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Abstract
Introduction: Health care providers are the first line of defense in direct and long-term contact 
with patients with coronavirus disease. Lack of sufficient knowledge and inappropriate attitude and 
practice of nurses toward coronavirus disease can lead to delays in diagnosis and treatment, poor 
adherence to infection control principles, and ultimately the rapid spread of infections. The aim 
of this study was to determine the knowledge, attitude, and practice of nurses working at Tehran 
University of Medical Sciences regarding coronavirus disease. 
Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed in 2020 on 175 nurses 
working at Tehran University of Medical Sciences who were selected by convenience sampling 
method. The data collection tool was a questionnaire of demographic variables and the knowledge, 
attitude, and practice of Bao-Liang Zhong. Data analysis was performed by SPSS-V24 software 
using descriptive, inferential, and correlational statistical tests.
Results: 80.6% of the participants in the present study were women and 64.4% of them were in the 
age range of 22-40 years. The mean score for nurses' knowledge was 9.30 ± 1.116 and the mean score 
of attitude and practice was 0.851 ± 1.24 and 0.506 ± 1.42, respectively. There was a statistically 
significant relationship between age and knowledge (P = 0.038) while between other demographic 
variables (gender, marital status, level of education, work experience, workplace department, and 
care of a person with or suspected of coronavirus disease) with knowledge, attitude and There was no 
statistically significant relationship between nurses' performance.
Conclusions: The knowledge level of the vast majority of nurses regarding coronavirus disease was 
good and more than half of them had a positive attitude and good performance. Continuation of more 
educational strategies is necessary for all nurses to better understand and have a positive view of the 
epidemic.
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چکیده 
مقدمــه: ارائــه دهنــدگان خدمــات ســامت بــه عنــوان اولیــن خــط دفاعــی در تمــاس مســتقیم و طوالنــی مــدت بــا بیمــاران مبتــا بــه 
کرونــا هســتند. نداشــتن دانــش کافــی و نگــرش و عملکــرد نامناســب پرســتاران نســبت بــه بیمــاری کرونــا مــی توانــد منجــر بــه تأخیر در 
شناســایی و درمــان، پایبنــدی ضعیــف بــه اصــول کنتــرل عفونــت و در نهایــت گســترش ســریع عفونــت هــا شــود. ایــن مطالعــه بــا هــدف 

تعییــن دانــش، نگــرش و عملکــرد پرســتاران شــاغل در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نســبت بــه بیمــاری کرونــا انجــام شــده اســت. 
ــاغل در  ــتاران ش ــر از پرس ــر روی 175 نف ــال 1400 ب ــی، در س ــی مقطع ــر زمان ــی و از نظ ــی- تحلیل ــه توصیف ــن مطالع روش کار: ای
ــزار جمــع آوری اطاعــات  ــد، انجــام شــده اســت. اب ــه شــیوه در دســترس انتخــاب شــده بودن ــوم پزشــکی تهــران کــه ب دانشــگاه عل
پرسشــنامه متغیرهــای دموگرافیــک و دانــش، نگــرش و عملکــرد Bao-Liang Zhong بــود. تجزیــه و تحلیــل داده هــا توســط نــرم افــزار 

ــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــار توصیفــی، اســتنباطی و ارتبــاط ســنجی صــورت گرفتــه اســت.  SPSS-V24 ب

یافتــه هــا: 80/6 درصــد از شــرکت کننــدگان در پژوهــش حاضــر زن و 64/4 درصــد آن هــا در بــازه ســنی 40-22 ســال بــود. میانگیــن 
ــود. بیــن  ــه ترتیــب 1/24 ± 0/851، 1/42 ± 0/506 ب نمــره دانــش پرســتاران 1/116 ± 9/30 و میانگیــن نمــره نگــرش و عملکــرد ب
ســن و دانــش ارتبــاط آمــاری معنــی داری یافــت شــد )P= 0.038( درحالــی کــه بیــن ســایر متغیرهــای دموگرافیــک )جنــس، وضعیــت 
تأهــل، ســطح تحصیــات، ســابقه کار، بخــش محــل کار و مراقبــت از فــرد مبتــا یــا مشــکوک بــه کرونــا( بــا دانــش، نگــرش و عملکــرد 

پرســتاران ارتبــاط آمــاری معنــی داری یافــت نشــد.  
نتیجــه گیــری: ســطح دانــش اکثریــت قریــب بــه اتفــاق پرســتاران نســبت بــه بیمــاری کرونــا خــوب و بیــش از نیمــی از آنهــا دارای 
نگــرش مثبــت و عملکــرد خــوب بودنــد. ادامــه راهبردهــای آموزشــی بیشــتر بــرای درک بهتــر و دیــدگاه مثبــت نســبت بــه بیمــاری همــه 

گیــر بــرای همــه پرســتاران الزامــی اســت.
کلیدواژه ها: دانش، نگرش، عملکرد، پرستار، کووید-19، پاندمی کرونا.

مقدمه
جهــان در برابــر شــیوع ویرانگــر کوویــد-19 بــا چالشــی بی ســابقه 
ــاری از  ــن بیم ــرل نیســت. ای ــل کنت ــوز قاب ــه هن ــرو اســت ک روب
اواخــر دســامبر ســال 2019 در شــهر ووهــان چیــن گــزارش شــد. 
شــیوع کرونــا ویــروس جدیــد ســومین بیمــاری اپیدمیــک ایجــاد 

ــی  ــن اپیدم ــون ای ــه اکن ــم اســت ک ــرن بیســت و یک ــده در ق ش
بــه یــک اضطــرار جهانــی تبدیــل شــده اســت و 230 کشــور دنیــا 
مبتــا شــده اند 1. تــا  تاریــخ 23 خــرداد 1401 بیــش از 7233528 
ــن  ــه از ای ــد ک ــده ان ــوده ش ــروس آل ــن وی ــه ای ــران ب ــر در ای نف
میــان 7058665 نفــر بهبــود پیــدا کــرده انــد و 141349 مــرگ در 
اثــر ابتــا بــه بیمــاری ثبــت شــده اســت 2. از نظــر اپیدمیولــوژی 
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ســرعت انتقــال و شــیوع ایــن بیمــاری نســبت بــه بیمــاری هــای 
واگیــردار دیگــر باالســت 3. 

از آنجــا کــه ارائــه دهنــدگان خدمــات ســامت بــه عنــوان اولیــن 
ــاران  ــا بیم ــدت ب ــی م خــط دفاعــی در تمــاس مســتقیم و طوالن
مبتــا بــه کرونــا هســتند، در معــرض خطــر بــاالی عفونت و ســایر 
مشــکات مرتبــط ماننــد اســترس روحــی، ضربــه و عدم تمــاس با 
خانــواده و دوســتان قــرار دارنــد. تعــداد زیــادی از مبتایــان و فــوت 
شــدگان در میــان تیــم درمــان بــه دلیــل ابتــا بــه بیمــاری کرونــا 
گــزارش شــده اســت 4. ایــن ممکــن اســت بــه دالیــل متعــددی 
از جملــه عــدم آگاهــی در مــورد بیمــاری، قــرار گرفتــن مــداوم و 
ــزات  ــود تجهی ــوده و کمب ــاران آل ــرض بیم ــدت در مع ــی م طوالن
حفاظتــی شــخصی )PPE( باشــد 5. مهمتریــن و اساســی تریــن راه 
حــل بــرای کنتــرل پاندمــی هــا افزایــش آگاهــی و نگــرش افــراد 
نســبت بــه ایــن  بیمــاری مســری اســت 6. از ابتــدای همــه گیــری 
کرونــا در ایــران حــدود 300 نفــر از تیــم درمانــی جــان خــود را بــر 
اثــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا از دســت داده انــد 7. دســتورالعملها 
ــای  ــازمان ه ــط WHO ، CDC و س ــن توس ــای آنای و دوره ه
مختلــف دولتــی در کشــورهای مختلــف بــرای افزایــش دانــش و 

راهبردهــای پیشــگیری تهیــه شــده اســت 8. 
آگاهــی از بیمــاری هــا مــی توانــد بــر نگــرش و عملکرد پرســتاران 
تأثیــر داشــته باشــند، چــرا کــه نگــرش هــا و عملکردهای نادرســت 
مســتقیماً خطــر عفونــت را افزایــش مــی دهــد 9. دانــش و نگــرش 
نســبت بــه بیمــاری کرونــا مــی توانــد تحــت تأثیــر عوامــل متعــدد 
ــان  ــن کادردرم ــاری در بی ــف از بیم ــرد 10. درک ضعی ــرار گی ق
ــدی  ــان، پایبن ــایی و درم ــر در شناس ــه تاخی ــر ب ــد منج ــی توان م
ضعیــف بــه اصــول کنتــرل عفونــت و در نهایــت گســترش ســریع 
عفونــت هــا شــود 11, 12. نتایــج یــک مطالعــه دانــش، نگــرش و 
اســتفاده از اقدامــات حفاظتــی در برابــر بیمــاری کرونــا را در بیــن 
ــتاران و  ــه پرس ــتی از جمل ــای بهداش ــت ه ــدگان مراقب ــه دهن ارائ
ــتی  ــای بهداش ــت ه ــف مراقب ــای مختل ــتم ه ــکان در سیس پزش
ــد-19  ــری کووی ــه گی ــاری هم ــول بیم ــان در ط ــر جه در سراس
 Tadesse مطلــوب ارزیابــی نکــرده اســت 13. در مطالعــه دیگــری
و همــکاران )2020( گــزارش کردنــد کــه نزدیــک بــه ســه چهــارم 
پرســتارانی کــه در مطالعــه شــرکت کــرده بودنــد دانــش و آگاهــی 
ــا داشــتند، همچنیــن  ــه کرون خــوب و نگــرش مطلوبــی نســبت ب
ــتند 14.  ــاری داش ــن بیم ــه ای ــفته ای ب ــیار آش ــی بس ــخ روان پاس
نتایــج مطالعــه ای در ایــران نشــان مــی دهــد اکثریــت کادر درمــان 
آگاهــی و نگــرش باالیــی نســبت به بیمــاری کرونــا داشــتند و اکثر 
آن هــا موافــق ایجــاد محدودیــت هــاي بیشــتر جهــت جلوگیــري 

از انتشــار بیمــاري بودنــد کــه در نهایــت در راســتاي پیشــگیري از 
بیمــاري کرونــا عملکــرد اکثریــت کادر درمانــی مثبــت ارزیابی شــد 
15. رحمانیــان و همــکاران )1399( در مطالعــه دیگــری در زمینــه 
مقایســه ســطح آگاهــی و عملکــرد کادر درمانــی بیمارســتان و افراد 
مشــغول در کادر اداری نشــان دادنــد ســطح آگاهــی افــراد در کادر 

ــر اســت 16.  ــی پایین ت ــه کادر درمان اداری نســبت ب
ــران و  ــوز در ای ــا هن ــاری کرون ــه بیم ــرد علی ــال نب ــن ح ــا ای ب
ــت در                          ــال عفون ــه انتق ــا ک ــه دارد. از آنج ــان ادام ــان همچن جه
ــای  ــان گام ه ــای کادر درم ــت از اعض ــا و حفاظ ــتان ه بیمارس
ــا اســت، درک اطاعــات کافــی  مهمــی در کنتــرل پاندمــی کرون
در مــورد منابــع، تظاهــرات بالینــی، راه هــای انتقــال و پیشــگیری 
از  بیمــاری در میــان تیــم درمــان بــه ویــژه پرســتاران مــی توانــد 
در ایــن ارزیابــی نقــش داشــته باشــد. لــذا تعییــن وضعیــت فعلــی 
دانــش، نگــرش و عملکــرد پرســتاران نســبت بــه بیمــاری کرونــا 
مــی توانــد بــه سیاســت گــذاران کمــک کنــد تــا برنامــه بهتــری 
ــرای افزایــش دانــش، ایجــاد نگــرش مثبــت و بهبــود عملکــرد  ب
ــن  ــدف تعیی ــا ه ــه ب ــن مطالع ــن، ای ــد. بنابرای ــه دهن مناســب ارائ
ــوم  ــگاه عل ــاغل در دانش ــتاران ش ــرد پرس ــرش، عملک ــش، نگ دان
پزشــکی تهــران نســبت بــه بیمــاری کرونــا در ســال 1400 انجــام 

شــد.

روش کار
مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه مقطعی-تحلیلــی مبتنــی بــر وب 17 
ــش، نگــرش و عملکــرد  ــن ســطح دان ــا هــدف تعیی اســت کــه ب
پرســتاران نســبت بــه بیمــاری کرونــا درســال 1400 انجــام شــد. 
محیــط انجــام پژوهــش 14 بیمارســتان آموزشــی تحــت پوشــش 
ــا  ــاری ب ــه آم ــود. حجــم نمون ــران ب ــوم پزشــکی ته دانشــگاه عل

اســتفاده از فرمــول حجــم نمونــه

  Z=1.96، حداقــل 150 نفــر بــرآورد 
شــد کــه بــا احتســاب 5 درصــد ریــزش در نهایــت 175 نمونــه در 

نظــر گرفتــه شــد. 
روش نمونــه گیــری در مطالعــه حاضــر  نمونــه گیــری در دســترس 
بــود. بــه ایــن صــورت کــه پژوهشــگران از طریــق ایجــاد ارتباطات 
بــا پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــردن  ــر ک ــه پ ــد ب ــه من ــار ورود و عاق ــه دارای معی ــران ک ته
پرسشــنامه تحــت وب بودنــد، از آنهــا در خواســت مــی کردنــد تــا 
ــر،  ــه حاض ــتاران در مطالع ــار ورود پرس ــد. معی ــل کنن آن را تکمی
ــل  ــتن حداق ــتاری، داش ــابقه کار پرس ــاه س ــل 6 م ــتن حداق داش
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ــه  ــه شــرکت در مطالع ــل ب ــتاری و تمای ــدرک کارشناســی پرس م
بــود. 

ــنامه  ــمت پرسش ــکل از دو قس ــات متش ــع آوری اطاع ــزار جم اب
 Bao-Liang دموگرافیــک و پرسشــنامه دانــش، نگرش و عملکــرد
ــس،  ــن، جن ــامل س ــک ش ــنامه دموگرافی ــود. پرسش Zhong  ب

وضعیــت تاهــل، مقطــع تحصیلــی و بخــش مربوطــه بــود. بخــش 
ــگ  ــه ی بااولیان ــده در مطالع ــی ش ــنامه طراح ــامل پرسش دوم ش
زونــگ و همــکاران در ســال 2020 بــود کــه جهت بررســی ســطح 
ــن  ــود 17. ای ــه ب ــش، نگــرش و عملکــرد پرســتاران نســبت ب دان
ــا  ــه ب ــوال دررابط ــه 4 س ــوده ک ــوال ب ــامل 12 س ــنامه  ش پرسش
تظاهــرات بالینــی بیمــاری،3 ســوال دررابطــه بــا را ه هــای انتقــال، 
ــا راه هــای پیشــگیری و کنتــرل مــی باشــد.  5 ســوال دررابطــه ب
در ایــن پرسشــنامه 8 ســوال اول بــرای بررســی دانــش، ســواالت 
ــرای بررســی  ــرای بررســی نگــرش و ســواالت 12-11 ب 10-9 ب
ــورت  ــه ص ــا ب ــخ ه ــت. پاس ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرد در نظ عملک
ــم مــی باشــد. پاســخ  ــه ی نمــی دان ــا یــک گزین ــط ب صحیح/غل
صحیــح امتیــاز 1 و پاســخ غلــط یــا نمــی دانــم امتیــاز صفــر تعلــق 
 K5 )Eating or contacting wild animals ــرد. ســوال ــی گی م
 ).would result in the infection by the COVID-19 virus

ــخ  ــه پاس ــود ک ــوس ب ــی معک ــره ده ــش دارای نم ــش دان بخ
ــق                        ــر تعل ــاز صف ــم امتی ــح و نمیدان ــاز 1 و پاســخ صحی ــط امتی غل
مــی گیــرد. هرچــه نمــرات باالتــر باشــد نشــان دهنــده ی ســطح 
ــای  ــد. آلف ــی باش ــر م ــرد بهت ــع عملک ــرش و بالطب ــش و نگ دان

ــدازه گیــری شــده اســت.  ــزار ان ــن اب ــاخ 0/71 در ای کرونب
ــه و  ــد ترجم ــدا فرآین ــر، ابت ــنامه حاض ــجی پرسش ــرای روانس ب
بازترجمــه بــه شــیوه وایلــد و همــکاران )2005( از زبــان انگلیســی 
ــس از  ــد. پ ــاز ش ــه آغ ــق دو زبان ــک محق ــط ی ــی توس ــه فارس ب
ــه بررســی و تنظیــم شــد. پــس  آن، توســط یــک محقــق دو زبان
ــل  ــن دو ترجمــه تعدی ــه انگلیســی، تناقضــات بی ــاز ترجمــه ب از ب
ــط  ــوی توس ــی محت ــی، روای ــخه فارس ــه نس ــس از تهی ــد. پ ش
ــور  ــه منظ ــنجی ب ــتاری و روانس ــن پرس ــر از متخصصی ــت نف هف
ــران انجــام  ــا شــرایط فرهنگــی ای ــزار ب ــم هــای اب ســازگاری آیت
شــد. ســپس روایــی صــوری توســط 10 نفــر از شــرکت کننــدگان 
ــل  ــتن حداق ــه )داش ــه مطالع ــای ورود ب ــه معیاره ــش ک در پژوه
ــه(  ــرکت در مطالع ــه ش ــل ب ــتاریو تمای ــی پرس ــدرک کارشناس م
ــب  ــت مطال ــادگی و درک راح ــور بررســی س ــه منظ ــتند، ب را داش
 It is not necessary for« صــورت گرفــت. کــه در نهایــت ســوال
 children and young adults to take measures to prevent

the infection by the COVID-19 virus« حــذف و پرسشــنامه 

11 آیتمــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. بــه منظــور تعییــن  پایایی، 
از روش آزمــون مجــدد اســتفاده شــد. بــه ایــن منظــور پرسشــنامه 
هــا بــرای 20 پرســتار کــه بــه روش تصادفــی انتخــاب شــده بودنــد 
ارســال گردیــد و مجــددا یــک هفتــه بعــد توســط همــان پرســتاران 
ــه  ــورد مطالع ــی م ــه اصل ــن پرســتاران از نمون ــد. ای ــل گردی تکمی
حــذف شــدند. ضریــب همبســتگی بیــن نمــرات دو نوبــت آزمــون  
ــه روش  ــی ب ــات درون ــن ثب ــر ای ــد. عــاوه ب ــه دســت آم 0/73 ب

ــزار 0/85 بــه دســت آمــد. آلفــای کرونبــاخ اب
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار SPSS ویرایــش 24 
و آزمــون هــای آمــار توصیفــی )میانگیــن، میانــه، جــداول فراوانــی 
و نمودارهــا(، شــاخص هــای پراکندگــی )واریانــس، انحــراف معیار( 
ــرای  ــا اســتفاده شــد. ب ــی و درصــد متغیره ــزارش فراوان ــرای گ ب
بررســی نرمــال بــودن داده هــا از آزمــون کولموگــروف اســمینروف 
اســتفاده شــد. P-value˂0.05 بــه عنــوان ســطح معنــی داری در 
نظــر گرفتــه شــد. بــرای بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهــای کیفــی با 
میانگیــن نمــره دانــش، نگــرش و عملکــرد از آزمــون هــای ارتبــاط 
ســنجی اســتفاده شــده اســت. بــه عنــوان مثــال متغیرهایــی کــه 
نرمــال بودنــد )ســن، ســطح تحصیــات، ســابقه کار( بــر حســب 
ســطوح متغیرهــای کیفــی از تســت آنالیــز واریانــس و تــی مســتقل 
و بــرای متغیرهــای غیرنرمــال )جنســیت، مراقبــت از فــرد مبتــا 
بــه کوویــد، بخــش محــل کار و وضعیــت تاهــل( از آزمــون هــای 

مــن ویتنــی و کروســکال والیــس اســتفاده شــده اســت.
ایــن مطالعــه مصــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا شــماره 
)IR.TUMS.MEDICINE.REC.1399.520( مــی باشــد. بــرای 
ــام  ــد انج ــورد رون ــی در م ــح کوتاه ــش، توضی ــرکت در پژوه ش
پژوهــش و هــدف آن در شــبکه هــای اجتماعــی تلگــرام و واتــس 
ــه  ــرادی ک ــد. اف ــال گردی ــف ارس ــای مختل ــروه ه ــرای گ اپ ب
تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه داشــتند قبــل از پــر کردن ســواالت 
پرسشــنامه، فــرم رضایــت آنایــن را تکمیــل مــی نمودنــد. بــه آنها 
ایــن اطمینــان داده شــد کــه نــام و آدرس IP  آنهــا ثبــت نخواهــد 

شــد و اطاعــات بدســت آمــده محرمانــه باقــی خواهــد مانــد.

یافته ها 
ــاس  ــتند. براس ــرکت داش ــه ش ــن مطالع ــتار در ای ــداد 175 پرس تع
ــدگان در  ــج حاصــل از پژوهــش 80/6 درصــد از شــرکت کنن نتای
ــال  ــنی 40-22 س ــازه س ــا در ب ــد آنه ــش زن و 64/4 درص پژوه
ــال  ــر از 10 س ــابقه کار کمت ــتاران س ــد از پرس ــد. 42/4 درص بودن
داشــتند کــه بیــش از نیمــی از آنهــا )67/4 درصــد( بیشــتر از یــک 
مــاه مراقبــت از فــرد مبتــا یــا مشــکوک بــه کرونــا را بــر عهــده 
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اســت.داشــتند. ســایر مشــخصات دموگرافیــک در جــدول 1 آورده شــده 

جدول1: توزیع فراواني متغیرهاي جمعیت  شناختي شرکت کنندگان در پژوهش

درصدتعدادمتغیر مورد پژوهش

زنجنس
مرد

141
34

80/6
19/4

سن*

21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 - 61

61
51
47
15

35/1
29/3
27
8/6

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل

همسر فوت شده

79
93
3

45/1
53/1
1/7

سطح تحصیات
کارشناسي

کارشناسي ارشد
دکترا

150
24
1

85/7
13/7
0/6

سابقه کار*
کم تر از 10 سال
20 – 10 سال

بیش تر از 20 سال

72
51
47

42/4
30

27/6

بخش محل کار

داخلي
جراحي
اورژانس
کودکان
ICU
CCU

زنان و زایمان
سایر بخش ها

16
22
25
3
38
5
4
62

9/1
12/6
14/3
1/7
21/7
2/9
2/3
35/4

مراقبت از فرد مبتا یا مشکوک به کرونا
خیر

کم تر از یک ماه
بیش تر از یک ماه

22
35
118

12/6
20

67/4

میانگیــن نمــره دانــش پرســتاران 1/116 ± 9/30 ومیانگیــن نمــره 
ــب 1/24 ± 0/851، 1/42 ± 0/506  ــه ترتی ــرد ب ــرش و عملک نگ
بــود. نــرخ پاســخ صحیــح 11 ســوال دانــش 90/90 درصــد بــود. 
100 درصــد پرســتاران بــر ایــن نظــر بودنــد کــه قرنطینــه راهــی 
ــت و  ــروس اس ــار وی ــش انتش ــاری و کاه ــرل بیم ــر در کنت موث
ــد بــه احتمــال بســیار زیــاد تنهــا افــراد  68 درصــد گــزارش کردن
ســالمند و دارای بیمــاری هــای مزمــن و چــاق بــه صورت شــدیدتر 
ــی 65/1  ــوال نگرش ــش س ــوند. در بخ ــی ش ــا م ــا مبت ــه کرون ب

ــا  ــن بیمــاری ویروســی ســرانجام ب ــد کــه ای ــق بودن درصــد مواف
ــان  ــا اطمین ــد از آنه ــد و 58/9 درص ــد ش ــرل خواه ــت کنت موفقی
ــروز  ــد 19 پی ــر کووی ــه ب ــر غلب ــد ب ــی توان ــران م ــه ای ــتند ک داش
ــای  ــد در روزه ــردی 57/7 درص ــواالت عملک ــث س ــود. در بح ش
اخیــر بــه مــکان هــاش شــلوغ رفــت و آمــد نداشــته انــد و 99/4 
درصــد هنــگام خــروج از منــزل ماســک زده انــد. ســایر اطاعــات 
ــا 4 آورده  ــداول 2 ت ــرد در ج ــرش، عملک ــش، نگ ــه دان ــوط ب مرب

شــده اســت.
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جدول2: توزیع فراواني پاسخ هاي شرکت کنندگان در پژوهش به سؤاالت بخش دانش

پاسخ نادرستپاسخ درستسؤال

درصدتعداددرصدتعداد

تب، خستگی، سرفه خشک و درد عضانی از عائم اصلی کرونا هستند.
برخاف سرماخوردگی، گرفتگی بینی، آبریزش بینی و عطسه در فرد مبتابه کرونا کمتر شایع است

درمان موثری برای کووید 19 وجود ندارد، اما درمان زودهنگام عامتی و حمایتی می تواند به بهبود بیشتر 
بیماران کمک کند. 

همه ی بیماران مبتابه کووید 19 دچار عائم شدید نمی شوند. تنها افراد سالمند، دارای بیماری مزمن و چاق 
با احتمال بیشتری عائم شدید دارند.

تماس با حیوانات و یا خوردن آنها منجر به ابتابه کووید 19 می گردد. 
بیماران مبتابه کووید19،تا زمانیکه تب نداشته باشند نمیتوانند ویروس را منتقل کنند. 

ویروس کووید 19 از طریق قطرات تنفسی افراد آلوده منتشر می شود.
افراد عادی می تواننداز ماسک های پزشکی برای جلوگیری از ابتابه ویروس کووید 19 استفاده کنند.

به منظور پیشگیری از ابتابه ویروس کووید 19 ،افراد بایستی از حضور در اماکن شلوغ مانند مترو و نیز 
استفاده ازوسایل حمل و نقل عمومی پرهیز کنند.

قرنطینه افراد مبتابه کووید 19 ،راهی موثر در کاهش انتشار ویروس است.
افرادی که با مبتایان به کووید 19 تماس داشته اند بایستی به سرعت در محل مناسبی قرنطینه شوند، به 

طور کلی14 روز است.

174
151
172

119
149
166
169
153

172
175

150

99/4
86/3
98/3

68
85/1
94/9
96/6
87/4

98/3
100

85/7

1
24
3

56
26
9
6

22.

3
0

25

0/6
13/7
1/7

32
14/9
5/1
3/4
12/6

1/7
0

14/3

جدول 3: توزیع فراواني پاسخ هاي شرکت کنندگان در پژوهش به سؤاالت بخش نگرش

پاسخ
سؤال اول

پاسخ
سوال دوم 

درصدتعداددرصدتعداد

موافق
مخالف
نمي دانم

114
15
46

65/1
8/6
26/3

بله
خیر

103
72

58/9
41/1

جدول 4: توزیع فراواني پاسخ هاي شرکت کنندگان در پژوهش به سؤاالت بخش عملکرد

شماره سؤال
پاسخ خیرپاسخ بله

درصدتعداددرصدتعداد

در روزهای اخیر به مکان شلوغی رفته اید؟
در روزهای اخیر،وقتی از منزل خارج شدید ماسک زده اید؟

74
174

42/3
99/4

101
1

57/7
0/6

ــر  ــا ســه متغی ــاط بیــن متغیرهــای دموگرافیــک ب در بررســی ارتب
دانــش، نگــرش و عملکــرد جــداول 5 تــا 7 طراحــی شــده اســت. 
بیــن متغیــر ســن بــا دانــش ارتبــاط آمــاری معنــی داری گــزارش 

ــراد دارای  ــا اف ــک ب ــای دموگرافی ــن متغیره ــد )P=0.038(. بی ش
ــی داری  ــاری معن ــاط آم ــوب ارتب ــرد خ ــت و عملک ــرش مثب نگ

یافــت نشــد. 

جدول 5: بررسي ارتباط متغیرهاي فردي با نمرات دانش شرکت کنندگان در پژوهش

P_Valueمالک آزمونانحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیر مورد پژوهش

زنجنس
مرد

141
34

9/28
9/35

1/136
1/041T=-0/3240/746

سن
21 – 30
31 – 40
41 – 61

61
51
62

9/0
9/47
9/44

1/095
1/138
1/081

F= 3/3320/038*

مجردوضعیت تأهل
متأهل

79
93

9/23
9/38

1/074
1/112T=-0/8870/377

کارشناسيسطح تحصیات
کارشناسي ارشد

150
24

9/27
9/46

1/139
0/977T=-0/7790/437
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سابقه کار*
کم تر از 10 سال

10 – 20
بیش تر از 20 سال

72
51
47

9/28
9/29
9/45

1/078
1/045
1/157

F=0/3800/685

بخش محل کار

داخلي
جراحي
اورژانس

CCU و ICU
سایر بخش ها

16
22
25
43
69

9/50
9/32
9/08
9/40
9/26

0/816
1/211
1/038
0/979
1/256

F=0/4700/760

مراقبت از فرد مبتا یا 
مشکوک به کرونا

خیر
کم تر از یک ماه

بیش تر از یک ماه

22
35
118

9/32
9/43
9/25

0/945
1/313
1/088

F= 0/3320/718

* آزمون در سطح 0/05 معني دار است.

جدول 6:  بررسي ارتباط متغیرهاي فردي با نمرات نگرش شرکت کنندگان در پژوهش

P_Valueمالک آزموننسبت افراد داراي نگرش مثبتتعدادمتغیر مورد پژوهش

زنجنس
مرد

141
34

0/49
0/59T=-1/3050/306

سن
21 – 30
31 – 40
41 – 61

61
51
62

0/18
0/16
0/17

χ2=0/7420/690

مجردوضعیت تأهل
متأهل

79
93

0/53
0/48T= 0/6220/535

کارشناسيسطح تحصیات
کارشناسي ارشد

150
24

0/50
0/54T=-0/3770/707

سابقه کار*
کم تر از 10 سال

10 – 20
بیش تر از 20 سال

72
51
47

0/23
0/12
0/15

χ2=2/2800/320

بخش محل کار

داخلي
جراحي
اورژانس

CCU و ICU
سایر بخش ها

16
22
25
43
69

0/04
0/07
0/09
0/12
0/18

χ2=3/2720/513

مراقبت از فرد مبتا یا 
مشکوک به کرونا

خیر
کم تر از یک ماه

بیش تر از یک ماه

22
35
118

0/05
0/11
0/35

χ2=2/1480/342

جدول 7:  بررسي ارتباط متغیرهاي فردي با نمرات عملکرد شرکت کنندگان در پژوهش

P_Valueمالک آزموننسبت افراد داراي عملکرد خوبتعدادمتغیر مورد پژوهش

زنجنس
مرد

141
34

0/495
0/504T=-0/2400/811

سن
21 – 30
31 – 40
41 – 61

61
51
62

0/13
0/14
0/15

χ2=0/9980/607

مجردوضعیت تأهل
متأهل

79
93

0/498
0/496T=0/1450/885

کارشناسيسطح تحصیات
کارشناسي ارشد

150
24

0/49
0/51T=-0/7940/428

سابقه کار*
کم تر از 10 سال

10 – 20
بیش تر از 20 سال

72
51
47

0/18
0/12
0/12

χ2=0/0440/320
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بخش محل کار

داخلي
جراحي
اورژانس

CCU و ICU
 سایر بخش ها

16
22
25
43
69

0/05
0/05
0/05
0/08
0/21

χ2=6/2220/183

مراقبت از فرد مبتا یا 
مشکوک به کرونا

خیر 
کم تر از یک ماه

بیش تر از یک ماه

22
35
118

0/05
0/11
0/27

χ2=2/6730/263

بحث 
امــروزه ویــروس کرونــا بــه عنــوان مهمتریــن چالــش بهداشــتی، 
اقتصــادی، روانــی و اجتماعــی تلقــی مــی شــود، لــذا ایــن 
ــر  ــش، نگــرش و عملکــرد 175 نف ــن دان ــا هــدف تعیی ــه ب مطالع
از پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــر  ــه حاض ــد. در مطالع ــام ش ــد-19 انج ــه کووی ــبت ب ــران نس ته
ــش بیــش از 90  ــه ســواالت بخــش دان ــح ب ــزان پاســخ صحی می
درصــد گــزارش شــد کــه نشــان مــی دهــد اکثــر پاســخ دهنــدگان 
 Bao-Liang نســبت بــه بیمــاری کرونــا آگاه هســتند. در مطالعــه
Zhong هــم بیــش از 90 درصــد جمعیــت مــورد مطالعــه نســبت 

بــه بیمــاری کرونــا آگاه بودنــد 17.  بــه عــاوه، تحقیقــات انجــام 
ــد  ــش از 88 درص ــه بی ــت ک ــی از آن اس ــام حاک ــده در ویتن ش
کارکنــان مراقبــت هــای بهداشــتی حتــی در اوایــل همه گیــری، از 
ســطح دانــش باالیــی برخــوردار بودنــد 18. همچنیــن نتایــج یــک 
مطالعــه نظــام منــد نشــان داد کــه 72/2 درصــد از ارائــه دهنــدگان 
ــی  ــی خوب ــات، آگاه ــر مطالع ــی در اکث ــی درمان ــات مراقبت خدم
نســبت بــه بیمــاری کرونــا داشــته انــد 19. بــا ایــن حــال ســطح 
دانــش و آگاهــی پرســتاران پژوهــش حاضــر بیشــتر از مطالعــات 
ــکاران و Asaad و  ــکاران، Nemati و هم Bhagavathula و هم

همــکاران بــوده اســت 20-22. در حالــی کــه نمــی تــوان مقایســه 
ــرا  ــام داد، زی ــات انج ــایر مطالع ــن س ــان بی ــا اطمین ــتقیم را ب مس
محیــط مراقبــت های بهداشــتی و پیشــینه اجتماعی در کشــورهای 
مختلــف متفــاوت اســت. امــا مــی تــوان گفــت تفــاوت دانــش ارائه 
دهنــدگان خدمــات مراقبتــی درمانــی در سراســر جهــان بــه دلیــل 
تغییــر ســریع در توصیــه هــا و شــواهد مربــوط بــه بیمــاری بــوده 
ــه مهمــی  ــه یافت ــن مطالع ــی پرســتاران ای ــش کاف اســت 23. دان
اســت کــه بــا توجــه بــه آمــوزش، تجربــه و آگاهــی منحصــر بــه 
فــرد آنهــا نســبت بــه بیمــاری هــای عفونــی، تعجــب آور نیســت. 
ــدی  ــر ج ــد ب ــه تأکی ــی از جمل ــل مختلف ــن عوام ــر ای ــاوه ب ع
بــودن ســیکل بیمــاری بــه واســطه رســانه هــا و دســت انــدرکاران 
حــوزه بهداشــت و ســامت بــه ویــژه پــس از اعــام همــه گیــری 
بیمــاری توســط ســازمان بهداشــت جهانــی بــه خوبــی در ارتقــای 

ســطح دانــش آن هــا نقــش داشــته اســت.  
ــه ای  ــوش بینان ــرش خ ــدگان نگ ــرکت کنن ــی از ش ــش از نیم بی
نســبت بــه همــه گیــری پاندمــی کرونــا داشــتند و  معتقــد بودنــد 
 Tadesse ایــران مــی توانــد بیمــاری را کنتــرل کنــد. در مطالعــه
و همــکاران میــزان نگــرش مثبــت پرســتاران نســبت بــه بیمــاری 
کرونــا، 72 درصــد گــزارش شــد کــه نســبت بــه پرســتاران ایرانــی 
ــکاران در  ــته اند Hesaraki .14 و هم ــری داش ــت ت ــرش مثب نگ
ــش از 70  ــتند، بی ــان داش ــد اذع ــام من ــرور نظ ــه م ــک مطالع ی
ــاری  ــه بیم ــبت ب ــی نس ــرش مثبت ــرکت کنندگان نگ ــد از ش درص
کرونــا داشــته اند 19. بــا ایــن حــال Bao-Liang Zhong گــزارش 
ــد  ــان کردن ــت پژوهــش بی ــه 90/8 درصــد از جمعی ــد ک ــی کن م
ــود  ــرل می ش ــت کنت ــا موفقی ــرانجام ب ــا س ــاری کرون ــه بیم ک
ــرد  ــد در نب ــن می توان ــه چی ــتند ک ــان داش ــد اطمین و 97/1 درص
علیــه ویــروس موفــق باشــد کــه ایــن میــزان نســبت بــه مطالعــه 
حاضــر بســیار باالتــر بــود و مــردم چیــن نگــرش بهتــری نســبت 
بــه پرســتاران ایرانــی داشــتند 17.  عــاوه بــر ایــن نتایــج مطالعات 
ــکاران در  ــکاران در فلســطین و Olum هم Ahmad Ayed و هم

ــه  ــتاری و ارائ ــجویان پرس ــتر دانش ــد بیش ــزارش کردن ــدا گ اوگان
دهنــدگان خدمــات ســامت، دارای نگــرش منفــی نســبت بــه این 
بیمــاری بودنــد 24, 25، کــه نتایــج آن هــا بــا مطالعــات ذکــر شــده 
همخوانــی نــدارد. نتایــج مطالعــه حاضــر تــا حــدودی بــا مطالعــات 
انجــام شــده در بخــش نگــرش نســبت بــه ســایر کشــورها متفاوت 
اســت. هــم اکنــون کــه بیشــتر افــراد جامعــه ی ایرانــی در مقابــل 
ــوارد  ــان و م ــار مبتای ــد و آم ــده ان ــینه ش ــا واکس ــروس کرون وی
بســتری رونــد کاهشــی دارد، همیــن امــر موجــب نگــرش خــوش 
بینانــه ی کادر درمــان نســبت بــه بیمــاری کرونــا داشــته اســت. 
همچنیــن در بررســی اقدامــات عملکــردی پرســتاران اندکــی بیش 
از 50 درصــد آنهــا در روزهــای اخیــر از مــکان هــای شــلوغ اجتناب 
ــروج از  ــگام خ ــا هن ــه آنه ــر هم ــک نف ــز ی ــه ج ــد و ب ــی کردن م
منــزل از ماســک اســتفاده مــی کردنــد. در کشــور اتیوپی حــدود 67 
درصــد از پرســتاران عملکــرد بهتــری بــرای پیشــگیری از عفونــت 
کرونــا داشــتند کــه بــا مطالعــه حاضــر همســو مــی باشــد 14. بــا 
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ــات  ــن، اقدام ــور چی ــده در کش ــام ش ــه انج ــود در مطالع ــن وج ای
ــد و  ــزارش ش ــه گ ــیار محتاطان ــه بس ــورد مطالع ــای م ــه ه نمون
ــاً همــه آنهــا از رفــت و آمــد در مــکان هــای شــلوغ دوری  تقریب
ــه Saqlaina و  ــد 17. در مطالع ــی کردن ــتفاده م ــک اس و از ماس
همــکاران نیــز عملکــرد 88/7 درصــد از ارائــه دهنــدگان خدمــات 
ــا در ســطح خــوب قــرار داشــت  ســامت در مــورد بیمــاری کرون
26. حضــور یافتــن در مــکان هــای شــلوغ یکــی از مــواردی بــود 
کــه نشــان داد تقریبــاً نیمــی از پرســتاران، جوانــب احتیــاط را بــه 
صــورت نســبی رعایــت کــرده انــد کــه دلیــل آن مــی توانــد تحــت 
تأثیــر اجبــار بــرای انجــام کارهــای روزمــره و مســائل اجتماعــی-
اقتصــادی دانســت کــه حضور در مــکان هــای دارای ازدحام نســبی 
را بــرای ایــن قشــر از جامعــه اجتنــاب ناپذیــر کــرده اســت. ایــن 
ــه  ــش، نگــرش و عملکــرد ممکــن اســت ب ــج دان ــاوت در نتای تف
دلیــل زمــان انجــام مطالعــه و تفــاوت در جمعیــت مــورد مطالعــه، 
نــوع ابــزار مــورد اســتفاده بــرای انــدازه گیــری دانــش، نگــرش و 
عملکــرد و حجــم نمونــه کمتــر نســبت بــه مطالعــات دیگــر باشــد. 
بــه طــور کلــی نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه داشــتن آگاهی و 
دانــش باالتــر نســبت بــه بیمــاری کرونــا منجــر بــه داشــتن نگرش 
باالتــر و عملکــرد بهتــر شــده اســت کــه در مطالعــات دیگــر هــم 

بــه آن اذعــان شــده بــود 30-27. 
ــی دار  ــاط معن ــود ارتب ــش وج ــای پژوه ــه ه ــر از یافت ــی دیگ یک
بیــن ســن و ســطح دانــش پرســتاران بــود. در مطالعــه Zhong و 
همــکاران بــر روی رزیدنــت هــا در کشــور چیــن، کــه بیــن متغیــر 
آگاهــی بــا گــروه ســنی 29-16 ســال ارتبــاط معنــی داری وجــود 
داشــت 17. در مطالعــه دیگــری کــه در کشــور مصــر انجــام شــد 
ــگاهی  ــات دانش ــن و تحصی ــای س ــه ه ــا مؤلف ــی ب ــن آگاه بی
ارتبــاط معنــی داری گــزارش شــده بــود 31. قهفرخــی و همــکاران 
ــه  ــال ب ــنی 24-20 س ــروه س ــان دادند،گ ــود نش ــه خ در مطالع
ــش  ــره دان ــی نم ــی و تحصیل ــتم آموزش ــطه حضــور در سیس واس
ــن  ــتند. ای ــال داش ــنی 29-25 س ــروه س ــه گ ــبت ب ــری نس باالت
ــاال  ــه ب ــال ب ــنی 30 س ــای س ــروه ه ــه در گ ــت ک ــی اس در حال
ــال  ــنی 60 س ــروه س ــدارد و در گ ــادی ن ــاوت زی ــش تف ــره دان نم
و باالتــر بــه دلیــل افزایــش ســن، ســطح ســواد نســبت بــه ســایر                
گــروه هــای ســنی پاییــن تــر بــود 32 کــه نتایــج ایــن مطالعــات  

ــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر همســو مــی باشــد.  ب
از محدودیــت هــای مطالعــه حاضــر حجــم نمونــه کمتــر نســبت 
ــل اینکــه پژوهــش  ــه دلی ــن ب ــود. همچنی ــات دیگــر ب ــه مطالع ب
ــج آن  ــت نتای ــن اس ــده، ممک ــام ش ــران انج ــهر ته ــر در ش حاض
قابــل تعمیــم بــه ســایر شــهرها نباشــد. همچنیــن از آن جایــی کــه 
ایــن مطالعــه مقطعــی اســت بنابرایــن، نمــی تــوان بــه طــور دقیــق 

روابــط علــی بیــن متغیرهــا را اســتنباط کــرد.

نتیجه گیری
ــه  ــا ادام ــری کرون ــا همه گی ــارزه ب ــه مب ــان ب ــه جه ــی ک در حال
می دهــد، ارزیابــی دانــش، نگــرش و عملکــرد فعلــی ارائــه 
دهنــدگان خدمــات بهداشــتی درمانــی نســبت بــه بیمــاری کرونــا 
بــرای پیــروزی در ایــن نبــرد بســیار مهــم اســت. نتایــج حاصــل 
ــب  ــت قری ــش اکثری ــطح دان ــه س ــان داد ک ــش نش ــن پژوه از ای
ــا خــوب و بیــش  ــه بیمــاری کرون ــه اتفــاق پرســتاران نســبت ب ب
ــد.  ــت و عملکــرد خــوب بودن ــا دارای نگــرش مثب از نیمــی از آنه
در بررســی ارتبــاط ســنجی بیــن مشــخصات جمعیــت شــناختی بــا 
متغیرهــای دانــش، نگــرش و عملکــرد ارتبــاط معنــی داری یافــت 
نشــد و تنهــا بین ســن و ســطح دانــش ارتبــاط معنــی داری گزارش 
شــد. بنابرایــن، ادامــه راهبردهای آموزشــی بیشــتر بــرای درک بهتر 
و دیــدگاه مثبــت نســبت بــه بیمــاری همــه گیــر بــرای همــه تیــم 
ــت.  ــی اس ــتاران الزام ــژه پرس ــه وی ــتی ب ــای بهداش ــت ه مراقب
همچنیــن اســتفاده از مداخــات آموزشــی چنــد وجهــی، قوانیــن، 
ــامت  ــوی س ــن ق ــک کمپی ــامت و ی ــای س ــت های ارتق سیاس
عمومــی بــرای افزایــش ایمنــی عمومــی تــا زمــان واکسیناســیون 
کامــل جمعیــت جامعــه و ریشــه کنــی بیمــاری مــورد نیــاز اســت.

سپاسگزاری
تیــم پژوهــش از همــه شــرکت کننــدگان در ایــن مطالعــه بــرای 

همــکاری و حمایــت آن هــا  تشــکر و قدردانــی مــی کننــد. 

تعارض منافع 
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را ذکر نکردند. 
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