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بررسی ارتباط تجارب معىًی با امیذ بٍ زوذگی ي اضطراب مرگ در بیماران تحت جراحی بای پس عريق 

 کريور 

 

 ، کارشىاس ارشذ پرستاری  1* فائسٌ سلطاوی

 ، کارشىاس پرستاری2سیذ فخرالذیه حسیىی

 ، کارشىاس ارشذ پرستاری  3مىصًر عرب

 

 خالصٍ

 هغالعِ حاضش تا ّذف تعییي استثاط تجاسب هعٌَی تا اهیذ تِ صًذگی ٍ اضغشاب هشگ دس تیواساى تحت تای پغ عشٍق کشًٍش اًجام ؿذ.َدف. 

تیواساى تحت جشاحی تای پغ عشٍق کشًٍش، تِ جْت ایي کِ دس ؿشایظ تحشاًی قشاس هی گیشًذ، تَجِ تِ هَلفِ ّایی                         دس هشاقثت ٍ دسهاى   زمیىٍ.  

 هاًٌذ اهیذٍاسی تِ صًذگی، تجشتِ هعٌَیت ٍ اضغشاب هشگ داسای اّویت صیادی اػت ٍ الصم اػت پشػتاساى تِ ایي تجشتیات ٍ استثاط تیي آًْا                             

 تَجِ داؿتِ تاؿٌذ.

تیواس تحت جشاحی تای پغ عشٍق کشًٍش تؼتشی دس تیواسػتاى ّای ؿْش کشهاى دس ػال                261دس ایي پظٍّؾ تَصیفی استثاعی، تعذاد       ريش کار.   

هاِّ ٍاسد هغالعِ ؿذًذ. اتضاس گشدآٍسی دادُ ّا پشػـٌاهِ ای هـتول تش اعالعات دهَگشافیک، هقیاع اضغشاب هشگ                    9دس یک تاصُ صهاًی       24:5

تا اػتفادُ اص آصهَى ّوثؼتگی        31ًؼخِ  SPSSتوپلش، هقیاع اهیذ تضسگؼاالى ٍ هقیاع تجاسب هعٌَی سٍصاًِ تَد. تحلیل دادُ ّا دس ًشم افضاس                    

 پیشػَى، آصهَى تی، آًٍَا، ٍ سگشػیَى خغی چٌذگاًِ اًجام ؿذ.

( استثاط آهاسی هعٌی داس ٍ هعکَع ٍجَد        P≤101112( ٍ اضغشاب هشگ تا اهیذ تِ صًذگی )        P>10115تجاسب هعٌَی تا اضغشاب هشگ )     یافتٍ َا.   

(. ًتایج سگشػیَى خغی چٌذگاًِ ًـاى      P≤101112داؿت. ّوچٌیي، تیي تجاسب هعٌَی ٍ اهیذ تِ صًذگی استثاط هثثت ٍ هعٌی داس ٍجَد داؿت )                 

 دسصذ تغییشات هشتَط تِ تجاسب هعٌَی سا پیؾ گَیی هی کٌٌذ.  72داد کِ دٍ هتغیش ػي ٍ اهیذ تِ صًذگی، 

ًتایج ایي هغالعِ اّویت تَجِ تِ تجاسب هعٌَی تیواساى سا تِ عٌَاى هتغیش تاثیشگزاس تش اهیذ تِ صًذگی ٍ اضغشاب هشگ ًـاى هی                         وتیجٍ گیری.   

دّذ. تٌاتشایي، تشای تقَیت تاثیشات هثثت اهیذ تِ صًذگی ٍ کاّؾ اضغشاب هشگ، الصم اػت دس تشًاهِ ّای هشاقثتی پشػتاساى هَاسدی ّوچَى                           

 حوایت، تؼْیل ٍ تَجِ تِ توایالت ٍ ًیاصّای هعٌَی تیواساى هَسد تَجِ قشاس گیشًذ.

 

 جشاحی تای پغ عشٍق کشًٍش، تجاسب هعٌَی، اضغشاب هشگ، اهیذ تِ صًذگیکلیدياژٌ َا: 
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 مقذمٍ
زرفس هزي زر وؾَرّبی زر حبل          82عجك گشارػ عبسهبى خْبًی ثْساؽت، ثیوبری ّبی للجی ػزٍلی ػلت افلی هزي زر زًیب ٍ                 

تَعؼِ را تؾىیل هی زٌّس. اگزچِ ثرؼ ػوسُ زرهبى زر ثیوبری ّبی للجی ػزٍلی، رػبیت رصین زارٍیی ٍ غذایی اعت، اهب زر                             
هیلیَى ػول للت ثبس زر  8ثغیبری اس هَارز ثبی پظ ػزٍق وزًٍز تٌْب راُ زرهبى ٍ افشایؼ عَل ػوز ثیوبراى هی ثبؽس. ّز عبلِ حسٍز 

(. ثیوبراًی تحت ػول خزاحی للت ثحزاى ثشرگی را زر          1391ّشار ػول للت ثبس زر ایزاى اًدبم هی ؽَز )فیبم ٍ ّوىبراى،              44زًیب ٍ 
( ٍ ثِ ػلت هبّیت ذغزًبن ایي خزاحی، ثغتزی ؽسى زر ثیوبرعتبى، چِ ثِ فَرت اًتربثی           2449سًسگی ذَز تدزثِ هی وٌٌس )ثبری، 

(، وِ هی تَاًس    1394ٍ چِ ثِ فَرت اٍرصاًغی، ثِ فَرت یه ثحزاى زر سًسگی ؽرقی ثیوبر ًوبیبى هی ؽَز )علیویبى ٍ ّوىبراى،                 
 (. 2412یه تدزثِ هٌفی ّوبًٌس اضغزاة، ثِ ٍیضُ اضغزاة هزي را ثِ ّوزاُ زاؽتِ ثبؽس )فیلیپ ٍ ّوىبراى، 

اهیس ثِ سًسگی اس هْن تزیي اًگیشُ ّبی سًسگی اًغبى هحغَة هی ؽَز ٍ زر ٍالغ، ثِ ػٌَاى ًیزٍی هحزوِ هی تَاًس ثیوبراى تحت                          
خزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز را ثِ عوت ثْجَزی ٍ ارتمبی عالهت ٍ اًدبم هَثز عجه سًسگی پیؼ ثجزز )ؽزیف سازُ ٍ ّوىبراى،                          

(. اهیس ثِ سًسگی یه ٍیضگی اعت وِ زر ثزگیزًسُ زاؽتي ّسف، لسرت ثزًبهِ ریشی، ارازُ ثزای زعتیبثی ثِ اّساف، تَخِ ثِ                          1393
(. تدبرة هؼٌَی ثِ ػٌَاى ثرؼ هْوی اس        2413هَاًغ ٍ تَاًبیی رفغ آًْب، ٍ ارتمب ٍ افشایؼ ػولىزز آًْب اعت )زاي لجی ٍ ّوىبراى،                  

(. تدزثِ رٍساًِ هؼٌَیت، ؽبهل هؼٌبیبثی زر سًسگی اعت وِ ؽبهل زرن             1393سًسگی ّز فزز هحغَة هی ؽَز )ثززثبر ٍ ّوىبراى،           
هؼٌبی سًسگی، تدزثِ هثجت زر سًسگی، احغبط ذَؽجرتی ٍ رضبیت اس سًسگی هی ثبؽس. احغبط فزز زر هَرز سًسگی، ؽبهل                             
اهیسٍاری، وبهزٍایی، ؽَر ٍ ّیدبى اعت. اس ػَاهل هؤثز زر تدزثِ رٍساًِ هؼٌَیت، راثغِ ثب ذسا اعت، هبًٌس ػجبزت، راس ٍ ًیبس، راثغِ                         

 (. 1392فویوبًِ ٍ زٍعتی ثب ذسا، احغبط تَخِ ذسا ثِ فزز ٍ احغبط هثجت اس راثغِ زاؽتي ثب ذسا )ثزخؼلی لَ  ٍ ّوىبراى، 
تدزثِ هؼٌَی هی تَاًس ثب ایدبز هؼٌب ٍ هفَْم زر سًسگی ٍ احغبط تؼلك ٍ اهیسٍاری ثِ لسرت ٍاال ثز ثبٍر فزز ثِ تَاًبیی ثزای هَاخِْ                          

(. تدزثِ هؼٌَی افزاز هی تَاًس ًمؼ        1393ثب ؽزایظ اعتزط سای سًسگی ٍ ثیوبری ّبی هشهي ووه وٌس )ٍلیربًی ٍ ّوىبراى،                   
(. عیَارز هؼتمس اعت وِ ّز ثحزاى       1394ثزخغتِ ای زر عالهت ٍ پیبهسّبی هثجت رٍاى ؽٌبذتی زاؽتِ ثبؽس )آلبخبًی ٍ ّوىبراى ،                 

( ٍ تدزثِ هٌحقز ثِ فززی را ثِ ٍخَز هی آٍرز وِ ػالٍُ ثز پیبهسّبی       1392زر ٍالغ یه ثحزاى هؼٌَی اعت )رئیظ زاًب ٍ ّوىبراى، 
خغوی، ثز اثؼبز رٍاًی اختوبػی ٍ ثِ ٍیضُ ثؼس هؼٌَی فزز ثِ عَر لبثل تَخْی تبثیز هی گذارز ٍ ثبػث خلَُ گز ؽسى هَضَػبت                              

(. هغبلؼبت ًؾبى هی زٌّس افزاز ثب ًگزػ هؼٌَی ٍ اًدبم رفتبرّبیی            1393ولیسی هزتجظ ثب هؼٌَیت هی ؽَز )حغي سازُ ٍ ّوىبراى،           
 (. 1391وِ هززم هذّجی ثیؾتز اًدبم هی زٌّس، ٍالؼیت ثیوبری را ثْتز هی پذیزًس ٍ اهیس ثیؾتزی ثِ سًسگی زارًس )تمَی ٍ ّوىبراى، 

افزاز تحت خزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز زر ثزاثز اذتالالت رٍحی، خغوی ٍ هؼٌَی آعیت پذیز ّغتٌس ٍ ایي، ثز رًٍس ثْجَز ٍ زرهبى                         
آًْب هَثز اعت. اّویت تدزثیبتی ًظیز هؼٌَیت، اضغزاة هزي، ٍ اهیس ثِ سًسگی ثزرعی ارتجبط ثیي آًْب را ضزٍری هی عبسز. ّسف                        

 ایي پضٍّؼ ثزرعی ارتجبط تدبرة هؼٌَی ثب اهیس ثِ سًسگی ٍ اضغزاة هزي زر ثیوبراى تحت خزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز ثَز.
 

 مًاد ي ريش َا
ثیوبر تحت خزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز هزاخؼِ وٌٌسُ ثِ ثیوبرعتبى ّبی ؽْز وزهبى اس اٍایل                  154زر ایي هغبلؼِ تَفیفی ارتجبعی      

هبُ( ثِ رٍػ ًوًَِ گیزی زر زعتزط اًتربة ؽسًس. هؼیبرّبی ٍرٍز ثِ هغبلؼِ ؽبهل َّؽیبری                  8)  1394تیز تب اٍاذز ثْوي هبُ عبل       
وبهل حیي پبعد ثِ عَاالت، اًدبم خزاحی ػزٍق وزًٍز ثزای اٍلیي ثبر، عالهت رٍاًی، زاؽتي ثجبت خغوی ٍ ٍضؼیت عجیؼی                            

عبل ثَز. هؼیبرّبی ذزٍج اس پضٍّؼ ؽبهل زاؽتي هؾىل ؽٌَایی ٍ گفتبری، زاؽتي ؽزایظ اٍرصاًغی  84ّوَزیٌبهیه، ٍ عي ووتز اس 
هیلی هتز خیَُ، تؼساز گزافت ثیؾتز اس         94هیلی هتز خیَُ ثز رٍی        144زرفس، فؾبرذَى ثبالتز اس       24ٍذین )وغز ترلیِ ای ووتز اس       

 عِ، ٍخَز ّز گًَِ هؾىل تٌفغی حبز(، وبّؼ عغح َّؽیبری زر سهبى پضٍّؼ، ٍ زاؽتي هؼلَلیت خغوی یب رٍاًی ثَز. 
اثشار گززآٍری زازُ ّب پزعؾٌبهِ ای چْبر لغوتی ثَز. زر لغوت اٍل، هؾرقبت زهَگزافیه ؽبهل عي، خٌظ، عغح تحقیالت،                      
هست سهبى ثیوبری، ٍ عبثمِ ثغتزی ثزرعی ؽس. زر لغوت زٍم، ثزای ارسیبثی هیشاى اهیس ثِ سًسگی افزاز اس پزعؾٌبهِ اهیس ثِ سًسگی                         

( 1991عَال اعت وِ تَعظ اؽٌبیسر ٍ ّوىبراى )         12اؽٌبیسر اعتفبزُ ؽس. همیبط اهیس ثشرگغبالى پزعؾٌبهِ ای ذَزگشارؽی ؽبهل            
ثزای گشیٌِ غلظ     1عبل عبذتِ ؽسُ اعت. ثِ ّز یه اس عَاالت زر همیبط چْبرگشیٌِ ای لیىزت )ًوزُ                  15ثزای ثشرگغبالى ثیؼ اس     

ذَاّس ثَز. اؽٌبیسر ٍّوىبراى، پبیبیی ایي  48تب  12ثزای گشیٌِ وبهال زرعت( پبعد زازُ هی ؽَز. ثٌبثزایي، زاهٌِ ًوزات ثیي  4تب ًوزُ 
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گشارػ وززًس. زر  4884ّفتِ ای،  14ٍ اس عزیك ثبسآسهبیی زر فبفلِ سهبًی  4884اس عزیك آلفبی وزًٍجبخ،  1991پزعؾٌبهِ را زر عبل 
 ثِ زعت آهس.  4882( ثب اعتفبزُ اس آلفبی وزًٍجبخ 1394ایزاى ًیش پبیبیی ایي پزعؾٌبهِ زر هغبلؼِ ثبلدبًی ٍ ّوىبراى )

گَیِ ای توپلز ثَز وِ اٍلیي ثبر تَعظ توپلز ٍ ّوىبراى زر عبل   15لغوت عَم اثشار خوغ آٍری زازُ ّب ؽبهل همیبط اضغزاة هزگس 
ارائِ ؽس. زر ایزاى ایي پزعؾٌبهِ ثزاعبط ثبفت فزٌّگی ٍ اختوبػی ثزای ثزرعی اضغزاة هزي زر حَسُ ّبی هرتلف هَرز                        1974

(. پبعد ثِ ّزیه اس گَیِ ّب ثِ فَرت لیىزت 1389؛ هحوسسازُ، 1387اعتفبزُ لزار گزفتِ ٍ ٌّدبریبثی ؽسُ اعت )رخجی ٍ ّوىبراى، 
( اعت.  5(، ٍ وبهال هَافمن )ًوزُ       4(، هَافمن )ًوزُ    3(، ًظزی ًسارم )ًوزُ      2(، هربلفن )ًوزُ    1پٌح گشیٌِ ای وبهال هربلفن )ًوزُ        

اعت.   75ٍ حساوثز،     15ثِ فَرت هؼىَط ًوزُ زّی هی ؽًَس. حسالل اهتیبسات زر ایي پزعؾٌبهِ،                 2، ٍ   3،  5،  6،  7،  15عَاالت  
 اهتیبس ووتز ًؾبى زٌّسُ اضغزاة هزي ووتز ٍ اهتیبس ثبالتز ًؾبى زٌّسُ اضغزاة هزي ثیؾتز اعت. 

( عبذتِ ؽس ازران فزز 2442لغوت چْبرم اثشار گززآٍری زازُ ّب، همیبط تدبرة هؼٌَی رٍساًِ، وِ اٍلیي ثبر تَعظ اًسرٍٍز ٍ تزعی )
گَیِ ای    16را اس یه ًیزٍی ثزتز )ذسا( زر سًسگی رٍسهزُ ٍ ازران اٍ را اس تؼبهل ثب ایي ًیزٍی ثزتز ثزرعی هی وٌس. زر ایي همیبط                            

ًوزات ثبالتز ًؾبًِ تدبرة هؼٌَی ووتز اعت، اهب خْت عَْلت زر تفغیز ًتبیح زر ایي پضٍّؼ، خْت ًوزُ زّی، هؼىَط هی ؽَز تب 
اغلت اٍلبت  ”ًوزات ثبالتز ًؾبًِ تدبرة هؼٌَی ثیؾتز ثبؽس. رٍػ ًوزُ گذاری، ثِ فَرت لیىزت اعت. گشیٌِ ّبی پبعد زّی ؽبهل           

ًوزُ   1تب    6ّغتٌس وِ ثِ تزتیت اس       “  ّزگش یب تمزیجب ّزگش   ”ٍ  “  ّزچٌسگبُ یه ثبر  ”،  “ثؼضی رٍسّب ”،  “اغلت رٍسّب ”،  “ّز رٍس ”،  “رٍس
 گشارػ ؽس.  4895ٍ  4894گذاری ؽسُ اًس. ثجبت زرًٍی ایي اثشار را ثب اعتفبزُ اس آلفبی وزًٍجبخ، زر زٍ ثبر اخزای همیبط، 

خْت تؼییي رٍایی، پزعؾٌبهِ ّبی ایي پضٍّؼ تَعظ اػضبی ّیبت ػلوی زاًؾىسُ پزعتبری ٍ هبهبیی وزهبى هَرز ثزرعی لزار                       
ًفز تىویل ؽس ٍ ًتبیح آسهَى آلفبی وزًٍجبخ          34گزفت ٍ افالحبت هَرز ًظز آًبى اػوبل ؽس. ثزای تؼییي پبیبیی، پزعؾٌبهِ ّب تَعظ             

 ثِ زعت آهس.  4884؛ ٍ پزعؾٌبهِ اهیس ثِ سًسگی، 4894؛ پزعؾٌبهِ تدبرة هؼٌَی رٍساًِ، 4888ثزای پزعؾٌبهِ اضغزاة هزي، 
ثزای خوغ آٍری زازُ ّب ثِ ثیوبرعتبى ّبی ؽفب، الشّزا ٍ راضیِ فیزٍس وزهبى هزاخؼِ ؽس ٍ ثؼس اس اًدبم ّوبٌّگی السم ٍ ارائِ اخبسُ                           
ًبهِ اس وویتِ اذالق ثِ هغئَلیي، ًوًَِ ّب اس هیبى هزاخؼِ وٌٌسگبى اًتربة ؽسًس. پظ اس ثیبى اّساف تحمیك ٍ رٍػ اًدبم وبر ٍ                            
اهضبی فزم رضبیت ًبهِ تَعظ ثیوبراًی وِ توبیل ثِ ؽزوت زر پضٍّؼ زاؽتٌس، پزعؾٌبهِ ّب زر اذتیبر ؽزوت وٌٌسگبى لزار گزفت ٍ      

ًغرِ   SPSSاس آًْب ذَاعتِ ؽس عَاالت را ثِ زلت هغبلؼِ ٍ پبعد هَرز ًظز ذَز را اًتربة وٌٌس. ثزای هسیزیت زازُ ّب اس ًزم افشار                          
 زر ًظز گزفتِ ؽس. 4845اعتفبزُ ؽس. زازُ ّب ثب اعتفبزُ اس آهبر تَفیفی ٍ تحلیلی هَرز تحلیل لزار گزفتٌس. عغح هؼٌی زاری،  24
 

 یافتٍ َا
 1ثَز. هؾرقبت خوؼیت ؽٌبذتی افزاز تحت هغبلؼِ زر خسٍل ؽوبرُ             885عبل ثب اًحزاف هؼیبر       59هیبًگیي عٌی افزاز تحت هغبلؼِ، 

آهسُ اعت. ثز اعبط آسهَى        2ارائِ ؽسُ اعت. ًتبیح ثزرعی تدبرة هؼٌَی، اضغزاة هزي ٍ اهیس ثِ سًسگی ًیش زر خسٍل ؽوبرُ                      

(. ثیي اهیس ثِ  P;48444ّوجغتگی پیزعَى، ثیي تدبرة هؼٌَی ٍ اضغزاة هزي، ارتجبط آهبری هؼىَط ٍهؼٌی زاری هؾبّسُ گززیس )

(، یؼٌی ثیوبراى ثب تدبرة هؼٌَی لَی تز، اهیس ثِ          P≤484441سًسگی ٍ تدبرة هؼٌَی ًیش ارتجبط آهبری هثجت ٍهؼٌی زار هؾبّسُ ؽس )     

(، ثِ ایي   P≤484441سًسگی ثیؾتزی زاؽتٌس. ّوچٌیي، ثیي اضغزاة هزي ٍ اهیس ثِ سًسگی ارتجبط هؼىَط ٍ هؼٌی زار هؾبّسُ ؽس )                   
 (. 3فَرت وِ ثیوبراى ثب ًوزات اهیس ثِ سًسگی ثبالتز، اضغزاة هزي ووتزی را تدزثِ هی وززًس )خسٍل ؽوبرُ 

ثِ هٌظَر تؼییي ارتجبط خٌظ، ٍضؼیت تبّل، عبثمِ ثیوبری، ٍ عبثمِ ذبًَازگی ثب ّز وسام اس هتغیزّبی اهیس ثِ سًسگی، اضغزاة هزي                
ٍ تدبرة هؼٌَی اس آسهَى تی هغتمل اعتفبزُ ؽس وِ ًتبیح ًؾبى زاز تٌْب ثیي عبثمِ ذبًَازگی ٍ اضغزاة هزي ارتجبط هؼٌی زار ٍخَز        

(، ثِ عَری وِ افزاز زارای عبثمِ ذبًَازگی خزاحی للت اضغزاة هزي ووتزی را تدزثِ هی وززًس. ثیي عي ٍ                         P;48442زارز ) 

(، ثِ ایي ؽىل وِ تدزثِ هؼٌَی زر افزاز ثب عي ثبالتز ثیؾتز ثَز.                P≤484441تدبرة هؼٌَی ارتجبط آهبری هؼٌی زار ٍخَز زاؽت )         
ثزای تؼییي ارتجبط عغح تحقیالت ٍ ٍضؼیت التقبزی ثب ّز یه اس هتغیزّبی اهیس ثِ سًسگی، اضغزاة هزي ٍ تدبرة هؼٌَی،                          

(، ثِ عَری وِ    P≤484441آسهَى آًٍَا ًؾبى زاز تٌْب ثیي عغح تحقیالت ٍ اهیس ثِ سًسگی ارتجبط آهبری هؼٌی زار ٍخَز زاؽت )                     
 افزاز ثب عغح تحقیالت ثبالتز اس اهیس ثِ سًسگی ثیؾتزی ثزذَرزار ثَزًس. 

ثِ هٌظَر تؼییي لسرت پیؼ گَیی عِ هتغیز اضغزاة هزي، اهیس ثِ سًسگی ٍ عي ثز تدبرة هؼٌَی اس رگزعیَى ذغی چٌسگبًِ                            
 R2اعتفبزُ ؽس. زر ایي رٍػ، هتغیزّبیی وِ لسرت پیؼ ثیٌی هتغیز هالن را ًساؽتِ ثبؽٌس، حذف ٍ اس هؼبزلِ ذبرج هی ؽًَس . همسار                          

 زرفس اس ٍاریبًظ ول تدبرة هؼٌَی تَعظ ایي عِ هتغیز ٍارز ؽسُ زر هسل تجییي گززیسُ اعت.  61ثِ زعت آهسُ ًؾبى زاز وِ 
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ثزرعی ؽس ٍ هؾرـ      Betaثزای اعالع اس عْن ّز یه اس هتغیزّبی پیؼ ثیي زر تجییي ٍاریبًظ هتغیز تدبرة هؼٌَی، ضزایت                     
 ٍ  R=4861گززیس وِ عْن زٍ هتغیز اهیس ثِ سًسگی ٍ عي اس لحبػ آهبری هؼٌی زار اعت. زر گبم ًرغت، هتغیز اهیس ثِ سًسگی )                             

4838=R2    ( زر گبم زٍم، هتغیز عي ٍ )4874=R  ٍ 4849=R2               ثِ عَر هؼٌی زاری تغییزات هزثَط ثِ تدبرة هؼٌَی را  پیؾگَیی هی  )
 وٌٌس.
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 بحث 
( 1392( ٍ هؼغزی )   1393زر ایي هغبلؼِ، تدبرة هؼٌَی ثیؾتز ٍاحسّبی پضٍّؼ ثبالتز اس هیبًگیي ثَز. هغبلؼِ هحجَثی ٍ ّوىبراى )                 

ًیش ًؾبى زاز تدبرة هؼٌَی ثیوبراى تحت هغبلؼِ  اس عغح هتَعظ ثبالتز ثَزُ اعت وِ ثب ًتبیح ایي هغبلؼِ ّن راعتب هی ثبؽس. اس آًدب 
وِ اغلت افزاز خبهؼِ ایزاى افزاز هذّجی ٍ پبیجٌس ثِ افَل هؼٌَی ٍ هذّجی ّغتٌس ٍ اس عَیی ایي ثیوبراى ثب رٍیسازی پزاعتزط                             

 ّوچَى خزاحی للت هَاخِ هی ؽًَس، هؼٌَیت ًمؼ ثبرسی زر ػجَر اس ایي هَلؼیت زارز وِ ایي ًتیدِ زٍر اس اًتظبر ًجَز. 
( ٍ ؽزیف سازُ 1394زر ایي هغبلؼِ، اهیس ثِ سًسگی ثبالتز اس حس هتَعظ ٍ اضغزاة هزي زر حس هتَعظ ثَز. زر هغبلؼِ ػیغی سازگبى )

( عغح اهیس ثِ سًسگی زر ثیوبراى تحت هغبلؼِ ثِ تزتیت، هتَعظ ٍ پبئیي گشارػ ؽسُ اعت وِ ثب ًتبیح ایي                           1394ٍ ّوىبراى )  
پضٍّؼ ّوغَ ًوی ثبؽس. ثب تَخِ ثِ ایي وِ زر ایي هغبلؼِ، خوغ آٍری زازُ ّب اس عزیك پزعؾٌبهِ، ثؼس اس خزاحی للت اًدبم گزفتِ                           
اعت وِ تقَر افزاز ثز رفغ ذغز عىتِ للجی ٍ ثْجَز ؽزایظ عالهت آًْب اعت ٍ اس عَیی، ثبالثَزى عغح هؼٌَیت، ثبال ثَزى عغح                          
اهیس ثِ سًسگی زر ایي ثیوبراى ًغجت ثِ افزازی وِ ٌَّس اس ثیوبری رًح هی ثزًس، لبثل تَخیِ اعت ٍ زر ٍالغ، ذَز خزاحی هی تَاًس                             
ػلتی ثزای ارتمبی اهیس ثِ سًسگی افزاز تلمی ؽَز. اضغزاة هزي زر ثیوبراى تحت خزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز زر حس هتَعظ                            

(، اهب زر ثزذی هغبلؼبت زیگز، عغح ثبالیی اس اضغزاة هزي زر ثیوبراى گشارػ ؽسُ                1392گشارػ ؽسُ اعت )آلبخبًی ٍ ّوىبراى،       
اعت وِ هی تَاى گفت ثِ ّز حبل ایي هیشاى اضغزاة ثِ ػلت خزاحی اًدبم ؽسُ ٍ ایٌىِ للت ثِ ػٌَاى یه ػضَ حیبتی وِ ّن                             

؛ 1394؛ رثبًی ٍ ّوىبراى،     1389؛ لْزهبًی،   1394اوٌَى ًمغِ افلی توزوش ٍ ًگزاًی ثیوبر اعت، هی تَاًس لبثل تَخیِ ثبؽس )ثبلدبًی،      
(. ایي هحممیي ًیش ثِ ایي ًتیدِ رعیسًس وِ زیي، هذّت ٍ تَخِ ثِ هؼٌَیت هی تَاًس ثِ ػٌَاى اثشار حوبیتی             1383آسهَزُ ٍ ّوىبراى، 

خْت اهیس ثِ سًسگی زر ٍاحسّبی پضٍّؼ هحغَة ؽَز. زر تجییي ًتبیح هجٌی ثز راثغِ هؼٌبزار ثیي تدبرة هؼٌَی رٍساًِ ٍ اهیس ثِ                          
سًسگی، ؽبیس ثتَاى گفت ثب تَخِ ثِ ایي وِ عجك اػتمبزات هغلوبًبى یبز ذسا آراهؼ زٌّسُ للجْب اعت ٍ آراهؼ زر سًسگی اس هْن                            
تزیي هَلفِ ّبی اهیس ثِ سًسگی اعت، تَخِ ثیؾتز افزاز زر هَلؼیت ّبی اعتزط سا ٍ حیبتی ثِ ایي هغئلِ ثیؾتز ذَاّس ثَز. ثز ایي                            

 اعبط، هؾبّسُ راثغِ هثجت ٍ هؼٌبزار ثیي اهیس ثِ سًسگی ٍ تدبرة هؼٌَی زٍر اس اًتظبر ًیغت.
ارتجبط هؼىَط هؼٌی زار ثیي اهیس ثِ سًسگی ٍ اضغزاة هزي ًؾبى هی زّس وِ ثب افشایؼ اهیس، اضغزاة هزي وبّؼ هی یبثس وِ ثب  

( هؾبثِ اعت. اهیس ثِ اًغبى اًزصی هی زّس، ٍی را هدْش هی              1393( ٍ ّسایتی ٍ ّوىبراى )     1392ًتبیح پضٍّؼ لزثبًی ٍ ّوىبراى )     
وٌس ٍ عیغتن فؼبلیتی اٍ را تحزیه هی وٌس تب عیغتن ثتَاًس تدبرة ًَ را وغت وٌس ٍ ایي اهز هی تَاًس اًدبم فؼبلیت ّبی هزالجتی را                    
زر ثیوبراى ثْجَز ثرؾس ٍ هَخت وٌتزل ثیوبری ٍ ارتمبی ویفیت سًسگی ٍ ٍضؼیت عالهت افزاز ؽَز. ثٌبثزایي، هی تَاى اًتظبر زاؽت                      

 ثب افشایؼ تَخِ ثِ هفبّیوی هبًٌس اهیس، هیشاى تزط ّبی هزضی ٍ ثِ ٍیضُ، اضغزاة هزي ثیوبراى وبّؼ پیسا وٌس.
ًتبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى زاز وِ تدبرة هؼٌَی ثب اضغزاة هزي ارتجبط هؼىَط ٍ هؼٌی زار زارز، ثِ ایي هؼٌی وِ ثب افشایؼ تدبرة                           

( ّوغَ  1393( ٍ تیوَری ٍ ّوىبراى )     1393هؼٌَی، اضغزاة هزي ووتز هی ؽَز. ایي ًتیدِ ًیش ثب تحمیك ؽبهحوسی ٍ ّوىبراى )               
( ًیش زر هغبلؼِ ذَز یىی اس رٍػ ّبی وبّؼ اضغزاة هزي را رضبیت اس سًسگی هؼٌَی افزاز ثیبى                   1393اعت. لبضَی ٍ ّوىبراى )    

وززُ اًس. تدبرة هؼٌَی ثب وبّؼ اضغزاة هزي هی تَاًس زر تغزیغ ثْجَزی ًمؼ زاؽتِ ثبؽس. ثٌبثزایي، یبفتِ ّب هَیس ایي حمیمت                        
اعت وِ توزوش ٍ فزف وبر ثیؾتز ثز رٍی هؼٌَیت ٍ تدبرة هؼٌَی ایي ثیوبراى ثِ ٍاعغِ راثغِ هؼىَعی وِ ثب اضغزاة هزي زارز                         

 هی تَاًس رًٍس زرهبى را تحت تبثیز هثجت ذَز لزار زّس. 
ثز اعبط ًتبیح، هتغیز اهیس ثِ سًسگی ٍ عي تَاًبیی پیؼ ثیٌی تدبرة هؼٌَی را زاؽتٌس. اس ثیي هتغیزّبی زهَگزافیه تٌْب ثیي عبثمِ                        
ذبًَازگی ٍ اضغزاة هزي ارتجبط هٌفی ٍ هؼٌی زار ٍخَز زاؽت. ایي ًتیدِ ثب یبفتِ ّبی هغبلؼِ علیوبًی )ثِ ًمل اس ثْزاهی ٍ                              

( وِ ثز رٍی ثیوبراى عزعبًی اًدبم گزفتِ اعت ّن ذَاًی ًسارزوِ هی تَاًس ثِ ػلت پیبهس هَرز اًتظبر اس زرهبى زر                        1392ّوىبراى،  

 Pمقدار   (t)مقدار آزمًن   (Beta)ضریة استاودارد   (B)ضریة غیراستاودارد  متغیر پیص تیه
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ثیوبراى عزعبًی ًغجت ثِ ثیوبراى تحت خزاحی ػزٍق وزًٍز ثبؽس. ؽبیس اًتظبر افزاز اس خزاحی للت ثْجَزی ثبؽس ٍ احتوبل ووتز                         
 هزي ًغجت ثِ عبیز ثیوبراى هبًٌس ثیوبراى هجتال ثِ عزعبى یب ثیوبراى ّوَزیبلیش هَرز اًتظبر ثبؽس. 

( 1392ًتبیح ًؾبى زاز وِ تٌْب ثیي عي ٍ تدبرة هؼٌَی ارتجبط هثجت ٍ هؼٌی زار ٍخَز زارز وِ ثب ًتبیح هغبلؼِ وبٌّی ٍ ّوىبراى )                          
ّن ذَاًی زارز. ثب افشایؼ عي، افزاز ثِ هزاحل پبیبًی رؽس هؼٌَی ٍ رٍاًی ذَز ًیش ًشزیه هی ؽًَس ٍ زیسی رٍؽي تز ٍ هؼٌی ثرؼ                      
تز ًغجت ثِ گذر سًسگی ذَز زارًس. اس عَیی، ثبفت فزٌّگی ٍ هذّجی زر وؾَر ایزاى ثِ گًَِ ای اعت وِ افزاز هغي تز زیسگبُ                               
هؼٌَی هذّجی ٍعیغ تزی زارًس. ثیي عغح تحقیالت ٍ اهیس ثِ سًسگی راثغِ آهبری هؼٌی زار ٍ هثجت هؾبّسُ ؽس. ایي ًتیدِ ثب                            

( ّن ذَاًی زارز. ثیوبراًی وِ تحقیالت ثبالتزی زارًس ًغجت ثِ عبیز گزٍُ ّب ثیؾتز ثِ هٌبثغ                       1394پضٍّؼ عبّزی ثبس ذبًِ )     
اعالػبتی وِ هی تَاًس اهیس ثِ سًسگی آًبى را تحت تأثیز لزار زّس زعتزعی زارًس. الجتِ ایي ازػب ًیبسهٌس اًدبم تحمیمبت ثیؾتز زر                            

 ذقَؿ اهیس ثِ سًسگی ٍ عغح تحقیالت افزاز اس عزیك هغبلؼبت ووی ٍ ویفی اعت.
 

 وتیجٍ گیری 
ًتبیح ایي پضٍّؼ، ارتجبط هثجت ٍ هؼٌی زار ثیي اهیس ثِ سًسگی ٍ تدبرة هؼٌَی رٍساًِ ثیوبراى ٍ ّن چٌیي ارتجبط هؼىَط ٍ هؼٌی زار 
اضغزاة هزي ثب تدبرة هؼٌَی ٍ اهیس ثِ سًسگی را ًؾبى زاز. ثٌبثزایي، ارائِ هزالجت ول ًگز ٍ تَخِ ثِ ًیبسّبی هؼٌَی ٍ هؼٌَیت                           
ثیوبراى زر وٌبر ًیبسّبی خغوی ٍ رٍاًی تَفیِ هی ؽَز. زر ایي ثیي، ًمؼ پزعتبر ثِ ػٌَاى حبهی ثیوبر ٍ فززی اس تین هزالجتی                              
زرهبًی وِ ثِ عَر پیَعتِ زر زٍراى ثغتزی ثب ٍی زر ارتجبط اعت ثغیبر تبثیزگذار هی ثبؽس. زر وؾَر ایزاى، هززم ثِ ثبٍرّبی زیٌی                           

 هذّجی ٍ هؼٌَیت اػتمبز زارًس، ثٌبثزایي، عزاحی هساذالتی زر ایي سهیٌِ هی تَاًس ؽبًظ هَفمیت ثبالیی زاؽتِ ثبؽس.
 

 تقذیر ي تشکر 
 .اس ّوِ وغبًی وِ هحممیي را زر اخزای ایي پضٍّؼ یبری رعبًسًس لسرزاًی هی ؽَز
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Abstract 

Aim. This study aimed to determine the relationship of spiritual experiences with the life expectancy and 

death anxiety in patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG). 

Background. The patients undergoing CABG experience a critical situation that requires taking into ac-

count such factors as life expectancy, spiritual experience, and death anxiety. During taking care of these 

patients, nurses must consider these experiences and their relationship.  

Method. In this descriptive-analytic study, 150 patients undergoing coronary artery bypass surgery in hos-

pitals located in Kerman city, Iran, were recruited within an 8 months period in 2015. Data were collected 

using a questionnaire including demographic data, Templer Death Anxiety Scale, Adult Hope Scale and the 

Scale of Daily Spiritual Experiences (DSES). Data were analyzed in SPSS version 20 using Pearson corre-

lation test, Independent T-test, ANOVA and multiple linear regression. 

Findings. There was a statistically significant negative correlation of daily spiritual experiences with death 

anxiety (p=0.004) and death anxiety with life expectancy (p≤0.0001). There was also a statistically signifi-

cant positive correlation between spiritual experiences and life expectancy (p≤0.0001). Multiple linear re-

gression analysis showed that age and life expectancy predicted 61 percent of changes related to spiritual 

experiences. 

Conclusion. The findings suggest that paying attention to spiritual experiences of patients may increase life 

expectancy and reduce the death anxiety. It is suggested to include supporting, facilitating and attending to 

the spiritual needs of patients in nursing care plans for these patients. 
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