عفو و بازبيني نقش آن در رفتارهاي مراقبت گرايانه
پرستاران و سالمت رواني ـ بدني
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چکیده

رعايت حقوق بيمار در عرصه خدمات سالمت ،نقش مهمي در بهبود و تنظيم رابطه
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پرستار ـ بيمار ايفا ميکند و در مديريت نظام سالمت از اهميت بااليي برخوردار است.
کيفيت مراقبت سالمت و بهبود خدمات ،ويژگيهاي اصلي در تمايز بين سازمانهاي
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مراقبت بهداشتي هستند .پرستاران نقش مهمي در مراقبت از بيماران به عهده دارند .عفو،
با حوزه پزشکي و پرستاري ارتباط دارد و داراي کاربردهاي گوناگوني در سالمت و
بهزيستي روانشناختي بيماران و پرستاران است .پژوهش حاضر با هدف بازبيني نقش
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عفو در سالمت بدني و رواني و تعامالت پرستار ـ بيمار انجام شد.
پژوهش حاضر مطالعهاي مروري است که اطالعات مورد نياز آن از پايگاههاي

c
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اطالعاتي ،Francis ،Taylor & ،Sage ،Springer ،Oxford journal ،Science direct
 Google scholarجمعآوري شد .معيارهاي اصلي جهت ورود ،متون منتشرشده به زبان
انگليسي در محدوده سالهاي  1891تا  3112ميالدي بود .جهت جستجو از کليد واژههاي

A

 Mental and physical health ،Nursing ،Forgiveness ،Medical practiceدر عنوان
متون استفاده گرديد که طي آن تعداد  11مقاله بازيابي شدند و مورد مرور قرار گرفتند.

نتايج تحقيق نشان داد عفو نقش مهمي در افزايش سالمت فيزيکي و رواني
پرستاران و همچنين بهبود روابط پرستار ـ بيمار و تعامل با پزشکان در مراکز درماني
دارد .بيماران اغلب عدم عفو را درباره پزشکاني که تصميمات و گاهي اشتباهات آنها

 .1دکتراي روانشناسي عمومي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران،
ايران( .نويسنده مسؤول)
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منجر به آسيبديدن بيمار و رنج خانواده آنها ميشود ،نشان ميدهند .بيماراني که افراد
متخلف را مورد عفو قرار ميدهند ،کاهش در ميزان اضطراب ،افسردگي و خشم را
گزارش ميدهند .همچنين عفو به حفظ سالمت روان مثبت آنها کمک کرده و عوامل
خطرساز در ايجاد بيماريهاي رواني مزمن را کاهش ميدهد.
يافتههاي اين مطالعه حاکي از اهميت نقش متغير عفو در موقعيتهاي باليني ،و

عفو و بازبينی نقش آن در رفتارهاي مراقبتگرايانه پرستاران و سالمت روانی ـ بدنی

D
I

لزوم توجه به اين عامل در آموزش پرستاران به عنوان اعضاي اصلي تيم مراقبتِ پزشکي
ميباشد.
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واژگان کلیدی

o
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پرستاري ،عفو ،سالمت بدني و رواني ،اقدامات پزشکي
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مقدمه
پرستاري به عنوان حرفهاي استرسزا و طاقتفرسا شناخته ميشود (جونز و

جانسون 3111 ،م.؛ واتسون و همکاران 3119 ،م .).تحقيقات گذشته ،سطوح بااليي از
استرس شغلي را که به وسيله پرستاران تجربه ميشود و موجب احساس نابسندگي،
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عدم اعتماد به نفس ،حرمت خود پايين ،تحريکپذيري ،افسردگي ،اختالالت
بدني ،مشکالت خواب و فرسودگي شغلي ميشوند ،گزارش کردهاند (واتسون و
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1

همکاران3119 ،م.؛ مک کولوق و ويت ويليت 3113 ،م .).عفو در حوزه پزشکي و
پرستاري کاربردهاي گوناگوني دارد .ميتوان گفت عفو داراي تلويحات مهمي در
با مداخالت کوتاهمدت در آنها افزايش داد .عفو ميتواند پاسخ احتمالي در
افرادي باشد که به وسيله اشتباهات پزشکي آسيب ديدهاند يا براي پرستاران و
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پزشکان هنگامي که آنها رنجيده ميشوند يا با آنها با بياحترامي رفتار ميشود
يا توسط بيماران مورد شکايت قرار ميگيرند ،به دليل اينکه پزشکان نتوانستهاند
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درمان مؤثر ،سريع و غير واقعبينانه را به آنها پيشنهاد کنند (مک کولوق و ويت

ويليت 3113 ،م .).تحقيق و پژوهش در زمينه عفو در دهه گذشته پيشرفت بسياري
داشته است که اين پيشرفت ناشي از تغيير تمرکز در روانشناسي است که بر دو

A

حوزه درمان مشکالت و ارتقاي رشد فردي تمرکز کرده است .اين حرکت
روانشناسي مثبت ،توجه دانشمندان و عموم مردم را به خود جلب کرده است
(سليگمن و سيکسزنت ميهالي 3111 ،م ،).زيرا زباني متمايز و تمرکز بر هيجانهاي
مثبتي چون اميد (سيندر 1881 ،م ).قدرداني (امونز و مک کولوق 3111 ،م ).حيرت
(هايت3112 ،م ).و شادي (ميرز 1882 ،م ).را برگزيده است .عفو ميتواند براي
بيماران به عنوان مانعي در برابر اثرات منفي استرس و هيجانهاي منفي باشد (امونز

www.SID.ir

محمدرضا خدابخش ،فريبا کيانی

o
e

زمينه سالمت و بهزيستي بيماران است .در مورد بيماران ميتوان عفو و گذشت را

 / 21فصلنامه اخالق پزشکی

سال هفتم ،شماره بیستوسوم ،بهار 2931

و مک کولوق 3111 ،م.؛ هايت 3112 ،م .).عفو چارچوب شناختي و رفتاري افراد را
گسترش داده و تکنيکهاي انطباقي جديدي را براي آنها ايجاد ميکند .در حوزه
سالمت و پزشکي ،عفو گاهي در درون فرد «درون فردي» اتفاق ميافتد و زماني
است که عفوکننده تغيير ميکند .عفو ميتواند به عنوان يک فرايند بين فردي در
عفو و بازبينی نقش آن در رفتارهاي مراقبتگرايانه پرستاران و سالمت روانی ـ بدنی
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حوزه روابط نيز بررسي شود (سيندر1881 ،م .).تمرکز اوليه تحقيقات روانشناسي بر
روي موضوع عفو ،در مواجهه با اين موضوع ايجاد شد که بسياري از قربانيان ،فرد
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متخلف را مورد عفو و گذشت قرار ميدادند (سليگمن و سيکسزنت ميهالي 3111 ،م.).
عفو و بخشش ديگران از اين منظر مهم است که فرد را در مواقع بروز تعارض ،قادر
به حفظ و ترميم روابط ،ميسازد (بسکين و انريت 3111 ،م .).عفو ،رهاکردن عواطف،
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شناختها و رفتارهاي منفي مانند خصومت ،افکار انتقام و پرخاشگري کالمي است
که در پاسخ به بيعدالتي هايي که در حق وي صورت ميگيرد ،ايجاد ميشود (ري
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و پارگامنت 3111 ،م .).تغييرات انگيزشي حاصل از عفو ،نهايتاً باعث برانگيختگي
کمتر افراد به قصد برخوردِ تالفيجويانه و مقابله مثل ،انگيزش بيشتر آنها براي
داشتن نيات خوب (مک کولوق و ويت ويليت 3113 ،م ).و کنترل خشم خود در برابر
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فرد خاطي است (هارگرو 1881 ،م .).عفو به عنوان راهبردي مثبت براي کنارآمدن با
تخلف از طريق جهتدهي مجدد افکار ،هيجانات و اعمال ،نسبت به متخلف،

A

صورت ميگيرد (ويد و ورگتينتون 3111 ،م).؛ در نتيجه ميتوان گفت ،عفو فرايندي
بين شخصي و درون شخصي است که به صورت آزادانه از سوي فرد عفوکننده
انتخاب ميشود (ايتون و همکاران 3112 ،م .).عفو شامل پاسخ مثبت مهربانيورزيدن
در قبال متخلف ميباشد (هارگرو 1881 ،م.؛ ويد و ورگتينتون 3111 ،م .).فرايند عفو
مشابه با چشمپوشي (ونسترا 1883 ،م.؛ کرزنسکي 1899 ،م ،).فراموشکردن (کيرنز و

فينچمن 3111 ،م.؛ اسمدز 1882 ،م ).يا مصالحه (فريدمن 1882 ،م ).نيست .افراد معتقدند
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که به هنگام عفو آنها بايد در رابطهاي که با فرد متخلف دارند ،تجديد نظر کنند يا
آن رابطه را ادامه دهند (ميرز 1882 ،م .).البته احتمال اينکه فرد عفوکننده روابط
ايمني با فرد متخلف برقرار کند ،کم است (ويد و همکاران 3112 ،م .).تمايل افراد به
عفو ،روابط دوستانه آنان را تحت تأثير قرار ميدهد و از طريق کاهش مقدار
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کورتيزول ،سبب کاهش استرس ميشود (بري و وردينگتون 3111 ،م .).افرادي که در
زمينه عفو در سطح بااليي هستند ،انگيزشهاي مثبتتري را گزارش ميدهند و
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رضايت از زندگي آنها در سطح بااليي است (بونو و همکاران 3119 ،م .).تحقيقات
نشان ميدهد که عفو به طور مثبت با سالمت فيزيکي (مک کولوق و ويت ويليت،
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 3111م.؛ ويتوليت و همکاران 3113 ،م.؛ وب 3112 ،م ،).بهزيستي روانشناختي (بونو و
همکاران 3119 ،م.؛ وردگينتون و اسچرر 3111 ،م ،).معنا در زندگي (الورلوت و پيفري،
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 3112م ،).کاهش خشم (هيوانت و اندريت 3111 ،م ).و افزايش هماهنگي ،اعتماد و
صلح (برنت و همکاران 3118 ،م ).رابطه دارد و با بيماريهاي جسمي (الور و همکاران،

 3112م ).و ساختارهاي روانشناختي که با سالمت فيزيکي و ذهني پايين ،پيوند
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مييابد (ميلر و همکاران 1882 ،م.؛ اسميت و همکاران 3111 ،م.؛ وندروت 3112 ،م،).
رابطهاي منفي دارد .در فلسفه اخالق ،عفو يک فضيلت اخالقي محسوب ميشود

A

(کرزنسکي 1899 ،م .).از داليلي که عفو توجه متخصصان الهيات و فلسفه را به خود
جلب کرده ،احياي عالقه به مزيتهاي اخالقي است (تراينوسکي 1881 ،م.).

بررسي نقش عفو در روابط پرستار ـ بيمار و سالمت رواني و بدني آنها،
ميتواند رهنمودهاي ارزشمندي را در زمينه تامين بهداشت رواني و بدني از سطح
پيشگيري تا درمان در دسترس افراد و نهاد مختلف نظير وزارت بهداشت و
کلينيکهاي روانشناسي به همراه داشته باشد .با توجه به مطالعات اندکي که
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موضوع پژوهش حاضر را به طور مستقيم مورد بررسي قرار دادهاند ،مطالعه حاضر
داراي نوآوري هاي خاص خود از نظر موضوع است .لذا اين مقاله در نظر دارد به
بررسي نقش عفو در سالمت رواني ـ بدني و رفتارهاي مراقبتگرايانه پرستاران
بپردازد.
عفو و بازبينی نقش آن در رفتارهاي مراقبتگرايانه پرستاران و سالمت روانی ـ بدنی
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روش
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در اين مطالعه با استفاده از عبارتي چون Mental and ،Medical practice

 Forgiveness ،nursing ،physical healthو ضمن جست و جو و مرور مطالب

o
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علمي در منابع اطالعاتي  SID ،Sage ،Springer ،Oxford Journal ،Scienceو
 Gigapedia ،Magiranاز سال  1891تا  3112ميالدي ،مقاالت و کتابهاي
مربوط به موضوع مورد مطالعه ،انتخاب و بررسي شدند که طي آن در مجموع از

v
i
h

 1112مورد متن 212 ،مورد که مشتمل بر واژههاي اصلي مطالعه بودند انتخاب و
پس از حذف منابع غير مرتبط  11منبع مرور و مورد استفاده در نگارش مقاله
حاضر قرار گرفتند.
یافتهها
عفو و سالمت بدنی

c
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عفو در زمينه سالمت بدني داراي پيامدهاي مطلوبي ميباشد (وردگينتون و

اسچرر 3111 ،م.؛ هاريس و تورنسن 3112 ،م.؛ ويت ويلت و مک کلوق 3112 ،م .).تحقيقات
آزمايشي بيان ميکنند عفو موجب فهم بهتر متغيرهايي چون استرس (لوسکين و

همکاران 3111 ،م ).و خصومت (ويت ويلت و مک کلوق 3112 ،م ).ميشود .اين
پژوهشها ،عفو را از طريق ارزيابي اسکنهاي مغزي ،هورمونهاي فيزيولوژي،
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دستگاه عصبي پيراموني و خودگزارشدهي وضعيت سالمت ،مورد بررسي قرار
ميدهند .مطالعات تصوير برداري عصبي ،بخشهايي از مغز را که در فرايند عفو
مسؤول هستند ،گزارش کردهاند (فارو ودروف 3112 ،م .).عدم عفو با خشم (بري و

وردگينتون 3111 ،م ).همبستگي دارد که مرتبط با کاهش کارکرد سيستمِ ايمني
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است (هبرت و کوهن 1882 ،م .).فعاليت مغز در هنگام عدم عفو ،مشابه با فعاليت
مغز در هنگام خشم ،پرخاشگري و استرس است (پتريني و همکاران 3111 ،م .).اين
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تحقيقات نشان ميدهد همدلي و عفو ساختارهاي عصبي مشابه و کارکردهاي
يکساني دارند .اگرچه اطالعات خودگزارشي نشان ميدهند همدلي و عفو با

o
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م .).الگوهاي هورموني در عدم عفو (ترشح گلوکوکورتيکوئيد) مشابه با الگوهاي
هورموني هيجانهاي منفي است که با استرس رابطه دارند .اندازهگيري شيمي خون
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نيز ،مشابهتهاي بين عدم عفو با استرس و هيجانهاي منفي را تاييد ميکند
(پتريني و همکاران 3111 ،م .).بسياري از اثرات بدني عدم عفو ،به دليل نشخوار ذهني
است که درباره تخلف صورت ميگيرد (بري و وردگينتون 3112 ،م .).فرد با
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تصويرسازي ذهني ،تخلف را بازسازي ميکند .تحقيقات مبتني بر روانفيزيولوژي
و هيجان که بر ارزيابي (منفي به مثبت) و برانگيختگي (پايين به باال) ،تصويرسازي

A

هيجاني از الگوها که به طور پيوسته از طريق الکتروميوگرافي ،رسانايي پوست و
ضربان قلب اندازهگيري ميشود ،نشان دادهاند تصويرسازي عدم عفو ،برانگيختگي
باالتر و ارزيابي منفي بيشتري را در مقايسه با تصويرسازي عفو به همراه دارد.
نرخ برانگيختگي باالتر با سطوح باالتري از تنش عضالني چشم ،ضربان قلب باالتر
و رسانايي پوست بيشتر (نشاندهنده فعاليت سيستم عصبي سمپاتيک) در زمان
تصويرسازي ،رابطه دارد (ويت ويلت و همکاران 3111 ،م .).هماهنگ با ارزيابي منفي
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از تصويرسازي عدم عفو (در برابر ارزيابي مثبت از تصويرسازي عفو)،
شرکتکنندگان تنش عضالني پيشاني بيشتري نشان دادند .تحقيقات نشان ميدهد
فشار خون سيستولي ( ،)SBPنيز در تصويرسازي عدم عفو باالتر است .اين
تحقيقات با يافتههاي حاصل از مطالعات آزمايشگاهي نيز هماهنگ است (الور و
عفو و بازبينی نقش آن در رفتارهاي مراقبتگرايانه پرستاران و سالمت روانی ـ بدنی

D
I

همکاران 3112 ،م.؛ الور و همکاران 3112 ،م .).عفو براي افراد در زمينه قلبي عروقي،
نيز داراي مزيت ميباشد .سطوح باالي عفو با فشار خون سيستولي و دياستولي و

S
f

فشار شرياني پايين رابطه دارد .عفو باال با حداقل واکنش و با بهترين الگوي بهبود
رابطه دارد .در حالي که عفو پايين با ضعيفترين واکنش قلبي عروقي و
ضعيفترين الگوي بهبود رابطه دارد .آزمودنيهايي که انگيزشهاي عدم عفو

o
e

آنها کاهش پيدا کرد زماني که از فرد متخلف عذرخواهي دريافت کردند ،ميزان
عفو و همدلي در آنها افزايش پيدا کرد .الگوي واکنش قلبي عروقي افراد با عفو

v
i
h

باال و پايين ،در واکنش به تخلف ،به گونهاي پايدار از يکديگر متمايز است (الور

و همکاران 3112 ،م.؛ الور و همکاران 3112 ،م .).عدم عفو منجر به فعاليت طوالني مدت
و بسيار واکنشي و شياردارشدن پيشاني در مقايسه با افراد عفوکننده ميشود .عفو

c
r

به لحاظ تئوريک با تلويحات سالمت قلبي عروقي در واکنش به استرس کوتاه
مدت همراه است (بروسچوت و دير 3112 ،م .).به ميزاني که عفو شامل هيجانات آرام

A

و مثبت ميشود سيستم عصبي پاراسمپاتيک کنترل بهتري را اعمال ميکند (مک

کراتي و همکاران 1882 ،م.).
عفو و سالمت روان

عفو در زمينه سالمت روان داراي پيامدهاي مطلوبي ميباشد (توسيانت و وب،

 3112م .).تحقيقات آزمايشي بيان ميکنند افرادي که متخلف را مورد عفو قرار
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ميدهند ،کاهش در ميزان اضطراب ،افسردگي و خشم را گزارش ميدهند .عفو به
حفظ سالمت روان مثبت کمک کرده و عوامل خطرساز در ايجاد بيماريهاي
رواني مزمن را کاهش ميدهد .فرض ميشود کاهش در مشکالت روانشناختي،
منجر به کاهش در نشخوار ذهني ميشود (ويت ويلت و مک کلوق 3112 ،م.؛ بري و

D
I

وردگينتون 3112 ،م .).نشخوار ذهني با اختالالت سالمت روان بسياري چون اختالل
وسواس ،اختالل اضطراب تعميميافته ،اختالل شخصيت وسواسي ،اختالل استرس

S
f

پس از سانحه ،اضطراب افسردگي و خشم رابطه دارد .نشخوار ذهني چگونگي
کنارآمدن افراد با سرطان و تبعيت از رژيمهاي درماني را تحت تأثير قرار ميدهد.

o
e

منجر به کاهش اضطراب افسرگي و خشم در آنها ميشود (تمشوک و ولد3112 ،

م .).عالوه بر تحقيقات در زمينه استرس ،پژوهش بر روي خشم و خصومت نيز به

v
i
h

عدم عفو ارتباط دارد (وردگينتون و ويد 1888 ،م .).تحقيقات نشان ميدهد خصومت
يکي از عوامل خطرساز عمده براي مشکالت قلبي عروقي است .هنگامي که
خصومت کاهش پيدا ميکند خطرات قلبي عروقي نيز کاهش مييابد (اسميت و

c
r

همکاران 3112 ،م .).تحقيقات در زمينه ايمنيشناسي عصبي رواني ،نشان ميدهد عدم
عفو با مکانيسمهايي در ارتباط است که سيستم ايمني را تحت تأثير قرار ميدهد

A

(تمشوک و ولد 3112 ،م .).سيستم ايمني ،حوزههاي گلوکوکورتيکوئيدها به
خصوص کورتيزول ،توليد آدرنالين (ساپالوسکي 3112 ،م ).و عدم تنظيم سلولي
تعادل سيتوکنينها (وردگينتون و اسچرر 3111 ،م ).را تحت تأثير قرار ميگيرد.
مکانيسم ديگري که ميتواند سالمت را تحت تأثير قرار دهد تغييرات در توليد
اکسيتوسين و عدم تعادل شيميايي مغز ميباشد (ساپالوسکي 3112 ،م .).عفو و عدم
عفو به صورت غير مستقيم نيز ميتوانند بر سالمت تأثيرگذار باشند .به عنوان
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مثال ،روابط زناشويي به طور قوي با سالمت بدني افراد (پريرو و هايز 3112 ،م ).و
حمايت اجتماعي (يوچينو و همکاران 1881 ،م ).رابطه دارد .عفو نيز سالمت روان را
تحت تأثير قرار ميدهد ،زيرا ميتواند موجب کاهش نشخوار ذهني شود .بنابراين
ميتواند هيجانهاي تنفر ،کينه و خصومت ،خشم باقي مانده و ترس را کاهش دهد
عفو و بازبينی نقش آن در رفتارهاي مراقبتگرايانه پرستاران و سالمت روانی ـ بدنی

D
I

(بري و وردگينتون 3112 ،م .).اين هيجانهاي منفي ميتوانند منجر به مشکالت عمده
سالمت روان شوند .زماني که افراد عفو ميکنند ،احساس کنترل شخصي را تجربه

S
f

ميکنند .تحقيقات نشان ميدهد فقدان کنترل شخصي درکشده ،کاهش مييابد،
زيرا افراد انگيزههاي انتقام را رها ميکنند (فينچمن و همکاران 3112 ،م .).هنگامي
که افراد شخص ديگري را مورد عفو قرار ميدهند اسنادِ علي و اسنادهايي درباره

o
e

شخصيت فرد متخلف را تغيير ميدهند .اين تغيير در اسنادها محتوا و ارزيابي
عاطفي نشخوارِ ذهني را تحت تأثير قرار ميدهد که در نتيجه بر سالمت بدني و

v
i
h

رواني اثرات مطلوبي به جا ميگذارد .عفو همچنين از طريق اثرگذاري بر حمايت
اجتماعي ،کارکردهاي بين شخصي و رفتارهاي سالمت ،موجب افزايش سالمت
روان افراد ميشود (تمشوک و ولد 3112 ،م .).اين متغيرهاي واسطهاي به طور متداول

c
r

با بهبود سالمت روان رابطه دارند .بري و وردينگتون در سال  3111پيشنهاد کرده
است عفو به طور مثبت با اين متغيرهاي واسطهاي ،براي مثال مذهب ،رابطه دارد و

A

مذهب نيز به طور مثبت با سالمت روان رابطه دارد .کاهش نشخوار ذهني تعيين
کننده اساسي توانايي عفو است.
مداخله به منظور افزایش عفو
شواهد آزمايشي از اثرات مثبت عفو بر روي سالمت در حال گسترش است.
ويد و همکارانش در سال  ،3112در يک بررسي فراتحليل از مطالعات آزمايشي
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که در آنها مداخالتي به منظور افزايش عفو اجرا شده بود ،به اين نتيجه رسيدهاند:
همدلي که در بسياري از مداخالت بر آن تاکيد ميشود ،پيشبينيکننده قدرتمندي
از افزايش عفو است .اين شواهد از اهميت عفو در ارتباط با تجربيات روزمرهاي
که موجب تخلف نسبت به فرد ميشود ،حمايت ميکند .مقدار زمان اختصاص

D
I

دادهشده به مداخالت عفو ،کارايي اين مداخالت را تحت تأثير قرار ميدهد.
تحقيقات نشان ميدهد زمان صرفشده براي کاهش عدم عفو ،از طريق روشهايي

S
f

چون آرامش آموزي و فراهمکردن تفسير جايگزين از رويدادها نيز ميتواند مفيد
باشد .بعضي از اين مداخالت افزايش عفو را در حوزههاي خاصي از تخلف چون

o
e

کار ميبرند (بسکين و انريت 3111 ،م .).مداخالت ديگر محدود به حوزههاي خاصي
از تخلف نيستند .مداخالت نوع اول کارايي بيشتري دارند.
کاربرد عفو در زمینه پزشکی

v
i
h

بيماران اغلب عدم عفو را درباره پزشکان و پرستاراني که تصميمات و گاهي

c
r

اشتباهات آنها منجر به آسيبديدن بيمار و رنج خانواده آنها ميشود ،نشان
ميدهند .صرف نظر از اين که اين کار درست است يا نه ،عدم عفو براي بيمار

A

داراي پيامدهاي منفي است (مک کولوق و ويت ويليت 3113 ،م .).اکنون به جنبه
ديگري از موضوع نگاه ميکنيم .هنگامي که مراقبان سالمت ،پرستاران و پزشکان
ميفهمند که تصميمات آنها اشتباه بوده يا مرتکب معالجه اشتباهي شدهاند،
چگونه رفتار ميکنند .آنها ممکن است دچار احساس شرم و گناه شوند (تنجي و

همکاران 3112 ،م ،.هال و فينچام 3112 ،م .).پزشکان به دليل اشتباهات پزشکي که
مرتکب ميشوند ممکن است احساس خود محکومسازي را تجربه کنند (هال و
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فينچام 3112 ،م .).بيماراني با نرخ باالي اضطراب و افسردگي ،از ناتواني درباره عفو
خود ،اغلب شکايت ميکنند (گلدبرگ و لکروبير 1882 ،م .).انستيتو پزشکي 3در سال
 1888ارزيابي کرده است ساالنه در حدود  89111مورد اشتباه پزشکي مهلک
اتفاق ميافتد .پزشکاني که مرتکب چنين اشتباهاتي ميشوند نه تنها بايد با احساس
عفو و بازبينی نقش آن در رفتارهاي مراقبتگرايانه پرستاران و سالمت روانی ـ بدنی

D
I

گناه خودستيز داشته باشند ،بلکه همچنين بايد به اتهامات وارده به آنها مقابله
کنند .براي مثال بيمار و خانواده آنها ممکن است نسبت به پزشک دچار کينه

S
f

شوند .آنها ممکن است از پزشک اعالم دادخواهي کنند که منابع و زمان
گرانبهاي آنها را گرفته است (گربر 1891 ،م.؛ گربر 1891 ،م .).پزشکان ،همزمان،
احساسات قرباني و متخلفبودن را تجربه ميکنند .عليرغم اين نامهربانيها نسبت

o
e

به پزشکان ،آنها خود را به دليل اينکه بهترين تالش را براي بيماران انجام
ندادهاند يا تصميم ضعيفي گرفتهاند ،محکوم ميکنند (گربر 1891 ،م .).تحقيقات

v
i
h

نشان ميدهد هنگامي که جراحان به روابط با بيماران خود ادامه ميدهند ،حتي
زماني که به لحاظ پزشکي نميتوانند کاري انجام دهند ،خود را مورد عفو قرار
ميدهند .جراحاني که به روابط با خانواده بيمار پايان ميدهند در مصاحبههاي

c
r

پيگيري بيان کردند خود را مورد عفو قرار ندادهاند (گربر 1891 ،م .).گربر در سال
 ،1881تحقيقي بر روي  31جراح و  11بيمار انجام داد .اين بيماران اشتباهات

A

پزشکي را تجربه کرده بودند و در طي روند آزمايش ،به گونه تصادفي گروهي از
بيماران به روابط با جراحان ادامه داده و گروهي از بيماران به روابط با جراحان
پايان دادند .زماني که بيماران به روابط با جراحان پايان دادند اغلب جراحان
احساس پوچي در زندگي کاري ،انکار درمان اشتباه ،شرم ،گناه و خودسرزنشگري
را گزارش کردند .جراحاني که به روابط با بيماران ادامه داده بودند ،احساس
سالمت شخصي و عفو خود (به خاطر اشتباهاتشان) که منجر به خودپذيرشگري
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و اميد نسبت به آينده بود را گزارش کردند .افرادي که مشکالتي در زمينه عفو
خودشان دارند ،نمرات بااليي در نوروتيسم ،آمادگي براي احساس گناه ،شرم و
استرسهاي روانشناختي دارند .چنين افرادي تجربه احساس گناه را مناسب با
اشتباهات خود ميدانند (بسکين و انريت 3111 ،م .).پزشکان براي عفو خود ،به دليل

D
I

اشتباهات پزشکي ،بايد:
الف ـ بپذيرند مرتکب اشتباه شدهاند؛

S
f

ب ـ رويدادها به خواست خدا اتفاق ميافتد (اگر آنها باور دارند)؛
پ ـ عذرخواهي کنند و اگر امکان دارد در موردِ افرادي که به آنها آسيب

o
e

ت ـ و تنها پس از اين مراحل موضوع عفو خود را بررسي کنند (هال و

فينچمن 3112 ،م.).

v
i
h

افراد هنگامي ميتوانند خود را مورد عفو قرار دهند که با پيروي از اين
گامها ،در روندِ مداخالت ،عفو ديگران را نيز در خود افزايش دهند .يادآوري
واقعگرايانه تخلف ،همدليکردن با خود ،به دليل اينکه علت تخلف هستم ،نيز

c
r

ميتواند به فرد کمک کند (ويد و وردگينتون 3112 ،م .).حتي بعد از اينکه فرايند
عفو براي پزشکان موفقيتآميز بود ،آنها هنوز ممکن است مشکالتي را در

A

پذيرش خود ،به دليل تخلف ،تجربه کنند .براي مثال ،هنگامي که پزشک مرتکب
اشتباهات پزشکي ميشود که منجر به آسيب پايدار يا مرگ بيمار ،به دليل
مراقبت و تصميم هاي او ميشود نه تنها بايد تالش کند به خود بيمار و خانوادهاش
نزديک شود و سپس خود را مورد عفو قرار ميدهد ،بلکه همچنين بايد با تصويري
از خود به عنوان يک پزشک که مرتکب اشتباه شده است ،نيز انطباق يابد .انطباق
با پذيرش خود بعدي اساسي در فرايند عفوخود کامل است (گربر 1888 ،م.).
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عذرخواهی به دلیل اشتباهات پزشکی
تحقيقات در حوزه پزشکي در ارتباط با منابع پزشکي توجه زيادي را به خود
در زمينه ترغيب و افزايش عذرخواهي در رويدادهاي که منجر به اشتباهات
پزشکي ميشوند ،به خود جلب کرده است (کوهن 3111 ،م.؛ هيچسون 1881 ،م.).
عفو و بازبينی نقش آن در رفتارهاي مراقبتگرايانه پرستاران و سالمت روانی ـ بدنی

D
I

هرچند بحثهايي نيز در زمينه عذرخواهي درباره مسائل مالي به وجود ميآيد
(کرامن و هام 1888 ،م .).تحقيقات نشان ميدهد بيماراني که اشتباهات پزشکي را

S
f

تجربه ميکنند اگر از آنها عذرخواهي شود احتمال کمتري دارد که از پزشکان
اقامه دعوي کنند (ويلسنت و همکاران 1882 ،م .).بنابراين منطقي است که پزشکان

o
e

بايد اشتباهات خود را بپذيرند و عذرخواهي کنند تا خطر درگيري با مراجع فانوني
را کاهش دهند .گرچه پژوهشها نشان ميدهد اگر بيماران احساس کنند
عذرخواهي ناصادقانه و به دليل رهايي از مسائل مالي از سوي پزشکان صورت

v
i
h

گرفته است ،با اين امر موافقت نخواهند کرد .اگر پزشکان به دليل اشتباهات
پزشکي عذرخواهي کنند و بيماران احساس کنند اين عذرخواهي ناصادقانه است
انگيزشهاي عدالتطلبانه بيماران بيشتر شده و احتمال بيشتري دارد که از پزشکان
شکايت کنند (لنر 1891 ،م.).
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نتیجهگیری
پرستاري حرفهاي استرسآميز است و موقعيتهاي باليني از همان ابتدا
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توسط فرد ادراک ميشود و اينکه چه فعاليتهايي بيانصافي ادراک شده را
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افزايش يا کاهش ميدهد ،احتمال رخداد عفو را تحت تأثير قرار ميدهد .سومين
نکته ،موضوع انگيزش است .افراد برانگيخته ميشوند تا ديگران و خود را مورد
عفو قرار دهند تا احساس عالقه به خود را افزايش دهند .چهارمين نکته ،ارتباط
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عفو با موضوعات مرتبط با سالمت روان است .ميتوان گفت عفو شيوه عملي،
اخالقي و مؤثري است که احتمال بيانصافي ،عدم عفو و اختالالت مرتبط با
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استرس را کاهش ميدهد .در واقع به طور خاص ،استرس پايين ،عدم عفو را
کاهش ميدهد .در پايان ميتوان گفت عفو هيجاني اجتماعي است که داراي
مزيتهايي در حوزه سالمت بدني ،رواني ،ارتباطي و بهزيستي معنوي است .عفو
موضوع ارزشمندي در بسياري از بافتهاي پزشکي است.
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