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Introduction: Professors and medical and paramedical students who are serving 

internships in hospitals affiliated to medical universities are always at risk of 

contracting infectious diseases. Considering the internship units in person, the 

purpose of this study is to investigate the effect of educational webinars on the 

level of knowledge related to COVID- 19 and familiarity with self-care methods 

in professors and students of Ahvaz Faculty of Rehabilitation Sciences. 

Materials & Methods: This is a cross-sectional study in the first semester of the 

academic year 1399-1400. Sampling method was as sample available. One day 

before the internship, a one-day educational webinar was held in Adobe Connect 

for fourth year undergraduate students of Ahvaz University of Rehabilitation 

Sciences and their professors and a researcher-made online questionnaire was 

used before and after the webinar. 

Results: Students' familiarity with self-care methods before and after the webinar 

showed a significant difference (mean difference = 1.48 p = 0.001). Also, the 

mean score of teachers' familiarity with self-care methods before the webinar was 

significantly higher than students (p = 0.013). 68% of students and 47% of 

professors reported high satisfaction with the training program. In addition, 56% 

of students and 51% of professors stated the need for such training programs. 
Conclusion: Considering the fact that about one year has passed since the corona 

virus entered the country, although there is an acceptable level of knowledge 

about COVID- 19 disease in professors and students, but it seems that Self-care 

methods should be one of the priorities of university and college officials during 

the pandemic. 
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خود  یبا روش ها ییو آشنا 19-دیبر سطح دانش مرتبط با کوو یآموزش ناریوب ریتأث یبررس

 اهواز یدانشکده علوم توانبخش انیو دانشجو دیدر اسات یمراقبت

مجید  ،5مریم سعادت ،4معصومه حسینی بیدختی ،3محمدجعفر شاطرزاده یزدی ،2نگین مرادی، *1ندا اورکی فر

 9مریم دلفی ،8درسا حامدی ،7م اهوازخدیجه گی ،6روانبخش

 .رانیشاپور اهواز ،اهواز ،  ا یجند ی، دانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش ، ،یوتراپیزیفگروه ار،یاستاد 1
 .رانیشاپور اهواز ،اهواز ،  ا یجند ی، دانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش ، یگفتاردرمان گروهار،یدانش 2 

 .رانیشاپور اهواز ،اهواز ،  ا یجند ی، دانشگاه علوم پزشک ی، دانشکده علوم توانبخش ،یوتراپیزیف گروه ار،یشدان 3
 .رانیشاپور اهواز ،اهواز ،  ا یجند ی، دانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش ، گروه گفتاردرمانی، یمرب 4
 .رانیشاپور اهواز ،اهواز ،  ا یجند ی، دانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش ، گروه فیزیوتراپی ار،یاستاد 5
 .رانیشاپور اهواز ،اهواز ،  ا یجند ی، دانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش ، گروه فیزیوتراپی ار،یاستاد 6
 .رانیواز ،اهواز ،  اشاپور اه یجند ی، دانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش ،یوتراپیزیارشد ف یدانشجو، کارشناس 7
 .رانیشاپور اهواز ،اهواز ،  ا یجند ی، دانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش ، ،گروه کاردرمانی یمرب 8
 .رانیشاپور اهواز ،اهواز ،  ا یجند ی، دانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش ، گروه شنوایی شناسی ار،یاستاد 9
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علوم  یوابسته به دانشگاهها یمارستانهایدر ب یکه در دوره کاراموز یراپزشکیو پ یپزشک انیو دانشجو دیاسات مقدمه:

 یقرار دارند. با توجه به برگزار یعفون یهایماریدر معرض خطر ابتال به ب شهیمشغول به خدمت هستند هم یپزشک

بر سطح دانش مرتبط با  یآموزش ناریوب ریأثت یمطالعه بررس نیهدف از ا ،یبه صورت حضور یکاراموز یواحدها

 .باشد یاهواز م یدانشکده علوم توانبخش انیو دانشجو دیدر اسات یخود مراقبت یبا روش ها ییو آشنا 19 دیکوو

به  یری. نحوه نمونه گبود 1400-1399اول سال تحصیلی  مسالیاین پژوهش یك مطالعه مقطعی در ن روش كار:

روزه در بستر ادوب  كی یآموزش ناریوب كی ها،یقبل از شروع دوره کاراموزروز  كیصورت در دسترس بود.  

 كیآنها برگزار شد و  از  دیو اسات زاهوا یدانشکده علوم توانبخش یسال چهارم مقطع کارشناس انیدانشجو یکانکت برا

 .استفاده شد ناریپرسشنامه محقق ساخته برخط قبل و بعد از وب

را نشان  یتفاوت قابل مالحظه ا ناریوب یقبل و بعد از برگزار یخود مراقبت یبا روشها انیدانشجو ییآشنا زانیم نتايج:

خود  یبا روش ها دیاسات ییآشنا طهینمره ح نیانگیم نی(. همچنmean difference = 1.48  p= 0.001داد )

 47و  انیدرصد از دانشجو 68. (p=0.013)بود انیجواز دانش شتریب یبه طور معنادار ناریوب یقبل از برگزار یمراقبت

درصد از  56گزارش کردند. عالوه بر آن،  یبرنامه آموزش نیا یرا از برگزار ییباال یمندتیرضا دیدرصد از اسات

 .اعالم داشتند یآموزش یبرنامه ها نیچن یبرگزار یرا برا یادیضرورت ز دیدرصد از اسات 51و  انیدانشجو

نسبت  یکرونا به کشور، اگر چه سطح دانش قابل قبول روسیاز ورود و کسالیبا توجه به گذشت حدود  نتيجه گيري:

 شیافزا یبرا یآموزش یهابرنامه یرسد طراحیوجود دارد اما به نظر م انیو دانشجو دیدر اسات 19 دیکوو یماریبه ب

مسئوالن دانشگاهها و مورد نظر  یتهایاولو زا دیبا یخود مراقبت یبا روشها یمقطع کارشناس انیدانشجو ییسطح آشنا

 .باشد یدانشکده ها در دوران پاندم

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
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 مقدمه

به  دیجد روسیکرونا و كی، 2019در اواخر دسامبر 

( در شهر COVID -19) 2019 روسیکرونا و یمارینام ب

که در مدت زمان  یشد، به طور داریپد نیووهان چ

قرارداد. در  ریجهان را تحت تأث یکشورها یتمام یکوتاه

دو نفر  یابتال نیاشت، نخستبه گزارش وزارت بهد زین رانیا

شد و پس از آن موارد  دییتأ 2020 هیروف 19در شهر قم در 

 رازیشهرها از جمله تهران، رشت، ش گریدر د یشتریب اریبس

 یماریب نیراه انتقال ا نی. مهمتردیو اهواز مشاهده گرد

که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، از انسان به انسان و  یعفون

 یو قطرات تنفس میتماس مستق ایده و سطوح آلو قیاز طر

(. 1باشد)یصحبت کردن م ایاز سرفه، عطسه و  یاشن یعفون

 (2روز( است ) 14-2روز ) 5 بایتقر یماریب نیدوره نقاهت ا

 روس،یخانواده کرونا و یهاروسیو گریو همانند د

درصد از  99آن تب است که در  یاصل ینیتظاهرات بال

نفس که منجر  ید. سرفه خشك، تنگافتیافراد مبتال اتفاق م

 گریاز د زیشود نیم یتنفس سترسیو سندروم د یبه پنومون

(. در حال حاضر با توجه به 3باشد)یم یماریب نیعالئم ا

کشف شده، تنها از راه درمان  یهاواکسن یینها دییعدم تأ

 (.4شود)یکمك م مارانیبه ب یتیو حما یعالمت

که به  یراپزشکیپو  یپزشک انیو دانشجو دیاسات

 یمارستانهایدر ب یدر دوره کاراموز ینیمنظور آموزش بال

مشغول به خدمت  یعلوم پزشک یوابسته به دانشگاهها

در  شهیمشاغل مرتبط با سالمت، هم گریهستند همانند د

آنها  رایقرار دارند. ز یعفون یهایماریمعرض خطر ابتال به ب

ا افراد مبتال قرار ب كیهستند که در تماس نزد یدافرا نیاول

 19 دیکوو نکهی( .در حال حاضر با توجه به ا5)رندیگ یم

منتقل شود، احتمال  زیاز افراد بدون عالمت ن یتواند حتیم

مطالعه  كی(. در 6است) افتهی شیبرابر افزا نیخطر چند

درصد  29سالمت  نیبه مراقب19 دیکوو یماریانتقال ب زانیم

 نیکه سالمت مراقب است یهی(. بد7شده است ) زارشگ

و در  ستیو خانواده آنها ن مارانیتر از ب تیسالمت، کم اهم

 یبهداشت و درمان برا ستمیس ییو توانا تی، ظرفقتیحق

(. 8دارد) یاعضا بستگ نیبه سالمت ا ینیبال یمراقبتها نیتأم

 یحال که تجربه کاف نیدر ع انیآنکه، دانشجو گرینکته د

 یدر خوابگاهها زندگ ندارند به صورت مستقل و آزاد

(. 9فعال جامعه هستند ) یاز اعضا  نی(. آنها همچن9کنند)یم

 نیدر تأم انیبا توجه به نقش و مشارکت دانشجو نیبنابرا

 یماریب یباال یریانتقال پذ گرید یو از سو مارانیمراقبت ب

گروه را در  نیشده است، ا یکه باعث پاندم  19 دیکوو

قرار داده  یماریو انتقال ب ابتال یمعرض خطر باال برا

رو درک آنها از خطر و نحوه اتخاذ  نی(. از ا10،11است)

 یبر گسترش پاندم یقیتواند اثر عمیم رانهیشگیپ یرفتارها

 حیاست که فقدان اطالعات صح یهی(. بد10داشته باشد)

بدتر  را طیتواند شرا یم تیجمع نیدر ا یماریب نیمرتبط با ا

 (.5کند)

 قیاز طر یحفظ سالمت ندیفرا یبه معن یمراقبت خود

 یماریو ب یناخوش تیریسالم، توجه و مد یرفتارها

مانند دانش،  یعوامل ریتواند تحت تأثیباشد، که میم

. شواهد ردیکننده ها قرار بگ لینگرش، مهارتها، موانع و تسه

 یمنجر به ارتقا سالمت یخود مراقبت شیدهند که افزاینشان م

 نیدهد.  همچنیرا کاهش م یقدامات درمانبه ا ازیشده و ن

 تیرضا شیباعث افزا ،یمرتبط با خود مراقبت یرفتارها

 یمراقبت بهداشت ستمیو ارتقا س یزندگ تیفیبهبود ک افراد،

 ریاز ز یکیبه عنوان  - یفرد ی(. خودمراقبت13شود)یم

آن  یاست که ط یکردیرو -یخود مراقبت یاصل یگروه ها

 ۀنیدارد افراد را در زم یمان سعو در هداشتب ستمیس

توانمند سازد تا عالوه بر حفاظت از سالمت  یخودمراقبت

توجه کنند  زیخود ن رامونیخود به سالمت افراد خانواده و پ

(. تا کنون 14اقدامات الزم را انجام دهند) ازیو در صورت ن
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 یخود مراقبت یدر چند مطالعه سطح دانش، نگرش و روشها

علوم  یدانشگاهها انین و از جمله دانشجودرما میت یاعضا

 یهند و اردن مورد بررس ران،یا ن،یچ یدر کشورها یپزشک

 نیا جی(. بر اساس نتا16, 11،15, 5قرار گرفته است)

دانش  انیها دانشجوطهیاز ح یمطالعات اگر چه در برخ

به  ازیاز موارد ن یاریاند اما در بسرا کسب کرده یضرور

 19 دیکوو یماریمؤثر و متناسب با ب یآموزش یهابرنامه

نسبت  یمقطع کارشناس انیدر دانشجو ازین نیوجود دارد. ا

را نشان داده  یشتریمقاطع باالتر ضرورت ب انیبه دانشجو

 (.16است)

 یرسد برگزاریاشاره شد به نظر م شتریآنچه پ بنابر

ارتقا سطح  ،یآگاه شیبه منظور افزا یآموزش یهابرنامه

خاطر  نانیاطم شیو افزا یخودمراقبت ید رفتارهادانش، بهبو

است  یدر حال نیاباشد.  یضرور اریبس دیو اسات انیدانشجو

 یهابرنامه ریتأث یبه بررس یامطالعه چیکه تا کنون ه

خود  یبا روشها ییبر ارتقا سطح دانش و آشنا یآموزش

 یواحدها ینپرداخته است. با توجه به برگزار یمراقبت

و  دیمواجهه اسات جهیو در نت یصورت حضور به یکاراموز

مختلف  مارانیاهواز با ب یدانشکده علوم توانبخش انیدانشجو

 عهمطال نیوابسته به دانشگاه، هدف از ا یمارستانهایدر ب

بر سطح دانش مرتبط  یآموزش ناریوب یبرگزار ریتاث یبررس

 دیدر اسات یخود مراقبت یهابا روش ییو آشنا 19 دیبا کوو

 د.باش یاهواز م یدانشکده علوم توانبخش انیانشجوو د

 

 روش كار

 مسالیاین پژوهش یك مطالعه مقطعی است که در ن

 یدر دانشکده علوم توانبخش 1400-1399اول سال تحصیلی 

انجام IR.AJUMS.REC.1399.914  اهواز با کد اخالق

جمعیت مورد مطالعه، دانشجویان سال چهارم گرفته است. 

، یکاردرمان ،یوتراپیزیف یهارشته یمقطع کارشناس

مستقر آنها  دیاسات نیو همچن یماندر و گفتار یشناسییشنوا

 یمختلف وابسته به دانشگاه علوم پزشک یمارستانهایدر ب

 شاپور اهواز بود. یجند

 كی د،یو اسات انیدانشجو یآگاه شیمنظور افزا به

 كی، 1399در مهرماه  هایروز قبل از شروع دوره کاراموز

روزه در بستر ادوب کانکت برگزار  كی یآموزش ناریوب

به ارائه مباحث مرتبط با  دیچهار تن از اسات ناریوب نیشد. در ا

انتقال،  ی، راههایماری، عالئم ب19 دیکوو یماریب یمعرف

خود  یهاکنترل عفونت، روش یراهها ،یصیتشخ یروشها

 و ... یفرد زاتیتجه قیو دق منیو کاربرد ا یمراقبت

بود  یاطالعات تیپرداختند. انتخاب سرفصلها، بر اساس اولو

 19 دیکوو یماریدرباره ب ستیبایم انیو دانشجو دیکه اسات

 یزاز آن داشته باشند تا در دوره کارامو یریشگیپ یو راهها

فرصت  نار،یوب انی. پس از پارندیها بکار گمارستانیدر ب

 یرسدست قیپرسش و پاسخ به شرکت کنندگان از طر

 و متن داده شد. یصوت

بر سطح دانش  یآموزش ناریوب ریتأث یبه منظور بررس 

پرسشنامه محقق  كیاز  یخود مراقبت یبا روشها ییو آشنا

استفاده شد و از شرکت  ناریساخته برخط قبل و بعد از وب

شرکت در  یبرا لیکنندگان خواسته شد در صورت تما

 نارید از وبساعت قبل و بع كیحداکثر  یقاتیطرح تحق

. پرسشنامه شامل چهار ندیو ارسال نما لیآن را تکم یآموزش

 كیبخش بود. بخش اول مربوط به اطالعات دموگراف

و سمت(، بخش دوم مربوط به  تیشرکت کنندگان )جنس

سوال( و بخش  4)شامل  19 دیمرتبط با کوو انشسطح د

سوال( بود.  6)شامل  یخود مراقبت یسوم مرتبط با روشها

بود که  یانهیالت بخش دوم و سوم به صورت چهارگزسوا

اشتباه نمره صفر داده  یو به پاسخها 1نمره  حیبه پاسخ صح

شد. بخش چهارم پرسشنامه شامل دو سوال بود که با یم

 یمتوسط، کم( به بررس اد،ی)ز کرتیل اسیاستفاده از مق
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 نیا یاز برگزار دیو اسات انیدانشجو یتمندیرضا زانیم

 یهابرنامه یضرورت اجرا نیو همچن یآموزشبرنامه 

 پرداخت.یآنها م دگاهیاز د 19 دیمرتبط با کوو یآموزش

پژوهش، به منظور تعیین روایی پرسشنامه در  نیا در

از  پرسشنامه در اختیار ده نفر ،یفیبه صورت ک قیمحل تحق

قرار گرفت و با  یاساتید مجرب دانشکده علوم توانبخش

مورد تأیید قرار گرفت. برای  ییجز اریاعمال اصالحات بس

از روش آلفای کرونباخ استفاده  ز،یتعیین پایایی پرسشنامه ن

ده روز  یشد. بدین منظور پرسشنامه تهیه شده در فاصله زمان

آماری توزیع شد و پس از جمع  ینفر از جامعه 20بین 

آوری و بررسی، ضریب آلفای کرونباخ برای آن محاسبه 

 کرونباخ یآلفا بیبه دست آمده ضر جیتاشد. بر اساس ن

بود. به منظور تجزیه و تحلیل  94/0پرسشنامه  کل یبرا

استفاده شد.  SPSS 18این پژوهش از نرم افزار  ایهداده

با  زیها نداده عینرمال بودن توز ،یآمار زیقبل از انجام آنال

-Tآزمون  ازشد.  یبررس لكیروویاستفاده از آزمون شاپ

test  نمرات بخش دوم و سوم  نیانگیم سهیمقا یبرازوجی

 independent sampleو از آزمون  ناریقبل و بعد از وب

T –test نمرات بخش دوم و سوم  نیانگیم سهیمقا یبرا

استفاده شد.  انیو دانشجو دیدو گروه اسات نیپرسشنامه ب

دوم و  بخشنمرات  نیانگیم نیمطالعه آن بود که ب اتیفرض

 انیو دانشجو دیدو گروه اسات نیو ب ناریاز وبسوم قبل و بعد 

 نیدر ا یدار یسطح معن .مشاهده شود یتفاوت معنادار

 در نظر گرفته شد. 05/0مطالعه 

 

 نتايج:

مرد( از دانشجویان  21زن و  42نفر) 63در مجموع 

، یوتراپیزیف یهارشته یسال چهارم مقطع کارشناس

 31 نیو همچن یدرمان و گفتار یشناس یی، شنوایکاردرمان

کردند.  لیآنها پرسشنامه را تکم دی( از اسات12زن و  19) نفر

دوم و  یهاطهیدرصد نمرات کسب شده ح 1جدول شماره 

 د.دهینشان م ناریوب یرا قبل و بعد از برگزار امهسوم پرسشن

 طهیحداکثر نمره آن ح از یبر حسب درصد یخود مراقبت یبا روشها ییدانش و آشنا یهاطهینمرات ح نیانگیم :1جدول

 حداکثر نمرهدرصد کسب شده از  حیطه

 % 75/80 سطح دانش اساتید قبل از وبینار

 % 75/96 سطح دانش اساتید بعد از وبینار

 % 5/75 سطح دانش دانشجویان قبل از وبینار

 % 25/90 سطح دانش دانشجویان بعد از وبینار

 % 66/84 از وبینارآشنایی اساتید با روشهای خود مراقبتی قبل 

 % 93 آشنایی اساتید با روشهای خود مراقبتی بعد از وبینار

 % 83/67 آشنایی دانشجویان با روشهای خود مراقبتی قبل از وبینار

 % 5/92 آشنایی دانشجویان با روشهای خود مراقبتی بعد از وبینار

را  یااوت قابل مالحظهتف pair T-testآزمون  جینتا 

 یتقبخود مرا یبا روشها انیدانشجو ییآشنا زانیم سهیازمقا

 نشان داد ناریوب یقبل و بعد از برگزار

(mean difference = 1.48±0.32 p= 0.001 .)

  independent sampleآزمون  جیبر اساس نتا نیهمچن

T –testبا  ییمره آشنان زانیم نیب ی، تفاوت معنادار

قبل از  دیتو اسا انیدر دانشجو یخود مراقبت یروشها

که  ی(. به طورp=0.013وجود داشت ) ناریوب یبرگزار

 یتخود مراقب یهابا روش دیاسات ییآشنا طهینمره ح نیانگیم

 (.1بود )شکل  انیاز دانشجو شتریب یبه طور معنادار
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 ناریوب یقبل و بعد از برگزار انیو دانشجو دیدر اسات یخود مراقبت یبا روشها یی( نمره سطح دانش و آشنااری)انحراف مع نیانگیم: 1شكل 

 (p<0.05معنادار  ی* تفاوتها)روزه.  كی یآموزش

 
 
 

 
. میانگین )انحراف معیار( نمره سطح دانش و آشنایی با روشهای خود مراقبتی در اساتید و دانشجویان قبل و بعد از برگزاری 1شکل 

 (  p<0.05تفاوتهای معنادار  *(وبینار آموزشی یک روزه. 

 
 

برنامه  نیا یاز برگزار یتمندیرضا زانیخصوص م رد

 دیدرصد از اسات 47و  انیدرصد از دانشجو 68، یآموزش

درصد  56 ن،یرا گزارش کردند. همچن ییباال یمندتیرضا

 یرا برا یادیضرورت ز دیدرصد از اسات 51و  انیاز دانشجو

 .(2)جدول  اعالم داشتند یآموزش یهابرنامه نیچن یبرگزار

 یآموزش یهابرنامه نیچن یو ضرورت اجرا یآموزش ناریوب یاز برگزار انیو دانشجو دیاسات یمندتی)درصد( رضا زانیم: 2جدول 

 کم متوسط زیاد 

 16% 37% % 47 مندی اساتید از برگزاری وبیناررضایت

 7% 25% % 68 مندی دانشجویان از برگزاری وبیناررضایت

 15% 31% % 59 آموزشی از دیدگاه اساتیدهای ضرورت برگزاری برنامه

 16% 33% 51% های آموزشی از دیدگاه دانشجویانضرورت برگزاری برنامه

 

 و نتيجه گيري بحث

، 19 دیمانند کوو یمسر اریبس یماریب كی یبرا

 یبا روشها ییو آشنا یماریارتقائ سطح دانش مرتبط با ب

 یله برامسئ نیاست. ا تیحائز اهم اریبس یخود مراقبت

 یهارشته انیحوزه سالمت، به خصوص دانشجو نیمتخصص

در  یعلوم پزشک یمارستانهایکه در ب یراپزشکیو پ یپزشک
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دارد.  یشتریقرار دارند ضرورت ب مارانیبا ب كیتماس نزد

 انیو دانشجو دیمطالعه حاضر نشان داد سطح دانش اسات

که  یورباشد. به طیم یقابل قبول زانیبه م 19 دیدرباره کوو

دانش مرتبط با  طهیدرصد حداکثر نمره ح 5/75 انیدانشجو

 نیانگیکسب کردند. م ناریوب یرا قبل از برگزار 19 دیکوو

درصد حداکثر  75/80 ناریوب یقبل از برگزار زید نینمره اسات

همسو  یمطالعات قبل جیها، با نتاافتهی نیبود. ا طهیح نینمره ا

با توجه به گذشت حدود  رسدی(. به نظر م10،16باشد)یم

 یبه کشور، سطح دانش کاف روسیو نیسال از ورود ا كی

انتقال، مدت زمان دوره  یراهها ،یماریدرباره عالئم ب

و  انیدانشجو نیآن در ب یصیتشخ یهانقاهت و روش

 وجود دارد. دیاسات

خود  یبا روشها ییآشنا طهینمرات ح نیانگیم یبررس

درصد حداکثر نمره  83/67 انینشان داد که دانشجو یمراقبت

 یبه طور قابل مالحظه ا زانیم نیاند که ارا کسب کرده

%( کمتر  5/92) یآموزش ناریوب ینسبت به بعد از برگزار

 نیب یارتباط منف ،یمطالعات قبل جیاست. بر اساس نتا

 کهیو وقوع خطر وجود دارد. هنگام رانهیشگیپ یهارفتار

احتمال وقوع خطر کاهش  دابی شیافزا رانهیشگیپ یرفتارها

 ستیبا یکاهش وقوع خطرم یبرا نی(. بنابرا5)ابدییم

 شیسالمت افزا نیمراقب نیدر ب رانهیشگیپ یآموزش رفتارها

 19 -دیدر مورد کوو یچون اطالعات فعل ی. به طور کلابدی

 دیافراد با ابدیکه خطر انتقال کاهش ن یتا زمان ست،ناقص ا

از  یریشگیند و تنها راه موثر در پمراقبت از خود را دنبال کن

 قیدق یو اتخاذ روشها ینکات بهداشت تیرعا یماریب نیا

رسد توانمند یرو به نظر م نی(. از ا12باشد)یم یخود مراقبت

مرتبط با شناخت  یآموزش یهابرنامه قیافراد از طر یساز

 قیقرار دادن اطالعات دق اریو در اخت 19 دیکوو یماریب

 گریباشد. از د یضرور اریبس رانهیشگیپ یدرباره روشها

و  دیاسات ییآشنا زانیمطالعه حاضر، تفاوت در م جینتا

باشد. بر اساس یم یخود مراقبت یبا روشها انیدانشجو

و سمت از عوامل  یلیسن، مقطع تحص ،یمطالعات قبل

 رانهیشگیپ یگذار در سطح نگرش افراد درباره رفتارهااثر

نسبت به  دیاسات ییآشنا زانیبودن مباال نی(. بنابرا16است )

قابل  یخود مراقبت یبا روشها یمقطع کارشناس انیدانشجو

 یمنابع اطالعات نیشتریب یانتظار است. بر اساس مطالعات قبل

 دیکوو ربارهد انیدانشجو یدر دسترس و مورد استفاده برا

مانند  یاجتماع یهاو رسانه یخبر یتهای)وب سا نترنتیا 19

اسنپ چت و  نستاگرام،یا وب،یوتیبوک،  سیف تر،ییتو

، ونیزی)مانند تلو یجمع یهاواتس آپ( و پس از آن رسانه

 یاختصاص یتهایوب سا تی( و در نهاویروزنامه، مجله و راد

مقطع  انینشجودا ن،ی(. همچن16باشد)یم یو مقاالت علم

 زانیبه م یلیتکم التیتحص انینسبت به دانشجو یکارشناس

رو به  نی(. از ا16کنند)یاستفاده م یعلم یهاتیاز سا یکمتر

 یماریقرار دادن اطالعات مرتبط با ب اریرسد در اختینظر م

 یبرا یخودمراقبت یبا روشها ییو بخصوص آشنا

باشد. آموزش  یضرور اریبس یمقطع کارشناس انیدانشجو

به  روسیدر مورد کروناو یخودمراقبت یرساناطالع

نفس،  یکه تنگ یانیانشجود ییشامل شناسا انیدانشجو

آنها به استفاده از  بیو ترغ هیسرفه، عطسه و تب دارند، توص

، لدیبه استفاده از ماسك، ش هیکننده، توص یمواد ضدعفون

 لیوسا دنیپوش بیگان و دستکش و مهمتر از آن ترت

 یو روشها یفرد زاتینحوه محافظ از تجه ،یفرد حفاظت

 یطیمح یکنترل عفونکردن آنها، آموزش اقدامات  لیاستر

 شد.بایم و ... یاجتماع منیا یفاصله گذار تیو رعا

 یباال یتمندیمطالعه رضا نیا یها افتهی گرید از

بود.  یبرنامه آموزش نیا یاز برگزار انیو دانشجو دیاسات

 یبرنامه ها یبرگزار یرا برا ییآنها ضرورت باال نیهمچن

. به نظر اعالم کردند دیکوو یماریمرتبط با ب یآموزش

و  دیاسات یاعالم شده از سو دگاهیرسد با توجه به دیم



 و همکاران         رندا اورکی ف
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علوم  یها و دانشگاههامسئوالن دانشکده ان،یدانشجو

بپردازند و  یشتریمسئله با توجه ب نیبه ا دیبا یپزشک

 یدر زمان برگزار ایو  هایبخصوص قبل از شروع کاراموز

را از  یآموزش یهابرنامه نیچن ی، طراحهایکاراموز

 خود قرار دهند. یتهایولوا

 ارنیوب یبرگزار ،یدر مطالعه جار نکهیتوجه به ا با

 یروزه، قبل از شروع دوره کاراموز كی یآموزش

 ست،اصورت گرفته  مارستانهایو ورود آنها به ب انیدانشجو

ه ورد انیپس از پا ستیبا یم یبرنامه آموزش نیا یاثرگذار

حاضر  قیر تحقکه د ردیقرار گ یمورد بررس هایکاراموز

 یارمطالعه ج یتهایمسئله از محدود نیو ا استانجام نشده 

 .است

روزه  كی یآموزش ناریمطالعه نشان داد وب نیا جینتا

مقطع  انیدانشجو ییآشنا شیبر افزا یااثر قابل مالحظه

خود  یاهواز با روشها یدانشکده علوم توانبخش یکارشناس

از دانش  یح قابل قبولسط انیو دانشجو دیدارد. اسات یمراقبت

و  دیاسات نیداشتند. همچن 19 دیکوو یماریمرتبط با ب

برنامه  نیا یاز برگزار ییباال یتمندیرضا انیدانشجو

 نیچن یبرگزار یرا برا ییداشته و ضرورت باال یآموزش

اعالم کردند.  دیکوو یماریمرتبط با ب یآموزش یهابرنامه

اما به  ستیبه جامعه ن میبه دست آمده قابل تعم جیاگر چه نتا

و  دیساتا یاعالم شده از سو دگاهیرسد با توجه به دینظر م

سطح  شیافزا یبرا یآموزش یهابرنامه یطراح ان،یدانشجو

خود  یبا روشها یمقطع کارشناس انیدانشجو ییآشنا

مد نظر مسئوالن دانشگاهها و  یتهایاز اولو دیبا یمراقبت

است  یهیباشد. بد 19 دیکوو یها در دوران پاندمدانشکده

 ایو  هایقبل از شروع کاراموز یآموزش یبرنامه ها یکه اجرا

 .دارد یشتریب تیآنها اهم یدر زمان برگزار

 

 تقدير و تشكر:

مطالعه  نیکه در ا یزیعز انیدانشجو یاز تمام

 از نی. همچنمیرا دار یشرکت کردند کمال تشکرو قدردان

حوزه  دانشگاه، یحوزه معاونت محترم پژوهش یهمکار

 یدر اجرا EDCدانشگاه و مرکز  یمعاونت محترم آموزش

 .میطرح سپاسگزار
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 :کياطالعات دموگراف

 

                ناریفرم  :قبل /بعد از وب لیزمان تکم                   

 سمت: استاد / دانشجو                : خانم /آقاتیجنس

 

 19 دی: سطح دانش مرتبط با کوو1طهیح              

 

محسوب  19- دیکوو یماریب ینیکدام مورد از عالئم بال-1

 شود؟ ینم

 تب

 نفس یتنگ

 خلط دار سرفه

 خشك سرفه

 

کدام  19-دیکوو یماریب صیتشخ ییاستاندارد طال-2

  است؟

RT-PCR 
ESR 

CT-Scan هیر 

CRP 

 

 تیاولو ریکدام گروه ز یبرا 19- دیانجام تست کوو-3

 دارد؟

 با فرد مبتال به کرونا بوده اند كیکه در تماس نزد یافراد

 ابتید یا نهیزم یماریبا ب افراد

 باردار زنان

 یقلب یماریکرونا با ب میعال یدارا افراد

 

 

 حیکار صح طیبازگشت به مح طیدر مورد شرا كیکدام-4

 است؟

 روز بعد از انجام تست 14بدون عالمت  نیناقل

روز از شروع  10که  یدر صورت دیشد میبا عال انیمبتال

 نشانه ها گذشته باشد و حداقل سه روز بدون عالمت باشند

 روز بعد از ابتال 17 فیمتوسط تا خف میبا عال انیمبتال

روز از  10که یدرصورت فیمتوسط تا خف میبا عال انیمبتال

 .ه باشدشروع عالئم گذشت

 

 یخود مراقبت یبا روشها یی: آشنا2 طهیح

کردن دستها به منظور  یضدعفون یکدام  مورد برا-1

  از ابتال به کرونا بهتر است؟ یریشگیپ

 هیثان 20دستها با آب گرم وصابون حداقل  شستن

 60حداقل  یکننده که حاو یضد عفون عیاز ما استفاده

 درصد الکل است

 هیثان 15صابون حداقل دستها با آب گرم و شستن

 یالکل هیپا یها ندهیبا شو یضدعفون

 

 حیصح N95 ماسك یکدام جمله در مورد کنترل نشت-2

  باشد؟ ینم

 یاستفاده م عیمثبت از بازدم سر یانجام تست کنترل نشت در

 .شود

 یفشار منف یدر صورت وجود نشت یمنف یکنترل نشت در

 .شود یماسك به صورت م دنیباعث چسب

مثبت فشار مثبت داخل ماسك برابر با عدم  یرل نشتکنت در

 .نشت ماسك است

 موارد همه

 

درشت )قطرات  یاز انتقال آئروسل ها یریجلوگ یبرا-3

 شود یاستفاده م یاطی( از چه نوع احتکرونیم 5بزرگتر از 
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 یا قطره

 یتماس

 ییهوا

 و ج الف

 

محافظ صورت کدام  لدیکردن ش لیراه استر نیبهتر-4

 باشد یم نهیگز

 درصد كی میسد تیپوکلریه محلول

 یکردن با مواد ضد عفون زیشدن در نور آفتاب و تم خشك

 کننده دست

 Ethylene oxid کردن با لیاستر 

 با آب شستشو

 

  است؟ نهیکدام گز یحفاظت فرد لیوسا دنیپوش بیترت-5

 دستکش-گان-محافظ صورت -نكیع -ماسك

 دستکش–محافظ صورت  -نكیع-ماسك -گان

 دستکش -محافظ صورت-گان -ماسك -كنیع

 ماسك -نكیع -محافظ صورت -گان-دستکش

 

 یمهندس یبه اقدامات کنترل عفون ریاز موارد ز كیکدام-6

 باشد؟ یمرتبط م یطیو مح

 مناسب و مطلوب یطیمح هیتهو

 یطیمطلوب مح یپاکساز

 متر 1 زانیحداقل به م یبستر یتخت ها یجداساز

 موارد همه

 
 
 

 

 
 
 

 چهارم بخش

با  ییآشنا یبرا یآموزش یها ناریوب یبرگزار ضرورت

 زانیکرونا به چه م وعیو کاهش ش یریشگیپ یروش ها

  است؟

    متوسط،                                 کم                         اد،یز

 

 چقدر است ناریوب نیا یشما از اجرا یمند تیرضا زانیم

      متوسط                                 کم                         اد،یز

            

 
 


