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 سوختگی به مبتال بیماران در مرگ اضطراب و زندگی به امید با معنوی تجارب ارتباط

 
 3سعید امیدی ،2محمدرضا مبین ،1زینب حقدوست

 
 

چکیده

 زندگی و به امید با معنوی تجارب ارتباط حاضر، بررسی پژوهش از انجام هدف. باشد داشته ها آن سالمت در ای برجسته نقش تواند می افراد معنوی تجارب :مقدمه

 .بود سوختگی به مبتال بیماران در مرگ اضطراب

رشت که  شهر والیت بیمارستان به کننده مراجعه سال 81 از کمتر و سال 9۱ بیشتر از مبتال به سوختگی با سن مقطعی، بیماران -تحلیلی -توصیفی ی در این مطالعه ها: روش

 آوری جمع ابزار دسترس انتخاب شدند. در گیری نمونه روش سر و صورت شده بودند، به نواحی در درصد 91 از بیش سوختگی یا و بدن کل از درصد 51 از بیش دچار سوختگی
 و Templer (DASیا  Death Anxiety Scaleمرگ ) اضطراب مقیاس ،Snyder زندگی به امید ی نامه پرسش دموگرافیک، مشخصات شامل  نامه چهار پرسش ها، داده

 آوری شد. محقق با بیماران دچار سوختگی جمع ی حضوری ها به صورت مصاحبه داده .( بودDSESیا  Daily Spiritual Experience Scaleروزانه ) معنوی تجارب مقیاس

را نشان  باالتری زندگی به امید تر، قوی معنوی تجارب با بیماران دار و مثبتی مشاهده شد؛ به نحوی که بین تجارب معنوی و امید به زندگی، ارتباط معنی ها: افتهی

با اضطراب  ارتباط بین تجارب معنوی با کنترل متغیرهای دموگرافیک، داری وجود داشت. معنیی معکوس  همچنین، بین وسعت سوختگی و اضطراب مرگ، رابطه. دادند
 دار بود. معنی مرگ و امید به زندگی

تأثیرات مثبت امید  رسد برای تقویت به نظر می ی بیماران را نشان داد. دار بین امید به زندگی و تجارب معنوی روزانه نتایج به دست آمده ارتباط مثبت و معنی :یریگ جهینت

 تسهیل و توجه به تمایالت و نیازهای معنوی بیماران باید مورد توجه قرار گیرد. های مراقبت از بیماران مبتال به سوختگی، مواردی همچون حمایت، به زندگی در برنامه

 ها اضطراب؛ مرگ؛ سوختگی امید؛ میزان بقا؛ معنویت؛ :یدیکل واژگان

 
مجله  .سوختگی به مبتال بیماران در مرگ اضطراب و زندگی به امید با معنوی تجارب ارتباط .امیدی سعید مبین محمدرضا، حقدوست زینب، ارجاع:

 .899-897 (:218) 98؛ 9911دانشکده پزشکی اصفهان 

 

 مقدمه

 تجرباه   ا ترسانایی  بسااا   وقاای   حادثه، هنگام سوختگی به مبتالیان

  وانای  و  وحی های جنبه بر عماقی بساا  تأثارات ینند. سوختگی می

 .(1)باشد  می اماد ها، یاهش آن از یکی یه گذا د می باما ان این

 محساو   انساان  زنادگی  های انگازه ترین مهم از زندگی، به اماد

 بارای  ا اده  یازی،  برنامه قد ت هدف، داشتن ی د برگارنده و شود می

 و ا تقاا  و هاا  آن  فا   تواناایی  و موانا   باه  توجاه  اهداف، به دستاابی

های مثبت د   اماد باعث ایجاد نگرش .(2) است ها آن عملکرد افزایش

فقادان آن منجار باه    ( و 3)شاود   مو د حوادث پاش  و د  زندگی می

 (.4) گردد یاهش یافات زندگی و ایجاد باو های ناامادیننده می

Frankel ،قارا  و   افسارده و بای   بر این باو  است یه افراد نااماد

معناایی و پاو ی    از بای  ینناد، اللا    هایی یه احساس تنهایی مای  آن

اگر د د  ا شاجاعانه بذاذیریم، زنادگی تاا      (.5) زندگی شکایت دا ند

تواناد حتای معنای     واپسان دم معنا خواهد داشت و معنای زندگی مای 

 (.6) ی د د و  نج  ا ناز د  برگارد بالقوه

 زنادگی،  از  ضاایت  اجتماعی، حمایت با تواند می زندگی به اماد

 باا  تواناد  مای  معناوی  ی تجربه. باشد داشته و... ا تباط معنوی تجا  

 قاد ت  باه  امادوا ی و تعلق احساس و زندگی د  مفهوم و معنا ایجاد

 زنادگی  زای استرس شرایط با مواجهه برای توانایی به فرد باو  بر واال،

 .(2)یند  یمک مزمن های باما ی و

 پژوهشیمقاله 
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مرگ د  باما ان د ا  سوختگی،  از طرف دیگر، وجود اضطرا 

 ایان  شاود یاه   می خودیشی افکا  منتشر، افسردگی و باعث اضطرا 

 .(7) گردد می فرد عملکرد یاهش به منجر موا د

د جات مختلفی از اضاطرا  مارگ    هر یس بنا بر عوامل معانی،

 اماا اگار ایان اضاطرا  خالای شادید باشاد،        (،8) یناد   ا تجربه مای 

اضطرا  مرگ مفهومی  ناد   (.9) یند سازگا ی یا امد  ا تضعاف می

بعدی دا د و باشتر تحت عنوان ترس از فرایند مرگ خاویش و افاراد   

ی مارگ ممکان    هاا د باا ه   نگرانی (.11) شود یف میمهم زندگی تعر

 (.11) طو  منفی تحت تأثار قرا  دهد  است یافات زندگی  ا به

باماا    111نتایج پژوهش انو  و جوادپو  د  شاراز یاه بار  وی   

های طبی شادید انجاام شاد، نشاان داد یاه باو هاای        مبتال به باما ی

تارین   یان عامال، قاوی   مذهبی ا تباط منفی با اضطرا  مارگ دا د و ا 

 (.12) باشد عامل حفاظتی د  برابر اضطرا  مرگ د  باما ان می

های مازمن واو ت    نتایج الل  مطالعاتی یه د  مبتالیان به باما ی

ی تاأثار مثبات معنویات بار ساالمت  وان و       دهناده  گرفته است، نشاان  

مطلاق  مثال، نتایج تحقاق پاراساته   عنوان  (. به 13) باشد یافات زندگی می

عناوان    باه  معنوی و مذهبی های فعالات و منش نشان داد یه عقاید و ناک

 زنادگی،  باه  بخشی معنا و قد ت اماد، طریق از توانند می حمایتی، عوامل

 ایادز  به مبتال افراد د  زندگی  ا یافات و یاهش دهند  ا زندگی استرس

از  شاناختی حاایی   های جمعاات  نتایج برخی پژوهش (.14) بخشند ا تقا

آن است یه باو های مذهبی ممکن است با تشویق فارد باه اجتناا  یاا     

موقا  مراقبات پزشاکی و اجتناا  از      عادم جساتجوی باه    قط  د ماان، 

 (.15) ی مؤثر، بار ساالمت فارد تاأثار منفای بگاذا د       اقدامات پاشگارانه

Beery ی د  یشو  انگلستان، به ایان نتاجاه     ا و همکا ان با انجام مطالعه

تری  باما انی یه از لحاظ اعتقادات معنوی وضعات باالتر و قوی سادند 

مراتا     آگهی و وضعات به پاش طی مدت نه ماه پاگاری مداوم، داشتند،

(. همچناان، نتاایج تحقااق    16) بدتری نسبت به ساایر باماا ان داشاتند   

McClain-Jacobson     ی  و همکا ان بر  وی باماا ان مباتال باه مرحلاه

داد یاه اعتقااد باه زنادگی پاس از مارگ، ا تبااط         نهایی سرطان نشاان 

 (.17) دا ی با سطح افسردگی و اضطرا  مرگ نداشت معنی

های مارتبط د  محااط    یمبود پژوهش با توجه به اهمات موضوع،

 و نقش معنویت بر سطح سالمتی و  فتا های مراقبتی باماا ان،  مطالعه

 زندگی به اماد با معنوی تجا   ا تباط تحقاق حاضر با هدف بر سی

 مریاز  باه  یننده سوختگی مراجعه به مبتال باما ان د  مرگ اضطرا  و

امااد اسات نتاایج پاژوهش       شت انجاام شاد.   شهر والیت سوختگی

های بالانی باشاد   ای برای دیگر مطالعات و یا آزمایی حاضر بتواند پایه

و یاد  د مان با د  نظر گرفتن ابعاد مذهبی و باو های معناوی یاه از   

هاای ماؤثرتری  ا باه باماا ان      مراقبت جایگاه واالیی برخو دا  است،

 ا ایه ینند.

 ها روش

 شاامل  آن آماا ی  ی جامعاه  و تحلالای  -توواافی  ناوع  تحقاق از این

 ساوختگی  و ساوانح  باما ساتان  بساتری د   سوختگی به مبتال باما ان

  1398بود یه از ابتادای تاار تاا آخار بهمان ساال         شت شهر والیت

 گااری  نموناه   وش از آناان  انتخا  برای ماه( وا د مطالعه شدند و 8)

با توجه به پایان بودن آما  باما ان بستری ) گردید استفاده دسترس د 

 پاژوهش  باه  و ود معاا های .از این  وش استفاده شد( د  باما ستان،

 از بااش  ساوختگی  یا و بدن یل از د ود 21 از باش سوختگی شامل

 از یمتار  و ساال  16 باشتر از سن سر و وو ت، ینواح د  د ود 11

 مشاکل  داشاتن . باود  جسامی  ثبات داشتن و  وانی سالمت سال، 81

مطالعه نااز   زمان انجام د  هوشاا ی سطح یاهش و گفتا ی و شنوایی

 از بعضی این یه دلال به) د  نظر گرفته شد خروج به عنوان معاا های

 باه  قاد  بود ممکن سواد، نداشتن یا و دست سوختگی دلال به باما ان

 باماا ان  بارای  محقق توسط سؤاالت ی یلاه نباشند، نامه پرسش تکمال

 تعداد (.گردید  ها تکمال نامه پرسش باما ان، های پاسخ با و شد خوانده

 و د واد  5 اول ناوع  خطای مقدا  با د  نظر گرفتن مو د نااز ی نمونه

 گردید. نفر برآو د 311 د ود، 21 دوم نوع خطای

. اساتفاده شاد   هاا  داده آو ی جما   باه منظاو     ناماه  پرساش   ها 

 جنساات،  مانناد سان،   دموگرافاک مشخصات اول شامل ی نامه پرسش

 وساعت  تأهال،  وضاعات  ساکونت،  محال  شالل،  تحصااالت،  مازان

 . سوختگی بود محل و سوختگی

 باه  امااد  ی ناماه  پرساش  از افراد، زندگی به اماد مازان ا زیابی برای

و  دهای  خاودگزا ش  از نوع این مقااس. گردید استفاده Snyder زندگی

 بز گساالن برای همکا ان و Snyder توسط یه باشد می سؤال 12 شامل

 مقاااس  د  ساؤاالت  از یاک  هار  به. است شده ساخته  سال 15 از باشتر

 یاامالا  = 5 ی نماره  تاا  مخاالفم  یاامالا  = 1 ی نمره) لاکرت ای پنج گزینه

( و 18) باشاد  مای  61 تاا  12 باان  نمرات ی دامنه شد. داده پاسخ( موافقم

 همکاا ان، و  Snyder. اسات  شاتر اب یزنادگ  به داام یمعنا به باالتر ی نمره

 Cronbach's alpha، 84/1  یضار  از اساتفاده  با  ا نامه پرسش نیا ییایپا

. یردناد  گازا ش  81/1 ،یا هفته 11 یزمان ی فاوله د  ییبازآزما قیطر از و

 همکاا ان  و یبالجاان  ی مطالعاه  د  مذیو  ی نامه پرسش ییایپا زان رانیا د 

 .  (19) آمد دست به Cronbach's alpha، 82/1  یضر از استفاده با

 ماارگ  اضااطرا  مقااااس هااا، داده آو ی جماا  اباازا  سااوم قساامت

(Death Anxiety Scale  یاDAS)  بود یه اولاان باا      گویه 15متشکل از

این مقاااس  . (21) شد طراحی 1971 سال د  همکا ان و Templer توسط

 مارگ  اضطرا  بر سی جهت اجتماعی و فرهنگی بافت اساس بر ایران د 

 اسات  شاده  هنجا یاابی  و قرا  گرفتاه  مو د استفاده مختلف های حوزه د 

 باا  همکاا ان  و نااا  شاریف  توسط ایران د  DAS ی  نامه پرسش پایایی(. 2)

 باه  پاسخ(. 21) آمد دست به Cronbach's alpha ،88/1ضری   از استفاده
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و  7، 6، 5، 3، 2ساؤاالت  . اسات  خاار  و بلی وو ت به  ها گویه از یک هر

 وافر  ابازا   این د  امتااز حداقل. شود می دهی نمره معکوس وو ت  به 15

 و یمتار  مارگ  اضاطرا   ی دهنده  نشان یمتر امتااز. باشد می 15 حدایثر و

 .است باشتر مرگ اضطرا  ی دهنده نشان  باالتر امتااز

 معناوی  تجاا    مقاااس  هاا،  داده آو ی ابزا  جم   ها م قسمت

 ( باود یاه  DSESیاا   Daily Spiritual Experience Scale)  وزانه

 فرد اد اک و راحی گردیدط Teresiو  Underwood توسط با  اولان

 باا  تعامال  از او اد اک و  وزماره  زندگی د ( خدا) برتر ناروی یک از

گویاه   16ایان مقاااس دا ای   . (22) یند می  ا بر سی برتر ناروی این

 قاد ت،  لاذت و احسااس تعاالی،    است یه مفاهامی همچون ا تباط،

د یافت عشق  هدایت خداوند، یمک و یا ی خداوند، آ امش،  احتی،

محبات تاو م باا دلساوزی و      شاکرگزا ی،  احساس حاارت،  خداوند،

 مقاااس  دهاد. د   خداوند  ا مو د بر سی قرا  میاحساس نزدیکی به 

 ی تجا   معنوی باشتر است.  وش ی باالتر نشان دهنده مذیو ، نمره

 شاامل  پاساخدهی  هاای  گزینه. باشد می لاکرت وو ت به  گذا ی نمره

 وقات  هر ند  وزها، بعضی  وزها، الل  هر  وز،  وز، اوقات الل 

 گذا ی نمره 1 تا 6 از ترتا  به یه است هرگز تقریباا یا هرگز و با  یک

 ضاااری   از اساااتفاده باااا DSES د ونااای ثباااات. شاااود مااای

Cronbach's alpha،  (. 2) شد گزا ش 95/1 و 94/1مرحله  دو د 

 و پژوهشای  معاونات  مجاوز از  اخذ از پس ها، داده آو ی جم  جهت

 باماا ان  والیات،  ترمامای  جراحای  و ساوختگی  سوانح مریز با هماهنگی

  و سااوختگی جراحاای هااای بخااش د  بسااتری سااوختگی مبااتال بااه 

Intensive care unit (ICUسوختگی ) دساترس  د  گاری نمونه  وش به 

 و تعاداد  مانناد  توواافی  هاای  آماا ه  از ها با استفاده داده. مطالعه شدند وا د

 پراینادگی  و مریازی  تمایال  هاای  شااخ   و یافی متلارهای برای د ود

 SPSSافازا    برای متلارهای یمای د  نارم   ...و معاا  انحراف ماانگان، مانند

( ماو د  version 24, IBM Corporation, Armonk, NY) 24ی   نسخه

 از هاا،  داده توزیا   وضاعات  بر سای  از پاس . تجزیه و تحلال قرا  گرفات 

 و  Mann-Whitney هاااای آزماااون مانناااد ناپا امتریاااک هاااای آماااا ه

Kruskal-Wallis  همبساتگی  آزماون  از. گردیاد  اساتفاده Spearman  بااه

 Multiple linear regression آزمااون از و همبسااتگی بر ساای منظااو 

 شد. استفاده متلارها ینندگی پاشگویی بر سی جهت

 

 ها یافته

ماااانگان  سااال و 1/38 ± 8/13ینناادگان،  ماااانگان ساانی شااریت

باشااتر  د وااد بااود. 11/23 ± 13/11هااا،  وسااعت سااوختگی آن

د واد( بودناد و شالل     61) متأهال و مارد  ( د ود 53) ها نمونه

 آزاد بود.( د ود 26) ها الل  آن

اماد به زندگی و اضطرا  مرگ د   نتایج بر سی تجا   معنوی،

 باار اساااس نتااایج آزمااون همبسااتگی   ا ایااه شااده اساات. 1جاادول 

 

 امید به زندگی و اضطراب مرگ بر اساس مشخصات دموگرافیک و سوختگی معنوی،ی تجارب  . میانگین نمره1 جدول
 ی اضطراب مرگ نمره ی تجارب معنوی نمره ی امید به زندگی نمره متغیر

 Pمقدار  میانگین Pمقدار  میانگین Pمقدار  میانگین

 جنسیت
 07/38 مرد

727/7 
20/58 

057/7 
70/8 

507/7 
 95/0 19/59 72/07 زن

 محل سکونت
 38/39 شهر

207/7 
00/01 

771/7 > 
31/8 

737/7 
 00/0 90/55 17/39 روستا

 وضعیت تأهل

 91/30 مجرد

707/7 

21/50 

771/7 > 

99/0 

997/7 
 70/8 01/01 23/07 متأهل
 77/8 95/07 18/38 مطلقه
 78/8 88/58 78/07 بیوه

 شغل

 83/38 کارمند

107/7 

10/50 

772/7 

20/8 

977/7 

 89/0 98/55 28/39 کارگر
 50/8 38/53 77/38 بیکار

 72/8 23/50 00/38 یا دانشجو آموز دانش
 90/0 15/00 50/07 دار خانه

 90/0 00/07 77/39 آزاد

 ی سوختگی درجه
 02/31 دو

257/7 

09/58 
357/7 

01/8 
 82/0 79/50 82/32 سه 773/7

 09/0 28/59 50/32 دو و سه

 وسعت سوختگی
 70/32 درصد 37کمتر از 

137/7 
01/58 

80/7 
18/8 

727/7 
 09/0 07/58 90/32 درصد و باالتر 37

 اندام
 78/32 اندام 3کمتر از 

107/7 
97/50 

771/7 > 
15/8 

755/7 
 50/0 19/05 92/32 سه اندام و بیشتر
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Spearman، و مثبتی بان تجاا   معناوی و امااد باه      دا  ا تباط معنی

 (؛ باه ایان معنای یاه    r ،111/1 > P=  371/1زندگی وجود داشات ) 

د   داشاتند؛  بااالتری  زنادگی  به اماد تر، قوی معنوی تجا   با باما ان

ی معکاوس   یه باان تجاا   معناوی و اضاطرا  مارگ  ابطاه       حالی 

 (.r ،911/1  =P=  117/1دا  نبود ) مشاهده شد یه معنی ضعافی

نشااان داد یااه بااان وسااعت   Spearmanنتااایج آزمااون همبسااتگی 

دا ی وجاود داشات    سوختگی و اضطرا  مرگ ا تباط معکاوس و معنای  

(141/1  =P.)    ،باا   باان تجاا   معناوی    با ینتارل متلارهاای دموگرافااک

د واد،   Confidence interval (CI )95=  25/1-71/6اضطرا  مارگ   

98/3  =B   41/1-88/1[ و اماد به زنادگی  =CI 95   ،26/1د واد  =B] 

(. باا د  نظار گارفتن    P < 111/1دا ی مشاهده گردیاد )  ی معنی  ابطه

 تاوان   اماد باه زنادگی و اضاطرا  مارگ، مای      متلارهای دموگرافاک،

( 2R = 39/1) ی تجا   معنوی  ا پاشگویی نمود د ود از نمره 2/39

 (.2)جدول 

 

 در تجارب معنوی بین متغیرهای پیش رگرسیون . برآورد ضرایب2جدول 

 سوختگی به مبتال بیماران

 59حدود اطمینان 

 Bدرصد برای 

مقدار 
P 

ضریب بتای 

 تعدیل شده

ضریب بتای 

 تک متغیره

 متغیر  

 حد باال حد پایین

 سن   770/7    

 جنسیت )مرد(   -733/7    

 اضطراب   705/7    

 وسعت سوختگی  -037/7    

 ی سوختگی درجه  721/7    

 وضعیت تأهل   *198/7 113/7 729/7 100/0 223/7

 )بیوه(  

 محل سکونت   *-270/7 -100/7 771/7 -719/2 -530/0

 )روستا(  

 شغل )آزاد(   *109/7 159/7 772/7 770/2 050/7

 اندام سوخته    *209/7 272/7 < 771/7 159/2 078/7

 )سه اندام یا بیشتر( 

 امید به زندگی   *107/7 200/7 < 771/7 889/7 073/7
 ) گرساون خطی تک متلاره( P < 151/1 دا ی د  سطح معنی*

 

 بحث

ی تجا   معنوی د  باشاتر   نمره ی د  پژوهش حاضر، ماانگان و ماانه

ی  مااناه باه دسات آماد یاه از      55و  64/58ینندگان به ترتا   شریت

ی  نتاایج مطالعاه   باود.  ( بااالتر 48ی  )نماره  ایتساا   ی یل قابال  نمره

هاای   ( باا یافتاه  23( و محباوبی و همکاا ان )  2سلطانی و همکاا ان ) 

جا یه اللا  ماردم ایاران افاراد      تحقاق حاضر همخوانی داشت. از آن

 متدین و پایبند به اوول معنوی هستند و از سوی دیگر، ایان باماا ان   

 معنویات   شاوند،   و مای  اد پراسترسای مانناد ساوختگی  وباه    با  ویاد 

یند یه ایان نتاجاه دو  از    نقش با زی د  عبو  از این موقعات ایفا می

 انتظا  نبود.

ی امااد باه زنادگی د      ی نماره  د  تحقاق حاضر، ماانگان و ماانه

ی  از مااناه  باه دسات آماد یاه     32 و 23/39ها به ترتاا    باشتر نمونه

 سالطانی  پاژوهش  ( باالتر بود. د 31ی  ایتسا  )نمره بلی یل قا نمره

گازا ش   متوساط  ساطح  از بااالتر  زنادگی  باه  اماد و همکا ان، سطح

 یه د  د  حالی  بود؛ همسو حاضر ی های مطالعه با یافته ( یه2گردید )

و د   (24متوساط )  حاد  از تار  و همکاا ان پاایان   زاده شاریف  تحقاق

گزا ش گردید یه با نتاایج   (25) متوسط حد د  زادگان عاسی پژوهش

ی  بر سی حاضر ملایرت داشت. باال بودن اماد باه زنادگی د  مطالعاه   

د  ایان باماا ان    حاضر، ناشی از باالتر بودن ماانگان تجا   معناوی 

 باه  امااد  باشاد  باان   باشد یه با نتایج به دست آمده قابل توجاه می می

 < 111/1) شاد  هدهمشاا  دا ی معنی ی  ابطه معنوی تجا   و زندگی

P]) .یافتگان از حوادث ساوختگی   دلال دیگر شاید این باشد یه نجات

تار   ی بحرانی، باه زنادگی امادوا اناه    به دلال پشت سر گذاشتن مرحله

 هاای مازمن مانناد سارطان،     ینند و نسبت به باما ان با باما ی نگاه می

 اماد باشتری به زندگی دا ند.

ی اضاطرا    ی نمره ماانگان و ماانهبر اساس نتایج تحقاق حاضر، 

به دست آمد یاه از ساطح    8و  94/7ها به ترتا   مرگ د  باشتر نمونه

هاای   و با یافته ( باالتر بود5/7ی  نمره) ی یل قابل ایتسا  ی نمره ماانه

 (78/8) پژوهش ولاخانی و فاروزآبادی یه سطح اضطرا  مارگ بااال  

ی  نتااایج مطالعااه  یااه بااا  د  حااالی  (، مشااابهت داشاات؛ 26بااود )

گازا ش   پاایان  مارگ  ا  اضطرا  سطح و همکا ان یه سادالشهدایی

 ، همسو نبود.(27( )92/5) یردند

ساوزی و    سد د  آن دسته از باماا انی یاه طای آتاش     به نظر می

زنده بارون آمادن   دهند، انفجا ، بعضی از نزدیکان خود  ا از دست می

و ساوگوا ی، باعاث   از ماان  ناان حاوادثی باه هماراه حاس انادوه       

از پاش به مرگ نزدیاک هساتند و    ها احساس ینند باش  شود تا آن می

برخی شارایط دیگار    زمان باشتری  ا ورف فکر یردن به مردن ینند.

باشد، مانند  فتن باه اتااع عمال جهات      یه ناشی از فرایند د مانی می

دبریادمان و گرافاات یاه مسااتلزم د یافات دا وهااای     انجاام جراحاای 

باشد و پانسمان  وزانه د  بخش یه د دناک است، همگای   میباهوشی 

 گردد. ها می باعث باال  فتن مازان اضطرا  آن

ی  د  تحقاق حاضر، باان تجاا   معناوی و امااد باه زنادگی  ابطاه       

دا ی مشاهده شد یه با نتایج پژوهش  حماناان و همکاا ان   مستقام و معنی

رد یاه معنویات  اهای بارای     توان باان یا  گونه می این ( مطابقت داشت.4)

اعتقاادات معناوی و ماذهبی،     زا اسات.  ایجاد معنا د  طی حاوادث مشاکل  
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تواناد از   معنویات مای   یناد.  ها ایجااد مای   منبعی برای معنا و اماد د  انسان

ی  تجربااه پااذیری هاجااانی افااراد، طریااق پاشاارفت سااازگا ی و انعطاااف

باماا ان تاأثار   احساسات مثبت و د ک سالمتی، بر سبک و یافات زنادگی  

 باشاد،  داشاته  تاأثار  ساالمت  بار  است معنویت ممکن دیگر، دلالبگذا د. 

دینای   و معناوی  اجتمااعی،  حمایات  یه طو ی  به  است؛ اجتماعی حمایت

 و همااا ی  اطالعاات،  یسا   نفاس،  عزت  برای ا زشمندی منب  تواند می

  ا هایشاان  اساترس  تاا  یناد  می افراد یمک به ها حمایت این و باشد یمک

باشند و همگای   داشته شان زندگی سبک از باشتری  ضایت و دهند یاهش

مطالعات واو ت  . گردد این موا د باعث افزایش اماد به زندگی د  آنان می

ی ایان مطلا  اسات یاه امااد       یننده گرفته د   ابطه با معنویت و اماد، باان

ا تبااط اسات   شناختی د   طو  مثبتی با بهزیستی معنوی و بهزیستی  وان به 

بخشاد و   به زندگی باماا ان معناا و مفهاوم مای     و این یه اعتقادات معنوی،

 سازد. ها فراهم می اماد و آ امش  ا برای آن

دا ی باان تجاا      بر اساس نتایج تحقاق حاضار، ا تبااط معنای   

و  McCoubrieنتایج پاژوهش   معنوی و اضطرا  مرگ مشاهده نشد.

Davies  دا ی بااان سااالمت مااذهبی و  نشااان داد یااه ا تباااط معناای

این د  حالی است یاه نتاایج    .(28) اضطرا  و افسردگی وجود ندا د

 ضایی و همکا ان یه بر  وی زنان مباتال باه سارطان     ی موسی  مطالعه

تار باه ماازان یمتاری      سانه انجام گرفت، نشان داد یه باما ان ماذهبی 

تفااوت   دلال ایان  (.16) شوند اضطرا  و افسردگی می د ا  استرس،

ناوع باماا ی و    دلال اختالف د  تعداد حجام نموناه،   ممکن است به

 آو ی اطالعات باشد. ابزا  جم 

Cohen  دینادا ی،  باان  ی  ابطاه  یه پاراماون  تحقاق خود ناز د 

زنادگی   از  ضایتمندی و مرگ اضطرا  مرگ، از پس زندگی به باو 

 هاای  مقاااس  مااان   واباط  دینادا ی  یه  ساد نتاجه این به انجام داد،

د  عاان   و یناد  مای  تعادیل   ا مرگ از پس باو های و مرگ اضطرا 

 بااو   با و منفی ی  ابطه مرگ اضطرا  با زندگی از  ضایتمندی حال، 

 (.29) دا د مثبتی ی  ابطه مرگ از پس زندگی به

 ا تبااط  بر سای  با هدف همکا ان یه و Nelson پژوهش های یافته

  مباتال باه سارطان    باما ان پایانی مراحل د  افسردگی و مذه  معنویت،

 

 معناوی  ساالمت  باالی سطوح حایی از آن بود یه پذیرفت، وو ت

همچاون    وانای  اخاتالالت  باا  مارتبط  متلارهاای  پاایان  ساطوح  با

 سارطان  باه  مباتال  باماا ان  مااان  د  خودیشی و ناامادی افسردگی،

 (.31) است مرتبط

داوطلباناه باود و د  ماو د    هر ند یه شاریت د  مطالعاه یاامالا    

اماا ممکان اسات     محرمانه ماندن اطالعات اطماناان خااطر داده شاد،   

های لار واقعی  ها جوا  نامه ینندگان د  جوا  دادن به پرسش شریت

 داده باشند یه خا ج از ینترل پژوهشگر بوده است.

 

 گیری نتیجه

باه  تواند  د  تحقاق حاضر مشخ  شد یه دین و توجه به معنویت می

هاای ماو د    عنوان یک ابزا  حمایتی جهت اماد باه زنادگی د  نموناه    

اعتقاد  برخو دا  هستند، تجاا   معنوی از یاه افارادی بر سی باشد.

 هاا  آن باه  و یناد  مای  دهناده عمال   تسکان  مانند تجا   این دا ند یه

 آن اتفاقاااات و باااه زنااادگی نسااابت  ا هااا آن بخشااد، ماای آ اماااش

 و باارد ماای باااال  ا د ک یکاادیگر و همااادلی سااازد، ماای اماااادوا تر

 باااه   ا پااو ی احساااس خشام و همچون ناامادی، منفی هاجانات

د  نتاجاه، افاراد باا تجاا       . دهاد  یاااهش مای  توجهی قابل  مااازان

باشاند و باه    باالتری برخاو دا  مای   سطوح امادوا ی معنوی باشتر، از

 ینند. میتر نگاه  زندگی امادوا انه

دا  بان اماد به زنادگی   نتایج پژوهش حاضر، ا تباط مثبت و معنی

ی  بنااابراین، ا ایااه ی بامااا ان  ا نشاان داد.  و تجاا   معنااوی  وزاناه  

نگر و توجه به ناازهای معنوی و معنویت باماا ان د  یناا     مراقبت یل

 شود. ناازهای جسمی و  وانی توواه می

 

 تشکر و قدردانی

و یااااد اخااااالع  97111317ی  حاضاااار بااااا شااااما ه ی  مطالعااااه

IR.GUMS.REC.1397.452     مصو  دانشاگاه علاوم پزشاکی گااالن ،

 ی تحقاقات بالانی باما ساتان پو ساانا   وساله از واحد توسعه بدین  باشد. می

 آید. به جهت حمایت مالی پژوهش، تشکر و قد دانی به عمل می
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Abstract 

Background: Past studies have shown that people's spiritual experiences can play a prominent role in their 

health. The aim of this study was to investigate the relationship between spiritual experiences with life 

expectancy and death anxiety in burned patients. 

Methods: In a cross-sectional study, burned patients aged 16-80 years referred to Velayat hospital in Rasht, Iran, 

who suffered burns more than 20% of whole body surface or/and burns more than 10% of head and face surface 

were included using available sampling method. Data collection tools were 4 questionnaires including demographic 

characteristics, Snyder's Hope Life Questionnaire, Templer Death Anxiety Scale (DAS) and Daily Spiritual 

Experiences Scale (DSES). Data were collected through face-to-face interviews with burn patients.  

Findings: There was a statistically significant positive relationship between spiritual experiences and life 

expectancy; so that patients with stronger spiritual experiences had higher life expectancy.  There was also a 

significant inverse relationship between burn extent and death anxiety. By controlling demographic 

variables, a statistically significant relationship was observed between spiritual experiences with death anxiety 

and life expectancy. 

Conclusion: The results of this study showed a positive and significant relationship between life expectancy and 

patients' daily spiritual experiences. It seems that in order to enhance the positive effects of life expectancy in 

care programs for burned patients, things such as support, facilitation, and attention to the spiritual desires and 

needs of patients should be considered. 
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