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 رانیا تهران، ران،یا یپزشک علوم دانشگاه ،ییماما و یپرستار دانشکده ،یجراح-یداخل یپرستار گروه یعلم ئتیه عضو ،یمرب: یلیاردب محدث فاطمه نهیمد

 رانیا تهران، ن،یام یانتظام علوم دانشگاه ،یرانندگ و ییراهنما دانشکده ک،یتراف خدمات گروه یعلم ئتیه عضو ار،یاستاد: مهماندار محمدرضا 

 رانیا تهران، ران،یا یپزشک علوم دانشگاه ،ییماما و یپرستار دانشکده ،یجراح-یداخل یپرستار گروه یعلم ئتیه عضو ،یمرب: نژادبزرگ یمهر

 رانیا اصفهان، اصفهان، یصنعت دانشگاه وتر،یکامپ و برق دانشکده کنترل، یآموزش گروه برق، یمهندس ارشد یکارشناس: یلیخل احسان

 رانیا تهران، ران،یا یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یستیز آمار گروه یعلم ئتیه عضو ،یمرب: ینیحس آغافاطمه

mobaderi.t@iums.ac.ir.com( مسئول سندهینو)* رانیا تهران، ران،یا یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یستیز آمار گروه ،یستیز آمار ارشد یکارشناس :یمبادر قیتوف

  
   چکیده

 

 دیدهافرراد آسری  های کیفیت زندگیجنبه تمام که است جهان در ناتوانی و میرومرگ علل ترینمهم از سوختگیزمینه و هدف: 

 زنردگی کیفیرت برر ایچندرسرانه روش به خودمراقبتی آموزشی برنامه تأثیر دهد. این مطالعه با هدف بررسیمی قرار تأثیر تحت را
 انجام شد. پنهان رشد منحنی مدل از استفاده با سوختگی دچار بیماران

بسرتری در  نفرر از بیمراران سروختگی 100 یرواین پژوهش یک مطالعه کارآزمایی برالینی تارادفی اسرت کره برر  روش کار:

 50کشی اعداد زوج و فرد به دو گروه انجام شد. بیماران به صورت تاادفی و قرعه 1394بیمارستان شهید مطهری تهران در سال 
های خودمراقبتی که در یرک لروف فشررده ثبرت شرده برود، ماه از آموزش 6نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله، طی 

( قبرل از BSHS-B) "بیمراران سروختگیاختااصی سرنجش کیفیرت زنردگی نامه پرسش"ا استفاده از ها بشدند. داده مندبهره
آوری شدند و سپس با استفاده از مدل منحنی رشد پنهران رونرد تیییررات میرانگین نمرره ماه بعد از مداخله جمع 6ماه و  3مداخله، 

 های مداخله و کنترل ارزیابی و مقایسه شد.کیفیت زندگی گروه

ها( گروه مداخله به در همه حیطه) یزندگنتیجه مدل منحنی رشد پنهان نشان داد که روند افزایش میانگین نمره کیفیت  ها:یافته

داری برر (. همچنین درصد سروختگی اثرر منفری و معنری>05/0p) دار بیشتر از روند میانگین نمره گروه کنترل استصورت معنی
 (.>05/0p) کیفیت زندگی بیماران داشت

 بره بنرابراین؛ بخشردای، کیفیرت زنردگی بیمراران سروختگی را بهبرود میآموزش خودمراقبتی به روش چندرسرانه گیری:نتیجه

 روش بره خرودمراقبتی آموزشری برنامره از بیمراران سروختگی زنردگی کیفیرت جهرت بهبرود که شودمی توصیه درمانی هایگروه
 .کنند استفاده ایچندرسانه
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Abstract   

 
Background: Burn injury is one of the most important causes of mortality and disability in 

the world, which affects all aspects of the Survivors quality of life. The aim of this study was 

to investigate the effect of multimedia self-care training on quality of life in burn patients 

using Latent Growth Model. 

Methods: This study is a randomized controlled clinical trial that was conducted on 100 

burn patients referred to Shahid Motahari hospital in Tehran, 2015. The burn patients were 

allocated into intervention (n=50) and control (n=50) groups, randomly. The intervention 

group received the CD of self-care education and uses it during the six-month period. The 

data was collected using the Burn Specific Health Scale – Brief questionnaire before, 3 and 6 

months after intervention and then the latent growth model was used to evaluate and 

compare mean score patterns of intervention and control groups. 

Results: The latent growth model results showed that the increasing pattern of the mean 

score of quality of life (all aspect of quality of life) in intervention group was significantly 

higher than the control group (p<0.05). Also, burn percentage had a significant negative 

impact on the patient’s quality of life (p<0.05). 

Conclusion: The multimedia self-care education improves the burn patient’s quality of life. 

Therefore, it is recommended for medical teams to use multimedia self-care training in order 

to improve burn patient’s quality of life. 
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 مقدمه
علر   برتن مهمسوختگی و حوادث مرتبط  ارآ  ا ا  

و نرآبوانی د  ستاسرت اهرآا اسر  مرم ب رآ   ومیتمتگ
. (1)دهردقرتا  می برثییتهآی  ندگی فتد  ا بحر  انطم

بجآ ب اآلینی اآ مآندگآا سوختگی گونآی  ا اس  مرم 
بواند منجرت ارم بیییرتاا دا  ری ان  سآنحم ونتانگت می

. (2) وحرریر  وانرریر ا رر یر اات ررآعی د  فررتد  ررود
لش ا ر ی و چنآنچم قتاآنی سوختگی  نده ا آنردر چرآ

 و خواهررد دا رر  و ب ررآمی  وانرری عمی رری  ا  رریش
هآی  ندگی وی دستخوش بیییتاا عمیم خواهرد انطم

 مترثیتب رآ  اعارآی اردا ا  سروختگی  بقتنطآً د.  نتا 
بوانرد دهد سروختگی می.  واهد نشآا می(2)گتدندمی

 ا اررت  وی میتیرر   نرردگی ای ررآ اا  بررثییتبتن  ع ررده
و سررطم مخترر   رردا  فررآه ا رر یر  وانرریر  گذا ررتم

میلیوا  4/2. سآالنم (3)اات آعیر و معنوی د   نآا  ود
 وند مرم ا  انر  میرآا ی مینتت د  اهآا دچآ  سوختگ

هرزا   75نیآ مند د مآا ه رتندر  هآ اهزا  نتت ا   650
بآ  8 وند و د  نهآن  ای  نتت د  ای آ ستآا ا تتی می

هزا  نتت ارت ایرت سروختگی ارآا خرود  ا ا  دسر   12
ومیررت اررت ایررت . د  انررتاا نیررز  رریو  متگ(4)دهنرردمی

هرزا   724ا   مرمطو یامسوختگی ا ریآ   نرآد اسر . 
هرزا   335 روند نتتی مم هت سآل دچآ  سروختگی می

هزا  نتت ام متامز د مآنی  348منندر نتت خودد مآنی می
نتررت د   38200مننرردر ای ررآ اا سرروختگی متااعررم می

نتررت اررت ایررت  2920 رروند و ای آ سررتآا ا ررتتی می
 .(5)دهندسوختگی اآا خود  ا ا  دس  می

هآی نآ رری ا  سرروختگی ا  ا لررم صرردمآا و  سرریم
هرررآ د  دنیرررآ بلقررری هآ و احتاابرررتن   سررریممختب
. د در اضطتاب و بتسر اخرتلل د  م یر  و (6) ودمی

هآ د  ان  ای آ اا اس   سیم بتن مهممیتی  خواب ا  
. حآدیرم (7)مم ام صو ا مزم  نیرز ارآقی خواهرد مآنرد

سوختگی ام دالن  مختلر  ا  ا لرم د د  ردندر  ونرآ 
 تدا یر بوهم و نآد و ی حآدیمر مشآهده ایرتاا مخرتب 

 وانری سوختگی ات ا م و ام دنطآل  ا ایتاا  وحری و 
نآ ی ا  دندا ادا سوختم و اد کلی و نآبوانی د  انجآ  

طو  واضر  اآعر  نیآ هآی  خصی و  و مرتهر ه رم ارم

اختلالا مختل  د   ندگی  ده مرم نهآنترآً منجرت ارم 
. اعرلوه (10-8)مآهش سط  میتی   ندگی خواهد  د

اننکمر د مآا سوختگی سرآلیآا سرآل ارم طرول خواهرد 
انجآمیررد و نهآنتررآً  ا چیررزی نخواهررد  ررد مررم ای ررآ  

خواهد و قطلً اوده اس . ب آمی ان  مشکلار  ندگی می
خواهد دا  . بنهآ چیزی مم  بثییتمیتی   ا  ا بح  و 

ام ای آ  م ک خواهد متد ان  اس  مم چگونرم ارآ انر  
هرآی خرود  ا وضعی   ندگی مند و نرآد اگیرتد برآ نیآ 

ات و ده مند و م تت ام دنگتاا نیآ مند اآ رد و ارم انر  
هآ انتآ نقش منرد بواند اآ ان  مآستینگتش اتسد مم می
واهررد  ررد اررز  مررو ش و نررآدگیتی و و انرر  می ررت نخ

بوانطخشی بآ بوان ند  دا حآص   ود. میتی   نردگی 
نک متهو  ذهنی ا  اح آس خوب اودا و  ضرآنت ندی 

هآی مثطر  و منتری ا  بجتایآا  ندگی اس  مم انطرم
گیتد و ایآنگت متهومی اسر  مرم  ندگی فتد  ا د  ات می

 ا هآی  نردگی خرود فتد وضعی  سلم  و سآنت انطرم
, 11)دهردد ک متده و ن ط  ام  ا وامرنش نشرآا می

و دننآمیرک اسر  . میتی   ندگی نک مآهی   ونآ (12
نم نک مآهیر  ان رتآر اردن  معنرآ مرم د  طرول  مرآا 

. (13)منرده گآ  اآ بیییتاا د ونی و ایتونی بیییرت می
امتو ه ا بقرآی سرلم  و ا بقرآی میتیر   نردگی ارز 

گتدد و الننتک بوسعم اات آعی و اقتصآدی مح وب می
اتای  سیدا ام ان  متهو  اآند ا   اهکآ هرآی  مو  ری 

خرود متاقطتری  ا افرزانش م ک گتف  و سرط  دانرش 
 مو ش ام  وش سخنتانی ارم  مرآا و هزننرم  .(14)داد

 سروختگی حآدیم دچآ   نآدی نیآ  دا د و ا  طتفی ای آ 
 وانریر  و  وحری صدمآا عل  ام ا تتی مدا طول د 

  و انرمر د دنآک اقدامآا ادنیر ضع  ا  آنیر ضآنعآا
 م کر  گیتیرارت بصر یم ب تمز عد  و فکتی   تتگی
 سررتدا خآطت ام و نآدگیتی اتای چندانی  مآدگی اس 

 خررود اهرر  و بوانطخشرری سررآ یبوان ند هررآی مو ش
 اگت مم  ندمی نمت ام. (16 ر15)اآ د ندا تم  ا متاقطتی
لرو   نرک  رک  ام اتواند ا  متاقطتی خود اتنآمم ای آ ر
د   بآ اآ د دا تم ه تاه ام اصتی و س عی اآمع فشتده
 اررتدا در  ا ام اس  مآن  مم منآسم  تان  و  مآا هت

 ایچند سآنم  وش ام  مو ش .اود خواهد اهتت نآدگیتی
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 و چنداآنطرم  مو  ری  یوه نک عنواا ام( لو  فشتده)
 ال رآا و معلرم ارم نیرآ ی اننکم بواند ادوامی فتاگیت

 بصرحی  و مقآالرم ارتای  ا ال   اآ در اطلعآا حاو ی
 هآیسی رتم .ادهرد ای رآ اا ام متاقطتی خود  فتآ هآی
 فررتد اآنررد مررم معتقدنررد مجررآ ی نررون   مو  رری
ا    رود.  مرو ش نرآدگیتی د گیرت خود گیتنده مو ش

ای اهر  افرزانش میتیر   نجآ مم بآمنوا هیچ مطآلعم
هآی خرود متاقطتری گی ا   مو ش ندگی ای آ اا سوخت

ای اهته نطتده اس ر انرآاتان   ووهشرگتاا ارآ چند سآنم
ااتای نک مطآلعم مآ   مآنی اآلینی بصآدفی  ده ات  ا 

  وش ارم متاقطتری خرود  مو  ری اتنآمم بثییت  دند بآ
سروختگی  دچآ  ای آ اا  ندگی میتی  ات ایچند سآنم

  نهآا  ات سی منند. ا اآ استتآده ا  مدل منحنی   د 
 

 روش کار
مطآلعم حآضت نک مآ   مآنی اآلینی بصآدفی  رده ارآ 

د  ای آ سرتآا  1394گتوه منترتل اسر  مرم د  سرآل 
 هید مطهتی بهتاا انجآ   د. اآمعرم  رووهش  رآم  
ملیم ای آ اا ا تتی د  ای آ ستآا  رهید مطهرتی مرم 
دچآ  سوختگی  ده اودند و ن ونم  ووهش  آم  ملیرم 
ای آ اا اخش ا تتی مم معیآ هآی و ود ارم مطآلعرم  ا 
دا تند. معیآ هآی و ود ام مطآلعم  رآم  دا رت  سر  

ر خودسرو نی %40برآ  %10سرآلر سروختگی  60بآ  18
نطآ د و حداق  سواد خواندا و نو رت  دا رتم اآ رند. 
ه چنی  انصتاف ا  ادامم مطآلعمر فروا و وخریم  ردا 

هرآ   ارم اسرتتآده ا   مو شای مم قآدحآل ای آ  ام گونم
نطآ در معیآ هآی ختوج ان  مطآلعم اودند. ارآ بوارم ارم 
مطآلعآا مشآام ارتای ارت و د حجرم ن ونرمر ارآ د  نمرت 

 05/0(ر سرط  اط ینرآا =β-80/01) %80گتفت  برواا 
(05/0α=  ر اآ انحتاف معیآ)5/0 (05/0σ=  و ارآ لحرآ )

د  احت رآل  نرزشر ارآ اآنگرذا ی مقرآدنت  %10متدا 
اتای ادس   و دا اختلفری  ال   ن ونم بعداد 1معآدلم 
1 =3/0واحد ) 3/0ام اندا ه  2 ) نتت اتای هرت  50ر

 :1گتوه بخ ی   ده  د. معآدلم 
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 س ا  ایآا اهداف  ووهش و بوضری  د  مرو د  وش  

 مآ ر ا  ای آ اا اه   تم  د  مطآلعم  ضرآن  متطری

 گآهآنم اخذ  د و فت  مشخصآا دموگتافیک و اطلعآا 
اآلینی )مآنند س ر ان ی  و د صد سوختگی( ای رآ اا 
بک ی   د. اه   عآن  ملحمآا اخلقی ام هرت نرک 

هآ مرد اختصآصری داده  رد. ای رآ اا اتح رم ا  ن ونم
ان ی  و اآ اسرتتآده ا  بخصریت بصرآدفی ارم  رک  

مشی اعداد  وج و فتد ام دو گتوه مداخلم و منترتل قتعم
 هرآیگتوه ای آ سرتآا ا  برتخیت ا  بق یم  دند. قط 

 چهته صو ا ام مم  ا  انج هآی مو ش منتتل و مداخلم
 گرتوه ای رآ اا امرآ متدنرد نآفر د   ا اآ دمی چهته ام

 خرود هآی مو ش مع ولیر هآی مو ش ات علوه مداخلم
 فشرتده لرو  نرک د  مرم  ا سوختم ای آ  نک متاقطتی
 موقرع  ا اسر  صدا و فیلم اسلندر مت ر  آم   مو  ی
متدند بآ ای آ اا د  طول دو ه مطآلعرم  د نآف  بتخیت

اآ رد ا  محتروای و ام اختیآ  خود د  هت  مآا مرم ال   
 محترروای.  مو  رری انرر  لررو  فشررتده اسررتتآده مننررد

 ارم متارو  نیآ هرآی خرودمتاقطتی اسرآس ارت  مو  ی
  و انرمر مآ هآی انجآ  فعآلی ر و بحتک) سوختم ای آ اا
 نرواحی ا  متاقطر  و ح رآ  و  وسر  اهدا   و نمآف 
  ژنرم  دهر گذا ی  وس  نواحی و نآفتمبتمیم و سوختم
 اسررکآ  ضررد فشررآ ی لطررآس دا وهررآر مصررتف غررذانیر
و ارآ اسرتتآده ا  منرآاع  مو  ری مطتنری ارت  (سوختگی
ه چنری  انر   .(17)ای بهیم  دهآی چند سآنم مو ش

نمتاا و متخصصررآا محترروای  مو  رری بوسرر  صررآحم
 مو ش ای آ ستآا سوان  سوختگی  هید مطهتی بآنید 

 تسشرنآمم اختصآصری " د. اارزا  گرتد و ی اطلعرآا 
 Burn Specific) "میتیر   نردگی ای رآ اا سروختگی

Health Scale – Brief سراال ارآ  40( ارود مرم دا ای
اسر . ن رته ارآال  5برآ  1گزننرم ای ا   5معیآ  لیکتبی 
اسر ( نشرآا دهنرده میتیر   نردگی  5)حدامثت ن ته 

اس ( نشآا دهنرده  1خوب و ن ته  آنی  )حداق  ن ته 
 انر   تسشرنآمم ساال 40میتی   ندگی  آنی  اس . ا  

  نرردگیر میتیرر  ا رر ی اعررد اررم متاررو  سرراال 18
 ساال 11 و  ندگی میتی   وانی اعد ام متاو  ساال11

 نرردگی اررود. انرر   میتیرر  اات ررآعی اعررد اررم متاررو 
 تسشنآمم نرک ارآ  قطر  ا  مداخلرم د   و  برتخیت و 

مآه اعد ا  بتخیت نیز بوسر  ای رآ اا  6و  3سرس د  
میرآنگی  ن رته   تسشرنآمم انر  اسرآس بک ی   د. ارت

 مر  د  و طو  اداگآنرمارم حیطم هت د   ندگی میتی 
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 یشرن آ ی و ه کرآ اا د  سرآل  . رد محآسطم هآحیطم
اآ استتآده ا  نمتاا خطتگرآار  وانری محتروانی   2013

اود و  80/0محآسطم متدند مم اآالبت  95/0 تسشنآمم  ا 
ه چنی   آنآنی  تسشنآمم اآ استتآده ا   لترآی متونطرآ  

اود انرآاتان   وانری و  7/0ات و د  د مم اآالبت ا   94/0
ی ای آ اا سوختگی قرطل  آنآنی  تسشنآمم میتی   ندگ

. د  انرر  مطآلعررم نیررز  آنررآنی (18)بآ یررد  ررده اسرر 
محآسرطم  98/0 تسشنآمم اآ استتآده ا   لترآی متونطرآ  

خروای  دهد  تسشنآمم ا   آنآنی ا ریآ  د مم نشآا می
-28-02-93اتخو دا  اس . ان  مطآلعرم ارآ مرد اخرل  

د  م یتم اخل  دانشگآه علو   ز رکی انرتاا و  24922
د  متمرررز یطررر   IRCT201412920145N1ارررآ مرررد 
 هآی اآلینی انتاا یط   د. مآ   مآنی

مردل منحنری   رد  نهرآا  مدل منحنی   د  نهآا:
 حآل  خآصی ا  مدل معرآدالا سرآختآ ی اسر  مرم ارآ
استتآده ا  دو عآم   نهآا عتض ا  مطرد  و  ریم خر  

 . معآدلم(19)مند وند بیییتاا متییت  آسخ  ا ات و د می
  رده داده نشرآا 2 معآدلرم د   نهآا   د منحنی مدل
  .اس 

 :2معآدلم 

0 1ti i i t tiy       

0 0 0i i    

1 1 1i i    

مقدا  متییت  آسرخ مشرآهده  رده  tiyد  ان  معآدلم
و  0iر دو متییت بصآدفی tد   مآا  ا iمتاو  ام ن ونم 

1i  هآی  نهآا عتض مطدا و  یم خ ر ام بتبیم عآم

t اآ هآی عآملی ه تند مم  وندهآ  ا د  طول  مرآا هآ
ایآنگت  منند. ه چنی ات  وی متییت  آسخ بوصی  می

اررم بتبیررم میررآنگی   1و  0ا لررم خطررآی بصررآدفیر
عتض ا  مطد  )میآنگی  متییت  آسخ د   تو  مطآلعم( و 
میآنگی   یم خ  )میآنگی  بیییرتاا متییرت  آسرخ د  

. ارتای مقآن رم  ونرد (20)دهندطول  مآا(  ا نشآا می
بیییتاا متییت  آسخ دو گتوه )مآننرد گرتوه مداخلرم د  
مقآا  گتوه منتتل( ام صو ا ه زمآا ا  مردل منحنری 

منحنری  ود. د  مدل   د  نهآا دوگتوهی استتآده می
  د  نهآا دوگتوهی ام صو ا ه زمآا اتای هت نک ا  

هرآی مداخلررم و منترتل نررک مردل منحنرری   ررد گتوه
 ود و سرس اآ اسرتتآده ا    مروا والرد اتا ش داده می

(Wald test) دو  هآیخ  مردلعرتض ا  مطرد  و  ریم

د  انر  مطآلعرم ااتردا  روند. گتوه ارآ هرم مقآن رم می
اتا ش داده  د و سررس ارآ هآی خطی و غیتخطی مدل

 AIC  (AkaikeInformationاسرررررتتآده ا  معیرررررآ  
Criterion  و معیرررآ )BIC (Bayesian Information 
Criterion نیکونی اتا ش دو مدل اآ هم مقآن م  رد و )

د  نهآنر  ارآ اضرآفم ن رودا متییتهرآی م کری  رآم  
ان ی ر س  و د صد سوختگی ام مدل انتخآایر مردل 

نهرررآا  رررتطی ارررتا ش داده  رررد. منحنررری   رررد  
انجرآ   12/6ن رخم  Mplusافرزا  هآ اآ نت وبحلی بجزنم
  د.
 

 هایافته
نتت( ا   28د صد ) 56د  ان  مآ   مآنی بصآدفی  ده 

نتت( ا  گتوه منتتل مرتد  22د صد ) 44گتوه مداخلم و 
نترت  28ن ونرم گرتوه مداخلرم  50و مآاقی  ا اودند. ا  

 4/20نترت ) 10ن ونم گتوه منترتل  50د صد( و ا   56)
هآ متآهر  اودنرد. ا  اعارآی د صد( مجتد و سآنت ن ونم

دا  نتت خآنم 12د صد(  آغ ر  48نتت ) 24گتوه مداخلم 
د صررد( نتررت ارردوا  رری  و ا   24) 14د صررد( و  28)

 16د صرد(  رآغ ر  5/62نترت ) 30اعاآی گتوه منتتل 
د صررد(  20/4نتررت ) 4دا  و د صررد( خآنررم 30/33نتررت )

س  متداا و  نآا ام بتبیرم  ادوا  ی  اودند. میآنگی 
د صرد  سرآل محآسرطم  رد. میرآنگی  55/35و  08/36

هآی گتوه مداخلم و منترتل ارم بتبیرم سوختگی ن ونم
ارری  دو گررتوه اتااررت اررود.  بقتنطررآًمررم  78/28و  54/28
خطی و غیتخطری ارتا ش  هآی منحنی   د  نهآامدل

و  AIC م  د. مقرآدنت معیآ هرآی داده  د و اآ هم مقآن
BIC  اتای مردل غیتخطری م ترت ارودر انرآاتان  مردل

غیتخطی اتا ش اهتتی ن ط  ام مردل خطری دا ر . 
غیتخطری د   نتآنج اتا ش مردل منحنری   رد  نهرآا

 قآا  مشآهده اس . 1ادول 

 رود مرم د  حیطرم مشرآهده می 1اآ بوام ام ادول 
خ  ا  مطد  و  یم وانی میآنگی  )انحتاف معیآ ( عتض 

( 08/0) 25/1( و 08/0) 06/2گتوه مداخلرم ارم بتبیرم 
انآاتان  میآنگی  ن ته گرتوه مداخلرم ؛ ات و د  ده اس 

و اآ بوام ام مقردا   06/2حیطم  وانی د   تو  مطآلعم 
خ  و اآ هآی عآملی مقدا  بیییتاا انر  میرآنگی   یم

برتخیت ن ته د  دو ه اول مطآلعم )فآصلم  مآنی اعرد ا  
و د  دو ه دو   25/1( ارم طرو  متوسر  مرآه 3ای آ  بآ 
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-1)×25/1 =78/0) 78/0مرآه(  6برآ  3)فآصلم  مآنی 
( اسرر . ه چنرری  میررآنگی  ن ررته گررتوه منتررتل (62/1

و متوس  بیییرتاا  61/1حیطم  وانی د   تو  مطآلعم 
و د  دو ه دو   64/0میآنگی  ن ته د  دو ه اول مطآلعرم 

(( اسررر . د  حیطرررم 1-62/1)×64/0 =40/0) 40/0
خ  گتوه مداخلم  وانی مووا نآنس عتض ا  مطد  و  یم

(ر انرررآاتان  ن رررته 05/0pدا  اسررر  )منتررری و معنررری
هآنی مم د   تو  مطآلعم ن ته  آنینی دا رتند د  ن ونم

طول دو ه مطآلعم اآ  یم ایشتتی افزانش نآفتم اس  و 
طرد  و ان  د حآلی اس  مم مووا نآنس اری  عرتض ا  م

دا ی نشده اس ر نعنی ای  خ  گتوه منتتل معنی یم
خ  ا بطرآطی میآنگی  ن ته د   رتو  مطآلعرم و  ریم

واود ندا د. نتآنج   موا والد نشرآا داد مرم د  حیطرم 
 وانی ای  عتض ا  مطد  گتوه مداخلرم و عرتض ا  مطرد  

انرآاتان  ؛ دا ی وارود دا دگتوه منتتل اخرتلف معنری
ا ی ای  میآنگی  ن رته گرتوه مداخلرم و داختلف معنی

منتتل د   تو  مطآلعم واود دا رتم اسر . ه چنری  
دا ی وارود دا د خ  دو گتوه اختلف معنریای   یم

(05/0p<) نعنی میآنگی  بیییتاا ن ته گرتوه مداخلرم ؛
دا ی ایشتت ا  گتوه منترتل اسر . نترآنج ام  ک  معنی
  میتیر  هآی ا  یر اات رآعی و مرمتاو  ام حیطم
قآا  مشآهده اس  مم مآنند حیطرم  1 ندگی د  ادول 

 ونرد   رد میرآنگی   1 وانی قآا  بت یت اسر .  رک  
 ا  ن ته ات و د  ده اآ م ک مدل منحنری   رد  نهرآا

دهد مم میآنگی  ن ته دهد. ان   ک  نشآا مینشآا می
هآی  ا اررتای هررت دو گررتوه میتیرر   نرردگی و حیطررم
 ه مطآلعم افرزانش نآفترم اسر  مداخلم و منتتل طی دو

ولی  دا افزانش میآنگی  ن ته گتوه مداخلم ایشرتت ا  
 ردا  1گتوه منتتل اس . ه چنی  اآ بوام ام  رک  

افزانش میآنگی  ن ته اتای دو ه اول مطآلعرم )ا   رتو  
مطآلعم برآ  خرت مرآه سرو ( ایشرتت ا  دو ه دو  )ا  مرآه 

 چهآ   بآ مآه  شم(  ا اس .
د  متحلم اعدی اه  ا  نآای ایت متییتهآی ان ی ر 
س  و د صد سوختگی ای آ اا ات  وند بیییتاا میآنگی  

 تطی اسرتتآده  ن ته میتی   ندگی ا  مدل   د  نهآا
 نشآا داده  ده اس . 2 د. نتآنج ان  مدل د  ادول 

ر ایرت ان ری  ارت  ونرد 2اآ بوام ارم نترآنج اردول 
هآی میتیرر   نرردگی بیییررتاا میررآنگی  ن ررته حیطررم

نعنری ا  نمرت  مرآ ی اری  ؛ (>05/0pدا  نی ر  )معنی
ان ی  و میتی   ندگی ای رآ اا سروختگی ا بطرآطی 
واود ندا د. ایت متییت س  ات عتض ا  مطد  گتوه منتتل 

نعنری ؛ (>05/0pدا  اس  )مثط  و معنیحیطم ا  ی 
د  گتوه منتتل اآ افزانش سر ر میرآنگی  ن رته حیطرم 

نآارد و ارآلعکس. ایرت متییرت د صرد ا  ی افزانش می
هآ میتی   نردگی سوختگی ات عتض ا  مطد  ب آ  حیطم

نعنرری د   ررتو  ؛ (>05/0p) دا  اسرر منترری و معنرری
ه میتیر  مطآلعم اآ افزانش د صد سوختگی ای آ اا ن ت

نآاد و اآلعکس. ه چنری  مقردا  مآهش می هآ ا ندگی 

 نتایج برازش مدل منحنی رشد پنهان غیرخطی -1جدول 

 بارهای عاملی کوواریانس خطشی  عرض از مبدأ گروه حیطه

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار(

 622/1،  1،  0 -350/0* 254/1( 084/0)* 059/2( 079/0)* مداخله روانی
 622/1،  1،  0 044/0 642/0( 060/0)* 613/1( 062/0)* کنترل

 ----- ---- 648/104* 918/17* نتیجه آزمون والد
 48/1،  1،  0 -457/0* 801/1( 096/0)* 601/1( 098/0)* مداخله جسمی

 48/1،  1،  0 046/0 879/0( 069/0)* 442/1( 061/0)* کنترل
 ---- ---- 692/81* 784/1 نتیجه آزمون والد

 545/1،  1،  0 -331/0* 379/1( 090/0)* 92/1( 083/0)* مداخله اجتماعی
 545/1،  1،  0 054/0 593/0( 063/0)* 554/1( 058/0)* کنترل

 ---- ---- 147/72* 909/11* نتیجه آزمون والد
 541/1،  1،  0 -365/0* 477/1( 084/0)* 859/1( 081/0)* مداخله کیفیت زندگی

 541/1،  1،  0 054/0 706/0( 061/0)* 535/1( 057/0)* کنترل
 ----- ---- 777/76* 658/9* نتیجه آزمون والد

 دار استمعنی 05/0*در سطح 
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خ  گتوه منتتل حیطرم متییت د صد سوختگی ات  یم
؛ (>05/0p) دا  اودمحآسطم  د مم معنی -41/1ا  ی 

انآاتان  اآ افزانش د صد سوختگیر میآنگی  ن ته حیطم 

نآارد. سرآنت نترآنج ا  ی اآ  یم م ترتی افرزانش می
 قآا  بت یت اس . 1نتآنج ادول ه آنند  2ادول 

 

 
 روند تیییرات میانگین نمره برآورد شده با کمک مدل منحنی رشد پنهان -1شکل 

 

 نتایج برازش مدل منحنی رشد پنهان  شرطی -2جدول 
 بارهای عاملی کوواریانس خطشی  عرض از مبدأ متییر کمکی گروه حیطه

 )انحراف معیار(میانگین  میانگین )انحراف معیار(

 55/1،  1،  0 28/0* 58/1( 42/0)* 31/3( 37/0)* مدل مداخله روانی
 ---- ---- 09/0( 14/0) 01/0( 13/0) جنسیت
 ---- ---- 00/0( 01/0) -01/0( 01/0) سن

 ---- ---- -22/1( 96/0) -42/3( 87/0)* درصد سوختگی
 76/1،  1،  0 00/0 95/0( 31/0)* 84/1( 33/0)* مدل کنترل

 ---- ---- 04/0( 1/0) 11/0( 11/0) جنسیت
 ---- ---- -01/0( 01/0) 01/0( 01/0) سن

 ---- ---- -85/0( 60/0) -95/1( 65/0)* درصد سوختگی
 46/1،  1،  0 -21/0 54/1( 48/0)* 35/3( 44/0)* مدل مداخله جسمی

 ----- ---- -03/0( 16/0) 14/0( 36/0) جنسیت
 ----- ---- 01/0( 01/0) -01/0( 01/0) سن

 ---- ---- 23/0( 05/1) -27/5( 00/1)* درصد سوختگی
 54/1،  1،  0 03/0 35/1( 36/0)* 48/1( 33/0)* مدل کنترل

 ---- ---- 14/0( 11/0) -02/0( 10/0) جنسیت
 ---- ---- -01/0( 01/0) 01/0( 00/0) سن

 ---- ---- -41/1( 69/0)* -25/1( 64/0)* درصد سوختگی
 54/1،  1،  0 -24/0* 52/1( 43/0)* 16/3( 39/0)* مدل مداخله اجتماعی

 ----- ---- 09/0( 14/0) 14/0( 13/0) جنسیت
 ---- ---- 00/0( 01/0) -01/0( 01/0) سن

 ---- ---- -26/1( 94/0) -63/3( 89/0)* درصد سوختگی

 58/1،  1،  0 03/0 04/1( 33/0)* 67/1( 33/0)* مدل کنترل
 ---- ---- 09/0( 10/0) 04/0( 10/0) جنسیت
 ---- ---- -01/0( 01/0) 01/0( 01/0) سن

 ---- ---- -09/1( 65/0) -45/1( 64/0)* درصد سوختگی
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 گیریبحث و نتیجه
 خرود  مو  ی اتنآمم بثییت ان  مطآلعم ات سیهدف ا  
 ای آ اا  ندگی میتی  ات ایچند سآنم  وش ام متاقطتی
سوختگی اود. نتآنج ان  مطآلعم نشآا داد مم  وند  دچآ 

  د میآنگی  ن ته میتی   ندگی ای آ اا سوختگی ارم 
صو ا غیتخطی افزانش نآفتم اس . اآ بوارم ارم مردل 

ر میآنگی  ن ته ه رم ااعرآد منحنی   د  نهآا غیتخطی
میتیر   نرردگی اررتای هرت دو گررتوه مداخلررم و منتررتل 

خ  گتوه مداخلم ارم  رک  افزانش نآفتم اود ولی  یم
دا ی ایشتت ا  گرتوه منترتل ارود. نترآنج مطآلعرم معنی

هآ  ی و ه کآ اا نشآا داد مم میتی   ندگی ای رآ اا 
ا هآی میتی   ندگی  سوختگی گتوه مداخلم مم  مو ش

مرآه ارم  2ام صو ا  تآهی د نآف  متده اودند اعرد ا  
دا ی اهطرود نآفترم ارود ولری میرآنگی  ن رته طو  معنی

دا ی ندا ر  میتی   ندگی گتوه منترتل بیییرت معنری
. نتآنج مدل منحنی   د  نهرآا نشرآا داد  ریم (21)

مآه اول(  3طآلعم )افزانش میآنگی  ن ته اتای دو ه اول م
مررآه دو (  3ارریش ا  دو اتااررت  رریم  ا د  دو ه دو  )

مآه اول دو ه  مو  ی ارم  3دهد مم اس . ان  نشآا می
مرآه دو   ا ا  اه یر   3ای ن ط  ارم  وش چند سآنم

هرآی میتیر  انرآاتان   مو ش؛ ایشتتی اتخو دا  اس 
 ندگی ای رآ اا سروختگی اعرد ا  برتخیت ای رآ اا ا  
ای آ ستآا اآند ارآ ح آسری  ایشرتتی  یگیرتی  رود. 
میآنگی  ن ته حیطم ا  ی میتی   نردگی ن رط  ارم 

هآی  وانی و اات آعی( ارآ  ریم دو حیطم دنگت )حیطم
بواا استنطآ  مرتد ایشتتی افزانش نآفتم اودر الطتم ن ی

ایشرتتی ارت ع لکرتد  برثییتای مم  مرو ش چند سرآنم
انر   منترتل ا  ی دا تمر چتا مم میآنگی  ن ته گتوه

حیطم نیز افزانش ایشتتی ن ط  ام میآنگی  ن ته گتوه 

هآی  وانری و اات رآعی دا رتم اسر . د  منتتل حیطم
مطآلعررم مقطعرری  یشررن آ ی و ه کررآ اا مررم اررت  وی 

جآ   ردر نشرآا داده میتی   ندگی ای آ اا سوختگی ان
 د مم میآنگی  ن ته حیطم ا ر ی ارآالبت ا  میرآنگی  

. نترآنج (22)هآی اات رآعی و  وانری اسر  ن ته حیطرم
هآی  وانی و اات آعی   موا والد نشآا داد مم د  حیطم

هآی منترتل و مداخلرم اخرتلف ا  مطد  گتوهای  عتض 
دا ی واررود دا د ولرری د  حیطررم ا رر ی انرر  معنرری

انرآاتان  میرآنگی  ن رته گرتوه ؛ دا  نی  اختلف معنی
هآی  وانری و اات رآعی قطر  ا  مداخلم و منتتل حیطرم

مداخلم اتاات نطود ولی اتای حیطم ا  ی نک رآا ارود. 
خ  گرتوه منترتل مووا نآنس ای  عتض ا  مطد  و  یم

دا  اود. لرذا افرتادی مرم ن رته  رآنینی د  منتی و معنی
 تو  مطآلعم دا تند و د  حقیق  میتی   نردگی انر  
افتاد د   تو  مطآلعم  آنی  اودر ب آن  ایشرتتی ارتای 

د   هآ ااطتاا ن ته میتی   ندگی خود دا تند و ن ته 
خ  ایشرتتی افرزانش نآفترم ارود و طول دو ه اآ  ریم

آلعکسر نعنی م آنی مم ن ته اآالنی د   تو  مطآلعرم ا
دا تند ب آن  چندانی اتای اآال ارتدا میتیر   نردگی 

ه چنی  د  ان  مطآلعم ات سی میرآنگی   خود ندا تند.
ن تاا میتی   ندگی اآ د صد سوختگی نشرآا داد مرم 
هت چم د صرد سروختگی ایشرتت اآ رد میرآنگی  ن رته 

نآارد. نترآنج مرآهش می میتی   ندگی د   تو  مطآلعم
مطآلعم  یشرن آ ی و ه کرآ اا نشرآا داد مرم افرزانش 

هآی میتیر  د صد سوختگی اآ میآنگی  ن رتاا حیطرم
 ندگی خصوصآً حیطم ا  ی د  ا بطآ  اوده و منجت ام 

. (22) ررود مررآهش ن ررته میتیرر   نرردگی ای ررآ اا می
Anzarut  و ه کآ اا نیز نشآا دادند مرم ای رآ اا دا ای

سوختگی وسیع د  حیطم ا  ی ن ته م ترتی ن رط  

 ادامه -2جدول 
 بارهای عاملی کوواریانس خطشی  عرض از مبدأ متییر کمکی گروه حیطه

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار(

 51/1،  1،  0 -245/0* 60/1( 43/0)* 20/3( 37/0)* مدل مداخله کیفیت زندگی
 ---- ---- 04/0( 14/0) 11/0( 13/0) جنسیت
 ---- ---- 00/0( 01/0) -01/0( 01/0) سن

 ---- ---- -83/0( 94/0) -98/3( 84/0)* درصد سوختگی
 62/1،  1،  0 02/0 13/1( 31/0)* 64/1( 30/0)* مدل کنترل

 ---- ---- 09/0( 1/0) 05/0( 01/0) جنسیت
 ---- ---- -01/0( 01/0) 01/0( 01/0) سن

 ---- ---- -16/1( 61/0) -50/1( 60/0)* درصد سوختگی

 دار استمعنی 05/0*در سطح 
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. نترآنج مطآلعرم (23)هرآی سرآلم اآمعرم دا نرد ام گتوه
حآضت ایآنگت  ا اود مم متییرت سر  ارآ میرآنگی  ن رته 

و  Pope مرم صرو بی د  میتی   نردگی ا بطرآ  نردا د.
مرم نواوانرآا دا ای سرآاقم  ه کآ انش گرزا ش متدنرد

بتی ا  وضرع مندی مثطر سوختگی د  مودمی  ضرآن 
. (24)خود و میتی   ندگی اآالبت ا  گتوه منتتل دا تند

ه چنی  نتآنج ان  مطآلعم نشآا داد مم متییت ان ری  
هآی میتیرر   نرردگی ا بطررآ  اررآ هرریچ نررک ا  حیطررم

دا ی ندا د. د  مطآلعم  یشن آ ی و ه کآ اا نشآا معنی
و  هآی ا ر یداده  د مم متییرت ان ری  ارآ حیطرم

 وانرری میتیرر   نرردگی ا بطررآ  نرردا د ولرری اررآ حیطررم 
دا ی اات آعی و حیطم ملی میتی   ندگی ا بطآ  معنی

هآی انر   رووهشر متییتهرآی . ططق نآفترم(22)دا   
گی ارآ  ونرد م کی  آم  س ر ان ی  و د صد سروخت

خ  مردل منحنری بیییتاا ن ته میتی   ندگی ) ریم
  ررد  نهررآا ( د  طررول مطآلعررم ا بطررآ  ندا ررتندر د  

متییتهآی مذمو  ات  وند بیییرتاا  بثییتمطآلعآا مشآام 
ن ته میتی   ندگی ای رآ اا سروختگی ات سری نشرده 

برواا نتیجرم اس . ات اسرآس نترآنج مطآلعرم حآضرت می
ا مداخلمر میتی   ندگی ای رآ اا گتف  مم اگت چم ادو

نآارد ولری دچآ  سروختگی د  طرول  مرآا افرزانش می
هرررآی خرررودمتاقطتی ارررم  وش اسرررتتآده ا   مو ش

میتیر   نردگی ای رآ اا سروختگی  ای ن تهچند سآنم
خصوصآ د  حیطم ا  ی  ا ارآ  ریم ایشرتت حتری برآ 

هآی  انج اسرتتآده اتاات ای آ انی مم ا   مو ش 2ایش ا  
 د مرآنیر هرآیگتوه ارم ارتد. انرآاتان نندر ارآال میممی
 اهر  مم  ودمی بوصیم  ز کآا و  تستآ اا ام ونوهام

 و سرروختگی سررآنحم دچررآ  ای ررآ اا  ال  و د د مررآهش
 خرود  مو  ری اتنآمرم ا   هرآ ا  نردگی میتیر  اهطود

 .منند استتآده ایچند سآنم  وش ام متاقطتی
هآی مرو د مآه ن ونم 6طولی اودا مطآلعم مم د  طی 

مطآلعم  یگیتی  دند و استتآده ا   وش ادنرد  مرآ ی 
نعنرری مرردل منحنرری   ررد  نهررآا مررم  ونررد بیییررتاا 
میآنگی  ن ته  ا د  طول مطآلعم ایآا و ارآ گرتوه دنگرت 
مقآن ررم مررتدر ا  نقررآ  قرروا انرر  مطآلعررم اررود. ا  

بع ریم نطرودا نترآنج هآی ان   ووهشر قآار محدودن 
مطآلعم اس   نتا ان  مطآلعم د  متمز  مو  ی و د مآنی 
 هید مطهتی انجآ   ده اس ر هت چند ان  متمرز ارز 
متامز متاع ای آ اا حوادث سوختگی د  بهرتاا اسر  

ولی بع یم نتآنج اآند اآ احتیآ  انجآ   ود. ه چنی  ارم 
دلیرر   یچیررده  رردا مرردل و عررد  ه گتانرری مرردهآی 

مر امکآا اضآفم ن ودا متییتهآی م کی ایشرتت ارم اتنآم
مدل منحنی   د  نهآا  تطی اتای  ووهشگتاا می ت 

 رود د  مطآلعرآا اعردی ا   وش نطود. لذا  یشنهآد می
نآفتم استتآده  ود برآ انر   مآ ی ات و د معآدالا بع یم

 مشک  اتطتف  ود.

 تقدیر و تشکر

 ا  ب ررآمی مآ منررآا مرردنتن  خرردمآا  تسررتآ یر
فیزنروبتا ی و مآ د مرآنی ای آ سرتآا سروان   هآیاخش

سرروختگی  ررهید مطهررتی مررم د  ااتانرری انرر  طررت  
ه کآ ی و ب هیلا ااتانی  ا  ا فتاهم ن ودندر بشرکت 

 ن آنیم.و قد دانی می
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