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 چکیده

شد. با توجه به شیوع  پزشکان و پرستاران دربین فکری سواستر افسردگیباعث ایجاد  19-دهنده پاندمی کوویدوضعیت فعلی و هشدار

 دربین فکری واسترس افسردگی میزان و کرونا ویروس به مرتبط عوامل بررسی، مطالعه حاضر با هدف   کرمانباالی بیماری در شهر 

 180بر روی  1400قطعی در سال این پژوهش توصیفی م .عوامل مرتبط با آن انجام شدکرمان و  شهر های بیمارستان پزشکان و پرستاران

ها در این مطالعه، پرسشنامه اطالعات انجام شد. ابزار گردآوری داده کرمانتوسط پرسشنامه الکترونیکی در شهر  پزشک و پرستار

ها با و پرسشنامه استرس درک شده کوهن بود. تجزیه و تحلیل داده افسردگی، مقیاس 19-دموگرافیک، سؤاالت مربوط به بیماری کووید

کمتر  p های آماری تی، آنووا، رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. میزانو آزمون SPSS افزار آماریاستفاده از نرم

 استرس نمره و 71/18±48/12در رابطه با بیماری کرونا  پرستاران و پزشکان افسردگیکل  مرهن .دار در نظر گرفته شدمعنی 05/0از 

ابتالء اعضای خانواده به کرونا و نگرانی جهت پیامدهای بیماری برای خود  خطی، رگرسیون آزمون نتایج اساس بر. بود 57/24±00/7 فکری

، خانوادهو متغیرهای ابتالء خانواده به کرونا و وجود نگرانی در مورد ابتالء خود و  فکریکننده نمره استرس بینی، متغیرهای پیشخانوادهو 

در  استرس فکریکننده نمره بینی، پیشدر حین رسیدگی به بیمار و وجود مشکالت بیمار در بیمارستانهای افت مراقبتنگرانی برای دری

های نگرانی خانم هاباال بود و  19-در دوران پاندمی کووید فکری پرستاران و پزشکانو استرس  افسردگیمیزان . بودند پرستاران و پزشکان

 .داشتند بیمارانهای و یا مراجعه جهت دریافت مراقبت خانوادهخود و زیادی در رابطه با ابتالء 

 

  19-کووید،  و پزشکان پرستاران،  افسردگی،  فکریاسترس  :هاکلیدواژه
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 مقدمه

را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی  19ای شیوع کووید ، سازمان بهداشت جهانی با انتشار بیانیه2020ژانویه  30در 

شیوع ویروس کرونا و  (.2020و همکاران،  1)چنجهان اعالم کردتنها برای چین، بلکه به عنوان تهدیدی برای سالمت تمام نه

آنچه (.2020)عارفی و پورصادقیان، است 21ترین وقایع اجتماعی بشر در قرن پیامدهای اجتماعی مرتبط با سالمت، یکی از مهم

معرض این بیماری است.  از قرار گرفتن در استرس ترس و این شیوع را متمایز کرده است، رفتارهای غیرمنطقی افراد به علت

بینی بودن های ذهنی مهمی در افراد ایجاد کرده است که شامل جدی بودن خطر بیماری، غیرقابل پیشاین بیماری درگیری

ترین پیامدهای شیوع ویروس کرونا، یکی از مهم(. 2020و همکاران،  2)بواوضاع و مشخص نبودن زمان کنترل بیماری است

عدم وجود هرگونه درمان یا پیشگیری قطعی و (. 2020)ساداتی و همکاران، در سرتاسر جهان است استرس و افسردگیایجاد 

 افسردگیدرصد جامعه به این بیماری، یکی از منابع ایجاد  60ها در خصوص ابتالی حداقل بینی برخی از اپیدمیولوژیستپیش

های روحی روانی در تواند منجر به ناهنجاریرب بوده و میناشی از ابتالی احتمالی، مخ افسردگیو  استرس در این زمینه است.

باقی ماندن استرس در درازمدت، مخرب بوده و منجر به تضعیف سیستم ایمنی و (. 2016)پورصادقیان و همکاران، افراد شود

 (.2017)پناهی و همکاران، شودها از جمله کرونا میکاهش توان بدن در مبارزه با بیماری

ها هستند که جان خود را برای انجام وظایف محوله در های خاص، پرسنل بهداشتی بیمارستانگیریله با همهخط اول مقاب 

های نقش مهمی در ارائه مراقبت و پزشکان در این میان، پرستاران(. 2020و همکاران،  3)هانگدهندمعرض خطر قرار می

)اسدی و همکاران، شوندهای مراقبتی بهداشتی محسوب میمانترین نیروی انسانی فعال سازبهداشتی دارند؛ چرا که بزرگ

توانند ویروس را پذیر بوده و میدر برابر عفونت آسیب 19-به دلیل تماس نزدیک با بیماران کووید و پزشکان پرستاران (.2019

تواند منجر به بیمار میکمبود تجهیزات حفاظت فردی (.2020، 4)هانگ و لیو در بین همکاران و اعضای خانواده گسترش دهند

رو،  شده و حداقل چهارده روز دوری از محیط کار را منجر شود. از این 19شدن آنان طی مراقبت از بیماران مبتال به کووید 

بروز  و پزشکان ، افزایش بار کاری دیگر پرسنل و خستگی مفرط در بین پرستارانو پزشک کاهش نیروی پرستاری

پزشکان و و افسردگی را در استرس زا مانند های شدید تنشهمچنین ماهیت این بیماری واکنش(. 2010، 5)سیساخواهدکرد

باالیی را در زمینه بیماری استرس پرستاران پزشکان و در این راستا نعمتی و همکاران گزارش کردند . دهدپرستاران افزایش می

 (.2020همکاران،  )نعمتی و  کنندهایشان تجربه میبرای خود و خانواده 19کووید 

تواند باعث پرستاران میپزشکان و است. سطح باالی استرس در  انپرستار پزشکان و وجود استرس از عوامل تأثیرگذار بر 

در حال حاضر با توجه به (. 2016)پورصادقیان و همکاران، کاهش کیفیت مراقبت و ایمنی بیماران و بروز خطاهای پزشکی شود

هایی گیری، نگرانیپرستاری ناشی از این همهپزشکی و های در جهان و تأثیرپذیر بودن تمام فعالیت 19پاندمی بیماری کووید 

 (.2020و همکاران،  6)جکسون وجود دارد 19رسیدگی به بیماران مبتال به کووید در زمینه مراقبت و آنها در خصوص ظرفیت 

                                                           
1 - Chan 
2 - Bo 
3 - Huang 
4 -Huang & Liu 
5 - Seccia 
6 - Jackson 
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 پیدایش باعث گسترش بیماری، از جلوگیری به کمک نظورم به اجتماعی فاصله لزوم حفظ به توجه با بیماری این شیوع

 افسردگی در عالئم تشدید یا ایجاد و سبب می تواند شرایط این. است گشته اجتماعی و حمایت روابط کاهش و تنهایی احساس

 نسبتاً انتقال ،سطوح روی بر ویروس بودن زنده بودن زمان طوالنی مانند کرونا بیماری ویژگی های دیگر، طرف از .گردد افراد

موقعیتی  ایجاد باعث ابتالء اثر در باال نسبتاً میر و مرگ و نرخ قطعی درمان وجود عدم کنترل، زمان بودن مشخص آسان، عدم

و  امنیت تهدید طریق از می شوند کرونا به مبتالیان آمار روزافزون درباره افراد که پیامهایی. است شده جامعه در پراسترس

 (.2020و همکاران،  1می شود)شیم آنان در افسردگی و استرس فکری افزایش صوص پرستاران و پزشکان باعثبخ افراد آرامش

 است به ممکن شده منتشر عفونی بیماری نوع همچنین و شرایط محیط بیمارستان ها به توجه با ،این بیماری روند طی در

 منفی تأثیرات تحقیقات. یابد بروز آنها در ت روانشناختیمشکال از برخی و شده وارد آسیب پرستاران و پزشکان روان سالمت

و  2نشان داده اند)وانگ استرس فکری را و اختالالت افسردگی عالئم افزایش ازجمله سالمت روان بر بیماری شیوع این

 (.2020همکاران، 

شرایط نگران  سایر مدیریت و بیماری شیوع از جلوگیری جهت بر تالش عالوه می رسد به نظر شده، مطرح مطالب به توجه با

 (.2020و همکاران،  3شود)ژیانگ توجه ویژه ای نیز پرستاران و پزشکان روان-بهداشت مسائل به باید کننده،

. است متفاوت تجربه می کنند، که افسردگی استرس فکری و میزان و شرایط به این افراد هیجانی واکنش نوع حال، این با

 شناسایی و دهند است بروز ممکن را استرس فکری نشانه های برخی و افسردگی افراد نشانه های برخی شد گفته که همانگونه

پرستاران  . باشد کمک کننده آنها کاهش برای برنامه ریزی در می تواند آنها میزان واکنش ها و این نوع در تعین کننده عوامل

می ان، سالمت خانواده و جامعه را تضمین می نماید و از گروههای آسیب پذیر جامعه هستند و سالمت روان آن و پزشکان

؛ لذا بررسی وضعیت سالمت روان آنها در دوران بیماری کرونا بسیار حائز اهمیت است. با توانند در بهبود بیماران کمک کنند

ان و سطح کشور که از آمار نسبتا باالی ابتالء در است کرمانتوجه به شیوع سریع این بیماری در ایران و به خصوص شهر 

برخوردار است و عدم تحقیق در این زمینه، بدنظر می رسد انجام تحقیقات برای کمک به شناسایی این بیماری و به ویژه 

امری ضروری است و می تواند به بهبود کیفیت زندگی  استرسایجاد شده و راهکارهای مقابله با فسردگی و استرس فکری 

 و افسردگی میزان و کرونا ویروس به مرتبط عوامل بررسیا مطالعه حاضر با هدف   مردم و سالمت جامعه کمک کند. لذ

طراحی گردید تا در صورت لزوم مشاوره های الزم در کرمان  شهر های بیمارستان پزشکان و پرستاران دربین فکری استرس

 احتمالی صورت گیرد. فکری و استرس افسردگیجهت رفع 

 

 تحقیقروش 

نفر از  360با توجه به شرایط پرخطر حاضر و محدودیت دوران کرونا بر روی  1400-1401در سال  این مطالعه مقطعی 

با استفاده از پرسشنامه  (اعظم پیامبر و پورافضلی بیمارستان) کرمان شهر در کرونا ارجاعی بیمارستان دو پرستاران و پزشکان

آماده شد و سپس در کانال های واتساپ و تلگرام که در آن  گل فرمگوالکترونیکی انجام شد. پرسشنامه مربوطه از طریق برنامه 

                                                           
1 - Shim 
2 - Wang 
3 - Xiang 
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اهداف و معیارهای ورود از آنها خواسته شد در  عضو بودند، قرار گرفت و پس از دادن اطالعاتی در مورد پرستاران و پزشکان

دقیقه  10سشنامه حدود صورت تمایل بر روی لینک پرسشنامه کلیک کرده و آن را تکمیل و سپس ارسال نمایند. تکمیل پر

طول می کشید. قبل از شروع مطالعه رضایت کلیه افراد جهت شرکت در مطالعه کسب گردید و اطمینان داده شد که اطالعات 

  آنها محرمانه باقی خواهد ماند.

 19-یدسؤاالت مربوط به بیماری کوو، بخش اطالعات دموگرافیک 4پرسشنامه های مورد استفاده در مطالعه حاضر شامل 

، نگرانی در مورد پیامدهای کرونا در و بیماران تحت نظر ، نحوه مراقبت از خودبیماران تحت نظروضعیت ابتالء خود فرد و 

و پرسشنامه استرس درک شده کوهن  افسردگیو شدت نگرانی در رابطه با هر یک از آیتمهای ذکر شده(، مقیاس  بیمارستان

(14-PSS .بود ) 

 شامل و قسمتی چهار لیکرت دهیپاسخ مقیاس. بود افسردگی وضعیت ، تعیین جهت  DASS-21داستاندار نامه پرسش

-13) خفیف ،(0-9) عادی صورت-به افسردگی نمرات بندیطبقه نحوه. شودمی گذارینمره 3=خیلی و 2=زیاد ،1=کم ،0=اصالً

 آزماییباز و اعتبار که است داده نشان شده مانجا مطالعات. است( 28) شدید بسیار و( 21-27) شدید ،(14-20) متوسط ،(10

 آمد. به دست افسردگی برای 71/0 فرعی هایمقیاس زیر برای

ساخته شده و برای تعیین میزان شناخت افراد از استرس خود ( 1983پرسشنامه استرس ادراک شده توسط کوهن و همکاران )

زندگی بسیار مناسب است. این مقیاس برای سنجش استرس در در مقابل رویدادهای غیرقابل پیش بینی و غیر قابل کنترل 

گویه در مقیاس لیکرت چهار درجهای )هرگز تا خیلی زیاد( می باشد که هر  14طی یک ماه گذشته طراحی شده است و دارای 

امتیازات ( 4و  5 6، 7، 9، 13، 10دارد. الزم به ذکر است در مورد سؤاالت مثبت )سؤاالت شماره  0-4سؤال دارای ارزشی بین 

بوده و نمره کسب شده باالتر نشان دهنده استرس  0-56به صورت معکوس محاسبه می شود. دامنه امتیازهای قابل کسب بین 

اصغری و  می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه 21/8 ادراک شده بیشتر است. نقطه برش این پرسشنامه نمره

داده ها پس (. 19محاسبه گردید ) 84/0قرار گرفت. آلفای کرونباخ آن در نمونه دانشجویان ایرانی  مورد تأیید( 2013همکاران )

مورد تجزیه و تحلیل  24نسخه  SPSSاز گردآوری با شاخص های مرکزی و محیطی توصیف و با استفاده از نرم افزار آماری 

ها، جهت بررسی  گردید و بر اساس توزیع داده بررسی ها توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف قرار گرفتند. نرمالیتی داده

های آماری تی، آنووا و رگرسیون خطی و جهت بررسی  از آزمون فکری و استرس افسردگیارتباط عوامل دموگرافیک با نمرات 

ر نظر معنی دار د 05/0کمتر از  pاز ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. میزان  فکری و استرس افسردگیارتباط نمرات 

 گرفته شد.

 

 ی تحقیقهاافتهی

 از( درصد 78/48) نفر 88 و  پورافضلی بیمارستان از( درصد 22/51نفر ) 92پرستار مورد بررسی، پزشک و  180از میان 

نفر  60درصد( زن و  66/66)نفر  120پرستاران پزشکان و در پژوهش شرکت کردند. از میان کل  اعظم پیامبر بیمارستان

درصد( متأهل بودند. از میان نمونه پژوهش،  12/36نفر ) 65مجرد و  (درصد 88/63نفر ) 115( مرد، همچنین درصد 34/33)

درصد( در بخش  25نفر ) 45ها، درصد( در بخش فوریت 14)نفر  25یو، سییو و سیسیدرصد( در بخش آی 66/16نفر ) 30
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ها مانند جراحی، زایشگاه، داخلی، اطفال و غیره مشغول به کار بودند. میانگین درصد( در سایر بخش 34/44نفر ) 80اورژانس و 

ری کا شیفت نظر از. بود سال 11/20±8/38 هاآن شغلی سابقه میانگین و سال 34/58±8/29پرستاران  پزشکان و سنی کل

میانگین ساعات شیفت کاری در  .بدون شیفت بودنددرصد(  88/38نفر ) 70درصد( دارای شیفت کاری و  12/61)نفر  110

 بود. ساعت 13/36±7/46پرستاران دارای شیفت پزشکان و 

 

 : توزیع فراوانی سواالت مربوط به ویروس کرونا1جدول 

 درصد تعداد  متغیر

 2/97 175 بلی ابتالء به کرونا

 8/2 5 خیر

 2/77 139 بلی کرونا اعضای خانواده به ابتالء

 8/22 41 خیر

 88/98 178 ماسک و دستکش استفاده از وسایل حفاظت فردی

 12/1 2 هیچکدام 

 3/88 159 بلی نگرانی از پیامدهای کرونا برای خود

 7/11 21 خیر

 8/5±  38/2 شدت نگرانی در رابطه با ایجاد پیامدهای کرونا برای خود و خانواده

 6/86 155 بلی نگرانی در مورد دریافت مراقبت ها از بیماران

 6/13 25 خیر

 8/87 158 بلی نگرانی در مورد ابتال به کرونا برای خود

 2/12 22 خیر

 86/5±  79/2 کرونا برای خود به ابتال مورد در شدت نگرانی

 

 و زشکانپ(%50نفر ) 91در  افسردگیسطح بود.  71/18±  48/12 در رابطه با بیماری کروناپزشکان و پرستاران  افسردگینمره 

 پزشکان %73از  بیش فکری استرس نمره. بود شدید حد در از( %26نفر ) 46متوسط و در ( %24نفر ) 43خفیف، در  پرستاران

بین  پیرسون، همبستگی آزمون نتایج اساس بر. بود آنان توسط باالتر استرس درک دهنده نشان که شد مشاهده پرستاران و

شرکت کننده در پژوهش همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت و پرستاران  پزشکان فکریو استرس  افسردگینمرات 

(001/0>P  38/0r= .) که اعضای خانواده آنها به کرونا مبتال شده  پرستارانی و پزشکانو استرس در  افسردگیمیانگین نمرات

همچنین میانگین نمرات  (.P<001/0تر بود )بودند، به طور معنی داری باال از بیمارانکه نگران دریافت مراقبتهای  کسانیبود و 

نگرانی داشتند و با  خانوداشاندر مواردی که آنان در مورد ایجاد پیامدهای کرونا برای خود و  پرستارانی و پزشکان افسردگی

 (.P<001/0نگران ابتالء به کرونا بودند، باالتر بود )
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آمده  3و  2طی استفاده شد که نتایج آن به طور خالصه در جداول جهت بررسی اثر متغیرهای مداخله گر از آنالیز رگرسیون خ

، ابتالء اعضای خانواده به کرونا و نگرانی جهت پیامدهای در حین رسیدگی به بیماراست. بر اساس آنالیز رگرسیون، مشکالت 

رگرسیون نشان داد ابتالء خانواده شده بودند. همچنین نتایج آنالیز  فکریبر نمره استرس  بیماری برای خود از موارد تأثیرگذار

در حین و وجود مشکالت  ا از بیمارانبه کرونا و وجود نگرانی از پیامدهای بیماری برای خود، نگرانی برای دریافت مراقبت ه

 تأثیر بگذارد. پزشکان و پرستاران افسردگیتوانست بر نمره  رسیدگی به بیمار

 

 و پرستاران بر حسب متغیرهای پیش بین: تحلیل رگرسیون استرس فکری پزشکان 2جدول

 t (95%)CI بتا P-Value B متغیرهای پیش بین

 -531/2-038/5 652/0 - 254/1 515/0 مقدار ثابت

 -337/2-650/2 123/0 007/0 156/0 902/0 وجود نگرانی از ابتال به کرونا

 291/1-359/4 621/3 195/0 825/2 001/0 وجود مشکالت در حین رسیدگی به بیمار

 019/0-608/3 988/1 109/0 814/1 048/0 ابتال اعضا خانواده به کرونا

 347/0-140/5 251/2 134/0 743/2 025/0 وجود نگرانی از پیامدهای کرونا برای خود

 

 : تحلیل رگرسیون استرس فکری پزشکان و پرستاران بر حسب متغیرهای پیش بین2جدول

 t (95%)CI تاب B سطح معنی داری متغیرهای پیش بین

 669/19-496/24 996/17 - 082/22 000/0 مقدار ثابت

 -997/0-260/7 492/1 082/0 132/3 137/0 وجود نگرانی از ابتال به کرونا

 453/5-784/9 918/6 295/0 619/7 000/0 وجود مشکالت در حین رسیدگی به بیمار

 600/6-825/11 935/6 310/0 213/9 000/0 ابتال اعضا خانواده به کرونا

 286/3-652/11 512/6 192/0 469/7 001/0 وجود نگرانی از پیامدهای کرونا برای خود

 

 گیریو نتیجه بحث

 پزشکان و پرستاران دربین فکری استرس و افسردگی میزان و کرونا ویروس به مرتبط عوامل بررسی هدف با که حاضر مطالعه 

در دوران پاندمی  پزشکان و پرستاراندر  فکری و افسردگیاد که استرس انجام شده نشان د کرمان شهر های بیمارستان

. داد نشان را داری معنی و مثبت رابطه مطالعه این در پزشکان و پرستاران افسردگی و استرس فکری نمرهباالست.  19-کووید

 سطح پزشکان و پرستاران از  %2/26 زن باردار مبتال به سارس نشان داد که 980بر روی ( 2004) همکاران و جی ان مطالعه

و داگ ( 2020در مطالعات کوریت و همکاران ). را گزارش کرده بودند که تقریبا مشابه نتایج مطالعه حاضر بود افسردگیی باال

در معرض خطر  پزشکان و پرستارانکه در هنگ کنگ و یونان انجام شد نیز نتایج نشان داد که ( 2020کلیس و همکاران )
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 استریکنگ بر روی خطر ایجاد افسردگی و  در هنگ( 2006نتایج مطالعه لی و همکاران ) .سردگی بیشتر هستندو اف استرس

پاندمی سارس نشان داد در دوران پاندمی و قرنطینه، جدایی از دوستان و خانواده، از دست دادن آزادی،  در رابطه با پرستاران

ه، خستگی و پیامدهای مالی می توانند اثرات ناراحت کننده ای بر ایزوله شدن، وضعیت نامشخص بیماری در حال و آیند

 .به جا بگذارند پرستارانسالمت روان افراد به خصوص 

که از وسایل حفاظت فردی استفاده می کردند در مقایسه با افرادی که از  پزشکان و پرستارانبر اساس نتایج مطالعه حاضر، 

یزان استرس تفاوت معنی داری نداشتند. نگرانی آنان در رابطه با ابتالء خود و ماز نظر هیچ روشی استفاده نمی کردند، 

 و استرس آنان را افزایش میداد.  افسردگیپیامدهای ناشی از آن زیاد بود و سطح 

 کمک زیادی کند.  افسردگیاطالعات کافی و به موقع در زمینه اثرات بالقوه ویروس می تواند به کاهش استرس و  داشتن

، ابتالء اعضای خانواده به کرونا و نگرانی جهت پیامدهای بیماری در حین رسیدگی به بیماریج پژوهش نشان داد مشکالت نتا

 فکریمیزان استرس  پرستاراناثرگذار هستند.  پزشکان و پرستارانبرای خود و خانواده، بر میزان استرس درک شده توسط 

 . بیشتر دچار افسردگی می شوند در ارومیه نیز نشان داد که زنان( 2018همکاران )باالتری داشتند. نتایج مطالعه زارعی پور و 

اقتصادی پایین که احتمال دارد در افراد غیرشاغل بیشتر مشاهده شود، خود عامل خطری برای  -همچنین وضعیت اجتماعی 

مبتال  19-واده شان به بیماری کوویدو استرس در این دوران است. در مطالعه فعلی افرادی که اعضای خان افسردگیافزایش 

نیاز به حمایتهای عاطفی بیشتری زنان گزارش کردند ( 2020باالتری داشتند. فکاری و همکار ) افسردگینمرات  شده بودند نیز

رس و دارند و ممکن است ابتالء اعضای خانواده، ارتباط آنان را با هم و با سایر خویشاوندان کاهش دهد و منجر به افزایش است

  .در زنان شود افسردگی

را پیش بینی می کردند، ابتالء خانواده به  پرستاران و پزشکان افسردگی و ناراحتیدر این مطالعه، از جمله عواملی که میزان 

ود و مشکالت به وج بیمارستان هادر مراکز و از بیماران  کرونا، نگرانی از پیامد بیماری در خود، نگرانی از دریافت مراقبت ها

در حین ، ابتالء خانواده به کرونا و سپس مشکالت افسردگیبودند. مهم ترین عوامل پیش بینی کننده در حین انجام کار آمده 

در میان جمعیت افسردگی باعث افزایش  19-پاندمی کووید نیز( 2020بود. در مطالعه کوریت و همکاران ) رسیدگی به بیمار

 شد. پرسنل بیمارستان 

اند، اما میانگین رفتارهای مراقبتی در را تجربه کرده افسردگیپرستاران سطح متوسطی از پزشکان و نشان داد مطالعه حاضر 

 افسردگیداری بین سطح های این پژوهش نشان داد همبستگی معنیپرسنل پرستاری در حد مطلوب بوده است. اما یافته

متوسط،  افسردگیرغم داشتن مر بدین معنی است که پرستاران علیهای مراقبتی پرستاران وجود ندارد. این اکرونا با رفتار

ترین نقش پرستاری به خوبی ایفا کنند. با وجود این، به نظر اند تا رفتارهای مراقبتی از بیماران را به عنوان اساسیتالش کرده

کرونا در شرایط بحران کنونی ضروری  استرسهایی جهت مقابله با پرستاران و ارائه آموزشپزشکان و رسد حمایت روانی از می

 .است

شناختی بود که به دلیل از لحاظ روحی و روان بیمارستانهای فردی پرسنل های مطالعه، وجود تفاوتترین محدودیتاز مهم

ای هها در نتایج مطالعه تأثیر کمتری داشته باشند. همچنین از دیگر محدودیتافزایش تعداد حجم نمونه سعی شد این تفاوت

شود ها بود، بنابراین پیشنهاد میپرستاران بیمارستان محل ارجاع کرونا با سایر بیمارستانپزشکان و پژوهش حاضر عدم مقایسه 
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های مختلف و نیز بین پرستاران، در بخشپزشکان و از کرونا در  افسردگیمطالعات بیشتری در خصوص بررسی میزان 

  .ای انجام شودها به صورت مقایسهیمارستانهای ارجاعی کرونا با سایر ببیمارستان
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