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یونانیاز کلمه  یهمدل شهیر pathos رنج و شور  یبه معنا

 یشناختبطور عمده  یمفهوم یاست. همدل اقیو اشت

 یهادگاهیو د ق،یعال ات،ی( است که فهم تجربیاحساس)فرا

فهم را در بر  نیبه اشتراک گذاشتن ا تیو ظرف یگرید

 .ردیگیم

 یرا از دو مفهوم همدرد آن دیبا یبهتر همدل افتنیدر یبرا

(sympathyو دلسوز )ی (pityتفک  )کرد. در ارتباط  کی

است که  ماریترحم پزشک به ب ،یدلسوز ماریپزشک و ب

و انفکاک ارتباط او با پزشک  ماریموجب احساس حقارت ب

 یارا به گونه ماریپزشک احساسات ب ،ی. در همدردشودیم

سبب  نیخود در رنج است که ا ییکه گو کندیتجربه م

مناسب  ینیبال یریگمیپزشک و مانع تصم یفرسودگ

 یواالتر و کارآمدتر از همدرد یاحساس ی. اما همدلشودیم

درک  نیکه پزشک در ع یااست، به گونه یو دلسوز

 نی. به اکندیآن را به درون خود منتقل نم ماریاحساسات ب

باعث بهبود روابط خود با  ماریب زبا حفظ فاصله ا قیطر

در  ی. همدلشودیاو م تیو فهم بهتر وضع ماریب

مانند  یاثرات مثبت جادیسبب ا تواندیم ینیبال یهامراقبت

 زانیو کاهش م مار،یب یاز سو ترشیب رشیو پذ تیرضا

 شود. یپزشک یها و خطاهامراقبت ینهیهز ات،یشکا

با  یهمدل تیبا قابل یپزشکان تیتوجه به نکات فوق، ترب با

است و در  یآموزش یهابرنامه یاز اهداف اصل یکی ماریب

 ی. براردیگیمورد توجه قرارم یپزشک انیدانشجو یابیارز

( AAMC) کایآمر یپزشک یهانمونه، انجمن دانشکده

 یکه با همدل کندیدوست منوع یپزشکان تیبه ترب هیتوص

 خود مراقبت کنند. مارانیاز ب

 نیبر ا نیاز محقق یانکته اشاره کرد که عده نیبه ا دیبا

 یاست که به آسان یفرد یاصهیخص یباورند که همدل

اعتقاد دارند که  گرید یا. در مقابل، عدهستین یاددادنی

مند هدف یآموزش یهاتیفعال قیاز طر توانیرا م یهمدل

 اارتق یآثار هنر دنیو شن دنیو د ،یمانند مطالعه متون ادب

 .داد
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