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Abstract
Introduction: Understanding patients about the role of spiritual self-care education can lead to chronic
disease management. Self-efficacy is the most important determinant of self-care behaviors. Therefore, this
study aimed to investigate the effect of spiritual self-care education on the autoimmunity of adolescents
with thalassemia.
Methods: This research is a single-group semi-experimental study that was performed on 34 adolescents
aged 12-18 years old with thalassemia referred to thalassemia department of Taleghanis hospital in
Gonbad-e-Kavoos city. The samples were taken in 6 sessions for 45-60 minutes two the modules were demo
graphic questionnaire and general self-efficacy questionnaire (GSE-10). The self-efficacy was measured in
two stages before and after the intervention, and through statistical software 21-SPSS was analyzed.
Results: The results of the study showed that the rate of self-efficacy before and after intervention was 19.17
± 3.57 after 26.44 ± 3.62 self-efficacy, which showed a significant difference based on the results of paired
t-test (P < 0.01 and t = 7.7).
Conclusions: According to the efficacy, spiritual self-care education on adolescent self-efficacy of
thalassemia is suggested.
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مقدمه :درک بیماران ازنقش خود مراقبتی معنوی میتواند سبب مدیریت بیماریهای مزمن شود .خودکارآمدی مهمترین عامل تعیین
کننده درانجام رفتارهای خود مراقبتی است .بر این اساس ،این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی معنوی برخودکارآمدی
نوجوانان مبتال به تاالسمی در بیمارستان کودکان طالقانی گنبد کاووس در سال  19900 -90انجام گردید.
روش کار :این پژوهش ،یک مطالعه نیمه تجربی تک گروهی است که برروی  94نوجوان  12-12ساله مبتالبه تاالسمی مراجعه کننده
به بخش تاالسمی بیمارستان کودکان طالقانی شهرستان گنبد کاووس در سال  1990-90انجام شد .نمونههابه وسیله نمونه گیری در
دسترس انتخاب وطی  0جلسه به مدت  44-09دقیقه دوباردر هفته تحت آموزش مراقبت معنوی قرارگرفتند .ابزارهای جمع آوری
دادهها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی ( )GSE-10بود .خودکارآمدی دردومرحله قبل و
بعدازمداخله اندازه گیری شد .دادههای پژوهش باآمارهای توصیفی (میانگین ،انحراف معیاروفراوانی) وآمارهای استنباطی (تی زوجی)
واستفاده ازنرم افزار آماری  SPSS-21موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافتهها :نتایج مطالعه نشان داد  10( %40/1نفر) از واحدهای مورد پژوهش دخترو  12( %42/9نفر) پسربودند .ازنظرسنی بیشترین
درصد  14( %44/1نفر) در رده سنی  10-12سال و کمترین درصد  2( %29/4نفر) دررده سنی  12-14سال قرارداشتند .از نظر درآمد
 19( %44/9نفر) ضعیف (زیر  1میلیون تومان) وازنظرتحصیالت بیشترین درصد  14( %44/1نفر) درمقطع دبیرستان وازنظرمحل
سکونت بیشترین درصد  20( %00/4نفر) ساکن روستا بودند .میانگین نمرات خودکارآمدی نوجوانان قبل ازمداخله 19/10 ± 9/40
بود .بعدازمداخله میانگین نمرات خودکارآمدی  20/44 ± 9/02بود که براساس نتایج ،افزایش معنی داری را نشان داد (،P > 9/91
.)t = 0/0
نتیجه گیری :نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خودمراقبتی معنوی تأثیر معنی داری در افزایش خودکار آمدی نوجوانان مبتال به
تاالسمی دارد .با توجه به نتایج حاصل ،برنامههای آموزش خودمراقبتی معنوی بعنوان رویکردی مؤثر در برنامه ریزیهای بهداشتی برای
افراد مبتال به بیماریهای مزمن از جمله تاالسمی پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی :خودمراقبتی معنوی ،خودکارآمدی ،تاالسمی ،نوجوانان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
نوزادمبتال به تاالسمی متولدوبه این گروه اضافه میشوند [ .]9بر طبق
آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی  4درصداز جمعیت کشور ناقل
تاالسمی هستند [ .]9ایران ازکشور هایی است که بر روی کمربند
تاالسمی درجهان قرارگرفته است [ .]4بیشترین میزان شیوع دراطراف
دریای خزرو خلیج فارس به میزان  %19ودیگر مناطق بین  4-2درصد

تاالسمی نوعی هموگلوبینوپاتی ارثی ناشی از نقص ساخت زنجیرههای
گلوبین می باشدواین بیماران راجهت بقاءنیازمند تزریق مرتب خون
وجابجاکننده آهن (شالتور) میسازد [ .]1ساالنه حدود  999میلیون
بیمار تاالسمی در سراسر جهان وجوددارد [ .]2ایران حدود 20999
بیمارتاالسمیک 9،میلیون ناقل تاالسمی داردوسالیانه حدود 299
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قابلیتهای فردو سازگاری خانواده نیزقابل رویت است [ .]29لذاباتوجه
به فراوانی تاالسمی وتاثیرآن درروند زندگی بیماران ،مطالعه حاضر
باهدف بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر خود کارآمدی
نوجوانان مبتال به تاالسمی انجام گردید.

گزارش شده است [ .]4مبتالیان به تاالسمی عمدتاً جزو جمعیت جوان
ودرگروه سنی کودک و نوجوان قرار دارند .عوارضی که بیماری تاالسمی
برروی کودکان می گذاردباعث می شودکه آن هازندگی توام با خستگی
و رنجوری رادرایام کودکی و نوجوانی خودتجربه نمایندوقادر به تجربه
محیط زندگی خودمانندافراد سالم نباشند [ .]0در شرایطی که
پیچیدگی وسختی رفتارنوجوانان افزایش مییابد ،سبب کاهش خود کار
آمدی میگردد [ .]0مفهوم خود کار آمدی درمرکز نظریه شناختی –
اجتماعی آلبرت بندوراقرار داردکه با قضاوت فردبه انجام تواناییهای
خوددرانجام وظایف و مسئولیت هااشاره دارد [ .]2خود کارآمدی به
وضعیت درونی اشاره داردکه فرد به عنوان «صالحیت» برای انجام
اموری که از آنها خواسته شده تجربه مینماید .همچنین آموختن
رفتارهای جدید و اجرای آنها در موقعیتهای واقعی زندگی که بطور
قوی به خود کار آمدی بستگی دارد مطرح میشود [ .]9اندازه گیری
خود کار آمدی میتواند پیش بینی کننده قصد و نیت فرد برای تغییر
رفتار و تصمیم گیری برای مداخله جهت افزایش خود مراقبتی ،مورد
استفاده قرار گیرد [ .]0خودکارآمدی پایین ،میتواند انگیزه را نابود کند،
آرزوها راکم کند ،با تواناییهای شناختی تداخل کرده و تأثیر نا مطلوبی
بر سالمت جسمانی بگذارد [ .]19تحقیقات نشان میدهند ،افرادی که
از تواناییهای خوداطمینان دارند ،فعاالنه در برنامههای بهداشتی
ارتقاءدهنده سطح سالمتی شرکت مینمایند [ .]11وزینی و همکاران
( )2914درمطالعه خودنشان دادندکه خودکارآمدی به عنوان یکی
ازسازه های مدل اعتقاد بهداشتی می تواندرفتار های خودمراقبتی
راتبیین نماید [ .]12نتایج مطالعات نشان میدهد افزایش خود
کارآمدی موجب بهبود سالمت زندگی میگردد [ .]19مطالعه شیبانی
و همکاران ( )1999نشان دادبرنامه ریزیهای آموزشی بهداشتی به
بیماران تاالسمی با افزایش خودکارآمدی آنهارابطه مستقیم دارد [.]14
نتایج مطالعه ربکا و همکاران ( )2914نشان دادافزایش خودکارآمدی
موجب افزایش عزت نفس و افزایش سالمت نوجوانان میگردد [.]14
مطالعات نشان دادهاند افرادی که سطح معنویت باالیی دارند ،دارای
بهزیستی و شادمانی باالتر ،رضایت اززندگی بیشتر ،هدفمندی و
معناداری باالتر ،عزت نفس باالتر ،تطبیق سریعترباسوگواری ،دریافت
حمایت اجتماعی باالتر وتنهایی کمتر ،میزان افسردگی کمتروبهبود
سریع ترافسردگی ،میزان کمترخودکشی ،اضطراب کمتر،
سایکوزکمترهستند [ .]10درزمینه پزشکی مطالعات نشان داده اندکه
اعتقادات معنوی به شکل ویژهای عادات ورفتارهای بهداشتی راتحت
تأثیر قرار میدهند [ .]10درآموزش های معنوی سعی می شوداز
ظرفیت وجودی ،گرایشها ،انگیزههای الهی و فضیلتهای اخالقی در
درمان اختالل هااستفاده شود .دراین شیوه محتوی آموزش جنبه
معناگرایانه آن است که درقالب عبادت تجلی مییابد .این آموزشها
میتوانند جنبه رفتاری ،شناختی ،عاطفی واخالقی داشته
باشندودرمفاهیم دینی همچون توکل ،صبر ،نماز ،دعا ،نیایش ،مراقبه
وغیره تجلی یابند [ .]12اگر چه معنویت ومذهب جزءویژگی های
دموگرافیک وروانی-اجتماعی محسوب می شودولی جایگاه ویژهای
دربیماران مزمن پیدا کرده است وبه عنوان یک جنبه مهم ازسالمتی
افرادبا بیماریهای مزمن مانندتاالسمی میباشد [ .]19به طور کلی
اثرات بار روانی تاالسمی دربسیاری از جنبههای زندگی این بیماران
مانند تحصیل ،وقت آزاد فرد ،فعالیتهای فیزیکی ومهارت های فرد،

روش کار
این مطالعه نیمه تجربی پس ازتصویب طرح در شورای پژوهشی
دانشکده ( )1990و اخذ کد اخالق ،بر روی نوجوانان  12-12ساله مبتال
به تاالسمی مراجعه کننده جهت تزریق خون به بخش تاالسمی
بیمارستان طالقانی گنبدکاووس درسال  1990- 90انجام شد.
حجم نمونه این مطالعه براساس فرمول ≥ 𝑛 = ∝𝑍 → ∝= 0.05
) 𝛽𝑍𝜎 2 (𝑍𝑎 +

2
 ،تعداد  92نفرمحاسبه شدکه برای اطمینان
∆2
بیشترواحتساب ریزش احتمالی ( 0درصد) ،ودر مجموع  94نفر انتخاب
شدند [ .]21باتوجه به مشکالت ایاب و ذهاب بیماران (مراجعه از
روستا) و برنامه زمانبندی تزریق خون ،نوجوانان به  2گروه  2نفرو دو
گروه  9نفره تقسیم گردید .معیارهای ورود نوجوانان به این مطالعه
عبارت بوداز :داشتن حداقل سن  12سال و حداکثرسن  12سال (بعلت
عدم تمایل نوجوانان  19ساله و استفاده از پرسشنامه جهت افراد باالی
 12سال محدوده سنی  12-12سال در نظر گرفته شد) ،تمایل به
شرکت درپژوهش ،داشتن پرونده پزشکی تاالسمی ،داشتن حداقل
سوادخواندن ونوشتن ،عدم ابتال به بیماریهای حاد یا مزمن ما نند
نارسایی قلبی سرطان ،آسم .نوجوانانی که دارای مشکالت جسمی و
روحی نظیر عقب ماندگی ذهنی و نقصهای مادر زادی بودند از مطالعه
حذف گردیدند .معیار خروج از مطالعه شامل :عدم تمایل به ادامه
همکاری در پژوهش وشرکت ناکامل در جلسات و غیبت بیش از دو
جلسه ،شرکت در برنامه آموزشی همزمان بود .روش نمونه گیری به
صورت در دسترس و تک گروهی از بین کسانی که شرایط ورود به
مطالعه را داشتند انجام شد .ابزار جمع آوری دادهها شامل :پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک (جمعیت شناختی) حاوی سؤاالت مربوط به
مشخصاتی مانند :سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،قومیت
وضعیتتاقتصادی ،تعدادفرزندان خانواده ،تحصیالت والدین ،پوشش
بیمهای ،محل سکونت (شهر  -روستا) و وضعیت تأهل بود .جهت روایی
این پرسشنامه ،از روایی صوری -محتوایی استفاده شد .بدین منظور
پرسشنامه به اساتید و هیئت علمی دانشکده پرستاری واحد علی آباد
کتول داده شد که نقاط مبهم و نارسا در متن تصحیح گردد و از لحاظ
درک شرکت کنند گا ن متعادل گردید .مقیاس خودکارآمدی عمومی
( )GSE-10نیز برای سنجش خودکارآمدی نوجوانان استفاده شد
مقیاسساستاندارد خودکارآمدی عمومی یک مقیاس  19گویه ای است
که برای ارزیابی باور شخص در رابطه با سازگاریاش با شرایط استرس
انگیز زندگی طراحی شده است .این مقیاس برای افراد  12ساله و باالتر
طراحی شده و توسط نظامی و همکارانش در سال  1990به فارسی
ترجمه شده است .ضرایب آلفای کرونباخ برای نسخه فارسی این ابزار
در مطالعه رجبی  )1924( 9/22و در مطالعه معینی )1920( 9/21
گزارش شده است .در این ابزار پاسخها بر اساس مقیاس درجه بندی
لیکرت از اصالً صحیح نیست تا کامالً صحیح است (نمره ا تا  )4درجه
بندی شده و بنابراین محدوده نمره کل قابل اکتساب از این مقیاس بین
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آموزشهای مدون و برنامه ریزی شده مطابق جدول  1قرارگرفتند.
مراقبت معنوی با محوریت مباحثی توکل ،صبر ،نماز ،نیایش و دعا و
برخی مداخالت معنوی مطرح شده توسط ریچاردز و برگن با رویکردی
اسالمی بود .تدابیر الزم جهت جلوگیری از متغییر های مخدوش کننده
مثل سرو صدا و یا عدم تداخل با زمان تزریق خون وامثال آن انجام
گردید .دو هفته پس از اتمام جلسات مجدداً پرسشنامه خودکارآمدی
عمومی ( )GSE-10در اختیار نوجوانان قرار گرفت .دادهها پس از
گردآوری اطالعات با استفاده از نرم افزارآماری  SPSS-21وآزمونهای
آماری تحلیل واریانس (جداول ،میانگین و انحراف معیار) مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند .آماراستنباطی (تی زوج و کواریانس) درسطح
معنی داری ( )P<9/91تجزیه تحلیل شد.

 19-49میباشد که اخذ نمره باالتر در این مقیاس نشان دهنده
خودکارآمدی عمومی باالتر است .این مقیاس نقطه برش ندارد لیکن با
توجه به میانه ابزار (نمره  )24آزمودنیها به دو دسته خودکارآمدی باال
و پایین تقسیم میشوند [ .]22جهت گرد آوری دادهها پس از مراجعه
به بخش تاالسمی و شناسایی نوجوانان واجد شرایط و توضیح اهداف
پژوهش به نوجوانان تاالسمیک و اطمینان از گمنامی و بی خطر بودن
مطالعه واخذ رضایت کتبی و آگاهانه ازنوجوانان و والدین واجازه آنها
که در صورت عدم تمایل از ادامه پژوهش انصراف دهند ،پرسشنامه خود
کارآمدی عمومی ( )GSE-10دراختیار آنها قرار داده شد.
سپس نوجوانان طی  0جلسه درعرض  9هفته (هفتهای دو جلسه) در
شیفت کاری صبح ،به مدت  44الی  09دقیقه در هر جلسه ،تحت
جدول  :1برنامههای آموزش خود مراقبتی معنوی
جلسات

هدف

اول

-توضیح چگونگی تکمیل پرسشنامه خودکارآمدی و روش کار

دوم

سوم
چهارم
پنجم
ششم

ارائه پمفلت آموزشی در خصوص بیماری و جواب به سؤاالت آنها
–خودآگاهی و شناخت نقاط قوت و ضعف خود ،ترسها و رغبتها

فرایند
 قرار دادن اطالعات کامل از روند کار و آشنایی با نوجوانان مورد مطالعه و اطمینان خاطر از محرمانهبودن اطالعات – ایجاد همدلی و اعتماد و صداقت بین پژوهشگر و نوجوانان-
بحث در باره مهارت خودآگاهی به عنوان عامل رفتارهای ما جهت دستیابی به موفقیت و شادکامی -
کمک به نوجوان در پیدا کردن معنا و مفهوم حاصل از بیماری و تقدیر الهی –تقویت امید و قوای
درونی-

پذیرش الوهیت الهی و رسالت انسا نهای برگزیده و حق انسان در

گوش دادن با توجه و دقت به مشکالت جسمی ،روانی ،نگرانی و دلهرههای بیماران  -بیان سرگذشت

تعیین سرنوشت خویش

الگوهای دینی

فضا سازی ذهنی ومحیطی برای رشد معنوی با توجه به آموزههای

تشویق بیماران به خواندن قرآن ،دعا ،نماز ،ذکر-بحث درمورد اثرات روانی خواندن دعا -فراهم آوردن

بسیار مهم و دقیق در ذهن و گفتار ما

امکانات الزم جهت انجام اعمال مذهبی

یادگیری و باورمندی معنوی و نقش افکار مثبت برای داشتن زندگی

تشویق به استفاده از فضاهای مذهبی -تفریحی و دیدنی و انجام فعالیتهای ورزشی سبک طبق نظر

آرامتر و بهتر

پزشک معالج -تشویق نوجوانان به برقراری ارتباط دوستانه با دیگران

چگونگی توانمند و قدرتمند شدن جهت حل مشکالت خود و دیگران

تشویق نوجوانان به شرکت در برنامههای معنوی –مذهبی-کنترل واکنشهای روانی به عنوان عامل
مؤثر در بیماریهای جسمی

یافتهها
پژوهشها میتوان به بیماران عروق کرونر [ ،]29مادران دارای نوزادان
نارس [ ،]24زنان مبتال به سرطان پستان [ ]24اشاره کردکه همه آن
هااثرات بهبودوضعیت سالمت را در بیماران نشان دادهاند .نتیجه
پژوهش حاضرنیزازاین جهت که خودمراقبتی معنوی موجب افزایش
خودکارآمدی وکاهش استرس وافسردگی گردیده است بایافته های
پژوهشهای ذکرشده همخوانی دارد .در تبین یافته حاضر میتوان بیان
کرد خود کارآمدی پایین ،میتواند انگیزه را نابود کند ،آرزوها را کم
کند ،با تواناییهای شناختی تداخل کرده و تأثیر نا مطلوبی بر سالمت
جسمانی بگذارد [.]19
درمطالعه قاسمی و همکاران نیز که با هدف بررسی تأثیر برنامه مراقبت
معنوی بر اضطراب  29نفر از بیماران ایسکمی قلبی بستری در
بخشهای مراقبت ویژه قلب انجام شد ،پس از مداخله معنوی ،نمره
اضطراب بیماران ایسکمیک قلبی در گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی
داری داشت ،به گونهای که میانگین نمره گروه آزمون نسبت به گروه
شاهد کاهش معنی داری را نشان داد که با نتایج حاضر همخوانی دارد
و دلیل این همخوانی میتواند ناشی از وجود شباهت در فرهنگ
اعتقادی و مذهبی افراد باشد [ .]20با وجود تأثیر شناخته شده آثار
معنویت بر سالمت روح وروان ،مطالعاتی به دست آمد که نتایج آنها
متفاوت با نتایج مطالعه حاضر بود .تاک ( )2912در مطالعهای که به
بررسی مداخالت معنوی پرداخت به نتایج متفاوتی از مداخله ومراقبت
معنوی با یافتههای مطالعه حاضر دست یافت .نتایج مطالعه وی بیانگر

در مطالعه حاضر ،کلیه نوجوانان تاالسمی انتخاب شده در پژوهش
شرکت نمودند (ریزش وجود نداشت) .نتایج مطالعه نشان داداز نظر
جنسیت بیشترین فراوانی در پسران بودند .از نظر سنی بیشترین درصد
در رده سنی  10-12سال قرار داشتند .از نظردرآمد ضعیف (زیر 1
میلیون تومان) و از نظر تحصیالت بیشترین درصددرمقطع دبیرستان
واز نظرمحل سکونت بیشترین درصد ساکن روستا و مجرد بودند (جدول
.)2
آزمونهای آماری میزان خودکار آمدی را قبل از مداخله ± 9/ 40
 19/10نشان داد .پس از مداخله میزان خودکارآمدی 20/44 ± 9/02
بود که بر اساس نتایج آزمون تی زوج اختالف معنی داری را نشان داد
( P>9/91و  .)t = -0/0به طوری که میزان خود کارآمدی در گروه
آزمون پس از آموزش بیشتر بود جدول .9

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر
خودکارآمدی نوجوانان مبتال به تاالسمی انجام گرفت .یافتههای این
مطالعه نشان دادکه بکارگیری این روش سبب افزایش خودکارآمدی
نوجوانان تاالسمی گردید .اگرچه تاکنون تحقیقی در زمینه
تاثیرخودمراقبتی معنوی درنوجوانان تاالسمی صورت نگرفته است اما
پژوهشهایی که به طور غیر مستقیم این مسئله را موردبررسی قرارداده
اند ،برتاثیر خودمراقبتی معنوی افراد تاکید داشتهاند .ازجمله این
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باشد .قهاری و همکاران ( )2912نیز در مطالعهای با هدف تأثیر مداخله
مذهبی –معنوی و رفتاری شناختی بر میزان افسردگی و اضطراب زنان
مبتال به سرطان پستان ،نشان داد که این مداخالت تأثیر معنی داری
بر تنش ،اضطراب و افسردگی این افراد نداشت [ .]22این یافته نیز با
نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد .علت این تفاوت میتواند به حجم
کم نمونه و یا تفاوت در شرایط بیماری و یا مشکالت زمینهای واحدهای
مورد بررسی باشد.

تأثیر اندک مراقبت معنوی و مداخالت آن بر روی افراد میباشد [.]20
در مطالعه هارت و همکاران ( )2912تأثیر اندک و محدود مداخالت
معنوی بر روی عالئم و پیش آگهی سرطان در افراد مبتال به این بیماری
مشاهده شد [ .]22تفاوت نتایج این مطالعات با مطالعه حاضر میتواند
ناشی از همگن نبودن شرایط افراد مورد مطالعه از قبیل :سن ،سطح
تحصیالت ،وضعیت اقتصادی –اجتماعی ،حمایت اطرافیان و تعداد
فرزندان وهمچنین این تفاوت میتواند مربوط به جامعه مورد بررسی
جدول  :2توزیع فراوانی مطلق و نسبی نوجوانان تاالسمی بر حسب اطالعات دموگرافیک

فراوانی

درصد

متغیر
12-14

2

29/4

14-10

11

92/4

10-12

14

44/1

دختر

10

40/1

پسر

12

42/9

سن

جنس

تحصیالت
ابتدایی

0

12/0

راهنمایی

12

94/9

دبیرستان

14

44/1

ضعیف

19

44/9

متوسط

14

44/1

شهر

2

29/4

روستا

20

00/4

مجرد

99

90/1

متاهل

1

2 /9

اقتصادی

محل سکونت

تاهل

جدول  :3میزان خودکارآمدی درگروه آزمون قبل و بعد از مداخله
متغیر

آزمون

خودکارآمدی قبل از مداخله

19/10 ± 9/40

P-value
t = -0/0 ،P > 9/91

خودکارآمدی بعد از مداخله

20/4 ± 9/12

t = -0/0 ،P > 9/91

معنوی بیمار در بیشتر مراکز خدمات بهداشتی منجر به پیامدهای
ضعیف درمان میگردد .ازآنجایی که بیماران مبتال به بیماریهای مزمن
مانند تاالسمی ،نسبت به مشکالت عاطفی و رفتاری آسیب پذیرتر
هستند و همچنین بیماریهای مزمن بر کاهش استقالل فرد در زندگی
و خودکارآمدی موثراست ،پرستاران میتوانند با تاکید بر بعد معنوی
مراقبت و آموزش آن به بیماران در دستیابی به افزایش خودکارآمدی
وارتقای سالمت کمک نمایند.

از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به این نکته اشاره نمود که
ممکن است نوجوانان با دقت کافی به سؤاالت پرسشنامه پاسخ نداده
باشند .محدودیتهایی از جمله اعتقادات معنوی خانواده وجود داشت
که این اعتقادات در هر خانواده متفاوت بود و از کنترل محقق خارج
بود .همچنین با توجه به جمع آوری دادهها بصورت خودگزارش دهی
احتمال دارد نوجوانان عملکرد واقعی خود را عنوان نکرده باشند.
محدودیتهای دیگر این پژوهش ،عوارض پیش بینی نشده تزریق خون
بود که باعث عدم تمایل نوجوانان به تکمیل پرسشنامه میگردید.

سپاسگزاری

نتیجهگیری

این مقاله برگرفته از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
با شماره کد اخالقIR .IAU.SHAHROOD.REC.1397.005
و با کد  IRCT20180107038258N1مرکز ثبت کارآزمایی ایران
و تصویب پایان نامه درتاریخ  90/9/22میباشد .نویسندگان بر خود الزم
میدانند که از مسئولین محترم دانشکده پرستاری دانشگاه آزادواحد
علی آباد کتول و همکاری مسئولین و پرسنل محترم بیمارستان کودکان
طالقانی گنبد کاوس و بخش تاالسمی و کلیه نوجوانان شرکت کننده

بطورکلی این مطالعه نشان میدهد آموزش خود مراقبتی معنوی بر
میزان خودکارآمدی نوجوانان تاالسمی تأثیر داشته و موجب افزایش
خودکارآمدی آ ن ها گردیده است .معنویت هسته مرکزی بعد سالمتی
را تشکیل میدهد که تمام جنبههای شغلی و فکری مراقبتهای درمانی
راتحت پوشش خود قرار میدهد .آگاهی از نیازهای معنوی بیمار در
جریان مراقبت امری ضروری محسوب میگردد .عدم توجه به نیازهای
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در این مطالعه و والدین آنها که ما را در انجام این طرح یاری نمودهاند
.کمال تشکرو سپاس رااعالم نماید
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