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مدیریت و بررسی رابطه پریشانی روانشناختی با اضطراب کرونا در پرستاران بخش کرونایی
بیمارستان واسعی شهر سبزوار
اشرف باللی

۱

 -۱فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه ازاد سبزوار رشته روانشناسی

چکیده
هدف از تحقیق حاضرر  ،بررسری رابطه ررششرانی روانشرناختی با اضطراب کرونا در ررستاراخ بکر کروناشی بیسارستاخ واسشی ش ر
سربزوار یی باشردد در اشم یقاله از روک کتابکانه اا اسرتهاده شرده اسر د در اشم یقاله سرشی شده اس اضطراب کرونا و ررششانی
روانشررناختی بیشررتر ررداخته شررده شرر د د با به وآ د یدخ وشروی آدشد کرونا در سرراا هاا اخیر با ا شررده اسرر یشرر ال
روانی_اآتسا ی یرتبط با سرالی نیز الوه بر خ د بیسارا و ریایدهاا خ با ا نگرانی شر د ب به خص پ ررستاراخ که در ارتبا
یسرتقی با بیساراخ ک وشد  ۱1یی باشرند و با وآ د اضرطراب  ،ی قغی هاا اضرطراب زا  ،بی خ ابی هاا شبانه و فشار کارا زشاد،
سریسرت اشسنی خ ها در برابر ه ن بیشتر از ریر ضشیو و اسیپ ررشر شده اس و ررستاراخ با ریایدهاا روانشناختی شدشدا رو
به رو هستنددبا ریداشر اشم وشروی و افزاشر یرگ و ییر ،اضطراب کرونا در افراد و یکص ص ا ررستاراخ و کادر دریاخ افزاشر شافته
اسر د هسننیم در اشم یقاله اضرطراب و اضطراب کرونا را ت ضید داده شده اس و اشن ه اضطراب با ا کاهر اشسنی یی ش د که
وآ د بی خ ابی و
بسریار براا ررسرتاراخ خطرناا اس و هسننیم ررششانی روانشناختی را ت ضید داده اش که در ررستاراخ به
اشن ه ررستاراخ و کادر دریاخ اهسی زشادا براا یا دارند و تالک بسیارا براا بیسارخ یی
کار یداوم رو به افزاشر اسر د به
کنند تا سرالی خ د را به دسر ورند رم یشر ال روانشناختی ن ا براا یا بسیار ی اس و اشم یش ال بسیار نگراخ کننده
اس د
واژگان کلیدی :کرونا ،روانشناختی ،اضطراب

118

مدیریت و بررسی رابطه پریشانی روانشناختی با اضطراب کرونا در پرستاران...

اشرف باللی

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد ،2شماره ،3پاییز  ،0011صفحه :از  001تا 023
https://science- journals.ir

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

 -1مقدمه
در اشم یقاله به بررسرری اضررطراب ناشرری از وشروی کرونا و ررششررانی روانشررناختی در ررسررتاراخ بکر کروناشی
بیسارسررتاخ ررداخته شررده اسر د ن آدشد وشروی کرونا ک وشد  )۱1در دسررایبر  91۱1شررناسرراشی شررد که داراا
الئسی چ خ تپ  ،سررفه  ،خسرتگی و از دس دادخ حم چشاشی شا ب شاشی هسراه ب دد سر انتشار اشم وشروی
نداشتم اطال ا کافی و ناشناخته ب دخ اشم وشروی ،اضطراب و اختالال روانشناختی در
بسیار باال ب د و به
هسه یردم رواج ریدا کرد به خصر پ کادر دریاخ و ررسررتاراخ که بیشررتر از هسه افراد در یشرن اشم وشروی قرار
دارند و اضررطراب ناشرری از خ بیشررتر از هسه اشم قشررر را ت دشد یی کندد کار شرربانه روزا ،بی خ ابی  ،ب دخ در
ی قشی هاا هاا اضررطرابی و در ارتبا نزدشب ب دخ با بیساراخ کروناشی ،ررسررتاراخ را بیشررتر از ریر در یشرن
خطر اضرطراب و ررششرانی روانشرناختی قرار داده اسر د اضرطراب و بی خ ابی با ا راشیم ایدخ سیست اشسنی و
هسننیم اختالا در کار و زندگی روزیره خ ها یی ش ر دد وآ د کار زشاد و اضررطرابی که ناشرری از کار و حتی خ د
وشروی اس در تداوم زیاخ با ا ریشرف ررششانی روانشناختی یی ش د که خ د با ا نگرانی اس د
 -2ادبیات نظری تحقیق
پریشانی روانشناختی:
ررششانی روانشناختی یجس ه اا از الئ روانی،فیزش ل ژشب و رفتارا یانند اضطراب ،واکنر هاا افسردگی  ،بی
قرارا ،کاهر ت اناشی ه شی و اختالال خ اب اس که با الئسی یانند احساسا ینهی و خسته کننده ،تحرشب
ررشر و نگراخ کننده یشکص یی ش د کاوا و شافی ) 91۱2 ،د ررششانی روانشناختی به ن اخ سندرم غیر اختصاصی
که سازه هاشی هسن خ اضطراب  ،افسردگی  ،یش ال شناختی  ،تحرشب ررشرا  ،خش شا وس ای را در بر یی
گیرد  ،تشرشو شده اس نقل از یم و هس اراخ )۱111 ،د ررششانی روانشناختی در سطد فردا  ،با اف کیهی
زندگی یرتبط یی باشد و ب ه دلیل اثرا ینهی خ بر سالی  ،س رد و ب ره ورا ،به ن اخ شب اول ش ب داش
س یی یطرح یی باشد وشتنم و هس اراخ 91۱۱ ،ب اسپین اوخ و هس اراخ)91۱۱،د
ررششانی روانشناختی حال خاپ و هیجانی هسراه با ناراحتی و تنیدگی ب ده که ت سط افراد به ش ل ی ق شا دائ
در راسخ به تنیدگی هاا خاپ و درخ اس هاا سیپ زا تجربه یی ش د رشدنر)9112،د ررششانی روانشناختی حاال
ذهنی ناخ شاشند افسردگی و اضطراب اس که هردو الئ هیجانی و فیزش ل ژش ی را دارد حسنی و شاهسرادا
فر)۱912،د ررششانی روانشناختی به ن اخ شب اختالا هیجانی در ط النی ید یی ت اند س رد اآتسا ی و زندگی
روزیره افراد را تح تاثیر قرار داده و سبپ اشجاد دریاندگی در خ ها ش د وشتم)9112،د
برخی رژوهشگراخ بر اشم باورند که افسردگی و اضطراب بکشی از سازه ک ی ررششانی روانشناختی اس
هاوس خ)9111،د نتاشج رژوهر گ زشر و هس اراخ نشاخ داد ید زیاخ خ اب ک تاه ید به ط ر خطی با ررششانی

119

مدیریت و بررسی رابطه پریشانی روانشناختی با اضطراب کرونا در پرستاران...

اشرف باللی

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد ،2شماره ،3پاییز  ،0011صفحه :از  001تا 023
https://science- journals.ir

روانشناختی شدشد هسراه ب ده و هر سا
و هس اراخ )91۱1،د

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

خ اب کستر خط ابتال به ررششانی روانشناختی را افزاشر یی دهد گ زشر

اضطراب کرونا:
در دسایبر  91۱1ن آدشدا از وشروی کرونا  )COVID_19در ش ر ووهاخ چیم شناساشی شد و به سر در
تسام چیم گسترک شاف کسیسی خ ی ی ب داش چیم)9191،د در زیاخ ک تاهی یناطقی در آن ب شرق سیا ،آن ب
سیا ،غرب سیا  ،ارورا ،قاره یرش ا و استرالیا با شی اشم بیسارا رو به رو شدند بیانیه سازیاخ ب داش آ انی،
ف رشه )9191د
وشروی کرونا گروه بزرگی از وشروی ها اس که به ن اخ شب بحراخ سالی س یی شناخته شده که با ا اشجاد
چالر هاشی براا تاب اورا روانی شده و بیشترشم شی خ از زیاخ نشانگاخ حاد تنهسی ب ده اس وانگ و
هس اراخ  )9191 ،و شایل الئسی از آس ه سرفه  ،تپ و تنگی نهم ییباشد راولم و هس اراخ )9191 ،د در ط ا
هسه گیرا ک وشد_ ،۱1افزاشر یش ال رواخ شناختی از آس ه اضطراب و افسردگی گزارک شده اس دواخ و زو
)9191،دنتاشج یطالشا رژوهشی ی شد اشم ن ته اس که وضشی اضطرارا شی ک وشد_ ۱1به ن اخ شب ایل
استری زا ت قی یی ش دب زشرا شب وضشی آدشد و غیر ینتظره با تاثیر بالق ه آدا بر سالیتی اس که شایل
یحدودش هاا اآتسا ی نیز یی ش د ه ری شچ) 91۱1،د با اشم وآ د هیچ روشدادا به خ دا خ د ایل تحرشب
کننده سیپ شناسی و بیسارا نیس ب ب ه تنیدگی ادراا شده ششنی درآه اا که فرد روشداد را تنر زا ت قی یی
کند اس که ی آپ راسخ هاا یکت و روانی و اآتسا ی به ی قشی یی ش د ف سیا و هس اراخ )9191 ،د
با ت آه به خص صی بیسارا زاشی اشم وشروی  ،سر انتشار و هسننیم درصد یرگ و ییر ناشی از خ یس م
اس اشم بیسارا وضشی ب داش سالی رواخ افراد در سط ح یکت و آایشه بیساراخ یبتال  ،کارکناخ یراقب هاا
ب داشتی و دریانی  ،خان اده ها ،ک دکاخ  ،دانشج شاخ  ،بیساراخ روانشناختی و حتی ررسنل یشاغل یکت و را به
ن ی یتهاو در یشرن یکاطره قرار دهد رش و چاخ)9191،د ش اهد به دس یده از یقاال نشاخ یی دهد آسشی
بزرگی از یتکصصاخ یراقب هاا ب داشتی سطد قابل ت آ ی از اضطراب ،افسردگی و بی خ ابی را در ط ا بیسارا
هسه گیر ک وشد_  ۱1تجربه یی کنند ه لسز و هس اراخ )9191 ،د
کادر دریانی به ن اخ بازواخ ت انسند سیست خدیا ب داشتی _ دریانی نقر به سزاشی در تح ا و ریشرف ای ر
یراقبتی ،دریانی،ب ب د و ارتقاء سالی آایشه اشها یی کنند اییدا و حسیم ابادا )91۱2،و ش ی از اقشارا هستند
که در شراشط یکت و به دلیل ارتبا فیزش ی زشاد با افراد بیسار ،اضطراب بسیار باالشی را نسب به ساشر افراد آایشه
تجربه یی کنند و اشم اضطراب را به خان اده و دوستاخ خ د نیز ینتقل یی کنند و یس م اس با خان اده ا خ د نیز
دچار تنر ش ند بردبار)91۱2،د کسانی که روابط و شغل هاا رراستری و با اضطراب باال دارند  ،سیست اشسنی بدخ
بسیار ضشیهی دارند حسینی و دش بیاز)91۱2،د
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برخی یطالشا تأثیر کرونا وشروی بر وشژگی اا روانشناختی را نشاخ یی دهند النگ)9191،د احساسا ینهی ناشی
از قرنطینه و فاص ه اآتسا ی ینجر به ان ا یکت و ریایدهاا نایط ب یانند اضطراب ،افسردگی و اختالا استری
رم از سانحه شده اس بروکم و هس اراخ)9191،د در غالپ ی ارد اضطراب شایل نشانه هاا آسسی اس که
ییت اند با الئ بیسارا یزیم تنهسی و ارن آانبی داروها هسپ شی داشته باشد دونگ و
هس اراخ)91۱2،داضطراب شب نشانه یشترا در بیساراخ یبتال به اختالا تنهسی یزیم اس و ییت اند کیهی زندگی
ن ا را به ییزاخ زشادا کاهر دهد لی و ه اراخ)9191،د
اضطراب کرونا به یشناا اضطراب ناشی از یبتال شدخ به وشروی کرونا اس ی ر ر و هس اراخ)۱911،د اضطراب
ییت اند با ا ش د افراد نت انند اطال ا درس و غ ط را تشکیص دهند ت و هس اراخ)9191،د
هسننیم اضطراب یی ت اند سیست اشسنی بدخ را تضشیو کرده و خ ها را در برابر بیسارا هاشی از آس ه کرونا سیپ
ررشر کند ت و هس اراخ)9191 ،د درباره کرونا هسنناخ اطال ا ک سی نیز اشم اضطراب را تشدشد یی کند باآسا
و هس اراخ ) 9191 ،د یطالشا نشاخ داده اند اضطراب کرونا با یتغیرهاا اساسی در سالسندا هسن خ ناهنجارا
هاا روانی و استری اله ت ک ی،)۱911،تنیدگی ادراا شده ،حم انسجام و حساش اآتسا ی ادراا شده نرشسانی و
ینی ،)۱211یش ال رنیب و انزواا اآتسا ی کی سی و دادا )9191،و احسای تن اشی ساییا و ب یم )919۱رابطه
داردد
در رژوهشی کی سی و دادا نشاخ دادند که ییزاخ شی افسردگی  ،اضطراب و اختالال دوقطبی در دوراخ قرنطینه
کرونا افزاشر شافته اس کی سی و دادا)9191،د رژوهر آ شز_بینت خ و هس اراخ نشاخ داد که بیم تنیدگی ادراا
شده و اضطراب رابطه یشنادارا وآ د دارد و قرار گرفتم در یشرن استرس اا حاد و یزیم ینجر به اختالال
اضطرابی ییش دد آ نز_بیت خ و هس اراخ)9191د نتاشج شادی ر و هس اراخ نشاخ داد که بیم فشار روانی در افراد
یبتال به کرونا با تسایی ی لهه هاا سالی رواخ اضطراب  ،افسردگی ،بیک ابی و اختالا در س رد اآتسا ی)رابطه
یثب وآ د دارد شادی ر و هس اراخ)۱911،د
اضطراب کرونا به ن اخ وآ د نگرانی و دلش رگی و دل ارسی افراد در خص پ وشروی کرونا و خطرا ناشی از خ
تشرشو یی ش د زانگرش و هس اراخ)9191،د
یش ال آسسانی و کاهر کیهی زندگی بیساراخ با ا بروز
رژوهر ها نشاخ یی دهد که بیسارا کرونا به
الئ وس اسی و اضطراب ناشی از بیسارا خ اهند شد والروی رن و هس اراخ9191،ب وو و یب ک گاخ)9191،ددر
بیسارا کرونا ای ی که یجس ه اا از نشانه ها تا اختالال بالینی را به وآ د یی ورند ،نشانه هاشی شایل تری
و نگرانی تا استری و اضطراب بالینی،وس ای ف را_ س ی یرتبط با بیسارا یی باشند رابیم و وس ی )9191،د
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شی وشروی کرونا و با وآ د ناشناخته ب دخ اشم وشروی اضطراب زشادا در یردم و ررستاراخ به وآ د یدد
ناشناخته ب دخ اشم وشروی و افزاشر کار و یرگ و ییر در ررستاراخ اضطراب کرونا و ررششانی روانشناختی را
افزاشر داده اس د اشم بیسارا الوه بر یش ال آسسانی ،یش ال روانی را نیز در یردم افزاشر داده اس از
آس ه یی ت اخ به وس ای و اضطراب اشاره کرد که بسیار شاشع شده اس
وآ د اشم اضطراب ،بی خ ابی و فشار روانی ناشی از کار زشاد با ا یش ال در ررستاراخ شده اس و حتی یی ت اخ
گه که زندگی روزیره ن ا را تح تاثیر قرار داده و دچار اختالا کرده اس که یی ت اخ به اشم ن ته اشاره کرد
که بی خ ابی خ د با ا به وآ د یدخ خش یی ش دد خش ناشی از بی خ ابی و فشار زشاد در کار ررستاراخ حتسا
خان اده و نزدش اخ خ ها را تح تاثیر قرار داده اس
و هسانط ر که گهته شد اضطراب و ررششانی روانشناختی که خ د شایل یجس ه اا از الئ روانی،فیزش ل ژشب و
رفتارا اس با ا یی ش د سیست اشسنی کاهر ریدا کرده و الوه بر سالی رواخ و اختالا در زندگی شکصی
و روزیره ن ا ،با ا ش د سالی آسسانی ن ا را نیز که در تسای یستقی با بیساراخ کرونا هستند را به خطر اندازد
پیشنهادات
 -۱به دلیل اشن ه وشروی کرونا ناشناخته اس و هن ز رژوهر هاا اندکی را در زیینه رواخ شناسی به خ د اختصاپ
داده اس ،بنابراشم انجام رژوهر هاا بیشترا در اشم زیینه احسای یی ش دد
 -9ریشن اد یی ش د که انجام رژوهر در حج نس نه بزرگ و یحدوده آغرافیاشی وسیع تر انجام گیرد تا ادبیا
یتراک و ینسجسی در خص پ نح ه به کار گیرا یتغیرهاا ذکر شده فراه شدد
 -9با ت آه به نتیاج به دس یده در اشم یقاله ریشن اد یی ش د کارگاه هاا ای زشی با هدف کاهر اضطراب و
کاهر ررششانی روانشناختی و افزاشر کیهی کار و زندگی ررستاراخ برگزار گرددد
 -2بررسی اضطراب کرونا و ررششانی روانشناختی در دشگر افراد کادر دریاخ هسن خ رزش اخ و ف رش هاا رزش ید
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