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 چکيده 
 مقدمه:

لف اشخاص را تهديد مي كند. پرستاران مهمترين اعضاء سوختگي خطري است كه همه روزه به اشكال مخت
تيم سوختگي  بوده كه از اولين لحظات پس از سوختگي تا سالها  بعداز آن با قربانيان ارتباط داشته و حمايت 
عاطفي بيمار و خانواده وي و كنترل درمانها را نيز به عهده دارند. اين مطالعه با هدف بررسي كيفيتت زنتد ي 

  1387-1388در ستال « سوختگي مراجعه كننده به مراكز تخصصي سوختگي و ترميمي شهر تهرانبيماران 
 انجام  رفت.

 200( مي باشد. كه با مطالعه بر روي  cross sectionalمواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي )
 هري انجام شد.بيمار  داراي سابقه سوختگي در  بيمارستان ترميمي حضرت فاطمه )س( و شهيد مط

 (BSHSابزار  رد آوري داده ها شامل پرسشنامه اختصاصي سنجش كيفيت زند ي بيماران دچار سوختگي)
 ) شامل حيطه هاي جسمي ، رواني و اجتماعي( و بر ه ثبت اطالعات  دمو رافيك  بود.

-K، تست غير پارامتري t تحليل داده ها با استفاده از آمار ه هاي توصيفي و  تحليلي) آناليز واريانس، آزمون

S  .و ضريب همبستگي اسپيرمن رو ( انجام  رفت 
 یافته ها:

(  77/3±88/0ميانگين مر بوط  به حيطه جسمي كيفيت زنتد ي  )  نتايج پژوهش نشان داد كه  بيشترين نمره
ج (. نتتاي88/2±06/1( وكمترين آن مربوط به نمره حيطته روانتي بتود)63/3 ±/.96سپس حيطه احتماعي )

( با حيطه هتاي P= 003/0( و متغير مدت  ذشت از سوختگي)P= 000/0نشان داد كه  در صد سوختگي )
( ارتباط =P 005/0( و شغل )=043/0Pكيفيت زند ي ارتباط معني دار نشان داد. در رابطه با تحصيالت )

ي با متغيتر هتاي معني دارآماري با كيفيت جسمي زند ي به دست آمد. همچنين حيطه اجتماعي كيفيت زند 
( نشتان داد. در زمينته حيطته كلتي =P 000/0جنس، وضعيت تاهل، تحصيالت و شتغل ارتبتاط معنتي دار )

(و =P 035/0( ، تحصتتيالت ) =041/0Pكيفيتتت زنتتد ي ارتبتتاط معنتتي دارآمتتاري بتتا  متغيتتر جتتنس   ) 
ي ارتبتاط وجتود ( وجود داشت. نتايج نشان داد كه بين محل ستوختگي بتا كيفيتت زنتد  =P 000/0شغل)
( =002/0P(. بين سوختگي صورت و تمام حيطه هاي كيفيت زنتد ي ارتبتاط معنتي دار)=P 000/0دارد)

 .وجود داشت
 نتيجه گيری: 

نتايج پژوهش نشان مي دهد كيفيت زند ي بيماران سوختگي درحيطه جسمي و اجتماعي  نسبتاً مطلوب بوده 
مشتكالت تصتوير نهنتي و  داشته اند كه اين امتر تحتت تتاثيراست و در حيطه  رواني بيماران كيفيت خوبي ن

مي باشد. كيفيت زند ي دركل تحت تاثير نواحي سوختگي، خصوصاً سوختگي صورت قرار مي  عاطفي آنان



 3 

 يرد.همچنين كيفيت زند ي در اين بيماران  با مرور زمان بهتر شده است.كاربرد نتايج اين پژوهش در مراكز 
 مهمي در پيشبرد اهداف مراقبتي در زمينه كيفيت زند ي قربانيان سوختگي داشته باشد. درماني مي تواند  ام



 4 

 مقدمه

طبق آمار  زارش شده  سوختگي خطري است كه همه روزه به اشكال مختلف اشخاص را تهديد مي كند.

ايران نسبت به كل جمعيت، حاكي از آن است كه در  2004جهاني از ميزان ساالنه وقوع سوختگي در سال 

نفر جمعيت حدود  293655405مورد سوختگي، در امريكا از  89468نفر جمعيت  67503205از 

نفر  85972نفر جمعيت ساالنه حدود  64865523مورد سوختگي و در تايلند نيز از  389208

بيمار به بيمارستان سوانح و  1326تعداد  1385تا شهريور  1384از مهرماه  (1دچارسوختگي شده اند )

سال و ميزان مرگ و مير نيز  6/27وختگي شهيد مطهري تهران مراجعه كرده اند، ميانگين سني بيمارانس

تجارب باليني  سوختگي تمام جنبه هاي زند ي را تحت تاثير قرار مي دهد. (.2درصد بوده است ) 8/28

واند منجر به تغييرات تبازماند ان سوختگي  وياي آن است كه اين سانحه با تنشي ويرانگر همراه است و مي

مطالعات نشان داده است چنانچه قرباني سوختگي زنده بماند،  .(3)د رددائمي روحي، رواني ،جسمي در فرد 

چالش جسمي و رواني عظيمي را پيش رو خواهد داشت و تمامي جنبه هاي زند ي وي دستخوش تغييرات 

(. به همين سبب است كه 4و 5اثر مي  ردد )عظيم خواهد شد، زيرا تقريبا تمام اعضاء بدن از سوختگي مت

سوختگي حداقل از نظر ناخوشي و ناتواني دراز مدتي كه ايجاد مي كند در جهان وخصوصا كشورهاي در 

هاي وسيع و شديد تاثير عميقي  سوختگي.(6حال توسعه بصورت يك معضل عظيم بهداشتي باقي مانده است)

 علويان)درصد بار سوختگي مربوط به عوارض آن است 50كه ريطوه ب ،بر ابعاد زند ي قرباني مي  ذارد

بلكه با عملكرد  ،امروزه در كشورهاي پيشرفته كيفيت درمان تنها با زنده ماندن فرد سنجيده نمي شود .(7

طوالني مدت سنجيده مي شود و حتي زخم هاي كوچك كه تهديد كننده  راعضا و شكل ظاهري مطلوب د

سوختگي مي تواند عمده  شواهد نشان مي دهد .(8)توجه قرار  رفته و درمان مي شوندحيات نيز نيستند مورد 

ترين تاثير را بر روي كيفيت زند ي بيماران  ذاشته و سبب مختل شدن رفاه جسمي،رواني،اجتماعي و معنوي 

د ي كيفيت زند ي يك مفهوم نهني از احساس خوب بودن و رضايتمندي از تجربيات زن(. 9) دشو در آنان
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است كه جنبه هاي مثبت و منفي زند ي فرد را در بر مي  يرد و بيانگر روشي است كه فرد وضعيت سالمت 

ارزيابي كيفيت  (.10و ساير جنبه هاي زند ي خود را درك كرده و نسبت به آن واكنش نشان مي دهد)

تيم  يترين اعضاه عنوان مهمزيرا پرستاران ب ،زند ي اطالعات نيقيمتي را در اختيار پرستاران قرار مي دهد

ها پس از آن با بيماران ارتباط داشته و حمايت عاطفي سوختگي از اولين لحظات پس از سوختگي تا سال

. بدين ترتيب ارزيابي كيفيت زند ي موجب (11رمانها را نيز به عهده دارند)بيمار و خانواده وي و كنترل د

يت خدمات خواهد شد و از طرفي بهبود كيفيت خدمات بر درماني و بهبود كيف –غناي مداخالت بهداشتي

اساس نظر و درخواست بيماران سبب ايجاد نگرش و رويكرد مثبت و همچنين مشاركت موثر در انجام 

صورت چرخه اي منتج به افزايش كيفيت زند ي ه درماني مي  ردد و اين موضوع ب –مداخالت بهداشتي

سالمت جزء الينفك  يكيفيت زند ي و متعاقب آن ارتقا يوزه ارتقاجا كه امراز آن .(12بيمار مي  ردد)

و با توجه به باالتر بودن آمار حوادث سوختگي در كشور و  محسوب مي  رددتوسعه اجتماعي و اقتصادي 

 ،بالتبع آن بيشتر بودن عوارض و با تاكيد بر نقش مهم پرستاران در بر شت قربانيان سوختگي به زند ي طبيعي

كيفيت زند ي بيماران سوختگي مراجعه كننده به مراكز تخصصي سوختگي و  تعيين هش با هدفاين پژو

   رفت .انجام  ترميمي شهر تهران
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 مواد و روش ها

 حج  نمونه و روش نمونه گيری

داراي سابقه  بيمار 200كه بر روي ( مي باشدCross-sectionalاين پژوهش يك مطالعه مقطعي ) 

جهت  .انجام  رفتترميمي حضرت فاطمه )س( و شهيد مطهري  هاي به بيمارستان مراجعه كنندهسوختگي 

مطالعه مقدماتي انجام  رفت و بر اساس نتايج آن با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه  تعيين حجم نمونه 

 نفر محاسبه  رديد. 200( تعداد d= 05/0 و  α ، 015/0   =p=  05/0كوكران )

پس از  كمك روش نمونه  يري در دسترس انجام شد، به اين شكل كه اين پژوهش به در  انتخاب نمونه ها

مراجعه به مراكز ياد شده بيماران داراي سابقه سوختگي پذيرش شده در درمانگاه يا بخش شناسايي شده و در 

ي معيارها صورت دارا بودن شرايط نمونه پژوهش و كسب موافقت بيمار در پژوهش شركت داده مي شدند.

سابقه بستري در بيمارستان جهت درمان  -2سال  18سن باالتر از  -1 :عبارت بودند ازپذيرش نمونه 

 10حداقل سوختگي داشتن  - 4 عدم ابتال به بيماري رواني تاييد شده و عقب ماند ي نهني-3سوختگي 

  درصد از سطح بدن.
 

 ابزار گردآوری داده ها

 اي با دو بخش زير بود:پرسشنامه  ابزار  ردآوري اطالعات در اين پژوهش،

زمان  ،وضعيت تاهل ،شغل ،ميزان تحصيالتمحل زند ي، پرسشنامه اطالعات فردي شامل سن، جنس،  -1

 .بودمحل سوختگي  ودرصد  ،سوختگي

سوال در  40است. اين پرسشنامه شامل  ( B)- BSHSپرسشنامه اختصاصي كيفيت زند ي سوختگي  -2

چگونگي مراقبت از نواحي  -ها عملكرد دست -تصوير بدني -پوست به  رما هاي ميزان حساسيتزمينه

  زينهعملكرد جنسي و بعد عاطفي است و داراي  -هاي سادهتوانايي انجام فعاليت -ارتباطات  -شغل -سوخته
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ب امتياز بندي شده است. به اين ترتي 5تا  1 ازبه ترتيب كه  هيچوقت مي باشد و  اهي –متوسط  -هاي زياد

توسط  مذكورپرسشنامه  پايايي و روايي مي باشد.نمره پرسشنامه داراي حداقل يك و حداكثر پنج هر سوال 

سوال پرسشنامه  40از شده است.سنجيده با استفاده از تحليل ابعاد آن  2001و همكارانش در سال  1كيلدال

سوال  11كيفيت زند ي و  سوال مربوط به بعد رواني11 سوال مربوط به بعد جسمي كيفيت زند ي، 18

 .(13)مربوط به بعد اجتماعي كيفيت زند ي مي باشند

پس از ارايه اطالعات كافي به بيماران در مورد اهداف مطالعه، رضايت افراد كسب مي شد. در صورت تمايل 

افراد، پرسشنامه به روش خود ايفايي تكميل شده و در صورت نداشتن سواد كافي يا عدم توانايي جهت 

 شتن، با انجام مصاحبه توسط پرستار تكميل  رديد.نو
 

  تجزیه و تحليل داده هاروش 

به منظور تدوين نسخه فارسي، ابتدا پرسشنامه توسط دو نفر از پژوهشگران بته زبتان فارستي ترجمته و ستپس 

ه متتن ترين ترجمته بتتوسط دو نفر از آشنايان به زبان انگليسي مجددا به انگليستي بر ردانتده شتد و نزديتك

ابعتاد مختلتف پايتايي پرسشتنامه )همستاني درونتي و تكرارپتذيري( بتا  پرسشنامه اصلي انتخاب  رديد. سپس

 بازآزمون تعيين  رديد. -وروش آزمون استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 

پس از محاسبه  رديد و به منظور  SPSS 16امتيازهاي مربوط به سنجش كيفيت زند ي در نرم افزار نسخه 

-Tاز آزمون هتاي  حاصلهامتيازهاي مورد مطالعه با بررسي رابطه بين متغيرهاي ايه آمارهاي توصيفي، براي ار

Test  ،ANOVA  مقادير ضريب هميستگي پيرسون استفاده شد.وP-value  به عنوان معني  05/0كمتر از

 در نظر  رفته شد.دار آماري 

                                                   
1  - Kildal 
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 هایافته 

بتا  25 ايتن افتراد ميتانگين ستنيحضتور داشتتند. ( مترد %38نفر) 76و ( زن %62نفر ) 124 پژوهشدر اين 

مشخصات جمعيتتي نمونته هتاي متورد ساير  .بود سال( 51تا  18سال )محدوده سني بين  8/6انحراف معيار 

 نشان داده شده است. 1مطالعه در جدول 

 

 ( n= 200مشخصات جمعيتي نمونه هاي مورد مطالعه ) .1جدول 

 درصد تعداد مشخصات نمونه ها
 تحصيکت
 بي سواد
 سيكل
 ديپلم

 دانشگاهي

 
8 
89 
81 
21 
 

 
0/4 
7/44 
7/40 
5/10 

 تاهل
 متاهل
 مجرد

 
52 
148 

 
26 
74 

 شغل
 خانه دار
 بي كار
 محصل
 كار ر
 آزاد

 كارمند
 دانشجو

 
72 
32 
24 
21 
19 
14 
17 
 

 
36 
16 
12 

5/10 
5/9 

7 
5/8 
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بيشترين ( از ساير حيطه ها كمتر بوده و 88/2يطه رواني)ميانگين نمره ح نتايج بررسي هاي آماري نشان داد كه

 . (2جدول  )بوده است ( 77/3نمره حيطه جسمي) نمره كسب شده مربوط به 

 

 حيطه هاي مختلف كيفيت زند ي  آمارهاي توصيفي براي .2جدول 

 انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل حيطه

 88/0 77/3 5 68/1 جسمی 

 06/1 88/2 5 1 روانی 

 96/0 63/3 5 1/1 اجتماعی 

 86/0 43/3 95/4 48/1 كل 

 

مدت  ذشت ازستوختگي(  درصدسوختگي، ارتباط حيطه هاي مختلف با متغيرهاي كمي )سن، براي بررسي

 آمده است.  3از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج در جدول 
 

 ارتباط حيطه هاي مختلف با متغيرهاي كمي  .3جدول 

 متغير

 حيطه

 كل اجتماعی روانی جسمی

 -229/0 سن
(001/0=P) 

087/0- 
(223/0= P) 

1/0- 
(159/0= P) 

151/0- 
(032/0= P) 

 -347/0 سوختگی درصد
(000/0 =P) 

192/0- 
(006/0 =P) 

293/0- 
(000/0 =P) 

307/0- 
(000/0 =P) 

 306/0 مدت گذشت از سوختگی
(000/0 =P) 

081/0 
(254/0 =P) 

186/0 
(008/0 =P) 

 
 

207/0 
(003/0 =P) 
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ارتباط حيطه هاي مختلف با متغيرهاي كيفي جنس، وضعيت تاهل، تحصيالت و شغل نتايج نشان داد در مورد 

همچنين  .(=238/0P)حيطه جسمي كيفيت زند ي با متغير كيفي جنس ارتباط معني دار آماري نداشته است

امتا در رابطته بتا تحصتيالت (، =P  279/0د )نشتان نتدانيز ارتبتاط معنتي دارآمتاري افراد با تاهل اين حيطه 

(043/0P=( و شغل )005/0 P= ارتباط معني دارآماري )در زمينه تحصيالت نيز  روه ديپلم  به دست آمد.

در زمينته شتغل نيتز  تروه محصتل و  .نسبت به  روه هاي ديگتر كستب كردنتدو دانشگاهي ميانگين بيشتري 

( بتوده انتد. آزمتون 43/3داراي كمتترين  ميتانگين ) ( و  روه بيكتار24/4) دانشجو داراي باالترين ميانگين

توكي نيز نشان داد كه دو  روه بي سواد و سيكل ميانگين نمرات كمتري از نظر بعد جسمي كيفيتت زنتد ي  

سواد  و ستيكل و همچنتين دو  تروه ديتپلم و نسبت به دو  روه ديپلم و دانشگاهي داشتند . اما  روه هاي بي

 .(4)جدول  انشگاهي از اين نظر تفاوت معني داري نداشتندد
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 كيفي مختلف ارتباط حيطه جسمي كيفيت زند ي با متغيرهاي  .4جدول 

 P        انحراف معيار    ميانگين    تعداد     گروه متغير    

 238/0 92/0 64/3 76 مرد جنسيت 

 85/0 85/3 124 زن 

 279/0 85/0 69/3 52 متاهل تاهل  

 89/0 8/3 148 مجرد

  67/0 54/3 8 بی سواد تحصيکت

 83/0 6/3 89 سيکل 043/0

 93/0 94/3 81 دیپل 

  91/0 96/3 21 دانشگاهی

  78/0 75/3 72 خانه دار شغل  

 

 

 

005/0 

 9/0 51/3 21 كارگر

 94/0 43/3 32 بی كار

 6/0 16/4 17 دانشجو

 96/0 57/3 14 كارمند

 87/0 93/3 19 آزاد

 99/0 24/4 24 محصل
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  (.=P 0004/0) بوده است داراي ارتباط معني دار حيطه رواني تنها با متغيرشغلنمرات 

 نشان داده است حيطه اجتماعي با متغيرهاي جنس، وضعيت تاهل، تحصيالت و شغل ارتباط معني دار همچنين

(001/0P<). 

ن و نمره حيطه جسمي كيفيت زند ي  نمونه هاي مورد پژوهش ارتباط معني محل سوختگي در بد بين متغير

كه ميانگين نمرات افراد داراي سوختگي تنه از  شدهمچنين مشاهده (.>001/0Pمشاهده شد)دار آماري 

 .(51/4)ميانگين  سوختگي هاي ساير قسمت هاي بدن بيشتر مي باشد

 كهدداره حيطه رواني كيفيت زند ي نمونه ها نتايج نشان محل هاي سوختگي در بدن با نمبين رابطه بررسي 

هاي سوختگي در بدن با نمره حيطه رواني كيفيت زند ي ارتباط معني دار آماري  وجود بين محل

( و افراد 47/3سوختگي در پاها داراي بيشترين ميانگين) ( به اين صورت كه افراد داراي =004/0P)دارد

 ( مي باشند.41/2اي كمترين ميانگين)كل بدن داردر داراي سوختگي 

نشان مورد پژوهش نتايج  رابطه محل هاي سوختگي در بدن با نمره حيطه اجتماعي كيفيت زند ي  نمونه هاي

و ( >001/0P)با حيطه اجتماعي مي باشد  ار محل سوختگي در بدن داراي ارتباط معني د كه مي دهد

 (. 34/4) قيه باالتر استميانگين نمرات افراد داراي سوختگي تنه از ب

دار بوده حيطه هاي مختلف كيفيت زند ي معنيتمامي صورت با در سوختگي بين وجود يا عدم وجود رابطه 

نمونه هاي مورد پژوهش در حيطه بر اين اساس  .نشان مي دهد نمرات حاصله راجدول ميانگين ها  است.

 (5جدول  )( بوده اند.75/2)امتياز  نرواني داراي كمتري
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 رابطه سوختگي صورت با حيطه هاي مختلف كيفيت زند ي .5جدول 

 P انحراف معيار ميانگين تعداد سوختگی صورت حيطه

 84/0 03/4 68 ندارد   جسمی

003/0 

 88/0 64/3 132 دارد  

 05/1 12/3 68 ندارد   روانی

019/0 

 05/1 75/2 132 دارد  

 89/0 91/3 68 ندارد   اجتماعی

002/0 

 97/0 48/3 132 دارد  

 82/0 69/3 68 ندارد   كل  

002/0 
 86/0 3/3 132 دارد  
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 بحث

قرباني سوختگي نشان داد ميانگين امتيتاز كيفيتت زنتد ي در حيطته  200پژوهش ما بر روي كيفيت زند ي 

يطه رواني و عتاطفي جسمي از حيطه هاي ديگر بيشتر و حيطه رواني از بقيه كمتر بود. قربانيان سوختگي در ح

داراي مشكالت بيشتري بوده و حادثه سوختگي در بعد رواني كيفيت زند ي آنان تاثير بيشتري  ذاشته است. 

. اين بدان معنتا مورد بررسي قرار  رفتبعد عاطفي   بعد تصوير نهني و دو حيطه رواني در  شايان نكر است

نتايج مطالعه  د عاطفي مشكالت بيشتري را متحمل شدند.است كه اين بيماران در زمينه هاي تصوير نهني و بع

ي نسبت به ابعاد بدتروضعيت سالمت رواني   نشان داد كه بيماران  دچارسوختگي در بعد نيز (1388قاسمي)

بيشتتر بيمتاران دچتار تصتوير نهنتي ( در پتژوهش ختود نشتان داد 1372علتي حستيني) (.14ديگر داشتتند )

( تصتوير نهنتي 1992) و همكتاران 3رجيتز همچنين (. 15)  باشد.ميفي سوختگي نسبت به جسم خويش من

و اظهار داشتند كه تغيير شكل هاي ناشي ار سوختگي باعث تغيير در  هبيماران سوخته را مورد مطالعه قرار داد

ميتانگين نمترات كيفيتت   .(16تصوير نهني شده و مي تواند مشكالت رواني براي اين بيماران ايجاد كنتد ) 

كه هر چه درصد سوختگي بيشتر باشد كيفيت زند ي خصوصا در حيطه  دادند ي با درصد سوختگي نشان ز

( نشتان داد كته افتزايش درصتد يتا وستعت 3200) و همكتاران 4نتايج مطالعته پتالوآ .يابدجسمي كاهش مي

كترد ي بيماران در ارتبتاط بتوده و افتزايش درصتد ستوختگي منجربته كتاهش عملمسوختگي با عملكرد جس

( در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه بيمتاران داراي 2005) آنزاروت و همكاران (.17 ردد)جسمي مي

 (. 18سوختگي وسيع در حيطه هاي جسمي نمرات كمتري در مقايسه با  روههاي سالم جامعه داشتند ) 

 بته عبتارت ديگتر. منفتي دارد طنشان  داد كه  متغير سن با حيطه هاي كيفيت زند ي ارتبا مطالعه حاضر نتايج

( 2007پتوپي و همكتارانش) باالتري برخورداربودند.كيفيت زند ي  نمونه هاي مورد مطالعه با سن كمتر از 

سابقه سوختگي رضايت منتدي مثبتت تتري از وزن ختو د و در پژوهش خود نشان دادند كه نوجوانان داراي 

متغيتر  ارتباط معني داري بين نشان داد مطالعه حاضر نتايج .(19)كيفيت زند ي باالتر  از  روه كنترل داشتند
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. در ايتن بتين وجتود داشتتمدت زمان  ذشت از سوختگي با حيطه هاي كيفيت زند ي جسمي و اجتماعي 

ميانگين حيطه جسمي از ساير حيطه ها بيشتر بود. اين بدان معنا است كته بتا افتزايش متدت زمتان  ذشتت از 

( نيز در مطالعه ختود بته 2002) و همكاران است. كرومز ارتقا يافتهنمونه ها  حادثه سوختگي كيفيت زند ي

 6ماه پس از حادثه سوختگي، بر شت به اجتماع در مقايسه با مدت زمان  12اين نتيجه رسيدند كه در مدت 

 (.20است) بوده ماه بهتر

كيفيت زنتد ي حيطه جسمي ره نم محل هاي سوختگي با  هنده ارتباط معنادار بيننتايج تحقيق حاضر نشان د

نسبت به ساير مكان هاي را  كيفيت زند ي باالترياست .  همچنين نمونه هاي داراي سوختگي تنه نمرات  بود

 وسعت سوختگي ارتباط نشان دهنده كه نمره را اخذ نمودندسوختگي در كل بدن كمترين  باافراد وسوختگي 

( در پژوهش خود نشان دادند كه سوختگي صورت 2003ران)كاهش كارآيي آنان مي باشد . پالوآ و همكا با

 (. 17) رديدبه دليل افسرد ي  آنانيت عملكرددكاهش محدووو دست ها موجب انزواي بيماران 

كه اين ارتباط در تمام    حيطه ها داد نتايج در رابطه با كيفيت زند ي و ارتباط آن با سوختگي صورت نشان

. به بيان بودكمترنسبت به ساير ابعاد ين نمرات در حيطه رواني كيفيت زند يميانگ لكنمعني دار بوده است 

واني نبوده و داراي مشكالت ر از نظر صورت داراي كيفيت زند ي خوب ديگر بيماران داراي سوختگي در

( نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه 2003بيشتري در اين حيطه مي باشند پالوآ و همكاران)

در بعد جسمي  وياي اين  نمرات(. باال بودن ميانگين 17صورت موجب انزواي بيماران مي  ردد) سوختگي

مطلب است كه اين افراد از نظر عملكرد جسمي داراي مشكل زيادي نبوده اند و بيشتر از نظر وجود اسكار 

 .سوختگي در صورت و بد شكلي دچار مشكالت رواني و اجتماعي شده اند

پايين امتياز هاي افراد بي كار در تمامي حيطه ها نسبت به شاغلين  نمره ميانگين ،شغل متغير  در بررسي ارتباط

( نيز در پژوهش 2004. ديستر آس و همكاران)معنا داري را از نظر آماري نشان داد تر بوده وتفاوت هاي 

در تمام حيطه هاي  ،شتندخود نشان دادند افرادي كه پس از سوختگي بي كاربوده و شغل و در آمد مناسبي ندا
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(. 21)برخوردار بودندنمره هاي كمتري نسبت به اشخاص داراي شغل و درآمد  از جسمي، رواني و اجتماعي

 توجه به اشتغال بيماران به منطور ارتقائ كيفيت زند ي ضروري به نظر مي رسد.بنابر اين 

تفاوت معناداري را نشان نداد  يت زند يكيف بخش هايميانگين امتياز ،تاهل رابطه متغير وضعيت بررسي  در

ممكن است به دليل تعداد كم متاهلين نسبت به افراد مجرد و تشابه آنان در بروز مشكالت باشد. اين نتيجه 

( در رابطه با تاثير و نقش خانواده در كيفيت زند ي بيماران دچار سوختگي به 2002) الندولت و همكاران

(.در ضمن تعداد كم 22ت خوب خانواد ي در كيفيت زند ي تاثير مثبت دارد)اين نتيجه رسيدند كه ارتباطا

متاهلين نسبت به مجردين خود بيانگر اين مطلب است كه قربانيان سوختگي به ميزان زياد شانس زند ي 

 مشترك را از دست مي دهند.

 

 نتيجه گيری نهایی

هستتند و ايتن حادثته كيفيتت ستياري روبترو نتايج اين پژوهش نشان داد كه قربانيان سوختگي با مشتكالت ب 

را تحت تاثير قرار مي دهد .كيفيت زند ي با وستعت ستوختگي و همچنتين  خصوصا بعد رواني زند ي آنان

وجود اسكار سوختگي مي تواند موجتب از دستت دادن شتغل و بيكتاري و  محل سوختگي در ارتباط است.

تي و تواتمند سازي به منظور مواجهه با اين عوامل ضروري به بنا براين ايجاد محيط حمايتنهايي بيماران  ردد .

 نظر مي رسد.

 

  تشکر و قدردانی

 اين پژوهش با حمايت مالي مركز تحقيقات دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد انجام  رفت .

شهيد مطهري بدين وسيله سپاس و تشكر خود را از رياست و مديريت پرستاري و كليه پرسنل بيمارستان هاي 

 ضرت فاطمه )س( اعالم مي داو ح
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Abstract 
the quality of life in burn patients  
Objective:  
The present study with aimed at evaluating the quality of life of burn patients admitted to 
specialized burn centers in Tehran was conducted in 1388-1387. 
 
Methods: 
This study is cross sectional. 200 patients' adults with burn history in hospital Hazrat Fatima 
(SA) and shahid  Motahhari was done. Principal components factor analyses were used to 
derive an instrument with 40 items called the Burn Specific Health Scale-Brief (BSHS-B), this 
instrument consist of 3 domain of physical, mental, and social. Data analysis was descriptive 
analytic. ANOVA, t-test, non-parametric KS test and spearman correlation coefficient was 
performed.  
 
Results: 
The mean score of quality of life in sub domains were: physical domain (3.770.88), social 
domain (3.630.96), mental domain (2.881.06) respectively.  The percentage of burn 
(P<0.001) and last time of burn (P=0.003) were showed significant difference by quality of life 
domains. Also, education (P=0.043) and job (P=0.005) showed significant difference with 
physical domain. There was significant difference between Total domain of quality of life had 
with gender (P=0.041), education (P=0.035) and job (P<0.001). Burn's site and quality of life 
had significant difference (P=0.002). 
 
Conclusion:  
Research results show that burn patients have desirable quality of life in physical and social 
domains, relatively. Mental domain did not have good quality of life unlikely. We suppose that 
these results are affected by body imagel and emotional problems. Total quality of life is 

affected by burn's site, especially in burn of face. Generally, quality of life in these patents has improved 
overtime. 
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