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agents have been changed during the history from electronic performance support
systems to tutoring systems and have moved towards human-like avatars; now,
following the development of artificial intelligence and its usage in learning, they
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studies were all experimental studies written in English. The keywords of
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educational agent and pedagogical agent have been used to search articles.
Results: Based on the search strategy and following deleting the items that either
could not be accessed to the full version of the article or the abstract did not
contain complete information, on one side and was not related to the research
questions on the other side, 30 articles were reviewed. Findings showed that
educational agents in different situations take on different roles such as coach,
specialist, facilitator, motivator, feedback, etc., and these roles have a positive
effect on learners' learning outcomes and behaviors.
Conclusion: The educational factor can positively influence learning outcomes as
well as learners' behaviors by taking on various roles such as feedback, motivator,
facilitator, instructor, etc. Therefore, to design e-learning environments, it is
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مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :کرونا ویروس خانواده بزرگ از ویروس ها هستند که ممکن است باعث عفونت های تنفسی از

اصیل پژوهشی

سرماخوردگی گرفته تا بیماری های شدیدتر مانند مرس و سارس شوند .یکی از عواملی که در روزهای اخیر
اضطراب زیادی ایجاد کرده است اضطراب مرتبط با ویروس کرونا است .با توجه به شرایط و ویژگی های

پيشينه پژوهش

محیطی که پرسنل درمانی با بیماران کرونا در ارتباط هستند ،هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان اضطراب

تاریخ دریافت99/06/01 :

پرسنل درمانی در مواجهه با پاندمی ویروس کرونا جدید(کوید )19-می باشد.

تاریخ پذیرش99/06/30 :

كلمات كليدي
اضطراب
پرسنل درمانی
کرونا ویروس
کووید19-

روش كار :در این مطالعه توصیفی – مقطعی  204نفر از پرسنل درمانی شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی
و درمانی شهرستان جهرم که در مواجهه یا عدم مواجهه با این بیماری بودند ،به صورت نمونه گیری سرشماری در
سال 1399وارد مطالعه شدند .ابزار جمع آوری اطالعات در این مطالعه شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و
پرسشنامه مقیاس اضطراب کرونا ویروس( )CDASبود .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار SPSS
نسخه  21و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
نتايج :میانگین نمره میزان اضطراب پرسنل درمانی بیمارستانها در زمان پاندمی ویروس کرونا جدید (کوید)19-
در شهرستان جهرم  29/85درصد بوده است .همچنین در پرسنل درمانی میانگین نمره عالئم روانی ()%41/91
باالتر از عالئم جسمانی ( )%12/80گزارش شد .نمره اضطراب ،عالئم روانی و جسمانی در زنان به صور
معنیداری باالتر از مردان مشاهده شد ( .)p<0.05بین متغیرهای دموگرافیک ،متغیرهای جنسیت ،سابقه خدمت و
تعداد اعضای خانوار با اضطراب ارتباط وجود دارد (.)p>0/05
نتيجه گيري :بر اساس نتایج مطالعه ارائه شده به نظر می رسد رسیدگی و حفظ سالمت روان کارکنان مراقبت
های پزشکی در طی مواجه با بیماری عفونی مسری از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .این مهم در مورد

10.22038/HMED.2020.51423.1076

پزشکان و پیراپزشکان از اهمیت بیشتری برخوردار می یابد .ضرورت دوره های بازآموزی برای پزشکان و
پیراپزشکان به صورت مجازی با هدف آموزش و سالمت روان برگزار گردد.
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مقدمه
کرونا ویروس خانواده بزرگ از ویروس ها هستند که

هستند در معرض آسیب پذیری بیشتری نسبت به این

ممکن است باعث عفونت های تنفسی از سرماخوردگی

ویروس قرار می دهد( .)6ترس و استرس با تحریک

گرفته تا بیماری های شدیدتر مانند مرس و سارس شوند.

هیپوتاالموس در مغز و به دنبال آن افزایش ترشح هورمون

اخیراً این ویروس به نام  COVI D-19نام گذاری شده است

کورتیزول از قشر غده فوق کلیه و تحریک اعصاب

که شیوع ویروس جدید از دسامبر سال  2019در ووهان

سمپاتیک در سراسر بدن در کوتاه مدت برای مقابله بدن با

چین آغاز شد ( .)1در حال حاضر ویروس COVI D-19

عوامل استرس زا سودمند است( .)7اما اگر این ترس و

پاندمیک یا جهانگیر شده و در حال گسترش در همه

استرس و پاسخ بدن یعنی افزایش سطح کورتیزول و

کشورها است( .)2مناطق با موارد  COVI D-19تأیید شده،

تحریک سمپاتیک در درازمدت باقی بماند مخرب بوده و

توسط سازمان بهداشت جهانی شامل :آفریقا ،قاره آمریکا،

منجر به تضعیف سیستم ایمنی و کاهش توان بدن در مبارزه

مدیترانه شرقی ،اروپا ،آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام

با بیماری ها از جمله کرونا می شود( .)8اضطراب به حالتی

غربی است( .)3کرونا ویروس در ایران نیز شیوع پیدا کرد و

در فرد اشاره می کند که به موجب آن ،وی بیش از حد

به سرعت سالمت روان و جسمی را به خطر انداخت .عالئم

معمول درباره وقوع رخدادی وحشتناک در آینده ،نگران و

بیماری این ویروس از خفیف تا شدید متغیر است .عالئم و

ناراحت است( .)9اضطراب پیامدهای آسیب زایی دارد از

نشانه های عفونت شامل تب ،سرفه و مشکل در تنفس است

جمله  :اطمینان نداشتن فرد به توانایی خود در کنترل

( .)4روش های کنترل و درمان این بیماری محدود بوده

احساس ها ،واکنشهای اضطرابی و نیز اداره تکالیف زندگی

ولی در حال حاضر مهمترین روش مقابله با آن پیشگیری و

به نحو مطلوب( .)10تحقیقات کمی در مورد تجربیات

جلوگیری از ویروس است( .)5یکی از عواملی که در

اضطراب در بیماران مبتال به عالئم تنفسی شدید انجام شده

روزهای اخیر اضطراب زیادی ایجاد کرده است اضطراب

است ( .)11اضطراب در مورد  COVI D-19شایع است و به

مرتبط با ویروس کرونا است .همه افراد جامعه احتمال دارد

نظر می رسد بیشتر به دلیل ناشناخته بودن و ایجاد ابهام

این اضطراب را تجربه کنند؛ اما یکی از گروه هایی که

شناختی در افراد درباره این ویروس است .ترس از ناشناخته

ممکن است این اضطراب را به میزان شدیدتر تجربه کنند

ها ادراک ایمنی را در انسان کاهش می دهد و همواره برای

کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی هستند؛ چرا که

بشر اضطراب زا بوده است .درباره  COVI D-19همچنان

مراقبتهای پزشکی ،کارکنان مراقبت های بهداشتی را در

اطالعات کم علمی نیز این اضطراب را تشدید می کند

شرایطی که میزبان افراد مبتال یا مشکوک به ویروس کرونا

( .)12اضطراب می تواند باعث شود افراد نتوانند اطالعات
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درست و غلط را تشخیص دهند ،بنابراین ممکن است آن ها

کرونا جدید در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی

در معرض اخبار نادرست قرار بگیرند ( .)13بیشتر تحقیقات

شهرستان جهرم می باشد.

بر اضطراب بیماران تمرکز دارند .اما واقعیت آن است که

روش كار

در زمان همه گیری یک بیماری مانند کرونا ،ترس از
بیماری و ترس از مرگ ،در کنار آشفتگی فعالیت های
روزمره ،موجب می شود تا افراد سالم نیز با اضطراب

در این مطالعه توصیفی – مقطعی  204نفر از
پرسنل درمانی شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و
درمانی شهرستان جهرم ،به صورت نمونه گیری سرشماری
در سال  1399وارد مطالعه شدند .پژوهشگران پس از اخذ

بیماری درگیر شوند( .)14برای مثال پژوهش  Royو

معرفی نامه رسمی از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

همکاران نشان داد که میزان نگرانی سالمتی و اضطراب

جهرم و دریافت کد اخالق(،)IR.JUMS.REC.1399.046

افراد در طول بیماری کرونا زیاد است ( .)15کریمی و

به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان جهرم مراجعه کرده و

ایزدی ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که با کاهش
استرس ،اضطراب و افسردگی میزان سالمت روان و سالمت

پرسشنامه ها را پخش و جمع آوری نمودند .معیارهای ورود
به مطالعه شامل :سن باالی  18سال ،رضایت برای شرکت
در مطالعه ،پرسنل درمانی شاغل در بیمارستان ها و مراکز

عمومی افزایش می یابد( .)16نتایج پژوهش  Liو همکاران

بهداشتی و درمانی شهرستان جهرم اعم از طرحی،

نشان داد که افزایش ویروس کرونا باعث افزایش هیجان

قراردادی ،شرکتی و پیمانی و رسمی و معیارهای خروج از

های منفی مثل اضطراب ،افسردگی و عصبانیت و کاهش

مطالعه شامل :عدم همکاری برای شرکت در مطالعه و

هیجان های مثبت مثل شادکامی شد ( .)17ترس از ابتال به

تکمیل ناقص پرسشنامه ها بود .ابزار جمع آوری اطالعات
در این مطالعه شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و

بیماری کروناویروس جدید و مرگ در پی آن از جمله

پرسشنامه مقیاس اضطراب کرونا ویروس( CDAS:

چالش های استرس زایی است که کارکنان مراکز بهداشتی

 )Corona Disease Anxiety Scaleبود .اطالعات

و درمانی روزانه با آن روبه رو هستند ،بنابراین الزم و

دموگرافیک در این مطالعه شامل :سن ،جنسیت ،وضعیت

ضروری است که آموزش های الزم در برخورد با بیمار

تاهل ،میزان تحصیالت ،محل زندگی ،سابقه کار ،تعداد

مشکوک به کرونا ویروس جدید به صورت مداوم و پیوسته
تکرار شود .نهادینه کردن نکات ایمنی شخصی در ضمیر

افرادی که در خانه با هم زندگی میکنید ،سابقه مسافرت
داخلی یا خارجی در یک ماه گذشته ،ابتال به بیماری کرونا
و نوع استخدام بود .جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع

پرسنل درمانی گرو آموزش جنبه های پزشکی در مقابله با

ویروس کرونا در کشور ایران از پرسشنامه  CDASاستفاده

اضطراب ناشی از شرایط ایجاد در پی اپیدمی کرونا ویروس

شد .نسخه نهایی این ابزار دارای  18گویه و  2مؤلفه عامل

جدید است ( .)18بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی

است .گویه های  1تا  9عالئم روانی و گویه های  10تا 18

میزان اضطراب پرسنل درمانی در مواجهه با اپیدمی ویروس

عالئم جسمانی را می سنجد .این ابزار در طیف  4درجه ای
لیکرت (هرگز=  ،0گاهی اوقات=  ،1بیشتر اوقات=  2و
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همیشه=  )3نمره گذاری گردید .بنابراین بیشترین و کمترین

وآزمون رگرسیون چندگانه برای پیشبینی اضطراب پرسنل

نمره ای که افراد پاسخ دهنده در این پرسشنامه کسب می

مورد مطالعه بر اساس متغیرهای دموگرافیک در سطح معنی

کنند بین  0تا  54بود .نمرات باال در این پرسشنامه نشان

داری  p<0.05صورت گرفت.

دهنده سطح باالتری از اضطراب در افراد است .پایایی این

نتايج

ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل
اول(آلفا=  ،)%879عامل دوم(آلفا=  )%861و برای کل
پرسشنامه(آلفا= )%919بدست آمد .جهت بررسی روایی
محتوایی سؤاالت پرسشنامه به  5روانشناس با تجربه ارائه
گردید .از میان  23گویه سواالت پرسشنامه 18 ،گویه تائید
شد ( .)19تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار
آماری  spssنسخه  21و همچنین با استفاده از آزمون های
آماری توصیفی(فروانی ،میانگین ،درصد) و آزمون های

از  204نفر پرسنل شرکتکننده ،اکثریت زن ،متأهل،
زیر  40سال و دارای تحصیالت لیسانس بودند .سابقه تقریب ًا
نیمی از آنها کمتر از  5سال و وضعیت استخدام 63.7
درصد از آنها رسمی و پیمانی بوده است .تنها  8.3درصد
از آنها در دوران کرونا سابقه مسافرت داشتند و 17.2
درصد از آنها دارای سابقه ابتال در خانواده خود بودند
(جدول )1

آماری استنباطی( ،Ancovaواریانس برون-گروهی)
جدول  :1توصیف خصوصیات دموگرافیک پرسنل بالینی شرکتکننده در مطالعه
درصد

فراوانی

29.9%

متغیر

61

مجرد

وضعیت تأهل

70.1%

143

متأهل

42.6%

87

ویالیی

محل سکونت

57.4%

117

آپارتمان

28.9%

59

دونفر

27.9%

57

سه نفر

31.9%

65

11.3%

23

پنج نفر و بیشتر

91.7%

187

خیر

8.3%

17

بلی

82.8%

169

خیر

17.2%

35

بلی

درصد

فراوانی

74.5%

متغیر

152

زن

جنسیت

25.5%

52

مرد

46.6%

95

کمتر از 30

سن

41.2%

84

 30تا  40سال

11.8%

24

 41تا  50سال

0.5%

1

باالی  50سال

چهار نفر

47.5%

97

کمتر از  5سال

تعداد افراد خانوار

سابقه مسافرت
سابقه ابتال به کرونا
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25.0%

51

 5تا  10سال

14.2%

29

 11تا  15سال

13.2%

27

باالی  15سال

3.4%

7

دیپلم

1.5%

3

فوقدیپلم

68.1%

139

لیسانس

7.8%

16

فوقلیسانس

19.1%

39

دکتری

41.2%

84

رسمی

22.5%

46

پیمانی

2.0%

4

شرکتی

12.7%

26

قراردادی

21.6%

44

طرحی

سابقه خدمت

تحصیالت

وضعیت استخدام
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جدول  2میانگین نمره میزان اضطراب پرسنل درمانی

درصد بوده است .نمره پایینتر نشاندهنده میزان اضطراب

بهصورت نمره خام بر اساس مقیاس پرسشنامه و نمره تبدیل

کمتر است .همچنین در پرسنل درمانی میانگین نمره عالئم

یافته بهصورت درصد نشان داده شده است .میانگین نمره

روانی ( )%46.91باالتر از عالئم جسمانی ( )%12.80گزارش

میزان اضطراب پرسنل درمانی بیمارستانها در زمان پاندمی

شد (جدول .)2

ویروس کرونا جدید (کوید )19-در شهرستان جهرم 29.85
جدول  :2میانگین نمره میزان اضطراب پرسنل درمانی بیمارستانها در زمان پاندمی ویروس کرونا جدید (کوید)19-
میانگین نمره خام

میانگین نمره از 100

اضطراب

16.12

29.85

عالئم روانی

12.67

46.91

عالئم جسمانی

3.46

12.80

نتایج تجزیه و تحلیل آماری در جدول  3نشان داد نمره

سایر خصوصیات دموگرافیک و اضطراب ارتباط معنی دار

اضطراب ،عالئم روانی و جسمانی در زنان به صور

مشاهده نشد.

معنیداری باالتر از مردان مشاهده شد ( .)p<0.05اما بین
جدول  :3میانگین نمره میزان اضطراب پرسنل درمانی برحسب خصوصیات دموگرافیک
عالئم .جسمانی

متغیر

جنسیت
سن

سابقه
خدمت

تحصیالت

وضعیت
استخدام

p

عالئم .روانی

میانگین

انحراف
معیار

زن

3.89

4.39

مرد

2.19

2.47

کمتر از 30

3.77

3.44

 30تا  40سال

2.93

4.41

 41تا  50سال

4.21

4.88

12.79

باالی  50سال

4.0

-

10.0

0/009
0/317

p

میانگین
13.74

5.55

9.52

5.17

13.77

5.65

11.42

5.67
5.84

17.00

.

10.00

13.46

6.16
4.68

13.94
14.86

9.96

18.00

9.41

8.14

5.27

10.43

7.59

12.33

6.66

14.00

9.00

5.90

16.50

9.63

4.50

14.44

8.25

13.62

5.47

16.62

7.04

11.68

4.92

14.50

7.84

14.02

5.28

17.35

7.06

کمتر از 5
سال

3.66

 5تا  10سال

2.69

3.04

11.25

 11تا  15سال

3.07

4.50

11.79

5.93

باالی  15سال

4.59

4.81

13.41

5.52

دیپلم

2.29

2.43

فوقدیپلم

1.67

2.89

لیسانس

3.72

4.42

12.79

فوق لیسانس

3.13

4.60

11.31

دکتری

3.00

2.42

رسمی

2.82

3.55

پیمانی

3.33

2.77

0/674

0/173

اضطراب

انحراف
معیار

4.12

0/215

p
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0/001
0/052

0/108

0/174

0/128

میانگین

انحراف
معیار

17.63

9.14

11.71

7.07

17.53

8.23

14.35

9.48
9.78
.

17.11

9.36
7.15

0/001
0/099

0/117

0/426

0/200
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وضعیت
تاهل
محل
سکونت
تعداد افراد
خانوار

شرکتی

2.00

2.16

12.25

4.03

14.25

5.85

قراردادی

4.23

6.26

11.77

7.93

16.00

13.32

طرحی

4.48

4.43

13.70

6.09

18.16

9.84

مجرد

3.07

3.29

12.67

5.87

15.72

8.33

متأهل

3.61

4.35

12.71

5.71

16.32

9.35

ویالیی

3.80

5.01

12.83

6.27

16.62

10.51

آپارتمان

3.20

3.16

12.55

5.36

15.74

7.77

دونفر

3.85

3.34

13.58

5.99

17.42

8.37

سه نفر

4.05

4.97

13.37

5.41

17.42

9.69

چهار نفر

3.11

3.75

12.09

5.57

15.18

8.76

پنج نفر و
بیشتر

1.96

3.75

10.22

5.91

12.17

8.75

خیر

3.57

4.19

12.75

5.78

16.31

9.19

بلی

2.24

1.60

11.76

5.53

14.00

6.72

خیر

3.46

3.89

12.70

5.45

16.16

8.62

بلی

3.43

4.82

12.51

7.12

15.91

10.93

سابقه
مسافرت
سابقه
ابتال به
کرونا

0/632
0/290
0/143

0/195
0/965

0/511
0/731
0/066

0/501
0/864

76

0/775
0/494
0/056

0/313
0/884

تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که  %17/6از واریانس

اضطراب ارتباط وجود دارد ( )p>0/05و این متغیرها

اضطراب پرسنل ،تحت تأثیر متغیرهای دموگرافیک و مابقی

پیشبینی کننده اضطراب پرسنل مورد مطالعه میباشند .اثر

ناشی از متغیرهای دیگر است .با توجه به جدول  4میتوان

متغیرهای جنس ( ،)β=-0/289و سابقه خدمت (،)β=0/290

دریافت که مدل مورد نظر معنادار میباشد (p-value 0/05

تعداد افراد خانوار ( )β=-0/226بر اضطراب پرسنل مورد

<) .ضرایب بتا ،نشان داد که از بین متغیرهای دموگرافیک،

مطالعه معنیدار میباشد.

متغیرهای جنسیت ،سابقه خدمت و تعداد اعضای خانوار با
جدول  :4پیشبینی اضطراب پرسنل مورد مطالعه بر اساس متغیرهای دموگرافیک
متغیر مستقل

بتا

T

p-value

فاصله اطمینان %95

ثابت

-

3.496

0.001

()10/13 ،37/02

جنسیت

-0.289

-4.315

0.001

()-8/69 ،-3/24

سن

-0.216

-1.745

0.083

()-5/93 ،0/36

سابقه خدمت

0.290

2.229

0.027

()0/28 ،4/61

تحصیالت

0.114

1.421

0.157

()-0/43 ،2/67

وضعیت استخدام

0.161

1.843

0.067

()-0/063 ،1/89

وضعیت تاهل

0.022

0.285

0.776

()-2/56 ،3/42

محل سکونت

-0.070

-0.897

0.371

()-4/083 ،1/53

تعداد افراد خانوار

-0.226

-2.854

0.005

()-3/45 ،-0/63

سابقه مسافرت

-0.073

-1.037

0.301

()-6/93 ،-2/16

سابقه ابتال به کرونا

-0.024

-0.368

0.713

()-3/70 ،2/54
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اضطراب و استرس ابتال به کرونا ویروس جدید (کووید )19-در پرسنل درمانی

بحث و نتيجه گيري

نتایج این پژوهش نشان داد میانگین نمره میزان اضطراب

انتشار کووید  19به دلیل سرعت انتقال آن که از

پرسنل درمانی بیمارستانها در زمان پاندمی ویروس کرونا

ویژگی های این ویروس است باعث ایجاد یک وضیعت

جدید (کوید )19-در شهرستان جهرم  29.85درصد بوده

اورژانس در بهداشت جهانی در کمتر از چند ماه در سراسر

است .مطالعه  Mishraو همکاران نشان داد که متخصصان

کشورهای جهان شده است .این بیماری واگیردار نه تنها

بهداشت ،از آگاهی بهتر و نگرش مثبت تری نسبت به همه

سبب نگرانی هایی در ارتباط با سالمت جسمی همگانی

گیری¬ها برخوردار هستند و غالباً اضطراب کمتری را

شده بلکه سبب بروز تعدادی از بیماری های روانشناختی نیز

تجربه می کنند( )23که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی

می شود .بنابراین بر اساس نتایج مطالعات ارائه شده به نظر

دارد .در تحقیق دیگر که در اپیدمی سارس در هنگ کنگ

می رسد رسیدگی و حفظ سالمت روان کارکنان مراقبت

انجام شده است کارکنان مراقبت های پزشکی از درجه

های پزشکی در طی مواجه با بیماری عفونی مسری از

اضطراب بیشتری بعد از تماس مستقیم با بیماران آلوده شده

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .ابتالی پرسنل درمانی به

به سارس رنج می برند( .)24اضطراب اساسی ترین

کرونا ویروس جدید یک خطر بالقوه برای برهم زدن

خصوصیت شرایط بحران بوده و در ایجاد آن پیش بینی

سالمت روان و ایجاد استرس در سایر افراد تیم درمان

ناپذیری آینده بیشترین سهم را داراست( .)25البته می توان

میشود و در چنین مواقعی تیم درمانی از نظر امنیت شغلی

به این شرایط ترس از بیمار شدن ،ترس از مرگ ،ترس از

احساس خطر می کند بنابراین تعبیه آموزش های مفید و

مشکالت مادی و از دست دادن شغل و مانند آن را هم

کاربردی برای تیم درمانی الزم و ضروری به نظر می رسد.

اضاافه نمود .بنابراین اضطراب بر سالمت روان افراد جامعه

امروزه کوید  19عامل تهدیدآمیز جهان است و به یک

مخصوصا تیم درمانی مراقب از بیماران کوید  19تأثیر منفی

نگرانی بین المللی تبدیل شده است ( .)20این بیماری همه

می گذارد(.)26

گیر ،یک اورژانس جهانی است ( .)21کارکنان سالمت به

نتایج پژهش حاضر نشان داد در پرسنل درمانی میانگین نمره

خصوص پرستاران و پزشکان با بیماران آلوده تماس نزدیک

عالئم روانی ( )%46.91باالتر از عالئم جسمانی ()%12.80

دارند و نقش مهمی در کنترل عفونت دارند¬ .تأثیر این

می باشد .که همسو با نتایج مطالعه  Suو همکاران می باشد

بیماری غالباً شدید است که ممکن است تأثیر منفی بر

که نشان داد که بروز عالئم روانپزشکی با سن جوانتر و

سالمتی افراد داشته باشد .ترس و اضطراب به بیماری همه

حمایت کمتر خانواده مرتبط است¬ ( .)27فقدان حمایت

گیر تبدیل شده است که بر رفتار افراد در جامعه تأثیر می

اجتماعی منجر به اضطراب و افسردگی بیشتر به ویژه در

گذارد( .)22از این رو ،این مطالعه با هدف بررسی میزان

شرایط کاری پرخطر می شود( .)28پژوهشی در چین نشان

اضطراب پرسنل درمانی در مواجهه با پاندمی ویروس کرونا

داد که  ٪53.8از شرکت کنندگان ،اثرات روانی شیوع

جدید در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان

ویروس کرونا را متوسط یا شدید ارزیابی کرده اند٪16/5 ،

جهرم انجام شده است.

افراد عالئم افسردگی شدید را گزارش کرده اند و ٪28/8
عالئم اضطراب شدید را نشان دادند( .)29محققان دریافتند
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که در زمان شیوع ویروس کرونا احساسات منفی مانند

مختلف آن ،تعبیه و برگزاری جلسات آموزشی جهت تکرار

اضطراب ،افسردگی و عصبانیت افزایش می یابد ،در حالی

و ارتقاء نکات ایمنی و رعایت پروتکل های بهداشتی از

که احساسات مثبت و رضایت از زندگی کاهش می

جمله فعالیت هایی است که با رفع سواالت متداول میتواند

یابد( .)17بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات قبلی که

به کاهش اضطراب ناشی از فعالیت در محیط های درمانی

در زمان انتشار بیماری سارس و ابوال به دست آمده است،

کمک کند.

کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی از برخی از

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پرسنل درمان شهرستان

اختالالت روانشناختی مضر همچون اضطراب ،ترس و

جهرم در مراکز مختلف ،سطح مناسب و پایینی از اضطراب

استرس رنج می برند که می تواند کیفیت فعالیت و خدمات

در برابر کروناویروس جدید را نشان دادند که ممکن است

رسانی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد(.)30-31

جنبه های مثبتی بر کارکرد سازمانی آنها داشته باشد اما نیاز

در یک مطالعه مقطعی که بر روی پرسنل پزشکی در کشور

به آموزش مداوم روش های حفاظتی در برابر بیماری و

چین در طی انتشار کووید  19انجام شده نشان می دهد

افزایش علم کارکنان در مورد آن ،همچنان حس می گردد

میزان شیوع اضطراب حدود  12/5درصد بود که 10/35

که باید در دستور کار قرار گیرد.

درصد افراد اضطراب خفیف 1/36 ،درصد اضطراب متوسط
و حدود  ./78درصد اضطراب شدید تجربه کرده اند.

تقدير و تشكر:

هنگامی که اضطراب بر جمعیت بیشتری تأثیر می گذارد،

این طرح حاصل از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم

ممکن است منجر به ایجاد وحشت شود و منجر به

پزشکی جهرم با کد اخالق IR.JUMS.REC.1399.046

فرسودگی منابع شود .همچنین می تواند به محدودیت هایی

می باشد .از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه

در فعالیت های روزمره منجر شود ،رفتارهای اجتنابی باعث

شهرستان جهرم بدلیل تامین هزینه ای مالی و کمک در

اجتماعی شدن محدود ،خوددرمانی می شود .به دلیل

اجرای این مطالعه تقدیر و تشکر می شود.

اضطراب ،افراد شیوه زندگی و اصالحات رژیم غذایی
مختلفی را که تحت تأثیر قرار گرفته اند ،اتخاذ می کنند.

تضاد منافع:

این ها ممکن است بر سالمت روان تأثیر منفی بگذارد .از

نویسندگان این مقاله هیچ گونه تضاد منافعی را ذکر نکردند.

این رو ،مقابله با مشکالت سالمت روان در شرایط بیماری
همه گیر بسیار مهم است(.)32
با وجود نتایج مطالعه حاضر که سطح نسبتا پایینی از
اضطراب را در پرسنل درمانی نشان داد ،مطالعات گسترده
تری برای پایش رفتار های محافظتی پرسنل در برابر پاندمی
و ارتباط آن با سطح اضطراب مورد نیاز است .با این وجود
انجام آموزش و باز آموزی مستمر در موردرفتار های
ناشناخته و جدید کرونا ویروس جدید و همچنین عالئم
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