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ABSTRACT
Introduction: Medical professionalism is one of the nowadays most important
debating subjects in medical ethics. It means the preferred behaviours that
physicians must have against the patients and the community to bring proper
interactions. The problems contributing to the patient-physician relationship is the
cause of lots of complaints. Despite so many research in this field, there is a large
gap between knowledge and practice and non-professional behaviours are
persistent. The aim of this article is to review the related literature and presenting
a practical guide for the improvement of medical professionalism.
Materials & Methods: The subject was searched in the databases such as ERIC,
PubMed and Google scholar by using these keywords: Professionalism, medical
education, medical ethics. Thirty- eight articles were reviewed.
Results: A good doctor not only needs knowledge and technical skills but also
proper relationship skills and professional behaviours. To gain this target these
options must be mentioned: Designing professional curriculum, determining the
general and partial goals, choosing teaching method, proper evaluation, and
especially focusing on the dynamicity of this curriculum by using the feedbacks.
Conclusion: To reach the medical professionalism goals and correct breeding of
physicians, it is essential that medical professionalism-based curriculum be done
in all of the medical schools and repeatedly be assessed and edited .
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 1استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی مشهد ،ایران.
 2دانشیار گروه مسمومین ،دانشکده پزشکی مشهد ،ایران.
 3استادیار گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی مشهد ،ایران.
 4کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشکی مشهد ،ایران.

مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :حرفهگری پزشکی یکی از مهمترین موضوعات چالش برانگیز کنونی در بحث اخالق پزشکی است.

مقاله مروری

این مقوله به معنای رفتارهای مطلوبی است که بایستی پزشکان در برابر بیماران و جامعه داشته باشند تا منجر به
تعامالت مناسب شود .اشکاالت ارتباط پزشک-بیمار منشاء شکایات متعددی میباشد .با وجود مطالعات فراوان

پيشينه پژوهش
تاریخ دریافت99/04/16 :
تاریخ پذیرش1400/09/23 :

در این زمینه ،خالء عظیمی از دانش تا عمل موجود است .و رفتارهای غیرحرفهای همچنان ادامه دارد .هدف از
این مقاله آن است که با مرور متون مرتبط ،راهکاری عملی جهت ارتقاء حرفهگری پزشکی ارائه نماید.
روش كار :موضوع در پایگاههای اطالعاتی  PubMed, ERIC, Google Scholar,با استفاده از واژگان
کلیدی( :حرفهایگری پزشکی ( ،)Professionalismآموزش پزشکی ( ،)Medical Educationاخالق

كلمات كليدي

پزشکی  )Medical ethicsبررسی انجام شد .تعداد  38مقاله مورد مطالعه قرار گرفت.

حرفه ای گری

نتايج :پزشک خوب عالوه بر دانش و مهارت تکنیکی ،نیازمند مهارت ارتباطی و رفتار حرفهای مناسب است.

آموزش پزشکی

برای رسیدن به این هدف بایستی در طی دوران آموزش پزشکی ،آموزش حرفهایگری پزشکی نیز در متن

اخالق پزشکی

کوریکولوم آموزشی قرار گیرد .جهت تحقق این هدف ،طراحی کوریکولوم حرفهایگری ،تعیین اهداف کلی
و جزئی ،انتخاب روش تدریس ،ارزشیابی مناسب و بویژه تمرکز بر پویایی این کوریکولوم با کمک گرفتن از
بازخوردهای مستمر بایستی مدنظر قرار گیرد.
نتيجهگيري :جهت تحقق اهداف حرفهایگری پزشکی و پرورش صحیح پزشکان آینده ،ضروری است که
کوریکولوم مبتنی بر حرفهایگری پزشکی در تمامی دانشگاه های سطح کشور عملیاتی شده و به طور مستمر
مورد سنجش و اصالح قرار گیرد.
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مقدمه
حرفهایگری گامی اساسی در حفظ تعامل علم پزشکی با

نتايج:

جامعه میباشد ( )1،2و شامل رفتارهای مورد انتظار و

 .1تعریف حرفه ای گری پزشکی

مطلوبیست که بایستی پزشکان در برابر بیماران و جامعه از

درک از حرفهایگری در فرهنگهای مختلف متفاوت

خود بروز دهند ( .)3چگونگی رفتار دانشجویان در طی

میباشد( .)4از نظر برخی ،حرفهایگری مجموعهای از

دوران آموزش پزشکی با رفتار آنان در آینده به عنوان

نگرشها ،ارزشها ،رفتارها و روابط است که به عنوان

پزشک فارغالتحصیل کامالً مرتبط خواهد بود ( .)2لذا الزم

اساس تعامل افراد حرفهای با جامعه مطرح میباشد و اجازه

است که حرفهایگری آموزش داده شده ،فراگرفته شود و

میدهد که جامعه به پزشک اعتماد نماید(،Epstein .)7-5

مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد ( .)3بر اساس تحلیلهای

حرفهایگری ،لیاقت و تعهد حرفهای را استفاده دقیق و

انجام شده چنین مطرح شده است که حرفهایگری یک

عادتی از ارتباط ،دانش ،مهارتهای تکنیکی ،استدالل

مفهوم ثابت نیست ،با وجود اطالعات بسیاری در مورد

بالینی ،احساسات ،ارزشها و بازخورد در عملکرد روزانه به

توصیف ،تدریس و ارزیابی دانش ،مهارت و نگرشی که

سود فرد و جامعه می داند (.)9 ,8 ,1

زیر بنای حرفهایگری در پزشکی است ،بین این متون در

میتوان فردی را حرفهای دانست که در محدوده

حال ازدیاد و آموزش و ارزیابی عملی این مقوله فاصله

استانداردهای حرفهای اش عمل میکند( .)8در حقیقت،

بسیاری وجود داشته و عدم رعایت این اصول و رفتارهای

حرفهایگری پزشکی یک سیستم اعتقادی است که افراد به

غیرحرفهای همچنان باقی است ( .)2در این مقاله به مرور

یکدیگر و به جامعه ،استانداردهای لیاقتی و ارزشهای

تعریف حرفهایگری پزشکی ،و شرح کوریکولوم مبتنی بر

مدنظر اخالقی خود را اعالم مینمایند و متعهد به اجرای

آن که شامل؛ اهداف یادگیری ،روشهای تدریس و

آنها میشوند( .)10بسیار مهم است که بدانیم حرفهایگری

ارزشیابی می باشد ،میپردازیم.

معادل کمال گرایی (کامل و ایده آل بودن) نیست .پزشک
انسان است و مانند هر انسان دیگری جائز الخطاست؛ آنچه

روش كار

پزشک حرفهای را برجسته مینماید ،توان رفتار مناسب در
ERIC, Google

مواقع وقوع اشتباه میباشد( .)5به عبارت دیگر؛ پزشک

 PubMed, Scholar,با استفاده از واژگان کلیدی:

خوب از مناسبترین دانش ،مهارت تکنیکی ،مهارت

(حرفهایگری پزشکی ( ،)Professionalismآموزش

ارتباطی و رفتار حرفهای برخوردار است( .)11در یک جمله

پزشکی ( ،)Medical Educationاخالق پزشکی

میتوان گفت" :حرفهایگری پزشکی یعنی پزشک خوب

 )Medical ethicsبررسی انجام شد .تعداد  34مقاله که

بودن؛ در هر لحظه مناسبترین منابع علمی و اخالقی را

مطلب مرتبط با عنوان حرفه ای گری اعم از تعریف ،اهداف

داشتن و مناسبترین عملکرد را انجام دادن"()12

یادگیری ،روش تدریس و ارزشیابی مورد مطالعه قرار

از عوامل مهم و موثر در افزایش کیفیت مراقبتهای سالمت

گرفت و مطالب به صورت جمع بندی شده ارائه گردید.

و آموزش پزشکی ،حرفهایگری و مهارتهای ارتباطی

موضوع در پایگاههای اطالعاتی

است( .)13 ,4بهبود رفتار حرفهای پزشکان سبب جلب بیشتر
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اعتماد جامعه میشود(.)14 ,4

انتظارات جامعه از پزشکان را تشخیص دهد.

 .2کوریکولوم حرفهایگری پزشکی

اصول اخالقی مهم در مراقبت بیمار در آموزش و

از آن جا که رضایت بیمار و اعتماد وی به پزشک در تداوم

پژوهش را مد نظر قرار دهد.

خود مراقبتی ،اجرای دستورات و نتیجه مناسب درمان بسیار

بتواند نقش همدردی با بیمار و احترام به ترجیحات،

موثر است و اشکاالت ارتباط پزشک-بیمار منشاء شکایات

عقاید و فرهنگ را تفسیر کند.

متعددی میباشد ،اخالق و حرفهای گری نباید جدای از بقیه

بتواند گایدالینهای مناسب بالینی را بیان نماید.

محتوای آموزشی پزشکی باشند و بلکه جز جداییناپذیر

 2-3اهداف جزئی در حیطه مهارت و نگرش

ازآن است .با توجه به اهمیت این موضوع اهداف کلی

از اواخر سال دوم به بعد پزشکی باید تاکید بیشتر در زمینه

کوریکولوم حرفهایگری پزشکی را میتوان بدین شرح

مهارتی و نگرشی باشد .در ذیل به برخی از این موارد اشاره

توصیف نمود:

میشود:

الف.

فراگیر باید بتواند اصول اخالقی و حرفهایگری

رفتار حرفهای مناسب به عنوان یک دانشجوی پزشکی

را در کار پزشکی و مراقبت از بیمار به کار گیرد مانند

مانند رفتار خودآموزشی و خود انگیزشی بودن

همدردی و ارزشهای انسانی.

رشد شخصیتی و حرفهای خود

ب .فراگیر باید بتواند اصول اخالقی و حرفهایگری را در
پژوهش و آموزش پزشکی به کار گیرد.
ج .فراگیر باید بتواند اصول اخالقی و حرفهایگری را در

پرورش مهارتهای مدیریت زمان و مدیریت استرس
اعتالی رفتارهای حرفهای مانند احترام به بیمار،
خودمختاری ،رضایت ،عدم ضرر رساندن ،رازداری در

ارتباط با بیمار ،همراهیان وی و سایر کادر درمان به کار

گرفتن شرح حال و معاینه بیمار

برد.

کسب اصول تئوری و عملکردی در تصمیمگیری

د .فراگیر باید از اصول انسانی برای گسترش دانش،

اخالقی و توان حل مسئله اخالقی

مهارت و نگرش و رشد فردی خود استفاده

مدیریت مناسب در خطاهای پزشکی

کند11(.و15و)16

اخذ رضایت آگاهانه از بیماران

 .3اهداف یادگیری در حرفهایگری پزشکی

حفظ حریم شخصی بیماران

اهداف یادگیری باید قابل دسترس ،قابل اندازهگیری،

تشخیص اصول اخالقی و حرفهایگری در رابطه

مرتبط ،زمانبندی شده و اختصاصی باشند و در سه

پزشک و بیمار

حیطه دانش ،مهارت و نگرش شرح داده میشوند.

برقراری ارتباط مناسب با بیمار ،همراهیان بیمار و کادر

 1-3اهداف جزئی در حیطه دانش

درمان

در سال اول و دوم رشته پزشکی تاکید بیشتر در زمینه

تشخیص قوانین پزشکی و اخالقی مرتبط با سقط ،ختم

دانشی است؛ برای مثال:

بارداری ،اهداء اعضاء و...

اهداف یادگیری در این زمینه شامل نقش و

احترام گذاشتن به دانش ،مهارت و تجارب سایر اعضاء

مسئولیتهای یک پزشک را شرح دهد.

کادر درمان
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جهت رسیدن به اهداف کوریکولوم حرفهایگری پزشکی

موجود را بشناسیم و بدانیم که به کجا داریم میرویم تا

بایستی مراحل زیر مد نظر قرار گیرند؛ تعیین انتظارات،

بتوانیم به رشد و تعالی آن کمک نماییم( .)7سنجش این

ارزیابی اجرای انتظارات ،اصالح اشکاالت رفتاری،

شایستگی میتواند در مقاطع مختلف اجرا گردد،

پیشگیری از رفتار نامناسب و نهایتاً تغییر فرهنگ)1(.

ایدهآلترین حالت آن است که ابتدای ورود به دانشگاه
صورت گیرد ،اما این مساله در عمل قابل اجرا نیست و هنوز

 .4روش های تدریس حرفه ای گری پزشکی

ابزار مناسبی برای این ارزیابی نداریم.

از چالش برانگیزترین موضوعات در جریان آموزش

محتوای ارزیابی حرفهایگری ،هر دو مورد شخصیت و

حرفهایگری پزشکی ،وابسته بودن آن به فرهنگ زمینهای

عملکرد افراد را شامل میشود و صرفاً شامل چک لیستی از

است .ارزشمندترین روشهای آموزش حرفهایگری

ویژگیهای فردی و رفتاری نیست( ..)7،16نکته مهم دیگر

عبارتند از :رفلکشن و مدلسازی نقش ،یادگیری موقعیتی

آن است که بایستی برحسب مراحل تغییر و پیشرفت

( )3،16همچنین میتوان از سناریوهای متفاوتی استفاده

آموزش ،ارزیابی نیز به صورت فردی سازی شده و متناسب

نمود()3؛ بهتر است در آموزش حرفهایگری در کنار

با استراتژیهای هر مقطع آموزشی انجام گردد به عنوان

سخنرانی ،مثالهایی عینی و واقعی را نیز مطرح نمود .بهترین

مثال ،برای دانشجویان مقاطع پایینتر باید دانش ارزیابی

آموزش حرفهایگری در بالین (بیمارستانها) با مدلسازی

گردد و برای مقاطع باالتر بایستی انجام دادن و عملکرد را

نقش توسط اساتید و مشاهده تعامل ایشان با بیماران و کادر

بررسی نمود( .)7نکته آخر آنکه ارزیابی موثر باید به دو

پزشکی توسط فراگیران میباشد( .)6با وجود مزایای فراوان

شیوه ارائه بازخورد یا درج نمره باشد و بازخوردهایی

شیوه مدلسازی نقش از معایب آن احتمال تاثیر منفی

سازنده و نه تنبیهی در نظر گرفته شود(.)30

آموزشی است(.)2
نقل داستان یکی دیگر از راههای مناسب برای تعمیق درک

 5-1معیار ارزشیابی حرفهایگری پزشکی

فراگیران از قضیه حرفهایگری است .همچنین ،حوادث

در بحث ارزیابی شایستگی حرفهایگری پزشکان سنجش

بحرانی حرفهای در انتقال ارزشهای حرفهایگری در قالب

دو دسته مهارت مطرح میباشند:

کوریکولوم پنهان نقشی اساسی ایفا مینمایند( .)2تدریس

-1مهارتهای شناختی شامل :جمعآوری اطالعات،

صریح در مورد ارزشها و رفتارهای حرفهایگری ،مشاهده و

تشخیص ،مدیریت ،انجام پروسجرها و کاربرد

اجرای اصول توسط مدل سازهای نقش ،بازخورد دادن و

تکنولوژی()17

تمرکز بر جنبههای مثبت حرفهایگری سبب نهادینه شدن

 -2مهارتهای غیرشناختی شامل:

حرفهایگری خواهد شد)2(.

 -2-1ارتباط (زبان ،همدردی ،تمامیت و همدلی)

 .5ارزشیابی حرفهایگری پزشکی

 -2-2تعامل (مسئولیت ،احترام و انجام وظایف)

حرفهایگری پزشکی از شایستگیهای بسیار مهمی است

 -2-3پیشرفت مداوم (شناخت محدودیتها ،انگیزه

که باید در دانشجویان پزشکی مورد بررسی قرارگیرد.

پیشرفت)()1

ارزیابی حرفهایگری به ما کمک میکند تا وضعیت

در مرور متون انجام شده ،لیست طویلی از شایستگیها به
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عنوان معیار حرفهایگری مورد بررسی قرار گرفتند که

دشوارترین گام در ارزیابی حرفهایگری ،انتخاب ابزار

شامل موارد زیر میباشد؛ داشتن روابط حرفهای ،رفتار

است( .)7ابزارهای ارزیابی حرفهایگری بسیار گسترده

مناسب با سایر افراد ( ،)18درستی و صداقت ،همدلی (عدم

میباشند مانند :خودارزیابی ،شبیه سازی مانند ،OSCE

تاثیر حال بد پزشک بر درمان بیمار ،تطابق با سطح فهم

نظارت مستقیم مانند  ،Minicexبازخورد چندگانه ،نظر

بیمار ،داشتن عالقه به بیمار) ،انعطافپذیری ،رفتار

بیمار ،ارزیابی مدل نقش (ارزیابی فراگیران ار استاد خود به

دوستانه( ،)6تعهد به حفظ جریان پیشرونده پیشرفت پزشکی

عنوان مدل نقش) ،ارزیابی با کمک بیمار استاندارد ،ارزیابی

و تعالی (در پی کسب دانش بودن در تمام عمر) ،ارتباط

محیط حرفهای (ارزیابی محیط یادگیری و یا محیط کار و نه

موثر با بیمار ،احترام به خودمختاری بیماران ،کار تیمی،

بررسی فردی خاص) ،سوال چندگزینهای ،آنالیز ویدئو و

مهارتهای ارتباطی ( ،)2،4،6،19احترام ،مسئولیت شناسی

سناریو(.)7 ,4

(انتقال دانش و مهارت به نسل بعد و خدمت به جامعه و

از شیوههای بسیار ارزشمند دیگر ،ارزیابی حرفهایگری به

عموم مردم) ،رضایت آگاهانه ،نوع دوستی (وقت صرف

روش 360درجه است()1؛ اما اشکال این شیوه آن است که

نمودن جهت مراقبت از بیمار به رغم خطرات) ،تشخیص

در آن از نظر بیماران استفاده نمیشود .به رغم آنکه هسته

اشتباهات ،اهل تحقیق و انتشار علمی بودن ،تالش در جهت

حرفهایگری پزشکی ،ارتباط پزشک-بیمار میباشد و

افزایش کیفیت مراقبت ،شرافت ،وقت شناسی ،توجه به

"بیمار" در مرکزیت فلسفه وجود و حضور حرفهای پزشک

فرهنگ ،سن ،جنس و ناتوانیهای بیماران و برقراری رابطه

است ،توجه به نظر بیماران در این زمینه مورد غفلت واقع

کالمی مناسب با آنها( ،)21-24 ،20 ،13 ،10 ،9 ،1فروتنی

شده است( .)13از موثرترین شیوهها جهت کشف رفتارهای

( ،)23 ,2مودب و خوش صحبت بودن( ،)25شنونده خوب

غیرحرفهای میتوان به چشم و گوش بیماران و

بودن ،مدیریت زمان ،داشتن برخورد حمایتگر ،مستندسازی

خانوادههایشان اشاره نمود .و با این دید ،بایستی عالوه بر

کامل و دقیق مراقبت از بیمار و فعالیتهای یادگیری،

استفاده از نظر فراگیر ،همکار ،استاد و  ...در ارزیابی

خودانگیزشی بودن ،استفاده از فرصتهای یادگیری ،ارائه

حرفهایگری از نظر بیماران هم استفاده نمود(.)31

بازخورد سازنده ،ظاهر مناسب ،توجه به اهداف سازمان،

یکی از پرسشنامههای کاربردی در ارزیابی حرفهایگری

تطابق با تغییرات( ،)26حل مساله ،تفکر انتقادی ،مدیریت

پزشکی ،پرسشنامه حرفهایگری بورد طب داخلی آمریکا

بحران و چالشها مانند داشتن فرصت کم در اجرای

( )ABIMمیباشد که به ارزیابی حرفهایگری در قالب

امور( ،)27عدالت اجتماعی( ،)30صحبت با بیمار با زبان

 7حیطه و  36گویه میپردازد و یک تخمین  360درجه

گویا و رفتار دوستانه ،ایجاد محیط مثبت یادگیری ،مسئولیت

ارزشمند از کوریکولوم پنهان ارائه میکند(.)33

اجتماعی در برابر قدرتمندی نسبت به بیماران و قبول

در مجموع با توجه به بررسیهای انجام شده جهت تعمیق

اشتباهات خود و عذرخواهی نمودن ،به اشتراکگذاری

آموزش حرفهگری پزشکی ،نیاز به پژوهش در زمینههای

بهترینها ،قضاوت حرفهای و رهبری( 27 ،13 ،10و )28

زیر میباشد:
از مسائل اساسی و مبهم در بحث حرفهایگری میتوان به

 5-2ابزارهای اندازهگیری حرفهایگری پزشکی
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 -1بررسی راهبردهای ادغام حرفهایگری در کوریکولوم
کشوری آموزش پزشکی (.)34
 -2بررسی علل خستگی حرفهایگری در کادر پزشکی و
راهکارهای رفع آن(.)30
نتيجه گيري
جهت تحقق اهداف حرفه ای گری پزشکی و
پرورش صحیح پزشکان آینده ،ضروری است که
کوریکولوم مبتنی بر حرفه ای گری پزشکی در تمامی

تقدير و تشكر:
از تمامی نویسندگان و پژوهشگرانی که در نگارش و
جمعآوری این مقاله همکاری نمودند ،نهایت تشکر را دارا
هستم.
تضاد منافع:
در انجام پژوهش حاضر ،نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی
نداشته اند.

دانشگاه های سطح کشور عملیاتی شده و به طور مستمر
مورد سنجش و اصالح قرار گیرد.
با توجه به بررسی های انجام شده در بحث حرفه ای گری
پزشکی جهت تعمیق اموزش این مقوله ،شایسته است
راهبردهای ادغام حرفه ای گری در کوریکولوم کشوری
آموزش پزشکی و علل خستگی حرفه ای گری1در کادر
پزشکی و راهکارهای رفع آن مورد مطالعه قرا گیرد.

 1خستگی حرفه ای گری بدین معناست که دانشجویان با
مشاهده مکرر رفتار غیر حرفه ای اساتید به این فرضیه
میرسند که بین پزشک حرفه ای و پزشک خوب تفاوت
هست و صرفا در حضور اساتید و در آزمونها اصول حرفه ای

گری را رعایت میکنند.
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