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 یمقاله پژوهش

  يک مطالعه فنومنولوژي: ۱۹-ديکوو ياز پاندم يناش ين تجارب پرستاران از انگ اجتماعييتب
  

  ٤روزبختي، مژگان ف٣روشن اهللانعمتد ي، فاطمه س٢اني، ماجده نبو١*ينرگس رحمان
  

  07/10/1401تاریخ پذیرش  29/07/1401تاریخ دریافت 
 
 دهيچک

از  ماريترس و وحشت ب ،ياجامعه در هر رداريواگ يهايماريب خصوصبه هايماريب يابتال به برخ يو اجتماع يروان يامدهاياز پ يکي :هدف و نهيزمشيپ
نشده است.  يچندان م توجهمه نيبه ا جامعه،بر ابعاد مختلف  يماريب نيا نيو عامل انتقال بودن است که به خاطر هجمه سنگ يماريانگ ب ،ياجتماع يهاواکنش

  .شد انجام ١٩-ديکوو يمرتبط با پاندم يپرستاران از انگ اجتماع ستهيز تجارب نييتب باهدفمطالعه حاضر  رونيازا
ان پرستار نياز ب کنندگانمشارکتانجام شد.  ١٤٠١و  ١٤٠٠ يهاسالن يبدر  يريتفس يدارشناسيپدز يآنالبه روش  يفيمطالعه ک نيا کار: روشو  مواد

 هادادهانتخاب شدند.  نفر ١٢ هدفمند صورتبه را داشتند، ياجتماع و انگ ١٩-ديبه کوو مبتال ماريکه تجربه مراقبت از ببابل  يدانشگاه علوم پزشک يهامارستانيب
  شدند. ليمنن تحل-مستمر با روش ون و زمانهم صورتبهو  يآورجمع يو فرد ساختار مهين يهامصاحبهبا 
احساسات  .١از:  اندبارتع يطبقات اصلکه  شوديم رطبقهيز ٦ و يطبقه اصل ٣شامل  ١٩-دي به کووالمبت ماريدر مراقبت از ب انپرستار ستهيجارب زت :هاافتهي

ذشت زمان و نقش با گ ي(خودآگاه يسازگار يراهکارها. ٣و  )جانبههمهشدن و رانده شدن  ي(منزو يطردشدگ .٢)؛ و نگرش مثبت يروان يهاتنشمتناقض (
  ).هارسانه مؤثر

ران شاغل در بخش سطح سالمت روان پرستا يجهت بررس نيو مسئول رانيتوسط مد ييسازوکارهابه  ازين ،مطالعه حاضر يهاافتهي: طبق يريگجهينتبحث و 
را ارتقا بخشند.  ماريز بامراقبت  تيفيک ديکادر درمان شاغل در بخش کوو يحاصل از انگ اجتماع يشناختروان يازهاين ييتا با شناسا ،دارد وجود ١٩ -ديکوو

استرس و آموزش  تيريمد يهادوره يمانند برگزار ييمربوط به انگ زدا ياجتماع يمداخالت روان يبا طراح توانيمحاصل  يهاافتهيبر اساس  ن،يبر ا الوهع
 گام برداشت. هاآن يهاخانوادهگروه و  نيارتقا سالمت روان ا يدر راستا يشناختوانر يهامشاورهو انجام  يآورتاب

 ي، انگ اجتماعيفيق کي، پرستار، تحق١٩ -ديکوو :هاواژهديکل

  
 ۵۳۸-۵۴۸ ، ص۱۴۰۱ مهر، ۱۵۶ يدرپي، پهفتمشماره ، ستميب، دوره ييو ماما يمجله پرستار

  
  ۰۱۱۳۲۴۱۵۰۰۰قات جامع سالمت، تلفن: يمرکز تحق ،يبابل، دانشگاه آزاد اسالم :آدرس مکاتبه

Email: na57ra@yahoo.com 

 
  مقدمه

 يماريعامل ب کي روسيکرونا و د،يشد يسندرم حاد تنفس
که در دسامبر سال  ،است ديو نوپد وانيانسان و ح نيمشترک ب

از آن  .)٢, ١( شوديم ٥ ١٩ -ديکوو يماريظاهر شد و باعث ب ١٩٢٠
جهان  يکشورها در اکثر روسيانتشار و يزمان تاکنون سرعت باال

 ي. سازمان جهان)٣( وجود آورده است را به ياديز يهاينگران
 يالمللنيب يک بحران سالمتيوع آن را يش ٢٠٢٠ه يبهداشت در ژانو

                                                             
 مسئول) سندهي(نو رانيا ،يجامع سالمت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم قاتيمرکز تحق ،ييو ماما يگروه پرستار ١
 رانيا ،يجامع سالمت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم قاتيمرکز تحق ،ييو ماما يگروه پرستار ٢
  رانيا ، تهران،ياسالم آزاد تهران، يعلوم پزشک دانشگاه ،يپرستار گروه ار،ياستاد ٣
  رانيا ،يجامع سالمت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم قاتيمرکز تحق ،ييو ماما يگروه پرستار ٤

5  Covid-19 

سارس و مرس،  يهاروسيود، پس از يروس جدياعالم کرد. کرونا و
جاد يا يکه وحشت جهان هاستروسيواز کرونا  يناش ين پاندميسوم

  .)٤(کرده است 
 هايماريب يابتال به برخ يو اجتماع يروان يامدهاياز پ يکي

 يروزهان يا در و ياهر جامعه در رداريواگ يهايماريب خصوصبه
 يهاواکنشاز  ماريب وحشت و ترس روس،يکرونا و وعيش سخِت
 هجمه خاطر که به است بودن انتقال عامل و يماريب انگ ،ياجتماع
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 نشده توجه ن مهميا به جامعه، مختلف ابعاد بر يماريب نيا نيسنگ

 يرفتارها و گمايباعث است ١٩-ديکوو يماريب يفعل وعيش .است
 ن،يهمچن .است مبتال شده و ناقل افراد هيعل ياجتماع زيآمضيتبع

 ريتأث و گردد يروان و ياختالالت رفتار موجب توانديم ياجتماع انگ
  .)٥( باشد داشته ماريب خانواده پرستاران و پزشکان، ماران،يب بر يمنف

به  شوديمده ينام يانگ اجتماع يکه در زبان فارس ١گماياست
و  کنديم اعتباريبگران يکه شخص را نزد د کنديماشاره  يصفت
و سربار  تياهمفرد کمک يبه  يک فرد کامل و عاديت را از يذهن

مختلف نشان  يج مطالعات در کشورهاي. نتا)٦( دهديمر ييجامعه تغ
شده است  دييتأ هاآندر  ١٩-ديکه کوو يمظنونانن ياول دهديم

مردم از موارد مشکوک و . )٧(را تجربه کردند  ياندهيفزااضطراب 
 هاآن هيعل يانگ منف کي جادي، که منجر به ا١٩-ديکوو ياحتمال
 تاز جامعه صور ضيننگ به شکل طرد و تبع ني. ادنديترسيمشد، 

 ياز ارکان اصل ي، مانند پرستاران، که بخشکارکنان سالمتگرفت. 
ن انگ يز ايهستند، ن يخدمات بهداشت در ١٩-ديکوو يايبال تيريمد

 اندکردهتجربه سالمت که کارکنان  ي. انگ اکننديمرا تجربه 
 ونيخانه پانس ايجامعه در اطراف محله  رشيعدم پذ صورتبه

  .)٨( بوده است يااجاره
از  يکي دهديمدر هند و سنگاپور نشان  شدهانجامقات يحقت
نه درمان يدر زم يکارکنان بهداشت يو روان يروح يهايناراحت

 اتيتجرب .)۹( است ي، انگ اجتماع۱۹-ديماران مبتال به کوويب
 ياز سو شتريب ننگ نيکه ا دهديم شانن ن راستايافراد در ا مشترک

باعث  ياجتماع يگماياست. )۸( شوديمده يددوستان  ايهمکاران 
و  يچه در مردم عاد يو افسردگ اضطراب مانند ترس و يبروز عالئم

امر منجر به  نيو هم شوديم يدرمان و يچه در کادر پزشک
و کاهش توان  يمنيستم ايس فيتضع ،يو روان يروح يهايناهنجار

 عنوانبهپرستاران  ازجملهدر افراد جامعه  هايماريببدن در مبارزه با 
ن ممکن است انگ زد .)۱۰, ۵( شوديم درمان ميت يعنصر اصل

دهد. انگ زدن ممکن  شيرا از طرق مختلف افزا يماريب کيعواقب 
 خواستممکن است در مارانيبداده،  شيرا افزا مارانياست رنج ب

از آن اجتناب کنند، که کنترل  اي ندازنديب قيرا به تعو يمشاوره پزشک
ن يهمچن. کنديمدشوار  يرا توسط مقامات بهداشت يماريب

ممکن  زين کننديمکار  نهيزم نيکه در ا يداوطلبانمتخصصان و 
 يشغل يکه منجر به استرس و فرسودگ رندياست مورد انگ قرار گ

و  يشغل يکننده مهم فرسودگ ينيبشيپ کيانگ  .)۱۱( شود
. )۱۲( است يبهداشت يهامراقبتکارکنان  انيدر م يخستگ
خط  يهامراقبت دهندگانارائه يبرا يمنابع انسان تيتقو ن،يبنابرا
 يبرا ژهيوبهامر  نيکاهش انگ است. ا يبرا ياقدامات ازمندين ،مقدم

                                                             
1- stigma 

بر  توانديمخاص، که  تيموقع نيدر ا يبهداشت يهامراقبتکارکنان 
و  پرستاران. )۱۳( ت داردياهم بگذارد ريتأثآنان  يعملکرد کار

 ياز مردم انگ اجتماع ۱۹-ديکوو وعيول شکه در ط يپزشکان
برخوردار  يترنييپا يکردند، از سالمت روان افتيدر يتوجهقابل

با  .)۱۴( افتيکاهش  يداريطور معنبه زين هاآنبودند و عملکرد 
با  ميپرستاران به شکل مستق يروان و يسالمت جسمنکه يتوجه به ا

، يتمنديرضا شيافزا ماران،يب از عملکرد آنان در مراقبت تيفيک
ات يتجربکشف ، عالقه به کار آنان مرتبط استو  يبازده کار

 يازهايبا توجه به ن آنان از سالمت روان تيحما يپرستاران برا
 .)۱۵, ۸( استت يحائز اهم يبهداشت

 انگ يبه بررس يمطالعات محدود ،ذکرشدهبا توجه به مطالب 
پرداخته است. مطالعات  ۱۹-ديکوو يهابخشپرستاران  ياجتماع

قبت از ات پرستاران در مرايتجرب ين راستا به بررسيدر ا شدهانجام
 يبررس را پرستاران يا تنها اضطراب و افسردگيمار پرداخته يب

 يهابخشدر پرستاران شاغل در  يا انگ اجتماعيو  )۱۶( کردند
. )۱۷( شده است يمتفاوت بررس ينه پژوهشيک زميد در يکوو

، يرماندبا ابعاد ناشناخته  ديجد يماريب کي ۱۹ -ديکوو کهييازآنجا
 يمناسب نهيگز توانديم يفيک قاتيتحق، است ينيو بال يتيريمد
 يامطالعه کهييازآنجا .)۱۶( باشد هانهيزم نيا قيدق يبررس يبرا

نگ اپرستاران از  اتيتجرب يبه بررس د کهيران مشاهده نگرديدر ا
به  يفيک قاتيتحقنکه يبپردازد و با توجه به ا ۱۹-ديکوو ياجتماع

و  پردازديم مداخله و بدون يعيطب طيافراد در مح اتيدرک تجرب
ام است، انج متفاوت مختلف، يپژوهش يهانهيزمافراد در  اتيتجرب

صد مطالعه حاضر ق رونيازا .ابدييم ضرورت رانيپژوهش در ا نيا
با  مرتبط يسته پرستاران از انگ اجتماعين تجارب زييدارد به تب

  بپردازد. ۱۹ -ديکوو
  

  مواد و روش کار
پرستاران از انگ سته يز اتيتجرب يبررس يمطالعه برا نيا

سؤال  ا توجه بهب. ديگرد يطراح ۱۹-ديکوو يپاندممرتبط با  ياجتماع
 يدارشناسيپد کرديبا رو يفيروش، روش ک نيترمناسب قيتحق ياصل
  است. يريتفس

 يزندگ اتيبه تفکر و تجرب يدارشناسيپد کرديرو کهييازآنجا
 ؟کننديم ريتجربه را چگونه تفس نيا هاآن نکهيو ا پردازديممردم 

 يبرا يروش مناسب يدارشناسيپد کرديمطالعه رو نيگفت در ا توانيم
نوع  نيا رايز است يشناخت عمق تجربه پرستاران از انگ اجتماع

 موردمطالعه دهيکه با پد يافراد اتيتجرب اي ستهي، تجارب زقيتحق
 اريدر اخت اندنمودهرا تجربه  و آنداشته  سروکار )ي(انگ اجتماع
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 فيروزبخت مژگان، روشن اهللانعمت سيد فاطمه، نبويان ماجده، رحماني نرگس
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، پژوهشگر، قادر خواهد بود که قيطر نيو از ا دهد يقرارم محقق
تجربه را  نيکه ا يمربوط به آن تجربه را از چشم افراد يمعان

آن تجربه به  يو بدون هرگونه قضاوت، به شرح معان دهيد اندگذرانده
امر، مستلزم آن است که افراد،  نيکه هست بپردازد. ا يهمان صورت

نموده، آنگاه،  انيمحقق ب يتجربه و احساس خود را برا ايعمل 
 نيبا ا ني. بنابرادينما ريآنان را تفس شدهمطرح حاتيپژوهشگر، توض

فراهم  موردپژوهش يواحدها اتيتجرب ييروش مطالعه و شناسا
  .)۱۸( شوديم

 يرابمه ساختار ين يفرد يهامصاحبهمطالعه از  نيدر ا
 نيهدفمند از ب صورتبه هانمونه. شد اطالعات اقدام يآورجمع

تحت پوشش دانشگاه  يهامارستانيبد يکوو يهابخشپرستاران 
بودند که  يپرستارانورود  يارهايانتخاب شدند. معبابل  يعلوم پزشک

 و کردنديمد کار يکوو يو عفون يژه، داخلياورژانس، و يهابخشدر 
را  ۱۹-ديمار مبتال به کووياز مراقبت از ب يناش يتجربه انگ اجتماع

و از  يپژوهشگر پس از ورود به بخش خود را معرف کهيبطور داشتند.
 تيهدف پژوهش در صورت رضا انيبا ب پرستار جهت انجام مصاحبه

و تعداد اندک  اديز ينمود. با توجه به حجم کار يدرخواست همکار
مصاحبه در نظر گرفته و پژوهشگر در  يبرا يپرسنل ساعت خاص

با  تارانپرسکرد.  دايجهت مصاحبه حضور پ مقررشدهساعت 
متفاوت انتخاب و وارد  يهامارستانيب و هابخش، و از تيجنس

با  قيگسترده و عم ،ياطالعات غن قيطر نيمطالعه شوند تا از ا
  ).۱جدول ( با حداکثر تنوع فراهم گردد يريگنمونهراهبرد 

پژوهش بود.  نيدر ا هاداده يآورجمع يمصاحبه، روش اصل 
خودتان بعد  يزندگ در مورد لطفًاو باز:  يکل سؤال کيبا  هامصاحبه

نکه در بخش يکان از ايرفتار نزد د؟يصحبت کن ۱۹-ديوع کووياز ش
نه ين زميرا در ا تانتجربهبا شما چگونه است،  ديکنيمد کار يکوو

ت سؤاالو با طرح  شدهانيبو سپس بر اساس مطالب  آغاز ؟ديان کنيب
ا يد؟ يح دهيشتر توضيب لطفًامانند  کنندهواضحبرنده و  شيپ

به اهداف پژوهش  دنيدر جهت رس هاآنروند  ست؟يچ منظورتان
در  چهره به چهره ،يانفراد صورتبه هامصاحبه. )۱۹(شد  تيهدا
 زمانمدت .انجام شد کنندگانشرکتآرام در محل کار  يطيمح

 يآورجمعمصاحبه شد.  پرستار ۱۲با  .بود قهيدق ۶۰تا  ۴۰مصاحبه 
در دو مصاحبه  يديجد کد ايکه داده  افتيادامه  ييتا جا هاداده

  حاصل شد. هاداده اشباع مصاحبه ۱۰با  تيآخر اضافه نشد. درنها
 يريتفس يدارشناسيپد کرديمرحله رو ۶از  هاداده ليتحل يبرا

  :مراحل است نيشامل ا کرديرو نيون منن استفاده شد. ا
 بر تأمل .۳تجربه،  يبررس .۲تجربه،  تيبه ماه يآوريرو . ۱
 حفظ .۵ ،يريتفس يسيو بازنو نوشتن .۴ ده،يپد يذات يهاهيمادرون

نظر  در بافت مطالعه با مطابقت .۶و  دهيبا پد دارجهت يارتباط قو
 اتيضرور از يکي قيمحقق با سؤال تحق يريگرفتن اجزا و کل. درگ

 ستهيز اتيتجرب( قياست. سؤال تحق يريتفس يدارشناسيپد
محقق  )استچگونه  ۱۹-ديکوواز  يناش ياز انگ اجتماع انپرستار

تمام مراحل مطالعه سوق داد.  در موضوعات ريرا به استخراج و تفس
درک  يبرا هامصاحبهابتدا  منن، به روش ون هاداده ليتحل يبرا

 شد. يبار بازخوان نيچند کنندگانشرکت مصاحبه و يفضا
 چند بار خوانده شد تا هامصاحبهعات مکتوب مربوط به اطال

 ييهابخشکار همراه با گوش دادن به  نيدرک شود. ا يکل يمحتوا
 يهاعبارتو  ياصل يکدها شده بود. در مرحله بعد، عات ضبطالاط از

 ت والصورت که جم نيهر مصاحبه استخراج شد. به ا مهم
 يگريد ليجدا و در فا هامصاحبهت در سؤاالمرتبط با  يهاعبارت
 تيکه اهم يعاتالبود که اط ليدل نيکار به ا نيشد. ا ينگهدار
 يدارند، از دست نروند؛ چون ممکن بود در مراحل بعد يکمتر

 طوربه هاداده ليو تحل يآورجمع نديمشخص شود. فرا هاآن تياهم

 داده حيهر عبارت توض يمرحله، معنا نيانجام شد. در سوم زمانهم

 هر جمله يصورت که برا نيصه شد. به االبه آن خ يبخش با مفهوم و
 کار را دو نيپنهان آن نوشته شد. ا يکوتاه از معان فيتوص کي مهم
 انپرستار ستهيتجارب ز شدهاستخراج يدادند. سپس معان انجام نفر

 يمعن شد تا بيبا هم ترک ۱۹-ديکوواز  يناش ياز انگ اجتماع
از  ييهادسته صورتبه يمشترک حاصل شود. در مرحله چهار، معان

در  قبل حاصل در مرحله يمعان يعنيشدند؛  يدهسازمان کدها
 نيپنجم بحث شد. در هاآنگذاشته و درباره  ياجداگانه يهاخوشه

 دسته کيدر  گريکديمرتبط با  يهادسته صورتبهمرحله، کدها 
 هاآن از يمحور ميقرار گرفتند که مفاه ييهاخوشهو سپس  تريکل

 تيدرنها شدند و فيبحث و توص هاافتهيحاصل شد. در مرحله ششم، 
در  ليتحل از روند يانمونه .)۲۰( پاسخ داده شد دهيبه ساختار پد

  آورده شده است. ۲جدول 
 ،يريپذديياعتبار، تأ ارياستحکام مطالعه از چهار مع يبرا

 ي. برا)۱۸( استفاده شد نکلنيگوبا و ل يريپذانتقالو  يريپذنانياطم
 يهادادهو  کنندگانشرکتکرد نسبت به  يسع منظور محقق نيا

 ديعقا واردکردنالزم را نشان دهد و بدون  تيحساس آمدهدستبه
را بر اساس  يو کاوش يبعد تسؤاالو  هامصاحبهخود  يشخص
بدون تعصب  هاداده ليانجام دهد. در تحل شدهارائه يهاپاسخ
 ه توسطياول يکدها خود کدها را استخراج کند. يشخص

د. يموارد لزوم اصالحات اعمال گرد در و چک شده کنندگانشرکت
توسط دو  هااز مصاحبه، کدها و طبقات حاصل يريق پذيجهت تصد

 را هادادهمستقل  طوربهمحققان  چک شد. يفين کينفر از محقق
 را شدهاستخراج يکدها قيتحق ميکردند. ت يبندطبقهو  يکدگذار

 با ،ليوتحلهيتجزاز  آمدهدستبه يهامقولهسپس  ،کرد يبررس
 وستهياعتماد با ثبت کامل و پ تيشدند. قابل سهيمقا گريکدي

 .شد تيتقو هاداده ليو تحل يآورجمعپژوهشگر در  يهاتيفعال
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و  هابخشسن، جنس و  ازنظربا حداکثر تنوع  يبردارنمونه
 انتقال کمک کرد تياز قابل نانيبه اطم زين مختلف يهامارستانيب
  ).۱جدول (

  
  کنندگانمشارکتمشخصات  ):۱( جدول

تأهلت يوضع جنس يليمدرک تحص  مارستانيب بخش   

 مرد
 

کارشناس  کارشناس مجرد متأهل زن
 ارشد

ژهيو اورژانس يعفون  يداخل  يروحان  د يشه 
يبهشت  

 ييحي
 نژاد

ر يام
 کالً 

٣ ٢ ٢ ٥ ١ ٢ ٤ ٥ ٢ ١٠ ٢ ١٠ ٨ ٤ 

  
  هادادهل يند تحلياز فرآ يانمونه ):۲( جدول

  هياولطبقات   هيکد ثانو هياول يکدها ييمعنا ياز واحدها ييهامثال
ئن چون مطم زننيکه به من انگ کرونا م شدميم يعصب يليخ لي" اوا

، احساس شدميم. ناراحت زدنيم به همانگو  نيا يهستم ول يبودم منف
عامل  هيکنن، منو  يمنو جدا م کردميمشدن داشتم، حس  ريتحق
م "(هست يريو درگ يماريکه عامل انتقال ب يکس هي شناسن،يم يعفون

۴.(  
بودن ندو نفر  يکي، آخه شدميمناراحت  کردنيمان فرار ياطراف ي"وقت

  ).۱م "(گرفتيمپسرم از من فاصله  يهشون کنم. حتيکه بخوام توج
 

 ت يعصبان
، يمارياز انگ ب يناش

ر، نگاه ي، تحقيناراحت
عامل  عنوانبهان ياطراف

 يماريانتقال ب

 از  يناراحت
 انيفاصله گرفتن اطراف

عالئم 
 يشناختروان
دگاه ياز د يناش
  انياطراف يمنف
  

  يروان يهاتنش

هم  کردميمرا تجربه  ييتنهاترس و .... هم کردميمترس :"من احساس 
حساس ا.... نصف شب پا شدم رفتم اتاق مامان و بابام... يفشار کار

چه  نکهيو ا نميبينم...آخر تونل کرونا را دميدارم از دستشون م کردميم
 شه،يم يباشم، روابطمون چ زولهيا ديبا شهيافته. من هم يم ياتفاق

 ).۴م "(همش نگران بودم افته يم ياتفاق هبعدش چ

  ترس از از
دست دادن خانواده، 

، ترس يياحساس تنها
 يرينده، درگياز آ
 يذهن

 ندهياز آ ينگران

  
  هاافتهي

  .)۳جدول ل دادند (يرا تشک يطبقه اصل ۳ و رطبقهيز ۶کد استخراج شد که  ۶۴۷، هامصاحبه ليتحل از
  

  ميمفاه يبرا هادادهل يه و طبقات استخراج شده از تحليطبقات اول ):۳( جدول

  طبقات  رطبقاتيز  هيم اوليمفاه
 يدگاه منفياز د يناش يشناختروانعالئم 
  يروان يهاتنش  انياطراف

 ندهياز آ ينگران  احساسات متناقض

  يبالندگ
  نگرش مثبت

  يسپاسگزار
  ييخود انزوا

  يطردشدگ  شدن يمنزو
  

  ياجتماع يانزوا
  جانبههمهرانده شدن   طرد از طرف دوستان
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  طرد از طرف خانواده
  هاهيهمساطرد از طرف 

  تيمعنو
  با گذشت زمان يخود آگاه

  يسازگار يراهکارها
  استقالل

  ارتقا سطح دانش
  غاتيتبل

  هارسانه مؤثرنقش 
  ت رسانهيحما
  

  احساسات متناقض:
 انگ ات پرستاران ازيتجرب در شدهاستخراج ميمفاه از يکي

. است هاآناحساسات دوگانه  ،۱۹-ديکوو يپاندم از يناش ياجتماع
تجربه  يمثبت و منف صورتبهرا  يجاناتيپرستاران ه کهيبطور

 يهانگرشو  يروان يهاتنشابعاد  يجانات دارايه نيا. کننديم
  .استمثبت 
 جانات متناقض يه از ابعاد مفهوم يکي يروان يهاتنش

به دنبال فاصله  کنندگانمشارکت تياکثر دهديم است که نشان
 صورتبهرا  ييهاتنشآنان  يدگاه منفيان از پرستار و ديگرفتن اطراف

ر يو تحق ييت، تنهاي، خشم و عصباني، افسردگياحساس ناراحت
 .کننديمتجربه 

، ييگران احساس تنهايبا فرار د کنندگانمشارکت يبرخ
انتظارات  کردنديم يکه سعير شدن داشتند بطوريت و تحقيعصبان

  به آنان نباشند. يگران کاهش دهند و متکيخود را از د
 يليل خياوا : "کنديمان يخانم ب کنندهمشارکتن راستا يدر ا

 يزنن چون مطمئن بودم منفيکه به من انگ کرونا م شدميم يعصب
، احساس شدميمل ناراحت ي. اوازدنيم به همن انگو يا يهستم ول

ه عامل يکنن، منو  يمنو جدا م کردميمر شدن داشتم، حس يتحق
 يريو درگ يماريکه عامل انتقال ب يه کسيشناسن، يم يعفون

  .)۴م هست"(
 ترس  ييبه دنبال تنها کردنديمان يب کنندگانمشارکت

نده يو وحشت از آ يمارياز دست دادن خانواده با توجه به انتقال ب
خواهد افتاد و  ينده چه اتفاقيآ دانستندينمنکه ياز ا هاآنداشتند. 

  .دنديترسيمدر انتظارشان است  يزيچه چ
:"من احساس دارديمزن اظهار  کنندهمشارکتن رابطه يدر ا

.... يهم فشار کار کردميمرا تجربه  ييهم تنها.... کردميم ييتنها
دارم  کردميمنصف شب پا شدم رفتم اتاق مامان و بابام... احساس 

 يم ينکه چه اتفاقيو ا نميبينمدم...آخر تونل کرونا را ياز دستشون م
شه، بعدش چه يم يزوله باشم، روابطمون چيد ايشه بايافته. من هم

  .)۴م افته"( يم ياتفاق
  

 است.  يگر مفهوم، احساس بالندگيبعد د
را با توجه  ياحساس خوب يروان يدر کنار تنشها کنندگانمشارکت

و تشکر از  يو سپاسگزار ۱۹-ديدگاه مثبت مردم بعد از کوويبه د
 .کردنديمپرستاران تجربه 

 يلي:"بعد کرونا خکنديمان ين رابطه بيزن در ا کنندهمشارکت
د مثبت به من يبهتر شد. مردم با د يد مردم نسبت به پرستاريد

  ).۴م ، سپاسگزار بودن "(شدنيم.... برام ارزش قائل کردنيمنکاه 
 يان نگرشهاياطراف کردنديمان يب کنندگانمشارکت يبرخ

خود  گاههيتکشجاع و  يرا افراد هاآنبه آنان داشتند.  يمثبت
. کردنديمماران مراقبت يط سخت از بيکه در شرا دانستنديم

 دنديباليمداشتند و به خود  يحس خوب يطين شرايپرستاران در چن
  .کردنديمو افتخار 

:"برخورد مثبت کنديمان ين رابطه بيزن در ا کنندهمشارکت
 .....کردنيم، ازم تشکر شدنديم. برام ارزش قائل دميديمان ياطراف
هستن، شجاع هستن، جونشونو کف  گاههيتکپرستارها  کردنيم فکر

نکه پرستار بودم به يداشتم و از ا يدستشون گذاشتن...حس خوب
  ).۷م ."(کردميمخودم افتخار 

  :يطردشدگ
 يان سعيانگر آن است اطرافياست که ب يطردشدگگر يمفهوم د

 هاآنرند و به يفاصله بگ ۱۹-دياز پرستاران بخش کوو کردنديم
باشند و خودشان  يمارينکه پرستاران ناقل بياز ا هاآنک نشوند. ينزد

ن رفتار سبب شد ي. اکردنديمفرار  هاآنو از  دنديترسيممبتال شوند 
 يگران را کاهش دهند. منزويشده و ارتباط با د يپرستاران منزو

  .باشديمن مفهوم يا يهايژگيواز  جانبههمهشدن و رانده شدن 
  است.  يطردشدگمفهوم  يژگيو جانبههمهرانده شدن

طرد شدن از طرف خانواده و دوستان را با کار در  کنندگانمشارکت
خانواده، دوستان و  کردنديمان يب هاآند تجربه کردند. يبخش کوو

فرار  کردنديمد کار يدر بخش کوو هاآننکه يل ايبه دل هاهيهمسا
و مرگ  يماريل فرار را ترس از احتمال ابتال به بيو دل کردنديم

 .کردنديمعنوان 
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تو  هاهيهمسا:"کنديمان يزن ب کنندهمشارکتن رابطه يدر ا
از  کردنيم يسع ميکنيممارستان کار يدونستن ما تو ب يمجتمع م

... از همه رفتنيمنا با پله يا ميرفتيمرن. ما با آسانسور يما فاصله بگ
 يم...حس خوبيدار يخطرناک يماريم، انگار بيطرف محاصره شده بود

  ).۲م "( کردنيماز ما فرا  کًال هاهيهمسا، يميقد يهادوستنبود...
 يه فرار مي:"بقکنديمان يگر بيد کنندهمشارکتن راستا يدر ا

 رن....يب به جسمشون دارن که نکنه کرونا بگياز آس ترس کنن....
کنه که مگه من آدم  يجاد ميت را در من اين ذهنيترسن و ا يم
  ).۹م از جانشون دارن"( ترس .....کنميمط کار ين شرايتو ا ستم کهين

را از طرف خانوده و  يماريپرستاران انگ مبتال بودن به ب
-ديماران مبتال به کوويل آن را کار با بيو دل کردنديمدوستان تجربه 

ان آنان را خطرناک ياطراف کردنديمعنوان  هاآن. دانستنديم ۱۹
  شوند. يماريق آنان مبتال به بياز طر ترسنديمو  کننديمتصور 
  

ه بار به خواهرم ي:"کنديمان يزن ب کنندهمشارکتن رابطه يدر ا
نگو که  يچيگفت تو ه به همنرو خطرناکه....  يگفتم دور هم

..... يما خطرناکتر ياز تو وجود نداره. تو خودت از همه برا ترخطرناک
  ).۸م "(

 انگر ياست که ب يطردشدگمفهوم  يژگيشدن و يمنزو
گران يند دياز رفتار ناخوشا يريشگيپ منظوربهآن است پرستاران 

ان ارتباط برقرار يو با اطراف کردنديمخود را در منزل حبس 
 .کردنديمرا تجربه  ياجتماع يو انزوا ييخودانزوا هاآن. کردندينم

  
 يريجلوگ ي:" براکنديمان يزن ب کنندهمشارکتن رابطه يدر ا

کمتر  کردميم يسع ه خودمو تو خونه حبس کردم..ياز رفتار بق
  ).۱م ه ارتباط برقرار کنم "(يرون برم و با بقيب

 يدوستان حاضر به برقرار کننديمان يب کنندگانمشارکت
در  .کردنديمان ين موضوع را بيارتباط با آنان نبودند و به وضوح ا

 ريتأث مسئلهن يو ا شدينمدعوت  هاآناز  يخانوادگ يهايمهمان
  آنان شده بود. يبر آنان گذاشته و سبب ناراحت يمنف

 يليخ :"دوستامدارديماظهار  ياکنندهمشارکتن رابطه يدر ا 
. ميباش نداشته ارتباط هم با ماه چند نيا ما بهتره گفتنيم واضح

 گفتمينم توروشون خب يول گنيم نويا دوستام که شدميم ناراحت
 ).۱م داشتن"( حق چون

  
  :يسازگار يراهکارها

 دهديمنشان  يسازگار يبرا يراه يامقابله يمفهوم راهبردها
جهت کنار آمدن با  يامقابله يهاسميمکاناز  کنندگانمشارکت

. کننديمد استفاده يمار مبتال به کوويط بخش و کار کردن با بيشرا

ن يا يهايژگيو هارسانه مؤثربا گذشت زمان و نقش  يخودآگاه
  .باشنديممفهوم 

 يمفهوم راهبردها يهايژگيواز  يکيبا گذشت زمان  يخودآگاه
ن بعد از مفهوم نشان ي. اباشديم يسازگار يبرا يراهکار يامقابله

تالش کردند تا با اتکا به خدا و وابسته  کنندگانمشارکت دهديم
 شوند.ط سازگار يش سطح دانش با شرايگران و افزاينبودن به د

ط ين شراي:" با ادينمايمن رابطه اظهار يزن در ا کنندهمشارکت
چ کس ياز به هيد نيخودم. نبا يدم که خودم هستم و خدايفهم

ن باعث شد بتونم يباشم. هم يد متکيچ کس نبايداشته باشم. به ه
  ).۱۰م ام "(يط کنار بيبا شرا

را  هارسانه کنندگانمشارکتانگر آن است يب هارسانه مؤثرنقش 
. دانستنديمل ير نگرش افراد جامعه نسبت به پرستاران دخييدر تغ

 يو از خودگذشتگ يمطبوعات با پخش فداکار کردنديمان يب هاآن
دگاه مردم نسبت به يکادر درمان بخصوص پرستاران سبب شدند د

  ر کند.ييپرستاران تغ
بس  : "االن ازکنديمان ين رابطه بيزن در ا کنندهمشارکت 

گه يآگاه شدن د مردم کنه..... يد صحبت ميمطبوعات در مورد کوو
  ).۲م پرسن"( يم سؤالزنن  يبه ما زنگ م اکثرًا ترسن..... ياز ما نم

  
  يريگجهينتو  بحث

 يفيک مطالعه کين مطالعه تالش شده است تا با انجام يدر ا
از  يناش يتجارب پرستاران از انگ اجتماع نييتب و کشف باهدف

مورد  در تريغن و ترقيعم نشيب کسب منظوربه ۱۹-ديکوو يپاندم
  افت.يدست  دهيپد نيا

احساسات  هامصاحبهحاصل از  شدهاستخراجن ومضم نياول
و نگرش مثبت بود. ترس از  يروان يهاتنش يژگيدوگانه با دو و

ات ينده از تجربيو از دست دادن خانواده و وحشت از آ ييتنها
آمدن  به وجود سببن مطالعه بود که يدر ا کنندگانمشارکت

، ي، اضطـراب، افسردگياحساس ناراحت صورتبه يروان يهاتنش
ر سـردرد در ينظ يجسم عالئم يت و حتيخشم و عصبان

، ياحتمال ياز ابتال يناش ترس و اضطراب .شده بود کنندگانمشارکت
منجر به  توانديم جاد نموده کهيا ياد و مخربيز يبار روان
و کاهش توان  يمنيا ستميف سي، تضعيو روان يروح يهايناهنجار

 عنوانبهپرستاران  ازجملهدر افراد جامعه  هايماريببدن در مبارزه با 
  .)۱۵( م درمان شوديت يعنصر اصل

دن کابـوس يکان و ديبا گنــاه مبتال کردن نزد يوسواس فکر 
نژاد در مطالعه  يرحمت ن پرستاران بود.يدر ا جادشدهياگر عالئم ياز د

ن و مبهم ينامع يهاتيموقعافراد مضطرب اغلب  دارديمان يخود ب
ن يلذا در مواجهه با چن کننديمادراک  زاتنشرا آشفته کننده و 
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ج ين نتاي. ا)۲۱( گردنديمد يشد يدچار اضطراب و نگران يطيشرا
  .استحاصل از مطالعه حاضر  يهاافتهيتگر يحما ياگونهبه

ن بود يترس از عامل عفون ليبه دلپرستاران در مطالعه حاضر 
خود  کانيکه کمتر با نزد دادنديمح يان ترجيو فاصله گرفتن اطراف

ن يکه هم کردنديمزوله يخود را در منزل ا يند و حتيمعاشرت نما
تاران شتر در آنان منجر شده بود. پرسيب يديناامامر به استرس و 

 تيحمامعدقرار نگرفتن و  دييتأمورد  ليبه دلکرونا  يريگهمهدوران 
پژوهش  يهاافتهيشده بودند که با  يکان دچار افسردگيتوسط نزد
 به منجر توانديم عالئم نيا .)۲۳, ۲۲( استک راستا يحاضر در 

 افکار يحت و تروما از پس استرس مانند اختالل يروان اختالالت
  .)۲۴( شود در کادر درمان يخودکش

د ياز د يناش ير احساس بالندگينظ يتجارب مثبت با يهانگرش
ن مطالعه يان شده بود. در ايب شانحرفهمثبت مردم نسبت به 

ط يپرستاران شاغل در بخش کرونا عنوان داشتند که در شرا
خود محسوب  گاههيتکشجاع و  يکرونا جامعه آنان را افراد يريگهمه

ان و يمددجو يشدن و سپاسگزار قائلو ارزش  داشتنديم
ت يفيزه به کار با کيشان نسبت به آنان سبب شده که انگيهاخانواده

ط ين شرايب در چنين ترتيدا کند و بديش پيدر آنان افزا
 .نديرا در تعامل با جامعه تجربه نما يت اجتماعي، حماييزااسترس

 مردم دادن واکنش يدلگرم و يقدرشناس ١يو شال يدر مطالعه قربان

ج يکه با نتا )۲۵( شدهانيب يپاندم دوران در درمان با گروه برخورد در
ل گر مؤثر يک تسهي ياجتماع تيحما دارد. يمطالعه حاضر همخوان

ت ياست. درک حما زااسترسط يدر شرا يشناختروان يستيبهز يبرا
جاد يخانواده، باعث ا يافت شده از سويدر يشناختروانو  ياجتماع

  .)۲۶( شوديمق يعم يو قدردان ياحساس ارزشمند
 يهايژگيوبا  يردشدگطمفهوم  آمدهدستبهن مضمون يدوم

بود. ترس از ابتال و دور شدن  جانبههمهشدن و رانده شدن  يمنزو
گان، همکاران شاغل در يان (خانواده، دوستان، همساياطراف
، مبتال و خطرناک و ناقل يانگ عامل عفون ليبه دلگر) يد يهابخش

تصور کنند  شدهراندهبودن سبب شده بود تا پرستاران خود  يماريب
ز ارتباطشان را با يداشتند خود ن يسع يم دفاعيک مکانسيو در 

شدن آنان منجر شده بود.  ين امر به منزويگران کاهش دهند و ايد
جاد ادراک يبه ا زيبرانگچالش يک مسئله اجتماعي عنوانبه انگ
منجر  يافسردگن، احساس گناه و ييپا نفسعزتاز خود و  يمنف

 ين مطالعه پرستاران در مواجهه با نگرش منفيدر ا .)۲۷( گردديم
ل يجامعه به دل يگران، سرزنش و مقصر شمرده شدن از سويد

مراد زاده  .شده بودند يروان يهاچالش دچار، يمارياحتمال ابتال به ب

                                                             
1 Shali 
2 Yanto 

در مورد قضاوت جامعه  يکه نگران کنديمز در مطالعه خود عنوان ين
 ي، انزوايشناختروان يهايآشفتگخانواده ممکن است به  يو حت

که  )۲۸( ده استيدر پرستاران منجر گرد يي، احساس تنهاياجتماع
در مطالعه خود در  ٢انتوي .دارد يحاضر همخوان مطالعه يهاافتهيبا 

از  %۸۱,۹ کنديمنسبت به کادر درمان عنوان  يانگ اجتماع يبررس
ا انگ مبتال بودن به کادر درمان نداده يکت نامناسب يچ اتيآنان ه

 يبرا يت اجتماعيحما يافت نوعيه منجر به درين قضيبودند. که ا
 ٣لوريت که در مطالعهي. در حال)۲۹( شوديمکادر درمان محسوب 

 يستيکادر درمان با يمعتقد بودند که برا دهندگانپاسخاکثر 
-ديکووآنان به  چراکهگذاشته شود  يارانهيگسخت يهاتيمحدود

نسبت  يو قضاوت منف شهيک کلين خود يو ا )۳۰( آلوده هستند ۱۹
شدن آنان  يو منزو ييبه کادر درمان است و منجر به احساس تنها

 .گردديم
 يامقابله ين مطالعه راهبردهايدر ا شدهحاصلن مضمون يسوم

 هارسانه مؤثرو نقش  يخودآگاه يژگيبا دو و يسازگار يبرا يراه
ه ببا گذشت زمان، اتکا به خدا و وابسته نبودن  يخودآگاه بود.

هت ن مطالعه جيدر ا کنندگانمشارکتبود که  ياتيگران از تجربيد
 زترس ا ط حاصل از کار در بخش کرونا داشتند.يبا شرا يسازگار
 اي رهمس ن،يوالد خانواده، ياعضا مارستان بهيب از يماريب انتقال
 جادکنندهياعامل  نيتربزرگ آن، از يناش وجدان عذاب و فرزند

پژوهش  در کنندهشرکتدر پرستاران  شدهتجربه استرس و تنش
 يهاتيحماو  يدلگرم دارديمان يدر مطالعه خود ب يشال حاضر بود.
ن و يوالد ريخ يدعاهمسر،  يشگيهم يهمراه صورتبهخانواده 

 يباالدست رانيمد و همکاران يسو ت ازيحما افتيدر طورنيهم
 داشته هاتنش نيا با پرستاران يسازگار در يمثبت ريتأث توانديم

 و هاسميمکان، يشناخت روانشناسان دگاهيد از .)۳۱, ۲۵( باشد
 با سازگارانه در کارکرد يديکل نقش يجانيه ميتنظ يراهبردها

 کي عنوانبه جانيه ميتنظ قتيحق . درکننديم فايا زاتنش طيشرا
 تجارب که گردديم فرد در منجر به کاهش استرس ياواسطهعامل 

 يجانيم هيتنظ و يامقابله يراهبرد عنوانبه توانديم يمعنو
 يفرد يسازگار يهاسميمکاناز  به خدا توکل .)۲۱( محسوب گردد

 يهاافتهيکه با  )۲۵( بود يشال در پژوهش کنندهمشارکت پرستاران
  دارد. يمطالعه حاضر همخوان

و  يش فداکاريدر نما هارسانهنقش  کنندگانمشارکت
ر ييو تغ يجاد آگاهيدر ا يکادر درمان را عامل مؤثر يازخودگذشتگ

طه يت پرستاران در حيو اهم يدگاه مردم نسبت به توانمنديد
 يهامنبع از يکياست که  ين در حاليا سالمت عنوان کرده بودند.

3 Taylor 
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 نادرست يهاعهيشا و پرستاران اشاعه اطالعات دگاهيد از تنش جاديا

فقدان  .)۳۲( عنوان شده است يمجاز يفضا و هارسانه قيطر از
 جاد انگ استيا ياز عوامل اصل يکي ديکوو يماريعموم از ب دانش

ح يق دادن اطالعات صحياز طر توانديمش دانش عموم يافزا. )۲۷(
 با ياجتماع يهاشبکه ژهيوبه رسانه حاصل گردد. هارسانهتوسط 

 نشده دييتأ يهاداده گذاشتن کاشترا به و وبياطالعات مع انتشار

 سوء نقش ،ياحرفه افراد انيم در يحت جامعه، يش نگرانيبر افزا

. اما در مطالعه حاضر پرستاران عنوان کردند که )۳۲( داشته است
ساخت  و درمان نهيدر زم يدياطالعات مف تواننديم تنهانه هارسانه

ان مردم يابتال را در م از يريشگيپ زيآمتيموفق يهاروش واکسن و
توسط کادر درمان  گرفته صورت يهاتالشبه اشتراک بگذارند بلکه 

کار در بخش کرونا را  يند و انگ اجتماعينما يادآوريبه مردم  را
  ند.ياصالح نما

 يهاتنشکه  داد نشان حاضر مطالعه جينتا نکهيا خالصه طوربه
، جانبههمهشدن و رانده شدن  يو نگرش مثبت، منزو يروان

سته پرستاران يز تجارب ازجمله هارسانه مؤثرو نقش  يخودآگاه
 دينگ در نظام سالمت باان مطالعه بود. يشاغل در بخش کرونا در ا

 گذارديم يمنف ريتأث يبر سالمت روان کادر درمان رايکنترل شود ز
 ،يي. ترس، اضطراب، تنهادهديمقرار  ريمراقبت را تحت تأث تيفيو ک

 ،يشغل يفرسودگ ،يباعث خستگ توانديم يانزوا، احساس طردشدگ
 يدر پرستاران شود و موانع نييپا يو سالمت روان تيکاهش رضا

پژوهش حاضر  يهاافتهي کند. جاديمناسب ا يمداخالت پزشک يبرا
د يبهداشت و درمان کمک نما گذاراناستيسران و يبه مد توانديم

در پرستاران  يحاصل از انگ اجتماع يشناختروان يازهايتا با درک ن
که يرد. بطوريالزم صورت پذ يتياقدامات حما ۱۹-ديکوو يهابخش

و انجام  يآورتابت استرس و آموزش يريمد يهادوره يبا برگزار
ند تا با يبه آنان کمک نما يپزشکروانو  يشناختروان يهامشاوره

زمان ممکن به  نيترکوتاهدر  مؤثر يامقابله يراهبردها يريکارگبه

ارتقا سطح سالمت جسم و روان  يابند و در راستايدست  يسازگار
ز ين هارسانهبردارند.  يمار گام مهميت مراقبت از بيفيآنان و ک

ت از ي، معتبر و به روز و حمايبا ارائه اطالعات رسم تواننديم
به  اندگرفتهقرار  ۱۹-دياز کوو يکه در معرض انگ ناش يپرستاران
  ند.يکمک نما ين انگ اجتماعيکاهش ا

در ارتباط با سطح  ي، مطالعاتحاضر پژوهش يهاافتهيا توجه به ب
و ارتباط آن با  ۱۹-ديکوو يماريدر مواجهه با ب اناضطراب پرستار

با توجه به . شوديمه يشده توص کار گرفته به يامقابله يراهبردها
 ۱۹-ديمرتبط با کوو يانگ اجتماع ينبود ابزار مناسب جهت بررس

مرتبط با  يابزار انگ اجتماع يدر خصوص طراح يامطالعهران، يدر ا
  .شوديمشنهاد يپ ۱۹-ديکوو

  
  :يمالحظات اخالق

 واحد يق دانشگاه آزاد اسالمالاخ تهيکم دييمحقق پس از تأ
اقدام به  IR.IAU.BABOL.REC.1400.150شماره بابل با 

 نهيمز درالزم عات القبل از شروع جلسات مصاحبه، اطپژوهش نمود. 
ت و در صور شد داده حيتوض کنندگانشرکت يمطالعه و هدف آن برا

زمان و مکان  خصوص در ،يهمکار يبرا کنندگانشرکتموافقت 
سات جل ،کنندگانشرکت انجام مصاحبه توافق شد. پس از موافقت

 يصورت تقاضا در مصاحبه ضبط و پژوهشگر متعهد شد
 را متوقف کند. به ضبط در هر قسمت از مصاحبه، کنندگانشرکت
 آزاد قيخارج شدن از تحق يداده شد برا نانياطم کنندگانشرکت

محرمانه  تيبا رعا ،کنندگانمشارکت هستند. در صورت درخواست
  .ارائه شد هاآن به جينتا يماندن اسام

  
  يتشکر و قدردان

که حاضر  يپرستاراندانشگاه و  يو پژوهش ين آموزشياز مسئول
 .شوديم ين پژوهش شدند، تشکر و قدردانيدر ا يبه همکار
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EXPLAINING NURSES' EXPERIENCES OF SOCIAL STIGMA 
CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC: A PHENOMENOLOGICAL 

STUDY 
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Abstract 
Background & Aims: One of the psychological and social consequences of some diseases, especially 
infectious ones in any society is the patients’ fear of social reactions, the stigma of the disease, and being 
a transmission agent. Due to wide effects of this Illness on various aspects of the society, not much 
attention has been paid to this issue. Therefore, the present study aimed to explain the lived experiences 
of nurses regarding social stigmas of Covid-19 pandemic. 
Materials & Methods: This qualitative study was conducted from march 2021 to march 2022 using 
interpretative phenomenology analysis. The participants were 12 nurses selected purposefully from the 
nurses of Babol University of Medical Sciences who had the experience of nurses caring for the patients 
with Covid-19 and had social stigma. The data were collected through semi-structured and individual 
interviews and analyzed simultaneously and continuously using Van Manen's method. 
Results: The lived experiences of nurses caring for the patients with Covid-19 include three main 
categories and six subcategories; the main categories were: Contradictory feelings (psychological 
tensions and positive attitude), Rejection (isolation and comprehensive rejection), and Adaptation 
strategies (self-awareness over time and the effective role of the media). 
Conclusion: According to the findings of this study, there is a need for strategies by managers and 
officials to check the level of mental health of nurses working in the Covid-19 unit in order to improve 
the quality of the patient care by identifying the psychological needs resulted from the social stigma of 
the medical staff working in the Covid ward. In addition, it is possible to improve this group's mental 
health and their families by designing psychosocial interventions related to destigmatization such as 
stress management courses and resilience training as well as conducting psychological counseling. 
Keywords: COVID-19; Nurse, Qualitative Research; Social Stigma 
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