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 چکیده

 توانند یم یعلوم پزشک یانو. دانشجاست داشته جسمانی و روانی فراوان مخرب اثرات ،2019 ویروس کرونا از ناشی جدید پاندمی :مقدمه

مطالعه بر  یناست. در ا یماریب این زمینه در یاما الزمه آن داشتن آگاه ؛داشته باشند یینقش بسزا یماریب یندر کاهش اثرات مخرب ا

ه بهبود آن ها و کمک ب هرگونه شکاف در دانش آن ییمنظور شناسا مشهد را به یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو یتا سطح آگاه یمآن بود

 .یمکن یابیارز

 یدر دانشگاه علوم پزشک 1398-99 یلیدوم سال تحص سالیمدر ن یصورت مقطع که به تحلیلی-توصیفی مطالعه این در ها:مواد و روش

 نیآنال ساختهنامه محقق بر وب، پرسش یمبتن یریگ نمونه از استفاده با یان. دانشجوشدند بررسیدانشجو  463مشهد صورت گرفت، 

 .شدند ریتفسدرصد  5و در سطح  لیتحل SPSSافزار  با استفاده از نرم ها . دادهکردند لیتکم راداک  در گوگل شده یطراح

 طهی، ح06/53±12/20 ینیسؤاالت بال طهی، ح56/87±31/15 یماریب یولوژیدمیاپ طهیح در انیدانشجو یآگاه نمره نیانگیم :ها یافته

 100 از 44/63±09/12 مجموع در و 40/55±74/24 هیو اطالعات پا یشناس روسیو طهیو ح 91/58±20/22و انتقال  یریشگیسؤاالت پ

 (.P=017/0از مردان بود ) شتریب یطور معنادار به 19 دیکوو یماریو انتقال از ب یریشگیپ نهیزم در زنان یآگاه زانیم. بود

 به توجه با. شود یم یابیدر سطح متوسط ارز 19 دیکوو یماریبمشهد از  یعلوم پزشک انیدانشجو یآگاه سطح ،یطورکل به :یریگجهینت

 روسیو نینسبت به ا یآگاه شیمنظور افزا به یشتریب یها آموزش شود یم شنهادیپ عفونت، وعیش و کنترل در انیدانشجو مهم نقش

 .شودحاصل  نانیاطم یریگ همه نیمقابله با ا یآنان برا یکاف ییتا از توانا ردینوظهور انجام گ

 

 یان، دانشجو19 یدکوو یپاندم یران،ا ی،آگاه :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 یروسیو یپنومون موارد یتعداد، 2019اواخر دسامبر  از

درد  ،یچون تب، سرفه خشک، خستگ یعالئم با ناشناخته

 یپ در که شد گزارش نیچ ووهان ازنفس  یو تنگ یعضالن

 نیا به انیجهان توجه کشورها، ریسا به آن عیسر تیسرا

 ،2020سال  هیژانو 30در  که یطور به شد، جلب روسیو

 تیوضععنوان  را به یریگ همه نیابهداشت  یسازمان جهان

دنبال  به. (1) کرد اعالم یالملل نیب یبا نگران یاضطرار

جز  روس،یو نیمشخص شد که ا آنژنوم  یتوال لیتحل

 یو دارا (non-segmented) شده میتقس ریغ یها روسیو

RNA یا رشته تک Positive-sense بتا دسته به متعلق و 

 روسیشده کرونا و شناخته یماریب نیو سوم روسیو کرونا

 :SARS) یتنفس حاد سندروم( بعد از Zoonotic) یجانور

Severe Acute Respiratory Syndrome )یتنفس سندرم و 

( MERS: Middle East respiratory syndrome) انهیخاورم

 با یژنومدرصد شباهت  80بر  بالغ که یطور به ،است

 (SARS-CoV) هیاول یسندرم حاد تنفس روسیکروناو

 در یمهم اریبس نقش S نیپروتئ دو هر در و دارد را یانسان

 با. (3، 2) کند یم فایا زبانیم سلول ACE2 رندهیگ به اتصال

 در نفر هزار مرز از 2019 کرونا روسیو انیقربان تعداد عبور

 یرسم طور به بهداشت یجهان سازمان ،2020 هیفور 11

. تصور (1)نهاد  نام 19کووید  را آن دشدهجایا یماریب

آئروسل  ک،یقطرات، تماس نزد قیاز طر 19 دیکوو شود یم

در دوره  مارانیدهان منتقل شود و ب -انتقال مدفوع  دیو شا

 گریرا به افراد د روسیو توانند یروز( م 2/5 باًیانکوبه )تقر

 .(4) کنندمنتقل 

که  است زیاد یقدر به روسیو نیگسترش ا سرعت

 به ،یدمیاپ یریشگیپ ریاتخاذ تداب برایها  بالفاصله دولت

پرتردد اقدام  یکارهاو کسبها و  مدارس، دانشگاه یلیتعط

آمار  ی،بهداشت یعملکردها نیا تمام با وجود(. 2) کردند

تاکنون  که ینحو به ،کشورها رشد کرد شتریدر ب انیمبتال

 مبتالیروس به این و ایسراسر دن درنفر  ونیلیاز دو م شیب

کرونا  دشدهییموارد تأ نینخست 2020 هیفور 19. در اند شده

بهداشت  وزارت توسطشهر قم  در ،ایراندر  2019 روسیو

 باًیتقر یزمان کوتاه شد که به دنبال آن در مدت دییتأ

 ،یرسم آمار طبق(. 5) برگرفترا در ایران یها استان یتمام

اد تعد نیشتریاست که ب یکشور 10 ءجز رانیا

(. 6را دارد ) 2019 روسیوباختگان بر اثر ابتال به کرونا  جان

کرونا  روسیو وعیش یآمار جهان نیتر ، تازه2020اوت  12 تا

 رانیدر سراسر جهان ازجمله ا کشور 215که  دهد ینشان م

 20هستند که  19 دیکوو یماریو ب روسیو نیا ریدرگ

 19 دیکوو یماریمثبت ب مورد 660هزار و  521میلیون و 

هزار و  745تعداد  نیاز ا است. کشورها ثبت شده نیدر ا

 13درصد( و  63/3 ریوم اند )نرخ مرگ شده نفر فوت  918

اند )نرخ  بهبود یافته زینفر ن 751هزار و  441میلیون و 

هزار و  331 رانیا در خیتار نیادرصد(. تا  50/65 یبهبود

 800هزار و  18که  ندا همبتال شد یماریب نینفر به ا 189

 (. 6) اند افتهینفر بهبود  620هزار و  288نفر فوت و 

در  یماریب نیبه ا انیتصور مبتال حد از  شیب شیافزا

شد  موجب ران،یمختلف جهان و ازجمله ا یکشورها

 یجسمان گسترده عوارض به نسبت بهداشت یجهان سازمان

گسترده  وعیش(. 7) دهد یجد هشدار یماریب نیا یروان و

را  یمشکالت عاطف وترس  ،یاز نگران یسطح ،یماریب نیا

سندروم حاد  رینظ ذشتهگ یها یدمیاپ در .به وجود آورد

بود  داریعوارض پد نیاز ا ییها نشانه زین )سارس( تنفسی

(11-8.) 

از  یناش ریوم و مرگ یدرمان اختصاص نبود لیبه دل

 یبزرگ برا دیتهد کیبه  19 دیکوو ،یماریب نیا زیاد وعیش

 سالمت بر یمیعظ یمنف اثرات که شده تبدیلبشر  یالمتس

(. 12) است آورده دیپد خود همراه زین را جامعه افراد یروان

 است دهیچیپ و یطوالن یندایفر داریو پا منیواکسن ا دیتول
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 یبهداشت ستمیرا به فرد و س یادیز نهیهز تواند یم که

 یرتقاا م،یده انجام میتوان یجامعه وارد کند. آنچه ما م

و اقدامات  روسیو نیا رامونیعموم پ یسطح دانش و آگاه

 از 19 دیاز گسترش کوو یریمنظور جلوگ به رانهیشگیپ

 . است انسان به انسان قیطر

به  زین یعلوم پزشک یها رشته انیدانشجو انیم نیدر ا

 رامونیپ هیجامعه و داشتن اطالعات پا در شانگاهیجا دلیل

مورد  در ،ینیبال یها طیدر مح دآمو رفتو  یمسائل بهداشت

 قرارمورد سؤال  19 دیکوو مارانیو برخورد با ب یماریب نیا

های الزم را  ی آگاهیماریب نیا بارهدر باید که رندیگ یم

و نقش  یماریب نیا زیاد وعی. با توجه به شداشته باشند

از  یریو جلوگ یآگاه نهیدر زم یعلوم پزشک انیدانشجو

مطالعه بر آن  نیدر ا ،یماریب نیا استرس عموم نسبت به

مشهد  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یآگاه سطح میبود

ها و کمک  هرگونه شکاف در دانش آن ییمنظور شناسا را به

 .میکن یابیبه بهبود آن ارز

 

 ها مواد و روش

و از نوع  یلیتحل-یفیمطالعه توص کی حاضر پژوهش

 انیانشجود تمامپژوهش،  یآماراست. جامعه  یمقطع

شهر مشهد در  یدر دانشگاه علوم پزشک لیتحص به مشغول

 و 1398 ماه اسفند) 1398-99 یلیدوم تحص سال مین

 مطالعه نیا در ازین مورد اطالعات( بودند. 1399 ماه نیفرورد

بر وب  یمبتن یراحتمالیغ یریگ نمونه از استفاده با

نامه  سشپر با ازیموردن اطالعاتاساس،  نی. بر اشد یآور جمع

 درآن  نکیو ل یطراحداک  گوگل در نیآنال ساخته محقق

مشهد قرار داده  یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو یها گروه

 یدانشگاه علوم پزشک در لیتحص ،ورود به مطالعه اریشد. مع

به  لیو تما 1398-99دوم  یلیتحص سال مینمشهد در 

مرتبه  کیاز  شیکه ب ی. افرادبودشرکت در مطالعه 

 دراز مطالعه خارج شدند.  ،کرده بودند لینامه را تکم رسشپ

و نحوه  اهداف بارهدر یحاتیتوض ن،ینامه آنال پرسش یابتدا

آگاهانه از افراد  تیکسب رضا ،نامه پرسش لیتکم

 و ها داده بودن محرمانهاز  نانیکننده در مطالعه، اطم شرکت

 . شدارائه  یافتیاطالعات در

مطالعه با استفاده از  نیادر  ازیمورد ن اطالعات

 مرورابتدا، با  در. شد یآور جمع ساخته محققنامه  پرسش

از  یبانک سؤاالت مرتبط با آگاه ی،علم یها تیمقاالت و سا

 نامه  پرسش ییمحتوا اعتبار. شد جادیکرونا ا روسیو

آمار و  شامل خبره متخصص پنجاز  یبا نظرخواه

 یها یماریو ب یاسشن روسیو ،یولوژیکروبی، میولوژیپدمیا

سؤاالت با  یدرون یسازگار. شد یابیارز یو تنفس یعفون

کودر  بیضر محاسبه و نفر 30 یرو یمقدمات مطالعه

و  هیگو 19نامه  پرسش نیا. شد دأیی( ت721/0) چاردسونیر

 100به هر سؤال نمره  حیدر صورت پاسخ صح. دارد بُعد 4

 بُعدمره هر . نشود یصورت نمره صفر لحاظ م نیا ریو در غ

. شود یمحاسبه م بُعداز سؤاالت هر  یریگ نیانگیبا م

 5) یماریب یولوژیدمیاپ بُعد 4نامه در  سؤاالت پرسش

سؤال( و  4و انتقال ) یریشگیسؤال(، پ 6) ینیسؤال(، بال

 شیمای. با استفاده از پبودسؤال(  4) یشناس روسیو

ز مطالعه شرکت کردند. بعد ا نینفر در ا 463 ،نیآنال

ها در  داده ،SPSSافزار  اطالعات و ثبت در نرم یآور جمع

 ن،یانگیم. از ندشد تحلیل یلیو تحل یفیدو قالب توص

ها و از  داده فیتوص یبرا درصد و تعداد ار،یمع انحراف

 لیتحل یبرا رسونیپ یهمبستگ بیضر و یت یها آزمون

ون ها با استفاده از آزم بودن داده . نرمالشداستفاده  ها داده

در نظر  درصد 5 یشد. سطح معنادار یبررس لکیو رویشاپ

 گرفته شد.

 

 نتایج

کردند،  لینامه را تکم که پرسش ییدانشجو 463 از

درصد(  4/84) مجرد نفر 391 ،درصد( 1/69) زن نفر 320
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. بودنددرصد(  4/45) هیعلوم پا انیدانشجو ازنفر  210 و

 نیانگیم و سال 10/23±84/3 انیدانشجو یسن نیانگیم

 یاجتماع یهاشبکهسال بود.  04/3±79/1 لیتحص سنوات

( درصد 2/86) 399کسب اطالعات  یمنبع اصل نترنت،یو ا

از مشخصات  یا خالصه .کرونا بود روسیدانشجو در مورد و

 است.  آمده 1در جدول  شده مطالعهافراد  یشناخت تیجمع

 روسیو زمینهدر  انیدانشجو ینمره کل آگاه نیانگیم

 نیانگیم نی( بود. همچن100 از) 44/63±09/12 کرونا

 یماریب یولوژیدمیاپ زمینهدر  انیدانشجو ینمره آگاه

، سؤاالت 06/53±12/20 ینی، سؤاالت بال31/15±56/87

 یشناس روسیو و 91/58±20/22و انتقال  یریشگیپ

 اطالعات. بود 100 از 40/55±74/24( هیپا اطالعات)

 بُعد 4در  ییصحت پاسخگو زانیم بارهدر تر یجزئ

و انتقال و  یریشگیپ ،ینیبال ،یماریب یولوژیدمیاپ

 است. آمده 2جدول  در یشناس روسیو

 

 پژوهش جامعه یشناخت تیجمعاطالعات  :1جدول 

 ریمتغ رده )درصد( تعداد

 مرد (9/30) 143
 جنسیت

 زن (1/69) 320

 مجرد (4/84) 391
 تأهل وضعیت

 متأهل (6/15) 72

 پایه (4/45) 210
 تحصیلی رشته

 بالینی (6/54) 253

399 (2/86)  اینترنت و اجتماعی های شبکه 

 اطالعات کسب اصلی منبع

 (بود یکی از بیش انتخاب)امکان 

229 (5/49)  تلویزیون 

163 (2/35)  علمی کتب و مقاالت 

143 (9/30)  ها دانشگاه اساتید 

10 (2/2)  آشنایان و دوستان 

 

 2019کرونا  روسیاز و ینامه آگاه پرسش مختلف ابعادبه سؤاالت  انیدانشجو حیصح یینرخ پاسخگو :2جدول 

 تعداد )درصد( درست پاسخ سؤال

  یدمیولوژیسؤاالت اپ

 اتفاق افتاد؟ 2019از سال  یو در چه ماه یاز چه شهر 19 یدکوو یماریب شروع

 (ماهی د) دسامبر ،(ین( ووهان )چب    (ماه نوامبر )آذر ،(ین)چ پکن( الف

 ماه(  یدسامبر )د ،(ین)چ پکن( د    (ماه نوامبر )آذر ،(ین( ووهان )چج

(8/69) 323 ب  

 ؟اند کرونا مبتال شده یروس( چند نفر در سطح جهان به و1399 ینبه امروز )فرورد تا

 هزار نفر 40 کمتر از( ب    هزار نفر 20 کمتر از( الف

 هزار نفر 80 بیشتر از( د     هزار نفر 60 کمتر از( ج

(4/89) 414 د  

 کرونا چقدر است؟ یروسحاصل از ابتال به و یروم مرگ نرخ

 درصد 10 تا 5 بین( ب     درصد 5 از کمتر( الف

 درصد 20 تا 15 بین( د     درصد 15 تا 10 بین( ج

(7/93) 434 الف  
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 شوند؟ یدار م کرونا عالمت یروسبه و یاناز مبتال چقدر

 درصد 10 از کمتر( ب     درصد 5 از کمتر( الف

 درصد 30 از کمتر( د     درصد 20 از کمتر( ج

(1/96) 445 ج  

.2ادامه جدول   

 است؟ چقدر ویروس این از ناشی بیماری کمون دوره

 روز 5-3( ب     روز  3-1( الف

 روز 20-10( د     روز 14-2( ج

(8/88) 411 ج  

 ینیسؤاالت بال

 یست؟نمبتال  یمارب ینیعالئم بال جزء یک کدام

 ( تبب     ( سرفه خشکالف

 صدا ی( گرفتگد     نفس تنگی( ج

(2/49) 228 د  

  کمتر است؟ یروم خطر مرگ یروس،در صورت ابتال به و یراز افراد ز یککدام  در

 یابتید یماران( بب     ( نوزادانالف

 مبتالبه آسم یماران( بد     یقلب یماران( بج

(7/92) 429 الف  

  شود؟ یبه چه صورت انجام م یهاول تشخیص

 ینهقفسه س تی اسکن سی( ب    ینیعالئم بال یابی( ارزالف

 ( همه مواردد   یتحتان ییهوا یها راه یریعلل درگ یر( رد ساج

(0/51) 236 د  

 شود؟ یبه چه صورت انجام م قطعی تشخیص

 High-dose chest CT-scan( ب     Chest MRI( الف

 ELISA( د     RT-PCR( ج

(8/50) 235 ج  

 ؟  یستنکرونا  یروسو ینفرد مشکوک به نفع ابتال به ا یک های یشدر آزما یراز موارد ز یک کدام

 LDH( کاهش ب    ESRو  CRP یش( افزاالف

 PTشدن  ی( طوالند     ینینکرات یش( افزاج

 (3/34) 159 ب

 ؟یستن یحکدام مورد صح 2019کرونا  یماریارتباط با درمان ب در

کشف نشده و خط اول درمان، درمان  یماریب یندرمان ا برای یروسیضدو یدارو یچ( در حال حاضر هفال

 است. یتیحما

 شود. یم یهاست و توص یشکرونا در حال آزما یماریدرمان ب یبرا یویرو اسلتام یناویرآلفا، لوپ ینترفرون( استفاده از اب

 .شود یم یه( توصیزولونها )پردن یکوکورتیکوئیددرمان با گل یمنی،ا یدکرونا با پاسخ شد یروس( در افراد مبتالبه وج

 نقش دارد. یروسرفتن بار و یندر ازب بیوتیک ی( درمان با آنتد

 (4/40) 187 د

 و انتقال یشگیریسؤاالت پ

 ؟نیستها  انسان ینب یروسانتقال و یها از راه یراز موارد ز یک کدام

 ( تماس با سطوح آلودهب  سهحاصل از سرفه و عط ی( قطرات تنفسالف

 مدفوع یق( از طرد    شده گرم یی( مواد غذاج

(2/32) 149 ج  

  ؟یستنکرونا  یروساز ابتال به و پیشگیری های راه جزء زیر، اعمال از یک کدام

 آب باها  بعد از شستن دست یبرق یها کن ( استفاده از خشکب   صابون و آب باها  مداوم دست یوشو ( شستالف

 ی( حفظ فاصله اجتماعد      ینیاز لمس چشم، دهان و ب یخوددار( ج

(0/95) 440 ب  
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  شود؟ یم یشنهادپ یکرونا در چه زمان یروساز ابتال به و پیشگیری برایاز ماسک  استفاده

 کند. یفرد مشکوک به ابتال به کرونا مراقبت م یککه از  یفرد( ب .کند یکه سرفه و عطسه م ی( فردالف

 ( همه مواردد  شلوغ و سرپوشیده فضاهای در وزانهر خرید( ج

(1/72) 334 د  

.2ادامه جدول   

 است؟  یحکرونا صح یروساز ابتال به و یشگیریدر ارتباط با پ ینهگز کدام

 استفاده کرد. UVتوان از المپ  یها م کردن دست یلکردن و استر پاک ی( براالف

 شود. یانجام م یزن یخانگ یواناتح یقاز طر یروس( انتقال وب

 .کند یم یجادا یمنیکرونا ا یماریبا ب ه( در مقابلآنفلوآنزاموجود ) یها ی( واکسن پنومونج

 .کند ینم یجادکرونا ا یماریدر مقابل ابتال به ب یبا آب و نمک حفاظت ینیب یوشو ( شستد

(3/36) 168 د  

 (پایه اطالعات) شناسی یروسسؤاالت و

 دارد؟ زیر ویروس کدام به را شباهت ترینبیش 2019 جدید کرونا ویروس

 HBV( ب     HIV( الف

 HSV( د     SARS (ج

 (2/86) 399 ج

 است؟ یروسکرونا و خانواده های گروهاز  یککدام  جزء 2019 جدید کرونای ویروس

 Beta-Coronavirus (ب   Alpha-Coronavirus (الف

 Gamma-Coronavirus (د   Delta-Coronavirus( ج

 (1/37) 172 ب

 ؟ است چگونه 2019 کرونای ویروس ژنوم

 یا رشته تک DNA (ب    یا رشته تک RNA (الف

 یا دورشته DNA (د    یا دورشته RNA( ج

 (3/60) 279 الف

 کند؟ می استفاده زیر های گیرنده از یک کدام از انسان بدن در 2019 کرونای ویروس

 GABA Receptor (ب    IP3 Receptor (الف

 ACE-2 Receptor (د  Acetylcholin Receptor (ج

 (0/38) 176 د

 

 یماریو انتقال از ب یریشگیپ بارهدر زنان یآگاه زانیم

 (.P=017/0از مردان بود ) شتریب یطور معنادار به 19 دیکوو

 عدبُ در تنها تیجنس کیتفک به یآگاه زانیم نیهمچن

نشان  یآمار لیتحل جی. نتابود معنادار انتقال و یریشگیپ

با  19 دیکوو یماریب از ینامه آگاه ابعاد پرسش نیداد ب

 یآمار معنادار ی رابطه یلیتحص رشتهتأهل و  تیوضع

 (.3وجود ندارد )جدول 

و  ینیبال ابعاد نیب داد نشان رسونیپ یهمبستگ بیضر

با  19 دیکوو یماریاز ب ینامه آگاه پرسش یشناس روسیو

 یآمار میمستق و فیضعرابطه  انیدانشجو لیسنوات تحص

 ینیبال طهیح در یآگاه زانیم نیب نیهمچن .دارد وجود

برقرار  یآمار میو مستق فیرابطه ضع زین سنبا  19 دیکوو

 یرهایمتغ رینامه با سا ابعاد پرسش نیب رابطه. بود

 نیب یهمبستگ بیضر(. 4)جدول  نبودمعنادار  شده یبررس

 ف،یضعرابطه  4/0تا  2/0 نیب ف،یضع اریرابطه بس 2/0تا  0

و  یقورابطه  8/0تا  6/0 نیمتوسط، ب رابطه 6/0 تا 4/0 نیب

و در صورت  شود یم یابیارز یقو اریبس 1تا  8/0 نیب

رابطه  ،بودن یمنفو در صورت  میرابطه مستق ،بودن مثبت

 معکوس است.
 

 بحث

 تهدیدبه  2019 ویروس کرونا بیماری یوعش گستردگی
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شده  یلتبد ایرانازجمله  در سراسر جهان یبزرگ اپیدمی

را  یماریب ینا یسازمان بهداشت جهان که یطور است، به

 بهداشتی، های . کارکنان مراقبت(1) کرد اعالم یکپاندم

 عنوان مدافعان سالمت  به یعلوم پزشک مخصوصاً دانشجویان
 

 یلیتحص رشتهتأهل و  تیوضع ت،یجنس یرهایمتغ کیتفک به 19 دیکوو یماریاز ب ینامه آگاه پرسش ابعاد ینمره آگاه :3جدول 

 طهیح ریمتغ رده تعداد (اریمع انحراف) نیانگیم t (P)آزمون  آماره

176/1 (240/0) 
 مرد 143 (97/13) 81/88

 تیجنس

 یولوژیدمیاپ

 یماریب

 زن 320 (87/51) 00/87

466/0 (641/0) 
 مجرد 391 (47/15) 42/87

 تأهل تیوضع
 لمتأه 72 (54/14) 33/88

076/0 (939/0) 
 هیپا 210 (74/15) 62/87

 یلیتحص رشته
 ینیبال 253 (98/14) 51/87

854/0 (394/0) 
 مرد 143 (08/20) 86/51

 تیجنس

 ینیبال

 زن 320 (15/20) 59/53

787/1 (075/0) 
 مجرد 391 (10/20) 34/52

 تأهل تیوضع
 متأهل 72 (93/19) 94/56

350/1 (178/0) 
 هیپا 210 (27/20) 44/54

 یلیتحص رشته
 ینیبال 253 (97/19) 91/51

387/2 (*017/0) 
 مرد 143 (57/21) 24/55

 تیجنس

 انتقال و یریشگیپ

 زن 320 (31/22) 55/60

542/1 (124/0) 
 مجرد 391 (23/22) 59/59

 تأهل تیوضع
 متأهل 72 (78/21) 21/55

088/0 (930/0) 
 هیپا 210 (28/22) 81/58

 یلیتحص رشته
 ینیبال 253 (18/22) 99/58

926/0 (355/0) 
 مرد 143 (18/24) 99/56

 تیجنس

 یشناس روسیو

 (هیپا)اطالعات 

 زن 320 (99/24) 69/54

629/1 (104/0) 
 مجرد 391 (84/24) 20/56

 تأهل تیوضع
 متأهل 72 (90/23) 0/51

356/1 (176/0) 
 هیپا 210 (72/24) 69/53

 یلیتحص رشته
 ینیبال 253 (71/24) 82/56

 درصد 5 سطح در معنادار*

 

 انیو سن دانشجو لیسنوات تحص با 19 دیکوو یماریاز ب ینامه آگاه ابعاد پرسش نیرابطه ب یابیارز :4جدول 

 نانیاطم بازه (P) یهمبستگ بیضر ریمتغ طهیح

 یماریب یولوژیدمیاپ
 (086/0 ،096/0) (914/0) 005/0 لیتحص سنوات

 (-108/0 ،074/0) (716/0) -017/0 سن

 ینیبال
 (001/0 ،181/0) (049/0*) 092/0 لیتحص سنوات

 (026/0 ،205/0 (012/0*) 116/0 سن

 (-021/0 ،160/0 (132/0) 070/0 لیتحص سنوات انتقال و یریشگیپ
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 (-130/0 ،052/0) (398/0) -039/0 سن

 یشناس روسیو

 (هیپا)اطالعات 

 (030/0 ،210/0) (009/0*) 121/0 لیتحص اتسنو

 (-031/0 ،150/0) (198/0) 060/0 سن
 درصد 5 سطح در معنادار*

 عفونی های بیماری چنین با مبارزه مقدم خطهمواره در 

 گام تواند یم آنان یسطح آگاه ارزیابی بنابراین، هستند؛

 صورت در تاباشد  19ید کوو شیوعدر کنترل و مهار  یمؤثر

در دانش و  یهرگونه شکاف و خلل کردن برطرفو  اساییشن

 .یردگ انجاماقدامات مؤثر  ان،آن یآگاه

در ارتباط با  یاندانشجو یآگاه یزانم مطالعه این در

 از 44/63 نمره)با  متوسط سطح در 19ید کوو یماریب

بود  یشیناز مطالعات مشابه پ تر یینپا که شد ارزیابی (100

کرونا  اپیدمیولوژی ی حیطه در یانودانشج آگاهی. (16-13)

 که یطور به شد، برآورد خوبدر سطح  2019 یروسو

 یبرا بود؛( 100 از) 56/87 یباًتقر آنان آگاهینمره  یانگینم

نرخ  از یدرست آگاهیدهندگان  درصد از پاسخ 7/93مثال 

 مشابه مطالعات از بیشتر که داشتند بیماری این یروم مرگ

( MERS) خاورمیانه تنفسی حاد مسندرو به نسبت پیشین

 به تواند یم اختالف ین. ا(17،18) بود سعودیدر عربستان 

به نقش  توان یها م آن ینتر باشد که از مهم یمختلف یلدال

در  یمجاز یازجمله رسانه و فضا یرسان پررنگ منابع اطالع

نسبت به  یدشد نگرانی و گذشته با مقایسه در ینهزم ینا

 .(1) کرد اشاره 19ید کوو زیاد بسیار سرایت قدرت

دار در  عالمت بیماران شناخت ییتوانا دیگر، سویی از

 بسیاراز گسترش عفونت  یریو جلوگ یدتهد یصتشخ

 از بیش دادنشان  بالینی حوزه در ما مطالعهاست.  ضروری

نسبت  قبولی قابل آگاهی( درصد 8/50) دانشجویان از نیمی

و  Khader مطالعهر د ولی ،نداشتند یماریبه عالئم ب

 ینهزم ایندر  یبهتر یآگاه یپزشکان اردن دندان ،همکاران

 بیشتر یتبه اهم بتوان را آن علت شاید. (19) داشتند

 یلپزشکان به دل ازجمله دندان یکارکنان درمان یبرا موضوع

 ازدوسوم  همچنین. کرد توجیه بیماران با بیشتر ههمواج

 بیوتیک یمصرف آنتنسبت به  یدهندگان تصور غلط پاسخ

. داشتند 19ید کوو بردن بیندرمان و از یبرا یعنوان روش به

دهندگان  از پاسخ نیمی یزن آزمایشگاهی یصتشخ زمینه در

 یصیتشخ قطعی یعنوان روش به را RT-PCR یدرست به

مطالعه  یجبا نتا یسهدر مقا که پنداشتند یم 19ید کوو

 یروم حاد تنفسپزشکان نسبت به سند دندان رویشده  انجام

 این در آگاهی سعودی، عربستان در( MERS) یانهخاورم

 درمان نبود یلحال حاضر به دل در. (20) بود بیشتر زمینه

اقدامات  یماری،ب ینا یبرا یناسیونمؤثر و واکس ویروس یآنت

در کنترل و  تواند یم انتقال های از راه یو آگاه یشگیرانهپ

 مؤثر باشد. 19ید مهار کوو

گسترده  یوعش با وجود دادنشان  حاضر مطالعه نتایج

 سطح در حیطه این در دانشجویان یآگاه بیماری، این

و  Taghrirآن، در مطالعه  برخالفدارد.  قرار یمتوسط

 بیشتری یآگاه سطح یپزشک یانهمکاران، دانشجو

. (13) داشتند 19ید از کوو پیشگیرانه های رفتار به نسبت

 یتاز تفاوت در جمع یناش تواند یم اختالف این

 فقطدر مطالعه ذکرشده،  که یطور به ،باشد شده مطالعه

 یباال سنواتدر  یرشته پزشک دانشجویان آگاهی سطح

 یفط  که هم شد بررسی( اینترن و)استاژر  ینیبال

 شامل حاضر مطالعه جمعیترا نسبت به  یمحدودتر

 افزایش در تواند یم ینیبال یهم سنوات باال شود، یم

 . باشد بوده یرگذارآنان تأث هیآگا

 بارهزنان در یآگاه یزانم دادنشان  بررسی این همچنین

طور  به 19ید کوو بیماریو انتقال  های پیشگیری راه

 ه( که با مطالعP=017/0) استاز مردان  یشترب یمعنادار

و  Sareen مطالعه. (14)دارد  یهمخوان یشینمشابه پ

اضطراب  یعنادارطور م به زنان داد نشانهمکاران 



  
 

 

 19 یدکوو یماریاز ب یاندانشجو یآگاه 

 

 61                                                                                                                                1399 تابستان، 74، شماره 23دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی، 

دارند  خود مرد همتایانبه  نسبت بیشتری یشناخت روان

 در زنانهمکاران،  و Qiu مطالعه اساس بر همچنین .(21)

 این شاید. (22)هستند  پذیرتر یبآس یاربس استرس، معرض

زنان نسبت به مردان در  یآگاه بیشتربودن علت بتواندنکته 

 را 19 یدکوو یبیمارو انتقال  پیشگیری های زمینه راه

و  انتقال های راه یشتر. لذا ضرورت آموزش بکند یهتوج

رسانه و مراکز آموزش  یقاز طر یماریب یناز ا یشگیریپ

 .شود یم یهتوص یبهداشت

 یطهدر ح دانشجویان آمده، دست به یجنتا طبق

 بالینی، در زمینه های یطههمانند ح شناسی یروسو

با  یسهر مقاد کمتری یآگاه سطحو انتقال  یشگیریپ

که در  مشابهی مطالعه در. داشتند یماریب یدمیولوژیاپ

 صورت سندرم تنفسی خاورمیانهنسبت به  سعودیعربستان 

)اطالعات  شناسی یروسدر بخش و یسطح آگاه گرفت،

به  تواند یم نکته ین. ا(18،23) شد گزارش اندک نیز( یهپا

 برای 19ید کوو شناسی یروسو یطهح نبودن جذاب یلدل

به  توان یتر از آن م اما مهم شود، گرفته نظر در دانشجویان

 ینهزم این اهمیت در ها کم دانشگاه و رسانه یرسان اطالع

 . کرداشاره 

اطالعات  کسب برای یحال حاضر منابع مختلف در

 یفضا ینترنت،به ا توان یها م آن ینتر وجود دارند که از مهم

راستا  ینهم درکرد. مقاالت و ... اشاره  یزیون،تلو ی،مجاز

 یو فضا ینترنتاز ا یان،دانشجو از درصد 2/86 حدود

منبع کسب اطالعات استفاده  ترین یعنوان اصل به یمجاز

. (24) داشتمطابقت  یشینبا مطالعه مشابه پ که کردند یم

در  یاجتماع یاه شبکه یژهو به ینترنتیاگرچه ارتباطات ا

ار دانش را و انتش یدسترس یادیتا حد ز یمجاز یفضا

 و توسعه امکانبستر همچنان  اینداده است،  یشافزا

 میزان اگر. دارد را جعلی اخبار یا غلط اطالعات گسترش

 یابد، افزایش مطالعه طریق از دانشجویان اطالعات کسب

 لذا. یابد یم کاهش نیز خطا درصد آگاهی، افزایش بر عالوه

در  یقو آموزش عم یحاز اطالعات صح کردن بستری فراهم

 یدر سطح دانشگاه، رسانه و فضا بیماری اینخصوص 

 .است یضرور و مهم یمجاز

 راستای در یرانکشور ا یسراسر ینهتوجه به قرنط با

به  توان یم مطالعه این های یتاز محدود یماری،کنترل ب

کوتاه  یبر وب در بازه زمان یمبتن یراحتمالیغ یریگ نمونه

مطالعه را به  این نتایجان نتو یدشا که یطور به ،اشاره کرد

 به مشغول دانشجویان کهپژوهش تعمیم داد  یجامعه آمار

 یشنهاد. پبودند مشهد پزشکی علوم دانشگاه در تحصیل

 نواقص در نظر گرفته شود. ینا یدر مطالعات بعد شود یم

 

 یریگ جهینت

 علوم دانشجویان یآگاه سطحمطالعه  یندر ا یطورکل به

 های حیطه)شامل  19ید کوو یماریاز ب مشهد پزشکی

 در( شناسی یروسانتقال و و یشگیری،پ ینی،بال اپیدمیولوژی،

. با توجه به نقش مهم آنان در شد ارزیابی متوسط سطح

 یها آموزش شود یم یشنهادعفونت پ یوعکنترل و ش

 یروسو یننسبت به ا یآگاه یشمنظور افزا به یشتریب

 ینمقابله با ا یآنان برا یکاف ییتا از توانا یردنوظهور انجام گ

 .شودحاصل  یناناطم یریگ همه

 

 حمایت مالی

است که با  یقاتیطرح تحق یکمطالعه حاصل  ینا

مشهد با کد طرح  یدانشگاه علوم پزشک یمال یتحما

 صورت گرفته است. 981784

 

 مالحظات اخالقی

است که با کد  یقاتیطرح تحق یکمطالعه حاصل  این

 انجام شده IR.MUMS.REC.1398.313 مصوباخالق 

 زمینهدر  یحاتیتوض ن،ینامه آنال پرسش یابتدا در است.

آگاهانه  تیکسب رضا ،ها نامه پرسش لیو نحوه تکم اهداف



 
 

 

 انو همکار کرمانی معین 
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 بودن محرمانهاز  نانیکننده در مطالعه، اطم از افراد شرکت

 .شدارائه  یافتیاطالعات در و ها داده
 

 تضاد منافع

حاصل  یجبا نتا یمنافعتضاد  گونه یچمقاله ه نویسندگان

 طرح ندارند. یناز ا

 

 تشکر و قدردانی

از مساعدت و  دانند مقاله بر خود الزم می نویسندگان

کننده در مطالعه تشکر و  شرکت دانشجویان تمامهمکاری 

 قدردانی کنند.
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Abstract 

Introduction: The new pandemic caused by Coronavirus in 2019 (COVID-19) has had many 

destructive psychological and physical effects. Medical students can play a major role in the 

reduction of the destructive effects of this disease; however, first, they need to have the necessary 

knowledge about it. In this regard, the present study aimed to assess the level of awareness of 

students of Mashhad University of Medical Sciences about COVID19 to identify any gaps in their 

knowledge and help improve it. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted on 463 

medical students of Mashhad University of Medical Sciences in the second semester of the academic 

year 2019-20. The required data were collected through an online researcher-made questionnaire that 

was created in Google Docs and completed by students. It should be noted that all the analyses were 

performed in SPSS software (version 26) and a p-value of less than 0.05 was considered statistically 

significant. 

Results: Based on the findings, the mean score of the awareness of students regarding the disease 

epidemiology, clinical questions, prevention and transmission, virology and basic information, and 

total score were 87.56±15.31, 53.06±20.12, 58.22±91.20, 55.40±24.74, and 63.44±12.09 out of 100, 

respectively. Moreover, it was found that female students were significantly more aware of the 

prevention and transmission of COVID-19, compared to males (P=0.017). 

Conclusion: It can be concluded that the level of awareness of medical students at Mashhad 

University of Medical Sciences about COVID-19 is moderate. Due to the major role of students in 

the control or spread of the infection, it is recommended that more educational interventions be 

conducted to increase their awareness regarding this emerging virus and ensure their adequate ability 

to cope with this epidemic. 
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