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Abstract 
Introduction: Anxiety before surgery can have a different effect on children and their families 
and affect the treatment process. Previous studies have shown that the use of non-medical 
techniques (watching cartoons and playing) has a beneficial effect on children's anxiety in 
comparison with pharmacological methods. Therefore, the aim of this study was to determine the 
effect of two methods of playing and watching cartoons on reduction of child anxiety immediately 
before the onset of anesthesia. 
Methods: A semi-experimental study was conducted on three groups (cartoon watching, playing 
and control) in 90 children aged 3 to 6 years old who were candidates for Tansilectomy (30 
patients each) at Vali-e-Asr Hospital in Birjand during the winter of 2013. The data were analyzed 
by Yale Anxiety Inventory before and after the intervention and analyzed by t-test, t-test, Pearson 
correlation coefficient, Tukey and analysis of variance by descriptive and inferential statistics. 
Results: The mean of anxiety of the subjects before intervention was not significant in different 
groups (P = 0.7) but after intervention (immediately before anesthesia), it was significant (P = 
0.02). The mean of anxiety before and after intervention in the play group was P = 0.03, Cartoon, 
P = 0.0001 and control P = 0.1 respectively. Tukey's post hoc test for the difference between the 
groups indicated that the mean of anxiety was significantly lower in the cartoon group (P <0.001). 
Conclusions: Playing and watching cartoons plays an effective role in controlling the anxiety of 
children before anesthesia. Therefore, it is recommended that the surgical and operating rooms 
of the children be provided with the conditions and facilities necessary for the implementation of 
these procedures. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله

 1931 بهار، 1، شماره 11دوره 
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 73/33/7331 :دریافت تاریخ

 31/30/7331 :پذیرش تاریخ

 کیدهچ

ها را تحت ها داشته و روند درمان آنآن یهاکودکان و خانواده یرو یمتفاوت راتیتاث تواندیم یاضطراب قبل از اعمال جراح :مقدمه

( جهت کاهش اضطراب کودکان یکارتون و باز ی)تماشا ییردارویغ یهااند استفاده از روشنشان داده یقرار دهد. مطالعات قبل ریتأث

در کاهش اضطراب کارتون  یو تماشا یدو روش باز ریتأث نییمطالعه با هدف تع نیدارد. لذا ا ییایزام ییدارو یهانسبت به روش

 قرار گرفت. یمورد بررس یهوشیکودکان بالفاصله قبل از شروع روند ب

ساله کاندید عمل  3-6کودک  33مطالعه نیمه تجربی حاضر با طرح سه گروهی )تماشای کارتون، بازی و کنترل( در  روش کار:

ها قبل و بعد از انجام شد. داده 7334نفر( در بیمارستان ولیعصر بیرجند در مقطع زمانی زمستان  33)هر گروه  یلکتومیجراحی تانس

تی زوجی، آزمون تی، ضریب آماری توصیفی و استنباطی  یهاآزمونو توسط  یآورجمع Yaleمداخله توسط پرسشنامه اضطراب 

 آنالیز شد. همبستگی پیرسون، توکی و تحلیل واریانس

( اما بعد از P=  1/3نبود ) داریمختلف معن یهامورد پژوهش قبل از مداخله بر حسب گروه یاضطراب واحدها نیانگیم ها:یافته

، کارتون P=  33/3 یاضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه باز نیانگی(. مP=  32/3شد ) داری( معنیهوشیمداخله )بالفاصله قبل از ب

337/3 =P  7/3و کنترل  =P  .اضطراب در گروه  نیانگیاز آن بود که م یها حاکگروه نیتفاوت ب نهیدر زم یتوک یبیتعق آزمونبود

 (.P<337/3بود ) ترنییپا یداریکارتون به طور معن

 یهار بخشد شودیم شنهادیدارد. لذا پ یهوشیدر کنترل اضطراب کودکان قبل از ب یکارتون نقش مؤثر یو تماشا یباز گیری:نتیجه

 گردد. ایها مهروش نیا یاجرا یالزم برا التیو تسه طیو اتاق عمل کودکان، شرا یجراح

 :کلیدی واژگان

 یباز

 اضطراب

 کودکان

 کارتون

 تانسیلکتومی

 اتاق عمل

مقدمه

هر ساله بیش از دو میلیون کودک در سنین مختلف در ایاالت متحده 

. مطالعات گزارش [7]گیرند  آمریکا، تحت عمل جراحی مختلف قرار می

درصد از این کودکان اضطراب قبل از عمل را  03کنند که بیش از می

درصد از بیماران و  63دهد که آمارها نشان می. [4-2]دهند نشان می

هایی که کودکانشان نیاز به عمل جراحی دارند درباره درصد خانواده 10

 73درصد اضطراب آشکار شدید و  23که  مضطرب هستند بیهوشی

اضطراب  .[0]ید قبل از عمل هستند درصد دارای اضطراب پنهان شد

کودکان به  های سنی مختلف وجود دارد اما درقبل از عمل در گروه

علت عدم بلوغ روانی، رو به رو شدن با موقعیت جدید و ناآشنا، مالقات 

شود با افراد بیگانه و جدایی از والدین بیشتر از بزرگترها است و باعث می

نها ترسناک و تهدید آکه پروسیجرهایی که حتی درد کمی دارند برای 

در چنین شرایط ممکن است والدین این . [3]کننده به نظر برسد  

کودکان نیز به دالیلی از جمله از دست دادن تمرکز ناشی از شرایط، 

کفایتی در انجام وظایف و نگرانی مربوط به وضعیت کودکان، نیز بی

اضطراب را تجربه کرده و چه بسا آن را به کودکان خود منتقل کنند 

تواند تاثیرات متفاوتی روی اضطراب قبل از اعمال جراحی می. [6]

ها را ها داشته باشد و چه بسا روند درمان آنهای آنکودکان و خانواده

تواند باعث افزایش . اضطراب در کودکان می[1]تحت تأثیر قرار دهد  

ن، به تأخیر افتادن درد بعد از عمل جراحی، تقاضای بیشتر مسک

بهبودی، هزینه گزاف و طوالنی شدن ریکاوری و زمان بستری شود و 

افزایش ضربان قلب، تحریک پذیری قلب، افزایش تهوع و استفراغ پس 

دهد با مطالعات نشان می .[73-0]از عمل را به دنبال داشته باشد 

توان میزان شناسایی عوامل مؤثر بر اضطراب قبل از عمل و رفع آن می

نیازهای متفاوت کودکان در . با توجه به [0]اضطراب را به حداقل رساند
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 همکارانو  یمحمد

های کاهش اضطراب متناسب با سطح و استفاده از روشسنین مختلف 

تکاملی آنها، بهتر است فعالیتی را انتخاب کرد که مناسب سن کودک 

. مراحل سنی [73]اشد و توجه او را از درد و اضطراب منحرف کندب

ن است که شرایط عاطفی و سازگاری در کودکان آکودکان حاکی از 

ئه ار در اراباشد و بایستی به عنوان یک راهنما برای پرستمتفاوت می

 .[3]مراقبت قبل از عمل جراحی مدنظر قرار گیرد 

های غیر های دارویی از روشوه بر روشبرای کاهش اضطراب بیمار عال

پرتی، انحراف فکر و های مختلف حواسدارویی نیز مانند اجرای برنامه

توان استفاده کرد ها میدرگیرنمودن کودک در انواع وسیعی از فعالیت

توان به گوش دادن موسیقی، های انحراف فکر می. از جمله فعالیت[77]

آواز خواندن، بازی، تماشای تلویزیون، حباب سازی و تصاویر سه بعدی 

توان با آن اضطراب کودک هایی که می. یکی از راه[73, 72]اشاره کرد 

را کاهش داد، بازی است. بازی برای کودک یک لذت ضروری است. در 

توان با کودک ارتباط برقرار کرده، در او بیمارستان از طریق بازی می

هدف از بازی در  .[74]  اعتماد ایجاد نموده و ترس او را کاهش داد

های غیر معقول سازگاری قعیتبیمارستان این است که کودک با مو

ورت . مطالعات ص[70] پیدا کند و ترس و اضطراب وی کاهش یابد

گرفته در این زمینه نیز نشان داده است، کودکانی که زمان انتظار قبل 

 داریاند، میزان اضطرابشان بطور معنیاز عمل را در اتاق بازی گذرانده

 .[71, 76, 74]است کاهش یافته

رتون است. های کاهش اضطراب تماشای کایکی دیگر از روش

ها اگر بر اساس ها و فیلمهای علمی نشان داده است که کارتونپژوهش

, 70] نیازهای روانشناختی کودکان باشد در کاهش اضطراب مؤثر است 

اش از عمل ون مورد عالقه. حواس کودک به دلیل تماشای کارت[73

شود و شود و تمام توجه او به تماشای کارتون جلب میمنحرف می

ها بیشتر کاهش دهد تواند اضطراب بیهوشی و اتاق عمل را برای آنمی

ناپذیر بازی و کارتون در کاهش . با توجه به نقش انکار [27, 23, 70]

های اضطراب و حاالت هیجانی ناخوشایند کودکان، به رغم پژوهش

ها در درمان مشکالت صورت گرفته و استفاده گسترده از این روش

دهد هنوز این شیوه جایگاه خود کودکان، تجربه پژوهشگران نشان می

نیاورده را در کاهش اضطراب قبل از عمل در گروه کودکان به دست 

است. به همین دلیل پژوهشگران درصدد بودند، این فرضیه را که 

هایی مانند بازی و تماشای کارتون برکاهش اضطراب قبل از عمل روش

 تأثیر دارد؛ اثبات نمایند.

 کارروش

تجربی با گروه کنترل و با طراحی پیش پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه

عمل بیمارستان مرکز پس آزمون است که در محل اتاق  -آزمون

درمانی ولیعصر استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند و در  -آموزشی

پس از اخذ مجوز اخالق با کد  7334مقطع زمانی زمستان سال 

Ir.bums.REC.1394.93  صورت گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه

ساله کاندید عمل جراحی تانسیلکتومی بودند. حجم نمونه  3-6کودکان 

ای عه حاضر با توجه به فرمول حجم نمونه در مطالعات مداخلهبرای مطال

)f(α+β)]1x-2/x2
2+s2

1[n=(s  درصد و آلفای  30و با احتساب قدرت

 33و با احتساب ریزش،  [73, 1, 0]، با توجه به مطالعات گذشته 30/3

نفر برای هر گروه در نظر گرفته شد. تعداد کل واحدهای مورد پژوهش 

ی الزم از کمیته نفر بود. پس از اخذ مجوزها 33مطابق فرمول بیان شده 

اخالق و معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و نیز 

های الزم با مترون و همچنین سرپرستار بخش مورد نظر، هماهنگی

گیری روز قبل از انجام عمل با مراجعه به بخش حلق جهت انجام نمونه

( و آگاهی از تعداد کودکانی که جهت انجام ENTو گوش و بینی )

اند کودکان مطابق معیار ورود در صورت حی بستری شدهعمل جرا

رضایت والدین که بطور شفاهی به آنها توضیح کامل داده شده بود؛ 

گیری شدند. روند نمونهانتخاب شده و صبح روز عمل وارد مطالعه می

به طور روزانه جهت رسیدن به حجم نمونه نهایی ادامه داشت. در نهایت 

 هایصورت بلوکه و با تخصیص تصادفی بهنفر وارد مطالعه شد 33

تایی به دو گروه مداخله و یک گروه کنترل تقسیم جایگشتی شش

سال،  3-6شدند. معیار ورود کودکان به مطالعه شامل: کودکان بین 

کودکان کاندید عمل جراحی تانسیلکتومی، عدم وجود سابقه عمل 

-22]بیمار  جراحی در گذشته و همراه بودن والد درجه یک همراه 

ه شامل: داشتن سابقه بیماری )روانی، صرع، و معیار خروج از مطالع[24

سندرم داون، معلول ذهنی( و عدم رضایت اولیه جهت ورود به مطالعه 

 .[23, 23]بود 

کننده از کودک مشخص پس از تخصیص تصادفی، عضو اصلی مراقبت

شده و سپس پژوهشگر، رو در رو بطور کامل و مفصل توضیحاتی مبنی 

شتن بر هدف مطالعه و نحوه انجام آن به وی ارائه شد. در زمینه دا

آوری آزادی برای ورود و خروج از مطالعه، رعایت اصل رازداری در جمع

خطر بودن روند انجام ها و همچنین بینام بودن پرسشنامهاطالعات و بی

مطالعه به وی اطالعاتی داده شد. حضور والدین کودک در هر سه گروه 

 نیز در راستای رعایت حقوق بیمار واخالقیات صورت پذیرفت.

مورد استفاده در این مطالعه یک پرسشنامه دو قسمتی بود. بخش ابزار 

اول پرسشنامه مشخصات دموگرافیک )شامل: سن، جنس( و بخش دوم 

-Modifiedپرسش نامه سنجش اضطراب کودکان تعدیل شده ییل )

Yale preoperative anxiety scale)  پرسش نامه سنجش [20]بود .

اضطراب یک پرسش نامه استاندارد شده است که در مطالعه کین و 

تدوین و استاندارد شده است. این پرسش نامه،  7331همکاران در سال 

، بر اساس مورد است که اضطراب قبل از عمل کودکان را 22مقیاسی با 

پنج دسته فعالیت، تن صدا، بیان احساسات و عواطف، برانگیختگی یا 

سنجد. هر دسته از تحریک شدگی آشکار و وابستگی به والدین می

مقیاسهای تعدیل شده ییل با سطوح مختلف از رفتارهای مربوط به آن 

مورد  6یا  4شود. برخی از این دستهها شامل دسته نمره گذاری می

ه برای نمره دهی از صفر تا صد، درصد میانگین وزنی باالترین هستند ک

سطح رفتاری که کودک در هر دسته دارا بوده است بر تعداد دستهها 

دسته  0شود. برای مثال نمرهگذاری کل کودکی که از بین تقسیم می

در هر  7مورد با نمره  4و  6موجود در مقیاس، دارای دو دسته شامل 

 :شودصورت زیر محاسبه می دسته بوده است، به

نمره گذاری کل =
((

1
4

+
1
6

) ∗ 100)

2
 

این مقیاس به صورت مشاهده رفتار است نه خود گزارش دهی و ارزیابی 

توان در کمتر از یک دقیقه انجام داد. پایایی این ابزار در مطالعه را می

( و همکاران به روش Proczkowska-Bjorklundبارکلند )-پروژوسکا

. همچنین پایایی آن به روش [26]گزارش شد   03/3آلفای کرونباخ 

 06/3( و همکاران Kain) کین توافق بین مشاهده کنندگان در مطالعه

 13/3محاسبه شد. روایی آن نیز در این مطالعه به روش روایی همزمان 
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در مطالعه حاضر نیز پایایی این ابزار به روش آلفای . [21]بیان شد 

محاسبه  0/3نفری از مددجویان  33کرونباخ و با استفاده از حجم نمونه 

 شد.

به این صورت بود که در صبح روز عمل که  مداخله در این مطالعه

کودکان به اتاق عمل فرستاده شدند توسط پژوهشگر در بدو پذیرش 

مورد بررسی قرار گرفته و مطابق معیارهای ورود کودکان وارد مطالعه 

شدند. در هر روز افراد پذیرش شده جهت عمل جراحی تانسیلکتومی 

 کارتون و یا کنترل اختصاصطور تصادفی و به ترتیب در اتاق بازی، به

یافتند. قبل از انجام مداخله یک پرسشنامه حاوی اطالعات دموگرافیک 

و همچنین پرسشنامه سطح اضطراب توسط پژوهشگر تکمیل شده و 

سپس کودکان به همراه یکی از والدینشان وارد مطالعه شدند. تکمیل 

پرسشنامه توسط پژوهشگر برای تمامی کودکان صورت گرفته و 

صورت مشاهده وضعیت و حاالت کودک مطابق پرسشنامه تکمیل به

، جهت رعایت ایمنی شد. در اتاق بازی وسایل مورد نیاز بازی کودکان

متناسب با سنشان فراهم شده و کودکان به همراه یکی از  الزم،

دقیقه در این اتاق مشغول بازی  70والدینشان و پژوهشگر به مدت 

یده شده در سالن پذیرش اتاق عمل به ابعاد شدند. اتاق بازی تدارک د

های های با طرح عروسکی ایجاد شد. در اتاق بازی، مکعببا پرده 3×2

رنگی خانه سازی، خمیر بازی، عروسک، وسایل پزشکی اسباب بازی، 

. اتاق تماشای کارتون نیز [70, 74]ماشین و قطار در نظر گرفته شد  

 70 مانند اتاق بازی بوده و کودکان به همراه یکی از والدینشان به مدت

دقیقه بدون اسباب بازی فقط به تماشای یک کارتون مشابه پرداختند 

تا اثر احتمالی آن برای همه یکسان باشد. در این اتاق کارتون تام و 

ترین گروه مخاطب را در سنین ترین و پربینندهجری که یکی از جالب

ای انجام سال دارد با لپ تاپ پخش شد. در گروه کنترل مداخله 6-3

دقیقه در اتاق انتظار  70اش به مدت و کودک با مراقبت کننده نشده

قبل از عمل هدایت شدند. در هر سه گروه پژوهشگر در کنار کودک و 

والدین حضور داشت. بعد از انجام مداخله بازی و تماشای کارتون در 

های مداخله و همچنین گروه کنترل، کودک از همراه جدا شده و گروه

مربوطه به اتاق عمل منتقل گردید. بعد از قرارگیری  همراه پرستاربه

دقیقه قبل از آغاز روند بیهوشی  0کودک روی تخت اتاق عمل و 

پرسشنامه توسط پژوهشگر در مورد کودکان تکمیل شد. اطالعات 

های و با استفاده از آزمون SPSSافزار نرم 76دست آمده توسط نسخه به

اوانی، میانگین و انحراف معیار( و آماری توصیفی )فراوانی، درصد فر

های آماری استنباطی )تی زوجی، آزمون تی مستقل، ضریب آزمون

توکی و تحلیل واریانس( مورد تجزیه و تحلیل قرار  همبستگی پیرسون،

 در نظر گرفته شد. 30/3گرفت. سطح معنی داری 

 هایافته

 43) 46درصد( مذکر و  63)04از کل شرکت کنندگان در این مطالعه 

درصد( مؤنث بودند. توزیع واحدهای پژوهش از نظر جنسیت به تفکیک 

بیان شده است. از نظر سن واحدهای  7جدول های مطالعه در گروه

 40/7ها سال قرار داشته و میانگین سنی آن 6تا  3پژوهش در دامنه 

درصد از همراهان کودکان مورد پژوهش  31(. 2جدول بود ) 43/0 ±

( و P=1/3نیز مادر کودک بودند. سه گروه از نظر متغیرهای جنسیت )

های کای دو و تی تست یکسان بودند. ( با استفاده از آزمونP=7/3سن )

میانگین اضطراب واحدهای مورد پژوهش قبل از مداخله بر حسب 

های ن میانگین بین گروهای .(P=  1/3دار نبود )های مختلف معنیگروه

 32/3دار بود )مختلف بعد از مداخله )بالفاصله قبل از بیهوشی( معنی

 =P) کمترین میزان اضطراب پس از مداخله و بالفاصله قبل از بیهوشی .

(. آزمون تعقیبی 3جدول در گروه مداخله تماشای کارتون مشاهده شد )

ها حاکی از آن بود که میانگین اضطراب بین گروهتوکی در زمینه تفاوت 

 (.P<337/3تر بود )دار پاییندر گروه کارتون به طور معنی

 

 توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنسیت :1جدول 

 داریسطح معنی گروه کنترل تماشای کارتون گروه بازی جنسیت

     

     مؤنث

  3 72 70 فراوانی

  33 43 03 درصد

     مذکر

  27 70 70 فراوانی

  13 63 03 درصد

 P=  1/3    کل

  33 33 33 فراوانی

  733 733 733 درصد

 

 میانگین و انحراف معیار سن واحدهای مورد پژوهش در گروههای مختلف: 2جدول 

 

 های مختلف قبل و بالفاصله قبل از بیهوشیمقایسه میانگین اضطراب واحدهای مورد پژوهش بر حسب گروه :9جدول 

 kruskal wallisآزمون آماری  M±SDکنترل  M±SDتماشای کارتون  M±SDگروه بازی  متغیر

 P 32/3  =2X=  1/3 70/73±33/3 3/77±7/3 30/73±1/2 مداخلهقبل از 

 P 22/74  =2X=  337/3 7/70±34/0 7/3±33/4 3/77±61/3 قبل از بیهوشی

 داریسطح معنی M±SDکنترل  M±SDتماشای کارتون  M±SDگروه بازی  متغیر

 P 70/4  =F=  7/3 3/0±46/7 10/0±43/7 2/0 ± 41/7 سن
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 همکارانو  یمحمد

های تحت مداخله اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه میانگین

های تحت دار بود. این به معنای مؤثر بودن مداخله در گروهمعنی

(. تفاوت 4جدول مداخله )گروه بازی و تماشای کارتون( بوده است )

آماری بین میانگین اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل 

(. مقایسه میانگین اضطراب قبل و بعد از مداخله P=7/3هده نشد )مشا

های مختلف حاکی از عدم وجود اختالف بر حسب جنسیت در گروه

(. بررسی 0جدول (. )P>30/3های مختلف بود )میانگین بین گروه

ارتباط بین میانگین سن و نمره اضطراب در واحدهای مورد پژوهش 

داری بوده است و بعد از مداخله حاکی از عدم ارتباط معنیقبل 

(30/3<P( ) 6جدول.) 
 

 های مداخله و کنترل قبل از مداخله و قبل از بیهوشیمقایسه میانگین اضطراب گروه :4جدول 

 M±SDکنترل  M±SDتماشای کارتون  M±SDگروه بازی  متغیر

 70/73±33/3 3/77±7/3 30/73±1/2 قبل از مداخله

 7/70±34/0 23/4 ± 7/3 61/3 ± 30/77 قبل از بیهوشی

 33/3  =P ،31/2-  =Z 337/3  =P ،6/2-  =Z 7/3  =P ،62/3-  =Z (Wilcoxconداری )سطح معنی

 

 های مداخله و کنترلمقایسه میانگین اضطراب قبل و بعد از مداخله بر حسب جنسیت در گروه :5جدول 

 گروه کنترل گروه تماشای کارتون گروه بازی 

 بعد از مداخله قبل از مداخله بعد از مداخله قبل از مداخله بعد از مداخله قبل از مداخله 

 66/74± 1/0 03/0± 1/2 20/3± 3/4 74± 67/2 77± 1/3 3/72± 1/2 مؤنث

 20/70± 32/4 17/73± 3/4 3± 2/4 03/73± 1/2 1/77± 1/3 0/72± 0/2 مذکر

 P 1/3  =P 1/3  =P 7  =P 3/3  =P 3/3  =P=  4/3 آزمون آماری )من ویتنی(

 

 های مختلف مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخلهبررسی ارتباط میانگین سن و اضطراب در گروه :6جدول 

 گروه کنترل گروه تماشای کارتون گروه بازی

 بعد از مداخله قبل از مداخله بعد از مداخله قبل از مداخله بعد از مداخله قبل از مداخله

6/3  =r 32/3  =r 32/3  =r 3/3-  =r 7/3  =r 2/3  =r 

2/3  =P 70/3  =P 7/3  =P 6/3  =P 3/3  =P 7/3  =P 

بحث

های بازی و تماشای کارتون هدف اصلی مقاله حاضر مقایسه تأثیر روش

بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی در کودکان بود. نتایج این 

مطالعه نشان داد که هر دو روش انحراف فکر به روش بازی و تماشای 

شده است. کارتون باعث کاهش اضطراب کودکان تحت عمل جراحی 

در این میان میانگین اضطراب در گروه بازی نسبت به تماشای کارتون 

توان گفت که انحراف فکر با بیشتر بوده است. به عبارت دیگر می

که  استفاده از روش تماشای کارتون نسبت به روش بازی باعث شده

در ( Mifflin) میزان اضطراب کودکان بیشتر کاهش پیدا کند. میفلین

ند تواهای ویدیویی میاش بیان نموده است که تماشای کلیپمطالعه

نقش موثری در کاهش اضطراب قبل از بیهوشی در کودکان داشته 

تواند به صورت باشد. وی همچنین بیان نموده است که این روش می

ساده و راحت در کودکان هنگامی که برروی تخت جراحی قرار 

و لذا به عنوان روش موثری برای ها شده گیرند باعث انحراف فکر آنمی

 کاهش اضطراب مطرح باشد.

های ویدئویی و یا وی همچنین پیشنهاد کرده است که بایستی بازی

ها متناسب با سن کودکان و همچنین جذاب بوده تا در ایجاد کارتون

حداکثر حواس پرتی در کودکانی که در محیطی اضطرب آور قرار 

خود اثر ( و همکاران نیز در مطالعه Lee. لی )[1]اند مؤثر باشد  گرفته

مشاهده کارتون را برروی اضطراب قبل از بیهوشی کودکان مورد بررسی 

تواند نقش موثری در اند که این روش نیز میقرار داده و بیان نموده

. حسن پور و معمارزاده در [73]ها داشته باشد کاهش اضطراب آن

مطالعه خود به بررسی تأثیر اتاق بازی در اضطراب کودکان قبل از عمل 

اند. در این مطالعه بیان شده است که بازی به عنوان روش پرداخته

تواند در کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی در کودکان انحراف فکر می

 .[70]مؤثر باشد 

ه هایی ک( نیز در این زمینه بیان کرده است که فعالیتWeberوبر ) 

رل حواس کودکان توانند نقش مهمی در کنتهمراه با بازی باشند می

ع کند که نوهای درمانی داشته باشند. وی همچنین بیان میدر موقعیت

فعالیت در کودکان جهت کاهش اضطراب بایستی متناسب با سن 

( نیز در Xing-Lian Gao. ژین لیانگ گوا )[76]کودک انتخاب شود  

های مورد عالقه کودکان را در کاهش اش بکارگیری بازیمطالعه

ها مهم دانسته و معتقد است که بایستی اضطراب قبل از عمل در آن

وان یک مکانیزم کاهش اضطراب توسط مدیران مدنظر این روش به عن

 هایی همانندتوان گفت استفاده از مکانیزمقرار گیرد. به طور کل می

واند تهای ویدیویی و همچنین بازی در طیف مختلف میتماشای کلیپ

نقش موثری در کاهش اضطراب این کودکان قبل از عمل جراحی داشته 

 .[74]باشد 

نه بیان کرده است که استفاده از ( در این زمیLitmanلیتمن )

تواند هایی که شادی و خنده کودکان را به همراه داشته باشد میروش

ها را که تا باعث طبیعی شدن محیط درمانی شده و لذا اضطراب آن

تواند ناشی از محیط ناشناخته باشد کاهش دهد. هر چند که حدی می

سن و سال به همراه ها خصوصاً در کودکان کم بهتر است این فعالیت

( نیز ضمن بیان Adams. آدامز )[73]ها صورت گیرد  والدین آن

کند که بایستی در ضرورت اجرای برنامه آموزشی قبل از عمل ذکر می

این برنامه آموزشی مواردی همانند بازی جهت کاهش اضطراب مدنظر 

های متعددی همانند بازی در کنار قرار بگیرد. همچنین اگر از روش
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 یویدیو و کارتون استفاده شود باعث ایجاد جو راحتی در محیط درمان

اش استفاده از ( در مطالعهWright. رایت )[0]شود قبل از عمل می

هایی همانند بازی و تماشای ویدیوی مورد عالقه را در پیشگیری روش

از اضطراب و عوارض قبل از عمل در کودکان تحت عمل را ضروری 

. قابلی و همکاران نیز نقش بازی را در کاهش اضطراب قبل [0]اند دمی

تواند ید که این اقدام مینمااز عمل کودکان مؤثر دانسته و بیان می

ها از روند درمانی باعث کاهش اضطراب والدین و افزایش رضایت آن

 .[20]شود 

 گیرینتیجه

هایی همانند تماشای نتایج مطالعه حاضر حاکی از نقش مؤثر روش

کارتون و انجام بازی در کاهش اضطراب قبل از عمل خصوصاً قبل از 

بیهوشی است. همچنین با توجه به نقش بیشتر تماشای کارتون به 

ل انتظار قبهای شود که در اتاقعنوان یک روش انحراف فکر توصیه می

از عمل با استفاده از مانیتورهایی، کارتون مورد دلخواه کودک پخش 

ها ایفا نماید. گرچه شده تا بتواند نقش موثری در کاهش اضطراب آن

های دارویی به عنوان درمان اصلی مطرح است تمایل به استفاده از روش

د و شایشوند های غیر دارویی به عنوان مکمل در نظرگرفته میو درمان

عدم ارائه نتایج کاربردی به جامعه و افزایش سطح آگاهی و سواد سالمت 

افراد در این نقیصه مؤثر باشد اما نتایج بدست آمده از این مطالعه حاکی 

های غیردارویی کاهنده اضطراب )بازی و از این نکته است که روش

ز ا طور چشمگیری در کاهش اضطراب قبلتواند بهتماشای کارتون( می

ساله مؤثر باشد. لذا بایستی شرایطی جهت اجرای  3-6عمل در کودکان 

های درمانی ها به منظور کاهش اضطراب کودکان در محیطاین روش

)اتاق عمل( فراهم شود تا این کودکان به طور موثری بتوانند بر 

اضطرابشان غلبه کرده و لذا دچار عوارض قبل و بعد از عمل جراحی 

 گیری غیرتصادفیهای این مطالعه روش نمونهمحدودیت نشوند. یکی از

در دسترس بود که البته با تخصیص تصادفی کنترل شد. خستگی و 

أثیر توانست تحاالت روحی پژوهشگر تکمیل کننده پرسشنامه نیز می

منفی بر نتایج داشته باشد که سعی شد در مواقع خستگی کار متوقف 

موجود  ENTیرجند تنها یک بخش گردد. با توجه به اینکه در شهر ب

بود، از نظر دسترسی به واحدها و تعداد مناسب آنها محدودیتی وجود 

 داشت که از دسترس پژوهشگران خارج بود.

 سپاسگزاری

و کد اخالق  4023مطالعه حاضر از یک طرح تحقیقاتی به شماره 

Ir.bums.REC.1394.93 مصوب در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،

باشد. در اینجا الزم است از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه با می

ما همکاری داشتند اعم از معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی 

 بیرجند، تمامی مسووالن بیمارستان آموزشی درمانی ولیعصر بیرجند،

ار و کودکان عزیز تشکر و ، والدین بزرگوENTپرسنل محترم بخش 

 قدردانی نماییم.
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