
Supplementary materials: Empathy scale-JSPE (Jefferson Scale of Physician Empathy) in Persian 

 ( Empathy )  همدلی رپسشنامه

کامالً  سواالت ردیف

 موافق

کامالً  مخالف بی نظر موافق

 مخالف

      ارتباط شخصی قوی بین بیمار و همراهانش بر روی روش درمانی من تاثیری ندارد. 1

      در صورتی که بیمار متوجه حس همدلی من  شود احساس بهتری می کند. 2

      برای من مشکل است تا محیط پیرامون خود را از دریچه چشم بیمارم ببینم. 3

داشتتتن زبان مشتتتر  با بیمار و برقراری ارتباط کبمی با وی در ایراد رابثه م بت  4

 بین بیمار و پزشک بسیار مهم است.

     

پزشکی و جراحی بر روی وی به نظر من همدلی با بیمار سبب تاثیر بیشتر درمانهای  5

 می شود.

     

برای من مشتکل استت که ویت یت  از آنرایی که انستانها با هم متااو  می باشتند 6

 بیماری بیمارم را در  کنم. 

     

      دانستن احساس بیمار و همراهانش تاثیر بر روند درمانی ایشان ندارد. 7

      توجه به ترارب شخصی بیمار هیچگونه تاثیری بر روند درمانی آنها ندارد.  8

      نم خودم را به جای آنها می گذارم.من در هنگام درمان بیمارا 9

سخ به درمان آنها  10 شان ارزش قائل بوده و این امر در پا سات سا بیماران برای در  اح

 موثر می باشد

     

شکی و جراحی بر طرف  11 ستیی با درمانهای پز شکب  بیمار تنها بای ود و همدلی شم

 جایگاهی در درمان بیماران ندارد.

     

از بیماران در رابثه با زندگی شتتخصتتی آنها در در  مشتتکب  آنها تاثیری پرستتش  12

 ندارد .

     

من ستت ی می کنم از طریت توجه به بیمارگ گوش دادن به حراها و توجه به اامالش  13

 آنچه را در اکر او می گذرد را متوجه شوم.

     

      رمان بیماران ندارد.من مت قدم که همدلی با بیمار هیچگونه جایگاهی در روند د 14

      همدلی نوای مهار  درمانی بوده و سبب محدودیت درمان نمی شود. 15

      یک جز مهم در ایراد ارتباط با بیمارگ همدلی با بیمار و بستگانش می باشد. 16

زیرا این مویوع در روند درمانی آنها موثر  گمن س ی می کنم شبیه بیمارانم اکرکنم 17

 است.

     

من ستت ی می کنم تا در هنگام گراتن تاریخچه و بررستتی ویتت یت ستتبمت بیمار  18

 هیچگونه احساس همدلی با وی نداشتم باشم.   

     



      من از مثال ه کتب و مراجع غیر رشته ام و کتب هنری لذ  نمی برم. 19

      های پزشکی می باشد. که همدلی اامل مهمی در درمانمن م تقدم  20

 

 


