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نفیسه حکمتیپور* ،1حمیدرضا بهنام وشانی ،2سعید واقعی ،3سیدمحسن اصغری نکاح
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد آموزش پرستاری کودکان ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران
 .2مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ،مربی گروه کودکان ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران
 .3مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ،مربی گروه بهدلشت روان ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران
 .4استاديار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران
* آدرس نويسنده مسؤول :مشهد ،چهارراه دکترا ،خیابان ابن سینا ،دانشکده پرستاری و مامايی
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چکیده
مقدمه :بیماریهای مزمن در کودکان باعث عدم تکامل حس عزت نفس و سازندگی میگردد .در شرايطی که پیچیددگی و سدیتی رفتدار
افزايش میيابد خودکارامدی تقلیل خواهد يافت .قصهگويی يک روش يادگیری مشاهدهای میباشد؛ که بر ارتقدای خودکارآمددی تیریرگد ار
است.
هدف :تعیین تیریر قصهگويی بر خودکارآمدی تحصیلی کودکان  7 -12سال مبتال به تاالسمی مشهد.
روش :در اين کارآزمايی بالینی شاهددار تصادفیشده 06 ،کودک  7-12ساله مبتال به تاالسمی کلینیدک فدو تیصصدی کودکدان سدرور
مشهد در سال  1333در دو گروه «قصهگويی» و «مراقبت معمول» تیصیص يافتند .در گروه قصهگويی 8 ،جلسه  06دقیقهای قصدهگدويی
گروهی اجرا شد و در گروه مراقبت معمول مداخلهای صورت نگرفت .واحدهای پژوهش ابزار استاندار خودکارآمدی کودک و نوجوان موريس
( (SEQ-C( )2662را در سه مرحله قبل از قصهگويی ،بالفاصله پس از اتمام جلسات و يک ماه پس از جلسات تکمیدل نمودندد .تحلیدل
دادهها توسط آزمونهای تیمستقل ،آنالیز واريانس با اندازههای تکراری با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش  14انجام شد.
یافتهها :در گروه قصهگويی  06/6درصد دختر و با میانگین سنی  3/4±1/3سال و در گروه مراقبت معمول هر دو جدنس  06/6درصدد بدا
میانگین سنی  3/0±1/8سال مورد مطالعه قرار گرفتند .بر اساس آزمدون آندالیز واريدانس بدا انددازههدای تکدراری میدزان خودکارآمددی و
خودکارآمدی تحصیلی بین دو گروه طی سه مرحله ارزيابی تفاوت معنیداری داشته است (.)P >6/661
نتیجهگیری :نتايج پژوهش حاضر بر ارربیشی فن قصه گويی به صورت گروهی بر خودکارآمدی عمومی و تحصیلی کودکدان تیکیدد دارد.
اين پژوهش میتواند قصهگويی را به عنوان شیوهای ج اب برای کودکان به بیمارستانهای دوستدار کودک معرفی نمايد.
کلیدواژهها :تاالسمی ،خودکارآمدی ،خودکارآمدی تحصیلی ،قصهگويی

تاريخ دريافت1333/11/18 :
تاريخ پ يرش1334/60/10 :

فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد.پاييز 4931؛ 82-43 :)41( 5

http://ebcj.mums.ac.ir/

تأثیر قصهگویی بر خودکارامدی تحصیلی کودکان مبتال به تاالسمی

مقدمه
بتاتاالسمی يکی از شايعترين هموگلوبینوپاتیهای کمی در دنیا
به خصوص ايران ( )1و پراکندهترين اختالل ژنتیکی در کل
جهان به شمار میرود ( .)2سازمان جهانی بهداشت تاالسمی را
به عنوان شايعترين اختالل مزمن ژنتیکی در بین  06کشور
جهان شناخته است که ساالنه بر زندگی  166هزار کودک تیریر
میگ اردز( .)3کشور ما دارای تعداد زيادی از موارد ابتال به
بیماری تاالسمی ماژور میباشد؛ که شیوع آن در مناطق
جغرافیايی میتلف متغیر است.
بیشترين میزان شیوع بتاتاالسمی در اطراف دريای خزر و خلیج-
فارس به میزان  16درصد گزارش شده است .شیوع اين اختالل
در ديگر مناطق بین  4تا  8درصد است ( .)4بر طبق آخرين
گزارش سازمان جهانی بهداشت 4 ،درصد از جمعیت کشور ناقل
تاالسمی هستند .بر اساس آمار  2-3 ،1387میلیون ناقل و
حدود  20666بیمار مبتال به تاالسمی ماژور در ايران وجود دارد
که سالیانه حدود  866نفر به جمعیت بیماران تاالسمی افزوده
میشود (.)0
مبتاليان به تاالسمی عمدتاً ،جزء جمعیت جوان کشور هستند و
در گروه سنی کودک و نوجوان قرار دارند ( .)3تاالسمی در مسیر
زندگی مبتاليان به تاالسمی تداخل ايجاد میکند ( .)0احتیاج به
تزريقات مکرر خون ،مراقبتهای مستمر پزشکی ،بستری شدن
و بیماری محدوديتهای چشمگیری در نیاز کودکان سن مدرسه
ايجاد میکند و مانع از پیشرفت او به سوی مرز کوشا ،سازنده و
شايسته میگردد .به عنوان مثال ،غیبت از مدرسه به هر دلیلی
سبب ايجاد نگرانی در تکالیف مدرسه ،رقابت نامناسب با
همکالسیها و ايجاد اختالل در حس سازندگی کودک میشود
(.)3-7
شرايط بیماری مزمن برای کودک سنین مدرسه آراری بیش از
تیریر بر وضعیت جسمی در پی خواهد داشت .کودکان با
بیماریهای مزمن ،تعامل کمتری با همساالن خود دارند،
مهارتهای تکاملی آنها به تعويق میافتد و متعاقب آن ،نسبت
به همساالن خود احساس متفاوتی دارند؛ که باعث عدم تکامل
حس عزت نفس و سازندگی میگردد ( .)16در شرايطی که
سیتی رفتار افزايش میيابد ،خودکارآمدی تقلیل خواهد يافت
(.)11
خودکارامدی اطمینان خاطری است که شیص در باره انجام
فعالیت خاصی احساس مینمايد .اين مفهوم میزان تالش و
سطح عملکرد فرد را تحتالشعاع قرار میدهد ( 12و .)13
خودکارآمدی يکی از سازههای مهم تئوری شناختی اجتماعی
است که بندورا آن را قضاوت فرد در مورد توانايیاش در انجام
يک عمل مشیص میداند .خودکارآمدی به وضعیت درونی
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اشاره دارد که فرد به عنوان «صالحیت» برای انجام اموری که
از آنها خواسته شده ،تجربه مینمايد (.)14
افراد با خودکارامدی باال در مواجهه با تکالیف مشکل ،به جای
اجتناب از آنها با مشکالت چالش میکنند ،تعهد بااليی برای
رسیدن به اهداف خود دارند ،اهداف واقعبینانهای را انتیاب
میکنند ،از خود انتظارات معقولی دارند و در يادگیری مطالب
کنترل بیشتری را حس میکنند ( .)10در مقابل ،افرادی با
خودکارامدی پايین ،تفکرات بدبینانهای را در باره توانايیهای
خود دارند و حتی اگر نسبت به انجام آن عالقمند باشند ،از آن
فعالیت دوری میکنند ( 10 ،14و .)17
چهار منبع اصلی داوری شیص در مورد خودکارامدی خويش
شامل پیشرفتهای اجرا ،تشويق کالمی يا دلگرمی از سوی
ديگران ،الگوسازی اجتماعی يا تجربه جايگزين و همچنین
نشانهها يا حاالت فیزيکی میباشد ( .)18بیش بزرگی از
يادگیری انسان از راه مشاهده و تقلید از رفتار ديگران است.
قصهگويی میتواند به عنوان روشی از تجربه جايگزين يا
يادگیری مشاهدهای به کار رود (.)13
قصهگويی و کتابدرمانی از تکنیکهای ارتباطی کودک و
پرستار محسوب میشود که در فرايندهای درمانی و حمايتی
استفاده میشود .به کودک کمک میکند تا فرايندهای مشابه و
متفاوت با شرايط خود را کشف کند ،در نتیجه ،سعی کند تا
کنترل اوضاع را در دست گیرد (.)26
ترکیب قصهگويی و گروهدرمانی میتواند باعث افزايش
خودپنداره ،ايجاد اعتماد ،يافتن هدف ،تفريح ،افزايش حل مسیله
و کاهش تنهايی شود (.)21
صنعتنگار ( )1331در مطالعه خود به اين نتیجه دست يافت که
قصهگويی گروهی روش مؤرری برای کاهش ناامیدی کودکان
مراکز شبهخانواده میباشد؛ اما اين مطالعه نشان داد که قصه-
گويی بر کاهش حس تنهايی کودک تیریری نداشته است (.)21
نصیرزاده و همکاران ( )1388در مطالعه خود دو روش
«قصهگويی» و «قصهگويی به همراه بحث» را در پسران 0 -8
پرخاشگر مدارس ابتدايی شهر شیراز مقايسه کرد .نتايج حاصل
از اين مطالعه به نفع تیریر بیشتر قصهگويی به همراه بحث
نسبت به قصهگويی بدون بحث و پرسش بود ( .)22کودکان
دارای نیازهای ويژه به دلیل محدوديتهايی که در کارکردهای
شناختی ،هیجانی ،انگیزشی و رفتاری دارند نمیتوانند به طور
مؤرری از آموزشها يا روشهای درمانی مستقیم بهره گیرند؛ از
اين رو ،بهکارگیری فنون غیرمستقیم مانند قصهگويی و
قصهدرمانی میتواند به گونهای ارربیش کاستیهای آنها را
بهبود و ترمیم نمايد (.)23
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نفيسه حکمتي پور و همکاران

بددا توجدده بدده جسددتجوهای انجددام شددده توسددط پژوهشددگر در
پايگاههای معتبر مطالعداتی ،تداکنون تحقیقدات زيدادی در بداره
تاالسمی و اررات رواندی و جسدمی آن انجدام شدده اسدت؛ امدا
متیسفانه با وجود ايدن کده خودکارآمددی تحصدیلی در بیمداران
تاالسمی ممکن است به دلیل ماهیدت ،عدوار و مدادامالعمدر
بودن بیماری در معر آسیب جدی قدرار گرفتده باشدد ،کمتدر
مورد توجه و مداخله محققدان بدوده اسدت .پژوهشدگر در صددد
برآمده است تا بده تعیدین تدیریر قصدهگدويی بدر خودکارآمددی
تحصیلی در کودکان سنین مدرسه مبتال به تاالسمی مشدهد در
سالهای  1332-33بپردازد.
روشها
اين مطالعه يک کارآزمايی بالینی شاهددار تصادفیشده میباشد
که جامعه آن کودکان  7-12ساله مبتال به تاالسمی مراجعه
کننده به مرکز تاالسمی درمانگاه فو تیصصی کودکان سرور
است .حجم نمونه پژوهش با استفاده از مطالعه پايلوت که کامالَ
مشابه مطالعه اصلی اجرا شد با سطح اطمینان  30درصد و توان
آزمون  86درصد 36 ،نفر در هر گروه محاسبه شد که در
مجموع  06نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند.
از تمامی پروندههای موجود کودکان  7-12ساله در مرکز
تاالسمی واحدهای پژوهش انتیاب شدند و سپس به صورت
تصادفی در دو گروه  36نفری آزمون و کنترل قرار گرفتند .با
توجه به اين که حداکثر تعداد افرادی که در گروهدرمانی شرکت
میکنند نبايد بیش از  8-16نفر باشد و همچنین در کودکان
بهتر است که گروههای سنی متجانس باشد ()24؛ بنابراين،
کودکان به گروههای حداکثر  16نفره و در گروههای سنی  7و
 8ساله (اول و دوم دبستان) 3 ،و  16ساله (سوم و چهارم
دبستان) و  11و  12ساله (پنجم و ششم دبستان) تقسیم شدند.
ابتدا فرم انتیاب واحد پژوهش که شامل معیارهای ح ف و
شمول است ،توسط پژوهشگر از طريق بررسی پروندههای ربت
شده آنان در مرک تکمیل و کودکان واجد شرايط انتیاب شدند.
معیارهای ورود عبارت بود از :کودک بین سنین  7-12ساله
باشد؛ عدم ابتال به مشکالت گفتاری و شنوايی؛ عدم وجود
معلولیت ذهنی و جسمی؛ تحت رواندرمانی يا مشاوره روانی
نباشد؛ عدم ابتال به ساير بیماریهای مزمن؛ کودک و قیم
قانونی وی به منظور شرکت در مطالعه رضايت داشته باشند.
معیارهای خروج از مطالعه نیز کودکانی در نظر گرفته شده بودند
که در طی جلسات مشکالت رفتاری مانند پرخاشگری و به هم
ريیتن جلسات و غیبت بیش از يک جلسه داشتند.
سپس توضیحات الزم در مورد اهداف پژوهش به والدين در
صورت تمايل برای شرکت در مطالعه ،رضايت کتبی آگاهانه اخ
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و فرم مشیصات فردی به صورت مصاحبه و با استفاده از پرونده
کودکان تکمیل شد.
ابزار جمعآوری دادهها در اين پژوهش ،دو فرم مشیصات فردی
واحدهای پژوهش و پرسشنامه استاندارد سنجش خودکارآمدی
موريس  (SEQ-C) 2662بود ،که توسط کودکان با
کمکپژوهشگر تکمیل شد .روايی اين ابزار بر اساس روايی
محتوايی و صوری که توسط  16نفر از اعضای هییت علمی
دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مناسب
و قابل قبول ارزيابی شد ،مورد تیيید قرار گرفت.
پايايی کلی سه عامل  ،6/76خودکارآمدی تحصیلی 6/87
گزارش شده است ( .)10اعتبار اين آزمون در ايران از طريق
آزمون مجدد به فاصله دو هفته بر روی  43نفر از دانشآموزان
تهرانی توسط طهماسیان برابر  6/87و آلفای کرونباخ 6/74
محاسبه شد ( .)20در مطالعه حاضر نیز پايايی اين ابزار با
استفاده از همسانی و روش آلفای کرونباخ بر روی  13کودک در
سنین میتلف ارزيابی گرديد؛ که با مقدار  6/78تیيید گرديد.
مجموعاً  8جلسه  06دقیقهای به مدت  4هفته برگزار شد؛ تا
کودکان بتوانند بدون وجود محدوديت ،در بحثهای گروهی
طی جلسات شرکت نمايند.
برای تنظیم پروتکل اجرايی جلسات قصهگويی از نظرات
مشاورين روانشناسی و روانپرستاری استفاده شده بود .قصهها
با استفاده از کتابها و پاياننامههای موجود در اين زمینه و
شکستن پرسشنامه خودکارامدی و اقتباس اهداف دوستيابی،
غلبه بر ترس ،اعتماد به نفس ،خوديابی ،حفظ تالش و کنترل
خشم توسط پژوهشگران انتیاب شد ( 20و  .)24جلسات از
طريق بحث گروهی با هدايت پژوهشگر اداره شد.
طی جلسات در ابتدا ،شروع قصه تا ماجرای اصلی برای کودکان
خوانده میشد .سپس از کودکان خواسته میشد که موقعیت
مشابهی با مشکل و شیصیت اصلی قصه را مجسم نموده و راه
حل خود برای حل مشکل را بیان نمايند .پس از اين که
کودکان به مدت  26دقیقه به صورت گروهی بحث نمودند.
داستان توسط پژوهشگر تا انتها خوانده میشد و پس از پايان
يافتن نیز در مورد قصه ،نتايج و شیصیتهای قصه بحث می
نمودند .در انتهای هر جلسه ،تکالیف مربوط به هر مضمون به
کودکان داده میشد تا برای جلسه بعد آماده نمايند .در  26دقیقه
ابتدايی جلسات بعدی تکالیف مورد بحث قرار میگرفت.
جدول  :1محتوا و برنامههای جلسات قصهگويی در ردههای
سنی الف ،ب و ج پس از اتمام جلسات قصهگويی و يک ماه
پس از اتمام مداخله ،برای پیگیری اررات قصهگويی ،مجدداً
پرسشنامه توسط هر دو گروه و با کمک پژوهشگر تکمیل
گرديد.
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به منظور تحلیل دادهها ،از آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای
تی مستقل ،آنالیز واريانس با انددازههدای تکدراری ،کوواريدانس،
همبستگی پیرسون) استفاده شد .در ابتدا ،داده های دموگرافیدک
و داده های چک لیست مربدوط بده نمونده پدژوهش کده توسدط
پرسشنامه مشیصدات دموگرافیدک گدردآوری شدده بدود ارايده
شماره جلسه
1
2
3
4
0
0
7
8

می شود .سپس برای بررسی برخورداری متغیرهای کمی مطالعه
از توزيددع طبیعددی ،از آزمددونهددای کولمددوگروف اسددمیرنوف و
شاپیروويلک استفاده شد .در تمامی آزمون هدای آمداری ،سدطح
اطمینان  30درصد مد نظر بود .به منظور تجزيه و تحلیل داده ها
از نرمافزار آماری  SPSSويرايش  14استفاده شد.

جدول  :1محتوای جلسات قصهگویی در رده های سنی الف ،ب و ج.....
قصهها و فعالیتهای گروه 2
قصهها و فعالیتهای گروه 1
اهداف جلسه
بازی بیست سؤالی
تشکیل گروه و فعال کردن بازی گل يا پوچ
اعضاء
میخواهی با من دوست شوی
ماهی رنگین کمان
دوستيابی
ايزی و راسو
ايزی و راسو
غلبه بر ترس
گوسفندی که خیلی کوچک بود
تک و تنها تو دنیای به اين بزرگی
اعتماد به نفس و خوديابی
شاکوتی
تیبی تالش میکند
حفظ تالش
جنگل کوچک
جغد و دارکوب
کنترل خشم
در بیمارستان
در بیمارستان
اضطراب
مرور و جمعبندی فعالیتها کدام قصه بیشتر مورد پسند آنها بوده کدام قصه بیشتر مورد پسند آنها بوده
است.
است.

یافتهها
اين مطالعه به منظور بررسی تیریر قصهگويی بر خودکارامدی
تحصیلی کودکان  7-12سال انجام گرفت .برای دستیابی به
اهداف پژوهش دادههای مربوط به متغیرهای اصلی در دو گروه
(قصهگويی و معمول) بعد از مداخله جمعآوری و مقايسه شدند.

قصهها و فعالیتهای گروه 3
بازی بیست سؤالی
میخواهی با من دوست شوی
حلزونها و پروانهها
قلب پنهان
شما که غريبه نیستید
خروس جنگی
کجاست آن الفونس همیشگی
کدام قصه بیشتر مورد پسند
آنها بوده است.

در گروه قصهگويی 06/6 ،درصد ( 18نفر) دختر و  46/6درصد
( 12نفر) پسر بودند و میانگین سنی آنها  3/4±1/3سال بود.
در گروه معمول ،هر دو جنس  06/6درصد ( 10دختر و 10
پسر) و با میانگین سنی  3/0±1/8سال مورد مطالعه قرار گرفتند
(جدول .)2

جدول  :2مقایسه نمره خودکارآمدی و ابعاد آن در دو گروه قصهگویی و معمول در مرحله قبل ،بعد و  1ماه پس از قصهگویی
 8جلسه پس از
P Value
 1ماه پس از قصهگويی
قبل از قصهگويی
خودکارآمدی
قصهگويی
Repeated
Measure
میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار
قصهگويی
84/33±0/68
80/0±0/3
70± 0/63
()P >6/661
خودکارآمدی
74/36±4/60
74/70±4/61
70/23±7/78
شاهد
30/00±1/3
30/06±2/13
31/7±3/72
قصهگويی
()P >6/661
خودکارآمدی تحصیلی
شاهد
36/1±2/88
36/13±2/88
36/00±4/60

میانگین نمرههای خودکارآمدی و ابعاد آن با استفاده از آزمون
تیمستقل بررسی شد .آزمون آماری نشان داد که خودکارآمدی
کلی ( )P=6/83و خودکارآمدی تحصیلی ( )P=6/32در دو گروه
قصهگويی و معمول اختالف آماری معنیداری نداشت و همسان
بود؛ اما اين آزمون در دو گروه بعد از قصهگويی اختالف
معنیداری را نشان داد ( .)P>6/60همچنین در پیگیری يک
ماه پس از جلسات نیز در آزمون اندازهگیری مکرر اختالف
معنیداری بین گروه قصهگويی و معمول يافت شد (.)P>6/60
قبل از شروع جلسات قصهگويی در گروه قصهگويی ،میانگین
نمره خودکارآمدی  70±0/63و خودکارآمدی تحصیلی
 31/7±3/72و در گروه معمول میانگین نمره خودکارآمدی
 70/23±7/78و تحصیلی  36/00±4/60بود.
پس از اتمام مداخله ،میانگین نمدره خودکارآمددی  80/0±0/3و
خودکارآمدی تحصیلی  30/06±2/13در گروه قصدهگدويی و در
00
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گروه معمدول بده ترتیدب  74/70±4/61و  36/13±2/88شدد.
آزمون آنالیز واريانس با اندازههای تکراری نشان داد که نمدرات
خودکارآمدی گروه قصهگويی از قبل از مداخله تا مرحله پیگیری
تفدداوت معنددیداری داشددت ( .)P>6/60در حددالی کدده در گددروه
معمول بین میانگین نمرات خودکارآمدی ( )P=6/71و تحصیلی
( )P=6/33قبل تا مرحله پیگیدری پدس از اجدرای قصدهگدويی
تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
بحث
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسی تیریر خودکارآمدی تحصیلی
کودکان  7-12ساله مبتال به تاالسمی مشهد ( )1332میباشد؛
که نتايج اين مطالعه نشان داد که میزان خودکارآمدی تحصیلی
در گروه قصهگويی از گروه معمول بیشتر شده است.
رجبپور فرخانی ( )1336مطالعهای تحت عنوان ارربیشی
قصهدرمانی در کاهش اختالالت رفتاری دانشآموزان پسر -13
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 8ساله شهرستان مشهد انجام داد و نشان داد که قصهدرمانی بر
کاهش اختالالت رفتاری ارر مثبتی داشت؛ با اين حال ،پس از
اجرای  16جلسه مداخله ،دانشآموزان امتیازی باالی نقطه برش
را کسب نموده بودند ( .)27از جمله متغیرهايی که میتواند تحت
تیریر اختالالت شیصیت قرار بگیرد خودکارآمدی تحصیلی
است .خودکارآمدی تحصیلی شامل باور داشتن به توانايیها
برای رسیدن به اهداف در يک زمینه تحصیلی مشیص میباشد
( .)28بنابراين میتوان يافتههای حاصل از مطالعات رجبپور
فرخانی را تیيیدی بر يافته حاصل از پژوهش کنونی مبنی بر
اررمند بودن روش قصهگويی بر خودکارآمدی تحصیلی دانست.
در مطالعات ديگری زارعی ( ،)1332يوسفی لويه ( )1387و
نصیرزاده ( )1388به ارربیشی قصهدرمانی بر اضطراب
فیزيولوژيک ،نگرانی ،اختالالت اضطرابی و پرخاشگری پی
بردند ( 23 ،22و  .)36نتايج پژوهشهای میتلف نشان دادهاند
که سطح پايین خودکارآمدی با سطح باالی نشانههای
اختالالت اضطرابی و نشانههای افسردگی و نیز رگه اضطرابی/
روانآزردگی همراه بوده است و خودکارآمدی عمومی با بعضی از
مؤلفههای سالمت روان ،نظیر افسردگی ،اضطراب ،حساسیت
بین شیصی ،خصومت ،شکايتهای جسمانی و پرخاشگری
رابطه منفی دارد ( .)10بنابراين ،اين مطالعات به صورت
غیرمستقیم تیيیدی بر يافتههای حاصل از پژوهش کنونی مبنی
بر تیریر مثبت قصهگويی بر خودکارآمدی و ابعاد آن میباشد.
کريمینسب ( )1383مطالعهای با هدف تعیین ارربیشی
قصهدرمانی بر میزان افسردگی کودکان 3-13ساله مبتال به
سرطان در بیمارستان دکترشیخ مشهد انجام داد .يافتههای
حاصل از اين مطالعه نشان دهنده ارربیشی قصهدرمانی بر
افسردگی بود ( .)31شیبانی و همکاران نیز در سال 1380
قصهگويی را روش مؤرری برای کاهش عاليم افسردگی در
کودکان افسرده دانستند ( .)32طبق مطالعه طهماسیان ()1384
بین نمره کل خودکارامدی ،خودکارامدی تحصیلی با افسردگی
رابطه منفی وجود داشت ( .)20بنابراين ،میتوان اين مطالعات را
تیيیدی بر پژوهش حاضر دانست؛ که قصهگويی سبب ارتقای
خودکارآمدی و خودکارآمدی تحصیلی میگردد.
جلوهگر ( )1332در مطالعه خود به آموزش خودتنظیمی از طريق
قصهدرمانی و بازی برای مهارت حل مسیله کودکان پرداخته
است و يافتههای حاصل از مطالعه جلوهگر نشاندهنده تیریر
مثبت آموزش خودتنظیمی بر مهارت حل مسايل اجتماعی در
دختران و پسران بود ( .)33با توجه به اين که cikkaleli
( )2614نشان داد که بین قدرت انعطافپ يری شناختی و
خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبتی وجود دارد ()34؛ میتوانیم
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مطالعه جلوهگر را با يافتههای حاصل از پژوهش کنونی همسو
بدانیم.
يافتههای پژوهش سلطانی ( )1332قصهگويی به صورت
گروهی را بر افزايش عزت نفس دختران دوم دبستان مؤرر
دانست .عزت نفس يکی از جنبههای مهم در کارکرد يا کشش
کلی فرد و از مهمترين مؤلفههای سالمت روان انسان میباشد
که بر ساير متغیرهای شیصیتی و فعالیتهای فرد تیریر گ اشته
و با زمینههای ديگر چون سالمت روانی ،اجتماعی ،عملکرد
شغلی و تحصیلی در ارتباط است (.)30
سالمت روان متیرر از تعامل سه متغیر خالقیت ،خودکارآمدی و
روش کنار آمدن تصور میگردد .سالمت روان محصول نگرش
و بینشی نو ،باورها و رفتارهای کارآمدانه و کنار آمدن مؤرر با
فشار روانی تلقی میگردد .محققان زيادی به ارتباط مثبت
سالمت روان و خودکارآمدی اشاره نمودهاند ( .)30با توجه به
وجود اين ارتباطات بین سالمت روان ،خودکارآمدی و عزت
نفس میتوان بیان نمود که يافتههای حاصل از پژوهش کنونی
با مطالعه سلطانی همراستا میباشد و قصهگويی بر افزايش
خودکارآمدی مؤرر است.
از محدوديتهای اين پژوهش میتوان به انجام ندادن بعضی از
تکالیف در منزل ،تفاوتهای شیصیتی در کودکان و عدم وجود
اتاقی که شرايط بازی و قصهگويی در آن مهیا باشد اشاره نمود.
در مطالعات آينده میتوان از شیوههای متفاوت قصهگويی مانندد
قصه گويی همراه بدا اشدیاء و همدراه کدردن والددين در فرآيندد
قصهگويی در حیطههای متفاوت استفاده نمود.
نتیجهگیری
نتايج پژوهش حاضر بر ارربیشی فن قصهگويی به صورت
گروهی بر خودکارآمدی عمومی ،تحصیلی کودکان تیکید دارد.
به نظر میرسد اين پژوهش میتواند قصهگويی گروهی را به
عنوان شیوهای خال و به عنوانی يک تکنیک مشاورهای و
آموزشی به بیشهای درمانی کودکان معرفی نمايد .اين شیوه
نسبت به کار مستقیم با کودکان به دلیل عالقه وافر آنها به
قصه ج ابتر میباشد .در نتیجه ،کودکان میتوانند نحوه نگاه
خود را از مرکز درمانی به عنوان يک محیط دارای محدوديت و
منحصراً درمان جسمی به يک محیط آموزشی ،سرگرمکننده و
درمانی تغییر دهند.
استفاده از روشهای هنری مانند بازی و قصهگويی میتواند به
عنوان شیوه ای نو ،غیردارويی ،ارزان و در دسترس برای کودکان
استفاده شود .اين پژوهش مدیتواندد قصدهگدويی را بده عندوان
شیوه ای ج اب بدرای کودکدان بده بیمارسدتانهدای دوسدتدار
کودک معرفی نمايد.
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 تمامی پرستاران کلینیک فو تیصصی،علوم پزشکی مشهد
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Abstract
Background: Chronic diseases in children lead to failure in the development of self-esteem
and productivity. Self-efficacy decreases as one’s behaviors become more complex and
difficult to deal with. Storytelling is an observational learning method, which is effective in
improving self-efficacy.
Aim: to determine the effects of storytelling on self-efficacy in children with thalassemia
(aged 7-12 years) in Mashhad, Iran.
Methods: In this randomized clinical trial, 60 children with thalassemia, referring to Sarvar
Pediatric Hospital of Mashhad in 2014, were randomly divided into control (usual care) and
intervention (storytelling) groups. In the intervention group, storytelling was performed
during eight sessions (60 min each), whereas the control group received routine care. The
samples completed the Self-Efficacy Questionnaire for Children by Morris (2002) before the
intervention, immediately after the intervention and after one month. For data analysis,
independent t-test and repeated measures ANOVA were performed, using SPSS version 14.
Results: In the intervention group, 60.0% of subjects were female and the mean age was
9.4±1.9 years. In the control group, gender distribution was equal and the mean age of
participants was 9.5±1.8 years. Based on the repeated measures ANOVA, self-efficacy and
educational self-efficacy were significantly different between the two groups during three
stages of evaluation (P>001).
Conclusion: The obtained results highlighted the effectiveness of storytelling in general and
educational self-efficacy of children with thalassemia. This study introduced storytelling as
an interesting technique for attracting children to baby-friendly hospitals.
Keywords: Thalassemia, Self-efficacy, Educational self-efficacy, Storytelling
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