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 چکیده
. باشد هاآن بهبودي تأخیرانداختنبه در مهمی عامل تواندمی امر این و شودمی کودکان ترس موجب بیمارستان در شدنبستري :مقدمه

 درمانی مراکز در پرستاران ظاهر اینکه به توجه با بنابراین شود؛می کودکان در ساستر کاهش به منجر عروسک از استفاده ارتباط، این در
 در. گردد کودکان توجه و اعتماد جلب موجب که شود انتخاب ايگونهبه پرستاران لباس طرح و رنگ که است شایسته دارد، مهمی نقش
 .شد انجام سال 3-6 کودکان پذیرش بدو ترس بر قرمزي هکال عروسکی پوشتن حضور تأثیر تعیین هدف با حاضر مطالعه راستا، این

 بخش در پذیرش بدو در سال 3-6 کودك 50 با ارتباط در که باشدمی تصادفی بالینی کارآزمایی یک حاضر پژوهش ها:مواد و روش

 که باشدمی ذکر شایان .است شده انجام 1395 سال در نفري 25 گروه دو به هاآن تقسیم و مشهد) ع(رضا امام بیمارستان اطفال
 ايپرسشنامه از استفاده با هاداده. گردیدند تقسیم کنترل و مداخله گروه دو به ساده تصادفی تخصیص صورتبه شرایط واجد کودکان
 و گردید تکمیل کودکان پرونده از استفاده با و مصاحبه صورتبه فردي مشخصات اول بخش در که شدند آوريجمع بخش دو بر مشتمل

 .شد استفاده) Child Fear Scale( ترس خودگزارشی ابزار از ترس بررسی منظوربه دوم بخش در

 تفاوت این که است بوده 0/26±7/32 مداخله گروه در و 0/63±4/35 کنترل گروه در ترس نمره میانگین که دادند نشان نتایج :هایافته

 ). P≥001/0( بود معنادار آماري لحاظ به

 منظوربه بنابراین است؛ شده کودکان در ترس کاهش باعث قرمزي کاله پوشتن با مداخله که بودند آن از حاکی ایجنت :يریگجهینت

 .گرددمی توصیه اطفال بخش در پوشتن از استفاده کودکان، ترس کاهش
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 مقدمه
 ظریف سیستم دلیل به که است الهی ايهدیه کودك

 دارد قرار مختلفی صدمات و هابیماري معرض در خود بدن
 به نوجوانان و کودکان از درصد 20-22 حدود ساالنه). 1(

 خدمات هابیمارستان اورژانس بخش در جراحت نوعی دلیل
 مطب در تعداد همین به حداقل و کنندمی دریافت پزشکی

 درصد 5/2 که ستا ذکر شایان. گیرندمی قرار درمان تحت
 55 و دارند بیمارستان در شدنبستري به نیاز هاآن از

 را صدمات از ناشی ناتوانی کوتاهی مدت براي حداقل درصد
 بدون تواندنمی هرگز شدنبستري). 2( نمایندمی تجربه
 کودکان براي شدنبستري. )3( باشد کودك زندگی در تأثیر
 محیط با زگاريسا و شدناجتماعی راستاي در بحران یک

 سالمت از تنهانه که شرایطی در هم آن باشد؛می جدید
 عوامل با برخورد معرض در بلکه نیستند؛ برخوردار
 در شدنبستري ).4( دارند قرار نیز خطرآفرین و ناشناخته

 و) 5( شودمی کودك اضطراب و ترس باعث بیمارستان
 بهبود تاخیرانداختنبه در مهمی عامل تواندمی امر این

 پدید متفاوتی اشکال به توانندمی هاترس ،)6( باشد کودك
 دوران در رایج هايترس و هااسترس جمله از ؛)7( آیند

 ؛)8( بیمارستان در شدنبستري و بیمارشدن کودکی،
 هايواکنش بیمارستانی، هايمحیط با رابطه در بنابراین
 از بردننام با فقط ترس یا اضطراب مانند منفی هیجانی

 و شده نمایان تواندمی) بیمارستان ساختمان( هاآن
 و اندازه هر با بیمارستانی هايمحیط دیدن. گردد برانگیخته

 فراهم را ترسناکی تجربه کودك، ویژهبه فرد هر براي شکلی
 بستري فضاي و بیمارستان محیط جهت،بدین ).9( کندمی

 شودمی توصیف مکانی عنوانبه معموالً بیمار کودك براي
 و درمان با و بوده ترسناك و ناآشنا فهم، از دور ،عجیب که

 بنابراین دارد؛ ارتباط اند،داده شکل را مفهوم این که معالجه
 ضعف موقعیت در را خود بیمارستان، در شدهبستري کودك

 از دورماندن و بودنبستري اثرات و یابدمی بزرگی هیجانی

 دشوارتر درمان و اريبیم خود اثرات از او براي خانه
 تأثیر" عنوان با پژوهشی در ارتباط، این در). 10( باشدمی

 توسط که "بیمارستان در بستري کودکان ترس بر بازي
 که شد داده نشان گرفت، صورت) 1380( همکاران و موال
 این اما گردید؛ مورد گروه کودکان ترس کاهش موجب بازي
 که شد پیشنهاد لیلد همین به و نبود مدتطوالنی تأثیر
   ).1( باشند فعال روز ساعات تمام در بازي هاياتاق

 عنوانبه رفتاردرمانی علم حیطه در درمانیعروسک
 اهمیت و گشته مطرح هادرمان انواع مؤثرترین از یکی
 برقراري براي جهانی پذیرفته یک عروسک). 4( دارد

 ن،روا بهداشت دیدگاه از). 11( است کودکان با ارتباط
 درمانیروان قلمرو در مداوا دلپذیر شیوه درمانیعروسک

 سوي از شدهپذیرفته ايواسطه عروسک. باشدمی
 احساس، تبادل و ارتباط جهت در کودکان و بزرگساالن

 ارتباط در کودك. است نسل دو این بین اندیشه و عاطفه
 و نماید بیان را خود موقعیت دارد دوست عروسک با

 در کودك براینعالوه. کند تعریف را دخو اطراف دنیاي
 تخلیه را خود جسمی و روانی انرژي عروسک، با بازي
 هنرهاي نظر از آنکه بر عالوه عروسک). 4( کندمی

 مختلف هايبازیچه بین در دارد، ايویژه جایگاه نمایشی
 انسان ظاهري ساختار با شباهت بیشترین از نیز کودکان

 و توجه جلب برانگیختگی، نبیشتری و باشدمی برخوردار
 و آوردمی همراه به کودکان براي را کردنبازي به گرایش

 به گویی که باشدمی آمیخته آدمی گذشته با چنانآن
 با بازي). 12( است شده تبدیل قدیمی الگوي نوعی

 هايمهارت تمرین نوعی به زیرا دارد؛ اهمیت عروسک
 طوربه را یاديز مسائل توانمی آن کمک به و بوده زندگی

 زمینه، این در). 13( داد آموزش کودك به غیرمستقیم
 بودند آن بیانگر) 1393( همکاران و ریحانی مطالعه نتایج

 کاهش موجب قرمزي کاله نمایشی عروسک حضور که



 
 
 

  انو همکار فرزانه عباسیان 
 

 1397پاییز ، 67، شماره 21ویی، دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشج                                                                                                                    22

). 4( شودمی کودکان جراحی عمل از قبل اضطراب
 و بیمارستان کارکنان پرستاران، پزشکان، از کودکان
 دیگر، عبارت به. دارند وحشت یمارستانیب کارهاي

 ترسندمی سفید روپوش مشاهده از هاآن که گفت توانمی
 هاآن ارتباط برقراري محدودشدن موجب امر همین و) 3(
 کودکان که ساخت خاطرنشان باید. گرددمی پرستاران با

 ترجیح سنتی هايلباس به را رنگارنگ زنانه هايروپوش
  ).14( دهندمی

 با تعامل و ارتباط برقراري در را اساسی نقش تارانپرس
 در ارتباط این که کنندمی بازي هاآن والدین و کودکان
 بیمارستان در کودك شدنبستري از ناشی استرس کاهش
 تا هستند تالش در پرستاران بنابراین است؛ اثرگذار بسیار
 ناشناس افراد و بیگانه محیط درد، از ناشی اضطراب و ترس

 لباس راستا، این در). 15( برسانند حداقل به کودکان در را
 کودك و پرستار بین غیرکالمی ارتباط مکمل که پرستاران

 ساختناسترسکم در اساسی نقشی است ممکن باشد،می
 لباس که اندداده نشان نیز مطالعات. باشد داشته محیط

 در کودکان ترس کاهش در درمانی و بهداشتی کارکنان
 ظاهر که صورتی در). 16( است مؤثر هاآن با برخورد
 انتظار تواننمی شود، کودك در ترس ایجاد موجب پرستار
 شدهبستري کودك در اضطراب و ترس منشأ از که داشت
 در پرستاران ظاهر اینکه به توجه با بنابراین شود؛ کاسته
 بیماران اعتماد حس ایجاد در را مهمی نقش درمانی مراکز

 پرستاران که است شایسته کند،می ایفا کانکود ویژهبه
 موجب که نمایند انتخاب ايگونهبه را خود لباس رنگ
 کم هاآن استرس از و شده کودکان توجه و اعتماد جلب
 آن دهندهنشان ذکرشده مطالعات نتایج دیگر، سوي از. کند

 کودکان ترس و اضطراب بر پرستاران لباس نوع که هستند
 نحوه و کودکان پذیرش اهمیت اما باشد؛یم اثرگذار بسیار

 گرفته قرار توجه مورد کمتر پرستاران توسط هاآن پذیرش
 حضور تأثیر تعیین هدف با حاضر پژوهش رو، این از است؛

 سال 3-6 کودکان پذیرش بدو ترس بر عروسکی پوشتن
 .شد انجام
 

 هامواد و روش
 ههگرو دو تصادفی بالینی کارآزمایی یک حاضر پژوهش

 50 با ارتباط در 1395 سال پاییز و تابستان در که است
 بیمارستان اطفال بخش در پذیرش بدو در ساله 3-6 کودك

 پژوهش به ورود معیارهاي. شد انجام مشهد) ع(رضا امام
 در شرکت جهت آگاهانه رضایت داشتن: از بودند عبارت

 به) ع(رضا امام بیمارستان اورژانس بخش از انتقال مداخله،
 تأخیر وجود عدم والدین، از یکی حضور کودکان، بخش
 بیماري به ابتال عدم مشاهده، قابل ماندگیعقب و رشد

 عدم ،)شدهشناخته کلیوي و قلبی بیماري و دیابت( مزمن
 درد نداشتن شده،شناخته فوبی و جدایی اضطراب به ابتال

 همراه فرد بیمارستان در اشتغال عدم مداخله، از قبل شدید
 عدم و سال 3-6 سنی دامنه در کودك قرارداشتن کودك،
 و بیمار پرونده به استناد با( اضطراب ضد داروي از استفاده
 ).پزشک دستور

 نیازمندي دلیلی، هر به پژوهش در شرکت از انصراف
 انجام حین شدید درد وجود و اورژانسی مداخله به کودکان
 نظر در هشپژو از خروج معیارهاي عنوانبه نیز مداخله
 .شدند گرفته

 و میانگین مقایسه فرمول از نمونه حجم تعیین براي
 توان و درصد 95 اطمینان سطح با جامعه دو معیار انحراف
 از استفاده با نمونه حجم. گردید استفاده درصد 90 آزمون
 ]=M1–M2(]/)S12+S22(2×))1-β(+Z)1-α/2(Z( n(2 فرمول

 هايگروه قایسهم براساس آمدهدستبه پارامترهاي و
 95 اطمینان سطح به رسیدن هدف با و کنترل و مداخله
 نفر 25 معادل گروه هر براي درصد 90 آزمون توان و درصد

 واجد کودکان که داشت توجه باید). 17( شد گرفته نظر در
 و شدند انتخاب دسترس در غیراحتمالی صورتبه شرایط
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 صورتبه کنترل و مداخله گروه دو به کودکان توزیع
 . گرفت صورت ساده تصادفی تخصیص
 بخش دو بر مشتمل ايپرسشنامه از استفاده با هاداده

 صورتبه فردي مشخصات اول بخش در. شدند آوريجمع
 در و گردید تکمیل کودکان پرونده از استفاده با و مصاحبه

 بصري مقیاس از کودکان ترس سنجش جهت دوم بخش
 خاطرنشان باید. شد استفاده کودکان ترس خودگزارشی

 که است چهره پنج شامل مقیاس این هايآیتم که ساخت
 شدید ترس تا) خنثی( ترس عدم دربرگیرنده ترتیببه

 ترس سطح به چهره کدام اینکه بررسی با کودك. باشدمی
 عبارت به. دهدمی پاسخ مقیاس به است، ترنزدیک وي

 او از و شده داده نشان کودك به تصویري پرسشنامه دیگر،
 شباهت وي کنونی حال به صورتک کدام که گرددمی سؤال
 انتخاب را خود نظر مورد چهره اشاره، با نیز کودك. دارد
 عدم( 0" صورتبه هاصورتک این به دهینمره. کندمی

 4 و) شدید ترس( 3 ،)زیاد ترس( 2 ،)کم ترس(  1 ،)ترس
 را نمره باالترین که فردي و است ")شدید بسیار ترس(

 پایایی و روایی. دارد را ترس میزان بیشترین کند، کسب
 و Murtry توسط کودکان ترس گزارشیخود مقیاس

 معادل ترتیببه و شده گیرياندازه 2011 سال در همکاران
)001/0<P، 56/0=sr (و )001/0<P، 73/0=sr (گزارش 

 با ابزار این پایایی نیز حاضر پژوهش در). 18( است گردیده
 با ابزار متعدد هايگویه لحاظ به درونی سانیهم هدف

 معادل که گردید ارزیابی کرونباخ آلفاي روش از استفاده
 براي هاگویه بین همسانی میزان این. آمد دستبه 78/0

 .کندمی کفایت باشد،می ايفاصله نوع از که ابزاري چنین
 تصویب از پس که بود شکل این به کار اجراي روش
 علوم دانشگاه اخالق کمیته توسط آن أییدت و پروپوزال
 اخذ و IR.MUMS.REC.1395.163 کد با مشهد پزشکی

 الزم هايهماهنگی مامایی، و پرستاري دانشکده از مجوز
 به) ع(رضا امام بیمارستان کارکنان و کودکان بخش با

 ساله 3-6 کودکان را حاضر پژوهش جامعه. آمد عمل
 بیمارستان اطفال بخش به اورژانس بخش از شدهمنتقل

 کودکان که است ذکر به الزم. دادند تشکیل) ع(رضا امام
 انتخاب دسترس در غیراحتمالی صورتبه شرایط واجد

 ساده کشیقرعه از استفاده با ورود روز براساس و گشتند
 هايبلوك. گرفتند جاي شدهتعیین بلوك دو از یکی در

 بلوك. شدند تخابان تصادفی کامالً صورتبه نیز نظر مورد
 روزانه بلوك و "شنبهسه و دوشنبه" پوشتن گروه روزانه
 انتخاب فرم. بود "شنبهپنج و چهارشنبه" کنترل گروه
 معیارهاي به مربوط هاییپرسش شامل که پژوهش واحد
 کودکان والدین و پرسشنامه طریق از بود، شمول و حذف
 طشرای واجد کودکان و گردید تکمیل پژوهشگر توسط

 اهداف مورد در الزم توضیحات ادامه، در. شدند انتخاب
 درمان؛ محیط در کودکان والدین از هرکدام به پژوهش

 تا 5 مدت به) ع(رضا امام بیمارستان کودکان بخش یعنی
 ارائه پژوهشگر توسط چهره به چهره صورت به دقیقه 10
 رضایت مطالعه، در شرکت براي تمایل صورت در. شد

 صورتبه فردي مشخصات فرم و شده اخذ یکتب آگاهانه
 باید. گردید تکمیل بیماران پرونده از استفاده با و مصاحبه

 تنها ها،نمونه بودنهمسان منظوربه که نمود عنوان
 کودکان بخش به اورژانس بخش از شدهمنتقل کودکان

 پوشتن برنامه. شدند انتخاب) ع(رضا امام بیمارستان
 توسط شدهتعیین برنامه راساسب قرمزي کاله عروسکی

 تعامل که شد اجرا ساعت یک مدت به پژوهش تیم
 قرمزي، کاله پوشتن با پژوهشگر پرسیاحوال آغازین،
 و بخش فضاي کردنبازگون کودك، به خود معرفی

 شامل را شود انجام کودك براي بود قرار که کارهایی
 و شتدا ادامه کودك با ارتباط میانی، تعامل در. گشتمی

. شدمی انجام پژوهشگر کمک با پذیرش بدو هايرویه تمام
 در مستقرشدن جهت را کودك پژوهشگر پایانی، مرحله در

 با کودك اضطراب سنجش از پس و بردمی اتاقش به تخت
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 خداحافظی او از اضطراب خودگزارشی ابزار از استفاده
 گروه در که است ذکر شایان. کردمی ترك را اتاق و نموده

 لباس با را پوشتن گروه برنامه همان پژوهشگر کنترل،
 ابزار از استفاده با ترس ادامه، در و دادمی انجام سفید

 پذیرش بدو فرایند انتهاي در کودك توسط خودگزارشی
 گروه دو هر در ترس نیز نهایت در. شدمی دهینمره

 .گردید مقایسه مداخله و کنترل
 

 نتایج
 56 که دادند نشان حاضر شپژوه از حاصل هايیافته

 و بودند مذکر پژوهش در کنندهشرکت افراد از درصد
 ساخت خاطرنشان باید. بود سال 68/4 هاآن سنی میانگین

 سن کودك، همراهان جنس، سن، نظر از افراد فراوانی که
 و مادر و پدر شغلی وضعیت ها،آن تحصیالت و مادر و پدر

 همسان و نداشت يمعنادار آماري اختالف بستري سابقه
 واحدهاي تصادفی تخصیص که است معنابدان امر این .بود

 آن است توانسته کنترل و مداخله گروه دو به مطالعه مورد

 متغیرهاي تأثیر بنابراین، کند؛ انتخاب یکسان گروه دو در را
 به توجه با .رودمی بین از پژوهش این در کنندهمخدوش
 احتمال به که گفت توانمی بررسی مورد متغیرهاي همگنی

 گرفته نظر در که ايهکنندمخدوش متغیرهاي سایر زیاد
 ).1 جدول( باشندمی همگن گروه دو در نیز نشدند

 گروه دو در ترس نمره معیار انحراف و میانگین مقایسه
 در توجهی قابل طوربه ترس میزان که داد نشان مطالعه مورد
 ).2 جدول( است ودهب پوشتن گروه از بیشتر کنترل گروه
 

 مطالعه مورد متغیرهاي همگنی بررسی: 1 جدول
 آزمون نتیجه آزمون متغیر

 P≥1/0 طرفهیک واریانس آنالیز کودك سن
 =62/0P کاي مجذور  کودك جنس

 =53/0P کاي مجذور دقیق کودك همراهان
 P≥68/0 طرفهیک واریانس آنالیز پدر سن
 P≥78/0 طرفهیک واریانس آنالیز مادر سن

 =10/0P دو کاي پدر شغلی وضعیت
 =40/0P کاي مجذور دقیق مادر شغلی وضعیت

 =51/0P دو کاي بستري سابقه

 
 مطالعه مورد گروه دو در ترس نمره معیار انحراف و میانگین: 2 جدول

  ترس نمره
 هاگروه

 طرفهیک واریانس آنالیز آزمون میانگین±معیار انحراف تعداد

 =16/24F 32/26±7/0 25 قرمزي کاله یعروسک پوشتن
001/0≤P 35/63±4/0 25 کنترل 

 

بحث
 پژوهش کلی هدف به دستیابی منظوربه حاضر پژوهش

 بر قرمزي کاله عروسکی پوشتن حضور تأثیر بررسی که
 .شد انجام بود، سال 3-6 کودکان پذیرش بدو ترس

 باعث عروسکی پوشتن با مداخله که داد نشان نتایج
 معنادار اختالف این و است شده کودکان در ترس هشکا

 شده تالش پژوهش از بخش این در). ≥001/0P( باشدمی
 آن مقایسه و پژوهش هايیافته به کلی اشاره ضمن تا است

 .گیرند قرار بررسی و بحث مورد هایافته مطالعات، سایر با
 عنوان با ايمطالعه در) 2014( همکاران و ریحانی

 بر قرمزي کاله نمایشی عروسک حضور ثیرتأ بررسی"
 کودکان در آپاندیسیت جراحی عمل از قبل اضطراب
 کردند گزارش "مشهد شیخ دکتر بیمارستان در بستري

 اضطراب بر قرمزي کاله نمایشی عروسک از استفاده که
 داشته تأثیر کودکان در آپاندیسیت جراحی عمل از قبل
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 با شدهانجام هايیارزیاب نتیجه در که طوريبه است؛
 شد مشخص کودکان آشکار اضطراب پرسشنامه از استفاده

 نسبت مداخله گروه در کودکان اضطراب نمره میانگین که
 و داشته داريمعنا تفاوت مداخله از پس کنترل گروه به

 نمره میانگین اما است؛ یافته کاهش گروه این اضطراب
 از). 4( ستا کرده پیدا افزایش کنترل گروه در اضطراب
 استرس با سازگاري در کودك هايتوانایی که آنجایی

 دارد بستگی سن قبیل از عواملی به شدنبستري از ناشی
 پژوهش، جامعه تفاوت، این دلیل شاید که گفت توانمی

 پژوهش در باشد؛ مطالعه دو این در آن محیط و واحدها
 در اما داشتند؛ شرکت مدرسه سنین کودکان ریحانی

 تشکیل خردسال کودکان را پژوهش جامعه حاضر همطالع
 محدود هانمونه ریحانی پژوهش در دیگر، سوي از. دادند

 در که درحالی بودند؛ آپاندیسیت تشخیص با کودکان به
 محدود ورود معیارهاي داشتن با کودکان حاضر پژوهش

 پژوهش، دو این هايتفاوت دیگر از. نبودند خاصی گروه به
 در ترس سنجش و ریحانی مطالعه رد اضطراب سنجش
 میزان بر تواندمی امر این که باشدمی حاضر پژوهش

 کودکان ترس بر قرمزي کاله عروسکی پوشتن اثربخشی
 فوق پژوهش نتایج که است ذکر شایان. باشد داشته تأثیر

 .باشدمی همخوان حاضر مطالعه هايیافته با
 بررسی هدف با پژوهشی در نیز) 1379( همکاران و موال

 گزارش بیمارستان در بستري کودکان ترس بر بازي تأثیر
 کودکان هايبخش در بازي هاياتاق اندازيراه که کردند

 ناشی اضطراب و ترس کاهش راستاي در مهمی گام تواندمی
 از استفاده با پژوهشگران این. باشد کودکان شدنبستري از

 به بیمارستان در بستري کودکان ترس پژوهشگرساخته ابزار
 بازي اتاق در هاآن حضور از پس کودکان ترس بررسی

 ابزار از استفاده با شدهانجام هايارزیابی. پرداختند
 نشان بیمارستان در بستري کودکان ترس پژوهشگرساخته

 به نسبت مورد گروه در کودکان ترس نمره میانگین که داد

 ترس و داشته معناداري تفاوت مداخله از پس شاهد گروه
 اما است؛ یافته کاهش مداخله از پس ساعت یک گروه این
). 1( یافت افزایش ترس نمره میانگین کنترل، گروه در

 کودکان ترس بر بازي مثبت تأثیر نظر از مطالعه این نتایج
 در. باشدمی همسو و مشابه حاضر پژوهش هايیافته با

 عهمطال در که گفت باید پژوهش دو هايتفاوت با ارتباط
) بازي اتاق( محدود محیط در بازي با کودکان ترس موال،
 یا پژوهشگر حاضر مطالعه در اما گرفت؛ قرار مطالعه مورد

 در کودك پذیرش هنگام به قرمزي کاله عروسکی پوشتن
 کل در و نبود بازي اتاق به محدود و داشت حضور بخش
 این در دیگر، سوي از. بود کودك همراه پذیرش فرایند

 تشکیل را پژوهش جامعه مدرسه سنین کودکان عهمطال
 ساعت یک پذیرش، بدو مرحله سه در هاآن ترس که دادند
 ابزار توسط آن از بعد ساعت پنج و پذیرش از پس

 پژوهش در که صورتی در شد؛می مشخص ايپرسشنامه
 مرحله در تنها مدرسه از قبل سنین کودکان ترس حاضر

 این که گرفت قرار بررسی مورد بخش در هاآن پذیرش بدو
 کودکان ترس میزان بر تواندمی سنی رده و محیط تفاوت
 با پژوهش این که است ذکر شایان. باشد داشته تأثیر

 .باشدمی همسو حاضر مطالعه
 با را پژوهشی) 2012( همکاران و Lee براین،عالوه

 عالقه مورد هايبازياسباب و کارتون تأثیر مقایسه" عنوان
 عمل اتاق در ساله 3-7 کودکان اضطراب کاهش رد کودك

 از که مطالعه این در. دادند انجام "بیهوشی القاي از قبل
 رضایت، کسب از پس بود، نگرآینده بالینی کارآزمایی نوع

 در دسترس در گیرينمونه روش به ساله 3-7 کودك 130
 شاهد، گروه سه به و شدند انتخاب کره بیمارستان

 شب بیماران. گردیدند تقسیم متحرك ارتونک و بازياسباب
 پژوهشی تیم سپس و شدندمی پذیرش عمل از قبل

 عمل از قبل هايمصاحبه انجام براي اطفال بخش بیهوشی
 ویزیت را هاآن پایه اضطراب نمرات سنجش براي و
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 در و جراحی از قبل شب کودکان اضطراب سطح. کردندمی
. شدمی سنجیده یبیهوش القاي از قبل درست عمل اتاق

 بیهوشی از قبل اتاق به اطفال بخش از کودکان که هنگامی
 داده اجازه بازياسباب گروه کودکان به گردیدند،می منتقل

 خود با همراه را خود عالقه مورد بازياسباب که شدمی
 فیلمی 10 از یکی متحرك کارتون گروه در کودکان. بیاورند

 القاي طی و نموده انتخاب را بود شده مشخص قبل از که
 نتایج. کردندمی تماشا کامپیوتر از استفاده با را آن بیهوشی

 در کودکان اضطراب سطح که بودند آن گویاي پژوهش این
 گروه دو به نسبت توجهی قابل طوربه بازياسباب گروه
 از استفاده نیز حاضر مطالعه در). 19( بود کمتر دیگر

 کودکان ترس کاهش موجب قرمزي کاله عروسکی پوشتن
 .گردید پذیرش بدو فرایند در

Martin ادراك فرایند نیز) 2009( همکاران و 
 بالینی نظر از که مهدکودك سنین کودکان در احساسات
 نمایش از استفاده با را داشتند رفتاري و عاطفی مشکالت
 زمینه در پژوهش این نتایج. نمودند بررسی عروسکی

 کودکان در رفتاري مشکالت و منفی هاينشانه کاهش
 دو هر در. باشدمی همسو حاضر مطالعه هايیافته با) 20(

 در که تفاوت این با است؛ شده استفاده عروسک از پژوهش
 است؛ شده گرفته بهره عروسکی نمایش از Martin مطالعه

 مورد قرمزي کاله عروسک پوشتن حاضر مطالعه در اما
 دو هر در نتایج حال، نای با. است گرفته قرار استفاده
 .باشدمی مطلوب پژوهش
) 1390( همکاران و نکاح اصغري ارتباط، این در

 درمانیبازي مداخله تأثیر بررسی" عنوان با را پژوهشی
 "درخودمانده کودکان ارتباطی هايمهارت بر عروسکی

 به مبتال سال 3-6 کودك 10 پژوهش این در. دادند انجام
 جلسه 22 میانگین طوربه که داشتند شرکت اوتیسم
 کارگیريبه با مداخله طی درمانگر. نمودند دریافت مداخله

 را او کند، ایجاد انگیزه کودك در کوشیدمی دستی عروسک

 داد نشان نتایج. کند هدایت را وي رفتارهاي و نماید فعال
 هايمهارت افزایش باعث عروسکی درمانیبازي برنامه که

 توجه باید). 21( گرددمی اندهدرخودم کودکان ارتباطی
 شرکت خردسال کودکان حاضر مطالعه در که داشت

در  رشیدر بدو پذ يکاله قرمز یپوش عروسکو تن داشتند
در  که یحال در ؛گرددیبخش در کنار کودك حاضر م
در کنار  یدرمان يباز ندیپژوهش ذکر شده عروسک با فرآ

 در که رسدیم نظر به رو، این از شود.یکودکان حاضر م
 کاهش در پوشتن عروسک از استفاده نیز حاضر پژوهش

 .است بوده مؤثر کودکان ترس
 در) 1396( همکاران و منشآزادي دیگر، سوي از

 بر عروسکی درمانیبازي اثربخشی" عنوان با ايمطالعه
 /فعالیبیش اختالل داراي کودکان پرخاشگري کاهش

 عروسکی درمانیبازي که کردند گزارش "توجه نارسایی
 تنظیم و اجرایی عملکردهاي بر اثرگذاري طریق از تواندمی

 کودکان در پرخاشگرانه رفتارهاي کاهش به منجر هیجان
 حاضر مطالعه هايیافته با پژوهش این نتایج .)22( شود

 شده استفاده عروسک از پژوهش دو هر در. باشدمی همسو
 کودکان منش،آزادي مطالعه در که تفاوت این با است؛
 کودکان حاضر پژوهش در اما داشتند؛ شرکت مدرسه سنین

  .گردیدند بررسی خردسال
 به توانمی حاضر مطالعه هايمحدودیت از نهایت، در

 این که کرد اشاره) سن و جنس( کودکان فردي هاياوتتف
 زمینه این در. باشد اثرگذار اضطراب نمره بر تواندمی امر

 واحدهاي تصادفی گذاريجاي با تا است شده تالش
 به هاتفاوت آماري، کنترل از استفاده و هاگروه در پژوهش
 . برسد حداقل

 

  يریگجهینت
 وجود که گفت توانمی شدهاشاره مطالب به توجه با

 در اضطراب کاهش سبب قرمزي کاله عروسکی پوشتن

http://umj.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B4
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 منفی اثرات توانمی بنابراین، است؛ گردیده کودکان
 حضور با را آن از ناشی اضطراب و شدنبستري

 کاهش بخش در کودکان محبوب پوشتن هايعروسک
 شودمی پیشنهاد پژوهش نتایج به توجه با براین،عالوه. داد
 هاپوشتن این از بخش در کودکان پذیرش بدو در که

 .گردد استفاده
 

 حمایت مالی
مطالعه توسط معاونت محترم  نیا یمال يهاتیحما
مشهد واحد دانشکده  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش
 انجام شده است. ییو ماما يپرستار

 

 مالحظات اخالقی
. دیگرد لیآگاهانه تکم تیدر مطالعه حاضر فرم رضا

داده شد  حیکننده کامل توضافراد شرکت يالعه براهدف مط
صورت محرمانه خواهد اطالعات به میو به افراد متذکر شد

 گزارش خواهد شد. یصورت کلبه جیماند و نتا
 

 تضاد منافع
 ایتضاد منافع با شخص و  گونهچیمطالعه ه نیدر ا

 وجود ندارد. یسازمان
 

 تشکر و قدردانی
 مقطع دانشجویی نامهایانپ از برگرفته حاضر مقاله

 پژوهشی طرح و کودکان پرستاري رشته ارشد کارشناسی
 941825 کد با مشهد پزشکی علوم دانشگاه مصوب

 معاونت حوزه از دانندمی الزم خود بر نویسندگان. باشدمی
 دلیل به مشهد پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی محترم
 هايهزینه تأمین و پژوهش این اجرایی زمینه نمودنفراهم

 ،)ع(رضا امام بیمارستان محترم مسئوالن از نیز و آن
 و تشکر کودکان بخش ارجمند پرستاران و سرپرستار

 .نمایند قدردانی
  

References
1. Mola F, Khanjari S, Davachi A, Haghani H. Effect of 

play on fear of hospitalized. Iran J Nurs. 2001; 
13(27):51-6. [in Persian] 

2. Runeson I, Hallstrom I, Elander G, Hermerén G. 
Children’s participation in the decision making 
process during hospitalization: an observational study. 
Nurs Ethics. 2002; 9(6):583-98. 

3. Talebi S, Ganjlo J, Rakhshani M, Asghari Nekah SM. 
Comparison the effect of orientation program used by 
visual concept map and face to face method on fear 
and anxiety of children. J Pediatr Nurs. 2015; 1(4):32-
44. [in Persian]  

4. Reyhani T, Dehghan Z, Shojaeian R, Ashgharinekah S, 
Behnam Vashani H. The influence of the puppet 
Kolah Ghermezi on preoperative anxiety among 
hospitalized children with appendicitis in Dr Shaikh 
hospital of Mashhad. Evid Based Care. 2014; 4(3):76-
86. [in Persian] 

5. Whaly LF. Nursing care of infant and children. 2nd ed. 
New York: Mosby Publisher; 1991. P. 11-2. 

6. Visintainer MA, Wolfer JA. Psychological preparation 
for surgical pediatric patients: the effect on children's 
and parents' stress responses and adjustment. 
Pediatrics. 1975; 56(2):187-202. 

7. Schmidt M. Brand of Hope, fear in children: children 
how to overcome their fears and towns. Trans: Lafzy 
L. Tehran: PTA Publication; 2000. P. 123-4. 

8. Clatworthy S, Simon K, Tiedeman ME. Child drawing: 
hospital—an instrument designed to measure the 
emotional status of hospitalized school-aged children. 
J Pediatr Nurs. 1999; 14(1):2-9.  

9. Whitehouse S, Varni JW, Seid M, Cooper-Marcus C, 
Ensberg MJ, Jacobs JR, et al. Evaluating a children's 
hospital garden environment: utilization and consumer 
satisfaction. J Environ Psychol. 2001; 21(3):301-14.  

10. Divandari J, Danaeinia A, Arfaee FS, Amirazodi EZ. 
Effective factors in children’s specialized hospital 
designing to decrease stress (cases study: Imam 
Hossein children's specialized hospital, pediatrics 
department of Dr. Gharazi, Asgariye and Shafa 
hospitals). Turkish J Design Art Communicat. 2016; 
6:954-63. 

11. Shives LR, Isaacs A. Basic concepts of psychiatric-
mental health nursing. 7th ed. Philadelphia: Lippincott 
Williams and Wilkins; 2008. P. 118-9. 

12. Salsali M. Textbook of pediatric nursing. 9th ed. 
Tehran: Boshra; 2009. P. 23. [in Persian]  

13. Hirosawa I, Hirosawa M. Social anxiety disorder of 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Runeson%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12449996
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&u=http://iranbuybook.com/c39989&usg=ALkJrhiWZbZcd4xitMvLarTxrCJdXJI2TA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&u=http://iranbuybook.com/c210151&usg=ALkJrhj6YMBOS5tpoEVhL3yGh6UpviEeNQ


 
 
 

  انو همکار فرزانه عباسیان 
 

 1397پاییز ، 67، شماره 21ویی، دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشج                                                                                                                    28

childhood. Ryoikibetsu Shokogun Shirizu. 2003; 
327(7414):515-6. 

14. Meyer D. Children response to nursing attire. J Pediatr 
Nurs. 1992; 18(2):157-60. 

15. Taylor J, Muller D, Harris P, Wattley LA. Nursing 
children: psychology, research and practice. London: 
Stanley Thorne Publisher; 1999. 

16. Potts NL, Mandleco BL. Pediatric nursing: caring for 
children and their families. Massachusetts: Cengage 
Learning; 2012. 

17. Canbulat N, Ayhan F, Inal S. Effectiveness of external 
cold and vibration for procedural pain relief during 
peripheral intravenous cannulation in pediatric patients. 
Pain Manag Nurs. 2015; 16(1):33-9. 

18. McMurtry CM, Noel M, Chambers CT, McGrath PJ. 
Children's fear during procedural pain: preliminary 
investigation of the Children's Fear Scale. Health 

Psychol. 2011; 30(6):780-8. 
19. Lee J, Lee J, Lim H, Son JS, Lee JR, Kim DC, et al. 

Cartoon distraction alleviates anxiety in children 
during induction of anesthesia. Anesth Analg. 2012; 
115(5):1168-73.  

20. Martin SE, Boekamp JR, McConville DW, Wheeler 
EE. Anger and sadness perception in clinically 
referred preschoolers: emotion processes and 
externalizing behavior symptoms. Child Psychiatry 
Hum Dev. 2010; 41(1):30-46. 

21. Asghari NS, Afrooz GA, Bazargan A, Shokoohi YM. 
The effect of puppet play therapy intervention on 
communicative skills of autistic children. J Fundamen 
Mental Health. 2011; 13(1):44-57. [in Persian] 

22. Hakim-Javadi M, Vatankhah M. Effect of puppet play 
therapy on aggression of children with ADHD. Urmia 
Med J. 2017; 28(2):83-90. [in Persian] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19633951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boekamp%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19633951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McConville%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19633951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wheeler%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19633951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wheeler%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19633951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19633951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19633951


  
  
Volume 21, Issue 67, Autumn 2018, Pages: 20-29 

   

 
* Corresponding Author: Tayebeh Reyhani, Department of Paediatrics, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University 
of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Tel: 09151229727; Email: ReyhaniT@mums.ac.ir  
 

  
Original Article 

 

The Influence of Wearing Kolah Ghermezi Costume on the 
Fear of 3-6-year-old-Children Admitted to Hospital 

 
Farzaneh Abbasian1, Tayebeh Reyhani2*, Seyed Mohsen Asghari Nekah3, Hamid Reza Behnam 

Vashani4 
 

1 MSc in Paediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
2 Department of Paediatrics, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
3 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 
4 Instructor, Department of Paediatrics, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 

Iran 

 
                                   Received: 15 November 2018                         Accepted: 03 December 2018        
 

Abstract 

Introduction: Hospital stay can cause fear and stress in children; in addition, it can be considered as 
an important factor leading to delayed recovery. In this regard, the use of dolls can be associated with 
significant reduction in stress among children. Given that nurses' appearance in health centers plays a 
leading role, the nurses are recommended to wear well-designed and colorful clothing to attract 
children's trust and attention. The purpose of this study was to investigate the influence of wearing 
Kolah Ghermezi costume on fear of 3-6-year-old children admitted to hospital. 
Materials and Methods: 50 children aged 3-6 years of age admitted to the Department of Pediatrics, 
Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran were participated in this randomized clinical trial. The subjects 
were then divided into two groups of control and intervention (n=25) using simple random sampling 
in 2016. Data were collected by means of a Child Fear Scale in order to investigate the fear level. 
The demographic sections of the Child Fear Scale questionnaires were filled in using interviews and 
subjects' records. 
Results: According to the results of the study, the means of fear in control and intervention groups 
were 63.0±4.3 and 26.27±7.7, respectively. Moreover, the difference was statistically significant 
(P<0.001). 
Conclusion: It can be concluded that the intervention with Kolah Ghermezi costume reduces fear in 
children; therefore, it is recommended to wear Kolah Ghermezi costume in Department of Pediatrics 
to reduce the child's fear. 
 
Keywords: Admission, Children, Doll costume, Fear 

 


