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 بررسی همدلی در ماماهای شاغل در بلوک زایمان و ارتباط آن با خشنودی شغلی و تندرستی ذهنی

 
 ²، احمد خسروی ¹صدیقه عبداله پور 

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی -1

 علمی هیات عضو. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سالمت -2

  
 

یت همدلی، از آنجا که همدلی پرسنل کادر پزشکی با بیمار در افزایش رضایت بیمار از فرایند درمان تاثیرگذار است، شناخت عوامل تأثیر گذار بر کیف: مقدمه 

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط همدلی ماماهای شاغل در بلوک زایمان با خشنودی  .و خشنودی شغلی مهم می باشد  احساس تندرستی ذهنیمانند 

 .شغلی و تندرستی ذهنی انجام شد

ها با استفاده از  داده .انجام شده است 49نفر از ماماهای شاغل در بلوک زایمان ، در تابستان سال  05این مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که بر روی : روش کار 

 .شد پرسشنامه های همدلی جفرسون ویژه پزشکان و پیراپزشکان، خشنودی شغلی اسمیت کندال و معیار تندرستی ذهنی هو و اطالعات دموگرافیک بررسی

 .ت مورد ارزیابی قرار گرفته اس 50/5دو در سطح معناداری -رابطه بین متغیرها با استفاده از آزمون تی و آزمون کای

و ( 5-50)و با دامنه  9/09±0/6، (99-40)و با دامنه  6/10±8/05میانگین نمره همدلی، تندرستی ذهنی و خشنودی شغلی به ترتیب در ماماها : نتایج 

خشنودی نمره بین  .مثبت وجود دارد و رابطه  بین نمره همدلی با خشنودی شغلی و تندرستی ذهنی همبستگی . می باشد( 98-034)و با دامنه  50±8/49

و بین نمره همدلی با خشنودی شغلی یا تندرستی ذهنی اختالف آماری معناداری ( P<50/5 )شغلی و تندرستی ذهنی اختالف آماری معنی دار بوده 

 .بین نمره همدلی با سن، نوع استخدام و مدت آن اختالف آماری معنی داری نداشتند ( . P=50/5)مشاهده نشد 

توصیه می شود بسترسازی الزم برای ارتقاء کیفیت رفتار همدالنه در ماماهای بلوک زایمان با زائو، در اولویت های برنامه ریزی طرح : ی بحث ونتیجه گیر

  .تحول سالمت قرار گیرد

 همدلی، خشنودی شغلی، تندرستی ذهنی: کلمات کلیدی
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Abstrac 

Study of empathy among midwives working in the childbirth unit and its connection with job satisfaction and 
well-being 

Abdollahpur S¹.  Khosravi. A² 
1-MSc Student of Counseling in Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran. 
2-PhD  Candidate  of  Epidemiology,  Center  for  Health  Related  Social  and  Behavioral  Sciences, 

Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran 
 
 
 
 

Introduction: Since the empathy of medical personnel with patient is effective on increasing his/her satisfaction 
from treatment process, it’s important to realize determining factors on quality of empathy such as well-being and 
job satisfaction. Therefore this study has been done regarding the analysis of the connection between midwives 
empathy with job satisfaction and well-being. 
Method:  This descriptive analytical study has been done on 50 midwives who are working in the childbirth unit in 
the summer of 2015. Data were analyzed using Jefferson Scale of Physician Empathy, the job satisfaction 
questionnaire of Smith and Kendal, WHO-5 Well-Being Index and the demographic information. The relationship 
between variables was analyzed using T- test and Chi-squared test in the 0.05 Level of Significance. 
Result: the average of empathy score, well-being and job satisfaction in midwives is 71/6±10/8 
And with the range of (44-95)14/4±6/1 with range of (0-25) and 94/8±21 with range of (48-139) respectively. There 
is positive correlation between empathy score, well-being and job satisfaction. This correlation is(P.V< 0.05) 
between job satisfaction and well-being .There is no meaningful relationship was seen between empathy with job 
satisfaction or well-being (P.V=0.05). There was no significant difference between empathy score and age, type of 
employment and its duration. 
Discussion and conclusion: in order to improve the quality of empathetic behavior among midwives working in the 
childbirth unit, it is recommended to place the necessary infrastructures at the top priority of the health 
programming. 
Keywords: empathy, job satisfaction, well-being 
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و کلمه یونانی  (0)به معنای ادراک زیبایی einfuhlungکلمه التین همدلی از واژه یونانی . گرددتاریخچه نظریه همدلی به اواخر قرن نوزدهم بر می :مقدمه 

empatheia  بعدها . (5)به معنای فهم عواملی فراتر از خود استedward tichner  التین کنونی همدلی را از کلمه واژهeinfuhlng  و  (3)ترجمه کرد

را در نظریات خود وارد  و نظریه پردازان انسان گرا، مفهوم همدلی (9)در قرن بیستم نظریه همدلی در میان مشاوران و متخصصان پزشکی عمومیت یافت 

همدلی توانایی فهم افکار و احساسات و درگیریهای ذهن .  (6) بیمار است _، زیرا که یک فرایند تأثیر گذار برای برقراری ارتباط صحیح پزشک (0) کردند

شیم که در بخش شناختی که در واقع توانایی قراردادن خود به جای فرد مقابل است تا بتوانیم درک بهتری از احساسات و تجربیات او داشته با (1) بیمار است

منظور از همدلی در پزشکی اغلب . احساسات و تجربیات آنها است آن توانایی شناخت احساسات و تجربیات دیگران است، در بخش احساسی آن که تقسیم 

و نیرو  (4)همدلی استعدادی درونی است که باعث تنظیم روابط و حمایت از فعالیتهای مشترک و انسجام گروهی می شود.  (8) بخش شناختی آن مهم است

به همدلی پاسخ عاطفی جانشینی فرد .  (00) ای اجتماعی، همدلی مناسب استو الزمه داشتن مهارته (05) محرکه رفتارهای اجتماعی و گروهی است

سه بخش اصلی برای همدلی پزشک بیمار .  (09) و مولفه مهم و ضروری برای عملکردهای موفق بین افراد است (03, 05) واکنشهای عاطفی دیگران است

سهیم شدن در .  (06, 05) وناگونی از همدلی وجود داردتعاریف گ . (00) ارتباط کالمی با بیمار، دلسوزی و خود را به جای دیگران قرار دادن است: عبارتند

،  (4) ، موضوع همدلی را در فلسفه اخالق پزشکی امروز مهم میکند(08, 01) حالت هیجانی بیمار و فهم آشکار هیجانات او و درک رفتارهای اجتماعی وی

. نقش بسزایی دارد (55)و در افزایش سالمت  (50, 55) و در ایجاد روابط بین شخصی و تعامالت اجتماعی (04) زیرا که همدلی در رشد اخالقی و اجتماعی

گذارند و با پاسخ هایی که از بیمار دریافت می کنند هدایت و راهنمایی می شوند و بدون هیچ گونه  ما در پزشکی احساسات خود را با بیمار در میان می

همدلی فرایند درمان پزشکی را بهبود می بخشد و هنگامی که بیماران احساس می کنند که از طرف .  (53) پیش داوری وارد دنیای درونی بیمار می شود

و حتی اگر از نتایج درمان رضایت نداشته باشند، کمتر علیه  (59) تر درک شده اند، توصیه های درمانی آنها را بیشتر رعایت می کنندکادر پزشکی بیش

و در هنگام کار بالینی، بیان احساسات و نگرانی های بیمار  (56) گروه پزشکی یک هنر است ، زیرا که مهارت همدلی در پرسنل(50) پزشک شکایت می کنند

و توانایی کادر پزشکی در رمزگشایی نشانه های غیر کالمی بیمار از عوامل مهم شکل گیری روابط همدالنه با  (51) عنصر مهمی در ایجاد تفاهم بین آنهاست

و نتایج درمانی  (35-54, 59) به همین دلیل روابط همدالنه افراد مرتبط با بیماران در تحقیقات پزشکی مورد تاکید قرار گرفته است.  (58) بیمار است

به همین .  (39) و نه تنها بر کیفیت مراقبت نتیجه مثبتی دارد بلکه بر درمان و مراقبت موفقیت آمیز نیز تأثیر بسزایی دارد (33) بهتری نیز دیده شده است

.  (36, 30) و پرسنل کادر پزشکی مهم استدلیل کاربرد همدلی با بیمار به عنوان ابزاری که بیماران را نسبت به درمان متعهد می کند و برای تمام شاخه ها 

زشکان کسب در مطالعات صورت گرفته دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در رشته های خانواده و اطفال را داشتند ، نمره همدلی باالتری نسبت به سایر پ

 . (95-38) و اغلب مشاغلی که در آنها خانمها مشغولند نمره بیشتری از آقایان دریافت کرده اند (31) کرده اند

و در شغلهای متفاوت ارتباط همزمان تندرستی ذهنی و رضایت . (90) از طرفی مطالعات اخیر رضایت شغلی را از مولفه های مرتبط با همدلی دانسته اند

احساس تندرستی ذهنی برداشت فرد از وضعیت کیفیت زندگی و رفاه و آسایشی که فرد از خود برداشت می .  (93, 95) شغلی را با همدلی بررسی نموده اند

رضایت شغلی نیز نتیجه ارزیابی تجربه فردی است که به سالمت جسمی و .  (90, 99) کند، می باشد که تاثیر بسزایی در روابط اجتماعی فرد با اطرافیان دارد

ند اثر ناخوشایند آن بر زندگی شخصی و جامعه و برخورد با دیگران و بیماران دیده می زیرا کسانی که رضایت شغلی کمتری دار. روانی افراد کمک می کند

بهبود .  (91) تیلور در تحقیق خودش در امریکا نشان داد که رضایت شغلی با افزایش کیفیت مراقبت از بیماران و افزایش بهره وری آنها می شود.  (96) شود

و رضایت شغلی ماماها در ابعاد  و افزایش رضایت شغلی در ماماها در نتیجه افزایش امید و اشتیاق آنها به ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مادران باردار می شود

ظارت و جایگاه شغلی و ارتباط با همکاران متوسط و در ابعاد حقوق و مزایا و امنیت شغلی و سیاست گذاری مدیریتی و وضعیت و شرایط محیط کار و ن

 . (94) بوده است% 80، در حالی که میزان رضایت شغلی در ماماها در استرالیا  (98) سرپرستی و ارتباط با زندگی پایین بوده است

فیت بهبود روابط از آنجا که همدلی در افزایش توانایی و رضایت بیمار از فرایند درمان نقش مهمی دارد ، بررسی همدلی به عنوان یک عامل تأثیرگذار در کی

مان در دسترس افراد و پرسنل کادر پزشکی با بیمار می باشد و می تواند رهنمودهای ارزشمندی را در زمینه تأمین بهداشت روانی از سطح پیشگیری تا در

ط و نقش همدلی ماماها به عنوان یکی از مشاغل حساس در کادر پزشکی از ، ما در این مطالعه بر آن شدیم تا ارتبا (03)کلینیک ها و بیمارستانها قرار دهد 

بین خود دارد را جهت ارتباط با زنان زائو که در پر استرس ترین زمان زندگی بوده و نیاز به همدلی مضاعف در لحظه زایمان و دردهای زایمانی از سوی مراق

ه در مرورگرهای مختلف صورت گرفت متاسفانه هیچ مطالعه ای تا کنون در این ارتباط انجام نشده و با توجه به اینکه در جستجوهای مکرری ک. بررسی کنیم

امید است تا این مطالعه گام موثری در . است، این مطالعه با هدف ارتقاء سالمت مادران که از اهداف بزرگ هر جامعه ای محسوب می شود، انجام می شود

دران و افزایش رضایتمندی آنها از ماماها و ایجاد خاطره خوشایند از تجربه زایمان و افزایش سالمت آنها، موثر واقع جهت کاهش دغدغه ها و نگرانی های ما

 .شود

نفر از ماماهای شاغل در بلوک زایمان که در امر تولد نوزاد به عنوان عامل زایمان عمل  05این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی میباشد که بر روی : روش کار

انجام شد، که به علت معدود بودن تعداد ماماها در هر بیمارستانی و در بلوک زایمان تصمیم گرفته شد در دو شهرستان نمونه  49کنند، در تابستان سال  می
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پژوهشی دانشگاه گیری انجام شود و از آنجایی که دسترسی پژوهشگر به دو شهرستان تربت حیدریه و شاهرود، آسان تر بود، پس از اخذ مجوز از شورای 

این دو شهرستان از لحاظ ) ، نمونه گیری پس از کسب رضایت از ماماها انجام شد (IR.SHMU.REC.1394.36)دریافت کد اخالق علوم پزشکی شاهرود و 

بیمارستانی، و غیره شبیه به  فرهنگی و میزان جمعیت یا سطح دانشگاهی علوم پزشکی، سنت ها، دین و مذهب، تعداد بیمارستان وابسته به دانشگاه، امکانات

معیار ورود به مطالعه، تمام ماماهایی که در بلوک زایمان مشغول به . روش نمونه گیری آسان و در دسترس پر شد نمونه گیری با استفاده از .( هم می باشند 

از معیار خروج از مطالعه، ماماهایی که در سیستم بهداشتی شاغل بودند و یا عدم . کار بودند که در امر زایمان به عنوان عامل زایمان با زائو در ارتباط بودند 

. تکمیل و ابزار جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه بوده و روش آن بصورت مصاحبه بوده است روش. رضایت جهت همکاری و شرکت در مطالعه ، بود 

برای سنجش همدلی از پرسشنامه جفرسون ویژه همدلی گروه های پزشکی : پرسشنامه همدلی - 0:پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش شامل

مطالعات روایی و پایایی پرسشنامه میزان همدلی ویژه پزشکان در ایران بررسی شده است، ضریب آلفا ر د. گویه است  55این پرسشنامه حاوی . استفاده شد 

 ازبرای بررسی تندرستی ذهنی ،   -5. (00, 05)گزارش شده است  11/5-84/5کرونباخ نسخه انگلیسی این پرسشنامه در مطالعه حجت و همکاران بین 

بررسی اعتبار عاملی و ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه (. 0444نسخه) ، استفاده شدندرستی هو که توسط سازمان بهداشت جهانی تأیید شده استمعیار ت

طریقه نمره گذاری و تفسیر آن به این صورت می باشد که برای هر سوال فرد از صفر تا . بررسی و تایید شده است  ، WHOپنج سوالی وضعیت تندرستی 

 03نشان دهنده تندرستی مطلوب و نمره کمتر از  03نمره باالتر از . پنج با استفاده از مقیاس لیکرت، پاسخی را متناسب وضعیت خود در نظر می گیرد 

-، ساخته شده است، یکی از رایج(0464)که توسط اسمیت، کندال و هیولین شغلی  خشنودیپرسشنامه  -3.  (05)امطلوب می باشد نشان دهنده وضعیت ن

های سوال)خشنودی از ماهیت کار  -0  پنج عاملکه شامل  سوال دارد 35 این پرسشنامه .باشدگیری خشنودی شغلی میترین ابزارهای اندازهترین و دقیق

 -0و ( 04-59های سوال)خشنودی از ترفیعات  -9؛ ( 03-08های سوال)خشنودی از سرپرستی  -3؛ ( 1-05های سوال)خشنودی از حقوق  -5؛ ( 6-0

 اشدب می( مو کامالً موافق م، موافقی ندارم، نظرم، مخالفمکامالً مخالف) ایدرجه 0های آن به صورت ماده .باشدمی ،( 50-35های سوال)خشنودی از همکاران 

دانهام  .می باشد و نمره باال بیانگر رضایت شغلی باالست 005تا  35حداقل و حداکثر نمره ها بین . شودگذاری مینمره 0تا  0که به شیوه لیکرت به ترتیب از 

، خشنودی از  81/5 ، خشنودی از سرپرست89/5نفر ضریب پایایی تنصیف پرسشنامه فوق را برای عوامل خشنودی از کار  655در یک پژوهش برروی 

در بررسی قربانی جهت بررسی  5509ه در سال این پرسشنام. (03) را گزارش کرد 88/5و خشنودی از همکاران  15/5خشنودی از حقوق  ،14/5ترفیعات 

می سن فرد،  تحصیالت، سابقه مستخدم و نوع استخدام  شاملکه فرم اطالعات دموگرافیک ماماها،  -9. (09)رضایت شغلی در ماماها استفاده شده است 

. ، داده های کمی بصورت میانگین و انحراف معیار و داده های کیفی بصورت فراوانی و درصد ارائه شده اندspssپس از ورود داده ها در نرم افزار  .باشد 

سپس . مورد ارزیابی قرار گرفته است  50/5دو در سطح معناداری -بین میانگین نمره بین متغیرها با استفاده از آزمون تی و آزمون کایاختالف آماری 

 .همبستگی بین نمرات سه متغیر بررسی شد 

مدت . بود 55-05و با دامنه  0/30±8/6انگین سن می. نفر از ماماهای شاغل در بلوک زایمان مورد بررسی قرار گرفتند  05در این مطالعه تعداد : یافته ها 

، قراردادی %(38)، طرحی%(36)، پیمانی %(8)رسمی : ماماها بر حسب نوع استخدام شامل . می باشد 1/66±61ماه بود که میانگین آن  359ماه تا  6خدمت 

می ( 99-40)و با دامنه  6/10±8/05انگین نمره همدلی در ماماها می. می باشد( 5-50)و با دامنه بین  9/09±0/6میانگین نمره تندرستی . بودند %( 05)

از بررسی های دیگر مطالعه خشنودی شغلی در ماماها بود که میانگین نمره . می باشد ( 98-034)و با دامنه  8/49±50میانگین نمره خشنودی شغلی . باشد 

نتایج نشان می دهد که بین ( شاهرود و تربت حیدریه)بین متغیرهای هردو شهرستان در مقایسه . می باشد(  98-034)و با دامنه  8/49±50آن برابر با 

بررسی میانگین نمره تندرستی ، خشنودی . تندرستی ذهنی، همدلی و خشنودی شغلی در بین ماماهای دو شهرستان اختالف آماری معنی داری وجود ندارد 

ا نشان می دهد که میانگین نمره همدلی و خشنودی شغلی و تندرستی ذهنی در ماماهای طرحی و شغلی و همدلی در ماماها بر حسب نوع استخدام در ماماه

بررسی میانگین نمره  .قراردادی از ماماهایی که بصورت پیمانی و رسمی استخدام هستند، بیشتر است، اما اختالف آماری معنی داری بین آنها وجود ندارد 

ماه  65ماها بر حسب مدت استخدام ، نشان می دهد که میانگین نمره تندرستی ذهنی در ماماهایی که بیشتر از تندرستی ، خشنودی شغلی و همدلی در ما

ه همدلی خدمت کرده اند بیشتر بوده است، بطوریکه هر چه سابقه خدمت افزایش پیدا کند، وضعیت تندرستی ذهنی فرد افزایش پیدا می کند، همچنین نمر

ما به مرور زمان خشنودی شغلی با افزایش میزان خدمت کاهش می یابد، اما اختالف آماری معنی داری بین مدت استخدام با سه ا. در آنها افزایش می یابد

بررسی میانگین نمره تندرستی، خشنودی شغلی و همدلی در ماماها بر حسب سن، نشان می دهد که هر چه سن افراد کمتر بوده . متغیر فوق وجود ندارد 

 در شغلی نمره خشنودی بین معنادار بررسی میانگین نمره دو گروه با استفاده از آزمون تی، اختالفدر . نمره هر سه متغیر، بیشتر بوده است  است، میانگین

این نشان  که، (0جدول شماره ) اما بین نمره همدلی با تندرستی ذهنی این اختالف معنادار نبود . دیده شد  بد و خوب ذهنی تندرستی وضعیت با گروه دو

 .دارندمی دهد که در افرادی که تندرستی ذهنی خوبی دارند میزان خشنودی شغلی به طور معنی داری بیشتر از گروهی هستند که تندرستی ذهنی خوبی ن

 متغیر همدلی و خشنودی شغلی بر حسب تندرستی ذهنی:  0جدول شماره 

 خشنودی شغلی همدلی تعداد تندرستی ذهنی
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 1/055±5/53 3/15±05 54 وبتندرستی ذهنی خ

 1/86±6/09 8/15±0/4 50 تندرستی ذهنی بد

P value _ 6/5 50/5 

 

نشان می دهد که افرادی که خشنودی شغلی بیشتری دارند نمرات همدلی بیشتری را به دست آورده اند ولی این اختالف  5نتایج حاصل از جدول شماره 

 .P.V=0/05) (معنی دار نیست

 میانگین نمره خشنودی شغلی بر حسب همدلی:  5جدول شماره 

 همدلی تعداد خشنودی شغلی

 6/66±9/00 59 45نمره کمتر از 

 0/19 ±0/4 56 45نمره بیشتر از 

P value _ 50/5= P.V 

و با + 03/5تندرستی همبستگی دیده شد که بین همدلی با ( سالمت ذهنی، همدلی ، خشنودی شغلی)دربررسی ارتباط و  همبستگی بین نمرات سه متغیر 

 .وجود دارد+ 5/5نمره خشنودی شغلی 

 : بحث 

 مطالعه در ویژه های مراقبت بخش در شاغل پرستاران سنی میانگین با که بود 8/6±0/30 زایمان بلوک این مطالعه نشان داد که میانگین سنی بین ماماهای

در این مطالعه بین نمره همدلی در ماماهای شاغل در بلوک زایمان با سن، نوع استخدام و مدت .  (00)داشته  همخوانی است، بوده 60/1±50/30 که پرزور،

میانگین نمره  همدلی در ماماها برابر با . ، که این موضوع با نتایج مطالعه شریعت و همکاران همخوانی دارد (P<50/5)آن اختالف آماری معنی داری نداشتند 

و  5/009که در همان مطالعه بیشترین میانگین نمره همدلی در دستیاران تخصصی رشته روانپزشکی با میانگین . می باشد ( 40-99) و با دامنه  8/05±6/10

بوده  056-005بوده است و نمره همدلی در دستیاران تخصصی رشته های بالینی در محدوده  4/48کمترین نمره مربوط به دستیاران رشته پوست و برابر با 

ا ه همدلی در متخصصین زنان که از لحاظ شباهت کاری و محیط کاری در بلوک زایمان و ارتباط با زائو، با ماماها همخوانی بیشتری دارند ، بنمر. است 

است  36/00±03/6میانگین نمره همدلی در مطالعه خدابخش و همکاران در دانشجویان پرستاری برابر با .  (00)بوده است  058-16و با دامنه  050میانگین 

(06) . 

ارتباط معنی داری نیز مشاهده نشد، که با نتایج شریعت و از دیگر مسائلی که در این مطالعه به آن پرداخته شد، ارتباط همدلی با مدت استخدام بود که 

که ارتباط همدلی را مدت تحصیل بررسی کرده اند ارتباط معنی داری نبوده است و این نشان می دهد که همدلی یک ویژگی ( همان مطالعه)همکاران 

آموزشهایی که به افراد داده می شود احتماال مهارت رفتار همدالنه شخصیتی است که با مدت استخدام یا مدت تحصیل ارتباط معنی داری نداشته، ولی با 

در مطالعه مناقب و .  (08, 01)اما در مطالعات متعدد دیگری میزان همدلی در دانشکده پزشکی با افزایش سنوات تحصیلی کاهش می یابد . کسب شود

اکی از آن است که آموزش مهارتهای همدلی سبب تغییر قابل مالحظه در عملکرد همدالنه پزشکان خواهد داشت، زیرا همکاران در پزشک خانواده جهرم، ح

متغیر دیگر بررسی شده در این مطالعه خشنودی شغلی بود که بیشترین نمره خشنودی شغلی در .  (04)همدلی یک مهارت قابل یادگیری و آموزش است 

شغلی را در ماماها بررسی  مولفه کار و ماهیت آن و کمترین نمرات مربوط به حقوق و ترفیعات می باشد، که در مقایسه با مطالعه مشابه که میزان خشنودی

در این مطالعه بین  .ت و بین خشنودی شغلی و اطالعات دموگرافیک ماماها نیز ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشده اس (09, 98)کرده اند، همخوانی دارد 

زایمان  همدلی و خشنودی شغلی همبستگی مثبت وجود داشت که با نتایج مطالعه دیگری که ارتباط توانایی همدلی را با خشنودی شغلی در پرستاران بخش

و ارتباط معنی داری وجود داشته بوده است و بین این د 68/66و نمره خشنودی شغلی  44/09سنجیده است، همخوانی داشته است، بطوریکه نمره همدلی 

می باشد که با نتایج بدست آمده با مطالعه قربانی و همکاران که میانگین ( سال  0/0) 1/66 ±61در این مطالعه میانگین مدت خدمت برابر با .  (93)است 

از دیگر بررسی های این مطالعه این بود که هر چه میزان تندرستی ذهنی بیشتر باشد، . سال است تقریبا همخوانی دارد  6/3±0/0مدت خدمت در ماماها برابر

ژانس بررسی نمره همدلی نیز بدنبال آن بیشتر خواهد بود که این نتیجه در مطالعه دیگری که ارتباط بین همدلی با تندرستی ذهنی در پرستاران بخش اور

نمره همدلی بیشتر در تندرستی . نشان داد که پرستاران بخش اورژانس سطوح پایینی از همدلی و سطوح پایینی از رفاه و تندرستی ذهنی را دارند کرده بود،

سبک حل مسئله  بین همدلی با.  (65)ذهنی بیشتر دیده می شود و مداخالت حمایتی برای افزایش رفتارهای همدالنه باید برای این قشر در نظر گرفته شود

داری وجود داشت است و توصیه شده است برای افزایش میزان همدلی در پرستاران شاغل در بخش  منطقی و جهت گیری حل مساله رابطه مثبت معنی

می تواند بر  (60)، عفو  (06)البته سبک دلبستگی ایمن و تامین بهداشت روانی.  (00)مراقبت های ویژه، آموزش توانایی حل مسئله در نظر گرفته شود 

با هدف تعیین ارتباط بین تندرستی  5550در سال  Shanafeltمطالعه ای که توسط  درهمچنین .. پرستار تاثیر بسزایی داشته باشد  _کیفیت رابطه بیمار
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این  نی با همدلی در رزیدنت های بخش داخلی انجام شده است، نشان داد که تندرستی ذهنی بیشتر منجر به همدلی بیشتر می شود و ارتباط قوی بینذه

تندرستی می باشد، تا  ودو متغیر وجود دارد و تاکید دارد که ارتقاء سالمت به دنبال ارائه بهتر رفتار همدالنه بوده و مستلزم داشتن احساس بهتر فرد از رفاه 

 یک عنوان به پرستاری همکاران و پرزور مطالعه در همچنین.  (65)بتواند برخورد دلسوزانه و عاطفی و توانایی درک تجربه و مشکل بیمار را داشته باشد 

 همدلی توانایی در مثبتی تاثیر پرستاری، شغل مشکالت به مثبت دیدگاه ایجاد برای شخصی توانایی که است روبرو جدی چالشهای با همواره استرس پر شغل

 . (00)  خواهد داشت ایشان

همچنین نتایج نشان می دهد که . بین میانگین نمره همدلی با تندرستی ذهنی و خشنودی شغلی همبستگی مثبت و ارتباط قوی وجود دارد :نتیجه گیری 

بین میزان تندرستی ذهنی و خشنودی شغلی ارتباط آماری از طرفی  .نیز افزایش پیدا می کند همدلی، تندرستی ذهنی و خشنودی شغلی افزایش نمره 

توصیه می شود آموزشهای الزم توسط مدیران و مسئوالن در ارتباط با افزایش رفتار همدالنه در ماماهای بلوک زایمان در با زائویی . معنی داری وجود دارد 

همچنین مولفه های خشنودی شغلی که . سپری می کند، در اولویت های برنامه ریزی نظام تحول سالمت قرار گیردکه حساس ترین لحظات زندگی خود را 

ی ذهنی میزان همدلی نمره پایینی را به خود اختصاص داده اند، ارتقا یابد تا بدنبال آن تندرستی ذهنی در ماما افزایش یابد، زیرا که بدنبال افزایش تندرست

 .ا می کند نیز افزایش پید

بدینوسیله پژوهشگران مراتب تقدیر و تشکر خود را از معاونت تحقیقات فناوری و شورای پژوهشی و ریاست محترم کمیته تحقیقات  :تقدیر و تشکر

انتخاب نموده اند و  دانشجویی و همچنین کلیه ماماهای شاغل در بلوک زایمان که شغل بسیار شریفی در جهت کمک به ارتقاء سالمت مادران این مرز و بوم

 .ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند، اعالم می داریم
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