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Abstract
Introduction: During the Coronavirus 2019 pandemic, nurses who risked their lives worked hard to 
demonstrate their commitment to their profession and their patients. In this regard, the present review 
study was conducted to investigate post-traumatic stress, depression and anxiety of nurses during the 
coronavirus 2019 pandemic.
Methods: In this study, a systematic review was searched by the keywords Coronavirus 2019, 
Depression, Post-traumatic Stress, Anxiety, Nurses, in the titles and abstracts of articles published in 
Google Scholar, PubMed, Scopus and ScienceDirect databases. Abstracts of published articles were 
reviewed and finally 30 final articles were selected for comprehensive review and data extraction.
Results: Nurses in the intensive care unit experienced more psychological problems than other nurses 
due to high workload and more exposure to patients with COVID-19. Lack of protective equipment, 
sleep deprivation of work pressure, activity in the coronary special ward, history of psychological 
disorders, being a woman, fear of infection and social isolation were among the factors that reduced the 
mental health of nurses during the outbreak of COVID-19. On the other hand, positive reassessment 
increased acceptance, self-efficacy, psychological resilience, and social support for nurses' mental 
health.
Conclusions: Nurses have been dealing with this deadly virus since the early days of the outbreak 
of COVID-19. Therefore, in addition to the physical and social care that is provided, it is necessary 
to pay attention to the long-term psychological dimensions of COVID-19 in nurses to witness post-
stress disorder. From accidents, depression and low anxiety in the medical staff of hospitals.
Keywords: Coronavirus 2019, Post-traumatic Stress Disorder, Depression, Anxiety, Nurses.
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چکیده
مقدمــه: طــی همه گیــری کرونــا ویــروس 2019، پرســتاران کــه بــا بــه خطــر انداختــن جــان خــود تــالش زیــادی کردنــد تــا تعهــد خــود 
را نســبت بــه حرفــه و بیمــاران خــود نشــان دهنــد. در ایــن راســتا، پژوهــش مــروری حاضــر بــا هــدف بررســی اســترس پــس از ســانحه، 

افســردگی و اضطــراب پرســتاران طــی همــه گیــری کرونــا ویــروس 2019 انجــام شــد.
Coronavirus 2019, Depression, Post- ــدی ــا جســتجو توســط واژگان کلی ــروری سیســتماتیک ب ــه م ــن مطالع روش کار: در ای
 Google Scholar، PubMed، ــای ــگاه ه ــده در پای ــر ش ــاالت منتش ــده مق ــوان و چکی traumatic Stress, Anxiety, Nurses در عن

Scopus و Science Direct مــورد جســتجو قــرار گرفــت. خالصــه مقــاالت منتشــر شــده بررســی شــد و در نهایــت 30 مقالــه نهایــی 

بــرای بررســی جامــع و اســتخراج داده هــا انتخــاب شــدند.
یافتــه هــا: پرســتاران بخــش مراقبــت هــای ویــژه بــه علــت فشــار کاری بــاال و مواجهــه بیشــتر بــا بیمــاران مبتــالء بــه کوویــد-19 
در مقایســه بــا پرســتاران دیگــر مشــکالت روانشــناختی بیشــتری را تجربــه مــی کردنــد. کمبــود تجهیــزات محافظتــی، کــم خوابــی فشــار 
کاری، فعالیــت در بخــش ویــژه کرونایــی، ســابقه ابتــالء بــه اختــالالت روانشــناختی، زن بــودن، تــرس از آلــوده شــدن و انــزوای اجتماعــی 
از جملــه عواملــی بــود کــه باعــث کاهــش ســالمت روانــی پرســتاران طــی شــیوع کوویــد-19 مــی شــد. از ســویی دیگــر، ارزیابــی مجــدد 

مثبــت، پذیــرش، خودکارآمــدی، تــاب آوری روانشــناختی و حمایــت اجتماعــی ســالمت روانــی پرســتاران را افزایــش مــی داد.
نتیجــه گیــری: پرســتاران از روزهــای ابتدایــی شــیوع کوویــد-19 بــا ایــن ویــروس کشــنده مقابلــه مــی کردنــد بــه همیــن علــت الزم 
اســت در کنــار مراقبــت هــای جســمانی و اجتماعــی کــه صــورت مــی گیــرد بــه ابعــاد روانشــناختی بلندمــدت کوویــد-19 در پرســتاران 

توجــه گــردد تــا شــاهد اختــالل اســترس پــس از ســانحه، افســردگی و اضطــراب پایینــی در کادر درمانــی بیمارســتان هــا باشــیم.
کلیدواژه ها: کرونا ویروس 2019، اختالل استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، پرستاران.

مقدمه
کرونــا ویــروس Coronavirus 2019( 2019( ابتــدا از شــهر 
ووهــان اســتان هوبــی کشــور چیــن شــیوع یافــت و فقــط در طــول 
 World Health( دو مــاه، طبــق اعــالم ســازمان جهانــی بهداشــت
Organization( بــه یــک بیمــاری همــه گیــر در ســطح جهانــی 

تبدیــل شــد )1(. کوویــد-19 )COVID-19( یــک بیمــاری عفونی 
تنفســی حــاد بــا عالئــم اصلی تــب، ســرفه و تنگــی نفس شــناخته 

مــی شــود کــه قــدرت انتقــال و شــیوع باالیــی دارد )2(. بــا همــه 
ــی  ــون تعطیل ــی چ ــاً رخ دادن تغییرات ــد-19 و متعاقب ــری کووی گی
مشــاغل پرخطــر، ایجــاد ســطح اضطــراری بهداشــت عمومــی و 
قرنطینــة خانگــی؛ بــه شــدت روابــط اجتماعــی، اقتصــادی و نحــوة 
زندگــی کــردن افــراد، تحــت تأثیــر قــرار گرفــت )3(. بــا افزایــش 
آمــار مبتالیــان کادر درمانــی بیمارســتانها به صــورت طوالنی مدت 
فعالیــت مــی کردنــد، درمــان قطعــی بــرای کوویــد-19 نداشــتند و 
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ــه نکــرده  ــال آن را تجرب ــه قب ــرو شــدند ک ــی روب ــا چالــش های ب
بودنــد؛ بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت ســالمتی روانــی ایــن افراد 
دچــار آســیب هــای متعــددی شــود )4(. در واقــع، حجــم زیــاد کار، 
شــب کاری، کمبــود تجهیــزات، عــدم آشــنایی و آمــوزش در برابــر 
ــن اســت در  ــه ممک ــود ک ــرادی ش ــرگ اف ــث م ــه باع ــع ک فجای
ــه  ــوده شــدن ب ــرس از آل ــاده باشــد، ت ــاق نیفت ــت عــادی انتف حال
ــرگ  ــاهد م ــتگان، ش ــواده و بس ــه خان ــال آن ب ــد-19 و انتق کووی
بیمــاران بــودن و جــدا شــدن طوالنــی از خانــواده مــی توانــد منجر 
ــه بــروز نشــانگان افســردگی، اضطــراب، بــی خوابــی، وســواس  ب
فکری-عملــی و افزایــش خطــر ابتــال بــه اســترس پــس از ســانحه 

در کادر درمانــی گــردد )6-5(.
ــتاران  ــتی، پرس ــای بهداش ــان مراقبت ه ــه متخصص ــان هم در می
نقــش تعییــن کننــده ای در مقابلــه بــا کوویــد-19 ایفــا کردنــد. در 
طــی همه گیــری کروناویــروس 2019، پرســتاران کــه بــا بــه خطــر 
انداختــن جــان خــود در بخش هــای اورژانــس، واحدهــای کنتــرل 
عفونــت، واحدهــای مراقبــت شــدید و بخــش بیمــاران مبتــالء بــه 
کوویــد-19 تــالش زیــادی کردنــد تــا تعهــد خــود را نســبت بــه 
حرفــه و بیمــاران خــود نشــان دهنــد )7(. پرســتاران بخــش مراقبت 
هــای ویــژه )ICU( کــه مســئول مراقبــت از بیماران بدحال هســتند 
در یــک محیــط کار چالــش برانگیــز فعالیــت مــی کننــد. از ابتــدای 
ایجــاد ICU در بیمارســتانها، تشــخیص داده شــد کــه پرســتاران 
بخــش ICU در معــرض اســترس مربــوط بــه کار قــرار دارنــد کــه 
در بلندمــدت منجــر بــه شــیوع نســبتاً  باالیــی از عالیــم پریشــانی 
روانشــناختی در آنهــا می شــود )8(. بررســی هــای صــورت گرفتــه 
نیــز حاکــی از شــیوع 18، 11 و 21 درصــدی اضطــراب، افســردگی 
ــتاران ICU دارد )9(.  ــانحه در پرس ــس از س ــالل اســترس پ و اخت
امیــد بــه زندگــی پاییــن یــا مــرگ بیمــار، عــدم تمــاس بســتگان 
ــت  ــه کاری ثاب ــتن برنام ــکی و نداش ــتباهات پزش ــار، اش ــا بیم ب
 ICU ــی در پرســتاران ــالالت روان ــروز اخت ــرای ب ــه را ب ــز زمین نی
فراهــم مــی کنــد )10(. همچنیــن در بیشــتر مواقــع تــالش هــای 
پرســتاران ICU دیــده نمــی شــود و فقــط در هنــگام وقــوع اشــتباه 
ــد کــه ایــن خــود  ــا اهمــال کاری مــورد توجــه قــرار مــی گیرن ی
یکــی از عوامــل ایجــاد کننــده افســردگی و اضطــراب در آنهــا بــه 
شــمار مــی آیــد. تــا جایــی کــه در بیشــتر موقعیــت هــا مــورد ســوء 
اســتفاده کالمــی و جســمی بســتگان بیمــاران فــوت شــده قــرار 
ــری اســترس  ــه شــکل گی ــود منجــر ب ــن خ ــه ای ــد ک مــی گیرن
ــن  ــا ای ــود )11(. ب ــی ش ــتاران ICU م ــانحه در پرس ــس از س پ
 ICU وجــود، شــیوع کوویــد-19 باعــث گردیــد پرســتاران بخــش

ــرو شــوند و  ــابقه و تنــش زا روب ــر، بی س ــش بزرگ ت ــک چال ــا ی ب
ــه اختــالالت روانشــناختی گســترده  آن هــا را در معــرض ابتــالء ب
قــرار دهــد. در واقــع، پرســتاران ICU مجبــور بودنــد بــا بســیاری از 
تصمیمــات آخــر زندگــی، کمبــود تخــت  ICU، کمبــود تجهیــزات 
ــا  ــدن ی ــوده ش ــرس از آل ــب )PPE(، ت ــخصی مناس ــی ش حفاظت
ــی  ــی و خانوادگ ــای اجتماع ــردن دیگــران و محدودیت ه ــوده ک آل
مقابلــه کننــد )12(. بــا پــر شــدن تخــت هــای بیمارســتان هــا طــی 
شــیوع کوویــد-19، از آنجایــی کــه بســیاری از پرســتاران آمــوزش 
ــر روی  ــادی ب ــد؛ فشــار کاری زی ــده ان ــای بخــش ICU را ندی ه
پرســتاران بخــش ICU وارد شــد کــه منجــر بــه ایجــاد فرســودگی 
شــغلی، اختــالل اســترس پــس از ســانحه افســردگی و اضطــراب 
در آنهــا شــد )13-14(. در همــه گیــری ســندرم تنفســی خاورمیانــه 
ــرض فشــار  ــتاران بخــش ICU در مع ــز پرس )MERS-CoV( نی
روانــی باالیــی بودنــد کــه نتیجــه آن افزایــش افســردگی، اضطراب 

و اختــالل اســترس پــس از ســانحه بــود )15(.
اختــالل اســترس پــس از حادثــه یــک اختــالل روانشــناختی اســت 
ــد  ــیار تهدی ــوادث بس ــا ح ــه ب ــس از مواجه ــت پ ــن اس ــه ممک ک
ــر،  ــه گی ــاری هم ــی، بیم ــای طبیع ــادف، بالی ــد تص ــده مانن کنن
مواجهــه بــا مــرگ اطرافیــان، تجــاوز جنســی و ســایر رویدادهــای 
ــن اختــالل شــامل  ــی ای تنــش زا ایجــاد شــود. ویژگی هــای اصل
افــکار یــا خاطــرات مزاحــم در مــورد موقعیــت هــای آســیب زننده، 
بــی قــراری، اضطــراب، تــرس و افزایــش واکنــش هــای جنــگ و 
گریــز اســت )16(. عالئــم اختــالل اســترس پــس از ســانحه تا یک 
مــاه باقــی مــی مانــد. همچنیــن ممکــن اســت پیامدهای آن ســال 
هــای زیــادی فــرد را درگیــر کنــد و عملکــرد حرفــه ای پرســتاران 
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد )17(. در طــول همــه گیــری کوویــد-19 
نیــز بســیاری از پرســتاران شــاهد وضعیــت وخیــم و مــرگ بیماران 
ــرای آنهــا  ــادی را ب ــی زی ــن خــود فشــار روان ــد کــه ای خــود بودن
ــه  ــن زمین ــده در ای ــام ش ــای انج ــش ه ــراه دارد. پژوه ــه هم ب
نیــز حاکــی از کاهــش ســالمت روانــی و شــیوع بــاالی اختــالل 
ــن  ــتاران دارد )19-18(. در همی ــانحه در پرس ــس از س ــترس پ اس
ــترس  ــا اس ــط ب ــل مرتب ــکاران )2020( عوام ــتا، Wang و هم راس
ــد-19 را  ــری کووی ــه گی ــی هم ــتاران ط ــانحه در پرس ــس از س پ
مــورد بررســی قــرار دادنــد. یافتــه هــای بدســت آمــده مشــخص 
ــه  ــود ک ــد ب ــانحه 16/86 درص ــس از س ــترس پ ــیوع اس ــرد ش ک
تحــت تاثیــر جنســیت و رضایــت شــغلی پرســتاران قــرار داشــت 
ــه  ــر ب ــه ای دیگ ــکاران )2020( در مطالع )Nowicki .)20  و هم
ــا در  ــت و معن ــاس امنی ــانحه، احس ــس از س ــترس پ ــی اس بررس
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زندگــی پرســتاران طــی شــیوع کوویــد-19 پرداختنــد. نتایــج ایــن 
پژوهــش نشــان داد اســترس پــس از ســانحه منجــر بــه کاهــش 
حــس امنیــت در پرســتاران مــی شــود. همچنیــن پرســتارانی کــه 
دارای معنــا در زندگــی هســتند بــه رشــد پــس از ســانحه مناســبی 
دســت یافتــه بودنــد )21(. Moon  و همــکاران )2021( اســترس 
ــش  ــتاران بخ ــا آن در پرس ــط ب ــل مرتب ــانحه و عوام ــس از س پ
ــج نشــان داد میانگیــن  ــد. نتای ــرار دادن ــی مــورد بررســی ق کرونای
ــود. 36/7 درصــد از پرســتاران  اســترس پــس از ســانحه 68/20 ب
ــانحه  ــس از س ــترس پ ــه اس ــال ب ــر ابت ــی از خط در ســطوح باالی
بودنــد. پرســتاران زن کــم ســابقه در معــرض خطــر بیشــتری قــرار 
داشــتند )22(. Di Tella و همــکاران )2021( بــه بررســی اضطراب، 
افســردگی و اســترس پــس از ســانحه پرســتاران در دوران شــیوع 
ــه  ــد. بررســی هــای صــورت گرفت ــروس 2019 پرداختن ــا وی کرون
ــس  ــترس پ ــردگی و اس ــراب، افس ــاالی اضط ــیوع ب ــی از ش حاک
ــی داشــت. در  ــتاران و پزشــکان بخــش کرونای ــانحه در پرس از س
ــالالت روانشــناختی بیشــتر مشــاهده شــد  ــم اخت پرســتاران عالئ
کــه ناشــی کار ســخت ایــن افــراد طــی شــیوع کوویــد-19 اســت 
)23(. در پژوهشــی دیگــر Crowe و همــکاران )2021( بــه بررســی 
ــی پرســتاران بخــش  ــر ســالمت روان ــد-19 ب همــه گیــری کووی
مراقبــت هــای ویــژه پرداختنــد. نتایــج مشــخص کــرد 23 درصــد 
نگرانــی بالینــی، 38 درصــد اســترس پــس از ســانحه، 57 درصــد 
افســردگی، 67 درصــد اضطــراب و 54 درصــد از پرســتاران بخــش 

ــد )12(.  مراقبــت هــای ویــژه دارای اســترس بودن
ــان  ــروس 2019 و افزایــش شــمار مبتالی ــا وی ــری کرون همــه گی
افســردگی و اضطــراب زیــادی را بــرای کادرمانــی بیمارســتانها بــه 
ــد-19  ــا کووی ــارزه ب خصــوص پرســتارانی کــه در خــط مقــدم مب
بودنــد، بــه همــراه داشــت )24(. اضطــراب و افســردگی مــی توانــد 
منجــر بــه کاهــش کارآمــدی و اعتمــاد بــه نفــس پرســتاران گــردد 
ــه  ــد ک ــات در گذشــته مشــخص کردن )25-4(. بســیاری از مطالع
ــر  ــکان در خط ــتاران و پزش ــد پرس ــتانها مانن ــی بیمارس کادر درمان
ــردگی  ــه افس ــترده از جمل ــناختی گس ــاالت روانش ــه اخت ــالء ب ابت
در  Chen و همــکاران )2006(  و اضطــراب هســتند )27،26(. 
ــواب  ــت خ ــردگی و کیفی ــراب، افس ــی اضط ــه بررس ــی ب پژوهش
پرســتاران تایوانــی طــی شــیوع ســارس پرداختنــد. بررســی هــای 
انجــام شــده حاکــی از افزایــش اضطــراب و افســردگی پرســتاران 
ــده  ــا ش ــواب در آنه ــت خ ــش کیفی ــه کاه ــر ب ــه منج ــت ک داش
بــود )26(. Matsuishi  و همــکاران )2012( نیــز در پژوهشــی 
ــا پزشــکان اضطــراب  ــه پرســتاران در مقایســه ب ــد ک نشــان دادن

ــپانیایی  ــزای اس ــه شــیوع آنفوالن و افســردگی بیشــتری نســبت ب
گــزارش کردنــد )27(. مطالعــات اخیــر طــی شــیوع کوویــد-19 بــه 
ــردان  ــا م ــان در مقایســه ب ــه زن ــد ک ــداوم نشــان می دهن طــور م
بــه طــور قابل توجهــی بیشــتر تحــت  تأثیــر پریشــانی روانشــناختی 
ــتاران زن بخــش  ــر، پرس ــی دیگ ــد )28-6(. از طرف ــرار می گیرن ق
قابــل توجهــی از کادر درمانــی بیمارســتانها را تشــکیل مــی دهنــد 
بــه طــور مســتقیم بــا کوویــد-19 مقابلــه می کننــد و همیــن علت 
مــی تــوان انتظــار داشــت ســالمت روانــی آنهــا بســیار تحــت تأثیر 
کوویــد-19 قــرار گیــرد )29(. در همیــن راســتا، Han و همــکاران 
)2020( بــه بررســی اضطــراب و افســردگی پرســتاران طــی همــه 
گیــری کروناویــروس 2019 پرداختنــد. 98/6 درصــد از پرســتاران 
ــه  ــه ب ــتارانی ک ــد. پرس ــل بودن ــا متاه ــد از آنه زن و 73/1 درص
ــد از اضطــراب باالتــری برخــوردار  کوویــد-19 مبتــالء شــده بودن
بودنــد. همچنیــن پرســتاران زن و کــم ســابقه افســردگی بیشــتری 
را تجربــه مــی کردنــد )28(. Hassannia و همــکاران )2021( بــه 
ــتانهای  ــی بیمارس ــردگی در کادر درمان ــراب و افس ــی اضط بررس
ایــران طــی شــیوع کوویــد-19 پرداختنــد. نتایــج نشــان داد 65/6 
درصــد از شــرکت کننــدگان دارای اضطــراب متوســط تــا شــدید و 
ــد. شــیوع  ــا شــدید بودن 42/3 درصــد دارای افســردگی متوســط ت
اضطــراب در زنــان و افــراد بــاالی 30 ســال بیشــتر مشــاهده شــد. 
افســردگی و اضطراب در پرســتاران بیشــتر گزارش گردیــد )30(. در 
پژوهشــی دیگــر، Azoulay و همــکاران )2020( عالئــم اضطــراب 
و افســردگی در کادر درمانــی کلینیــک هــای مراقبــت هــای ویــژه 
ــد. 68 درصــد  ــرار دادن ــورد بررســی ق ــد-19 م طــی شــیوع کووی
ــیوع  ــد. ش ــتار بودن ــش پرس ــن پژوه ــدگان در ای ــرکت کنن از ش
اضطــراب و افســردگی بــه ترتیــب 50/4 و 30/4 درصــد بــود که در 
پرســتاران بیشــتر گــزارش شــد. پرســتاران بخــش مراقبــت هــای 
ویــژه بــا بیمــاران کرونایــی زیــادی ارتبــاط داشــتند کــه منجــر بــه 
ــد )Zheng  .)31 و  ــا ش ــراب در آنه ــردگی و اضط ــش افس افزای
همــکاران )2021( عوامــل مرتبــط بــا شــیوع افســردگی، اضطــراب 
و اســترس در بیــن پرســتاران طــی همــه گیــری کرونــا ویــروس 
2019 مــورد بررســی قــرار دادنــد. طبــق نتایــج مشــخص گردیــد 
15/4، 32/6 و 18 درصــد از پرســتاران بــه ترتیب دارای افســردگی، 
ــژه  ــن فعالیــت در بخــش وی ــد. همچنی اضطــراب و اســترس بودن
ــی پرســتاران مــی شــد  ــی موجــب کاهــش ســالمت روان کرونای
)32(. Hu و همــکاران )2020( در پژوهشــی به بررســی فرســودگی 
شــغلی، افســردگی و اضطــراب پرســتاران طــی شــیوع کوویــد-19 
پرداختنــد. نتایــج بدســت آمــده نشــان داد 60/5 درصد از پرســتاران 
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ــن 14/3  ــتند. همچنی ــردگی هس ــغلی و افس ــودگی ش دارای فرس
درصــد، 10/7 درصــد و 91/2 درصــد از پرســتاران ســطوح باالیی از 
اضطــراب، افســردگی و تــرس را گــزارش کردنــد. بــا ایــن وجــود 
96/8 درصــد از پرســتاران آمادگــی خــود را بــرای خدمــت در خــط 

مقــدم مبــارزه بــا کوویــد-19 اعــالم کردنــد )33(.
در مجمــوع، باتوجــه بــه اینکــه کادر درمانــی بیمارســتان هــا بــه 
خصــوص پرســتاران از جملــه گــروه هایــی هســتند کــه از همــان 
روزهــای ابتدایــی شــیوع کوویــد-19 درگیــر ایــن ویــروس کشــنده 
بودنــد و مشــخص نیســت چــه زمانــی شــاهد دوران پســاکرونا در 
ــز بررســی ابعــاد روانشــناختی آنهــا  جهــان باشــیم، قبــل از هرچی
ــردگی،  ــر آن، افس ــزون ب ــت. اف ــوردار اس ــی برخ ــت باالی از اهمی
اضطــراب و اختــالل اســترس پــس از ســانحه مــی توانــد عملکــرد 
پرســتاران را تحــت تأثیــر خــود قــرار و منجــر بــه کاهــش 
ــار فراینــد  کارآمــدی آنهــا گــردد. بدیــن منظــور الزم اســت درکن
ــاد  ــه ابع ــتانها ب ــی بیمارس ــری کادر درمان ــیون سراس واکسیناس
روانــی آنهــا نیــز توجــه شــود. در همیــن راســتا، پژوهــش مــروری 
ــی  ــه ط ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ــخگویی ب ــدد پاس ــر درص حاض
شــیوع کوویــد-19 چــه میــزان از پرســتاران جهــان دچــار اختــالل 
ــه  ــدند و چ ــراب ش ــردگی و اضط ــانحه، افس ــس از س ــترس پ اس
عواملــی منجــر بــه کاهــش و افزایــش ســالمت روانــی پرســتاران 

ــد-19 مــی شــود. ــری کووی در دوران همــه گی

روش کار
مطالعــه حاضــر یــک پژوهــش مــروری سیســتماتیک اســت کــه 
ــه بررســی اختــالل اســترس پــس از ســانحه، افســردگی  در آن ب
ــا ویــروس 2019  و اضطــراب پرســتاران طــی همــه گیــری کرون
در ســال 1400 پرداختــه شــد و بــه ایــن منظــور از مقــاالت نمایــه 
 Google Scholar، شــده در پایــگاه هــای اطالعاتی علمــی نظیــر
ــتفاده  PubMed، Springer، ISI، Scopus و ScienceDirect اس

شــد. پژوهشــگران در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از کلیــدواژه هــای 
تعییــن شــده بــر اســاس Mesh، مقــاالت معتبــر انگلیســی منتشــر 
ــر  ــع معتب ــالدی را از مناب شــده در ســال هــای 2020 و 2021 می
ــون  ــی مت ــا بررس ــوده و ب ــتخراج نم ــتجو و اس ــک جس الکترونی
ــته  ــورت دس ــه ص ــل را ب ــای حاص ــاالت، داده ه ــن مق ــل ای کام
بنــدی شــده توصیــف نمودنــد. در عناویــن مقــاالت منتشــر 
ــد؛   ــتجو ش ــده واژة )Coronavirus 2019 )COVID-19 جس ش
 Depression, Post-traumatic Stress واژگان  همچنیــن 

Disorder, Anxiety, Nurses Mental Health,،Pandemic  و 

Psychology نیــز در عناویــن و چکیــده مقــاالت در بــازه زمانــی 

2020 )از مــاه فوریــه( تــا 2021 )تــا مــاه جــوالی( مــورد جســتجو 
ــوارد  ــر، م ــورد نظ ــاالت م ــع آوری مق ــس از جم ــد. پ ــرار گرفتن ق
ــدند. در  ــذف ش ــگران ح ــط پژوهش ــراری توس ــوط و تک ــر مرب غی
ــورد بررســی  ــده م ــی مان ــاالت باق ــون کامــل مق ــد مت ــه بع مرحل
ــوط  ــج مرب ــوط، نتای ــر مرب ــوارد غی ــس از حــذف م ــه و پ قرارگرفت
ــده و  ــدی ش ــته بن ــی، دس ــه نهای ــب در مرحل ــاالت منتخ ــه مق ب
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. در ایــن مطالعــه از راهنمــای گــزارش 
دهــی مطالعــات مــرور سیســتماتیک پریزمــا PRISMA اســتفاده 
ــر اســاس  ــد ب ــه صــورت هدفمن ــاالت پژوهشــی ب شــد )34(. مق
معیارهــای خــروج )در دســترس نبــودن متــن کامــل مقالــه، نامــه 
بــه ســردبیر و فاقــد چکیــده( و معیارهــای ورود به پژوهــش )مرتبط 
بــودن بــا هــدف پژوهــش، برخــورداری از چهارچــوب ســاختاریافته 
پژوهشــی و انتشــار در مجلــه معتبــر( بــرای بررســی انتخاب شــدند. 
ــاالت  ــتفاده از چــک لیســت بررســی مق ــا اس ــاالت ب ــت مق کیفی
شــامل: تطابــق ســاختار مقالــه بــا نــوع پژوهــش، هــدف پژوهــش، 
ــردآوری  ــای گ ــه، ابزاره ــاب نمون ــد انتخ ــش، فراین ــه پژوه جامع
ــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــاری  اطالعــات، تحلیــل داده هــا ب
مرتبــط و متناســب بــا اهــداف، مشــخص بــودن معیارهــای ورود و 
خــروج، رعایــت اخــالق در پژوهــش، ارائــه یافتــه هــا متناســب بــا 
اهــداف پژوهــش و بحــث در مــورد یافتــه هــا بــا اســتناد بــه نتایــج 
پژوهــش هــای مرتبــط بررســی شــد. ارزیابــی کیفیــت مقــاالت بــا 
ــه شــده توســط Gifford  و همــکاران  اســتفاده از معیارهــای ارائ
ــرای  ــده ب ــه ش ــای ارائ ــاس معیاره ــر اس ــت. ب ــام گرف )35( انج
مطالعــات کمــی )6 معیــار(، کیفــی )11 معیــار(، نیمــه تجربــی )8 
معیــار( و تجربــی )7 معیــار( مقــاالت در یــک مقیــاس دو امتیــازی 
)صفــر و یــک( ارزیابــی شــدند. نقطــة بــرش بــرای حــذف مقــاالت 
کمــی امتیــاز 4 و کمتــر، بــرای مطالعــات تجربــی و نیمــه تجربــی 
ــرای مطالعــات کیفــی نیــز امتیــاز 8 و کمتــر  امتیــاز 6 و کمتــر، ب
بــود. از 738 مقالــه موجــود در ارتبــاط بــا اختــالل اســترس پــس 
ــری  از ســانحه، افســردگی و اضطــراب پرســتاران طــی همــه گی
ــا  ــی کــه ارتباطــی ب ــا ویــروس 2019، بعــد از حــذف مقاالت کرون
اهــداف پژوهــش نداشــتند، در نهایــت 30 مقالــه کامال مرتبــط وارد 
ــه و بررســی  ــق مطالع ــل و دقی ــه طــور کام ــد و ب پژوهــش گردی

شــدند )نمــودار 1(.
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یافته ها
در ایــن پژوهــش، تعــداد 30 مقالــه پژوهشــی واجــد شــرایط زبــان 
ــای  ــه ه ــه یافت ــد. در ادام ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــی م انگلیس

حاصــل از مقــاالت مــرور شــده در زمینــه اســترس پــس از ســانحه، 
ــه     ــد-19 ارائ افســردگی و اضطــراب پرســتاران طــی شــیوع کووی

مــی شــود )جــدول 1(.

جدول 1: مشخصات و خالصه مقاالت مورد بررسی

یافته اصلیکشورحجم نمونههدف پژوهشنویسنده و منبع

Xiong و 1
همکاران )4(

بررسی وضعیت روانشناختی و 
خودکارآمدی پرستاران طی شیوع 

کووید-19
چین223 پرستار

براساس نتایج بدست آمده شیوع اضطراب و افسردگی به 
ترتیب 40/8 و 26/4 درصد بود. ارتباط منفی معناداری بین 
افسردگی و اضطراب با خودکارآمدی پرستاران بدست آمد. 

هرچقدر خودکارآمدی پرستاران باالتر باشد، از سالمت روانی 
بهتری طی شیوع کرونا برخوردارند.

2 Pouralizadeh
و همکاران )5(

اضطراب، افسردگی و عوامل 
مرتبط با آن در پرستاران دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن طی شیوع 

کووید-19

ایران441 پرستار

93/4 درصد از پرستاران با موارد مشکوک یا تایید شده ابتالء 
به کرونا مشاهده شدند. همچنین 42 درصد از پرستاران با 

بستگان مبتالء به کووید-19 ارتباط داشتند. زن بودن، فعالیت 
در بخش کرونایی، تجهیزات محافظتی شخصی ناکافی و 
مشکوک به کووید-19 با افزایش افسردگی و اضطراب در 

پرستاران ارتباط معناداری داشت.
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Zhu و همکاران 3
)6(

شیوع افسردگی و اضطراب در کادر 
درمانی بیمارستانها طی همهگیری 

کرونا ویروس 2019
چین165 پرستار

بررسیها نشان داد شیوع اضطراب و افسردگی در پزشکان به 
ترتیب 11/4 و 45/6 درصد بود. در پرستاران میزان شیوع 

افسردگی و اضطراب به ترتیب 27/9 و 43/0 درصد گزارش 
گردید. همچنین سابقه ابتالء به اختالالت روانشناختی و زن 
بودن به عنوان یک عامل زمینه ای برای بروز افسردگی و 

اضطراب شناخته شد.

Al Maqbali و 4
همکاران )7(

مروری بر شیوع اضطراب، 
افسردگی، استرس و اختالل خواب 
در پرستاران طی شیوع کووید-19

قطر93 مطالعه

از بررسی 40 مطالعه شیوع استرس 43 درصد برآورد شد. از 
بررسی 73 مقاله نیز شیوع اضطراب 37 درصد بدست آمد. 

ارزیابی 62 مطالعه نیز شیوع افسردگی را 35 درصد نشان داد 
و 18 مطالعه نیز 43 درصد شیوع اختالل خواب را نشان داد.

Heesakkers و 5
همکاران )8(

تاثیر شیوع کروناویروس 2019 بر 
بهزیستی روانی پرستاران بخش 

مراقبتهای ویژه
هلند726 پرستار

عالئم اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه به ترتیب 
27، 18/6 و 22/2 درصد گزارش شد. 41/7 درصد از پرستاران 
دارای فرسودگی بودند که ناشی از حجم کاری باال، ترس و 
استرس ابتالء به کووید-19 و تجارب پایین پرستاران بود.

Cadge و 6
همکاران )11(

بررسی تجارب پرستاران بخش 
مراقبتهای ویژه طی شیوع 

کووید-19
آمریکا14 پرستار

در این مطالعه کیفی چهار مضمون اصلی شناسایی شد. که 
شامل چالش کار با همکاران جدید، چالش ایجاد رابطه و 

هماهنگی با سایر افراد، نقش مهم پرستاران در رهبری بخش 
و اهمیت تجارب و کارآمدی پرستاران در مواجهه با بیماران 

کرونایی.

Crowe و 7
همکاران )12(

بررسی همهگیری کووید-19 بر 
سالمت روانی پرستاران بخش 

مراقبتهای ویژه
کانادا109 پرستار

نتایج مشخص کرد 23 درصد نگرانی بالینی، 38 درصد 
استرس پس از سانحه، 57 درصد افسردگی، 67 درصد 

اضطراب و 54 درصد از پرستاران بخش مراقبتهای ویژه دارای 
استرس بودند. 

Levi و همکاران 8
)13(

اختالل استرس پس از سانحه در 
انگلیس10 مطالعهپرستاران بخش مراقبتهای ویژه

یافتههای ده سال گذشته نشان داد پرستاران بخش مراقبتهای 
ویژه به دلیل مواجهه مستقیم با بیماران دارای آسیبهای شدید 
جسمی از استرس پس از سانحه باالتری برخوردارند. همچنین 
بسیاری از آنها در بلندمدت از فرسودگی شغلی، افسردگی و 

اضطراب باال رنج میبرند.

Leng و همکاران 9
)14(

پریشانی روانشناختی و عوامل 
تاثیرگذار بر روی پرستاران طی 

شیوع کووید-19
چین90 پرستار

میانگین نمره استرس پس از سانحه پرستاران 24/62 بود که 
پنج نفر از آنها سطح باالیی از استرس پس از سانحه داشتند. 
ترس از آلوده شدن، تجهیزات ناکافی، حجم فشار کاری زیاد 
و انزوای اجتماعی منجر به افزایش استرس پس از سانحه 

پرستاران طی شیوع کرونا شد.

Ranieri و 10
همکاران )16(

بررسی عوامل پیشبینی کننده 
استرس پس از سانحه در پرستاران 

طی شیوع کووید-19
ایتالیا36 پرستار

نتایج بدست آمده همبستگی مثبتی بین اضطراب و استرس 
پس از سانحه مشخص کرد. همچنین پرستارانی که در بخش 
ویژه کرونا فعالیت میکردند از استرس بیشتری برخوردار بودند.

Chen و همکاران 11
)18(

بررسی فرسودگی شغلی، رشد پس 
از سانحه و تروما در پرستاران طی 

شیوع کووید-19
چین12596 پرستار

نتایج نشان داد 52/3 درصد از پرستاران در بخش کووید-19 
کار کردند. 13/33 درصد درجاتی از تروما، نیمی از آنها 

فرسودگی شغلی و 39/3 درصد رشد پس از سانحه داشتند.

Murat و همکاران 12
)19(

میزان استرس، افسردگی و 
فرسودگی شغلی پرستاران بخش 

کووید-19
ترکیه705 پرستار

یافتههای این مطالعه نشان داد پرستاران خانم با سابقه از 
فرسودگی شغلی باالتری برخوردار بودند. همچنین پرستارانی 
که دارای استرس و افسردگی بیشتری بودند، فرسودگی شغلی 

باالتری را تجربه میکردند.

Wang و همکاران 13
)20(

عوامل مرتبط با استرس پس از 
سانحه در پرستاران طی همهگیری 

کووید-19
چین211 پرستار

شیوع استرس پس از سانحه 16/86 درصد بود که تحت 
تاثیر جنسیت و رضایت شغلی پرستاران قرار داشت. استفاده 

از راهبردهای مقابلهای اجتنابی و هیجانمدار منجر به افزایش 
استرس پس از سانحه در پرستاران میشد.

Nowicki و 14
همکاران )21(

بررسی استرس پس از سانحه، 
احساس امنیت و معنا در زندگی 

پرستاران طی شیوع کووید-
هلند325 پرستار

نتایج این پژوهش نشان داد استرس پس از سانحه منجر به 
کاهش حس امنیت در پرستاران میشود. همچنین پرستارانی 

که دارای معنا در زندگی هستند به رشد پس از سانحه مناسبی 
دست یافته بودند.
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Moon و همکاران 15
)22(

استرس پس از سانحه و عوامل 
مرتبط با آن در پرستاران بخش 

کرونایی
کره جنوبی300 پرستار

نتایج نشان داد میانگین استرس پس از سانحه 68/20 بود. 
36/7 درصد از پرستاران در سطوح باالیی از خطر ابتال به 
استرس پس از سانحه بودند. پرستاران زن کم سابقه در 

معرض خطر بیشتری قرار داشتند.

Di Tella و 16
همکاران )23(

بررسی اضطراب، افسردگی و 
استرس پس از سانحه پرستاران در 
دوران شیوع کرونا ویروس 2019

73 پرستار و 
ایتالیا72 پزشک

بررسیهای صورت گرفته حاکی از شیوع باالی اضطراب، 
افسردگی و استرس پس از سانحه در پرستاران و پزشکان 

بخش کرونایی داشت. در پرستاران عالئم اختالالت 
روانشناختی بیشتر مشاهده شد که ناشی کار سخت این افراد 

طی شیوع کووید-19 است.

Wang و همکاران 17
)24(

اضطراب، افسردگی و راهبردهای 
تنظیم هیجان در پرستاران طی 

شیوع کووید-19
چین586 پرستار

نتایج نشان داد که 27/6 درصد و 32/8 درصد از پرستاران 
دارای اضطراب و افسردگی بودند. همچنین خودسرزنشی و 

نشخوار فکری باعث کاهش سالمت روانی در پرستاران میشد. 
ارزیابی مجدد مثبت و پذیرش بیشتر منجر به کاهش اضطراب 

و افسردگی در پرستاران میشد.

Pinho و همکاران 18
)25(

استفاده از راهبردهای ارتقاء سالمت 
روانی در جهت کاهش پریشانی 
روانشناختی پرستاران طی شیوع 

کووید-19

پرتغال199 پرستار

بررسیهای صورت گرفته نشان داد پرستارانی که از راهبردهای 
ارتقاء سالمت روانی مانند فعالیت ورزشی و برقراری ارتباطات 

اجتماعی بهره میبردند از افسردگی، اضطراب و استرس 
کمتری برخوردار بودند.

Han و همکاران 19
)28(

اضطراب و افسردگی پرستاران طی 
چین21199 پرستارهمهگیری کروناویروس 2019

98/6 درصد از پرستاران زن و 73/1 درصد از آنها متاهل 
بودند. پرستارانی که به کووید-19 مبتالء شده بودند از 

اضطراب باالتری برخوردار بودند. همچنین پرستاران زن و کم 
سابقه افسردگی بیشتری را تجربه میکردند.

Bergman و 20
همکاران )29(

بررسی تجارب پرستاران بخش 
مراقبتهای ویژه طی شیوع 

کووید-19
سوئد282 پرستار

یافتههای بدست آمده نشان داد که پرستاران بخش مراقبتهای 
ویژه استرس و اضطراب زیادی را طی همهگیری کرونا تجربه 
کردند که تحت تاثیر جنسیت و سن افراد قرار داشت. افزایش 
حجم کار و شیفت شب منجر به کاهش سالمت روانی آنها 

شد.

Hassannia و 21
همکاران )30(

بررسی اضطراب و افسردگی در کادر 
درمانی بیمارستانهای ایران طی 

شیوع کرونا ویروس 2019
ایران2045

65/6 درصد از شرکتکنندگان دارای اضطراب متوسط تا شدید 
و 42/3 درصد دارای افسردگی متوسط تا شدید بودند. شیوع 
اضطراب در زنان و افراد باالی 30 سال بیشتر مشاهده شد. 

افسردگی و اضطراب در پرستاران بیشتر گزارش گردید.

Azoulay و 22
همکاران )31(

عالئم اضطراب و افسردگی در کادر 
درمانی کلینیکهای مراقبتهای ویژه 

طی شیوع کووید-19
فرانسه1058

68 درصد از شرکتکنندگان در این پژوهش پرستار بودند. 
شیوع اضطراب و افسردگی به ترتیب 50/4 و 30/4 درصد بود 
که در پرستاران بیشتر گزارش شد. پرستاران بخش مراقبتهای 

ویژه با بیماران کرونایی زیادی ارتباط داشتند که منجر به 
افزایش افسردگی و اضطراب در آنها شد.

Zheng و 23
همکاران )32(

عوامل مرتبط با شیوع افسردگی، 
اضطراب و استرس در بین پرستاران 
طی همهگیری کرونا ویروس 2019

چین617 پرستار

طبق نتایج مشخص گردید 15/4، 32/6 و 18 درصد از 
پرستاران به ترتیب دارای افسردگی، اضطراب و استرس 

بودند. همچنین فعالیت در بخش ویژه کرونایی موجب کاهش 
سالمت روانی پرستاران میشد.

Hu و همکاران 24
)33(

بررسی فرسودگی شغلی، افسردگی 
و اضطراب پرستاران طی شیوع 

کووید-19
چین2014 پرستار

نتایج بدست آمده نشان داد 60/5 درصد از پرستاران دارای 
فرسودگی شغلی و افسردگی هستند. همچنین 14/3 درصد، 

10/7 درصد و 91/2 درصد از پرستاران سطوح باالیی از 
اضطراب، افسردگی و ترس را گزارش کردند. 96/8 درصد از 
پرستاران آمادگی خود را برای خدمت در خط مقدم مبارزه با 

کووید-19 اعالم کردند.

25 Yörük &
)36( Güler

ارتباط تابآوری روانشناختی، 
افسردگی و عوامل اجتماعی با 

فرسودگی شغلی پرستاران و ماماها 
در طی شیوع کروناویروس 2019

ترکیه337 پرستار

بررسیهای صورت گرفته نشان داد 31/8 درصد از پرستاران 
و ماماها دارای افسردگی بودند که در ماماها بیشتر بود. 

همچنین تابآوری روانشناختی و حمایت اجتماعی باعث کاهش 
فرسودگی شغلی میشد.
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An و همکاران 26
)37(

شیوع افسردگی و تاثیر آن بر کیفیت 
زندگی پرستاران بخش مراقبتهای 

ویژه طی شیوع کووید-19
چین1103 پرستار

شیوع افسردگی در بین پرستاران بخش مراقبتهای ویژه 
43/61 درصد بود. براساس ارزیابیهای انجام شده مشخص 
گردید ارتباط مستقیم با بیماران کرونایی، مصرف سیگار و 

فعالیت در بخش ویژه کرونایی منجر به افزایش افسردگی و 
کاهش کیفیت زندگی پرستاران می شد.

da Silva و 27
همکاران )38(

مروری بر تاثیر شیوع کووید-19 بر 
برزیل21 مطالعهکادر درمانی بخش مراقبتهای ویژه

یافتههای بدست آمده نشان داد بسیاری از پزشکان و 
پرستارانی بخش مراقبتهای ویژه به دلیل مواجهه مستقیم با 
بیماران کرونایی استرس و اضطراب باالیی را تجربه کردند. 
کمبود تجهیزات محافظتی، کمخوابی و فشار کاری نیز منجر 

به پریشانی روانشناختی بسیاری از افراد شد.

Greenberg و 28
همکاران )39(

سالمت روانی کارکنان بخش 
مراقبتهای ویژه در طول همهگیری 

کروناویروس 2019
انگلیس709

49 درصد پرستار، 41 درصد پزشک و 11 درصد کارمند 
بودند. از این میان 6 درصد افسرده، 40 درصد استرس پس از 
سانحه، 11 درصد اضطراب و 7 درصد اعتیاد به الکل داشتند. 
همچنین 13 درصد از آنها افکار خودکشی و خودآسیبی داشتند 

که ناشی از فشارکاری بود.

Moradi و 29
همکاران )40(

چالشهای تجربه شده پرستاران 
بخش مراقبتهای ویژه طی شیوع 

کووید-19
ایران17 پرستار

مصاحبههای انجام شده نشان داد پرستاران در چهار بخش 
اختالالت روانشناختی، فرسودگی، زندگی پر استرس و عدم 
حمایت اجتماعی کافی دارای مشکالتی هستند که بر روی 
عملکرد پرستاران بخش مراقبتهای ویژه تاثیرگذار بوده است.

30)41(  Saricam
اضطراب پرستاران بخش مراقبتهای 
ویژه طی همهگیری کرونا ویروس 

2019
ترکیه123 پرستار

46/3 درصد از پرستاران دارای اضطراب باالیی بودند. 
همچنین داشتن فرزند، سن و میزان فعالیت در بخش 

مراقبتهای ویژه منجربه افزایش اضطراب پرستاران طی شیوع 
کووید-19 می شد.

از میــان 738 مقالــه مرتبــط بــا اختــالل اســترس پــس از ســانحه، 
افســردگی و اضطــراب پرســتاران طــی همــه گیــری کرونــا 
ــت  ــا جمعی ــی و ب ــه بررس ــا 30 مقال ــروس 2019 19، در انته وی
ــاب و  ــذف انتخ ــای ورود و ح ــه معیاره ــر پای ــتار ب 46499 پرس
بازبینــی شــدند. همچنیــن در ایــن مــرور سیســتماتیک 14 کشــور 
ــل،  ــکا، برزی ــن، آمری ــد، چی ــادا، هلن ــس، کان ــه، انگلی ــران، ترکی ای
ــور  ــی حض ــره جنوب ــا و ک ــال، ایتالی ــه، پرتغ ــر، فرانس ــوئد، قط س
ــس از  ــترس پ ــالل اس ــاالی اخت ــیوع ب ــی از ش ــه حاک ــتند ک داش
ــری  ــه گی ــی هم ــتاران ط ــراب پرس ــردگی و اضط ــانحه، افس س
ــه  ــن 30 مقال ــان دارد. از بی ــروس 2019 در سراســر جه ــا وی کرون
بررســی شــده 43/34 درصــد و 56/66 درصــد مقــاالت در ســالهای 
ــتاران  ــا پرس ــط ب ــه مرتب 2020 و 2021 منتشــر شــدند. 11 مطالع
بخــش مراقبــت هــای ویــژه بــود کــه نتایــج آن حاکــی از شــیوع 
بــاالی اختــالل اســترس پــس از ســانحه، افســردگی و اضطــراب 
طــی شــیوع کوویــد-19 در بیــن پرســتاران بــود. همچنین بررســی 
هــای انجــام شــده مشــخص کــرد پرســتاران بخــش مراقبــت های 
ــا بیمــاران  ــاال و مواجهــه بیشــتر ب ــه علــت فشــار کاری ب ویــژه ب
مبتــالء بــه کوویــد-19 در مقایســه بــا پرســتاران دیگــر مشــکالت 
ــد. کمبــود تجهیــزات  ــه مــی کردن روانشــناختی بیشــتری را تجرب
ــژه  ــش وی ــت در بخ ــار کاری، فعالی ــی فش ــم خواب ــی، ک محافظت
ــودن،  ــه اختــالالت روانشــناختی، زن ب ــی، ســابقه ابتــالء ب کرونای

ــی  ــه عوامل ــی از جمل ــزوای اجتماع ــدن و ان ــوده ش ــرس از آل ت
بــود کــه باعــث کاهــش ســالمت روانــی پرســتاران طــی شــیوع 
ــت،  ــی مجــدد مثب ــد-19 مــی شــد. از ســویی دیگــر، ارزیاب کووی
پذیــرش، خودکارآمــدی، تــاب آوری روانشــناختی و حمایــت 

ــی داد. ــش م ــتاران را افزای ــی پرس ــی ســالمت روان اجتماع

بحث
ــترس  ــالل اس ــی اخت ــدف بررس ــا ه ــر ب ــروری حاض ــش م پژوه
ــه  ــی هم ــتاران ط ــراب پرس ــردگی و اضط ــانحه، افس ــس از س پ
گیــری کرونــا ویــروس 2019 انجــام شــد. نتایــج پژوهــش حاضــر 
ــتاران  ــروس 2019 پرس ــری کروناوی ــه گی ــی هم ــان داد ط نش
ــد.  ــه مــی کنن اختــالل اســترس پــس از ســانحه باالیــی را تجرب
ایــن یافتــه ها همســو بــا پژوهــش هــای Wang و همــکاران )20(؛ 
  Di Tella 22(؛( و همــکاران  Moon ؛)و همــکاران )21  Nowicki

ــکاران )23( اســت. و هم
در تبییــن ایــن یافتــه هــا مــی تــوان اذعــان داشــت، گاهــي ماهیت 
شــغل افــراد طــوري اســت کــه بیشــتر در شــرایط فشــارزایي قــرار 
مــي گیرنــد کــه توانایي اجتنــاب از آن را نداشــته، مجبــور به تحمل 
آن هســتند. همیــن امــر اســترس شــدیدي بر آنهــا وارد مي ســازد و 
قــرار گرفتــن در چنیــن شــرایطي نیــز خطــر بــروز اختالل اســترس 
پــس از ســانحه را افزایــش مــی دهــد )11-9(. پرســتاران از جملــه 
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گــروه هایــی هســتند کــه همــواره در شــرایط ســخت فعالیــت مــی 
ــه خصــوص  ــی هســتند. ب ــد و دارای فرســودگی شــغلی باالی کنن
پرســتاران بخــش مراقبــت هــای ویــژه کــه وظیفــه نگهــداري از 
بیمــاران بــا آســیب شــدید جســماني و پذیــرش مســؤلیت مراقبــت 
از بیمــاران رو بــه مــرگ نظیــر عوامــل ماشــه چــکان دارنــد بیشــتر 
در خطــر ابتــالء بــه اســترس پــس از ســانحه قــرار دارنــد )14(. در 
هنــگام شــیوع کوویــد-19 نیــز کادر درمانــی بیمارســتانها از جملــه 
پرســتاران بخــش هــای گوناگــون از جملــه اولیــن افــرادی بودنــد 
کــه بــا کروناویــروس 2019 مبــارزه مــی کردنــد. از آنجایــی کــه 
پرســتاران و پزشــکان بــرای کوویــد-19 درمــان قطعــی نداشــتند 
ــن در  ــادی را متحمــل مــی شــدند )22-18(. همچنی اســترس زی
طــول روز شــاهد مــرگ بســیاری از بیمــاران و ناراحتــی بســتگان 
آنهــا بودنــد کــه ایــن خــود منجــر بــه افزایــش اســترس پــس از 
ســانحه در آنهــا مــی شــد )12(. در همیــن راســتا، Greenberg و 
ــه بررســی ســالمت روانــی کارکنــان بخــش  همــکاران )2021( ب
مراقبــت هــای ویــژه در طــول همه-گیــری کروناویــروس 2019 
پرداختنــد. نتایــج نشــان داد 49 درصــد پرســتار، 41 درصــد پزشــک 
و 11 درصــد کارمنــد بودنــد. از ایــن میــان 6 درصــد افســرده، 40 
درصــد اســترس پــس از ســانحه، 11 درصــد اضطــراب و 7 درصــد 
ــکار  ــا اف ــد از آنه ــن 13 درص ــتند. همچنی ــکل داش ــه ال ــاد ب اعتی
ــود  ــارکاری ب ــی از فش ــه ناش ــتند ک ــیبی داش خودکشــی و خودآس

.)39(
ــرد  ــای پژوهــش حاضــر مشــخص ک ــه ه ــر، یافت ــی دیگ از طرف
ــراب  ــردگی و اضط ــد-19 از افس ــیوع کووی ــی ش ــتاران در ط پرس
باالیــی برخــوردار هســتند. ایــن نتایــج بــا مطالعــات Han و 
و   Azoulay )30(؛  همــکاران  و   Hassannia )28(؛  همــکاران 
همــکاران )31(؛ Zheng  و همــکاران )32(؛ Hu  و همــکاران )33( 

همســو اســت.
پرســتاری از جملــه مشــاغل پــر اســترس و ســخت شــناخته مــی 
شــود کــه در طــول فعالیــت حرفــه ای مســتعد ابتــالء به افســردگی 
و اضطــراب هســتند. در طــول همــه گیــری کروناویــروس 2019 
ــب کاری،  ــی، ش ــای طوالن ــیفت ه ــت ش ــه عل ــتاران ب ــز پرس نی
ــی  ــی ناکاف ــزات محافظت ــد-19، تجهی ــه کووی ــالء ب ــرس از ابت ت
ــت  ــن محدودی ــد )4(. همچنی ــه کردن ــی را تجرب ــراب باالی اضط
هــای شــدید، دوری از خانــواده و فاصلــه گــذاری اجتماعــی باعــث 
گردیــد از نظــر روانــی دچــار آســیب شــوند و نشــانگان افســردگی 
ــد-19  ــی طــی شــیوع کووی ــه صــورت کل ــد )28(. ب ــروز دهن را ب
محیــط بیمارســتانها اضطــراب آور بــود؛ بــه خصــوص پرســتارانی 
کــه در بخــش مراقبــت هــای ویــژه فعالیــت مــی کننــد بــه دلیــل 

اینکــه از بیمــاران بدحــال کرونایــی مراقبــت مــی کردنــد از تــرس 
و اضطــراب بیشــتری برخــوردار بودنــد )25(. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــتاران  ــم از دســت پرس ــود نداشــت و کاری ه ــی وج ــان قطع درم
بــر نمــی آمــد دچــار افســردگی و ناکارآمــدی مــی شــدند )24(. در 
ایــن راســتا، An و همــکاران )2020( شــیوع افســردگی و تاثیــر آن 
بــر کیفیــت زندگــی پرســتاران بخــش مراقبــت هــای ویــژه طــی 
شــیوع کوویــد-19 را مــورد بررســی قــرار دادنــد. نتایــج نشــان داد 
شــیوع افســردگی در بیــن پرســتاران بخــش مراقبــت هــای ویــژه 
43/61 درصــد بــود. براســاس ارزیابــی هــای انجام شــده مشــخص 
گردیــد ارتبــاط مســتقیم بــا بیمــاران کرونایــی، مصــرف ســیگار و 
فعالیــت در بخــش ویــژه کرونایــی منجــر بــه افزایــش افســردگی 
و کاهــش کیفیــت زندگــی پرســتاران مــی شــد )37(. در پژوهشــی 
دیگــر، Saricam )2020( بــه بررســی اضطــراب پرســتاران بخــش 
ــروس 2019  ــا وی ــری کرون ــه گی ــژه طــی هم ــای وی ــت ه مراقب
پرداختنــد. یافتــه هــای بدســت آمــده مشــخص کــرد 46/3 
ــن  ــد. همچنی ــی بودن ــراب باالی ــتاران دارای اضط ــد از پرس درص
داشــتن فرزنــد، ســن و میــزان فعالیــت در بخــش مراقبــت هــای 
ــش  ــد-19 افزای ــیوع کووی ــی ش ــتاران را ط ــراب پرس ــژه اضط وی
ــی  ــه بررس ــز ب ــکاران )2021( نی ــی داد )da Silva .)41 و هم م
تاثیــر شــیوع کوویــد-19 بــر کادر درمانــی بخــش مراقبــت هــای 
ــده نشــان داد بســیاری  ــای بدســت آم ــه ه ــد. یافت ــژه پرداختن وی
ــه دلیــل  از پزشــکان و پرســتارانی بخــش مراقبــت هــای ویــژه ب
مواجهــه مســتقیم بــا بیمــاران کرونایی اســترس و اضطــراب باالیی 
ــی و  ــم خواب ــی، ک ــزات محافظت ــود تجهی ــد. کمب ــه کردن را تجرب
فشــار کاری نیــز منجــر بــه پریشــانی روانشــناختی بســیاری از افراد 

شــد )38(.
در مجمــوع، نتایــج بررســی هــای انجــام شــده در داخل و خــارج از 
کشــور حاکــی از شــیوع بــاالی اختــالل اســترس پــس از ســانحه، 
افســردگی و اضطــراب در پرســتاران طــی همــه گیــری کووید-19 
داشــت. در ایــن میــان مشــخص گردیــد پرســتارانی کــه در بخــش 
مراقبــت هــای ویــژه و کوویــد-19 فعالیت مــی کردند از افســردگی 
و اضطــراب بیشــتری رنــج مــی بردنــد و فشــار کاری بیشــتری را 
تجربــه مــی کردنــد. از طرفی دیگــر، کمبــود تجهیــزات محافظتی، 
ــی،  ــژه کرونای ــش وی ــت در بخ ــار کاری، فعالی ــی فش ــم خواب ک
ــرس  ــودن، ت ــناختی، زن ب ــالالت روانش ــه اخت ــالء ب ــابقه ابت س
ــه  ــود ک ــی ب ــه عوامل ــی از جمل ــزوای اجتماع ــوده شــدن و ان از آل
باعــث کاهــش ســالمت روانــی پرســتاران طــی شــیوع کوویــد-19                                                                                                
مــی شــد. همچنیــن ارزیابی مجــدد مثبــت، پذیــرش، خودکارآمدی، 
ــی  ــالمت روان ــی س ــت اجتماع ــناختی و حمای ــاب آوری روانش ت
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پرســتاران را افزایــش مــی داد. 
ــوان  ــی ت ــروری حاضــر م ــه م ــای مطالع ــت ه ــه محدودی از جمل
بــه در دســترس نبــودن متــن کامــل برخــی مقــاالت کــه منجــر 
بــه عــدم ورود ایــن مقــاالت بــه رونــد بررســی شــد، اشــاره کــرد. 
ــی  ــای علم ــگاه ه ــی پای ــودن برخ ــر ب ــت فیلت ــه عل ــن ب همچنی
پژوهشــگران نتوانســتند بــه آنهــا دسترســی داشــته باشــند. عــالوه 
بــر ایــن برخــی مطالعــات انجــام شــده جنبــه توصیفــی داشــتند و 
مــی بایســت در تعمیــم دادن نتایــج آنهــا احتیــاط کــرد. در همیــن 
راســتا پیشــنهاد مــی گــردد مطالعاتــی توصیفــی در زمینــه اســترس 
ــی دوران  ــتاران ط ــراب پرس ــردگی و اضط ــانحه، افس ــس از س پ
ــا  ــوان ب ــا بت ــرد ت ــد-19 در داخــل کشــور انجــام گی شــیوع کووی
برنامــه ریــزی هــای درســت، پرســتاران آســیب پذیــر را شناســایی 

و مداخــالت روانشــناختی الزم را اتخــاذ کــرد.

نتیجه گیری
ــه نشــان داد پرســتاران طــی همــه  بررســی هــای صــورت گرفت
ــدم  ــط مق ــه در خ ــت اینک ــه عل ــروس 2019 ب ــا وی ــری کرون گی
ــی  ــراب باالی ــردگی و اضط ــد افس ــد-19 بودن ــا کووی ــارزه ب مب
ــتاران  ــد پرس ــخص گردی ــر مش ــی دیگ ــد. از طرف ــه کردن را تجرب
بخــش مراقبــت هــای ویــژه کــه بــا بیمــاران بدحــال مواجــه بودند 

و مــرگ بســیاری از آنهــا را مشــاهده کردنــد از اختــالل اســترس 
ــه  ــی ک ــع، از آنجای ــد. در واق ــی بردن ــج م ــانحه رن ــس از س پ
پرســتاران از روزهــای ابتدایــی شــیوع کوویــد-19 بــا ایــن ویــروس 
کشــنده مقابلــه مــی کردنــد، درمــان قطعــی بــرای آن نداشــتند، از 
خانــواده هــای خــود دور بودنــد، شــیفت هــای شــبانه روزی زیــادی 
را تجربــه مــی کردنــد و تجهیــزات محافظتــی مناســبی نداشــتند از 
ســالمت روانــی پایینــی برخــوردار بودنــد کــه بــر روی کارآمــدی 
آنهــا تأثیرگــذار بــود. بــه همیــن علــت الزم اســت در کنــار مراقبت 
ــاد  ــه ابع ــرد ب ــی گی ــه صــورت م ــی ک ــای جســمانی و اجتماع ه
روانشــناختی بلندمــدت کوویــد-19 در پرســتاران توجــه گــردد تــا 
شــاهد اختــالل اســترس پــس از ســانحه، افســردگی و اضطــراب 

پایینــی در کادر درمانــی بیمارســتانها باشــیم.

سپاسگزاری
ــد از داوران  ــی دانن ــود الزم م ــر خ ــندگان ب ــیله نویس ــن وس بدی
نشــریه و تمامــی پژوهشــگرانی کــه مقــاالت آنهــا در ایــن مطالعــه 

مــورد بررســی قــرار گرفــت، تشــکر و قدردانــی کننــد.
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