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Abstract
Background and purpose: The aim of this study was to determine the effect of drawing on
children's anxiety before surgery Isfahan Alzahra Hospital, Iran 2017.
Materials and methods: A controlled clinical trial was conducted and all children undergoing
surgery were included. Based on the sample size formula, 70 children aged 3 to 7 years old were
randomly divided into experimental (n=35) and control groups (n=35). The intervention group did drawing
activities in the preoperative area and their anxiety level was measured before and after the activities. The
control group received no intervention. Data were collected using modified Yale Preoperative Anxiety
Scale (mYPAS) and paired t-test and Fisher's exact test were applied for statistical analysis.
Results: Before the intervention, there was no significant difference between the intervention
group and the control group in indicators of anxiety (activity, speaking, expressing emotions, emotions,
reliance on parental supports) (P>0.05). Compared to the control group, the experimental group showed
significantly better results after the intervention (P>0.05). The experimental group were also found with
significant improvements in emotional expression and reliance on parental supports (P>0.05), but, other
indicators were not significantly different before and after the intervention (P> 0.05).
Conclusion: Current study showed that drawing activities could reduce anxiety in children in
preoperative area. Therefore, these activities are suggested before performing anesthesia in children.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT20171118037521N1)
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لیال رئیسی

1

نرگس صادقی

2

چكیده
سابقه و هدف :هدف از مطالعه حاضر ،تعیین تاثیر کشیدن نقاشی بر اضطراب کودکان قبل از عملل رراحلی دا اتلا
عمل بیمااستان الزهرای اصفهان دا سال 69بود.
مواد و روشها :مطالعه حاضر کااآزمایی بالینی با گروه کنترل بلود .رامعله آملاای شلامل تملامی کودکلان کاندیلد
رراحی بود .بر اساس فرمول حجم نمونه 07 ،کودک  3تا  0سلاله تتلج رراحلی بله صلواه نیمله تدلادفی دا دو گلروه
آزمون ( 33نفر) و کنترل ( 33نفر) قراا گرفتند .گروه آزمون دا اتا قبل از عمل ،نقاشی کشیدند و اضلطراب آنلان قبلل و
پس از نقاشی کشیدن مواد سنجش قراا گرفلج .دا گلروه کنتلرل ،مدا لهای صلواه نررفلج .ابلزاا گلردآوای دادههلا
پرسشنامه اضطراب ) (m-YPASبود ،سپس دادهها تتج تجزیه تت یل آماای قراا گرفتند.
یافتهها :دا شا صها ی مربوط به میزان اضطراب (فعالیج ،صتبج کردن ،بیان عواطف ،هیجاناه ،اتکلا بله واللدین)
قبل از انجام مدا ه تفاوه معنیداای بین دو گروه مشاهده نشد ( .)P>7/73ولی بعد ازانجام مدا ه ،گروه آزمون دا ایلن
شا صها به طوا معناداای دا سطح مط وبتری نسبج به گروه کنترل قراا داشتند ( .)P>7/73گلروه آزملون دا شلا ص
بیان عواطف و شا ص اتکا به والدین پس از مدا ه به طوا معناداای دا سطح مط وبتری نسبج به قبل از مدا له قلراا
داشتند ( .)P>7/73دا بقیه شا صها دا گروه آزمون قبل و بعد از مدا ه تفاوه آماای معنیداا نبود (.)P>7/73
استنتاج :نتایج نشان داد کشیدن نقاشی میتواند باعل

کلاهش اضلطراب کودکلان دا مرح له قبلل از رراحلی شلود.

بنابراین پیشنهاد میشود قبل از بیهوشی امکان کشیدن نقاشی دا ک یه بیمااستانهایی که کودکان دا آن مواد رراحی قلراا
میگیرند فراهم شود.
شمااه ثبج کااآزمایی بالینی IRCT17101117730311N1 :

واژه های کلیدی :اضطراب ،انتراف فکر ،رراحی ،کودک

مقدمه
کودک به عنوان یک انسلان دااای نیازهلای فیزیکلی،

براسی و ااضا میشود( .)1همله افلراد دا زنلدگ

لود

اوانی و ارتماعی دا بعد مادی و معنوی اسج .این نیازها

اضطراب اا تجربه میکنند و هنرام موارهه با موقعیجهلا

دا سطتی متناسب با سن و سال کودک به طوا طبیعلی

تهدیدکننلده و تنشزا مضطلرب میشونلد( .)1اضطلراب
Email: narges_sadeghi@nm.mui.ac.ir

مولف مسئول :نرگس صادقی -اصفهان :ب واا ااغوانیه ،دانشراه آزاد اسالمی واحد اصفهان ( وااسران)

 .1کااشناسی ااشد پرستاای ،دانشکده پرستاای مامایی ،مرکز تتقیقاه سالمج رامعه ،دانشراه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان ( وااسران) ،اصفهان ،ایران
 .1استادیاا ،عضو هیاه ع می ،مرکز تتقیقاه سالمج رامعه ،دانشراه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان ( وااسران) ،اصفهان ،ایران
 تاایخ دایافج 1360/1/10 :

تاایخ ااراع رهج اصالحاه 1360/1/16:

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تاایخ تدویب 1360/0/6 :

دوره بيست و نهم ،شماره  ، 571مرداد 5931

17

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 19:43 +0430 on Saturday September 21st 2019

تاثیر انحراف فکر با کشیدن نقاشی بر اضطراب کودکان قبل از
عمل جراحی :یک کارآزمایی بالینی

تاثير کشيدن نقاشي بر اضطراب کودکان

شامل احساس عدماطمینلان ،دامانلدگ و برانریتترل
فیزیولوژیک اسج .به طوا ک

دامانی دا رهج کاهش عالیم اضطراب رلدایی دا 37

منتشر ،بسیاا نا وشایند و اغ ب مبهم دلواپس اسج کله

دا مطالعلله شللهری و همکللااان ،اثللر کشللیدن نقاشللی بللر

با یک یا چند حس رسم مانند احساس ال شدن سر

مهااههای ااتباطی د تران کمروی دانلشآملوز ملواد

دل ،تنر قفسه سینه ،طپش ق ب ،تعریق و سرداد همراه

براسلی قللراا گرفللج .نتللایج نشللان داد مدا لله فللو بللر

اسج( .)3عمل رراحی با اضطراب و استرس بسلیاا زیلاد

مهلااههللای ااتبلاطی کودکللان تلاثیر داشللته اسللج(.)11

همراه میباشد( .)4دا کودکلان رراحلی ترسلناکتلرین

 Dionigiو همکااان ،مطالعهای با عنوان براسی هنرداملانی

بلروز مشلکاله

بر کاهش اضطراب کودکان انجام دادند .بله طلوا ک لی

فراوانی میشود و این ترس و اضطرابکودک مانع بزاگی

نتایج نشان داد هنردامانی و اثر میلدازوالم دا کنلاا هلم

برای دستیابی به اهداف دامانی متسوب میگردد(.)3

منجر به کاهش اضطراب کودکان دا هنرام رلدا شلدن

اویه دامانی تدوا شده اسج که باع

پلایین

از والدینشان قبلل از رراحلی میشلود( .)11پرسلتااان دا

اضطراب قبل از عمل رراحی میتواند باع

آمدن کیفیج بیهوشی ،افزایش مدرف دااوهای بیهوشی و

مراکز بالینی دا مقایسه با سایر اعضای تیم دامانی زملان

افزایش طول مده بیهوشی به صلواه نا واسلته شلود.

بیشتری اا قبل از عمل رراحی با بیماا صرف میکننلد

همچنین این اضطراب با پاسلخهلای فیزیولوژیلک ماننلد

و میتوانند به ااحتلی از داملانهلای غیردااویلی رهلج

فشاا ون باال و آایتمیهای ق بی همراه اسج .اضطراب

انتراف فکر و کلاهش اضلطراب اسلتفاده کننلد( .)13بلا

قبل از عمل رراحی باع ایجاد یک لاطره ت لخ دا نهلن

توره با اینکه عمل رراحی برای کودک و لانواده بلا

کودک میشود که ود این اطره میتواند اضطرابهای

استرس و اضطراب زیادی همراه میباشد و یکی از وظایف

شدیدتری اا دا نهن کودک ایجاد کند(.)9

تیم دامان کاهش اضلطراب ملددرویان ملیباشلد ،بهتلر

مطالعاه نشان دادهاند اوشهای غیردااویلی متعلددی

اسج قبل از آن که از اوشهای دااویی استفاده شود ،به

برای کاهش اسلترس واضلطراب ورلود دااد .کااهلای

فکر استفاده ازاوشهلای غیردااویلی بلود .بلا تورله بله

سادهای مثلل وانلدن کتلاب قبلل از رراحلی میتوانلد

اهمیج و ضرواه اوشهای انتراف فکر به ویژه کشلیدن

استرس و اضطراب اا تاحدی کاهش دهلد( .)0یکلی دیرلر

نقاشی دا گروه سنی کودکلان ،بلرای متققلین ایلن سلوال

از این اوشها ،انتراف فکلر اسلج.انتراف فکلر ،یلک

مطرح بود که کشیدن نقاشی میتواند دا رهلج کلاهش

استراتژی سازشی قوی دا پروسیجرهای دادنلاک اسلج

اضطراب دا کودکان قبل از عمل رراحلی ملوثر باشلد

و با سو دادن توره کودک به چیزی غیر از پروسلیجر

بنابراین مطالعه حاضر با هدف ،تعیین تاثیر کشیدن نقاشلی

مواد نظر انجام میگیرد(.)7،9

بر اضطراب کودکان قبل از عمل رراحی دا اتا عملل

دا مطالعه ادا و همکااان ،از اوش هنردامانی بلر
پایه نقاشی کشیدن دا کودکان  0-11سال اسلتفاده شلد.
دا گروه آزمون کاهش دا ا تالاله افتلاای کودکلان

بیمااستان الزهرای شهر اصفهان دا سال  1369انجام شد.

مواد و روش ها

نسبج به گروه کنترل مشاهده شد .البته دا این مطالعله از

مطالعه حاضر ،کااآزمایی بالینی با گروه کنترل بود.

اوش نقاشللی دامللانی دا  11ر سلله و دوبللاا دا هفتلله

رامعه آماای اا ک یله کودکلان کاندیلد عملل رراحلی

استفاده شد( .)6دا مطالعه  Bozcukو همکااان ،از نقاشی

مرارعهکننده به اتا عملل بیمااسلتان الزهلرای اصلفهان

آبرنگ دا رهج بهبود کیفیج زندگی بیمااان مبلتال بله

تشکیل داد .متیط مطالعله بیمااسلتان الزهلرای اصلفهان

سرطان تتج دامان شیمی داملانی اسلتفاده شلد( .)17دا

بللود کلله یللک مرکللز فللو تتددللی و بللزا تللرین

مطالعه ادا و همکااان ،تاثیر هنر دامانی بر پایه نقاشلی

بیمااستان استان اصفهان میباشد.
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اضطراب یک احسلاس

نفر از کودکان سن مداسه مواد استفاده قراا گرفلج(.)6

پژوهشی

لیال رئیسی و همکار

 07نفر کودک کاندید عمل رراحلی دا دو گلروه
آزمون( 33نفر) و کنتلرل( 33نفلر) قلراا داده شلد.اوش

متللیط اتللا عمللل و اعایللج نکللاه ایمنللی و نظافللج،
کودکان با مداد انری نقاشیهای ود اا کشیدند.

نمونه گیری دا دسترس بود .حجم نمونه بله اوش نیلل

اوشهای انتلراف فکلر ملیباشلد( )7،9از اوش نقاشلی

متاسللبه شللد:حجم نمونلله بللا تورلله بلله فرمللول آمللاای
 n   z  z  2s و با ) (z1ضریب اطمینلان 63

آزاد استفاده شد .دا این اوش کودک بلدون هیچرونله
مانعی ،احساساه و تمایاله ود اا نشلان ملیدهلد ،دا

داصد یعنی  (z2) ، 1/69ضریب توان آزمون  77داصد

این اوش کودک ی ی سریع نقاشی میکشد و به ظاهر

یعنی s ،7/74برآوادی از انتراف معیاا نملره اضلطراب

نقاشی ی ی تورهی ندااد( .)14داحالیکه دا اوش نقاشی

دا هر یلا از دو گلروه ( 7/0بلر اسلاس مطالعلاه دا نظلر

دامانی کودک باید دا  11ر سه طبق ر سلاه ملنظم و

گرفته شد( d ،)11،17حداقل تفاوه میانرین نملره اضلطراب

هر ر سه با موضوع معین و مشتص شلرکج نمایلد( .)13دا

بین دو گروه که ا تالف اا معنیداا نشلان ملیدهلد 07

مطالعه حاضر از اوش کشیدن نقاشی آزاد استفاده شد و

نفر متاسبه شد .با توره بله ایلنکله شلرایط الزم رهلج

ک یه کودکان گروه مدا له ،بلدون هلی گونله اربلاای

انتتاب همزمان دو گروه آزمون و کنترل دا بتش ورود

نقاشی کشیدند .ک یه کودکان از اینکه مواد عملل رراحلی

نداشج رهج تتدیص تدادفی کودکان به گروه آزمون

قراا میگیرند آگاه بودند و این آمادگی متناسب با سلن

و کنترل ،دا ابتلدای هلر هفتله از قرعله کشلی اوزهلای

کودک ،توسط پرستاا بتش کودکان ایجاد شده بود.

2

2

2

2

1

d

هفته (شنبه تا چهااشنبه) استفاده شد و دو اوز دا هفته به

دا بیمااستان مواد نظر ،بهطوا اوتین ک یه کودکان

گروه آزمون و دو اوز بله گلروه کنتلرل تتدلیص داده

قبل از عمل رراحی به مده  13-17دقیقه دا اتلاقی کله

شد .قرعه کشی دا اول هفتله توسلط منشلی اتلا عملل

دا متدوده اتا عمل قراا دااد با مادا ود حضوا پیدا

انجام میشد ولی متقق از نتیجه قرعهکشی و اینکله دا

میکنند و پس ازآن توسط پرسلتاا اتلا عملل بله اتلا

هر اوزی گروه آزمون یا کنتلرل وااد مطالعله میشلوند

عمل انتقال داده میشوند .دا این مده کلودک دا هلر

اوزانه مط ع میگردید .بنابراین تتدیص گروههلا نیمله

دو گروه هی دااویی دایافج نمیکرد .دا ایلن مطالعله

تدادفی بود و امکان کواسازی نیز ورود نداشج.

عالوه بر حضوا کودک به هملراه ملادا لود امکانلاه

پژوهشرر پس از معرفی ود به والدین و کودکانی

نقاشی آزاد نیز برای گروه آزمون فراهم گردید .مدا ه

که شرایط واود به مطالعه اا داشتند و بیان اهداف مطالعه

مواد نظر کشلیدن نقاشلی آزاد بلود ،کودکلان دا حلین

و پللس از کسللب اضللایج آگاهانلله از والللدین ،چنللانچلله

نقاشی کشیدن با یکدیرر صتبج ملیکردنلد و دا انتتلاب

کودک تمایل به نقاشی کشیدن داشج ،کودک اا وااد

موضوع نقاشی آزاد بودند .طول مده نقاشی کشلیدن و

مطالعه ملیکلرد .سلپس پرسشلنامه مشتدلاه رمعیلج

مده انتظاا کودکان بلرای واود بله اتلا عملل حلدود

شنا تی و اضلطراب از طریلق مدلاحبه تکمیلل شلد .دا

 13-17دقیقه بود .اضطراب کودکان توسط چک لیسج

اوزهایی که گروه آزملون ملواد مطالعله قلراا داشلتند،

مواد نظر توسط پژوهشلرر دا دو نوبلج قبلل و پلس از

وسایل نقاشی کشیدن که شامل وا  A4و ملداد انرلی

کشیدن نقاشی (مدا ه) مواد براسلی قلراا گرفلج .دا

 9تایی و یک مداد بود به اندازه کافی تهیه شده و پلس

اوزهایی که گروه کنترل مواد آزمون قراا گرفتند هی

از واود کودک به اتا قبل از عمل ،کودکان دا متلل

مدا للهای صللواه نررفللج ،فقللط اضللطراب کودکللان

کشیدن نقاشی قراا میگرفتند .اضطراب کودکان قبل از

هنرام واود به اتا قبل از عمل و حلدود  13-17دقیقله

شروع نقاشی کشیدن و پلس از نقاشلی کشلیدن مجلددا

پس از حضوا دا اتا مواد نظر و قبل ازالقلای بیهوشلی

مواد براسی قراا می گرفج .بلا تورله بله متلدویج دا

مواد براسی قراا گرفج .پژوهشرر اول دا طول مطالعه
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نمونهگیری دا ایلن پلژوهش دا مرح لهی اول بله اوش

دا این مطالعه از آنراییکه نقاشی کشیدن یکی از

تاثير کشيدن نقاشي بر اضطراب کودکان

دا متیط پژوهش حضوا داشج و شتدا پرسشنامهها اا
با مشاهده افتاا کودکان تکمیل نمود.

آویزان می شود.
سطح  .4فعاالنه می واهد فراا کند و تمام بلدنش اا بله

 0سال بلود .زیلرا پرسشلنامه ملواد نظلر رهلج سلنجش

می دهد .مایل نیسج از پدا و ملادا رلدا شلود و بله

اضطراب قبل از عمل این متدوده سنی میباشد .توانایی

طوا ناامیدانهای به آنها میآویزد.

برقراای ااتباط کالمی ،توانایی کشلیدن نقاشلی و اضلایج
آگاهانه والدین و کودک برای شرکج دا مطالعه از ملوااد
دیرر بود .ورود ناتوانی شنا تی و بیملاای اوحلی اوانلی

شا ص صتبج کردن) : ( Vocalization
سطح  .1مط بی اا می واند و تنالیته صدایش متناسب بلا
فعالیج نیسج .پرسش میکند ،تفسیر میکند ،وااری

دا کودک به تایید والدین از موااد عدم واود بود.

مللیکنللد و مللی نللدد .پاسللخ بلله سل االتی کلله از او

ابللزاا گللردآوای دادههللا شللامل دو بتللش بللود .دا

میشود اا به سرعج میدهلد (املا ممکلن اسلج بله

بتش اول مشتداه رمعیجشنا تی (رنس ،سن ،متلل
سکونج ،اتبه توللد ،واللد هملراه ،نلوع عملل رراحلی،
سابقه افتن به مهد کودک ،سابقه عمل رراحی و بستری
شدن قب ی) مواد براسلی قلراا گرفلج .رهلج سلنجش
اضطراب ازپرسشنامه اضطراب ) (m-YPASاستفاده شد.
اوایی و پایایی ایلن پرسشلنامه دا مطالعلاه قب لی انجلام
شده و مواد تایید قلراا گرفتله اسلج .دا مطالعله حاضلر
میزان آلفای کرونباخ  7/71بود .این پرسشلنامه ،مقیاسلی
با  11سوال اسج که اضطراب قبل از عمل کودکان 3-0

طوا ک ی آهسته این کاا اا بکند).
سطح  .1پاسخ س االه اا فقط با تکان دادن سر میدهد.
سطح  .3ساکج میماند و هی روابی به بزاگترها نمیدهد.
سطح  .4گریه و ناله و مویه ملیکنلد یلا دا سلکوه اشلک
میایزد.
سطح  .3فریاد میزند و گریه میکند و با صلدای ب نلد و
ریغ میگوید (نه).
سطح  .9با صدای ب ند گریله ملیکنلد و ریلغ ملیکشلد
(حتی از زیر ماسک هم شنیده میشود).

سال اا بر اساس  3دسلته فعالیلج شلامل تلن صلدا ،بیلان
احساساه وعواطف ،برانریتتری یا تتریکشدگیآشکاا و
وابستری به والدین میسنجد .هر دسته از مقیاسهای تعدیل
شده پرسشنامه ییل با سطوح متت ف از افتااهای مربلوط
به آن دسته نمرهگذاای میشود .بر ی از این دستهها شامل
 4یا  9مواد هستند .اوش پاسلخ دهلی بله سلوااله ایلن
پرسشنامه به صواه لیکره به اوش نیل بود(.)10،19

شا

ص فعالیج) :( Activity

شا ص بیان عواطف) :(Emotional
سطح  .1مشتداً وشتال دیده میشود و لبتند میزند.
سطح  .1بیتفاوه اسج و چنلدان عالملج آشلکاای از
اوی صواه او دیده نمیشود.
سطح  .3نرران (ناااحج) تا ترسلیده ،نرلران بلا چشلمان
هراسان.
سطح  .4گریه میکند ،دا حالیکه چشمانش از وحشج
باز تر شده.

سللطح  .1متناسللب بللا سللن افتللاا مللیکنللد (مط بللی اا
می واند یا پاسخ میدهد).
سطح  .1با انرشتانش وا میاود و بازی میکند .انرشج
شدتش (یا پتو اا میمکد).
سطح  .3حرکاتی بر آشفته و رنونآمیز از او سر میزند.
به ود میپیچد و وول می واد .ماسک اا از اوی
صواه ود برمیدااد .به پدا و مادا چنلگ زده و

39

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

شا

ص هیجاناه) State of Apparent Arousal

(:

سللطح  .1آگللاه و هوشللیاا اسللج ،بلله آنچلله متتدللص
بیهوشی انجام میدهد توره دااد یا نرلاه ملیکنلد.
هر چند گاه نراهی به اطراف میاندازد.
سطح  .1آاام و ساکج اسج وممکن اسج صواه ود
اا به طرف بزاگترها بچر اند.
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از معیااهای واود به مطالعه فو متدوده سنی  3تا

حرکج دا می آواد .با پا و با دسج به اطراف فشلاا

پژوهشی

لیال رئیسی و همکار

به اطراف میافکند و از دیلدن بر لی چیزهلا دچلاا

تفاوههلللا از آزملللون نرملللال بلللودن توزیلللع نملللراه

تشویش و نررانی میشود .این کاا اا با صلدا انجلام

(ک موگروف ،اسمیرنوف) نیز استفاده شد.

میدهد با چشمانی باز و بدنی با عضاله کشیده.

ا ال

سطح  .4با افسردگی گریله و زاای کلرده و بلا هلق هلق

نتایج این مطالعه حاصل پایان نامه کااشناسی ااشلد

گریه میکند.اشیاء اا به اطلراف هلل میدهلد .اوی

مدوب دا دانشراه آزاد اسالمی اصلفهان ( وااسلران)

ود اا بر میگرداند.

بلله کللد ا للال

IR. IAU.KHUISF.REC-1396-2-3

شا ص اتکا به والدین) :( Reliance on Parents

میباشد .پژوهش فو دا مرکز کااآزمایی بلالینی ایلران

سطح  .1متناسب با سن افتاا کلرده و نیلازی بله واللدین

به شمااه  IRCT20171118037521N1ثبج شده اسج.

ندااد .دا صواتیکه والدین شروع به ااتباط نمایند،

قبل از تکمیل پرسشنامه ،اضایج آگاهانهکتبی از واحدهای

با والدین تعامل برقراا مینماید.

مواد پژوهش کسب شد .بله واحلدهای ملواد پلژوهش

سطح  .1استفاده از والدین( سبکهای والدین ،صلتبج

اطمینان داده شد که دا هر مرح ه از مطالعه بلدون ااائله

کردن آهسته با والدین) .بهااحتی میپذیرد یا ممکن

هی دلی ی میتوانند از مطالعه لاا شلوند .بله واللدین

اسج به والدین تکیه کند.

اطمینان داده شد که ضرای متورله کودکشلان نتواهلد

سطح  .3به عم کرد والدین توره کلرده و ظلاهراً نرلران

بود و چنانچه تمای ی به شرکج دا مطالعه نداشلته باشلند

اقداماه اسج .به دنبال برقلرای ااتبلاط و یلا ااحتلی

تللاثیری دا اداملله دامللان کللودک نتواهللد داشللج .بلله

نیسلللج .دا صلللواه پیشلللنهاد دادن بللله وی آن اا

کودکللان دا گللروه کنتللرل پللس از تکمیللل مرح لله دوم

میپذیرد ،یا چسبیده به والدین اسج.

پرسشنامه اضطراب ،و قبل از القای بیهوشلی ،یلک بسلته
مداد انری هدیه داده شد.

سطح  .4به شده به والدین آویزان اسج و ارلازه افلتن
به آنها اا نمیدهد.

دیاگرام پیریری نمونه ها

رهج تجزیه و تت یل اطالعاه از نرم افلزاا SPSS

دا ف وچااه شمااه  1دیاگرام پیریلری نمونلههلای

نسته  11اسلتفاده شلد .از آملاا توصلیفی و اسلتنباطی و
آزمونهای آماای تسج دقیق فیشر ،تی تسلج مسلتقل و

رو از مطالعه (:)11

پژوهش نمایش داده شده اسج (ف وچااه شمااه .)1

براسی معیااهای واود ()n= 96

عدم ورود معیااهای واود)16( :
عدم تمایل رهج شرکج دا مطالعه ()1

تتدیص تدادفی ()n=03

عدم دایافج مدا ه)n=35( :

تخصیص تصادفی

گروه کنترل ()n=35

گروه آزمون ()n=35

عدم پیریری نمونه ها)(n= 0
قطع مدا ه ()n= 0
تجزیه و تت یل دادهها)(n=35
رو از تجزیه و تت یل ()n= 0

دایافج مدا ه)n=35( :
عدم پیریری نمونه ها)(n= 0

پیگیری

تجزیه و تحلیل

قطع مدا ه ()n= 0
تجزیه و تت یل دادهها)(n=35
رو از تجزیه و تت یل ()n= 0

فلوچارت شماره  : 1دیاگرام پیریری نمونه ها
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سطح  .3مراقب و مواظب و مضطرب اسج .نراه سریعی

کای اسکوئر استفاده شد .برای مشلتص کلردن رایرلاه

تاثير کشيدن نقاشي بر اضطراب کودکان

اما این تفاوه از نظلر آملاای معنلاداا نبلود (،)P<7/73

یافتهها

ولی دا شا ص بیان عواطف و اتکلا بله واللدین پلس از

دا گروه آزمون  17د تر و  13پسر با میانرین سنی
 3/10±1/1و دا گللروه کنتللرل  13د تللر و  17پسللر بللا

بلله قبللل از مدا لله قللراا داشللج ( .)P>7/73بللر اسللاس

میانرین سنی  4/34±1/1قراا داشتند

رللدول شللمااه  3گللروه کنتللرل دا شللا ص فعالیللج،

همانطوا که نتایج ردول شمااه  1نشان ملیدهلد،

صتبج کردن ،بیان عواطف ،هیجاناه و اتکا به والدین

از نظر رنس ،سن ،اتبله توللد ،متلل سلکونج (شلهر و

دا پسآزمون ،دا سطح پایینتری نسبج به پیشآزملون

اوستا) ،سلابقه بسلتری شلدن دا بیمااسلتان ،نلوع عملل

قراا داشتند و این تفلاوه از نظلر آملاای معنلیداا بلود

رراحی ،سابقه افتن به مهد کلودک و آگلاهی از عملل

( .)P<7/73مقایسللله دو گلللروه از نظلللر اضلللطراب دا

رراحی تفاوه معنلیداای بلین گلروه آزملون و کنتلرل

شا صهای مواد براسی دا صفته بعد بیان شده اسج.

مشلللاهده نشلللد و دو گلللروه از نظلللر مت یرهلللای ملللواد
نظرهمسان بودند .تفاوه امتیلاز حاصلل از اضلطراب دا

جدول شماره  :1اطالعاه دموگرافیک گروه آزمون و گروه کنترل

گروه آزمون دا ردول شلمااه  1و دا گلروه کنتلرل دا

سطح

ردول شمااه  3نمایش داده شده اسج و توضلیح نتلایج

گروه آزمون

گروه کنترل

مت یر
د تر

)17%/3( 17

)41%/7( 13

پسر

)01%/4( 13

)30%/1( 17

معنی
داای

هللر دو رللدول دا اداملله آواده شللده اسللج .دا رللداول

رنس

شللمااه 1و3و 4میللزان داصللد کودکللان از نظللر  3دسللته

سن

فعالیج مواد نظر :شلا ص فعالیلج ( 4سلطح) ،شلا ص

اتبه فرزند

3/10±1/1

4/34±1/1

)30%/1( 13

)30%/1( 17

دوم

)43%/0( 19

)17%/9( 17

سوم

)14%/3( 3

)7%/9( 3

چهاام و باالتر

)1%/6( 1

)3%/0( 1

شهر

)04%/3( 19

)01%/4( 13

اوستا

)13%/0( 6

)17%/3( 17

به

)30%/1( 13

)31%/4( 11

)91%/6( 11

)97%/9( 14

)47%/9( 10

)30%/1( 17

)31%/4( 17

)41%/7( 13

)77%/9( 31

)04%/3( 19

)11%/4( 4

)13%/0( 6

اول

صتبج کردن ( 9سطح) ،شا ص بیان عواطف ( 4سلطح)،
متل سکونج

شا ص هیجاناه ( 4سطح) ،شا ص اتکا بله واللدین(4

سابقه بستری دا بیمااستان

سطح) دا قبل و پس از انجام مدا ه بیان شده اسج.

سابقه افتن به مهدکودک

بر اساس ردول شمااه  1گروه آزمون دا شلا ص

به
یر
به

آگاهی از عمل رراحی

فعالیللج ،صللتبج کللردن ،هیجانللاه پللس از مدا لله دا

یر

یر

7/111
7/416

7/193

7/077
7/913
7/403
7/114

سطح مط وبتری نسبج به قبل از مدا له قلراا داشلج،
جدول شماره  :2امتیازاه حاصل از تکمیل پرسشنامه اضطراب سنجی دا گروه آزمون قبل و بعد از انجام مدا ه
پیش آزمون

امتیاز (داصد)

متوا

پس آزمون
3

1

1

3

4

فعالیج

14/3

47/9

17/9

7/9

-

صتبج کردن

3/0

13/0

17

41/6

3/0

بیان عواطف

3/0

47

41/6

11/4

-

هیجاناه

3/0

47

31/4

1/6

-

اتکا به والدین

3/0

31/4

41/6

17

-

Fisher's Exact Test

9

1

1

-

30/1

47

1/6

7

34/3

34/3

3/0

-

93/0

13/0

7/9

7

-

43/0

43/0

7/9

7

-

34/3

31/4

14/3

7

3

3

4
7

-

1/6

1/6
-

9

سطح معنی داای

-

7/7 97

7

7/131

-

7/771

-

7/110

-

7/777

جدول شماره  :3امتیازاه حاصل از تکمیل پرسشنامه اضطراب سنجی دا گروه کنترل دا پیشآزمون و پسآزمون
امتیاز (داصد)

متوا

39

پیش آزمون
1

1

3

پس آزمون

4

3

9

1

Fisher's Exact Test

1

3

4

3

9

سطح معنی داای

فعالیج

17

47

17

17

-

-

17

17/9

31/4

17

-

-

7/777

صتبج کردن

14/3

13/0

10/1

17

3/0

10/1

11/4

17/9

17

17

3/0

14/3

7/777

بیان عواطف

17

13/0

47

14/3

-

-

11/4

34/3

41/6

11/4

-

-

7/777

هیجاناه

17

34/3

31/4

14/3

-

-

14/3

30/1

30/1

11/4

-

-

7/777

اتکا به والدین

14/3

31/4

11/6

31/4

-

-

11/4

13/0

30/1

13/0

-

-

7/777
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مدا ه به طوا معنیداای دا سطح مط لوبتلری نسلبج

پژوهشی

لیال رئیسی و همکار

شا ص هیجاناه

شا ص فعالیج
داصد گروه آزمون و  97داصد گروه کنترل دا سطح  1و

داصللد گللروه آزمللون و  34/3داصللد گللروه کنتللرل دا

 1قلراا داشلتند و  30/1داصللد گلروه آزملون و  47داصللد

سطح  1و  1قراا داشتند و  34/3داصد گلروه آزملون و

گروه کنترل دا سطح  3و  4بودند .پس از انجام مدا له دا

 43/0داصد گروه کنترل دا سطح  3و  4بودند .پلس از

شا ص فعالیج 60/1 ،داصد گروه آزملون و  47/9داصلد

انجام مدا ه دا شا ص هیجاناه 61/4 ،داصلد گلروه

گروه کنترل دا سطح  1و 1قراا داشتند و  1/6داصد گلروه

آزمون و  31/4داصد گروه کنترل دا سطح  1و  1قلراا

آزمون و  31/4داصد گروه کنترل دا سطح  3و  4بودند.

داشتند و  7/9داصد گروه آزمون و  47/3داصد گلروه
کنترل دا سطح  3و  4بودند.

شا ص صتبج کردن
شا ص اتکا به والدین:

قبل از انجلام مدا له دا شلا ص صلتبج کلردن،
 31/4داصد گروه آزمون و  30/1داصلد گلروه کنتلرل

قبل از انجام مدا له دا شلا ص اتکلا بله واللدین،

دا سللطح  1و  1و  3قللراا داشللتند و  47/9داصللد گللروه

 30/1داصد گروه آزمون و  43/0داصلد گلروه کنتلرل

آزمون و  41/7داصد گروه کنتلرل دا سلطح  4و  3و 9

دا سطح  1و  1قراا داشتند و  91/6داصد گروه آزملون

بودند .پس از انجام مدا ه دا شا ص صلتبج کلردن،

و  34/3داصد گروه کنترل دا سطح  3و  4بودنلد .پلس

 64/3داصد گروه آزمون و  97داصد گلروه کنتلرل دا

از انجام مدا ه دا شا ص اتکا به والدین 73/0 ،داصد

سطح  1و  1و  3قراا داشتند و  3/7داصد گروه آزملون

گروه آزمون و  30/1داصد گروه کنترل دا سطح  1و 1

و  47داصد گروه کنترل دا سطح  4و  3و  9بودند.

قراا داشتند و  14/3داصد گروه آزمون و  91/7داصلد
گروه کنترل دا سطح  3و  4بودند .مقایسه میلزان اضلطراب

بیان عواطف

گروه مدا ه و کنترل بعلد از انجلام مدا له دا رلدول

قبل از انجام مدا ه دا شا ص بیان عواطف43/0 ،

شمااه  4نمایش داده شده اسج .دا مجموع قبل از انجام

داصللد گللروه آزمللون و  43/0داصللد گللروه کنتللرل دا

مدا ه دا شا صهای اضطرابسلنجی شلامل فعالیلج،

سطح  1و  1قراا داشتند و  34/3داصد گلروه آزملون و

صتبج کردن ،بیان عواطف ،هیجاناه ،اتکا بله واللدین

 34/3داصد گروه کنترل دا سطح  3و  4بودند.

تفاوه معناداای بین گروه آزمون و کنترل مشاهده نشد

پللس از انجللام مدا لله دا شللا ص بیللان عواطللف،

( .)P<7/73ولی پس از انجام مدا له دا گلروه آزملون

 61/4داصد گروه آزمون و  43/0داصلد گلروه کنتلرل

شللا صهللای فعالیللج ،صللتبج کللردن ،بیللان عواطللف،

دا سطح  1و  1قراا داشتند و  7/9داصد گروه آزمون و

هیجاناه و اتکا به واللدین بله طلوا معنلاداای دا سلطح

 34/3داصد گروه کنترل دا سطح  3و  4بودند.

مط وبتری نسبج به گروه کنترل قراا داشتند (.)P=7/777

جدول شماره  :4امتیازاه حاصل از تکمیل پرسشنامه اضطراب سنجی بعد از انجام مدا ه دا گروه آزمون و کنترل
امتیاز (داصد)

متوا

آزمون
1

1

کنترل

3

4

3

9

1

Fisher's Exact Test

1

3

4

3

9

Sig

فعالیج

30/1

47

1/6

7

-

-

17

17/9

31/4

17

-

-

7/777

صتبج کردن

34/3

34/3

3/0

1/6

1/6

7

11/4

17/9

17

17

3/0

14/3

7/777

بیان عواطف

33/0

13/0

7/9

7

-

-

11/4

34/

41/6

11/4

-

-

7/777

هیجاناه

43/0

43/0

7/9

7

-

-

14/3

30/1

30/1

11/4

-

-

7/777

اتکا به والدین

34/3

31/4

14/3

7

-

-

11/4

13/0

30/1

13/0

-

-

7/777
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قبللل از انجللام مدا لله دا شللا ص فعالیللج91/6 ،

قبل از انجلام مدا له دا شلا ص هیجانلاه43/0 ،

تاثير کشيدن نقاشي بر اضطراب کودکان

بحث

پژوهش های اشااه شده مدا ه کشیدن نقاشی می تواند

شللا ص فعالیللج ،صللتبج کللردن و هیجانللاه پللس از

نظر قراا گیلرد .تفلاوتی کله مطالعله حاضلر بلا بر لی از

مدا ه دا سطح مط وبتری نسلبج بله قبلل از مدا له

مطالعاه داشج دا اوش ارلرای مدا له بلود .زیلرا دا

قراا داشتند اما این تفاوه از نظلر آملاای معنلاداا نبلود،

بر ی از مطالعاه از اوش نقاشی داملانی اسلتفاده شلده

ولی دا شا ص بیان عواطف و اتکلا بله واللدین پلس از

بود که دا این اوش نقاشی کشیدن دا طول مده زمان

مدا ه به طوا معناداای دا سطح مط وبتری نسبج بله

اصی ( 11ر سه منظم) انجام شده بود وللی دا مطالعله

قبل از مدا ه قراا داشتند .نتلایج داگلروه کنتلرل نشلان

حاضر کودکان فقط یلک بلاا دا حلدود  13-17دقیقله

داد ،دا شا ص فعالیج ،صتبج کردن ،بیلان عواطلف،

نقاشلللی کشلللیدند .علللدم مط وبیلللج گلللروه کنتلللرل دا

هیجانللاه و اتکللا بلله والللدین دا پللسآزمللون ،دا سللطح

شا صهای اضطراب مواد نظر ،ممکلن اسلج بله دلیلل

پایینتری نسبج بله قبلل از مدا له قلراا داشلتند و ایلن

تللاثیر زمللان انتظللاا رهللج عمللل رراحللی بللر اضللطراب

تفاوه از نظر آماای معناداا بود (.)P<7/73

کودکان باشد و توصیه میشود برنامههلای قابلل ارلرا و

نتایج مطالعه مجذوبی و همکااان ،نشان داد کودکلانی

کمهزینه مانند نقاشی کشیدن مواد اسلتفاده قلراا گیلرد.

که با آمادگی اوانی تتج عمل رراحی قراا میگیرند نسلبج

دا مجمللوع قبللل از انجللام مدا لله دا شللا صهللای

به سایر کودکان اضطراب کمتری اا تجربه مینمایند(.)17

اضللطرابسللنجی شللامل فعالیللج ،صللتبج کللردن ،بیللان

اضایی و همکااان ،همسو با نتایج مطالعه حاضر دا

عواطف ،هیجاناه ،اتکا به والدین تفاوه معناداای بلین

پللژوهش للود نشللان دادنللد نقاشللی دامللانی دا بهبللود

گروه آزمون و کنترل مشلاهده نشلد وللی پلس از انجلام

مشکاله افتاای چلون ا لتالاله برونسلازی شلده دا

مدا ه دا گروه آزمون شا صهلای فعالیلج ،صلتبج

دانش آموزان دبستانی م ثراسج( .)16بر ی پژوهشرران

کردن ،بیان عواطف ،هیجاناه و اتکا به والدین بله طلوا

تسهیل برقراای ااتباط با

معناداای دا سطح مط وبتری نسلبج بله گلروه کنتلرل

کودکان شده و توصیه میکنند دا مداحبه بلا کودکلان

قراا داشتند .نتایج مطالعه  Wennströmو همکااان  ،بر

به رای اوشهای سنتی از ایلن اوش اسلتفاده شلود .دا

اوی  63کودک  3-11ساله بیانرر کلاهش اضلطراب و

واقع طوط ترسیمی انعکاسی از دنیای عاطفی و هیجلانی

ترس از عمل رراحی دا گلروه آزملون بلود .کودکلانی

فرد بوده و نقاشی به منزله رهانی اسلج کله بله ملوازاه

که دا گلروه مدا له بودنلد دا اوز رراحلی و پلس از

افزایش هوشیاای و دگرگونیهایکودک متتول میگردد.

رراحی دا مقایسه با کودکان گروه کنترل از کواتیزول

معتقدند استفاده از نقاشی باع

به نظر میاسد هنر دامانی بلرای کلاهش هیجانلاه

کم تری دا بزا

ود بر

واداا بودند(.)17

منفی به ویژه برای کودکانی که دا بیان احساساه لود

 Katzو همکللااان عقیللده داانللد از آن رللایی کلله

از طریق زبان عارزند ،مثل کودکان زیلر دو سلال ملوثر

کودکان نسبج بله بزاگسلاالن ،زانله ل لاه متلدودی

باشد( .)3نتایج پلژوهش  Dionigiوهمکلااان ،دا زمینله

برای بیان تجااب هیجانی ود داانلد ،نقاشلی میتوانلد

تللاثیر هنردامللانی بللر کللاهش اضللطراب ،بیللانرر کللاهش

بلله عنللوان زبللانی بللرای برونایللزی هیجانللاتی نظیللر

اضطراب کودکان دا هنرام ردا شدن از والدینشان قبل

پر

اشرری باشد(.)11

از عمل رراحی میباشد( .)11کودکان دا مطالعه حاضر،

دا یک مطالعه مروای بلر متلون منتشلر شلده نشلان

قبل از عملل رراحلی اضلطراب کلم تلری اا نسلبج بله

داده شد ،نقاشی داملانی باعل

بهبلود سلالمج اوان دا

مرح لله قبللل از مدا لله نشللان دادنللد و همسللو بللا نتللایج

بیمااان مبتال به سرطان میشود(.)11
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نتللایج مطالعلله حاضللر نشللان داد ،گللروه آزمللون دا

دا رهج کاهش اضطراب کودکان این گروه سلنی ملد

پژوهشی

لیال رئیسی و همکار

الزم اسج مدا اله دا رهج کاهش اضلطراب قبلل از

اوش از نظر هزینه و سادگی اررا مقرون به صرفه اسلج بله

عمل ررحی و کاهش داد پلس از عملل دا کودکلان و

بیمااستانهای دااای اتا عمل کودکان توصیه میشود.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد کشیدن نقاشی میتواند

نوروانان صواه گیرد(.)13

دا مطالعه مروا سیستماتیک دیرر نتایج مثبج و یلا

اضطراب کودک اا قبل از عمل رراحی کلاهش دهلد .بلا

بللدون ورللود تفللاوه معنللی داا دا میللزان اضللطراب،

توره به اینکه کشیدن نقاشی نیازی به تجهیزاه پیچیده

افتااهای منفی قبل از عمل و داد پس از عمل دا قبل و

و هزینه زیادی ندااد و از طرفی از بازیهای مواد عالقه

پس از مدا ه بلازی داملانی اا گلزااش کلرده اسلج و

کودکان این گروه سنی اسج ،بنابراین پیشنهاد میشود قبلل

متفاوه بودن حجم نمونه و سن کودکان مواد مطالعه اا

از القای بیهوشی و دا مکانی مناسب قبل از عمل رراحی،

دلیل این تفاوه دا نتایج بیان نموده اسج(.)14

امکللان کشللیدن نقاشللی دا ک یلله بیمااسللتانهایی کلله

دا مطالعه شهری و همکااان ،اثر کشیدن نقلاش بلر

کودکان مواد عمل رراحی قراا میگیرند فراهم شود.

مهااه های ااتباطی د تران کمروی دانش آموز ملواد

یکی از متدودیجهای مطالعه حاضر عدم انتتلاب

براسی قراا گرفج .دانلش آملوزان گلروه آزملون دا 7

تدادفی نمونهها دا مرح هی اول واود به مطالعه بلود .از

ر سه  37دقیقهای دا نقاشی دامانی شرکجکردند .نتایج

متدودیجهای دیرر عدم امکان مدا ه بر اسلاس نلوع

نشان داد مدا ه فو بر مهااههلای ااتبلاطی کودکلان

عمل رراحی بود.

تللاثیر داشللته اسللج .دا ایللن مطالعلله از الرللوی ف للدمن
( )Feldmanاستفاده شد .دا این الرو مشااکجکنندگان

سپاسگزاری

دا طی  17دقیقه نقاشی می کشند و دا حدود  37دقیقله

مطالعلله حاضللر مسللتتر از پایللان ناملله کااشناسللی

ملیکننلد .واحلدهای ملواد

ااشلللد مدلللوب دا دانشلللراه آزاد اسلللالمی اصلللفهان

دا مواد نقاشی ود بتل

مطالعه دا یک اتا رملع ملیشلدند و بله آنلان  4ملداد

( وااسران) به کد ا لال

انری قرمز ،آبی ،سبز ،سیاه و یک مداد داده میشد .هر

 1396-2-3می باشد .دا مرکلز کااآزملایی بلالینی ایلران

فرد براساس سرعج و توانایی ودش کاا میکرد .فضلا

نیز ثبلج گردیلده اسلجIRCT20171118037521N1 .

بسیاا دوستانه و آاام بود .اگر داطی یک ر سه کودک

پژوهشرران نهایج تشکر و قدادانی ود اا از مسلوولین

از نقاشی کشیدن امتناع میکرد او اا مجبوا نمیکردنلد.

متترم دانشراه آزاد اسالمی واحلد اصلفهان ( وااسلران)،

بعد از انجام مدا ه سطح مهااههای ااتباطی دا هر دو

مسللوولین متتللرم بیمااسللتان الزهللرای اصللفهان و تمللام

گروه مواد براسی قراا میگرفج( .)11مطالعه حاضلر از

واحدهای مواد پژوهش اعالم می دااند.

نظر اوش انجام کاا تا حدودی مشلابه بلا پلژوهش فلو
بود و همانطواکه انتظاا میافج کشیدن نقاشی دا این
مده زمان کوتاه و با تجهیزاه بسیاا ساده باع

کاهش

IR. IAU.KHUISF.REC-

تضاد منافع
ندااد.
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