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Abstract
Introduction: For children, the acceptance to adapt to new circumstances is a crisis, causing
separation anxiety, sadness, fear of new surroundings and disability of life. Playing serves as a
communication channel, leading to improvement in conditions of serious illnesses caused by the
need to meet emotional, social and mental well-being of children, feelings of fear and anxiety,
through which children have the opportunity to express themselves. This study aimed to assess the
impact of game playing on anxiety reduction in children admitted to pediatric wards of the hospital.
Methods: The sample size in this study was 80 patients, of which 40 were in the control group and
40 in the test group. First, the anxiety questionnaire was given to the children who had the inclusion
criteria, then, using the block randomization method, 80 children with anxiety were divided into
two groups of 40, named test and control groups. The post-intervention questionnaire was completed
by the children. This study was conducted in three stages: pre-intervention, intervention and postintervention. The purpose of the intervention the program was to play in groups of 8-7 children with
age-appropriate toys as well as in game rooms to reduce hospitalization anxiety in children. The
program comprised 6 game sessions on the second, third and fourth days of admission to hospital
in the morning and evening and each time was 30 minutes.
Results: The findings indicated that children's state anxiety at pre-intervention was within the range
of “severe to very severe” and “higher-average”, but after the intervention it changed to “loweraverage”, which was statistically significant. Trait anxiety in children in pre-intervention was in the
“higher-average to intense” level, but after the intervention it decreased to “average-severe”, which
was statistically significant.
Conclusions: Considering the importance of playing in hospitalized children for the reduction of
anxiety, it is medically advisable to use this technique in children.
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چکیده
مقدمه :بازی از نیازهای اساسی و به عنوان یکی از مهمترین فعالیتها برای کودکان محسوب میشود .کودکان از طریق بازی میتوانند
تمایالت خود را آشکار نموده و تخلیه روانی شوند.
هدف :این مطالعه با هدف تأثیر بازی گروهی بر کاهش اضطراب کودکان بستری در بخشهای کودکان بیمارستان انجام گرفت.
روش کار :این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام گرفته است .حجم نمونه در این تحقیق  00نفربرآورد گردید که  90نفر در
گروه شاهد و  90نفر در گروه آزمون قرار گرفتند .پرسشنامه اضطراب به نمونههایی که معیارهای ورود را داشتند داده شد ،سپس به
صورت تصادفی بلوکی  00نفر از کودکانی که دچار اضطراب بودند به دو گروه  90نفره آزمون و شاهد تقسیم شدند سپس بعد از مداخله
مجدداً پرسشنامه توسط این کودکان تکمیل شد .برنامه بازی طی  6جلسه در روزهای دوم و سوم و چهارم بستری کودک در بیمارستان
در دو نوبت صبح و عصر و هر بار به مدت  30دقیقه انجام شد ،که در گروههای  7-0نفره با استفاده از اسباب بازیهای متناسب با سن
و جنس آنها و در اتاق بازی انجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان دهنده این بود که قبل از مداخله وضعیت اضطراب اشکار کودکان در محدوده نسبتاً" شدید تا بسیار شدید ( )%92/4و
به میزان متوسط به باال ( )%42/2بود که بعد از مداخله به میزان متوسط به پایین ( )%7/2تغییر یافت که از نظر آماری معنی داراست (0/006
=  .)Pاضطراب پنهان نیز در این کودکان قبل از مداخله در وضعیت متوسط به باال تا شدید ( )%07/2بود که بعد از مداخله وضعیت این نوع
اضطراب به متوسط تا نسبتاً" شدید تغییر یافت که از نظر آماری معنی دار است (.)P = 0/097
نتیجه گیری :با توجه به اهمیت تأثیر بازی در کاهش اضطراب کودکان بستری در بیمارستان ،توصیه به استفاده از این روش و ایجاد
اتاقهای بازی در مراکز درمانی کودکان میشود.
واژگان کلیدی :کودکان بستری ،اضطراب ،بازی گروهی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
برخوردار نیستند بلکه در معرض برخورد با عوامل ناشناخته و
خطرآفرین نیز قرار دارند .بستری شدن کودک در بیمارستان سبب
اضطراب ناشی از جدایی ،اندوه ،ترس از محیط جدید ،ترس از ناتوانی و
ترس از ادامه زندگی میشود [ .]1از طرف دیگر کودکان بستری نسبت
به کودکان معمولی سطح اضطراب باالتری را نشان میدهند [.]2
یکی از مهمترین فعالیتهای روانی و جسمی برای کودکان ،بازی است
که یکی از نیازهای مهم کودکان بهحساب میآید [.]3
بازی بهعنوان یک کانال ارتباطی و یک وسیله پیشرفت در شرایط
بیماری سخت موجب برآورده شدن نیازهای عاطفی ،اجتماعی و ذهنی

کودک بهعنوان یک انسان دارای نیازهای فیزیکی ،روانی و اجتماعی در
بعد مادی و معنوی میباشد .این نیازها در سطحی متناسب با سن و
سال کودک در خانواده بهطور طبیعی بررسی و ارضا میگردد ،لیکن
هرگونه تغییر و بیماری ،سالمتی را به مخاطره انداخته و درنتیجه یک
حالت نامتعادل و غیرعادی ایجاد میکند ،وضعیت مذکور عدم ارضای
نیازهای کودک را به دنبال دارد [.]1
ازجمله این موارد زمانی است که کودک به علت بیماری در بیمارستان
بستری میشود .بستری شدن برای کودکان یک بحران در سازگاری با
شرایط محیط جدید آنهم در شرایطی است که نهتنها از سالمت
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کلیهی مراحل اجرای پروسیجر ،اطالع خواهند یافت و پس از توضیح
کامل برگ رضایتنامه مبنی بر اجازهی پژوهشگر برای واردکردن کودک
در پروسیجر به امضای همراه او خواهد رسید.
حجم نمونه در این تحقیق  00نفر برآورد گردید که  90نفر در گروه
شاهد و  90نفر در گروه آزمون قرار گرفتند .در ابتدا از میان  127نفر
از کودکانی که معیار ورود به مطالعه را داشتند که شامل )1 :کودکان
دوره سنی  4-12سال
 )2کودکان بستری و دارای پرونده در مرکز درمانی
 )3بهره هوشی طبیعی
 )9نمره اضطراب بیشتر از حد متوسط بر اساس مقیاس اضطراب اسپیل
برگر
 )2دومین روز بستری کودک در بیمارستان
معیارهای خروج:
 )1عدم تمایل به ادامه حضور در مطالعه
 )2ترخیص کودک از بیمارستان
 )3کودکان بدحالی که قادر به شرکت در جلسات بازی نیستند
پرسشنامه اضطراب توسط آنها تکمیل گردید سپس بهصورت تصادفی
بلوکی  00نفر از کودکانی که دچار اضطراب بودند به دو گروه  90نفره
آزمون و شاهد تقسیم شدند ،که در این روش بلوکهای  9تایی از افراد
در نظر گرفته شد و بهصورت تصادفی ترتیب گروهها تغییر داده شد و
مداخله بین آنها توزیع شد .سپس بعد از مداخله مجدداً پرسشنامه
توسط این کودکان تکمیل شد.
این مطالعه در سه مرحله قبل از مداخله ،حین و بعد از مداخله انجام
شد.

کودک گردیده و محدودیتهای جسمی در کودک را کاهش میدهد،
مخصوصاً در کودکانی که به دلیل بیماری خود محدودیتهایی را نسبت
به همسنوساالن خود دارند [ .]2بازی وسیله طبیعی کودک برای بیان
خود و فرصتی است که به کودک داده میشود تا احساسات و مسائل
خود را از طریق آن بیان کند و بهعنوان زبان طبیعی کودکان و یک
ابزار مهم ارتباطی در روند آموزشی و درمانی آنان میباشد [.]9
کودک از طریق بازی (چه بهصورت آگاه ،نیمه آگاه و ناخودآگاه) مهر و
عالقه ،خشم و کین ،تنشها ،ناکامیها ،ناامنیها ،ترسها ،آشفتگیها و
سردرگمیهای خود را به نمایش میگذارد و کودک میآموزد که باید
به نحوی با آنها کنار بیاید ،لذا آنها را به دور میافکند و یا اینکه آنها
را کنترل میکند ،بههرحال کودک از طریق بازی ،بهنوعی آرامش
عاطفی دست مییابد که با کسبان کودک قادر به تصمیمگیری
منطقیتر میگردد و اعتمادبهنفس و خودپنداری کودک افزایش مییابد
[ . ]2
لی و لوپز ( )2007مطالعهای تجربی از نوع کار آزمایی بالینی را بهمنظور
بررسی اثرات بازیدرمانی قبل از عمل جراحی روی کودکان مدرسه در
یکی از بزرگترین بیمارستانهای هونگ کونگ چین ،بر روی 203
کودک  7-11سال کاندید جراحی انجام دادند نتایج نشان داد که بازی
بهطور قابلمالحظهای توانست سطح اضطراب و نیز احساسات منفی را
در کودکان کاهش دهد ولی در سطوح دردهای بعد از عمل تفاوت
معناداری یافت نشد [.]6
جاللی و همکاران ( )2007مطالعهای شبه تجربی را بهمنظور بررسی
تأثیر بازیدرمانی گروهی بر هراس خاص کودکان  2-11سال انجام
دادند ،نتایج نشان داد که بازیدرمانی در مرحله پسآزمون ،هراس
خاص را کاهش نمیدهد ولی در مرحله پیگیری ،هراس خاص را در
گروه آزمایش کاهش میدهد [.]7
زارع پور و همکاران ( )2004در یک مطالعه تجربی ،تحت عنوان بررسی
تأثیر بازیدرمانی گروهی بر میزان افسردگی کودکان مبتال به سرطان
دریافتند که بازی موجب کاهش افسردگی کودکان مبتال به سرطان
گردید .بازیدرمانی یک روش درمانی حساس و تکاملیافته است که
مختص کودکان است و از مشکالت روانی اجتماعی آنها در آینده
پیشگیری میکند و یا در صورت وجود مشکل آنها را حل میکند تا
کودکان به رشد و تکامل مطلوب دست یابند [.]0
لذا با توجه به اهمیت توجه بهسالمت کودکان و همچنین مطالعات
متفاوتی که درباره بازی و اثرات آن در کودکان سالم و بیمار انجامشده
و حاکی از تأثیر بازی یا عدم تأثیر آن بر روی اضطراب و درد قبل از
عمل ،افسردگی ،ترس و واکنشهای رفتاری مثبت و غیره در کودکان
است و همچنین با توجه به نتایج بررسیهای انجامگرفته در رابطه با
تأثیر بازی بر میزان اضطراب کودکان  7-11سال بستری در بیمارستان،
لذا این مطالعه باهدف بررسی تأثیر بازی گروهی بر اضطراب کودکان
 4-12سال بستری در بخشهای کودکان بیمارستان انجام شد.

مرحله قبل از مداخله
در این مرحله پژوهشگر با مراجعه روزانه به بخشهای کودکان
بیمارستان بعثت شهر سنندج و با توجه به مشخصات نمونه از بین
کودکان واجد شرایط که دومین روز بستری آنها در بیمارستان بود ،به
نمونهگیری اقدام کرد ،که ابتدا پژوهشگر پس از معرفی خود و بازگو
کردن هدف تحقیق برای والدین و کودک واجد شرایط و جلب رضایت
آنان برای شرکت در پژوهش ،پرسشنامه اطالعات دموگرافیک را از
طریق مصاحبه با یکی از والدین همراه کودک تکمیل کرد ،سپس
پرسشنامه اضطراب جهت تکمیل به کودک داده شد ،و درنهایت
کودکانی که نمره الزم را در پرسشنامه اضطراب کسب کردند و واجد
شرایط برای ادامه تحقیق بودند به روش تصادفی بلوکی به دو گروه
آزمون و شاهد تقسیم شدند.

مرحله مداخله
این مرحله فقط در گروه آزمون انجام شد که منظور از مرحله مداخله
اجرای برنامه بازی برای رفع اضطراب بستری شدن در کودکان میباشد
و شامل موارد زیر بود:
برنامه بازی طی  6جلسه در روزهای دوم و سوم و چهارم بستری کودک
در بیمارستان در صبح و عصر و هر بار به مدت  30دقیقه انجام شد.
بازی در گروههای  7-0نفره با استفاده از اسباببازیهای متناسب با
سن و جنس آنها و در اتاق بازی و توسط کارشناس ارشد روانشناسی

روش کار
این پژوهش یک مطالعه کار آزمایی بالینی است که بهمنظور بررسی
تأثیر بازی گروهی بر میزان اضطراب کودکان بستری در بخشهای
کودکان انجامشده است .پس از اعمال معیارهای ورود کودکان
شرکتکننده در پژوهش ،جهت رعایت اصول اخالقی مددجویان از
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کودکان در محدوده نسبتاً" شدید تا بسیار شدید ( )%92/4بود اما بعد
از مداخله به متوسط به باال ( )%42/2و متوسط به پایین ( )%7/2تغییر
یافت که ازنظر آماری معنیدار است ( .)P = 0/006اضطراب پنهان نیز
در این کودکان قبل از مداخله در وضعیت متوسط به باال تا شدید
( )%07/2که بعد از مداخله وضعیت این نوع اضطراب به متوسط تا
نسبتاً" شدید تغییر یافت که ازنظر آماری معنیدار است ()P = 0/097
(جدول .)2
مقایسه میانگین اضطراب آشکار کودکان موردمطالعه در قبل از مداخله
 70/40 ± 6/76و در بعد از مداخله  97/30 ± 9/03و میانگین اضطراب
پنهان  42در قبل از مداخله  62/42 ± 2/و در بعد از مداخله ± 6/03
 97/13بهطور معنیداری کاهش یافتند (( )P = 0/0001جدول .)3

انجام گرفت ،که برای کودکان فرصت هر نوع بازی را در کنار همساالن
را فراهم میکرد .ضمناً کودکان گروه آزمون و شاهد در اتاقهای جداگانه
بودند تا هنگام صحبت تأثیری بر گروه دیگر نداشته باشند.
ج) مرحله بعد از مداخله :پژوهشگر در پنجمین روز پذیرش مجدداً
پرسشنامه سنجش اضطراب را در اختیار کودکان قرار داد و پس از
تکمیل پرسشنامه ،نتایج را با مرحله پیشآزمون مقایسه کرد ،همچنین
نتایج حاصله با گروه شاهد که هیچ مداخلهای برای آنان صورت نگرفته
مقایسه شد.

یافتهها
یافتههای ناشی از اطالعات جمعیت شناختی در جدول  1نشان
دادهشده است (جدول  .)1قبل از مداخله وضعیت اضطراب آشکار

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک کودکان موردمطالعه
تعداد ()%

متغیر
جنس

)20/0( 20
)20/0( 20

دختر
پسر
سن ،سال

)20/0( 0
)90/0( 16
)30/0( 12
)10/0( 9

7-0
4-10
11-12
13-19
تحصیالت مادر
بیسواد
باسواد

)22/2( 4
)77/2( 31

کمتر از دیپلم
دانشگاهی

)70/0( 20
)30/0( 12

تحصیالت پدر

شغل مادر
)42/0( 30
)2/0( 2

خانهدار
کارمند
شغل پدر

)00/0( 32
)20/0( 0

آزاد
کارمند
رتبه تولد کودک

)27/2( 11
)27/2( 23
)12/0( 6

اول
دوم
سوم
سابقه بستری

)27/2( 23
)92/2( 17

یکبار
بیش از یکبار
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جدول  :2مقایسه وضعیت اضطراب آشکار و پنهان کودکان موردمطالعه قبل با بعد از مداخله
متوسط به پایین ،تعداد ()%

متوسط به باال ،تعداد ()%

نسبتاً شدید ،تعداد ()%

0/006

اضطراب آشکار
نسبتاً" شدید
شدید
بسیار شدید

(1 )2/7
(14 )21/9
(17 )92/4

(2 )66/7
0
(1 )33/3

0/097

اضطراب پنهان
متوسط به باال
نسبتاً شدید
شدید

*P

(2 )20/0
(2 )20/0
(6 )60/0

0
0
(3 )100/0

0
(1 )9/7
(26 )46/3

* تست دقیق فیشر.
جدول  :3مقایسه میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان قبل با بعد از مداخله در کودکان موردمطالعه
میانگین  ±انحراف معیار

دامنه

0/0001

اضطراب آشکار
قبل
بعد

70/40 ± 6/76
97/30 ± 9/03

93-74
31-23

62/42 ± 2/42
97/13 ± 6/03

93-72
36-64

0/0001

اضطراب پنهان
قبل
بعد

*P

* آزمون ویلکاکسون.

تصویر  :1مقایسه میانگین اضطراب آشکار و پنهان در قبل با بعد از مداخله

بحث
مداخله کاهشیافته بود .در تأیید این مسئله باگرلی و پارکر بیان کردند
که بازیدرمانی گروهی بر یادگیری ،خودکنترلی ،مسئولیت ،ابراز

همانطور که نتایج نشان داد بازی گروهی بر اضطراب کودکان مؤثر بود.
بهنحویکه میانگین نمره کلی اضطراب با توجه به نتایج مطالعه ،پس از
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شیخ ذکریایی و همکاران

با توجه به اینکه نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادهها به گونه ایی با
نتایج حاصل از پژوهشهای مشابه همخوانی دارد و ازآنجاکه بازیدرمانی
روشی است که به کودک فرصت میدهد تا احساسات آزاردهنده و مشکالت
درونی فرد را از طریق بازی بروز دهد و آنها را به نمایش درآورد و درمانگر
نیز فرصتی را فراهم میکند که به کودک کمک کند تا یاد بگیرد تعارضات
خود را حل کند ،میتوان اذعان داشت که این روش بهمثابه یکی از
روشهای درمانی پذیرفتهشده و مورد تأیید است .با توجه به پژوهشهای
صورت گرفته بازیدرمانی بهعنوان یک تکنیک درمانی مؤثر میتواند نقش
مؤثری در کاهش اضطراب داشته باشد.

احساسات ،احترام گذاشتن ،پذیرش خود و دیگران و بهبود مهارتهای
اجتماعی ،کاهش افسردگی و اضطراب مؤثر است [ ]4نتایج پژوهش
حاضر با نتایج مطالعات انجامشده ازجمله جاللی و همکاران که با
عنوان" بررسی تأثیر بازیدرمانی گروهی بر هراس خاص کودکان -11
 2سال" انجام دادند [ ،]7و با پژوهش مک گیو مبنی بر" بازیدرمانی
گروهی ،مشکالت رفتاری ،عاطفی و خودکنترلی کودکان [.]10
همخوانی نداشت ،که این مساله میتواند به علت تفاوت در نوع مداخله
انجامشده و بازیهای صورت گرفته باشد ،در مطالعات فوق از نقاشی
درمانی نیز بهعنوان نوعی از بازیدرمانی استفادهشده بود در حال که
در پژوهش اخیر صرفاً از بازی با اسباببازیها جهت کاهش اضطراب
کودکان بهره گرفتهشده است.
در همین راستا لی و لوپزدر مطالعهای با عنوان "بررسی اثرات
بازیدرمانی قبل از عمل جراحی روی کودکان مدرسه نشان دادند که
بازی بهطور قابلمالحظهای میتواند سطح اضطراب و نیز احساسات
منفی را در کودکان کاهش دهد [ .]6نتایج بررسی زارع پور و همکاران
نیز مشخص کرد که بازی موجب کاهش افسردگی کودکان مبتال به
سرطان گردید ،همچنین بازیدرمانی بر کاهش اضطراب جدایی در
دانش آموزان مدارس ابتدایی نیز مؤثر میباشد [ .]11بههرحال
بازیدرمانی یک روش درمانی حساس و تکاملیافته است که مختص
کودکان است و میتواند از مشکالت روانی اجتماعی آنها در آینده
پیشگیری و یا در صورت وجود ،مشکل آنها را حل میکند و موجب
رشد و تکامل مطلوب در کودکان میشود [ .]0در بررسی دیگری که
توسط سلمانی نیز انجامشده بود ،نشانگر تأثیر بازی گروهی بر
خودپنداری کودکان مبتال به لوسمی سن مدرسه بود که مؤید نتایج
بهدستآمده در این بررسی میباشد [.]12
مطالعه ما با پژوهش جنتیان و همکاران با عنوان بررسی اثربخشی
بازیدرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری برشدت عالئم اختالل
بیش فعالی و کمبود توجه [ ]13و پژوهش دانا و مهتا با عنوان بررسی
تأثیر بازیدرمانی کودک محور در کنترل اختالالت شبه جسمی []19
و نیگوسی با عنوان بررسی تأثیر بازیدرمانی در درمان خود ،افزایش
مهارتهای زندگی و سطح تمرکز و ایجاد اعتمادبهنفس در کودکان
تحت شرایط دشوار در کشور اتیوپی [ .]12همسو بود .در گذشت زمان
بیشتر کودکان با موقعیتهای اضطرابی متعددی روبرو شده و سعی در
کنترل آن دارند ،لندرث بیان میکند که بازیدرمانی تأثیر مثبتی بر
روی رفتار و هیجانات کودک دارد [.]16

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای بهدستآمده ضرورت دارد در بخشهای کودکان
باألخص بخشهایی که بیماران به مدت طوالنی در آن بستری میشوند
اتاق بازی در نظر گرفته شود .یکی از ابزارهایی که میتواند در
بیمارستان برای کاهش ترس و اضطراب کودکان استفاده شود بازی
گروهی است.
با عنایت به تأثیر بازیدرمانی در کاهش اضطراب به کلیه روانشناسان،
روانپزشکان و متخصصان مربوط پیشنهاد میشود که از این برنامه
بهعنوان درمان انتخابی در مراکز رواندرمانی استفاده نمایند .نظر به
اینکه حیطه عملکردی پرستاران از مرز بیمارستانها قدم فراتر نهاده و
در عرصه جامعه ایفای نقش نموده و میتواند در محیطهای خانواده و
اجتماع خدمت کند ،یافتههای این پژوهش میتواند مورداستفاده کلیه
پرستاران بخصوص سوپروایزهای آموزشی ،سرپرستاران و پرستاران
بخش کودکان و روانپرستاران قرارگرفته تا با بهرهگیری از وجود
روانشناسان بالینی و توسعه اتاقهای بازی در بخشهای کودکان از بازی
جهت کاهش اضطراب کودکان استفاده نمایند.
پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت و تأثیر بازیدرمانی در اضطراب از
این روش غیرتهاجمی و بیخطر که همراه بانشاط و تفریح میباشد در
پیشبرد اهداف درمانی در امر آموزش و توانمندسازی پرستاران و
آشنایی هر چه بیشتر آنان با شیوههای بازیدرمانی ،اقدامات جدی
صورت پذیرد.

سپاسگزاری
این مقاله منتج از طرح تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی کردستان بوده و با حمایت مالی این معاونت به انجام رسیده
است ،لذا کمال تشکر را از آنان جهت اجرای این طرح دارم.
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