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ABSTRACT
Introduction: Considering the challenges that COVID-19 disease has created in
human life, the study of its various dimensions is one of the topics of interest
today. Considering the important role of nurses in combating this disease, in this
study we examined the level of knowledge and job stress of nurses working in
COVID-19 and non-COVID-19 wards and their relationship with each other.
Materials & Methods: We assessed the awareness and job stress of 215 nurses
working in COVID-19 wards and also 142 nurses working in other wards in
Imam-Reza and Ghaem hospitals in Mashhad, using a researcher-made
questionnaire as well as the JRTI questionnaire.
Results: The mean score of nurses' knowledge was 68.19 ± 17.44. The level of
knowledge of nurses working in COVID-19 ward was significantly higher than
nurses working in other wards (p = 0.002). The mean score of job stress in nurses
was 58.82± 13.17 and there was no significant difference between job stress of
nurses working in COVID-19 wards and nurses working in other wards (p =
0.134). There was a negative relationship between awareness and job stress of
nurses (r = -0.14, p = 0.007).
Conclusion: Increasing the level of nurses 'awareness reduces their job stress,
which shows the importance of increasing nurses' awareness about COVID-19
disease by providing appropriate training.
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1

 1استادیار ،دکتری آمار زیستی،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ایران.
 2استادیار ،دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 3دانشیار ،دکتری اقتصاد سالمت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :شیوع پاندمی کووید ،19-فشار کاری مضاعفی را به کادر درمان ،به خصوص پرستاران وارد نموده است

مقاله اصیل پژوهشی

که موجب نگرانی و استرس زیادی گردیده است .به نظر میرسد میزان استرس شغلی پرستاران با سطح آگاهی آنان
از کووئید 19-مرتبط باشد .در این مقاله برآنیم به بررسی میزان آگاهی و استرس شغلی پرستاران شاغل در

پيشينه پژوهش

بخشهای کووید 19-و غیرکووید 19-و ارتباط آنها با یکدیگر بپردازیم.

تاریخ دریافت1400/01/04 :

روش كار :میزان آگاهی و نیز استرس شغلی تعداد  215پرستار شاغل در بخشهای کووید 19-و نیز تعداد 142

تاریخ پذیرش1400/03/28 :

پرستار شاغل در سایر بخشها که به صورت غیراحتمالی از دو بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهد در سال

كلمات كليدي

 1399انتخاب شده بودند با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و نیز پرسشنامه استاندارد  JRTIمورد بررسی

آگاهی

قرار گرفت.

استرش شغلی

نتايج :میانگین نمره آگاهی پرستاران  68/19±17/44بود .میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش کووید 19-به

آموزش

طور معناداری باالتر از پرستاران شاغل در سایر بخشها بود ( .)p=0.002میانگین نمره استرس شغلی در پرستاران

کووید19-

 58/82±13/17بود و تفاوت معناداری بین استرس شغلی پرستاران شاغل در بخشهای کووید 19-و پرستاران

پرستار

شاغل در سایر بخشها مشاهده نشد ( .)p=0.134رابطه آماری معنادار معکوس بین نمره آگاهی و نمره استرس
شغلی مشاهده شد (.)r=-0.14, p=0.007
نتيجهگيري :افزایش میزان آگاهی پرستاران سبب کاهش استرس شغلی ایشان میشود که این موضوع اهمیت
افزایش آگاهی پرستاران را در خصوص بیماری کووید 19-از طریق ارائه آموزشهای مناسب نشان میدهد.

10.22038/HMED.2021.56543.1139

نحوه ارجاع بهاين مقاله

Jamali J, Tabatabaei S, Yousefi M, Ghavami V, Comparison of job stress of nurses working in COVID-19 ward and other
wards and its relationship with their level of knowledge about COVID-19. Horizon of Medical Education Development.
2022;13(2):50-60

*نویسنده مسئول :وحید قوامی
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،13شماره ،2تابستان 1401

ایمیلghavamiv@mums.ac.ir :

تماس05131892704 :

http://hmed.mums.ac.ir

مقایسه استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش کووید ۱۹-و سایر بخش ها و ارتباط آن با سطح آگاهی ایشان از بیماری کووید۱۹-

مقدمه
بیماری سندرم حاد تنفسی  2019که از آن با عنوان

دشوارتر از شرایط عادی خواهد بود .در چنین شرایطی

کووید 19-یاد میگردد ،به عنوان یک بیماری پاندمیک

استخدام نیروهای جوان و انتقال پرستاران از سایر بخشها به

مطرح و کلیه نقاط جهان ،از جمله ایران را تحتالشعاع آثار

بخشهای درگیر کووید 19-میتواند جزئی از سیاستهای

و عوارض خود قرار داده است .تعداد بیماران درگیر بیماری

مدیریتی باشد( .)6پرستارانی که با چنین سیاستی در

کووید 19-در سراسر جهان بیش از ششصد و بیست میلیون

بخشهای کووید 19-مشغول به فعالیت شدهاند ،ممکن

و در ایران بیش از هفت میلیون و پانصد هزار مورد میباشد

است به اندازه پرستاران متخصص ،به عنوان مثال در

و از طرفی مرگ و میر ناشی از این بیماری در جهان بیش از

بیماریهای عفونی ،تجربه و مهارت نداشته باشند و عدم

سه میلیون و سیصد هزار و در ایران بیش از هفتاد و پنج هزار

مهارت کافی منجر به عواقبی مانند عزت نفس پایین،

نفر گزارش شده است( .)1تجربیات بیماریهای عفونی قبلی

کارایی کمتر و استرس در پرستاران شود ( .)7میزان شیوع

از جمله سندرم تنفسی خاورمیانه ( )MERSنشان داده

عالئم استرس در بین پزشکان ،پرستاران و کارکنان خدمات

است که شیوع این گونه بیماریها ،اثرات کوتاه مدت و

بهداشتی که در بخشهای کووید19-درگیر بودند را بین

بلند مدت زیادی بر سالمت روان کارکنان به ویژه بخش

 11تا  73/4درصد گزارش کردهاند ،که این عالئم پس از 1

بهداشت و درمان میگذارد ،به طوری که با شروع

تا  3سال در بین  10تا  40درصد ادامه داشت ( .)6همچنین

 ،MERSعالئم ترس و اضطراب بالفاصله در کارکنان

عالئم افسردگی در بین  27/5تا  50/7درصد ،عالئم

ظاهر شد (.)3 ،2

بیخوابی در دامنهای بین  17/3تا  75/3درصد و میزان

شغل پرستاری از جمله مهمترین مشاغل حوزه درمان

استرس شغلی در بازه  18/1تا  80/1درصد گزارش شده

میباشد که به دلیل درگیری مستقیم با بیماری ،پایش،

است( .)6در یک مطالعه فراتحلیل ،میزان شیوع استرس و

کنترل و حفظ سالمت جسمانی و روانی پرستاران از اهمیت

اضطراب در کارکنان خدمات بهداشتی  22/8و 23/2درصد

بسیار باالیی برخوردار است( .)4پرستاران هنگام ارائه

گزارش شده است( .)8در مطالعه فراتحلیل دیگر ،میزان

خدمات به بیماران مبتال به کووید 19-در معرض انتقال

شیوع استرس ،اضطراب و افسردگی به ترتیب 31/9 ،29/6

عفونت به خود یا خانوادههایشان هستند .بار روانی ناشی از

و  33/7درصد بیان شده است(.)9

این خطر ،فشار کار زیاد ،مسایل اقتصادی-سیاسی حاکم بر

کار در شرایط بحرانی از جمله زمان شیوع پاندمی

جامعه میتواند تاثیرات مخرب بسیاری بر پرستاران و

کووید ،19-نیاز به تجربه و مهارت دارد و فقدان این

عملکرد آنان در ارائه خدمات داشته باشد .به همین دلیل

ویژگیها باعث ایجاد استرس و کاهش کارایی در کارکنان

تالشهای متعددی برای تهیه تجهیزات حفاظتی-بهداشتی،

میشود .میزان استرس در شاغلین بخشهای کووید 19-به

انجام تستهای تشخیصی ،افزایش تعداد نیروها و ارائه

طور معناداری بیش از سایر بخشها گزارش شده است(.)10

آموزشها و راهنماییهای عملی صورت گرفته است (.)5

میزان شیوع اضطراب و افسردگی قبل از شیوع کووید19-

با توجه به افزایش تقاضا برای مراقبتهای بهداشتی در
پاندیمیها ،مدیریت مراکز درمانی در چنین شرایطی

به ترتیب  33و  28درصد و بعد از آن  56و  55درصد بیان
شده است(.)10
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در سندرم تنفسی خاورمیانه ( ،)MERSکارکنان

آزمون  %80و اندازه اثر استاندارد متوسط ( )dبرابر ،0/33

پزشکی معتقد بودند که اقدامات حمایتی و آموزشهای

حجم نمونه کلی  288نفر محاسبه شد که با لحاظ نمودن 20

صورت گرفته برای محافظت از سالمت روان آنها در

درصد ریزش حجم نمونه نهایی  360نفر تعیین شد که با

کاهش تأثیرات منفی سالمت روان کارکنان مفید بوده

خارج نمودن پرسشنامههای ناقص تعداد  357پرسشنامه

است( .)11بنابراین به نظر میرسد باید اقدامات الزم برای

مورد تحلیل قرار گرفت .سپس پرسشنامههای استرس شغلی

مدیریت وضعیت بحرانی ،کاهش سطح استرس کارکنان و

 item JRTI-12و پرسشنامه آگاهی محقق ساخته به

جلوگیری از کاهش کیفیت کاری آنان صورت گیرد تا به

صورت آنالین در پرسالین طراحی و لینک آن در

رضایت بیمار و پرستار و در نتیجه نتایج بالینی مطلوب دست

گروههای پرستاری موجود در بیمارستانهای امام رضا(ع) و

یابیم .اما الزمه چنین بحثی ،برآوردی دقیق از میزان شیوع

قائم(عج) قرار گرفت.

استرس در بین پرستاران است تا با توجه به نتایج آن بتوانیم
اقدامات بیان شده را اجرائی نمائیم.

معیار ورود به مطالعه ،اشتغال به کار به عنوان پرستار
در یکی از بیمارستانهای امام رضا(ع) و قائم(عج) در بازه

ارتقاء میزان دانش و آگاهی پرستاران پیرامون این

زمانی اجرای مطالعه و تمایل به شرکت در مطالعه بود .در

بیماری میتواند منجر به انجام اقدامات پیشگیرانه در

این مطالعه افرادی که داروی روان پزشکی خاص مصرف

جلوگیری از گسترش کووید 19-شود .میزان آگاهی در

میکردند و یا دارای بیماری روانی خاصی بودند ،از مطالعه

بین پرستاران را در عربستان  83/2درصد گزارش

خارج گشتند .کلیه مالحظات اخالقی الزم در حین انجام

نمودهاند( .)12همچنین میزان آگاهی در کارکنان بخشهای

پژوهش از قبیل محرمانه نگهداشتن اطالعات وکسب

بهداشتی در اتیوپی  73/8درصد بوده است (.)13

رضایت آگاهانه آزمودنیها برای شرکت در مطالعه رعایت

در این مطالعه برآنیم استرس شغلی پرستاران شاغل در

شد .در ابتدای پرسشنامه آنالین ،نحوه انجام این پروژه و

بخشهای کووید 19-و غیرکووید 19-بیمارستانهای امام

اهداف انجام آن به تفضیل توضیح داده شد و افراد با

رضا(ع) و قائم(عج) مشهد را ارزیابی کنیم و ارتباط آن را با

رضایت آگاهانه و درصورت تمایل به تکمیل پرسشنامه

سطح آگاهی ایشان از بیماری کووید 19-بسنجیم.

اقدام نمودند .نحوه طراحی پرسشنامه به گونهای بود که
امکان تکمیل پرسشنامه برای هر فرد از یک دستگاه تنها

روش كار

یک بار امکانپذیر بود .در خصوص استرس شغلی از

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع

پرسشنامه  12گویه  JRTIاستفاده شد .تمامی سؤاالت،

مقطعی است .جامعه آماری پژوهش ،پرستاران شاغل در

شش گزینه ای با گزینه های کامال مخالفم( ،)1مخالفم(،)2

بیمارستانهای امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهد در سال 1399

کمی مخالفم( ،)3کمی موافقم( ،)4موافقم( )5و کامالً

شامل  2200پرستار بودند .اطالعات مورد نیاز این مطالعه با

موافقم( )6بود و نمره باالتر نشاندهنده استرس شغلی باالتر

استفاده از نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس انجام شد .با

بود .روایی و پایایی این پرسشنامه توسط ووتن و همکاران

استفاده از روش تعیین حجم نمونه مبتنی بر اندازه اثر

مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است که بر اساس نتایج به

استاندارد ،با لحاظ نمودن خطای نوع اول معادل  ،0/05توان

دست آمده مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر
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 0/87و برای خرده مقیاسهای کارایی ،بارکاری و طراحی

مرکزی و پراکندگی ،جهت تحلیل دادهها از آزمونهای تی

سازمانی به ترتیب  0/83 ،0/78و  0/72گزارش شده

مستقل ،کای دو ،ضریب همبستگی و مدل رگرسیون خطی

است( .)14همچنین در خصوص پرسشنامه محقق ساخته،

استفاده شد .نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون

جهت روایی محتوا مجموعه اولیه سؤاالت مبتنی بر مقاالت

کلوموگروف اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت .سطح

و نیز سایت بهداشت جهانی تهیه و در اختیار  10متخصص

معناداری آزمونها  0/05لحاظ شد .پژوهش حاضر مورد

از رشتههای آمار زیستی ،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

تأیید کمیته منطقهای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی با

و پرستاری قرار گرفت و با استفاده از  CVIو  CVRتعداد

کد  IR.MUMS.REC.1399.003است.

 12سؤال چهار گزینهای مورد تأیید نهایی قرار گرفت

نتايج:

(میانگین کلی  CVIو  CVRبه ترتیب  0/94و 0/90

از تعداد  357پرستار مورد مطالعه با میانگین سنی

محاسبه شد) .همچنین همسانی درونی نیز بر اساس کودر

 36±8سال ،اکثریت آنها زن ( ،)%75متأهل ( ،)%77لیسانس

ریچاردسون با نقطه برش  0/7مورد بررسی قرار گرفت.

( ،)88%دارای رابطه استخدامی رسمی/رسمی آزمایشی

نمرات آگاهی و استرس از  100نمره محاسبه شدند.

( )40%بودند .تعداد  215نفر از پرستاران ( )%60در بخش

دادهها پس از جمعآوری با استفاده از نرم افزار

کووید 19-شاغل بودند .سایر مشخصات دموگرافیک

 SPSSدر دو قالب توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار

پرستاران مورد مطالعه در جدول  1آمده است.

گرفتند .پس از توصیف دادهها با استفاده از شاخصهای

جدول :1اطالعات جمعیت شناختی جامعه پژوهش
متغیر
جنسیت
وضعیت تاهل
سطح تحصیالت

نوع استخدام

سابقه خدمت

فعالیت در بخش کووید-
19

رده
زن
مرد
مجرد
متاهل
لیسانس
فوق لیسانس
طرحی
قراردادی
پیمانی
رسمی /رسمی آزمایشی
زیر  5سال
 5تا  10سال
 10تا  15سال
بیش از  15سال
خیر

تعداد (درصد)
)%75( 268
)%25( 89
)%23( 83
)%77( 274
)%87( 312
)%13( 45
)%17( 62
)%19( 67
)%24( 85
)%40( 142
)% 23/5( 84
)%23( 82
)% 23/5( 84
)%30( 107
)%40( 142

بله

)%60( 215

میانگین نمره آگاهی پرستاران  68/19±17/44بود .در
میان سؤاالت مربوط به آگاهی پرستاران ،سؤال مرتبط با دفع

زبالههای بیماران کووید19-کمترین میزان پاسخ صحیح را
به خود اختصاص داد (جدول .)2
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جدول :2نرخ پاسخگویی صحیح پرستاران به سواالت پرسشنامه آگاهی از بیماری کووید19-
سوال
راه اصلی انتقال ویروس از فردی به فرد دیگر چیست؟
ب) از طریق تماس با سطوح آلوده
الف) قطرات تنفسی

پاسخ
الف
ج) خون بیمار

(درصد)
)73%( 261

د) ادرار بیمار

کدام یک از موارد زیر در خصوص زمان اجرای دستوالعمل بهداشت دست سبب جلوگیری از انتقال ویروس به پرسنل
بهداشتی میشود؟
الف) پس از تماس با بیمار
ب) بالفاصله پس از تماس دست با مایعات بدن
ج) قبل و بعد از پوشیدن و درآوردن لباس های حفاظتی از جمله دستکش و ماسک
د) تمام موارد
کدام تجهیزات حفاظت شخصی بایستی توسط پرسنلی که بیماران مبتال با مشکوک به کووید 19-در ارتباط هستند،
پوشیده شود؟
د) تمام موارد
ج) محافظ چشم
ب)گان
الف) دستکش و ماسک N-95
کدام مورد در خصوص پرستارانی که به صورت تصادفی در حین مراقبت بهداشتی از یک بیمار کووید 19-با ترشحات یا
مایعات تنفسی وی تماس داشته اند ،صحیح است؟
الف) انجام تست کووید 19-و ادامه به کار در صورت منفی بودن نتیجه
ب) توقف ارائه خدمات درمانی و قرنطینه به مدت  14روز از زمان تماس حفاظت نشده با بیمار
ج) انجام تست بیماری کووید19-
د) ب و ج
در خصوص پرستاری که همواره در زمان مراقبت از بیمار کووید 19-تجهیزات حفاظت فردی را اعم از گان ،ماسک،
دستکش یک بار مصرف و محافظ چشم مورد استفاده قرار نداده است ،کدام مورد صحیح است؟
الف) توقف ارائه خدمات درمانی و قرنطینه به مدت  14روز از زمان تماس حفاظت نشده با بیمار
ب) چک کردن درجه حرارت بدن و عالئم تنفسی به مدت  14روز
ج) انجام تست کووید 19-و قرنطینه به مدت  14روز از زمان تماس حفاظت نشده با بیمار
د) توقف ارائه خدمات درمانی به بیماران کووید19-
کدام مورد در خصوص بستری بیماران کووید 19-و بیماران حاد تنفسی مشکوک به کووید19-صحیح است؟
الف) تحت هیچ شرایطی نبایستی این دو گروه از بیماران در اتاقهای مشترک بستری شوند.
ب) در صورت امکان بایستی در اتاقهای مجزا بستری شوند و در صورت عدم وجود فضای کافی با رعایت حداقل یک متر
فاصله میان تختها میتوان این دو گروه از بیماران را در یک اتاق بستری نمود.
ج) به دلیل تعداد باالی بیماران و میزان کم فضا و تجهیزات ،بستری این دو گروه از بیماران در اتاقهای مشترک بالمانع
است.
د) به طور کلی بستری این دو گروه از بیماران در یک اتاق بالمانع است.
آیا برای دفع زباله های بیماران کووید 19-و بیماران مشکوک به کووید19-دستورالعمل خاصی وجود دارد؟
الف) بلی بایستی مجزای از سایر زباله های عفونی دفع شوند.
ب) خیر همانند سایر زباله های عفونی دفع میشوند.
ج) هنوز در خصوص نحوه دفع زبالههای بیماران کووید 19-قطعیتی وجود ندارد.
د) دستورالعمل نحوه دفع بیماران کووید 19-از سایر بیماران حتی بیماران مشکوک به کووید 19-متفاوت است.
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در میان متغیرهای مورد بررسی تنها متغیرهای جنسیت

زن از مرد بیشتر بود و پرستاران شاغل در بخش کووید19-

( )p=0.01و اشتغال در بخش کووید ( )p=0.002دارای

دارای آگاهی بیشتری در خصوص بیماری نسبت به سایر

رابطه معنادار با آگاهی بودند به نحوی که آگاهی پرستاران

پرستاران بودند(جدول .)3

جدول :3نمره آگاهی از بیماری کووید 19به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی
متغیر

جنسیت
وضعیت تاهل
سطح تحصیالت

نوع استخدام

سابقه خدمت

فعالیت در بخش کووید19-

رده

تعداد

میانگین (انحراف معیار)

مرد

89

)19/15( 63/88

زن

268

)16/58( 69/72

مجرد

83

)16/86( 68/64

متاهل

274

)17/60( 68/14

لیسانس

312

)17/35( 68/76

فوق لیسانس

45

)17/65( 64/76

طرحی

62

)15/34( 67/51

قراردادی

67

)17/96( 65/46

پیمانی

85

)20/70( 67/73

رسمی /رسمی آزمایشی

142

)15/73( 70/22

زیر  5سال

84

)16/20( 68/20

 5تا  10سال

82

)19/05( 66/72

 10تا  15سال

84

)18/84( 67/47

بیش از  15سال

107

)15/88( 70/09

خیر

142

)19/36( 64/34

بلی

215

)15/52( 70/83

آماره آزمون ()P-value
(*)0/01

2/64
0/003
1/62

2/94

1/68

3/064

(*)0/998

(*)0/105

($)0/402

($)0/641

($)0/002

میانگین نمره استرس شغلی در پرستاران 58/82±13/17

آماری میان آگاهی و استرس شغلی وجود دارد به نحوی که

بود و زنان به طور معناداری دارای استرس شغلی پائینتری

با افزایش نمره آگاهی نمره استرس شغلی پائین میآید

نسبت به مردان بودند ( .)p=0.031پرستاران دارای

( .)r=-0.14, p=0.007همچنین نتایج مدل رگرسیون

تحصیالت لیسانس نسبت به فوقلیسانس دارای استرس

خطی نشان داد که وضعیت شاغل بودن در بخش کرونا

پائینتری بودند ()p=0.018؛ تفاوت معناداری بین استرس

تأثیر معناداری بر استرس شغلی پرستاران ندارد

شغلی پرستاران شاغل در بخشهای کووید 19-و پرستاران

(.)p=0.386

شاغل در سایر بخشها مشاهده نشد(.)p=0.134
ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که رابطه معنادار
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بحث و نتيجه گيري
پرسنل مراقبتهای بهداشتی به ویژه پرستاران که در
خط مقدم مبارزه با کووید 19-قرار دارند ،به دلیل درگیری

و بعد از همهگیریهای قبلی نظیر  MERSو SARS
صورت گرفته بود نرخ باالی استرس شغلی در پرستاران
قابل مشاهده بود(.)20-18

مستقیم با بیماران ،سطح قابل توجهی از استرس را تجربه

از لحاظ آماری تفاوت معناداری میان استرس شغلی

میکنند .بنابراین پایش ،کنترل و حفظ سالمت روانی

پرستاران شاغل در بخشهای کووید 19-و پرستاران شاغل

پرستاران بسیار حائز اهمیت است .در این مطالعه میزان

در دیگر بخشها مشاهده نشد .دلیل این امر را شاید بتوان

آگاهی و استرس شغلی پرستاران بخشهای کرونا و

در شیوع باالی کووید 19-در ایران ،احساس خطر پرستاران

غیرکرونا ارزیابی شده و ارتباط آن با یکدیگر سنجیده شد.

در خصوص ویروس کرونا به دلیل فعالیت در محیط

در این مطالعه ،میزان آگاهی پرستاران در ارتباط با

بیمارستان (حتی اگر در بخش کرونا فعالیت نداشته باشند)،

بیماری کووید 19-در سطح متوسط (با نمره  68/19از )100

احتمال وجود بیماران بدون عالمت و احتمال تجهیزات

ارزیابی شد که مشابه مطالعات پیشین بود ( .)16 ،15 ،4در

آلوده در سایر بخشها توجیه نمود .دالیل استرس شغلی در

مطالعه ابراهیمی و همکاران ،بیش از نیمی از پرستاران

پرستاران در زمان شیوع کووید ،19-قرار گرفتن در معرض

( 56/5درصد) دانش خوبی در مورد منابع و روشهای

بیماران مبتال ،ابتالی خود یا بستگان به بیماری ،مرگ و میر

انتقال ویروس ،عالئم پیشآگاهی ،عالئم بیماری،

بیماران ،عدم وجود لوازم محافظ شخصی ،کمبود تجهیزات

روشهای درمان و میزان مرگ و میر ناشی از کووید19-

پزشکی و دارو ،عدم وجود درمان مناسب و درماندگی در

داشتند( .)4در اکثر مطالعات ،منابع اطالعاتی پرستاران

معالجه بیماران ،نظرات و سیاستهای مختلف در بیماری و

شبکههای اجتماعی ،سایتهای سازمانهای بهداشتی و

روشهای درمان آن ذکر شده است( .)21مطالعات پیشین

رسانههای اجتماعی بوده است (.)17 ,4

بیانگر استرس باالتر پرستاران نسبت به سایر مشاغل از جمله

به طور کلی نمره استرس شغلی در پرستاران در زمان

معلمان ،دانشجویان و کارگران در حین پاندیمی کووید19-

پاندیمی کووید 19-در سطح متوسط ( 58/82از )100

بوده است ( .)27-22پرستاران دارای تحصیالت لیسانس

ارزیابی شد که با مطالعات دیگر همخوانی داشت(,10 ،8-5

نسبت به فوقلیسانس دارای استرس پائینتری بودند که دلیل

 .)17مقاالت مروری و متاآنالیز صورت گرفته میزان استرس

این امر را میتوان در دانش باالتر افراد تحصیل کرده

در بین مراقبتهای بهداشتی از جمله پرستاران را در زمان

جستجو کرد .با وجود معناداری رابطه بین میزان آگاهی و

شیوع کووید 19-را  22/8و  28درصد گزارش کرده اند(،8

استرس شغلی ،اما شدت این رابطه ضعیف ارزیابی شد

 .)10مطالعات گذشته نشان داده است که میزان استرس

( .)r=-0.14, p=0.007دلیل این امر را میتوان در

شغلی در بین پرستاران زن دارای وضعیت اقتصادی-

افزایش قابل توجه رسانهها و شبکههای اجتماعی به این

اجتماعی پایینتر ،بیشتر از سایر مشاغل در بین مراقبین

بیماری و افزایش دانش عمومی پرستاران دانست(.)4

بهداشتی بوده است .در مطالعه حاضر ،زنان به طور معناداری

نمونهگیری صورت گرفته در این مطالعه مبتنی بر وب

دارای استرس شغلی پائینتری نسبت به مردان بودند که با

بود که جزء نمونهگیریهای غیراحتمالی میباشد؛ از

مقاله لو و همکاران همخوان نبود( .)10در مطالعاتی که طی

آنجائیکه نتایج نمونهگیریهای غیراحتمالی ،از قابلیت
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مقایسه استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش کووید ۱۹-و سایر بخش ها و ارتباط آن با سطح آگاهی ایشان از بیماری کووید۱۹-

کمتری برای تعمیمپذیری به جامعه برخوردارند پیشنهاد

تقدير و تشكر:
نویسندگان این مقاله از تمامی پرستاران شاغل در

میگردد در مطالعات آینده از روشهای نمونهگیری احتمالی
استفاده گردد.

بیمارستانهای امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهد به دلیل

قرارگیری در موقعیتهای تنش زا از جمله فعالیت در

همکاری در انجام این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را

بخشهای مرتبط با بیماران کووید ،19-میتواند سبب

دارند .این مقاله با کمک مالی معاونت پژوهشی دانشگاه

تضعیف سیستم ایمنی ،پیدایش اختالالت روانی و کاهش

علوم پزشکی مشهد در قالب طرح تحقیقاتی با کد 981854

کارایی پرستاران گردد .وجود استرس شغلی در پرستاران

انجام شد.

منجر به کاهش سالمت جسمی ،روانی و عملکرد اجتماعی
آنان میگردد؛ بنابراین به نظر میرسد باید مداخالت

تضاد منافع:

آموزشی مناسب و هدفمند با هدف کاهش میزان استرس

در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود نداشته است.

شغلی در پرستاران در نظر گرفته شود .همچنین استفاده از
تکنیکهای آرام سازی ،تغذیه سالم ،خواب و استراحت
کافی ،ورزش منظم ،سبک زندگی سالم و آموزش اصول
ایمنی و احتیاط الزم در مواجه با مبتالیان میتواند در
کاهش استرس شغلی پرستاران مفید باشد ( .)29 ,28میتوان
این آموزشها را از طریق فضاهای مجازی و آموزش راه
دور و با استفاده از متخصصان روانشناختی پیگیری کرد.
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