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 چکیده:

 

باشد که بر جنبه های مختلف زندگی از جمله سرطان یکی از بیماری های مزمن می مقدمه و هدف:

رسد کودکان بیمار نیز از این قاعده مستثنی نیستند. زندگی معنوی افراد تاثیر گذار است و به نظر می

ساله مبتال به سرطان بستری در 7-11بنابراین هدف از این مطالعه بررسی وضعیت  زندگی معنوی کودکان 

 باشد.بیمارستان امام خمینی تهران می

ساله مبتال به سرطان بستری  7-11نفر از کودکان  60این تحقیق یک مطالعه توصیفی است که روی روش: 

ماه   6در بیمارستان امام خمینی تهران انجام شد. نمونه گیری به صورت در دسترس و در مدت زمان 

دکان که از تصورشان صورت گرفت و اطالعات از طریق ابزار زندگی معنوی کودکان و بررسی نقاشی کو

 تفسیر شد. SPSS 25اند جمع آوری و یافته ها به کمک نرم افزار نسبت به خدا کشیده

در بررسی پرسشنامه زندگی معنوی، میانگین نمره وضعیت زندگی معنوی در کودکان مورد   یافته ها:

نیز محاسبه شد و  5ا ت 1بدست آمد و برای مقایسه ابعاد نمرات بر مبنای لیکرت  77/118±21/9 پژوهش

 43/0نتایج نشان دهنده آن بود که زندگی معنوی در بعد احساس حضور دائمی خدا در همه جا با میانگین 

پایین ترین میانگین را دارد. همچنین در  27/4± 41/0  باالترین میانگین و بعد آرامش با میانگین ±57/4

مبتال به سرطان آرامش پایین و اضطراب باالیی را بررسی نقاشی ها نیز این نتیجه حاصل شد که کودکان 

 کنند.کنند و این کودکان عمدتا خدا را به صورت انسان تصور میتحمل می

کودکان مبتال به سرطان سطح آرامش پایینی دارند که این موضوع هم در تفسیر  بحث و نتیجه گیری:

رسد در نشان داده شده است و بنظر میهایشان پرسشنامه زندگی معنوی کودکان و هم در تفسیر نقاشی

مطالعات آینده، ارائه مراقبت معنوی به این کودکان بتواند در افزایش آرامش و کاهش اضطراب ناشی از 

 بیماری مزمن آنها موثر باشد.

 

  سال، نقاشی کشیدن7-11معنویت، زندگی معنوی، کودکان، سن مدرسه،  ها:کلید واژه
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Abstract 

 

Introduction and purpose: Cancer is one of the chronic diseases that affects 

various aspects of life, including the spiritual life of people, and it seems that 

sick children are no exception to this rule. Therefore, the purpose of this study is 

to investigate the spiritual life of children aged 7-11 years with cancer admitted 

to Imam Khomeini Hospital in Tehran. 

Method: This research is a descriptive study that was conducted on 60 children 

aged 7-11 with cancer admitted to Imam Khomeini Hospital in Tehran. 

Sampling was done within a period of 6 months, and information was collected 

through children's spiritual life tool and examination of children's drawings that 

they drew from their imagination about God, and the findings were interpreted 

with the help of SPSS 25 software. 

results: In the examination of the spiritual life questionnaire, the average score 

of the spiritual life status of the children under the study was 118.77±9.21, and 

to compare the dimensions of the scores based on Likert 1 to 5, the results 

showed that the spiritual life In the sense of God's constant presence everywhere 

with an average of 4.57 ± 0.43, the dimension has the highest average and the 

dimension of peace with an average of 4.27 ± 0.41 has the lowest average. Also, 

in the examination of the paintings, it was concluded that children with cancer 

tolerate low calmness and high anxiety, and these children mainly imagine God 

as a human being. 

Discussion and conclusion: Children with cancer have a low level of 

relaxation, which is shown both in the interpretation of the children's spiritual 

life questionnaire and in the interpretation of their paintings, and it seems that in 

future studies, providing spiritual care to these children can increase Calming 

and reducing anxiety caused by their chronic disease is effective. 
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