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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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است.  یدر بحث اخالق پزشک یکنون زیموضوعات چالش برانگ نیتراز مهم یکی یپزشک یگرحرفه مقدمه:

ا منجر به د تباشن اشتهدو جامعه  مارانیپزشکان در برابر ب یستیاست که با یمطلوب یرفتارها یمقوله به معنا نیا

لعات فراوان . با وجود مطاباشدیم یمتعدد اتیمنشاء شکا ماریب-تعامالت مناسب شود. اشکاالت ارتباط پزشک

ف از دارد. هد همچنان ادامه یاحرفهریغ یاز دانش تا عمل موجود است. و رفتارها یمیخالء عظ نه،یزم نیدر ا

 .دیمائه نارا یپزشک یگرجهت ارتقاء حرفه یعمل یمقاله آن است که با مرور متون مرتبط، راهکار نیا

با استفاده از واژگان  ,ERIC, Google Scholar, PubMed یاطالعات یهاگاهیموضوع در پا روش كار:

)اخالق  ،(Medical Education ی)آموزش پزشک ،(Professionalism یپزشک یگریاحرفه): یدیکل

 .مقاله مورد مطالعه قرار گرفت 38تعداد انجام شد.  یبررس (Medical ethics یپزشک

مناسب است.  یاو رفتار حرفه یمهارت ارتباط ازمندین ،یکیپزشک خوب عالوه بر دانش و مهارت تکن نتايج:

ن ر متد زین یپزشک یگریاآموزش حرفه ،یدوران آموزش پزشک یدر ط یستیهدف با نیبه ا دنیرس یبرا

 یلکداف ن اهییتع ،یگریاحرفه کولومیکور یهدف، طراح نیقق ا. جهت تحردیقرار گ یآموزش کولومیکور

ز گرفتن ا کمک با کولومیکور نیا ییایتمرکز بر پو ژهیمناسب و بو یابیارزش س،یانتخاب روش تدر ،یو جزئ

 .ردیمدنظر قرار گ یستیمستمر با یبازخوردها

 است که یضرور نده،ین آپزشکا حیو پرورش صح یپزشک یگریاجهت تحقق اهداف حرفه گيري:نتيجه

مستمر  طور شده و به یاتیسطح کشور عمل یدانشگاه ها یدر تمام یپزشک یگریابر حرفه یمبتن کولومیکور

 .ردیمورد سنجش و اصالح قرار گ

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Boroumand Rezazadeh M, Mousavi R, Khadem Rezaiyan M, Seyfizadeh T. Review of medical professionalism. Horizon 

of Medical Education Development. . 2022;13(1):86-94 
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 مقدمه

با  یحفظ تعامل علم پزشک در یاساس یگام یگریاحرفه

 مورد انتظار و یفتارهاشامل ر ( و1،2باشد )یجامعه م

و جامعه از  مارانیپزشکان در برابر ب یستیکه با ستیمطلوب

 یدر ط انیرفتار دانشجو ی(. چگونگ3) خود بروز دهند

به عنوان  ندهیبا رفتار آنان در آ یدوران آموزش پزشک

(. لذا الزم 2) مرتبط خواهد بود کامالً لیالتحصرغپزشک فا

ده شده، فراگرفته شود و آموزش دا یگریااست که حرفه

 یهالی(. بر اساس تحل3) ردیگ قرار شیو پا یابیمورد ارز

 کی یگریامطرح شده است که حرفه نیانجام شده چن

در مورد  یاریبا وجود اطالعات بس ست،یمفهوم ثابت ن

که  یدانش، مهارت و نگرش یابیارزو  سیتدر ف،یتوص

 متون در نیا نیاست، ب یدر پزشک یگریاحرفه یبنا ریز

مقوله فاصله  نیا یعمل یابیو آموزش و ارز ادیحال ازد

 یاصول و رفتارها نیا تیوجود داشته و عدم رعا یاریبس

مقاله به مرور  نی(. در ا2) است یهمچنان باق یاحرفهریغ

 بر یمبتن کولومیو شرح کور ،یپزشک یگریاحرفه فیتعر

و  سیتدر یهاروش ،یریادگیآن که شامل؛ اهداف 

 .میپردازیباشد، م یم یابیارزش

 

 روش كار

 ERIC, Google یاطالعات یهاگاهیموضوع در پا

Scholar, PubMed, یدیبا استفاده از واژگان کل :

)آموزش  ،(Professionalismی پزشک یگریاحرفه)

 ی)اخالق پزشک ،(Medical Education یپزشک

Medical ethics) که  همقال 34انجام شد. تعداد  یبررس

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

مورد مطالعه قرار  یادگیری، روش تدریس و ارزشیابی 

 و مطالب به صورت جمع بندی شده ارائه گردید. گرفت

 

 نتايج:

 یپزشک یگر یحرفه ا فیتعر .1

مختلف متفاوت  یهادر فرهنگ یگریااز حرفه درک

از  یامجموعه یگریاحرفه ،ی(. از نظر برخ4باشد)یم

و روابط است که به عنوان  ها، رفتارهاها، ارزشنگرش

و اجازه  باشدیبا جامعه مطرح م یااساس تعامل افراد حرفه

، Epstein(. 7-5)دیکه جامعه به پزشک اعتماد نما دهدیم

و  قیرا استفاده دق یاو تعهد حرفه اقتیل ،یگریاحرفه

استدالل  ،یکیتکن یهانش، مهارتاز ارتباط، دا یعادت

عملکرد روزانه به  و بازخورد درها احساسات، ارزش ،ینیبال

 (.9 ,8, 1)داند  یسود فرد و جامعه م

دانست که در محدوده  یارا حرفه یفرد توانیم

 قت،ی(. در حق8)کندیاش عمل م یاحرفه یاستانداردها

افراد به است که  یاعتقاد ستمیس کی یپزشک یگریاحرفه

 یهاو ارزش یاقتیل یو به جامعه، استانداردها گریکدی

 یو متعهد به اجرا ندینمایخود را اعالم م یمدنظر اخالق

 یگریاحرفه میمهم است که بدان اری(. بس10)شوندیم آنها

. پزشک ستیآل بودن( ن دهی)کامل و ا ییمعادل کمال گرا

الخطاست؛ آنچه جائز  یگریانسان است و مانند هر انسان د

توان رفتار مناسب در  د،ینمایرا برجسته م یاپزشک حرفه

پزشک  گر؛ی(. به عبارت د5باشد)یمواقع وقوع اشتباه م

مهارت  ،یکیدانش، مهارت تکن نیترمناسبخوب از 

جمله  کی(. در 11برخوردار است) یاو رفتار حرفه یارتباط

خوب پزشک  یعنی یپزشک یگریاحرفه"گفت:  توانیم

را  یو اخالق یمنابع علم نیتربودن؛ در هر لحظه مناسب

 (12)"عملکرد را انجام دادن نیترداشتن و مناسب

سالمت  یهامراقبت تیفیک شیافزا در عوامل مهم و موثر از

 یارتباط یو مهارتها یگریاحرفه ،یو آموزش پزشک

 شتریپزشکان سبب جلب ب یا(. بهبود رفتار حرفه13, 4است)
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  (.14, 4)شودیاد جامعه ماعتم

 یپزشک یگریاحرفه کولومیکور .2

به پزشک در تداوم  یو اعتماد و ماریب تیآن جا که رضا از

 اریمناسب درمان بس جهیدستورات و نت یاجرا ،یمراقبت خود

 اتیمنشاء شکا ماریب-است و اشکاالت ارتباط پزشک موثر

 هیاز بق یاجد دینبا یگر یااخالق و حرفه ،باشدیم یمتعدد

ر یناپذییباشند و بلکه جز جدا یپزشک یآموزش یمحتوا

 یموضوع اهداف کل نیا تیازآن است. با توجه به اهم

شرح  نیتوان بدیرا م یپزشک یگریاحرفه کولومیکور

 نمود: فیتوص

 یگریاو حرفه یبتواند اصول اخالق دیبا ریفراگ .الف

مانند  ردیر گبه کا ماریو مراقبت از ب یرا در کار پزشک

 .یانسان یهاو ارزش یهمدرد

را در  یگریاو حرفه یبتواند اصول اخالق دیبا ریفراگ .ب

 .ردیبه کار گ یپژوهش و آموزش پزشک

را در  یگریاو حرفه یبتواند اصول اخالق دیبا ریفراگ .ج

کادر درمان به کار  ریو سا یو انیهمراه مار،یارتباط با ب

 برد.

گسترش دانش،  یبرا یاصول انسان از دیبا ریفراگ .د

خود استفاده  یمهارت و نگرش و رشد فرد

 (16و15و11کند.)

  یپزشک یگریادر حرفه یریادگیاهداف  .3

 ،یریگقابل دسترس، قابل اندازه دیبا یریادگی اهداف

باشند و در سه  یاختصاص شده و یمرتبط، زمانبند

 .شوندیدانش، مهارت و نگرش شرح داده م طهیح

 دانش طهیدر ح یاهداف جزئ 1-3

 نهیدر زم شتریب دیتاک یسال اول و دوم رشته پزشک در

 مثال: یاست؛ برا یدانش

شامل نقش و  نهیزم نیدر ا یریادگیاهداف  

 پزشک را شرح دهد. کی یهاتیمسئول

 دهد. صیانتظارات جامعه از پزشکان را تشخ 

در آموزش و  ماریمهم در مراقبت ب یاصول اخالق 

 نظر قرار دهد. پژوهش را مد

 حات،یو احترام به ترج ماریبا ب یبتواند نقش همدرد 

 کند. ریو فرهنگ را تفس دیعقا

 .دینما انیرا ب ینیمناسب بال یهانیدالیبتواند گا 

 مهارت و نگرش طهیدر ح یاهداف جزئ 2-3

 نهیدر زم شتریب دیتاک دیبا یاواخر سال دوم به بعد پزشک از

موارد اشاره  نیاز ا یبه برخ لیباشد. در ذ یگرشو ن یمهارت

 :شودیم

 یپزشک یدانشجو کیمناسب به عنوان  یارفتار حرفه 

 بودن یزشیو خود انگ یخودآموزش مانند رفتار

 خود یاو حرفه یتیرشد شخص 

 استرس تیریزمان و مد تیریمد یهاپرورش مهارت 

 مار،یب مانند احترام به یاحرفه یرفتارها یاعتال 

در  یعدم ضرر رساندن، رازدار ت،ی، رضایخودمختار

 ماریب نهیگرفتن شرح حال و معا

 یریگمیدر تصم یو عملکرد یکسب اصول تئور 

 یو توان حل مسئله اخالق یاخالق

 یپزشک یمناسب در خطاها تیریمد 

 مارانیآگاهانه از ب تیاخذ رضا 

 مارانیب یشخص میحفظ حر 

در رابطه  یگریاو حرفه یقاصول اخال صیتشخ 

 ماریپزشک و ب

و کادر  ماریب انیهمراه مار،یارتباط مناسب با ب یبرقرار 

 درمان 

مرتبط با سقط، ختم  یو اخالق یپزشک نیقوان صیتشخ 

 اهداء اعضاء و... ،یباردار

اعضاء  ریاحترام گذاشتن به دانش، مهارت و تجارب سا 

 کادر درمان
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 یپزشک یگرایحرفه کولومیوربه اهداف ک دنیرس جهت

انتظارات،  نییتع رند؛یمد نظر قرار گ ریمراحل ز یستیبا

 ،یانتظارات، اصالح اشکاالت رفتار یاجرا یابیارز

 (1فرهنگ.) رییتغ تاًیاز رفتار نامناسب و نها یریشگیپ

 

 یپزشک یگر یحرفه ا سیتدر یروش ها .4

آموزش  انیموضوعات در جر نیزتریچالش برانگ از

 یانهیوابسته بودن آن به فرهنگ زم ،یپزشک یگریارفهح

 یگریاآموزش حرفه یهاروش نیاست. ارزشمندتر

 یتیموقع یریادگینقش،  یسازعبارتند از: رفلکشن و مدل

استفاده  یمتفاوت یوهایاز سنار توانیم نی( همچن3،16)

در کنار  یگریا(؛ بهتر است در آموزش حرفه3نمود)

 نیمطرح نمود. بهتر زیرا ن یو واقع ینیع ییهامثال ،یسخنران

 ی( با مدلسازاهمارستانی)ب نیدر بال یگریاآموزش حرفه

و کادر  مارانیبا ب شانیو مشاهده تعامل ا دینقش توسط اسات

فراوان  یای(. با وجود مزا6)باشدیم رانیتوسط فراگ یپزشک

 یمنف ریآن احتمال تاث بینقش از معا یزسامدل وهیش

 (.2است) یوزشآم

درک  قیتعم یمناسب برا یهااز راه گرید یکیداستان  نقل

حوادث  ن،یاست. همچن یگریاحرفه هیاز قض رانیفراگ

در قالب  یگریاحرفه یهادر انتقال ارزش یاحرفه یبحران

 سی(. تدر2)ندینمایم فایا یاساس یپنهان نقش کولومیکور

و  همشاهد ،یگریاحرفه یو رفتارهامورد ارزشها  در حیصر

نقش، بازخورد دادن و  یاصول توسط مدل سازها یاجرا

شدن  نهیسبب نهاد یگریامثبت حرفه یهاتمرکز بر جنبه

 (2خواهد شد.) یگریاحرفه

 یپزشک یگریاحرفه یابیارزش .5

 است یمهم اریبس یهایستگیاز شا یپزشک یگریاحرفه 

. ردیقرارگ یسمورد برر یپزشک انیدر دانشجو دیکه با

 تیوضع تا کندیبه ما کمک م یگریاحرفه یابیارز

تا  میرویم میکه به کجا دار میو بدان میموجود را بشناس

 نی(. سنجش ا7)مییآن کمک نما یبه رشد و تعال میبتوان

تواند در مقاطع مختلف اجرا گردد، یم یستگیشا

ورود به دانشگاه  یحالت آن است که ابتدا نیترآلدهیا

و هنوز  ستیمساله در عمل قابل اجرا ن نیاما ا رد،یصورت گ

 .میندار یابیارز نیا یبرا یابزار مناسب

و  تیدو مورد شخص هر ،یگریاحرفه یابیارز یمحتوا

از  یستیشامل چک ل و صرفاً شودیعملکرد افراد را شامل م

 گری(.. نکته مهم د7،16)ستین یو رفتار یفرد یهایژگیو

 شرفتیو پ رییبرحسب مراحل تغ یستیآن است که با

شده و متناسب  یساز یبه صورت فرد زین یابیآموزش، ارز

انجام گردد به عنوان  یهر مقطع آموزش یهایبا استراتژ

 یابیدانش ارز دیتر بانییمقاطع پا انیدانشجو یمثال، برا

دادن و عملکرد را  نجاما یستیمقاطع باالتر با یگردد و برا

به دو  دیموثر با یابینکته آخر آنکه ارز(. 7نمود) یبررس

 ییدرج نمره باشد و بازخوردها ایارائه بازخورد  وهیش

 (.30در نظر گرفته شود) یهیسازنده و نه تنب

 

 یپزشک یگریاحرفه یابیارزش اریمع 5-1

پزشکان سنجش  یگریاحرفه یستگیشا یابیبحث ارز در

 :باشندیدو دسته مهارت مطرح م

اطالعات،  یآورشامل: جمع یناختش یهامهارت-1

و کاربرد انجام پروسجرها  ت،یریمد ص،یتشخ

 (17)یتکنولوژ

 شامل: یرشناختیغ یهامهارت -2

 (یو همدل تیتمام ،همدردی)زبان،  ارتباط -2-1

 (فیاحترام و انجام وظا ت،یتعامل )مسئول -2-2

 زهیانگ ها،تی)شناخت محدود مداوم شرفتیپ -2-3

 (1()شرفتیپ

به  هایستگیاز شا یلیطو ستیمرور متون انجام شده، ل در
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قرار گرفتند که  یمورد بررس یگریاحرفه اریعنوان مع

رفتار  ،یاباشد؛ داشتن روابط حرفهیم ریشامل موارد ز

)عدم  یو صداقت، همدل ی(، درست18افراد ) ریمناسب با سا

 فهمتطابق با سطح  مار،یحال بد پزشک بر درمان ب ریتاث

رفتار  ،یریپذ(، انعطافماریداشتن عالقه به ب مار،یب

 یپزشک شرفتیپ شروندهیپ انی(، تعهد به حفظ جر6دوستانه)

کسب دانش بودن در تمام عمر(، ارتباط  ی)در پ یو تعال

 ،یمیکار ت ماران،یب یاحترام به خودمختار مار،یموثر با ب

 یشناس تی(، احترام، مسئول2،4،6،19) یارتباط یمهارتها

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

)وقت صرف  یآگاهانه، نوع دوست تیعموم مردم(، رضا

 صیبه رغم خطرات(، تشخ مارینمودن جهت مراقبت از ب

تالش در جهت  بودن، یو انتشار علم قیاشتباهات، اهل تحق

به  جه، تویمراقبت، شرافت، وقت شناس تیفیک شیافزا

رابطه  یو برقرار مارانیب یهایجنس و ناتوانفرهنگ، سن، 

 ی، فروتن(21-24، 20، 13، 10، 9، 1)با آنها مناسب یکالم

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

 یمستندساز تگر،یزمان، داشتن برخورد حما تیریبودن، مد

، یریادگی یتهایو فعال ماریمراقبت از ب قیکامل و دق

ارائه  ،یریادگی یهان، استفاده از فرصتبود یزشیخودانگ

مناسب، توجه به اهداف سازمان،  بازخورد سازنده، ظاهر

 تیریمد ،یانتقاد (، حل مساله، تفکر26)راتییتطابق با تغ

 یمانند داشتن فرصت کم در اجرا هابحران و چالش

 انبا زب ماری(، صحبت با ب30)ی(، عدالت اجتماع27امور)

 تیمسئول ،یریادگیمثبت  طیمح جادیو رفتار دوستانه، ا ایگو

و قبول  مارانینسبت به ب یدر برابر قدرتمند یاجتماع

 یگذارنمودن، به اشتراک یاشتباهات خود و عذرخواه

 (28و  27،  13، 10)یو رهبر یاها، قضاوت حرفهنیبهتر

 

 یپزشک یگریاحرفه یریگاندازه یابزارها 5-2

، انتخاب ابزار یگریاحرفه یابیدر ارزگام  نیدشوارتر

گسترده  اریبس یگریاحرفه یابیارز ی(. ابزارها7است)

، OSCEمانند  یساز هی، شبیابیمانند: خودارز باشندیم

 ، بازخورد چندگانه، نظرMinicexمانند  مینظارت مستق

خود به  ادار است رانیفراگ یابیمدل نقش )ارز یابی، ارزماریب

 یابیاستاندارد، ارز ماریبا کمک ب یابیش(، ارزعنوان مدل نق

کار و نه  طیمح ایو  یریادگی طیمح یابی)ارز یاحرفه طیمح

 و دئویو زیآنال ،یانهیخاص(، سوال چندگز یفرد یبررس

 (.7, 4)ویسنار

به  یگریاحرفه یابیارز گر،یارزشمند د اریبس یهاوهیش از

آن است که  وهیش نی(؛ اما اشکال ا1درجه است) 360روش

. به رغم آنکه هسته شودیاستفاده نم مارانیدر آن از نظر ب

و  باشدیم ماریب-، ارتباط پزشکیپزشک یگریاحرفه

پزشک  یافلسفه وجود و حضور حرفه تیدر مرکز "ماریب"

مورد غفلت واقع  نهیزم نیدر ا مارانیتوجه به نظر ب است،

 یرفتارها جهت کشفها وهیش نی(. از موثرتر13شده است)

و  مارانیبه چشم و گوش ب توانیم یارحرفهیغ

عالوه بر  یستیبا د،ید نیاشاره نمود. و با ا شانیهاخانواده

 یابیدر ارز ... همکار، استاد و ر،یاستفاده از نظر فراگ

 (.31هم استفاده نمود) مارانیاز نظر ب یگریاحرفه

 یگریاحرفه یابیدر ارز یکاربرد یهااز پرسشنامه یکی

 کایآمر یبورد طب داخل یگریاپرسشنامه حرفه ،یپزشک

(ABIM) در قالب یگریاحرفه یابیباشد که به ارزیم 

درجه  360 نیتخم کیو  پردازدیم گویه 36و  حیطه 7

 (.33)کندیپنهان ارائه م کولومیارزشمند از کور

 قیانجام شده جهت تعم یهایتوجه به بررس بادر مجموع 

 یهانهیبه پژوهش در زم ازین ،یپزشک یگرموزش حرفهآ

 باشد:یم ریز

به  توانیم یگریاو مبهم در بحث حرفه یمسائل اساس از

 موارد اشاره نمود: نیا
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 کولومیدر کور یگریاادغام حرفه یراهبردها یبررس -1

 (.34) یآموزش پزشک یکشور

و  یدر کادر پزشک یگریاحرفه یعلل خستگ یبررس -2

 .(30رفع آن) یراهکارها

 

 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 

دانشگاه های سطح کشور عملیاتی شده و به طور مستمر 

 مورد سنجش و اصالح قرار گیرد.

حث حرفه ای گری با توجه به بررسی های انجام شده در ب

پزشکی جهت تعمیق اموزش این مقوله،  شایسته است  

راهبردهای ادغام حرفه ای گری در کوریکولوم کشوری 

در کادر  1آموزش پزشکی و علل خستگی حرفه ای گری

 پزشکی و راهکارهای رفع آن مورد مطالعه قرا گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
با  انیدانشجو بدین معناست کهحرفه ای گری خستگی  1

 هیفرض نیبه ا دیاسات حرفه ای ریمشاهده مکرر رفتار غ

و پزشک خوب تفاوت  حرفه ایپزشک  نیرسند که بمی

حرفه ای اصول  و در آزمونها دیهست و صرفا در حضور اسات

 .کنندمی تیرا رعاگری 

 تقدير و تشكر:

در نگارش و  که یو پژوهشگران سندگانینو یاز تمام

تشکر را دارا  تینمودند، نها یمقاله همکار نیا یآورجمع

 .هستم

 

 تضاد منافع:
 یگونه تضاد منافع چیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو

 .نداشته اند
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