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 مقاله پژوهشی

  يدانشگاه علوم پزشک يو پرستار يان دندانپزشکيزان اضطراب دانشجويسه ميمقا
  ۱۳۹۹در سال  ۱۹-ديکوو يزد در زمان پاندمي يد صدوقيشه

  
  * ٣روزبه بهزاد، ٢زهرا پورموحد، ١اللهيآيتفاطمه 

  
  22/08/1401تاریخ پذیرش  12/12/1400تاریخ دریافت 

 
 دهيچک

ش يافزا يپزشکط دندانيمارستان و محيب يهادر بخش يو پرستار يان دندانپزشکياضطراب دانشجو ۱۹-ديروس کوويو يريگدر طول همه :هدف و نهيزمشيپ
  فت.انجام گر ۱۳۹۹در سال  ۱۹-ديکوو يدر زمان پاندم يو پرستار يپزشکدندانان يسه اضطراب دانشجويمقا باهدف. مطالعه حاضر يابدمي

قرار گرفتند.  وردمطالعهم يسرشماربه روش  يو پرستار پزشکيدندانان ترم دو به بعد ينفر از دانشجو ۳۶۹، يمقطع يفين مطالعه توصيدر امواد و روش کار: 
شن يکيق اپلياز طر شد. پرسشنامه استفاده سؤال ۱۸ با) CDAS( کرونا يماريب اضطراب اسيمق و کيدموگراف اطالعات پرسشنامه از هاداده آوريجمع يبرا

 pر يقرار گرفت. مقاد ليوتحلهيزتجمورد  يو استنباط يفيتوص يو آمارها ۲۱نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده. قرار گرفتان يار دانشجويواتساپ در اخت
  در نظر گرفته شدند. داريمعن ۰۵/۰کمتر از 

وجود نداشت. در هر دو گروه  هاآنن ينمره اضطراب کرونا ب ازنظر يف بوده و اختالف معناداريدر حد خف يو پرستار يان دندانپزشکياضطراب دانشجو :هاافتهي
و  متأهلان ين دانشجوي). در ب=p ۰۰۱/۰ ينپزشکو دندا =p ۰۴۹/۰ يان مذکر بود (پرستاريشتر از دانشجويب مؤنثان يزان اضطراب در دانشجويان، ميدانشجو

  شتر بود.يب يان دندانپزشکيجو)، که در دانش=۰۱/۰pمشاهده شد ( معنادارنمره اضطراب اختالف  ازنظر يو دندانپزشک يان پرستارين دو گروه دانشجوي، بيربوميغ
شنهاد يشخص ساخت. پم ۱۹-ديکوو يريگهمهدر  يو پرستار يان دندانپزشکيرا در مورد اضطراب دانشجو ياتازهن پژوهش، شواهد يج اينتا :يريگجهينتبحث و 

مناسب  يو راهکارها ياهمداخلاقدامات  يربوميغو  متأهلان دختر، يدانشجو ژهيوبه يو پرستار يان دندانپزشکيکاهش اضطراب و کمک به دانشجو يبرا گردديم
  انجام شود. يريگهمهن در دوران يدانشگاه و مدرس نيمسئولتوسط 

 اني، دانشجوي، پاندمي، پرستاري، دندانپزشک۱۹-دياضطراب، کوو :هادواژهيکل

  
  ۴۳۱-۴۲۳ ص، ۱۴۰۱، مرداد ۱۵۴درپي ، شماره پنجم، پيبيستممجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠٩١٣٤٥٧٠٤٦٤ تلفن: گروه اندودانتيکس، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد،يزد،  :آدرس مکاتبه

Email: behzadroozbeh@yahoo.com 

 
  مقدمه

که  هيالرذات يمارياز ب يدي، شکل جد۲۰۱۹سال  انيدر پا
) COVID-19( شوديمشناخته  ۲۰۱۹کرونا  روسيو عنوانبه
. طبق اعالم )۱( کرد دايرواج پ نيچ يهااستاندر اکثر  سرعتبه

تا ژوئن سال  ۱۹-ديبهداشت، آمار افراد مبتال به کوو يسازمان جهان
ران از يون نفر و در کشور ايليم ميجهان از مرز هشت و ن در ۲۰۲۰

-ديروس کوويو ي. سرعت انتشار باال)۲( ست هزار نفر عبور کرديدو
ک يافت باعث شد يچهار ماه در سطح جهان گسترش  يکه ط ۱۹

روس يجاد گردد. ويدر سطح جهان ا يت اورژانس و بحرانيوضع
                                                             

  رانيزد، ايزد، ي يد صدوقيشه ي، دانشگاه علوم پزشکيکس، دانشکده دندانپزشکيار، گروه اندودانتيدانش ١
  رانيزد، ايزد، ي يد صدوقيشه ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يپرستار يهامراقبتقات ي، مرکز تحقيار، گروه آموزش پرستارياستاد ٢
  سنده مسئول)ينو( رانيازد، يزد، ي يد صدوقيشه ي، دانشگاه علوم پزشکيکس، دانشکده دندانپزشکي، گروه اندودانتيار تخصصيدست ٣

ل ي، پتانسياندر بهداشت جه يت بحرانيک وضعيجاد يبا ا ۱۹-ديکوو
طور که در مطالعه ز دارد. همانيبر سالمت روان جامعه را ن ريتأث
، يافسردگ ازجمله يمختلف يشناخترواناد و همکاران اختالالت يشه

و اختالل استرس در  يخوابيب، يجانيرات هييترس، اضطراب، تغ
ن ي. ا)۳( گزارش شده است يمارين بيرابطه با افراد مبتال به ا

م و يل مواجه مستقيدر کادر درمان به دل يشناخترواناختالالت 
. بوهلکن و )۴( دارد يشتريماران نمود بين بيم با ايرمستقيغ

تحت  را ۱۹-ديکوو يريگدوران همه يط يشدت عالئم روانهمکاران 
و  شدهانجام يهاتيفعالسن، جنس، شغل، تخصص، نوع  ريتأث
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ن ي. عالوه بر ا)۵( داننديم ۱۹-ديکوومبتال به  مارانيببه  يکينزد
و  يزات محافظت شخصيبه تجه يموارد ژانگ و همکاران دسترس

زان ي) را در ميو خصوص ي، دولتي(آموزش ينوع مرکز بهداشت
  .)۶( داننديم مؤثر ياسترس پرسنل درمان

ل دور از خانواده و يط تحصي: شرالهازجم يليان به داليدانشجو 
فشرده  يهاو نداشتن درآمد، رقابت يمحل سکونت، مشکالت اقتصاد

ان ين مي. در اکننديمرا تجربه  يياسترس باال يردرسيغو  يدرس
دوران  يهاعالوه بر تجربه استرس يان گروه علوم پزشکيدانشجو
توان يکه مشوند يمواجه م يگريد يزا، با عوامل استرسييدانشجو

ها، کينيها و کلمارستانيد مثل بيجد يدرمان يهاطيبه ورود به مح
و  يروسيو يهايماريبماران و امکان ابتال به يبرخورد با مشکالت ب

ان گروه علوم يل دانشجوين داليها اشاره کرد. به همدر بخش يعفون
نسبت  يباالتراز سطح اضطراب  ينيان باليدانشجو مخصوصًا يپزشک
 ي. در رشته)۷-۹( ان برخوردار هستنديگر دانشجويبه د
را تجربه  ييان سطح استرس و اضطراب باالي، دانشجوپزشکيدندان

آموزش  ريناپذييجدا يها را جزئاز استرس يتوان برخيکنند و ميم
ر امتحانات و نمرات، اقدامات ينظ يدر نظر گرفت. عوامل شکيپزدندان

، ارتباط ينيف باليل کردن تکاليماران، تکميب يتيريو مد ينيبال
گر يان با پرسنل و ديان، روابط دانشجوين استاد و دانشجويمتقابل ب
ها، حجم در بخش يعفون يهايماريباز ابتال به  يان، نگرانيدانشجو

 مؤثرعوامل  نيترمهم عنوانبهتواند يباال و نداشتن وقت آزاد م يکار
به  کهيدرصورتذکر شود.  پزشکيدندانان يبر سالمت روان دانشجو

مسبب عوارض  توانديمن عوامل يتوجه نگردد ا زااسترسعوامل 
، احساس عدم يتي، اضطراب، اختالالت شخصيمانند افسردگ يروان
 يدانشجو نسبت به رشته يعالقگيب تيدرنهاو  يحوصلگيب، ييکارا

 ريتأثان يدانشجو ييدر توانا توانديم. اضطراب )۷( خود شود يليتحص
ان يآنان را کاهش دهد. دانشجو مؤثرنامطلوب گذاشته و عملکرد 

 ينيبال يهاطيدر مح ييسطح استرس باال يز داراين يپرستار
ت يتواند شخصيم يليبر افت تحص ريتأثن امر عالوه بر يهستند که ا

نامطلوب شود  يرفتارهاقرار بدهد و مسبب  ريتأثدانشجو را تحت 
وجود  يپرستار ينيدرآموزش بال يمتعدد آوراضطراب). عوامل ۸(

ان يدرصد دانشجو ۸۶« :سدينويمستا يبه نقل از رو يفيدارد. لط
ن از اضطراب آشکار در سطح متوسط رنج يط باليدر مح يپرستار

ان يه دانشجويکل يف و معصوميشر در مطالعه). ۹» (برنديم
خود دچار  يهايکارآموزراز اظهار کردند که در يش يپرستار

در صورت  شدهانجام). با توجه به مطالعات ۱۰( شونديماضطراب 
و  يعلم يآگاهش يو افزا هارشتهن يا يزااسترسافتن منابع ي

ها و طيان با محيدانشجو يتوان سازگاريان، ميدانشجو ياحرفه
 يط آموزشيسالمت مح يش داد و باعث ارتقايد را افزايجد طيشرا

منبع استرس و  نيترمهمردار يواگ يماريب از انتقال ينگرانشد. 

 هااسترسن ياز ا يکيدهد. يل ميکان تشين دانشجوياضطراب را در ب
مطرح شده است.  يعفون يهايماريبن، ترس از ابتال به يبالط يدر مح

ان در رابطه با يدانشجو يافکن امر، نداشتن اطالعات يد علت ايشا
 ل محافظياز وسا استفاده و نحوهردار يواگ يهايماريبانتقال  يهاراه

ل به ين وسايا عدم استفاده از اي...) و کنيش، عک، دستکگان، ماس(
وجود  ينيآموزش بال يهاطيمحه در سطح کباشد يممبودها کخاطر 

  .)٨-١٣ ،٣( دارد
، سرعت ١٩-ديروس کوويو ييزايماريبت يبا توجه به خصوص

ن ياز آن ممکن است ا يناش ريوممرگن درصد يانتشار و همچن
 ينوعبهان را يعت بهداشت سالمت جسم و روان دانشجويوض يماريب

 پرمخاطرهعت يدر وض رونيازامتفاوت در معرض خطر قرار دهد. 
، ينيبال يهاطيمحدر  ژهيوبهان ياضطراب دانشجو ي، بررسيفعل
بتوان  يشناختروانمناسب  يبا راهکارهابوده تا  يضرور يامر

دو  کهنيابا توجه به  نيچنهم نمود. را حفظان ين دانشجويسالمت ا
با م يمستق يمواجههبوده و  ينيبال پزشکيدندانو  يرشته پرستار

اضطراب ابتال  ۱۹-ديروس کوويو يريگماران دارند، در طول همهيب
 يهاداخل بخش يروسيو و يعفون يماريک بي عنوانبهبه آن 

تواند عواقب يافته و ميش يافزا يپزشکط دندانيمارستان و محيب
 يان بگذارد. سالمت روانيدانشجو يبر زندگ يريناپذجبران

ر قرار يروزانه آنان را تحت تأث يآموزش و زندگ فقطنهان يدانشجو
 يطوالن يآنان و ماندگار ياحرفهت عملکرد يفي، بلکه بر کدهديم

ان از ياضطراب دانشجو ي، بررسنيبنابران رشته مؤثر است. يدر ا
ت يق حاضر با توجه به ماهيبرخوردار است. تحق ياژهيوت ياهم

، ۱۹-ديکوو يط پاندميدر شرا ژهيوبهآموزش  يهاطيمح آوراضطراب
ر کشورها و يران و ساينه در اين زميقات معدود در ايبر اساس تحق

دو  ژهيوبهان يدر مورد اضطراب دانشجو سؤالپاسخ به  منظوربه
 يرشتهت يل ماهيکه به دل يو دندانپزشک يپرستار يرشته
 يبرداشتن گام يشتر در معرض خطر هستند و برايب شانيليتحص

ن مطالعه يهدف از ا .، انجام شدينيآموزش بالت يفيدر جهت بهبود ک
در مواجهه  يو پرستار يپزشکدندانان ياضطراب دانشجو يسهيمقا

 يج، اقدامات الزم برايبود تا با استفاده از نتا ۱۹-ديکوو يبا پاندم
  و اجرا شود. يبندتياولون موضوع يت ايريمد

 
  هاروشمواد و 

با کد  ته اخالقيه کميدييکسب اجازه از دانشگاه و تأپس از 
IR.SSU.REC.1400.069 ي، بر رويمقطع يفين مطالعه توصيا 

ه يانجام شد. ابتدا کل يسرشماران به روش ينفر از دانشجو ۳۶۹
نمونه در نظر گرفته  عنوانبه يو پرستار يان دندانپزشکيدانشجو

ن تمام يد. از بيارسال گرد هاپرسشنامهق واتساپ يشدند و از طر
 ۳۶۹ل به شرکت داشتند (يکه تما ييهاآنن دو رشته، يا انيدانشجو
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 موردپژوهش يهانمونهه يبه کلل کردند. يرا تکم هاپرسشنامهنفر) 
ه يکل ماند.حرمانه خواهد م هاآننان داده شد که اطالعات ين اطميا

ق شرکت نموده يدر تحق ياريو اخت داوطلبانه صورتبهان يدانشجو
و  شد داده هاآنق به يالزم در خصوص اهداف و روش تحق يو آگاه

 ترميرانياان يدانشجوار ورود شامل يد. معيت آگاهانه اخذ گرديرضا
ل در دانشگاه يمشغول به تحص يو پرستار يدندانپزشک دو به بعد

بوده  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ يليدر سال تحص يد صدوقيشه يعلوم پزشک
ضد اضطراب و  يداروهال به شرکت در پژوهش داشته و يکه تما

 يعدم همکارار خروج شامل ي. معکردندينممصرف  يضدافسردگ
ن يدر ا مورداستفادهبود. ابزار  اطالعات آوريجمعدانشجو جهت 

 Corona Disease Anxiety Scale (CDAS)مطالعه پرسشنامه 
 يپور و همکاران برايعل يمطالعهآن، در  ييايو پا يياست که روا

ن پرسشنامه ي). ا۱۴ده است (يرس دييتأبه  ۲۰۲۰ن بار در سال ياول
و ده تا هجده،  يک تا نه، عالئم رواني يهاگويهه است. يگو ۱۸ يدارا

کرت يل ياچهاردرجهف ين ابزار در طي. اسنجنديمرا  يعالئم جسمان
. شوديم يگذارنمره) ۳شتر اوقات=ي، ب۱اوقات=  ي=صفر، گاههرگز (

ن يبوده، نمرات باال در ا ۵۴تا  ۰ن يهر پرسشنامه ب يينها ينمره
از اضطراب در افراد است. شدت  يسطح باالتر دهندهنشانپرسشنامه 

 ۰-۵: يد: عالئم روانير محاسبه گرديز صورتبهاضطراب کرونا 
ف، يخف ۰-۱: يد، عالئم جسمانيشد ۲۰-۲۷متوسط،  ۶-۱۹ف، يخف

 ۱۷-۲۹ف، يخف ۰-۱۶د، کل پرسشنامه: يشد ۱۰-۲۷متوسط،  ۹-۲
 مالک به يهمبستگ وابسته ييروا يد. بررسيشد ۳۰-۵۴متوسط و 

 GHQ-28پرسشنامه  با ابزار نيا کردن همبسته از پرسشنامه نيا
 کرونا اضطراب پرسشنامه يداد همبستگ نشان جينتا که شد استفاده

 ۰۱/۰و در سطح  ۴۹/۰برابر با  GHQ-28پرسشنامه  کل نمره با
 يمطلوب ييروا و اعتبار از کرونا اضطراب پرسشنامه معنادار بود. لذا

 يمعتبر برا و يعلم ابزار کي عنوانبه آن از توانيم و بوده برخوردار

ن پرسشنامه يا يياينمود. پا استفاده روسيو کرونا اضطراب سنجش
عالئم  يو برا ۸۷/۰ يعالئم روان يکرونباخ برا يب آلفايبا ضر
). ۱۴د (يگرد يبررس ۹۱/۰کل پرسشنامه  يو برا ۸۶/۰ يجسمان

کل پرسشنامه با  ين پژوهش برايمذکور در ا يپرسشنامه ييايپا
ق يآمد. پرسشنامه از طر به دست ۸۴/۰کرونباخ  يب آلفايضر
ار يدر اخت هاکالسندگان ينما يلهيوسبهشن واتساپ و يکياپل

ن ي) ا قرار گرفت. ايو دندانپزشک يرشته (پرستاران هر دو يدانشجو
ت يک (جنس، وضعيپرسشنامه شامل دو بخش اطالعات دموگراف

بودن، سکونت در خوابگاه،  ي، بوميلي، ترم تحصيلي، رشته تحصتأهل
زان يم يابيمربوط به ارز سؤال ۱۸) و يانهيزم يماري، بيت ماليوضع

  بود. ۱۹-ديکوو يان در مواجهه با پاندمياضطراب دانشجو
 يافزارنرمط يو در مح يکدگذار ،آوريجمعبعد از  اطالعات

با توجه به اهداف آموزش و وتر شده يوارد کامپ SPSS 21 ينسخه
 ،اسکوار ي(کا يو استنباط يفيتوص يآمار يهاآزمونبا استفاده از 

قرار  ليوتحلهيتجزمورد  س)يو کروسکال وال يتنيو -تست، من يت
  در نظر گرفته شد. داريمعن ٠٥/٠کمتر از  يمقدار پگرفت. 
  
  

  هاافتهي
 ۱۰۷) و مؤنث ۹۷مذکر و  ۱۶۵( يپرستار يدانشجو ۲۶۲

ق ي) در تحقمؤنث ۴۸مذکر و  ۵۹(شامل  يدندانپزشک يدانشجو
ا بارسال و سپس  هاپرسشنامهق واتساپ يشرکت کردند. چون از طر

ه بل يکه تما يانيدانشجود، اطالعات يافت گرديمداوم در يريگيپ
  قرار گرفت. ليوتحلهيتجزشرکت داشتند مورد 

 يتست مشاهده شد که اختالف معنادار يبا توجه به آزمون ت
و  يان پرستارين دانشجوين نمره اضطراب بيانگيم ازنظر

  ).۱وجود ندارد (جدول  يدندانپزشک
  

  يو پرستار پزشکيدندانان ين دانشجوين نمره اضطراب بيانگيسه ميمقا ):۱جدول (
P value  

Mean ± SD  
 رشته يفراوان

۶۲/۰  
 يپرستار ۲۶۲ ۳۷/۱۱ ± ۶۷/۶

  يدندانپزشک  ۱۰۷  ۷۵/۱۱ ± ۱۰/۷

  
 يانهيزم يماريو وجود ب يلي، عالقه به رشته تحصيمشکالت مال ازنظر موردمطالعهان دو گروه ين اضطراب دانشجويکه ب دهديمنشان  ۲جدول 

  ).< p ۰۵/۰وجود نداشته است ( داريمعنتفاوت 
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و وجود  يلي، عالقه به رشته تحصيت ماليوضع برحسب يو پرستار يان دندانپزشکين دانشجوياضطراب ب ن نمرهيانگيسه ميمقا ):٢جدول (
 يانهيزم يماريب

P value  Mean ± SD رشته يفراوان  

۸۲/۰ 
۸۴/۶ ± ۴۸/۱۱ 

۹۲/۶ ± ۶۷/۱۱ 

۲۳۱  
۸۷  

 يپرستار

  يدندانپزشک
  يوجود مشکالت مال

۴۱/۰ 
۲۷/۵ ± ۵۵/۱۰  
۲۰/۸ ± ۱۰/۱۲ 

۳۱  
۲۰  

 يپرستار

  يدندانپزشک
  يعدم وجود مشکالت مال

۶۰/۰ 
۵۶/۷ ± ۰۶/۱۲ 

۸۶/۶ ± ۵۳/۱۱ 

۱۰۸  
۹۶  

  يپرستار
  يدندانپزشک

  يليعالقه به رشته تحص

۱۵/۰  
 

۹۵/۵ ± ۸۸/۱۰  
۴۰/۹ ± ۶۴/۱۳ 

۱۵۴  
۱۱  

  يپرستار
  يدندانپزشک

عدم عالقه به رشته 
  يليتحص

۰۹/۰ 
۸۸/۴ ± ۱۷/۸  
۷۳/۸ ± ۸۳/۱۱ 

۳۰  
۱۲  

  يپرستار
  يدندانپزشک

  يانهيزم يماريوجود ب

۹۵/۰ 
۷۷/۶ ± ۷۸/۱۱  
۹۶/۶ ± ۷۴/۱۱ 

۲۳۲  
۹۵  

  يپرستار
  يدندانپزشک

  يانهيزم يماريعدم وجود ب

  
ن مرد و زن در يب يکه اختالف معنادار دهديمنشان  ۳جدول 

زان ينمره اضطراب وجود داشته و م ازنظر يليهر دو گروه تحص
ان يدر دانشجو داريمعنبا اختالف  يليتحص دو گروهاضطراب در هر 

  ان مرد بود.يشتر از دانشجويزن ب يدندانپزشک
  

  يو پرستار پزشکيدندانان ين دانشجويت بيجنس برحسبن نمره اضطراب يانگيسه ميمقا ):٣جدول (
P value  Mean ± SD رشته يفراوان 

۰۴/۰ 
۶۱/۶ ± ۴۸/۱۰  
۵۴/۶ ± ۸۸/۱۲ 

۱۶۵  
۹۷  

 مرد

 زن
 يپرستار

۰۰۱/۰ 
۹۷/۵ ± ۳۷/۹ 

۴۲/۷ ± ۶۷/۱۴ 

۵۹  
۴۸  

  مرد
  زن

  يدندانپزشک

  
نمره اضطراب  ازنظر متأهلدر گروه  ين اختالف معناداريهمچن

مشاهده شد که در  يو دندانپزشک يان پرستارين دو گروه دانشجويب
ان مجرد يشتر بود. در گروه دانشجويب يان دندانپزشکيدانشجو

  ).۴مشاهده نشد (جدول  ين نمرات اضطراب اختالف معناداريانگيم
  

  انيدانشجو تأهلت يوضع برحسب يپرستارو  يان دندانپزشکين دانشجوين نمره اضطراب بيانگيسه ميمقا ):٤جدول (

P value  Mean ± SD رشته يفراوان  

۱۸/۰ 
۶۵/۶ ± ۳۲/۱۱ 

۱۵/۶ ± ۰۹/۱۰ 

۲۰۰ 

۶۸  
 يپرستار

  يدندانپزشک
 مجرد

  

۰۱/۰ 
۶۱/۶ ± ۶۵/۱۱  
۲۶/۷ ± ۴۳/۱۵ 

۵۷  
۳۷  

 يپرستار

  يدندانپزشک
  متأهل

- 
۳۱/۹ ± ۲۰/۱۰ 

۰۰/۰ 

۵  
۲  

 يپرستار

  يدندانپزشک
  ريسا
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ساکن  يربوميغان يزان اضطراب دانشجويم ٥بر اساس جدول 

نسبت  يبا اختالف معنادار يان دندانپزشکيخوابگاه در گروه دانشجو
زان اضطراب ين ميشتر بود. همچنيب يان پرستاريبه دانشجو

ان ير خوابگاه در گروه دانشجويساکن غ يربوميغان يدانشجو
 يان پرستارينسبت به دانشجو يبا اختالف معنادار يدندانپزشک

  شتر بود.يب
  

 انيت سکونت دانشجويبرحسب وضع يو پرستار يان دندانپزشکين دانشجوين نمره اضطراب بيانگيسه ميمقا ):٥جدول (

P value  Mean ± SD رشته يفراوان  

۴۱/۰ 
۹۰/۶ ± ۱۱/۱۳ 

۵۰/۷ ± ۲۶/۱۲ 

۱۷۶  
۶۲  

 يپرستار

  يدندانپزشک
  يبوم

۰۱/۰  
۱۲/۴ ± ۸۱/۷ 

۷۷/۴ ± ۳۳/۱۰  
۵۸  
۲۴  

 يپرستار

  يدندانپزشک
  ساکن خوابگاه يربوميغ

۰۳/۰  
۰۶/۵ ± ۷۹/۷  
۳۰/۸ ± ۸۶/۱۱  

۲۸  
۲۱  

 يپرستار

  يدندانپزشک
  رخوابگاهيساکن غ يربوميغ

 
  يريگجهينتبحث و 

 ينيان باليزان اضطراب دانشجويم يسهيمقان مطالعه به يا
زد در ي يد صدوقيشه يدانشگاه علوم پزشک يو پرستار يدندانپزشک

ج يپرداخته است. نتا ۱۳۹۹در سال  ۱۹-ديکوو يمواجهه با پاندم
 يو پرستار يان دندانپزشکياضطراب دانشجو يطورکلبهنشان داد که 

نمره اضطراب کرونا  ازنظر يارف بوده و اختالف معناديدر حد خف
و همکاران مشخص  يتسکيق ساويوجود ندارد. در تحق هاآنن يب

 يياضطراب باال ۱۹-ديدر دوران کوو يان پرستاريد دانشجويگرد
مربوط  يهارشتهان يدانشجو يکه بر رو ي). در پژوهش۱۵داشتند (
ز ين وزلند و لبنان انجام شديکا، نيدر انگلستان، شمال آمر يبه پزشک

ن پژوهش يج ايان در حد متوسط بود که با نتاياضطراب دانشجو
ان ين دانشجويب ين اختالف معناداري). همچن۱۶ست (يهماهنگ ن

و  يپرستار مؤنثان يو دانشجو يو دندانپزشک يمذکر پرستار
در هر  مؤنثان مذکر و ين دانشجويمشاهده نشد. اما ب يدندانپزشک

زان ينمره اضطراب کرونا اختالف معنادار مشاهده شد و م ازنظرگروه 
و با اختالف  يو پرستار يان دندانپزشکياضطراب در دانشجو

ان يشتر از دانشجويب مؤنث يان دندانپزشکير در دانشجويچشمگ
شتر در ياضطراب ب معموًالز ين يمذکر بود. در مطالعات قبل

و  يت زندگيموقعل آن يد دليکه شا شدهمشاهدهان دختر يدانشجو
-۱۸جاد شده است (يا ۱۹-ديکوو يباشد که در دوران پاندم يطيشرا
دار يت ناپاي، وضعيزوله شدن اجتماعيط شامل اين شراي). ا۱۶

 ي)، نگرانمتأهل يهاخانم، مراقبت از فرزندان در منزل (در ياقتصاد
ل و ترس از يادامه تحص يجاد شده براينده نامعلوم، مشکالت اياز آ

م و يق خوشاي). در تحق۱۶-۱۸( باشديممبتال شدن به کرونا 
 داريمعن يرابطهت ين اضطراب دوران کرونا و جنسيز بيهمکاران ن

که فرزند و شوهر دارند  ييدانشجو يهاخانم). ۱۹د (يمشاهده گرد

مناسب  يمانع از آمادگ رايز رنديگيمقرار  ريتحت تأث يليتحص ازنظر
 هايسخنرانو حضور در  يليتحص فيامتحانات، انجام وظا يبرا
 يخانوادگ يهاتيمسئول نيتعادل ب يدر مورد چگونگ هاآن. شوديم

 متأهلان ين پژوهش در گروه دانشجويدر ا .نگران هستند يليو تحص
 يو دندانپزشک يان پرستارين دو گروه دانشجوينمره اضطراب ب ازنظر

شتر يب يان دندانپزشکيمشاهده شد که در دانشجو معناداراختالف 
جاد يعامل ا توانديمل يو پرورش فرزندان در زمان تحص تأهلبود. 

 يط زندگين شراي). همچن۲۰و  ۲۱استرس و اضطراب باشد (
 متأهلشانن از فرزندان يوالد يو معنو يت ماديزان حمايمتفاوت، م

). اما ۲۲ن مورد باشد (يدر ا مؤثراز عوامل  توانديمو فرهنگ جامعه 
د که افراد مجرد در دوران يگر مشخص گرديق ديک تحقيدر 
زوله بودن کردند يو ا ييشتر احساس تنهايب ۱۹-ديکوو يريگهمه

کاهش  يبرا يامداخلهشده و الزم است  هاآنکه سبب اضطراب در 
  ).۲۳رد (يصورت پذ هاآناضطراب 

ان يدانشجوزان اضطراب ين پژوهش، ميج ايبر اساس نتا
ان ير خوابگاه در گروه دانشجويساکن خوابگاه و غ يربوميغ

 يان پرستارينسبت به دانشجو يبا اختالف معنادار يدندانپزشک
 باشديم ننده استرسک ينيبشيپ عامل کي ونتکس شتر بود. محليب
 ييخود در خوابگاه دانشجو ياز به انجام کارهايترک خانه و ن ).۲۴(
ان است که يجاد اضطراب در دانشجوي، عامل ايااجارها محل اقامت ي
بدون حضور خانواده و خودکفا  يل عدم انطباق با زندگيبه دل توانديم

 يل دانشگاهيبه همراه خانواده در طول تحص يشدن، باشد. زندگ
سه نمره اضطراب يمقا. شوديمباعث حفاظت از فرد در برابر استرس 

نشان داد که در  يو دندانپزشک يان پرستارين دو گروه دانشجويب
 ازنظر يليبه رشته تحص مندعالقهر يا غيو  مندعالقهان يگروه دانشجو

ق شهروان و همکاران يوجود ندارد. در تحق يمعناداراختالف  يآمار
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 بدون اي عالقه با يکدندانپزش يرشته د انتخابيمشخص گرد

ق يکه با تحقاست  نداشته استرس جاديا در يريتأث، يشخص يعالقه
 شده گزارش قاتيتحق يبرخ کهيدرحال). ٢٥ما هماهنگ است (

 شده يکدندانپزش رشته وارد يشخص يعالقه با هک يافراد هک است

 از افراد نيا هک رسديم به نظرداشتند.  يمترکاضطراب  بودند،

). ٢٠بودند ( برخوردار استرس با مواجهه در يشتريب تطابق ييتوانا
شتر يب يعالقهکه از  يان پرستارياز دانشجو ن آن دستهيهمچن

ط سخت را اتخاذ يبا شرا يتطابق بهتر يهاروشبرخوردار بوده و 
برخوردار بوده و اضطراب  يشتريب نفساعتمادبهاز  احتماًال، کننديم

  ).٢٦( دهنديماز خود نشان  يکمتر
 يان پرستارين سطح اضطراب دانشجويب هرچندن مطالعه يدر ا

د مشاهده نش ياختالف معنادار يت ماليوضع برحسب يو دندانپزشک
از  يناشاضطراب شتر بود. يب يان دندانپزشکيدر دانشجو يول

گام هن انياز دانشجو يارياست که بس ياز مسائل يکي يمالمشکالت 
 يهانهيهزمسئول پرداخت  هاآن رايبا آن مواجه هستند، ز ليتحص
 هاآناز  يهستند. برخ يخصوص يهادانشگاهدر  ژهيوبهخود،  ليتحص

 باعث احساس توانديم يفشار مال نيممکن است بدهکار باشند. ا
ممکن است از  يشود. حت هاآنکاهش معدل  تيدرنهااضطراب و 

 نايدوستانشان درخواست پول داشته باشند. عالوه بر آن دانشجو
). ٢٧( رنددا ازيبه پول ن ونقلحملروزانه مانند غذا و  يهانهيهز يبرا

ن يبنمره اضطراب  ازنظر يق اختالف معنادارين تحقين در ايهمچن
داشتند،  يانهيزم يماريکه ب پزشکيدندانو  يپرستار انيدانشجو

ج مزمن رن يماريب کيکه از  يانيدانشجو يطورکلبه مشاهده نشد.
ابت يدکه از  ييجو، دانشمثالعنوانبه .اضطراب هستند يدارا برنديم

به مداوم  طوربهن داشته باشد و يق انسوليد روزانه تزري، بابرديمرنج 
ن حضور در يممکن است در ح يمراجعه کند و برخ يمرکز بهداشت

 گريز دا .شوندگر يو مشکالت دجه يمحوطه دانشگاه دچار سرگ
 يقآسم و چا ،يمشکالت قلب ،يخونکمبه سرطان،  توانيم هايماريب

ن ايدانشجو يليممکن است بر سطح تحص هايماريب نياشاره کرد. ا
ود ن شيدر کالس درس و بال هاآنبت يو سبب غبگذارد  يمنف ريتأث
)٢٨.(  

شتر بودن اضطراب در ين پژوهش با توجه به بيج ايبر اساس نتا
ان يبخصوص در دانشجو متأهلو  يربوميغان دختر، يدانشجو
سالمت روان  نيتأمت و يحما يبرا يخدمات، الزم است پزشکيدندان

و  يتيحما يهااميپارائه گردد. ارسال  هاآنشتر يهر چه ب
به  توانديماست که  يانهيهزکماز اقدامات  يکي کنندهدلگرم

). در دوران ٢٩کمک کند ( ١٩-ديکوو يان در دوران پاندميدانشجو
 ينيبال يهارشته که در يانيدانشجو از ياريبس ١٩-ديکوو يپاندم

 هاآنروبرو هستند که به  ياديز يهاچالشبا  کننديم ليتحص
 .دهديمرا به سمت اضطراب سوق  هاآنو  دهديم ياحساس منف

 ياتا از عالئم ناخواسته اموزندياحساس را ب نيا تيريمد ديبا هاآن
بگذارد،  يمنف ريتأث هاآن يشناختروان يکه ممکن است بر رفتارها

بدانند که چگونه تفکر و ذهن خود را  ديبا ن،ي. همچنشود يريشگيپ
خود با  يليتحص يکه در زندگ يمختلف يهابا چالش يسازگار يبرا

ز الزم است يندانشگاه  نيمسئولآن مواجه هستند، بهبود بخشند. 
را در نظر  انيدانشجو يبرا مطلوب يعلم طيفراهم کردن مح تياهم
 و از قيشون تيوسته در باليحضور پو  يريادگي يبرا هاآنتا  دنريبگ
  .دشوناحساس اضطراب ناخواسته محافظت جاد يا

ان، ياضطراب دانشجو يت بررسيبا توجه اهم گردديمه يتوص
با تعداد  يان دندانپزشکيبخصوص در دانشجو يگريد يهاپژوهش
 يامداخلهنده، مطالعات ين در آيشتر انجام گردد. همچنينمونه ب

 در مواجهه با ينيبال يهارشتهان يکاهش اضطراب دانشجو يبرا
 يهاروش شوديمشنهاد يانجام گردد. پ ١٩-ديکوو ازجملهبحران 

جهت  در يگام لهيوسنيبد تا شدهيبررسان ياز دانشجو تيحما
 ١٩-دياز کوو يدر مواجهه با بحران ناش هاآنسالمت روان  يارتقا

  .شود برداشته
 زد انجامي يد صدوقيشه يدانشگاه علوم پزشک درن مطالعه يا

 هادانشگاهر يان سايم به دانشجويتعم قائلج يشده است، لذا نتا
ان ي، مشارکت کمتر دانشجوهاتيمحدودگر از يد يکي. ستين

  ق بود.ين تحقيدر ا يدندانپزشک
را در مورد اضطراب  ياتازهن پژوهش، شواهد يج اينتا
 ۱۹-ديکوو يريگهمهدر  يو پرستار يان دندانپزشکيدانشجو

کاهش اضطراب و کمک به  يبرا گردديمشنهاد يمشخص ساخت. پ
ت اقداما يربوميغو  متأهلان دختر، يدانشجو ژهيوبهان يدانشجو
 هاآنا ش تماس و ارتباط بيمناسب شامل افزا يو راهکارها يامداخله
ن ن دوراين در ايدانشگاه و مدرس نيمسئولشتر توسط يت بيو حما

 انجام شود. يريگهمه
  

  يتشکر و قدردان
و مصوب  ٨٧٦٦با کد  يقاتيک طرح تحقين مطالعه حاصل يا

 )IR.SSU.REC.1400.069( اخالق در پژوهش دانشگاه يتهيکم
 يدانشگاه علوم پزشک يقات و فناوري. از معاونت محترم تحقباشديم

 يو اعضااست محترم يو از ر يت ماليحما يزد براي يد صدوقيشه
. گردديم يقدردان يدانشکده دندانپزشک يپژوهش يمحترم شورا

نمودند،  ياريکه پژوهشگران را  يزيان عزين از دانشجويهمچن
  .شوديم يسپاسگزار
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COMPARISON OF THE ANXIETY LEVEL OF DENTISTRY AND 
NURSING STUDENTS OF SHAHID SADOUGHI UNIVERSITY OF 
MEDICAL SCIENCES IN YAZD, IRAN DURING THE COVID-19 

PANDEMIC IN 2020 
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Abstract 
Background & Aims: The anxiety level of dentistry and nursing students increase in hospital wards and 
dental environment during the Covid-19 pandemic. This study aimed to compare the anxiety level of 
dentistry and nursing students during the Covid-19 pandemic. 
Materials & Methods: In this cross-sectional descriptive study, 369 second semester and above students 
of dentistry and nursing were selected by convenience sampling method. A demographic information 
questionnaire and the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) with 18 statements were used for gathering 
data. The questionnaires were given to the students through WhatsApp application. The data was 
analyzed using SPSS v.21 software and descriptive and inferential statistics. P values less than 0.05 were 
considered significant. 
Results: The anxiety level of dentistry and nursing students was mild, and there was no significant 
difference between them in terms of corona anxiety score. In both groups of students, the level of anxiety 
in females was higher than males (p=0.049 for nursing and p=0.001 for dentistry students). There was 
a significant difference in anxiety scores between nursing and dentistry students in married and non-
native students (p=0.01), which was higher in dentistry students. 
Conclusion: The results of this study revealed new evidence about the anxiety of dentistry and nursing 
students in the Covid-19 pandemic. It is recommended that interventions and appropriate strategies be 
applied by university officials and teachers during the Covid-19 pandemic to reduce anxiety level of 
dentistry and nursing students, especially females, married and non-native students. 
Keywords: Anxiety, Covid-19, Dentistry, Nursing, Pandemic, Students 
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