* صّشُ سادات هیشهمتذایی  ،سلیواى احوذی ،هحوذيلی حسیٌی

تاسیخ پزیشش92/5/26 :

تاسیخ دسیافت همالِ92/2/2 :

چکیدٌ
مقدمٍ :تدشبِ بالیٌی ّوَاسُ یه بخص هىول اص آهَصش پضضىی است وِ داًطدَیاى سا آهادُ هیوٌذ تا بتَاًٌدذ بدِ ّوداى یدَبی ودِ
اغَل بالیٌی سا هیداًٌذ دس يول ّن بتَاًٌذ آىّا سا اًدام دٌّذ .ایالق چِ دس همَلِ هدذاٍای بیوداس ٍ چدِ دس اهدش آهدَصش داًطددَ ٍ
تشبیت ٍی بشای ايتالی يلوی ٍ هْاستی ؾشٍسی است .ایي هكالًِ بِ بشسسی تدداس ٍ دیدذهاُّدای اسداتیذ ٍ داًطددَیاى سضدتِّدای
پضضىی دس صهیٌِ فشایٌذ حشفِهشایی دس اهَصش بالیٌی با ّذف تبییي فشآیٌذ حشفِای هشایی داًطدَیاى پضضىی دس بالیي اًدام هشفت.
ريشَا :هكالًِ حاؾش یه تحمیك ویفی ٍ اص ًَو تحلیل هحتَا بَد .خاهًِ هدَسد پدهٍّص سا داًطددَیاى پضضدىی بخدص صًداى هشودض

یافتٍ َا :بِقَسولی ّطت قبمِ اغلی ٍ ضص قبمِ فشيی ایداد ضذ وِ دس ًْایت چْاس تن اص ایي قبمات تحت يٌَاى يَاهل فشٌّگدی،
يَاهل اختوايی ،يَاهل سیاسی ،يَاهل التػادی استخشاج ضذًذ.
وتیجٍ گیری :یافتِّای ایي پهٍّص ًطاى داد وِ هفَْم حشفِای هشایی اص دیذهاُ هطاسوت وٌٌذهاى استباـ تٌگاتٌگی با ًحَُ بشیدَسد
آًاى با هَاسد بالیٌی دس بخصّای آهَصضی داسد .آىّا اهشچِ ایاللیات سا یه اهش بسیاس هْن هی داًٌذ اها دس بشیَسد با آى يَاهل بسدیاس
صیادی سا دییل داًستِ وِ ّوگی دس استباـ تٌگاتٌگی با ّن هی تَاًٌذ فشآیٌذ ایاللی ضذى سا هلىِ ساصًذ.
كلمات كلیدی :آهَصش ،غالحیت بالیٌی ،پهٍّص ویفی ،حشفِای هشایی ،تحلیل هحتَا

مقدمٍ
ًهام ایاللی يلن ٍ آهَصش يالی هدًٌىس وٌٌدذُ ٌّداسّدای
دسًٍی يلوی ،حشفِای ٍ احسال تًْذ ایاللدی اص سدَی یدَد
حشفِایّا ٍ ًْادّای تخػػی آىّاسدت ٍ پایدِ ٍ اسدال آى
یَدفْوی حشفِای ٍ يبدَس اص هفْدَم هًیطدتی وسدک ٍ وداس
يلوی است .اسصشّا ٍ هٌصّای ایاللیات حشفِای يلودی ًدِ
بشاسال الگَی فشٌّگساصی اص بدا بلىدِ بدا الگدَی ضدیَو ٍ
اًتطدداس دسٍى صا دس بسددتش فًالیددتّددای یَدخددَش اص سددَی
ًْادّای حشفِ ای داًطگاُّا تَسًِ هییابذ (.)1
هَؾَو حشفِای هشایی هذت صهاًی است دس وطَسّای هختلف
ٍ دس هشٍُّای ضغلی ٍ حشف هختلف هَسد تَخدِ لدشاس هشفتدِ
ٍ تالشّایی دس خْت تدذٍیي ودذّا ٍ اسدتاًذاسدّای ایاللدی
غَست هشفتِ است .حشفِای هشایی بدِ هسدا ل ٍ پشسدصّدای
ایداللی ٍ ًیض اغدَل ٍ اسصشّدای ایاللی یه ًهام حشفِای
* وًیسىدٌ مسئوً ::صّدشُ سدادات هیشهمتدذایی ،داًطددَی دوتدشی تخػػدی
آهددَصش پضضددىی ،داًطددگاُ يلددَم پضضددىی ضددْیذ بْطددتی ،تْددشاى ،ایددشاى.
mirmoghtada@yahoo.com
سلیواى احوذی ،استادیاس هدشٍُ آهدَصش پضضدىی ،داًطدگاُ يلدَم پضضدىی ضدْیذ
بْطتی ٍ سییس هشوض یذهات آهَصضی ٍصاست بْذاضدت دسهداى ٍآهدَصش پضضدىی،
تْشاى ،ایشاى.
هحذيلی حسیٌی ،استادیاس داًطگاُ بْضیستی ٍ تَاًبخطی تْشاى ،تْشاى ،ایشاى.

هاًٌذ حشفِ پضضىی هیپشداصد ٍ ًانش بش افًال اسادی حشفِایّا
دس حیكِ فًالیتّای حشفِای یَدضاى است (.)1
داًطگاُّا بِ يٌَاى ًْاد تَلیذ وٌٌذُ ٍ اًتمال دٌّدذُ داًدص ٍ
تأهیي وٌٌذُ ًیشٍی اًساًی هتخػع دس خاهًِ ٍنیفدِ داسًدذ
بِ قَس هستوش بِ بشسسی ٍؾًیت هَخدَد یدَد پشدایتدِ ٍ بدا
تحلیل هسا ل بِ ساّىاسّای يولی بشای استماء ویفیت آهدَصش
دست یابٌذ( . )2اص خولِ هسدوَلیتّدای داًطدگاُّدای يلدَم
پضضىی تًلین ٍ تشبیت پضضىاى ٍ پشسٌل دسهاًی است وِ پس
اص داًص آهَیتگی بتَاًٌذ بدا اًددام ٍندایف حشفدِای یدَد ٍ
پایبٌذی بِ اغَل هطخػی وِ ایي حشف ایداد هیوٌدذ دس ساُ
استمای سالهت خاهًِ تالش وٌٌذ .آهَصش پضضىی بدِ تٌْدایی
بشای تشبیت یه پضضه یَ ٍ هتًْذ وافی ًیست ٍ بدِ ًهدش
هیسسذ بایذ خایگاّی بشای بحد ایدالق دس ایديخدا دس ًهدش
هشفتِ ضَد ( .)3تَهاسوا ٍ پلگشیٌدَ (Thomasma & ( )1993
) Pellegrinoهًتمذًذ یىی اص د یل يذم احیای فؿایل ایاللی
دس هشاوددض آهددَصش پضضددىیً ،بددَد هحتددَای ایددالق هًٌددَی ٍ
ساٌّوای يولىشدی یا لَايذ ٍیهُ حشفِای است ( .)4بالشی ًیدض
دس تحمیك یَد وِ دس سكح هلدی ٍ اص ًگداُ اًذیطدوٌذاى ایدي
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آهَصضی دسهاًی ضْیذ بْطتی اغفْاى ودِ دس ًیوسدال اٍل سدال  1392بدِ غدَست ّذفوٌدذ اًتخدا ضدذُ بَدًدذ ،تطدىیل هدیداد.
داًطدَیاى اص قشیك هػاحبِ سایتاس هٌذ (ً 18فش) ٍ ّوچٌیي اساتیذ غاحبٌهش بالیٌی وِ حذالل بدِ هدذت یده سدال دسٍل بدالیٌی
تذسیس وشدُ ٍ لذست بیاى ٍ لابلیت اًتمال هًاًی دس هَسد حشفِای هشایی سا داضتٌذ (ً 9فش) ،ديَت بدِ هػداحبِ ًیودِ سدایتاس یافتدِ
(هػاحبِ فشدی) ضذًذ .دادُ ّا بش اسال سٍش اضتشاٍل ٍ وَسبیي تحلیل هشدیذًذ.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.5.2.46

تبییه فرآیىد حرفٍای گرایی داوشجًیان پسشکی در بالیه

صّشُ سادات هیشهمتذایی ٍ ّوىاساى

ريشَا
هكالًِ حاؾش یه تحمیك ویفی ٍ اص ًَو آًالیض هحتَا هیباضدذ.
ضشوت وٌٌذهاى دس پدهٍّص بكدَس ّذفوٌدذ اًتخدا ضدذًذ.
ّذف تحلیل هحتَا ،فشاّن وشدى داًص ٍ ادسان اص پذیذُ هَسد
هكالًِ ٍ یدا فدشاّن ودشدى ضدٌایت ،بیٌطدی ًدَ ،تػدَیشی اص
ٍالًیت ٍ ساٌّودایی بدشای يودل اسدت( .)15دس ایدي پدهٍّص
ًوًَِ ّا اص بیي داًطدَیاى ٍ اساتیذ سضتِ پضضدىی ودِ دسٍل
واسآهَصی ٍ واسٍسصی سا دس بخصّای هختلف بیواسسدتاىّدا ٍ
هشاودض آهَصضددی ٍابسدتِ بددِ داًطدگاُ يلددَم پضضدىی اغددفْاى
هزساًذُ ٍ یا تذسیس ًوَدُ اًذ ،اًتخا ضذًذ .ضشوتوٌٌدذهاى
دس ایي پهٍّص هطتول بش  18داًطدَ ٍ  9استاد بَدًذ ودِ بدا
ّش وذام حذالل دٍ هػاحبِ اًدام ضدذ .هػداحبِّدای بًدذ اص
هػاحبِ اٍل بشای سفى ًىات هبْن هػاحبِّای لبلدی ٍ تأییدذ
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دچاس تغییش هیضدًَذ ٍ چدِ بسدا اسصشّدای هٌفدی بدِ خدای
اسصشّای هثبت دس آًاى ضىل هیهیشد (.)12
ًْادیٌِ وشدى اغَل ایاللی دس بیي داًطدَیاى ٍ آهادُ ًوَدى
آىّا بشای صًذهی حشفِای اص یه قدشف ٍ اخدشای ایدي اغدَل
ایاللی دس هحیف آهَصضی بالیٌی اص قشف دیگدش ّوگدی خدضء
هسوَلیتّای یه داًطگاُ يلدَم پضضدىی اسدت ودِ بدِ ًهدش
هیسسذ ایي سٍصّا سًگ بایتدِ ٍ اص حساسدیتص واسدتِ ضدذُ
است ( . )13ایي ون تَخْی هیتَاًذ دس دساص هذت اثشی هٌفی
دس بخص بْذاضت ٍ دسهاى داضتِ باضذ چشا وِ ایداد بیحسدی
ایاللی دس ایي لطش دس ٍالى تخشیک پایدِّدای اساسدی دسهداى
هحسَ هیهشدد .داًطددَیاى بدِ يٌدَاى دسیافدت وٌٌدذهاى
یذهات آهَصضی بْتشیي هٌبى بشای ضٌاسایی هطىالت آهَصش
بالیٌی ّستٌذ صیشا حؿَس ٍ تًاهلی هستمین ٍ بی ٍاسكِ با ایي
فشآیٌذ داسًذ (.)14
ّددذف اص ایددي تحمیددك وطددف خٌبددِّددای هختلددف یددادهیشی
حشفِای هشایی دس آهَصش بالیٌی است .بدا اسدتفادُ اص هكالًدِ
ویفی تالش ضذُ با تَغیف تداسبی وِ داًطدَیاى بدِ يٌدَاى
بشٍى دادّای آهَصضی دس قَل سالّدای تحػدیل ٍ دس بدالیي
بیواساى تدشبِ وشدُ اًذ بتَاى تػَیشی اص آىچِ دس حال سیذاد
است بذست آٍسد .دس وٌاس ایي تػَیش تالش ضذُ تدا اص تدداس
اساتیذ آهَصش بالیٌی استفادُ ضَد تا بدا وٌداس ّدن لدشاس دادى
دیذهاُّا ٍ تداس اص ٍؾًیت حال آهاّی پیذا وشد ٍ دس خْت
اسا ِ ساّىاسّای صم بشای حشوت بِ سوت تشبیت ًیشٍّایی بدا
ٍیههیّای ایاللدی ٍا تدش ٍ بدا تش لدذم بشداضدت لدزا سدَال
اساسی ایي هكالًِ ایي است ودِ :فشآیٌدذ حشفدِای هشایدی دس
آهَصش بالیٌی چگًَِ است؟
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حَصُ بَدُ بیاى وشدُ وِ یىی اص دُ اٍلَیت ایدالق پضضدىی دس
ایشاى هالحهات ایاللی دس آهَصش پضضىی است (.)5
هحیف بالیٌی دس فشآیٌذ آهَصش حشفِّای يلَم پضضدىی حدا ض
اّویت بسیاسی است ( .)6آهَصش دس بالیي یىی اص اخضای هْن
آهَصش بالیٌی هحسَ هیهشدد .صهاًیودِ بدا بیوداس هزساًدذُ
هیضَد هولَ اص تدشبیات دیذاسی ،ضٌیذاسی ٍ لوسدی اسدت ٍ
لزا بایذ دس خْت استمای ّشچِ بیطتش ایي ًَو آهدَصش تدالش
خذی غَست هیشد .اوثش یادهیشًذهاى بش ایي بداٍس ّسدتٌذ ودِ
یادهیشی ٍالًی هباح توَسی دس یده هحدیف بدالیٌی اهىداى
پزیش است (.)7
اساتیذ ٍ ايؿای ّیوت يلوی داًطگاُّا وِ يْدذُ داس آهدَصش
بالیٌی داًطدَیاى هیباضٌذ بِ سبک حشفِ هًلوی یَد ٍنایف
ٍ هسوَلیتّای ایاللی بیطتشی داسًذ .چشا وِ اص یه قشف بِ
يٌَاى هًلن ٍنیفِ آهَصش داًطدَ سا بش يْذُ داسًذ ٍ اص قشف
دیگش بِ يٌَاى دسهاًگش بیواس ضٌایتِ هیضًَذ .بشیی هًتمذًذ
وِ حشفِ ای هشایی بیطتش یه يلن بالیٌی است ٍ هدوَيدِ ای
اص سفتاسّاست وِ دس آىّا ؾدشٍست تَخدِ بدِ هدَاسد ایاللدی،
لاًًَی ،التػادی ،فشٌّگی ٍ اختوايی لحال ضذُ است (.)8
با تَخِ بِ ایيوِ دس دٍسُ داًطدَیی یىی اص يَاهل هْن ضدىل
دٌّذُ ضخػیت ایاللی ٍ حشفدِای داًطددَیاى اسداتیذ آًداى
ّستٌذ ،ؾشٍسی است بدِ ایدي هَؾدَو تَخدِ ٍیدهُ ای ضدَد.
اساتیذ بالیٌی هسدوَل ضدىل دّدی سفتداس داًطددَ ٍ پدشٍسش
فؿایل ایاللی دس آىّا ّستٌذ ( ٍ )9ایي یَد ًطاًِ آى اسدت
وِ ایالق خض ی اص واس بالیي بَدُ وِ بایستی بیطتش هَسد تَخِ
لشاس هیشد.
داًطدَی پضضىی دس قَل تحػیلص ًایَد آهاُ تلمی یاغدی
ًسبت بِ بیواس ٍ بیواسی بذست هی آٍسد وِ تا پایاى وداس بدا اٍ
ّوشاُ هی ضَد .ایي ًایَدآهاُ اغلک دس حدیي آهدَصش بدالیٌی
ضىل هی هیشد ( .)10اص سال  1980بِ بًذ بدا افدضایص هدَاسد
هطىل ایاللدی ،تدشٍیح حشفدِای هشایدی دس بدیي داًطددَیاى
اّویت یاغی یافتدِ اسدت ( .)11افدضایص هطدىالت ایاللدی
ًاضی اص د یل هتًذدی است اها يلت ّشچِ باضذ ،دس غدَستی
وِ دس دٍساى داًطدَیی باٍسّدا ٍ سفتاسّدای یداظ حشفدِ ای
ًْادیٌِ ًطَد سبک واّص حساسیت ایاللی داًطددَ ضدذُ ٍ
دس ًتیدِ تػوین هیشیّای ایاللی سا دس آیٌذُ بشای اٍ دضدَاس
هیوٌذ .اًتهداس هدیسٍد اسصشّدای حشفدِای هشایدی دس قدَل
تحػیل ٍ هشالبت اص بیواساى ضىل بگیشد ،اها بشیدی هكالًدات
ًطاى هیدّذ وِ اسصشّایی ودِ داًطددَیاى ٌّگدام ٍسٍد بدِ
داًطگاُ اص آى بشیَسداس ّستٌذ دس قدَل تحػدیل دس داًطدگاُ

تبییي فشآیٌذ حشفِای هشایی داًطدَیاى پضضىی دس ٍ ...

تبییي فشآیٌذ حشفِ ای هشایی داًطدَیاى پضضىی دس ٍ ...

فرآیىد ومًوٍ گیری
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پهٍّطددگش بًددذ اص هددشفتي سؾددایت آهاّاًددِ ٍ ضدددفاّی اص
سَپشٍایضّای آهَصضی ٍ هشاخًِ بِ بخصّای صًداى ،هاهدایی ٍ
دایلی خشاحی هشوض اهَصضی دسهاًی ضدْیذ بْطدتی اغدفْاى
ًوًَِّدا سا اص بدیي داًطددَیاى ٍ اسداتیذ حاؾدش دس بخدصّدا
اًتخددا وددشد .دٍ ضددشوت وٌٌددذُ اٍل اص  18داًطدددَی هددَسد
هػاحبِ ،داًطدَیاًی بَدًذ وِ پهٍّطدگش ٍؾدًیت آًْدا سا دس
هَسد تًذاد ٍاحذّای هزاسًذُ ٍ هدذت حؿدَس دس بخدص ّدای
بالیٌی هی داًست ٍ اص ٍاحذّای يولدی هزاسًدذُ آىّدا اقدالو
ًسبی داضدت .بدا پیطدشفت ًوًَدِ هیدشی ٍ تدضیدِ ٍ تحلیدل
دادُّددای حاغددل اص هػدداحبِّدای اٍلیددِ پهٍّطددگش بشاسددال
یافتِّا ٍ هًشفی ضشوت وٌٌذهاًی وِ با آىّا هػداحبِ اًددام
دادُ بَد بِ هػاحبِ با داًطدَیاى ٍ اسداتیذ بخدصّدای دیگدش
ّواى بیواسستاى ٍ یا بیواسستاىّای آهَصضی دیگش ّذایت ضذ
ٍ دس ًْایت بشای یافتي ضَاّذ هشتبف با هحتَای تحلیل ضذُ ٍ
ايتباس آى بِ ّوِ بخصّا باصهطت تا واس یَد سا تىویل وٌدذ.
بِ ایي تشتیک اٍلیي ضشوت وٌٌدذهاى اص قشیدك ًوًَدِ هیدشی
ّذفوٌذ ٍ بمیِ بشاسال ًوًَِهیشی ًهشی اًتخا ضذًذ.
دس ّش هشحلِ اص ًوًَِهیشی پس اص اًتخدا ضدشوت وٌٌدذهاى
اقاليات صم دس هَسد پهٍّص ٍ اّدذاف آى بدِ آىّدا اسا دِ ٍ
بػَست ضفاّی سؾایت هشفتِ هیضذ ٍ سپس با آىّا هػاحبِ
اًدام ضذ .با تَخِ بِ ایٌىِ خلدک اقویٌداى ضدشوت وٌٌدذهاى
بشای بشسسی يویك آىّا ؾشٍسی است ،پهٍّطگش سًی وشد بدا
دس ًهش هشفتي همشسات هشوض آهَصضی دسهاًی بشای هذتی بیص
اص آىچِ بشای هػاحبِّا صم اسدت دس بخدص بواًدذ ٍ حتدی
هاّی بِ داًطدَیاى دس اًددام فًالیدتّدای سٍصاًدِ ٍ هشالبدت
بیواساى ووه وٌذ .ایي وداس هدیتَاًسدت فشغدت هطداّذُ دس
ضشایف قبیًی سا ًیض بشای پهٍّطگش فشاّن وٌذ ٍ یادداضتّای
حاغل اص آى بِ ًَبِ یَد تَاًست بِ تحلیل اقاليات ٍ ّدذایت
سًٍذ پهٍّص ووه ًوایذ.

هػاحبِّای غیشسسوی وِ لبالً اضاسُ ضذ بػَست اتفالی ٍ قی
هاللاتّای سٍصهشُ غَست هیهشفت .یادداضتّدای حاغدل اص
ایي هػاحبِّا ًیض بدِ سًٍدذ ًوًَدِ هیدشی ٍ تحلیدل یافتدِّدا
بخػَظ دس ايتباسبخطی توَسی ووه ًوَد.
خوى آٍسی دادُّا دس ایي پهٍّص با هػاحبِ يویك ٍ هطاّذُ
ٍ یادداضت بشداسی دس يشغدِ اًددام ضدذ .دادُّدای حاغدل اص
هػاحبِّای غیشسسوی ٍ دست ًَضتِّای چٌذ تي اص ضدشوت
وٌٌذهاى وِ دس هػاحبِ سسوی هفتِ بَدًذ یداقشات یدَد سا
ثبت هیوٌٌذ ًیض بػَست یدادآٍس ٍ یادداضدت يشغدِ دس سًٍدذ
تحلیل دادُّا هَسد استفادُ لشاس هشفدت ٍ بدا اسدتفادُ اص ایدي
هٌابى فشيی بِ ايتباس بخطی یافتِّا ووه ضذ. .
هػاحبِّا ابتذا بِغَست ًیوِ سایتاسهٌذ ٍ با سَا ت باص بشای
بذست آٍسدى اقاليات فشدی ضشوت وٌٌذهاى با قشح سَا ت
ووا بیص یىساى ضشٍو هیضذ .هثل ،لكفاً یَدتداى سا هًشفدی
وٌیذ ٍ دس قی آى بدشای تىویدل اقاليدات سدَا ت هتٌاسدک
دیگش ًیض هكدشح هدیضدذ .هشحلدِ بًدذی هػداحبِ بدِ ضدىل
غیشّذایت ضذُ ٍ باص اًدام ضدذ تدا ضدشوت وٌٌدذهاى بتَاًٌدذ
بِغَست داستاى هدَیی ًهدشات یدَد سا بیداى وٌٌدذ .دس ایدي
هشحلِ ابتذا اص آىّا یَاستِ هیضدَد دسبداسُ ایاللدی بدَدى ٍ
ایاللی ضذى بگَیٌذ ٍ احسدال یدَد سا ًسدبت بدِ آى بیداى
وٌٌذ .با پیطشفت سًٍذ هػاحبِ اص آىّدا یَاسدتِ هدیضدذ دس
هَسد ایاللی ضذى یَد دس واسآهَصیّا غحبت وٌٌدذ .هدَاسد
هشبَـ بِ آىچِ بِ ًهش آىّا دس ایي صهیٌِ هْدن بدَد دس قدی
هػاحبِ بِقَس يویك بشسسی ضذ .بِ هٌهَس دستیابی پهٍّطگش
بِ هْاست ٍ اقاليات صم بشای ّذایت بْیٌِ هػاحبِ ّا ابتدذا
دٍ هػدداحبِ همددذهاتی اًدددام ٍ دس هددَسد سًٍددذ هػدداحبِ ٍ
ٍاوٌصّا ٍ پاسخّای ضشوت وٌٌذهاى تًوك ضذ ٍ ًىتدِّدای
بشهشفتِ اص آى دس اخشای سایش هػاحبِّا هدذًهش لدشاس هشفدت.
ّوِ هػاحبِّا ابتذا بش سٍی ًَاس ؾبف ضذُ سپس سٍی واغدز
آٍسدُ ضذ ٍ خْت تأییذ بِ سؤیت هػاحبِ ضًَذُّا سسیذ.
هطداّذُ دس صهدداى حؿدَس پهٍّطددگش دس بخدصّددا دس ضددشایف
قبیًی هحیف واس اًدام هیضذّ .نچٌدیي هحدیف هطداّذُ ٍ
سفتاس غیشوالهی ضشوت وٌٌذهاى ٍ ضدشایف هحیكدی هػداحبِ
ًیض هَسد هطاّذُ لشاس هشفت ٍ اقاليات هشبَـ بدِ آى بػدَست
یادداضتّای يشغِ ثبت ضذ.
تحلیل دادُّا بشهبٌای سٍش پیطدٌْادی اضدتشاٍل ٍ ودَسبیي
( )1998قی سِ هشحلِ وذ دّی بداص( ،open codingهحدَسی
 ٍ ) axial) codingاًتخابی ) ) selective codingاًددام هشفدت.
دس هشحلِ وذدّی باص وِ يودذتاً ضداهل ضىسدتي دادُّاسدت،
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بشداضتّای پهٍّطگش اص هفتِّای ضشوت وٌٌذهاى اًدام ضذ.
ؾوٌاً با پٌح ًفش دیگدش اص افدشاد هكلدى ضداهل دٍ پضضده یده
سَپشٍایضس آهَصضی بیواسستاى ٍ چٌذ ًفدش اص بسدتگاى بیوداساى
هػاحبِّای غیشسسوی بِ غَست هپ اتفالی ٍ دٍستاًِ اًددام
ضذ وِ آىّا ًیدض قدی هفتگدَ دس خشیداى پدهٍّص لدشاس دادُ
هیضًَذ ٍ اص آىّا بِ قَس ضفاّی وسک اخاصُ هدیضدذ ودِ اص
ًهشات آىّا بذٍى روش ًام دس تحلیل یافتدِّدا اسدتفادُ ضدَد.
ًهشات ایي هشٍُ بدِ غدَست یدادآٍس ٍ یادداضدت يشغدِ ثبدت
هیضذ.

صّشُ سادات هیشهمتذایی ٍ ّوىاساى

صّشُ سادات هیشهمتذایی ٍ ّوىاساى

دس ایي پهٍّص هتي هػاحبِّای ضشوت وٌٌدذهاى بدِ دایدل
ضص هٌكمِ هحتَایی صیش تفىیه ضذ:
 ًمص داًطدَیاى دس یادهیشی هفاّین ایاللی يولىشد بشًاهِ دسسی ٍ آهَصضی دس حشفِ ای هشی اهىاًات ٍ فؿای بالیٌی (يَاهل هحیكی) يَاهددل تأثیشهددزاس بددش یددادهیشی دس فشآیٌددذ ایاللددی ضددذىداًطدَیاى
 سایتاسّای ولی هذیشیتی اثشهزاس بش حشفِای هشی ًمص اساتیذ دس یادهیشیسپس دس ّش هٌكمِ هحتَایی ٍاحذّای هًٌی تًییي هشدیذًذ
هثال صیش هطخع وٌٌذُ ایي هَسد است:
«استاد یَد ًوی داًذ وِ دس ایي حالت یاظ هدَسد ایاللدی ٍ
غیشایاللی چیست ٍ ًوی داًذ بایسدتی چىداس وٌدذ» .هًٌدای
استخشاج ضذُ ًذاضتي سَاد ایاللی اساتیذ ٍ يدذم تَاًدایی دس
بشیَسد با هَاسد ایاللی هی باضذ.
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یافتٍ َا

دس هشحلددِ بًددذ يولیددات فطددشدهی( )Condensationاًدددام
ضذ وِ بِ پشٍسِای اص وَتاُ ضذهی اضاسُ هیوٌذ وِ با حفم ٍ
ًگْذاسی ّستِ هحتَایی اًدام هیضَد ٍاحذ فطدشدُ ضدذُ دس
يباست با يباستست اص يذم تسلف اساتیذ بِ خٌبِّای ًهدشی
ٍ يولی يلن ایالق .بًذ اص فطشدُ ضدذى ٍاحدذّای هًٌدی بدِ
آىّا یه يٌَاى دادُ ضذ وِ بِ ایي يٌاٍیي وذ هفتِ هیضدَد.
دس هدوَو بِ ّویي ضدیَُ اص ٍاحدذّای هًٌدی یالغدِ ضدذُ
 105وذ استخشاج ضذ وِ پس اص هشٍس ودذّا ٍ ادغدام ودذّای
هطابِ دس یىذیگش تًذاد آىّا بِ  70وذ واّص یافت.
سپس وذّای هتفاٍت بشاسال ضباّتّا ٍ تفاٍتّا با یىذیگش
همایسِ ضذُ ٍ دس دایل قبمات اغلی ٍ فشيی خای دادُ ضذًذ
وِ بِ قَس ولی  8قبمِ اغلی ٍ  6قبمِ فشيدی ایدداد ضدذًذ.
(هٌهَس اص قبمِ فشيی قبمدِ ای اسدت ودِ صیدش قبمدِ اغدلی
است)
یلك قبمات ٍیههی اغلی آًالیض هحتَای ویفی است .قبمِ دس
ٍاحذ هشٍّی اص هفاّین است ودِ بدا یىدذیگش دس یده ٍیههدی
اضتشان داسًذ .دس ًْایت هًداًی بٌیدادی یدا هفداّین پٌْداى اص
قبمات استخشاج ٍ تنّا سا تطىیل هیدٌّذ .دس ٍالى یلدك تدن
ساّی بشای هتػل وشدى هًاًی بٌیادیي هَخَد دس قمات اسدت
ٍ اص آًدددایی وددِ ایددي اتػددال دس یدده سددكح تفسددیشی اًدددام
هیهیشد ،بٌابشایي تنّا بیاًگش هفاّین پٌْاى هیباضٌذ.
بشای هثال وذّای صیش وِ هشتبف با يَاهل فیضیىدی ٍ هحیكدی
بخصّای بیواسستاًی بَدد پس اص ایداد قبمات بدا تودی بٌدام
ؾَابف ؾوٌی حاون بش بالیي دس وٌاس یىذیگش لشاس هشفتٌذ.
 يذم سٍحیِ اًدام واس بػَست تیوی هطىل بَدى سيایت ایاللیات دس بیواسستاى افك دسهاًی هتفاٍت پشسٌل بیواسستاًی ٍ وادس آهَصضی يذم سيایت ایاللیات بػَست یه ٌّداس دس بیواسستاىّا پیص بیٌی ًاپزیشی فشآیٌذّای دسهاًیدس هدوَو  4تن اص قبمات استخشاج ضذ وِ يباستٌذ اص:
 يَاهل فشٌّگی يَاهل اختوايی يَاهل سیاسی يَاهل التػادیدس خذٍل ضواسُ یه بِ غَست هطشٍح قبمات ٍ صیدش قبمدات
ایي تنّا بِ تفىیه بیاى هشدیذُ است .بًؿی اص قبمدات داسای
قبمات فشيی ًیض بَدُ ٍهستشُ ٍسیى تشی سا ضاهل ضذُ است.
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دادُّا سا اص ّن خذا ًوَدُ ٍ لكًِّدای خدذا اص ّدن سا اص ًهدش
تفاٍتّا ٍ ضباّتّایطداى بشسسدی ودشد .هٌهدَس اص دادُ یده
خولِ یا پاساهشاف اص یه هػاحبِ یا هطداّذُ اسدت .دس ّودیي
حدال سدَا تی هكددشح ًودَدُ هدثالً «اسددال ایدي ًمكدِ ًهددش
چیست؟» آیا سایش ضشوت وٌٌذهاى ًیدض چٌدیي ًهدشی داسًدذ
«آیاتن یا هفَْهی ٍخَد داسد ودِ ایدي هَؾدَو بدِ آى هدشتبف
باضذ؟» ایي ًحَُ پشسص بِ اوتطاف آىچدِ دس دادُّدا ًْفتدِ
است هیاًداهذّ .ذف اص ایي هشحلِ تطخیع هفداّین هددضا اص
ّن اسدت .ایدي هفداّین ٍاحدذّای پایدِ سا دس تحلیدل هشاًدذد
توَسی تطدىیل هدیدٌّدذ .دس حدالیودِ وذهدزاسی بداص بدشای
ضىسددتي دادُّددا ٍ تطددخیع هفدداّین ٍ قبمددات سددكح اٍل
استفادُ هیضدَد ،وذهدزاسی هحدَسی سٍضدی بدشای بشلدشاسی
استباـ بِ ضىل خذیذ بیي قبمات اغلی ٍ فشيی است.
ایي هشحلِ ضاهل تًییي یه یا دٍ قبمِ هحَسی است وِ توام
قبمات فشيی بدِ آى هشبدَـ باضدٌذ ٍ یده چداسچَ ادساودی
بَخَد آٍسًذ وِ بِ هشاًذد توَسی بیاًداهدذ .ایدي هشحلدِ آیدش
تبذیل وذّا ٍ قبمات بِ یه توَسی هٌسدن است ٍ هْنتدشیي
چالص تحمیك هیباضذ(.)16
هالحهات ایاللی ضاهل سؾایت اص ضشوت ،هًشفی ًاهدِ خْدت
ٍسٍد بِ هحدیف پدهٍّص ،هحشهاًدِ بدَدى اقاليدات ،بدا دادى
ضواسُ ٍ آدسل بِ ضشوت وٌٌذهاى اهىداى بشلدشاسی ٍ استبداـ
دٍقشفِ بَد.

تبییي فشآیٌذ حشفِای هشایی داًطدَیاى پضضىی دس ٍ ...
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تبییي فشآیٌذ حشفِ ای هشایی داًطدَیاى پضضىی دس ٍ ...

تن

يَاهل راتی

-

الگَپزیشی بالیٌی
(يَاهل هشتبف با اساتیذ)
يَاهل اوتسابی

يَاهل راتی

آهَصضی)

-

-

 ًگشاًی دس هَسد آیٌذُ ضغلی هیضاى سؾایت اص سضتِ -هیضاى تخػع وافی دس واس

-

 ضخػیت راتی فشد یَدآهاّی فشدی -ايتمادات فشٌّگی

ضشایف هحیكی
اهىاًات ٍ فؿای آهَصضی

تدْیضات ٍ ٍسایل

-

يَاهل فشٌّگی حاون

 ون اّویتی بِ بح ایالق دس هحیف بالیي -تدْیضات ٍ ٍسایل هَسد ًیاص خْت سيایت ایاللیات

پشسٌل ٍ پشستاساى

 استباـ غحیح پشسٌل ٍ داًطدَ -آهَصش ؾوي یذهت هٌاسک خْت پشسٌل

بیواساى

 بی تَخْی بِ بیواس ٍ ًگاُ ابضاسی -اصدحام صیاد بیواساى

يَاهل واٌّذُ

 صهاى ون واسآهَصی ّا هطىالت اسصضیابی -صهاى ون واسآهَصی ّا ٍ فشغت ون خْت بح

يَاهل پیص بشًذُ

 -هزساًذى ٍاحذ دسسی ایالق لبل اص واسآهَصی

يَاهل اًساًی

ساّبشدّای آهَصضی

الگَّای بشًاهِ سیضی دسسی ٍ
آهَصضی

-

 يذم پیَستگی بیي هحتَای دسٍل ّوخَاًی دسٍل با فشٌّگ اسالهی -ایشاًی -پشسًگ ًبَدى بح ایاللی دسٍل توَسی

-

 خایگاُ با تش استاد ًسبت بِ داًطدَ بی ایاللی راتی دس آهَصش دس بالیي سشيت واس صیاد دس غَست يذم سيایت ایاللیات دس بًؿی هَالى ون سًگ ضذى فشٌّگ ایاللی دس خاهًِ -قشد ضذى فشد دس غَست اخشای دسهاى بػَست ایاللی

هحیف بیواسستاى

-

 -سفى وسشی پشسٌل با داًطدَ

بیواساى

-

 ايتماد بِ يذم آهاّی بیواس ًذاًستي حمَق بیواس -ون ضذى سشيت واس دس غَست هكالبِ بیطتش بیواس

خَ ساصهاًی غیشسسوی حاون بش
هحیف

-

-

 يذم سيایت ایاللیات بػَست یه ٌّداس افك دسهاًی غیشّوساى بشای پشسٌل ٍ وادس داًطگاّی سٍحیِ اًدام واس تیوی يادی بَدى ًمؽ ایالق دس بكي بیواسستاىّا -پیص بیٌی ًاپزیشی فشآیٌذّای دسهاًی

لَاًیي ٍ ؾَابف

-

-

تًاسؼ ایالق ٍ لاًَى
 غشفِخَیی دس هػشف لَاصم دسهاًی -پیچیذهی صیاد ساصهاًْای بْذاضتی -دسهاًی

خاربِ ّای فشدی -هشٍّی

-

-

 اًدام خشاحی ّای غیشؾشٍسی ٍ غیشلضٍم -بستشی تًذاد بیطتش بیواس تَسف اساتیذ

-

-

-

 آهَصش دس خْت هػشف بْیٌِ ٍ یا غشفِ خَیی دس هػشف ًسبت بیواس/پضضه ٍ یا بیواس/پشستاس سايت واسی پشسٌل دسهاًی -حك الضحوِ داًطدَیاى پضضىی دس صهاى ایٌتشًی

بشًاهِ دسسی ٍ دسٍل يولی

پاسادٍوس رٌّی آهَصش ٍ تذسیس
يَاهل اختوايی
پاسادٍوس رٌّی اص هحیف بالیٌی

يَاهل سیاسی
يَاهل التػادی
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يَاهل فشٌّگی (هإثش بش سیستن

يَاهل اوتسابی

 ضخػیت فشدی استاد ايتمادات فشٌّگی هزّبی هیضاى سؾایت ضغلی ٍ سضتِ تحػیلی بِ سٍص سساًی سَاد ایاللی حساسیت ایاللی سَابك آهَصضی سايت صیاد واسی اساتیذً -اتَاًی دس تػوین هیشی ایاللی

يَاهل هشتبف با داًطدَیاى

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.5.2.46

جدي :1:طبقات ،زیر طبقات ي تمَای حرفٍای گرایی داوشجًیان پسشکی در بالیه
قبمات فشيی 2
قبماتفشيی 1
قبمات اغلی
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ایي پهٍّص ًتایح یه هكالًِ ویفدی آًدالیض هحتدَا سا هدضاسش
ًوَدُ وِ ّذف اص آى تبییي فشآیٌذ حشفِای هشایی دس آهدَصش
بالیٌی بَدُ تا بتَاًذ بِ يٌَاى ساٌّوایی اٍلیِ بدشای ووده بدِ
بْبَدی ٍؾًیت ایاللی ضدذى دس بدالیي هدَسد اسدتفادُ لدشاس
هیددشد .یىددی اص سددَا ت ایددي پددهٍّص آى بددَد وددِ :اسدداتیذ ٍ
داًطدَیاى حشفِای هشایی سا چگًَِ دسن ٍ تَغیف هیوٌٌذ؟
یافتِّای ایي پهٍّص ًطاى داد وِ هفَْم حشفدِای هشایدی اص
دیذهاُ هطاسوت وٌٌذهاى استباـ تٌگداتٌگی بدا ًحدَُ بشیدَسد
آًاى با هَاسد بالیٌی دس بخصّای آهَصضی داسد .آىّا اهدش چدِ
ایاللیات سا یه اهش بسیاس هْن هیداًٌذ اهدا دس بشیدَسد بدا آى
يَاهل بسیاس صیادی سا دییدل داًسدتِ ودِ ّوگدی دس استبداـ
تٌگاتٌگی با ّن هیتَاًٌذ فشآیٌذ ایاللی ضذى سا هلىِ سداصًذ.
تشابی صادُ ( )1391دس واس پهٍّطی یَد بیاى هیوٌذ وِ یىی
اص يلل يذم سيایت ضأى بیواس دس هشاودض دسهداًی آهداُ ًبدَدى
پشسددٌل دسهدداًی اص اغددَل ایاللددی ٍ سيایددت آىّددا دس بددالیي
هیباضذ (.)17
یىی دیگش اص سَا ت دسباسُ يَاهل هدإثش بدشای ایدداد یدا يدذم
ایداد حشفِای هشایی بَدً .تایح تحمیدك ًطداى داد ودِ يَاهدل
فشٌّگددی ،اختوددايی ،سیاسددی ٍ التػددادی ّوگددی بددِ ًددَيی
هددیتَاًٌددذ دس ایددي بدداسُ دییددل باضددٌذ .دٍوَ ددت ()2004
( )Duquetteهًتمددذ اسددت اسصشّددای فددشدی ٍ حشفددِ ای
داًطدَیاى دس اثش هزضت صهاى ٍ با آهَصش سسوی دچاس تغییش
هددیضددَد اٍ دس تحمیددك یددَد تحددت يٌددَاى «اثددشات آهددَصش
پشستاسی دس ضىل دّی اسصشّای حشفدِای» بدِ ایدي ًتیددِ
سسیذ وِ تدشبیات بالیٌی ،الگَ پزیشی اص سفتاس اساتیذ ٍ پشسٌل
دسهاًی ٍ سخٌشاًیّای سسوی دس هَسد ایالق حشفِ ای ّوگی
هبٌددای تحددَ ت فددشدی دس صهیٌددِ ایددالق حشفددِ ای بددَدُ ٍ
تدشبیات بالیٌی ٍ الگَپدزیشی ًمدصّدای هْدنتدشی هحسدَ
هیضًَذ (.)18
سَال دیگش تحمیك چگًَگی دسًٍدی ضدذى حشفدِای هشایدی سا
هكشح هیودشد .بشاسدال دیدذهاُ هطداسوت وٌٌدذهاى ايدن اص
داًطدَیاى ٍ اساتیذ آهَصش هستوش ٍ هدذاٍم ٍ بدِ سٍص سسداًی
ایي يلن دس ّش دٍ هشٍُ هی تَاًذ لذست تػوینهیدشی ایاللدی
سا سضذ دادُ ٍ با توشیي هىشس دس بالیي فشد بِ غدَست حشفدِای
يول ًوایذ .آىچِ وِ دس ایيخا حا ض اّویت است آى است وِ
غشف داًستي اغدَل ایاللدی بدشای داًطددَیاى سضدتِ ّدای
پضضىی وافی ًبَدُ ،بلىِ پایبٌذی بِ سيایت ایدي اغدَل اسدت
وِ هیتَاًذ دس استماء سالهت خاهًدِ هدإثش باضدذ .ایدي ّوداى

چیضی است وِ فاّی ( )1994دس تحمیدك یدَد بدِ آى دسدت
یافت .اٍ بیاى ًوَد وِ ّشچٌذ ًضدیده  97دسغدذ داًطددَیاى
دسل ایالق سا دس بشًاهِ دسسی یَد هیهزساًٌدذ اهدا يولىدشد
آىّا دس هحیفّای بالیٌی ًطاى دٌّذُ يذم وفایدت آىّدا دس
تػوینهیشیّدای ایاللدی اسدت (ٍ .)19احدذیاى ٍ ّوىداساى
( )1387دس پهٍّص یَد تحت يٌَاى «چالصّای آهَصضی دس
تػوینهیشی ایاللی» پیطٌْاد هدیوٌدذ ودِ هشبیداى بدالیٌی،
پشستاساى ضاغل ٍ داًطدَیاى ّوگی بایستی تحت آهَصشّای
هذاٍم ایالق حشفِای لشاس هیشًدذ تدا حشفدِای هدشی بػدَست
ًْادیٌِ دس خاهًِ اخشا هشدد (.)20
سددَال آیددش دس هددَسد ًتددایح ٍ پیاهددذّای حشفددِای هشایددی دس
سضتِّای پضضىی بَد وِ بش اسال تحلیل هحتَای هػاحبِ ّا
ٍ دست ًَضتِ ّای داستاى هًَِ داًطدَیاى  ،بدا قبدى حفدم
آساهص بیشًٍی ٍ دسًٍی بیواس ٍ ودادس پشسدٌل دسهداى سؾدایت
بیودداس ٍ بددا تش اص ّوددِ سؾددایت یذاًٍددذ هتًددال بددا تَخددِ بددِ
غحبتّای داًطدَیاى دس هػاحبِّا اص ًتایح حشفدِای يودل
وشدى است .صم است دس ایديخدا بدِ همالدِ هداستیٌض ()2002
( ) Martinzتحت يٌَاى «سٍیىشد ایالق هًاغدش» تَخدِ ضدَد
وِ هیهَیذ ّضیٌِ هدالی اغدالح سٍش آهدَصش صیداد ًبدَدُ ٍ
تحَل سایتاسی دس ایي صهیٌِ هدیتَاًدذ ّدن بدِ سدَد حشفدِ
پضضىی ٍ ّن بِ سَد بیواساًی باضذ وِ خْت دسهداى بدِ ایدي
هشٍُ هشاخًِ هی ًوایٌذ (.)21
اص آىخا وِ هكالًات ویفی بِ بشسسی رٌّی پذیذُ هیپشداصد ٍ
یافتِّای آىّا سیطِ دس دادُّای حاغدل اص هَلًیدتّدا ٍ یدا
هشٍُ یاظ است  .دس بىاسهیشی ایي یافتِّدا دس هَلًیدتّدای
دیگش بایذ احتیاـ ًوَد .دس ایي پهٍّص خودى آٍسی دادُ ّدا ٍ
تحلیل ٍ ًگاسش آى تَسف داًطدَ بِ يٌدَاى پهٍّطدگش اًددام
ضذ .لزا اص ًهش تحلیل هوىي است واهدل ًباضدذ اهشچدِ بدشای
واّص ًمیػِ اص ًهش استاد ساٌّوا ،اسدتاد هطداٍسّ ،وىداساى ٍ
سایش افشاد یبشُ دس سًٍذ تحلیل دادُّا استفادُ ضذ.
یافتِ ّای پهٍّص هدیتَاًدذ دس خْدت تٌهدین بشًاهدِ ّدای
آهَصضی سسوی خْت اساتیذ ٍ آهَصش هستوش ٍ بِ سٍصسسداًی
ایي يلن تٌهین هشدد ٍ تَخِ بیطتشی بِ وادس دسهاًی ٍ لدضٍم
ایددداد آهددَصش ؾددوي یددذهت ضددَدّ .وچٌددیي ایددداد یدده
چاسچَ ولی خْت استماء فشٌّگ ایاللی دس ساصهاى ؾشٍسی
بِ ًهش هیسسذ.
تَغیِ هیهدشدد تحمیمداتی دس صهیٌدِ بشسسدی تأثیشهدزاستشیي
ياهل بش سًٍذ فشآیٌذ ایاللدی ضدذى ،چدالصّدای پدیص سٍ دس
سيایت ایاللیات دس بالیي ،همایسدِ فشآیٌدذ ایاللدی ضدذى دس

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.5.2.46
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بْطتی خٌا آلای دوتش سلیواى احوذی ٍهطاٍسُ ّای هىدشس
ٍ دس یَس استاد هحتشم خٌا آلای هحوذ يلی حسیٌی تطدىش
ًوددَدُ ٍ هشاتددک لددذسداًی یددَد سا بددِ پددال هحبددت ّددای
.بی دسیغضاى تمذین داسین وِ ّشهض فشٍوص ًویوٌذ

... ٍ تبییي فشآیٌذ حشفِ ای هشایی داًطدَیاى پضضىی دس

داًطگاُّای اسالهی ٍ غیشاسالهی ٍ بیاى تفاٍتّدا ٍ پهٍّطدی
.ویفی دس ایي صهیٌِ اًدام هیشد

قدرداوی
بذیٌَسیلِ ضایسدتِ اسدت اص ساٌّوداییّدای هًاًٍدت هحتدشم
پهٍّطی داًطىذُ يلَم پضضىی داًطدگاُ يدَم پضضدىی ضدْیذ
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Abstract
Introduction: Clinical experience has always been an integral part of medical education and prepare
students to work as well as clinical principles as they do so in practice . Ethics both in remdiation of patients
and students' teaching in respect to sciences and skills promoting is necessary. This study try to assess
attitude and experiences of teachers' and medical students in the process of professionalism in clinical
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education. The aim of this study is to explore the process of professionalism in clinical education.
Methods: This study is a qualitative research and content analysis. Participants in the study were medical
students that were chosen purposefully. The clinical professors who are willing and able to transfer rich data
about study selected. Semi-structured interview (personal interview) was used data were analyzed based on
Strauss and Corbin.
Results: Finally 6 to 8 main categories and sub- categories were created respectively and4 themes extracted
from these factors including: social, political, economic and cultural factors.
Conclusion: Findings showed that the concept of professionalism from the viewpoints' of participarticipants
is associated with their handling of the case in training. Although ethics is very important in clinical practice,
however, many factors contribute to the creation of it.
Key words: Education, Clinical Competency, Qualitative Research, Professionalism Content Analysis
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