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 "دانشگاه علوم پزشکی اردبیل"
 خالصھ
بیماری تاالسمی شایع ترین کم خونی ارثی در دنیا و : مقدمھ

ایران است و مانند سایر بیماریھای مزن تأثیر نامطلوب بر 
جنبھ ھای مختلف زندگی کودک و خانواده وی دارد و کیفیت 

از زندگی این بیمارزان را تحت تأثیر قرار می دھد و یکی 
راھکار ھای مراقبتی در این کودکان جھت بھبود کیفیت زندگی 
و سازش با بیماری  اجرای مراقبت ھای خانواده محور می باشد 

لذا در این  مطالعھ اثر بخشی آموزش بر اساس الگوی .
توانمند سازی خانواده محور در ارتقاء سطح دانش و 

می بررسی خودکارامدی و کیفیت زندگی کودکان مبتال بھ تاالس
 .شد

این مطالعھ یک پژوھش نیمھ تجربی از نوع کاربردی  :روش کار
کودک مبتال بھ تاالسمی سن مدرسھ در  ٣٥است کھ با انتخاب 

ابزار . کودک مبتال در گروه شاھد انجام شد  ١٥گروه ازمون و 
ھای پژوھش شامل پرسشنامھ اطالعات دموگرافیک ، کیفیت زندگی 

پرسشنامھ میزان دانش و چک لیست  عمومی و بعد تاالسمی ،
خودکارآمدی بود کھ بعد از تعیین روایی و پایایی بھ کار 

بعد از جمع آوری اطالعات  حاصل از مرحلھ قبل از .گرفتھ شدند
مداخلھ ، الگوی توانمند سازی خانواده محور بر اساس گام 
ھای چھارگانھ آن برای کودکان نمونھ پژوھش در گروه آزمون 

 .ماه بعد از مداخلھ انجام شد ٥/١و آزمون ثانویھ اجرا شد 
نشان داد کھ دو گروه ازمون )  p>0.05(آزمون کای دو  :ھایافتھ

یک  عات دموگراف ظر اطال شاھد از ن جنس و (و  سنی ،  ...)  سطح 
مستقل در میـانگین  tقبل از مداخلھ با ازمون . ھمسان بودند 

م گروه آز کودک در  نش  مرات دا نی داری ن ختالف مع شاھد ا ون و
مسـتقل اخـتالف   tمشاھده نمی شود ولی بعد از مداخلـھ آزمـون 

بین دو گروه از نظـر میـانگین میـزان ) P=0.0001( معنی داری 
مسـتقل  tھمچنین قبل از مداخلھ با ازمـون .دانش نشان می دھد

شاھد  مون و گروه آز کودک در  مدی  مرات خودکارآ یانگین ن در م
   tداری مشاھده نمی شود ولی بعد از مداخلھ آزمون اختالف معنی 
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بــین دو گــروه از نظــر ) P=0.003( مســتقل اخــتالف معنــی داری 
بین دو  یت   شان داد و در نھا مدی ن مرات خودکارآ یانگین ن م
یانگین  ظر م نی داری از ن ختالف مع لھ ا بل از مداخ گروه  ق

بعد نمرات کیفیت زندگی بعد کلی و تاالسمی وجود نداشت ولی 
بین دو ) p= 0.0001(مستقل اختالف معنی داری  tاز مداخلھ آزمون 

یت  مرات کیف لھ ن عد از مداخ بل و ب یانگین ق ضل م گروه در تفا
زوجی قبل و بعد از مداخلھ  tزندگی نشان داد و نیز با ازمون 

در گروه ازمون از نظر نمرات کیفیت زندگی کلی و بعد تاالسمی 
 .ن معنی داری مشاھده شدو دانش و خودکارامدی تفاو

 
 

نتایج حاصل از پژوھش نشان مـی دھـد کـھ  :گیریبحث و نتیبجھ
اموزش با استفاده از الگوی توانمند سازی خانواده محور در 
ندگی  یت ز جھ کیف مدی و در نتی خود کارا نش و  سطح دا قاء  ارت

 .کودکان مبتال بھ تاالسمی موثر می باشد
/  تاالسمی/ بت خانواده محورمراق/ توانمند سازی :کلمات کلیدی
 خودکارآمدی


