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 مقاله پژوهشی

  ياندانشجوعمومي  و سالمت ۱۹-يداضطراب کوو بررسي ارتباط بين
  توصيفي همبستگي مطالعه يک: ۱۳۹۹-۴۰۰سال در  دانشگاه آزاد بابل يپرستار

  
  ٤پور، اميرحسين علي٣*، نرگس رحماني٢، مژگان فيروزبخت١ فائزه رحماني

  
  25/05/1401تاریخ پذیرش  08/04/1401تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 تيفيبر ک هاآن يوانرو  يحفظ سالمت جسم بنابراين .مواجه هستند ياديز يهااسترسبا  يدميدر خط مقدم اپ يو درمان يکارکنان بهداشت :هدف و زمينهپيش
دانشگاه آزاد  يرستارپ انيدر دانشجو ١٩ -کوويد اضطرابو سطح عمومي سالمت  نيرابطه ب يبررس باهدف. پژوهش حاضر گذارديم ريتأث مارانيب تيکار و رضا

 .شدانجام بابل 

ي کارشناس يدانشجو ٩٠شامل  موردمطالعه جامعهبابل انجام شد. دانشگاه آزاد در  ١٣٩٩-١٤٠٠نيمسال دوم  توصيفي همبستگي پژوهش نيا کار: روشمواد و 
 يمارياضطراب ب اسيو مق (GHQ) يشامل پرسشنامه سالمت عموم قيتحق ي. ابزارهاانتخاب شدند شدهيبندطبقهتصادفي  يريگنمونهند که با روش بود پرستاري

ي و همبستگ، t-test مونآز و يفراوان يبرا يفيتوص يهاانجام شد. از آزمون ٢٠نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  يآمار ليوتحلهيتجزاست.  (CDAS) کرونا
 .استفاده شد چندگانهرگرسيون 

سالمت  دهديشان منداشتند که  ٨٤از  ٤٢تا  ٢٢ نيدرصد) نمره ب ١/٥٣پژوهش ( يهادرصد نمونه نيشتريپژوهش حاضر نشان داد که ب يهاافتهي :هاافتهي 
درصد  نيشتريب د،ياضطراب کوو نهيقرار گرفته است. در زم بيو آس ديدر معرض تهد ي اضطراب، افسردگي، بعد جسماني و اجتماعيهاحوزه يدر برخعمومي 

 يهاطهيو ح ديطراب کوواض نينشان داد ب رسونيپ يآزمون همبستگ جينتا بودند. دياضطراب کوو اسيدر مق ٥٤از  ١٦تا  ٠نمره  يدرصد) دارا ٧/٨٧ها (نمونه
) ≥۰۵/٠p( ينادارمع يرابطه منف يسالمت عموم ياجتماعو حيطه عملکرد  مثبت و معنادار يهمبستگ سالمت عمومي يجسمان يهاو نشانه يافسردگ ،اضطراب

 وجود داشت.

حيط آموزشي و کاهش ماصالح قرار دهد تا با  هادانشگاهاطالعات مفيدي در اختيار مسئولين آموزشي  توانديمپژوهش حاضر  يهاافتهي :يريگجهينت حث وب
عمومي جهت بهبود سالمت  در يگام مهمو ارائه مشاوره به دانشجويان  ١٩-هاي مديريت استرس براي مقابله با اضطراب کوويد، برگزاري کارگاهزااسترسعوامل 
 .مراقبت بردارند تيفيو ارتقا ک يپرستار انيدانشجو

 شجو، دانيپرستار ،عمومي، سالمت ١٩ ديکوو :هاکليدواژه

  
 ۲۱۰-۲۱۹ ، ص۱۴۰۱ خرداد، ۱۵۲ درپي، پيسومشماره ، بيستممجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠١١٣٢٤١٥٠٠٠دانشگاه آزاد اسالمي تلفن:   -شهرقائمجاده بابل به  ٣بابل، کيلومتر : آدرس مکاتبه

Email: na57ra@yahoo.com 

 
  مقدمه
در  ديجد يروسيو يماريب کي وعي، ش٢٠١٩اواخر دسامبر  از

 ديجد يکرونا روسيو کياز  يگزارش شد که ناش نيشهر ووهان چ
-ديکوو عنوانبه) رسمًا WHO( يبود و توسط سازمان بهداشت جهان

سرعت انتقال  ازنظر ١٩-ديکوو وعيشد. ش يگذارنام ١٩

                                                             
 يرانابابل،  ، ي،واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم دانشجوي پرستاري، کميته تحقيقات دانشجويي،١

 يرانابابل،  ي،جامع سالمت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم يقاتمرکز تحق يي،و ماما يگروه پرستار٢
 مسئول) يسنده(نو يرانابابل،  ، ي،جامع سالمت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم يقاتمرکز تحق يي،و ماما يگروه پرستار٣
  يران، آمل، اآمل مازندران، شبکه بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ي،پزشک يهاتيفور ينتکنس ي،کارشناس پرستار٤

جهان  يکشورها مهبود، که تنها ظرف چند ماه در ه دفرمنحصربه
. در حال )١(شد ليتبد يجهان يبهداشت ياضطرار تيوضع کيبه 

 نيا براثرنفر در سراسر جهان  ٦،٣٩٨،٤١٢) ٢٠٢۲حاضر (اوت 
عالئم  يدارا يماريب ني. ا)٢(انددادهجان خود را از دست  يريگهمه

است که از عالئم محدود و  يو گوارش يعالئم تنفس ازجمله يمختلف



 : يک مطالعه توصيفي همبستگي۱۳۹۹-۴۰۰و سالمت عمومي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد بابل در سال  ۱۹-بررسي ارتباط بين اضطراب کوويد
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 يو حت کيشوک سپت د،ينفس شد يتنگ ، يپنومون گرفته تا فيخف
 .)٣(شوديممختلف بدن را شامل  يهاارگاننقص در 
 ريتأث امعهجافراد  يعموم بر سالمت ١٩-ديکوو يريگهمه

در  يعمومسالمت ج مطالعات متعدد در خصوص ينتا. گذارديم
 )١١-٧(يبهداشت يهامراقبتکارکنان و  )٦-٤(مختلف يهاتيجمع

زنان و  ژهيوبه يعموم تياضطراب در جمع وعيش دهديمنشان 
. )١٢(گزارش شد درصد٢٧ ،١٩-ديکوو يدميدر طول اپسالمندان 

 اريبس يهانقشپرستاران،  ازجمله ،يبهداشت يهامراقبت رکنانکا
 يهاکمککردند و  فايا ١٩-ديکوو يريگهمهدر مبارزه با  يمهم

 مارانيدر خط مقدم درمان بآنان از  ياري. بسداشتند يارزشمند
 يفايا نتعفو يباال اريخطر بس رغميعل ١٩-ديکوو يمبتال به پنومون

 و استرس در يخوابيب ،ياضطراب، افسردگ .)١٤, ١٣(نقش کردند
 تيجمع از درصد٤٠ تا درصد٣٠ در يکارکنان مراقبت بهداشت

دوران نظر گرفته  نيدر ا يمشکل بهداشت عموم کي عنوانبه
مطالعـات صـورت گرفتـه نشـان ج ي. نتا)١٦, ١٥, ١٢(شوديم
کار، نســبت بــه  ــطيارتبــاط بــا مح در ، پرسـتاراندهديم

 يســخت مــار،يرنــج، مــرگ ب درد، :ماننــد گــر،يمشــاغل د
محافظــت  ليوســا کاهــش حســاس، يکار طيکار، شــرا

خـاص و  يفقـدان داروهـا ،هارسانهپوشــش گســترده  ،يشــخص
و  هادستگاه ،ييايميمـواد شـ ،هاآن از يکافـ تيحماعدماحسـاس 

و بــروز  زااسترس... کــه از عوامــل و يمـواد مختلـف ضدعفونـ
 يمت جســمالمخاطــرات ســ ســتند،ه و اضطــراب يافســردگ
در  يمضاعفــ ي. و بــار روانــکننديمرا تجربــه  يو روانــ

را  ۱۹-ـديکوو يمـاري بـه بالابتـ از يمواجهــه بــا خطــرات ناشــ
  . )١٧(کننديممنتقـل  شانخانواده يخـود و حتـبه 

 يپرستار انيدارد که دانشجو يادياسترس ز يحرفه پرستار 
در  اني. دانشجوکننديمآن را تجربه  لشانيدر دوره تحص زين

از کار و  يعالوه بر استرس و اضطراب ناش يپرستار يهادانشکده
که  شونديمحاضر  ينيبال يهاطيمحاز خانواده، در  يو دور ليتحص

کرونا،  يشروع پاندم هنگام. )١٨(شوديم هاآناسترس  شيباعث افزا
ت باعث بروز اختالال ١٩ ديکوو روسيبه و آلوده طيدر مح قرار گرفتن

 تالو مشک يازجمله اضطراب، افسردگ ياگسترده يشناختوانر
 شده انيو دانشجو هامارستانيب ياز کادر درمان ارييدر بس خواب

با احساس  انيدانشجو اضطراب. مطالعات نشان داده است )١٩(است
 )٢٢(خواب نييپا تيفيو ک )٢١( ١٩-دي، ترس از کوو )٢٠(يديناام

 مارستانيکه در ب يپرستار انيدانشجو ن،يمرتبط است. عالوه بر ا
و انتقال عفونت  ١٩-دينگران احتمال ابتال به عفونت کوو کننديم کار

 وعيپس از ش يپرستار اني. دانشجو)٢٣(هستندبه خانواده خود 
 جان،ياز احساسات مانند ه يفيو ط ديشد يس رواناستر ١٩-ديکوو
مختلف نشان  قاتيتحق .)٢٤(کننديمرا تجربه  يو درماندگ ديترد

 يآثار توانديم يو افسردگ اضطراباسترس،  اديسطوح ز انددهدا
 زانيم زيو ن يليتحص شرفتيپ ،يزندگ تيفيمت، کالبر س يمنف

خود بر جا  ياحرفه يهانقش رشيپذ يبرا انيدانشجو يآمادگ
مناسب  ياتخاذ راهكارها زيو ن شيامدهايپ بگذارد كه توجه به آن و

 يعمومسالمت  نه،يشيپ نيبا ا .)٢٥(دارد تياهم از آن ييرها يبرا
 يبهداشت يهامراقبتبه کارکنان  ندهيکه در آ يپرستار انيدانشجو

در  يبهداشت عموم يفور ينگران کي توانديمخواهند شد،  ليتبد
بر سالمت  ١٩-ديکوو ريتأث يبررس رونيازا .)٢٧, ٢٦(باشدجوامع 

 .)٢٨(رسديمبه نظر  يضرور يپرستار انيدانشجو يعموم
 ياجتماع تيمسئول ديبا يپرستار انيدانشجو رسديمنظر  به

و  يغلبه بر مشکالت جسم جهتکمک به افراد جامعه  يخود برا
حوزه،  نيا انيجواز آن است که دانش يانجام دهند. شواهد حاک يانرو

مانند استرس و اضطراب  يمانند عموم مردم آن زمان، با مشکالت
. )٢٩(ستنديخود ن ياجتماع فيو قادر به انجام وظا دانمواجه بوده

در  ينقش مهم که يپرستار انيمت دانشجوالو س يهداشت روانب
آموزش  مهم يهارسالتمت افراد جامعه دارند، از الس يارتقا

در برابر  انيدانشجو يروان يريپذبيآس انيم نياست. در ا يپرستار
 يتالاز معض يکي ياحرفه يهاچالشاز  يناش يهااسترساضطراب و 
  .)٣٠(ودبه آن پرداخته ش دياست که با
تنها  دهديمن راستا نشان يدر ا شدهانجام مطالعاتبر  يمرور

ت يدر جمع يان پرستاريا سالمت روان دانشجوي ياضطراب، افسردگ
 نيا وعيو ش قرار گرفته است يموردبررسمتفاوت  يو با ابزار گردآور

ارتباط  يو به بررس )٣٥-٣١(درصد گزارش شد ٥٠تا  ٣٠عالئم 
پرداخته  يان پرستاريدانشجو يو سالمت عموم ١٩-دياضطراب کوو
 رانيدر ا نهيزم نيا در يامطالعه کهييازآنجا رونيازا نشده است.

 يو روان يت سالمت جسميو با توجه به اهمد يمشاهده نگرد
 يت مراقبت در دوران پاندميفيدر ارتقاء ک يان پرستاريدانشجو

 يعمومسالمت  نيرابطه ب يبررس باهدفپژوهش حاضر  ،١٩-ديکوو
 ١٤٠٠در سال  يپرستار انيدر دانشجو ١٩-ديو سطح اضطراب کوو
  انجام شد. در دانشگاه آزاد بابل 

  
  هاروشمواد و 

در  ١٣٩٩-١٤٠٠مسال دوم يدر ن يهمبستگپژوهش  نيا
 انيدانشجو هيانجام شد. جامعه پژوهش را کلدانشگاه آزاد بابل 

 يريگنمونهکه با روش . دادنديم ليدانشگاه آزاد بابل تشک يپرستار
 ٩٠شامل  موردمطالعهنمونه انتخاب شدند.  شدهيبندطبقه يتصادف

 يکه دوره کارآموز ندبود ٧و  ٥، ٣ يهاترمدر  يکارشناس يدانشجو
 ،مزمن يماريماه گذشته سابقه ب ٦خود را گذرانده بودند و در  ينيبال

حجم نمونه بر اساس هدف نداشتند.  زااسترسوقوع حادثه  ايو  ادياعت
قات ينه تحقيشيو با استناد به پ موردمطالعه يمطالعه و جامعه آمار



 پور، اميرحسين علي، نرگس رحماني، مژگان فيروزبختفائزه رحماني
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 يپنج درصد، توان آمار يو با در نظر گرفتن سطح خطا )۳۶(يقبل
 شدهيبندطبقه يتصادف صورتبه هانمونهدرصد برآورد شد.  ۸۰

 ٦٤( ٣ان ترم يبا توجه به تعداد دانشجواساس  نيا انتخاب شدند. بر
، سهترم  ينفر دانشجو ٤٠نفر)،  ٤٠(٧نفر) و ترم  ٤٠( ٤ترم ، نفر)
 يپرستار مترم هفت يدانشجو ٢٥ترم پنجم و  يدانشجو ٢٥
ته اخالق يکم دييتأ محقق پس از انتخاب شدند.  يتصادف صورتبه

بهتر  يدسترس منظوربه يريگنمونهافت مجوز جهت يدانشگاه و  در
 عصريول مارستانيدر بان يدانشجو يمحل کارآموز شتر بهيو ب
اطالعات الزم در مراجعه کرد. نژاد بابل  ييحيو  ي، روحانشهرقائم

و بعد از د يارائه گرد کنندگانمشارکتبه  هدف آن زمينه مطالعه و
ار آنان قرار داده شد و پس از پر يپرسشنامه در اخت نامهتيرضا اخذ

به واحدهاي ل داده شد. يکردن در همان محل به پژوهشگر تحو
محرمانه هستند و  هادادهداده شد كه  نانياطم نيا موردپژوهش
  اطالعات استفاده خواهد شد.  ليوتحلهيتجزصرفًا جهت 

  :يريگابزار اندازه
 کيمشخصات دموگرافپرسشنامه شامل  قيتحق يابزارها

) ١٩-ديکوو يماريتأهل، ب تيوضع ،يليسن، ترم تحص ت،ي(جنس
اضطراب  اسيو مق (GHQ) ي)، پرسشنامه سالمت عموم١(جدول 

  است. بوده (CDASکرونا ( يماريب
  :١کرونا يمارياضطراب ب اسيمق

 رانياضطراب کرونا در ا وعيش زانيسنجش م يبرا اسيمق نيا
 ١٨ابزار شامل  نيا ييشده است. نسخه نها يو اعتبار سنج يطراح

 يهامتيآو  يجسمان يهانشانه ٩تا  ١ يهاتميآعامل بود،  ٢و  تميآ
در  ابزار ني. اکننديم يريگاندازهرا  يروان يهانشانه ١٨تا  ١٠
 )٣=شهيو هم ٢، اغلب=١=ي، گاه٠(هرگز= يادرجه ٤ کرتيل اسيمق

 دهندگانپاسخحداقل و حداکثر نمره  نيبنابرا. شوديم يگذارنمره
راب عدم اضط ١٦-٠که نمره يبطور است. ٥٤تا  ٠ نيب اسيمق نيدر ا

اضطراب  ٥٤-٣٠اضطراب متوسط،  ٢٩-١٧ف، يا اضطراب خفي
سطح  دهندهنشاننمرات باال  اسيمق نيدر ا. دهديمد را نشان يشد

قابل  ييايو پا ييپرسشنامه از روا نيباالتر اضطراب در افراد است. ا
  .)٣٧(برخوردار است )٩/٠قبولي (

  :٢يسالمت عموم پرسشنامه
توسط  ۱۹۷۹در سال  ياماده ۲۸پرسشنامه سالمت روان، فرم 

 يشناخت ياختالالت عموم يغربالگر يبررس يبرا لريگلدبرگ و ه
 يفرع اسيچهار مق يفرم دارا نيا .ديگرد يطراح کيکوتيپس ريغ
 عالئمب:  يجسمان عالئماز: الف:  اندعبارتکه  باشديم )اسيمق ريز(

 يفرع اسي، هر مقيافسردگ عالئم :د ياضطراب ج: کارکرد اجتماع
 ،يجسمان اتيشکا يابيپرسشنامه به ارز نيپرسش دارد. ا ۷

                                                             
1 Corona Disease Anxiety Scale 

. پردازديم ياضطراب و اختالل عملکرد اجتماع د،يشد يافسردگ
 ازياست و امت ٢١ هااسيرمقيو در ز ٨٤ GHQ در ازيحداکثر امت
نمره  درمجموع. است يت سالمتيبودن وضعدهنده بدتر باالتر نشان

د و يتهد ٤٢-٢٢، يار مطلوب سالمت عموميت بسيوضع ٢١-٠
از  ياريب در بسيآس ٦٣-٤٣سالمت،  يهاحوزه يب در برخيآس

 دهديمرا نشان  يم سالمت عموميت وخيوضع ٨٤-٦٤موارد و 
.  )٣٨(توسط سازنده گزارش شد ٩٥/٠آزمون  يياي. اعتبار و پا)٣٨(

تا  ٨٢/٠از  يامحدوده  GHQ شدهگزارشکرونباخ  يآلفا بيضر
  . )٣٩(بود  رانيدر ا ٨٦/٠

  
  :هاداده ليتحل
 SPSS 20 يآمار افزارنرمبا استفاده از  هاداده ليوتحلهيتجز

 يبرا tون و آزم يليتحل يهاآزموناز  يفراوان يابيارز يانجام شد. برا
و سالمت بر اساس  ديکوو نمرات اضطراب نيانگيم سهيمقا

رابطه  يبررس يبرا يو آزمون همبستگ يشناخت تيجمع يهايژگيو
در  رهيون چند متغيو رگرس يعمومسالمت  ابعاد اضطراب و نيب

  استفاده شد. ٠٥/٠از کمتر  يسطح معنادار
  
  هايافته

 ١٩-ديکوو و مرتبط با يشناخت تيجمع يهايژگيو ١ جدول

 انيدانشجو يسن نيانگي. مدهديمرا نشان  يپرستار انيدانشجو
 ٩/٦٨دختر ( هاآنسال) بود. اکثر  ٣٢تا  ١٩سال (محدوده:  ٤/٢١

  .) بودنددرصد ٤/٤٤( ٣) و ترم درصد ٤/٨٤)، مجرد (درصد
 يهادرصد نمونه نيشتريپژوهش حاضر نشان داد که ب يهاافتهي

که نشان داشتند  ٢٢-٤٢ نيبنمره درصد)  ١/٥٣( نفر ٤٨ پژوهش
ر د يمانند عملکرد اجتماع هاحوزه يدر برخ يعمومسالمت  دهديم

 نسبتًا يو از سالمت عموم قرار گرفته است بيو آس ديمعرض تهد
 ٤٣-٦٣نمره  يدارا) درصد ٧/٢٨نفر ( ٢٦برخوردار هستند.  يخوب

، يانمانند عالئم جسم از موارد ياريبسدر  دهديمکه نشان بودند 
 هاآن يعموم سالمت يو افسردگ ياضطراب، خواب، عملکرد اجتماع

 که نشان داشتند ٢١-٠نمره  )درصد ٦/١٦نفر ( ١٥. در خطر است
نفر ک ي برخوردار هستند و تنها يخوب يعموماز سالمت  دهديم
 نيا دهندهنشانکه  اندکرده افتيرا در ٨٤-٦٤نمره  )درصد ١/١(

 هنيدر زمبوده است.  ميوخ تيدر وضع هاآن يسالمت عموماست که 
درصد)  ٧/٨٧( نفر ٧٩ هانمونهدرصد  نيشتريب د،ياضطراب کوو

انگر يکه ب بودند دياضطراب کوو اسيدر مق ٥٤از  ٠-١٦نمره  يدارا
و  GHQ نمرات پرسشنامه نيانگي. مباشديمف ياضطراب خف
  .نشان داده شده است ٢ لدر جدو دياضطراب کوو

2 General Health Questionnaire 



 في همبستگي: يک مطالعه توصي۱۳۹۹-۴۰۰و سالمت عمومي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد بابل در سال  ۱۹-بررسي ارتباط بين اضطراب کوويد
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401، خرداد 152، پی در پی سوم، شماره بیستمدوره  213

اضطراب  نينشان داد که ب رسونيپ يآزمون همبستگ جينتا
 ينو ابعاد جسما يافسردگ ،يو ابعاد اضطراب سالمت عموم ديکوو

 نيب ني) وجود دارد. همچن≥٠٠١/٠pمعناداري (مثبت و  يهمبستگ
 يهمبستگ يسالمت عموم ياجتماع عملکردو  دياضطراب کوو

  ).٣(جدول دارد ) وجود ≥٠٣٥/٠p( يمعنادارمعکوس 

-دياضطراب کوو ريچندگانه براي متغ ونيمدل رگرس نيهمچن
و  يعملکرد اجتماع اضطراب، ،يجسمان يهانشانه ييشگويدر پ ١٩

نشان  هاافتهيانجام شد که  ان پرستارييدر دانشجو يافسردگ
اضطراب و  يهانشانهدر  ٣٦٣/٠زان يد به مياضطراب کوو دهديم

  ).٤جدول ( دارد. کنندهييشگويپنقش  يدر افسردگ ٢٨٦/٠
  

  دانشگاه آزاد بابل يپرستار انيدانشجو کيمشخصات دموگراف: )۱(جدول 

 ريمتغ درصد)تعداد (

  
 

۱۰)۱/۱۱(  
۷۳)۱۱/۸۱(  
۴)۴۴/۴( 

۳)۳۳/۳( 

  سن
 ۲۰کمتر از 

۲۰-۲۴ 

۲۴-۲۸  
 ۲۸شتر از يب

  
۲۸)۱۱/۳۱( 

۶۲)۸۸/۶۸( 

  جنس
  مرد
 زن

  
۷۶)۴۴/۸۴( 

۱۴ )۵۵/۱۵( 

  تأهلت يوضع
  مجرد

 متأهل

 

۴۰ )۴/۴۴( 

۲۵)۸/۲۷( 

۲۵)۸/۲۷( 

  يليترم تحص
  ۳ترم 
  ۵ترم 
 ۷ترم 

 

۶۵)۲/۷۲( 

۲۵)۸/۲۷( 

  ۱۹-ديسابقه کوو
  ريخ

 بله

  
 دانشگاه آزاد بابل يپرستار انيدانشجو يو ابعاد سالمت عموم ۱۹-دياضطراب کوو يفراوان عيتوز :)۲(جدول 

 ريمتغ اريانحراف مع ±نيانگيم  حداقل حداکثر

 يبعد جسمان ۱۷/۴ ۵۱/۸± ۲ ۱۸

 اضطراب ۶۶/۵ ۴۶/۷± ۰ ۱۹

 يعملکرد اجتماع ۲/۳ ۵۶/۱۲± ۲ ۲۰

 يافسردگ ۷/۵±۴۶/۵ ۰ ۲۱

 ۱۹-دياضطراب کوو ۷/۵ ۱۶/۱۱± ۳ ۲۹
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  دانشگاه آزاد بابل يپرستار انيدانشجو نيدر ب ۱۹-ديکوو و اضطراب يابعاد سالمت عموم نيارتباط ب :)۳(جدول 
p ريمتغ يهمبستگب يضر 

 يعالئم جسمان ۴۰۱/۰ >۰۰۱/۰

 اضطراب ۳۶۱/۰ >۰۰۱/۰

 يعملکرد اجتماع ₋ ۱۹۳/۰ ۰۳۵/۰

 يافسردگ ۲۴۷/۰ ۰۰۴/۰

  
و  يعملکرد اجتماع ، اضطراب،يجسمان يهانشانه ييشگويدر پ ۱۹-دياضطراب کوو ريچندگانه براي متغ ونيمدل رگرس :)۴(جدول 

  آزاد بابل پرستاري دانشگاه انيدانشجو يافسردگ
  ر پاسخيمتغ نيانگيم راتييتغ  P-value  ريمتغ  

  )استانداردشدهبتا (
  ۱۳۳/۰  ۱۱۲/۴  ۱۹کوويد اضطراب   يعالئم جسمان

  ۳۶۳/۰  ۰۰۰/۰  ۱۹کوويد اضطراب   اضطراب
  -۳۳۹/۰  ۰۶۹/۰  ۱۹کوويد اضطراب   يعملکرد اجتماع

  ۲۸۶/۰  ۰۰۹/۰  ۱۹کوويد اضطراب   يافسردگ
  
  يريگجهينتو  بحث

از  يو اضطراب ناش يسالمت عمومارتباط در مطالعه حاضر 
پژوهش حاضر  يهاافتهيقرار گرفت.  يموردبررس ١٩-ديکوو يماريب

در افراد  يعموم سالمت مشکالت زانيم نيباالتر نشان داد
 طهيح در زانيم نيو کمتر ياجتماع عملکرد طهيدر ح موردمطالعه

 يهانشانهو  يگاضطراب، افسرد يهاطهيح .بوده است يافسردگ
مثبت معنادار  يهمبستگ ديبا اضطراب کوو يسالمت عموم يجسمان

 ديمعنادار با اضطراب کوومعکوس  يهمبستگ ياجتماععملکرد و 
 ١٩-دياضطراب کوو انيم يزان همبستگيم نيو کمتر نيباالتر .اردد
و د ياضطراب کوو انيم بيبه ترت يروان سالمت يهاطهيح و

  .باشديم يعملکرد اجتماعو د ياضطراب کووو  يجسمان يهانشانه
پژوهش  يهاافتهي، يزان سالمت عمومين مييتع يدر راستا 

 ١٩-ديکوو يدر پاندم موردمطالعهت افراد يحاضر نشان داد اکثر
 جينتاقرار داشتند.  يمطلوب نسبتًات يدر وضع يسالمت عموم ازنظر

. باشديمهمسو  گريد يخارج و يمطالعه داخل نيمطالعه با چند نيا
کارکنان  يکه رو )٢٠٢٠همکاران () و Laiاليي (در مطالعه 

تب و  کينيمجهز به کل يهامارستانيبدر  يبهداشت يهامراقبت
در ووهان  ١٩ -ديمبتال به کوو مارانيب يمخصوص بستر يهابخش
پرستاران،  هژيوبه کنندگانشرکتانجام شد،  نيمناطق چ ريو سا

 ص،يتشخ نهيخط مقدم در زم يهداشتب يهامراقبتزنان و کارکنان 
 يروان يعوارض روح ١٩کوويد مبتال به  مارانيدرمان و مراقبت از ب

, ٧(را گزارش کردند يخوابيبو  ياضطراب، افسردگاختالل  لياز قب
) ٢٠٢١و همکاران ( انيمطالعه نبو جيراستا نتا ني. در ا)٤١, ٤٠

 بهمبتال  ماريپس از مواجهه با ب يپرستار انينشان داد دانشجو
و خانواده خود فاصله گرفته و به  کاني، از دوستان، نزد١٩-ديکوو

 ارتباط خود را قطع کرده و ،يماريترس از احتمال انتقال ب ليدل
 زانيبودن ماال ب لي. دل)٣(شدند يافت عملکرد اجتماع دچار 

-ديکوو يبعد از پاندم انين دانشجويدر ب يت روحو اختالال يشانيپر
در  يعات کافو نداشتن اطال يماريب بودن ممکن است نوظهور ١٩

و  مبتال مارانيبا ب افراد در برخورد نيا يکاف ن، عدم تجربهمورد آ
در مواجهه با موارد  يپزشک ياز خطاها ل ترسياز قب ييهابحران

بالقوه خطرزا  طيو کار در مح يماريبه ب ابتال ترس از ،يماريب
 . )٤٢(باشد

-دير در ارتباط با اضطراب کوويمطالعه اخ يهاافتهين يهمچن
 يت واحدهايآن است اکثرانگر يب يان پرستاريدر دانشجو ۱۹

 قاتيتحق .کننديمف را تجربه ياز اضطراب خف يدرجات موردپژوهش
 يريگنمونهبا استفاده از  )۲۰۲۰همکاران (و  (Cao) ر کاوياخ

 نيدر چ Changzhi يدانشگاه کالج پزشک انياز دانشجو ياخوشه
 )درصد ۷/۲(اضطراب متوسط  هانمونهاز  ينشان داد فقط تعداد کم

اضطراب  يشتريب تعداد يرا گزارش کردند، ول )درصد ۰/ ۹( ديو شد
 که توسط پاپا يگريمطالعه د .)۴۳(داشتند )درصد ۳/۲۱( فيخف

)Pappa) اضطراب و  وعيش يبررس باهدف) ۲۰۲۰) و همکاران
سالمت با  ميدر ت ۱۹ ديکوو يماريب يريگهمهدر طول  يافسردگ
سالمت  مياضطراب در ت وعيانجام شد، نشان داد که ش زيمتاآنال

اضطراب،  ١٩ ديکوو يماريران در بپرستا. )۴۴(درصد بود  ۲۳حدود 
 يمنشأ اضطراب برا ديکوو يمارياند و بترس و اندوه را تجربه کرده
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است که در  ييهاآن ژهيوبه ،يمختلف اجتماع يهاهمه افراد و گروه
) در ٢٠٠٣و همکاران () Xuehuaوها(ي .)٢٤(مرکز حادثه قرار دارند
 يستارپر کارکناناضطراب در  جاديکه باعث ا يمطالعه خود به موارد

 ماريقرار گرفتن پرستاران در معرض عفونت، مرگ ب ازجمله شوديم
پرستار از خانواده اشاره  مدتيطوالن يدور ،يبحران طيدر شرا
و  )Kwok(توسط کووک يامطالعه، کنگهنگ. در )٤٥(کردند

 يپرستار انيهمه دانشجو بًاي) نشان داد که تقر٢٠٢٠همکاران (
 روال شدتبهترس  نيبودند و انگران  ١٩-ديکوو مورد در) درصد٩٧(

پژوهش  جيبا نتا هاافتهي ني. ا)٤٦(را مختل کرد  هاآنروزانه  يزندگ
را تجربه  يفياضطراب خف يپرستار انيحاضر که در آن دانشجو

آنان  فيدر انجام تعهدات و وظا کهيطوربهدارد  يهمخوان اند،کرده
مطالعه،  نيهدف ا گريدر راستاي د. )٤٧(نکرده است جاديا يخلل

ان يو سالمت روان دانشجو ١٩-دياضطراب کوو ارتباط يبررس
اضطراب و  يهاطهيحج مطالعه حاضر نشان داد ينتا يپرستار
د يبا اضطراب کوو يداريمعن صورتبه يسالمت عموم يافسردگ

فالجورا ن مطالعه با مطالعه يا يهاافتهين راستا يارتباط دارد. در ا
)Falgueraش يبا افزا يان پرستاري) که دانشجو٢٠٢٠همکاران ( ) و

ت خواب و نمرات يفيک ترنييپانمرات  ١٩-ديسطح اضطراب کوو
 (يسيو مطالعه سات )٤٨(کردنديمرا تجربه  يروان يشانيباالتر پر
Satici)يمنف صورتبه ۱۹-ديترس از کوو) که ٢٠٢١) و همکاران 

 ياضطراب و افسردگ يرهايکرده و متغ ينيبشيپرا  يت از زندگيرضا
  دارد.  يهمخوان )۴۹(ن رابطه داشتند يدر ا يانجينقش م

 دياضطراب کوو نيبمطالعه حاضر نشان داد  يهاافتهين يهمچن
 يجسمانعالئم و  يافسردگ ،ياضطراب سالمت عموم يهاطهيحو 

سالمت  يو عملکرد اجتماع دياضطراب کوو و مثبت يهمبستگ
 مطالعه کرزنوجود دارد. در  يمعکوس معنادار يهمبستگ، يعموم

 يبررس منظوربه) که ۲۰۲۰و همکاران ( )Chrzan-Rodakرودک (
شد،  پرستاران انجام يو سالمت عموم ياجتماع يستگيشا نيرابطه ب

و عملکرد  يستگيپرستاران بر شا يکاهش سطح سالمت عموم
  .)۵۰(داشت يمنف ريآنان تأث ياجتماع

در معرض  يهاتيجمعاز  يکيپژوهش  يهاافتهيبا توجه به 
 انيدانشجو ،۱۹ ديکوو ريگهمه يماريب يط يخطر بهداشت روان

اختالالت ممکن است  نيهستند. بروز ا يو کارآموز يمقطع کارورز

اختالل در  ،يريادگياختالالت تمرکز و  ،يباعث کاهش توان کار
و عملکرد نامناسب آنان  يزندگ تيفيک رييمحوله، تغ فيانجام وظا
از  ياهياول يابيالزم است ارز موقعبهو درمان  يريشگيپ يشود. برا

 تيريعالوه بر مد ن،يانجام شود؛ بنابرا ادشدهيبروز موارد  زانيم
 يمسئوالن بهداشت يهاتالشاز  يکرونا، بخش مهم يماريب درمان

 يهااسترس يمنف راتيو درمان تأث يريشگيپ يبرا يزيربرنامه ديبا
 .)۴۲(باشد مارانيبا ب ريدرگ يکارکنان پزشک يرو يمارياز ب يناش

مناسب براي  ييراهنما توانديمحاضر پژوهش  يهاافتهي
و  هادانشگاهعرصه سالمت در  گذاراناستيس و انيمجر ران،يمد

 شتريعمل نموده، و آنان را در درك هر چه ب يخصوص مؤسسات

توانمندتر  ١٩-ديکوو يدر پاندم يان پرستاريدانشجو يعموم سالمت
 هايکارگاه يدانشگاه با برگزار يآموزش ستميس کهيبطور .سازد

 زات حفاظتياسترس، آموزش نحوه استفاده از تجه تيريمهارت مد
 انيدانشجو يبرا و جلسات مشاوره ينکات بهداشت تيرعا ،يفرد

 تيفيک يآنان و ارتقا يروان يهاتنشکاهش  موجب يپرستار
 يهارساختيز تيتقو با تواننديمران يمد ني. همچنشود مراقبت

ان کمک کنند يبه دانشجو هامارستانيبو  يدر مراکز آموزش يمنيا
  .مراقبت بپردازند ارائه، به الاز احتمال ابت يبا حداقل نگرانتا 

 يفرد يهامطالعه، وجود تفاوت يهاتيمحدود نيتراز مهم يکي
ارد. از بگذ ريتأث جيبر نتا توانستيبود که م يپرستار انيدر دانشجو

 انيدانشجو سهيپژوهش حاضر عدم مقا يهاتيمحدودگر يد
 نيمختلف بود، بنابرا يهاو دانشگاه ترعيوس حوزهدر  يپرستار

اضطراب  زانيم يبررس يبرا يشتريمطالعات ب شوديم شنهاديپ
 يهاحوزهدر  يپرستار انيدر دانشجو يعمومو سالمت  ديکوو
 انجام شود. ترعيوس

  يمالحظات اخالق
 واحد ياخالق دانشگاه آزاد اسالم تهيکم دييتأمحقق پس از 

اقدام به  IR.IAU.BABOL.REC.1400.091شماره  بابل با
  .پژوهش نمود

  يتشکر و قدردان
. باشديمآزاد بابل دانشگاه  ياز طرح پژوهش برگرفته مقاله نيا

که  يپرستار انيدانشجوو  دانشگاه يو پژوهش ين آموزشياز مسئول
  .شوديم يتشکر و قدردان پژوهش شدند، نيدر ا يحاضر به همکار
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Abstract 
Background & Aims: Health workers are in the front line of the epidemics and face a lot of stress. So 
maintaining their physical and mental health affects the quality of work and satisfaction of the patients. 
The aim of this study was to investigate the relationship between general health and COVID-19 anxiety 
level in the nursing students of Babol Azad University, Iran. 
Materials & Methods: This descriptive-correlational research was conducted in the second semester of 
2020-2021 in Babol Azad University, Iran. The study population included 90 undergraduate nursing 
students who were selected by stratified random sampling. Research tools include General Health 
Questionnaire (GHQ) and Corona Disease Anxiety Scale (CDAS). Statistical analysis was performed 
using SPSS version 20 software. Descriptive tests for frequency and t-test, correlation and multivariate 
regression were used. 
Results: The findings of the current research showed that the highest percentage of the research samples 
(53.1%) had a score between 22-42 out of 84, which shows that public health has been threatened and 
damaged in some areas of anxiety, depression, and physical and social aspects. In the field of COVID 
anxiety, the largest percentage of samples (87.7%) had a score of 0-16 out of 54 in the COVID anxiety 
scale. The results of Pearson's correlation test showed that there was a significant positive correlation 
between the anxiety of COVID and the dimensions of anxiety, depression, and physical signs of general 
health, and a negative significant relationship (p≤0.05) between the anxiety of COVID and the social 
dimension of general health. 
Conclusion: The findings of the present research can provide useful information to educational officials 
of the universities to improve their educational environment and reduce stress factors, to implant stress-
management workshops, and doing advices to the students about dealing with the anxiety of COVID-
19, to take an important step towards improving the general health of nursing students and improving 
their quality of care. 
Keywords: COVID-19, Public health, Nursing, Students 
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