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  0011سوم اسفند  ی /هفته566 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 19/91/9011تاریخ چاپ:  19/7/9011تاریخ پذیرش:  3/9/9399تاریخ دریافت: 

  

 COVID-19ها طی اپیدمی  فراوانی اضطراب سالمت در بین کارکنان بیمارستان

 
 ، 6، اکرم صادقپور5، نیره وحید4، مرضیه قاسمی3، رامین سامی2ینیمحسن حس، سید 1فاطمه سخنوری

 8پور ریام نیافش، 7پریسا موسوی

 
 

دهیچک

ی میزان اضطراب  ها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه ها، سالمت روان کارکنان بیمارستان در زمان طغیان بیماری :مقدمه

 کرد.  و بیمارستان غیر مرجعی بود که بیماران مبتال را پذیرش نمیCoronavirus disease 2019 (COVID-19 )ی  کننده سالمت کارکنان در بیمارستان مرجع پذیرش

نفر به روش  381چمران اصفهان انجام شد.  و دیخورش یهامارستانیب در شاغل کارکنان یرو بر 9399 سال اول یمهیبود که در ن یمقطع -یلیمطالعه از نوع تحل نیا :هاروش

 به( HAI-18 ای Health Anxiety Inventory-18اضطراب سالمت ) ی نامهکارکنان، از پرسش کیدموگراف مشخصاتشدند. عالوه بر  انتخابساده  یتصادف یگیرنمونه
 یپیامدها و یبدن تغییرات ایبه احساسات  مرتبط با سالمت، توجه یهاینگران و باشدیم سؤال 98مذکور متشکل از  اسیمنظور سنجش اضطراب سالمت استفاده شد. فرم کوتاه مق

 . دهدیرا مورد سنجش قرار م یبیمار کی به ابتال هولناك

ای و  ای نسبت به کارکنان فاقد بیماری زمینه ، کارکنان دارای بیماری زمینهمردنسبت به کارکنان  در کارکنان زن داری معنی سالمت به طوراضطراب ی  نمره :هاافتهی

ی بیماران مبتال به کرونا نسبت به کارکنان بیمارستان  پزشکی و به طور کلی، در بین کارکنان شاغل در بیمارستان پذیرنده  ی کارکنان غیر پزشک نسبت به کارکنان رشته
 ی بیماران عادی، بیشتر بود.  پذیرنده

 بیمارستانویژه در بین کارکنان شاغل در  زن، کارکنان غیر پزشک و بهکارکنان بین طراب در ضای  نمره در جریان اپیدمی بیماری کرونا، میانگین :یریگجهینت

 بودند، بیشتر از کارکنان دیگر بود. ای های زمینه دارای بیماریآن دسته از کارکنانی که  ی کرونا و کننده پذیرش

 اضطراب سالمت؛ کارکنان بیمارستان؛ اپیدمی؛ کرونا ویروس :یدیکل واژگان

فراوانی اضطراب سالمت  .پور افشین امیر موسوی پریسا، صادقپور اکرم، وحید نیره، قاسمی مرضیه، رامین،سامی  محسن، حسینی سید سخنوری فاطمه، :ارجاع

 .987-991(: 566) 39 ؛9011 اصفهان پزشکی دانشکده مجله. COVID-19ها طی اپیدمی  در بین کارکنان بیمارستان

 

 مقدمه

 یسالمت     دربال ر   ایشالا  م تالاام   هال   ینگرانال  بال   سالمت   اضطراب

   ل یبال  مسال   کال   یکسال ن  ،یصال یتشخ در اصالطم   م شالدد یت تشخص

. رنالا یگیتال  م رپنالاار  یخالدد ب  صیتشخ شدنا، ن تدان سمت  اضطراب

 ریال درصالا ت    42 تال   71 از یپ شال   تراکال   سالمت  در  اضطراب دعیش

از  شیبال  فرد یذهن اش   ل م سمت ، اضطراب اضطراب در(. 7) ب شا یت

 قالرار  یتدرد بررسال  را خدد ب ره  م ب ره  افراد نیاس . ا ن ت ن سب م حا

 مال ر  یب هال   ینگرانال ا. نال کنیت قیتحق م ر یب تدرد در تاا  م دهنایت

 اس  تؤثر رمزان  ه   یبر فع ل م دارد فرد یزناگ در  ا برجس   گ  یج 

، 4172تال ر  سال ل    77(. در 4شدد )یت فرد یزناگ در ر یدرگ ب عث م

م  یعفالدن  ایشالا   یال  ت دسال   ف،یال خف  مال ر یب بال   تدانایک  ت میرمسی

Acute respiratory distress syndrome (ARDS ) ب شالالا، همالالرا 

 سالط   در Coronavirus disease 2019 (COVID-19) عنالدان  تح 

 ک رکنال ن  رمان سالمت   بالر  هال   مال ر یب دعیشال  ریتالثث . شالا  یاتیاپ جه ن

 پژوهشی مقاله
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 یم رسال  ن یب ک رکن ن از   ریبس ک  اس  داد  نش ن یبهااش   ه  تراقب 

(Healthcare workers ی  HCW )  یرمانال  اضالطراب  از ییبال    سالط، 

 ییتدانال   تالدرد  در ینگرانال   یال ن م یسالمت   تالدرد  در ت الرر   ه ینگران

  هال   ینگرانال (. 3) دارنالا  خدردن م ریب ت رک از تر  م خدد  عمل رد

HCW دعیشال  ب  نسب  یرمان ین راح  م Severe acute respiratory 

syndrome (SARS ) از تالر   م یاج مال ع   انال ما  ،یشال ل  اس ر  ب 

 تشالخص  کال   یعالداتل  جمل  از نیهمچن(. 3-2) ب شا یت همرا  یسمت 

 بالدد   همالرا   یعفدن  ه   م ریب دعیشدر  HCW یرمان یش نیپر ب  شا 

 سال   یس بالر   دیال ز بال ر  مجالدد  لیال دل ب  یع طف م یجسم یفرسددگ اس ،

 عی(. در ح ل ح ضر، ب  تدج  ب  ان ش ر سالر 5) ب شا یت یبهااش   ه  تراقب 

 بالر  را یاصالل نقالش   HCW هال ،  م رسال  ن یب  ب  دیز م رانیم ارج ع ب  م ریب

 م کال ر  حجال   شیافال ا  بال   ،یعفدن  م ریب دعیش هر تثل ک  انا گرف   عها 

 بالر  تدانالا یت تسثل  نیا م هس نا رمرمب  عفدن  ب  اب م خطر شیاف ا درک

 بگذارد.   ریتثث ه آن رمان سمت 

  در سالالالمت  اضالالالطراب  نالالال یزت در شالالالا  انجالالال   تط لعالالال  

بال  دنبال ل    4112م  4111، 4113  هال  سال ل  یطال  یقبل  ه    ریگهم 

(. ب  تدجال   7-3انفلدآن ا انج   شا  بدد )  ه یم پ نات SARS یاتیاپ

شدد  ی بیارز ایب  HCWسمت  رمان  ،یاتیک  در هر تدرد اپ نیب  ا

اضالطراب   یپژمهش ح ضر ب  تنظالدر بررسال   رد،یم تدرد تدج  قرار گ

 م کرمنالال   کننالالا رشیترجالالع پالالذ م رسالال  نیسالالمت  ک رکنالال ن در ب

 .شا انج   کنا،ینم رشیپذ را ییکرمن  م رانیب ک  یم رس  نیب

 

 ها روش

کالال  بالال  کالالا اخالالم     بالالدد یتقطعالال -یلالالیتحل نالالدع از تط لعالال  نیالالا

IR.MUI.MED.REC.1399.023 ح ضالر بال     قیال . تحقایال گرد بیتصد

  هال  در بخالش  HCWاضطراب سمت    نمر   انیت  س یم تق  یبررس

( ایخدرشال  م رسال  ن ی)ب کرمنال    کننا رشیپذ ترجع م رس  نیب در تخ لف،

( چمالران  م رسال  ن ی)ب کالرد ینم رشیپذ را ییکرمن  م رانیب ک  یم رس  نیب م

  آتال ر   ج تع  از نمدن  حج . پرداخ  7322 س ل امل  ت ه  شش یط

برابر بال    αم ب  در نظر گرف ن تقاار  م رس  نیدم ب نیکل ک رکن ن ش غل در ا

15/1 ،β   33/1، 4برابر ب  =S  5/7م  =d، 321  کال  بال     ایال نفر برآمرد گرد

 .شانا ان خ بس د   یتص دف  گیررمش نمدن 

 در شالرک  آگ ه ن  جهال     یب  تط لع  ش تل داش ن رض  مرمد  ریتع

 م کننالاگ ن  شالرک    یرض  عا  از ریغ ب  یخ ص خرمج  ریتع م بدد طر 

 بددنا، مجدد نااشال . ابال ار   یاضطراب قبل  ن یزت  دارا ک  یک رکن ن  ین

 اضالالطراب سالالمت     ن تالال پرسالالش ح ضالالر، قیالالتحق در اسالال ف د  تالالدرد

(Health Anxiety Inventory-18 یالال  HAI-18 )تنظالالدر بال  کالال   بالالدد 

 ن تال  پرسالش  نیال کدتال   ا  شالدد. فالر   یتال  اس ف د  سمت  اضطراب سنجش

 کال   اسال   شالا   یطراحال  4114 سال ل  م هم  ران در Salkovskisتدس  

 3صالالفر تالال   نیبالال  الالر یل   یالالدر تق م ب شالالایتالال سالالؤال 72 از ت شال ل 

م  نیبال  تر . دارد نال  یه ر گ چن ت  پرسش نیا   یهر آ .شددیت  گذار نمر 

در رابطال  بال     HAIاسال . عبال را     صالفر م  52 بیال ترت ب  نمر  نیترنییپ 

م  یت ییالرا  بالان    یال بال  احس سال      ترتب  ب  سمت ، تدجال    ه ینگران

 -آزتالدن  اع بال ر  هال  آن(. 5) ب شالا یت  بیم ر كیهدلن ک اب م ب    پی تاه 

 بیضالالر م م نالالاآمرد دسالال  بالال  21/1را  ن تالال پرسالالش نیالالا بالال زآزتدن

Cronbach's alpha  (. در5کردنالالا ) گالال ارش 24/1تالال   11/1آن را از 

 ، اطمعالال  HAI   ن تال  ا   پرسالالشؤح ضالالر، عالالمم  بالر سالال    تط لعال  

 شال تل  کننالاگ ن  شالرک   یشالن خ   یجمع م  فرد  ه یژگیم كیدتدگراف

  هال  کال ر، گالرم      سال بق   م ،یتحصال   انیال ت تثهل،  یمضع ، یجنس سن،

 م رسال  ن، ی. در هالر ب گرفال  قرار  پرسش تدرد  ان یزت  م ریب داش ن م یش ل

 نی نگیال تفال م  ت  یبررسال  تنظدر ب شا.  لینفر ت م 722 تدس فر  تذکدر 

اسالال ف د  شالالا.  ANOVAم  Independent t  هالال از آزتالالدن ،اضالالطراب

کالل   نیارتب ط ب نییتع جه  ANCOVAم  یزتدن همبس گآاز  ن،یهمچن

 SPSS افال ار نالر   هال  داد   ،یال نه  در. ایال گرداس ف د   یبررس تدرد  ره یت  

تالدرد  ( version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 41  نسالخ  

 قرار گرف . لیم تحل  یتج 

 

 هاافتهی

  ن تال  پرسالش  نفالر  362 ک  بدد نفر 321 یبررس تدرد  ه نمدن  کل تعااد

HAI م رسالال  نینمددنالالا. تعالالااد ک رکنالال ن در ب لیالالرا بالال  طالالدر ک تالالل ت م 

 مال ران یب  رنا یپذ ریغ م رس  نیب در م نفر 722 ،ییکرمن  م رانیب   رنا یپذ

سال ل بالدد.    12/2 ± 13/35ک رکنال ن،   یسالن  نی نگیال نفالر م ت  712 ،ییکرمن 

 ن،یهمچنال . دادنالا  لیتشال   زنال ن  را تط لعال   در کننالا  ک رکن ن شرک  ش ریب

 لیال ت م در نقالص  علال   بال   نفالر  74. بددنالا  ت ثهالل  کنناگ نشرک  اغلب

حالذ    قیال ک ر م تحل کال ر، از تحق   س بق  سن، نندش ن ش تل ن ت پرسش

در  یکمال   رهال  یت   نی نگیال م ت یفال یک  رهال  یم درصالا ت    یشانا. فرامان

 شا  اس .    یارا 7جامل 

افراد تدرد  اضطراب  ، نمر Independent tب  اس ف د  از آزتدن 

  انال  یزت  م ریب تثهل،  یمضع  ،یجنس  ره یت   كیتف  ب  یبررس

بال    HAI  ن تال  فر  کدت   پرسش یتربدط، در تقی   کل م رس  نیم ب

 افالراد  ،زنال ن م تالردان   بالین   داری. تف م  تعنایگرد س یتق  گری ای

 م رس  نیم ک رکن ن دم ب  ان یزت  م ریب ف قا م  ان یزت  م ریب  دارا

 نیبال  اتال   ،(P < 15/1) شالا کل اضطراب سمت  تشال ها      در نمر 

تفال م    ،طراب سالمت  ضال ا   نمالر   نی نگیال هل در تت ث م تجرد افراد

 نی نگیال در ت  داریتفال م  تعنال   ن،یهمچنال . نااشال   مجدد  داریتعن

تشال ها    م یم سالط  تحصال   یتخ لف شال ل   ه گرم  نیطراب باض

اضالطراب بال  همالرا  سالط       نی نگیال ت 4(. در جامل P > 15/1نشا )

 نش ن داد  شا  اس .   یتدرد بررس  ره یدر ت    دار یتعن
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 در هابیمارستان کارکنان دموگرافیک متغیرهای فراوانی توزیع. 1 جدول

 کرونا اپیدمی جریان

 متغیر درصد() تعداد

 جنسیت مرد 174( 1/48)

 زن 188( 9/51)

 وضعیت مجرد 100( 2/30)

 متأهل 231( 8/69) تأهل

 شغل دکتر 50( 1/14)

 پرستار 168( 3/47)

 کارکنان دیگر 137( 6/38)

 بیماری ایزمینه بیماری دارای 27( 3/9)

 ایزمینه بیماری فاقد 263( 7/90) ایزمینه

 سطح کاردانی و دیپلم 80( 5/23)

 ارشد کارشناسی و کارشناسی 217( 6/63) تحصیالت

 متخصص و عمومی دکتری 44( 9/12)

 کارکنان کرونا یپذیرنده غیر 178( 4/48)

 در شاغل

 بیمارستان

 کرونا به مبتالیان یپذیرنده 189( 4/51)

   یارانحراف مع ± میانگین

 )سال( سن 03/35 ± 04/8

 )سال( کار یسابقه 72/11 ± 26/8

 سالمت اضطراب ینمره 10/16 ± 33/8

افالراد م   سالن طراب سالمت  م  ضال ا   نمر  نیب  داریارتب ط تعن

 نیالی تع  (. بالرا P > 15/1نااشال  )  مجالدد  هال  آنکال ر     س بق   انیت

از   یال ن یتدرد بررسال   ره یاضطراب سمت  م ت     نمر  نیب ارتب ط

   نمالالر  نیبالال ،زتالالدنآ نیالالاسالال ف د  شالالا کالال  در ا ANCOVAزتالالدن آ

 م رسال  ن یب م م یسط  تحصال  ، ان یزت  م ریب  ره یطراب م ت  ضا

دها ینش ن ت جین   نی. ا(P < 15/1) ایتش ها  گرد  داریتعن ارتب ط

  کرمنال ،    کننالا   رشیپالذ  م رسال  ن یطراب در ک رکنال ن ب ضا نی نگیتک  

 رشیپالذ  را ییکرمنال   مال ران یب کال   بالدد  یم رسال  ن یاز ب ش ریب نمر  6/4

 32/5 ، انال  یزت  ه   م ریب  طراب در افراد داراضا نی نگیت. کرد ینم

  طراب در افالراد دارا اضال  نی نگیال ت م  م ریاز افراد ف قا ب ش ریب نمر 

کم الالر از  نمالالر  5/2  یالالن ارشالالا یک رشن سالال م یک رشن سالال م یتحصالال

  ،یکالالال ردانم  پل یالالالم ت خصالالالص م در افالالالراد د یپ شالالال  ن عمالالالدت

  بالالالالددم ت خصالالالالص  یکم الالالالر از پ شالالالال  ن عمالالالالدت نمالالالالر  2/5

(15/1 > P.) 

 

 بحث

  نمر  نی نگیت  س یتق  م یبررس ح ضر، پژمهش انج   از ها 

  مال ر یب دعیشال  هنگال    در یم رسال  ن یب ک رکن ن  نیت در اضطراب

COVID-19 تط لعال   از آتالا   دسال   بال   جین ال   اسال    بر. بدد  

 ترد ک رکن ن ب  نسب   ش ریب اضطراب  دارا زن ک رکن ن ح ضر،

 ک رتنالالا زنالال ن کالال  داد نشالال ن  ا کالالر  قیالالتحق كیالال جین الال . بددنالالا

 نسالب   را سمت  اضطراب از  ش ریب دعیش یبهااش   ه  تراقب 

ع تل مابسال   بال     كیسمت   اضطراب م دهنا یت نش ن تردان ب 

 (. 6) اس  جنس

 

 ی مورد بررسیها بیمارستان در شاغل کارکنان دموگرافیک متغیرهای حسب بر سالمت اضطرابی  نمره بین ارتباط. 2 جدول

 مقدار
P 

  اطمینان فاصله
 درصد 59

  ± میانگین
 معیار انحراف

 متغیر

 باال حد پایین حد
001/0* 

69/4 27/1- 
 جنسیت مرد 56/14 ± 08/8

 زن 54/17 ± 41/8
320/0 

95/0- 84/2 

 وضعیت مجرد 25/16 ± 21/8
 متأهل 15/31 ± 7/57 تأهل

 شغل دکتر 14/80 ± 05/7 81/16 79/12 228/0

 (نشد گرفته نظر در مختلف هایبخش پرستاران برای خاصی تفکیک حاضر یمطالعه در) پرستار 86/16 ± 26/8 12/18 60/15

 کارکنان دیگر 65/15 ± 94/8 16/17 14/14

003/0* 
23/4- 85/0- 

 بیماری (بود نشده تفکیک حاضر یمطالعه در ایزمینه بیماری) ایزمینه بیماری دارای 33/20 ± 21/7
 ایزمینه بیماری فاقد 41/15 ± 78/7 ایزمینه

 سطح کاردانی و دیپلم 14/17 ± 34/9 22/19 -23/4 231/0
 ارشد کارشناسی و کارشناسی 72/15 ± 13/8 81/16 -86/0 تحصیالت

 متخصص و عمومی دکتری 59/14 ± 29/7 81/16 06/15

 بیمارستان کرونا یپذیرنده غیر 79/14 ± 86/7 90/7 93/1 *002/0
 کرونا به مبتالیان یپذیرنده 34/17 ± 58/8

 P < 151/1در سط   دار تعنی*
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 در ه خ ن  ش ریب اس عااد ک  کردنا گ ارش گرید  ه پژمهش

  مجالالدد لیالالدل بالال  اسالال ر ، از ین شالال یعصالالب  هالال  مالال ریب برابالالر

  نی الالدترمپیکدرت  آزادکننالالا  فالال ک در ریتسالال حالالا از شیبالال  یالالفع ل

(Corticotropin releasing hormone ی  CRH ) كیپدت  ت تیاکسال راپ 

(. 1-2) دهالا   یتدضال  را سالمت   اضالطراب  در تفال م   اس  تم ن ک 

 1/55کال    انایرس ج ین  نیا ب  خدد  تسعددزاد  م هم  ران در تط لع 

  انیال ت ن،یهمچنال دارنالا.   ینیب ل ترگ اضطراب م رس  نیک رکن ن ب درصا

 درصالا  17) داد نشال ن   یرا بال  جنسال    داریاضطراب ترگ ارتب ط تعنال 

زنال ن    نیال اضالطراب در ت   انیال ترد بددنالا( م ت  درصا 42زن م  ه ،نمدن 

 (.  2بدد ) ش ریترگ ب

 نیدار بال یعا  مجدد ارتب ط تعن   نش ن دهنا   گرید قیتحق جین  

 اضالطراب  نی نگیت ن،یهمچن(. 71) بدد یبررسترد م زن تدرد   ه نمدن 

  افالراد  از بال  تر  ، انال  یزت  م ریب  دارا یبهااش  ک رتناان در سمت 

  هال    ف ال  ی بال   جین ال   نیا ک ( 71) نااش نا همرا   ان یزت  م ریب ک  بدد

 شالالیدع هم الال ران، م یاتالال ت  تط لعال   در. بالالدد همسالالد ح ضالالر پالژمهش 

 بالدد  افالراد   از بیش ر ، ان یزت بیم ر   س بق  ب  تسن افراد در اضطراب

آن از(. 77) بالدد  داریتعنال  آتال ر   نظر از رابط  این م نااش نا  م ریب ک 

  هال    مال ر یب خدن،  پرفش ر  ب ،ید ت ننا  ان یزت  ه  م ریب ک  ییج 

  دیال ر تال تن   انسالااد   هال   مال ر یب ان،یکشال  گ ریسال  ،یعرمقال  -یقلب

(Chronic obstructive pulmonary disease ی  COPD)،  یمیبالاخ 

 کرمنال   رم یال م بال   اب م خطر عداتل جمل  از  ،یکل ت تن  ه  م ریب م

 بال  تر   بالرا  یهیتدج تدانایت دهنا،یت شیاف ا را  بس ر خطر م هس نا

 در(. 74) ب شالا   انال  یزت  مال ر یب  دارا افراد در یسمت  اضطراب بددن

 بال   م رسال  ن یب دم ک رکنال ن  در سالمت   اضطراب نی نگیت ح ضر، قیتحق

 .بدد ت ف م  گری ای

ب    یک  در تم   تس ق یک رکن ن داد،نش ن   گرید پژمهش جین  

کال  در تمال       نسب  ب  افراد ،هس نا COVID-19آلدد  ب   م رانیب

  شال ر یب یشال خص اضالطراب    دارا ناارنا، قرار م رانیب نیب  ا  یتس ق

 جین ال  . بالدد  راسال   هال   ح ضالر   تط لع   ه  ف  ی ب  ک ( 73) ب شنایت

در ممهال ن   یم رسال  ن یپ ش  ن م پرس  ران ب  ک  بر رم  گرید قیتحق

 HCWنش ن داد ک   ،انج   شا COVID-19  م ریان ش ر ب یط نیچ

 6/22درصالا(، اضالطراب )   2/51) ی  افسالردگ یال از عم ییب    درج 

درصا( را تجربال    5/17)  درصا( م دردتنا 1/32) یخدابیدرصا(، ب

دسال  آتالا  از    بال   جیک  بر اسال   ن ال    نیتل اثق بل ت   کننا. ن   یت

آلالدد  بال     مال ران یب  ب  یخ نمه  م افراد در تم   تس ق تذکدر، پژمهش

COVID-19، شالا  را   عنالدان  یشالن خ    رمانیال عم از  ب  تر ن ایت

 (. 72گ ارش کردنا )

 کال   داد نشال ن   یال ن ح ضر  تط لع  در ANCOVAآزتدن  جین  

  داریتعنال  ارتبال ط  اضالطراب،  نی نگیت م تخ لف یش ل  ه گرم  نیب

کال  سالط  اضالطراب در پرسال  ران، بال  تر از        مجدد دارد؛ بال  طالدر  

 داش ن م ران،یب  ب یمیدا یی رمیبدد. رم یک در بهااش  گریپ ش  ن م د

 مال ران یب ب  تداجه  ،ینیب ل  ناه یه ، انج   فراانس ن سمت   یملتسؤ

 ،یم امرژانسال   اضالطرار   هال   یال تدقع بال   برخالدرد  اح ض ر، ح ل در

 مت تدانا ب عث ک هش عمل رد تطلدب پرس  ران گالردد م بالر سال    یت

 کال   ییج آن از ن،یا بر عمم (. 75) دبگذار ریتثثآن ن  یم رمان یجسم

 یطال  در دارنالا،  یعفدن  ه   م ریب ب  تب رز  در یاس س نقش پرس  ران

 بال   پ شال  ن،  ب  س یتق  در پرس  ران  ین COVID-19 ریگ هم   م ریب

 تدانالا یتال  تالدارد  نیال ا کال  ( 75) بددنالا  رمرمبال    شال ر یب ترگ خطر

بال    سال  یب  تر بددن سط  اضطراب در پرسال  ران در تق    کننا   یتدج

 ک رکن ن ب شا.   گرید

  مال ر یب  رهال  یت  کال    داد نشال ن  ب ال   بیح ضالر، ضالرا   قیتحق در

از نظالر   م رسال  ن ینالدع ب  یم ح ال  م یسالط  تحصال    ،یجنسال  ، ا  ن یزت

  داریتب م ب  کرمن ، ارتبال ط تعنال   م رانیبددن ب رنا یپذ ریغ  یم  رنا یپذ

اضطراب    کننا ینیبشیپ ره یت   نی( م اP < 15/1) داش ب  اضطراب 

سالمت    بال   تدجال   م یاگیرسال  ن،یبن برا .ب شایت یبررستدرد  ک رکن ن

HCW یعفالدن   هال   مال ر ی  بال  ب هال تداج یدر ط  ک در پرس  ر ژ یب  م 

   دیالالز  ریبسالال  یالالاز اهم ،COVID-19  مالال ریب ن،یم همچنالال  تسالالر

 .ب شایتبرخدردار 

 

 یریگجهینت

کرمنال ،    مال ر یب یاتیال اپ  نیح ضر نش ن داد ک  در جر   تط لع  جین  

پ شالالك م بالال   ریالالغ زن،ک رکنالال ن  نیبالالطراب در ضالالا  نمالالر  نی نگیالالت

 م کرمنال     کننارشیپذ م رس  نیک رکن ن ش غل در ب نیخصدص در ب

از  شال ر یبددنالا، ب   انال  یزت  هال   م ریب  ک  دارا یدس   از ک رکن ن آن

 ژ یال م بال    انال  یزت  مال ر یک رکن ن بالامن ب   یک رکن ن ترد، پ ش  ن م 

 شیتب م ب  کرمن  بدد. افال ا  م رانیب  رنا یپذ ریغ م رس  نیب در ش غل

 ،COVID-19تبال م بال     مال ران یبال  ب  ریال ک رکن ن درگ نیاضطراب در ب

 در زمدر  یخسال گ  م اسال ر   ، کال ر  فشال ر  شیاف ا ب عث تدانا یت

 گردد.  ه  آن

 

 یقدردان و تشکر

 چمالران  م ایخدرشال   هال  م رسال  ن یب ر تح ال  نم ؤاز تس ل یمس نیبا

 یقالاردان  م تشال ر  نمددنا،  هم  ر پژمهش نیا انج   در ک  اصفه ن

 آیا. ل تیعم ب 
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Abstract 

Background: At the time of disease outbreaks, hospital staff's mental health may be affected. The purpose of 

this study was to evaluate and compare the level of health anxiety of employees in the corona referral hospital 

and non-referral hospital of coronavirus disease 2019 (COVID-19). 

Methods: This cross-sectional study was performed on staff working in Khorshid and Chamran hospitals in 

Isfahan City, Iran, during the year 2020. 380 participants were selected by a simple random sampling method. 

Health Anxiety Inventory-18 (HAI-18) anxiety questionnaire was used to measure health anxiety in addition to 

questions related to demographic characteristics of the employees. The short form of this questionnaire has 18 

questions and assesses health-related concerns, emotions or bodily changes, and the dire consequences of 

contracting a disease. 

Findings: The mean anxiety score was statistically higher in women staff than men, in those with underlying 

disease than staff without it, in non-physician staff than physicians, and in hospital admitting patients with 

COVID-19 than non-accepting one. 

Conclusion: During COVID-19 pandemic, the mean anxiety score was higher among women staff, non-

physician staff, and staff of hospitals admitting patients with COVID-19. 
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