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 چکیده فارسی:

 

 ریمرگ و م ها،یسوختگ یباال وعیکه به علت ش.استفیزیکی  بینوع آس کی یسوختگ  مقدمه و هدف:

توجه  یسوختگ انینسبت به قربان دیبا ،یو اقتصاد یسرسام آور اجتماع یها نهیابتال و هز یباال زانیباال، م

دارد،،باعث درد و اضطراب میشود و راحتی را مختل عالوه براین سوختگی عالیم ناراحت کننده ای  شود. یاژهیو

مداخالت عالوه بر  نیشود. ا یم استفاده ییمداخالت دارو جهت کاهش درد از معموال مارانیب نیدر ا، میکند

با توجه به عوارض ناشی از مصرف مقادیر باال و  هستند زیتوام با عوارض ن یمراقبت بهداشت های¬نهیهز شیافزا

های طوالنی مدت مخدرها و آرامبخش ها در درمان درد بیماران سوختگی امروزه توجه اغلب محققین به روش

طب  لیاز قب ییدارو ریغ یروش هااستفاده از  (29)غیردارویی و تالش در جهت ارتقای این حوزه ها می باشد

 تصویرسازیدارد.  ییبه سزا تیاهم ییداروروش های با  سهیدر مقابیماران کاهش درد و اضطراب  یمکمل برا

 بنابراین. باشد موثر بیماران و راحتی اضطراب، درد روی بر مکمل روش یک عنوان به تواندمی شده هدایت ذهنی

دچار  مارانیبو راحتی شده بر سطح اضطراب و درد  تیهدا یذهن یرسازیتصو ریتاث نییتع هدف با مطالعه این

 .شد انجامشده  یبستر یسوختگ

دچار آسیب سوختگی بستری در مرکز  بیمار 81این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی  روش کار:

ها به روش در نمونهآموزشی درمانی طالقانی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. 

نفر( قرار گرفتند.و جهت عدم  40نفر( و مداخله ) 41دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل )

آلودگی نمونه ها ابتدا گروه کنترل نمونه گیری شد وپس از اتمام نمونه گیری در گروه کنترل و مرخص شدن 

، درد مک گیل پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر، مقیاس نمونه ها شروع به نمونه گیری درگروه مداخله شد.

ها به صورت پیش و پس آزمون آوری دادهدرد و نیز پرسشنامه راحتی کولکابا  برای جمع مقیاس آنالوگ دیداری

برگزار شد. گروه کنترل تنها  هدایت شده یذهن یرسازیجلسه روش تصو 10استفاده شد. در گروه مداخله 

 انجام شد. 25نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار دریافت کردند. تحلیل داده های روتین رامراقبت

نتایج نشان داد که پس از اجرای تصویرسازی ذهنی هدایت شده اختالف معنی داری بین   ها:یافته

اضطراب ( و میانگین نمره t= -3.968, P<0.001گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین نمره اضطراب آشکار)

( وجود داشت. همچنین نتایج تفاوت آماری معنی داری را بین دو گروه از نظر t= -3.403, P=0.001پنهان )

( بعد از مداخله t= -6.972, P<0.001( و شدت درد آنالوگ بصری )t= -3.512, P=0.001کیفیت درد )

ت شده اختالف آماری معنی داری نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که پس از اجرای تصویرسازی ذهنی هدای

 ( وجود نداشت. t= -1.909, P=0.060بین گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین نمره راحتی )

استفاده از روش تصویرسازی ذهنی به عنوان یک روش طب مکمل ارزان قیمت، سهول  نتیجه گیری:

گردد. این روش ب سوختگی پیشنهاد میالجرا و بدون عوارض برای مدیریت اضطراب و درد بیماران دچار آسی

تواند منجر به افزایش آرامش و ارتقاء سیستم باعث کاهش درد و نیز اضطراب بیماران است که در نهایت می

 ایمنی بیماران دچار سوختگی گردد.

 تصویرسازی ذهنی هدایت شده ، اضطراب، درد، راحتی، سوختگی، کارآزمایی بالینی ها:کلید واژه 
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Abastract 

 

Effects of guided imagery on level of anxiety, pain and comfort in patients with 

burns 

Introduction and purpose: Burns are a type of physical injury that due to the high 

prevalence of burns, high mortality, and staggering social and economic costs, special attention 

should be paid to burn victims. In addition, the burn has uncomfortable symptoms it causes pain 

and anxiety and disturbs the comfort, in these patients, drug interventions are usually used to 

reduce the pain. In addition to increasing health care costs, these interventions are also associated 

with complications, due to the complications caused by the long-term use of high doses of 

narcotics and sedatives in the treatment of pain in burn patients. Today, most researchers pay 

attention to non-pharmacological methods and efforts to improve these fields. The use of non-

pharmacological methods such as complementary medicine to reduce the pain and anxiety of 

patients is very important compared to pharmaceutical methods. Guided mental imagery can be 

effective as a complementary method on anxiety, pain and comfort of patients. Therefore, this 

study was carried out with the aim of determining the effect of guided mental imagery on the 

level of anxiety, pain and comfort of hospitalized burn patients. 

Methods: This clinical trial study was conducted on 81 patients with burn injuries 

hospitalized in Taleghani Medical Education Center under the supervision of Jundishapur 

University of Medical Sciences, Ahvaz. The samples were selected according to available 

methods and were randomly divided into two control groups (41 people) and intervention groups 

(40 people). And in order to avoid contamination of the samples, the control group was first 

sampled and after the completion of the sampling in the control group and the samples were 

discharged, the sampling in the intervention group was started. Spielberger Anxiety 

Questionnaire, McGill Pain Scale, Visual Analogue Pain Scale, and Kolkaba Comfort 

Questionnaire were used to collect data in pre- and post-test form. In the intervention group, 10 

guided mental imagery sessions were held. The control group received only routine care. Data 

analysis was done using SPSS software version 25. 

Result: The results showed that after the implementation of guided mental imagery, there 

was a significant difference between the intervention and control groups in terms of the mean 

overt anxiety score (t=-3.968, P<0.001) and the mean covert anxiety score (t=-3.403, P=0.001). 

Also, the results showed a statistically significant difference between the two groups in terms of 

pain quality (t=-3.512, P=0.001) and visual analog pain intensity (t=-6.972, P<0.001) after the 

intervention. Also, the results showed that after the implementation of guided mental imagery, 

there was no statistically significant difference between the intervention and control groups in 

terms of average comfort score (t=-1.909, P=0.060). 

Conclusion: The use of mental imagery is recommended as an inexpensive, easy-to-use 

and non-complicated complementary medicine method to manage anxiety and pain in patients 

with burn injuries. This method reduces the pain and anxiety of the patients, which can 

ultimately lead to an increase in relaxation and improvement of the immune system in patients 

with burns. 
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