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Abstract
Introduction: Combining science and art with aesthetic is an important feature in the quality of 
nursing care. On the other hand, self-compassion is one of the important components of mental 
health and can be a powerful source and a principle to increase the quality of caring for others, 
especially in the main components of kindness and empathy. The aim of this study was to investigate 
the relationship self-compassion and aesthetic care in nurses
Methods: This descriptive-correlational study and the statistical population of the study consisted 
of nurses working in educational and medical centers in Isfahan. In this study, 95 nurses and 285 
patients were selected by convenience sampling method. Self-compassion questionnaires and 
Esthetics Nursing care Scale were used. Data analysis was performed in two ways: descriptive and 
inferential. At the inferential level, Pearson-Speirman correlation coefficients and Chi-square test 
were used. Analyzes were performed at an error level of 0.05 using SPSS software version 22.
Results: The mean and standard deviation of nurses' self-compassion was 75.68± 5.70 and moderate. 
The highest score was in the self-kindness subscale and the lowest score was in the isolationism 
subscale. In this study, nurses' aesthetic care with a mean and standard deviation of  26.58 ±  135.74 
was desirable.The results showed a significant and indirect relationship between the isolationism 
subscale and aesthetic-based nursing care (p = 0.034).
Conclusions: In this study, nurses had a moderate level of self-compassion and with increasing the 
isolationism of nurses, the quality of aesthetic care decreased. It is suggested that nursing officials 
pay more attention to the development of nurses' self- compassionate in order to increase the quality 
of care.
Keywords: Nursing care, Quality of care, Self-compassion, Esthetics of nursing care.
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چکیده
مقدمــه: ترکیــب علــم و هنــر همــراه  بــا زیبایــی شــناختی از ویژگــی هــای مهــم در کیفیــت مراقبــت پرســتاری اســت.  از طرفــی 
خــود شــفقت ورزی یکــی از مؤلفه هــای مهــم ســالمت روانــی اســت و مــی توانــد یــک منبــع قدرتمنــد و یــک اصــل بــرای افزایــش 
ــا هــدف  ــی باشــد. پژوهــش حاضــر ب ــی و مهربان ــت از دیگــران بخصــوص در ویزگــی هــای مهمــی همچــون همدل ــت مراقب کیفی

ــر زیبایی شناســی در پرســتاران انجــام شــد. بررســی رابطــه ویژگــی خــود شــفقت ورزی و مراقبــت مبتنــی ب
ــی  ــز آموزش ــاغل در مراک ــتاران ش ــش را پرس ــاری پژوه ــه آم ــتگی و جامع ــی - همبس ــوع توصیف ــر از ن ــش حاض روش کار: پژوه
ــدند. از  ــاب ش ــترس انتخ ــه روش در دس ــار ب ــتار و285 بیم ــه 95 پرس ــن مطالع ــد. در ای ــکیل دادن ــان تش ــهر اصفه ــی ش - درمان
پرسشــنامه های شــفقت ورزی بــه خــود و مقیــاس زیبایی شناســی مراقبــت پرســتاری  اســتفاده شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــه دو 
روش توصیفــی و اســتنباطی انجــام شــد. در ســطح اســتنباطی از ضرایــب همبســتگی پیرســون واســپیرمن همچنیــن آزمــون  کای دو 

ــزار SPSS انجــام شــد. ــرم اف ــا اســتفاده از نســخه 22 ن ــا در ســطح خطــای 0/05 و ب اســتفاده شــد. تحلیل ه
یافتــه هــا: میانگیــن و انحــراف معیــار میــزان خــود شــفقت ورزی پرســتاران 5/70 ± 75/68 و در حــد متوســط  بــود.  بیشــترین 
امتیــاز در زیــر مقیــاس مهربانــی بــا خــود و کمتریــن امتیــاز مربــوط بــه زیــر مقیــاس انزواگرایــی بــود. در ایــن مطالعــه مراقبــت مبتنــی 
بــر زییایــی شناســی پرســتاران بــا میانگیــن و انحــراف معیــار 26.58 ±  135.74 در حــد مطلــوب بــود. نتایــج رابطــه معنــاداری و غیــر 
مســتقیم بیــن زیــر مقیــاس انــزوا گرایــی از ویژگــی هــای خــود شــفقت ورزی بــا مراقبــت پرســتاری مبتــی بــر زیبایــی شناســی نشــان 

.)p =0/034( داد
نتیجــه گیــری: در ایــن مطالعــه پرســتاران دارای ســطح متوســطی از ویژگــی شــفقت نســبت بــه خــود بودنــد و بــا افزایــش ویژگــی 
انزواگرایــی پرســتاران کیفیــت مراقبــت مبتنــی بــر زیبایــی شناســی کاهــش مــی یافــت. پیشــنهاد مــی شــود مســئولین پرســتاری بــه 

توســعه ویژگــی خــود شــفقت ورزی پرســتاران در جهــت افزایــش کیفیــت مراقبــت توجــه بیشــتری کننــد. 
کلیدواژه ها: مراقبت پرستاری، کیفیت مراقبت، خود شفقت ورزی، زیبایی شناسی مراقبت پرستاری.

مقدمه
امــروزه مراقبــت خــوب از بیمــار بــه دلیــل تأکیــد فــراوان بــر روي 
اثربخشــي مراقبــت، افزایــش امتیــاز اعتبــار بخشــی و ارتقــاء مراکز 
بهداشــتی درمانــی در کنــار مدیریــت منابــع و کنترل هزینــه، امري 
ــتاري،  ــت پرس ــت مراقب ــد کیفی ــي معتقدن ــت. برخ ــروري اس ض
ــه برآیندهــاي مثبــت  ــه فناوري هــا منجــر ب بیــش از دسترســي ب
ــاد  ــی از ابع ــی یک ــی شناس ــردد ]1[. زیبای ــار می گ ــت از بیم مراقب

کیفیــت مراقبــت در پرســتاری اســت. فالســفه زیبایــی شناســی را 
یــک حــس خارجــی، یــک ارتعاش یــا لــرزه ذهــن هنگام مشــاهده 
چیزهــای خاصــی یــا نمودهــای خاصــی کــه از منظــر ذهــن زیبــا 
مــی نمایــد، تعریــف مــی کننــد و آن را بــه معنــای درك  بیــد رنگ 
و فــوری چیزهــای خوشــایند مــی داننــد کــه بــدون آگاهــی عمیــق   
باشــد ]Carper  .]2 همدلــی را بعــدی مهــم از الگــوی مراقبــت 
مبتنــی بــر آگاهــی زیبایی شناســی در پرســتاری می پنــدارد. از نظر 
وی هــر چــه بیشــتر پرســتار تجربــه همدلــی بــا زندگــی دیگــران 
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ــر و رضایتبخــش او در  ــه انتخــاب هــای موث را بدســت آورد، خزان
ــت پرســتاری بیشــتر مــی شــود ]3[. در  ــدارك مراقب طراحــی و ت
هنــر و زیبایــی شناســی مراقبــت پرســتاری مولفــه هایــی همچــون 
مهربــان بــودن و شــفقت نســبت بــه دیگــران تــوام بــا درخششــی 
ــری و  ــی، خالقیــت و کنجــکاوی، انعطــاف پذی ــدی بالین از توانمن
خــوش بینــی تبییــن شــده انــد ]4[. در حقیقــت شــفقت و همدلــی 
بــا دیگــران پاســخی بــه رنــج یــک انســان و احتــرام بــرای رنــج 
درونــی اوســت و اینکــه چــرا جامعــه از پرســتاران انتظــار شــفقت 
ــه ای  ــی و حرف ــای مذهب ــه ریشــه ه ــاال ب و دلســوزی دارد احتم
ــی  ــی شناس ــد زیبای ــیاری معتقدن ــاط دارد ]5[. بس ــتاری ارتب پرس
مراقبــت پرســتاری، قلــب پرســتاری اســت. پپالئــو  بــاور دارد کــه 
ــای  ــه ه ــا وج ــاد ی ــود، ابع ــم خ ــه روی از عل ــتاری در دنبال پرس
زیبایــی و هنــری خــود را از دســت داده اســت ]4[. انجمــن بیــن 
المللــی پرســتاری بــر روی ایــن بخــش از مراقبــت کــه همــراه بــا 
همدلــی اســت بصــورت یــک مهــارت اصلــی پرســتاری تأکیــد می 
کنــد ]6[. بســیاری از صاحــب نظــران بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد 
کــه دانــش زیبایــی شناســی بســیار ارزشــمند بــرای پیــش بــردن 
عملکــرد پرســتاری در حــد متعالــی اســت ]Donahue .]7 تاکیــد 
مــی کنــد کــه هنــر از دســت رفتــه پرســتاری اکنــون مجــدداً احیاء 
شــده و دارای ادعــا و تقاضــای جدیــد مــی باشــد و اکنــون زمــان 
بررســی شــواهدی از زیبایــی و هنــر پرســتاری اســت کــه همــراه 
ــای  ــت باشــد ]8[.  نظرســنجی ه ــداکاری و معنوی ــش و ف ــا دان ب
ــتاران  ــاران از پرس ــت بیم ــش رضای ــی از کاه ــز درمان ــی مراک کل
خــود در زمینــه هایــی همچــون رعایــت ادب و احتــرام، بــا دقــت 
گــوش دادن بــه آنهــا و هــر اقدامــی کــه بــرای درد انــان انجــام 
گیــرد ،خبــر مــی دهنــد ]9[. پژوهشــهای انجــام شــده در خصــوص 
زیبایــی شناســی مراقبــت پرســتاری بــه صــورت  کیفــی و در قالب 
تعاریــف و تبییــن مفاهیــم آن در مقــاالت گــزارش شــدند و تنهــا 
یــک مطالعــه بــه بحــث و انــدازه گیــری کمــی ایــن بعــد از مراقبت 
ــاران در  ــدگاه بیم ــن پرســتاران از دی ــه  آن را در بی ــه و ارائ پرداخت
حــد متوســط گــزارش کــرده اســت ]10[. در بررســی ایــن بعــد از 
مراقبــت بــه نظــر مــی رســد بیمــاران بیشــتر از هــر کســی قــادر به 
درك احســاس واقعــی و زیبایــی دریافــت ایــن مراقبــت باشــند چرا 
کــه زیبایــی شناســی پاســخ ذهنــی مخاطــب در واکنــش بــه اثــری 
زیبــا اســت و بــر تجــارب ذهنــی و نــه تجــارب عینــی اشــاره دارد. 
بنابرایــن تمرکــز آن نــه بــر خــود اثــر بلکــه بــر مخاطــب آن اســت 

کــه در اینجــا دریافــت کننــدگان مراقبــت مــی باشــند ]11[.

  خــود شــفقت ورزی بــه معنــای مراقبــت و مهربانــی نســبت بــه 
ــده  ــایی های ادراك ش ــا نارس ــختی ها و ی ــا س ــه ب ــود در مواجه خ
ــج خــود و یکــی از مؤلفه هــای مهــم و  اســت جهــت کاهــش رن
قدرتمنــد در پیــش بینــی ســالمت روان افــراد اســت ]12[. شــش 
ــا خــود در  ــی ب ــر مقیــاس خــود شــفقت ورزی  شــامل  مهربان زی
مقابــل قضــاوت نســبت بــه خــود، احساســات مشــترك انســانی در 
مقابــل انــزوا و ذهــن آگاهــی در مقابــل بــزرگ  نمایــی مــی باشــد 
]13[.  نتایــج یــک متاآنالیــز نشــان داد کــه خــود شــفقت ورزی بــا 
عملکــرد هــای  روانشــناختی ماننــد خلــق مثبــت، خــوش بینــی و 
رفــاه کلــی مرتبــط اســت ]14[. خودشــفقت ورزی توانایي مواجهه با 
افکار و احساسات رنجآور )به جاي اجتناب از آن ها( بدون بزرگنمایي 
و یا احساس غم و تأسف براي خود ميباشــد ]15[. مراقبــت همــراه 
ــه بیمــاران یکــی از مولفــه هــای اصلــی  ــی و شــفقت ب ــا همدل ب
ــه  ــد ک ــان دادن ــات نش ــج مطالع ــت. نتای ــت اس ــی مراقب در زیبای
ــا دیگــران مــی  ــرد ب ــود رابطــه ف خــود شــفقت ورزی باعــث بهب
ــی  ــویق م ــتی را تش ــوع دوس ــر و ن ــه ت ــت همدالن ــود و مراقب ش
ــود شــفقت ورزی  ــای خ ــا و رفتاره ــود نگــرش ه ــد ]16[. بهب کن
بــه احتمــال زیــاد باعــث بهبــود انعطــاف پذیــری در برابــر فشــار 
روانــی و افزایــش شــفقت نســبت بــه دیگــران مــی شــود. در یــک 
مطالعــه مقطعــی پرســتاران در نیوزیلنــد نویســندگان تاکیــد کردنــد 
ــرای  ــع بیشــتری را ب ــغلی موان ــودگی ش ــاالی فرس ــه ســطح ب ک
ــد و در  ــی کردن ــی م ــش بین ــران پی ــه دیگ ــفقت ب دلســوزی و ش
ــر مشــاهده  ــع کمت ــن موان ــاالی خــود شــفقت ورزی ای ســطوح ب
شــدند ]17[. خــود شــفقت ورزی توانایــی مهربانــی بــا خــود اســت 
ــرای  ــه و اصــل ب ــک پای ــد و ی ــع قدرتمن ــک منب ــد ی ــی توان و م
مراقبــت خــوب از دیگــران باشــد ]Bluth .]18 و همــکاران 
ــرد  ــی عملک ــه چگونگ ــه ب ــه توج ــد ک ــی کنن ــد م )2018( تاکی
ــود و  ــج خ ــش رن ــر آن در کاه ــفقت ورزی و تاثی ــی خودش ویژگ
ــود شــفقت ورزی  ــادی اســت ]19[. خ ــت زی دیگــران دارای اهمی
ــی و انعطــاف  ــد هــوش هیجان ــا نقــاط روانشــناختی مثبــت مانن ب
پذیــری، خــوش بینــی، خــرد، انگیــزه، ابتــکار شــخصی، کنجکاوی 
و اکتشــاف همچنیــن صبــور و مهربــان بــودن و داشــتن درك غیــر 
قضــاوت گرانــه  همــراه اســت. مولفــه هایــی کــه در تبییــن زیبایی 
شناســی مراقبــت بــه کــرات شــرح داده شــده انــد ]16[.. در مطالعه 
Heffernan و همــکاران میــزان خودشــفقت ورزی در بیــن  
ــد  ــکا در ح ــژه در امری ــی و وی ــای عموم ــش ه ــتاران در بخ پرس
متوســط بــود ]9[.. در ایــران نیــز ایــن میــزان در پرســتاران بخــش 
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ویــژه در حــد متوســط گــزارش شــده اســت ]10[. خطــرات قابــل 
توجــه مربــوط بــه کاهــش و فقــدان خــود شــفقت ورزی ممکــن 
اســت شــامل میــزان باالتــر فرســودگی شــغلی، کاهــش رضایــت 
شــغلی، انــزوای بیــن فــردی و خســتگی عمومــی باشــد کــه مــی 
تواننــد منابــع شــخصی قابــل اســتفاده بــرای اقدامــات دلســوزانه و 
شــفقت آمیــز از ســوی مراقبیــن بهداشــتی را محــدود کنــد ]20[. 
ــک مســئله  ــی خــود شــفقت ورزی در پرســتاران ی بررســی توانای
مهــم پرســتاری اســت، زیــرا بــدون ایــن توانایــی، پرســتاران ممکن 
اســت بــرای نشــان دادن زیبایــی مراقبــت در مفاهیــم دلســوزی و 
شــفقت نســبت بــه کســانی کــه از آنــان مراقبــت مــی کننــد، آماده 
نباشــند ]9[. هیــچ مطالعــه ای کــه بــه بررســی رابطــه شــفقت بــه 
خــود  بــا زیبایــی شناســی مراقبــت پرســتاری پرداختــه باشــد، یافت 
نشــد. از طرفــی ایجــاد ارتباطــات روشــن بیــن خــود شــفقت ورزی 
در مراقبیــن بهداشــتی بــا همدلــی و مراقبــت دلســوزانه از بیمــاران 
بــا اســتفاده از مطالعــات تحقیقاتــی و مقایســه ای در مراحــل اولیــه 
بررســی علمــی اســت ]20[. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی رابطه 
ــی  ــر زیبایی شناس ــی ب ــت مبتن ــفقت ورزی و مراقب ــود ش ــن خ بی
پرســتاری انجــام شــد. انتظــار مــی رود یافتــه هــای حاصــل از ایــن 
پژوهــش بتواننــد بــه فراینــد گســترش دانــش در بررســی عوامــل 
تاثیزگــذار در کیفیــت مراقبــت پرســتاری بخصــوص از جنبــه هــای 
زیبایــی شناســی مراقبــت در محیــط هــای درمانــی کمــک کنــد.

 
روش کار

پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی - همبســتگی و جامعــه پژوهش 
را پرســتاران شــاغل در مراکــز آموزشــی - درمانــی دانشــگاه علــوم 
ــه  ــد. نمون ــان در ســال 1398 تشــکیل دادن پزشــکی شــهر اصفه
هــا از بیــن پرســتاران همچنیــن بیمــاران بــرای قضــاوت زیبایــی 
ــار  ــترس از چه ــیوه در دس ــه ش ــتاران ب ــت پرس ــی مراقب شناس
ــی امیــن، خورشــید، چمــران و الزهــرا   بیمارســتان  آموزشــی درمان
انتخــاب شــدند. تعــداد پرســتاران شــرکت کننــده در ســطح خطــای 
ــدار  ــل مق ــد )β=0/2( و حداق ــون 80 درص ــوان آزم α=0/05 و ت
ــزان 0/3 در  ــه می ــه ب ــاداری رابط ــرای معن ــب همبســتگی ب ضری
ــول  ــتفاده از فرم ــا اس ــل r=ρ≠0، ب ــه ρ=0 در مقاب ــون فرضی آزم

زیــر محاســبه شــد. 

بــر اســاس ایــن فرمــول تعــداد 85 پرســتار بــرای حضــور در نمونــه 
الزم بــود و بــا احتســاب 10 درصــد بعنــوان ریــزش نمونــه تعــداد 
95 نفــر انتخــاب شــدند. بــا ایــن فــرض کــه هــر بیمــار  بتوانــد هــر 
تعــداد پرســتار را ارزشــیابی نمایــد و از آنجــا کــه نظــرات بیمــاران 
ــی و  ــرایط روح ــب ش ــت برحس ــن اس ــتاران ممک ــورد پرس در م
جســمی بیمــار متغیــر باشــد بــه منظــور کاهــش ایــن تغییرپذیــری 
ــت وی انتخــاب  ــار تحــت مراقب ــداد 3 بیم ــر پرســتار تع ــرای ه ب
ــی  ــی شناس ــیابی زیبای ــار در ارزش ــه بیم ــازات س ــن امتی و میانگی
ــداد  ــن تع ــد. بنابرای ــتار محاســبه و منظــور گردی ــت آن پرس مراقب
ــودن  ــاغل ب ــتاران، ش ــار ورود پرس ــدند. معی ــاب ش 285 بیمارانتخ
آنــان در رده هــای مختلــف شــغلی اعــم از پــاره وقــت و قــراردادی 
و یــا رســمی  بــا مــدرك تحصیلــی کارشناســی و باالتــر بــود کــه 
تمایــل بــه شــرکت در ایــن مطالعــه داشــتند. همچنیــن بیمــاران 
ــی  ــی، توانای ــالل روان ــه اخت ــال ب ــدم ابت ــل، ع ــیاری کام ــا هوش ب
برقــراری ارتبــاط و بســتری بــودن حداقــل ســه روز در بیمارســتان 
در صــورت رضایــت مــی توانســتند در ایــن مطالعــه شــرکت کننــد. 
جهــت اطمینــان بیمــار از عــدم تاثیــر تکمیل پرسشــنامه ارزشــیابی 
پرســتاران بــر رونــد مراقبــت از آنــان، ترجیحــا ســعی شــد بیمــاران 
ــص  ــل ناق ــوند. تکمی ــه وارد ش ــن مطالع ــص در ای ــال ترخی در ح
پرسشــنامه توســط شــرکت کننــدگان از معیارهــای خــروج در ایــن 
ــاخته  ــق س ــنامه محق ــش از پرسش ــن پژوه ــد. در ای ــه بودن مطالع
ــن  ــاران همچنی ــتاران و بیم ــک پرس ــات دموگرافی ــامل اطالع ش
ــاس  ــف )2003( و مقی ــه خــود ن پرسشــنامه های  شــفقت ورزی ب
ــک  ــر و اش ــتاری )ENCS(  رادمه ــت پرس ــی مراقب زیبایی شناس

تــراب )2017( اســتفاده شــد. 
ــه خــود توســط نــف در  ســال 2003  پرسشــنامه شــفقت ورزی ب
طراحــی شــد. ایــن مقیــاس دارای 26 ســوال اســت.  شــش خــرده 
مقیــاس بــه  دو دســته بــا اثــرات مثبــت و اثــرات منفی تقســیم می 
شــوند.  خــرده مقیــاس هــای بــا قطــب مثبــت  شــامل مهربانــی با 
خــود، احساســات مشــترك انســانی و ذهــن آگاهــی در مقابــل ســه  
خــرده مقیــاس بــا قطــب منفــی بــه ترتیــب قضــاوت نســبت بــه 
خــود، انــزوا و بزرگ نمایــی مــی باشــند.  خــرده مقیــاس مهربانــی 
بــا خــود در مقابــل قضــاوت نســبت بــه خــود هــر کــدام بــه ترتیب 
یــا 5 و 4 ســوال، احساســات مشــترك انســانی در مقابــل انــزوا هــر 
کــدام بــه ترتیــب یــا 5 و 4 ســوال و مولفــه ذهــن آگاهــی در مقابل 
ــا 4 ســوال می باشــند.  پاســخنامه ایــن  بزرگ نمایــی هــر کــدام ب
پرسشــنامه بــه وســیله مقیــاس مــدرج 5 نمــره ای لیکــرت از نمــره 
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یــک )تقریبــا هرگــز( تــا پنــج )تقریبــا همیشــه ( ســنجیده می شــود 
و در مجمــوع دامنــه امتیــازات 130-26  اســت. در پرسشــنامه نــوع 
ــه  ــه گون ــی ب ــت و منف ــای  مثب ــاس ه ــرده مقی ــواالت در خ س
ــت  ــرات مثب ــاال نشــانگر اث ــرات ب ــه نم ــد ک ای طراحــی شــده ان
ــب همبســتگی  ــود اســت. ضری ــه خ ــفقت بیشــتر نســبت ب و  ش
ــطح  ــاس در س ــن مقی ــه ای ــش گان ــای ش ــاس کل و عامل ه مقی
0/001 تاییــد شــده اســت ]11[. در مطالعــه مومنــی و همکارانــش 
ضریــب آلفــاي کرونبــاخ ایــن مقیــاس 0/7 و پایایــی بازآزمایــی آن  

0/89 بــود ]21[.
ــن  ــا تبیی ــت پرســتاری ب ــاس ارزشــیابی زیبایی شناســی مراقب مقی
کیفیــت ابعــاد رفتارهــای زیبایــی شــناختی مراقبتــی  ، بــر اســاس 
ــاس  ــن مقی ــه ای ــارات اولی ــد. عب ــی ش ــته طراح ــات زیس تجربی
ــی  ــوم زیبایی شناس ــف مفه ــاس تعری ــر اس ــاران، ب ــط بیم توس
ــه  ــک مطالع ــه از ی ــای حاصل ــتاری و درون مایه ه ــت پرس مراقب
پدیدارشناســی تفســیری بــا مصاحبــه عمیــق بــا  بیمــاران بســتری 
ــات و  ــرور مطالع ــن م ــتان همچنی ــاغل در بیمارس ــتاران ش و پرس
ــاد  ــت ابع ــی  کیفی ــر در ارزیاب ــر دیگ ــزار معتب ــت اب ــی بیس بررس
ــیابی  ــاس ارزش ــد. مقی ــن ش ــتاری تدوی ــت پرس ــف مراقب مختل
ــر  ــارت دارای 4 زی ــا 37 عب ــتاری ب ــت پرس ــی مراقب زیبایی شناس
مقیــاس: توجــه بــه بیمــار بــا رفتارهــای بشردوســتانه، خشــنودی 
ــن  ــین همچنی ــل تحس ــتگی قاب ــد و شایس ــار، تعه ــش بیم و آرام
مراقبــت بــدون تنــش اســت. ضریــب همبســتگی درون طبقــه ای و 
پیرســون مقیــاس ارزشــیابی زیبایی شناســی مراقبــت پرســتاری در 
روایــی ســازه همگــرا بــا " ســیاهه رفتارهــای مراقبتــی" زن  ولــف  
بــه ترتیــب 0/85و p>0/001( 0/84( بــود. مقــدار آلفــای کرونبــاخ 
ابــزار 0/96 و ضریــب همبســتگی درون طبقــه ای درتعییــن ثبــات 
ابــزار0/93 محاســبه گردیــد. پاســخنامه ایــن پرسشــنامه بر اســاس 
مقیــاس لیکــرت شــش نقطــه ای  از نمــره صفــر )هرگــز( تــا پنــج 
)همیشــه( ســنجیده می شــود. حداقــل نمــره در ایــن مقیــاس صفــر 
و حداکثــر 185 اســت و نمــرات باالتــر نشــان دهنــده کیفیــت بهتر 
ایــن نــوع مراقبــت اســت ]10[. در پژوهــش حاضــر آلفــای کرونباخ 
ایــن مقیــاس 0.98 و در ابعــاد آن بــه ترتیــب 0.92،  0.95، 0.98و 

0.78 بدســت آمــد.
ــورای  ــوب در ش ــش مص ــرح پژوه ــه از ط ــر برگرفت ــه حاض مقال
تخصصــی و کمیتــه ســازمانی اخــالق در پژوهــش هــای زیســت 
ــگان(   ــان )خوراس ــد اصفه ــالمی- واح ــگاه آزاد اس ــکی دانش پزش
از   اســت.   IR.IAU.KHUISF.REC.1398.089

ــت  ــن پژوهــش رضای ــده در ای ــاران شــرکت کنن ــتاران و بیم پرس
آگاهانــه اخــذ گردیــد و بــه آنــان اطمینــان داده شــد کــه اطالعــات 
ــه جمــع آوری و نگــه داری خواهــد شــد.  ــه طــور محرمان ــان ب آن
ــتنباطی  ــی و اس ــه دو روش توصیف ــا ب ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
ــن،  ــای میانگی ــاخص ه ــی از ش ــطح توصیف ــد. در س ــام ش انج
انحــراف معیــار، جــداول توزیــع فراوانــی و در ســطح اســتنباطی از 
ضرایــب همبســتگی پیرســون واســپیرمن  همچنیــن  کای دو برای 
ــا در ســطح  ــد. تحلیل ه ــتفاده ش ــداف پژوهــش اس ــه اه ــخ ب پاس
 SPSS خطــای پنــج درصــد و بــا اســتفاده از نســخه 22 نرم افــزار

انجــام شــد.

یافته ها
اطالعــات جمعیــت شــناختی نشــان داد 79 نفــر از پرســتاران زن 
بودنــد.  میانگیــن ســنی و انحــراف معیــار پرســتاران 30/41±4/59 
ــنی  ــای س ــروه ه ــی در گ ــع فراوان ــترین توزی ــود و بیش ــال ب س
ــترین  ــالت، بیش ــزان تحصی ــر می ــود.  از نظ ــال ب ــر از 30 س کمت
فراوانــی مشــاهده شــده )97/8 %( مربــوط بــه پرســتاران بــا ســطح 
تحصیــالت کارشناســی بــود. همچنیــن میانگیــن و انحــراف معیــار 
ــت  ــود.  اکثری ــال ب ــتاران4/11  ±6/43 س ــتغال پرس ــابقه اش س

ــد. ــه کار بودن پرســتاران در  بخــش هــای عمومــی مشــغول ب
ــرد   ــار م ــه 145 بیم ــن مطالع ــده در ای ــرکت کنن ــار ش از 285 بیم
بودنــد. میانگیــن ســن و انحــراف معیــار بیمــاران ±16/12 52/29 
ســال بــود.  بیشــترین توزیــع فراوانــی مربــوط بــه گروه ســنی 60-
41 ســال بــوده اســت. 83/9 % از بیمــاران متاهــل، 44/6 % خانــه 
دار و  ســطح تحصیــالت در 81/8 % از آنــان دیپلــم یــا کمتــر بــود. 
مــدت زمــان بســتری بــرای 80 % بیمــاران بیــن ســه روز تــا یــک 
هفتــه بــود. اکثــر بیمــاران در بخــش هــای داخلــی بســتری بودنــد.
ــال  ــرض نرم ــمیرنف ف ــراف – اس ــون کولموگ ــتفاده از آزم ــا اس ب
بــودن داد هــا در پرسشــنامه زیبایــی شناســی مراقبــت و شــفقت به 
خــود تاییــد شــد. میانگیــن و انحــراف معیــار میــزان خــود شــفقت 
ــدوه   ــود.  مح ــط ب ــد متوس ــتاران5/70 ± 75/68 در ح ورزی پرس
ــاس در حــد متوســط  ــن مقی ــرد ای ــاز 88-45 در دســتور کارب امتی
تعییــن شــده اســت. بیشــترین امتیــاز در زیــر مقیــاس مهربانــی بــا 
خــود  و کمتریــن امتیــاز مربــوط بــه زیــر مقیــاس انزواگرایــی بــود 

)جــدول1(.  



نشریه آموزش پرستاری، دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1399

80

جدول 1:  میانگین امتیاز ویژگی خود شفقت ورزی و زیر مقیاس های آن در پرستاران

تعداد خود شفقت ورزی 
سوال

انحراف معیارمیانگینحداکثر امتیازحداقل امتیازمحدوده امتیازات
درصد نمره میانگین 
از نمره کل در همان 

مقیاس
58/21%130598775/685/70-2626مقیاس خود شفقت ورزی

زیر مقیاس ها:
65/72%2552516/434/08-55- مهربانی با خود

60/9%2042012/183/56-44- قضاوت نسبت به خود
58/76%2552514/693/87-55- ذهن اگاهی
53/8%2042010/763/11-44- بزرگنمایی

52/25%2042010/453/12-44- انزوا
55/85%2042011/173/67-44- اشتراکات انسانی

ــی شناســی  ــر زییای ــی ب ــت مبتن ــاران مراقب ــه، بیم ــن مطالع در ای
ــد و  ــزارش کردن ــن 26.58±  135.74 گ ــا میانگی ــتاران را ب پرس
ــاز  ــش از 70%  از کل امتی ــده بی ــاز کســب ش ــاد امتی ــام ابع در تم

بــود.  بنابرایــن در مجمــوع  مراقبــت پرســتاران  مبتنــی بــر زیبایــی 
ــود )جــدول 2(. ــوب ب شناســی در حــد مطل

 جدول 2:  میانگین امتیاز مراقبت مبتنی بر زیبایی شناسی و ابعاد مختلف آن در پرستاران
انحراف معیارمیانگینمحدودهی امتیازاتابعاد مراقبت مبتنی بر هنر و زییایی شناسی

4033/455/76-0توجه به بیمار با رفتارهای بشردوستانه
4032/726/34-0خشنودی و آرامش بیمار

9074/6013/48-0تعهد و شایستگی قابل تحسین
1512/962/15-0مراقبت بدون تنش

ــزوا  ــاس ان ــر مقی ــاداری بیــن زی ــد رابطــه معن ــج نشــان دادن نتای
گرایــی از ویژگیهــای خــود شــفقت ورزی بــا مراقبــت پرســتاری 
مبتــی بــر زیبایــی شناســی وجــود داشــت )p =0/034 و 0/139= 
r( کــه بــا توجــه بــه نمره گــذاری پرسشــنامه خــود شــفقت ورزی 
ایــن رابطــه غیــر مســتقیم مــی باشــد. بــه عبارتــی در پرســتارانی 

ــت  ــره کیفی ــد نم ــری بودن ــی کمت ــی انزواگرای ــه دارای ویژگ ک
ــود.  ــتر ب ــی بیش ــی شناس ــر زیبای ــی ب ــتاری مبتن ــت پرس مراقب
ــه دســت آمــده از ســایر مقیاس هــای  امــا بیــن دیگــر نمــرات ب
ــی شناســی  ــر زیبای ــی ب ــت پرســتاری مبت شــفقت ورزی و مراقب

ــاداری مشــاهده نشــد )p<0/05(. )جــدول3( رابطــه معن

 جدول3: بررسی ارتباط خود شفقت ورزی وابعاد آن با ارائه مراقبت مبتنی بر زیبایی شناسی در پرستاران

خود شفقت ورزی 
وابعاد آن

توجه به رفتارهای 
تعهد و شایستگی قابل خشنودی و آرامش بیماربشردوستانه

مراقبت مبتنی بر مراقبت بدون تنشتحسین
زیبایی شناسی

ضریب 
ضریب p مقدارهمبستگی

ضریب p مقدارهمبستگی
ضریب p مقدارهمبستگی

ضریب p مقدارهمبستگی
p مقدارهمبستگی

0/0910/168-0/0600/329-0/0550/3760/0700/267-0/0680/275-مهربانی با خود
0/0620/3220/0950/1260/1290/0540/0410/5030/1310/054قضاوت خود
0/0310/6070/0170/795-0/0200/7530/0300/6280/0480/446-ذهن آگاهی
0/0310/6070/0170/795-0/0290/6430/0350/5720/0460/466بزرگنمایی

0/0210/7290/0570/3460/0760/2270/0250/6840/0870/186اشتراکات انسانی
0/0680/2690/0730/2330/1160/0640/1190/0540/1390/034انزوا
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ــر  ــی ب ــتاری مبتن ــت پرس ــن مراقب ــه بی ــه رابط ــن مطالع در ای
ــت  ــای جمعی ــا متغیره ــفقت ورزی ب ــود ش ــی و خ زیبایی شناس
شــناختی شــامل ســن، جنســیت ، ســابقه اشــتغال و نــوع بخــش 

ــود. ــادار نب معن

بحث
ــفقت  ــود ش ــی خ ــه ویژگ ــی رابط ــدف بررس ــا ه ــه ب ــن مطالع ای
ورزی و مراقبــت مبتنــی بــر زیبایــی شناســی در پرســتاران  انجــام 
ــاز پرســتاران در ویژگــی  ــن امتی ــه کمتری ــن مطالع ــت. در ای گرف
خــود شــفقت ورزی در مولفــه انزواگرایــی بــود و بیــن ایــن مولفــه 
بــا ارائــه مراقبــت پرســتاری مبتنــی بــر هنــر و زیبایــی شناســی 
رابطــه معنــاداری مشــاهده شــد. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد 
ــش  ــا کاه ــراه ب ــتاران، هم ــزوا در پرس ــی ان ــش ویژگ ــه افزای ک
ــچ  ــود. هی ــی ب ــر زیبایی شناس ــی ب ــت مبتن ــه مراقب ــت ارائ کیفی
ــود  ــه خ ــی رابط ــه بررس ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــه ب ــه ای ک مطالع
شــفقت ورزی پرســتاران بــا زیبایــی شناســی مراقبــت پرســتاری 
ــه  ــتقیم پرداخت ــور مس ــه ط ــتاری ب ــت پرس ــت مراقب ــا کیفی و ی
باشــد، یافــت نشــد. وجــود رابطــه غیرمســتقیم بیــن انزواگرایــی 
پرســتاران و ارایــه ایــن نــوع مراقبــت مــی توانــد حاکــی از اهمیت 
بیشــتر وجــود ایــن ویژگــی در پرســتاران نســبت بــه ســایر مولفــه 
ــر  ــی ب ــت مبتن ــه مراقب ــت ارای ــفقت ورزی در کیفی ــای خودش ه
ــر روی پرســتاران  ــه ب ــه ای ک ــی شناســی باشــد. در مطالع زیبای
ــن  ــد کمتری ــام ش ــران انج ــژه در ای ــای وی ــش ه ــاغل در بخ ش
ــود ]Neff .]22  و  ــزوا ب ــاس ان ــر مقی ــتاران در زی ــاز پرس امتی
ــده  ــن پدی ــردازی ای ــوم پ ــزوا را در مفه ــد ان Pommier  بع
مهــم دانســته و بیــان می کننــد کــه مراقبیــن بهداشــتی در 
ــاران ممکــن اســت احســاس افســردگی  ــت از بیم ــگام مراقب هن
و اســترس و انــزوا را بکــرات تجربــه کننــد کــه در صــورت عــدم 
ــه کیفیــت مراقبــت  ــر ایــن احساســات امــکان صدمــه ب ــه ب غلب
را بایــد انتظــار داشــت ]23[. از آنجــا کــه شــفقت ورزی بــه خــود 
شــامل حــس مشــترك انســانی در مقابــل انــزوا اســت پرســتاران 
ــت  ــد توانس ــتر خواهن ــانی بیش ــترك انس ــس مش ــتن ح ــا داش ب
بیمــاران را درك و بــا آنــان ارتبــاط برقــرار کننــد و همــه ســعی 
ــکار  ــار ب ــال بیم ــرایط ح ــود ش ــت بهب ــش را جه ــالش خوی و ت
ــکا  ــر در امری ــات دیگ ــود در مطالع ــن وج ــا ای ــد ]24[. ب می برن
ــاد  ــازات در ابع ــن امتی ــب کمتری ــه ترتی ــه ب ــتان و ترکی و انگلس
بزرگنمایــی، مهربانــی بــا خــود و اشــتراکات انســانی در پرســتاران 

ــت ]9،16،25[ . ــده اس ــزارش ش ــتاری گ ــجویان پرس و دانش

ــی  ــت مبتن ــه مراقب ــی از ارای ــه ســطح مطلوب ــن مطالع ــج ای  نتای
بــر هنــر و زیبایــی مراقبــت نشــان داد. در بســیاری مطالعــات بــر 
لــزوم توجــه بــه بعــد هنــری مراقبــت در پرســتاری اشــاره شــده 
ــدازه گیــری کمیــت ایــن  اســت امــا مطالعــه ای در خصــوص ان
ــا وجــود  ــه جــز یــک مــورد یافــت نشــد. ب بخــش از مراقبــت ب
اینکــه بــه نظــر مــی رســد زیبایــی شناســی مراقبــت پرســتاری 
ــایی  ــی، شناس ــناخت ضمن ــا ش ــد ام ــی باش ــوم انتزاع ــک مفه ی
ــرای انجــام پرســتاری بهتــر،  اشــتراکات و قضــاوت بالینــی آن ب
ــم  ــک مکانیس ــت ی ــه از مراقب ــن جنب ــت ]26[. ای ــی اس الزام
احتمالــی در ارزیابــی پرســتاری در زمــان یکپارچــه ســازی همــه 
 Wainwright  .]27[ ــت ــتاری اس ــش پرس ــای دان ــکل ه ش
تاکیــد مــی کنــد کــه آگاهــی زیبایــی شناســی در پرســتاری مــی 
ــه بســیاری از ســواالت  ــرای پاســخ ب ــه مــا ابزارهایــی ب ــد ب توان
ــوان پرســتاری  ــدازه مــی ت ــه چــه ان ــال ب ــرای مث ــه دهــد. ب ارائ
بهتــری را ارائــه کــرد؟ ]2[. نتایــج مطالعــات منتشــر شــده تاکیــد 
ــی و  ــا آگاه ــراه ب ــردی هم ــت ف ــرای مراقب ــر روی اج ــادی ب زی
دانــش خــاص پرســتاری و توجــه بــه اهــداف بشــر دوســتانه ایــن 
حرفــه دارنــد. پژوهشــگران در تمــام ایــن مطالعــات بــر ضــرورت 
ــه  ــت پرســتاری ب ــی شناســی مراقب ــا زیبای آشــنایی پرســتاران ب
شــکل عینــی و نظــام منــد تأکیــد کردنــد و معتقــد بودنــد یافتــه 
ــد از  ــن بُع ــازی ای ــی س ــت عین ــتی در جه ــی بایس ــای کیف ه

ــرده شــوند ]26[.  ــکار ب ــت ب مراقب
ــود  ــزان خ ــن می ــه میانگی ــد ک ــان دادن ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
شــفقت ورزی پرســتاران در حــد متوســط بــود  و ایــن در حالــی 
ــواره  ــرایط کاری هم ــه ش ــه ب ــا توج ــن ب ــه متخصصی ــت ک اس
توصیــه بــه داشــتن ایــن ویژگــی در حــد مطلــوب بــرای مراقبیــن 
ــه  ــود ب ــه خ ــبت ب ــفقت نس ــی ش ــد. ویژگ ــی کنن ــتی م بهداش
ــا  ــرده و آن ه ــل ک ــتاران عم ــی در پرس ــی انطباق ــوان واکنش عن
ــد ]28،22،18[.  ــت می کن ــترس زا محافظ ــل اس ــر عوام را در براب
نتایــج مطالعــه محمــدی و همــکاران نیــز نشــان داد کــه ســطح 
ــد   ــژه در ح ــت وی ــتاران مراقب ــود در پرس ــه خ ــبت ب ــفقت نس ش
متوســط بــود ]22[.  در مطالعــات اپتــون در انگلیــس، پرســتاران 
ــد  ــوردار بودن ــی برخ ــن ویژگ ــن ســطح متوســط ای ــن تری از پایی
ــتاری  ــجویان پرس ــن دانش ــی در بی ــن ویژگ ــه ای ]16[.  در ترکی
 Wagne و Wiklund Gustinr .]25[ در حــد متوســط بــود
گــزارش کردنــد کــه ســطوح بــاالی شــفقت نســبت بــه خــود در 
ــی آن  هــا دارد.  چــرا  پرســتاران نقــش مهمــی در ســالمت روان
کــه  ایــن ویژگــی مــی توانــد از پرســتاران در برابــر  چالش هــای 
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ــترس و  ــد اس ــی همانن ــرات منف ــط کاری و تاثی ــود در محی موج
ــرك  ــش ت ــب کاه ــاال موج ــد و احتم افســردگی محافظــت نمای
ــا  ــکاران ب ــه Shapiro و هم ــود ]28[. در مطالع ــان ش ــه آن حرف
ــه طــور معنــی  افزایــش در میــزان ویژگــی خــود شــفقت ورزی ب
داری  تغییــرات مثبــت در اســترس درك شــده، مشــاهده شــد بــه 
طــوری کــه میــزان ایــن ویژگــی قــادر بــه  پیــش بینــی اســترس 
درك شــده  بــود.  تغییــرات مثبــت در درك اســترس هــای شــغلی 
و تاثیــر آن در ســالمت روان  پرســتاران و کیفیــت خدمــات آنــان 
دارای اهمیــت زیــادی اســت ]Upton .]29 )2018( گــزارش کــرد 
پرســتاران در بخــش مراقبــت هــاي ویــژه بیمارســتاني در معــرض 
خســتگي شــفقتی یــا اســترس ترومــاي ثانویــه هســتند و اگــر در 
ــی  ــان توجــه نشــود ، خســتگي شــفقتی م ــه آن ــن مراحــل ب اولی
توانــد توانایــی مراقبــت کننــده را بــرای ارائــه مراقبــت دلســوزانه 
تغییــر داده و اثــرات زیــان آوری بــه همــراه داشــته باشــد. او تأییــد 
ــر تعدیــل  ــد تأثی کــرد کــه ویژگــی خــود شــفقت ورزی مــی توان
ــی آن  ــش بین ــی در پی ــفقتی و توانای ــتگي ش ــر خس ــده ای ب کنن
ــزان  ــه می ــی ب ــن ویژگ ــت ای ــاز اس ــن نی ــد. بنابرای ــته باش داش

ــد ]16[. ــی در پرســتاران توســعه یاب مطلوب
ــطح  ــتاران دارای س ــه پرس ــن مطالع ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــد بنابرای ــود بودن ــه خ ــبت ب ــفقت نس ــی ش ــطی از ویژگ متوس
برگــزاری دوره هایــی بــرای مشــاوره و راهنمایــی بیشــتر پرســتاران 
توســط متخصصیــن رشــته روانشناســی مــی توانــد آگاهــی آنــان 
را نســبت بــه ایــن مفاهیــم افزایــش دهــد و موجبــات ارتقــاء ایــن 
ــی  ــنهاد م ــن پیش ــازد. بنابرای ــم س ــردی را فراه ــای ف ــی ه ویژگ
ــتی  ــتم های بهداش ــتاری در سیس ــاتید پرس ــران و اس ــود مدی ش
ــا اســتفاده از شــیوه هــای  ــی ب ــا کمــک در برگــزاری  دوره های ب
تدریــس مناســب  و فراهــم نمــودن تســهیالت الزم  بــرای 
ــش آگاهــی پرســتاران و دانشــجویان  ــراد، ضمــن افزای حضــور اف
نســبت بــه ویژگــی خودشــفقت ورزی، نگــرش آنــان را در زمینــه 
تجزیــه و تحلیــل وقایــع محیــط کاری و واکنــش هــای مناســب 
بــر اســاس ایــن ویژگــی، ارتقــاء دهنــد. Davies )2019( تاکیــد 
مــی کنــد از آنجــا کــه اســترس مــی توانــد یــک بخــش ذاتــی از 
ــی  ــرایط کلینیک ــم در ش ــم در کالس و ه ــتاران ه ــوزش پرس آم
ــگام  ــد زودهن ــفقت ورزی بای ــود ش ــعه خ ــن توس ــد بنابرای باش
شــروع شــود. در آمــوزش پرســتاری بایــد بــر لــزوم ویژگــی خــود 
ــرد  ــد ک ــجو تأکی ــش دانش ــه گزین ــان مرحل ــفقت ورزی در هم ش
ــل در  ــول تحصی ــواهد را در ط ــن ش ــر ای ــی ب ــالت مبتن و مداخ
دســترس دانشــجویان قــرار داد تــا بتــوان در شناســایی راهکارهــای 

خودمراقبتــی بــه آنــان کمــک کــرد. ایــن آمــوزش هــا بایــد شــامل 
شناســایی و بکارگیــری شــیوه هــای مثبــت در مراقبــت از وضعیــت 
ســالمت روان خــود و ترغیــب بــرای ذهــن آگاهــی و درون گرایــی 
مثبــت باشــد ]30[. نگرانــی بیمــاران ازانجام ارزشــیابی پرســتاران و 
احتمــال تاثیــر پاســخ هــای آنــان در دریافــت مراقبــت هــای بعدی 
ــود.  ــه ب ــن مطالع ــای ای ــتاران از محدودیته ــان پرس ــط هم توس
همچنیــن عــدم تمایــل پرســتاران جهــت حضــور در مطالعــه بــه 
دلیــل احتمــال آگاهــی دیگــران از نتایــج پرسشــنامه هــا بــه شــکل 
فــردی،  مــی توانســت در مشــارکت فقــط گروهــی از پرســتاران بــا 

ویژگــی خــاص در ایــن مطالعــه تاثیــر گذاشــته باشــد.

نتیجه گیری
ــتاران  ــی پرس ــزوا گرای ــی ان ــه نشــان داد ویژگ ــن مطالع ــج ای نتای
ــت  ــه کیفی ــش ارائ ــا کاه ــراه ب ــفقت ورزی، هم ــه خودش درمولف
ــه  ــن مطالع ــود. در ای ــی ب ــی شناس ــر زیبای ــی ب ــت مبتن مراقب
ــه  پرســتاران دارای ســطح متوســطی از ویژگــی شــفقت نســبت ب
ــی شــود مســئولین پرســتاری  ــن پیشــنهاد م ــد. بنابرای خــود بودن
بــه توســعه ویژگــی خــود شــفقت ورزی پرســتاران بخصــوص در 
ــا  ــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی خــاص ب ــی،  ب ــاد انزواگرای ابع
هــدف افزایــش ارائــه خدمــات بــا کیفیــت توجــه بیشــتری کننــد. 
همچنیــن انجــام مطالعاتــی در زمینــه بررســی ارتبــاط خود شــفقت 
ورزی بــا اســتفاده از ســایرابزارهای کیفیــت مراقبــت و بــه تفکیــک 
در بخــش هــای تخصصــی و عمومــی و در کنــار ســایر ویژگیهــای 

شــخصیتی پیشــنهاد مــی شــود.

سپاسگزاری
نویســندگان مراتــب ســپاس گــذاری خــود را از معاونــت آموزشــی 
و پژوهشــی دانشــکده پرســتاری دانشــگاه آزاد اســالمی اصفهــان 
ــران و پرســتاران بیمارســتان هــای آموزشــی  )خوراســگان( و مدی
ــن  ــه در انجــام ای ــاران بســتری ک ــن بیم ــان همچنی شــهر اصفه

مطالعــه بــا مــا همــکاری نمودنــد اعــالم مــی دارنــد.

تضاد منافع 
در ایــن پژوهــش هیــچ تعــارض منافعــی بــرای نویســندگان وجــود 

شت ا ند
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