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چكيده
مقدمه: توانمندی های فردی پرســتاران در برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار مهم تلقی 
شــده اند اما  اينکه توانمندی پرستاران در حل مســايل اجتماعی می تواند با برقراری ارتباط 

همدالنه با بيماران بخش های ويژه مرتبط باشد؛ موضوعی چالش برانگيز است.
هدف: تعيين ارتباط ابعاد توانايی حل مســأله اجتماعی با همدلی در پرستاران بخش های 

مراقبت ويژه بيمارستان های شهر اردبيل است.  
مواد و روش ها: مطالعه حاضر توصيفي و از نوع همبستگی است. نمونه  اين پژوهش شامل 
165 نفر از پرستاران شاغل در بخش های ويژه بيمارستان های شهر اردبيل بودند كه به روش 
خوشه ای چند مرحله ای در سال 1393 انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی 
توانمندی حل مسأله اجتماعی )دی زوريال و همکاران، 2002( و مقياس همدلی )المونيکا، 
2007( اســتفاده شده كه ضرايب پايايی اين پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای كرونباخ 
به ترتيب )0/79 و 0/83( بوده اســت. براي تحليل داده ها عــالوه بر آمار توصيفي از روش 

همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه با به كارگيري نرم افزار spss 17 انجام شد.
يافته ها: طبق نتايج حاصل از ضرايب همبســتگی پيرسون، بين جهت گيری حل مسأله 
مثبت، سبک حل مساله منطقی، مهارت توليد راه حل در سطح )0/001( و مهارت انجام 
راه حل در ســطح )0/05( با همدلی رابطه مثبت معنی داری وجود داشــت. نتايج تحليل 
رگرســيون نيز نشان داد كه جهت گيری حل مســأله مثبت، سبک حل مساله منطقی و 
مهارت توليد راه حل به )ترتيب 16، 13 و 17درصد( از واريانس همدلی پرستاران را تبيين 

.)p>0/001(می كند
نتيجه گيري: مديران پرستاری و بيمارستانی می توانند با فراهم نمودن شرايطی برای آموزش 
توانايی های حل مساله به پرستاران بخش های ويژه، ميزان برقراری ارتباط همدالنه پرستاران 

را به ميزانی باالتر ازوضع موجود )46 درصد( بهبود بخشند. 
كلمات كليدی: توانمندی حل مسأله اجتماعی، پرستاران مراقبت ويژه، مراقبت پرستاری 

ويژه، همدلی.
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 مقدمه
ارتباط فرآيندي پويا بين انسان هاست كه جهت تأثيرگذاري، كسب 
حمايت متقابل و كســب آنچه جهت تندرستي، رشد و بقا ضروري 
است اســتفاده می شــود )1(. ارتباط تعاملی بين حداقل دو انسان 
تعريف می شود كه حاصل آن پيامی است كه فرستاده شده و دريافت 
می گردد تا هدفــی برآورده گردد )2(. اهميــت ارتباط در زندگی 
انســان به حدي است كه برخی از صاحب نظران اساس تمامی رشد 
انسانی، آسيب هاي فردي و پيشرفت هاي بشري را در فرايند ارتباط 
دانســته اند )3(. برخی از صاحب نظران پرستاري توانايی برقراري 
ارتباط مناسب را قلب تمامی مراقبت هاي پرستاري می دانند )4(. به 
طوری كه توانايی برقــراري ارتباط صحيح به عنوان اصلی ضروري 
براي مراقبت هاي پرســتاري بارها مورد تاكيد قرارگرفته است )5(. 
ارتباط موثر با بيماران، در ســالمتی، كنترل فشارخون، كنترل درد، 
كاهش اضطراب و افزايش رضايت بيماران نقش دارد. از طرف ديگر، 
وجود اشکال در برقراري ارتباط منجر به اشتباه در تشخيص، كاهش 
مشــاركت بيماران در برنامه هاي درمانی و كاهــش ارائه اطالعات 
به بيماران می شود )6(. از ســوی ديگر در بخش هاي مراقبت ويژه 
بيمارســتان، ارتباط با بيمار اهميــت و اولويت خاصی دارد. چرا كه 
پرستاران بخش مراقبت ويژه وظيفه مراقبت از بيمارانی را بر عهده 
دارند كه بر لبه تيغ تيز بين مرگ و زندگی قرار دارند )7(. بطوريکه 
ثابت شده اگر ارتباط مناسب با بيماران برقرار نشود بيمار هويت خود 
را از دست داده، بي تفاوت شده و احساس منفي بودن كرده و حتي 

منجر به تسليم شدن وي در برابر بيماريش مي شود)8(.  
برقراري ارتباط موثر و صحيح بــه ويژه در بخش های مراقبت ويژه  
به طور وســيعي به عنوان يک شــاخص كليدي جهــت رضايت، 
همکاري و التيام بيمار در نظر گرفته شده است)9(. بطوريکه طبق 
مطالعات صورت گرفته، ارتباط مناسب پرستاران با بيماران بستري 
در بخش هاي ويژه، باعث كاهش اضطراب و نگراني بيماران شــده و 
منجر به ارتقاء روند درماني آن ها مي شود)10(. يکی از انواع برقراری 
رابطه ايجاد همدلی با بيماران اســت. نظريه همدلی تاريخچه بسيار 
طوالنی و غنی دارد و به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد. كلمه التين 
همدلــی از واژه آلمانی Enifuhlung به معنــای ادراک زيبايی و 
كلمه يونانــی Empatheia كه به معنای فهم عواملی فراتر از خود 
است اقتباس شده اســت )11(. همدلی توانايی مهمی است كه فرد 
را با احساســات و افکار ديگران هماهنگ می كنــد، او را به دنياي 
اجتماعی پيوند می زند، كمک به ديگران را براي وي ترسيم می كند 

و از آسيب به ديگران جلوگيري می كند. همچنين همدلی را نيروي 
برانگيزاننده ي رفتارهاي اجتماعی می دانند كه انسجام گروهی را در 
پی دارد )12، 13(. ابراز مناسب همدلی مستلزم داشتن مهارت هاي 
اجتماعی است. در طی سی سال گذشته، تحقيقات بر روي همدلی، 
مباحث جدي مبنی بر تسلط مکانيسم هاي عاطفی يا شناختی را در 
بررســی اين ساختار ايجاد كرده است )14(. همچنين همدلی نقشی 
اساسی در تعهدات بين شخصی و تعامالت اجتماعی )15(، كيفيت 
روابط خانوادگی )16(، ايجاد دوســتی و حفظ آن )17، 18(، افزايش 
سالمت )19(، افزايش احتمال كمک )20(، نوع دوستی )21، 22(، 
تنظيم رفتار اجتماعــی )23(، پيوندهاي اجتماعی )24(، رفتارهاي 
اجتماعــی )25( و حفظ روابط بين شــخصی )20( دارد. در مقابل، 
ويژگی هاي روانشــناختی كه با عنوان سنگدل و بی عاطفه مشخص 
می شوند )26(؛ مشکالت بين شخصی )27، 28( و رفتارهاي بيرونی 

سازي و مشکالت رفتاري )12( به همراه دارد.
بورنشتاين )29( يکی از شاخص های مهم سالمت روانی را توانمندی 
حل مساله می داند كه شامل فرآيندي است براي كشف و شناسايي 
پاســخ هاي مقابلــه اي ســازگارانه جهت مواجه شــدن با موقعيت 
مشکل زای خاص در زندگی روزمره. حل مساله مستلزم راهبردهای 
ويژه و هدفمندی اســت كه فرد به وســيله آن مشکالت را تعريف 
می كند، تصميم به اتخاذ راه حل می گيرد، راهبردهای حل مســاله 
را انجام داده و بر آن نظارت می كند )30(. به طور كلی حل مســاله 
به فرايند شناختی-رفتاری ابتکاری فرد اطالق می شود كه به وسيله 
آن فــرد می خواهد راهبردهای موثر و ســازش يافته مقابله ای برای 
مشــکالت روزمره را تعيين، كشف يا ابداع كند. به عبارت ديگر حل 
مساله يک راهبرد مقابله ای مهمی است كه توانايی و پيشرفت شخصی 
و اجتماعی را افزايش و تنيدگی و نشــانه شناســی روانی را كاهش 
می دهد )31(. شواهد پژوهشی در اندک مطالعات صورت گرفته در اين 
خصوص نشان می دهد كه برخی از راهبردهای حل مسأله می تواند 
در همدلی نقش داشته باشد )32(. شهبازی و حيدری در پژوهشی 
ضمن تأكيد بر اينکه مشکل گشايي و حل مسئله، پايه و اساس فرايند 
پرستاري است، نشان دادند كه آموزش الگوهای حل مسأله اجتماعی 
به دانشــجويان پرســتاری، منجر به افزايش مهارت های ارتباطی و 
اجتماعی آنان می شــود )33(. نتايج بسياري از مطالعات نيز نشان 
داده اند كه بطور كلی ارتباط پرستاران با بيماران كم بوده )34، 35، 
36( و در ايران نيز پرستاران وقت كمي را براي صحبت و ابراز همدلی 
با بيماران اختصاص داده اند)37(. با وجود اهميتي كه براي توانمند 
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ســاختن پرستاران از نظر مهارت هاي ارتباطی و حل مسئله در نظر 
گرفته شده است، اما اين مهارت ها به صورت مدون و سازمان يافته در 
برنامه هاي آموزش پرستاري ديده نمي شود)38(. با توجه به ضرورت 
ارتباط همدالنه پرستاران با بيماران جهت دسترسي به اهداف درماني 
و ارتقاء كيفيت مراقبت از بيماران و همچنين اهميت رابطه ی بيمار 
و پرستار در بخش های ويژه بيمارستان، لذا با عنايت به مطالب فوق 
و شواهد پژوهشی ذكر شده، مطالعه ی حاضر در صدد تعيين ارتباط 
ابعاد توانمندی حل مسأله اجتماعی با همدلی پرستاران بخش های 

مراقبت ويژه بيمارستان های شهر اردبيل می باشد. 

 مواد و روش ها
روش انجــام تحقيق، توصيفی از نوع همبســتگی بود. جامعه مورد 
بررسی اين پژوهش تمامی پرستاران شــاغل در بخش های مراقبت 
ويژه بيمارســتان های شهر اردبيل در سال 1393 بودند كه بصورت 
نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای به استناد جدول مورگان 165 
نفر انتخاب شــدند. نمونه آماری مورد پژوهش از نظر جنس و سن 
محدوديتی نداشــته و پرستاران از هر دو جنس و با سنين مختلف 
مورد آزمون قرار گرفتند. براي انتخاب آزمودني ها، جنسيت و بخش 
محل كار به  عنوان طبقه، داشتن مدرک كارشناسي و باالتر در رشته 
پرستاري به  عنوان معيار ورود به پژوهش در نظر گرفته شدند. برای 

گرداوری اطالعات از دو ابزار استفاده شد: 
الف( مقياس توانايی حل مساله اجتماعی: براساس مطالعات تجربي، 
دی زوريال، نزو و مايدو- اليوارس )2002(، پرسشــنامه حل مسأله 
اجتماعي تجديد نظر شده را در اسپانيا ساختند )39(. اين پرسشنامه 
52 گويــه  دارد كه هر آزمودني به ســواالت با يک مقياس ليکرت 
پنج درجه اي)كامال غلط، تقريبا درســت، به طور متوســط درست، 
خيلی درســت و كامال درست( پاســخ مي دهد. اين پرسشنامه در 
پنج مقياس ســازمان  داده شده است: 1- جهت گيري مثبت مسأله 
)5 آيتم( مثــل؛ 2- جهت گيري منفی مســأله )10آيتم(؛ 3- حل 
مسأله منطقي )20 آيتم(؛ 4- ســبک تکانشي - بي احتياطي )10 
آيتم( و 5- سبک اجتنابي )7 آيتم(. نيمی از سوأالت اين پرسشنامه 
به صورت مثبت )مثل: به نظر من هر مســأله ای قابل حل است( و 
نيمی ديگر به صورت منفی )مثل: برای ارزيابی نتايج تالشــم، وقت 
صرف نمی كنم( بيان شده است. ضريب آلفاي كرونباخ مقياس هاي 
اين پرسشــنامه در نمونــه آمريکايي از )0/45 تــا 0/91 و در نمونه 
اســپانيايي 0/46 تا 0/85( گزارش شده است. ميانگين اين ضرايب 

در دو نمونه اســپانيايي و آمريکايي در دامنه اي از )0/58 تا 0/80( 
مي باشــد. برون و مايدو- اليورز )2001(، ضريب آلفای كرونباخ اين 
پرسشــنامه و خرده مقياس های آن را از )0/76 تا 0/92(، در جامعه 
سالم بدســت آوردند. ضريب پايايی بازآزمايی آزمون در دامنه ای از 
)0/72 تا 0/88( در نمونه پرستار و از )0/680 تا 0/91( در افراد بيمار 
گزارش كردند )40(.  در مطالعه ابوالقاسمی و كيامرثی)41( ضريب 
آلفای كرونباخ اين پرسشــنامه )0/89( و در مطالعه حاضر، ضريب 

آلفای كرونباخ برای آن )0/79( بدست آمد.
ب( مقياس همدلی المونيکا: اين پرسشنامه كه 84 ايتم دارد توسط 
الين المونيکا ريگولوســيی )2007( ساخته شــده است)42(. هر 
آزمودني به سواالت با يک مقياس ليکرت شش درجه اي )كامال غلط، 
غلط، تا حدودی غلط، تا حدودی درســت، درست و كامال درست( 
پاســخ مي دهد. در اين آزمون هر آزمودنی به هر سوأل با يک مقياس 
ليکرت 6 درجه ای از خيلی موافقم تا خيلی مخالفم پاســخ می دهد. 
مقياس المونيکا يک ابزار آموزشــی قدرتمند برای تمام كسانی كه 
می خواهند درک و بينش كلی نســبت به توانايی خود در قرار دادن 
خود به جای ديگران بدســت آورند.  اين ابزار می تواند برای به دست 
آوردن بينش به چگونگی بهبود مهارت هــای ارتباطی، همکاری و 
عملکرد در هنگام برقراری ارتباط با ديگران اســتفاده شود )43(. از 
جمله گويه های آن عبارتند از: به واكنش ها و احساسات ديگران توجه 
می كنم. بــه هنگام صحبت كردن با ديگران، خوب گوش نمی دهم. 
ضريب آلفای كرونباخ اين پرسشــنامه در پژوهش امانی و همکاران، 
)0/83( بدست آمده است )32(.  ضريب آلفای اين مقياس در مطالعه 

حاضر 0/78 محاسبه شد. 
با مراجعه به بيمارستان در شــيفت هاي كاري صبح و بعد از ظهر، 
بعــد از اطمينــان دادن به آزمودني ها در خصــوص محرمانه بودن 
اطالعاتشان، از آن ها خواسته شد پرسشنامه هاي موردنظر را  با دقت 
تکميل نمايند. سپس پرســش نامه ها بدون نام و به صورت كددار 
توزيع شــده و به روش خودگزارش دهي تکميل شــدند. تجزيه و 
تحليل داده ها به كمک روش هاي آماري توصيفي و استنباطي )آزمون 
همبستگي پيرسون و رگرســيون چندگانه( با به كارگيري نرم افزار

spss 17 انجام شد.

 يافته ها
ميانگين و انحراف معيار سنی پرستاران به ترتيب )7/61±35/21(

می باشد. 71 نفر از شركت كنندگان، مرد )43/03%( و 94 نفر آن ها 
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زن )56/97%( بودند. 115 نفر متأهل )69/7%( و 50 نفر )%30/3( 
مجرد بودند. مدرک تحصيلی پرستاران شركت كننده در پژوهش، 
به ترتيب 138 نفر ليســانس )83/6%( و 27 نفر كارشناسی ارشد 
)16/4%( بودند. يافته هاي توصيفي اين پژوهش شامل شاخص هاي 
آماري مانند ميانگين، انحراف معيار و طيف ســؤاالت مقياس های 
مورد اســتفاده و خرده مقياس های آنان می باشــد كه در جدول 1 

نشان داده شده است. 
مطابق با جــدول، ميانگيــن و انحراف معيار همدلــی به ترتيب 
)211/07±1/80(؛ و ميانگين و انحراف معيار خرده مقياس های حل 
مساله شامل جهت گيری مثبت مسأله به ترتيب )15/23±0/22(؛ 
جهت گيری منفی مســأله )22/45±0/41(؛ حل مســاله منطقی 
)64/88±1/05(؛ سبک تکانشــی- بی احتياطی )0/33±23/68( 
و ســبک اجتنابــی )19/49±0/25( به دســت آمــد. ميانگين و 
انحراف معيار در مهارت های حل مســاله نيز  برای تعريف-تدوين، 

تصميم گيــری، توليد راه حل و انجام راه حل به ترتيب )15/44 ± 
0/26(،)15/59±0/26(،)16/21±0/26( و )15/67±0/27( بود. 

همان طور كه در جدول )2( مشــاهده می شود، همبستگی كامل 
همدلی با بيمار با انواع ســبک های حل مســاله و مهارت های آن 
نشــان داده شــده اســت كه در اين ميان بيشــترين همبستگی 
همدلی بــا جهت گيــری مثبــت )r= 0/21 و p>0/01(، مهارت 
 r=0/13(مهارت انجام راه حل  ،)p>0/01و r=0/24(توليد راه حل
وp>0/05(و سبک حل مساله منطقی)r=0/18 و p>0/01( است. 
نتايــج حاصل از اجرای تحليل رگرســيون همدلی و جهت گيری، 
سبک ها و مهارت های حل مساله در جدول های )3 و 4( آمده است.
براساس داده های جدول 3، تغييرات F براي همدلی پرستاران، پس 
از ورود جهت گيری حل مساله مثبت )p>0/001( معنادار به دست 
آمد. به عبارت ديگر، جهت گيری مثبت حل مسأله اثر معناداری بر 
همدلــی دارد و در مجموع )16%( از واريانس همدلی را پيش بيني 

جدول 1. ميانگين ميزان همدلی در پرستاران بخش ويژه و جهت گيری، سبک ها و مهارت های حل مسأله اجتماعی

خرده متغير/ مؤلفه
انحراف ميانگينمقياس ها

معيار
209/162/21همدلی 

جهت گيري هاي حل مساله 

جهت گيری 
16/230/25مثبت مسأله 

جهت گيری 
22/450/68منفی مسأله 

سبک های حل مساله 

سبک حل 
62/721/23مساله منطقی

سبک تکانشی- 
23/250/33بی احتياطی

سبک حل 
18/210/31مسأله اجتنابی

مهارت های حل مساله 

مهارت تعريف- 
16/250/24تدوين

مهارت 
15/630/22تصميم گيری

مهارت توليد 
17/100/42راه حل

مهارت انجام 
16/690/29راه حل
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جدول 2. ماتريس همبستگی جهت گيری ها، سبكها و مهارت های حل مسأله اجتماعی با همدلی پرستاران با بيمار

12345678910متغير/ مؤلفه ها
11-همدلی 

2- جهت گيری 
1**0/21مثبت مسأله 

3- جهت گيری 
1**0/38-0/03منفی مسأله

4- سبک حل 
1**0/41-**0/72**0/18مساله منطقی

5-سبک تکانشی 
0/121-**0/320/62-0/09بی احتياطی

6- سبک حل 
1**0/570/52-**0/240/58-0/05مسأله اجتنابی

7- مهارت 
0/021-0/05-**0/88**0/37-**0/100/63تعريف- تدوين

8- مهارت 
1**0/030/87-0/10-**0/90**0/33-**0/110/62تصميم گيری

9- مهارت توليد 
1**0/80**0/110/81-**0/18-**0/85**0/40-**0/71**0/24راه حل

10-مهارت انجام 
1**0/72**0/75**0/090/070/70-**0/80**0/34-**0/71*0/13راه حل

می كند. همچنين در مورد سبک های حل مساله تغييرات F براي 
همدلی پس از ورود متغير ســبک حل مســاله منطقی در سطح 
)p>0/001( معنادار به دســت آمد. به عبارتی ســبک حل مسأله 
منطقی اثر معناداری بر همدلی پرســتاران دارد و در مجموع )%13( 
از تغييــرات واريانس همدلی را پيش بينی می كند. از طرف ديگر در 
مورد مهارت های حل مســاله تغييرات F براي همدلی پس از ورود 
متغير مهارت توليد راه حل  در سطح )p>0/001( معنادار به دست 
آمد. بطوريکه مهارت توليد راه حل اثر معناداری بر همدلی پرستاران 
دارد و در مجمــوع )17%( از تغييــرات واريانــس همدلی را پيش 
بينی می كند. همچنين مقادير بدســت آمده آماره دوبرين- واتسون
حــدودا در فاصله )1/5 تا 2/5( قرار دارد كه نشــان دهنده عدم 
همبســتگي باقيمانده هــاي مــدل و در نتيجه مؤيد اســتقالل 

مشاهدات اســت كه يکي از فرضيه هاي اصلي به كارگيري مدل 
رگرسيون خطي مي باشد. 

در جدول )4( ضرايب تأثير همدلی بر مؤلفه های حل مساله اجتماعی 
با توجه به آماره T، نشان داده شده است. متغير جهت گيری مثبت 
حل مساله با مقدار )t=4/51 و P>0/001( رابطه مثبت و معناداری 
با همدلی دارد. از اين رو فرضيه مربوط به رابطه بين دو متغير مذكور 
تأييد می شــود. در متغير مهارت توليد راه حل، مقدار )t=4/80 و 
P>0/001( حاكی از آن است كه  اين عامل با همدلی رابطه مثبت 
و معناداری دارد. رابطه سبک حل مساله منطقی و همدلی با مقدار 
)t=3/71 و P>0/001( نيز معنادار به دست آمد. اما ساير ابعاد حل 

مساله رابطه معناداری با همدلی پرستاران نداشتند.
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جدول3. خالصه مدل رگرسيون گام به گام همدلی پرستاران بر مؤلفه های حل مساله اجتماعی

خطای RR2متغير مالك
استاندارد

دوربين آماره های تغيير يافته
واتسون R2 تغييراتFمعناداری

جهت گيری 
مثبت حل 

مساله
0/390/1644/260/1620/350/0012/00

سبک حل 
0/350/1346/230/1314/260/0012/04مساله منطقی

مهارت توليد راه 
0/410/1741/400/1722/170/0012/02حل

جدول 4. ضرايب تأثير همدلی پرستاران بر مؤلفه های حل مساله اجتماعی

متغير مالك
متغير
خطاي βپيشبين

B استاندارد
BETATمعني داري

همدلی

جهت گيری 
مثبت حل 

مساله 
5/181/390/384/510/000

مهارت توليد 
0/000 5/221/090/404/80راه حل

سبک حل 
1/130/350/333/710/000مسأله منطقی

 بحث
پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط ابعاد توانمندی حل مســأله 
اجتماعی با همدلی پرستاران بخشهای مراقبت ويژه بيمارستان های 
شهر اردبيل انجام گرفت. با توجه به ضرايب تأثير همدلی پرستاران 
بر مؤلفه های حل مساله اجتماعی و نتايج تحليل رگرسيون، می توان 
گفت در مجموع )46%( از واريانس همدلی پرستاران، توسط برخی 
از ابعاد توانمندی حل مســأله اجتماعی شامل جهت گيری مثبت 
حل مساله، مهارت توليد راه حل و سبک حل مسأله منطقی تبيين 
می شــود. بطوريکه نتايج اين پژوهش نشان داد، جهت گيری مثبت 
حل مسأله ارتباط معناداری )r=0/ 21( با همدلی پرستاران دارد و 
)16( درصــد از واريانس آن را پيش بينی می كند. اين يافته با نتايج 
ديويــس )20(، دی زوريال، نزو و مايودا - اليوارس )39(، باتســون 
و شاو )22(، دی زوريال و شــيدی )31(، ليزارگا و همکاران )21( 
و دادس )14( همســو می باشــد. در تبيين اين يافته می توان گفت 

پرستاری به عنوان يک حرفه پر استرس همواره با چالش های جدی 
رو به رو اســت كه مايوس نشــدن در ناكامی هــا و اعتقاد به قابل 
حل بودن تمام مشکالت و همچنين اعتماد به توانايی های شخصی 
در چهارچوب مولفه های جهت گيــری مثبت منجر به بهره گيری 
از فوايد و نتايج مثبت مســائل و ايجاد ديدگاه مثبت به مشــکالت 
شغل پرستاری می شــود كه تاثير مثبت آن را می توان در توانايی 

همدلی ايشان مشاهده نمود. 
همچنين يافته هــا  اين پژوهش در مورد ســبک های حل مســاله 
)r=0/18( بيانگر اين است كه حل مسأله منطقی باالترين همبستگی

را با ميزان همدلی به خود اختصاص داده و به تنهايی )13( درصد 
از واريانــس آن را پيش بينــی می كند. حل رويدادها و مســائل 
زندگی به صورت منطقی نشــان دهنده تشخيص درست راه حل 
مســائل روزمره افراد است و  اينکه چگونه بتوان  بصورت درست و 
منطقی با ديگران و احساســات آنها ارتباط برقرار كرد تحت عنوان 
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حل مســاله منطقی تعريف می شود. اين نتيجه با يافته های ديويس 
)20(، باتســون و شاو )22(، ليزارگا و همکاران )21(، سيمپسون و 
همکاران )27(، فايندالی و همکاران )23(، جوليف و فارينگتو )12( 
و گليسن و همکاران )28( در راستای عوامل تاثيرگذار بر شيوه های 
پاسخ گويی به احساسات ديگران و تعامالت اجتماعی همسو است. 
در تبيين اين يافته می توان گفت توانايی درک مشــکالت بيماران، 
فهميدن موقعيت ايشان و آمادگی برای  يافتن راه حل های منطقی 
برای كمک به بيماران، مســتلزم توانايی در روشن كردن موضوع، 
خالقيت در ارائه راه حل، پيش بينی نتايج هر راه حل و در نهايت 
تحليل نکات مثبت و منفی راه حل پس از كاربرد آن اســت كه با 

عنوان سبک حل مساله منطقی شناخته می شود.
از طرف ديگر در بررســی رابطه چندگانه مهارت های حل مساله با 
همدلی پرستاران با بيماران مشخص شد كه مهارت توليد راه حل 
بيشترين همبســتگی )r=0/24( را با اين مولفه داشته و به تنهايی 
24 درصــد تغييرات در ســطح همدلی با بيمــاران را پيش بينی 
می كند. اين يافته با نتايج ديويس )20(، باتسون و شاو )22(، ليزارگا 
و همکاران)21(، سيمپســون و همکاران )27(، بورنشتاين )29( و 
گليسن و همکاران )28( همسو است. در تبيين  اين  يافته می توان 
گفت همدلی با بيماران عالوه بر دقت در رفتار نياز به خالقيت دارد 
به نحوی كه پرســتاران در مواجهه با بيماران با مشکالت گوناگون 
مربوط آنان در صورتی می تواننــد همدلی موثر و عملکرد مثبتی 
داشته باشند كه تمامی جوانب امر را در نظر گرفته و با توجه كردن 
به راه حل هــای مختلف بتوانند مناســب ترين راه حل را بصورت 

تلفيقی ارائه نمايند. 

  نتيجه گيري
در مجموع نتايج اين پژوهش نشــان داد كه جهت گيری حل مسأله 
مثبت، سبک حل مسأله منطقی و مهارت حل مسأله توليد راه حل 
ارتباط معناداری با همدلی پرستاران بخش های ويژه دارد. همچنين 
توانايی های حل مسأله اجتماعی می تواند به طور معنی داری همدلی 
پرستاران را پيش بينی كند. از محدوديت های پژوهش حاضر تمركز بر 
پرستاران بخش های ويژه و عدم توجه به ديگر پرسنل بالينی است. با 
توجه به نتايج تحقيق حاضر و رابطه ميزان همدلی با ابعاد مختلف حل 
مساله اجتماعی، مي توان با آموزش توانايی های حل مساله به پرسنل 
بالينی و به  ويژه پرستاران بخش های ويژه، ميزان رضايت بيماران را 
افزايش و از ســوی ديگر تعارضات شغلی كادر بالينی را كاهش داده 

و به اقدامات درمانی كيفيت بااليی بخشــيد. همچنين بررسی نقش 
جهت گيری ها و سبک ها و مهارت های حل مساله اجتماعی می تواند 
رهنمودهای ارزشــمندی را در زمينه تأمين بهداشت روانی باالتر از 
سطح پيشگيری تا درمان در دسترس وزارت بهداشت، بيمارستان ها، 
كيلينيک های روانشناسی و روانپزشکی و همچنين مسئوالن و مديران 

امور درمانی به همراه داشته باشد.  

 تشكر و قدرانی
محققين برخود الزم می دانند كه از كليه پرســتاران و مسئولين 
محترم بيمارســتان های علوی، امام خمينی)ره( و فاطمی اردبيل 
كه مــا را در انجام  اين پژوهش  ياری كرده اند تقدير و تشــکر به 

عمل آورند.



ارتباط بین حل مساله و همدلی پرستاران 

33فصلنامه مديريت پرستاري  سال سوم، دوره سوم، شماره چهارم، زمستان 1393

 References

1 Pahlavanzadeh S, Maghsudi Ganjeh J. Mental health. Isfahan: Isfahan Medical University Publisher; 2006. [Persian].

2- FathiAzar E. Methods and techniques of teaching. Third Edition, Tabriz: University of Tabriz. 2012. [Persian].

3- Shives LA, Isaacs A. Basic concepts of psychiatric-mental health nursing. 5nd ed. Philadelphia: Lippincott. 2002.

4- Zamani A, Shams B, Moazam E. Education communication skills to physicians as a way to increase patient satisfaction: 
model for continuing education. Iranian Journal of Medical Education. 2004; 4(1):15-22. [Persian].

5- Bowles N, Mackintosh C, Torn A. Nurses’ communication skills: an evaluation of the impact of solutionfocused 
communication training. Issues and Innovations in Nursing Education. 2001; 36(3): 347-354.

6- Sabzevari S, Soltani K, Shokrabi R, Kohpaie zad J. Communication of nursing students with patients in teaching hospitals 
of Kerman Medical Sciences University. Iranian Journal of Medical Education. 2006; 6(1): 43-49. [Persian]

7- Hoonakker P, Carayon P, Douglas S, Schultz K, Walker J, Wetterneck TB. Communication in the ICU and the relation 
with quality of care and patient safety from a nurse perspective. International Journal of Healthcare Information Systems and 
Informatics. 2011; 6(1): 51-69.

8- Johansson GW. Communication between nurse and patient during ventilator treatment: patient reports and RN evaluations. 
Intensive Critical  Care Nursing. 2001; 17: 29-39.

9- Chant S, Jenkinson T, Randle J, Russell G. Communication skills: some problems in nursing education and practice. J Clin 
Nurs. 2002; 1(11): 12-21.

10- Hemmati-Maslakpak M, Sheikhbaklu M, Baghaei R, Sheikhi N. Study the performance of nurses communication with 
patients in special education and non- teaching hospital, Urmia. Journal of urmia nursing and midwifery faculty. 2002; 10(2): 
286-294. [Persian]. 

11- Gutiérrez-Sanmartín M, Escartí-Carbonell A, Pascual-Baños C. Relationships among empathy, prosocial behavior, 
aggressiveness, self-efficacy and pupils’ personal and social responsibility. Psicothema. 2011; 23(1), 9-13.

12- Rieffe C, Ketelear L, Wiefferink CH.  Assessing empathy in young children: construction and validation of an empathy 
questionnaire (em que). Personality and individual differences. 2010.

13- Jolliffe D, Farrington DP. Examining the relationship between low empathy and bullying. Aggressive Behavior. 2006; 
32(6), 540-550.

14- Dadds MR, Hunter K, Hawes DJ, Frost AD, Vassallo S, Bunn P, et al. A measure of cognitive and affective empathy in 
children using parent ratings. Child Psychiatry and Human Development. 2008; 39(2): 111-122.

15- Fontenelle LF, Soares ID, Miele F, Borges MC, Prazeres AM, Rangé BP, et al. Empathy and symptoms dimensions of 
patients with obsessive–compulsive disorder, Journal of Psychiatric Research. 2009; 43 (4):455-463.

16- Lizarraga ML, Ugarte MD, Cardelle-Elawar  M, Iriarte MD, Baquedano MT. Enhancement of self-regulation, 
assertiveness, and empathy. Learning and Instruction. 2003; 13(4):423-439.

17- Hay DF. Prosocial development. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. 1994; 35(1), 29-71. 

18- Del Barrio V, Aluja A, García LF. Relationship between empathy and the Big Five personality traits in a sample of Spanish 
adolescents. Social Behavior and Personality. 2004; 32(7), 677-681. 

19- Offerman-Zuckerberg J. The parenting process: a psychoanalytic perspective. Journal of the American Academy of 
Psychoanalysis. 1992; 20(2), 205-214. 

20- Davis MH. The effects of dispositional empathy on emotional reactions and helping: A multidimensional approach. 
Journal of Personality. 51(2), 1983; 167-184. 

21- Davis MH. Empathy: a social psychological approach (Social Psychology). Florida: Westview Press. 1996.

22- Batson CD, Shaw-Laura L. Evidence for altruism: toward a pluralism of prosaically motives. Psychological Inquiry. 
1991; 2(2): 107-122. 



 پرزور و همكاران 

فصلنامه مديريت پرستاري  سال سوم، دوره سوم، شماره چهارم، زمستان 1393 34

23- Findlay LC, Girardi A, Coplan RJ. Links between empathy, social behavior, and social understanding in early childhood. 
Early Childhood Research Quarterly. 2006; 21(3): 347-359.

24- Anderson C, Keltner D. The role of empathy in the formation and maintenance of social bonds. Behavioral and Brain 
Sciences. 2002; 25: 21-22.

25- Eisenberg N, Miller PA. The relation of empathy to prosocial and related behaviors. Psychological Bulletin. 1987; 101(1), 
91–119. 

26- Lahey-Benjamin B, Waldman-Irwin D, McBurnett K. Annotation: the development of antisocial behavior: an integrative 
causal model. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1999; 40(5): 669-682. 

27- Simpson JA, Orina MM, Ickes W. When accuracy hurts, and when it helps: a test of the empathic accuracy model in 
marital interactions. Journal of Personality and Social Psychology. 2003; 85(5), 881-893.

28- Gleason KA, Jensen-Campbell LA, Ickes W. The role of emphatic accuracy in adolescents’ peer relations and adjustment. 
Personality and Social Psychology Bulletin. 2009; 35(8): 997- 1011.

29- Bornstein MH, Davidson L, Keyes CM, Moore K. The center for child well-being (Eds.).well-being: positive development 
across the life course. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 2003.

30- Elliot TR, Shewchuk RM, Richard JS. Caregirer social problem solving abilities and family member adjustment to recent 
onset physical disability. Rehabilitation psychology. 1999; 44,104-123

31- D’Zurilla TJ, Sheedy CF. The relation between social problem-solving ability and subsequent level of academic 
competence in college students. Cognitive Therapy and Research. 1992; 16: 589-599.

32- Amani A, Esfandyari H, gholami M. The role of problem solving strategies in empathy with patients in Sanandaj nurses. 
Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2014; 1(1):39-49. [Persian]. 

33- Shahbazi S, Heidari M. The impact of training by social problem-solving  model of D’Zurilla & Gold Fried on problem-
solving skills of nursing students. The Iran Journal of Nursing. 2012; 25 (76): 1-9. [Persian]. 

34- Deborab M, Nadzam p. Nurse role in communication and patient safety. Nurse care Quality. 2009; 24: 184- 188.  

35- Browing EM, Campbell ME. Evaluating students’ communication process in the clinical setting. Journal of Nursing 
Education. 1987; 12(1): 28-9.

36- Marlene V, Obermeyer R. Communication in nursing: the foundation for caring module 1. Kansas State Board of Nursing: 
Mobermeyer; 2006. P. 1-15.

37- Anoosheh M, Zarkha S, Faghihzaeh S, Vasimoradi M. Nurse-patient communication barriers in Iranian nursing. 
International Nursing Review .2009; 56: 243-249.

38- Hoyt P. Problem solving for better health nursing: a working approach to the development and dissemination of applied 
research in developing countries. Applied Nursing  Research. 2006 May; 19(2):110-2; discussion 2.

39- D’Zurilla TJ, Nezu AM, Maydeu-Olivares A. Social problem-solving inventory-revised (SPSI-R). North Tonawanda, 
NY: Multi-Health Systems; 2002.

40- Brown A, Maydeu-Olivares A. Item response modeling of forced-choice questionnaires. Educational and Psychological 
Measurement. 2011; 71: 460-502.

41- Abolghasemi A, Kiamarsi A. The relationship of social problem – solving and its components with narcissistic and 
antisocial personalities among high school students in the Ardabil city. Quarterly Journal of Psychological Studies. 2009; 
4(4): 9-26. [Persian].

42- LaMonica EL. Empathy construct rating scale leader’s manual (ECRSLG). Umea: Umea University. 2007.

43- Rigolosi EL. Empathy construct ratings scale leader’s manual: Human Resource Development Press. 2009.



35 35

Relationship between nursess social problems solving ability 
and their empathy in intensive care units 

Abstract  
Introduction: Personal characteristics’ nurses in communication 
between themselves and patients are important, but it is challenge; 
is there any correlation between their social problem solving ability 
and empathic relationship in CCU.
Aim: This study was done for determining the relationship between 
nurses’ social problems solving ability and their empathy in intensive
care units in hospitals of Ardabil provenience. 
Method and Material: this descriptive-correlational study was done 
in 2014. The samples were (165) critical care nurses who worked in 
hospitals of Ardabil provenience. They were selected by multistage 
cluster in the year (2014). Data gathering was done by questionnaire 
social problem solving ability (D’zurilla et al, 2002), and empathy 
scale (La Monica, 2007), that their reliability by α-Chronbach were 
(0.79 and 0.83) respectively. Data were analyzed by descriptive
statistics, Pearson correlation coefficient and multiple regressions in 
SPSS 17. 
Results: The results showed that positive problem solving orientation,
logical problem solving style, produce solutions skills (P<0/001) 
and ability of implementation of solution skills (P<0/05) have a
significant positive relationship with empathy. Multiple regression 
analysis showed that nurses’ empathy of variance is explained
respectively (16%, 13% and 17%) by positive problem solving
orientation, logical problem solving style and produce solutions 
skills (P<0/001).
Conclusion: Nurse managers would be increased empathy
relationship between critical care nurses and patients more than 
(46%) now, by programming problem-solving skills in-service
education. 
Key words: critical care nurses, empathy, critical care nursing,
social problem solving ability.

Parviz Porzoor , Mohammad Narimani, Mortaza Ebrahimi, Esmaiel Soleimani

 Corresponding author:
Porzoor P.
PhD Student ,Psychology, Department of 
Psychology, Faculty of Educational
Sciences and Psychology, University of 
Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

 

Narimani M.
Professor in psychology, Faculty of
Educational Sciences and Psychology, 
University of Mohaghegh Ardabili,
Ardabil, Iran.  

Ebrahimi M.
Assistant Professor, Department of
Islamic Education, University of
Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. 

Soleimani  E.
Assistant Professor, Department of
Educational, University of Urmia, Urmia, 
Iran. 

Quarterly Journal of Nursing Management

Third Year, Vol 3, No 4, Winter 2014

 Nursing
Management


