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 دهیچک

 هاییکودکان عمل برداشتن لوزه در مقام دوم جراح ییسرپا یاعمال جراح انیدر م و هدف: نهیزم

 تنش، ترس، صورت به یاضطراب را قبل از عمل جراح یکودکان قرار دارد. کودکان اغلب سطوح باال

دارد  رکه کودک در آن قرا یبعلت مرحله تکامل نکهی. با توجه به ادهندینشان م یو نگران تعصبانی

که در معرض  هنگامی هاکودکان است، لذا آن اراختی در هاجهت رفع تنش یکمتر یسازگار هایسمیمکان

 یو عمل جراح رشپذی از قبل مداخالت اند. مطالعات نشان دادهشوندیمستعد بحران م رندگییتنش قرار م

 ع،یشاد، بد هایوهیکودکان استفاده از ش سازی¬و اضطراب کودکان موثر هستند. در آماده ینگران زانیبر م

اثر  تواندیم رسدیاست که بنظر م نینو یشعر، روش انیم نیدارد. در ا یهنرمندانه و خالقانه نقش مهم

شعر بر اضطراب کودکان  قیاز طر یمراقبت هایهیرو یآشناساز ریتاث نییپژوهش تع نیبخش باشد. هدف ا

 .تحت عمل لوزه است

گروه مداخله و  یدارا ،یتجرب مهین یتصادف ریغ ینیبال ییمطالعه کارآزما کیپژوهش  نای :هاو روش مواد

 مارستانیبرداشتن لوزه به ب یساله که جهت عمل جراح 12-7نفر از کودکان  76 یکنترل بود. که بر رو

در دسترس انجام  یرگیمونهبه صورت ن یرگیشهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه ینخمیامام

قبل از عمل به  یمراقبت هایهیدرباره رو ایبخش، کتابچه نیروت هایگرفت. گروه مداخله عالوه بر مراقبت

و در زمان حضور در بخش و پس از  یکردند اشعار روز قبل از جراح افتیزبان شعر، توسط پژوهشگر در

 یکردند. جهت بررس افتیبخش را در نیروت های¬اقبتکودک خوانده شد. گروه کنترل تنها مر یبرا یجراح

و روز  یپس از جراح ،یاضطراب قبل از جراح زانیاستفاده شد. م لتونیاضطراب از پرسشنامه هم زانیم

و  SPSS افزار_نرم از هاداده لیو تحل هیشد. جهت تجز یرگیدر گروه مداخله و کنترل اندازه صیترخ

 .استفاده شد دمنیریو ف  شریف قیدق زمونآ ،یتنیدو، من و یکا هایآزمون

دو گروه کنترل و مداخله قبل از مداخله  اریو انحراف مع نیانگیحاصل از پژوهش نشان داد، م جینتا :هاافتهي

 شودیم دهید یدو گروه تفاوت معنادار انیاما بعد از مداخله م P=0/027) ندارد یتفاوت معنادار

(P<0/001). گروه مداخله موثر بوده  دراضطراب کودکان  زانیگرفت مداخله بر کاهش م جهینت توانیکه م

 .است

شعر بر کاهش  قیاز طر یگرفت آشناساز جهینت توانیپژوهش م نیا هایافتهیبر اساس  :یرگیجهینت

در  یکاربرد یبه عنوان روش تواند،یروش م نیاضطراب در کودکان تحت عمل لوزه موثر بوده است و ا

 ردیمورد استفاده قرار گ مارستانیب هایبخش

 اضطراب؛ شعر؛ عمل لوزه؛ کودک. :واژهدیکل.
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Abstract 

Introduction: Tonsillectomy is the second most common pediatric outpatient 

surgery. Children often show high levels of preoperative anxiety as fear, 

tension, anger, and concern. Since children have fewer adaptive mechanisms for 

reducing stresses due to their development stage, they are prone to crisis when 

exposed to stress. According to studies, interventions before admission and 

surgery are effective in children’s anxiety and concern. The use of happy, 

innovative, artistic, and creative methods plays an important role in the 

preparation of children. Accordingly, poetry is a novel method that seems to be 

effective. The present study aimed to determine the effect of introduction of 

care procedures with poetry on anxiety in children undergoing tonsillectomy. 

Methodology: This was a non-randomized clinical trial with intervention and 

control groups performed on 76 children aged 7-12 years old who visited the 

Vali-e Asr Hospital for tonsillectomy. The participants were selected through 

convenience sampling. In addition to routine care, the intervention group 

received a booklet of preoperative care procedures in poetry, which was read 

along with a recorded music. The lyrics were read to the child in the ward on the 

days before and after surgery. The control group received only routine care. The 

Hamilton scale was used to assess the anxiety. The level of anxiety in the 

intervention and control groups was measured before surgery, after surgery, and 

at discharge. The data were analyzed with chi-square, Mann-Whitney, and 

Fisher’s exact tests using SPSS. 

Findings: The results showed that the introduction of care procedures through 

poetry influenced the anxiety of children undergoing tonsillectomy. 

Conclusion: According to the findings of this study, introduction of care 

procedures through poetry had a reducing effect on anxiety in children 

undergoing tonsillectomy and can be used as an applied method in hospital 

wards. 
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