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اعی روابط اجتم کیفیت نشخواری فکری وتأثیر استرس ناشی از شیوع ویروس کرونا بر 

مشهد 4تکنسین های داروخانه های منطقه   
 

 

 ،2محسن قوی پنجه، 1,* سیده نادیا غزنوی

 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قائنات، دانشگاه آزاد اسالمی، قائنات، ایران -1

 دانشکده علوم انسانی، واحد شاهین شهر، دانشگاه پیام نور، شاهین شهر، ایرانگروه مدیریت،  -2
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اهمیدت شد ت نکنسدین داروهانده نیدن مانندد داروسدازب مشدو  ردوده و هدر گونده اشدوراه و یدا ق دور               و هدد:    ینهزم

ران و داروهانده هدا رده همدراه داشدوه راشددی از ایدن رهدت، ایدن          می نواند پیامددب هداب رردران ناپد یرب را ردراب ریمدا      

یافددت اددرده راشددند نددا ردده در معورددر نکنسددین هددا رایددد نآ ددیالت آاادمیددگ داشددوه و گواهینامدده نکنسددین داروهاندده 

آرامد  فکدرب، رواردج ارومداعی ردا ،        اندازه اافی مهدارت داشدوه و رووانندد وفداید هدود را رده درسدوی انددام دهنددی         

ردده رفوددار و اددردار و گزوددار از رملدده مهموددرین ویتگددی هدداب شو ددیوی ایددن شدد ت میراشددد، رددا شددیو  ویددرو  نسددلج 

ارونا اسور  هاب این افراد ره علدت ندر  از واگیدرب ایدن ویدرو  از سدایر افدراد رده علدت نمدا  مسدو ی  رده شددت              

یدا ایدن اسدور  میوواندد راعد       اده آ  رشد پیدا ارده است اما در این پتوه  رده درنداپ پاسده رده ایدن پرسد  هسدوی        

 نشددددووارب فکددددرب ایددددن افددددراد و رددددایترر از رددددین رددددردن ایزیددددت روارددددج ارومدددداعی آنهددددا گددددردد     

افددراد شددارت در حرفدده را الیدده  بآمددار اسددتی رامعدده یهمرسددوگ نددو از  نوصددیزی حاضددر پددتوه    روشنآ یدد  روش

نزددر را نشددکیت میدهنددد ادده در ایددن  111حدددود مشددهد میراشددد ادده رامعدده اب در   4نکنسددینی داروهاندده در منت دده 

مدورد سدند  نوسدج پرسشدنامه      نزدر ردر اسدا  رددوپ مورگدان      01رده نعدداد    ره صورت رامعده در دسدور    پتوه 

ارنراطددات و پرسشددنامه  ( ، پرسشددنامه قدددرت1991) مددارو و هواسددما ندداین نشددووارب فکددربهدداب اسددواندارد 

گرفودده انددد ادده در نهایددت پدد  از نوزیددر پرسشددنامه هددا، داده هدداب    قددرار اسددواندارد اسددور  در مآددیج ریمارسددوان  

 مورد رررسی قرار گرفوه اندی spss23رمر آورب شده روسیله نرم افنار 

هدداب نشددووارب فکددرب و روارددج ارومدداعی  یافودده هددا و نویددده گیددرب  رددر اسددا  یافودده هدداب ایددن پددتوه  م یددا    

اده نودایا از معندادارب ضدرای       یو  ویدرو  اروندا ردوده اندد    نکنسین هاب داروهانده نآدت ندر یر اسدور  ناشدی از شد      

 همرسوگی اسپرمن ارنراط میان آنها حاصت شده استی
 

 4تکنسین هاای ااروااناه هاای قن  اه      ، روابط اجتماعی،  نشخواری فکریویروس کرونا،  شیوع استرس ناشی از کلمات کلیدی: 

 قشهد

 

 مقدمه

داروهانده در واقدر همدان نکنسدین داروهانده یدا دسدویار داروهانده اسدت اده در داروهانده و یدا ریمارسدوان               نسدوه پدی   

هدداب ریمدده و هدداب دارویددی ، شددرات ماننددد شددراتنآددت نرددارت مسددو ی  یددگ داوددر داروسدداز و یددا در مرااددنب    

 ، زندی  قیمدت  ، هدوانی  نسدوه   مدورد  در ادافی  اطالعدات   در واقدر افدرادب اده    .افدنارب فعاییدت میکندد   هاب ندرم شرات

                                                 
* Corresponding author: M.Sc. Student of Psychology General Psychology 

Email: naadiaaghaznavi@gmail.com 
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 شددناهوه داروهانده  نکنسدین  عندوان  ردده ، گیرندد مدی  فدرا  را  داروهددا ردا  آشدنایی  و داروهدا  هدداب قزسده  در داروهدا  چیددن 

 از یکدی  شدود، مدی  شدناهوه  نیدن  پدی  نسدوه  ا ندام رد  اوقدات  گداهی  اده  داروهانده  دسدویار  یا داروهانه کنیسینن .شوند می

ی اندد مدی  فعاییدت  داروسداز  داودر  یدگ  مسدو ی   نردارت  نآدت  و داروهانده  در اده  اسدت  درمدانی  هددمات  دهندگانارائه

 معمدو ا  دارویدی  هداب نسدین نکی انندد مدی  ادار  اشدور  داروهانده  411٬0 حددود  در اسدت  نزدر  هنار هاده شامت صند این

هداب  نوانندد در رود   انندد، امدا مدی   هداب شدهرب و ریمارسدوانی( فعاییدت مدی     عمدو ا داروهانده  م) موولزی هابرو  در

افدنارب ادار اننددی در رسدیارب از اشدورهاب      هداب ندرم  هداب ریمده و شدرات   هداب دارویدی، شدرات   دیگرب مثدت شدرات  

روهانده رعندوان رود     دا ادارآموزب  دوره یدگ  شدامت  اده  آموزشدی،  هداب دوره رریوانیدا،  و موآدده  ایدا ت  پیشرفوه نریدر 

ر ایندددا ردده ررهددی از وفدداید نکنسددین داروهاندده اشدداره   مهمددی از شددرایج اسددوودام رددراب نکنسددین داروهاندده اسددت 

 [1]میکنی 

هواندن نسوه و رمر آورب اقالم دارویی ندوین شده1

مار و مرارعینررقراب ارنراط مآورمانه و مو ر را ری2

قیمت زنی دسوی یا  رت ایکورونیکی دارو۳

حزظ نر  چیدمان اصویی و علمی داروها4

انراردارب و  رت مورودب و امرود داروها۵

اسوزاده از روپورش را ن   پالک مشو ات۶

معمدویی، ریمارسدوان    داروهانده  نواندد در یدگ  رسدوه رده مآدت ادار او مو یدر اسدت، اده مدی         داروهانده  وفاید نکنسدین 

ب اشددورها ردده صددورت ممکددن اسددت در همدده داروهاندده وفدداید نکنسددینراشدددی ایرودده اهویددارات و  هاندده سددایمندان یددا

یان یددا از شددورم از را هددانسددوه  معمددویی، نکنسددین  داروهاندده در یددگامددا رتددور معمددوپ،   .مشدداره نعریددد نشددود 

هددی رعدد شدرو  رده آمداده ادردن اقدالم دارویدی         اندد و صدآت آن را مدورد رررسدی قدرار مدی      دریافدت مدی   پنشگ مت 

گداهی اوقدات داروهدا را ردا      اندد، گیدرب مدی  ازهاندد  شدمارد، داروهدا را از نردر امیدت     هدا را مدی  اند؛ قرصروب نسوه می

زندددی قرددت از نآویددت داروهددا ردده مشددورب، هددا را در رعردده گ اشددوه و روب آن ررچسدد  مددیانددد و آنهدد  نرایدد  مددی

انددد امددا سددوا ت هدداص مررددوط ردده دارو و  هددا امددگ مددیردده مشددورب  اندددی نکنسددینهددا را رررسددی مددیداروسدداز آن

پشدت پدرده    شدودی نکنسدین  هداب رهداشدت و سدالمت رده داروسداز ارردا  داده مدی       طدور نوصدیه  اطالعات نسوه و همین

دهدد و  پدردازد، دارو سدزارش مدی   مدی  ریمده  رده  مرردوط  امدور  رده  اندد، مدی   ردت ه  فعاییت دارد؛ مثال سوار  ریمداران را  

اده الیده ایدن عوامدت ف دج زمدانی میسدر هواهدد ردود اده فدرد             .همیشه پدر راشدند   داروهانه هابراق  است اه قزسهم

و هواسددوه مرارعدده انندددگان را رددرآورده نمایدددیآرام   قددادر ردده نمراددن رددر نسدده دارویددی راشددد و رووانددد نوضددیآات   

پدی  عدالوه ردر علد  و داند   زم       فکرب، روارج اروماعی را ، نسدلج ردر رفودار از رملده عدواملی اسدت اده یدگ نسدوه         

راید رراب ارائه هددمات از آنهدا رهدره رردردی از رملده نواندایی هداب ایدن افدراد در قرداپ نسدوه پیهدی میودوان رده مدوارد                

شاره نمود اه اامال مررهن هست ف ج را یدگ قددرت نمرادن ردا  میودوان ایدن نواندایی هدارا در یدگ زمدان رده ادار             زیر ا

 [3]و  [2]رستی

 شناسایی اشکاپ دارویی ی1

 شناسایی دسوه هاب درمانی داروها ی2

 شناسایی فرآورده هاب آرایشی و رهداشوی ی۳
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 نشوی  و هواص انوا  داروهاب گیاهی ی4

 ندهینات ارنوپدب مورود در داروهانهاارررب ندهینات پنشکی و  ی۵

 نآوه ارنراط و نعامت رین فردب و اصوپ فنون فروشندگی در داروهانه ی۶

 روش هاب نسوه هوانی و  رت نسه را نرم افنار ی7

 شرح گروه هاب درمانی و فارماالوژیگ داروها ی0

 شرح اندام ها و دسوگاه هاب ردن انسان ی9

 ریان داروهاب هارری پر ی11

  اییشرح مکمت هاب رژی  ر ی11

 شناهت فرآورده هاب را ینوسی ی12

 شناسایی ررهی از ریمارب هاب عمومی ی1۳

 ریان اطالعات داروئی ی14

 شناسایی ررهی از رفرن  هاب دارویی ی1۵

نشووار فکرب واژه اب عمومی است اه معمدو  رده چنددین ندو  نزکدر اشداره مدی اندد و رایردا رده عندوان افکدار سدما،              

نددا امددروز پددتوه  هدداب  01یین شددناهوه مددی شددودی از اواهددر دهدده  چرهددان و افسددرده اننددده در پاسدده ردده هلدد  پددا 

زیددادب درردداره ایددن ایگددوب نزکددر اندددام شددده اسددت و موددون زیددادب نیددن در ایددن زمیندده نگاشددوه شددده اسددتی در مددرور  

 موون علمی مرروط ره نشووار فکرب پنا رهت گیرب را می نوان مشاهده ارد 

 مکانیس  هاب مو ر در نویید آننشووار فکرب  نعارید، ماهیت، نوایا و  -1

 رنره هاب فینویوژیگ نشووار فکرب و نآ ی ات مرروط ره آن -2

 نرریات نشووار فکرب و نآ ی ات اعورار رو  ره آن -۳ 

 نآ ی ات مرروط ره سند  نشووار فکرب و ساهت ارنار هاب اندازه گیرب مناس  رراب آن -4

 [4]ب و نآ ی ات مرروطراهکار هاب درمانی رراب ااه  نشووار فکر -۵

از آندا اه نشووار فکرب را هیددان رد  و انددوه همدراه اسدت و رد  و انددوه یکدی از هیداندات اصدلی انسدان اسدت، ید ا              

هددر ادد  ردده فراهددور هددود آن را ندرردده مددی اندددی امددا نعریددد آن ردده سددادگی ندرردده آن نیسددتی مددارنین و            

ه رده طر ده اب اامدت از افکدار اشداره مدی اندد اده نمایدت          ( نشووار فکرب را اصتالحی الی مدی دانندد اد   199۶)*نسر

ره نکرار دارند از دیدگاه آنهدا نشدووار فکدرب مدموعده اب از افکدار آگاهانده معرفدی مدی نمایندد اده حدوپ یدگ موضدو               

مه  می گدردد و حودی در صدورت ریردت ن اضداهاب مآیتدی فدورب و ضدرورب ایدن افکدار پدیددار مدی شدوندی مآدیج               

نشانه هایی ممکدن اسدت مورد  حزدظ ایدن افکدار شدود امدا در عدین حداپ حزدظ ایدن افکدار و ادامده آن               ریرونی را ارائه 

 وارسوه ره نشانه هاب مآیتی نیستی

 [5]یکی دیگر از راه هاب نعرید نشووار فکرب ذار نزاوت آن را دیگر فرایند ها و مآ و ت شناهوی است  

 نشووار فکرب در م ارت افکار انومانیگ منزی

( مدی گویندد افکدار انومانیدگ منزدی، ارزیداری هداب اونداه و موو درب از شکسدت هدا و راهدت             2111ورریو و وین)پاپار

ها در ریمداران افسدرده اسدت در حاییکده نشدووار فکدرب زندیدره ب طدو نی از افکدار نکدرارب چرهدان و هدود مومرادن              

 روده و پاسوی ره افکار منزی اوییه می راشندی

                                                 
* Martin &Tesser 
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 وره هود مومران و هودآگاهی ه وصینشووار فکرب در م ارت ن

( مددی گوینددد هددود مومراددن رددودن افسددرده سدداز روب ادداه  ندداهمووانی هددا رددین   2111پینونسددکی و گددرین رددر  )

حایت ایده آپ و حایت واقعی اسووار است ویدی نشدووار فکدرب ریشدور فرضدیه سدازب ردراب م ارلده ردا مشدکت رده شدیوه             

 رخ نمی دهدیحت مسئله است اه ضرورنا ه  پ  از شکست 

 نشووار فکرب در م ارت نگرانی  

اگرچدده نگرانددی در ریمدداران اضددتراری دیددده مددی شددود ویددی ردده نرددر مددی رسددد در ریمدداران افسددرده نیددن رددا             

(ی نگرانددی ردده عنددوان زندیددرب از افکددار و ن ددورات و عواطددد منزددی سددنگین و     199۶راشد)سددارنوریو  و همکدداران، 

ی شدودی چندین افکدارب ندالش ردراب مشدارات در یدگ حدت مسدئله دروندی، روب           احوما  ریر قارت انودرپ شدناهوه مد   

( 199۶موضوعی اسدت اده پیامدد ندامعلومی داشدوه و یدگ یدا پدی  از یدگ نویدده منزدی داردی)ندوین هااسدما و مدارو،               

در حاییکدده نشددووار فکددرب ممکددن اسددت روب موضددوعانی از شکسددت یددا گ شددوه فددردب اسددووار راشددد)روراوک، و       

(ی رده هدر حداپ ررهدی از نعدارید ذادر شدده از رسدور نردرب هداص هدود ررگرفوده شدده انددی رده طدور                 199۳همکاران، 

 شکت گرفوه و نکمیت شده اند  2114نا ساپ  1909نرریه عمده از ساپ هاب  ۳الی 

 ( نرریه سرگ پاسه1

 ( نرریه فراشناهت نشووار فکرب و مدپ عملکردب اررایی هود نرمی2

 [5]و  [4]ه عنوان عملکرد پیشرفت هد: فعاییت نیمکره هاب م نب( نرریه نشووار فکرب ر۳

رراسا  یافوه هاب علوم ارومداعی نعامدت و ارنراطدات ارومداعی یکدی از نیداز هداب مهد  و پایده اب افدراد ردراب زنددگی             

اسددتی روارددج ارومدداعی ردده ورددود آمددده رراسددا  مآددیج ارومدداعی از رملدده معیددار هدداب مهدد  رددراب نشددکیت یددگ     

راشددی امدروزه رراسدا  متایعدات گسدورده رواردج ارومداعی و ارنراطدات گروهدی از رملده عوامدت اصدلی              شو دیت مدی  

نعیددین اننددده رددراب سددالمت افددراد اسددتی امددا در مددورد میددنان نددا یر آن و نزددوذ آن اطالعددات و داده هددایی در دسددت   

مدا آنهیدنب اده اهمیدت دارد     نمی راشدی ره همین دییت نمدی ندوان رده صدورت قتدر در مدورد ایدن ادعدا صدآرت ادردی ا          

نوره و نمران ردر روب رواردج ارومداعی اسدت اده راعد  رشدد فکدرب و پیشدرفت افدراد مدی شدودی ردراب ارائده نردرات                

 روارددج گسددورش رارتدده اب مسددو یمی رددین ی قتعددی نیدداز ردده مدموعدده داده هدداب قتعددی در ایددن زمیندده مددی راشددد   

ج ارومداعی افدراد مآکد  ندر و قدوب ندر راشدد میدنان رضدایت          و سالمت روحی افراد وردود داردی هدر چده روارد     اروماعی

آن ها از زندگی نین افنای  مدی یارددی هدر چده افدراد از مآدیج هداب ارومداعی و ارنراطدات ردا رامعده دور شدوند ریشدور              

درصددد از شددادب هددا و یدد ت هدداب مددا از زندددگی ناشددی از روارددج   71دچددار حدد  ندداراحوی و دورب مددی شددوندی رددا ب 

 .استی ره همین دییت نعیین افراد مورد نرر رراب ایداد این رارته رسیار مه  و اساسی استاروماعی ما 

انسان ها ذانا دارب هاصدیوی ارومداعی هسدوند و در ارومدا  هداب مناسد  اسدت اده مدی نوانندد اسدوعداد هداب هدود              

اسدت اده در انسدان هدا وردود دارد و نوانسدوه اندد ردا اسدوزاده از همکدارب            را شکوفا انندی این موضو  میلیون هدا سداپ  

و ارنراطددات ارومدداعی رددر رسددیارب از مشددکالت رلردده انندددی ایددن روارددج گدداهی مددی نوانددد رددا ایزیددت رددا نرب ورددود   

سدوان  داشوه راشد و گداهی نیدن از ایزیدت پدایین ندرب ررهدوردار راشددی ایدن رواردج نندیدگ و ردا ایزیدت معمدو  ردا دو              

ارنراطدات ارومداعی راعد  مدی شدود اده افدراد ردا فشدار هداب زنددگی رهودر اندار ریایندد و                .نندیگ و هانواده می راشدد 

شددرایج زندددگی را رهوددر مدددیریت انندددی افددراد ارومدداعی نددر معمددو  طددوپ عمددر ریشددورب داشددوه و سددت  رضددایت     

 میددان روارددج طریدد  مددی نواننددد رددر روبدر واقددر روارددج ارومدداعی ردده سدده  .رددا نرب از زندددگی شو ددی هددود دارنددد
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نددا یر رگ ارندددی ایددن پیونددد هددا گدداهی مددی نوانددد رسددیار قددوب و گدداهی نیددن رسددیار ضددعید و مآدددود راشددندی در    افددراد

  .مدمو  این روارج داراب سه ا ر رفوارب، مکانیس  هاب روانی و فینیویوژیکی هسوند

عی ردر روب داشدون رفودار هداب سدای  و هنددار ارومداعی        رفوارب  متایعات موولدد نشدان مدی دهدد اده رواردج ارومدا       

رسیار نا یر گ ار استی شرات در دورهمدی هدا و رلسدات گروهدی مدی نواندد ندا یر مثرودی ردر روب شدکت گیدرب رفودار             

 .هاب افراد رگ ارد

 مکانیسدد  هدداب روانددی  مکانیسدد  هدداب روانددی ادده افددراد مددی نواننددد داشددوه راشددند در زمددان هدداب ح ددور در ارومددا   

رسیار مثردت اسدتی رده عندوان مثداپ در زمدانی اده در رمعدی از او ن ددیر مدی شدود و یدا رده او اردراز عالقده مدی شدود                  

 .نا یرات مثرت رسیارب دارد اه از رمله آن می نوان ره ااه  اسور  و افنای  روحیه اشاره ارد

ت رسددیارب رددر روب سیسددو  هدداب داراب ا ددرات مثردد ارومدداعی گسددورده روارددج فینیویددوژیکی  پیونددد هدداب ارومدداعی و

موولد رددن داردی از رملده ا درات مثردت ح دور در ارومدا  مدی ندوان رده اداه  فشدار هدون، ضدرران قلد  و نرشد                 

 .اند می پیدا ااه  نین افراد این ره اروماعی هاب آسی  احوماپ همهنین هورمون هاب اسور  زا شودی 

ون اشدور در وضدعیت رآدران، رامعده پنشدکی در معدری مسدو ی         رنارراین رانوره رده شدیو  ویدرو  اروندا و قرارگدرف     

این ویرو  قرار گرفوه است اه عالوه رر سدالمت هدود افدراد، نندیکدان دررده یدگ اده رتدور روزانده ردا آنهدا در ارنرداط             

هسددوند در معددری هتددر ارددوال ردده ایددن ویددرو  میراشددند ادده ایددن امددر راعدد  رددا  رفددون سددت  اسددور  شدد لی ایددن  

ستی در این پدتوه  رده علدت رایگداه ویدته مسدئویین داروهانده هدا، نکنسدین هدا و الیده افدرادب اده در              عنینان شده ا

این مکدان هدا مشد وپ هددمت رسدانی هسدوند و از دسدت دادن یدگ مهدره الیددب همهدون نکنسدین هداب داروهانده               

ور  ناشددی از راعد  اداه  سدرعت رونددد هددمت رسدانی دارویدی ردده ریمداران میگدردد در صددد هسددوی  ندا ندر یر اسد            

 شیو  این ویرو  را رر دو عامت مورب نشووارب فکرب و روارج اروماعی این عنینان رررسی نمایی ی

 روش تحقیق

افددراد شددارت در حرفدده نکنسددینی را الیدده  بآمددار رامعدده .راشدددمددی یاز نددو  همرسددوگ یزیروش پددتوه  حاضددر نوصدد

نزددر را ردده هددود اهو دداص داده ندددی در ایددن    111مشددهد نشددکیت ادده رامعدده اب در حدددود    4داروهاندده در منت دده 

رددا حددداقت  نزددر رددر اسددا  ردددوپ مورگددان  01،  رامعدده در دسددور  رددا رهددره گیددرب از روش نموندده گیددرب  پددتوه 

نشددووارب اسددواندارد هدداب پرسشددنامه  مددوردنرر از یرهددابمو  یددربگمنرددور اندددازهردده  هتددا انوودداب شدددندی یددنانم

ارنراطددات و پرسشددنامه اسددواندارد اسددور  در مآددیج   ( ، پرسشددنامه قدددرت1991) مددارو و هواسددما ندداین فکددرب

  [7] و [6]اسوزاده شده استی ریمارسوان

آنالیدن رده علدت شدیو  ویدرو  اروندا و قدانون        در این پتوه  اروددا ردراب نمونده آمدارب حاضدر یدگ رلسده ندوریهی         

طددور اامددت آمددوزش شددرایج اهالقددی آن رددهررگددنار و الیدده قددوانین و شددرایج پددتوه  و نوددایا ممنوعیددت ندمددر افددراد 

یینددگ یددرب در دسددور   گروش نمونددهردده پرسشددنامه،  یدد اطالعددات از طر بآوررمددر برددراداده شدددی سددپ   

اندددام  بآمددار یددتشددده نآلآوربهددا رمددرپرسشددنامه بو سددپ  رددر رویددد گرد یددرنوز ب طراحددی شدددهپرسشددنامه 

در ایدن نآ ید    ی هداب اساسدی هدر پدتوه  اسدت     یکدی از پایده   عندوان فرآینددب از روش علمدی،   ونآلیت رهندنیه گرفتی

آورب شددده، اسددوزاده شددد و رددا اسددوزاده از   هدداب رمددرمنرددور نوصددید دادههددا، رددهونآلیددت نوصددیزی دادهاز ندنیدده

آورب شددده رددا اسددوزاده از ردددوپ نوزیددر اطالعددات رمددری ونآلیددت شدددنداطالعددات ندنیدده  SSSS-23افددنار آمدداربنددرم

  رندب شده و فرضیات و سوا ت رر اسا  آزمون همرسوگی مورد رررسی قرار گرفوه اندیفراوانی طر ه

 یافته ها
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سدداپ،  2۵نددا 21میددانگین سددنی  ۵رراسددا  یافودده هدداب رمعیددت شددناهوی از مدموعدده پرسشددنامه هدداب نوزیددر شددده  

سدت اده رده نرنید      سداپ ردراب رامعده نعریدد شدده ا      41سداپ و ردی  از    41ندا   ۳۶سداپ،   ۳۵ندا   ۳1ساپ،  ۳1نا  2۶

درصدد اده شدواهد حداای از      2درصدد و   ۵درصدد،   21درصدد،   4۵درصدد،   20درصد فراوانی هدر دسدوه رراردر اسدت ردا      

نزددر، ااثریددت رامعدده را ردده هددود اهو دداص  ۳۶درصددد رامعدده معددادپ  4۵رددا  ۳1نددا  2۶آن اسددت ادده میددانگین سددنی 

ه ردده نسددرت ریشددور از رددانوان نکنسددین ایددن منت دده درصددد از رامعدد 71نزددر معددادپ  ۵۶مددردان رددا فراوانددی داده اسددتی 

درصدد از رامعده را رده هدود اهو داص داده اندد رددین معندا اسدت اده ردی  از نیمدی از رامعده               ۳1روده اند اده ننهدا   

درصدددب در  ۳نزددرب مددا را مددردان نکنسددین نشددکیت داده انددد ادده مدددردین ریشددور از موددرهلین رددا اهددوال: اندددک   01

درصددد ازرامعدده را نشددکیت داده رودندددی  47درصددد و موددرهلین  ۵۳ه رودنددد رنددارراین مدردیددد ایددن رامعدده پراانددده شددد

مدرک نآ یلی این رنرگدواران از سده سدت  امودر از ییسدان ، ییسدان  و فدوس ییسدان  نشدکیت شدده اسدت اده رده              

داده رودندددی  نزددر( از رامعدده را ردده هددود اهو دداص 24درصددد )  ۳1نزددر( و  24درصددد)  ۳1نزددر(،  ۳2درصددد) 41نرنیدد  

آهدرین قسددمت رررسددی دموگرافیددگ و رمعیددت شددناهوی رامعدده نآددت پددتوه  مررددوط ردده سددار ه اددارب افددراد رددوده  

 ۳۵سدداپ رددا درصددد فراوانددی  1۵نددا 11سدداپ و  11نددا  ۵طیددد ن سددی  رندددب شددده انددد ادده دو طیددد  ۵اسددت ادده در 

درصددد در رایگدداه دوم، طیددد  1۵ی سدداپ رددا درصددد فراواندد  ۵درصدددب در رایگدداه اوپ، طیددد سددار ه اددارب اموددر از  

سدداپ در راگیدداه  21درصددد و طیددد سددار ه هدددموی رددی  از   11اسددت رددا درصددد فراوانددی  21نددا  1۶سددار ه هدددموی 

 آهر قرار گرفوه اندی

سدده مو یددر ادده نشددکیت شددده از دو مو یددر وارسددوه و یددگ مو یددر مسددو ت هسددوند رددر اسددا  نوددایا آزمددون آیزدداب     

ررهددوردار هسددوند ادده اویددین شددرط اسددوزاده از  رددا سددت  اطمینددان مناسددری ز پایددایی( ا1ارونردداخ مشددروح در ردددوپ)

 مو یرها در رهت ادامه پتوه  را دارا هسوندی 

 ضرایب آلفای کرونباخ -1جدول 

ضریب آلفای  نام متغیر

 کرونباخ

ناشی از شیوع استرس 

ویروس کرونا در 

تکنسین های داروخانه 

 ها

0۵2/1 

 7۶4/1 نشخواری فکری

 71۵/1 یفیت روابط اجتماعیک

اسددمیرنو: -ردده منرددور انوودداب روش همرسددوگی مناسدد  رهددت رررسددی فرضددیات پددتوه  از آزمددون المددوگرو:     

پدتوه    مو یدر  ۳شد اه ردر اسدا  ایدن آزمدون  سدت  معندادارب آمداره آزمدون المدوگرو: اسدمیرنو: ردراب             اسوزاده

ایددن سدده سددت  معنددادارب داده  1۵/1م دددار اموددر از  رددوده اسددت ادده رانوردده ردده  111/1و  141/1، 12/1ردده نرنیدد  

هددا از نوزیددر ریرنرمدداپ ررهددوردار هسددوند و رایددد از آزمددون هدداب ناپاراموریددگ همهددون همرسددوگی اسددپیرمن اسددوزاده  

 نمودی

پتوه  حاضر از دو فرضدیه اصدلی رهدت دسدویاری رده هدد: اصدلی پدتوه  رهدره ردرده اسدت اده ردر اسدا  فرضدیه                

ادده رددر اسددا  آزمددون شددیو  ویددرو  ارونددا رددر مو یددر نشددووارب فکددرب نددر یر معنددادارب دارد  اسددور  ناشددی از اوپ 

میراشددد ادده ردده معندداب قارددت قرددوپ رددودن ضددری    140/1همرسددوگی اسددپیرمن سددت  معنددادارب رددراب ایددن نددر یر   
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رار از ارنردداط ایددن دو مو یددر منددوا شددده اسددت مددورد نرییددد قدد 742/1ادده م دددار قددوب همرسددوگی اسددپیرمن رددا سددت  

نعددیت شدده اده مشدو  انندده م ددار پدی  ریندی ن ییدرات           Rمیگیردی ردر اسدا  آزمدون رگرسدیون هتدی م ددار       

مسدو ت اسدور  ردر اسدا  داده هداب رمدر آورب شدده میوواندد         مو یر وارسوه رر اسا  مو یدر مسدو ت اسدت ، مو یدر     

 را پی  رینی میکندی درصد از ن ییرات مو یر وارسوه نشووارب فکرب 4۳

ردر مو یدر ایزیدت رواردج ارومداعی نکنسدین        ایدداد شدده ردر ا در شدیو  ویدرو  اروندا        سا  فرضیه دوم اسدور   رر ا

و  11/1ردر اسدا  سدت  معندادارب      رارتده اده صدآت ایدن     مشدهد ندر یر معندادارب دارد    4هاب داروهانه هداب منت ده   

 ۳1عدددیت شددده ننهددا   ن Rمددورد نرییددد واقددر شددده اسددتی رددر اسددا  م ددداره   -۵09/1ضددری  همرسددوگی اسددپیرمن  

 را مو یر اسور  ناشی از شیو  ویرو  ارونا  پر  رینی می نمایدی مو یر وارسوه این رو درصد از ن ییرات 

 بحث و نتیجه گیری

بر اساس این فرضییه اسیترس ناشیی از شییوع وییروس کرونیا میتوانید بیر نشیخواری فکیری           فرضیه اول : 

ایین اخیت ل زییر مجموعیه وسیواس فکیری اسیت و        ذارد. بگی  840/8تأثیر معناداری بیا سیطم معنیاداری    

وسواس فکری از جمله اخت الت اضطرابی میی باشید. برخیی افیراد، بیرای رهیایی ازاضیطراخ بیه نشیخوار          

ذهنی پناه می برند. نشخوار فکری به عنوان اشیتغال داممیی بیه یید اندیشیه ییا موضیوع و تفکیر دربیاره          

ای از افکیار آگاهانیه اسیت کیه ییول یید محیور مشیخ  و         آن شناخته می شود. نشخوار فکیری ببقیه   

معمولی می گردد، بدون آنکه تقاضاهای محیطی فیوری، وابسیته بیه آن هیا باشید و جنبیه تکیراری دارنید          

بر علل و نتایج ع می  متمرکزنید و میانل ییل مسیئله ناسیازگارانه شیده و بیه افیزاین افکیار منفیی میی             

مشیکل الیلی افیراد مبیطرخ اسیت، زییرا ایسیاس تهدیید و هیجیان          انجامد. افکار ناخواسته یا میزای ،  

داممیا دلی    »منفی برای آن ها داممی شده است. افرادی کیه نشیخوار فکیری دارنید ا هیار میی دارنید کیه:         

اینگونیه افیراد نگرانیی هیای خالیی در      « در آشوخ است و ایساس می کن  که در دل  رخیت میی شیویند    

زان خود دارند و داممیا آنهیا را در معیرس آسییب میی بیننید امیا هیی          رابطه با موضوعات مختلف مثل عزی

قدمی برای رفل نگرانی خود برنمیی دارنید و ایین نشیان میی دهید کیه مشیکل آنهیا درونیی اسیت و نیه             

بیرونی ، مث  زنی که بچه اش را بیرای اردو فرسیتاده داممیا ایین فکیر را مثیل آدامین در ذهین خیود میی           

سمت می بیرد کیه نکنید فرزنیدم در راه ت یاد  کنید و کشیته شیود ولیی ایین           جود و از این سمت به آن 

اقدام را نمی کند که به مربی آنها که در مسافرت همیراه آنهیا اسیت زنین بزنید و از سی متی فرزنید خیود         

راه هییای انتقییال ویییروس کرونییا کییه قطعییا جامعییه پزشییکی از آن آگییاهی نسییبتا  .ابمینییان یالییل کنیید

اد عادی دارند باعیث شیده اسیت تیا افیرد عیادی جامعیه نییز بطیور معمیول بیه ایین             باالتری نسبت به افر

موضوع فکر کنند که آیا ناقل شده ام یا خیر؟ اگر ناقل باشی  خیانواده خیود را ناقیل کیرده ام ییا خییر؟ امیا         

این افکار بطور جدی تر در ذهن مت دیانی اسیت کیه روزانیه بیا لیدها ییا یتیی هیزاران بیمیار مسیتقیما           

 رتباط هستند که میتواند زندگی روز مره افراد رو تحت تأثیر قرار دهد.در ا

ایین فرضییه تیأثیر منفیی معنیاداری مییان دو متغییر اسیترس و         فرضیه دوم : بر اسیاس نتیجیه یالیل از    

وجیود داشیته اسیت بیدان معنیا کیه بیا افیزاین اسیترس           4روابط اجتماعی تکنسین های داروخانه منطقه 

 یروس کرونا، کیفیت روابط اجتماعی این دوستان کاهن پیدا میکند .های ناشی از شیوع و

بررسیی و جلیوگیری از ابیت  ایین      ،بنابراین با توجه بیه یساسییت هیای شیغلی تکنسیین هیای داروخانیه       

افراد به مشک ت نشخواری فکری و بیالطبل اخیت الت در روابیط اجتمیاعی  ییامز اهمییت میباشید، امیید         
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هن بتوانید درلیدد بربیر  نمیودن مشیک ت روانیی ایین مبیارزان راه سی مت          است که نتایج ایین پی و  

 خدمت رسانی نماید.
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