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 مند ساختند.قدر خود بهرههک مرا  از نظرات گرانر   سیف اهل آاق جانی  ستاد انظر محترم جناب ااقي دکت از ا 

 جناب ااقي دکتر پورفرضی  معاونت محترم تحقیقات و فن آوري دااگشنه علوم زپشکی اردبیل امکل تشکر را دارم

کان  و  کارشناسان رادیولوژي رپستاران   دادنتش.  ي ر ی گ ی نموهنهک نهایت مساعدت را رد ط مشارکت کننده رد ژپوهش  ، زپش
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 چکیده:

تمامی سیستم هاا  بدداتاتی مامااری اا ما یار کارم. اساای ما ایا  بحاران   91بحران کووید مقدمه و هدف: 

هستندی ای  مطالعه با هدف تبیای   91ا ما یر تشخیص و مدیریا بیمااان مبتال به کووید پرسنل بدداتتی ماماری تدید

 تجااب مراقبی  بیمااان مبتال به کرورا ویروس ارجام  رفای

باتادی مشاااکا کنناد  اان ما ایا   مای با اویکارم ون ماار  وهش یک مطالعه پدید. تناسیای  پژ روش کار:

می باتدی از مصاحبه ریم ساختاا یافته عمیق جدا جمع اوا  اطالعاا   ماماری پرسنل بخش ها  بدداتتی 91پژوهش 

 استفام. تدی جدا ارتخاب مشااکا کنند ان از اوش رموره  یر  هدفمند استفام. تدی
واکنش هاا  اوارای عااطفیا شاالش هاا  مارشایا ارسااریاا  طبقه 8تحلیل مام. منجر به تکل  یر  یافته ها: 

 تدیو ارتظااا   91میدواا ا حمایاا یام یر  از تجربه مواجده با کووید ترایط محیط کاا ا ا
میتوارد به اماا. بدتار  91ما بستر بحران کووید  تجااب پرسنل بدداتتی ماماری: یام یر  از بحث و نتیجه گیری

 بحران ها  بعد  بدداتتی کمک کندی
 قبی تجااب مراا 91پدید. تناسیا مطالعه کیفیا کووید  کلید واژه:
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  مقدمه -1-1

جمعیا تا کنون ی (9191ا 9کوتی  و همکااان) مما کشوا شی  تیوع پیدا کر 9191ما سال  91کووید 

 961حدوم  9199مسامبر  ی بر اساس  زااش سازمان بدداتا جداری تا ه اساتحا تاثیر  ذاتت اا وسیعی

مراقبا از ای  تعدام بیماا ریازمند وجوم پرسنل ماماری ی (9199ا 9الکاا وهمکااان)ک امبتال ماتته اس میلیون

 کافی می باتدی

ما سراسر جدان هستندکه تحا  91کووید  مااان مبتال بهپرستااان پزتکان زیام  ما یر مراقبا از بی

خطر عفوراا کمبوم  ی پرستااان و اعضایی تیم مامان ما معرضکاا  باال  هستند و تاثیر فشاا ها  اواری

وسایل حفاظا فرم ا عدم ااتباط با خاروام. ها  خوم )با خاطر ارتقال عفورا( و واکنش ها  پرخاتگراره 

اهمیا منابع ارساری بخش بدداتا و مامان و رقش کلید   ی(9199ا 3)تاهریاایرام و همکااانبیمااان هستند 

ای   9191ردااکااان ای  حوز. می باتدی  ما سال ما حفظ و تسعه سالما جامعه موام توافق تمامی مسا ا

تعدام بسیاا زیام  از افرام جامعه اا ما یر کرم.  9199ویروس ما کشوا ایران تویع پیدا کرمی تا بدم  ما. 

هستندی ای  واحد  91مبتال به کووید  اسای واحد ها  مختلف بدداتتی ماماری ما یر ااائه مراقبا به بیمااان

 مختلف بیمااستاری ما جمله اواژارس بخش ها  ویژ.ا بخش ها  تصویر برما  ویییی اساتامل بخش ها  

  ی(9191ا 5ا مورگ و همکااان9199ا 4)کالکاا وهمکااان

با شالش ها  منحصر به و تیم بدداتتی ماماری ما ااائه مراقبا به ای  مسته از بیمااان با ترایط ویژ. 

پرسنل بدداتتی ماماری ما فرم اسای ا کرورایی یک تجربه منحصر به فرم  اوبرو می توردی مراقبا از بیما

وسایل حفاظا تخصیا عدم ااتباط با خاروام. خوم به خاطر پشگیر  از ارتقال  خطر عفوراا کمبوم رضمع

                                                 
1  Ciotti et al 
2 Kalekar et al 
3 Shahriarirad et al., 
4 Kalekar et al 
5 Dong et al 
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ا کاویل و 9199ا 9ا لویس و ماال9199ا 9)جوا ی و فریدل عفورا و واکنش ها  پرخاتگراره بیمااان هستند

ااائه از  به خطرا  موجوم ما محیط ها  بیمااستاری بعضی از اعضایی تیم مامان با توجه(ی 9199ا 3همکااان

 پرمازرد سرباز میزرد و برخی میگر ماوطلباره به مراقبا از ای  بیمااان می 91مبتال به کووید  بیمااان  بهمراقبا 

مامان ما حفظ و توسعه سالما جامعه منابع ارساری بخش بدداتا و  رقش کلید  ی(9191ا 4)کوللی و همکااان

 موام توافق تمامی مسا ارداکااان ای  حوز. می باتدی 

می توارد به تناخا بدتر تجاابا ترس هاا رقاط قو  و ضعف ااائه و پزتکان  پرسنلا پرستااانتناسایی تجااب 

بررامه  بهمیتوارد وم تومی و یک باعث توم که حمایا ها  مناسبی بر او  مراقبی  ارجام توم و م مراقبا 

تکاا کرمن آایز  مناسب برا  بسیج ریرو ها ما بحران ها  بعد  کمک کنند. باتدی هدف از ای  تحقیق 

 .اسا 91ما طول بحران کووید   91تجربه مراقبی  بیمااان مبتال به کووید 

 

 هدف کلي:  2-0

 5ناسی اویکرم ون مار  به اوش پدید. ت 91-تبیی  تجربه مراقبی  بیمااان مبتال به کووید 

 اهداف اختصاصي 3-0

  تبیی  تجربه پرستااان ما مراقبا از بیمااان مبتال به کرورا ویروس ی9

  تبیی  تجربه پزتکان ما مامان بیمااان میتال به کرورا ویروس ی9

 وژ  از ااائه مراقبا به بیمااان مبتال به کرورا ویروستبیی  تجربه کااتناسان اامیول ی3

 

                                                 
1 Jorge & Fridell 
2 Lewis & Mulla 
3 Cavli et al. 

4 Kollie et al. 
5 Van Mann's approach 
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 سواالت پژوهش 4-1

 شگوره اسا؟ تجربه پرستااان ما مراقبا از بیمااان مبتال به کرورا ویروس ی9

 شگوره اسا؟ تجربه پزتکان ما مامان بیمااان میتال به کرورا ویروس ی9

 شگوره اسا؟ وژ  از ااائه مراقبا به بیمااان مبتال به کرورا ویروستجربه کااتناسان اامیول ی3
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 دوم:فصل 

 مباني نظري پژوهش
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 متون: بر مروري و پژوهش چهارچوب -0-2

 بخش مای باتدمی موجوم امبیا  بر مروا  و پژوهش کنند.هدایا فلسفه بخش مو تامل فصل ای 

مطالب  امامه مای توممیبیان  محتوا تحلیل اویکرم فلسفی مباری سپس و کیفی پژوهش پااامایم ابتدا رخسا

 یاسا تد. پرماخته موجوم متون مروا به ردایا ما و تد خواهد ااائه 91مرتبط با کووید 

 پژوهش: کنندههدايت فلسفه -0-0-2

 یمتفاوت ها اوش از پرستاا  اتته موامتوجه ها پدید. مطالعه منظوا به پرستاا  پژوهشگران

 مهندا پاسخ آن به باید پژوهش ارجام به  یر تصمیم هنگام ما پژوهشگران که سؤالی اولی ی رمایندمی استفام.

 تمامی( 9193ا 9)هول و  و ویلر اسا؟ کدام موامرظر مفدوم مطالعه برا  مناسب اویکرم که اسا ای 

 اویکرم روع ارتخابی توممی  فته پااامایم آن به که هستند استواا خاص فلسفی ها مید ا. بر هاپژوهش

 ی(9198ا 3ا فلیک9193ا 9جامبرایان و همکااان  ماام بستگی پژوهش پااامایم و پژوهش سؤاال  به پژوهش

 تعریف بینیجدان و (9191ا 5)پولیا و بک مید ا. مدل یا  الگو عنوانبه که اسا یوراری واژ. 4پااامایم

 اولی  برا  واژ. ای  یاسا جدان ها پیچید ی به رسبا کلی مید ا. رگربیا پااامایمی (9199ا 6)فاسا اسا تد.

                                                 
1 Holloway & Wheeler 

2 Chamberlain-Salaun et al. 

3 Flick 

4 Paradigm 

5 Polit & Beck 

6 Fawcett & Desanto-Madeya 
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 ا3تناسیهستی مباحث تامل پااامایم ی(9189ا 9)کوه  تد  رفته کاا به( 9189) 9کوه  توسط باا

 (ی9191ا 6)پولیا و بک باتدمی  5تناسیاوش و 4تناسیمعرفا

(ی هستی) وجوم مطالعه از اسا عباا  و اسا  بومن معنا  به  1ارتو یوراری کلمه تناسیهستی

ا هولو  و 9198ا 8)بندا مهدمی پاسخ شیسا واقعیا ماهیا و شیسا واقعیا رظیر سؤاالتی به تناسیهستی

 آن ما که توممی محسوب فلسفه ها تاخه از یکی و بینیجدان موم بخش تناسیمعرفای (9193ا 1ویلر

 معنایی ما تناسیمعرفای  یرممی قراا موامپژوهش معرفا و عمناب محدومیاا مامنها ماهیاا شون مباحثی

 سؤاالتی به تناسیمعرفای مهدمی قراا مطالعه مواماا  ارساری و تجربی علوم که توممی اطالق مارشی به خاصا

 مهدمی پاسخ مهد؟می تشکیل اا ما مارست  شیز  شه و ماریم؟می اا شیزها از بعضی ما «شگوره» و «شرا» رظیر

 تواریممی ما اساساً آیای اسا تناسیمعرفا ها سؤال فلسفیا ها سؤال تری بنیام  ی(9193ا 91)هول و  و ویلر

 تناسمامی هساا خااج جدان ما که طواهمان آن بداریم کجا از تناسیم می اا شیز  ا ر بشناسیم؟ اا شیز 

 اساسی تغییرا  فلسفها و زرد ی بینیادانج ما فوقا سؤال از یک هر به جواب اسا؟ ممک  آیند. تناخا آیا

 معرفا ظرفیا و حدوم تناخاا مسئله به اا تالتشان از مدمی بخش فالسفه ملیلا همی  بهی کرم خواهد ایجام

رظر  و همکااانا ) مامرد اختصاص کرم ماوا  خااج جدان و حقیقا ماباا. بتوان که هاییمالک و آممی

 بینیجدانی ماتا خواهد پی ما اا پااامایم و بینیجدان روع مو قیقاح و واقعیا به رسبا رگرش ی(9318

                                                 
1 Cohen 
2 Cohen 

3 Ontoligie 

4  Epistemology 

5 Methodology 

6 Polit & Beck 

7 Onto 

8 Bender 

9 Holloway & Wheeler 
10 Holloway & Wheeler 
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 اسا کیفی ها پژوهش پایه که   راییطبیعا بینیجدان و اسا کمی تحقیقا  اساس که   راییاثبا 

 ی(9194ا 9)پاااهو

ی ااردم قراا پیوستاا ارتدا  مو ما که  رفا رظر ما پیوستاا  صوا به توانمی اا فوق بینی موجدان

 ها اا. بیارگر تندا بلکه پنداتاا راماسا یا و ماسا مطلق طوابه توانرمی اا هاآن از یک هر عقاید و هامید ا.

 پااامایم به توجه اویکرما روع ارتخاب هنگام ما ی(9193ا 9)هول و  و ویلر اسا جدان به هاآن رگریست  متفاو 

 بر مبتنی تناسیاوش ارتخاب زیرا ا(9318و همکااانا  رظر ) اسا ضروا  هاآن ها اوش و مفروضا  و

 پااامایم مو تحا تحقیقا  پرستاا ا اتته مای (9193ا 3)جامبرایان و همکااان اسا مارست  و مارش ماهیا

 پرماخته  راییاثبا  پااامایم به اختصاا طوابه ابتدا بخش ای  مای توممی هدایا 5 راییطبیعا و 4 راییاثبا 

 ی یرممی قراا موامبحث مطالعه ای  کنند.هدایا فلسفه عنوانبه  راییطبیعا پااامایم سپس اتوممی

 گرايي:اثبات پارادايم -2-0-2

 بوما آزمومن و مشاهد. غیرقابل اا آرچه هر و بوم  راییاثبا  مارشمندان مید ا. 9161 سال از قبل

ا 6)پولیا و بک  رفامی ارجام کمی اویکرم با هاهشپژو تمامی موا.ا ای  مای رداتتند قبول علم عنوانبه

 فرض ای  بر ی ای  پااامایم بوم هامهه برا  غالب پااامایم  راییاثبا  اعلوم سایر مارند هم پرستاا  ما ی(9191

 نیعی صوا به فرهنگی و اجتماعی تاایخیا زمینه از فااغ اا هاآن توانمی و بوم. ثابا هاواقعیا که اسا استواا

 که اسا شیز  فقط واقعیا معتقدرد آن پیروان که اسا فلسفی مکتب  راییاثبا ی کرم  یر ارداز. و مشاهد.

 واقعیا اهستند معتقد  رایاناثبا ی باتد مشاهد. قابل ریز و ماام وجوم خااج عالم ما و توم مید. ششم با

 محقق عملکرم مید ا. ای  ما ی(9389انا پرویز  و همکاا) کنندمی مشاهد. اا آن که اسا کساری از مستقل

                                                 
1 Parahoo 

2 Holloway & Wheeler 

3 Chamberlain-Salaun et al. 
4  Positivism 
5 Naturalism 

6 Polit & Beck 
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 تحقیق اوشی رداام تحقیق ها یافته بر اثر  هیچ و  یرممی قراا موامتحقیق که اسا شیز  از مستقل

 ردایی هدف و اسا قیاسی آن ما استدالل فرآیند و کمی تحقیق اوش آن با متناسب و مید ا. ای  از برخاسته

 تأثیر  راییاثبا  اینکه اغمعلیی (9191ا 9)پولیا و بک اسا مطالعه ما آمد.مسابه ها یافته تعمیم آن

  هاپدید. از بعضی  یر ارداز. ما کمی اویکرمها  راتوارایی اما اساا ماتته علمی ها پیشرفا ما فراواری

 رستاا پ و ارساری اجتماعیا علوم مارشمندان از بسیاا  موامپذیرش کیفی اویکرمها  تا  رمید موجب ارساری

 قو  بسیاا  رایاره ارسان مید ا. یک از پرستاا  حرفه که آرجااز ی(9389پرویز  و همکااانا )  یرم قراا

 ا هپدید. موام ما آن سؤاال  به پاسخگویی برا   رایاره اثبا  ها پااامایم از استفام. تندا لذا اسا برخواماا

 استفام. هاپدید. تبیی  جدا پرستاا  ما ریز  راییطبیعا مپااامای از بنابرای ی کندرمی کفایا حرفه به مربوط

 تفصیلبه ذیل قسما ای  ما باتدامی  راییطبیعا حاضر مطالعه بینیجدان کهای  به توجه بای توممی

 یتوممی مام. توضیح باا.ماای 

 گرايانه:طبیعت پارادايم -3-0-2

 اساس کارای تد آغاز 9وبر و کارا ها روتته با  رائیاثبا  ضد جنبش عنوان به  رائیطبیعا پااامایم

 از فراتر شیزیک ماک کارا اعتقام بهی برم سؤال زیر تومامی مید.  مکااتی عینک با که  ورهآن اا واقعیا

 آن ما ارساری اوابط که زماری خصوصاً یریسا واقعیا عی  توممی مشاهد.که  شیز هر و اسا شیز آن مشاهد.

 ارجام برا  اصلی جایگزی  سیستم یک  رائیطبیعا پااامایم ی(9199ا 3و همکااان یزل)اسپی باتد ماتته مخالا

 افرام از ا ساز. بلکه ربوم. ثابا ردام یک واقعیا  رااطبیعا محقق برا ی باتدمی پرستاا  ما تحقیقا 

 اسا ممک  هاآن از سیاا ب ها ساز. و ماام وجوم زمینه یک ما واقعیا باتدامی تحقیق ما کنند.ترکا

 ها اوشی باتدمی ساز اا پرستاا   رگر کل فلسفه با کیفی مطالعه ها اوش و پااامایم ای ی باتد ماتته وجوم

                                                 
1 Polit & Beck 
2 Kant and weber 

3 Speziale et al 
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 ها پیچید ی ااسا واقعیا  از ترکیبی حقیقا و رداام وجوم واحد حقیقا یک کهای  بر تأکید با کیفی تحقیق

 او برا  اا حقیقا فرم هر تجربیا  و بوم. هاارسان تجربیا  کشف مربال به اوش ای  یکنندمی  توصیف اا ارسان

 فاصله که اسدمی حداکثر به زماری مارش که اسا استواا فرض ای  بر  راییطبیعا پااامایمی آواردمی وجوم به

 تعامل حاصل  رائیطبیعا مطالعه ها یافته ماواقعی برسد حداقل به مطالعه ما کنند انمشااکا و محقق بی 

     ی(9111 9ا استروبا و کااپررتر  9191ا 9)پولیا و بک باتدمی کنند انمشااکا و محقق بی 

 امااکا  پایه بر واقعیا ردااما وجوم مجرم واقعیا یک که اسا استواا بینیجدان ای  پایه بر کیفی اویکرم لذا

 زمینه یا موقعیا آن ماخل ما فقط ماریممی ما آرچه و کندمی تغییر زمان طی ما و بوم. متفاو  تخص هر

 خاصا ها موقعیا ما مرمم خوم که اسا مبنی ای  بر کیفی تحقیق ارجام اساسی باتدمی معنی مااا  خاص

 پژوهشگر بنابرای  یهستند مااا اا خوم زبان به و خوم احساسا  و تجربیا  توصیف و تحلیل برا  موضع بدتری 

)پولیا و  کند کشف هاآن مید زاویه و مید ا. از اا هاپدید. تواردمی افرام تجربیا  ا مری ما تدن واام با تندا

 شند اره واقعیا پااامایم ای  ما مامجموعا (ی9191ا 3ا میریان یجرینیر 9111ا استروبا و کااپررتر  9191بکا 

 فرایند از هایافته و ماام لتعام مطالعه تحا افرام با محقق تومامی تناخته اتخاص وسیلهبه و اسا ذهنی و

 که اسا تحقیقی کیفی تحقیقی هستند مطلوب و اجتنابغیرقابل هااازش و ذهنیا و آیند می وجوم به تعاملی

 مختلفیا پژوهش اویکرمها  ی(9383مهقان ریر  و همکااانا ) توممی مربوط  رایارهطبیعا اویکرم به غالباً

 مااا  کیفی اویکرمها  تمامی البته ا( 9199ا 4)اسپیزلی و همکااان دآینمی تما به کیفی تحقیق زیرمجموعه

 آن که هستند افرام  مید ا. از خاصا پدید. یک از ماک به اسیدن مربال به هاآن همه و هستند مشابدی هدف

 پاسخ او پژوهش سؤال به که اا اوتی اسا الزم محقق اما  ی(9113ا 5)کااپنتر و استروبا کرمرد تجربه اا پدید.

 موام ما که ییهاموقعیا مای ماام پژوهش سؤال به بستگی کیفی پژوهش اوش ارتخابی مهد تشخیص مهدامی

                                                 
1 Polit & Beck 
2 Streubert-Speziale & Carpenter 

3 Merriam & Grenier 

4 Speziale et al 

5 Carpenter & Streubert 
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پدید.  ی(9311یا)ابراهیم ماام کاابرممطالعه پدید. تناسی  مربوط به تببی  تجربه اسا حیطه یا موضوع

)ویس پرمازم می اکا کنند انتجااب مشا تبیی  و کشف به که اسا کیفی اویکرم ها اوش از یکی تناسی

  ی(9111ا 9ا فوام  مام تروما 9193ا 9مرام  و همکااان

ی باتدمی پژوهش آن سؤال روع اساس بر مطالعه هر ما پژوهش اوش ارتخاب که  فا باید ماردایا

 حققم اینکه به توجه با لذا بوم 91تببی  تجااب مراقبی  بیمااان مبتال به کووید  حاضر پژوهش اصلی سؤال

 هدف به توجه با وارتخاب تد   کیفی اویکرم بوماتجااب مراقبی   تبیی  مربال به که بوم سؤالی به پاسخ ماصدم

 یتد  رفته کاا به محقق توسط پدید. تناسی اوش تجااب تبیی 

 

 تحقیق: موضوع پیرامون اساسي و مهم هايپارادايم -2-2

 ما ووهان شی   زااش تد اا  از خاروام. کرورا ویروسداتیوع یک بیما ا 9191اواخر مسامبر سال         

 کرمرد آغاز اا مشترکی همکاا  شینی مقاما  همرا. جداری به بدداتا سازمان  ی(9191ا 3)هووارگ و همکااان

ی (9191)او  و همکااانا  تد رامگذاا   Novel Corona Virus (2019-nCoV) رام به بیماا  عامل و

که براساس اطالعیه ها   تاثیر خوم قراا مام وا  یک پاردمی سراسر جدان اا تحاصبه  ای  ویروس سریعا

( رفر و 491189198ا شداا میلیون) 9191می  99سازمان بدداتا جداری آماا مبتالیان ما کل جدان تا تاایخ

می رفر  69133رفر وآماا فو  تد ان 9919161رفر و ما ایران آماا مبتالیان قطعی  9839919تعدام تلف تد ان 

ماصد 9اما می توارد با میزان مرگ و میر  یک بیماا  برطرف تورد.   حام اساا 91کووید اباتد ی به طوا کلی

کشند. باتد؛ مرگ ما افرام با ترایط سنی باال و مااا  بیماا  ها  مارند سرطانا میاباا فشاا خون وییی محتمل 

                                                 
1 Vaismoradi 

2 Forman & Damschroder 

3 Huang et al. 
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ما ترایط حام بیماا  ممک  اسا ما اثر آسیب  .(9191ا 9ا شان و همکااان9191)هووارگ و همکااانا  تر اسا

عالیم اولیه   ای   ی(9191ا 9)کاماتا و همکااان به آلوئوالا و رااسایی پیشرورد.   تنفسی منجر به مرگ توم

  تکل حام بیماا  با تنگی رفس تروع می توم کهی سندام همارند عالیم سرماخوام ی و سرفه خشک می باتد

یی کلیه و یا رااسایی قلبی و رااسا میسترس حام تنفسیا همچون عااضه هایین اتباع خون با کاهش اکسیژ

و  PCR-RT4ی برا  تشخیص بیماا  از تسا (9191ا 3)استرای  و همکااان حتی مرگ بیماا محتمل اسا

له حام استفام. می تومی البته ما مرح رازوفاارکسا اواوفاارکس و ترتحا  تراتهرموره برماا  از ترتحا  

ی ای  بیمااان باید ما (9191ا 6)ا  و همکااان قفسه سینه ریز قابل تشخیص می باتد SCAN-CT5تنفسی با 

برا  بیمااان  ی(9191ا 1)خو و همکااان قررطینه بستر  تورد و هوا  محیط باید با فشاا منفی تدویه  رمم

اوش ارتقال ای  بیماا  ما ارسان به  رممیمااا  ترایط حام تنفسی باید اکسیژن اضافی با ماسک صوا  تجویز 

و یا  تندا اوش کنترل آن قررطینه خارگی یوسیله قطرا  تنفسی وارتقال از طریق لمس محیط آلوم. می باتد

از رظر اپیدمیولوژ  سرعا  ی(9191)خو و همکااانا  قطع زرجیر. ارتقال می باتد فاصله  ذاا  اجتماعی با

بر اساس  ی(9195ا 8)لیو و همکااان با به بیماا  ها  وا یرماا میگر باالساارتقال و تیوع ای  بیماا  رس

ها  سازمان بدداتا جداری بعد از افزایش طوفاری مواام جدید ابتال به ای  بیماا  ما ووهان شی  از تاایخ آماا

 فا آ اهی ورسبا به اوزها  قبلش اورد رزولی ماتا که می توان رتیجه  ر تعدام مبتالیان 9191فوایه  93

همه  یر می توم باعث کاهش اورد  یبدتر می توارد ما زماریکه یک بیماا  ما جمعیا ارسار رگرش باالتر و

 ما کناا اقدام بدداتتی واکسناسیون تدیدا باعث کاهش تیوع ای  بیماا  تد. اسای  ی افزایند.   تیوع  رمم

                                                 
1 Chan et al. 

2 Kamate et al. 

3 Austrian et al. 
 واکنش زنجیره ای پلیمراز4 

 توموگرافی کامپیوتری5 

6 Ai et al 

7 Xu et al. 
8 Liu et al. 
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 مروري بر متون - 3-2 

ارد حساسیا رظر  محقق و لزوم ارجام مطالعه کمک کندی بر اساس ما تحقیقا  کیفی مروا متون میتو

 ,pubmed, google scholar, ovid, science directمروا متون ما مسترس ما پایگا. اطالعاتی 

iran medex و پایان رامه ا  اتمام یافته با کلید واژ. فااسی: مطالعه کیفیا پدید. تناسیا همه  یر  ااائه

 ,qualitiative research, coronavirus, outbeark, covid 19  و کلید واژ. مراقبا و پرستاا

health care provider  مطالعه اینجا  زااش شداا  تعدام ارجام تدی 9199تا  9111جستجو  از سال

 میشومی

م  فکر میکنم که یک فرم کثیف ما جدان  "تحا عنوان  9191ما مطالعه اامتاا  و همکااان ما سال  ی9

با هدف براسی تجربه پزتکان و پرستااان مبتال به کرورا ویروس به اوش کیفی ارجام  رفای جدا جمع  "مهست

فرم تیم مامان ارجام  رفای مصاحبه به مد   1اوا  اطالعا  از اوش مصاحبه ریمه ساختاا یافته با مشااکا 

تدی شداا طبقه به مسا امدی  مقیقه طول کشید و از اوش ارالیز تماتیک جدا تحلیل اطالعا  استفام. 11

طبقه یک مراقبا از افرام میگر ما لحظا  حساسا زرد ی ما لحظا  ترسناک و اومنتیکا ماک قضاو  و 

افتاا  با ارگا ارکاا وتخمی  کم تر از حد ممک  تد  بیماا  توسط سازمان های ما ردایا مقاله رتیجه  یر  

 محافظا کندیرسنل خوم کرم. که باید سیستم ها  بدداتتی ماماری از پ

تجااب پرستااان ما زمینه حفاظا از خوم ما "مطالعه با عنوان  9199صفاا  و همکااان ما سال  ی9

رفر  96اوش تحلیل محتوا بر او   به مطالعه کیفی ارجام مامردی  " 91 -هنگام مراقبا از بیمااان مبتال به کووید

استفام. از رموره  یر  هدفمند ارتخاب رموره ها جدا بوم  فااز پرستااانا سرپرستااان و سوپروایزاان ارجام  ر

تد. ها  عمیق ریمه ساختاا یافته ما قالب تجربه رگاا  استفام.  مصاحبهجدا جمع اوا  مامها از  ا تد. بوم

و مشکال  ایمنی  "حفاظا ساختاا  " "حفاظا فرم  "تحلیل مام. ها منجر به ایجام سه مضمون تامل ی بوم
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ی محقیق رتیجه  یر  کرم. بومن که مدم تری  مغدغه پرسنل حفاظا فرم  خوم بوم. که سیسا پدیداا تد

  (9191ا 9)صفر  ی همکااان ماتته باتندها  سالمتی باید به موام توجه کافی 

تجربه زیسته پرستااان بخش کرورا از  "با عنوان  9191مطالعه توسط مرامزام. و همکااان ما سال  ی3

با هدف فدم بدتر تجربه پرستااان بخش کرورا از ماهم تندیگی  "حی  ارجام وظیفه سازماری میسترس اخالقی ما

اخالقی ارجام  رفای پژوهش حاضر به اوش کیفی ارجام  رفته بوم جدا جمع اوا  مام. از اوش مصاحبه ریمه 

اعایا اصول اخالقی و ام. منجر به ایجام سه طبقه خطاهاا عدم ساختاا یافته عمیق استفام. تد. بومی تحلیل م

 (ی9191ا 9)مرامزام. و همکااان تخصیص رامناسب مسئولیا و صالحیا ها تد. بوم

ما سال  91مطالعه توسط لویس و همکااان تحا عنوان تجااب پرسنل اامیولوژ  ما بیماا  کووید  ی4

دا تحلیل مام. به اوش کیفی ارجام  رفای ج  91با هدف تناسایی تجااب پرسنل اامیولوز  ما کووید  9199

تحلیل مام. منجر به تکل از اوش تماتیک استفام. تدی تش پرسنا اامیولوژ  ما ای  مطالعه ترکا ماتتندی 

 یر  سه تم تحا عنوان  رمش کاا وعملیا  جدیدا تاثیر بر افا. و ارعطاف پذیر  اامیولوژ  به مسا امد. بومی 

 بحران ماتتند باید ما بحران بعد  از ان استفام. کرممحقق اتاا. ماتتند ما تجااب که پرسنل ما طول ای  

  (ی9199ا 3)جواجی و فریدل

رتایج مطالعا  رشان می مهد که ثبا تجااب پرسنل بدداتتی ماماری از بحران به بخصوص از بحران ها  

به عدم  فاا یر می توارد رقش بسیاا مدمی ما مدیریا بحران کنوری و برحران ها  ایند. ماتته باتد با توجه

با توجه به  هامااستانیبمدیریا ارجام مطالعه مشابه ما استان اامبیل لزوم ارجام ای  مطالعه مو شندان می تومی 

 حمایا و حفاظا کافی از پرسنل خوم به عمل اواردی توارندیمرتایج ای  مطالعه 

 

 

                                                 
1 Saffari et al 

2 Moradzadeh et al 

3 Jorge & Fridell 
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 مواد و روش پژوهش
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 روش انجام پژوهش: 0-3

 اوشی اسا تد.تدوی  اخالقی مالحظا  و پژوهش ها محدومیا پژوهشا اوش با اابطه ام فصل ای 

 اوش پژوهشا محیط پژوهشا ما کنند انترکا مشخصا  آنا ارتخاب مالیل و پژوهش روع تامل پژوهش

 م.اما تحلیل و تجزیه عملیاتی فرآیند هاامام. تحلیل و تجزیه اوش هاامام. آوا جمع اوش  یر ارموره

 یباتدمی هامام. اعتباا و علمی مقا و رظر  حساسیا

 نوع مطالعه: 2-3

 با و پدید. تناسی اوش به91-باهدف تبیی  تجربه مراقبی  بیمااان مبتال به کووید  حاضر مطالعه

 ی رفا ارجام ون مار  اویکرم

 طرح مطالعه : -3-3 

پدید. تناسی تفسیر  به  کرم. اسای پژوهش حاضر اا هدایا ون مار  به اوشتناسی تفسیر  پدید.

بوم. و ماک بیشتر  اا از پدید. فراهم مربال توصیف و تنفسیر پدید. موام مطالعه یا تجااب مشااکا کنند ان 

جایگا. مناسبی ما تحقیقا  پرستاا  ماام و مااا  مزایا پدید. تناسی   فراوان هابحث باوجوممی سازمی 

  باال  جدا طراحی مطالعا ا یک ریپذارعطافدا توصیف پدید.ا : اوش حساس جازجملهمتعدم  هسا 

 ماامی  هاد.یپدو  هامام.اوش سام. جدا توصیف 

 تش مرحله ذیل اسای ون مار  تاملرم اویک 

او  آوامن به پدید./تجربه موام مطالعه که به طوا جد  موجب عالقمند  پژوهشگر تد. و به کشف مریا  

 سازم موام رظر متعدد می
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 ها  پرماز  مام.کنند ان و اجتناب از مفدومکاوش ما تجااب زیسته ترکا ی9

 کند تأمل و اردیشه ما مضامی  اساسی که پدید. اا توصیف می ی9

 توصیف پدید. از طریق هنر روتت  و بازرویسی   ی3

 موام مطالعه  د.ی/ پدیبه تجربه زرد  لیو متما  حفظ اابطه قو ی4

 وسیله تفکر ما موام اجزاایجام توازن ما زمینه پژوهش به  ی5

 جامعه آماري، روش نمونه گیري، حجم نمونه -0-3

مااان کرورایی ما بیمااستان ها  کنند. از بی کلیه پرسنل بدداتتی ماماری مراقباجامعه پژوهش 

 یر  مبنتی بر هدف استفام.  تدر اامبیل اسای جدا ارتخاب مشااکا کنند ان از اوش رموره یمواتی مامارآ

زن(ا مو رفر پزتک )یک رفر مرما  پرستاا )شداا مرما شداا 8 ی یر  تا اسیدن به اتباع امامه یافا ورهتدی رم

یک رفر زن( هفا رفر پرسنل اامیولوژ  )شداا مرما سه زن( از بخش ها  مختلف بیمااستاری ما ای  تحقیق 

تا  9ندی سابقه کاا  پرستااان سال( قراا ماتت 39سال )میارگی   51 -95مشااکا ماتتند که ما محدوم. سنی 

 سال بومی 98

 معیار هاي ورود و خروج از مطالعه: -5-3

 معیااها  واوم به مطالعه تامل مواام ذیل اسا: 

 تمایل به ترکا ما مطالعه ی9

 تاغل بومن ما بخش کرورا ی9

 ما موام تجااب مرتبط با بیماا  توارایی صحبا ی3

 معیاا خروج تامل

 مطالعه و مصاحبه ها بومی  عدم تمایل به امامه ترکا ما ی9
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 :پژوهش محیط -6-3

 بیمااستان ای  بر آموزتی سیستمی اامبیل بوم تدر تامل تمامی مراکز اموزتی ماماری بدداتتی پژوهش محیط

 ی ماتتند حضوا بخش ما پزتکی و پرستاا  مارشجو  بوم حاکم ها

 

 روش گرد آوري اطالعات -7-3

معتقدرد؛  9  مام. ما مطالعا  با اویکرم کیفی هستند پولیا و بکآواجمعمصاحبه و مشاهد. مو اوش مرسوم 

ما ای  (ی 9191ا 9)پولیا و بک ها ما تحقیق کیفی هستندمام.آوا  منبع جمع  یترجیااها  عمیق مصاحبه

ی اوش اصل عنوانبهی ما کناا مصاحبه بوم 3ساختاا ریمه عمیق مصاحبه ا هامام.  آواجمعمطالعه اوش اصلی 

ما مصاحبه ها سعی خواهد تد ما ابتدا از سواال  باز و  تدی ز استفام.  مام. از یامماتا ما عرصه ریآواجمع

 تدی به عنوان مثال: ااب مشااکا کنند ان استفام. ما امامه از سواال  هدفمند برا  کاوش ما تج

 دخواهشمدم ما موام رحو. ااائه مراقبا به بیماا  کرورا به ما توضیح مهی ی9

 ما لحظاتی که ما بیمااستان کاا میکریدا مشغولیا ذهنی تما شی بوم؟ به شی فکر می کرم ؟ ی9

 ما موام سختی ها و رگراری ها  خوم ما مراحل کاا خوم صحبا ک ی  ی3

مصاحبه ها تا زماری امامه خواهد یافا که پژوهشگر به اتباع مام. ها اسید. و به یک تصویر جامع از  ی4

 ننند. از بیماا کرورایی مسا یابدی تجربه پرسنل مراقبا ک

 

 

                                                 
1 Polit and Beck 
2 Polit & Beck 

3 Semi- structured interview 
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 ها:داده استحکام و صحت -7-3

تومی ها توصیف می  مارند صحا یا استحکام مام.هاواژ.  پژوهش کیفی با هامام.و پایایی  اعتباا

ا اسپیزل و 9194ا 9)پولیاا بک اردکرم.ها ااائه .   مختلفی اا ما جدا صحا مامهااوش رظرانصاحب

ا قابلیا 4  کیفی بر اساس شداا معیاا مقبولیاهاپژوهشصحا ی (9194ا 3ا ایلو و همکااان9199ا 9همکااان

  ی(9185ا 8)لینکون تومیمبراسی  1و اعتمام 6ا تائید پذیر 5ارتقال

 

 :(اعتبار) مقبولیت -0-7-3

 تری مدم از یکیی اسامام. ها  صحا از کنند اناستفام. و پژوهشگر اطمینان بیارگر اعتباا یا مقبولیا

 سعی پژوهشا اعتباا افزایش ااستا  ما پژوهشگر اساا موضوع با طوالری ما یر  اعتباا ایجام برا  هااوش

 مصاحبه الزمه که فضایی و اابطه آن تا رماید برقراا کنند انترکا با رزمیک تعامل و مناسبی ااتباط تا رموم

)حدوم یک ریم  تد مام. تخصیص هامام. آوا جمع داج کافی زمان همچنی ی  رمم فراهم اسا عمیق و آزام

  سال(ی

 مای بوم همکااان و کنند انمشااکا با هایافته کرمن براسی هاایافته اعتباا تضمی  برا  میگر اوش

 کنند انمشااکا اختیاا ما اولیه کدها  با همرا. مصاحبه مت  از بخشی اکنند انمشااکا توسط کرمن شک

 مواقع اکثر مای تد مقایسه کنند.مشااکا رظر با هاامام. از تد. مستخرج ها اید. سنخیا زانمی و  رفا قراا

 کرمارمی ایجام قرابا حس کنند انمشااکا ازرظر که مواام  و تدمی تائید کنند.مشااکا رگا. از محقق رظر

                                                 
1 Polit & Beck 

2 Speziale et al 

3 Elo et al. 

4 creditability 

5 transferability 

6 conformability 

7 dependability 
8 Lincoln 
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 مت  همکااانا توسط بازرگر  مای تدمی مایافا کنند انمشااکا تائید مجدماً  و  رفامی قراا بازرگر  موام

 اا هامام. وتحلیلتجزیه جریان تا  رمید ااائه پژوهش همکااان به تد. پدیداا طبقا  و کدها همرا. به هامصاحبه

 مجدماً  محققا و همکااان بی  رظراختالف وجوم صوا  ما و رمایند اظداارظر هاآن صحا موام ما و براسی

  یفا رمی صوا  محقق توسط تحلیل

 تا کند استفام.( عرصه ما یامماتا و مصاحبه) مام. آوا جمع اوش مو از کرم سعی همچنی  پژوهشگر

 ما اا یامآواهایی مداوم طوابه هامام. تحلیل با زمانهم محققی توم پژوهش ها یافته اعتباا افزایش موجب

 افزایش جدای روتامی یامماتا ترشهمف ما  یر رموره فرایند و هم به طبقا  ااتباط کدبند ا رحو. موام

 تحصیال ا و کاا سابقه جنسا س ا رظیر متغیرها  ازرظر تنوع حداکثر با کنند انمشااکا تا تد سعی اعتباا

 فقط اطالعا " مارند جمالتی بیان با تد سعی همچنی ی کند کمک هامام. اعتباا افزایش به تا تورد ارتخاب

 از اسمی هیچ" و "رداام مسترسی اطالعا  به پژوهشگران جزبه کسهیچ" ا"توممی استفام. تحقیق ای  برا 

 یتوم جلب مصاحبه ارجام برا  اا کنند.مشااکا اعتمام ا"تد رخواهد برم. تما

 

 اعتمادپذيري:-2-7-3

 پایایی و ثبا  بیارگر و اسا کمی ها پژوهش ما پایایی معامل کیفی ها پژوهش ما اعتمامپذیر 

ا 9پولیاا بک)  یرممی صوا   حسابرسی طریق از اعتمام قابلیای اسا مشابه ترایط و زمان طول ما هامام.

ی باتد حسابرسی قابل میگران توسط تا تد مام. ترح مبسوط طوابه پژوهش مراحل مطالعه ای  مای (9194

 یمهد قراا قیقتح براسی موام اا پژوهش ارجام فرایند و هامام. تا تد خواسته خااجی راظر از همچنی 

 پذيري: تائید-3-7-3

                                                 
1 Polit & Beck 
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 توسط پژوهش ها یافته و هاروتتهمسا هاا زااش از هایافته استخراج و تائید معنا  به پذیر  تائید

 پژوهش مراحل تمام حاضرا مطالعه ما پذیر  تائید جدا ی(9199ا 9اسپیزل و همکااان) اسا میگر  پژوهشگر

 خواردن با افرام سایر تا تد روتته جزئی صوا به طبقا  وها  کدستخراج ا و تحلیل هاامام. آوا جمع از اعم

 یباتند قضاو  به قاما هاآن

 پذيري:انتقال-0-7-3

 مشابه معنایی میگران برا  مشابها موقعیتی ما تحقیق ها یافته کهای  احتمال یعنی پذیر اارتقال

 رمورهبه  مربوط حد  تا مسئله ای  ی(9199 )اسپیزل و همکااانا  ویند ریز  تناسب اا پذیر ارتقالی کند ایجام

  رااطبیعا یک وظیفهی (9194ا 9پولیاا بک) باتد هامام. بومن عمیق به مربوط کهای  تا اساا طرح و یر  

 اا پذیر ارتقال سر بر قضاو  امکان که اسا مباحثی ااائه او مسئولیا ریساا پذیر ارتقال ها تاخص ااائه

 غنی ما توصیف رموم سعی تحقیق ای  ما محقق بنابرای ( 9196ا 3)کورلی کند فراهم تحقیقا آن کاابران برا 

 ما کاا ای  کنند ان مطالعه تا مهد ااائه اا مطالعه طی ما تد.مشاهد. فرایندها و تعامال  و تحقیق مکان موام

 یکنند قضاو  مطالعه پذیر ارتقال موام

                                                 
1 Speziale et al 
2 Polit & Beck 
3 Connelly 
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 قي:اخال مالحظات -8-3

 اامبیل پزتکی علوم مارشگا. اخالق کمیته از اخالق کد اخذ ی9

 از آ اهاره کتبی اضایا کسب و پژوهش ماهیا و اهداف تشریح و پژوهش واحدها  به خوم معرفی ی9

   کنند انمشااکا

 تد  رفته مصاحبه امامه جدا تفاهی اضایا و بازخوام ریز مصاحبه طول ما ی3

 پژوهش از خروج داج  افرام  ذاتت  آزام ی4

  منامی حفظ و تخصی اطالعا  بومن محرماره جدا پژوهش واحدها  به اطمینان مامن ی5

 تحقیق مراحل کلیه و ا کتابخاره اطالعا   رمآوا  حی  اخالقی اصول اعایا ی6

  صو ضبط از استفام. هدف موام ما توضیح ی1

 پزتکی اامبیلاستارداا  و مارشگا. علوم  به مطالعه رتایج ااائه ی8

 COPEی       اعایا اخالق رشر و ضوابط 1

 اعایا اصول معاهد هلسینکی      91

 ی      ماج افیلیش  مارشگا. ما مقاال 99
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 چهارم:فصل 

 هاي پژوهشيافته
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 توصیفات:-0-0

 فرم  ها ویژ ی تامل که اسا تد.پرماخته پژوهش از حاصل ها یافته به فصل ای  ما

 و طبقا  زیراستخراج  هاامام. بند طبقه هاامام. تحلیل و تجزیه و توصیف اپژوهش ما کنند انمشااکا

 یباتدمی اصلی طبقا 

 :کنندگانشرکت معرفي -2-0

مو رفر پزتک )یک رفر مرما یک رفر زن( هفا رفر پرسنل اامیولوژ  زن(ا  پرستاا )شداا مرما شداا 8 

 -95ها  مختلف بیمااستاری ما ای  تحقیق مشااکا ماتتند که ما محدوم. سنی  از بخش )شداا مرما سه زن(

ما ااتباط با  هامام.تحلیل سال بومی  98تا  9سال( قراا ماتتندی سابقه کاا  پرستااان  39سال )میارگی   51

له تامل: طبقا  اصلی حاصزیر طبقه تدی  91طبقه و  و هشاکد اولیه 9911  به استخراج پژوهشا منجر سؤال

ا یام یر  از حمایا اواکنش ها  اواری عاطفیا شالش ها  مارشیا ارساریاا ترایط محیط کاا ا امیدواا 

 می باتد )جدول تماا. یک(یو ارتظااا   91تجربه مواجده با کووید 
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 جدول یک: خالصه طبقا  و زیر طبقا 

 زیر طبقه طبقه

 و خاروام. ترس الوم ی و عفورا خوم واکنش ها  اواری عاطفی

 توک

 اضطراب 

 اویااویی با مرگ

 استیگما

 تندایی

 کمبوم اطالعا  ما موام رحو. استفام. از وسایل حفاظا فرم  شالش مارشی

 کمبوم مارش ما موام بیماا 

 کاهش میزان موز اتعه مستگا. سی تی اسک 

 کمبوم اطالعا  ما موام مستگا. ورتیالتوا

 ل ها و  ایدالری ها  ماماریتغییر مستوا عم

 روع موستی ارساریا

  مسئولیا پذیر 

 بااکاا  باال ترایط محیط کاا 

 خستگی

 کمبوم وسایل حفاظا فرم 

 عدم ااحتی با تجدیزا  حفاظا فرم 

 ارقالب واکس  امیدواا 

 مااوها  جدید

 حمایا همکااان حمایا

 حمایا خاروام.

 حمایا مرمم 

 مقاما  حمایا

یام یر  از تجربه مواجده با 

 91-کووید

 توسعه مارش و آ اهی رسبا به تکلی  یر   ایدالی  ها

 توسعه کااها  تیمی

 پرستاا  اوت  کرمن تاایکی

 حس کنجکاو  

 ارتظاا حمایا از مدیران مارشگاهی و کشوا  ارتظااا 

 ارتظاا حمایا از همکااان و خاروام. ها
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 کنش هاي رواني عاطفيوا - 0-2-0

واکنش ها  اواری عاطفی اولی  طبقه ا  بوم که ما ااتباط با هدف اصلی پژوهش تکل  رفای تمامی  مشااکا 

زیر طبقه ترس از آلوم ی و عفوراا  ندی ای  طبقه تامل تشکنند. ما پژوهش به ای  طبقه اتاا. ماتت

 بومی و تندایی  استیگما اتوکااضطرابا اویااویی با مرگ

 اینگوره بیان ماتا:  ک سال سابقه کاابه عنوان مثال مشکااکا کنند. با ی

 "اوایل تروع بیماا  واقعا ترس ماتتیم که خوممون یا خاروام. مان مبتال بشه و واقعا ترایط سختی بوم "

ه میفدمیدن واقعا افتاا همکاا ها  غیر ماماری یا افرام میگه ک "مشااکا کنند. میگر  ما ای  باا. بیان ماتا 

  "ما ماایم تو بخش اامیولوژ  کرورا کاا میکنیم اذیا کنند. بوم همش سعی میکرمن ازما فاصله بگیرن

اوایل کرورا احساس تندایی می کرمم هیچ یک از  "مشااکا کنند. با پنج سال سایقه کاا اینگوره بیان ماتا

 "ما تماس بومیم افرام خاروام. به م  سر رمی زمن فقط با تلف  و اتس اپ با هم

 چالش هاي دانشي - 2-2-0

  طبقه مشااکا شالش ها  مارشی طبقه میگر  بوم که ما ااتباط با هدف اصلی پژوهش تکل  رفای ما ای

کمبوم مارش ما موام  امفدوم کمبوم اطالعا  ما موام رحو. استفام. از وسایل حفاظا فرم  پنجبه  کنند ان

کمبوم اطالعا  ما موام مستگا. ورتیالتوا و تغییر اسک ا تگا. سی تی کاهش میزان موز اتعه مس ا بیماا 
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پاردمی کرورا وجوم  اتاا. ماتتندی مشکال  مارشی اکثرا ما اویل تروع مستوا عمل ها و  ایدالری ها  ماماری

 ماتای به عنوان مثال مشااکا کنند. ما ای  باا. بیان ماتای 

فرم  باا  ما سخا بوم تقریبا اطالعاتی ما موام رحو. استفام. از اوایل رحو. استفام. از وسایل حفاظا  "

ماسک ها  فیلتر ماا رداتتیم از زیر ماسک فیلتر ماا ماسک جراحی میزمیم خوب االن میفدم اصال ماسا 

  "ربوم.

 مشااکا کنند. میگر  ما ای  باا. بیان ماتا:

ماا  رداتتیم فقط میدوریستم از طریق تنفسی که کرورا تروع تد تقربیا هیچ تناختی از بی 9318اسفند  "

از سی تی اسک  قفسه سینه  91کرورا وجوم رداتا برا  تشخیص کووید  PCRمنتقل میشه اکثرا تسا 

  "استفام. می تدی

 "سال کاا ما بخش اامیولوژ  ما موام کاهش موز اتعه اینگوره بیان ماتا 91مشااکا کنند. به سابقه 

به  91به سی تی با توجه به اینکه اوایل کیا تشخیصی پی سی اا کووید  91ه کووید برا  بیمااان مبتال ب"

ارداز. کافی وجوم رداتا مرتبا برا  بیمااان سی تی اسک  ایه ارجام می تد ما برا  اینکه میزان مواجده بیماا 

 "و پرسنل اا با اتعه کم کنیم تصیمیم  رفتیم میزان موز اتعه سی تی اسک  اا کم کنیم

م  تو بخش  "مشااکا کنند. میگر  ما موام کمبوم اطالعا  ما موام مستگا. ورتیالتوا اینگوره بیان ماتا

ماخلی کاا می کرمم اصال از مستگا. ورتیالتوا سر ما رمیاان شند مدتی به خاطر کمبوم ریرو تو بخش ویژ. کرورا 
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که سابقه کاا تو بخش ویژ. ماان سوال  کاا کرمم واقعا مشکال  زیام بوم مدام مجبوا میشدم از همکاااری

 "بپرسم

به عنوان یه فرم  که مسئول  "مشااکا کنند. میگه ما باا. تغییر  ایدالی  ها  ماماری ای   وره بیان ماتا 

مامان بیمااان بیماان هستم باید مدام  اید الی  ها  ماماری اا مطالعه کنم شون اطالعا  ما موام ای  بیماا  

  "یکنه الزم هسا که بروز باتم و مطالعا  اا براسی کنمتغییر پیدا م

 انسانیت - 3-2-0

یکی میگر از طبقاتی که ما ااتباط با هدف اصلی پژوهش تکل  رفا مفدوم ارساریا بومی ای  طبقه خوم مااا  

عنوان  مو زیر طبقه روع موستی و مسئولیا پذیر  بومی اکثرا مشااکا کنند ان به ای  طبقه اتاا. ماتتند به

 مثال مشااکا کنند. ما ای  باا. بیان ماتا:

پاردمی کرورا جوا  بوم که همه کشوا ما یر کرم. بوم وظیفه ارساری م  حکم میکرم که با جون مل برا   "

 "بیمااان وقا و اررژ  بزاام

ای  لحظا   ما حقیقا ما برا  "مشااکا کنند. میگر  ما باا. زیر طبقه مسئولیا پذیر  اینگوره بیان ماتا 

 "اموزش میدم  باید ما بخش حضوا ماتتم و به بیمااها کمک میکرمم

 شرايط محیط کاري - 0-2-0
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ه مشااکا کنند ان ترایط کاا  طبقه میگر  بوم که ما ااتباط با هدف اصلی پژوهش تکل  رفای ما ای  طبق

تامل سه زیر طبقه بااکاا  باالا توصیف می کرمردی ای  طبقه  91ترایط کاا  خوم ما زمان پاردمی کووید  به

 خستگیا کمبوم تجدیزا  حفاطا فرم  و عدم ااحتی با تجدیزا  حفاظا تخصی بومی

واقعا بااکاا  باال بوم برا  همه بیمااان ماخواسا سی "سال سابقه کاا ما باا. بیان ماتا   6مشااکا کنند. با 

 "اامیولوژ  رداتتیم واقعا خسته کنند. بوم تی قفسه سینه می تد تا حاال همچی  باا کاا  او ما بخش

کاا با تجدیزا   "مشااکا کنند. میگر  ما موام عدم ااحتی با تجدیزا  حفاظا فرم  اینگوره بیان ماتا 

 "واقعا سخا بوم هم  ان می پوتید  هم عینکا سیلد صواتیا ماسک کلی آمم عرق می کرم

 امیدواري - 5-2-0

ما ااتباط با هدف اصلی پژوهش تکل  رفای ای  طبقه تامل مو زیر طبقه  امیداواا  طبقه میگر  بوم که

ارقالب واکس  و مااوها  جدید بوم ما ای  طبقه مشااکا کنند ان اتاا. ماتت  از زماری که مااوها مختلف 

 معرفی تد و واکس  ساخته تد امیدواا  برا  خروج از ای  بحران بیشتر تدی 91برا  مامان کووید

موقعی که واکس  به ما تزایق کرمن میگه امیدواام تدیم که مواان "نند. ما ای  باا. بیان ماتا: مشااکا ک

موقعی که  فت  مااو  امدزیوا او  بیماا   "مشااکا کنند. بیان ماتا  "تاایک پاردمی ماا. تموم میشه

  "تاثیر ماا. واقعا ازوره امیداوا  برا  ما باز تد
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 حمايت -6-2-0

که ما ااتباط هدف اصلی پژوهش تکل  رفا حمایا بومی ای  طبقه تامل شداا زیر طبقه  طبقه میگر 

حمایا همکااانا حمایا خاروام.ا حمایا مرمما حمایا مقاما  بومی اکثرا مشااکا کنند ان اظداا می ماتتند 

 که ما طول پاردمی کرورا میزان حمایا از پرسنل ماماری افزایش یافته اسای

از موقعی که کرورا امد. شندی  باا از استاتداا   "سال سابقه کاا ما ای  باا. بیان ماتا 5با مشااکا کنند. 

امدن از مارشگا. امدم  فت  که ما کناا تما هستیمی مرمم وقتی میفدمم ما تو بیمااستان کرورا کاا میکنیم  

  "واقعا بدمون احترام میزاان سعی میکن  کااها  که ماایم سریع اا. بندازن

اوایل تیوع کرورا پدام اجاز.  "مشااکا کنند. میگر  ما موام ما موام حمایا خاروام. ای   وره بیان ماتا

رمیدام که برم بیمااستان کاا کنم اما بعد از ای  که به پدام توضیح مامم که بیماا  شی هساا مسئولیا ها  

 "مایا کرم تا برم بیمااستانم  ما قبال بیمااان شی هساا از اون  موقع به بعد کامل از م  ح

 01-يادگیري از تجربه مواجهه با کوويد – 7-2-0

طبقه میگر  بوم که ما ااتباط با هدف اصلی پژوهش تکل  رفای ای   91-یام یر  از تجربه مواجده با کووید

میا تی طبقه تامل شداا ایز طبقه توسعه مارش و آ اهی رسبا به تکلی  یر   ایدالی  هاا توسعه کااها 

 حس کنجکاو  و  پرستاا  اوت  کرمن تاایکی بومی
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خوب کاا کرمن تو بخش کرورا باعث تد که  "سال سابقه کاا ما بخش کرورا ایتگوره بیان ماتا 9پرستاا  با 

 "ما امامه همی  مشااکا کنند. بیان ماتا  "اطالعا  ما موام بیماا  تنفسی و کرورا تدیدا فازیش پیدا کنه

 "رورا کاا ها  تیم خوب جلو میر. م  واقعا کاا تیمی واقعی او تو بخش کرورا یام  رفتمواقعا تو بخش ک

  انتظارات –8-2-0

ارتظااا  طبقه میگر  بوم که مشااکا کنند ان به خصوص ریرو ها  طرحی و قراامام  به ان اتاا. ماتتندی 

ارتظاا حمایا از همکااان و و  ا ای  طبقه تامل مو زیر طبقه ارتظاا حمایا از مدیران مارشگاهی و کشو

 بوم خاروام. ها

مشااکا کنند. با شنج سال سابقه کاا ما ای  باا. اینگوره بیان ماتا: واقعا تو ای  یک ریم سالی که تو بخش 

کرورا ماایم با کلی مشکال  کاا میکنیم ارتظاا یه سر  حمایا ها  مام  و معنو  از مدیران مارشگاهی و 

 "کشوا  ماایم

ای  مو ساله تو بخش کرورا کاا کرمیم  تو بیمااستان ها کمبوم ریرو وجوم  "ااکا کنند. میگر  ما ای  باا. مش

 "ماا. شه کرورا باته شه رباته بدتر هسا ریرو ها  که تو ای  مد  تو بخش کرورا کاا کرمرد جذب بش 
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 بحث: -0-5

واکنش ها  اواری عاطفیا شالش ها   هشا طبقه تامل 91بیمااان مبتال به کووید  تجااب مراقبی 

 بومیو ارتظااا   91مارشیا ارساریاا ترایط محیط کاا ا امیدواا ا حمایاا یام یر  از تجربه مواجده با کووید 

مشاا  91و مراقبی  ما مواجده با بحران کووید  پرستااان ارتایج مطالعه حاضر رشان مام که پرسنل

واکنش ها  اواری عاطفی از جمله ترس از آلوم ی و عفوراا توکااضطرابا اویااویی با مرگ و استیگما می 

 کیمما ااائه مراقبا به بیماا کاهش مهدی یافته ای  مطالعه همسو با مطالعه  ااتدرد که میتوارسا توارا  اردا  

ما حی  تیوع ابوال  9191وهمکااان ما سال  کولیه همچنی  ما مطالع(ی  9198ا 9)کیمما بی  پرستااان بوم 

ا 9)کولی و همکااان پرستااان و ماما ها واکنش ها  اواری عاطفی از جمله ترسا استگیما اا  زااش کرم. بومرد

  (ی9191

با شالش مارشی مختلفی از جمله کمبوم اطالعا  ما موام رحو. استفام. از تجدیزا   و مراقبی پرسنل 

ا کمبوم مارش ما موام بیماا  و کاهش میزان موز اتعه ما طول بحران تجدیزا  بیمااستاری حفاظا فرم 

ما  91ما پژوهش اظداا کرمرد که ما  ابتدایی تیوع اپیدمی کووید  مشااکا کنند ان مواجده بومردی 91ید کوو

و لی کاوما مطالعه موام رحو. استفام. از وسایل تجدیزا  فرم  و ما موام بیماا  اطالعا  کمی ماتتندی 

لی )کاو اتاا. ماتتند حو. استفام. از وسایل حفاظا فرم همکااان مشااکا کنند ان به کمبوم مارش ما موام ر

توارد بر بحران  می به پرسنل بدداتتی ماماریرحو. استفا. از وسایل حفاظا فرم   اموزش (ی9199ا 3و همکااان

 . از ای  وسایل جلو یر  کندیبعد  از کمبوم اطاعال  ما موام رحو. استفام

                                                 
1 Kim 
2 Kollie et al. 
3 Cavli et al. 
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پرسنل بخس اامیولوژ  کم کرمن میزان موز اتعه که به منظوا کاهش تماس بیماا و  ویژ. تجااب  

و همکااان  ریز یکی از تجااب پرسنل اامیولوژ ا استفام.   مطالعه کاولیپرسنل با اتعه ارجام میشدی که ما 

low  dose  protocol   ی استفام. از میزان موز پایی  اتعه از یک طرف (9199 ا9)کاولی و همکااانبوم

با اتعه توم اما از طرف میگر میتوارد کیفیا  رافی ها   91میتوارد باعث کاهش تماس بیمااان مبتال به کووید 

 اخذ تد. از بیمااان اا کاهش مهد که ای  امر ریاز تحقیقا  بیشتر ماامی 

بوم که باعث میشد پرستااان و روع موستی وارساریا  شتجربیا  میگر مشااکا کند ان ما پژوهاز 

با وجوم احتمال آلوم. تدن به ویروس کرورا ما بخش حاضر باتند و به بیمااان خوم خدما  برساردی ما  مراقبی 

)تمشیر  و  روع موستی به عنوان یکی از تجااب مدم پرستااان بوم 9191 تمشیر  و همکااانمطالعه 

از مسئولیا پذیر  به عنوان یکی از  9191 سان و همکااانمطالعه ارجام تد. توسط ما  (9191ا 9همکااان

ا 3)سان و همکااان اتاا. تد. اسا 91عوامل موثر بر حضوا پرسنل ماماری ما بیمااستان ما طی بحران کووید 

  پرسنل به و همکااان بر او  پرسنل بخش اامیولوژ  رشان  مام از مسئولیا پذیر  کاولییما مطالعه (9191

ی جدا حفظ و ااتقاء ای  حس روع (9199)کاولی و همکااانا   عنوان یک عامل مدم ارگیزتی یام تد. اسا

ا موستی و مسئولیا پذیر  سیستم ها  بدداتتی ماماری باید سعی کنند زرد ی رامه و خاطرا  پرستااان

اائه خدما  به بیمااان بومرد اا ما قابل ما یر ا 91-اا که ما موا. بحران کووید ماماریو پرسنل بخش  پزتکان

 کتابچه ها  شاپ کنندی 

ما ای  مطالعه باکاا  باالا خستگی ا کمبوم وسایل حفاظا فرم  و  مشااکا کنند اناز میگر تجااب 

 Middle East و همکااان ما زمان بحران  کارگعدم ااحتی کاا با تجدیزا  حفاظا فرم  بومی ما مطالعه 

respiratory syndrome  .بومرد ریز پرسنل بدداتتی ماماری  خستگی و فرسوم ی اا  زااش  زااش کرم

                                                 
1 Cavli et al. 

2 Shahmari et al. 

3 Sun et al. 
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ریز میزان باا کاا  باالیی بخش  9199ما سال  ماالو  مطالعه لویس ی همچنی (9198ا 9)کارگ و همکااان

اضر ما ما بستر مطالعه ح (ی9199ا 9)لویس و ماال  زااش کرم. بومرد 91اامیولوژ  ما طول بحران کووید 

اکثرا از سی تی اسک  قفسه  91کووید  با توجه به کمبوم کیا ها  تشخیصی 91مراحل اولیه بحران کووید 

از سی تی  91سینه جدا تشخیص بیماا  استفام. میشومی بعد از تامی  کیا الزم جدا تشخیص کووید 

ر باعث افزایش با کاا  اسک  فقسه سینه جدا تعیی  تد  ما یر  ایه به کرا  استفام. میشدی همی  ام

همچنی  پرستااان و پزتکان ترکا کنند. ما پژوهش از باا کاا  ی بخش اامیولوژ  و خستگی پرسنل می تد

ا 3)اختر و همکااان باال و خستگی مفرط تاکی بومرد که همو با مطالعا  ما زمینه تجااب مراقبی  کووید بوم

ی بنابرای  توصیه میشوم جدا (9199ا 5و همکااان ینچیمک  لا 9199ا 4ا خارجاایان و ساما  حسینی9199

 کاهش بااکاا  و خستگی پرسنل  ما مواقع بحران ها  اینچنینی از مارشجویان و ریرو  ماوطلب استفام. تومی

ورگ و  م  تاکی بومرد که همسو با مطالعهکمبوم وسایل حفاظا فرما بستر ای  مطالعه پرسنل از 

ریز به کمبوم وسایل حفاظا فرم  اتاا.  جواجی و فریدل مطالعه  ی ما(9191ا 6ن)ورگ و همکااا همکااان بوم

میتوارد از تجااب ای  بحران ما جدا ذخیر. ساز  کافی وسایل  ی( 9199ا 1)جواجی و فریدلتد. اسا 

 حفاظا فرم  استفام. کرمی 

بدداتتی ماماری تکل و مااوها  جدید یکی از تجربیا  که ما بی  پرسنل  91با تولید واکس  کووید 

همکااان به  ما نر و همکااان رفا حس امیداواا  بوم که بالخر. ای  بحران تمام خواهد تدی ما مطالعه 

 (ی9199ا 8)ما نر و همکااان امیداواا  به اتمام بحران اتاا. ماتته اسا که همسو با مطالعه حاضر بوم

                                                 
1 Kang et al. 

2 Lewis & Mulla 

3 Akhter et al. 

4 Khanjarian & Sadat-Hoseini 

5 McGlinchey et al. 

6 Wong et al. 

7 Jorge Fridell, 

8 Magner et al. 
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اروام.ا حمایا مرمما حمایا مقاما  بومی ما حمایا همکااانا حمایا خ ز میگر تجااب پرسنل ماماریا

توارسته تاثیر مثبتی بر  به حمایا ها  خاروام. و مولا اتاا. تد. که می 9191وهمکااان ما سال  کولیمطالعه 

 و همکااان ما زمان بحران  کارگی ما مطالعه (9191ا 9)کولی و همکاااناو  تصمیم  یر  کاا  ماتته باتد 

Middle East respiratory syndrome کارگ  پرسنل بدداتتی ماماری از کبوم حمایا ها  تاکی بومرد(

به رظر میرسه ما یر  همه کشوا ها و تبلیغلا وسیع ارجام  رفته ما ای  بیماا  باعث  (ی9198ا 9و همکااان

 تد. ساپوا  ها  کافی از پرسنل به عمل بیااوردی 

از  91روام. و مرمم ما طول موا. تیوع کووید از حمایا خا 9191 ما مطالعه تمشیر  و همکااان

ی  ما مطالعه ارجام تد. توسط (9191ا 3)تمشیر  و همکااان تجااب پرستااان ترکا کنند. ما پژوهش بوم

پرستااان از ساپوا  ها  ااائه تد. توسط همکااان به عنوان یک  91ما طی موا. تیوع کووید  9191 سان

حمایا از پرسنل بدداتتی ماماری جزء عواملی  مدمی (ی 9191ا 4همکااان)سان و  تجربه مثبا یام میکرمرد

ن توجه ماتای اتخاذ حمایا ها  کافی از طرف جامعه و ان ها  بدداتتی به آاسا که حتما باید ما مواان بحر

ئه مولا باعث می توم که پرستااان با وجوم خستگی و باکاا  باال و احتمال ابتال به بیماا  همچنان به ااا

 مراقبا مشغول باتندی

بوم که  91از میگر تجااب مشااکا کنند ان ما ای  پژوهش یام یر  تز تجربه مواجده با کووید 

مشااکا کنند ان بیان ماتت  ای  بحران باعث توسعه مارش و کاا تیمی ما پرستااان تد. که همسو با 

ا خارجاایان و 9199ا 5)اختر و همکااان ان بوممطالعا  خارجاایان و همکااانا اختر و همکااانا لی م  و همکاا

                                                 
1 Kollie et al. 

2 Kang et al. 

3 Shahmari et al. 

4 Sun et al. 

5 Akhter et al. 
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ی به همی  خاطر الزم هسا که تجااب یام یر  پرسنل ماماری ما ای  (9199ا 9ا لیم 9199ا 9ساما  حسینی

 بحران ها ثبا توم که از ای  تجااب ما موقعیا ها  مشابه استفام. تومی 

یگر  مشااکا کنند ان وجوم ارتظااا  از با وجوم تالش ها  پرسنل ماماری ما ااائه مراقبا تجربه م

مدیران و همکااان جدا حمایا بیشتر از پرسنل ماماری بومی که همو با مطالعا  صفاا  و همکااان و مطالعه 

ی با توجه به ای  تجااب مشااکا (9191ا 4ا صفر  و همکااان9199ا 3)لی م  و همکااان لی م  و همکااان بوم

 موزش پزتکی اسای م مدیریتی وزاا  بدداتا مامان و آبیشتر توسط سیست کنند ان ریاز به حمایا ها 

 

 نتیجه گیري -2-5

مواجده بسیاا زیام  با بیمااان مبتال به کووید  و پزتکان سیستم بدداتتی ماماریپرستااان و پرسنل 

بومرد ما کناا ای   با باکاا  زیام و استرس ها  اواری و عاطفی و شالش ها  مارشی اوبرو مراقبی ماتتندی  91

امیدواا  ا یام یر  از بحران و با تجااب مثبتی مثل روع موستیا مسئولیا پذیر  منفی مراقبی  تجااب

مواجده بومردی افزایش حمایا ها از پرسنل و آموزش رحو. مواجده با بحران ها میتوارد به کاهش تجااب منفی 

 مواجده با بحران ها کمک کندی 

 :ژوهشپ هايمحدوديت -3-5

 به تد سعی که بوم حاضر مطالعه ها  محدومیا از یکی گرپژوهش به رسبا پرستااان اعتمام عدم ی9

 هیچ و رداام بیمااستان اماا  کااها  به ااتباطی واسا  تحقیقاتی کاا یک که توم مام. اطمینان پرستااان

 توم و تمام مصاحبه ها محفوظ می باتدیرمی آوام. پرستااان از اسمی

                                                 
1 Khanjarian & Sadat-Hoseini 

2 Lyman et al. 
3 Lyman et al. 

4 Saffari et al. 
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 تا کرممی سعی پژوهشگری ماام تأثیر آن بر محقق ذهنیا  و ماتته ذهنی ماهیا کیفی  تحقیقا ی9

 واام اا هاآن تا بنویسید کاغذ او  اا هاآن و کند تناسایی اا خوم تجربیا  و ذهنیا  تفکرا ا هاافرضپیش

 ی ربوم کنترلقابل کامل طوابه پژوهشگر ذهنیا  تأثیر هرشندی رکند مطالعه

لعه یک پژوهش کیفی میباتد که با حجم رموره پایی  ارجام  رفته اسای از طرف میگر رتایج ای  مطا ی3

 متفاو  تر باتداسا ما امامه بحران تجااب مراقبی   ای  مطالعه قابلیا تعمیم پذیر  محدوم  ماام ممک 

 

 ها:يافته کاربرد -0-5

 مل جدا بدبوم ااائه مراقبا بهآن ما ع  رتایج ریکاا به  ارجام پژوهشا هاز.یارگبدون تک یکی از 

باتدی از  هامااستانیب ا  مشکال  موجوم ماباا. مدیریااا.  ش تواردیمی رتایج ای  تحقیق باتدیمبیمااان 

  مختلف پرستاا  مارند مدیریا پرستاا ا آموزش پرستاا ا هاطهیحما  توانیم  پژوهش حاضر هاافتهی

 استفام. رمومیمراقبا و حمایا از پرسنل ماماری   ما جدا ااتقا خدما  پرستاا  و پژوهش پرستاا

 

 

 

 :ي بعديهاپژوهشپیشنهادات براي  -5-5

 ی رممیم  بعد  ااائه هاپژوهشزیر برا    هاشندامیپ  پژوهش حاضرا هاافتهبا توجه به ی

تبیی  تد. بوم  و کااتناسان اامیولوژ مطالعه تجربه پرستااانا پزتکان  با توجه به ای  ما ای  ی9

 ا مدمکاا ا علومتیم مامان مثل فیزوتراپ ها ءتوم تجااب سایر اعضا بنابرای  توصیه می

 یازمایشگاهی ریز سنجید. توم
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و واوم سویه ها  جدبد توصیه میشوم مطالعه طولی  91با توجه به امامه ماا بومن بحران کووید  ی9

  ثبا تجااب زیسته پرسنل بدداتتی ماماری ارجام  رممی

 



48 

 

 ع و مآخذ:فهرست مناب

Ai, T., Yang, Z., Hou, H., Zhan, C., Chen, C., Lv, W., . . . Xia, L. (2020). Correlation of chest 

CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: a report of 

1014 cases. Radiology, 200642.  

Akhter, S., Kumkum, F. A., Bashar, F., & Rahman, A. (2021). Exploring the lived experiences of 

pregnant women and community health care providers during the pandemic of COVID-

19 in Bangladesh through a phenomenological analysis. BMC pregnancy and childbirth, 

21(1), 1-11.  

Austrian, K., Pinchoff, J., Tidwell, J. B., White, C., Abuya, T., Kangwana, B., . . . Mbushi, F. 

(2020). COVID-19 related knowledge, attitudes, practices and needs of households in 

informal settlements in Nairobi, Kenya.  

Bender, M. (2018). Re‐conceptualizing the nursing metaparadigm: Articulating the philosophical 

ontology of the nursing discipline that orients inquiry and practice. Nursing inquiry, 

e12243.  

Carpenter, D., & Streubert, H. (2003). Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic 

imperative. In: Philadelphia: Lww. 

Cavli, B., Ozturk, C., Senel, H. E., Pekar, R. B., Elshami, W., & Tekin, H. O. (2021). 

Coronavirus Disease 2019 Strategies, Examination Details, and Safety Procedures for 

Diagnostic Radiology Facilities: An Extensive Multicenter Experience in Istanbul, 

Turkey. Journal of Radiology Nursing, 40(2), 172-178.  

Chamberlain-Salaun, J., Mills, J., & Usher, K. (2013). Linking Symbolic Interactionism and 

Grounded Theory Methods in a Research Design From Corbin and Strauss’ Assumptions 

to Action. SAGE Open, 3(3), 2158244013505757.  

Chan, J. F.-W., Yuan, S., Kok, K.-H., To, K. K.-W., Chu, H., Yang, J., . . . Poon, R. W.-S. 

(2020). A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus 

indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. The lancet, 

395(10223), 514-523.  



49 

 

Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W.-C., Wang, C.-B., & Bernardini, S. (2020). The 

COVID-19 pandemic. Critical reviews in clinical laboratory sciences, 57(6), 365-388.  

Cohen, H. A. (1981). The nurse's quest for a professional identity. Addison-Wesley.  

Connelly, L. M. (2016). Trustworthiness in qualitative research. Medsurg Nursing, 25(6), 435.  

Dictionary, O. E. (2015). Oxford University Press. Page-311.  

Dong, D., Tang, Z., Wang, S., Hui, H., Gong, L., Lu, Y., . . . Yang, F. (2020). The role of 

imaging in the detection and management of COVID-19: a review. IEEE reviews in 

biomedical engineering, 14, 16-29.  

Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative 

content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE Open, 4(1), 2158244014522633.  

Fawcett, J., & Desanto-Madeya, S. (2012). Contemporary nursing knowledge: Analysis and 

evaluation of nursing models and theories. FA Davis.  

Flick, U. (2018). An introduction to qualitative research. Sage Publications Limited.  

Forman, J., & Damschroder, L. (2007). Qualitative content analysis. In Empirical methods for 

bioethics: A primer (pp. 39-62). Emerald Group Publishing Limited.  

Holloway, I., & Wheeler, S. (2013). Qualitative research in nursing and healthcare. John Wiley 

& Sons.  

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., . . . Gu, X. (2020). Clinical features of 

patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The lancet, 395(10223), 

497-506.  

Jorge, A., & Fridell, K. (2021a). “In the Eye of the Storm”—Radiographers' Experience of 

Working With SARS Covid-19 Patients. Journal of Radiology Nursing. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jradnu.2021.09.005  

Jorge, A., & Fridell, K. (2021b). “In the Eye of the Storm”—Radiographers' Experience of 

Working With SARS Covid-19 Patients. Journal of Radiology Nursing, 40(4), 377-383.  



51 

 

Kalekar, T., Thakker, V., & Bansal, A. (2021). Role of Neuroimaging in COVID 19 Infection—

A Retrospective Study. Journal of Radiology Nursing. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jradnu.2021.09.003  

Kamate, S. K., Sharma, S., Thakar, S., Srivastava, D., Sengupta, K., Hadi, A. J., . . . Dhanker, K. 

(2020). Assessing Knowledge, Attitudes and Practices of dental practitioners regarding 

the COVID-19 pandemic: A multinational study. Dental and Medical Problems, 57(1), 

11-17.  

Kang, H. S., Son, Y. D., Chae, S. M., & Corte, C. (2018). Working experiences of nurses during 

the Middle East respiratory syndrome outbreak. International journal of nursing practice, 

24(5), e12664.  

Khanjarian, F., & Sadat-Hoseini, A. S. (2021). Lived experiences of nurses providing altruistic 

care to patients with COVID-19. Nursing Outlook, 69(5), 767-779.  

Kim, Y. (2018). Nurses' experiences of care for patients with Middle East respiratory syndrome-

coronavirus in South Korea. American journal of infection control, 46(7), 781-787.  

Kollie, E. S., Winslow, B. J., Pothier, P., & Gaede, D. (2017). Deciding to work during the Ebola 

outbreak: the voices and experiences of nurses and midwives in Liberia. International 

journal of Africa nursing sciences, 7, 75-81.  

Lewis, S., & Mulla, F. (2021). Diagnostic radiographers’ experience of COVID-19, gauteng 

south africa. Radiography, 27(2), 346-351.  

Lincoln, Y. S. (1985). Naturalistic inquiry (Vol. 75). Sage.  

Liu, M., Jiang, C., Donovan, C., Wen, Y., & Sun, W. (2015). Middle East respiratory syndrome 

and medical students: letter from China. International journal of environmental research 

and public health, 12(10), 13289-13294.  

Lyman, B., Horton, M. K., & Oman, A. (2021). Organizational learning during COVID‐19: A 

qualitative study of nurses' experiences. Journal of Nursing Management.  

Magner, C., Greenberg, N., Timmins, F., O'Doherty, V., & Lyons, B. (2021). The psychological 

impact of COVID‐19 on frontline healthcare workers ‘From Heartbreak to Hope’. 

Journal of Clinical Nursing, 30(13-14), e53.  



51 

 

McGlinchey, E., Hitch, C., Butter, S., McCaughey, L., Berry, E., & Armour, C. (2021). 

Understanding the lived experiences of healthcare professionals during the COVID-19 

pandemic: an interpretative phenomenological analysis. European Journal of 

Psychotraumatology, 12(1), 1904700.  

Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (2019). Qualitative research in practice: Examples for 

discussion and analysis. Jossey-Bass.  

Moradzadeh, A., & Namdar Joyami, E. (2020). Corona Nurses' Lived Experience of Moral 

Distress while Performing Organizational Duties. Quarterly Journal of Nursing 

Management, 9(3), 59-73.  

Parahoo, K. (2014). Nursing research: principles, process and issues. Palgrave Macmillan.  

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2004). Nursing research: Principles and methods. Lippincott 

Williams & Wilkins.  

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010a). Essentials of nursing research appraising evidence for 

nursing practice (7 ed.). Lippincott Williams & Wilkins.  

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010b). Essentials of nursing research: Appraising evidence for 

nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins.  

Roy, D., Tripathy, S., Kar, S. K., Sharma, N., Verma, S. K., & Kaushal, V. (2020). Study of 

knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population 

during COVID-19 pandemic. Asian Journal of Psychiatry, 102083.  

Saffari, M., Vahedian-Azimi, A., & Mahmoudi, H. (2020). Nurses' experiences on self-

protection when caring for COVID-19 patients. Journal of Military Medicine, 22(6), 570-

579.  

Shahmari, M., Nasrabadi, A. N., & Ghobadi, A. (2020). Lived Experiences of Iranian ICU 

Nurses In The Care of Patients With Covid-19: A Phenomenological Study.  

Shahriarirad, R., Erfani, A., Ranjbar, K., Bazrafshan, A., & Mirahmadizadeh, A. (2021). The 

mental health impact of COVID-19 outbreak: a Nationwide Survey in Iran. International 

journal of mental health systems, 15(1), 1-13.  



52 

 

Speziale, H. S., Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative research in nursing: 

Advancing the humanistic imperative. Lippincott Williams & Wilkins.  

Streubert-Speziale, H. J., & Carpenter, D. R. (2007). Qualitative research in nursing: advancing 

the humanistic imperative. Lippincott Williams and Wilkins.  

Sun, N., Wei, L., Shi, S., Jiao, D., Song, R., Ma, L., . . . You, Y. (2020). A qualitative study on 

the psychological experience of caregivers of COVID-19 patients. American journal of 

infection control, 48(6), 592-598.  

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: 

Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & health sciences, 

15(3), 398-405.  

Wong, A. S. K., Ooi, C. C., Leow, M. Q. H., San Kiew, Y., Yeo, K. C. W., Tan, S. G., & Tay, K. 

H. (2020). Adapting Lessons From SARS for the COVID-19 Pandemic—Perspectives 

From Radiology Nursing in Singapore. Journal of Radiology Nursing, 39(3), 164-167.  

Xu, Z., Shi, L., Wang, Y., Zhang, J., Huang, L., Zhang, C., . . . Zhu, L. (2020). Pathological 

findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. The Lancet 

respiratory medicine, 8(4), 420-422.  

تد. از زبان ارگلیسی ترجمه ا انهیراحل تولید رظریه زمفنون و م مباری پژوهش کیفی (ی9311) ابراهیم افشاا

  .ی ارتشااا  ریتوسط ابراهیم افشاا

 ژ.یو کاابرم و یابیهاا ااز: اوش پرستاا قیاصول تحق (ی9381ی )ظر ا سید حمید تریف ریاا جلیل سید ر هیاق

ی ارتشاا   همکااان و  رظر تد. از زبان ارگلیسی توسطااتد و مکتراا ترجمه یکااتناس انیمارشجو

  .یدجیه میحک
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 ژ.یو کاابرم و یابیهاا ااز: اوش پرستاا قیاصول تحق (ی9383) راهید مهقان ریر ا احمد علی اسد  روقاری

ی ر  و همکااانتد. از زبان ارگلیسی توسط مهقان ریااتد و مکتراا ترجمه یکااتناس انیمارشجو
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Abstract: 

Background and Objectives: The COVID-19 pandemic has affected all healthcare systems. 

During these critical times, healthcare workers have been heavily involved in the diagnosis and 

management of COVID-19 patients. This study investigates the experiences of healthcare staff 

providing care for patients with coronavirus. 

Materials and Methods: This Phenomenology (Van Mann's approach) study was conducted on 

17 healthcare workers. In-depth semi-structured interviews were used to collect data. Purposive 

sampling was carried out to select the participants. 

 Findings: The data analysis led to the emergence of eight categories, including psychological-

emotional reactions, knowledge-related challenges, humaneness, workplace conditions, 

hopefulness, and support Learn from the experience of meeting COVID 19 and the expectations.  

Conclusion: Learning from the experiences of healthcare workers during the COVID-19 crisis 

can help better manage any subsequent health crises . 

Keywords: Phenomenology study, qualitative study, COVID-19, Caregivers' experiences,  
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