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Abstract
Introduction: Empathy is one of the main skills in the nursing profession. The aim of this study was 
to determine the correlation between empathy and aesthetic intelligence in nursing staff in Abhar. 
Methods: The present study was a descriptive-correlational study. The statistical population of this 
study included all nursing staff working in hospitals of Abhar city in 2019. The number of sample 
in the present study was 300 people. Sampling was by census. Research instruments included a 
demographic questionnaire, the “Empathy Scale”, and the “Aesthetic Intelligence Test”. The content 
validity was confirmed by the qualitative method and the reliability of the instruments by the internal 
consistency method by calculating the Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed 
in SPSS.24.
Results: The sensory component of the "Aesthetic Intelligence Test" had no statistically significant 
correlation with emotional. But the emotional component of "Aesthetic Intelligence Test" had a 
positive and significant correlation with the emotional empathy subscale of the "Empathy Scale" at the 
level (0.01) and with the total score of empathy, a positive correlation at the level (0.05). In addition, 
the dynamic component of the "Aesthetic Intelligence Test" has a positive and significant correlation 
with the emotional empathy of the "Empathy Scale" at the level (0.05). The results of simultaneous 
regression analysis showed that aesthetic intelligence could explain 4.7% of the empathy variance. 
Conclusions: There is a positive correlation between the component of emotional and dynamic 
empathy of “Aesthetic Intelligence Test” with empathy. It is recommended that aesthetic intelligence 
be trained to promote empathy among nursing staff.
Keywords: Nursing Staff, Attachment Styles, Empathy, Aesthetic Intelligence.
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چکیده
مقدمــه: همدلــی یکــی از مهــارت هــای اصلــی در حرفــه پرســتاری مــی باشــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی همدلــی 

و هــوش زیبایــی شناســی در کارکنــان  پرســتاری شــهر ابهــر انجــام شــد. 
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی - همبســتگی بــود.  جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه  کارکنان پرســتاری شــاغل 
در بیمارســتان هــای شهرســتان ابهــر در ســال 1398 بــود. تعــداد نمونــه پژوهــش حاضــر 300 تــن بــود. نمونــه گیــری بــه صــورت تمــام 
ــود. ابزارهــای پژوهــش شــامل  پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "مقیــاس همدلــی" )Empathy Scale(  و "آزمــون هــوش  شــماری ب
زیبایــی شناســی" )Aesthetic Intelligence Test(  بــود. روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و یایایــی  ابــزار هــا بــه روش همســانی درونــی 
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ مــورد تاییــد قــرار گرفــت. داده هــای جمــع آوری شــده در نــرم افــزار اس پــی اس اس  نســخه 24 

تحلیــل شــد. 
یافتــه هــا:  مولفــه حســی "آزمــون هــوش زیبایــی شناســی" همبســتگی معنــادار آمــاری بــا همدلــی نداشــت. امــا  مولفــه عاطفــی 
از "آزمــون هــوش زیبایــی شناســی" بــا زیــر مقیــاس همدلــی عاطفــی  از "مقیــاس همدلــی" همبســتگی مثبــت و معنــا دار در ســطح 
)0/01( و بــا نمــره کل همدلــی، همبســتگی مثبــت  در ســطح )0/05( داشــت.  بعــالوه،  مولفــه پویــا از "آزمــون هــوش زیبایــی شناســی" 
بــا همدلــی عاطفــی از "مقیــاس همدلــی" دارای همبســتگی مثبــت و معنــادار درســطح )0/05( دارد.  نتایــج تحلیــل رگرســیون همزمــان 

نشــان داد هــوش زیبایــی شناســی مــی توانــد 4/7 درصــد واریانــس همدلــی را تبییــن کنــد.
نتیجــه گیــری: بیــن مولفــه همدلــی عاطفــی و پویــا از "آزمــون هــوش زیبایــی شناســی" بــا همدلــی همبســتگی مثبــت وجــود دارد. 

توصیــه مــی شــود هــوش زیبایــی شناســی در جهــت ارتقــای همدلــی در بیــن  کارکنــان پرســتاری  آمــوزش داده شــود. 
کلید واژه ها:  کارکنان پرستاری سبک های دلبستگی، همدلی، هوش زیبایی شناسی.

مقدمه
پرســتاران بــه عنــوان بــزرگ تریــن گــروه ارائــه دهنــده خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی بــه شــمار مــی رونــد و دارای نیــروی بالقــوه 
قابــل توجهــی هســتند کــه مــی تواننــد بــر کیفیــت مراقبــت هــای 
ــتاری  ــت پرس ــذا کیفی ــد و  ل ــر بگذارن ــی تاثی ــتی و درمان بهداش

مســتقیماً بــر روی بــازده نظــام ســالمت تاثیــر مــی گــذارد )1(.
بــا  ارتبــاط  در  پرســتاری  کارکنــان  روانشــناختی  وضعیــت 
ــوان یکــی از موضوعــات مهــم حــوزه ســالمت                                                                       ــه عن ــاران، ب بیم
ــورد  ــرورت م ــک ض ــوان ی ــه عن ــاز ب ــر ب ــه از دی ــد، ک ــی باش م

ــت  ــت. وضعی ــه اس ــرار گرفت ــوزه ق ــن ح ــگران ای ــه پژوهش توج
روانشــناختی کارکنــان پرســتاری نقــش مهمــی در رفتــار کارکنــان  
ــاران دارد )2(.  ــان بیم ــاران و همراه ــکاران، بیم ــا هم ــتاری ب پرس
ــان  ــناختی  کارکن ــت روانش ــر در وضعی ــای موث ــی از متغیره یک
ــی یکــی از  ــی باشــد.  همدل ــا م ــی آن ه ــزان همدل پرســتاری، می
ــا کمــک  ــوده و پرســتاران ب مهــارت هــای اصلــی در پرســتاری ب
ــد  ــه درک بیمــاران مــی باشــند و مــی توانن ــادر ب ایــن مهــارت ق
بــا آن هــا ارتباطــی حمایتــی برقــرار کننــد. ســبک و میــزان همدلی 
ــاران،  ــا بیم ــتاران ب ــه پرس ــی از جمل ــتی و درمان ــن بهداش مراقبی
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موضــوع مهمــی اســت کــه بــر امیــدواری بیمــار و خانــواده او تاثیــر 
مــی گــذارد )3(. وظیفــه اصلــی پرســتار درک نیازهــا، احساســات 
ــرایطی اساســی  ــن ش ــی در چنی ــار اســت و همدل ــت بیم و موقعی

ــت )4(. اس
ــه  ــاً ب ــی عمدت ــود دارد. همدل ــی وج ــی از همدل ــف مختلف تعاری
ــد دیگــران،  ــدون قضــاوت از دی ــدن جهــان ب ــی دی ــوان توانای عن
ــود )5(.  ــی ش ــف م ــراد تعری ــا اف ــیم آن ب ــات و تقس درک احساس
ــار )6(   ــرای بیم ــت ب ــای مثب ــر پیامده ــالوه ب ــی ع ــوم همدل مفه
ــتدالل  ــی، اس ــار اجتماع ــرام، رفت ــد احت ــل مانن ــی از عوام ــا برخ ب
اخالقــی و نگــرش مثبــت نســبت بــه بیمــاران، توانایــی بــه دســت 
آوردن ســابقه پزشــکی خــوب و ارتقــا نتایــج بالینــی همــراه اســت 
)7(. هرچــه همدلــی پرســتار باالتــر باشــد، خطاهــای دارویــی کمتر 
خواهــد بــود )8( و رضایــت بیمــار و پایبنــدی او بــه درمــان بیشــتر 
ــای  ــا رفتاره ــه ب ــی ک ــن، بیماران ــر ای ــالوه ب ــود )9(. ع ــد ب خواه
همدالنــه بیشــتری روبرو هســتند اضطراب کمتــر، خودپنــداره بهتر 
و افســردگی کمتــری تجربــه مــی کننــد )10(. بعــالوه، رفتارهــای 
همدالنــه تأثیــرات مثبتــی بــر پرســتاران دارد کــه از جملــه آن ارائه 
مراقبــت موثرتــر، تجربــه فشــار روانــی و فرســودگی شــغلی کمتــر 
ــک رابطــه  ــی در ی ــر همدل ــر، اگ ــد )11(. از طــرف دیگ ــی باش م
حرفــه ای بــا بیمــار در ســطح پاییــن باشــد، مــی توانــد تشــخیص، 
درمــان و مراقبــت از بیمــار را مختــل کنــد )12(. اگرچــه همدلــی در 
مراقبــت از بیمــار مهــم اســت، امــا نتایــج برخــی مطالعــات نشــان 
داده اســت کــه رابطــه پرســتار و بیمــار ضعیــف اســت و پرســتاران 
ــاران                                                                                           ــا بیم ــی ب ــت و همدل ــرای صحب ــود را ب ــت خ ــدرت وق بن
ــه  ــد ک ــزارش کردن ــور گ ــری و محمودپ ــد )13(. جعف ــی گذرانن م
ــا بیمــاران افســرده در  ــرد ب ــي پرســتاران م ــن نمــره همدل میانگی
بخــش هــاي روانپزشــکي در متوســط بــوده و در پرســتاران زن در 
ســطح خوبــي قــرار داشــته اســت. نویســندگان معتقــد بودنــد کــه 
ــی بایــد در شــرایط شــغلی پرســتاران بیشــتر تقویــت شــود  همدل

.)14(
ــوان  ــه عن ــی ب ــی شناس ــده زیبای ــون، پدی ــته تاکن ــان گذش از زم
یــک موضــوع جــذاب و چندبعــدی مــورد توجــه بســیاری از 
دانشــمندان و هنرمنــدان بــوده اســت و نظریــه هــای متعــددی در 
ایــن حــوزه مطــرح اســت. شــاید بــه همیــن ســبب، امــروزه یــک 
توافــق کلــی دربــاره زیباشناســی بعنــوان یــک رشــته علمــی وجود 
ــی  ــک مفهــوم ذهن ــوان آن را ی ــه ای کــه مــی ت ــه گون ــدارد، ب ن
ــی  ــه بررس ــی ب ــی شناس ــت )15(. زیبای ــکار پنداش ــبتا ناآش و نس
موضوعــات صــوری دربــاره هنــر و شــیوه تفکــر افــراد دربــاره آن ها                                                                                                  
بــا                                               تنهــا  نــه  زیباشناســی  تجربــه  داشــتن  پــردازد.  مــی 

ــی  ــه چگونگ ــه ب ــت بلک ــل اس ــوری در تعام ــای ص ــوع ه موض
احســاس افــراد دربــاره موضــوع هــا و چگونگــی تفکــر مــا دربــاره 
هیجاناتــی کــه موجــب گســترش شــناخت مــی شــوند، بســتگی 
دارد )16(. داشــتن تجربــه زیبایــی شناســی موجب افزایــش توانایی 
ــکاش  ــه و کن ــی، اندیش ــود و از راه ادراک حس ــی ش ــناختی م ش
برانگیختــه مــی شــود. در آفرینــش هنــری، 3 مرحلــه را طــی مــی 
شــود. مرحلــه اول مربــوط بــه ادراک صــرف کیفیــت هــای مــادی 
اســت، مثــل رنــگ هــا، صداهــا و هرآنچــه توســط احســاس درک 
ــن ادراکات بصــورت  ــه دوم، آرایــش و ســازماندهی ای شــود. مرحل
شــکل هــا و فــرم هــای لذتبخــش اســت. مرحلــه ســوم، هماهنگ 
ــا حالتــی خــاص  کــردن و همــراه کــردن ایــن آرایــش ادراکــی ب
از عاطفــه و احســاس اســت )15(. رشــید و همــکاران )17( در 
پژوهــش خــود نشــان دادنــد هــوش زیبایــی شناســی بــه عنــوان 
ــه  ــا مولف ــه ب ــژه دارد ک ــی وی ــه های ــتقل مولف ــوم مس ــک مفه ی
هــای ســایر مفاهیــم تفــاوت داشــته و نیــاز بــه بررســی و پژوهــش 
جداگانــه دارد. عبدالملکــی )18( در مطالعــه خــود زیبایــی شناســی 
را در قالــب 3 حیطــه دیــداری، شــنیداری و عاطفــی مــورد بررســی 
قــرار داد.  Housen در مطالعــه خــود از درک زیبایــی شناســی افراد 
مطــرح کــرد کــه رشــد افــراد در هــر یــک از مراحــل تــا حــدی می 
توانــد نشــانگر رشــد وی در ابعــاد شناســایی شــده هــوش زیبایــی 

شناســی باشــد )19(. 
ــه  ــاران، ب ــا بیم ــاط  ب ــتاران در ارتب ــناختی پرس ــت روانش وضعی
ــد،  ــی باش ــالمت م ــوزه س ــم ح ــات مه ــی از موضوع ــوان یک عن
ــد موجــب موفقیــت  ــی پرســتاران در شــغل آن هــا مــی توان همدل
و اثربخشــی بیشــتر در کارآیــی شــغلی باشــد و یکــی از متغیرهــای 
مهــم در همدلــی پرســتاران، هــوش زیبایــی شناســی مــی باشــد. 
ــی و  ــتگی همدل ــن همبس ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض ــذا پژوه ل
ــر در  ــهر ابه ــتاری ش ــان  پرس ــی در کارکن ــی شناس ــوش زیبای ه

ــد. ــام ش ــال 1398 انج س

روش کار
ــه  ــود. جامع ــتگی ب ــی - همبس ــوع توصیف ــر از ن ــش حاض پژوه
آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه کارکنــان  پرســتاری  شــاغل 
ــی  ــز آموزش ــامل مرک ــر ش ــتان ابه ــای شهرس ــتان ه در بیمارس
ــر  و  ــدادی ابه ــی ام ــی و درمان ــز آموزش ــر، مرک ــی الغدی و درمان
ــز  ــان  پرســتاری مراک ــن کارکن ــود از بی ــر ب ــد ابه بیمارســتان امی
درمانــی فــوق، نمونــه پژوهــش بــا روش تمــام شــماری انتخــاب 
ــه  ــر ب ــن حاض ــتاری،  55 ت ــان پرس ــن 400  کارکن ــد. از بی ش
همــکاری نشــدند و 45  مــورد از پرسشــنامه هــا ناقــص و مخدوش 



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 11، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1401

4

بــود کــه در نهایــت 300 پرسشــنامه مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. 
ــان پرســتاری دارای  ــه مطالعــه شــامل: 1.کارکن معیارهــای ورود ب
ــاص  ــتاری  2. اختص ــغل پرس ــابقه کار در ش ــال س ــل 2 س حداق
وقــت جهــت تکمیــل پرسشــنامه ها،. 3. نداشــتن بیمــاری جســمی  
یــا روانشــناختی شــناخته شــده براســاس خــود اظهــاری مشــارکت 
ــدم  ــامل: 1. ع ــه ش ــروج از مطالع ــای خ ــود. معیاره ــدگان ب کنن
تکمیــل پرسشــنامه 2. ناقــص جــواب دادن یــا مخــدوش نمــودن     

ــود. پرسشــنامه هــا ب
ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های ذیل بود:

ــزان  ــل، می ــیت، تاه ــامل: جنس ــناختی ش ــت ش ــنامه جمعی پرسش
ــود. ــازمانی ب ــت س ــن و پس ــالت، س تحصی

در   Janda توســط   )Empathy Scale( همدلــی«  »مقیــاس 
ــارت و  ــاس دارای 33 عب ــن مقی ســال2001 ســاخته شــد )20(. ای
  )cognitive empathy( 2 زیــر مقیــاس شــامل همدلــی شــناختی
شــامل 12 عبــارت  از عبــارت 1 الــی 12 بــود و زیر مقیــاس همدلی  
ــارت  ــارت از عب ــامل 21 عب ــی )emotional empathy(  ش عاطف
13 الــی 33  مــی باشــد. پاســخ هــا در یــک طیــف 8 درجــه ای از 
کامــال موافقــم نمــره 1 تــا کامــال مخالفــم نمــره 9 مــی ســنجد. 
کمتریــن و بیشــترین نمــره در کل مقیــاس  بــه ترتیــب 33 و 297 
مــی باشــد نمــره بــاال نشــانگر همدلــی بــاال و نمــره پایین نشــانگر 
ــدی نمــره گــزارش نشــده  ــن مــی باشــد. ســطح بن ــی پایی همدل
اســت. Janda )20( در پژوهــش خــود روایــی »مقیــاس همدلــی« 
را از طریــق روایــی ســازه بــا روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــر 
روی 924 تــن از جمعیــت عمومــی ایالــت ویرجینیــا آمریــکا انجــام 
داد.  نتایــج 2 بعــد همدلــی عاطفــی و همدلــی شــناختی را نشــان 
داد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر 
ــی عاطفــی0/85 و  ــر مقیــاس همدل ــرای زی ــه فــوق،  ب روی نمون
 Reniers  .ــد ــی شــناختی0/92 گــزارش کردن ــر مقیــاس همدل زی
ــه روش تحلیــل  و همــکاران )21( در پژوهشــخود روایــی ســازه ب
ــن از  ــر روی 316 ت ــی » ب ــاس همدل ــافی »مقی ــی اکتش عامل
ــگاه  ــر دانش ــجویان دخت ــن از دانش ــر و 640 ت ــجویان پس دانش
ــی و  ــتان )University of Manchester( بررس ــتر انگلس منچس
2 زیــر مقیــاس همدلــی عاطفــی و همدلــی شــناختی تاییــد شــد. 
ــر  ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــی ضری ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای
ــه فــوق، بــرای زیــر مقیــاس همدلــی عاطفــی0/72 و  روی نمون

ــد. ــی شــناختی0/87 گــزارش کردن ــر مقیــاس همدل زی
بشــارت و همــکاران )22( در پژوهــش خــود ویژگــی هــای 
ــر روی 924 )490 زن، 434  ــی« ب ــاس همدل ــنجی »مقی روانس
مــرد( دانشــجوی دانشــگاه تهــران بررســی کردنــد. روایــی 

ــرکت  ــرای کل ش ــافی ب ــی اکتش ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب س
کننــدگان انجــام شــد. نتایــج 2 زیــر مقیــاس همدلــی شــناختی 
ــی(   ــخیصی )افتراق ــی تش ــان داد. روای ــی را نش ــی عاطف و همدل
  )Mental Health Inventory( »ــی ــالمت روان ــیاهه س ــا »س ب
ــی  ــه روش روای ــازه ب ــی س ــوق 0/85 و روای ــه ف ــر روی نمون ب
 List of( »همگــرا بــا »فهرســت عواطــف مثبــت و منفــی
Positive and Negative Emotions( بــر روی نمونــه فــو 

ــه  ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب ــد. پایای ــزارش ش ق 0/92 گ
ــوق ،  ــه ف ــر روی نمون ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری روش محاس
0/91 بدســت آوردنــد. خریــدار عتیــق و زینالــی )23( در پژوهــش 
خــود »مقیــاس همدلــی«  بــر روی 285 تــن از پرســتاران                                                     
بیمارســتان هــای دولتــی شــهر ارومیــه بررســی کردنــد. پایایــی 
بــه روش همســانی درونــی ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی نمونــه 
ــر  ــرای زی ــی عاطفــی 0/73 و ب ــاس همدل ــر مقی ــرای زی ــوق ب ف
مقیــاس همدلــی شــناختی 0/79 بدســت آوردنــد. روایــی در 

ــت. ــده اس ــزارش نش ــش گ پژوه
 )Aesthetic Intelligence Test( »آزمــون هــوش زیباشناســی«
توســط رشــید و همــکاران ســال 1393 در دانشــگاه بوعلــی 
ــس  ــزار، پ ــدان طراحــی شــد )17(. جهــت طراحــی اب ســینا هم
ــوزه  ــمندان ح ــا اندیش ــه ب ــری و مصاحب ــی نظ ــی مبان از بررس
ــارت  ــا 17 عب ــزار ب ــه، اب ــای چندگان ــی و هنره ــای روانشناس ه
ــم2،  ــم 1، مخالف ــال مخالف ــه ای )کام ــرت 5 درج ــف لیک ــا طی ب
ــده  ــی ش ــم5( طراح ــاًل موافق ــم4، کام ــق3، موافق ــی مواف کم
ــافی و  ــی اکتش ــل عامل ــه روش تحلی ــازه  ب ــی س ــت. روای اس
تحلیــل عاملــی تاییــدی بــر روی 370 تــن از دانشــجویان 
ــون دارای،  ــه آزم ــان داد ک ــدان نش ــینا هم ــی س ــگاه بوعل دانش
3 مولفــه شــامل حســی )sensory( شــامل  5 عبــارت کــه 
عبارتنــد از 1،2،10،11،12، مولفــه عاطفــی )emotional( شــامل 
ــا  ــه پوی ــد از  3،4،5،7،8،9،13،14 و  مولف ــه عبارتن ــارت ک 8 عب
)dynamic( شــامل 4 عبــارت کــه عبارتنــد از 6،15،16،17  
ــد.  ــی باش ــره17 م ــل نم ــره 85 و حداق ــر نم ــد. حداکث ــی باش م
نمــره بــاال نشــانگر هــوش زیبایــی شناســی بــاال و نمــره پاییــن 
نشــانگر هــوش زیبایــی شناســی پاییــن مــی باشــد. ســطح بنــدی                                                                                           
ــانی  ــه روش همس ــی ب ــت. پایای ــده اس ــزارش نش ــا گ ــره ه نم
مولفــه  در  کرونبــاخ،  آلفــا  ضریــب  محاســبه  بــا  درونــی 
حســی0/85، مولفــه عاطفــی0/73، مولفــه پویــا 0/80 و کل ابــزار  
ــد.  رشــید و همــکاران )17( در پژوهــش خــود  0/81 بدســت آم
روایــی محتــوا بــه روش کیفــی »آزمــون هــوش زیباشناســی« را 
بــا اســتفاده از نظــر 3 متخصــص روانشناســی و یــک متخصــص 
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آمــار و روش پژوهــش در دانشــگاه بوعلــی ســینا همــدان، مطلــوب 
ارزیابــی کردنــد. ثبــات بــه روش بــاز آزمایــی بــر روی 15 تــن از 
دانــش آمــوزان شــهر تهــران بــا فواصــل 2 هفتــه بررســی کردنــد 

ــد.  ــت آوردن ــتگی 0/83 بدس ــب همبس و ضری
ــوق  ــزار ف ــری اب ــورد بکارگی ــارج از کشــور در م ــه ای در خ مطالع

یافــت نشــد.  
ــاس  ــی »مقی ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــر روای ــش حاض در پژوه
همدلــی« و  »آزمــون هــوش زیباشناســی« مــورد تاییــد 10 تــن از 
مدرســین گــروه روانشناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد زنجــان 
ــب  ــا محاســبه ضری ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب رســید. پایای
آلفــا کرونبــاخ »مقیــاس همدلــی« بــر روی300 تــن از  کارکنــان 
پرســتاری مراکــز درمانــی شــهر ابهــر  بــرای زیــر مقیــاس همدلــی 
ــناختی0/84 و  ــی ش ــاس همدل ــر مقی ــرای زی ــی  0/85 و ب عاطف
ــرای »آزمــون هــوش زیباشناســی«  نمــره کل همدلــی 0/88 و  ب
ــا  ــه پوی ــی 0/85، مولف ــه عاطف ــی 0/83، مولف ــه حس ــرای مولف ب

ــد. 0/87 بدســت آم
بــرای جمــع آوری داده هــا، ابتــدا از معاونــت پژوهش دانشــگاه  آزاد 
اســالمی واحــد زنجــان معرفــی نامــه بــه ریاســت شــبکه بهداشــت 
و درمــان شهرســتان ابهــر دریافــت گردیــد و پــس از اخــذ موافقــت 
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ابهــر،  بــه 3 مرکــز درمانــی 
موجــود در شهرســتان ابهــر شــامل مرکــز آموزشــی درمانــی الغدیر، 
مرکــز آموزشــی و درمانــی امــدادی ابهــر  و بیمارســتان امیــد ابهــر 
ــان پرســتاری  ــه کارکن ــدا  هــدف پژوهــش ب مراجعــه شــد. در ابت

هــر بخــش توضیــح داده شــد، پــس از کســب رضایــت آگاهانــه از  
کارکنــان پرســتاری نســبت بــه تکمیــل ابزارهــای پژوهــش اقــدام 
ــا  از  ــنامه ه ــل پرسش ــری و  تکمی ــه گی ــی نمون ــازه زمان ــد. ب ش
فروردیــن الــی خــرداد مــاه  ســال 1399 بــود.  مالحظــات اخالقــی 
در ایــن پژوهــش شــامل محرمانــه بــودن اطالعــات و بکارگیــری 

آن در پژوهــش و داوطلبانــه بــودن شــرکت در پژوهــش بــود. 
ــرای  ــی ب ــار توصیف ــاخص های آم ــا از ش ــل داده ه ــت تحلی جه
تعییــن میانگیــن، انحــراف معیــار و از شــاخص های آمار اســتنباطی 
جهــت انجــام رگرســیون چندگانــه بــه روش هم زمــان و ضریــب 
همبسســتگی پیرســون اســتفاده گردیــد. تحلیــل داده هــا در نــرم 

افــزار  اس پــی اس اس نســخه 24 انجــام شــد.

یافته ها 
ــار  292 تــن )97/33 درصــد( پرســتار و 8 تــن )2/67 درصــد( بهی
بودنــد. تعــداد زنــان 216 تــن )72 درصــد( و تعــداد مــردان 84 تــن 
)28 درصــد( بودنــد. تعــداد افــراد در بــازه ســنی 30-20 ســال 45 
تــن )15 درصــد(، در 40-31  ســال 148 تــن )49/33 درصد(، 50-
41 ســال 103 تــن )34/33 درصــد( و 60 -51 ســال 4 تــن )1/34 
ــه  ــورد مطالع ــراد م ــن )92/3 درصــد( از اف ــد. 277 ت درصــد( بودن
ــدرک  ــن )7/7 درصــد( دارای م ــدرک کارشناســی و 23 ت دارای م
کارشناســی ارشــد بودنــد. 63 تــن )21 درصــد( مجــرد و 237 تــن 
)79 درصــد( متأهــل بودنــد. از نظر پســت ســازمانی، 20 تــن )6/70 

درصــد( ســر پرســتار و 29 تــن )9/70 درصــد( ســوپروایزر بودنــد.

جدول1: شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

انحراف استاندارد میانگین زیر مقیاس/ مولفه متغیرها

7/35 69/54 همدلی شناختی
14/69همدلی  130/45 همدلی عاطفی

18/24 199/99 نمره کل همدلی
4/10 14/52 مولفه حسی

3/48هوش زیبایی شناسی 31/55 مولفه عاطفی
3/48 14/51 مولفه پویا

طبــق )جــدول1( آمــار توصیفــی همدلــی عاطفــی، همدلــی 
ــه هــای هــوش  ــی و همینطــور مولف شــناختی و نمــره کل همدل

زیبایــی شناســی شــامل مولفــه حســی، مولفــه عاطفــی و مولفــه 
ــد.  ــی ده ــان م ــتاندارد را نش ــراف اس ــن، انح ــا، میانگی پوی
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جدول2: نتایج ضریب همبستگی بین هوش زیبایی شناسی و همدلی

مولفه پویا مولفه عاطفیمولفه حسیزیر مقیاس/کل مقیاس همدلی

0/100-0/019 0/109- زیر مقیاس همدلی شناختی
0/131*0/255**0/098- زیر مقیاس همدلی عاطفی

0/1320/065 *0/035- نمره کل همدلی

طبــق )جــدول2( در مولفــه حســی هــوش زیبایــی شناســی 
ــاهده  ــی مش ــای همدل ــه ه ــا مولف ــاری ب ــادار آم ــتگی معن همبس
ــه  ــا مولف ــی شناســی ب ــای هــوش زیبای ــه پوی ــا در مولف نشــد. ام
در                          معنــادار  و  مثبــت  همبســتگی  عاطفــی  همدلــی  هــای 

ســطح )0/05( مــی باشــد. مولفــه عاطفــی هــوش زیبایــی شناســی 
ــا مولفــه همدلــی عاطفــی همبســتگی مثبــت و معنــادار در  نیــز ب

ــد. ــاهده گردی ــطح )0/01( مش س

جدول 3:  ضرایب  رگرسیون هم زمان هوش زیبایی شناسی با همدلی  
ضرایب استانداردضرایب غیر استانداردشاخص های آماری

دوربین واتسونTp-valueRR2بتاخطای معیاربتامتغیر 

25/330/000-183/547/24مقدار ثابت

0/2170/0482/35
0/6100/543-0/048-0/2120/348-مولفه  حسی
0/6030/2860/1532/1060/036مولفه عاطفی

0/0350/4340/0070/0810/936مولفه پویا

طبــق )جــدول3( مقــدار دوربیــن واتســون نشــانگر مســتقل بــودن 
مشــاهدات مــی باشــد. 4/8 درصــد از همدلی توســط مولفــه عاطفی 
هــوش زیبایــی شناســی پیش بینــی مــی شــود و مولفــه عاطفــی 
هــوش زیبایــی شناســی همبســتگی مثبــت و معنــا داری بــا همدلی 

.)P>0/05( دارد

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی همدلــی و هــوش 
زیبایــی شناســی در کارکنــان پرســتاری شــهر ابهــر در ســال 1398  
ــی و  ــی شناس ــوش زیبای ــن ه ــان داد بی ــج نش ــد. نتای ــام ش انج
ــود  ــتگی وج ــر همبس ــهر ابه ــتاری ش ــان  پرس ــی در کارکن همدل
دارد و 4/8 درصــد از همدلــی توســط بعــد عاطفــی هــوش زیبایــی 
ــج پژوهــش  ــا نتای ــن نتیجــه ب ــی مــی شــود. ای شناســی پیش بین
هــای ذیــل همســو مــی باشــد. رشــید و همــکاران )17( دریافتنــد 
ــت  ــتگی مثب ــی همبس ــا همدل ــی ب ــی شناس ــوش زیبای ــه ه ک
ــه  ــن مولف ــان داد بی ــی )18(  نش ــش عبدالملک ــج پژوه دارد. نتای
عاطفــی هــوش زیبایــی شناســی بــا زیــر مقیــاس همدلــی عاطفــی 
 Housen ــا داری وجــود دارد.  پژوهــش ــت و معن همبســتگی مثب
ــا  ــن مراحــل ت ــرد در هــر یــک از ای )19( نشــان داد کــه رشــد ف
ــده  ــایی ش ــاد شناس ــد وی در ابع ــانگر رش ــد نش ــی توان ــدی م ح
هــوش زیبایــی شناســی باشــد. در تبییــن ایــن نتیجــه مــی تــوان 
گفــت؛ زیبایــی شناســی رونــد فعــال ادراک و تعالــی و تعامــل بیــن 

فــرد و یــک موضــوع اســت. ســاختار موضــوع محرکــی بــرای یک 
تجربــه مــوزون و هماهنــگ اســت. انســان در برابــر شــکل، ســطح 
و حجــم اشــیایی کــه بــا آن هــا روبــرو مــی شــود واکنــش نشــان 
مــی دهــد. بعضــی از آرایــش هــا در تناســب شــکل، ســطح و حجم 
اشــیاء منجربــه احســاس لــذت مــی گردند. حــس تشــخیص روابط 

لذتبخــش همــان حــس زیبایــی اســت )19(. 
از ســوی دیگــر، همدلــی نقــش مهــم و کلیــدی در رشــد روابــط 
ــای  ــت ه ــرد در موقعی ــی ف ــد و توانای ــی کن ــا م ــردی ایف ــن ف بی
اجتماعــی و حرفــه ای را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد. برخــالف 
ــی  ــک ویژگ ــوان ی ــه عن ــی ب ــه از همدل ــناخت گســترده ای ک ش
مهــم انســان وجــود دارد. همدلــی یکــی از مهــارت هــای اصلــی 
در پرســتاری بــوده و پرســتاران بــا کمــک ایــن مهــارت قــادر بــه 
ــی  ــا آن هــا ارتباطــی حمایت ــد ب ــوده و مــی توانن درک بیمــاران ب
برقــرار کننــد )16(. ســبک و میــزان همدلــی پرســتاران بــا بیمــار ، 
موضــوع مهمــی اســت کــه امیــدواری بیمــار و خانــواده او را تحــت 
تاثیــر قــرار مــی دهــد )1(. پرســتاران بــرای مراقبــت هــای فــردی 
ــرا  ــد، زی ــی کنن ــالش م ــه ت ــاط همدالن ــراری ارتب ــاران و برق بیم
هــر بیمــاری نیازمنــد مراقبــت هــای جســمی و روانــی- اجتماعــی 
مطابــق بــا نشــانه هــای بیمــاری، خــود مــی باشــد. وظیفــه اصلــی 
پرســتاران نــه تنهــا اطــالع رســانی دربــاره بیمــاری، مراقبــت هــا و 
درمــان اســت، بلکــه ایجــاد یــک ارتبــاط درمانــی موثــر بــه وســیله 
برقــراری همدلــی، بررســی نگرانــی هــای بیمــاران، درک بیماران 



7

خدیجه حیدری و قمرکیانی

و فراهــم کــردن آســایش و حمایــت از آنــان اســت. پرســتاران بایــد 
بــا بیمــاران و خانــواده هــای آن هــا ارتباطــی مثبــت برقــرار نمــوده 
و امیــد را در آن هــا زنــده نگــه دارنــد. در ایــن رابطه درمانــی، ایجاد 

همدلــی بــا بیمــاران بســیار مهــم اســت )24(.

نتیجه گیری
ــی   ــا همدل ــی شناســی ب ــج پژوهــش نشــان داد هــوش زیبای نتای
کارکنــان پرســتاری ارتبــاط دارد. توصیــه مــی شــود در خصــوص 
راهکارهــای ارتقــای همدلــی در بیــن کارکنــان پرســتاری آمــوزش 
ــه کارکنــان پرســتاری شــهر  داده شــود. ایــن پژوهــش محــدود ب
ابهــر بــوده در تعمیــم نتایــج آن بــه ســایر شــهرها و ســایر                         
موقعیــت هــای شــغلی بایــد جانــب احتیــاط رعایــت شــود. بعــالوه، 
شــرایط جســمی و روحــی کارکنــان  پرســتاری بویــژه در ایــام کرونا 

مــی توانــد پاســخدهی را تــا حــدودی متفــاوت کنــد.

سپاسگزاری
ــه کارشناســی ارشــد رشــته روانشناســی  ــان نام ــه از پای ــن مقال ای
بالینــی خدیجــه حیــدری  بــه راهنمایــی خانــم دکتــر قمــر کیانــی 
مصــوب دانشــگاه آزاد  اســالمی واحــد زنجــان اســتخراج گردیــده 
ــش  ــالق در پژوه ــازمانی اخ ــه س ــالق از کمیت ــد اخ ــت. ک اس
دانشــگاه آزاد بــه شــماره IR.IAU.Z.REC.1399.052  بــه 
تاریــخ1398/12/21 دریافــت گردیــد. بدینوســیله از کلیــه کارکنــان  
پرســتاری مشــارکت کننــده در پژوهــش حاضــر تشــکر و قدردانــی 

مــی شــود.
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