
Original Article | Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2019; 27(3):

Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care - ISSN 2676-5748

1. Assosiated Professor, Chronic Disease (Home Care) Research Center, Hamadan University of Medical 
Scinces, Hamadan, Iran

2. MSc Student, Department of Pediatric Nursing, Hamadan University of Medical Scinces, Hamadan, Iran
3. PhD Student, Department of Biostatistics, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4. Instructor, Mother and Child Care Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, 

Iran 

Efat Sadeghian1, Marziyeh Seif2, Hassan Aahmadi nia3, Arash khalili4*

Introduction: Hospitalization is one of the main causes of anxiety in children. The 
purpose of this study was to determine the effect of preparation for hospitalization on 
anxiety during admission of school-age children in Hamadan Beast Hospital in 2017.

Methods: In this quasi-experimental pretest-posttest control group study, 54 
school-age children (6 to 12 years old) referred to the children departments (1 and 
2) of Besat Hospital of Hamadan were randomly assigned to two groups. A demo-
graphic questionnaire and Spielberger anxiety questionnaire were used to collect 
data. In the treatment group, after completing the questionnaires, the preparation 
program was provided: this included familiarizing the child with the department and 
personnel, the tools, and presentation of a cartoon booklet for 30 minutes. For the 
control group, the usual tasks of the department were applied, after which the ques-
tionnaires were re-filled by both groups. Data was analyzed using SPSS 16, Fisher 
and Chi-square tests.

Results: The mean of anxiety scores before and after intervention was signifi-
cantly different in the control group (P=0.001), and there was a significant differ-
ence between the intervention group before and after the intervention (P=0/050), 
which indicates the positive effect of the intervention on reducing the anxiety of 
school-age children.

Conclusion: The program of pereparation for hospitalization is an effective 
method for decreasing the anxiety of school-age children.
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تأثیر آماده سازی براي بستری شدن بر اضطراب، هنگام پذیرش کودکان سن مدرسه در
 مرکز آموزشی-درمانی بعثت همدان

11 استادیار،1گروه1روان1پرستاری،1مرکز1تحقیقات1بیماری1های1مزمن1)منزل(،1دانشکدة1پرستاری1و1مامایی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1.
ایران

21 مربی،1گروه1پرستاری1کودکان،1دانشکده1نهاوند،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ایران.
31 دانشجوی1دکتری1آمارزیستی،1گروه1اپیدمیولوژی1و1آمارزیستی،1دانشکده1پزشکی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1رفسنجان،1رفسنجان،1ایران1.
41 مربی،1گروه1پرستاری1کودکان،1مرکز1تحقیقات1مادر1و1کودک،1دانشکدة1پرستاری1و1مامایی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ایران1.
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مقدمه: بستری1شدن1کودک1در1بیمارستان1یکی1از1مهم1ترین1علل1پیدایش1اضطراب1در1آنهاست.1هدف1مطالعة1حاضر1
بر1اضطراب1هنگام1پذیرش1کودکان1سن1مدرسه1در1مرکز1آموزشی- براي1بستری1شدن1 تأثیر1آماده1سازی1 بررسی1

درمانی1بعثت1همدان1در1سال113961است.

روش کار:1در1این1پژوهش1نیمه1تجربی1پیش1آزمون-پس1آزمون1با1گروه1کنترل،1541کودک1سن1مدرسه1)6-112سال(1
که1به1بخش1های1کودکان111و121مرکز1آموزشی-درمانی1بعثت1همدان1مراجعه1کرده1بودند،1به1صورت1تصادفی1سازی1
ویژة1 اسپیلبرگر1 اضطراب1 و1 دموگرافیك1 اطالعات1 پرسشنامة1 از1 داده1ها1 گردآوری1 به1منظور1 شدند.1 انتخاب1 ساده1
کودکان1استفاده1شد.1پس1از1تکمیل1پرسشنامه1ها،1در1گروه1مداخله1برنامة1آماده1سازی1شامل1آشناکردن1کودک1با1
بخش1و1کارکنان،1وسایل1درمانی1و1ارائة1کتابچة1کارتونی1به1مدت1301دقیقه1ارائه1شد؛1درحالی1که1برای1کودکان1گروه1
کنترل1کارهای1معمول1بخش1صورت1گرفت.1سپس1هر1دو1گروه1بار1دیگر1پرسشنامه1ها1را1تکمیل1کردند.1داده1ها1نیز1
پس1از1جمع1آوری1با1استفاده1از1نرم1افزار1SPSS1نسخة1161و1آزمون1های1دقیق1فیشر1و1کای1دو1تجزیه1و1تحلیل1شد.

1.)P=0/001(1از1مداخله1در1گروه1کنترل1اختالف1معني1داري1دارد یافته ها:1میانگین1نمرات1اضطراب1قبل1و1بعد1
همچنین1این1میانگین1در1گروه1مداخله،1قبل1و1بعد1از1مداخله1با1اختالف1معنی1داری1همراه1استP=0/050(1(1که1

این1امر1تأثیر1مثبت1مداخله1را1بر1کاهش1اضطراب1کودکان1سن1مدرسه1نشان1مي1دهد.

نتیجه گیری:1آماده1سازی1برای1بستری1شدن1روشی1مؤثر1بر1کاهش1اضطراب1کودکان1سن1مدرسه1است.

کلیدواژه ها:1اضطراب،1بستری1شدن،1آماده1سازی،1کودک
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چکیدهاطالعات1مقاله

مقدمه
کودکان1الطافي1الهی1هستند1که1به1دلیل1سیستم1ظریف1بدن1
خود1در1معرض1بیماری1ها1و1صدمات1گوناگوني1قرار1دارند1]1[.1
درصد1 15 حدود1 و1 یك1بار1 حداقل1 کودکان1 درصد1 130 حدود1
از1آنها1چندین1بار1طی1دوران1کودکی1در1بیمارستان1بستری1
از1 اغلب1 بیمارستان1 در1 بستری1شدن1 و1 بیماری1 1.]2[ شده1اند1
مواجه1 آنها1 با1 کودکان1 که1 است1 حادی1 بحران1های1 نخستین1
وضعیت1 در1 تغییر1 مي1توان1 را1 بحران1 این1 دلیل1 می1شوند.1
سالمتی1و1زندگی1روزمرة1کودک1دانست1]3[.1کودک1بستری1
جمله1 از1 گوناگوني1 تهدیدهای1 معرض1 در1 بیمارستان1 در1
درد،1 جسمی،1 آسیب1 مطمئن،1 فرد1 نبود1 والدین،1 از1 جدایی1
محیط1ناآشنا،1از1دست1دادن1استقالل،1محرکات1اضافی1مثل1
آگاه1نبودن1 و1 ناآشنا1 پزشکی1 روش1های1 1،]1[ بو1 و1 صدا1 و1 سر1
خشم،1 امر،1 این1 نتیجة1 می1گیرد.1 قرار1 بستری1شدن1 دالیل1 از1
و1 همکاری1نکردن1 درماندگی،1 احساس1 اطمینان،1 نداشتن1
بهداشتی1 مراقبت1های1 متخصصان1 به1 منفی1 احساس1 داشتن1
یکی1 کودک1 بستری1شدن1 گفت1 می1توان1 درواقع1 1.]4[ است1

از1ترسناک1ترین1حوادث1زندگی1برای1کودکان1و1والدین1و1از1
مهم1ترین1علل1پیدایش1اضطراب1در1آنان1است1]5[.1اضطراب1
که1 درونی1 و1 نامعلوم1 قریب1الوقوع،1 از1خطری1 است1 هشداری1
سبب1می1شود1فرد1بتواند1برای1مقابله1با1خطر1اقدام1کند1]6[.1
است1 ناخوشایندی1 هیجان1 بستری1شدن1 از1 ناشی1 اضطراب1
با1کلماتی1مانند1نگرانی،1تشویش1و1تنش1توصیف1 که1معموال1ً

می1شود1]7[.
اضطراب1صرف1نظر1از1علت1و1میزان،1عوارض1گوناگوني1دارد1
بر1حاالت1عاطفی،1شناختی،1روانی1و1 تأثیر1منفی1 بر1 و1عالوه1
تغییرات1نامطلوب1حاالت1فیزیولوژیك1بدن،1تضعیف1سیستم1
عاملي1 است1 ممکن1 همچنین1 1.]7[ می1شود1 سبب1 را1 ایمنی1
مهم1در1کندکردن1سیر1بهبودی1کودک،1افزایش1درد،1ابتال1به1
عفونت1و1افزایش1نیاز1به1آرام1بخش1باشد1]8[.1آماده1سازی1یکی1
از1روش1هایی1است1که1به1کارگیری1آن1سبب1کاهش1ادراکات1
منفی1کودکان1مي1شود1]9[.1تأثیر1این1روش1بر1کاهش1اضطراب1
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کودکان1بستری1در1برخي1مطالعات1بررسی1شده1است.1از1جمله1
که1 ژاپن1مشخص1شد1 در1 کودک1 دربارة11581 مطالعه1ای1 در1
باشد11 آماده1سازی1می1تواند1در1کاهش1اضطراب1کودکان1مؤثر1
کودک1 1122 بررسي1 با1 دیگر1 مطالعه1ای1 در1 همچنین1 1.]10[
مثبت1 تأثیر1 مازندران،1 در1 جراحی1 عمل1 کاندید1 سال1 112-7
آماده1سازی1بر1اضطراب1قبل1از1عمل1کودکان1اثبات1شد1]11[.
با1 براي1بستری1شدن1یعني1آشناسازی1کودک1 آماده1سازی1
فضای1بیمارستان،1روش1های1درمانی1و1کارکنان1مورد1نیاز1وی1
که1به1منظور1آسان1سازی1پذیرش1بستری1شدن1در1بیمارستان1
انجام1می1شود1]12[.1روش1های1آماده1سازی1با1توجه1به1مرحلة1
رشد1و1نمو1کودک،1زمان1آماده1سازی1و1محتوای1روش1طیف1
در1 گردش1 جمله1 از1 1،]13[ مي1شود1 شامل1 را1 گسترده1ای1
با1 بازی1 و1 و1عروسك1ها1 اسباب1بازی1ها1 نشان1دادن1 بیمارستان،1
آنها،1آشنایی1با1وسایل1و1ابزار1واقعی1بیمارستانی،1یا1استفاده1از1
کتاب،1کتابچه،1آلبوم1عکس،1ویدئو1یا1فیلم1و1مانند1آن1]13[.1
است11 کودکان1 همة1 حق1 بستری1شدن1 براي1 آماده1سازی1
]13[.1در1این1میان،1کودکان1سن1مدرسه1به11دلیل1قرارگرفتن1
و1 اجتماعی1 روانی،1 شناختی،1 تکاملی،1 بحرانی1 مرحلة1 در1
و1 هستند1 بیشتري1 آسیب1 معرض1 در1 واقعیت،1 بهتر1 درک1
بستری1شدن1 براي1 آماده1سازی1 به1 کودکان1 دیگر1 از1 بیش1
از1کودکان1 نیاز1دارند1]7[.1کودکان1سن1مدرسه1نه1تنها1بهتر1
بلکه1 مي1شوند،1 سازگار1 بستری1شدن1 آماده1سازی1 با1 کوچك1تر1
از1این1برنامه1بهتر1پاسخ1می1دهند1]14[؛1 به1اطالعات1حاصل1
بنابراین1می1توان1گفت1این1کودکان1نیازمند1آماده1سازی1براي1
در1 پرستار1 سوی1 از1 کافی1 حمایت1 دریافت1 و1 بستری1شدن1
زمان1بیماری1و1بستری1شدن1هستند1]7[.1به1گفتة1نایتینگل،1
ایجاد1و1حفظ1محیط1درمانی1مناسب1برای1کودکان1بر1عهدة1
پرستاران1 آن1 رأس1 در1 و1 بهداشتی1 مراقبت1های1 متخصصان1
است1و1آنها1با1تکیه1بر1آگاهی1و1تجارب1خود1و1توسعة1برنامه1های1
تنش11زای1 وضعیت1 از1 عبور1 در1 کودکان1 به1 می1توانند1 آمادگی1
در1 پرستاران1 توانایی1 این1 اما1 کنند،1 کمك1 بستری1شدن1
بیمارستان1هنگام1بستری1شدن1کودکان1مدنظر1قرار1نمی1گیرد11
]15[.1از1سوي1دیگر،1با1توجه1به1اینکه1بیشتر1مطالعات1داخل1
 ،16[ کودکان1 اضطراب1 کاهش1 در1 را1 روش1 یك1 تنها1 کشور1
8[،1به1ویژه1بازی1درمانی ]17، 7[1و1در1زمان1قبل1از1عمل1به1
کار1برده1اند1]18، 19[1مطالعة1حاضر1با1هدف1تأثیر1آماده1سازی1
سن1 کودکان1 پذیرش1 هنگام1 اضطراب1 بر1 بستری1شدن1 براي1
مدرسه1در1مرکز1آموزشی1درمانی1بعثت1همدان1در1سال113961

انجام1شده1است.

روش بررسی
گروه1 با1 پس1آزمون1 پیش1آزمون-1 نیمه1تجربی1 حاضر1 مطالعة1
کنترل1است1که1در1واحد1پذیرش1و1بخش1های1کودکان111و1
12بیمارستان1بعثت1در1سال13951-11396انجام1شده1است.1
سال،1 112 تا1 16 کودکان1 شامل1 مطالعه1 به1 ورود1 معیارهای1
داشتن1هوشیاری1کامل،1بیماران1الکتیو1که1به1دلیل1پیگیری،1
بیماری،1جراحی1یا1مواد1غیراورژانس1بستری1می1شدند،1تجربة1
و1 نداشتن1معلولیت1جسمی1 بار،1 برای1نخستین1 بستری1شدن1
و1 روان1پزشکی1 داروی1 نداشتن1سابقة1مصرف1هرگونه1 ذهنی،1

زندگی1با1هر1دو1والد1خود1است.1معیارهای1خروج1از1مطالعه1
کامل1نکردن1 و1 دلیل1 هر1 به1 مشارکت1 ادامة1 از1 پشیمانی1 نیز1
مدرسه1 سن1 بستری1 کودکان1 مي1شود.1 شامل1 را1 پرسشنامه1
انتخاب1 دردسترس1 به1صورت1 مطالعه1 ورود1 معیارهای1 واجد1
نیز1 کنترل1 و1 مداخله1 گروه1 به1 نمونه1ها1 تقسیم1 شیوة1 شدند.1
به1منظور1 داده1ها1 آنالیز1 در1 بود.1 تصادفی1سازی1ساده1 به1صورت1
جلوگیری1از1تأثیر1برخی1متغیرهای1مخدوش1گر،1اثرات1داده1ها1

با1مدل1سازی1کنترل1شد.
11Reyhani1به1منظور1تعیین1حجم1نمونه،1با1توجه1به1مطالعة
و1همکاران1در1سال113931]16[1براساس1سطح1معناداری1پنج1
درصد1و1توان1آماری10/901و1به1کمك1فرمول1زیر1حجم1نمونة1
الزم1برای1هر1گروه،1241نفر1محاسبه1شده1است1که1درنهایت1با1
در1نظر1گرفتن1میزان1101درصد1ریزش1در1نمونه1های1هر1گروه،1
127نفر1در1هر1گروه1تعیین1شدند.1کل1نمونه1های1مورد1مطالعه1

154نفر1است.

ابزارهای1جمع1آوری1داده1ها1عبارت1است1از:
1.1پرسشنامة1اطالعات1دموگرافیك:1از1پرسشنامة1دوبخشی1
استفاده1شده1است1که1بخش1اول1شامل1پرسش1هایي1دربارة1
خانواده(،1 فرزند1 )چندمین1 تولد1 رتبة1 کودک،1 جنسیت،1سن1
میزان1تحصیالت1کودک،1میزان1تحصیالت1پدر1و1مادر،1شغل1
پدر1و1مادر،1وضعیت1تأهل1پدر1و1مادر1و1سن1آنهاست.1بخش1
تاریخ1 اصلی،1 شکایت1 بیماری،1 تشخیص1 به1 اطالعات1 دوم1
پذیرش،1سابقة1بستری1قبلی،1سابقة1بیماری1و1سابقة1مصرف1

دارو1مربوط1است.
کودکان1 ویژة1 1Spielberger اضطراب1 پرسشنامة1 1.2
در1 همکاران1 و1 1Spielberger را1 پرسشـنامه1 این1 1:1)STAI(
سال119731تهیه1کردند1که1شامل1401عبارت1و1مقیاس1های1
و1 آشکار1 اضطراب1 اندازه1گیری1 برای1 خودسنجی1 جداگانة1
نسبتا1ً و1 پایدار1 جنبه1های1 به1 پنهان1 اضطراب1 است.1 پنهان1
آشکار1 اضطراب1 درحالی1که1 می1شود؛1 اطالق1 اضطراب1 مداوم1
1.]20[ است1 پاسخ1گویی1 زمان1 لحظه(1 )این1 در1 فرد1 احساس1
و11 همکاران1 و1 1 1Rabiee 1 مطالعة1 براساس1 پژوهش،1 این1 در1
مدنظر1 آشکار1 اضطراب1 بخش1 تنها1 همکاران،1 و1 1Ghabeli
است ]2، 18[.1این1بخش1شامل1201عبارت1است.1ده1پرسش1
شکل1 به1 معکوس1 به1صورت1 پرسش1 ده1 و1 مستقیم1 به1صورت1
مقیاس1لیکرت141درجه1ای1خیلی1کم1)1(،1کم1)2(،1زیاد1)3(1
و1 120 نمره1 حداقل1 شده1اند.1 نمره1گذاری1 1)4( زیاد1 خیلی1 و1
حد1 کمترین1 یا1 هیچ1 130-20 نمرة1 است.1 180 نمره11 حداکثر1
اضطراب،311-142اضطراب1خفیف،431-153اضطراب1متوسط1
و1541و1بیشتر1اضطراب1شدید1را1نشان1مي1دهند.1روایی1ابزار1در1
پژوهش1Talebi1و1همکاران1با1استفاده1از1روش1اعتبار1محتوا1
و1پایایی1آن1با1روش1آلفای1کرونباخ1روی1151کودک1بستری1
180درصد1اندازه1گیری1شده1است1]5[.1همچنین1پایایی1ابزار1
فوق1را1Rabiee1و1همکاران1891درصد11محاسبه1کرده1اند1]2[.

1. Spielberger State-trait Anxiety Inventory
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واحد1 به1 پژوهش1 نمونه1های1 انتخاب1 به1منظور1 پژوهشگر1
پذیرش1مراجعه1کرد1و1کودکانی1را1که1واجد1معیارهای1ورود1
اهداف1 بیان1 خود،1 معرفی1 ضمن1 همچنین1 برگزید.1 بودند،1
پژوهش1به1صورت1شفاهی1و1دریافت1رضایت1نامة1کتبی1از1والد1
همراه،1پرسشنامة1اطالعات1دموگرافیك1و1پرسشنامة1اضطراب1
را1به1صورت1شفاهی1برای1کودک1و1والد1همراه1)هر1دو1گروه(1
توضیح1داد1و1با1کمك1کودک1آنها1را1تکمیل1کرد.1سپس1برای1
کودکان1گروه1مداخله1محتوای1آموزشی1آماده1سازی1به1منظور1
اجرا1 همراه1 والد1 حضور1 در1 و1 فردی1 به1صورت1 بستری1شدن1
با1در1 و1 )نبود1سر1و1صدا1 آماده1سازی1در1مکانی1مناسب1 شد.1
شد؛1 انجام1 دقیقه1 130 مدت1 به1 کودک(1 راحتی1 داشتن1 نظر1
درحالی1که1برای1کودکان1گروه1کنترل1کارهای1معمول1بخش1
اعمال1می1شد.1پس1از1گذشت1151دقیقه1از1اتمام1آماده1سازی11
هر1دو1گروه1پرسشنامه1های1پس1آزمون1را1تکمیل1کردند1]7[.1
به1منظور1رعایت1اخالق1پژوهش1نیز1کتابچه1های1کارتونی1پس1

از1پژوهش1در1اختیار1گروه1کنترل1قرار1گرفت.
محتوای آموزشی آماده سازی براي بستری شدن 

معرفی1بخش،1کارکنان1و1اتاق1بازی1واقع1در1بخش1کودکان،1
مطالعة1 براساس1 که1 درمانی1 وسایل1 با1 کودک1 آشناکردن1
دستگاه1 پزشکی،1 گوشی1 ماسك،1 از1 1Dejkam و1 1Aslani
فشارخون1آبسالنگ،1باند1و1گاز1و1سرنگ1بدون1سوزن1استفاده1
ارائة1کتابچة1کارتونی1به1کودک1که1حاوی1مطالبی1 1.]9[ شد1
آمادگی1های1 بستری1شدن،1 اضطراب1 بستری،1 علت1 درمورد1
بیمارستان،1 در1 زندگی1 پرستاری،1 مراقبت1های1 الزم،1 پزشکی1
پرسش،1حفظ1روحیه1و1روز1ترخیص1است1با1استفاده1از1مطالعة
از1سوي1 1)2014( فتاحی1 بیمارستان1 در1 کتاب1 و1 1Kathalae

پژوهشگر1تدوین1شد1]15، 14[.1همة1موازین1اخالقی1اعم1از1
و1 اطالعات1 محرمانه1ماندن1 کتبی،1 رضایت1 مجوزها،1 دریافت1
به1منظور1 گرفت.1 قرار1 مدنظر1 پژوهش1 براي1 آن1ها1 از1 استفاده1
توصیفی1 نمودارهای1 و1 جدول1ها1 از1 داده1ها1 توصیفی1 گزارش1
متناسب1با1پیوسته1بودن1و1گسسته1بودن1متغیر1و1براي1آنالیز1و1
پردازش1آماری1داده1ها1از1آزمون1های1دقیق1فیشر1و1کای1دو1به1
1SPSS1Inc.1Chicago,1IL,(11611نسخةSPSS1کمك1نرم1افزار

USA(1استفاده1شد.

یافته ها
متغیرهای1مختلف1دموگرافیك1در1دو1گروه1مقایسه1شد.1برای1
مقایسة1متغیرهای1کمی1در1هر1گروه،1با1توجه1به1برقراربودن1

فرض1نرمالیتی،1از1آزمون1t1مستقل1استفاده1شد.
با1توجه1به1نتایج1آزمون1کای1دو1در1جدول1باال،1توزیع1فراوانی1
یکسان1 گروه1 دو1 در1 دموگرافیك1 کیفی1 متغیرهای1 تمامی1
از1مداخله1 نرمالیتی1دو1متغیر1اضطراب1قبل1 ابتدا1فرض1 بود.1
و1اضطراب1بعد1از1مداخله1با1استفاده1از1آزمون1کولموگروف-
توزیع1 متغیر1 دو1 هر1 اساس،1 این1 بر1 شد.1 بررسی1 اسمیرنوف1
میانگین1ها1در1دو1 اختالف1 بررسی1 براي1 دارند.1سپس1 نرمالي1
گروه1از1آزمون1t1مستقل1و1به1منظور1بررسی1اختالف1میانگین1
زوجی1 1t آزمون1 از1 متفاوت1 زمان1 دو1 در1 گروه1 هر1 متغیرهای1

استفاده1شد.
مستقل،1 1t آزمون1 براساس1 و1 جدول1 این1 نتایج1 به1 توجه1 با1
میانگین1نمرات1اضطراب1قبل1و1بعد1از1مداخله1در1گروه1کنترل1
اختالف1معني1داري1دارندP=0/001(1(.1همچنین1این1میانگین1
در1گروه1مداخله،1قبل1و1بعد1از1مداخله1با1اختالف1معنی1داری1

.)P=0/050(1همراه1است
جدول شمارۀ 1. متغیرهای دموگرافیک گروه مداخله و کنترل کودکان سن مدرسه در مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان

کایدو
کنترل مداخله

گروه متغیر
درصد تعداد درصد تعداد

0/785
51/9 14 48/1 13 دختر

جنسیت
48/1 13 51/9 14 پسر

0/960

40/7 11 44/4 12 1

رتبة تولد

29/6 8 22/2 6 2

18/5 5 22/2 6 3

7/4 2 7/4 2 4

3/7 1 0 0 5

0 0 3/7 1 6

0/351
14/8 4 3/7 1 دارد

سابقة بیماری
85/2 23 96/3 26 ندارد

0/999
3/7 1 3/7 1 دارد

سابقة دارو
96/3 26 96/3 26 ندارد
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کنترل1 گروه1 در1 اضطراب1 نمرة1 1،1 شکل1 نمودار1 براساس1
است؛1 یافته1 افزایش1 مداخله1 از1 بعد1 مداخله،1 گروه1 برخالف1
یعني1با1توجه1به1اینکه1اضطراب1در1مرحلة1اول1در1گروه1آزمون1
بیشتر1بوده1است،1مداخلة1مدنظر1از1افزایش1اضطراب1در1این1
گروه1جلوگیری1کرده1و1سبب1شده1است1که1در1مرحلة1دوم1
میانگین1اضطراب1در1گروه1آزمون1به1طور1معنی1داری1کمتر1از1

میانگین1اضطراب1گروه1کنترل1باشد.
به1منظور1تشخیص1اینکه1آیا1مداخلة1مدنظر1سبب1کاهش1

اضطراب1افراد1می1شود1یا1خیر1باید1تأثیر1متغیر1اضطراب1مرحلة1
اول1از1بین1مي1رفت1و1به1عبارت1دیگر1تأثیر1آن1تعدیل1مي1شد1
که1براي1این1منظور1از1آنالیز1کوواریانس1استفاده1شد1که1نتایج1

آن1در1جدول131آمده1است.
و1 باال1 جدول1 در1 کوواریانس1 آنالیز1 نتیجة1 به1 توجه1 با1
معنی1دارشدن1اثر1گروه1می1توان1گفت1مداخله1بر1روی1متغیر1
اضطراب1تأثیرگذار1است1و1سبب1کاهش1این1متغیر1شده1است.

جدول شمارۀ 2. میانگین و انحراف معیار نمرۀ اضطراب در دو گروه آزمون و کنترل، قبل و بعد از مداخله
در کودکان سن مدرسه در مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان

شکل 1. میانگین نمرۀ اضطراب در دو گروه کنترل و مداخله قبل و بعد از مداخله

گروه 
)P-value( بعد از مداخلهقبل از مداخله

آزمون t مستقل SDمیانگینSDمیانگین

42/55566/8575245/37047/174460/001کنترل

46/55565/5493145/22224/517770/050مداخلهاضطراب

جدول شمارۀ 3. مقایسة اضطراب بعد از مداخله در دو گروه با تعدیل اثر اضطراب مرحلة اول با استفاده از آنالیز کوواریانس

سطح معنی داری F مربع مجذورات درجة آزادی مجموع تغییرات منبع متغیر

0/000 98/741 1232/418 1 1232/418 اضطراب1قبل1از1مداخله

0/002اضطراب 10/450 130/426 1 130/426 گروه

12/481 51 636/545 خطا
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بحث
از1مداخله1بین1 بعد1 اختالف1میانگین1نمرات1اضطراب1قبل1و1
گروه1کنترل1و1مداخله1معني1دار1است.1همچنین1این1میانگین1ها1
در1گروه1مداخله1نیز1اختالف1معنی1داری1دارند؛1بنابراین1می1توان1
سبب1 و1 است1 تأثیرگذار1 اضطراب1 متغیر1 بر1 مداخله1 گفت1
کاهش1این1متغیر1شده1است؛1یعني1آماده1سازی1بستری1شدن1
سن1 کودکان1 اضطراب1 کاهش1 سبب1 کودکان1 بخش1های1 در1
11Kathalae1مدرسه1می1شود1که1این1یافته1با1یافته1های1مطالعة
هم1خوانی1دارد.1از1دیدگاه1وي،1مداخلة1آماده1سازی1می1تواند1در1
باشد1 مؤثر1 کاندید1جراحی1 بستری1 اضطراب1کودکان1 کاهش1
برنامة1 1Wakimizuو1همکاران،1 نتایج1مطالعة1 براساس1 1.]14[
کتابچة1کمکی1 و1 آموزشی1 ویدئوي1 از1 استفاده1 با1 آماده1سازی1
بر1اضطراب1ناشی1از1بستری1کردن1و1جراحی1در1کودکان1تأثیر1
معنی1داری1دارد1]10[.1یافته1هاي1Vaezzadeh1و1همکاران1نیز1
هم1راستا1و1تأییدکنندة1یافتة1فوق1در1مطالعة1حاضر1است1]11[.1
براساس1نتایج1سایر1مطالعات،1دیگر1روش1های1آماده1سازی1نیز1
سبب1کاهش1اضطراب1در1کودکان1بستری1می1شود.1از1جملة1
این1مطالعات1مي1توان1به1مطالعة1Li1و1همکاران1اشاره1کرد1که1
براساس1آن1بازی1بر1کاهش1اضطراب1کودکان1بستری1اثربخش1
است1]4[.1از1دیدگاه1Ghabeli1و1همکاران،1اسباب1بازی1و1بازدید1
1.]18[ بر1کاهش1اضطراب1کودکان1مؤثر1است1 از1عمل1 پیش1
اضطراب1 بر1 را1 قصه1گویی1 تأثیر1 همکاران1 و1 1Zarei همچنین1
بر1 قصه1گویی1 که1 گرفتند1 نتیجه1 و1 کردند1 بررسی1 کودکان1
از1 استفاده1 به1رغم1 1.]8[ است1 مؤثر1 کودکان1 اضطراب1 کاهش1
اینکه1 به1 توجه1 با1 مذکور،1 مطالعات1 در1 گوناگون1 روش1های1
همة1این1روش1ها1به1افزایش1آگاهی1و1آشنایی1بیشتر1کودک1
با1محیط1و1عوامل1بخش1منجر1می1شود،1تمام1مطالعات1فوق1

به1کاهش1اضطراب1کودک1منجر1شده1و1نتایج1یکسانی1را1به1
دنبال1داشته1است.1در1مطالعة1Reyhani1و1همکاران1نیز1که1با1
هدف1تعیین1تأثیر1حضور1آموزگار1بر1کاهش1اضطراب1کودکان1
بستری1انجام1شد،1میانگین1نمرة1اضطراب1گروه1کنترل1پس1از1
مداخله1کاهش1یافته1بود1که1این1یافته1با1نتایج1مطالعة1حاضر1
همسو1نیست1که1مي1توان1دلیل1آن1را1روش1متفاوت1کار1و1تأثیر1

زمان1در1نتایج1این1مطالعه1دانست1]16[.

نتیجه گیری
براساس1نتایج1پژوهش1حاضر،1بهره1گیری1از1برنامة1آماده1سازی1
می1تواند1اضطراب1ناشی1از1بستری1شدن1کودکان1سن1مدرسه1
عرصه1های1 در1 می1توان1 مطالعه1 این1 نتایج1 از1 دهد.1 کاهش1 را1
با1تأکید1بر1آموزش1بیماران1 ارائة1خدمات1پرستاری1 گوناگون1
برای1 مبنایی1 و1 پرستاری1 مراقبت1های1 حیاتی1 جزء1 به1عنوان1
این1 محدودیت1های1 از1 کرد.1 استفاده1 بعدی1 پژوهش1های1
پژوهش1تفاوت1های1فردی1کودکان1و1حمایت1والدین1است1که1

دلیل1آن1تفاوت1در1دانش1و1نگرش1آنهاست

سپاسگزاری
مصوب1 ارشد1 کارشناسی1 پایان1نامة1 حاصل1 پژوهش1 این1
IR.UMSHA. اخالق1 کد1 با1 همدان1 علوم1پزشکی1 دانشگاه1
 1REC.1395.494است.1از1معاونت1محترم1پژوهشی1دانشگاه1
و1 به1همکاری1 علوم1پزشکی1همدان1و1همة1کسانی1که1حاضر1

شرکت1در1مطالعه1شدند،1صمیمانه1سپاسگزاری1می1شود.

تعارض در منافع 
در1این1مطالعه1تعارض1در1منافع1گزارش1نشده1است.
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