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 چکیده : 

بررسی همدلی و ارتباط آن با شایستگی بالینی در پرستاران شاغل در بخش های سرطان عنوان : 

 بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران .

ارتباط، قلب فعالیت های بالینی و بخش ضروری حرفه پرستاری محسوب می شود . زمینه و هدف : 

–پرستاران باید دانش و مهارت های تکنیکی ارتباطی را در خود تقویت کنند تا بتوانند مراقبت درمانی 

حمایتی مناسب را به مددجو ارائه نمایند . همدلی شامل توانایی درک تجارب و نگرانی ها و دیدگاه 

ران بدون قرار گرفتن در شرایط آنها است . هنگامی که پرستاری همدل از مددجو مراقبت می کند ، دیگ

نتایجی مانند رهایی از تنش ، سطح باالی خوب بودن جسمی و روانی بدست خواهد آمد . به نظر می رسد 

خصوص کمیاب  بین همدلی و شایستگی بالینی در حوزه سالمت ارتباطی وجود دارد اما مطالعات در این

 هستند . به همین منظور مطالعه ای با هدف بررسی ارتباط بین همدلی وشایستگی بالینی انجام شد . 

همبستگی می باشد . جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران  –:این مطالعه از نوع توصیفی  روش پژوهش

ه گیری به روش شاغل در بخش های سرطان با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی می باشند . نمون

استفاده شد . برای  02نسخه  spssسرشماری انجام شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

 جمع آوری اطاالعات از دو پرسش نامه همدلی و شایستگی بالینی استفاده شد . 

درصد دارای %7/89% پرستاران ، زن و 4/57 سال بود . 57/23میانگین سنی پرستاران   یافته ها :

بدست آمد . میانگین همدلی  994/78مدرک تحصیلی کارشناسی بودند . میانگین همدلی پرستاران 

و میانگین همدلی پرستاران با تمایل خیلی کم  66/75پرستاران با تمایل خیلی زیاد به حرفه پرستاری 

 گزارش شد .  66به حرفه 

میانگین همدلی وشایستگی بالینی پرستاران در سطح خوب بود . همدلی با اطالعات  نتیجه گیری :

دموگرافیک مانند جنس ، سن ، وضع تاهل و تمایل به حرفه پرستاری رابطه آماری معنی داری نداشت . 

 پرستاران با سطح شایستگی بالینی خوب ، میانگین کمتری از همدلی را نشان دادند؛ اگرچه آزمون آماری

بالینی را نشان نمی دهد  بین میانگین همدلی و میانگین شایستگی  آماری معنی دار و رابطه ای  اختالف 

 همدلی ، شایستگی ، شایستگی بالینی  واژگان کلیدی :
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Abstract :  

Title : Evaluation of  Empathy and its relationship whit Clinical competence  

in nurses in cancer wards of selected hospitals of Tehran University of 

Medical Science.  

Background and aim :Relationship,the heart of the nursing profession is 

essential for clinical and scratches . Nurses have the technical knowledge and 

communication skills in order to strengthen their health care –the patient to 

provide appropriate support . Empathy is the fundamental component of the 

nurse - patient relationship. Empathy is the ability to understand the 

experiences and concerns and views of others , without being in them .When 

empathic nurse caring for the patient, the results of such a release of tension , 

a high level of physical and mental well-being to be treated .Appears to be a 

relationship between empathy and clinical competence in the field of health, 

but studies on the subject are scarce. This study aimed to investigate the 

relationship between empathy and clinical competence . 

Methods: study of Cross-correlation is at least a bachelor’s degree in nursing 

ones are all working in the cancer wards . conducting of 031 nurses 

,information was collected . two questionnaire was used Empathy and clinical 

competence . data were analyzed using statistical software SPSS.ver.02 .  

Findings : the mean age of nurses are 37/23 years old. 23/57 of nurses are 

women and %5/37 had a bachelor’s degree in nursing . empathy means of 

samples is 3%/555.means of empathy in nurses with very much  interest to 

nursing professional is 32/55 and in nurses with very low interest is 50/11 .  

 Conclusion :The means of  Empathy and Clinical competence in nurses were 

good level . Empathy with demographic information such as age,sex,marital 

status,interest in the nursing professional have not statistical significant 

relationship. Nurses with good clinical competence showed little means in 

empathy . however , statistical analysis showed no significant difference and 

no relationship  between empathy and clinical competence .  

Key words : Empathy , Competence , Clinical competence .  
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