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Abstract 

Background and Objective: Nurses are at high risk of contracting Covid-

19 due to their occupational nature. Therefore, the present study aimed to 

determine the relationship between anxiety and quality of life among 

nurses caring for Covid-19 Patients in different wards.  

Materials and Methods: A total of 142 nurses working in Covid-19 wards 

of hospitals affiliated to Qazvin University of Medical Sciences were 

selected via multi-stage random sampling and participated in this 

descriptive cross-sectional study. Data were collected using the 

demographic information questionnaire, Corona Disease Anxiety Scale 

(CDAS), and quality of life questionnaire (SF-36). 

Results: The mean age of participants was 31.37±6.1 years, and the 

majority of nurses (62%) were married. The mean scores of Covid-19 

anxiety and quality of life were reported as 18.70±8.79 and 55.57±18.70, 

respectively. The anxiety score was assessed as moderate. The highest and 

lowest quality of life scores belonged to the physical function 

(69.04±29.03) and role-emotional dimensions (48.35±42.86), respectively. 

There was a significant negative correlation between anxiety and quality 

of life (P<0.001; r= -0.350). Nurses working in emergency and general 

wards had the highest and lowest scores of anxiety (P=0.032), respectively. 

Nurses working in general and coronary care unit (CCU)  wards had the 

highest and lowest scores of quality of life (P=0.005), respectively, 

compared to other groups. 

Conclusion: As evidenced by the obtained results, nurses working in 

Covid-19 wards are exposed to moderate levels of anxiety. Health 

managers are suggested to identify and eliminate the causes of anxiety in 

nurses in an attempt to improve their quality of life by establishing 

counseling and specialized training centers for nurses. 
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 بتال بهم مارانیمراقبت از ب هایپرستاران شاغل در بخشارتباط اضطراب با کیفیت زندگی 

 19-کووید

 *،3حسینی شریف محمد ، 1فر، سارا تابان 2، عیسی محمدی زیدی1سبحانیسیوان 

 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایرانگروه مهندسی بهداشت حرفه 1
 ین، قزوین، ایرانعلوم پزشکی قزو های غیرواگیر، دانشگاهمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، پژوهشکده پیشگیری از بیماری 2
 قزوین، ایرانای و ایمنی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گروه بهداشت حرفه 3

 
 

 26/08/1400 تاریخ دریافت مقاله:

 26/08/1400: مقاله تاریخ ویرایش

 06/10/1400 تاریخ پذیرش مقاله:

 29/01/1401 تاریخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

هستند. این مطالعه با هدف تعیین  19-به علت ماهیت شغلی در معرض ابتال به کوویدپرستاران  سابقه و هدف:

 19-های مختلف مراقبت از بیماران مبتال به کوویدارتباط اضطراب و کیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بخش

 انجام شد. 

های پرستاران شاغل در بخشنفر از  142ای تصادفی، گیری چندمرحلهبا استفاده از نمونه ها:مواد و روش

ها با مقطعی شرکت کردند. داده-های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این مطالعه توصیفیبیمارستان 19-کووید

نامه کیفیت زندگی ( و پرسشCDASاطالعات دموگرافیک، مقیاس اضطراب بیماری کرونا ) نامهاستفاده از پرسش

(SF-36جمع ).آوری شد 

نفر(  88درصد از پرستاران ) 62سال بود و  37/31±1/6کنندگان در پژوهش گین سنی شرکتمیان ها:یافته

و  70/18±79/8ی به ترتیب زندگ تیفیکو  19-متأهل بودند. میانگین نمره اضطراب ناشی از کووید

بود. نمره اضطراب در سطح متوسط ارزیابی شد. بیشترین و کمترین نمره کیفیت زندگی به  70/18±57/55

ی مشکالت عاطف لینقش به دل یهاتیمحدود( و 04/69±03/29                             ترتیب به ب عد عملکرد فیزیکی )

دار معکوسی وجود داشت ی همبستگی معنیزندگ تیفیکو  اضطراب( تعلق داشت. بین 86/42±35/48)

(001/0>P  350/0و-=r پرستاران شاغل در بخش اورژانس و عمومی به ترتیب بیشترین و کمترین نمره .)

 تیفیکبه ترتیب بیشترین و کمترین نمره  CCUو پرستاران شاغل در بخش عمومی و  (P=032/0ضطراب )ا

 ها داشتند. را نسبت به بقیه گروه( P=005/0ی )زندگ

ود شهای پژوهش حاضر، پرستاران در سطح متوسط اضطراب هستند. پیشنهاد میطبق یافته گیری:نتیجه

یجاد مراکز مشاوره تخصصی و آموزش برای پرستاران، نسبت به شناسایی و مدیران بخش بهداشت و درمان با ا

 رفع عوامل ایجادکننده اضطراب و بهبود کیفیت زندگی پرستاران اقدام کنند.
 

 ، کیفیت زندگی19-اضطراب، بیمارستان، پرستار، کووید واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 

، ینیحس فیشرمحمد : * نویسنده مسئول

 دانشکدهای و ایمنی، گروه بهداشت حرفه

بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بلوار 

 .شهید باهنر، قزوین، ایران

 mshosseini319@yahoo.comایمیل: 

 

 ارانمیمراقبت از ب هایپرستاران شاغل در بخشارتباط اضطراب با کیفیت زندگی حسینی، محمد.  شریف فر، سارا؛عیسی؛ تابان محمدی زیدی، سبحانی، سیوان؛ ستناد:ا

 .37-45(: 1)9؛1401 بهار ،ایحرفه بهداشت مهندسیمجله . 19-کووید مبتال به

مقدمه
 19-گیر کوویدها با بیماری همهدر حال حاضر همه انسان

این . [1]جهان است ای در سراسر سابقهد که بحران بیرو هستنروبه

در استان ووهان  2019در نوامبر  واست  هیالرمانند ذات یماریب

(Wuhan )اولین  2020فوریه  19در . [2-4]شد شناسایی  نیچ

 به روسیو نیا. [6،5]شد در ایران گزارش  19-مورد ابتال به کووید

سرعت در مناطق مختلف جهان انتقال بدون عالمت به ییتوانا لیدل

 یامدهایپکه  شد ریگهمه یماریب وعیو باعث ش افتیگسترش 

 یدر سطح جهان عمومی و کیفیت زندگی افرادبر سالمت  یاعمده
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کشور اول از نظر میزان شیوع  10. ایران در بین [7،4]است داشته 

دسامبر  3تا  19-. از زمان شروع کووید[8]است  19-بیماری کووید

میلیون نفر مبتال شده و  263، در سراسر جهان بیشتر از 2021

دسامبر  3اند. در ایران نیز تا میلیون نفر فوت کرده 2/5بیش از 

شدگان میلیون نفر و تعداد فوت 1/6، تعداد مبتالیان بیش از 2021

و درمان  بهداشت بخش کارکنان. [9]هزار نفر است  130بیش از 

 های شغلی با بیشترین احتمال ابتال بهجزء گروه ازجمله پرستاران

طور به 19-با تشدید پاندمی کووید هستند و 19-کووید

. به [10-12]ها افزوده شده است آن یحجم کار فرسایی برطاقت

، مارانیب ادیتعداد زهمچنین و  پرستارانبودن تعداد  یناکاف لیدل

تفیش هاآناز  یو به برخ لغو درمانکادر  یاز اعضا یاریبس یمرخص

 . [13]شد داده  یطوالن یها

 International) پرستاران یالمللنیب یشوراطبق تخمین 

Council of Nurses: ICN)  15تا  0درصد )از  10حدود 

در جهان کادر درمان هستند  19-درصد( از موارد ابتال به کووید

اند فوت کرده 19-پرستار بر اثر کووید 262هزار و  2و بیشتر از 

 ،یبهداشت یامدهایپسبب به وجود آمدن  19-دیکووشیوع  .[14]

 و یدرمان و یبهداشت کارکنان ی زیادی دراقتصاد ی وجسمان

 پرستاران، 19-گیری کوویدشرایط همهدر شده است.  پرستاران

دارند  قرار یشتریب یو اجتماع ی، روانیکیولوژیزیف یتحت فشارها

 یط یشناختموضوعات روان نیترجیاز را یکی. اضطراب [15]

 یماریب بروزو کار،  یزندگ ییتواناکه سبب کاهش  است گیریهمه

، اختالل جهیخوردن، سرگ ابه غذ لیاز دست دادن می، جسم

فرد  یوربهره ایجاد اختالل در حالت تهوع و ایاستفراغ  ،خواب

 . [15،2]شود می

طور و به است عیشا اندر پرستار 19-کووید ناشی ازاضطراب 

. با [16،2] گذاردیم ریتأث آنانو عملکرد  روان بالقوه بر سالمت

راب اضط یمنبع اصلتوجه به سرعت سرایت این بیماری ویروسی، 

 است گرانید کردن هآلود اخود ی در پرستاران ترس از آلوده شدن

مبتال به  مارانیب تیریدر مد میطور مستقکه به . پرستارانی[2]

 مانند رنجفشارهای روانی در معرض  شتریب، نقش دارند 19-کووید

ها ترس و اضطراب آناین موضوع  گیرند.میقرار  مارانیبو مرگ 

پرستاران و اضطراب . بر همین اساس، [2] کندمی شتریرا ب

 مارانیبا ب میدر تماس مستق ی کهبهداشت یهاکارکنان مراقبت

با ایجاد اختالل در کیفیت زندگی، تضعیف سیستم ایمنی ، هستند

ا ی، کارایی آنان رسالمت تیوضعی و بر عملکرد کاربدن و تأثیر 

 ها ازجملهبرابر بیماری در را در ارائه خدمات پزشکی مختل و فرد

 سازد می پذیرآسیب 19-گیر مانند کوویدههای همبیماری

[18-16 ،4].  

عنوان درک فرد از را به یزندگ تیفیکن بهداشت جهانی سازما

یخود در رابطه با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگران تیموقع

وجود  ییهاستمیمتن فرهنگ و س یی تعریف کرده است که درها

از عوامل  یکیشغل . [19] کندیم یدر آن زندگفرد که دارد 

گزارش  Mellorو  Allen. [20] است زندگی تیفیبر ک رگذاریتأث

 یمحتوا جهیکنند که درنتیطور مداوم اظهار مدادند پرستاران به

، است یافته کاهشها آن یزندگ تیفیکار، ک طیمح یرهایکار و متغ

هش قابل ، کاشدهیاز پرستاران بررس درصد 40تا  30 کهطوریبه

 کار طیمح یاضاهاتق شیافزا جهیدرنتزندگی را  تیفیتوجه ک

و همکاران  . نتایج مطالعه دهکردی[22،21] نداهدداگزارش 

( نشان داد شیوع 2020و همکاران) Suryavanshi( و 2020)

و اضطراب ناشی از آن تأثیر چشمگیری بر کاهش ابعاد  19-کووید

جسمانی و روانی کیفیت زندگی افراد داشته و سبب خستگی، 

 .[23-25] استو غیبت از کار در کارکنان شده استرس 

 آنان یشناختروان تیوضع دی، باپرستاران ییبهبود کارا منظوربه

رداخته پمسئله  نی، به ادننیبب بیآس آنان کهنیو قبل از ا شناسایی

و ارزیابی عوامل  ارزیابی وضعیت سالمت روان پرستاران .[15]شود 

ها گامی مؤثر در راستای طراحی مداخالت مؤثر بر کیفیت زندگی آن

ها منظور بهبود سالمت روان و کارایی آنمدیریتی و آموزشی به

و پیامدهای  19-شود. لذا با توجه شیوع بیماری کوویدمحسوب می

 فهد با حاضر مطالعه آن، از یناش یو روان یجسمانمتعدد بهداشتی، 

در پرستاران شاغل در ارتباط اضطراب و کیفیت زندگی  نییتع

های بیمارستان 19-کووید مبتال به مارانیمراقبت از ب هایبخش

 انجام شد. 1400 -1399دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 
 

 کار روش

 گیریکنندگان و روش نمونهنوع مطالعه، شرکت
مقطعی بود که از دی -اضر یک پژوهش توصیفیمطالعه ح

در شهر قزوین انجام شد. جامعه مدنظر  1400تا فروردین  1399

های مراقبت از بیماران در این مطالعه، پرستاران شاغل در بخش

در دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  19-کووید

 171ادفی، ای تصگیری چندمرحلهبودند. با استفاده از نمونه

 142نامه تکمیل شد. درنهایت با توجه به معیارهای ورود، پرسش

ت ها به صورنامهعنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. پرسشپرستار به

دقیقه تکمیل شدند.  30زمان تقریبی نفره در مدتحضوری و تک

نامه، محقق برای رفع ابهام و در طول زمان تکمیل پرسش

ل به سؤاالت در بیمارستان حضور داشت. پاسخگویی دقیق و کام

معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل یک سال سابقه کار، 

 یماه مرخص 1از  شینداشتن ببخش، مصرف نکردن داروهای آرام

، نداشتن سابقه فشار خون باال، سال گذشته کیدر  یماریعلت به ب

ر نداشتن معلولیت جسمی، نداشتن سابقه افسردگی و سای

های مزمن بود. معیار خروج از مطالعه شامل تکمیل بیماری

 .[26]بود ها نامهنامناسب پرسش

 

 هاابزار و روش گردآوری داده
و با استفاده  دهیروش خودگزارش به هاداده حاضر پژوهش در

اضطراب مرتبط با  اسیمق ک،یاطالعات دموگراف یهانامهاز پرسش

 Short Form Health) یزندگ تیفینامه کو پرسش 19-دیکوو

Survey: SF-36 )شد. آوریجمع 
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 هانامهابزار و پرسش

 دموگرافیک عاتاطال نامهپرسش
ازجمله  یشامل موارد کینامه اطالعات دموگرافپرسش

 تفی)سال(، تعداد ش یتأهل، سن، سابقه کار تیوضع ت،یجنس

  بود. مارستانیدر ماه و بخش اشتغال پرستار در ب

 

 کرونا بیماری اضطراب مقیاس
برای سنجش اضطراب از مقیاس اضطراب بیماری کرونا 

(Corona Disease Anxiety Scale: CDAS استفاده شد که )

 18اند. این ابزار پور و همکاران در ایران آن را اعتباریابی کردهعلی

 10های عالئم روانی و گویه 9تا  1های مؤلفه دارد. گویه 2گویه و 

ای درجه 4سنجد. این ابزار در طیف عالئم جسمانی را می 18تا 

( 3و همیشه= 2، بیشتر اوقات=1، گاهی اوقات=0لیکرت )هرگز=

شود و درنهایت محدوده نمره کل شدت اضطراب از گذاری مینمره

دهنده سطح اضطراب آید. نمرات بیشتر نشاندست میبه 54تا  0

نامه در ایران تعیین بیشتر در افراد است. نقطه برش این پرسش

تا  0دامنه نداشتن اضطراب یا اضطراب خفیف ) 3شده است و به 

( 54تا  30( و اضطراب شدید )29تا  17سط )(، اضطراب متو16

 نامه با استفاده از روششود. روایی و پایایی این پرسشتقسیم می

 .[18]است  91/0آلفای کرونباخ 

 

 زندگی کیفیت نامهپرسش
یفیت نامه کبرای ارزیابی کیفیت زندگی پرستاران از پرسش

 8 واست  آیتمی 36 نامهپرسش کزندگی استفاده شد که ی

یم یابیزار 100تا  0در بازه  را ذهنیو  یحوزه سالمت جسم

کیفیت دهنده نمره نشان بیشترین نامهاین پرسشدر  .کند

کیفیت  کمترین دهندهنشان نمره کمترینو  نهیبه زندگی

 . [27]است  زندگی

نقش  یهاتی، محدود(PF) یکیزیعملکرد ف املـش وزهـح 8

، درک (BP) ی، درد بدن(RP) یمشکالت سالمت جسم لیبه دل

، (SF) ی، عملکرد اجتماع(VT) ، نشاط(GH) سالمت یعموم

سالمت و ( RE) یمشکالت عاطف لینقش به دل یهاتیمحدود

( GHو  PF ،RP  ،BPحوزه اول ) 4. ( استMHی )عموم ذهنی

سالمت  (MHو  VT ،SF ،RE) گریحوزه د 4و  یجسم سالمت

در  یاطور گستردهبهنامه این پرسش دهند.یم لیرا تشک ذهنی

 شود. میاستفاده  یبهداشت قاتیتحق

نامه استفاده در پژوهش حاضر از نسخه فارسی این پرسش

اند منتظری و همکاران آن را اعتبارسنجی کردهشد که 

بود.  محرمانه افراد اطالعات و نام بدون نامهپرسش .[28،16،13]

شد و با آزمون  24نسخه  SPSSافزار رد نرمها وادرنهایت داده

طرفه و ضریب همبستگی تی مستقل، تحلیل واریانس یک

ی داری در مطالعه کنونوتحلیل شدند. سطح معنیپیرسون تجزیه

 در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از 

 نتایج 
، ICUهای نفر از پرستاران شاغل در بخش 142در این مطالعه 

CCU 105شرکت کردند که از این تعداد ، عمومی و اورژانس 

مرد بودند. میانگین و  (درصد 1/26)نفر  37درصد( زن و  9/73)

 ± 8/5و  37/31 ± 1/6انحراف معیار سن و سابقه کاری به ترتیب 

 ای و دموگرافیکهای مرتبط با متغیرهای زمینهبود. سایر داده 66/7

 ت. آمده اس 1کننده در مطالعه در جدول پرستاران شرکت

 
 (142کننده در مطالعه )تعداد: اطالعات دموگرافیک پرستاران شرکت :1جدول 

 فراوانی )درصد( بندیطبقه شدهمتغیر بررسی

 جنسیت 
 37( 1/26) مرد

 105( 9/73) زن

 وضعیت تأهل 
 54( 38) مجرد

 88( 62) متأهل

 بخش 

ICU (5/22 )32 

CCU (2/16 )23 

 57( 1/40) عمومی

 30( 1/21) نساورژا

 انحراف معیار ±میانگین  

 37/31 ± 1/6  سن )سال(

 66/7 ± 8/5  سابقه کار )سال(

 47/27 ± 3/4  تعداد شیفت در ماه 

 
میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب، کیفیت زندگی، ابعاد 

ها در پرستاران محاسبه شد. میانگین و انحراف های آنو مؤلفه

فیت زندگی کل پرستاران به ترتیب و کی معیار اضطراب

دست آمد. نمره عالئم روانی به 57/55±70/18و  79/8±70/18

اضطراب پرستاران بیشتر از عالئم جسمانی اضطراب بود. 

ها از نمره همچنین نمره سالمت جسمی کیفیت زندگی آن

سالمت ذهنی کیفیت زندگی بیشتر بود. بیشترین و کمترین نمره 

                                       رستاران به ترتیب به ب عد عملکرد فیزیکی کیفیت زندگی در پ

مشکالت  لینقش به دل یهاتیمحدود( و 03/04±29/69)

تعلق داشت. سایر اطالعات در جدول  (35/48±86/42ی )عاطف

 آمده است.  2

 ی به تفکیک جنسیتزندگ تیفیک و مقایسه نمره اضطراب

 یو تأهل با استفاده از آزمون تی مستقل انجام شد. از نظر آمار

 (P=530/0)داری بین جنسیت با اضطراب اختالف معنی

مشاهده نشد. همچنین بین تأهل با  (P=942/0)وکیفیت زندگی 

نیز اختالف  (P=508/0)و کیفیت زندگی  (P=469/0)اضطراب 

 آمده است. 3تر در جدول داری مشاهده نشد. اطالعات جزئیمعنی

ن روابط بیگری متغیرهای سن، تأهل و جنسیت بر اثر تعدیل

 اضطراب و کیفیت زندگی بررسی و مشخص شد تأثیر اضطراب بر

 بود. در مدل دوم -350/0گر کیفیت زندگی در مدل اول بدون تعدیل
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نو همکارا سبحانی   
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 (142کننده در مطالعه )تعداد: ها در پرستاران شرکتهای آنمیانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب، کیفیت زندگی، ابعاد و مؤلفه :2جدول 

 انحراف معیار میانگین رمتغی

 79/8 70/18 کرونا یماریاضطراب ب یاسمق

 11/4 58/10 عالئم روانی

 46/7 12/8 عالئم جسمانی

 70/18 57/55 یزندگ یفیتنامه کپرسش

 98/19 58/60 سالمت جسمی

 42/20 55/50 سالمت ذهنی

PF 04/69 03/29 

RP 69/56 24/41 

BP 99/58 33/25 

GH 61/57 68/15 

VT 42/50 82/19 

SF 21/54 46/21 

RE 35/48 86/42 

MH 23/49 59/18 

 

  (142کننده در مطالعه )تعداد: مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی و اضطراب بر حسب جنسیت و وضعیت تأهل در پرستاران شرکت :3جدول 

 داریسطح معنی خطای استاندارد میانگین انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت / تأهل متغیر

 اضطراب مقیاس

 کرونا بیماری

9/17 37 مرد  7/8  44/1 
530/0 

9/18 105 زن  8/8  86/0 

نامه پرسش

 یزندگ یفیتک

7/55 37 مرد  7/19  24/3 
942/0 

5/55 105 زن  4/18  79/1 

 اضطراب مقیاس

 کرونا بیماری

3/19 54 مجرد  0/8  09/1 
469/0 

2/18 88 متأهل  2/9  98/0 

نامه پرسش

 یزندگ یفیتک

9/56 54 مجرد  8/17  43/2 
508/0 

7/54 88 متأهل  2/19  05/2 

 

أهل و گر جنسیت، تتأثیر اضطراب بر کیفیت زندگی با وجود تعدیل

محاسبه شد. همچنین  -104/0و  -270/0و  -463/0سن به ترتیب 

یت گر جنسگر سن و تأهل نقش کاهشی و تعدیلمشخص شد تعدیل

دارند. ازآنجاکه مقدار قدر مطلق آماره تی در نقش افزایشی 

تر کوچک 96/1گرهای جنسیت، تأهل و سن از مقدار بحرانی تعدیل

 (.4دار نیست )جدول ها معنیگری آناست، بنابراین نقش تعدیل
 

 گری متغیرهای جنسیت، تأهل و سناثر تعدیل :4جدول 

 مدل
 استاندارد بیضر استانداردغیر بیضر 

t 
 B استاندارد یطاخ Beta 

1 
 )ثابت(

 کرونا یماریاضطراب ب اسیمق

490/69 

744/0- 

478/3 

168/0 
350/0- 

980/19 

419/4- 

2 

 )ثابت(

 اکرون یماریاضطراب ب اسیمق

 جنسیت

599/69 

984/0- 

134/0 

485/3 

344/0 

167/0 

463/0- 

130/0 

971/19 

861/2- 

801/0 

2 

  )ثابت(

 کرونا یماریاضطراب ب اسیمق

 لتأه

461/69 

573/0- 

105/0- 

484/3 

291/0 

147/0 

270/0- 

098/0- 

936/19 

968/1- 

719/0- 

2 
 یماریاضطراب ب اسیمق )ثابت(

 سن کرونا

970/68 

222/0- 

016/0- 

486/3 

411/0 

011/0 

104/0- 

269/0- 

782/19 

540/0- 

391/1- 
یزندگ تیفیک: وابسته ریمتغ : SF-36 
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 پرستارانو کیفیت زندگی در  19-اضطراب کووید                        
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ی با زندگ تیفیک و آزمون همبستگی پیرسون بین اضطراب

متغیرهای سن، سابقه کاری و تعداد شیفت در ماه برقرار شد. 

طبق نتایج بین سن، سابقه کاری و تعداد شیفت در ماه با کیفیت 

دار معکوسی وجود داشت. همچنین بین زندگی همبستگی معنی

دار در پرستاران همبستگی معنی تعداد شیفت در ماه با اضطراب

 (.5)جدول  مستقیمی مشاهده شد
 

 

ی با دگزن تیفیک و همبستگی پیرسون بین اضطراب بیضرا :5جدول 

متغیرهای سن، سابقه کاری و تعداد شیفت در ماه در پرستاران 

 (142کننده در پژوهش )تعداد: شرکت

 سن مؤلفه
سابقه 

 کاری

تعداد شیفت 

 در ماه

اضطراب  اسیمق

 کرونا یماریب
128/0  141/0  236/0 ** 

 تیفینامه کپرسش

 یزندگ
184/0- * 178/0- * 249/0- ** 

05/0 *p< 01/0؛**p< 

 با توجه به نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین اضطراب

دار معکوسی بین این دو ی، همبستگی معنیزندگ تیفیک و

(. پس از برقراری r=-350/0و  P<001/0متغیر وجود داشت )

آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای اضطراب و سطوح 

دار معکوسی بین ربوط به کیفیت زندگی ارتباط معنیم

های این دو متغیر مشاهده شد. سایر اطالعات در جدول مؤلفه

 آمده است. 6

طرفه و مقایسه نتایج مربوط به تحلیل واریانس یک

ی بر حسب چهار بخش مدنظر زندگ تیفیک و وضعیت اضطراب

ه شده نشان داد 7اشتغال پرستاران در بیمارستان در جدول 

شاغل در بخش اورژانس و  پرستارانها، است. بر اساس یافته

کمترین نمره اضطراب  و نعمومی به ترتیب بیشتری

(032/0=P)  و پرستاران شاغل در بخش عمومی وCCU  به

ترتیب بیشترین و کمترین نمره کیفیت زندگی را نسبت به 

 7اطالعات جزئی در جدول  (.P=005/0)ها داشتند بقیه گروه

 آمده است.

 
 (142کننده در پژوهش )تعداد: ضریب همبستگی پیرسون بین میزان اضطراب و ابعاد کیفیت زندگی در پرستاران شرکت :6جدول 

 اسیمق

اضطراب 

کرونا یماریب  

یزندگ تیفینامه کپرسش  

 عملکرد

یکیزیف  

(PF) 

 یهاتیمحدود

 لیدل به نقش

 سالمت مشکالت

 (RP) یجسم

 درد

یبدن  

(BP) 

 درک

 یعموم

 سالمت

(GH) 

 نشاط
(VT) 

 عملکرد

یاجتماع  

(SF) 

 یهاتیمحدود

 لیدل به نقش

 مشکالت

 (RE) یعاطف

 سالمت

 یذهن

یعموم  

(MH) 

 سالمت

یجسم  

 سالمت

یذهن  
لک  

یروان عالئم  -0/204* 115/0-  145/0-  -0/243** -0/238
** 

-0/327** -0/217* -0/186* -0/227** -0/300** -0/285** 

یجسمان عالئم  -0/220** -0/215* 134/0-  151/0-  059/0-  138/0-  -0/255** 109/0-  -0/263** -0/209* -0/255** 

لک  -0/284** -0/237** -0/181* -0/242** 161/0-  -0/270** -0/319** -0/179* -0/330** -0/318** -0/350** 
*p<0.05; **p<0.01 

 

  (142تلف بیمارستان )تعداد: های مخکننده در مطالعه بر حسب اشتغال در بخشنمره کیفیت زندگی و اضطراب در پرستاران شرکت :7جدول 

 F انحراف معیار میانگین بیشترین نمره کمترین نمره تعداد بخش متغیر
سطح 

 داریمعنی

نامه پرسش

 یزندگ تیفیک

ICU 32 19/24 50/95 07/50 61/18 

425/4 005/0 
CCU 23 12/25 69/77 71/48 24/16 

 07/18 86/61 56/92 62/22 57 عمومی

 72/18 73/54 50/95 00/22 30 اورژانس

اضطراب  اسیمق

 کرونا یماریب

      

022/3 032/0 

ICU 32 6 38 84/19 79/7 

CCU 23 3 40 78/19 56/9 

 01/8 16/16 33 2 57 عمومی

 72/9 50/21 39 0 30 اورژانس

 

 بحث

هدف مطالعه حاضر، بررسی ارتباط اضطراب با کیفیت زندگی 

-کووید مبتال به مارانیمراقبت از ب هایغل در بخشپرستاران شا

ینمع نداشتن اختالفمطالعه حاضر  جینتا نیتراز مهم یکبود. ی 19
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نو همکارا سبحانی   
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ه ک تأهل بود تیپرستاران برحسب وضع نیاضطراب ب تیدار وضع

و  Öztürk Çopurو همکاران و  Leodoroهای مطالعه با یافته

اضر، مطالعه نتایج مطالعه ح . برخالف[2]بود همکاران همسو 

Çelmeçe  و همچنینRuilin  نمره اضطراب بیشتری را در افراد

 نیا لیدال . از[30،92]دادند متأهل نسبت به افراد مجرد گزارش 

احساس مسئولیت بیشتر نسبت  به اضطراب ناشی از توانیم موضوع

به خانواده و فرزندان در افراد متأهل اشاره کرد. بر اساس نتایج 

مطالعه حاضر، کیفیت زندگی در افراد مجرد و متأهل اختالف 

همکاران کیفیت نداشت، اما در مطالعه عباسی و دار آماری معنی

. با توجه [20]زندگی در افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل عنوان شد 

 آمده از آزمون تی مستقل، اضطراب و کیفیتدستبه نمرات به

داری نداشت که این یافته با زندگی در مردان و زنان اختالف معنی

مطالعه  . در[24]بود و همکاران همسو  Suryavanshiمطالعه 

بیشتر و اضطراب کمتری  عمرانی و همکاران مردان کیفیت زندگی

 .[31]داشتند نسبت به زنان 

با بررسی ارتباط اضطراب بیماری کرونا و کیفیت زندگی با 

متغیرهای سن، سابقه کار و تعداد شیفت در ماه مشخص شد 

دار معکوسی بین سن، سابقه کار و تعداد شیفت معنیهمبستگی 

دار کیفیت زندگی وجود داشت. همچنین همبستگی معنی در ماه با

مستقیمی بین تعداد شیفت در ماه با اضطراب بیماری کرونا در 

 Karasu و Öztürk Çopurپرستاران وجود داشت. نتایج مطالعه 

ر معکوس سن را با دابا مطالعه حاضر همسو بود و همبستگی معنی

ون دانند که چکیفیت زندگی نشان داد. دلیل این موضوع را این می

ای، خستگی و های زمینهافراد با افزایش سن دچار استرس، بیماری

شوند، با توجه به بار روانی و افزایش اختالالت خواب بیشتری می

تر دچار کاهش کیفیت زندگی در شرایط اپیدمی، افراد مسناسترس 

. در مطالعه عباسی و همکاران همسو با مطالعه حاضر [32]شوند یم

دار معکوسی بین سن و سابقه کاری با کیفیت همبستگی معنی

ممکن است به دلیل  . این یافته[20]ه شد زندگی پرستاران مشاهد

افزایش تجربه و آگاهی افراد باشد. همچنین همسو با مطالعه 

Leodoro  و همکاران، ارتباط متغیرهای سن و سابقه کاری با

 .[2]نبود دار اضطراب در پرستاران از نظر آماری معنی

های پژوهش حاضر، میانگین و انحراف معیار نمره طبق یافته

اضطراب در پرستاران در دسته متوسط ارزیابی شد. بین اضطراب و 

د. دار معکوسی مشاهده شهمبستگی معنیکیفیت زندگی پرستاران 

که باال بودن سطح اضطراب باعث کاهش چشمگیر کیفیت طوریبه

منظور بررسی بیشتر، ارتباط میان زندگی در پرستاران شد. به

های اضطراب سنجیده و های کیفیت زندگی و مؤلفهمؤلفه

ها مشاهده شد. این دار معکوسی بین این مؤلفههمبستگی معنی

 Çelmeçeو همچنین  Öztürk Çopurها با نتایج پژوهش هیافت

همسو بود. آنان بیان کردند بین اضطراب و کیفیت زندگی و 

دار معکوسی وجود های این دو همبستگی معنیهمچنین بین مؤلفه

مسئله ممکن است تأثیر عالئم روانی و  . دلیل این[32،29]دارد 

جسمانی اضطراب بر سالمت و کیفیت زندگی روزمره افراد باشد. 

ت م                                                      بیشترین تأثیر افزایش نمره عالئم روانی اضطراب بر ب عد سال

طور بیشترین تأثیر افزایش عالئم روانی کیفیت زندگی و همین

                                                       جسمانی اضطراب بر ب عد سالمت جسمانی کیفیت زندگی است. این 

 .[12]بود همکاران همسو  و Abdelghaniهای نتایج با یافته

همچنین بیشترین و کمترین نمره کیفیت زندگی در پرستاران به 

 لینقش به دل یهاتیمحدود                              ترتیب به ب عد عملکرد فیزیکی و 

تعلق داشت. برخالف مطالعه حاضر، در مطالعه  یمشکالت عاطف

Stojanov  و همکاران بیشترین و کمترین نمره کیفیت زندگی به

 .[16]داشت                                               ترتیب به ب عد درد بدنی و سالمت ذهنی عمومی تعلق 

 با توجه به اینکه در مطالعات پیشین توجه کمتری به تفاوت کیفیت

ی مختلف بیمارستان هازندگی و اضطراب پرستاران شاغل در بخش

شده بود، در این مطالعه نمرات کیفیت زندگی و اضطراب پرستاران در 

طور جداگانه طرفه بههای مختلف با آزمون تحلیل واریانس یکبخش

ی در زندگ تیفیک و محاسبه و میانگین و انحراف معیار اضطراب

، عمومی و اورژانس مقایسه ICU ،CCUهای پرستاران شاغل در بخش

. نتایج نشان داد بیشترین میزان اضطراب در کارکنان اورژانس و شد

کمترین میزان اضطراب در کارکنان شاغل در بخش عمومی بود. با 

منش، بیشترین نمره اضطراب توجه به نتایج مطالعه آریاپوران و امیری

این تفاوت ممکن  دلیل [33]بود  CCUو  ICUهای پرستاران در بخش

است افزایش استرس و بار کاری پرستاران بخش اورژانس ناشی از زیاد 

در زمان پژوهش حاضر باشد.  19-بودن تعداد مبتالیان به کووید

رین نمره کیفیت زندگی در کارکنان بخش عمومی و همچنین بیشت

 CCUکمترین نمره کیفیت زندگی در کارکنان شاغل در بخش 

 مشاهده شد.

 

 گیرینتیجه
سطح اضطراب  19-های کوویدپرستاران شاغل در بخش

توان گفت که در شرایط اپیدمی ها میمتوسطی دارند. طبق یافته

هد افزایش کیفیت زندگی توان شا، با کاهش اضطراب می19-کووید

ان منظور کاهش میزوری پرستاران بود. لذا بهو درنتیجه افزایش بهره

دیران شود ماضطراب و بهبود کیفیت زندگی پرستاران پیشنهاد می

ای هبخش بهداشت و درمان با ایجاد مراکز مشاوره تخصصی و برنامه

نی سازی محیط سازمامنظم و مستمر آموزش بهداشت روانی و به

نسبت به شناسایی و رفع عوامل ایجادکننده اضطراب و فشار عصبی 

برای حفظ سالمت پرستاران و بهبود کیفیت زندگی این افراد اقدام 

 کنند.
 

 قدردانی و تشکر
های حاضر در پژوهش نویسندگان این مقاله از حراست و مدیران بیمارستان

داشتند، کمال تشکر و  و تمامی پرستارانی که در انجام این مطالعه همکاری

نامه کارشناسی های پایانقدردانی را دارند. پژوهش حاضر حاصل بخشی از داده

 اخالق تهیکم است که IR.QUMS.REC.1399.440ارشد با کد اخالق 

 .است کرده دأییت آن را نیقزو یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش معاونت
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عارض منافعی برای انتشار این مقاله کدام از نویسندگان این مطالعه تهیچ

 ندارند.

 

 یاخالق مالحظات

 پژوهش طول در و باشدیم ارشد یکارشناس نامهانیپا از برگرفته مقاله نیا

 .است شده تیرعا یاخالق اتظمالح یتمام

 سندگانینو سهم

 .است بوده کسانی مقاله نیا  مراحل یتمام در سندگانینو سهم
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