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 دهيچک

ماشيس مٌبعٔابت    يجاًد  هيثابا لم ي َم َىش اػت َم ٓ يه ثبيس کٍ پشػتبسيمٔبكش ثش ا يَبٍ يوِشمؼتىذات مًجًد ي  ذيتإکشغم يٓل متإػفبوٍ و هدف: نهيزم شيپ

ه مفُاً  دس  يا مٔتقذواذ ثاب ؿاىبخت ي دس  ا    يبسياػت کاٍ ثؼا   يدس حبعه ياػت. ا يدس خلًف گؼتشؽ ٓلم پشػتبس يمتًاع يَب يثشسػاص  يحبک مىتـشؿذٌ

دس فشَىا    يدس دس  َىاش پشػاتبس   يا مٌبعٍٔچ يَ کٍ ييوجباصآبن تًػٍٔ داد. يي آمًصؽ داوـجً يسا دس پشػتبس يؿىبػ ييجبيص يآگبَ تًان يم يىيثبع يَب ٓشكٍ

 اوجب  ؿذ. يبن اص َىش پشػتبسيه ادسا  مذدجًييتج ه مٌبعٍٔ ثب َذفياگضاسؽ وـذٌ اػت, شان يا يپشػتبس

مبسػتبن ثًدوذ يدس ث يثؼتش يمذدجً 21ؿبمل  يه ثشسػيدسا کىىذگبن ؿشکتثًد.  يشيتفؼ ؿىبػي پذيذٌاص وًّ  يفيک مٌبعٍٔ کيه پظيَؾ يا :ها روشمواد و 

ين  يشيتفؼا  ؿىبػاي  پذياذٌ ًٌ يثب ؿا  ؿذٌ فيتًكبت ياػتفبدٌ ؿذ ي تجشث بفتٍيػبختبس شيغ ملبحجٍ اص َب دادٌ يآيس جمْ يکٍ ثٍ سيؽ َذفمىذ اوتخبة ؿذوذ. ثشا

 ل ؿذوذ.يمبوه تحل

 َاب ٍ يا مب دسيناػاتخشا  ؿاذوذ.    يذٌ َىاش پشػاتبس  يبن دس مًاجٍُ ثب پذيمذدجًبت صوذٌ ياص تجشث ياكل ٍيمب دسينخًؿٍ ي پىج  21 َب دادٌل يپغ اص تحل :ها افتهي

 ثًدوذ. فٍيفشاتش اص حذ يُ يثًدن ي تجلًس تًاومىذ يکي، احؼبع يدسمبوذگ يَب ثؼت ثهگـًدن  ت آؿکبس،ي، مٔىًيرَى يفيؿبمل: تًك

ثاب   يپشػاتبس  يبت کىاًو يا دس ادث وگاش  يکل يمشاقجت يشوذٌ سفتبسَبيمٌبعٍٔ دسثشگه يدس ا ياص تجشثٍ َىش پشػتبس ؿذٌ اػتخشا  َبيٍ يمب دسين :يريگ جهينتبحث و 

 بن پبػخ داد.يمذدجً يـتش آن تًػي پشػتبسان سا فشاَم ومًد ي ثٍ اوتِبسات ياقٔيمًججبت اسائٍ ث تًان يم َب آن ييثًد کٍ ثب ؿىبػب ت ي مُبستيثش مٔىً ذيتإک

 وگش يکل يپشػتبس، يفيق کي، تحقيمشاقجت پشػتبس :ها دواژهيکل
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6 Art as Experience 

داوىاذ ي آن سا دس دي   يمثؼيبسي مشاقجت سا َؼتٍ اكلي پشػتبسي 

ثخؾ مُم ئىي ثخؾ اثاضاسي ي ثخاؾ احؼبػاي ي ثيابوي تًكايف      

للاي پشػاتبسي وياض ثاش     اعم ي اخيش اوجمه ثيهَب ػبل(. دس 2کىىذ ) يم

اي اص مشاقجت کٍ َمشاٌ ثب َمذعي ي َماذسدي   سيي ثخؾ دي  ي جىجٍ

کىذ. ايه جىجٍ اص  يمكًست يک مُبست اكلي پشػتبسي تإکيذ  اػت ثٍ

ؿىبػاي پشػاتبسي مٌاش  ي آن سا     دس ثحا  صيجابيي  4مشاقجت سا کبسپش

کٍ  5يٍ جبن ديًييوِشاص  کبسپش کىذ. يممتشادف ثب َىش پشػتبسي ثيبن 

"مىضعٍ تجشثٍ اػت َىش ثٍ"
ؿىبػاي   ي َىش ي صيجبييَب ياطٌدس کبسثشد  6

ؿىبػي ي َىاش پشػاتبسي، آن سا    کىذ. يي دس کليبت صيجبيي يمپيشيي 

ثٍ ؿکل اسصؽ دادن ثٍ ثيمبس، َمذعي ي َمذسدي ثب تجشثٍ يي، جمْ 

داس ي تًاوابيي ًاش     َبي پشػتبسي دس يک تمبميت مٔىي يظگييؿذن 

تًاواذ اػاتٔذاد    يما گش ثٍ ؿکل خالقبوٍ تٔشيف کشد کٍ و مشاقجت کلي

وِاشان َىاش    ثؼايبسي اص كابحت   (.1ثبؿاىذ ) ؿىبػاي داؿاتٍ    صيجبيي

پشػتبسي سا تشکيجي اص حقبيق ٓلمي َمشاٌ ثب تلاًس خاالو ي تلفياق    

داوىذ. پشػاتبس ويابص ثاٍ داواؾ      يمَبي پشػتبسي  يآگبََمضمبن تمب  

يمابسي ي ػاالمت ي دس    خبف دس مًسد سفتابس اوؼابن دس ؿاشايي ث   

 ؿىبػي دس تجشثيبت مُم اوؼبوي داسد. مفًُ  صيجبيي
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قت دس  پشػتبس، اص مشاقجات ثاٍ ؿاکل    يدس حق يَىش پشػتبس

اسائاٍ مشاقجات دس    يثاشا  يي ييي تًاواب  يگاش يض اص ديي متماب  يفشد

 ثبؿذ يم، کىذ يمه ثبس آن سا تجشثٍ يذ ايعيخبف کٍ ؿب يَب تيمًقٔ

مىاابثْ  يک مٌبعٔااٍ ي جؼااتجًيااض دس يااو 2ي چااهچااىج  (.8-1)

 يه جىجاٍ اص سفتبسَااب يااسا دس ا ي ٓـاق  ي، کلمابت خااًث ياًالٓابت 

ثٍ ٓملکشد  يف کشدوذ ي مٔتقذ ثٍ اوتقبل داوؾ ؿًُديتًك يمشاقجت

 (.9َؼتىذ ) يَىش

 يبديا ش پظيَـگشان ثٔاذ اص اي تاالؽ ص  يکٍ کبسپش ي ػب َشچىذ

ٍ  يپشػاتبس "ب يا  "يَىش پشػاتبس "کشدوذ کٍ  ب يا ي  "َىاش  كاًست  ثا

ي اػتبداوٍ  قجًل قبثلسا ثٍ ؿکل  "يمشاقجت پشػتبس يؿىبػ ييجبيص"

دس  يبديا ص يَاب  ثحا  که َمچىابن  يشوذ يعيف ي آن سا ثکبس گيتٔش

ه مشاقجات ي ثخلاًف   يا يثخـ تيىيٓي  يف مفًُميتٔبس خلًف

 يبس اواذک ي. مٌبعٔابت ثؼا  ثبؿاذ  يما مٌش   يکلمٍ َىش دس پشػتبس

ي  اواذ  کاشدٌ  يسا ثشسػا  يملکشد َىاش ب ٓيبت يخلًك يياقٔ ًًس ثٍ

َ يا ا يػابص  ؿافبف  يثاشا  يتالؿ يفيک يَب پظيَؾاوجب   م يه مفاب

دس مًسد يجًد َىش  سػذ يمٍ ثٍ وِش کمٔتقذوذ  وِشان كبحتاػت. 

 يدس مًسد مٔىب يمکاجمبّ  کٍ يدسحبعاجمبّ يجًد داسد  يپشػتبس

اثاش   يدس پشػاتبس  يتيه مفًُ  کاٍ چاٍ فٔابع   يآن مًجًد اػت. ثذ

جٍ گشفت کٍ يوت گًوٍ هيا تًان يم دسمجمًّ( 28-21اػت؟ ) يشَى

اػات،   مًسدتًجٍ يثٍ ؿکل جزاث يَىش پشػتبس ياطٌىکٍ يا سغم يٓل

ي پاظيَؾ اص آن غفلات ؿاذٌ اػات. دس      يدس ٓملکشد پشػتبس ييع

بت، فشَىا  مًجاًد ي   يا بن تجشثيا مٌبعٔبت ي دس َىگاب  ث  گًوٍ هيا

ه يا مابسان اص ا يث يرَىا ثاش دس    يمُما  شيتإثک يتٔبمالت ػمجًع

 .(6مفًُ  داسد )

 ياماب چاشا اكاشاس ثاش ؿاىبخت پشػاتبس      ": ؼذيوً يم 1ضيچبعيم 

ذ ٓلات  ياػت؟ ؿاب  ؿذٌ  مٌش ش ياخ يَب دٍَک َىش دس ي ٓىًان ثٍ

ه سؿاتٍ دس  يا ت ثـشديػاتبوٍ ا يمبَ ؿًد يمه ثبؿذ کٍ احؼبع يا

سا  يکاٍ اػابع پشػاتبس    ييَاب  تيا فٔبعذ يا ه، ثبيخٌش اػت. ثىابثشا 

ٍ ب َاش  يا ک َىش ي ٓىًان ثٍ آن سا وـابن   ييجاب يگاش کاٍ ص  يد يا کلما

َىااش  قااتيدس حق. (21) "، مـااخق ي اوتخاابة ؿااًوذ دَااذ يماا

اػات اص آن غفلات ؿاذٌ     يبديا بن صيکٍ ػبع يپشػتبس سفتٍ اصدػت

 ثبؿاذ  يما ذ يا جذ يادٓب ي تقبهاب  يبء ؿذٌ ي داساياکىًن مجذداً اح

ثاب   يش پشػاتبس ف َىا يبص ثٍ ؿشيّ مجذد تٔشي(. پشػتبسان و24،25)

 يي استجابًؾ ثاب پضؿاک    يپشػاتبس  ييمجذد ػبختبس مٔىب يثبصػبص

 يَاب ٍ يا وِشمؼتىذات مًجاًد ي   ذيتإکثب تًجٍ ثٍ  متإػفبوٍداسوذ. 

اػات   دس مشاقجتَم ٓلم ي َم َىش  يه ثبيس کٍ پشػتبسيمٔبكش ثش ا

دس  يمتاًاع  يَاب  يثشسػاص  يحبک مىتـشؿذٌکه مشيس مٌبعٔبت ييع

                                                 
1 Chang and chen 
2 Michalis 

 1ض ثٍ وقل اص ؿه ًَفشيچبعياػت. م يپشػتبسخلًف گؼتشؽ ٓلم 

ذٌ اػت کٍ يچيپ يمًهًٓ يؿىبػ ييجبيصدس  َىش ي ": مي وًيؼذ

ٍ اػت ي ثاٍ فشَىا  ي    يي ٓقالو يؿبمل َش دي ثُٔذ ٓبًف  يا جبمٔا

ذ يا َمچىبن کاٍ وجب  ( ي21)"داسد  يثؼتگ بثذي يمکٍ دس آن تکبمل 

 يؼات يداؿات وجب افشاد جًاماْ مختلاف سا    يذگبٌ ثشاثش ثشاياوتِبس د

(. مٌبعٔابت  26گشفات ) ذٌ يا ض وبديا مًجاًد سا و  يتـبثُبت اجتمبٓ

 يفشَى  مشاقجت شيتإثکٍ پشػتبسان تحت  دَىذ يمَم وـبن  يتجشث

 يمابسان قوابيت ي پشػاتبس   يث يبصَاب يغبعت دس جبمٔاٍ دس ماًسد و  

بس يش ثؼا يض َماًاسٌ دس تفبػا  يا و يک خٌش احتمبعي(. 27) کىىذ يم

مىجاش ثاٍ اثُاب      تًاواذ  يما يجاًد داسد کاٍ   م يمفبَ يثشخ ياوتضآ

مختلف  يَب فشَى آن دس  يت مٔىبيٓمًم يوؼج ًًس ثٍبت ي يجضئ

ک يا  يثاٍ ؿاکل جُابو    َبٍ يوِشم دادن يل تٔميه دعيؿًد. ثٍ َم

ذ تًجٍ ؿاًد کاٍ   يض ثبيه وکتٍ ويؼت. ثٍ ايي مىبػت و يَذف ياقٔ

 يٍ اؤکبػييعا ًًس ثٍض يشَب ويه تفؼيدس ا صثبن يؼياوگلکبسثشد مىبثْ 

خًاَىذ ثًد  يؿمبع يکبيي امش يغشث ياسيپب يفشَىگ يَب ذگبٌيداص 

 يح َىش مشاقجت پشػتبسيه مٔتقذوذ کٍ تـشيمتخلل ي(. ثشخ28)

آن سا  يؼتي، ثبيٓملکشد ياػت کٍ ثب کـف مٔىب يهشيس يقذس ثٍ

ي  يَىش يَب ثشوبمٍثٍ ؿکل  يآمًصؽ پشػتبس يدسػ يضيس ثشوبمٍدس 

ه مٌبعٔاٍ  يا (. َاذف اص ا 12-24،29ت، ياسد کاشد ) يم اوؼابو يمفبَ

ٍ  يياصآوجاب ثاًد.   يبن اص َىش پشػتبسيه ادسا  مذدجًييتج چ يَا  کا

شان كاًست  يا ا يه مفًُ  دس فشَى  پشػتبسيدس دس  ا يا مٌبعٍٔ

مـکالت دس  يه پظيَؾ دس جُت حل ثشخيه ايوگشفتٍ اػت، ثىبثشا

ثاٍ   ييًىاٍ پبػاخگ  يثخلاًف دس صم  يَىگب  اسائٍ خذمبت پشػتبس

 مبسان اوجب  ؿذ.يتًقٔبت ي اوتِبسات ث

 

 يشيتفؼا  ؿىبػاي  پذيذٌاص وًّ  يفيک مٌبعٍٔ کيه پظيَؾ يا

ً يي  ييکبيآمشوًّ  4يجيتشک ٍ  ه اػات. يب وا  ييکاشد اسيپاب  يسي اگشچا

بس اسصؿمىذ يثؼ يپشػتبس دس َب ذٌيپذ يىيل ٓيدس تحل ؿىبػي پذيذٌ

ؾ يگاشا  يت اوؼبويـتش ثٍ مًقٔيىکٍ پشػتبسان ثيل اياػت امب ثٍ دع

اسصؽ  يداسا ييکاابيآمشش سيؽ ياااخ يَااب دس ػاابله يداسوااذ ثىاابثشا

 ي(. دس ثشخا 11،11) ؿاذٌ اػات   يپشػتبس يَب پظيَؾدس  يا ظٌيي

کشد تىُب تحت ٓىاًان  يه سيياص ا يپشػتبس يَب ي پظيَؾ َب گضاسؽ

 دسَشحاابل .(14اػاات )ؿااذٌ  ثااشدٌ وااب  يشيؼااتف ؿىبػااي پذيااذٌ

ذٌ مُام  يا پذ يثشسػا  يمىبػات ثاشا   يسيؿا  يشيتفؼا  يکشدَبيسي

 (.15-22،18اػت ) يمشاقجت پشػتبس

ه مٌبعٔاٍ ثاٍ سيؽ َذفمىاذ اوتخابة     يا دس ا کىىاذگبن  ؿشکت

سيص ي  1ؾ اص يؿاذن ثا   يثؼتش ػبثقٍػبل،  28ؿذوذ. ػه حذاقل 

                                                 
3 Schoenhofer 
4 - Hybrid Phenomenology 
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 يبسَبياص مٔ يضيفشويکمثل اػ يي سياو يذ سيحيوذاؿته اختالل ؿذ

ه پااظيَؾ ثااًد. َىگااب  اوتخاابة   ياادس ا کىىااذگبن ؿااشکتيسيد 

بن يدس ث يي يقت گزاس يمىذ ٓالقٍبس ي، ٓاليٌ ثش مٔکىىذگبن ؿشکت

ض تًجٍ ؿذ ي اوتخابة  يـبن ويا يَب يظگيي يبت ثٍ تىًّ ثشخيتجشث

ثًدواذ، دس   يَىاش  يآؿاىب ثاب کبسَاب    يوًٓ ثٍکٍ  کىىذٌ ؿشکتچىذ 

ي آوبء  کىىذگبن ؿشکت يَبٍ يتًكٍ ًجق يايع يَب ملبحجٍَمبن 

 6وفاش ماشد ي    6 کىىاذگبن  ؿشکتپظيَؾ اوجب  گشفت. تٔذاد  گشيٌ

ػاابل ثًدوااذ. مااذت اقبماات  11-68 يػااى ي دس محااذيدٌ وفااش صن

ؾ اص يض ػبثقٍ ثا يوفش و 9سيص ثًد ي  1-18مبسػتبن يبن دس ثيمذدجً

ماذس    ياساد کىىاذگبن  ؿشکتؿذن سا رکش کشدوذ.  يثبس ثؼتش کي

دس  يي ثؼاتش  يي کبسؿىبػا  يپلم، کابسداو يا پلم، ديا ش ديص يليتحل

ثًدواذ.   يي اوکًعًط CCUٍ، يًوذ کلي، پيجشاح ي يداخل يَب ثخؾ

ذٌ، يا ه پذيا ه اياي دس تج يًٓامال فشَىگا   ياحتمبع شيتإثثب تًجٍ ثٍ 

اًَاص،  يؿُشَب يي تخلل يمبسػتبن ٓمًميث 6اص  کىىذگبن ؿشکت

تُشان،  يه ؿُشَبيدس اػتبن خًصػتبن َمچىآثبدان ي دصفًل ياقْ 

 ؿذوذ. سامؼش اوتخبةاكفُبن ي 

 يٓلً  پضؿک يَب داوـگبٌپظيَؾ تًػي  ياجشا يمجًص اخالق

ي دصفًل ثٍ پظيَـگشان دادٌ ؿذ. قجال   ؿبپًس يجىذ، يذ ثُـتيؿُ

، اًالٓبت الص  دس خلاًف اَاذاف پاظيَؾ ي    َب ملبحجٍاص ؿشيّ 

ت افشاد دس تمب  ًاًل پاظيَؾ   يًَي محشمبوٍ ثًدن  يوحًٌ َمکبس

ل يا ـبن دس كًست تمبيقشاس دادٌ ؿذ ي ا کىىذگبن ؿشکتبس يدس اخت

ه ثشگٍ يسا اموبء کشدوذ. ا وبمٍ تيسهبؿشکت دس پظيَؾ ثشگٍ  يثشا

، هجي ملبحجٍ، ياَذاف پظيَؾ، ثذين ٓبسهٍ ثًدن َمکبس يحبي

ً  يچ ياکىـا ياجبصٌ خشي  اص ملبحجٍ دس َش صمبن ثذين َا   ياص ػا

دس تماب    کىىاذگبن  ؿاشکت ت يه محشمبوٍ ثًدن ًَيبن َمچىيمجش

 مشاحل ثًد.

اًالٓبت اص ملبحجٍ ثاذين ػابختبس اػاتفبدٌ     يآيس جمْ يثشا

استجبى  يؿشيّ ثح  ي ثشقشاس يػبدٌ ثشا ػؤالک يؿذ. ملبحجٍ ثب 

 مؼابئل  يجبً ثاش سي يذا کشد ي تاذس يادامٍ پ يٓمًم ػؤاالتآغبص ي ثب 

 ييجاب يب ؿمب َىش ي صيمٌش  ؿذٌ: آ ػؤاله يخبف متمشکض ؿذ. ايع

ذٌ يپشػا  ػاؤال ه يا ذ؟ دس ادامٍ ايسا مـبَذٌ کشد يمشاقجت پشػتبس

ت سا ؿاش   يا ه مًقٔيا ک تجشثٍ ي خبًشٌ اص اي ذيتًاو يمب ي: آؿذ يم

ثاًدٌ   پشمٔىاب ؿامب مُام ي    يکٍ ثشا يا خبًشٌک تجشثٍ ي يذ؟ يدَ

: چاٍ  بنکىىذگ ؿشکتف تجشثٍ يثٔذ اص تًك يکىکبؿ ػؤاالتاػت. 

ي مٔىبداس ثًد؟  يبدمبوذوي ثٍؿمب  يثشا ي خبًشٌه تجشثٍ يدس ا يضيچ

 يجىجٍ َىاش  ذيتًاو يمذ؟ يداؿت يت ؿمب چٍ احؼبػيه مًقٔيدس ا

 کىىذگبن ؿشکتذ؟ تمب  يذ، ٓىًان کىيبن کشديسا کٍ ث يا تجشثٍه يا

ي  ذييا تإ يخًد سا ثاب مفُاً  َىاش پشػاتبس     ييه مٌبعٍٔ آؿىبيدس ا

 ح کشدوذ.يه خلًف تـشيًد سا دس اصوذٌ خ تجشثٍ

 تًػااي ييياجااذ ؿااشا  کىىااذگبن ؿااشکت يپااغ اص مٔشفاا 

اص  يکااي،  دس مشاکااض دسماابوي  ػشپشػااتبسان ي ػاابيش پشػااتبسان  

اص  ياص پشػتبسان ثخؾ ثٍ ؿاکل حواًس   يکيپظيَـگشان ثٍ َمشاٌ 

ه مالقابت  ي. دس ايعکشدوذ مي جُت ؿشکت دس مٌبعٍٔ دًٓت  ايـبن

جُات   ي، صمابن مالقابت ثٔاذ   اَاذاف آن   يمٌبعٍٔ  يپغ اص مٔشف

دس  کىىاذٌ  ؿاشکت ىذ اوجب  ملبحجٍ ثب تًافق يي فشآ ييل آؿىبيتکم

 َب ملبحجٍ. ؿذ  مي هييـبن تٔيا دس مىضلب يي  يَمبن مشاکض دسمبو

ض حوًس داؿتىذ، يـبن ويکٍ َمشاٌ ا کىىذٌ ؿشکتدس مًسد دي  جض ثٍ

ٍ اوجب  ؿذ. ًًل ماذت   يثٍ ؿکل اوفشاد  18-68ه يثا  َاب  ملابحج

 8ل يا دس تحل َاب  دادٌقٍ ثًد. پاغ اص مـابَذٌ تکاشاس ي اؿاجبّ     يدق

ىابن  يگاش اوجاب  ؿاذ. ثاب اًم    يد يلا يملبحجٍ تکم 4ملبحجٍ ايل، 

ه مشحلٍ، يق دس ايي ٓم يآمذن اًالٓبت غى ثٍ دػتاص  پظيَـگشان

ه اص سيؽ يه مٌبعٔاٍ َمچىا  يا (. دس ا19ؿاذ ) متًقاف   َب ملبحجٍ

 تاش  يىا يٓ يبسَاب يمٔ ثب دس آن بسان کٍي َمک 2فًوتالوال يـىُبديپ

 .(18شد، اػتفبدٌ ؿذ )ک مـخق سا اؿجبّ ثٍ ذنيسػ وحًٌ تًان يم

جُات پًؿاؾ    يبفکا مـبَذٌ  يتالؽ مذاي  پظيَـگشان ثشا

 يدسًا  َب دادٌ يآيس جمْ يثشا يبفکق صمبن يي تخل َب دادٌبمل ک

 ثاًد. دس  َاب  دادٌؿاذن   تاش  يقيحقي  تش قيٓمدس  مؤثش يمبٌ، ٓبمل 9

ْ مشاحل مختلف پظيَؾ اص ؿشيّ  تاب اػاتخشا     َاب  دادٌ يآيس جما

اص داوـاگبٌ   يفا يقبت کيدس تحق وِشان كبحتوفش اص  1 َبٍ يمب دسين

، چىذ ملابحجٍ ي  ؿبپًس يجىذت مذسع ي يتُشان، تشث يٓلً  پضؿک

کشدواذ.   يح پاظيَؾ ثشسػا  يىبن اص سيوذ كحيسا جُت اًم َب بفتٍي

ً   َاب  حجٍملب دفٔبت ثٍه يپظيَـگشان َمچى  يسا اص جىجاٍ جؼاتج

ٍ مٌبعٔاٍ ومًدواذ. تماب      يي مىفا ش يمًاسد مغاب  ، يكاًت  يَاب  پًؿا

ي ماذاس  ي مؼاتىذات    ي، اػابم َب وبمٍ تيسهباخزؿذٌ،  يمجًصَب

 يثٍ ؿکل مٌمئى يي حؼبثشػگش دس تمب  مشاحل جُت تجؼغ يد

ض يااو يشيپااز اوتقاابلٌااٍ ي. دس حثبؿااىذ يماا اسائااٍ قبثاالي  يداس وگااٍ

بت يي خلًكاا ييبيااجغشاف يؽ ومًدوااذ مشصَاابپظيَـااگشان تااال

ه پظيَـاگشان  يسا ؿش  دَىذ. َمچى مًسدمٌبعٍٔافشاد  کيدمًگشاف

ي  يشي، ٓااذ  ػااًگيػاابص ؿاافبفبن مٌبعٔااٍ ثااٍ دوجاابل  يااتااب پب

ؾ اص يدس ٓشكٍ، ثا  يثشداس بدداؿتيثًدوذ ي ٓاليٌ ثش  1يشيپز ثبصتبة

بيسَاب ي  بت، ثيا بص، تجشثيا اوجب  مٌبعٍٔ ي دس مشاحل مختلف ي مًسدو

 کشدوذ. يؼيثبصوًخًد سا  يفشد يَب فشم ؾيپ

 يثٍ كًستپغ اص اوجب  َش ملبحجٍ اوجب  گشفت.  َب دادٌل يتحل

 ،ؿذٌ هجي ملبحجٍ، اًالٓبت اص پغ ممکه صمبن هيتش کًتبٌکٍ دس 

 کبغز يسي ثش ثٍ کلمٍ کلمٍ ؿذ ي دادٌ گًؽ قيدق ًًس ثٍ چىذ ثبس

ب کاٍ دس  يا ت پًيا ؾ فٔبعت پظيَؾ اص ؿا يَذا يذ. ثشايمىتقل گشد

ٍ ؿذٌ اػت اػتفبدٌ ؿذ. دس گاب  ايل  يين مبوه تًك ؿىبػي پذيذٌ

                                                 
1 Fontanella l 
2 Reflexivity 
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 شناسي هنر پرستاري: تجربه مددجويان در يک مطالعه پديده
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کاٍ َىاش    يسا دس ثابفت  يتالؽ کاشد تاب تجابسة اوؼابو     انپظيَـگش

 ياكال  ػاؤال ذ ي ىا کى يدس آن كًست گشفتٍ اػت ثشسػا  يپشػتبس

ثًد دس َمٍ مشاحال   يَىش پشػتبس يي مٔىب يؼتيپظيَؾ سا کٍ چ

 يهمه آگبَ انه پظيَـگشيذ. َمچىوگٍ داسق دس رَه خًد ويتحق

، تاالؽ  مًسدوِشذٌ يخًد دسثبسٌ پذ يي ادساکبت قجل َب فشم ؾيپاص 

کاٍ   يا دفتشچٍمًقت اص رَه خًد جذا ي دس  ًًس ثٍسا  َب آن وذومًد

ىاذ  يذ تب دس ًًل فشآىيبدداؿت ومبيٍ ؿذٌ ثًد يه مىًِس تُيثٍ َم

دس گااب  دي  ثبؿااذ.  يخىثاا يذگبَيااد يىااذ داساوق ثتًايااتحق

 يکٍ َىش پشػتبس وذثًد کىىذگبوي ؿشکت يدس جؼتجً انپظيَـگش

ض يا ل ويا ه دعيمًجًد تجشثٍ کشدٌ ثبؿىذ. ثٍ َم يسا دس مته فشَىگ

ٍ ًٌ اوجاب   يي ؿا  کىىذگبن ؿشکتسيؽ اوتخبة   يي حتا  َاب  ملابحج

 يذن مٔىيشين کـيت ثيقبثل کٍ يوحً ثٍ ييپبػخگً يصمبن الص  ثشا

دس گاب  ػاً  کاٍ     ح دادٌ ؿذ.يثبؿىذ، تًه سا داؿتٍ يَىش پشػتبس

ؿابمل جاذا کاشدن جماالت      َب تيفٔبعاػت  يذٌ ؿىبختيپذ ليتإي

ب يا جمالت  كًست ثٍ ؿذٌ گفتٍش ؿکل دادن جمالت يي، تغيمومًو

، يه اص مىابثْ َىاش  يه مٌبعٔاٍ َمچىا  يا ثاًد. دس ا  يٓجبسات مفًُم

دس  وِش كبحت يٓلم ئتيَ اص آوبءوفش  1ق گفتگً ثب يش اص ًشيتفؼ

جُات   يبسيي داوـا  يبسيي سياوـىبع ثب مشتجٍ اػتبد يبت فبسػيادث

اص دي  يجذا کشدن جمالت مومًو ياػتفبدٌ ؿذ. ثشا َب دادٌل يتحل

 اني جضءوگش اػتفبدٌ ؿذ. دس گب  چُبس  پظيَـاگش  يکشد اوتخبثيسي

 هيدس حا  ؿذٌ ثجت يَب بدداؿتي، آؿکبسؿذٌه يثب اػتفبدٌ اص موبم

 کىىاذگبن  ؿاشکت  يَب گفتٍکٍ دسثبسٌ  ييَب فيتًك، َب دادٌل يتحل

، ماته  کىىاذگبن  ؿاشکت  قًل وقلاص  ييَب ومًوٍذ ي آيسدن ووًؿتٍ ثً

م يه پاظيَؾ اػات تىِا   يا ا يَاب  بفتٍيسا کٍ مٔشف  ؿىبػي پذيذٌ

. گب  پىجم کٍ حفاَ  وذش دادييسا تغ َب وًؿتٍي ثبسَب ي ثبسَب  وذومًد

ي  ماؤثش  يجىاذ يت پبقيذٌ اػت دس حقييجُت داس ثب پذ ياستجبى قً

دس  َىاش   ئىا ي يبديي ثى ياػبػ ػؤال يثش سي انپظيَـگش يقً

ذ يا ش ي ٓقبياص تفبػا  يي ديس انپظيَـاگش  يًشف يث، حفَ يپشػتبس

 ؿاذٌ  يثىذ ًجقٍه يب موبميم ي يه ٓذ  تًجٍ ثٍ مفبَي، َمچىيقجل

گاب  دس   هيدس آخاش ثاًد.   يقجلا  يَاب ٍ يوِشب يي  يدس مٌبعٔبت قجل

مٌبعٔاٍ سا ثاش    يمذاي  ًاش  کلا   ًًس ثٍ انپظيَـگش َب دادٌل يتحل

ماته داؿاتٍ ثبؿاىذ،     يذ دس ػبختبس کليکٍ اجضاء ثب يتياػبع اَم

ىاذ پاظيَؾ   يش فشآيل دس مؼا يا ه دعي. ثٍ َما وذمًسدتًجٍ قشاس داد

ىکٍ چگًوٍ َش قؼمت ثب يثٍ کل ي ا يثٍ ٓقت ثشگـتٍ ي وگبَ مکشساً

ثاش   ييذ کٍ ماته وُاب  وتب مٌمئه ؿً ىذاوذاخت يمکل استجبى داسد، 

تجشثاٍ   يياقٔا  ي مٔشفؿذٌ  يگزاسٍ يپب پظيَؾ ياكل ػؤالاػبع 

 اػت. يَىش پشػتبس

 

ي  ييٍ ي وُبيخًؿٍ ايع 21ي  16 تيتشت ثٍ َب دادٌل يپغ اص تحل

ً  يا اص تجشث ياكل ٍيمب دسينپىج  ثاب  بن دس مًاجُاٍ  يبت صواذٌ ماذدج

( 2ؿابمل:   َاب ٍ يا مب دسيناػاتخشا  ؿاذوذ.    يذٌ َىاش پشػاتبس  يپذ

 يَاب  ثؼات  ثاه ( گـاًدن  1آؿاکبس   تيا ( مٔى1ً، يرَىا  يفيتًك

فشاتاش اص حاذ    ي( تجلًس تًاومىذ5ثًدن  يکي( احؼبع 4 يدسمبوذگ

 فٍ ثًدوذ.ييُ

 َب خًؿٍي  ياكل َبيٍ يمب دسين (:1جدول )

 ياكل َبيٍ يمب دسين ييوُب يَب خًؿٍ ٍيايع يَب خًؿٍ

 متفبيت يدسک وگبٌ متفبيت

 
 يرَى يفيتًك

 جبيوبصي يدس ؿشا ييجبيص

 َب ياطٌفشاتش اص  يدسک ياحؼبع دسيو

 يوـذو يكف ياحؼبػ 

 يىيد يتًجٍ ثٍ آتقبدات ي ثبيسَب
 يپب  ػشؿت

 
 ت آؿکبسيمٔىً

 يديػت وًّ

 مبسانيت دادن ثٍ ثياَم

 آؿکبس ياسصؿ ييجبيص ذٌيپؼىذ ي ثشخًسدسفتبس 

 يمحجت ياقٔ 

 مبسيث داؿته وگٍ يساه

 مبسيث يخـىًد
 يدسمبوذگ يَب ثؼت ثهگـًدن 

 ؿبدکشدن ؿبد ثًدن ي

 ه مشاقجتيا يمبس ثشايث يي قذسداوبو ياؿت

 جبيُبَش ص
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 رادمهر، ژيال عابدسعيدي طاهره اشک تراب، مريم
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 (1ادامه جدول )

 يْ ثُجًديتؼش

 ٍيت سيحيتقً يؿفبثخـ

 يت ٓبًفيحمب

 يي يساحت هيتإم

 آصاس وشػبوذن مبسيث يامؾ دسيوآس

 مبسيت ثيامى

 مؤثش ياستجبى دسمبو
 تٔبمل

 

 ثًدن يکياحؼبع 

 يگشيحفَ حشمت د

 مبسيذن ثيفُم

 تيميكم
 يکياحؼبع وضد

 
 َب تفبيتکبَؾ 

 فشامًؽ کشدن خًد

 هيحوًس ثش ثبع

 سػبوذن يبسياص  يا تجشثٍ يَمشاَ

 يي َمذسد يَمذع

 يخجشگ يتگؼيؿب

 

 فٍيفشاتش اص حذ يُ يتجلًس تًاومىذ

 تُٔذ

 ؾ اص اوتِبسيمشاقجت ث

 فشاتش اص حذ يکىـ

 

 ي مُمػخت  يمشاقجت

 ي تحملاُػًٌ كجش 

 بديپـتکبس ص

 مشاقجت خالقبوٍ ييجبيَىش ي ص ئىي يپشػتبس

 قٍ پشػتبسيػل 

 

 :يرَى يفيتًك

َىاش ي   "يرَىا  يفيتًكا "ثاٍ   کىىذگبن ؿشکته مٌبعٍٔ يدس ا

. واذ بت خاًد اؿابسٌ کشد  يا بن تجشثيا دس ث يمشاقجت پشػاتبس  ييجبيص

 يدس قبعات جماالت ي کلمابت ثاشا     مفُاً  ه يف ايَشچىذ کٍ تًك

ٍ مـکل ثًد امب آوبن تًاوؼتىذ دس  کىىذگبن ؿشکت ف يتًكا  يال الثا

خًد سا ثاٍ مخبًات مىتقال     يبت خًد، ثشداؿت ي دس  رَىيتجشث

ک ي يپشػتبس َىش  دسوـبن داد کٍ  َب بفتٍيه پظيَؾ يکىىذ. دس ا

ممکه  يىيي ثبع يبت فشدياػت کٍ ثؼتٍ ثٍ خلًك ياحؼبع فشد

 :دس  وـًد اكالًب ياػت متفبيت ثًدٌ ي 

ثبؿاٍ   يثٍ دس  آد  داسٌ کٍ آد  فُمؾ چ يثؼتگ هياعجتٍ ا"

ثاب   کاىم  يما  يکٍ دس خًصػتبن صواذگ  يمى مثالًثبؿٍ.  يدسکؾ چ

ه ثابس  يماه کاٍ چىاذ    بيا ي کىاٍ ....  يما  يگکٍ دس تُشان صوذ يکؼ

 يؿذٌ، مه کاٍ دسد کمتاش   يکجبس ثؼتشيکٍ  يؿذ  ثب کؼ يثؼتش

الت يَمؾ مُمٍ. آسٌ تحلا  کـذ يمبد يدسد ص کٍ ييکؼ کـم يم

مـابسکت کىىاذٌ    هي)چُبسم"ت مُمٍ ًشص فکش مُمٍيمُمٍ ؿخل

 ٍ(يکل ييصن مجتال ثٍ وبسػب

خاًد سا   يوـذو يكف ي يبن احؼبع دسيويگشاص مذدجًيد يکي

 بن کشد:يث گًوٍ هيا

ذ. يا ذ ٓىاًاوؾ کى ييقتب وتًو يليذ خيسا ؿب ييجبيه َىش ي صيا" 

ذ ثاٍ صثابن   يا ذ وتًوييقتاب ؿاب   يلا ي. خذيثش يمه کبس ياص ا يؿمب عزت

 يذ مه وتًوم ثب صثًن ثاشا يىذ سا حبال ؿبيه احؼبع خًؿبيذ. ايبسيث

ىاذٌ صن  مـابسکت کى  هي)وُم"ثًد يبن کىم ي ثگم چٍ جًسيؿمب ث

 ثًد( يٍ ثؼتشيًوذ کليل سد پيکٍ ثٍ دع

 يسي وجبت ما  َب آد ي جًن  کـه يم َب هيا ياقٔبً کٍ يصحمت"

َ  يم َشچىذ فؾ کشد.يتًك ؿٍ يومدن  دسماًسدؽ   يىيثـا  يخاًا

)مـبسکت کىىذٌ مشد مجتال ثاٍ  "ثبص  کمٍ. ياقٔبً کمٍ... يكحجت کى

 بثت(يد
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 شناسي هنر پرستاري: تجربه مددجويان در يک مطالعه پديده

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  7998، شهريور 17ي در پي هم، شماره ششم، پسيزددوره  059

 :ت آؿکبسيمٔىً

ک يا  كًست ثٍسا  يپشػتبس َىشٍٔ ه مٌبعيا دس کىىذگبن ؿشکت

پشػتبس ثبؿذ  يمشاقجت يت خبف کٍ قبثل مـبَذٌ دس سفتبسَبيمٔىً

 يذيا ق يسيکٍ مجتال ثٍ تشيمجًص ٓم يثبسداس يمذدجً ه کشدوذييتج

دس بت خاًد سا  يثًد تجشث يمبسػتبن ثؼتشيسيص دسث 18ثًد ي حذيد 

ؿاکل  مبسان سا ثٍ يث "يىيد يتًجٍ ثٍ آتفبدات ي ثبيسَب" خلًف

 ف کشد:يش تًكيص

ذ گفات: چاشا   يا ه ثشا  يكل کىٍ، مشا ديکٍ ايمذ َپبس يمًقٔ"

ْ  ح داد ثاشا . يتًه يليخ بوً ثشاؽ گفتم.ي؟ جشيکى يمٍ يگش  دسياقا

ىکٍ فقي آتقبدت ثٍ خذا ثبؿاٍ.  يگفت. ا َب يشاويادس مًسد آتقبد مب 

 يلا يکٍ ثُام گفات، خ   ىًٌسيا م ثٍ خذا.يذ تًکل کىيثب َب يشاويامب 

 "يذياس ؿذ  ثٍ صوذگيما

ـتش دس يل خًد سا دس اقبمت ثيتمب يثب مـکالت تىفؼ يمذدجً

 ؿش  داد: گًوٍ هيا "يت دادن ثٍ يياَم"مبسػتبن ثب يث

مبسػتبن داسن يکٍ دس ث کىم يمداس . احؼبع  ياحؼبع خًث"

خاًة   ئىا يثخًا  دي سيص ثمًوم ثٍ صيس.  آگٍذن. يت ميثٍ مه اَم

 هيػاًم ) ."ص ثماًوم دسمابوم کبمال ثـاٍ.    مثالً ممکىٍ ماه پاىج سي  

 مـبسکت کىىذٌ(

مشاقجات سا ثاٍ    ييجاب يَىاش ي ص  کىىاذگبن  ؿشکتىکٍ يثب يجًد ا

ٍ   جابً يتقش ييعا  کشدوذ يمخبف اُُبس  يتيؿکل مٔىً قبثال   َماٍ ثا

 "يمحجات ياقٔا  "اُُابس   اص آن دس يمـابَذٌ ثاًدن ثخاؾ آِما    

 پشػتبسان اؿبسٌ کشدوذ:

پشػاتبسا   يسفتابس ي چُاشٌ ثشخا   ـٍ تً يسا م يپشػتبس ييجبيص "

دس ايسطاوغ ..... مٔلً  ثًد  مثالًمـخلٍ.  کبمالً يگبَ َب تفبيتذ. يد

. ثىذوذ يومب دس ثخؾ ثٍ ؿمب دل ي ثىذوذ يومکٍ پشػتبسا ثٍ ؿمب دل 

ک يا بد ي يا خاًاد ث يذ کٍ ميىييث يک ؿخق ميىً دس چُشٌ يؿمب ا

 هيدياصدَما )"."سا اوجب  ثذٌ ثذين محجت، ثذين عجخىاذ.  يفٍ اييُ

 (يمـبسکت کىىذٌ مشد مجتال ثٍ عًػم

ت يا ه مٔىًيا ، ايي تىفؼا  يًيمجتال ثٍ مـکالت کل يمذدجً 

ثاٍ ؿاش     "ذٌ پشػتبسانيسفىبس پؼىذ"خبف دس  يآؿکبس سا ثب اعتُبث

 :کىذ يمبن يل ثير

ک يقت ثُـًن ثاش  يذ يثٍ پشػتبس( ثگم. ؿبثُـًن )گفتم اگش "

گٍ آيسد... گفاتم حابال   يد يکيوگفت ي سفت  يضياين چ يثخًسٌ. يع

ىاٍ  يوگفت. ثاب ًمإو  يضيچ ي. يعيگَه..... چشا پشت کشد يآوذ م يم

 (مـبسکت کىىذٌ مشد هي)ؿـم".".يؼتبد گفت خًة کشديا

 :يدسمبوذگ يَب ثؼت ثهگـًدن 

پشػتبسان  ييپظيَؾ ثٍ تًاوب هيدس ا کىىذگبن ؿشکتاص يبسيثؼ

 َىاش بتـابن اص  يثبن تجشيدس ث "يدسمبوذگ يَب ثؼت ثهگـًدن "دس 

ؿابد ثاًدن ي ؿابد    "مابسان ثاب   يث ي. خـىًدپشػتبسان اؿبسٌ کشدوذ

ف يش تًكا يا ٍ ثٍ ؿاکل ص يًوذ کليثب پ يآوبن تًػي مذدجً "کشدن

 کشد:

 يا خىاذٌ  َاش  . ....اُمذ يمپشػتبس( َبؽ ) خىذٌ يـٍ كذايَم "

 ميذيؿى يم. مب گزاؿت يمش يٍ مب تإثيسيح يسي کشدؽ يمکٍ ايوجب 

، خىاذٌ  يما ه چقاذس  يا گفته يم َب نيمشاص  ي. ثٔوميؿذ يمؿبد 

وٍ اگش پشػتبس َم ثخاًاد مثال ماب     گفتم يممه  يچقذس عًػٍ ... يع

کٍ  ي... ؿًخ ؿٍ يمٍ مبتمکذٌ ي. ؿٍ يم يه ثخؾ چيثـٍ، خًة ا

اص  مًيذيخىذ يمگٍ. .... ياص دػت َمذ ميؿذ يوموبساحت  ميکشد يم

مـابسکت   هيوُما )" "ىؾ قـاى  ثاًد.  ي. َمميؿذ يمکىبسؽ سد 

 (ٍيًوذ کليکىىذٌ صن ثب پ

 يقاذسداو "ه يسا دس رَاه َمچىا   َب مشاقجت گًوٍ هيا يمبوذگبس

ً  يکا يل سا، يا ه دعيثٍ َم "مبسيث ه حبعات  يبن دس ثُتاش ياص ماذدج

 بن کشد:يث گًوٍ هيا

ـٍ تً يَم ئىي يليه خبًشٌ ثًد. .......... ايوم خيه َم ثُتشيا"

ٍ ؿاٍ ....   يىم پاب  وما  ه دي خابًشٌ َشگاض اص رَا   يا رَىمٍ. ا  آگا

. ؼميوً يم يثضسگ يتبثلً ياػم ايوبسي سي ش يماجبصٌ ثذٌ  مبسػتبنيث

 هي)ايعا  "مبسػاتبن. يؼام، ثاضوم تاً ث   يش ثىًيه چىذ تب سي عً  تقذيا

 (يذيق يسيمـبسکت کىىذٌ صن ثبسداس مجتال ثٍ تشيمجًص ٓم

ه يـاتش يشواذٌ ث يدس ثشگ "مبسيآسامؾ ث هيتإم"ي  "يؿفبثخـ"

 ثًد: کىىذگبن ؿشکتفبت يي تًك بتيتجشث

بفاٍ  يياقٔبً ؿفبثخـٍ. ثب اين ايمذوؾ. ثب اين سفتبسؽ. ثاب اين ق "

ک فشؿاتٍ  يا ذؽ. يجب، كًست قـىگؾ، ياقٔبً ثاب اين عجابع ػاف   يص

گٍ مه يبد کٍ تً سا خًثت کىٍ، ؿفب ثُت ثذٌ. ديقـى  کٍ م يليخ

ُشثاًن  بفٍ ميبن کىم. قيديوم چگًوٍ ث ي(..... ومخىذد يمديوم ) يوم

ياقٔبً ؿفب ثخؾ تش اص َضاسان َضاس داسي  کىم يمک پشػتبس، مه فکش ي

مـبسکت کىىذٌ خبوم ثاب   هيديم)"خًاد ملشف کىٍ.يثبؿٍ کٍ آد  م

 ػبل ػه( 68

ه يدس مًاجٍُ ثب ا کىىذگبن ؿشکتاص  يکيسا  "يْ ثُجًديتؼش"

 بن کشدوذ:يث گًوٍ هيا وًّ مشاقجت

کىاٍ. کام   يق ميا ثٍ مه تضسثب سؿذ  ياين پشػتبس داسٌ ػالمت "

 يه طػت پشػتبسيذ اي، ثب طػت خًدؽ. ثبي، ثب مُشثًوييجبيکم، ثب ص

مـابسکت کىىاذٌ ماشد، مجاتال ثاٍ       هيدياصدَم) ."سي داؿتٍ ثبؿٍ...

 (يعًػم

ت يا تقً"ه وًّ مشاقجات ي  يق ايٓم يدس دس  مٔىب ييمذدجً

 بن کشد:يث گًوٍ هيا "مبسانيٍ ثيسيح

ٍ يآ يي َىش پشػتبس ييجبيدس کل کٍ ثخًا  ثگم، ص" ک يا کاٍ   ىا

گٍ کٍ ثمًن ي دسمبوات سا کبمال کاه.    يثذٌ، م مبسيثٍ ث يذيب  اميپ

 (ه مـبسکت کىىذٌ مشدي)ػًم"ثمًن خًة ثـً ي ثشي.

آصاس "دس مجاتال ثاٍ ػاشًبن خاًن َىاش مشاقجات سا       يمذدجً 

 ل ؿش  داد:يتًػي پشػتبس ثٍ ؿکل ر "مبسيوشػبوذن ث
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 رادمهر، ژيال عابدسعيدي طاهره اشک تراب، مريم

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  7998، شهريور 17هم، شماره ششم، پي در پي سيزددوره  058

 يليخ يمبسػتبن ايعيداد تً ث کٍ اين خبوم اوجب  يشيخًن گ "

دس  يخًة ثًد ثب چىذ کلمٍ خًة، ايماذ خاًن گشفات ي سفات يعا     

کجبس مه گفتم مه کبَؾ پالکت داس ، دػتم خًن يمبسػتبن...وٍ. يث

. گاًؽ  کاىم  يما ذ. خاًاَؾ  يه قذس ثب مه يس وشيداسٌ، ؿمب ا يضيس

 کىٍياص يجًد مىً م يه کٍ رسٌ ايا ثٍ ُؾ کىم.يوکشدوذ...ثخًا  تـج

ک يا اين اوگبس  ييع بد.يدسث يًٌ ايک ميؿکًفب ثـٍ.  يضيک چيکٍ 

اين خاابوم اوگاابس کااٍ  ي...يعذيااثش يمااتکااٍ اص ؿاابخٍ مىااً داؿاات 

ثذ .  ًٌيم ک تکٍ سا ثشداسٌ ََشَع کىٍ کٍ مه گل ثذ ،ي خًاػت يم

 ه مـبسکت کىىذٌ مشد(ي)دياصدَم "

َام  ، حابال دسدواب    دٌ يما ه کبسَب سا اوجب  يذ پشػتبس ايىيثج"

ه دسدٌ يا ا خًاثًوٍ يمداسٌ دسدؿً  ديوٍ يممبس چًن يث يَؼت. ...يع

ػًصن ثضواٍ   خًاد يم ي. پشػتبس يقتيىيشيثشاؽ ثٍ ؿ ؿٍ يمل يتجذ

ٍ ذ يوگبٌ ثکى آگٍ ٔ كاًست  ثا ثاٍ   يدسد کمتاش  کاىه  يما  يؾ، ..... ػا

ٔ خىاذد  يما ) ؿم يمقبً متًجٍ يوـًن ياسد کىه. مه دقيمش  ي(. ػا

بد ين صيمتمشکض کىٍ تب فـبس ػًصن ثٍ مشثذوـً  تًوٍ يمتب  کىٍ يم

وکـٍ.  ت وـٍ سوجيوؾ اريتب مش صوٍ يمآسي  ػًصن  تًوٍ يموـٍ تب 

ٔ  ىٍيآؾ ييجبيَىش ي ص ٍ  يما  يکٍ ػا ن سواج وکـاٍ.   يکاٍ ماش   کىا

 ػبل ػه( 14ه مـبسکت کىىذٌ مشد ثب يػًم)"

 :ثًدن يکياحؼبع  

اص ادساکابت ثشجؼاتٍ ُابَش     يکا يثًدن  يکيمومًن احؼبع 

ثاٍ   ثاًد.  ياص َىش پشػتبس کىىذگبن ؿشکتبت يف تجشثيدستًكؿذٌ 

ک تاه ياحاذ   يا  قتيدس حقمبس ي، پشػتبس ي ثدسمجمًّه مٔىب کٍ يا

ي  يکيمبس ي احؼبع وضديه احؼبع، متٔبقت تٔبمل ثب ثيَؼتىذ ي ا

مبسان، تٔبمل ثاب  يبوبت ثيل ثيجبد ؿذٌ ثًد. دس تحليا يثب ي يَمشاَ

 ش اؿبسٌ ؿذ:يص ثٍ ؿکل "مؤثشاستجبى  يثشقشاس"

شٌ. ... يا ذ دس حبل ػًصن صدن مه ممکىاٍ دسد  ثگ يىيخًة ثج"

اين عحِاٍ   ي. يعا کىٍ يممختلف حؼبع ثذن فشو  يثبالخشٌ جبَب

ثگاٍ کاٍ اين عحِاٍ اين دسد ي فشاماًؽ      خًاد يمثضوٍ  خًاد يمکٍ 

مه ديػات واذاس  تاً دسد     گٍ يمگٍ.. مثالً يىؾ قىـگٍ دي.... ايکى

خاًة   يٓاًم کاىم. يعا    ي  ػاًصوتً َا  . مه ديػات واذاس  يثکـ

کٍ مه دس  کىم  خًاد يمثٍ مه ي  دٌ يمح يه کٍ تًهي.. ايىجًسيا

مـابسکت کىىاذٌ    هي)َـتم"جبػت. يىؾ صيا کىٍ يمه کبسي يچشا ا

 صن مذدجً(

ه يا احتشا  دي ًشفاٍ جُات حاغ ا    يي حت "مبسياحتشا  ثٍ ث"

ٍ دس  تاًان  يمسا  يي َىش پشػتبس ييجبيص بت يا ثف تجشيتًكا  يال الثا

 متًجٍ ؿذ: کىىذگبن ؿشکت

ؼات  يَام و  يضي. چيـيم ييشايپز يىجب ياقٔبً اوگبس داسيتً ا"

 يؿمب چ". کىىذ يم ييشاياص تً پز يمبسٌ يعيک ثياوذاصٌ  يکٍ ثخًس

ماه   يىب ثشايا يگيـٍ دل آد . ميم ياكالً وگبٌ که چ"؟ذيخًاَ يم

 (يممـبسکت کىىذٌ مجتال ثٍ عًػ هيدياصدَم)".اوذ احتشا قبثل 

 يبدآيسيبن همه ياص مذدجً يکي ،"يکياحؼبع وضد"بن يدس ث

 بن کشد:يث گًوٍ هياخبًشات گزؿتٍ خًد 

 هيتاش  کيا وضد کاشد   يم. مه فکش کشد  يوممه اكالً احؼبع "

ه دسد سا تحمال  يا ي ا داد  يما فشد ثاٍ ماه اػات. دػتـاً فـابس      

 ػه( ػبل 68ه مـبسکت کىىذٌ صن ثب يبصدَمي)".......کشد  يم

کاٍ دس   يىکاٍ پشػاتبسان دس َىگابم   ياي "ًؽ کشدن خًدفشام"

ىىاذ ي ثاٍ   يمابسان سا ثج يذ مـاکالت ث يا ه حوًس داسواذ فقاي ثب  يثبع

ؿاشکت   بتيا تًجٍ وکىىذ اص تجشث خًد يؿخل ي يرَى يَب يوگشاو

 ثًد: يي َىش مشاقجت پشػتبس ييجبيبن صيدس ث کىىذ گبن

گزاؿاتم   ين ؿذ . يعا ياسؿذ مش يؿؾ مبٌ خًوذٌ ثًد  ثشا"

 ئىا يىبس. گفتم كال  خذاػت. سفتم ثب اقًامم ثگً ي ثخىذ کشد . ک

. ذ يا خىذ يما  ياعکا  ايمذ يممبمبوم کٍ  يمًاقْ دعم خًوٍ. يع يثشخ

پشػتبسَب َم دعُبؿًن خًوٍ.  يليىًٌس ثبؿٍ. خيذ َميپشػتبس َم ثب

تاً خًواٍ ي    راسواذ  يما ايوُاب   يخجش وذاسٌ. يع يچکغ اص دل کؼيَ

 آسوذ يموٍ،  َب يثٔو ي. يعکىىذ يمً ي ثخىذ ن ثگيىجب ثب مشيبن. ايم

 (ٍيًوذ کليه مـبسکت کىىذٌ مشد ثب پي)دَم"مبسػتبن........يتً ث

ل يا ٍ ثاٍ ؿاکل ر  يا ًواذ کل يبن ثاب پ يمذدجً اص يکيسا  "تيميكم"

 ف کشد:يتًك

ثُاؾ   يکاىه آد  احؼابع خاًث    يکً کٍ كذا مياػم کًچ "

ؾ يم پا يٍ ؿات کاٍ َماٍ خاًاة ثاًدن.... وـؼات      يدٌ... يدػت م

ه يا ؾ اييجبيسي......ص يٍ دي ػٍ ػبٓتيم.. يگٍ. ثٔذ حبفَ خًوذيَمذ

ه مـابسکت  ي)وُما "ک ثـام،.. يا مؾ وضديثًد کٍ اجبصٌ داد ثٍ حاش 

 (کىىذٌ صن

، دس "هيحوااًس پشػااتبسان دس ثاابع "بن، دس ياحؼاابع مااذدجً

ٍ  هيابثت يجًان مجتال ثٍ د يبص سا مذدجًيعحِبت مًسد و بن يا ث گًوا

 کشد:

ٍ  ن....يثاٍ ماش   صواه  يمأن ػش يم ي، يقتؿت يپشػتبسَب"  آگا

 ي. ما ؿٍ يمن افؼشدٌ يب چُبس ػبٓت ثُؾ ػش وضوىذ مشيػٍ  مثالً

ثب خىاذٌ   َب ( كجحمشاقجت ييجبيگٍ اوگبس فشامًؿم کشدن.... )َىش ي ص

ه ي)َفتما  "ي ؿت ثب ػاکًت ي ثاًدن اػات.    يي َمکبس يي ثب اوشط

 مـبسکت کىىذٌ مشد(

اص  يکي كًست ثٍسا  "يي َمذع يَمذسد" يمبسيث کىىذٌ ؿشکت

 ف کشد:يتًك يَىش پشػتبس ياكل يُبيظگيي

، َاب  يثٔوا دعؼاًصاوٍ تاش    ىميا ث يما کاٍ   ىٍيآؾ ييجبيَىش ي ص"

ٍ . ىميث يمسفتبسؿًن ي مشاقجتـًوً   ييجاب يگاٍ ماثالً ص  يواٍ کاٍ د   آگا

ٍ  يمکٍ آد   يه دعؼًصيوذاسن. َم يخبك ه ي)ؿـام "ثگاٍ......  تًوا

 (مـبسکت کىىذٌ مشد

 :فٍيفشاتش اص حذ يُ يتًاومىذتجلًس  

تًاومىااذ مشاقجاات  يپشػااتبس دس اجااشا " يؼااتگيؿب"مـاابَذٌ 

بن کشدواذ.  يا ثٍ ؿکل مکاشس ث  کىىذگبن ؿشکته سا يدس ثبع يپشػتبس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 13

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2099-fa.html


 شناسي هنر پرستاري: تجربه مددجويان در يک مطالعه پديده
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ق کٍ ثب تًجٍ ثاٍ  ي، دقيپشػتبس دس اوجب  مشاقجت حشفٍ ا يؼتگيؿب

ً ذيا شيگ يما ه ؿکل يج دس ثبعيبت پشػتبسان ثٍ تذسيتجشث  ي. ماذدج

بت خاًد،  يا بن تجشثيا بثات کاٍ َىشمىاذ َام ثاًد دس ث     يمجتال ثاٍ د 

 ياص َىاش مشاقجات پشػاتبس    يپشػتبسان سا ثخـ يحشفٍ ا يؼتگيؿب

 ي گفت: داوذ يم

ـاتش دقاتؾ   يشٌ ثيفـبس ثگ خًاػت يمکٍ  يخًة مثالً مًقٔ"

کٍ داسٌ. ثٍ اين سوا    يـٍ ي ثٍ اين وجويوٍ. ثٍ حبالت سيحيثٍ مش

ٍ يکٍ تً چٍ حبع کىٍ يموؾ يبل وگبٌ ثٍ مش. دمبؿٍ. ثُش حؿٍ چُشٌ

ؾ مؤثشتش يمبسيثُجًد ث يثشااصؽ ثٍ دکتش اسائٍ ثذٌ کٍ  يکٍ گضاسؿ

 (ه مـبسکت کىىذٌ مشدي)َفتم ".کىه يمدقت  يليثبؿٍ. آسٌ خ

ثاًدن،   يه ثابس ثؼاتش  يبن ثب ػبثقٍ چىاذ يگش اص مذدجًيد يکي

ٍ  هيا اق يا ح ي دقيتفبيت پشػاتبسان سا دس اوجاب  مشاقجات كاح      گًوا

 ف کشد:يتًك

 ـاتشٌ. يٍ مقذاس ُشافات کبسؿاًن ث  يَبؿًن  يامب خًة ثٔو"

اص خاًد   يلا يممکىاٍ خ  يضيب دس اثش چي يب دس اثش خؼتگي َب يثٔو

دفٍٔ ثٍ مه خًن  دي مه داؿتم. اولبفبً وٍ.. َب يثٔوض وکىىذ. امب يچ

كجح ثبمذاد ثبال ػاش  ثاًدن ي    ئىيـتش يي ث 1دادوذ کٍ تب ػبٓت 

 مـبسکت کىىذٌ( هي)ؿـم"ذ کشدوذ.يت ؿذمشاقج يليخ

ًواذ  يمبس ثاب پ يسا ث حيمشافجت كح يپشػتبسان دس اجشا "تُٔذ"

 ح کشد:يتـش گًوٍ هياٍ يکل

ىکاٍ  يت ي ايثٍ احؼبع مؼائًع  گشدٌ يثشمثبص  گم يم خًة ...."

ٍ  يم يه مبجشا. ػٔيتً ا ديوٍ يمخًدؿً مقلش  کىٍ يماحؼبع   کىا

 گاه  يما خًوؼاشدن.   يلا يًة خخ َب يثٔوْ ججشان ثکىٍ. يکٍ ػش

ه پشػاتبس  يا خاًة ا  يىً ثخًس. يعي. حبال اؿٍ يمخًة حبال دسػت 

ْ يػاش  يه حابعت يٍ َمچيه ثبؿٍ يب غمگياوگبس ؿشمىذٌ ؿذٌ ثبؿٍ 

ثاب دکتاش    يذن. َا يتالؽ خًدؿً کشد ثبالخشٌ اوقذس صحمات کـا  

کبسؽ يؿذٌ چ يىجًسين ايمش گفتىذ يم. کشدوذ يمكحجت  يتلفى

 ه مـبسکت کىىذٌ(يوُم) ."ثذن...  ييم. چٍ داسييکى

 يثاشا  يشيق عً  تقذيکٍ پغ اص تشخ کىىذگبن ؿشکتاص  يکي

ؾ اص يمشاقجات ثا  "ٍ کاشدٌ ثاًد دس خلاًف    يا پشػتبسان ثخؾ تُ

 ف کشد:يخبًشٌ خًد سا تًك گًوٍ هياپشػتبسان  "اوتِبس

ٍ يا پشػاتبس ثًدواذ.    ياقٔابً ً( ي يػ يپُؼت )ػ يَب ثچٍ ئىي"

ُ يا ىجًس ثبيثبؿٍ ا يىجًسياذ يثب يشاويپشػتبس ا فاٍ خاًدؽ   يذ ثاٍ ي

 کاشدن  يما مه ٓمال   يثشا فٍ خًدؿًنيىب ثبالتش اص يُيٓمل کىٍ. ا

ُ  ييکبسَب ماه اوجابمؾ    يثاشا  يوجًدواذ يعا   َاب  آنفاٍ  يثًد کاٍ ي

کٍ ثاشدوم اتابو ٓمال، ثاب  چىاذ وفشؿاًن        يمًقٔ ي. حتدادوذ يم

م تاً  مبن کشد ، آيسدوا يگٍ صايکٍ د يايمذوذ پـت اتبو ٓمل. مًقٔ

 ه مـبسکت کىىذٌ(ي)ايع" .ً َم، ايمذوذ.ي يػ يثخؾ ا

پشػاتبسان   "بديا كجش ي تحمل ص"دس خلًف  يا کىىذٌ ؿشکت

 گفت:

پشػتبسا ياقٔبً اُػًٌ كاجش ي تحملاه. چاًن     گم يمـٍ يمه َم"

 ىميا ث يما  ييضايٍ چيىجب يوم ايخًد  مش مه ..ؿه يمت يار يليخ

 يوا يٍ. اكاالً آد  مش وا يىم مشيوم ايب مه مشيخذا گم يمکٍ اكالً 

ٍ يا بدٌ.. ياين ًشف ص يوي. ايوقذس کٍ ؿذت مشسٌ يمبدؽ يخًدؽ 

 يجاب  يخًدتً ثزاس ي. ثٔذ يقتبدي يمؾ يثشا آد  پ يه حبعتيَمچ

ذن. َش سيص يد يويىجًس مشيچقذس ػختٍ کٍ ا يىيث يماين پشػتبسٌ 

کاٍ   يىا يث يما ثبَبؽ استجبى ثشقشاس کشدن. َش سيص ثشاؽ کبس کشدن. 

ؾ ييجاابيـااتشٌ. صيـااتشٌ. كااجشؽ اص تااً ث يملااؾ اص تااً ثاين تح

 ه مـبسکت کىىذٌ(ي)وُم"ىٍ.يَم

اص َىااش  يثخـاا ٓىااًان ثااٍسا  "مشاقجاات خالقبوااٍ" ييمااذدجً

 ف کشد:يش تًكيثٍ ؿکل ص يپشػتبس

ٍ ذ دس اين ثبؿاٍ.  يا ت ثبيا خالق يَش کابس " وجبؿاٍ کابس ساٌ    آگا

ک يا . ٌد يما کبسؿً خًة اوجب   ىٍيث يمک پشػتبس ي. حبالشٌيگ يوم

 يي کبسَب دٌ يمشين يت ثياص خًدؽ خالق يکيوٍ.  يىيث يمپشػتبس 

 بثت(يمـبسکت کىىذٌ مشد مجتال ثٍ د هيػًم)".دٌ يماوجب   يثُتش

دس  "قٍ پشػاتبسان يػال "ف يدس تًكا  بن،يگش اص مذدجًيد يکي

 ٍ کشد:يًن تـجيضيگشان تلًيسا ثٍ ثبص َب آنَىگب  مشاقجت، 

 کاىه  يما ًن کٍ ثُؾ محًل يضيلًگش تيٍ ثبصياص وِش مه مثل "

کاٍ اين   کىٍ يمتالؽ  يليفالن سفتبس ي فالن كحجتً ثکه ي ايوم خ

ه ؿکل اوجب  ثاذٌ  يجبتشيه ي صيکٍ اصؽ خًاػته سي ثٍ ثُتش يضيچ

مبسؿاً  يکاٍ ث  کىٍ يمذ ثبؿٍ ......تمب  تالؿـً يثب يىجًسيثٍ وِش  ا

جاب ثابص    َاب ٌ ىىاذ يثتب دسدل  کىه يمکبس  گشَبيثبص وگٍ داسٌ.... يساه

وکىٍ. پُاش سوا  وجبؿاٍ کاٍ      يوقــًخًة ثبص کٍ يگشي. ثبصکىه يم

دس ثخاؾ   يه مـابسکت کىىاذٌ صن ثؼاتش   ي)پىجم".ؿٍ يومػتبسٌ 

 (يجشاح

 يي گؼااتشدگ کىىااذگبن ؿااشکت يَااب يظگااييثحاا : تىااًّ 

ه مٌبعٔاٍ ثاٍ   يا ثشجؼاتٍ دس ا  يَب تيخلًكاص  يىيثبع يَب ييمح

ه ادساکبت خًد سا يبن دس ثبعيه مٌبعٍٔ مذدجًي. دس اىذيآ يمحؼبة 

ثذين  يمشاقجت پشػتبس يؿىبػ ييجبيصٍ َىش ي يمـتش  ثش پب ًًس ثٍ

ي مجبحثابت   َاب  وبمٍدس عغت  يف ياطٌ اياص اختالفبت دس تٔبس يرکش

 يش دس پشػاتبس يا اخ يَاب  ػبله دي ياطٌ دس يکٍ دس کبسثشد ا يفشاياو

ه پظيَؾ ثاٍ  يدس ا يف کشدوذ. َىش پشػتبسيمٌش  ؿذٌ اػت، تًك

ثاب حاغ    تاًؤ  ي آؿکبس،  يمٔىً ياص مشاقجت يرَى يفيتًك"ؿکل 

ه پشػتبس ي مذدجً کٍ مىجش ثٍ گـًدن ثاه  يث يثًدن ي َمذع يکي

ي آسامؾ دس مذدجً  يجبد احؼبع خـىًديثب ا يدسمبوذگ يثؼتُب

 يي ٓملکاشد  يىيثابع  ياص تًاومىاذ  يـه دسخـيخًاَذ ؿذ َمچى

 ف ؿذ.يتٔش "خالقبوٍ يختٍ ثب مشاقجتيفشاتش اص حذ، آم
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 رادمهر، ژيال عابدسعيدي طاهره اشک تراب، مريم
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آؿاکبس   َبيٍ يمب دسيناص  يکي "يرَى يفيتًك"ه مٌبعٍٔ يدس ا

 ي َىاش  ييجاب يصاص مابس  يث کىىاذگبن  ؿاشکت بت يا بن تجشثيدس ث ؿذٌ

فقاي تجشثاٍ، اماب     يَىاش سا اص عحابٍ فلؼاف    ييًيا د ثًد. يپشػتبس

ف کشد. دس فلؼافٍ گابدامش صثابن،    يتًك يشيسا تجشثٍ تفؼگبدامشآن 

 ييًيا ىکاٍ د ياػات. ثاب ا   يشيي ياػٌٍ تجشثٍ تفؼ ياكل ٍيمب دسين

صثابن كاحجت    ذيگً يمامب گبدامش  کىذ يممٔتقذ اػت َىش كحجت 

گابدامش   ي ييًيا اص َاش دي فلؼافٍ د   تًاوذ يم ي. ٓلم پشػتبسکىذ يم

بت( ي تجشثاٍ ي  يا ىيٓ) ييًيا ده احؼبػبت ي تًجٍ ياستجبى ث ئىي

دس  يپشػاتبس  َىاش  (.22گبدامش، ػًد ثجشد ) يشيه صثبن تفؼيَمچى

َمشاٌ ثب  يمًاسد، استجبً يبسيثؼ ه پظيَؾ دسيبن ؿذٌ ايبت ثيتجشث

ي اوتخابة   َاب  دػات ، طػات  يٓالئم كاًست  کبسثشد عمغ، ته كذا،

ه ي. ثىابثشا کاشد  يممبس فقي آن سا احؼبع يمىبػت کلمبت ثًد کٍ ث

اوجب   ييب گفت ي گًيثذين کال  ي  َب مشاقجته يمًاسد ا يبسيدس ثؼ

دس خلاًف   بنيمختبس .ؿًوذ يومچ جب گضاسؽ ي ثجت يي دس َ ؿذٌ

ٍ اص  يکا يدس  متفبيت افشاد کٍ  ه يا آؿاکبس ؿاذٌ دس ا   يَاب  خًؿا

 ي َىاش  ييجاب يىىاذٌ ص ک  ىىذٌ ي ادسايدس ث": ؼذيوً يمپظيَؾ ثًد 

آن ؿاًد.   يبثيي اسص  ثٍ دسيجًد داؿتٍ ثبؿذ تب قبدس  يٌيذ ؿشايثب

رَاه   يق، آصاديا ي ؿابمل احؼابع دق  يه ؿاشا يا ا ياص جُت سياو

دس ياقاْ   ي َىاش  ييجبيدس  ص (.11) "ـٍ اػتييٓبدت ثٍ تإمل ياوذ

ي اص  کىاذ  يما بن فاشد ي مًهاًّ اؿابسٌ    يا م استجابى  يثٍ يجًد وًٓ

ٍ  يياصآوجاب ي  شديا گ يممىـبء افشاد  يي رَى يؿخل يَب تيايعً  کا

 يثاش جاب   يثش ادساکبت اوؼبن اثاشات مُما   يي اجتمبٓ يًٓامل سياو

 ي َىش ييجبيص .ض مًثشوذيو ي َىش ييجبيگزاسوذ، دس احؼبع اي اص ص يم

 يآن سا ثاٍ خاًث   تاًان  يوما اػت کاٍ   يک مفًُ  اوتضآي يپشػتبس

ض ممکه اػت مـبثٍ وجبؿذ. يدس  افشاد اص آن و يف کشد ي حتيتًك

 يآن ثاشا  يىيي قوبيت ثابع اؿتشاکبت  يي، ؿىبػبيامب ؿىبخت همى

 .اػت يثُتش، اعضام ياوجب  پشػتبس

 يوماًد  كًست ثٍت آؿکبس ي، مٔىًکىىذگبن ؿشکتبت يدس تجشث

مبسان، تًجٍ يت دادن ثٍ ثي، اَميپب ، ثًاػٌٍ وًٓذيػت ياص فٌشت

ذٌ ي اُُابس  يکٍ دس سفتبس ي ثشخًسد پؼىذ يىيثٍ ثبيسَب ي آتقبدات د

ف ؿذ. ؿًاَذ يقبثل دس  اػت تٔشپشػتبس، مـًُد ي  يمحجت ياقٔ

ٍ  هيا ا َب فشَى کٍ دس تمب   دَذ يموـبن  ً  يسفتبسَاب  گًوا  يمٔىا

بت يمٔتقذ اػت کٍ اخالق (1828) تليعف ؿذوذ. يجب تًكيـٍ صيَم

جاذا   يمشاقجت پشػتبس ييجبيَىش ي صف ياص تٔبس تًان يومسا  يؼتيص

 (.11ؿاًد ) ُابَش   يب ٓماًم يا ثٍ ؿکل خابف ي   تًاوذ يم کٍ ومًد

اص اثٔابد مُام دس    يکا يه پظيَؾ ثٍ يهاً   يدس ا کىىذگبن ؿشکت

سا ثٍ ؿکل تًجٍ ثٍ ثبيسَب ي آتقبدات  يي َىش پشػتبس ييجبيدس  ص

مابسان،  يث يف کشدوذ. تًجٍ ثٍ ثبيسَب ي آتقبدات مازَج يتًك يىيد

 تًاواذ  يم يمبسيث يي مىف يل مًاجٍُ آوبن ثب اثشات سياويهمه تؼُ

ه مًجات  يَمچىا  يذ ثٍ صوذگيؾ اميضاي اف يثبٓ  کبَؾ افؼشدگ

ىذ دس سياثي آوبن ثب پشػتبسان ؿًد. يک احؼبع عزت ي خًؿبيثشيص 

ج مٌبعٔاٍ خاًد ثاٍ    ياسائاٍ وتاب   ( دس1888ي َمکبسان ) 2ذػًنيداي

ي  يمبسان ي تًجاٍ کبسکىابن ثُذاؿات   يث يىين ديفشا يت اجشاياَم

 يىا ين ديفاشا  يه اجشايه مؼئلٍ اؿبسٌ کشدوذ. َمچىيثٍ ا يدسمبو

دس  کشدواذ  يماكشاس  يت داؿت کٍ حتيمبسان اَميه ثيا يآوقذس ثشا

ثٍ آوبن کمتش خًاة آيس دادٌ ؿاًد تاب ثتًاوىاذ     يآخش صوذگ يسيصَب

ًػتٍ دس خلًف يپ ًًس ثٍ ي(. مٌبعٔبت گؼتشدٌ ا14ثخًاوىذ )ومبص 

ً يتإث اي ثاب   يمابس ي ػابصگبس  يت ي مازَت دس سؿاذ ث  يا ش مثجات مٔى

ثاب َاذف    يماذاخالت مشاقجتا   ي. ًشاحا اوجب  گشفتٍ اػات  يمبسيث

مابسان تًػاي پشػاتبسان دس    يث يي مازَج  يىا يد يبصَاب يثشآيسدن و

ه مٌبعٔابت ماًسد   يا ج ايوتاب  يدس ساػتب تًاوذ يم يىيثبع يَب ٓشكٍ

 تًجٍ ياقْ ؿًد.

پشػااتبسان دس  ييپااظيَؾ ثااٍ تًاوااب هياادس ا کىىااذگبن ؿااشکت

َىاش   بتـابن اص يبن تجشثيا دس ث "يدسمبواذگ  يَاب  ثؼت ثهگـًدن "

سا  يپشػاتبس  يض َؼاتٍ اكال  يچبعيمشاقجت پشػتبسان اؿبسٌ کشدوذ. م

ب پىُابن ي فشاتاش اص اختشآابت ي    يا مشاقجت قبثل مـبَذٌ  َىش ؿفب ي

 ييي جاذا  يهاشيس  يکٍ َمًاسٌ دس کال پشػاتبس   يـشفت فىبيسيپ

ىا  پشػاتبسان مابَش سا تًاواب دس     ي(. گشامل21داوذ ) يمش اػت، يوبپز

جابد  يي ا يثُجًد ػالمت سيحا  مبسان،يث يَب تىؾکمک ثٍ کبَؾ 

ت دس َىگاب  دسد ي  يميي كم داوذ يمت يي امى يک احؼبع ساحتي

دس تجشثاٍ َىاش    ياكال  يَب مومًناص  يکي ٓىًان ثٍمبسان سا يسوج ث

 ييتًاوااب (.15کىااذ ) يمااظٌ گااضاسؽ يااي يَااب ثخااؾدس  يپشػااتبس

ٍ  مبسانيکبَؾ دسد ي سوج ث پشػتبسان دس  بتيا بن سيايا دس ث يقاذس  ثا

ي  ه مٌبعٍٔ ثشجؼتٍ ثًد کٍ ثٍ وِاش متاشادف  يدس ا کىىذگبن ؿشکت

اػت  يه دس حبعيي ا ثبؿذ يمشاقجت پشػتبس ييجبيصَىش ي ختٍ ثب يآم

ه مًهاًّ اؿابسٌ وـاذٌ    يا ثٍ ا يف کبسپش اص َىش پشػتبسيکٍ دس تٔش

اص  يکا ي َاب  فشَىا  ـتش يچُشٌ آساػتٍ ي ؿبد پشػتبسان دس ث اػت.

اػات کاٍ دس    يحوًس دس حشفٍ پشػاتبس  اوتخبة ي تذاي  يبسَبيمٔ

 مبسان ثًد.يض کبوًن تًجٍ ثيه مٌبعٍٔ ويا

بت يااکااٍ ثااش اػاابع تجشث "ثااًدن يکااياحؼاابع "مواامًن 

ل يم تـکيثٍ مفبَ کٍ ثًد يًجقبتُبَش ؿذ ؿبمل  کىىذگبن ؿشکت

 .ؿااًد يماادادٌ  يبدياات صياااَم يدس آمااًصؽ پشػااتبس دَىااذٌ آن

ٍ اگاش پشػاتبسان فقاي    مٔتقذ ثًدوذ کا  کىىذگبن ؿشکتاص  يبسيثؼ

 يب حتا يا ک ي يا اص افاشاد وضد  يکا يمابس،  يث يتلًس کىىذ کٍ ثٍ جاب 

ه يا ه صمبن ايثًدوذ، دس ا يمبسػتبن ثؼتشيتخت ث يخًدؿبن ثش سي

بثاذ.  ي يتجلا  يخبكا  يمشاقجتا  يَمشاٌ ثب سفتبسَب تًاوذ يماحؼبع 

ـاٍ  يمابس َم يپشػاتبس ي َام ث   يآن َم ثاشا  يبد آيسيکٍ  يا تجشثٍ

ه سفتبسَاب خًاَاذ ثاًد ي تاب     يا ا ييجاب يشاٌ ثب دس  صىذ ي َميخًؿب

                                                 
1 - Davidson 
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 ئىا ي. دس  دي جبوجٍ، مبوذ يم يدس رَىـبن ثبق يًًالو يَب مذت

، فُماذ  يممبس پشػتبس سا يي َم ث فُمذ يممبس سا يىکٍ َم پشػتبس ثيا

ثٍ آن اؿبسٌ کشدوذ. مًوت ي  کىىذگبن ؿشکت يثًد کٍ ثشخ يفيتًك

گاش اص  يد يبسي( ي ثؼا 2997)2يه الفشتا ي( َمچىا 1889ًص )يَبسگش

 يمابس سا اص اجاضا  يت ثٍ ثيحؼبػ ي يي دعؼًص يَمذع وِشان كبحت

 ىا  يگشامل .(17 ي 16داوىاذ )  يما  يمشاقجت پشػاتبس  ييجبيَىش ي ص

خااًد سا دس تجشثااٍ َىااش  ياكاال يَاابٍ ياامب دسيناص  يکااي( 1884)

 ٍيا مب دسين. کىاذ  يمبن يث« هيحوًس مذاي  پشػتبس ثش ثبع» يپشػتبس

ض دالعات ثاش   يا و يي ؿىبػاي  پذياذٌ دس مٌبعٍٔ  "يگشيص دا يآگبَ"

ه يا دس ا .(15داسد )مابس  يه پشػاتبس ي ث يثاًدن ثا   يکا يحغ  جبديا

ٍ  يوـبن داد کٍ َماذع  َب بفتٍيپظيَؾ  اص ادسا   يثخـا  ٓىاًان  ثا

ه دس يا اػات ي ا  يبن اص َىاش مشاقجات پشػاتبس   يپشػتبسان ي مذدجً

ک يا  ٓىاًان ٍ ثا ه ثخاؾ  يف خًد ثٍ اياػت کٍ کبسپش دس تٔش يحبع

قات  يدس حقداؿات.   يبديا ص ذيتإک، يمفًُ  متشادف ثب َىش پشػتبس

سواج   يک اوؼبن ي احتاشا  ثاشا  يثٍ سوج  يپبػخ يي َمذع يدعؼًص

داسد  يچشا جبمٍٔ اص پشػتبسان اوتِبس دعؼاًص  ىکٍيايػت ي ا يدسيو

 استجبى داسد. يپشػتبس يي حشفٍ ا يمزَج يَب ـٍيسثٍ  احتمبالً

تجلاًس   "ي تُٔاذ کاٍ دس موامًن    يؼتگيؿب كًست ثٍ يخجشگ

ُ   يتًاومىذ ٍ يفشاتاش اص حاذ ي شواذٌ اثٔابد   يآؿاکبس ؿاذ دس ثشگ   " فا

بت صواذٌ  يا ف تجشثيَىگاب  تًكا   دس ياص مشاقجات پشػاتبس   ئييػ

َىاش  مٔتقاذ اػات    1بنيا مشاقجت ثاًد. س  ييجبياص ص کىىذگبن ؿشکت

َ يختٍ ؿذٌ اػت. ايثب داوؾ آم يپشػتبس ت يا ه کٍ پشػتبسان ثاب مب

ش يآن سا دس  کاشدٌ ي تفؼا   يآؿاىب ثاًدٌ، مٔىاب    يىيثابع  يًيػىبس

ف ي يتًكدس  يت داؿتٍ ثبؿىذ. ييج آن دس آن مًقٔياص وتب يمٌلًث

« تًاومىاذ  يپشػاتبس » ياكال  ياطٌثٍ دي  يپشػتبسمشاقجت بن َىش يث

« چـم ديگبوٍ»مبس سا حغ کىذ. يذ ثي(. پشػتبس ثب18کىذ ) يماؿبسٌ 

ض اص آن يىيمابوتضسي ي مبػاتشيگ   اػت کٍ ياكٌالح« چـم قلت»ب ي

مـابَذٌ   ئىيچـم ديگبوٍ  .ثشد يمثکبس  يه تًاومىذيف ايدس تًك

ه يا (. دس ا19) يحؼق يثٍ ؿکل ًَؿمىذاوٍ ي َم ثٍ ًش َم قيدق

ٍ  کىىاذگبن  ؿاشکت مٌبعٍٔ،  ٍ  تيا خالق ثا َىاش   اص يثخـا  ٓىاًان  ثا

: ؼاذ يوً يمکبوت -ىفگلذيف .کشدوذ اؿبسٌ بت خًديدس تجشث يپشػتبس

ػتبسان متخلق ثش کىتشل اثُبمبت ثًدٌ ي ثب جابعؾ َاب ػاش ي    پش"

ي قبدس ثٍ حل مـکالت ثٍ ؿکل محتبًبواٍ ي خالقبواٍ دس    کبس داسوذ

بوابت  يث ه پاظيَؾ يا دس ا يجاًد  هيثبا(. 28َؼتىذ )مًاسد مـکً  

 يقجلا  يَاب ٍ يا مب دسينبت يوؼجت ثٍ تجشثت يتجشثٍ خالقمشثًى ثٍ 

کاٍ آوچاٍ َىاش     ثبؿاذ  هيا ا ليا ذ دعيؿب ي گش، کمتش مـبَذٌ ؿذيد

ٓ يا کىىذگبن ؿشکتسا دس رَه  يپشػتبس  کاشد  يما  يه مٌبعٍٔ تاذا

ه تجشثٍ کشدٌ ثًدوذ ي يدس ثبع يياقٔ ًًس ثٍ َب آنثًد کٍ  ييذادَبيسي

                                                 
1- Lafferty 
2 Ryan 

ثٍ آن  فياص تٔبس يبسيکٍ دس ثؼ سا يت پشػتبسيخالق تجشثٍ احتمبالً

 کمتش داؿتىذ. تًجٍ خبف ؿذٌ اػت،

بن يا بت ثيا ه پاظيَؾ دس قبعات تجشث  يا يَب بفتٍي: يشيگ جٍيوت

َىش مشاقجت سا کٍ َمشاٌ ثب تجشثٍ  يمشاقجت يؿذٌ، تًاوؼتىذ سفتبسَب

 سػاذ  يما . ثٍ وِاش  ىذيومب ييؿىبػب ،ثًدبن يمذدجً يثشا يپشػتبس

 يف وِاش يا ک تٔشيا  ه مفُاً  ياص ا وِشان كبحتاص  يبسيف ثؼيتٔش

ف اسائاٍ  يا اػت کٍ تٔش يه دس حبعيي ا يبتيف ٓمليک تٔشيثبؿذ تب 

اػت کٍ  يتمب  کؼبو يه پظيَؾ ياهح ي قبثل دس  ثشايؿذٌ دس ا

ت، يَمچًن مٔىً يميبت مًاجٍُ ؿذوذ. تًجٍ ثٍ مفبَيه تجشثيثب ا

مبس، كجش ي يث يمبسان، آسامؾ ي خـىًديث يىيد يآتقبدات ي ثبيسَب

ؾ يه پظيَؾ ثيف اسائٍ ؿذٌ دس ايدس تٔش يتحمل، ٓـق ي دعجؼتگ

ت کاٍ دس  يخالق يپشػتبسان ي حت يي مُبست يکيتکى يَب مشاقجتاص 

 يمشاقجات پشػاتبس   ييجبيه اص مفًُ  َىش ي صيف متخللياکثش تٔبس

ه پاظيَؾ  يج اي. وتبؿًد يمثٍ آن تًجٍ خبف ؿذٌ اػت، مـبَذٌ 

سا دس مفُاً  َىاش    وگاش  يکلک مشاقجت ياص  يىکٍ ؿًاَذيٓاليٌ ثش ا

ختبس اص ک ػاب يا ه تًاوؼات  يدس ثشداؿات َمچىا   يمشاقجت پشػتبس

متفاابيت اص  يفاايسا کااٍ اص عحاابٍ ک يدس پشػااتبس يىيمشاقجاات ثاابع

سا  يجبمْ تش فيتٔشوـبن دَذ ي  مٔمًل اػت يپضؿک يَب مشاقجت

 اسائٍ دَذ. ياص حشفٍ پشػتبس

مشاقجاات  ييجاابيه مٌبعٔااٍ دس  َىااش ي صياادس ا ـااىُبدات:يپ

 کىىاذگبن  ؿاشکت بت يا ف تجشثياص تًكا  يجاٍ ا يتىُاب وت  يپشػتبس

ذ تًجاٍ کاشد   يثب اػت ي يرَى يمفًُم ييجبيص هيامب ا مذدجً ثًد.

ثش اػبع ادساکبت  ه پشػتبسان َؼتىذ کٍ مشاقجت سايت ايکٍ دس وُب

ديگبوٍ دس تجشثٍ  يَب يثشسػه عضي  اوجب  ي. ثىبثشادَىذ يمخًد اسائٍ 

دس  َاب  تفبيتي  َب ؿجبَته ييمبسان جُت تٔيمـتش  پشػتبسان ي ث

 يَب ييمحدس  يبوٍ َىش مشاقجت پشػتبسيه ياهح تش ي ياقْ گشاييتج

ثاٍ محان    کىىاذ  يمـىُبد ي. پظيَـگشان پؿًد يماحؼبع  يىيثبع

ٓ  َاب  مشاقجات ه واًّ  يا يبتيف ٓمليه ي تٔشييتج  تيا ىي، جُات ثاٍ 

مٔتجش  ياثضاس يض دس خلًف ًشاحيو ي، مٌبعٔبتَب آنذن اسائٍ يکـ

 ، اوجب  ؿًد.َب مشاقجته وًّ يا يبثيدس اسص

 

ً يا کٍ اصکل داوىذ يمثش خًد الص   پظيَـگشان کاٍ   يبويٍ ماذدج

ت يشيه مذيک ؿذوذ َمچىيىٍ ثب مب ؿشيه صميبت خًد سا دس ايتجشث

اًَاص،  ؿبپًس يجىذدصفًل،  يٓلً  پضؿک يَب داوـگبٌ يمشاکض دسمبو

ه يا ا يماک دس اجاشا  جُات ک  يش مشاکض دسمبويي ػب يذ ثُـتيؿُ

بن وبماٍ  يا اص پب يه مٌبعٍٔ ثخـيىذ. ايومب يپظيَؾ تـکش ي قذسداو

داوـگبٌ ٓلً   اعملل هيثؼىذٌ مؼئًل دس ؿٔجٍ يوً يپشػتبس يدکتش

دکتاش ًابَشٌ اؿاک تاشاة      يثاب ػشپشػات   يذ ثُـات يؿُ يپضؿک
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 اوجب  گشفت. 2191-2-86-22861ثب کذ  يًش  پظيَـک يا اص  يه داوـاگبٌ دس قبعات ثخـا   يا يت مبعيکٍ ثب حمب ثبؿذ يم
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Abstract 
Background & Aim: Unfortunately, despite the emphasis of documents and contemporary theories on 

the belief that nursing is a science and an art in care, a review of published studies shows that only the 

nursing science has developed.  Many experts believe that by recognizing and perceiving this concept 

the clinical field can develop aesthetic knowledge in the education of nursing students. Since there are 

no studies to explain perception of nursing art in Iranian nursing culture, so this research was 

conducted to explain the clients' perception of nursing art .  

Materials & Method: This study was an interpretative phenomenological research. Unstructured 

interviews were used to gather the data. Participants in this study were 12 hospitalized clients that 

were purposefully selected. Their experiences were analyzed using Van Manen’s hermeneutic 

phenomenological framework. 

Results: 13 clusters and five main themes were derived after thematic analysis of the phenomenon of 

nursing art. Emerged themes were: subjective description, overt spirituality, opening desperate 

impasse, unity of feeling and manifestation of capabilities beyond duty. 

Conclusion: Emerged themes of clients' perception from nursing art involved holistic care behaviors 

in the current literature on nursing with an emphasis on spirituality and skill. By identifying these 

behaviors, we can help nurses provide better care and respond to the realistic expectations of their 

patients.  

Keywords: Nursing care; Holistic Nursing; Qualitative Research 
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