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Background and Objective: In January 2020, the outbreak of the COVID-19
disease was declared an international health crisis by the World Health
Organization (WHO). Nurses are mostly in close contact with patients during
hospitalization. Since nursing students provide patient care alongside nurses, the
discovery of nursing students’ lived experiences of caring for COVID-19 patients
is of paramount importance in the effective management of the disease. The
present study aimed to assess nursing students' experiences of caring for patients
diagnosed with COVID-19.
Materials and Methods: This qualitative study was performed by the hermeneutic
phenomenological method in 2021. Samples were selected from nursing students
with experience of caring for Covid-19 patients in Mazandaran University of
Medical Sciences. Data were collected through semi-structured and individual
interviews and analyzed simultaneously and continuously by the Van Manen
method.
Results: Nursing students' lived experiences in caring for Covid-19 patients
included three main categories and seven subcategories: 1) conflicting emotions
(anxiety, mental involvement, and maturity), 2) psychosomatic problems (sleep
disorders, skin problems, and neurological problems), and 3) self-awareness and
empowerment (efforts made in patient care, striving for self-preservation).
Conclusion: As evidenced by the results of the present study, nursing students
experienced anxiety, stress, and mental preoccupation in caring for a patient with
Covid-19. On the other hand, participants were satisfied and proud of being able
to provide patient care during this period.
In this regard, students gained experience in caring for themselves and patients
strived to reduce stress and provide proper care. According to the findings of this
study, the education system and university administrators can help reduce
psychological stress and improve the quality of care in nursing students through
holding web-based courses on stress management skills, training on the use of
personal protective equipment, and observing health protocols.
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Extended Abstract
Background and Objective
In January 2020, the Coronavirus disease (COVID-19)
was declared an international health crisis by the World
Health Organization (WHO). Nurses are mostly in
close contact with patients during hospitalization. Since
nursing students provide patient care alongside nurses,
the identification of nursing students’lived experiences
of caring for COVID-19 patients is of paramount
importance in the effective management of the disease.
The present study aimed to assess nursing students'
experiences of caring for patients diagnosed with
COVID-19. Nurses have the closest contact with
patients with Covid-19 during treatment in hospitals
and spend a lot of time caring for these patients. Nurses
need special skills to care for patients. Some issues,
such as the private issues of patients, especially at the
onset of the disease, the absence of any drugs or
vaccines to control the disease, the pressure of the
media and psychological espionage, as well as the lack
of support from competent authorities, overshadow the
performance of health care workers, especially nurses,
affecting their accuracy and skill in providing care
services and protecting against a disease.
Materials and Methods
This qualitative study was performed using the
hermeneutic phenomenological method in 2021. The
participants were selected from nursing students with
an experience of caring for Covid-19 patients in
Mazandaran University of Medical Sciences. Data
were collected through semi-structured and individual
interviews and analyzed simultaneously and
continuously by the Van Manen method. In this study,
the phenomenological approach was able to understand
the depth of nursing students' experience in patient care
since it provides the researcher with lived experiences
or experiences of people who have dealt with and
experienced the studied phenomenon. Consequently,
the researcher will be able to see that experience
through the eyes of people who had this experience.
This requires people to express their experiences and
feelings to the researcher for further interpretation. In
this way, the experiences of research participants can
be assessed and identified. According to the main
research question, the interpretative phenomenological
analysis is the most appropriate method.
Results
All participants in the emergency and intensive care

unit departments underwent internships in hospitals
under the auspices of Mazandaran University of
Medical Sciences. All students were 23-25 years old
(average of 24 years). Nursing students' lived
experiences of caring for Covid-19 patients included
three main categories and seven subcategories: 1)
conflicting emotions (anxiety, mental involvement, and
maturity), 2) psychosomatic problems (sleep disorders,
skin problems, and neurological problems), and 3) selfawareness and empowerment (efforts made in patient
care and striving for self-preservation).
Conclusion
The findings pointed out that nursing students'
experiences of caring for Covid-19 patients included
conflicting emotions, psychosocial problems, selfawareness, and empowerment. The experiences of the
participants in the present study indicated that nursing
students experienced conflicting emotions in the form
of anxiety, mental conflict, and feelings of maturity
while caring for patients with Covid-19. The results of
studies conducted in this regard have demonstrated that
nurses experience mental problems in the form of fear,
stress, and anxiety during the Covid-19 epidemic. The
experience of caring for patients during an epidemic
evoked a variety of emotions, including fear, pride, and
communication with team members. Nurses in this
period needed psychosocial support. These findings are
consistent with those obtained in the present study, in
which students experienced anxiety and mental
involvement as likely to develop illness in themselves
or their families. In addition to these emotions, the
students felt useful, courageous, and proud of being
able to approach and help the patient in these dangerous
situations.
As evidenced by the results of the present study,
nursing students experienced anxiety, stress, and
mental preoccupation in caring for Covid-19 patents.
Furthermore, participants were satisfied and proud of
being able to provide patient care during this period. In
this regard, students gained experience in caring for
themselves and patients; moreover, they strived to
reduce stress and provide proper care. According to the
findings of this study, the education system and
university
administrators
can
help
reduce
psychological stress and improve the quality of care in
nursing students through holding web-based courses on
stress management skills, training on the use of
personal protective equipment, and observing health
protocols.
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تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

چکیده
سابقه و هدف :سازمان جهانی بهداشت در ژانویه  2020شیوع بیماری کووید 19-را یک بحران سالمتی بین
المللی اعالم کرد .پرستاران بیشترین تماس را با بیماران در طول بستری شدن در بیمارستان دارند .با توجه
به اینکه دانشجویان پرستاری در کنار پرستاران به ارائه مراقبت از بیمار می پردازند ،کشف تجربیات زیسته
دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیمار با تشخیص کووید 19-اهمیت بسزایی دارد .در مطالعه حاضر تجربیات
دانشجویان پرستاری را در مراقبت از بیمار با تشخیص کووید 19-بررسی کرده ایم.
مواد و روش ها :این مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی تفسیری در سال  1399انجام شد .نمونهها از بین
دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران که تجربه مراقبت از بیمار مبتال به کووید 19-را داشتند،
به صورت هدفمند انتخاب شدند .دادهها با مصاحبههای نیمهساختار و فردی جمعآوری و به صورت همزمان
و مستمر با روش ون منن تحلیل شدند.
یافتهها :تجارب زیسته دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیمار مبتال به کووید 19-شامل  3طبقه اصلی و
 7زیرطبقه می شود که عبارتاند از .1 :هیجانات متناقض (اضطراب ،درگیری ذهنی ،بالندگی)؛  .2مشکالت
روان تنی (اختالل خواب ،مشکالت پوستی و مشکالت نورولوژیک) و  .3خودآگاهی و توانمندی (تالش در
مراقبت از بیمار ،تالش در محافظت از خود).
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نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیمار مبتال به کووید 19-ابتدا
تنشهایی را به صورت اضطراب ،استرس و درگیری ذهنی تجربه کردند .در کنار این تنشها ،مشارکتکنندگان
از اینکه قادر به ارائه مراقبت از بیمار در این دوران هستند ،احساس رضایت داشتند و به خود میبالیدند .در
این راستا دانشجویان با کسب تجربه در مراقبت از خود و بیمار تالش کردند تنشها را کاهش دهند و مراقبت
صحیح ارائه کنند .با توجه به یافته های مطالعه حاضر ،سیستم آموزشی و مسئوالن دانشگاه با برگزاری دوره
های مجازی مهارت مدیریت استرس ،آموزش نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و رعایت نکات بهداشتی
برای دانشجویان پرستاری می توانند به کاهش تنش های روانی آنان و ارتقای کیفیت مراقبت کمک کنند.
واژگان کلیدی :پرستاری؛ تحقیق کیفی؛ دانشجویان؛ کووید19-

استناد :رحمانی ،نرگس؛ نبویان ،ماجده؛ علیپور ،حسین .تجربیات زیسته دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیمار مبتال به کووید :19-یک مطالعه پدیدارشناسی .مجله
مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا ،زمستان 1400؛.20-29 :)1(30

مقدمه
بیماری همهگیر کووید 19-در دسامبر  2019از ووهان چین
آغاز شد و از آن زمان بهطور چشمگیری در سراسر جهان با وجود
قرنطینه و اقدامات مهار ،گسترش یافته است ] .[1این بیماری
عالئم مختلفی ازجمله عالئم تنفسی و گوارشی دارد .نشانههای
بیماری از محدود و خفیف تا پنومونی ،تنگی نفس شدید ،شوک
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سپتیک و حتی نقص در ارگانهای مختلف بدن هستند .افرادی
که بدون عالمت ،ولی ناقل ویروس هستند ،بهویژه از طریق
ترشحات دستگاه تنفسی بیماری را انتقال میدهند .افرادی نظیر
سالمندان یا کسانی که بیماریهای زمینهای نظیر دیابت،
فشارخون باال و چاقی دارند ،در معرض ابتال به عوارض شدید

رحمانی و همکاران

ناشی از این بیماری هستند ] .[2طبق گزارشات رسمی ،در حال
حاضر تا  14فوریه  ،2021تعداد  108میلیون و  6هزار و 680
نفر از مردم دنیا به این ویروس آلوده شدهاند که از این تعداد 2
میلیون و  378هزار و  115نفر جان خود را از دست دادهاند ].[3
متأسفانه ،این ویروس کشور ایران را همچون سایر کشورهای
جهان آلوده کرده است ] .[4اولین مورد کووید 19-در ایران در
قم در  18فوریه  2020مشاهده شد ] .[5بر اساس آمار وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،در ایران تا پایان سال ،1399
تعداد  1میلیون و  763هزار و  313نفر به این بیماری مبتال
شدهاند و مجموع جانباختگان این بیماری به  61هزار و  427نفر
رسید ].[6
دانشجویان پرستاری و پرستاران بهعنوان خط مقدم مبارزه
با این بیماری درگیر مواردی همچون تشخیص ،درمان و مراقبت
از بیماران مبتال به کووید 19-هستند؛ لذا فشار کاری زیاد و
مواجهه با خطرات ناشی از ابتال به این بیماری برای خود و خانواده
شان بار روانی مضاعفی به همراه داشته است .بر اساس مطالعات
انجامشده ،بیماری کووید 19-بهعنوان یک بیماری همهگیر،
شوک شدیدی را به سیستم بهداشتی درمانی بیشتر کشورهای
دنیا وارد کرده است .یکی از معضالت اساسی در مقابله مؤثر با
این بیماری ،کمبود نیروهای متخصص و کادر پزشکی و مراقبتی
بهویژه پرستاران است که موجب ساعات کار اجباری طوالنی و
لغو بسیاری از برنامههای شخصی و تفریحی پرستاران شده است.
در واقع پرستاران بهعنوان خط مقدم مبارزه با این بیماری ،درگیر
مواردی همچون تشخیص ،درمان و مراقبت از بیماران مبتال به
این بیماری هستند .لذا فشار کاری زیاد و مواجهه با خطرات ناشی
از ابتال به این بیماری برای خود و خانوادهشان بار روانی مضاعفی
به همراه داشته است ].[7
پرستاران بیشترین تماس را با بیماران مبتال به کووید19-
در طول بستری در بیمارستان دارند و زمان زیادی را برای مراقبت
از بیماران صرف میکنند .پرستاران به مهارت ویژهای برای
مراقبت از بیمار نیاز دارند ] .[8مسائل دیگری همچون کمبود
وسایل حفاظت فردی در بسیاری از مراکز مراقبتی که در شروع
بیماری بیشتر نمود داشت ،نبود دارو یا واکسن مشخص برای
کنترل و پیشگیری از بیماری ،فشار رسانهها و جوسازیهای روانی
و احساس عدم دریافت حمایت و پشتیبانی الزم از سوی مراجع
ذیربط ،همگی ازجمله مواردی است که عملکرد کادر بهداشتی
درمانی و بهویژه پرستاران را تحتالشعاع قرار داده است و دقت و
مهارت آنها را در ارائه خدمات مراقبتی مؤثر و همچنین حفاظت
از خودشان در مقابل بیماری تحت تأثیر قرار میدهد ].[9-11
نیروی کار پرستاری نیاز به گسترش سریع جهانی در
مدتزمان کوتاهی دارد .در انگلستان پرستاران بازنشسته و
دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی بخشی از نیروی کار را
تشکیل میدهند ] .[12با پیشبینی کمبودهای قابل توجه

کارکنان با افزایش نیازهای مراقبت از بیمار و ناخوشی کارکنان
بهداشت ،امکان حمایت از دانشجویان پرستاری از نیروی کار
بالینی بررسی شد ] .[13،14از سوی دیگر ،دانشجویان کارآموزی
پرستاری به دلیل تعامل نزدیک با بیمار ،تحت تأثیر شرایط
مختلفی قرار میگیرند؛ ازجمله ترس از انتقال کرونا ویروس به
اعضای خانواده ،خستگی شغلی ،کاهش کیفیت خواب ،سوءتغذیه،
ترس از مرگ ،عدم ارتباط مناسب با خانواده ،سرخوردگی ،رفتار
خشونتآمیز و غیره ] .[15ترکیبی از محیط نامطمئن و استرسزا
و اختالل در حمایت از دانشجویان پرستاری دستورالعملی است
که ممکن است نتایج یادگیری دانشجویان پرستاری را به خطر
بیندازد؛ بنابراین ،درک تجربیات دانشجویان برای دانشکدههای
پرستاری اهمیت دارد ].[16
مطالعات محدودی در زمینه تجربیات زیسته دانشجویان
پرستاری در مراقبت از بیمار با تشخیص کووید 19-انجام شده
است .نتایج مطالعهای در اسپانیا نشان داد تجارب دانشجویان از
مراقبت به صورت طبقات یادگیری ،احساسات دوسویه ،ارتباط با
بیمار ،سازگاری ،کار تیمی ،فرایند مراقبت نامشخص و
مکانیسمهای مقابلهای بوده است ] .[17برخی مطالعات نیز به
بررسی سطح استرس دانشجویان پرستاری یا تجارب پرستاران
پرداختهاند ] .[8،18،19مروری بر مطالعات انجامشده نشان
میدهد در ایران مطالعهای به بررسی تجربیات دانشجویان
پرستاری از مراقبت با بیمار کووید 19-نپرداخته است .ازآنجاکه
تحقیقات کیفی به درک تجربیات افراد در محیط طبیعی و بدون
مداخله میپردازد و تجربیات افراد در زمینههای پژوهشی مختلف،
متفاوت است ،انجام این پژوهش در ایران ضرورت داشت.
تجربیات دانشجویان پرستاری به دلیل شرایط کاری متفاوت از
نظر ساعات حضور بر بالین بیمار ،نداشتن مهارتهای الزم در
زمینه مراقبت از خود و بیمار ،انتظارات متناقض و نبود تجهیزات
محافظتی نسبت به پرستاران متفاوت است .با توجه به اهمیت
موضوع و حفظ سالمت روان دانشجویان پرستاری در مواجهه با
بیمار کووید 19-برای ارتقای کیفیت مراقبت ] ،[4مطالعه حاضر
قصد دارد با روش کیفی پدیدارشناسی ،تجربیات زنده دانشجویان
پرستاری را در مراقبت از بیمار با تشخیص کووید 19-در عرصه
طبیعی بررسی کند.
روش کار
این مطالعه برای بررسی تجربیات دانشجویان پرستاری در زمینه
مراقبت از بیمار با تشخیص کووید19-طراحی شد .ازآنجاکه رویکرد
فنومنولوژی به تفکر و تجربیات زندگی مردم میپردازد و اینکه آنها
این تجربه را چگونه تفسیر میکنند ،میتوان گفت در این مطالعه
رویکرد پدیدارشناسی ،روش مناسبی برای شناخت عمق تجربه
دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیمار است؛ زیرا این نوع تحقیق،
تجارب زیسته یا تجربیات افرادی را که با پدیده مطالعهشده سروکار
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داشته و آن را تجربه کردهاند ،در اختیار محقق قرار میدهد و از این
طریق ،پژوهشگر قادر خواهد بود معانی مربوط به آن تجربه را از چشم
افرادی ببیند که این تجربه را گذراندهاند و بدون هیچگونه قضاوت،
به شرح معانی آن تجربه به شکل واقعی بپردازد .این کار مستلزم آن
است که افراد عمل یا تجربه و احساس خود را برای محقق بیان کنند.
سپس پژوهشگر توضیحات آنان را تفسیر کند .با این روش ،مطالعه و
شناسایی تجربیات واحدهای مورد پژوهش فراهم میشود .با توجه به
سؤال اصلی تحقیق مناسبترین روش ،روش کیفی با رویکرد
پدیدهشناسی تفسیری است ].[20
نمونهها به صورت هدفمند از بین دانشجویان پرستاری دانشگاه
علوم پزشکی مازندران انتخاب شدند .معیارهای ورود دانشجویان
پرستاری بودند که دورههای کارآموزی در عرصه را در بخشهای
آیسییو و اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه مازندران
میگذراندند و تجربه مراقبت از بیمار کووید 19-را داشتند،
بهطوریکه در این بخشها بهعنوان دانشجوی پرستاری وارد و
مراقبت از بیمار کووید 19-را انجام داده بودند .با  10دانشجوی
پرستاری مصاحبه شد .جمعآوری دادهها تا جایی ادامه یافت که داده
یا کد جدیدی در دو مصاحبه آخر اضافه نشد .درنهایت با  8مصاحبه
اشباع داهها حاصل شد .مصاحبهها به صورت انفرادی ،در محیطی
آرام در محل کار شرکتکنندگان انجام شد و با رضایت
مشارکتکنندگان ،ضبط شد.
در این مطالعه از مصاحبههای فردی بدون ساختار برای
جمعآوری اطالعات استفاده شد .مصاحبهها با یک سؤال کلی و باز
آغاز شد؛ مثل «لطفا در مورد تجربه خود از مراقبت از بیمار با
تشخیص کووید 19-صحبت کنید؛ یا هنگام مراقبت از بیمار با
تشخیص کووید19-چه احساسی داشتید» .سپس بر اساس مطالب
بیانشده و با طرح سؤاالت پیشبرنده و واضحکننده مانند «لطفا
بیشتر توضیح دهید یا منظورتان چیست» روند سؤاالت در راستای
رسیدن به اهداف پژوهش هدایت شد .مدت زمان مصاحبه  40تا 60
دقیقه بود.
برای تحلیل دادهها از  6مرحله رویکرد پدیدارشناسی
تفسیری ون منن استفاده شد .این رویکرد شامل این مراحل است:
 .1رویآوری به ماهیت تجربه .2 ،بررسی تجربه .3 ،تأمل بر
درونمایههای ذاتی پدیده .4 ،نوشتن و بازنویسی تفسیری.5 ،
حفظ ارتباط قوی جهتدار با پدیده و  .6مطابقت بافت مطالعه با
در نظر گرفتن اجزا و کل .درگیری محقق با سؤال تحقیق یکی از
ضروریات پدیدارشناسی تفسیری است .سؤال تحقیق (تجربیات
زیسته دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیمار با تشخیص
کووید 19-چگونه است) محقق را به استخراج و تفسیر موضوعات
در تمام مراحل مطالعه سوق داد .برای تحلیل دادهها به روش ون
منن ،ابتدا مصاحبهها برای درک فضای مصاحبه و
شرکتکنندگان چندین بار بازخوانی شد.
اطالعات مکتوب مربوط به مصاحبهها چند بار خوانده شد تا
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محتوای کلی درک شود .این کار همراه با گوش دادن به بخشهایی
از اطالعات ضبطشده بود .در مرحله بعد ،کدهای اصلی و عبارتهای
مهم هر مصاحبه استخراج شد .به این صورت که جمالت و
عبارتهای مرتبط با سؤاالت در مصاحبهها جدا و در فایل دیگری
نگهداری شد .این کار به این دلیل بود که اطالعاتی که اهمیت
کمتری دارند ،از دست نروند؛ چون ممکن بود در مراحل بعدی
اهمیت آنها مشخص شود .فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها بهطور
همزمان انجام شد .در سومین مرحله ،معنای هر عبارت توضیح داده
و با مفهومبخشی به آن خالصه شد .به این صورت که برای هر جمله
مهم یک توصیف کوتاه از معانی پنهان آن نوشته شد .این کار را دو
نفر انجام دادند .سپس معانی استخراجشده تجارب زیسته دانشجویان
پرستاری در مراقبت از بیمار مبتال به کووید 19-با هم ترکیب شد تا
معنی مشترک حاصل شود .در مرحله چهار ،معانی به صورت
دستههایی از کدها سازماندهی شدند؛ یعنی معانی حاصل در مرحله
قبل در خوشههای جداگانهای گذاشته و درباره آنها بحث شد .در
پنجمین مرحله ،کدها به صورت دستههای مرتبط با یکدیگر در یک
دسته کلیتر و سپس خوشههایی قرار گرفتند که مفاهیم محوری از
آنها حاصل شد .در مرحله ششم ،یافتهها بحث و توصیف شدند و
درنهایت به ساختار پدیده پاسخ داده شد ] .[21نمونهای از روند
تحلیل در جدول  1آورده شده است.
برای استحکام مطالعه از چهار معیار اعتبار ،تأییدپذیری،
اطمینانپذیری و انتقالپذیری استفاده شد ] .[20برای افزایش
اعتبار ،محقق ارتباط و تعامل مناسبی با شرکتکنندگان داشت.
بهمنظور همگرایی دادهها با تجربیات افراد ،مشارکتکنندگان
بخشی از متن مصاحبه را به همراه کدهای اولیه بررسی شکردند
که نیازی به اصالح نبود .محققان بهطور مستقل دادهها را
کدگذاری و طبقهبندی کردند .تیم تحقیق کدهای استخراجشده
را بررسی کرد .سپس مقولههای بهدستآمده از تجزیهوتحلیل ،با
یکدیگر مقایسه شدند .قابلیت اعتماد با ثبت کامل و پیوسته
فعالیتهای پژوهشگر در جمعآوری و تحلیل دادهها تقویت شد.
نمونهبرداری با حداکثر تنوع از نظر سن ،جنس و فرهنگهای
مختلف نیز به اطمینان از قابلیت انتقال کمک کرد .سعی شد
نمونهها از جنس متفاوت و مناطق مختلف در مازندران انتخاب
شوند تا در نمونهگیری تنوع ایجاد شود.
محقق پس از تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
مازندران با کد  ،IR.MAZUMS.REC.1399.882مصاحبه
را انجام داد .قبل از شروع جلسات مصاحبه ،اطالعات الزم در
زمینه مطالعه و هدف آن برای شرکت کنندگان توضیح داده
شد و در صورت موافقت شرکت کنندگان برای همکاری ،در
خصوص زمان و مکان انجام مصاحبه توافق شد .پس از موافقت
شرکت کنندگان ،جلسات مصاحبه ضبط و پژوهشگر متعهد شد
در صورت تقاضای شرکت کنندگان در هر قسمت از مصاحبه،
ضبط را متوقف کند .به شرکت کنندگان اطمینان داده شد

رحمانی و همکاران

جدول  :1نمونهای از فرایند تحلیل دادهها
مثالهایی از واحدهای معنایی
اولین چیزی که به ذهنم می رسه ،ترس و
اضطرابش بود که با این کووید چجوری میشه
رفتار کرد (م.)2
من خودم بیشتر از اینکه کرونا بگیرم ،استرس داشتم.
بیشتر اوقات که تو بخش هم میرفتم ،ترس داشتم.
خودمون اگه کرونا هم نگیریم ،تو خانواده احتمال
اینکه ببریم ،وجود داره (م.)3
کارآموزی اورژانس باال سر یه مریض بودم که تو
صورت من که شیلد داشتم ... ،یهو سرفه میکنه تو
صورتم .بعد من بیشتر استرس اینو داشتم که شاید
مریض شده باشم( .م.)6
خبرها رو که میشنویم یا اینکه مواجه میشیم ،یه
تصویر ذهنی از قبل داریم در موردش .خب این رو
آدم تأثیر میذاره و باعث میشه اضطراب پیدا کنم.
خود لباسی که پرستارا میپوشیدن ،ترسناک بود .یه
چیز جدید بود دیگه .ناشناخته بود ،هنوز هم
ناشناخته است (م)2
احساس ترس و اضطراب است و اطالعاتی که از قبل
در مورد این بیماری داریم ،اون حالت ترس و
اضطراب را به آدم میده (م.)2

کد ثانویه

کد اولیه

طبقات اولیه

ترس از مواجهه با بیمار کووید،
اضطراب ،چگونگی رفتار با بیمار
استرس احتمال ابتال به بیماری
ترس از احتمال ابتال به بیماری در
خانواده
نگرانی از مبتال شدن
استرس احتمال ابتال به بیماری به
دنبال مراقبت

تاثیر منفی تصویر ذهنی گذشته بر
اضطراب
ترس از پوشش مختص بخش و
ناشناخته بودن بیماری
تأثیر منفی اطالعات گذشته در ایجاد
ترس

برای خارج شدن از تحقیق آزاد هستند .در صورت درخواست
مشارکت کنندگان ،با رعایت محرمانه ماندن اسامی نتایج به
آنها ارائه شد.
نتایج
از تحلیل مصاحبهها 536 ،کد استخراج شد که  7زیرطبقه و
 3طبقه اصلی را تشکیل دادند .نتایج تحلیل دادهها نشان داد 5
نفر ( 50درصد) از مشارکتکنندگان زن و  5نفر ( 50درصد) مرد
بودند .همه مشارکتکنندگان در بخشهای اورژانس و آیسییو

اضطراب
نقش تصورات منفی
گذشته بر اضطراب

در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کارآموزی در عرصه میگذراندند .همه دانشجویان در سنین 23
تا  25سال با میانگین  24سال بودند.
تجارب دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیمار مبتال به
کووید 19-شامل  3طبقه اصلی و  7زیر طبقه بود که عبارت
بودند از .1 :هیجانات متناقض (اضطراب ،درگیری ذهنی،
بالندگی)؛  .2مشکالت روانتنی (اختالل خواب ،مشکالت
نورولوژیک ،مشکالت پوستی) و  .3خودآگاهی و توانمندی (تالش
در مراقبت از بیمار ،تالش در محافظت از خود) (شکل .)1

شکل  :1طبقات اصلی و زیرطبقات تجارب دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیمار مبتال به کووید19-
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 .1هیجانات متناقض
یکی از مفاهیم استخراجشده در تجربیات دانشجویان پرستاری
در مراقبت از بیمار مبتال به کووید ،19-هیجانات متناقض بود .به
طوریکه دانشجویان پرستاری بیان میکردند حین مراقبت از بیمار
مبتال به کووید ،19-اضطراب ،استرس و درگیری ذهنی ناشی از
احتمال انتقال بیماری به خود یا خانواده را تجربه میکردند .در کنار
این هیجانات ،مشارکتکنندگان از اینکه از بیمار مبتال به کووید19-
مراقبت میکردند ،به خود میبالیدند و احساس رضایت داشتند.

اضطراب
اضطراب ویژگی مفهوم تنشهای روانی است که نشان میدهد
بیشتر مشارکتکنندگان هنگام مراقبت از بیمار مبتال به کووید19-
بهخاطر احتمال ابتال به بیماری در خود اضطراب داشتند و دالیل
اضطراب را ناشناخته بودن بیماری ،وجود عالئم عجیب در بیماران و
نداشتن آگاهی کافی از بیماری میدانستند .برخی از مشارکت
کنندگان پیشزمینههای منفی گذشته را در ترس و اضطراب خود
دخیل میدانستند و بیان میکردند اطالعاتی که از قبل درباره بیماری
شنیده بودند ،سبب ترس و اضطراب آنان شده بود.
در این راستا مشارکتکننده خانم بیان کرد« :آخر کارآموزی
اورژانس باال سر یه مریض بودم که تو صورت من که شیلد داشتم
 ...یهو سرفه میکند تو صورتم .بعد من بیشتر استرس این رو داشتم
که شاید مریض شده باشم .شبش رفتم از استرس حس میکردم
تبولرز دارم ( »...م.)6

درگیری ذهنی

و احتمال مبتال شدن ،خود را شجاع میدانند و به خود افتخار
میکنند.
مشارکتکننده زن در این رابطه گفت« :وقتی پای کرونا میاد
وسط که یه بیماریه که االن خیلی همهگیره ،خیلیا هم کشته شدن
و خیلی هم مریضی خطرناکیه ،وقتی برای همچین کسی میری
کاری کنی ،مریضی که همه ازش فاصله میگیرن ،وقتی برای این
مریض کاری میکنی ،این حس بهتری داره؛ یعنی یه جور
خوشحالی بیشتری داره و حس غرور داری» (م.)4
 .2مشکالت روانتنی
مفهوم مشکالت روانتنی نشان میدهد مشارکتکنندگان با
مراقبت از بیماران مبتال به کووید 19-دچار عالئم روانی مانند
اختالل در خواب ،سردرد و سرگیجه میشوند .آنها بیان کردند که
به دنبال مراقبت از بیمار مبتال به کووید 19-و استرسهای ناشی
از آن ،عالئمی مانند بیخوابی شبانه ،سردرد ،سرگیجه و مشکالت
پوستی را تجربه میکنند.

اختالل خواب
دانشجویان به دلیل استرسها و درگیری ذهنی از احتمال بروز
بیماری در خود یا خانواده ،شبها بهراحتی نمیخوابند .بهطوریکه
بعضی شبها تنها دو تا سه ساعت خواب مفید دارند و داروی
خوابآور مصرف میکنند.
مشارکتکننده زن در این رابطه اظهار کرد« :این استرسها
باعث شد خوابم مختل بشه .بیخوابی شدید پیدا کنم .شبها تا دو
بیدارم .صبح هم ساعت پنج و شش بیدارم .همیشه ذهنم درگیره
 ...همش درگیری ذهنی دارم که اگه بگیرم ،نمیتونم درسم رو ادامه
بدم بیام دانشگاه» (م.)7

بعد دیگر مفهوم تنشهای روانی ،درگیری ذهنی است .مشارکت
کنندگان از احتمال ابتال به بیماری در اعضای خانواده و اطرافیان با
توجه به احتمال ناقل بودن آنان به دنبال مراقبت از بیمار ،مشغلههای
ذهنی داشتند .همچنین آنان تنهایی و مشکالت بیماران و مخالفت
خانواده در مراقبت از بیمار مبتال به کووید 19-را در درگیری ذهنی
خود دخیل میدانستند .برخی از مشارکتکنندگان بیان میکردند که
از احتمال ابتال به بیماری در اعضای خانواده با توجه به وجود بیماری
زمینهای در آنان ،درگیری ذهنی دارند.
مشارکتکننده مرد در این رابطه گفت« :من بیشتر درگیریام از
این بود که خانواده خودم رو مرکز خطر میدیدم  ...مثال پدرم بیماری
زمینهای داره یا مادرم دیابت داره .من نمیتونم اطمینان بدم که اگه
مادرم مریض شد ،زنده بمونه  ...واسه همین بیشتر بهخاطر دیگران
ناراحتم» (م.)1

مشکالت نورولوژیک بعد دیگری از مفهوم مشکالت روانتنی
است؛ بهطوریکه مشارکتکنندگان بیان میکردند که بعد از کار با
بیمار کرونا ،مشکالت نورولوژیک را به صورت سردرد و سرگیجه
تجربه میکنند .آنها از احتمال ابتال به بیماری ترس داشتند و
عالئمی را به صورت سردرد و سرگیجه همراه با بیخوابی تجربه
میکردند.
مشارکتکننده زن در این رابطه اظهار کرد« :اولین بار که با
بیمار کووید 19-برخورد کردم ... ،اون شب خیلی ترسیدم که فردا
نکنه بگیرم  ...سردرد شدیدی داشتم  ...اون شب نمیتونستم بخوابم
 ...قرص خوردم و خوابیدم» (م.)2

بالندگی

مشکالت پوستی

این ویژگی نشان میدهد مشارکتکنندگان از اینکه به بیماران
مبتال به کووید 19-کمک میکنند ،احساس مفید بودن دارند و به
خود میبالند .آنها بیان کردند که با توجه به خطرناک بودن بیماری

مشکالت پوستی بعد دیگری از مفهوم مشکالت روانتنی است.
این ویژگی نشان میدهد مشارکتکنندگان به دنبال استرسهای
ناشی از ارائه مراقبت از بیمار مبتال به کووید ،19-به مشکالت پوستی
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مشکالت نورولوژیک

رحمانی و همکاران

به صورت اگزما دچار میشوند .دانشجویان عالئمی مانند آفت ،خشکی
و التهابهای پوستی را به دنبال مراقبت از بیمار تجربه کرده بودند و
دلیل آن را استرسهای محیط کار عنوان کردند.
مشارکت کننده زن در این رابطه گفت« :من معموال وقتهایی
که استرس دارم ،همیشه آفت می زنم و این خیلی زیاد شده تو
این مدت .رو پوستم تأثیر گذاشته ،خیلی خشک شده و ملتهب
شده» (م.)8
 .3خودآگاهی و توانمندی
مفهوم خودآگاهی و توانمندی بیانگر آن است که
مشارکتکنندگان با تالش و کسب اطالعات در مراقبت از بیمار
توانستند ترس و اضطراب خود را کاهش دهند .آنها بیان کردند
که با کسب اطالعات و ارتباط با بیمار هم قادر به ارائه مراقبت
اصولی از بیمار شدند و هم از خود در برابر تنشهای روانی ایجادشده
محافظت کردند .نقش مؤثر تجربه در مراقبت از بیمار و تجربه در
محافظت از خود ابعاد این مفهوم است.

تالش در مراقبت از بیمار
مشارکتکنندگان بیان کردند که با تالش ،پشتکار ،مطالعه
بیشتر و کسب مهارتهای الزم به شرایط عادت کردند و توانستند
با مراقبت اصولی از خود و بیمار ،اضطراب و درگیری ذهنی خود را
کاهش دهند.
مشارکتکننده زن در این رابطه گفت« :فهمیدم که هم از نظر
علمی و هم از نظر عملی پرستار باید مهارتش رو داشته باشه که
بتونه شرایط رو کنترل کنه .بعد به خودم اومدم و گفتم شرایط باید
کنترل بشه  ...من اولین لحظه کپ کردم .بعد رفتم یکم مطالعه
کردم  ...کمکم یاد گرفتم چجوری با مریض کرونا کار کنم و ازشون
مراقبت کنم .تو این شرایط من بیشتر احساس همدلی با بیمار دارم
و با بیمار هم بیشتر ارتباط برقرار میکنم  ...این کمک کرد استرس
خودم کمتر بشه» (م.)2

تالش در محافظت از خود
دانشجویان با تالش خود و گذشت زمان یاد گرفتند چطور از
خود و خانواده در برابر بیماری محافظت کنند .آنها آموختند با
رعایت پروتکلهای بهداشتی ،فاصلهگذاری و عدم حضور در
جمعهای خانوادگی میتوانند ترس و استرس احتمال ابتال به
بیماری را در خود و خانواده کاهش دهند.
مشارکتکننده زن در این رابطه گفت« :سعی میکنم فاصله
بگیرم از دیگران  ...بر اساس شرایط سعی میکنم حواسم جمع باشه.
دستم رو جایی نزنم و لباسم رو زود عوض کنم و پروتکلها رو
رعایت کنم  ...اینجوری استرسم کمتر میشه» (م.)4
بحث
یافته های این پژوهش نشان می دهد تجربیات دانشجویان
پرستاری در مراقبت از بیمار مبتال به کووید 19-شامل هیجانات

متناقض ،مشکالت روانتنی و خودآگاهی و توانمندی است.
تجارب مشارکت کنندگان در مطالعه حاضر بیانگر آن است که
دانشجویان پرستاری با مراقبت از بیمار مبتال به کووید،19-
هیجانات متناقض را به صورت اضطراب ،درگیری ذهنی و احساس
بالندگی تجربه کردند .نتایج مطالعات انجامشده در این راستا
نشان می دهد پرستاران مشکالت روانی را به صورت ترس ،استرس
و اضطراب در دوره همهگیری کووید 19-تجربه میکنند ].[5،22
نتایج مطالعه  kwokو همکاران ( )2020در هنگکنگ نشان داد
تقریبا همه دانشجویان ( 97درصد) درباره کووید 19-نگران بودند
و این مسئله بهشدت برنامههای روزانه آنان را مختل کرده بود
] .[23با توجه به انتظارات شغلی متفاوت ،دانشجویان سال چهارم
که به فارغالتحصیلی نزدیک میشدند ،دچار کاهش اعتمادبهنفس
شدند ].[17
تجربه مراقبت از بیماران طی همهگیری بیماری احساسات
مختلفی را ازجمله ترس ،افتخار و ارتباط با اعضای تیم به دنبال
داشت .پرستاران در این دوره به حمایتهای روانی-اجتماعی نیاز
دارشتند ] .[17،18این یافتهها با یافتههای مطالعه حاضر که در آن
دانشجویان اضطراب و درگیری ذهنی احتمال ابتال به بیماری در
خود یا خانواده را تجربه میکردند ،هماهنگ است .همچنین در کنار
این هیجانات ،دانشجویان از اینکه در این شرایط خطرناک
میتوانستند به بیمار نزدیک شوند و کمک کنند ،حس مفید بودن
و شجاعت داشتند و به خود افتخار میکردند.
مفهوم مشکالت روان تنی در مطالعه حاضر بیانگر این است
که دانشجویان با مراقبت از بیمار مبتال به کووید 19-عالئم
جسمی ناشی از مشکالت روان شناختی را مانند سردرد ،سرگیجه
و اختالل در خواب تجربه کردند .در پژوهشی که روی پزشکان
و پرستاران بیمارستانی در ووهان چین طی انتشار بیماری
کووید 19-انجام شد ،نتایج نشان داد کارکنان مراقبت های
پزشکی درجه زیادی از عالئم افسردگی ( 50/4درصد) ،بی خوابی
( 34درصد) ،دردمندی ( 71/5درصد) و اضطراب ( 44/6درصد )
را تجربه می کنند ] .[24اختالل در خواب با افزایش اضطراب و
استرس افراد مرتبط است که می توان با حمایت های اجتماعی
مناسب سبب بهبود کیفیت خواب شد ] . [4با توجه به یافته های
مطالعه حاضر که نشان می دهد اضطراب و درگیری ذهنی
اختالالتی مانند سردرد ،سرگیجه و بی خوابی را در دانشجویان
به دنبال داشت ،می توان با شناسایی اختالالت روان شناختی در
افراد آسیب پذیر و ارائه برنامه ها و پروتکل های روان درمانی به
ارتقای سالمت روان دانشجویان و بهبود عملکرد و کیفیت
مراقبت کمک کرد.
در مطالعه حاضر مشارکتکنندگان با گذشت زمان ،با کسب
تجربه در مراقبت از بیمار و محافظت از خود تالش کردند تنشهای
روانی را کاهش دهند .یافتههای مطالعهای در ژاپن که به بررسی
تجارب دانشجویان پرستاری در همهگیری کووید 19-پرداخته است،
نشان میدهد احساس تعلق و تصمیمگیری دانشجویان در این دوره
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تجربیات دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیمار کووید19-

تقویت شده است .همچنین تفکر ،ایده و درک آنان در تبدیل شدن
به پرستاران حرفهای ارتقا یافته است .آنها برای خدمت به کشور
خود و بیماران ابراز عالقه کردند ] .[25نتایج مطالعه  Schroederو
همکاران ( )2020نشان داد پرستاران بیشتر زمینه مراقبت از بیمار
مبتال به کووید 19-را پویا و نامطمئن درک میکنند .با این وجود آن
ها ابراز کردند که از بیماران مراقبت خواهند کرد .آنها بهسرعت
اقدامات بالینی خود را ارزیابی و بازبینی کردند تا پاسخگوی نیازهای
مراقبتی باشند .با وجود تغییرات ایجادشده ،آنها احساس کردند به
طور عادی میتوانند کار خود را دنبال کنند ].[18
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که یافتههای
پژوهش بر یک منطقه متمرکز شده است .مطالعاتی با نمونههای
متنوعتر از مناطق مختلف موجب دستیابی به نتایج متفاوتی
میشود .با توجه به یافتههای پژوهش ،انجام مطالعاتی در ارتباط با
سطح اضطراب دانشجویان پرستاری در مواجهه با بیماری کووید-
 19و ارتباط آن با راهبردهای مقابلهای بهکار گرفتهشده توصیه
میشود .بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،دانشجویان پرستاری از ابتال
به بیماری در خود یا خانواده میترسیدند .به نظر میرسد
دانشجویان پرستاری با دریافت مشاورههای روانشناختی قادر
خواهند بود مراقبتهایی را با کیفیت بهتر به بیماران ارائه دهند.
حضور تیمهای مراقبت تسکینی متشکل از روانشناسان و
کارشناسان مذهبی در مراکز مراقبت از بیمار مبتال به کووید19-
توصیه میشود .سیستم آموزشی دانشگاه با برگزاری دورههای
مجازی مهارت مدیریت استرس ،آموزش نحوه استفاده از تجهیزات
حفاظت فردی و رعایت نکات بهداشتی برای دانشجویان پرستاری
موجب کاهش تنشهای روانی آنان و ارتقای کیفیت مراقبت خواهد
شد .همچنین مدیران باید زیرساختهای ایمنی را تقویت کنند تا
دانشجویان و پرستاران با حداقل نگرانی از احتمال ابتال ،به ارائه
مراقبت بپردازند.
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در مواجه ه و مراقبت از بیمار مبتال به کووید 19-تنش هایی را
به صورت اضطراب ،استرس و درگیری ذهنی به دلیل احتمال
بروز بیماری در خانواده و اطرافیان و عالئمی مانند بی خوابی،
سردرد و سرگیجه تجربه می کنند .در کنار این تنش ها،
مشارکت کنندگان از اینکه قادر به ارائه مراقبت از بیمار در این
دوران هستند ،احساس رضایت داشتند و به خود می بالیدند .در
این راستا دانشجویان با کسب تجربه در مراقبت از خود و بیمار
تالش کردند تنشها را کاهش دهند و مراقبت صحیح ارائه کنند.
تشکر و قدردانی
این مقاله از طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به شماره  8765گرفته
شده است .از تمام مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بهعنوان
حامی مطالعه و از تمام دانشجویان پرستاری که حاضر به همکاری در این پژوهش شدند،
سپاسگزاری میکنیم.
تضاد منافع
نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود
ندارد.
مالحظات اخالقی
مصاحبه ها پس از تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
قبل از شروع جلسات مصاحبه ،اطالعات الزم در زمینه مطالعه و هدف آن برای
شرکتکنندگان توضیح داده شد و در صورت رضایت انجام گردید .پس از موافقت
شرکتکنندگان ،جلسات مصاحبه ضبط و پژوهشگر متعهد شد در صورت تقاضای
شرکتکنندگان در هر قسمت از مصاحبه ،ضبط را متوقف کند .به شرکت کنندگان
اطمینان داده شد برای خارج شدن از تحقیق آزاد هستند و در صورت تمایل از نتایج
مطالعه مطلع خواهند گردید.
سهم نویسندگان
نرگس رحمانی و حسین علی پور طرح مطالعه و اهداف را نوشتند .ماجده نبویان
داده ها را جمع آوری کردند .نرگس رحمانی تحلیل داده ها را انجام داد .همه نویسندگان
در انجام پژوهش و ارائه مقاله مشارکت داشتند.
حمایت مالی
ندارد.
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