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Abstract
Background and Aim: The lack of any definitive treatment or prevention of COVID-19 has caused a great
deal of stress and anxiety in communities. In the present study, depression, stress and anxiety of nurses working
in corona wards of hospital were evaluated.
Methods: This cross-sectional study was performed with the participation of 125 nurses working in COVID19 wards of Nohe-Dey Hospital in Torbat-e-Heydariyeh city, Iran in 2020. Data collection tools included a
demographic questionnaire and DASS-21 standardized questionnaire.
Results: There were 125 nurses with a mean age of 29.4±6.5 years. The Chi-square test showed that
depression, anxiety and stress of nurses were moderate. The one-way analysis of variance test showed that
depression with age (P=0.002), anxiety with age (P=0.018), employment status (P=0.009) and satisfaction with
personal protective equipment (p=0.015) and stress with age (P=0.011), employment status (P=0.023) are
significantly associated.
Conclusion: The rate of depression, anxiety and stress in nurses working in COVID-19 wards in Torbat-eHeydariyeh Hospital is moderate. It seems that paying attention to training nurses to deal with critical situations
similar to COVID-19, and increasing personal protective equipment can be effective in preventing nurses from
developing depression, stress, and anxiety.
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افسردگي ،استرس و اضطراب پرستاران در پاندمي کووید 91-در بیمارستان نهم دی
تربتحیدریه
طاهره سربوزی حسین آبادی ،9،2محمدرضا عسکری ،9،2خیزران میری ،9،2محمد نمازی

نیا*9،2

 4گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران
 0مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :عدم وجود هر گونه درمان یا پیشگیری قطعی از بیماری کووید ،41-استرس و نگرانی زیادی را در جوامع ایجاد کرده
است .در مطالعه حاضر افسردگی ،استرس و اضطراب پرستاران شاغل در بخش های مرتبط با بیماران کرونا ارزیابی شد.
روشها :این مطالعه مقطعی در سال  4911-4911با شرکت  401پرستار شاغل در بخشهای بستری بیماران مبتلا به کووید 41-در
بیمارستان نهم دی شهر تربتحیدریه انجام شد .ابزارهای جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد شده
 DASS-21بود.
یافتهها :تعداد  401پرستار با میانگین سنی  01/1±6/1سال شرکت داشتند .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد افسردگی ،اضطراب و
وضعیت استخدامی ( )P=2/221و رضایت از تجهیزات حفاظت فردی ( )P=2/241و استرس با سن ( ،)P=2/244وضعیت استخدامی ( )P=2/209به
صورت معنیداری در ارتباط است.
نتیجهگیری :میزان افسردگی ،اضطراب و استرس در پرستاران شاغل در بخشهای مرتبط با کووید 41-در بیمارستان نهم دی شهر
تربتحیدریه متوسط می باشد .به نظر میرسد توجه به آموزش پرستاران جهت رویارویی با موارد بحرانی مشابه با کووید 41-و افزایش
تجهیزات حفاظت فردی میتواند در پیشگیری از ابتلای پرستاران به افسردگی ،استرس و اضطراب موثر باشد.
کلیدواژهها :افسردگی ،اضطراب ،استرس ،پرستاران ،کروناویروس ،کووید.41-
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استرس پرستاران در حد متوسط بود .نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد افسردگی با سن ( ،)P=2/220اضطراب با سن (،)P=2/241

 / 101سربوزی حسین آبادی و همکاران

مقدمه

این مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی -تحلیلی با روش
نمونهگیری در دسترس (آسان) ،در بازه زمانی اسفند  4911تا
فروردین  4911با شرکت  401پرستار شاغل در بخشهای بستری
بیماران مبتلا به کووید 41-بیمارستان نهم دی شهر تربت حیدریه
انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل :شاغل بودن در
بخشهای بستری بیماران کووید ،41-داشتن حداقل 4سال سابقه
کار ،رضایت آگاهانه کتبی و قرار نگرفتن در وضعیت بحرانی (طلاق،
فوت نزدیکان ،بیماری یا بستری فرد یا اقوام درجه یک در
بیمارستان) در مطالعه بود .در بخشهای مرتبط با بیماران مبتلا به
کووید 462 ،41-پرستار ارائه مراقبت میکردند که از این میان 401
نفر با توجه به معیارهای ورود وارد مطالعه شدند.
انتخاب نمونه پژوهش با مراجعه حضوری پژوهشگر در طی
چند مرحله به بخشهای مرتبط با بیماران بستری مبتلا به کووید-
 41انجام شد .در هر بار مراجعه پژوهشگر ضمن رعایت اصول
حفاظت فردی وارد بخش مورد نظر شده و پس از تشریح هدف و
اعلام رضایت پرستاران برای شرکت در تحقیق ،از آنها رضایت
آگاهانه کتبی اخذ می کرد .سپس مندرجات پرسشنامه و روش
تکمیل آن بیان شد .با روش کد گذاری پرسشنامه به صورت
واحدهای مورد پژوهش در مورد محرمانه بودن اطلاعات آنان
اطمینان قطعی داده شد .با در نظر گرفتن مناسب بودن شرایط
بالینی بخش برای تکمیل پرسشنامه ،وقت کافی برای تکمیل
پرسشنامه در نظر گرفته شد .ابزارهای جمعآوری دادهها شامل
پرسشنامه مشخصات فردی شامل  1سوال (سن ،جنسیت ،وضعیت
تأهل ،سابقه کار ،سابقه بیماری خاص ،میزان مطالعه به منظور
افزایش آگاهی در مورد بیماری ،بخش محل کار ،متوسط ساعت
کار در هفته ،وضعیت قرنطینه پس از پایان هر شیفت ،رضایت از
تجهیزات حفاظت فردی و وضعیت استخدامی) و پرسشنامه
استاندارد شده  DASS-21که به بررسی افسردگی ،اضطراب و
استرس پرستاران میپرداخت بود؛ این پرسشنامه اولین بار توسط
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بیماری کووید 41-از شهر ووهان چین در اواخر دسامبر سال
 0241بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا شروع شد ( .)4بر اساس
اعلام سازمان جهانی بهداشت در بازه زمانی دسامبر  0241تا می
 ،0202در بیش از  049کشور جهان ،حدود  6،299،019مورد جدید
و  966،112مرگ گزارش شد .در همین زمان در ایران تعداد موارد
ابتلا و مرگ به ترتیب  416،661و  0،600بوده است .بیشترین موارد
ابتلا در کشورهای روسیه ،برزیل و آمریکا بوده است ( .)0در 92
ژانویه  ،0202سازمان جهانی بهداشت همهگیری کووید 41-را به-
عنوان فوریت بهداشت عمومی با نگرانی بینالمللی ()PHEIC
اعلام کرد ( .)1 ,9طبق آمار جهانی اعلام شده ،نرخ مرگومیر 9/1
درصد برای این بیماری ثبت شده است ( .)1علایم اولیه کووید41-
شامل تب ،درد عضلانی و خستگی است ( .)6با وجود تلاش پیوسته
محققان در جهان ،تا به امروز هیچ واکسن یا داروی ضد ویروس
موفقیتآمیزی برای عفونتهای کووید 41-که از نظر بالینی بر
روی انسان تایید شده باشد ،در دسترس نیست ( .)0عدم وجود هر
گونه درمان یا پیشگیری قطعی به این بیماری ،استرس و نگرانی
زیادی را در جوامع ایجاد کرده است ( .)1ترس و اضطراب ناشی از
ابتلای احتمالی ،بار روانی زیاد و مخربی ایجاد نموده که میتواند
منجر به ناهنجاریهای روحی و روانی ،تضعیف سیستم ایمنی و
کاهش توان بدن در مبارزه با بیماریها در افراد جامعه من جمله
تیم درمان (پرستاران ،پزشکان و  )...شود ( .)1پرستاران عنصر اصلی
مراقبت در تیم درمان هستند که بیش از  01درصد تیم درمان را
تشکیل میدهند و به عنوان اولین گروه در خط مقدم مواجهه با
پاندمی کووید 41-حضور دارند .محیط کار پرستاران ،استرسهای
طولانی مداوم را به دنبال دارد و این مورد در افراد شاغل در حرف
یاریرسان که خود را غرق در مشکلات دیگران احساس مینمایند،
به وجود میآید ( .)42انجمن ملی ایمنی حرفهای آمریکا ،پرستاری
را در رأس  12حرفه پر استرس معرفی کرده و احتمالا در میان
مشاغل بهداشتی ،در رأس مشاغل پر استرس قرار دارد ( .)44در
این بین سلامتی پرستاران بخشهای مرتبط با کرونا به دلیل ماهیت
کاری ،لباسهای محافظتی سنگین ،استفاده از ماسک ،N-95
خطر آلوده شدن و آلوده کردن دیگران در معرض خطر است که
میتواند منجر به بروز اختلالات روانشناختی شود ( .)40مطالعه
 Kawanoو همکاران نشان داد پرستاران نسبت به مشاغل دیگر
در معرض بیشترین عوامل تنشزا قرار دارند و سلامت جسمی و
روانی آنان بر کیفیت کار و رضایت بیماران تأثیرگذار است ( .)49از
طرفی مطالعات متعدد بر روی پرستاران ،میزان شیوع بالای
افسردگی را نشان می دهد( .)41 ,41در مطالعه  Ohlerو همکاران
ارتباط بین محیط کار ،افسردگی و غیبت از کار پرستاران را نشان
میدهد ( .)46مطالعهای  wangو همکاران که بر تحقیقات 42
ساله متمرکز بود نشان داد عوامل خطر محیط کار مانند درد ،رنج و
مرگ بیمار ،سختی کار ،شرایط کاری حساس ،مواد شیمیایی،

دستگاهها و مواد مختلف ضدعفونی ،از عوامل استرس و بروز
افسردگی و اضطراب هستند ( .)40از آنجا که سلامت جسمی و
روانی پرستاران به شکل مستقیم با کیفیت عملکرد آنان در مراقبت
از بیماران ،افزایش رضایتمندی و علاقه به کار و افزایش بازده
کاری آنان مرتبط است ( )41و با توجه به اینکه تیم تحقیق
پژوهشی در زمینه استرس ،اضطراب و افسردگی پرستاران شاغل
در مراکز کرونا در ایران یافت نکرد ،این مطالعه توصیفی -تحلیلی
بستر لازم برای برنامههای مدیریتی ،مراقبتی و حفاظتی تیم درمان
را آگاهانه و دقیقتر فراهم مینماید .لذا این پژوهش با هدف تعیین
استرس ،اضطراب و افسردگی پرستاران شاغل در بخشهای مرتبط
با بستری بیماران کووید 41-در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
در سال  4911-4911انجام شد

افسردگی ،استرس و اضطراب پرستاران بیمارستان نهم دی تربت حیدریه در پاندمی کووید101 / 41-

 Lovibondدر سال  4111ارایه گردید ( .)41این پرسشنامه شامل
 04سوال با مقیاس لیکرتی می باشد که  0سوال مربوط به استرس
شامل احساس هراس ،تنفس سخت ،لرزش اندامها ،خشکی دهان،
تپش قلب ،دشواری در شروع کار و عدم احساس راحتی است0 .
سوال مربوط به اضطراب که احساس اضطراب ،صرف انرژی ناشی
از عصبی شدن ،واکنش بیش از حد به موقعیت ،احساس زودرنجی،
تحمل کم ،احساس هراس و احساس نگرانی در موقعیتهای
مختلف را شامل می شود و  0سوال مربوط به زیر مقیاس افسردگی
که احساس بیارزشی ،احساس بیمعنایی ،عدم احساس آرامش،
عدم احساس مثبت ،ناامیدی ،عدم دلبستگی و احساس بیتفاوتی
را میسنجد .روایی و پایایی این ابزار در ایران توسط نجفی و
همکاران ( )0249بررسی و مورد تایید قرار گرفته است ()02
همچنین جهت تعیین روایی پرسشنامه استرس ،اضطراب و
افسردگی  DASS-21در مطالعه حاضر از روش روایی محتوای
کیفی استفاده گردید .به این صورت که این ابزار جهت ارزیابی در
اختیار 42نفر از اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه قرار داده شد و پس از لحاظ نمودن پیشنهادات و اصلاحات
لازم ،ابزار نهایی مورد استفاده قرار گرفت .پایایی دراین مطالعه نیز
با تکمیل پرسشنامه های استرس ،اضطراب و افسردگی DASS
در مورد  42نفر از واحد های پژوهش مطالعه ،ضریب آلفاکرونباخ

به روش همسانی درونی باضریب  2/14تایید شد .نمره نهایی هر
یک از خرده مقیاسهای  DASS-21از طریق نمرات سوالات
مریوط به آن مقیاس به دست میآید .هر سوال از صفر (اصلاً در
مورد من صدق نمی کند) تا ( 9کاملا در مورد من صدق می کند)
نمرهگذاری میشود .از آنجا که این پرسشنامه فرم کوتاه شده
مقیاس اصلی ( 10سوالی) است ،نمره نهایی هر یک از خرده
مقیاسها باید  0برابر شود .سپس بر اساس جدول 4-می توان
شدت علایم را مشخص کرد ( .)02این تحقیق پس از اخذ تاییدیه
کد
با
پژوهش
اخلاق
منطقهای
کمیته
 IR.THUMS.REC.1398.060و ارائه آن به مسئولین محیط
پژوهش و هماهنگی با مدیران بیمارستان و سرپرستاران محترم
بخشهای مربوطه با بیماری کووید 41-انجام شد .اطلاعات بدست
آمده با استفاده ازنرم افزار  SPSSنسخه 46مورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفت .جهت توصیف و دسته بندی داده ها از آمار
توصیفی (توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و برای ارتباط
بین متغیرهای جمعیتشناختی و نمرات در  DASS-21از آزمون
آماری انوا ( )ANOVAاستفاده شد .بررسی نرمالیتی متغیرهای
کمی با آزمون کولموگروف اسمیرنوف انجام شد .در تمامی
آزمونهای به کار رفته سطح اطمینان  % 11و سطح معنی داری
 2/21مد نظر قرار گرفت.

جدول .9-نحوه محاسبه شدت اختلالات افسردگی ،اضطراب وافسردگی براساس درجه بندی DASS-21
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تعداد پرستاران شرکت کننده در مطالعه  401نفر با دامنه سنی
 00تا  12سال و میانگین و انحراف معیار  01/1±6/1سال بود که
 90نفر ( )٪01/6در مرکز بیماری های حاد تنفسی 19 ،نفر
( )٪91/1در اورژانس41 ،نفر ( )٪41/1در بخش داخلی 42 ،نفر
( )٪1/2در بخش عفونی و  40نفر ( )٪49/6در بخش  ICUمشغول
به کار بودند که تمامی این بخش ها محل بستری بیماران کرونایی
بود 60( ٪19/6 .نفر) از پرستاران مورد بررسی زن و 04( ٪16/1
نفر) متاهل بودند01( ٪11/0 .نفر) حدود  00-96ساعت در هفته
کار می کردند .میزان سابقه کار  11( ٪ 01/1نفر) از پرستاران  4تا
 1سال بود (جدول.)0-
مقایسه نمره افسردگی بر اساس متغیر سن نشان داد که
افسردگی در گروه سنی  12-94سال بیشتر بود و از نظر آماری
معنی دار بود ( .)p=2/220مقایسه نمره اضطراب بر اساس متغیر

سن نشان داد که اضطراب در گروه سنی  12-14بیشتر بود و از
نظر آماری معنیدار بود ( .)p=2/241همچنین مقایسه نمره
استرس بر اساس متغیر سن نشان داد که استرس در گروه 12-94
بیشتر بود و از این نظر آماری معنی دار بود ( .)p=2/244نتایج
نشان داد که میزان اضطراب در پرستاران با وضعیت استخدامی
طرح و لایحه بیشتر از سایر گروهها بود و از نظر آماری معنی دار
بود ( .)p=2/221همچنین نتایج نشان داد میزان استرس در
پرستاران با وضعیت استخدامی طرح و لایحه بیشتر از سایر گروهها
بود و از نظر آماری معنی دار بود ( .)p=2/209همچنین نتایج نشان
داد میزان اضطراب در پرستارانی که به تجهیزات حفاظت فردی
نمره رضایت کم را داده بودند نسبت به سایر پرستاران که نمره
بالاتری را داده بودند بیشتر بود و از نظر آماری معنی دار بود
(( )p=2/241جدول.)0-
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شدت
عادی
خفیف
متوسط
شدید
بسیار شدید

افسردگی

اضطراب

استرس
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شیوع افسردگی در پژوهش حاضر  ٪ 14/4بود که از این میزان
01( % 00/1نفر) افسردگی متوسط را داشتند .همچنین شیوع
اضطراب در پژوهش حاضر  %11بود که از این میزان 99( % 06/1

نفر) اضطراب متوسط داشتند .شیوع استرس در مطالعه حاضر 11%
بود و از این میزان  91( % 00/0نفر) استرس با شدت متوسط داشتند
(جدول.)9-

جدول .2-میانگین و انحراف معیار نمرات افسردگی ،اضطراب و استرس بر اساس متغیرهای مورد مطالعه در پرستاران
متغیر

سن

00تا  92سال ( 12نفر)

افسردگي
انحراف
معیار±میانگین
1/9±6/9

P value
p=2/220
*

اضطراب
انحراف
معیار±میانگین
6/1±1/1

P value
p=2/241
*

استرس
انحراف
معیار±میانگین
49/1±0/1

94تا 12سال ( 94نفر)

49/0±1/1

1/1±6/1

41/0±1/1

14تا  12سال (1نفر)

1/1±6/1

40/0±6/1

41/1±0/1

جنسیت

مرد (11نفر)

42/4±0/0

تاهل

زن (60نفر)
مجرد (14نفر)

1/1±0/1
1/90±6/1

سابقه بیماری

بخش محل کار

p=2/616
*
P=2/141
*

0/4±6/6
1/6±6/4
0/0±6/1

p=2/020
*
p=2/911
*

41/6±1/9
41/4±0/1
49/0±1/0

متاهل (04نفر)

42/0±1/2

1/9±6/4

46/4±0/1

فوت شده-مطلقه (9نفر)

9/1±4/4

40/2±2/2

41/6±1/0

دارد (41نفر)

40/4±0/9

ندارد (442نفر)

1/1±0/9

مرکز حاد تنفسی (94نفر)

42/0±1/9

p=2/020
*

6/4±1/0

p=2/010
*

1/0±6/1
p=2/912
*

1/1±0/0

46/2±1/0

p=2/106
*

41/0±1/9

داخلی (90نفر)

40/0±0/0

1/1±1/1

46/2±1/2

عفونی (42نفر)

42/1±1/2

0/0±1/4

40/6±1/0

40( Icuنفر)

1/0±0/1

6/1±1/2

41/0±1/1

سابقه کار

اتا 1سال (11نفر)

1/0±0/0

وضعیت

 6تا  42سال (00نفر)
بیشتر از  42سال (1نفر)
طرحی (90نفر)

42/1±1/4
1/6±6/1
40/4±0/1

استخدامي

P2/221
=*

41/1±1/1
44/0±1/2
40/1±1/0

قراردادی (90نفر)

0/4±0/2

1/1±6/6

پیمانی ( 92نفر)

42/9±1/4

1/9±0/9

41/1±1/0

رسمی (41نفر)

1/1±1/0

0/2±1/0

42/1±1/1

تبصره (0نفر)

6/2±1/1

0/2±4/1

41/2±0/1

شرکتی(6نفر)

42/9±6/1

1/2±0/4

41/2±6/2

کمتر از  96ساعت (91نفر)

1/0±1/1

کار در هفته

رضایت از

p=2/420
*

41/0±1/2

49/4±6/1

p=2/016
*

1/0±0/2

p=2/419
*

41/6±0/6

بین  90تا  00ساعت (01نفر)

42/2±1/4

0/0±6/4

41/1±1/4

بیشتر از  00ساعت (49نفر)

42/1±6/1

1/1±1/0

41/2±1/0

خیلی کم (14نفر)

42/1±0/1

تجهیزات

p=2/422
*

1/4±6/0

p=2/241
*

41/2±1/1

حفاظت فردی
کم (94نفر)

مجله طب نظامي

42/1±0/1
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42/4±6/9

p=2/412
*

p=2/110
*

41/1±0/1

p=2/100
*

p=2/196
*

p=2/209
*

p=2/141
*

p=2/269
*

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.6.526

متوسط ساعت

p=2/441
*

42/2±0/1
1/2±6/4
42/1±1/1

p=2/092
*
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اورژانس (19نفر)

1/6±1/1

0/6±1/1

p=2/112
*

p=2/244
*

41/1±1/2

41/1±0/0

0/6±1/1

P value
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میزان مطالعه به
منظور

متوسط (01نفر)

0/6±6/1

1/0±1/0

44/6±0/0

زیاد (41نفر)

44/9±6/1

1/0±1/1

41/6±6/0

خیلی زیاد (1نفر)

9/2±0/2

کمتر از یک ساعت (11نفر)

42/4±6/0

افزایش

41/1±0/2

9/2±0/2
1/0±6/9

p=2/101
*

p=2/991
*

41/4±1/1

p=2/100
*

آگاهي بیماری

پس از پایان هر

بین یک تا دو ساعت (10نفر)

1/9±0/0

6/1±6/9

41/1±0/1

بین دو تا سه ساعت (41نفر)

42/1±1/1

1/0±6/0

41/1±1/4

به خانه بر میگردد (10نفر)

1/0±0/1

شیقت

1/1±6/1

p=2/116
*

p=2/401
*

41/0±0/1

در خانه قرنطنه است (99نفر)

1/1±1/0

1/6±1/0

49/1±0/0

در منزل جدید قرنطینه است
(04نفر)

44/0±0/0

1/1±0/1

41/1±1/4

p=2/010
*

*ANOVA Test

جدول .9-توزیع فراوانی درجات افسردگی ،اضطراب و استرس در پرستاران مورد مطالعه
افسردگي

نوع اختلال درجه

استرس

اضطراب

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

نرمال

60

11/1

61

10/2

61

10/2

خفیف

01

41/0

40

1/6

46

40/1

متوسط

01

00/1

99

06/1

91

00/0

شدید

1

6/1

0

1/6

1

6/1

بسیار شدید

9

0/1

1

6/1

0

4/6

Chi- square tests

2020, Volume 22, Issue 6
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بر اساس هدف این مطالعه "تعیین افسردگی ،استرس و
اضطراب پرستاران بیمارستان نهم دی تربت حیدریه در پاندمی
کووید ،"41-شدت اکثر اختلالات ذکر شده در پرستاران ،در محدوده
متوسط است .بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات قبلی که در
زمان انتشار بیماری سارس و ابولا به دست آمده است ،شیوع
اختلالات روانشناختی همچون اضطراب ،استرس و افسردگی ،بالا
گزارش شده است ( .)04در مطالعه  Laiو همکاران که بر روی
پزشکان و پرستاران بیمارستانی در ووهان چین در طی انتشار
بیماری کووید 41-انجام شده ،نشان میدهد که کارکنان مراقبت
پزشکی درجه بالایی از علایم افسردگی ( 12/1درصد) ،اضطراب
(11/6درصد) را تجربه می کنند( ،)00که با نتایج مطالعه حاضر
مطابقت دارد .نتایج پژوهش حاضر با مطالعه  kohو همکاران که
در طی اپیدمی بیماری سارس در سنگاپور انجام شده نیز مطابقت
دارد .در مطالعه  kohو همکاران بیش از نیمی از پرستاران %16
استرس را گزارش کرده اند ( .)09همچنین در تحقیق دیگر که در
اپیدمی سارس در هنک کنگ انجام شده پرستاران از اضطراب
بیشتری بعد از تماس مستقیم با بیماران آلوده به سارس رنج می
بردند ( )01که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد .در مطالعه Wu
و همکاران که روی بهداشت روان پرسنل پزشکی درگیر انتشار
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بحث

ویروس سارس در سال  0229ارائه شده حدود  42درصد از پرسنل
سطوح بالایی از علائم استرس پس از سانحه را گزارش کردهاند
( )01که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد .همچنین در مطالعه
نورورزی و همکاران که سلامت عمومی و میزان واکنشهای
هیجانی پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه دو بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) را بررسی نمودند .در مطالعه
آنها ،میزان استرس ،اضطراب و افسردگی در پرستاران به ترتیب
%99,1 ،%99و  %92,1بود ( .)06از علل پایین بودن میزان استرس،
اضطراب و افسردگی در این مطالعه با پژوهش حاضر میتوان به این
اشاره کرد که پرستاران بخشهای مرتبط با کرونا به دلیل ماهیت
کاری ،لباس های محافظتی سنگین ،ماسک  ،N-95خطر آلوده
شدن و آلوده کردن دیگران در معرض خطر بروز اختلالات روان-
شناختی هستند ( .)40نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نمرات
اضطراب و استرس در پرستاران زن از پرستاران مرد بالاتر است.
براساس مطالعه انجام شده که بر روی پزشکان و پرستاران
بیمارستانی در ووهان چین در طی انتشار بیماری کووید 41-انجام
شده نشان می دهد خانم ها در تماس مستقیم با بیماران آلوده به
کووید 41-میزان بالاتری از علائم استرس و اضطراب را گزارش
کرده اند ( .)00که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد در این مطالعه
بین سن و افسردگی رابطه معناداری داشت ،یعنی در گروه سنی 94
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بر اساس یافتههای حاصل از این مطالعه میتوان بیان کرد که
میزان افسردگی ،اضطراب و استرس در پرستاران شاغل در
بخشهای مرتبط با کووید 41-متوسط است .در این شرایط ،حفظ
سلامت روان پرستاران شاغل در مراکز مرتبط با کووید 41-از
ضروریات برنامهریزیهای مدیران پرستاری و بیمارستانی است .از
این رو در وضعیت پر مخاطره فعلی انجام تحقیقات بیشتر به منظور
جمعآوری شواهد بیشتر در این زمینه و شناسایی پرستاران مستعد
اختلالات روانشناختی که ممکن است سلامت روان آنها به خطر
افتد امری ضروری بوده تا بتوانیم با راهکارها و تکنیکهای مناسب
روانشناختی ،سلامت روان ایشان را حفظ و ارتقاء بخشید.
تشکر و قدرداني :این مقاله برگرفته از طرح مصوب
پژوهشی سال  4911دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،با کد
طرح  11222264می باشد که با حمایت مالی معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه انجام شده است .از ریاست و
مدیریت بیمارستان ،سرپرستار و پرستاران محترم بخشهای
مربوطه که در راستای تحقق انجام این مطالعه همکاری داشتهاند،
تقدیر و تشکر بهعمل میآید.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان از ارائه ایده ،جستجوی
منابع ،نگارش و بازنگری مقاله مشارکت فعال داشتهاند و با تایید
نهایی مقاله حاضر ،مسئولیت دقت و صحت مطالب مندج در آن را
می پذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح می کنند که هیچ گونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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تا  12سال افسردگی بیشتر بود .به نظر می رسد که با افزایش سن
به علت انرژی کمتر و مشغولیت زندگی ،ارتباطات اجتماعی افراد
کمتر می شود همچنین با افزایش سن مشکلات جسمی بیشتر می
شود که به طور متقابل با مسائل روانی در ارتباط است که این امر
می تواند توجیه کننده ارتباط سن با افسردگی باشد ( .)00در مطالعه
حاضر بین سن و اضطراب رابطه معنی داری داشت که با نتایج
خمسه و همکاران مغایر می باشد ( .)01به نظر می رسد جهت
بررسی دقیق تر این تفاوت ،نیاز بررسی بیشتر میباشد .در این
مطالعه بین استرس و سن رابطه معنیداری داشت که با مطالعه
قاسمی و همکاران مطابقت دارد و به نظر میرسد با افزایش سن و
تجربه بیشتر در کار باعث می شود که فرد برای رویارویی با
موقعیتهای استرسزا آمادگی بیشتری پیدا کند ( .)01در این
مطالعه بین استرس و اضطراب و وضعیت استخدامی رابطه
معناداری داشت و پرستاران با وضعیت استخدامی طرحی استرس
و اضطراب بیشتری را نسبت به سایر وضعیتهای استخدامی
داشتند؛ که با نتایج مطالعه  Landaو همکاران مطابقت دارد .از
علل این مطابقت میتوان به این اشاره کرد که پرستاران طرحی
نوبت کاری شب بیشتری دارند و معمولا شیفتهای آخر هفته و
تعطیل هم با آنهاست ( .)92همچنین در این مطالعه بین اضطراب
و رضایت تجهیزات حفاظت فردی رابطه معناداری داشت.
پرستارانی که نمره کمتری به تجهیزات حفاظت فردی داده بودند،
اضطراب بیشتری داشتند .در خصوص این یافته نیز می توان گفت
که رضایت از تجهیزات حفاظت فردی یکی از فاکتورهای تاثیرگذار
و ضروی است که میتواند به عنوان منبع اضطراب در پرستاران در
نظر گرفته شود .از محدودیتهای این پژوهش ،مقطعی بودن آن
است که ممکن است با افزایش طول مدت پژوهش نتایح دقیقتری
به دست آید.
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