واژهنامه توصیفی
همدلی Empathy
مینو یغمایی

*

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /فروردين 1401؛ 53 :)9(22

ریشه همدلی از کلمه یونانی  pathosبه معنای رنج و شور

بیمار و فهم بهتر وضعیت او میشود .همدلی در

و اشتیاق است .همدلی مفهومی بطور عمده شناختی

مراقبتهای بالینی میتواند سبب ایجاد اثرات مثبتی مانند

(فرااحساسی) است که فهم تجربیات ،عالیق ،و دیدگاههای

رضایت و پذیرش بیشتر از سوی بیمار ،و کاهش میزان

دیگری و ظرفیت به اشتراک گذاشتن این فهم را در بر

شکایات ،هزینهی مراقبتها و خطاهای پزشکی شود.

میگیرد.

با توجه به نکات فوق ،تربیت پزشکانی با قابلیت همدلی با

برای دریافتن بهتر همدلی باید آن را از دو مفهوم همدردی

بیمار یکی از اهداف اصلی برنامههای آموزشی است و در

( )sympathyو دلسوزی ( )pityتفکیک کرد .در ارتباط

ارزیابی دانشجویان پزشکی مورد توجه قرارمیگیرد .برای

پزشک و بیمار دلسوزی ،ترحم پزشک به بیمار است که

نمونه ،انجمن دانشکدههای پزشکی آمریکا ()AAMC

موجب احساس حقارت بیمار و انفکاک ارتباط او با پزشک

توصیه به تربیت پزشکانی نوعدوست میکند که با همدلی

میشود .در همدردی ،پزشک احساسات بیمار را به گونهای

از بیماران خود مراقبت کنند.

تجربه میکند که گویی خود در رنج است که این سبب

باید به این نکته اشاره کرد که عدهای از محققین بر این

فرسودگی پزشک و مانع تصمیمگیری بالینی مناسب

باورند که همدلی خصیصهای فردی است که به آسانی

میشود .اما همدلی احساسی واالتر و کارآمدتر از همدردی

یاددادنی نیست .در مقابل ،عدهای دیگر اعتقاد دارند که

و دلسوزی است ،به گونهای که پزشک در عین درک

همدلی را میتوان از طریق فعالیتهای آموزشی هدفمند

احساسات بیمار آن را به درون خود منتقل نمیکند .به این

مانند مطالعه متون ادبی ،و دیدن و شنیدن آثار هنری ارتقا

طریق با حفظ فاصله از بیمار باعث بهبود روابط خود با

داد.
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