کشور ترکین . بود

آموزان در مورد اقدامات اورژانسنی در  درصد از دانش 2/63که 

مورد آسپیراسیون جسم خنارجی و چگنونگی انجنام اقندامات     

 .[85]ی ندارندآموزش واولیه هیوگونه اطالع 

های این پژوهش، عدم همکاری برخی از افنراد   یتمحدوداز 

احتمنالی آن،  بود که با تو یح دادن در مورد پژوهش و فوایند  

شد و محدودیت دیگنر در دسنترس    این عدم همکاری برطرف 

پیشننهاد  . نبودن تمامی معلمان در یک زمنان در مدرسنه بنود   

های آموزشی نیز مورد گردد روش ایفای نقش با سایر روشمی

 .مقایسه قرار گیرد

 

آگاهی  بر تحقیق مبنی های یافته به توجه با: گیرینتیجه

آسپیراسیون جسم  مورد در مدارس معلمین آموزان ودانش  کم

بایسنت در مندیریت راه هنوایی     یمخارجی و اقدامات اولیه که 

 از معلمنین بنا توجنه بنه اینکنه     این قبینل افنراد انجنام داد و    

 ،باشنند  منی جامعه  سالمت سطح ارتقای بر تأثیرگذار های گروه

 از یکی تواند می از طریق ایفاء نقش ها آموزش ارا ه شک بدون

 که بهداشت مربیان و معلمان در ویژه به آگاهی افزایش های راه

 آموزاندانش با آموزشی مطالب انتقال نظر از را اوقات بیشترین

کنه آمنوزش    شنود  یبر این اساس توصیه من  .، باشدگذرانند می



 خیرمند و همکاران فاطمه                                                                                                                       موزان و معلمانآ دانش عملکرد بر نقش آموزش ایفای

 6931 تابستان  ،2دهم، شماره یاز دوره                                                                19           سالمت جامعه                                                                                       

بنا  هنای پنیش بیمارسنتانی    ی اولینه و فورینت  هنا  مداوم کمک

مکاننات آموزشنی در   استفاده از وسایل کمک آموزشی و سایر ا

بنا همناهنگی و   ین کلینه مندارس،   چن همو مراکز تربیت معلم 

همکاری مراکز بهداشت و آموزش و پرورش به صنورت منداوم   

 شود یزیر برنامه

 

 تعارض منافع

در این پژوهش هیوگونه تعار  مننافعی توسنط نویسنندگان    

 .گزارش نشده است

 

 سهم نویسندگان

 وزشنی و نگنارش مقالنه،   اجرای مداخلنه آم  فاطمه خیرمند

منریم   بنازبینی و اصنال  مقالنه،   اسنتاد راهنمنا   زهرا عبدیزدان 

طنر   اجرای  و نظارت بر مشاوراستاد معروفی و مجید کاظمی 

 .آموزش را برعهده داشتند و

 

 تشکر و قدردانی

نامه ارشند پرسنتاری بنا همکناری     این پژوهش حاصل پایان

درمانی اصنفهان   بهداشتی خدمات های علوم پزشکی ودانشگاه

ین منالی اینن   تأمکه بدینوسیله به جهت . باشد یمو رفسنجان 

نهاینت   های مذکوردانشگاه از معاونین پژوهشی طر  پژوهشی

 مراتنب  مقاله این نویسندگان. آید یمتشکر و قدردانی به عمل 

کلیه دانش آموزان و دبیران آموزش و  از را خود تشکر و تقدیر

و  کردنند  همکناری  پنژوهش  اینن  نجامدر ا پرورش که صادقانه

از کلیننه همکنناران و مسننهولینی کننه در دریافننت   ینهموننن

 مجوزهای الزم و به ثمر رسیدن این پژوهش یناری رسناندند،  

 .دارند یم ابراز
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Introduction: foreign body aspiration (FBA) is considered as one of the medical emergencies. 

Increasing the individuals’ awareness especially students can be effective in preventing and 

reducing suffocation. Therefore, the purpose of this study was the effects of role playing methods 

on the performance of the students and teachers encountering FBA. 

Materials and Methods: This is a semi-experimental study in which the statistical population 

includes high school students and teachers. The sampling method was clustering and random by 

which 28 students and 28 teachers were selected.  Educational intervention was held in form of 

three training sessions. Then, the performance of the samples was evaluated before, immediately 

and one month after the intervention by a checklist of 20 questions regarding the implementation of 

the Heimlich maneuver. Finally, the filled out checklists were analyzed statistically using T- test, 

paired T-test and ANOVA. 

Results: The results showed that role playing methods was increased immediately and one month 

after the intervention on the performance of the students and teachers. The ONVA test  showed that 

the mean score of teachers' and students performance that immediately and one month after the 

intervention was more than before education(p<0.001). 

Conclusion: The results of this study showed that role playing method could improve the students 

and teachers' skills and performance in dealing with FBA.  

It is suggested that awareness of all communities be increased by conducting classes and education 

workshops for students and teachers, and encouraging them to re-launch these trainings. 
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