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مقدمه :تعهد حرفهای یکی از صالحیت هایی است که در چند دهه گذشته اهمیت بیشتری یافته است .در این مقاله به تعریف،
اهمیت و روشهای آموزش تعهد حرفهای پرداخته میشود و تجربه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این زمینه به اشتراک گذاشته
میشود.
روش بررسی :در بخش اول ،موتور جستجوی  ،Googleپایگاههای اطالعاتی  Embase ،Medline/PubMedو پایگاه اطالعاتی
 SIDبا استفاده از کلیدواژههای مرتبط برای بازیابی تعاریف تعهد حرفهای ،روشهای آموزش و یادگیری آن ،راهنما و استانداردهای
رفتار حرفهای و چارچوب های توانمندی مورد جستجو قرار گرفتند .با در نظر گرفتن معیارهای ورود ،تعداد  56مقاله ،کتاب ،سند
توانمندی و راهنما انتخاب و در نگارش این مقاله مورد استفاده قرار گرفتند .در بخش دوم تجربه دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه
با ترویج و توسعه تعهد حرفه ای به اشتراک گذاشته شده است
نتایج :امروزه بیشتر دانشکدههای پزشکی ،تعهد حرفهای را به عنوان توانمندی دانش آموختگان دورههای آموزش عمومی و تخصصی
خود پذیرفتهاند و آن را در برنامههای درسی خود گنجاندهاند .آموزش تعهد حرفه ای هم باید در برنامه درسی رسمی و بصورت صریح و
هم بصورت ضمنی انجام شود .بازاندیشی و الگومحوری به عنوان موثرترین روشها در آموزش تعهد حرفهای شناخته میشوند .برای
اینکه برنامه تعهد حرفهای بخوبی اجرا شود باید اعضای هیئت علمی توانمند شوند .دانشگاه علوم پزشکی تهران برای رشد و توسعه
تعهد حرفهای اقدام به تدوین سند ارتقا تعهد حرفهای ،آموزش تعهد حرفهای به صورت تم طولی ،آموزش تعهد حرفهای دستیاران،
توانمندسازی اعضای هیئت علمی و تهیه مواد آموزشی کرده است.
نتیجهگیری :تعهد حرفهای ،توانمندی چند بعدی و پیچیده است و به همین دلیل تعریف ،آموزش و ارزیابی آن نسبت به سایر
صالحیتهای پزشکی دشوارتر است .اقداماتی برای رشد تعهد حرفهای در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است ولی همچنان
برای رسیدن به نقطه ایدهآل تالش و همت بیشتری نیاز است.
واژههای کلیدی :تعهد حرفهای ،رفتار حرفهای ،پروفشنالیسم ،آموزش تعهد حرفهای
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رسول معصومی و همکاران

مقدمه
پزشکی یک حرفه ( )Professionاست و به اعضای آن،

 .2تعهد حرفهای چرا مهم است و چرا باید آن را آموزش داد؟

حرفهای یا حرفهمند ( )Professionalمیگویند .واژه

 .3از چه روشها و رویکردهایی میتوان برای آموزش آن

 Professionalاز کلمه التین  professioمشتق شده است

استفاده کرد؟

که آن را از یک شغل ( )Occupationمتمایز میکند .برخی
از این خصوصیات عبارتند از اینکه :وارد شدن به یک حرفه
نیازمند دانش و مهارتهای تخصصی گسترده است

چه اقداماتی را انجام داده است؟
روش کار

(آموزشهای رسمی و بلند مدت) ،افراد حرفهمند بر اساس

این مقاله در دو بخش انجام شده است که بخش اول آن

یکسری تعهدات مشترک نسبت به حرفه و جامعه ،بهم پیوند

مرور روایتی ( )Narrative Reviewاست و مواد الزم برای

میخورند ،آنها بر خودشان نظارت میکنند و به اصطالح

نگارش آن از طریق جستجوی غیرنظاممند پایگاههای اطالعاتی

خودسامانگر ( )Self-regulatedهستند ،همچنین مطابق با

 Medline/PubMedو  Embaseبدست آمده است.

کدهای اخالقی عمل میکنند و به سبب اعتمادی که در جامعه

کلیدواژههای

از:

کسب میکنند ،شأن اجتماعی باالتری دارند ( .)2 ,7شأن

professionalismو  professional behaviorو ترکیب

مورد

استفاده

عبارت

بودند

حرفهای ( )Professional Statusیک حق ذاتی نیست بلکه

آنها با کلیدواژههای ،teaching ،learning ،education

از طرف جامعه اعطا شده است .حفظ این شأن و منزلت بستگی

 curriculum ،instruction ،trainingو .definition

به اعتقاد افراد جامعه به قابل اعتماد بودن اعضای آن حرفه

برای بازیابی مقاالت فارسی مرتبط نیز پایگاه اطالعاتی  SIDبا

دارد .بنابراین حرفهمندان برای اینکه قابل اعتماد باقی بمانند

استفاده از کلیدواژههای تعهد حرفهای ،حرفهگری ،پروفشنالیسم

باید به تعهدات تعیین شده توسط جامعه پایبند باشند ( .)3پایه

و پروفشنالیزم مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت برای

و اساس تعهد حرفهای ( )professionalismاعتماد مردم به

دسترسی به چارچوبهای توانمندی و راهنماهای تعهد و رفتار

پزشکان است .این اعتماد هم به درستکاری و شرافت تک تک

حرفهای از موتور جستجوی عمومی  Googleاستفاده شد.

پزشکان بستگی دارد و هم به کل جامعه پزشکی ( .)4برای

بدین منظور از کلیدواژههای  professional behaviorو

اصطالح  Professionalismدر زبان فارسی معادلهای

 professional conductهمراه با کلمات ،guideline

مختلفی ذکر شده است از جمله :حرفهایگری ( )6و

 codeو  standardsاستفاده شد .از طرف دیگر برای پیدا

حرفهایگرایی ( .)5برخی هم از خود واژه پروفشنالیسم یا

کردن مقاالت مرتبط دیگر ،رفرنسهای چند مقاله مروری و

پروفشنالیزم استفاده کردهاند و ترجیح دادهاند از معادل خاصی

مروری نظاممند نیز مورد بررسی قرار گرفت .مقاالت و

استفاده نکنند ( .)1با این حال ما در این مقاله"تعهد حرفهای"

مستنداتی وارد مطالعه میشدند که -7 :در مورد آموزش یا

را برای این واژه برگزیدیم چون بیشتر استفاده شده است و به

تعریف تعهد حرفهای پزشکی بودند -2 ،جمعیت مورد مطالعه

نظر میرسد مفهوم اصلی  Professionalismرا بهتر می-

آنها ،فراگیران پزشکی عمومی و تخصصی بودند و  -3به زبان

رساند .در این مقاله با استفاده از مستندات موجود اعم از مقاله،

انگلیسی یا فارسی نوشته شده بودند .بدین ترتیب سرانجام

کتاب ،چارچوبهای توانمندی و سواالت زیر مورد بررسی قرار

تعداد  56مقاله ،راهنما ،کتاب ،راهنمای رفتار حرفهای و

گرفته است:

چارچوب توانمندی انتخاب شدند و در نگارش این مقاله مورد

 .7تعهد حرفهای چیست و چه مؤلفههایی دارد؟

استفاده قرار گرفتند .در بخش دوم تجربه دانشگاه علوم پزشکی

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دوره سیزدهم ،شماره سوم ،پاییز 7331

Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 9:39 IRST on Thursday January 17th 2019

که به معنی "قول دادن" است .یک حرفه خصویتهایی دارد

دانشگاه علوم پزشکی تهران در آموزش و رشد تعهد حرفهای

 711تعهد حرفهای پزشکی چیست و چگونه باید آن را آموزش داد؟

تهران در رابطه با ترویج و توسعه تعهد حرفه ای به اشتراک

کرده ،پایبند عمل کنند ( .)74در کل اتفاق نظر تمام تعاریف

گذاشته شده است.

بر حفظ اعتماد عمومی و حفظ اولویت منافع سالمت مردم و
بیماران در تصمیمات حرفهای و سیاستگذاریهای حرفه است.

 -7تعریف تعهد حرفهای

تعاریف تعهد حرفهای بنا به عقیده ایربای ( )Irbyو همکاران به

پاسخ به این سوال آسان نیست .ولی اگر تعریف تعهد

چارچوبهای مختلفی بر میگردد که درباره تعهد حرفهای

حرفهای بطور شفاف مشخص نباشد ،آنگاه چگونه میتوان از

وجود دارند ( .)76آنها سه رویکرد عمده را نام بردهاند که

آموزش و ارزیابی آن صحبت کرد؟ در یک مرور نظاممند در

عبارتند از -7 :تعهد حرفهای فضیلت محور ( Virtue-based

مورد تعریف تعهد حرفهای در آموزش پزشکی ،نویسندگان به

 :)professionalismقدیمیترین رویکرد است و به دوران

این نتیجه رسیدند که "یک تعریف جامع و مورد قبول همگان

بقراط بر میگردد و امروزه نیز از آن حمایت میشود .این

از تعهد حرفهای وجود ندارد" ( .)1برخی بر این عقیده هستند

رویکرد بر عادات درونی انسان ،رشد منش و استدالل اخالقی و

که اصالً قرار نیست یک تعریف واحد از تعهد حرفهای ارائه

خصوصیات انسانیِ مراقبت و دلسوزی تأکید میورزد .از دید این

شود ،چنین کاری غیر ممکن است چون تعهد حرفهای بشدت

رویکرد ،پزشک خوب یک انسان با منش واال است -2 .تعهد

وابسته به زمینه ( )context-dependentاست ( .)9اما

حرفهای

(Behavior-based

برودی و دوکاس ( )Brody& Doukasنظر مخالف دارند .به

 :)professionalismبر صالحیتها و سنجش رفتارهای قابل

عقیده آنها در حال حاضر توافق کافی بر روی مهمترین

مشاهده تأکید میکند .پزشک خوب کسی است که بطور مداوم

مفاهیم محوری تعهد حرفهای وجود دارد ( .)71برای مثال کالج

صالحیت خود را در انجام وظایف مربوط به مراقبت بیمار نشان

سلطنتی پزشکان بریتانیا در سال  2116گزارش مفصلی را در

دهد و  -3ایجاد هویت حرفهای ( Professional identity

باره تعهد حرفهای منتشر کرد و آن را چنین تعریف کرد" :تعهد

 :)formationبر رشد هویت و اجتماعی شدن در جوامع

حرفهای پزشکی مجموعهای از ارزشها ،رفتارها و ارتباطاتی

حرفهای تأکید میکند .پزشک خوب کسی است که مجموعه

است که باعث اعتماد مردم به پزشکان میشوند" ( .)77از دید

ای از ارزشها و منشهای مورد توافق جامعه پزشکی را در

بورد تخصصهای پزشکی آمریکا ( ،)ABMSتعهد حرفهای

هویت خود تلفیق میکند .این نویسندگان بر این عقیده هستند

پ زشکی یک سیستم اعتقادی است که در آن اعضای گروه

که هر سه این چارچوبها در جای خود معتبر و مفید هستند

(حرفهمندان) به یکدیگر و به عموم جامعه اعالن می کنند که

(.)76

رفتار

محور

ارزش های اخالقی و استانداردهای شایستگی مشترکی را که به

تعهد حرفهای ابتدا در هلند بود که به عنوان رفتارهای عینی

مردم قول داده اند ،در عمل بکار بندند و نیز آن چیزی است که

تعریف شد .چنین تعریفی از تعهد حرفهای باعث شد که ارزیابی

جامعه و بیماران می توانند و باید از حرفهمندان پزشکی انتظار

آن آسانتر شود .با این حال در این رویکرد پیچیدگی رابطه

داشته باشند ( .)72بنا به تعریف سویک ( )Swickتعهد حرفه

بین رفتارهای بیرونی و ارزشهای درونی کمتر مورد مداقه قرار

ای مجموعهای از رفتارهایی هستند که پزشکان نشان میدهند

گرفته است ( .)75همانطور که نور را میتوان هم بصورت موج و

که آنها ارزش اعتمادِ اعطا شده از طرف جامعه و بیماران را

هم بصورت ذره توصیف کرد .تعهد حرفهای را هم میتوان به

دارند ( .)73کوهن ( )Cohenتعهد حرفهای را راهکاری می-

عنوان منش ( )ethosو هم بصورت مجموعهای از خصوصیات

داند که پزشکان به قراردادی که حرفه پزشکی با جامعه منعقد

( )attributesدر نظر گرفت .چنانچه آن را مجموعهای از
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خصوصیات و رفتار در نظر بگیریم ،طراحی روشهای آموزش و

رفتارهای غیر حرفهای) تعیین شد و سپس روشهای مختلف

ارزیابی آن آسانتر خواهد شد (.)1

آموزش و ارزیابی آن مورد بررسی قرار گرفت .تعهد حرفهای به

 -2سیر تاریخی تکوین مفهوم و آموزش تعهد حرفهای

این صورت تعریف شد" :نگرشها و رفتارهایی که در خدمت

تا اواخر دهه  7911تالشی برای آموزش رسمی آن در

کمیته فوق شش مولفه یا عنصر تعهد حرفهای را به شرح زیر

دانشکدههای پزشکی صورت نگرفته بود ( .)71در دسامبر

اعالم کرد :نوع دوستی ( ،)altruismمسئولیتپذیری

 7917بورد تخصصی طب داخلی آمریکا ( )ABIMکمیتهای

( ،)accountabilityتعالی ( ،)excellenceوظیفهشناسی

را در خصوص "ارزشیابی صفات انسانی در متخصصین داخلی"

( ،)dutyشرافت و درستکاری ( )honor and integrityو

تشکیل داد .تصمیم برای تشکیل این کمیته از آنجا ناشی شد

احترام به دیگران ( .)respect for othersبرای هر کدام از

که  ABIMمدت مدیدی بود که تمایل داشت این صفات

مؤلفههای فوق ،مصادیقی نیز ذکر شد (.)79

ضروری را تعریف و ارزیابی کند .این کمیته دریافت که تغییرات

یک دهه بعدتر یعنی در سال  2112اقدام تأثیرگذار بعدی

مهمی در علم ،اقتصاد و محیط اجتماعی پزشکی رخ داده است

صورت گرفت .در نشستی بین اعضای فدراسیون طب داخلی

و این تغییرات ،تعهد پزشکان نسبت به ابعاد انسانی مراقبت

اروپا ( ،)EFIMکالج پزشکان آمریکا ( )ACP-ASIMو

پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است .کمیته فوق این صفات را

 ABIMمطرح شد که دیدگاه پزشکان در خصوص تعهد

در قالب اصطالحات زیر تعریف کرد :درستکاری (،)integrity

حرفهای در نظامهای مختلف مراقبت سالمت ،شباهت زیادی به

احترام ( )respectو دلسوزی ( .)compassionاین صفات

یکدیگر دارند .آنها منشوری را تدوین کردند که دارای یکسری

جزو صالحیتهای بالینی اساسی شناخته شدند و ABIM

اصول بود و اعالم کردند که همه حرفهمندان پزشکی میتوانند

مدیران برنامههای آموزشی را ملزم ساخت تا آنها را ارزشیابی

و باید نسبت به رعایت آن کوشا باشند .این منشور با عنوان

کنند و برای اینکه داوطلبان ،واجدِ شرایط دریافت گواهی بورد

"تعهد حرفهای پزشکی در هزاره جدید :یک منشور پزشکی" در

شوند ،باید مستندات رعایت این صفات در طول دوره آموزشی

سال  2112و بصورت همزمان در چندین مجله معتبر منتشر

ارائه میشد (.)71

شد ( .)4سه اصل و ده مسئولیت حرفهای این منشور در جدول

یک دهه بعد  ABIMپروژه مشابهی را برای تعهد حرفهای

زیر آمده است:

شروع کرد .مسئولیت این کار بر عهده "کمیته ارزشیابی
صالحیت بالینی" گذاشته شد و بدین ترتیب پروژه و زیر کمیته
تعهد حرفهای با نام "پروژه تعهد حرفهای" آغاز به کار کرد.
برای رسیدن به این هدف ابتدا مؤلفههای تعهد حرفهای (و نیز
جدول -7منشور تعهد حرفهای()4
اصول اساسی
 -7اصل رفاه بیماران ()Patients’ welfare
 -2اصل استقالل فردی بیماران ()Patients’ Autonomy
 -3اصل عدالت اجتماعی ( )Social Justiceشامل توزیع منصفانه منابع مرتبط با
مراقبت سالمت ،عدم تبعیض
مسئولیتهای حرفهای
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با اینکه مفهوم تعهد حرفهای ریشه در عهد بقراط دارد ولی

اولویت منافع بیمار بر منافع شخصی پزشک است" .و در نهایت

 711تعهد حرفهای پزشکی چیست و چگونه باید آن را آموزش داد؟

 76ماه بعد مقالهای به منظور بررسی وضعیت گسترش این

( )outcome-based medical educationمقبولیت

منشور منتشر شد که در آن مشخص شد بیش از  91انجمن

فراوان یافت .سازمانهای اعتباربخشی و دانشکدههای پزشکی

حرفه ای ،دانشکده و موسسه اعتباربخشی آن را مورد تأیید قرار

اقدام به تدوین صالحیتهای مورد انتظار از دانش آموختگان

دادهاند .همچنین این منشور به زبانهای مختلف ترجمه و در

پزشکی عمومی و تخصصی کردند .تعهد حرفهای و مفاهیم

فرهنگها و نظامهای سیاسی مختلف مورد استفاده قرار گرفته

مربوط به آن یکی از صالحیتهایی است که بدون استثنا در

بود (.)21

همه این توانمندیها گنجانده شدهاند .در جدول شماره 2

از ابتدای قرن  27رویکرد آموزش پزشکی مبتنی بر پیامد

توانمندی تعهد حرفهای در چارچوبهای توانمندیهای مختلف
آمده است.

جدول  -2توانمندی یا صالحیت تعهد حرفهای در چارچوبهای توانمندی مختلف
نام چارچوب توانمندی

کشور

مقطع

توانمندی مرتبط با

تعریف و مصادیق

تعهد حرفهای

ACGME Core
)Competencies(21

آمریکا

دستیاری

Professionalism

)CanMEDS(22

کانادا

دستیاری

Professional

دستیاران باید تعهد خود را نسبت به انجام مسئولیتهای حرفهای نشان
دهند و پایبند به اصول اخالقی باشند .از دستیاران انتظار میرود تا
رفتارهای زیر را نشان دهند:
 دلسوزی ،درستکاری و احترام به دیگران
 پاسخگویی به نیازهای بیمار و مقدم دانستن آنها بر منافع شخصی
 احترام به حریم خصوصی و استقالل فردی بیمار
 مسئولیت پذیری نسبت به بیماران ،جامعه و حرفه پزشکی
 حساسیت و پاسخگویی نسبت به تنوع جمعیتی بیماران (مانند
تنوع سنی ،جنسی ،فرهنگی ،نژادی ،مذهبی ،معلولیتی و گرایش جنسی)
به عنوان حرفهمندان ،پزشکان متعهد به سالمت و رفاه تک تک بیماران و
جامعه هستند و این را از طریق عمل اخالقی ،استانداردهای رفتاری
شخصی ،مسئولیت پذیری نسبت به حرفه و جامعه ،مقررات پزشکی و
حفظ سالمت شخصی انجام میدهند.
تعهد نسبت به بیماران از جمله:
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 .7تعهد به صالحیت حرفهای (شامل تعهد به یادگیری مادام العمر ،کسب دانش و
مهارتهای الزم برای ارائه مراقبت با کیفیت و ) ...
 .2تعهد به صداقت با بیماران
 .3تعهد به رازداری بیماران
 .4تعهد به حفظ رابطه مناسب با بیماران
 .6تعهد به بهبود کیفیت مراقبتها
 .5تعهد به بهبود دسترسی به مراقبتها
 .1تعهد به توزیع عادالنه منابع محدود
 .1تعهد به دانش علمی (انجام پژوهش و )...
 .9تعهد به حفظ اعتماد از طریق مدیریت تعارض منافع
 .71تعهد به مسئولیتهای حرفهای

717

رسول معصومی و همکاران

The Tuning
)Project(23

Outcomes for
graduates
(Tomorrow’s
)Doctors)(24

پزشکی -39دانشگاه علوم
پزشکی تهران ()22

Medical
Professionalism

صفات حرفهای
درستکاری ،شرافت ،تعهد اخالقی ،همدلی ،مهارتهای بین فردی،

خالقیت ،نقادی و ...
کار حرفهای ()Professional working
توانایی رهبری دیگران ،توانایی حل مسئله و تصمیم گیری ،توانایی

کار در تیمهای چندرشتهای ،توانایی تشخیص محدودیتها و ....
پزشک به عنوان متخصص ()The doctor as expert
 ظرفیت یادگیری شامل یادگیری خودراهبر و مادام العمر ،توانایی
آموزش به دیگران ،ظرفیت بکارگیری دانش در عمل و ...
پزشک جهانی ()The global doctor
 احترام به تنوع و چند فرهنگی ،اطالع از فرهنگ و سنن سایر
کشورها ،بلد بودن زبان دوم ،داشتن دانش عمومی به غیر از پزشکی و ...

بریتانیا

عمومی

The doctor as a
professional

 دانش آموخته قادر خواهد بود مطابق با اصول اخالقی و قانونی
رفتار کند.
 بر کار خود تأمل میکند ،یاد میگیرد و به دیگران یاد میدهد.
 در یک تیم چندحرفهای بطور موثر کار میکند و یاد میگیرد.
 از بیماران محافظت میکند و باعث بهبود مراقبت میشود.

ایران

عمومی

تعهد حرفهای ،اخالق و
حقوق پزشکی

دانش آموخته دانشگاه باید با باور به اینکه شفای بیماران بدست خداوند
است و وی از سوی او این توفیق را پیدا کرده است تا وسیله آن را فراهم
کند ،مجموعه ارزش ها ،خصوصیات و رفتارهایی را که متضمن اعتماد
جامعه به حرفه پزشکی هستند ،به عنوان تعهدات حرفهای پزشکی بپذیرد
و در طبابت خود بکار بندد .مصادیق تعهد حرفهای عبارتند از:
نوع دوستی ،احترام ،وظیفه شناسی ،تعالی شغلی ،عدالت ،شرافت و

درستکاری

کشورهای
اروپایی

عمومی

همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است ،نقاط

جمله تقوی و احتساب) را نیز جزو مؤلفههای تعهد حرفهای

اشتراک فراوانی در مورد مصادیق و حوزههای تعهد حرفهای در

بحساب آوردهاند ( .)25معین و معارفی نیز در مطالعهای

پنج چارچوب توانمندی وجود دارد .بطور کلی و آنچه در

مهمترین کدها و مشخصات تعهد حرفهای پزشک را در آیات

توانمندیهای  CanMEDSمشاهده میشود ،یک پزشک

قرآن و متون اسالمی مورد بررسی قرار دادند و به این پنج مورد

تعهداتی را در قبال خود ،دیگران (بیماران و همراهان آنها،

رسیدند-7 :پرهیزکاری (تقوی) -2 ،جدیت و کوشش (اجتهاد)،

همکاران خود و جامعه) و حرفه خود دارد .العراقی (Al-

-3دلسوزی و خیرخواهی -4 ،علم و آگاهی (بصیرت) و -6

 )Erakyو همکارانش ،تعهدات پزشک نسبت به خداوند (از

اعتماد (.)21

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دوره سیزدهم ،شماره سوم ،پاییز7331

Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 9:39 IRST on Thursday January 17th 2019

 نوع دوستی ،شرافت و درستکاری ،رفتار اخالقی ،رازداری و ....
تعهد نسبت به جامعه از جمله:
 پاسخگویی اجتماعی ،توجه به انتظارات جامعه از پزشکان و حرفه
و ...
تعهد نسبت به حرفه از جمله:
 رعایت کدهای اخالقی ،تعهد به ایمنی بیمار و بهبود کیفیت ،تعهد
به استانداردهای حرفهای ،مدیریت تعارضات منافع و ...
تعهد نسبت به خود از جمله:
توسعه حرفهای ،داشتن رویکرد بازاندیشانه نسبت به عملکرد،خود

تابآوری به منظور داشتن عملکرد پایدار و ...

 712تعهد حرفهای پزشکی چیست و چگونه باید آن را آموزش داد؟

 -3تعهد حرفهای چرا مهم است و چرا باید آموزش داده شود؟

امروزه برخی عقیده دارند که پزشکان نسبت به گذشته نوع

داشتند ،این روند را در عملکرد آتی خود (به عنوان پزشک) نیز
ادامه دادند (.)34-32

شده است ( .)21تهدیدات و عواملی نیز وجود دارند که باعث

بیش از گذشته توجه به تعهد حرفهای در برنامههای آموزشی

میشوند به مقوله تعهد حرفهای بیش از گذشته توجه کنیم.

اهمیت دارد و باید آموزش داده شود.

این عوامل و تهدیدات را میتوان به دو دسته درونی و بیرونی

 -4چه روشها و رویکردهایی برای آموزش تعهد حرفهای

تقسیمبندی کرد .برخی از عوامل و تهدید کنندههای درونی

وجود ندارد؟

تعهد حرفه ای عبارتند از :سو استفاده از قدرت ،غرور ،طمع،

اکنون مشخص شده است که رفتارهای غیر حرفهای را

ارائه اطالعات نادرست (دروغ و تقلب) ،نبود وجدان کاری

نمیتوان تنها از طریق اقدامات انضباطی و کدهای اخالقی

( )Lack of Conscientiousnessو تعارض منافع .دانش و

کنترل کرد .بلکه باید برنامههای آموزشی فعال برای رشد تعهد

تبحر ناکافی نیز میتواند تعهد حرفهای پزشک را تهدید کند

حرفهای تدوین شوند ( .)36البته بحثهایی در گذشته وجود

( .)79از عوامل و تهدیدکنندههای بیرونی تعهد حرفهای

داشت که آیا اصالً میتوان تعهد حرفهای را آموزش داد؟ با

میتوان به موارد زیر اشاره کرد :رشد سریع دانش و مهارتهای

توجه به شواهد زیاد موجود ،گنجاندن تعهد حرفهای در

پزشکی ،افزایش توجه روزافزون رسانهها به مسائل و

چارچوبهای توانمندی و برنامههای درسی ،در آموزش تعهد

مراقبتهای بهداشتی ،تغییر در فلسفه مراقبت از بیماران ،کار

حرفهای هیچ شکی وجود ندارد .آنچه محل بحث است ،روش

گروهی چندرشتهای در مراقبت سالمت ،تغییرات ایجاد شده در

صحیح آموزش و ارزیابی تعهد حرفهای است و نیز اذعان به این

نگرش پزشکان ،فشارهای وارد شده از طرف همکاران ،نگاه

نکته که به علت چند وجهی و وابسته به زمینه بودن تعهد

تجاری و سوداگرانه به سالمت ( .)3نگرانی دیگری که اخیراً

حرفهای ،آموزش آن در مقایسه با آموزش دانش و مهارتهای

ایجاد شده ،رفتار حرفهای پزشک در فضای مجازی و شبکههای

پزشکی آسان نیست ( .)35در این بخش به روشها ،رویکردها

اجتماعی است چون برخی پزشکان فضای مجازی را متفاوت از

و نظرات مختلف در خصوص آموزش تعهد حرفهای میپردازیم.

فضای حقیقی میدانند و ممکن است سوء رفتارهایی در فضای

مراد ما از آموزش ،مفهوم کلیتر آن است نه یک روش تدریس.

مجازی داشته باشند که اعتماد مردم به حرفه را مخدوش نماید

آموزش تعهد حرفه ای :صریح یا ضمنی؟

در گذشته اینکه تعهد حرفهای بصورت صریح ()explicit

(.)29
از طرف دیگر ،مطالعاتی نشان دادهاند که عملکردهای

آموزش داده شود یا ضمنی ( ،)implicitبحث وجود داشت

نامطلوب در طبابت ،بیشتر ناشی از رفتارهای غیرحرفهای است

( .)31 ,31ولی به نظر می رسد امروزه رویکرد این است که از

تا نبود دانش یا مهارت پزشکان ( .)31در یک مطالعه مروری

هر دو نوع آموزش استفاده شود .ابتدا بهتر است یک مفهوم را

نشان داده شد که بین رفتارهای غیر حرفهای و پیامدهای

روشن کنیم:

نامطلوب مانند به خطر انداختن جان بیمار ،نارضایتی بیمار و

سه سطح یا سه نوع برنامه درسی ( )Curriculumدر

اقدامات قضایی ناشی از قصور پزشکی رابطه وجود دارد ( )37و

دانشکدههای پزشکی قابل تصور است -7 .برنامه درسی اعالم

همچنین مطالعات مختلفی وجود دارند که نشان میدهند

شده ( )declaredیا همان برنامه نوشته شده است که توسط

دانشجویانی که در دوران تحصیلی خود رفتارهای غیرحرفهای

دانشکده یا وزارتخانه طراحی شده است و برای اجرا ابالغ
میشود -2 ،برنامه درسی تدریس شده ( :)taughtآن چیزی
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دوستی کمتری دارند و این منجر به کاهش اعتماد به این حرفه

بطور خالصه از این بخش چنین نتیجه میگیریم که امروزه

713

رسول معصومی و همکاران

شده ( :)learnedآن چیزی است که دانشجویان یاد

دانش تئوری ارائه شده است و در نتیجه اثر ( )Impactآموزش

نمیگیرند .دانشجویان فقط از برنامه درسی تدریس شده یاد

ارائه شده بسیار کمتر خواهد شد .بنابراین برای درونی کردن

نمی گیرند بلکه آنها مواردی را یاد میگیرند که دانشکده قصد

آن صفات و ارزشها ،روشهای آموزشی دیگری مورد نیاز است

آموزش آنها را نداشته است .متخصصان به این نوع برنامه

(.)44

درسی ،برنامه درسی پنهان ( )hiddenمیگویند (.)39

بازاندیشی ()Reflection

بنابراین برنامه درسی پنهان ،آموختههایی است که دانشکده

یادگیری تجربی فرایندی است که فرد از طریق تجربه کردن

قصد نداشته آنها را یاد بدهد ولی دانشجویان در طول دوره

یاد میگیرد .با این حال ،برای یادگیری اثربخش ،تجربه به

آموزشی خود آنها را یاد گرفتهاند ( .)41اسکیلز ( )Skilesبه

تنهایی کافی نیست .تجربه باید در ساختار دانش موجود فرد

زبان ساده بیان میکند که در برنامه درسی پنهان دانشجویان

ادغام و بر اساس آن تفسیر شود تا دانش جدیدی تولید شود یا

چیزی را یاد میگیرند که از اختالف بین رفتار و گفتار ما

دانش موجود را گسترش دهد .بازاندیشی برای این فرایند

(اساتید ،مدیران و  )...ناشی میشود ( .)47لذا برای اینکه

یادگیری فعال بسیار حیاتی است ( .)46بازاندیشی "بررسی

آموزش تعهد حرفهای اثربخش باشد ،هم آموزش صریح الزم

آگاهانه و عامدانه ایدهها ،احساسات ،معنی و مفهوم تجربیات

است (در برنامه درسی رسمی) و هم آموزش ضمنی (.)42

یادگیری"( )71است .مدلها و تئوریهای مختلفی در زمینه

البته ذکر این نکته ضروری است که هویت حرفهای در طول

بازاندیشی وجود دارند ( .)45ولی فرایند بازاندیشی را میتوان

دوره تحصیل پزشکی ایجاد میشود و مداخله آموزشی باید در

بطور ساده در این سه مرحله خالصه کرد -7 :انجام دادن

کل دوره آموزشی ادغام شود .بنابراین الزم است تمام مدرسین

(کسب تجربه)-2 ،ارزشیابی و تجزیه و تحلیل آن تجربه و-3

و اساتید در انتقال این مفهوم و بهبود کاربست آن در تصمیمات

برنامهریزی برای عملکرد آینده .این مراحل بصورت چرخهای

بالینی نقش فعال و موثری داشته باشند .در این مقاله به

ادامه پیدا میکنند ( .)46بازاندیشی برای اهداف مختلف بکار

آموزش ادغام یافته پرداخته نشده است و تنها روشهای موثر

میرود اما در مورد تعهد حرفهای ،در قلب بسیاری از برنامههای

آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

آموزشی قرار دارد .بازاندیشی ،تجربه را تبدیل به درک و فهم

آموزش تعهد حرفهای در برنامه درسی رسمی

بیشتر میکند و باعث میشود فرد به سطوح باالی یادگیری

تعهد حرفهای یک بعد یا پایه شناختی ( Cognitive

برسد ( .)41بازاندیشی به دانشجویان کمک میکند تا دانش

 )baseدارد .آن را میتوان بصورت مستقیم و با استفاده از

تئوری و دانش بدست آمده از تجربه را با هم تلفیق کنند و

روشهای مختلف آموزش داد .ابتدا باید مطمئن شد که

بتوانند برای اصالح عملکرد آتی خود ،برنامهریزی کنند (.)31

فراگیران ماهیت تعهد حرفهای ،دالیل و چرایی رعایت آن و

در آموزش تعهد حرفهای بیشتر از گزارش وقایع بحرانی

ویژگیها و مصادیق آن را درک میکنند .هدف این است که

( )Critical incident reportو روایتگویی ()narration

آنها به زبان مشترکی از مفاهیم و مصادیق تعهد حرفهای

به عنوان محرکی برای بازاندیشی رسمی استفاده میشود با این

برسند .در آموزش پایه شناختی تعهد حرفهای میتوان از انواع

حال در طی مواجهات بالینی به فراخور موقعیت و رویدادی که

روشهای معمول استفاده کرد مثل سخنرانی تعاملی ،یادگیری

برای فراگیران رخ میدهد ،استاد و توتور میتوانند فراگیر را

مبتنی بر مورد ،تدریس در گروههای کوچک ،آموزش

ترغیب به تامل کنند و او را برای رسیدن به نتیجه آموزشی

الکترونیکی و  .)43( ....اما در صورتی که آموزش فقط محدود

نهفته در موقعیت راهنمایی کنند .وقایع بحرانی ،موقعیت

به تعریف تعهد حرفهای و لیست کردن یکسری ویژگیها و

دشواری است که دانشجو آن را تجربه میکند و یا عواقب غیر
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است که در عمل اتفاق میافتد و  -3برنامه درسی یادگرفته

رفتارهای مترتب بر آن باشد ،در این صورت فقط به فراگیران

 714تعهد حرفهای پزشکی چیست و چگونه باید آن را آموزش داد؟

( .)71این اتفاقات معموالً با احساساتی مثل عصبانیت،

جراحی و  -4آموزش رسمی آنها بیشتر از همه به الگوهای

ناامیدی ،هیجان و  ...همراه است ( .)41در مطالعات مختلف

رفتاری ( )Role Modelsاشاره کرده بودند ( .)66قرنهای

اثربخشی بازاندیشی در آموزش تعهد حرفهای بررسی شده است

متوالی است که وظیفه انتقال نگرشها و ارزشهای پزشکی بر

( .)67-49 ,31در مرور نظاممندی که درباره آموزش تعهد

عهده الگوهای رفتاری بوده است .بدون شک الگوهای رفتاری

حرفهای انجام شد ،بازاندیشی به عنوان یکی از روشهای اصلی

در شکلگیری شخصت حرفهای دانشجویان نقش مهمی ایفا

و اثربخش در برنامه آموزش تعهد حرفهای گزارش شد (.)62

میکنند ( .)61 ,65در مرور نظاممندی که در باال به آن اشاره

سایر روشهای آموزش تصریح شده تعهد حرفهای

شد ،دو روش به عنوان موثرترین شیوه آموزش و رشد تعهد

روشهای دیگری نیز برای آموزش تعهد حرفهای وجود دارد
که در زیر فقط به عناوین آنها اشاره میکنیم.
 ایفای نفش

حرفهای شناخته شده بودند ،یکی بازاندیشی که به آن اشاره
شد و دیگری الگومحوری ( .)62سوالی که مطرح میشود این
است که چه کسانی الگوی رفتاری هستند؟

 استفاده از فیلم

در جواب باید گفت همه اساتید تا حدودی نقش الگو را برای

 آموزش مبتنی بر شبیهسازی

فراگیران ایفا میکنند .آیا این نکته مثبتی است؟ در جواب باید

 ژورنال کالب

گفت الزاما خیر! چون الگوهای رفتاری منفی در محیط دانشگاه

 یادگیری مبتنی بر تیم

و بیمارستان به وفور یافت میشوند و دانشجویان ممکن است از

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله

رفتارهای منفی آنها تقلید کنند .بنابراین در محیطهای

 کارپوشه آموزشی (.)64 ,63

آموزشی نیاز به الگوهای رفتاری مثبت وجود دارد .این الگوها
یکسری ویژگیهایی دارند که پسی ( )Passiو همکاران در

آموزش ضمنی تعهد حرفهای

راهنمای (مرور نظاممند)  BEMEشماره  21آنها را در سه

الگومحوری/مداری ()Role Modeling

در یک مطالعه کیفی و به روش گراندد تئوری دستیاران
جراحی عنوان کردند که تعهد حرفهای را از طریق منابع و

دسته طبقهبندی کردهاند که در جدول شماره  3قابل مشاهده
است (:)61

روشهای زیر یاد میگیرند -7 :ارزشهای شخصی و تربیت
جدول -3ویژگیهای یک الگوی رفتاری خوب ()61
مصادیق

طبقه
صالحیت بالینی

سطح باالی دانش و مهارتهای بالینی
رویکرد بیمار محور
رفتارهای انسانی مانند همدلی ،احترام و دلسوزی

مهارتهای تدریس

دادن آرامش به یادگیرندگان
ایجاد محیط آموزشی مثبت و حمایتی
طراحی و استفاده از روشهای تدریس خاص
متعهد به رشد یادگیرندگان
فراهم کردن امکان تعامل دانشجویان با بیماران در بالین
الگوی محوری آگاهانه

خصوصیات شخصی

مهارتهای بین فردی موثر
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قابل انتظاری است که ناشی از عملکرد فردی دانشجو است

خانوادگی  -2الگوهای رفتاری  -3ساختار دوره دستیاری

716

رسول معصومی و همکاران
داشتن نگرش و دیدگاه مثبت
درستکاری
مهارتهای رهبری
متعهد به تعالی
صادق ،مودب ،مشتاق و الهامبخش برای دانشجویان

میپذیرند ،بنابراین ایدهآل این خواهد بود که گفتار اساتید با

وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره کردیم .تعادل مناسب

رفتار آنها یکسان باشد (گفتار نیک ،کردار نیک) .برخی عقیده

باید بین آموزش صریح و ضمنی تعهد حرفهای برقرار باشد.

دارند برای اینکه الگوهای رفتاری تأثیر بیشتری داشته باشند،

نکته مهم بعدی توانمندسازی اعضای هیئت علمی است .چون

آنها باید بدانند چه رفتار یا نقشی را دارند مدلسازی میکنند

برای موفقیت و اثربخشی هر نوع برنامه آموزشی ،توانمندسازی

( . )42یا به عبارت بهتر باید بدانند که چه رفتاری از آنها توسط

اعضای هیئت علمی ضروری است ( .)57اساتید ابتدا باید با

دانشجویان الگوبرداری میشود .این نکته به اهمیت

تعریف ،ماهیت ،اهمیت و مؤلفههای تعهد حرفهای (پایه

توانمندسازی اعضای هیئت علمی اشاره میکند که در بخش

شناختی) آشنا باشند .سپس روشهای مناسب آموزش و

مربوطه به آن خواهیم پرداخت.

ارزیابی آن را یاد بگیرند.

به نظر میرسد که دانشجویان حتی از الگوهای رفتاری
منفی بیشتر از الگوهای رفتاری مثبت ،تأثیر بپذیرند (.)71

 -2تجربه دانشگاه علوم پزشکی تهران در توسعه و ترویج
تعهد حرفه ای

توصیه این است که در صورت امکان چنین الگوهایی را از

مطالعه جامعی درباره وضعیت آموزش تعهد حرفهای در

محیط آموزشی خارج کنیم و اگر این کار امکان پذیر نیست،

دانشگاه های علوم پزشکی کشور وجود ندارد .آنچه بدیهی است

باید دانشجویان را آگاه کنیم و به آنها بازخورد دهیم تا الگوهای

اولین بار تعهد حرفهای به عنوان بخشی از واحد درسی رسمی

رفتاری منفی را بشناسند و روی آنها بازاندیشی کنند و از آن

اخالق پزشکی در دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی

به عنوان یک تجربه آموزشی اثربخش استفاده کنند (,69 ,65

تهران وارد شد .هر چند تا قبل از آن مفاهیم مرتبط با تعهد

 .)51و این همان نکتهای است که سعدی شاعر ایرانی در

حرفهای در قالب سوگندنامهها و اصول اخالقی ارتباط با بیمار

حکایتی به آن اشاره کرده است" :لقمان را گفتند ادب از که

در واحد درسی اخالق پزشکی وجود داشت ،اما مفهوم دقیق

آموختی؟ گفت از بی ادبان! از انجام دادن آنچه از ایشان در

تعهد حرفهای برای اولین بار به شکل رسمی در بازنگری برنامه

نظرم ناپسند آمد ،پرهیز کردم ".البته طبیعی است که انتظار

درسی اخالق پزشکی در سال  7311به واحد درسی اخالق

نداریم همه بتوانند مثل لقمان-که حکیم بود-از الگوهای

پزشکی راه یافت و دانشجویان با مفهوم و ضرورت تعهد

رفتاری منفی یا به عبارت بهتر ضد الگوها ادب و رفتار صحیح

حرفه ای آشنا شدند .در ابتدا دو جلسه از جلسات درس اخالق

یاد بگیرند!

پزشکی به تعهد حرفهای اختصاص داشت که در مطالعه

در مجموع الگومحوری روش بسیار اثربخش برای ایجاد

نیازسنجی که پس از دو سال انجام یافت ،این جلسات به پنج

هویت حرفهای در دانشجویان است ولی به هیچ وجه کافی

جلسه افزایش یافت .در این جلسات عالوه بر محتوای شناختی

نیست .در گذشته اساتید تعامل زیادی با دانشجویان داشتند و

مفهوم تعهد حرفهای ،محورهای رفتار حرفهای به صورت بحث

چالشهای کمتری برای عملکرد حرفهای وجود داشت ،ولی

در گروههای کوچک بر روی موارد عملی آموزش داده میشوند

امروزه مواجهه استاد و دانشجوی دوره پزشکی عمومی کمتر

(.)53 ,52

شده است و موانع بسیاری برای عملکرد حرفهای وجود دارد.
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دانشجویان از رفتار اساتید بیشتر از گفتار آنها تأثیر

بنابراین نیاز به روشهای دیگر برای آموزش تعهد حرفهای

 715تعهد حرفهای پزشکی چیست و چگونه باید آن را آموزش داد؟

نیازمند برنامهریزی و همت فراگیر تمامی واحدهای تحت

توانمندیهای ضروری دانش آموخته دوره پزشکی عمومی ذکر

مجموعه دانشگاه است .ارتقاء تعهد حرفهای پزشکی زمانی

شد و آموزش آن به صورت ادغام یافته در طول دوره توصیه و

پایدار و مداوم خواهد بود که به عنوان بخشی از اقدامات جاری

برنامهای برای این ادغام تدوین گردید ( .)26به منظور ادغام

حوزههای آموزش ،پژوهش و درمان پذیرفته و نهادینه شود .با

آموزش تعهد حرفهای در دوره پزشکی عمومی ،توانمندیهای

این حال ا ز آنجا که این حوزه از اقدامات ،بسیار نوپا است و

فراگیران در پایان هر مقطع از آموزش پزشکی عمومی تدوین

شروع حرکت در آن نیاز به هدایت ،هماهنگی و پیگیری مداوم

شد و بر اساس آن برنامههای آموزشی اختیاری و اجباری

دارد .،این دفتر در اولین اقدام خود سندی به منظور ارتقاء تعهد

متنوعی در طول دوره پزشکی برنامهریزی شد .چالش اصلی این

حرفه ای در تمام دانشگاه تدوین نمود .در این سند که مورد

آموزش این است که تا زمانی که آموزش در سطح کالسی در

تایید و ابالغ شورای دانشگاه قرار گرفت ،دانشگاه به تعهد

دوره پزشکی پخش شود و به آموزش ممزوج در آموزش بالینی

حرفهای و سیاستهای ارتقای آن متعهد شده است .طبق این

تبدیل نشود ،اثر بخشی مورد انتظار آن حاصل نخواهد شد.

سند ،سیاستهای کلی دانشگاه در توسعه و ارتقاء تعهد

همینطور بخشی از آموزش ،مبتنی بر بازخورد بر عملکرد

حرفهای عبارتند از :شفافسازی ،توانمندسازی ،پاسخگویی،

فراگیران و کمک به بازتوانی آنها در بهبود عملکرد خواهد بود

پایش و ارزیابی ،اقدامات ترویجی و اصالح زیرساختها.

که این دو موضوع نیاز جدی به توانمندسازی اعضای هئیت

همچنین بر اساس این سند ،چارچوب فعالیتهای هر یک از

علمی بالینی دارد.

معاونت های دانشگاه با همکاری و نظر خود ایشان تدوین شد تا

توانمندسازی :برای پیشبرد هر یک از اهداف ارتقاء رفتار

در قالب آن ،برنامه ساالنه خود را برای ارتقاء تعهد حرفهای

حرفهای به افزایش سرمایههای انسانی و همراه نمودن اعضای

تدوین و در پایان سال میزان تحقق آن را گزارش نمایند .این

هیئت علمی نیاز است .این مهم به مرکز مطالعات و توسعه

سند نقش موثری در تعیین نقشه راه ارتقاء تعهد حرفهای ،سهم

آموزش دانشگاه ) (EDCواگذار گردید .با این همه الزم بود

هر یک از واحدهای تحت مجموعه دانشگاه و جلوگیری از

مربیانی توانمند برای همکاری با  EDCدر تدریس و برگزاری

همپوشانی اقدامات واحدها در این زمینه داشت .در جهت

کارگاهها تربیت شوند .دفتر تعهد حرفهای به صورت ماهانه

شفاف سازی ،دانشکده پزشکی طی پروژهای اقدام به تدوین

جلسات مرور همتا برای توانمندسازی و ارائه بازخورد بر تدریس

راهنمای رفتار حرفهای پزشکی نمود .این راهنما ،ضوابطی را

جلسات درس همکاران عالقمند تشکیل داده است .این جلسات

برای عملکرد حرفهای پزشکان و فراگیران پزشکی ارائه میدهد

تا پایان نیمسال اول سال  95برنامه ریزی شدند .تاکنون 21

و مبنای آموزش ،ارزیابی عملکرد و خود تنظیمی محیط

نفر از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و  4نفر از اعضای

آموزشی در موضوع رفتار حرفهای است ( .)54به تدریج در

هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی برای تدریس یک تا سه

سالهای بعد سایر دانشکدههای بالینی دانشگاه (پرستاری و

موضوع در کارگاههای تعهد حرفهای توانمند شدند .همچنین به

مامایی ،دندانپزشکی ،داروسازی ،توانبخشی و پیراپزشکی) نیز

منظور توانمندسازی تعدادی از پرستاران بیمارستانهای

اقدام به تدوین راهنمای رفتار حرفهای حرفهمندان و فراگیران

دانشگاه برای تدریس رفتار حرفهای به سایر پرستاران ،کارگاه-

خود نمودند.

های تربیت مدرسین برگزار شد .تاکنون  71نفراز پرستاران

آموزش تم طولی تعهد حرفهای :در بازنگری برنامه درسی
پزشکی  91در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،

برای برگزاری کارگاههای پرستاری تعهد حرفهای توانمند
شدهاند.
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سند ارتقا تعهد حرفهای :موفقیت در ارتقاء تعهد حرفهای

"تعهد حرفهای ،اخالق و حقوق پزشکی" به عنوان یکی از

711

رسول معصومی و همکاران

دانشکده پزشکی طی فرایندی توانمندیهای مرتبط با حوزه

کوتاه توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم

تعهدحرفهای را برای دوره دستیاری تدوین کرد .همچنین با

پزشکی تدوین شده است که قابل استفاده در کالسهای درس

همکاری تعدادی از اعضای هیات علمی ،برنامه آموزشی

برای بحث با دانشجویان در موضوعاتِ مطرح شده است .یک

الکترونیک برای دستیاران سال اول طراحی شد

کانال هم در یکی از پیامرسانها در موضوع تعهد حرفهای

( )http://cme.tums.ac.irو دستیاران سال اول تمام

پزشکی با هدایت تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم

رشتهها موظف به گذراندن این دوره شدند .در مرحله بعد تعداد

پزشکی تهران تشکیل شده که اخبار ،مواد آموزشی و متون

 26نفر از اعضای هیات علمی به عنوان نمایندگان گروههای

انگیزشی در موضوعات تعهد حرفهای را به اشتراک میگذارد.

بالینی با شرکت در کارگاه دو روزه تعهد حرفهای ماموریت

 -1چالشهای رشد تعهد حرفهای در دانشگاه و ارائه راهکار

یافتند تا برنامهای برای آموزش تعهد حرفهای به دستیاران سال
دوم گروه تدوین و اجرا کنند.

هرچند فعالیتهای متعدد و گستردهای در آموزش تعهد
حرفهای انجام شده است ،هنوز مسیر طوالنی تا نهادینه شدن و

ایجاد بخشها و بیمارستانهای الگو :در ترویج ،آموزش و

فراگیر شدن آموزش تعهد حرفهای باقی مانده است .بدون

ارزیابی رفتار حرفهای ،موضوع با تعدادی از رؤسای بخشها و

حمایت رهبران آموزشی دانشگاه این نهال نوپا در خطر قرار

بیمارستانهایی که برای این منظور مساعد تشخیص داده

دارد ،چرا که توسعه تعهد حرفهای یک توسعه همه جانبه در

شدند ،طرح گردید و مورد توافق این بخشها و بیمارستانها

تمام ارکان دانشگاه و سیستم ارائه خدمات است و ایجاد تغییر

واقع شد .هر یک از بخشها و بیمارستانهای منتخب ،فردی را

به این وسعت و با این درجه از تکیه بر تغییر نگرش ،با مقاومت

به عنوان نماینده ارتقاء تعهد حرفهای به دفتر معرفی کردند.

جدی روبرو است .برداشتهای متفاوت از تعهد حرفهای و رفتار

نمایندگان بخشها در کارگاههای توانمندسازی شرکت کردند.

حرفهای ،خطر ارسال پیامهای ضد و نقیض آموزشی از سوی

مواد و محتواها و نمونه برنامه برای ارتقاء تعهد حرفهای برای

مدرسین مختلف را به همراه دارد .عدم سازوکاری برای مواجهه

نمایندگان بخشها ارسال شد .این نمایندگان ،در طی دو سال

زودرس و مناسب با موارد سوء رفتار و تعیین علل و کمک به

برنامههایی را برای ارتقاء تعهد حرفهای در بخش و بیمارستان

بازتوانی ،تاثیر مداخالت آموزشی و انگیزه فردی برای رفتار

محل خدمت خود برنامهریزی و اجرا کردند .گزارش این

حرفهای را مخدوش میکند.

بخشها طی چند نوبت جلسه ارائه و بحث گردید .این برنامه تا

آموزش بدون ارزیابی و ارائه بازخورد ،کامل نیست .یکی از

تکمیل هم ه ابعاد آن ادامه خواهد یافت .گزارش فعالیتهای

مهمترین ارکان ارتقاء تعهد حرفهای ،ایجاد نظام ارزیابی

بخشهای منتخب مکتوب گردید تا تجربهها ،چالشها و

منصفانه و روا به همراه بازخورد محترمانه و آموزنده است.

موفقیتهای آنها در اختیار بخشهای جدیدی که این توانایی

بازخورد چه بر اساس ارزیابیهای رسمی و چه بر اساس مواجهه

و آمادگی را دارند ،قرار داده شود.

با یک نوبت عملکرد ،در صورتی که در محیط حمایتی و با

تهیه مواد آموزشی :برای ارتقاء رفتار حرفهای موارد
محدودی متریال آموزشی ساخته شده است که از آن جمله

رعایت اصول بازخورد باشد ،میتواند در بهبود عملکرد فراگیران
تاثیر به سزایی داشته باشد.

میتوان به تدوین کتاب «تعهد حرفهای ،راهنمای مبتنی بر

شکلگیری هویت حرفهای بیش از همه در دوره پزشکی

سناریو» اشاره کرد .در این کتاب ،عالوه بر توضیح مبانی نظری

عمومی انجام میشود .از سوی دیگر در دوره پزشکی عمومی بر

تعهد حرفه ای ،در سه فصل قریب به  711مورد سناریو به

خالف دوره تخصص رابطه مستمر و منتوری بین استاد و
دانشجو شکل نمیگیرد .اغلب به آموزش فراگیران مقاطع پایین
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آموزش تعهد حرفهای دستیاران :معاونت آموزش تخصصی

همراه بحث ارائه شده است ( .)56بعالوه تعدادی کلیپ آموزشی

 711تعهد حرفهای پزشکی چیست و چگونه باید آن را آموزش داد؟

پزشکی کم توجهی میشود و در راندها به ارزش آموزشی راند

محیط حمایتی و سیاستهای تشویقی ،کمک به فراگیران در

برای دستیاران تخصصی و فوق تخصصی بها داده میشود.

تابآوری و بهبود رشد فردیشان نیز از سایر اقداماتی است که

دانشجویان ،بازاندیشی بر عملکردها را در حضور منتورهای

میتواند در بهبود رفتار حرفهای فراگیران موثر باشد.

دانشجویان با اعضای هیات علمی مانع از کمک و راهنمایی

نتیجه گیری

گرفتن دانشجویان از اعضای هیات علمی برای هدایت

تعهد حرفهای پزشکی مفهومی چند بعدی و پیچیده است و

بازاندیشیشان بر تجارب بالینیشان میشود .به این ترتیب

به همین دلیل تعریف ،آموزش و ارزیابی آن نسبت به سایر

بخش اعظم شکلگیری هویت فردی آنان تحت تاثیر فرهنگ

صالحیتهای پزشکی دشوارتر است .چون امروزه عوامل

بخشهای بالینی و برنامه درسی پنهانی است که با تدابیر

تهدیدگر تعهد حرفهای نسبت به گذشته زیادتر شده است ،در

دستیاران و همتایان برای کاستن از سختی و استرسهای

نتیجه توجه به آن نیز بیشتر شده است .سازمانهای حرفهای و

محیط کار با حداقل عواقب شکل گرفته است .بی توجهی به

دانشکدههای پزشکی سعی کردهاند تعهد حرفهای را تعریف

خواسته بیماران ،حداقل حضور در بخش برای داشتن فرصت

کرده و برای آن مصادیقی را ذکر کنند .از آنجا که تعهد

بهتر برای آمادگی آزمونها ،به تعویق انداختن کارها تا اینکه

حرفهای وابسته به ساختار فرهنگی و اجتماعی است ،نیاز است

فراموش شود یا مورد یادآوری قرار گیرد ،ناامید کردن بیمار از

هر کدام از مؤسسات ضمن توجه به مصادیق مورد توافق

دریافت مراقبت مناسب در موسسه درمانی-آموزشی و ...

بینالمللی به ارزشها و چارچوبهای فرهنگی ،اجتماعی و

مواردی از این دست هستند که به عنوان راهکارهایی برای

سیاسی خود نیز توجه کنند .تعهد حرفهای تقریباً در همه

سازگاری با محیط بالینی بین فراگیران رواج یافته و بیش از

چارچوبهای توانمندی آموزش پزشکی عمومی و تخصصی

همه هویت حرفهای آنها را تحت تاثیر خود قرار میدهد .به

وجود دارد و بیشتر دانشکدههای پزشکی نیز آن را در

نظر میرسد در ساختار آموزش پزشکی عمومی برای هدایت

برنامههای درسی خود گنجاندهاند ولی همچنان در آموزش آن

شکلگیری هویت حرفهای ،وجود نظام منتورینگ بسیار الزم

دچار چالش هستند .آنچه از شواهد بر میآید این است که

است .منتورها با برگزاری جلسات منظم و مداوم با گروه ثابتی

الگومحوری و بازاندیشی ،اثربخشترین روشها برای آموزش

از فراگیران ،بازاندیشی ایشان بر تجربیات بالینیشان را مورد

تعهد حرفهای هستند .روشهای آموزشی وقتی اثربخش

بازخورد و هدایت قرار میدهند و از سویی فراگیران را در

خواهند بود که محیط آموزش (دانشکده و بیمارستان) مشوق

سازگاری با شرایط عدم قطعیت و استرسها و مشکالتی که

رفتارهای حرفهای و بازدارنده رفتارهای غیرحرفهای افراد باشد.

برای آنها پیش میآید و بازتوانی و اصالح رفتارهایشان کمک

در ایران حدود یک دهه است که به مقوله تعهد حرفهای در

میکنند .به عالوه منتورینگ به شناسایی چالشهای سیستم

دانشگاههای علوم پزشکی توجه شده است که دانشگاه علوم

آموزشی که کوریکولوم پنهان را ایجاد کرده ،کمک میکند .در

پزشکی تهران در این زمینه پیشتاز است و اقدامات خوبی را

ساختاری که دانشجویان در بخشهای تخصصی و فوق

برای رشد تعهد حرفهای در اساتید ،کارکنان و دانشجویان خود

تخصصی چرخشهای کوتاه مدت دارند ،جز با نظام منتورینگ

انجام داده است ،ولی همچنان برای رسیدن به نقطه ایدهآل

نمیتوان به آموزش موثر رفتار حرفهای امیدوار بود .ایجاد

تالش و همت بیشتری نیاز است.
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Abstract
Introduction:

Professionalism is one of the core competencies that have become more important in

the last few decades. In this paper, we describe the concepts of professionalism, its importance and
teaching methods. Finally, we share the Tehran University of Medical Science (TUMS) teaching
experience in this domain
Methods:

We searched the electronic databases such as Medline/PubMed, Embase and SID with

appropriate keywords for papers and documents regarding professionalism definitions, its teaching
and learning methods, guidelines for professional behavior and competency frameworks. 65
documents met eligibility criteria and were included in the review
Result:

Todays, most medical schools have integrated teaching medical professionalism as a core

competency in undergraduate and postgraduate medical curricula. Professionalism should be taught
explicitly in formal curriculum as well as implicitly. Reflection and role-modelling are held as the
most effective strategies for teaching professionalism. Faculty development is necessary for
successful implementation of professionalism courses. Faculty development is essential for running
an effective educational program in professionalism. Developing professionalism improvement
document, teaching professionalism as a longitudinal theme, teaching professionalism to residents,
faculty development, and producing educational materials on professionalism are among activities
that TUMS has implemented to develop and cultivate professionalism
Conclusion:

Medical professionalism is a complex and multidimensional competency. Therefore,

compared to other core medical competencies, it is harder to define, train, and evaluate. Some
activities have been implemented in TUMS, but more effort is still needed to reach the ideal level.
Keywords: Professionalism,

Professional behavior, Teaching
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