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Abstract
Background and Aim: Mental health of nurses working in Covid-19 wards may be at risk due to special
conditions of the workplace and patients. Therefore, the present study was conducted to compare the mental health
of nurses working in Covid-19 hospitals with other hospitals.
Methods: This descriptive-comparative study was performed on nurses working in the COVID-19 involved
and non-involved wards of Sabzevar, Iran in May 2020. Using available sampling, 122 nurses (60 nurses in the
Covid-19 ward and 62 nurses in other wards) enrolled. The online General Health Questionnaire (GHQ) was
provided to nurses. Data were analyzed using SPSS software version 16.
Results: The mean total mental health scores of nurses working in Covid-19 and other wards were
62.68±11.71 and 65.84±12.07, respectively. There was no statistically significant difference between the two
groups (p-value=0.20).
Conclusion: Mental health in nurses is very low in the epidemic of Covid-19. It is recommended promoting
the mental health of nurses, which directly affects the quality of care and improves the health of the community,
by appropriate planning such as psychotherapy counseling, holding fun and invigorating programs, awarding
incentives in various fields.
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مقایسه سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستانهای مرجع کووید 11-با سایر بیمارستانها
آرزو داوری نیا مطلق قوچان ،1علي تاج آبادی ،2فاطمه برزویي ،9نرجس حشمتي فر ،1زهره محمدزاده تبریزی ،* 1
صدیقه

رستاقي6

چکیده
زمینه و هدف :سلامت روان پرستاران شاغل در بخشهای کووید 51-به دلیل شرایط خاص ناشی از محیط کار و بیماران ممکن است
در معرض خطر باشد .لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستانهای درگیر کووید 51-با سایر
بیمارستانها انجام گرفت.
روشها :این پژوهش توصیفی -مقایسه ای در پرستاران شاغل در بخشهای درگیر کووید 51-و غیردرگیر شهر سبزوار ،در اردیبهشت
سال  5311انجام شد .با استفاده از نمونه گیری در دسترس  522پرستار ( 60پرستار بخش کووید 51-و  62پرستار بخش غیر کووید)51-
وارد مطالعه شدند .پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی ( )GHQبه صورت اینترنتی در اختیار پرستاران قرار گرفت .داده ها با نرم افزار SPSS

نسخه  56آنالیز گردید.
یافتهها :میانگین نمره کل سلامت روان در پرستاران شاغل در مرکز کووید 51-و سایر مراکز به ترتیب  62/60±55/05و
 61/04±52/00بود .از نظر آماری بین دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (.)p-value=0.20

نتیجهگیری :سلامت روان در پرستاران در همه گیری بیماری کووید 51-در سطح خیلی پایینی است .پیشنهاد میشود برای ارتقاء
سلامت روانی پرستاران که به طور مستقیم در کیفیت مراقبت و بهبود سطح سلامت جامعه مؤثر است ،برنامه ریزی های مناسب از قبیل
مشاوره های روان درمانی ،برگزاری برنامه های مفرح و روحیه بخش ،اعطای موارد انگیزشی در زمینه های مختلف انجام شود.
کلیدواژهها :کووید  ،51سلامت روان ،پرستار.
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 5کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ،عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 2استادیار ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 3کارشناسی ارشد پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
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روشها
نوع مطالعه و روش نمونهگیری :این مطالعه توصیفی-
مقایسهای در اردیبهشت ماه سال  5311انجام شد .جامعه آماری
در این پژوهش پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بود .معیارهای ورود به مطالعه شامل
داشتن رضایت آگاهانه برای ورود به مطالعه و تکمیل آنلاین
پرسشنامهها و مراقبت مستقیم از بیماران مبتلا به کووید  51-بود.
معیار خروج از مطالعه :داشتن سابقه بیماریهای روانپزشکی،
مصرف داروهای روان و عدم تکمیل کامل پرسشنامهها بود.
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سندرم حاد تنفسی شدید کروناویروس ( )SARS-CoV-2یک
عامل بیماری مشترک بین انسان و حیوان و نوپدید میباشد ،که در
دسامبر سال  2051ظاهر شد و باعث بیماری کووید51-میشود
( .)2,5از آن زمان تاکنون سرعت بالای انتشار ویروس در اکثر
کشورهای جهان نگرانیهای زیادی را بهوجود آورده است ( .)3پس
از افزایش موارد ابتلا و گسترش جهانی این ویروس ،سازمان
بهداشت جهانی در تاریخ  55ژانویه  2020با انتشار بیانیهای ،شیوع
کروناویروس جدید را ششمین عامل وضعیت اضطراری بهداشت
عمومی در سرتاسر جهان اعلام نمود که تهدیدی نه فقط برای
چین ،بلکه برای تمام کشورها به شمار میرود ( .)4با توجه به
قدرت شیوع و انتقال بیماری ،در تاریخ  4فوریه  2020وضعیت
اضطراری اعلام و توصیه نمود تا کشورها انتقال فرد به فرد این
بیماری را از طریق کاهش تماس افراد بهخصوص افراد مبتلا و
کارکنان بخشهای مراقبت و درمان بیماران کاهش داده و
گسترش جهانی آن را کنترل نمایند (.)1
همهگیری بیماری کووید ،51-تقریباً تمامی جنبههای مهم
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و حتی نظامی کشورهای جهان را
تحت تاثیر قرار داده که باعث گردیده آثار روانشناختی این بیماری
ویروسی بر روی سلامت روان افراد در سطوح مختلف جامعه اهمیت
پیدا کند ( .)6تمام حرفههایی که به نوعی با سلامتی و جان انسان
ها سروکار دارند همواره پرتنش هستند با توجه به اینکه درتمام
کشورها بیشترین نیروی انسانی نظام بهداشتی را پرستاران تشکیل
میدهند ( )0،0و در خط اول مبارزه با بیماریهای عفونی و بیماری
کووید  51بوده ،لذا ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با این بیماران دارند،
بنابراین اولین کسانی هستند که در معرض آلودگی به این ویروس
قرار گرفته و سلامت روان آنها به خطر میافتد (.)6،1،50
سلامت روان بهعنوان یکی از ارکان سلامتی و لازمه یک زندگی
مفید ،مؤثر و رضایتبخش میباشد ( .)55بر اساس تعریف سازمان
بهداشت جهانی ،سلامت روان عبارت از قابلیت ارتباط موزون و
هماهنگ با دیگران ،اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها
و تمایلات شخصی به طور منطقی ،عادلانه و مناسب میباشد (.)1
وضعیت سلامت روان در پرستاران بر کیفیت مراقبت از بیماران تأثیر
میگذارد بهطوری که در مطالعات انجام شده در زمان انتشار
بیماری سارس و ابولا ،کارکنان مراقبت-های بهداشتی و درمانی از
برخی از اختلالات روانشناختی مضر همچون اضطراب ،ترس و
استرس رنج میبردند که سبب میگردید کیفیت فعالیت و
خدمترسانی آنها به شدت تحت تاثیر قرار گیرد ( .)6مطالعات
زیادی گزارش دادهاند که این همهگیری میتواند علائم جدید
روانپزشکی را در افراد فاقد بیماری روانی ایجاد کند ( .)52در مطالعه
 Al-Rabiaahگزارش شده که کادر درمان به عنوان خط اول
مراقبت نیز از این قاعده مستثنی نیستند و وضعیت سلامت روان در
پرستاران متاثر از این فشارهای روانی میباشد ( .)53تا حدی که
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مقدمه

ممکن است این گروه بسیار آسیبپذیرتر از سایر افراد جامعه بوده
و میزان افسردگی و اضطراب بالاتری هم داشته باشند (.)54
در یک مطالعه مقطعی که بر روی پرسنل پزشکی در کشور
چین در طی انتشار کووید 51-در دهم فوریه تا بیستم فوریه 2020
انجام شده نشان میدهد که از بین  152نفر پرسنل حدود  564نفر
( )% 32/03تماس مستقیم با بیمارآلوده به کووید 51-داشتند .در
این بین میزان شیوع اضطراب حدود  52/1درصد بود که 50/31
درصد افراد اضطراب خفیف 5/36 ،درصد اضطراب متوسط و حدود
 0/00درصد اضطراب شدید تجربه کردهاند ( .)51ترس 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 از
جمله پرستاران بهعنوان عنصر اصلی تیم درمان شود ( .)56سلامتی
پرستاران بخشهای مرتبط با کرونا به دلیل ماهیت کاری،
لباسهای محافظتی سنگین ،استفاده از ماسک  ،11- Nخطر آلوده
شدن و آلوده کردن دیگران ،در معرض خطر است که میتواند
منجر به بروز اختلالات روانشناختی شود (.)50
از نظر شناختی ،تنها عوامل ایجاد کننده فشار روانی که شخص
تحت تأثیر آن قرار گرفته قابل اهمیت نیستند بلکه مهم نحوه درک
فرد از فشار روانی است که سلامتی وی را متاثر میسازد ( .)50توجه
به خصوصیت بیماریزایی این ویروس ،سرعت انتشار و همچنین
درصد مرگ و میر ناشی از این بیماری ،ممکن است وضعیت
بهداشت سلامت روان افراد در سطوح مختلف جامعه بهخصوص
کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی را به نوعی متفاوت در
معرض مخاطره قرار دهد ( .)51لذا لزوم توجه بیشتر به سلامت روان
در پرستاران با توجه به نقش ارزنده آنها در ارتقاء و حفظ سلامت
مددجویان بیش از پیش مشخص میشو ( .)20با توجه به شیوع
بیماری کووید  51و همچنین اهمیت و جدید بودن موضوع و اینکه
تحقیقات محدودی در این زمینه در پرستاران انجام شده ،مطالعهای
با هدف مقایسه سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستانهای
مرجع کووید 51-و سایر بیمارستانها انجام شد.

 / 5540داوری نیا مطلق قوچان و همکاران

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی -مقایسهای بود که در بهار
سال  5311انجام شد .دادههای  522پرستار شاغل در مراکز
آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تجزیه و تحلیل شد.
میانگین سنی مشارکتکنندگان  33/60±6/10بود که در محدوده
 22تا  60سال متغیر بود .میانگین سابقه کار آنها نیز 0/10±1/15
سال بود .سایر ویژگیهای شرکتکنندگان در جدول 5-آورده شده
است.
از  522پرستار شاغل در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار  60نفر در مرکز کووید 51 -و  62نفر در سایر مراکز مشغول
به کار بودند .میانگین نمره کل سلامت روان در پرستاران شاغل در
مرکز درگیر کووید 51و غیر درگیر به ترتیب  62/60±55/05و
 61/04±52/00بود .این میزان نشان داد که هر دو گروه کارکنان
پرستاری سلامت روان پایینی دارند (جدول.)2-
به طوریکه در گروه پرستاران شاغل در مرکز کووید30 ،51-
نفر ( )% 63/3و در گروه پرستاران مراکز غیرکرونایی  44نفر (00/2
 )%از نظر سلامت روان در وضعیت شدید قرار داشتند .از نظر آماری
بین دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (p-
 .)value=0.206این نتایج در جدول 3-نشان داده شده است.
همچنین آزمون تیتست نشان داد که تفاوت آماری معناداری
در میانگین سایر متغیرها در بین افراد دو گروه (مرکز درگیر کووید-
 51و غیردرگیر) وجود ندارد (( .)p-value>0.05جدول.)4-
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حجم نمونه :حداقل حجم نمونه لازم با در نظر گرفتن ضریب
اطمینان  11درصد ،توان آزمون  0/1و با در نظر گرفتن اندازه اثر
کوچک  522 ،0/5نفر تعیین شد .واحدهای پژوهش با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند ،به این صورت
که بعد از طراحی اینترنتی پرسشنامهها ،لینک آن از طریق
شبکههای اجتماعی (تلگرام ،واتساپ و اینستاگرام) و پیامک برای
افراد و گروهها فرستاده شد.
ابزار سنجش :ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل
پرسشنامه دموگرافیک مبتنی بر سوالات مربوط به مشخصات
دموگرافیک مانند سن ،جنسیت ،میزان تحصیلات ،وضعیت تاهل،
نوع استخدامی ،سابقه کار ،استعمال دخانیات ،مواجهه با بیماران
مبتلا به کووید  ،51اشتغال در بخش بیماران بیماران مبتلا به کووید
 ،51سابقه بیماریهای مزمن و اختلالات روانی بود .همچنین جهت
سنجش سلامت روان در پرستاران از پرسشنامه سلامت روان
( )GHQکه شناخته شدهترین ابزار غربالگری در روانپزشکی است،
استفاده گردید .این پرسشنامه که توسط  )5101( Goldbergساخته
شده به صورت برگههای  20 ،30 ،10و  52سؤالی میباشد .این
پرسشنامه ناراحتیهایی با طول مدت کمتر از دو هفته را شناسایی
میکند و نسبت به بیماریهای گذرا که ممکن است بدون درمان
شفا یابند نیز حساس است .نمرهی بالا در این آزمون بیانگر وجود
بیماری و نمرهی پائین ،بیانگر عدم بیماری و یا داشتن سلامت
عمومی است .این پرسشنامه ،از  4خرده مقیاس که هر کدام شامل
 0سؤال در زمینهی نشانههای جسمانی ،اضطراب ،کارکرد اجتماعی
و افسردگی میباشد ،تدوین شده است .نشانههای جسمانی از سؤال
 5تا  0که شامل سردرد ،احساس ضعف و سستی ،احساس نیاز به
داروهای تقویتی و یا سردی بدن است؛ نشانه اضطراب ،شامل
سوالهای  0تا  54است که مواردی چون اضطراب ،بیخوابی و تحت
فشار بودن ،عصبانیت و دلشوره را مورد بررسی قرار میدهد؛
اختلال در کارکرد اجتماعی شامل سوالهای  51تا  25است که
احساس رضایت در انجام وظایف ،احساس مفید بودن ،قدرت
یادگیری و لذت از فعالیتهای روزمره را بررسی میکند و نشانههای
افسردگی ،از سؤال  22تا  20را شامل میشود و احساس بیارزشی
در خود و زندگی ،ناامیدی و افکار خودکشی ،آرزوی مرگ و ناتوانی
در انجام کارها را مورد بررسی قرار میدهد .از این پرسشنامه1 ،
نمره حاصل میشود که  4نمره آن مربوط به خرده مقیاسهای
فوق و نمره آخر مربوط به کل پرسشنامه است .حداکثر نمرهای که
فرد میتواند در این پرسشنامه کسب کند 04 ،و حداقل نمره صفر
است .نظام نمرهگذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت
است که به هر یک از موقعیتهای چهارگانه نمره (-5 - 2 - 3
 )0داده میشود ( .)50تقوی در ایران ،صلاحیتهای روانسنجی
این پرسشنامه را با استفاده از سه روش روایی همزمان ،همبستگی
خرده آزمونها با نمره کل و تحلیل عوامل بررسی کرده است .نتایج
تحلیل عاملی حاکی از وجود عوامل افسردگی ،اضطراب ،اختلال در

کارکرد اجتماعی و علائم جسمانی در این پرسشنامه است .پایایی
پرسشنامهی سلامت عمومی بر اساس سه روش بازآزمایی ،دو نیمه
سازی و آلفای کرونباخ بررسی و به ترتیب ضرایب پایایی ،0/00
 0/13و  0/10برای نمرهی کلی این پرسشنامه به دست آمده است
(.)50
شیوه تکمیل پرسشنامهها :در این پژوهش بعد از
تصویب طرح و اخذ کد اخلاق ،طراحی اینترنتی پرسشنامهها انجام
شد .بعد از تأیید ،لینک پرسشنامه از طریق شبکههای اجتماعی
(تلگرام ،واتساپ ،اینستاگرام) و پیامک برای افراد و گروهها فرستاده
شد .در اول پرسشنامه ،هدف از انجام کار ذکر گردیده بود تا
پرستاران با رضایت آگاهانه پرسشنامه را تکمیل و ارسال کنند .در
این مطالعه کلیه اصول اخلاقی از جمله محرمانگی اطلاعات افراد
شرکتکننده در پژوهش ،رضایت آگاهانه مبنی بر تکمیل
پرسشنامهها و اختیار خروج از مطالعه رعایت شد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSS 16تجزیه و تحلیل شد .برای ارائه یافتهها از آمار
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و تعداد ،درصد) و آمار استنباطی
(آزمونهای تی تست و کای اسکوئر) استفاده شد P<0.05 .از نظر
آماری معنیدار درنظر گرفته شد.
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مشخصات دموگرافیک
جنسیت
تاهل

شاغل در مرکز کووید11-
مواجهه با بیمار مبتلا به کووید 11

مرکز کووید11-

مرکز غیرکووید11-

تعداد کل

مقدار پي

)5/6(5
)10/4( 62
)20/6(50
)61/0(44
)5/6(5
)0/00(0
)41/2(35
)10/0(32
)13/0( 11
)6/3(4

)0/1( 1
)15/1( 14
)23/0(54
)05/2(42
)3/4(2
)5/0(5
)53/6(0
)06/4(15
)12/1( 35
)40/1(20

)4/1( 6
)11/5( 556
)26/2(32
)00/1(06
)2/1(3
)0/0(5
)32(31
)60(03
)03/0( 10
)26/2(32

0/4
0/6

0/0005
0/0005

جدول .2-میانگین نمره کل سلامت روان در پرستاران شاغل در مرکز درگیر کووید 51-و غیر درگیر
متغیر

مرکز

تعداد

میانگین (انحراف معیار)

وضعیت سلامت روان

کووید51-
غیر کووید51-

60
62

62/60 ±55/05
61/04 ±52/00

t-test for Equality of Means

t=-1.481, df=115
p-value=0.141

جدول .9-مقایسه وضعیت شدت سلامت روان در پرستاران شاغل در مرکز درگیر کووید 51-و غیر درگیر
متغیر

شدت سلامت روان

وضعیت سلامت روان

خفیف ()40-23
متوسط ()60-45
شدید ()04-60

مرکز کووید11-

غیرکووید11-

تعداد کل

نتیجه آزمون

)%1(3
)%35/0(51
)%63/3(30

)%1/3(3
)%50/1(50
)%00/2(44

)%1/5(6
)%24/0(21
)%00/5(02

3.157=Chi-Square
Df=2
p-value=0.206

جدول .1-مقایسه حیطه های سلامت روان در پرستاران شاغل در مرکز درگیر کووید 51-و غیر درگیر
متغیر
علائم جسماني
علائم اضطرابي
کارکرد اجتماعي
علائم افسردگي

پرستاران مرکز کووید11-
انحراف معیار
میانگین

51/00
51/14
55/16
51/30

3/00
4/05
3/01
2/41

بحث
یافتههای این مطالعه که با هدف بررسی و مقایسه وضعیت
سلامت روان در پرستاران شاغل در مرکز درگیر با کووید 51-با
سایر مراکز درمانی انجام شد ،نشان داد که پرستاران شاغل در مرکز
درگیر از سلامت روان خیلی کمبرخوردار هستند و بین سلامت روان
پرستاران شاغل در مرکز درگیر کووید51-و غیردرگیر تفاوت آماری
معناداری وجود نداشت.
با توجه به اینکه مطالعات روانشناختی در ارتباط با همهگیری
بیماری کووید  51اندک میباشد و از طرفی سلامت روان ترکیبی
از سلامت جسمانی و روانی میباشد که اختلال در هر یک از این
ابعاد بر ابعاد دیگر تأثیر میگذارد ( )6لذا در مطالعه حاضر

پرستاران مراکز غیرکووید11-
انحراف معیار
میانگین

56/62
56/01
53/03
51/50

3/10
4/22
2/16
2/12

مقدار پي

0/241
0/546
0/016
0/610

شاخصهای سلامت روان شامل اضطراب ،افسردگی و کارکرد
اجتماعی مورد بحث قرار گرفت .در مطالعه حاضر شاخص افسردگی
در پرستاران بالا گزارش شد که در همین راستا مطالعه لی و
همکاران ( )2020که به بررسی سلامت روان بر روی پزشکان و
پرستاران بیمارستانی در ووهان چین در طی انتشار بیماری کووید-
 51انجام شد ،نشان داد که کارکنان مراقبتهای پزشکی درجه
بالایی از علائم افسردگی و اضطراب را تجربه میکنند و وضعیت
سلامت روان آنان در معرض خطر میباشد ( .)25که با مطالعه حاضر
در یک راستا میباشد .همچنین نتایج پژوهش حاضر با مطالعه koh
و همکاران که در طی اپیدمی بیماری سارس در سنگاپور انجام
شده نیز مطابقت دارد که گزارش نمودند بیش از نیمی از پرستاران
2020, Volume 22, Issue 11
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مونث (تعداد(درصد))
مذکر (تعداد(درصد))
مجرد
متاهل
بدون همسر(جداشده)
بدون همسر(فوت شده)
بله (تعداد(درصد))
خیر (تعداد(درصد))
بله (تعداد(درصد))
خیر (تعداد(درصد))
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جدول .1 -مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش

 / 5510داوری نیا مطلق قوچان و همکاران

نتایج کلی این مطالعه نشان داد که سطح سلامت روان در
پرستاران در زمان همهگیری بیماری کووید  51مناسب نمیباشد.
با توجه به اینکه پرستاران بیشترین تعامل و ارتباط درمانی را با
بیماران دارند و نیز از نظر فراوانی ،نسبت به سایر کادر درمان تعداد
بسیار بیشتری را به خود اختصاص میدهند ،اختلال در سلامت روان
آنها منجر به آسیب جدی به بدنه نظام سلامت خواهد شد زیرا بروز

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.11.1145

مجله طب نظامي

دوره  ،22شماره  ،11بهمن 1911

نتیجهگیری
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( )%16استرس را گزارش کردهاند (.)22
در مطالعه  Wuو همکاران که روی بهداشت روان پرسنل
درمان درگیر انتشار ویروس سارس در سال  2005ارائه شده حدود
42درصد از پرسنل سطوح بالایی از علائم استرس را گزارش
کردهاند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد (.)23
ماهیت مبهم بیماری و تغییر مداوم علایم بالینی میتواند
بهعنوان یکی از دلایل اختلال سلامت روان در پرستاران باشد زیرا
برنامهریزی درمانی مناسب و قابل پیشبینی را نمیتوان برایش
متصور بود و در نتیجه آنها ممکن است خود را در برابر بیماری
غیرتوانمند تلقی کنند و از سوی دیگر نگران ابتلای خود و مخصوص ًا
خانوادههایشان بوده که این موضوع میتواند باعث بروز مشکلات
روانی گردد.
در مطالعه حاضر شاخص اضطراب در پرستاران شاغل در مرکز
کووید51-نسبت به پرستاران در سایر مراکز بالاتر بود که در همین
راستا در مطالعه نعمتی و همکاران که با هدف بررسی میزان
اضطراب پرستاران در مواجهه با بیماری کووید  51انجام شد ،نتایج
نشان داد که سطح اضطراب ناشی از بیماری کووید  51بالا میباشد
( .)2در مطالعهی دیگری هانگ و همکاران نشان دادند که سطح
اضطراب ناشی از کووید 51-در پرستاران در مقایسه با سایر
گروههای شغلی بالاتر میباشد و بیشتر در معرض آسیب سلامت
روان میباشند ( )24و با نتایج مطالعه حاضر همراستا میباشد .که
علت این افزایش اضطراب در پرستاران به خاطر تماس مستقیم با
بیماران مبتلا به کووید  51میباشد .در یک مطالعه مقطعی که Liu
و همکاران بر روی پرسنل پزشکی در کشور چین در طی انتشار
کووید 51-انجام دادند ،مشخص شد میزان  00درصد افراد
اضطراب شدید را تجربه کرداند .همچنین ،بررسی نتایج مطالعه
فوق نشان داد پرسنلی که در تماس مستقیم با بیماران آلوده به
کووید 51-هستند نسبت به افرادی که در تماس مستقیم با این
بیماران نیستند دارای شاخص اضطرابی بیشتری هستند که با نتایج
تحقیق حاضر همخوانی دارد ( .)21اضطراب اساسیترین
خصوصیت شرایط بحران میباشدکه باعث میشود ساختارهای
اجتماعی و فردی زندگی دچار آشفتگی گردد .در این شرایط افراد
یکی از اساسیترین نیازهای خود یعنی احساس امنیت را از دست
میدهند و این عدم امنیت موجب اضطراب خواهد شد و بر سلامت
روان افراد جامعه و بهخصوص پرستاران به دلیل قرارگیری در خط
اول مقابله با این بیماری تأثیر منفی خواهد گذاشت ( .)26نتایج
پژوهش حاضر نیز این موضوع را مورد تأیید قرار داده است.
از یافتههای دیگر پژوهش حاضر کاهش سطح کارکرد
اجتماعی پرستاران در زمان شیوع بیماری کووید  51میباشد .در
مطالعه لی و همکاران که به بررسی اختلالات روانی در زمان انتشار
بیماری ابولا پرداختند نتایج نشان داد کارکنان مراقبتهای
بهداشتی و درمانی از برخی از اختلالات روانشناختی مضر همچون
اضطراب و استرس رنج میبرند که میتواند کیفیت فعالیت و

خدماترسانی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد ( .)20همچنین
در مطالعه چرزان و همکاران که با هدف بررسی رابطه صلاحیت
اجتماعی و سلامت روان در پرستاران انجام شد نتایج نشان داد،
کاهش سطح سلامت روان پرستاران بر میزان صلاحیت و کارکرد
اجتماعی آنان تأثیر منفی میگذارد ( .)20این یافتهها با نتایج مطالعه
ما همخوانی دارد و نشاندهنده ارتباط مستقیم سلامت روان با
عملکرد اجتماعی پرستاران است که میتواند بر کیفیت روابط
اجتماعی پرستار با بیمار و سایرین تأثیر داشته باشد .صادقی یارندی
و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که شیوع بیماری کووید-
51میانگین امتیاز مسئولیتپذیری سلامت در بین افراد را افزایش
داده است و کارکنان نسبت به حفظ سلامتی خود حساستر شدهاند.
به علاوه مشخص گردید در طی شیوع بیماری کووید51-میزان
روابط بینفردی بهطور قابل توجهی کاهش یافته است .از جمله
دلایل آن میتوان به ترس از ابتلا به این بیماری و همچنین حفظ
فاصله اجتماعی بهمنظور جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری اشاره
نمود .علاوه بر این ،در برخی مطالعات نیز مشخص شده است که
در غیاب روابط بینفردی ،افسردگی و اضطراب به احتمال زیاد به
وجود آمده و یا وضعیت آن وخیمتر خواهد شد (.)21
یافتههای مطالعات قبلی نشان داده است که فعالیت بدنی افراد
در طول شیوع بیماریهای ویروسی مانند  H1N1کاهش مییابد،
در حالی که مرور تحقیقات مربوط به تمرینات بدنی و عفونتهای
ویروسی نشان میدهد که ورزشهای هوازی منظم و با شدت
متوسط ( )VO2 max% 65-80سیستم ایمنی بدن را افزایش و
سطح استرس را کاهش میدهد ( .)30در این مطالعه که در زمان
شیوع بیماری کووید  51انجام شد به جهت رعایت اصول بهداشتی
و فاصلهگذاری اجتماعی جمعآوری اطلاعات به صورت غیرحضوری
و با استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی انجام شد که میتواند
یکی از نقاط قوت مطالعه حاضر باشد .از محدودیتهای مطالعه
حاضر میتوان به استفاده از پرسشنامه خوداظهار جهت گردآوری
اطلاعات اشاره کرد که حالات روحی پرستاران میتوانست بر نحوه
پاسخدهی آنها تأثیرگذار باشد .همچنین تفاوتهای فردی واحدهای
مورد پژوهش نیز میتواند بر درک آنها مؤثر باشد که بدین منظور
پیشنهاد میشود در مطالعات آتی از سایر روشهای گردآوری
اطلاعات مانند مصاحبه استفاده شود.
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 این مطالعه با حمایت معاونت پژوهشی:تشکر و قدرداني
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و با کد اخلاق مصوب
 بدین وسیله از. انجام شدIR.MEDSAB.REC.1399.039
 همچنین پژوهشگران.این حمایت مالی تشکر و قدردانی میشود
بر خود لازم میدانند از تمامی پرستاران شهر سبزوار که در این
 از مرکز تحقیقات بالینی.مطالعه شرکت کردند تشکر نمایند
بیمارستان واسعی سبزوار نیز به دلیل همکاریهای لازم صمیمانه
.تشکر میگردد
 همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله:نقش نویسندگان
،یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر
.مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

-علایم روانی باعث افت کیفیت مراقبت و نحوه خدمترسانی می
 از طرفی اختلال در بهبود به موقع بیماران قطعا باعث افزایش.گردد
طول مدت بستری و به دنبال آن افزایش هزینههای تحمیلی بر
مردم و دولت خواهد شد و نظم اقتصاد سلامت و بلکه کشور را متأثر
 بر اساس این نتایج پیشنهاد میشود با توجه به سطح.مینماید
در سطح جهان و میزان تلفات51 گستردگی شیوع بیماری کووید
ناشی از این بیماری و امکان درگیری بیشتر پرستاران نسبت به
 تمهیدات لازم برای،سایرین به اختلالات روانشناختی و اضطراب
حفظ و ارتقای سلامت روان پرستاران از قبیل معاینات و مشاورههای
 تقویت،منظم روان و برگزاری جلسات متعدد برای افزایش روحیه
 استفاده از برنامههای،باورهای فکری و ارزشی و نیز انگیزه کاری
 فرهنگی و مذهبی همراه با اعطای امتیازات ویژه،مفرح ورزشی
 بنابراین.مالی و غیرمالی در راستای ارتقاء رتبه شغلی صورت گیرد
بر اساس نتایج مطالعات ارائه شده به نظر میرسد رسیدگی و حفظ
سلامت روان کارکنان مراقبتهای پزشکی در طی مواجهه با بیماران
 از اهمیت بسیار بالایی51 -عفونی مسری و همچنین بیماری کووید
.برخوردار است
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