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چکیده
چکیده
زمینه و هدف :بیماران منتظر عمل جراحی اغلب دچار ترس و اضطراب می شوند که این موارد باعث افزایش درد و بی ثباتی عالیم
حیاتی می گردد .در این بین اعتقادات مذهبی یک جایگزین مناسب برای کاهش اضطراب می باشد .هدف این مطالعه ،تعیین ارتباط بین
اضطراب قبل از عمل جراحی و اعتقادات مذهبی در بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب شهر قم است.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر از نوع مطالعه مقطعی است که  322بیمار از بیماران منتظر عمل جراحی در سه مرکز آموزشی درمانی
شهر قم به روش نمونه گیری در دسترس شرکت کردند .ابزار گردآوری داده ها ،دو پرسشنامه استاندارد اضطراب همیلتون ( 14سئوال) و
پرسشنامه محقق ساخته روا و پایای اعتقادات مذهبی ( 14سئوال) بود که توسط پرسشگران دوره دیده تکمیل شد .داده ها در نهایت توسط
شاخصهای توصیفی و نیز آزمونهای  Tمستقل ANOVA ،و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری کمتر از  5/55تحلیل شد.
يافته ها :میانگین و انحراف معیار اضطراب بیماران  15/13 ± 6/42نمره بود .به طوری که  7( %1/9نفر) بدون اضطراب 314( %66 ،نفر)
دارای اضطراب کم و  44( %12/1نفر) دارای اضطراب متوسط بودند .همچنین مشخص شد میانگین و انحراف معیار نمره اعتقاد مذهبی
 34/35 ± 4/16نمره بود به طوری که  9( %2/5نفر) دارای اعتقاد مذهبی کم 99( %27/1 ،نفر) دارای اعتقاد مذهبی متوسط و %75/4
( 257نفر) دارای اعتقاد مذهبی خوب بودند .آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،همبستگی معکوس و معنی داری را بین اضطراب قبل از
عمل جراحی با اعتقادات مذهبی نشان داد ( P=5/552و .)P=-5/156
بحث و نتیجه گیری :نتایج این مطالعه حاکی از ارتباط اضطراب قبل از عمل جراحی با اعتقادات مذهبی بود و با افزایش نمره اعتقادات
مذهبی اضطراب کاهش می یافت.
واژگان کلیدی :اضطراب ،اعتقادات مذهبی ،عمل جراحی.
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