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Explaining the Competence Indicators of Graduates 
of Medical Sciences from Perspectives of Qur’an and 
International Documents 
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Olympiad on reasoning and decision making in health system management; an experience 
report [3] Managerial skills requirement of medical students from the perspective of 
students and physicians: a case study of iran university of medical sciences [4] Increase in 
medical schools: threat or opportunity? Strides Dev Med Educ [5] Assessment of clinical 
performance and factors affecting it in medical interns by mini-CEX test at Hazart-e-Rasool 
Akram hospital [6] Competency-based medical education and meta-competencies in 
general physician [7] Competency-based education (CBE) [8] Defining and assessing 
professional comptence [9] Identification of top medical school’s educational structure in 
the world [10] Defining a competency framework: the first step toward competency-based 
medical education [11] Competency in nursing: a concept analysis [12] AMEE Guide No. 14: 
Outcome-based education: Part 1-An introduction to outcome-based education [13] Generic 
competencies in postgraduate medical training: their importance illustrated by a doctor’s 
narrative on competency-based practice [14] Quranic questioner of the philosophy of the 
commandments [15] Rhazes’s views on medical ethics [16] Easy interpretation [17] 
Collection of expressions in the interpretation of Quran (Majma‘ al-bayan fi tafsir al-Quran) 
[18] The interpretation of the best of Hadithes (Tafsir ahsan al-hadith) [19] The balance in 
interpretation of Quran (Al-mizan fi tafsir al-Quran) [20] For whom that jurisprudent is not 
present for them (Man layahzer al-faghih) [21] The light of religion (Mesbah al-shari’ah) 
[22] The ideal commentary (Tafsir Nemooneh) [23] The Patient-Physician Communication 
[24] Oxford Dictionary [25] Identifying the competency components of managers and staff 
of Islamic Azad University, Tehran South Branch [26] A professional competency model for 
graduates of engineering colleges in Iran (case study: graduates of sharif university of 
technology)

The concept of competence is important in all fields and disciplines of academic sciences 
especially in medical sciences considering the sensitivity of the subject. Physicians and medical 
teams are the main agents of the health system, and any change in the delivery of health services 
requires a change in their education. In this regard, the aim of the present study is to explain 
the important competence indicators of graduates of medical sciences from the perspective of 
international documents and Qur’an. For this purpose, the criteria were extracted and adapted 
to the medical norms in the international documents by investigating Quranic verses and its 
interpretations through the analytical method. In this area, the keywords with the subject of 
competence were considered in medical sciences in the international arena and also in Iran.
Conclusion Based on the Qur’an perspective, competence is in the two ethical (Concepts such 
as required expertise, commitment, having the power of prediction and the correct diagnosis 
of a person’s illness) and behavioral areas (Concepts such as affection and premsia, flexibility 
in dealing with references, having a sense of responsibility, avoidance of arrogance and having 
a good behavior with the patient). In the international arena, various definitions, components, 
and categories are presented. Among the competence components, many of the researches 
mentioned four main components includes the knowledge, skill, ability and the motive 
component. In Iran based on the definition of the supreme council of the cultural revolution, 
competence has four main component includes of attitude (motivational), mental ability, 
applied knowledge, and practical skills.
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 دهیچک

دانشگاهی حایز اهمیت  هایرشتهها و مفهوم شایستگی در تمام حوزه مقدمه:
ها با درنظرگرفتن حساسیت موضوع، حوزه ترین این حوزهاست. از جمله مهم

علوم پزشکی است. پزشکان و تیم پزشکی، کارگزاران اصلی نظام سالمت هستند 
و هر گونه تغییر در رویکرد ارایه خدمات سالمت نیازمند تغییر در آموزش آنها 

های ترین شایستگین مطالعه، تبیین مهماست. براساس این مبنا، هدف ای
المللی بود. برای آموختگان علوم پزشکی در قرآن کریم و در اسناد بیندانش

رسیدن به این مهم، با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا با تامل در آیات قرآنی و 
توجه در تفاسیر، این مالک و معیارها استخراج و با بایدها و نبایدهای پزشکی 

هایی با لیدواژهکالمللی تطبیق داده شد و در مرحله دوم، ود در اسناد بینموج
المللی و همچنین در ایران مورد موضوع شایستگی در علوم پزشکی در عرصه بین

 توجه قرار گرفت. 
قرآنی، شایستگی در دو حیطه اخالقی  هایمولفهبراساس  گیری:نتیجه

بینی و تشخیص درت پیش(مفاهیمی چون وجوب تخصص، تعهد، داشتن ق
خویی، تعدیل در صحیح بیماری فرد) و رفتاری (مفاهیمی چون عطوفت و نرم

رفتاری پذیری، دوری از تکبر و خوشبرخورد با مراجع، داشتن روحیه مسئولیت
و  هامولفهالمللی، هر چند تعاریف، گیرد. در عرصه بینبا بیمار) قرار می

های است، اکثر تحقیقات از بین مولفه مختلف ارایه شده هایبندیدسته
مولفه اصلی شامل مولفه دانش، مولفه مهارت، مولفه توانایی و  ٤شایستگی 

برند. در ایران، طبق تعریف شورای انقالب فرهنگی، مولفه انگیزه را نام می
مولفه اصلی نگرشی (انگیزشی)، توانایی ذهنی، دانش  ٤شایستگی دارای 
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 یالمللنیپزشک، قرآن، اسناد ب ،یعلوم پزشک ،یستگیشا ها:کلیدواژه

 
 ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ افت:یخ دریتار
 ۰۷/۱۲/۱۳۹۷ رش:یخ پذیتار

 r.kazemi502@gmail.comسنده مسئول: ینو*
 

 مقدمه
 عالی وجود آموزش در آموزشی یهابرنامهاز  مختلفی ساختارهای

محور بیشترین اثربخشی را آموزش شایستگیدارد که در این میان 
دانشگاهی، شایستگی حایز  یهارشتهها و در تمام حوزه. [1]ددار

ها با ترین این حوزهاهمیت است. حوزه علوم پزشکی از جمله مهم
درنظرگرفتن حساسیت موضوع است. پزشکان و تیم پزشکی، 
کارگزاران اصلی نظام سالمت هستند و هر گونه تغییر در رویکرد 

واژه . [2]ارایه خدمات سالمت نیازمند تغییر در آموزش آنها است
آل یک پزشک است که باید نمای ایده عنوانبهستاره جپزشک پن

های سالمت جامعه ارایه کند. پنج طیفی از خدمات را در جایگاه
اساسی و جهانی  یهامهارتمشخصه این پزشکان که از آنها به "

کننده خدمات، ، عبارت از ارایهشودیمپزشکان" تعبیر 
. [3]عه و مدیر استگیرنده، برقرارکننده ارتباط، رهبر جامتصمیم

کلیدی که برای آنان در نظام سالمت تعیین شده است  یهانقش
منظور ها بهآموزشی دانشکده یهابرنامهضرورت تغییر در 

 هدف. [4]کندآینده را توجیه می یهاتیمسئولآنها برای  یسازآماده
 دارای هک است توانمند تربیت افرادی اصولی، یکپزش آموزش

 آموزش . امروزه[5]باشند بیمار از مراقبت زم برایال هایشایستگی
 آموزشی کارآمد الگوی عنوان یکبه بر شایستگی مبتنی پزشکی

 توانمندی با و کافی صالحیت نیروی انسانی با تربیت برای
 در. است شده مطرح جامعه و بیماران نیازهای با متناسب

 وها نقش عالوه بر شایستگی، بر مبتنی پزشکی آموزشی یهابرنامه
 مناسب ارایه آموزش برای نیز الزاماتی انتظار، مورد یهایتوانمند

 تعیین نیز آموزش مبتنی بر شایستگی یهاکولومیکر نوع این در
آن  پیامدمحوربودن آموزش، نوع این بارز یهایژگیو . ازشودمی

 نیاز مورد یهاحرفه یهایستگیشا رویکرد آموزشی، این در است.
براساس  پیامد تا شود مشخص و تعریف دقتبه باید موفقیت، برای
 به دانش کسب از آموزشی روش این شود. و سنجیده تعریف آنها

 و پیامد بر مبتنی آموزش. [6]کندمی حرکت دانش سمت کاربرد
 نزدیکی بسیار ارتباط نگر،جامعه پزشکی آموزش با کسب شایستگی

 بهداشتی نیازهای پاسخگوی سازدمی قادر را تیم پزشکی دارد که
نظران تربیت باشند و به اعتقاد بسیاری از صاحب جامعه درمانی

مبتنی بر شایستگی مبنا و فلسفه آموزش پزشکی محسوب 
. شایستگی در علوم پزشکی چنین تعریف شده است: [7]شودمی

"قضاوت صحیح و عادت به استفاده از ارتباطات، دانش، 
ها و بازاندیشی الینی، احساسات، ارزشفنی، استدالل ب یهامهارت

 .[8]روزانه با هدف ارایه خدمت به جامعه و افراد" یهاتیفعالدر 
 مرتبط با هایرشتهدر  دهد که امروزهشده نشان میموارد مطرح

 هاییکی از کوریکولوم علوم پزشکی، آموزش مبتنی بر شایستگی
 برتر هایدانشگاه از بسیاری منتخب روش رویکرد، مهم است. این

 مختلف کشورهای .[9]آنها نیز است آموزش شیوه در بازبینی دنیا،
 خدمات ارایه نظام و خود جامعه نیازهای حسب بر اندکرده تالش

فقدان  اام، [10]کنند تعریف را مناسب هایشایستگی سالمت،
 وجود ا. ب[11]اندیشی در مسایل مرتبط با شایستگی مشهود استهم

 آموزش برای نیاز مورد هایشایستگی چهارچوب در زیاد،تشابه 
 مشترک مجموعه یک بر توافقی هیچ مختلف، کشورهای پزشکی در

ضرورت . از سوی دیگر [12]ندارد وجود پیامدها و هااز شایستگی
مورد نیاز  یهایستگیشاهای نوین آموزش پزشکی بر ایجاد برنامه

علوم پزشکی باید پس  یهارشتهبرای انجام وظایفی که دانشجویان 
عنوان تیم پزشکی برعهده بگیرند، از پایان دوره آموزشی خود و به

بالینی صرف که بر  یهامهارتهایی فراتر از تاکید دارند؛ شایستگی
ارتباطی، جلب همکاری، اخالق در طبابت و مدیریت،  یهامهارت

یین از این رو توجه به این موضوع و تع. [13]تاکید دارند
های علوم پزشکی کشور ما نیز های مطلوب در دانشگاهشایستگی

 حایز اهمیت است. 
دهد که کار منسجم و های گذشته نشان میمروری بر پژوهش

های آن برای های مورد نیاز و مولفهجامعی برای احصای شایستگی
اسالمی  -کشور (با عنایت به هویت ایرانیعلوم پزشکی دانشجویان 
صورت نگرفته است.  یرانیاهای جامعه ا توجه به ارزشکشور) و ب

ضمن مرور مبانی نظری شایستگی و پیشینه  در این مطالعه،لذا 
تحقیقات شایستگی در جهان به بررسی این مفهوم در قران کریم 

ترین مهمپرداخته شده است. هدف این مطالعه، تبیین 
یم و در آموختگان علوم پزشکی در قرآن کرهای دانششایستگی
 المللی بود.اسناد بین

در سه  وجوجست انجام شد، ١٣٩٥-٩٧ در هک مروری مطالعه در این
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با رویکرد موضوعی در قرآن  اول مرحله در گرفت؛ صورت مرحله
المللی، تمامی آیات و موضوعات کریم و مطالعه اسناد بین

پزشکی در حوزه علوم پزشکی از قرآن کریم  هایشایستگیپیرامون 
استخراج شد و با تامل در آیات مربوطه و نیز با مطالعه تفسیری 

شده، هر یک در جای خود های پزشکی استخراجمعیارها و مالک
 مورد تحلیل قرار گرفت.

ی با موضوع شایستگی در علوم پزشکی یهالیدواژهک در مرحله دوم،
برنامه درسی مبتنی بر شایستگی و  همچون شایستگی، صالحیت،

المللی و همچنین در ایران علوم پزشکی در تحقیقات در عرصه بین
هایی همچون مورد توجه قرار گرفت. برای بررسی به پایگاه

ProQuest، Eric، Magiran، google scholar ،SID  و
های معتبر المللی معتبر و دانشگاههای بینهای سازمانسایت

جهان مراجعه و به بررسی در این زمینه پرداخته شد. در پزشکی 
بین  از ،هاآن یدهکو چ مجموع پس از گردآوری منابع و مرور عناوین

دانشگاه و مراکز علمی معتبر  ٣٠مقاله و بررسی سایت  ٢١٥حدود 
بودند و  ١٩٩٠-٢٠١٧های در محدوده سال هک المللی، منابعیبین

بودند، برای  پرداختهم پزشکی شایستگی در علو به خاص طوربه
 مطالب بررسی دقیق و مرور ساختارمند وارد مطالعه شدند و از

آمد. در نهایت در مرحله سوم  عمل به برداریآنها یادداشت مرتبط
به  خاص طورمقاله فارسی) که به ١٦مقاله انگلیسی و  ٢٠مقاله ( ٣٦

شایستگی در علوم پزشکی پرداخته  هایمولفهتعیین معیارها و 
 گرفتند.  قرار مطالعه موردتر طورعمیقبهبودند 

 

آموختگان علوم پزشکی در دانش هایشایستگیترین مهم
 قرآن کریم 

 در قرآن کریم شناسی شایستگیمفهوم
 کی پایه بر ناچاربه اجتماعی یا فردی از اعم انسانی، رفتار هر

 شده پذیرفته نندهکرفتار سوی از هک است استوارها ارزش سلسله
 ارگیریکبه و مدیریتی یهاروش ارزشی، یهاپایه تفاوت با. است
 و اسالم ارزشی نظام اسالمی، جامعه در. بود خواهد متفاوت افراد
 به توجه با. دارد ومتکح امور متصدیان و مانکحا رفتار بر قرآن

 تخصص، بر عالوه اسالمی جامعه در گفت بایدها ارزش همین
 .دهدمی شایستگی و لیاقت فرد به دینی، نظام به باور و تعهد

شایستگی در قرآن کریم با ارایه معیارها، تامل در قصص قرآنی و 
 اسالم اجتماعی -سیاسی یهااندیشه در درنگی الگوهای انسانی، با

خوبی قابل برداشت به اسالمی بخشتعالی یهاآموزه اویکوا با و
هُ در سوره انعام در این باره می است. قرآن کریم  َأْعَلمُ  فرماید: "اللَّ

 و است داناتر مردم همه از و آنها از خداوند رِساَلَتُه؛ یْجَعلُ  َحیُث 
است"  ترشایسته رسالت، یادا یبرا یسک چه هک داندمی بهتر

 دنبال). براساس شأن نزول این آیه که به١٢٤ (سوره انعام، آیه
 کمضح یادعاها و رکتف طرز به یرمعنپ و وتاهک یااشاره

 ی"هنگام: گویدمجرمیها" آمده است، می ابرک"ا و باطل سردمداران
 شدمی فرستاده مشرکان هدایت یبرا خدا طرف از یاآیه هک

 همان نیز ما به هک این مگر آوریم،نمی ایمان هرگز ما: گفتندمی
شود".  داده است شده اعطا خدا فرستادگان به هک یآیات و مقامات

 به شما نیست الزم گویدمی و دهدمی آنها به یروشن پاسخ قرآن
 دارد اعزام را خویش رسوالن و پیامبران چگونه هک بدهید درس خدا

 داندمی بهتر همه از "خداوند زیرا ند؛ک انتخاب یافراد چه میان از و
 (ص)دهد"؛ لذا این فرد شایسته پیامبر قرار تر را رسول خودفرد شایسته

 است.
در ابتدا باید یادآور شد، در ابعاد مختلف بیش از مفاهیم دیگر با دو 
مفهوم عدالت و تخصص، از شایستگی یاد شده که در بخش تبیین 

موردی معیارها بدان پرداخته خواهد شد. بر این اساس مفهوم 
اصلی شایستگی نسبت به دیگران در قرآن کریم به کار رفته است که 

ارهای شایستگی به معنی ترجیح یک عامل بر دیگری به تبیین معی
یا وجوب وجود یک شرط در یک فرد نسبت به دیگران خواهیم 

 پرداخت.
 

 تبیین معیارهای شایستگی در قرآن کریم
وسیله آن اطالعات و احساسات از طریق ه بهکرتباط فرآیندی است ا

در  .شودمیگذاشته المی با دیگران در میان کالمی و غیرکهای پیام
ه شامل انتقال کعبارت است از هر گونه تعاملی و رابطه  واقع ارتباط

فردی اساس و ارتباطات بین در این میان روابط وپیام باشد. 
شالوده هویت و کمال انسان است و مبنای اولیه پیوند انسان با 

ارتباطات موثر موجب تا جایی که  ،دهددیگران را تشکیل میخود و 
ترین کتاب عنوان جامع. قرآن کریم بهشودفیت روابط میبهبود کی

الهی در راستای رفع نیازهای انسان در جهت بهبود روابط در 
در روابط ای گوناگون به تبیین و ارایه معیارهای ویژه هایحیطه

عنوان دانش پرداخته است. در این میان علم پزشکی بهمیان افراد 
علوم ارتباطی میان افراد (بیمار و کاربردی درمانی افراد از جمله 

ای پزشک) است که تبیین شایستگی در این زمینه از اهمیت ویژه
 برخوردار بوده است: 

ای وجود از اصول اصلی و مهم در بدو ورود به هر رشتهتخصص:  -١
تخصص در علم ناظر بدان است. قصص قرآنی در این زمینه با 

های مختلف در موقعیتقرآنی و قرارگرفتن  هایشخصیتتبیین 
نقل  (ص)در حدیثی از پیامبر اعظم بیانگر چگونگی معیارها است.

فقیه دانشمند  ؛هر جامعه به سه گروه محتاج است: استشده 
 پزشکی متخصص و مورد اعتماد. ،پادشاهی نیکوکار ،پرهیزکار

ارزش هر کس، "فرماید: در مورد اهمیت تخصص می (ع)حضرت علی
 ".و تخصص اوستبه مقدار دانایی 

کنندگان را تواند بیماری مراجعهپزشک کارآزموده و کاردان می
نیکی تشخیص بدهد و از شیوه درمان آنها نیز آگاه باشد. در غیر به

سالمتی و جان بیمار،  خطرافتادنبهمدهایی چون ااین صورت، پی
 هایهزینهاتالف وقت و بازماندن بیمار از کار و زندگی، پرداخت 

. قرآن کریم اثر، در انتظار بیمار استو مصرف داروهای بی سنگین
نیز از این مفهوم در موارد گوناگون با واژه "علم" یاد نموده و به 

 .[14]تبیین ارتباط آن در موضوعات و امور گوناگون پرداخته است
أتُ  ِإالَّ  ُتْرَزَقانِهِ  َطَعامٌ  َماکالَیأِتی "َقالَ   َماکیأِتی َأن َقْبلَ  بَِتْأِویِلهِ  َماکَنبَّ

ا َماکذلِ  َمن ِممَّ  یزندان دو آن ی)؛ وقت٣٧َرّبی" (سوره یوسف، آیه  یَعلَّ
 به )ع(یوسف چهره در ارانکو کنی یسیما دیدن از یناش ظن حسن با

 را هایشانخواب یو هک ردندک درخواست و آوردند یرو جناب آن
 اسرار ساختنفاش و اظهار یبرا را فرصت )ع(یوسف ند،ک تعبیر

 هک یموقعیت از شمرده، غنیمت داشتمی نهفته دل در هک توحید
 تعبیر علم هک پروردگارش به و توحید به دعوت یبرا بود آمده پیش

 باب این در من اگر: گفت و ردک استفاده فرموده، افاضه او به را
داده و در این زمینه مرا آگاهی داده  تعلیمم پروردگارم دارم، یمهارت
 توانایی چون پذیرد،می را مسئولیت این نیز لذا ایشان .[15]است
 هم و است دارامانت هم او زیرا دارد؛ را زمینه این در امور اداره

 قصص از یوسف دارد. داستان زمینه این در افیک تخصص و آگاهی
 از بخش هر که است افراد شخصیتی تحلیل با کریم، قرآن کاربردی

 از حاکی که بوده جامعه حیطه در رفتاری هنجارهای به ناظر آن
در . است دارد، عهده بر را مسئولیتی که فردی هر بر تخصص وجوب

 از یوسف هک بخش دیگر همین داستان نیز آمده است: هنگامی
. برآمد او به مسئولیتی واگذاری در صدد مصر عزیز شد، زندان آزاد
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 این به نسبت هک بده قرار خزائن سرپرست مرا ،ندکمی بیان یوسف
 بودنبهرهبراساس شواهد و نکات مذکور، بی .هستم آگاه مساله
 بیمار جان و سالمتی خطرافتادنبه موجب گاهی تخصص از پزشک

دارد. لذا تخصص و  همراهبه بیمار برای مادی ضررهای و شودمی
داشتن توانمندی علمی در علم پزشکی نقش قابل توجهی را دارا 

 خواهد بود.
پس از مرحله وجوبی گیری صحیح: بینی و تصمیمپیش قدرت -٢

بینی با قید تخصص و آگاهی به علم مورد نظر، توانایی بر پیش
آید که اهمیت وجود عامل قبلی را بیش از پیش صحیح پیش می

بینی صحیح در نظام پزشکان از عوامل کند. توانایی پیشپررنگ می
ا در سوره مبارکه یوسف مهم و کاربردی برای درمان بیماری است. لذ

 َتْزَرُعونَ  این مفهوم مورد توجه و استقبال قرار گرفته است: "قالَ 
ا َقِلیالً  ِإالَّ  ُسْنُبِلهِ  ِفی َفَذُروهُ  َحَصْدُتمْ  َفما َدَأباً  ِسِنینَ  َسْبعَ  ُلوَن. کَتأْ  ِممَّ

ْمُتمْ  ما ْلنَ کیأْ  ِشدادٌ  َسْبعٌ  کذلِ  َبْعدِ  ِمنْ  یْأِتی ُثمَّ  ا َقِلیالً  ِإالَّ  َلُهنَّ  َقدَّ  ِممَّ
اُس  یغاُث  ِفیهِ  عامٌ  کذلِ  َبْعدِ  ِمنْ  یْأِتی ُتْحِصُنوَن. ُثمَّ   ِفیهِ  وَ  النَّ

 چه هر د،یارکب خود عادت طبق سال هفت: گفت وسفی یْعِصُروَن؛
 گاهآن. دیدار نگاه اشخوشه در دیخورمی هک کیاند  جز دیردک درو

 یبرا شیپ از آنچه هک دیآمی سخت سال هفت هاسال آن از پس
 یپ از عاقبت .خورندمی دینکمی انبار آنچه جز دیاردهک رهیذخ آنها
فشارند" می وهیم و نندیبمی باران آن در مردم هک دیآمی ها،سال آن

 .)٤٧-٤٩(سوره یوسف، آیات 
 تازه و سبز خوشه هفت و چاق گاو هفت الّسالمعلیه یوسف حضرت

 فراوان آنها در خواربار و نعمت هک نموده تعبیر یسال هفت آن به را
 یسال هفت آن به را یدهکخش خوشه هفت و الغر گاو هفت و بود

داد. لذا در تعبیر خواب  رخ آنها در شدید یقحط هک ردهک تعبیر
پادشاه در انتها پیشنهادات خود را به او گفت و مردم را به 

از خشکسالی در امان آوری گندم در هفت سال اول فراخواند تا جمع
 .[16]بمانند

بینی و در انتها ارایه ُبعد دیگری از داستان، قدرت و صحت پیش
ماندن از خشکسالی است. این توانایی صحت پیشنهاد برای مصون

گیری درست حاکی از تخصص و آگاهی باال بینی و تصمیمپیش
بینی بوده است. لذا از موارد مهم در علم پزشکی توانایی پیش

ای که اهمیت این مقوله را دوچندان صحیح خواهد بود. نکته
 پزشکی، علم در تریگسترده تحقیقات روز سازد این است که هرمی

 ازای تازه دریچه رهگذر، این از و گیردمی صورت علوم دیگر همپای
 این در. شودمی گشوده بیماران و پزشکان روی به امید و علم

 است؛ بیشترها علم دیگر از همچنان پزشکی علم حساسیت میان،
 در بشر حیات و مرگ نیز و سالمتی و بیماری با پزشکی علم زیرا

 مسئولیت و حرفه این اهمیت به توجه با بنابراین. است ارتباط
 برای پزشکی دانش هایتازه فراگیری پزشکان، سنگین بسیار

 اساسیای شاخه که دانش این پس. است ضروری و الزم پزشکان،
براساس  و روزبه باید رود،می شمار به علم از بخشحیات و

بینی صحیح دنبال آن پیشباشد تا به بشری دستاوردهای ترینتازه
 صورت بگیرد.

 و بهتر درمان منظوربه خود، دانش سطح باالبردن برای باید پزشک
 و پیوسته مطالعات با مرگ، و رنج از آنها نجات و بیمارانتر سریع

 آگاه پزشکی علم هایتازه از پزشکی، مجامع و سمینارها در شرکت
 مردم، به سودرساندن و دانش فراگرفتن "در بقراط قول به و شود

 . باشد" حریص
از دیگر نمودهای علمی یک پزشک، تشخیص اندیشی: مصلحت -٣

کننده است؛ به این معنی که دید او نسبت به بیماری مراجعو صالح
دید پزشک عاملی مهم در در علوم پزشکی وجود این عامل و صالح

ای که منجر به بهبود بیمار و سراسر نظام پزشکی است، به گونه
 سالمت وی شود. 

دو سوره یوسف و بقره، طی داستان در قرآن کریم به این مساله در 
هَ  ِإنَّ  َنِبّیُهمْ  َلُهمْ  َقالَ  طالوت اشاره شده است: "وَ   مْ کلَ  َبَعَث  َقدْ  اللَّ

 کبِاْلُملْ  َأَحقُّ  نحنُ  وَ  َعَلیَنا کاْلُملْ  َلهُ  ونُ کی َأنی َقاُلوا اً کَملِ  َطاُلوَت 
هَ  ِإنَّ  َقالَ  اْلَمالِ  ِمنَ  َسَعةً  یؤَت  َلمْ  وَ  ِمْنهُ   َزاَدهُ  وَ  مْ کَعَلی اْصَطَفئهُ  اللَّ

هُ  وَ  اْلِجْسمِ  وَ  اْلِعْلمِ  یف َبْسَطةً  هُ  وَ  یَشاءُ  َمن هُ کُملْ  ییؤت اللَّ  َواِسعٌ  اللَّ
 یزمامدار یبرا را) طالوت( خداوند: گفت آنها به پیامبرشان َعِلیم؛ و

 ما بر او چگونه: گفتند است. ردهک) انتخاب و( مبعوث شما
 یزیاد ثروت او و تریم،شایسته او از ما هکاین  با ند،ک ومتکح

) قدرت( و علم در را او و برگزیده شما بر را او خدا: گفت! ندارد؟
 سک هر به را شکمل خداوند،. است بخشیده وسعت جسم،

 افراد لیاقت از( و است وسیع خداوند، احسان و بخشدمی بخواهد،
 ).۲۴۷ سوره بقره، آیه(است"  آگاهها) منصب برای

 امیر و نویسد: پادشاهالبیان پیرامون این معیار میتفسیر مجمع
 یزیاد غالمان تا باشد داشته دارند دیگران آنچه از بیش یثروت باید

 هک ندارد ثروت قدر آن او هک این است مراد. باشد دارا و خریده
 خاندان از هک( هست او در نسب نظر از هک یحقارت و نقص جبران
 هک فهماندمی به آنها خداوند لذا .را بنماید) نیست سلطنت و نبوت

 و ندکمی اقتضا مصلحت و متکح آنچه به ایشان از است داناتر او
 را مطلب این و است شجاعت و علم سلطنت، و ریاست از هدف

پس از تخصص و  .[17]ندکمی بیان پیامبرشان زبان از خداوند
بینی صحیح، اعمال نظر و پیشنهاد پزشک براساس مصلحت پیش

فردی بیمار است که این معیار نیز در قرآن مورد  هایویژگیفرد و 
توجه قرار گرفته است. براساس آیه فوق، وجوب قدرت جسمانی 

 برای متخصص، از آیه قابل برداشت است. 
د عادل در طول درمان در پذیربودن فرمسئولیتپذیری: مسئولیت -٤

ای شدهکنار عوامل دیگر چون تخصص و توانایی از عوامل تعریف
هَ  صورت خاص تعریف شده است: "ِإنَّ بوده که در هر حرفه به  اللَّ

واْ  َأن مْ کیْأُمرُ  اِس  َبینْ  ْمُتمکحَ  ِإَذا وَ  َأْهِلَها یِإل اْألََماَناِت  ُتؤدُّ  َأن النَّ
هَ  ِإنَّ  بِاْلَعْدلِ  ُمواْ کتح ا اللَّ هَ  ِإنَّ  بِهِ  مُ کیِعُظ  نِِعمَّ َبِصیرًا؛  سمیَعاً  َانَ ک اللَّ

 و بدهید صاحبانش به راها امانت هک دهدمی فرمان شما به خداوند
 نید.ک داوری عدالت به نید،کمی داوری مردم میان هک هنگامی
 بیناست" و شنوا خداوند، دهد.می شما به خوبی اندرزهای خداوند

 ).٥٥ نساء، آیهسوره (
 انسان و موحد هایمالک بودنامین قبول مسئولیت و صداقت،

 زیاد و نمازخواندن زیاد به: فرموده (ص)خدا رسول است. وبودنکنی
 و احسان به همچنین نید،کن نگاه مردم آوردنحج زیاد و گرفتنروزه

به  نیدک نگاه) هکبل( نید،کن نگاه شب) عبادت( در صدایشان به
 به یداور و ومتکح اگر امانت. ادای مسئولیت و، گفتار راستی

 به یحق صاحب هر حق ،شودمی برقرار یاجتماع عدالت باشد عدل
  .[18]نیست پوشیده یسک بر سخن این اهمیت. رسدمی خودش

در این راستا باید به دیگر صفت شایسته پزشک (رازداری) اشاره 
پزشک قادر است اخالقی است که موازین  از نمود که این مهم یکی

در خود تقویت کند.  این ویژگی راپشتکار فراوان،  و با اراده قوی
، هزار سال پیش به متبحرشناس زکریای رازی، پزشک و روان

سزاوار است : کردپزشکان و خدمتگزاران این صنف توصیه می
پزشک، با بیمار خود، رفیق و نگهدار اسرار وی باشد؛ زیرا رفتار 

بر این  شود.، مایه آرامش و راحتی روان بیمار میایسته پزشکش
داری و رازداری او از جمله پذیربودن پزشک، امانتاساس مسئولیت

 .[19]اخالقی ناظر به این حوزه بوده است  هایشایستگی
ا: ")علم همراه با عمل( فعل با قول تطابق لزوم -٥ ِذینَ  یا َأیهُّ  الَّ
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هِ  َمْقًتا برُ کالََتْفَعُلوَن،  َما َتُقوُلونَ  لِمَ  َءاَمُنواْ   َما َتُقوُلواْ  َأن ِعنَداللَّ
 عمل هک گوییدمی را یسخن چرا! ایمان اهل یا الََتْفَعُلوَن؛

 یسخن هک آوردمی غضب به را خدا سخت ار،ک این ؟کنیدنمی
 ).٣و  ٢، آیات صفسوره ( نید"کن عمل و بگویید

اهمیت این اصل به تطابق علم و عمل نیز پیرامون  احادیث در
 علم العبد؛ یعل هللا حجة عمل بال "علم: اندشده اشاره داشتهانجام
 به الَیعملُ  یاّلذ است". "العلم انسان علیه بر یحجت عمل، بدون

 یگنج مانند نشود، عمل آن به هک یمنه؛ علم الینفق یاّلذ نزکالک
 یعیس حضرت .[20]نشود"  استفاده و انفاق آن از هک است
 هو من الناس ی"أشق: فرمود السالم در رابطه علم بدون عملعلیه

 علم به مردم نزد هکسی ک بعمله؛ مجهول بعلمه الناس عند معروف
 مردم ترینشقی نیست، معروف عمل به یول است، معروف

 . [21]است"
ای یا تبحر عنوان تخصص حرفهتوان از این معیار بهدر این میان می

نام برد که علم و دانش بالقوه خود را به مقام فعلیت پزشک 
رساند. بر این اساس، علمی که منجر به درمان بیمار نشود و می

آید. لذا عمومیت بدون عمل رها شود از علوم بیهوده به شمار می
این اصل در تمام فنون علمی، پژوهشی و کاربردی نمایان است، اما 

کاربردی که در سالمت فرد تاثیر با این وجود اهمیت آن در علوم 
بسزایی دارد، غیرقابل انکار است. در قرآن کریم به این عامل 
پرداخته شده و تفاسیر این ماده را ذیل علم بدون عمل به کار برده و 

تنها در تبیین آن به روایات وافری اشاره شده است. براساس آن نه
راستای آن، تخصص پزشک و فرد مطرح در علوم پزشکی، بلکه در 

نمودن آن و سنخیت این دو اصل با کارگیری صحیح و کاربردیبه
 یکدیگر از اهمیت مبرهنی برخوردار خواهد بود.

 بودنممنوععدم استفاده از قیاس و مشابهت در درمان افراد:  -٦
 نیز انکپزش نیست. یدین قوانین به منحصر عقل نظر از قیاس
 چند هر ندهید، دیگری به را یبیمار نسخه هرگز هک نندکمی توصیه
 بیمار دو زیرا است، روشن آن فلسفه. باشند هم شبیه آنان یبیمار

 احتمال یول باشند، داشته شباهت هم با ما نظر در است نکمم
 .باشد متفاوت دو آن یبیمار واقع در دارد

 آن اسرار تمام از یآگاه بدون دیگر یموضوع با یموضوع مقایسه
 امکاح به قیاس یپا اگر و شود آنها مکح اتحاد بر دلیل تواندنمی
 نکمم زیرا ماند،نمی یباق یاضابطه امکاح یبرا شود، شیدهک یدین

 صادر آن یبرا یمکح و ندک قیاس یطور را یموضوع نفر کی است
 مکح و نماید قیاس دیگر یاگونه به را موضوع آن یدیگر و نماید
 در عنوان استثنابه توانمی هک یموضوع تنها نماید. صادر یدیگر
 فلسفه و دلیل گذارقانون خود هک است این رد،ک یهکت آن یرو اینجا

 و دلیل آن هک جاک هر توانمی صورت این در ند،ک بیان را خود مکح
 قیاس را آن اصطالحاً  و ساخت یجار را مکح است، موجود فلسفه

 از باید بگوید بیمار به کپزش اگر مثالً  گویند؛می العلة" "منصوص
 یترش هک فهمدمی بیمار است، ترش زیرا ینک پرهیز میوه فالن

 میوه آن غیر در چند هر ندک پرهیز آن از باید و دارد ضرر او یبرا
 شراب از هک شود تصریح سنت یا قرآن در اگر همچنین باشد.

 -یرکمس مایع هر هک فهمیممی آن از است، رکمس زیرا بپرهیزید
 نیست، ممنوع قیاس گونه این است. حرام -نباشد شراب اگرچه
 .است یقطع و شده رکذ آن دلیل چون

ارتباط فرآیندی پویا و ارتباطی:  یهامهارتاستفاده مثبت از  -۷
اساسی است. پزشکی که با بیمار ارتباط موثر نداشته باشد، 

تواند توانمندی الزم را در راستای درمان و روند بهبودی بیمار نمی
های ارتباطی در دو شخص منعکس کند. به عبارت دیگر، اگر مهارت

پزشک و بیمار تنظیم و مدیریت نشود و این مهم به مرحله عمل 

ماند و نیز نجامد بیمار در دریافت اعتماد به پزشک ناتوان مینیا
یابد. لذا ارتباط یک اصل و پزشک به تشخیص صحیح دست نمی

آید. براساس این مهم مبنا در راستای موفقیت درمان به شمار می
هایی است که بدان برخی در این میان دارای معیارها و مالک

 خواهیم پرداخت:
علم اخالق در حرفه عدم تکبر و تفاخر در ارتباط با مراجعان:  -١-٧

اهمیت و نقش اساسی دارد. به منزله یک مهارت اجتماعی،  پزشکی
کند این علم که بایدها و نبایدهای اخالق پزشک را به او گوشزد می

ترین آموزد، از مهمو شیوه رفتار با بیماران و همکاران را به او می
تکبر و آید. از این رو، م و تعهد پزشکی به شمار میهای علبخش

در  یانسان یهاخصلت ترینهو نکوهیدصفات  ترینتاستکبار از زش
که  یصفت ای بر شمرده شده است.برخورد با هر فرد و جامعه

د و آنها شوکفر  سرچشمه یحت و گناهان انواع سرچشمه دتوانمی
 را سعادت یرو هرگز شوند، ورهکه در این خصلت زشت غوط

ْر َخدَّ دید:  نخواهند اِس َو الَتْمِش ِفی اْألَْرِض َمَرحًا ِإنَّ  ک"َو الُتَصعِّ لِلنَّ
َه ال یِحبُّ  رو باش )؛ میانه۱۸لَّ ُمْختاٍل َفُخور" (سوره لقمان، آیه کاللَّ

ه که در آیه شریفه فرموده: "آنان کو وقار راه برو. چنان  یآرامو به
گفته است مقصود تواضع در  قتادهروند". راه می یآرامزمین به یرو
برانه که متکگفته مقصود این است  جبیرسعیدبنرفتن است و راه

لذا براساس این معیار و نداشتن نگاه حاکمیتی . [14]راه مرو
 گیری ارتباط صحیح بیمار و پزشک دست یافت.توان به شکلمی

 به آنان: طبقات درنظرگرفتن بدون مردم با برخورد در تعدیل -٢-٧
 توازن، به بردنپی جهت در آن نقش و بعد عدالت اهمیت سبب

 حق صفت به شدننزدیک نیز و جهان خلقت تناسب و تعادل
به  بارها ذات اقدس الهی، بیشتر چه هر شناخت برای تعالی،

مطلب در  تنظیم این اصل در ارتباطات با رویکرد اجتماعی بر این
 :است شده یدکتا قرآن کریم

ذینَ  َأیَها "یا امینَ  وُنواک آَمُنوا الَّ هِ  ُشَهداءَ  بِاْلِقْسِط  َقوَّ  َعلی َلوْ  وَ  لِلَّ
هُ  َفقیراً  َأوْ  َغِنیا نْ کی ِإنْ  اْألَْقَربینَ  وَ  اْلوالَِدینِ  َأوِ  مْ کَأْنُفسِ   َأْولی َفاللَّ
ِبُعوا بِِهما هَ  َفِإنَّ  ُتْعرُِضوا َأوْ  َتْلُووا ِإنْ  وَ  َتْعِدُلوا اْلَهوی َأنْ  َفالَتتَّ  انَ ک اللَّ
 به قیام امالً ک! ایدآورده ایمان هک یسانک یا َخبیرًا؛ َتْعَمُلونَ  بِما

 زیان به) یگواه این( چه اگر دهید، شهادت خدا یبرا نید.ک عدالت
 آنها اگر) هک چرا( باشد؛ بوده شما انکنزدی و مادر و پدر یا شما، خود

. ندک حمایت آنان از هک است سزاوارتر خداوند باشند، فقیر یا یغن
 خواهید منحرف حق از هک نیدکن یپیرو هوس و یهو از بنابراین

 خداوند نمایید، اعراض آن اظهار از یا نیدک تحریف را حق اگر و شد
 ).١٢٥است" (سوره نساء، آیه  آگاه دهیدمی انجام آنچه به

عنوان یک اصل حفظ امانت بهیا در آیه دیگر در راستای اشاره به 
ذینَ  َأیَها فرماید: "یامهارت اجتماعی می امینَ  وُنواک آَمُنوا الَّ هِ  َقوَّ  لِلَّ

 ُهوَ  اْعِدُلوا َتْعِدُلوا َأالَّ  َعلی َقْومٍ  َشَنآنُ  مْ کالیْجرَِمنَّ  وَ  بِاْلِقْسِط  ُشَهداءَ 
ْقوی َأْقَرُب  ُقوا وَ  لِلتَّ هَ  اتَّ هَ  ِإنَّ  اللَّ  هک یسانک یَتْعَمُلون؛ ا بِما َخبیرٌ  اللَّ
 عدالت، یرو از و نیدک قیام خدا یبرا همواره! ایدآورده ایمان
 عدالت کتر و گناه به را شما ،یجمعیت با یدشمن دهید. یگواه

 از و است ترکنزدی یپرهیزگار به هک نیدک عدالت شاند.کن
است"  باخبر دهید،می انجام آنچه از هک بپرهیزید خدا) معصیت(

 ).٨(سوره مائده، آیه 
 کیمال ،یدارهای اجتماعی یعنی امانتمالک دیگر در باب مهارت

 حفظ. دارند ثبات ،یاخالق یهاارزش. است افراد یارزشیاب یبرا
 باشد یسک هر به نسبت آن، در خیانت و وکنی همه نزد در امانت،
در  .باشد مخالفان از گرچه است؛ ارزش کی امانت، ردّ . است زشت

این راستا امانت به معنی حفظ سخنان بیماران و آشکارنکردن آن 
در نزد دیگران و رعایت عدالت در میان آنان به معنی درنظرنگرفتن 
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متفاوت  هایسبکها و طبقات اجتماعی و اقشار مردمی و گونه
 رعایت به آیات این در زندگی در توجه به بیماری و غیره است. لذا

عدم  بحث به آن کنار در و شده داده دستور مردم با عدالت و انصاف
 -مختلف اجتماعی هایگونهاعمال طبقه شخصی افراد و وجود 

 مسلمان گروه به اختصاص را قاعده این و شده است پرداخته مالی
لذا این اصل از اصول  .است داده قرار عام طوربه را آن بلکه ننموده

مهم در نظام پزشکی است که افراد و مراجعان را خالی از اعتقادات 
 و طبقات مالی و اجتماعی در نظر گرفته و درمان نمایند.

نرمش با مردم و صبوری خویی، شرح صدر: نرم و عطوفت -٣-٧
برای استماع سخنان آنان از اصول ابتدایی مشاوره پزشکی و مهارت 

رای درمان افراد بوده است تا افراد در سایه جلب اعتماد، اجتماعی ب
جای قصص آمیزی داشته باشند. قرآن کریم در جایدرمان موفقیت

قرآن به ارایه این اصل پرداخته و برخورد صحیح خالی از تنش و 
عمران از سور استرس را تذکر داده است. خداوند در سوره مبارکه آل

شده در مسایل ع مدیریت و امور انجامطوال قرآن، در رابطه با نو
 هک شده باعث خدا فرماید: رحمتمهم چون جنگ احد به پیامبر می

 از یبود دلسخت و تند اگر هک یحال در ؛یشو مهربان مردم با
 طلب آنها یبرا و درگذر آنان از پس شدند.می ندهکپرا تو اطراف

 به تصمیم هک یهنگام و نما مشورت آنها با ارهاک در و نک مغفرت
 به نندگانکلکتو  پروردگار هک زیرا ن؛ک خدا بر لکتو  یگرفت یارک

 ).١٥٩عمران، آیه سوره آل(دارد می دوست را خویش
 و تند سخنانش هک است یسک یمعن به لغت در در این میان "فظ"،

 است سنگدل هک گویندمی یسک به القلب" نیز"غلیظ و است، خشن
 لمهک دو این بنابراین دهد.نمی نشان یمحبت و انعطاف عمالً  و

 خشونت مورد در غالباً  کیی اما است، خشونت یبه معن دو هر گرچه
 این به و رودمی ارک به عمل در خشونت مورد در یدیگر و سخن در

 برابر در او انعطاف و (ص)پیامبر املک نرمش به اشاره خداوند ترتیب
 از کیی در (ع) یعل دلیل به همین و ندکمی ارکگنه و نادان افراد

 سینه یگشادگ مدیریت، وسیله :فرمایدمی خود قصار لماتک
در سوره مبارکه طه خداوند به ارایه راهکار و دعای فرد . [22]است

 را ارمکن، ک گشاده را امسینه! پروردگارا: گفت یپردازد؛ موسمی
 .بفهمند مرا سخن تا ن،ک باز زبانم از فرما، گره آسان

خویی و مهربانی با بیمار و نرنجاندن وی با اموری چون نرم
توجهی بدان از امور شاخصی دادن گفته آنان و بیاهمیت نشانبی

است که ممکن است در طول درمان فرد مورد توجه قرار نگیرد. بر 
این اساس قرآن کریم این موضوع را در یک آیه از سور طوال خود و 

ن در سراسر سوره مورد تامل و توجه قرار چه بسا با تبیین مفهومی آ
داده است و لذا این نیز به خودی خود از مواردی است که در فرهنگ 

فرهنگی هر فرد به  هایشایستگیشود و از صحیح افراد تعریف می
 آید. شمار می

 
آموختگان علوم پزشکی در دانش هایشایستگیترین مهم

 المللیاسناد بین
 المللیدر مجامع بین یشناسی شایستگمفهوم

ه کو بررسی تعاریفی  با بررسی ادبیات موضوع مربوط به شایستگی
خوبی مشخص ه بهکدر مورد آن ارایه شده است، اولین چیزی 

شناسی مشخص و معین در شود فقدان تعریف واحد و اصطالحمی
مورد شایستگی و ماهیت آن است. شایستگی (صالحیت) در لغت 

ننده، قابل پذیرش، توانا و دارنده کفایتکعنوان درخور، سزاوار، به
افی برای واردشدن به حرفه خاص مطرح شده است و کآمادگی 

. فرهنگ [23]داشتن گواهی در آن حرفه داردارتباط مستقیمی با 
دادن عنوان قدرت، توانایی و ظرفیت انجامسفورد، شایستگی را بهکآ

عنوان صفت برای فردی به کار وظیفه تعریف کرده است و به کی
 یهامولفهشایستگی دارای  .[24]رود که کارآمد و توانمند باشدمی

مهارت  مولفهدانش و  مولفهاصلی شامل  مولفهچندگانه است: دو 
است، البته در تمامی نظریات موجود این دو عنصر از عناصر کلیدی 

که  یامولفهتوانایی است،  مولفهمفهوم شایستگی است. سومین 
توان آن برند که مینظران از آن نام میتعداد قابل توجهی از صاحب

هنی و فیزیکی، ذ یهاییتواناای از را این گونه تعریف کرد: مجموعه
کارگیری دانش و ها زمینه بهاستعدادهای فرد که این توانایی

انگیزه است. از عنصر  مولفهسازد. چهارمین ها را فراهم میمهارت
 .[25] شودمهم یاد می یهامولفهعنوان یکی از انگیزه به

ه همه کها وجود دارد این است ه در مورد شایستگیکته مهم کن کی
جنس نیستند و همین امر موجب  کع و از ینو کها از یشایستگی

ها بندی انواع شایستگینظران به دستهه صاحبکآن شده است 
ها تقسیم بندی شایستگیترین طبقهترین و اصلیبپردازند. عمده

های فنی است. های رفتاری و شایستگیآنها به دو نوع شایستگی
شود به دو اد میبندی یترین طبقهعنوان عمدهه از این امر بهکاین 

ه از ادبیات موضوع صورت گرفته که در بررسی کدلیل است: اول آن 
نظر ارایه شده است. ثانیًا در بندی توسط چند صاحباین طبقه

هایی همچون ها و سازمانه توسط انجمنکهای دیگر بندیطبقه
ارایه شده از این  (UNIDO)و سازمان یونیدو  راوتزکانجمن 

 بندی یاد شده است. طبقه
 

 المللیدر مجامع بین تبیین معیارهای شایستگی
 هایانجمننهادها، مراکز و  ها،در این زمینه به بررسی سازمان

علمی معتبر که در زمینه آموزش پزشکی فعال هستند پرداخته شد. 
 هایدانشکده ١٩٩٠ها به این نتیجه رسیدیم که از دهه در بررسی

ای بر اصالح برنامه آموزشی خود پزشکی توجه و تاکید ویژه
از التحصیالن پزشکی اند. اقدامات شورای اعتباربخشی فارغ داشته
با هدف ارتقای سالمت جامعه از طریق ارتقای آموزش  ۱۹۸۱سال 

با انتشار "پزشکان فردا" توسط  ١٩٩٣و در انگلستان در سال پزشکی 
موجب شد تا اولیای امور متوجه  (GMC)مومی شورای پزشکی ع

سنتی آموزش پزشکی برای طبابت بالینی  هایبرنامهعدم موفقیت 
 هایتوانمندیشوند. در ایاالت متحده و کانادا با انتشار  ٢١در قرن 

اساسی از سوی شورای اعتباربخشی آموزش پزشکی تخصصی 
(ACGME) کان و ای از سوی کالج سلطنتی پزشو گزارش پروژه

، نیازهای جدیدی در برنامه آموزش (RCPSC)جراحان کانادا 
برد طب داخلی  ۱۹۹۵در سال همچنین  پزشکی مشخص شد.

 (ACP ASIM) کاو انجمن طب داخلی آمری (ABIM)آمریکا 
ای را در تدوین منشور پروژه، همراه فدراسیون اروپایی طب داخلیبه

که تمام کارکنان بود  اتیشروع کردند که مفاد آن تعهدفشنالیسم پرو
دبیرخانه شورای آموزش (د نخدمات سالمت باید به آن پایبند باش

در ذیل  .)۱۳۸۴پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت کمیسیون، سال 
المللی معتبر در این زمینه به بررسی سه مرکز و نهاد بین

 پردازیم:می
سازمان بهداشت جهانی : (WHO)سازمان بهداشت جهانی  -١

دسته  ٣الزم برای منابع انسانی خود را در  هایشایستگی
بندی کرده است. تی و رهبری طبقهمحوری، مدیری هایشایستگی

برقراری ارتباط همچون  مولفه ٧های محوری به در مورد شایستگی
راه معقول و موثر، خودشناسی و مدیریت خود، ارایه نتایج،  کاز ی

ار گروهی، احترام و کت اتحاد در پیشرو در تغییر محیط و فضا، تقوی
های فردی و فرهنگی و مقیدبودن در یک چارچوب ارتقای تفاوت

 ٣های مدیریتی به شایستگیمشخص پرداخته است. در محور 
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ایجاد محیطی باانگیزه و پرانرژی، تضمین استفاده شامل  مولفه
اری در طول کت و همکموثر از منابع و ایجاد، ترویج و ترفیع شرا

 ٣های رهبری به شایستگیدهی و فراتر از آن، و در محور مانساز
ای موفق، هدایت سازمان بهداشت جهانی به سوی آینده مولفه

شده و تقویت جایگاه سازمان دهیترویج یادگیری نوآورانه و سامان
محور  ٣که  بهداشت جهانی در رهبری سالمت اشاره شده است

 ١عاریف ذکرشده در جدول همراه تمحور فرعی آن به ١٣اصلی و 
 آمده است.

 
 جهانی بهداشت سازمان نظر از شایستگی محورهای )١ جدول

 تعاریف هامحورها و زیرمجموعه
 های محوریشایستگی

اتبه موثر را دارد، تقسیم کدهد، توانایی مصورت فعال گوش میالمه و رابطه متقابل با دیگران دارد، بهکبیان صریح و روشن در م راه معقول و موثر کبرقراری ارتباط از ی
 ند.کمی اطالعات را تضمین

ها برای ردن فرصتکوجو برداری از انتقادات برای فرصت رشد و توسعه، جستمدیریت ابهام و فشار و خوددریافتی مناسب، بهره شناخت از خود و مدیریت خود
 ایتداوم یادگیری و رشد حرفه

 هاست.خروجییفی، فردی فعال و متعهد برای دستیابی به کتولید و ارایه نتایج  ارایه نتایج
 نش مثبت برای تغییر است.کند، سازگار و دارای واکهای جدید استقبال میها و ایدهاز پیشنهادات، روش پیشرو در تغییر محیط و فضا

 هااران و اعضای گروه، مواجهه ساختاری با ناسازگاریکتوسعه و ترویج روابط موثر با هم ار گروهیکتقویت اتحاد در 
های فردی و ارتقای تفاوتاحترام و 
 فرهنگی

و  کمکتوانند ه همه میکها و اطمینان به این ها، ضمن احترام به تفاوتها و گرایشار ساختاری با مردم با همه زمینهکتوانایی 
 نند.کاری کهم

قدم در تطابق دیگران به پایبندبودن به این موارد، ثابتای خود و در مرزهای اخالقی و قانونی و تشویق فعالیت در چارچوب حرفه مقیدبودن در یک چارچوب مشخص
 با شخصیت شفاف اخالقی و ارزشی

 های مدیریتیشایستگی

های پذیری برای رسیدن به خروجیالت و وصول به اهداف، ترویج مسئولیتکارمندان برای مقابله با مشکهدایت و ایجاد انگیزه در  ایجاد محیطی باانگیزه و پرانرژی
 در همه سطوح مطلوب

 یخروجدهی منابع ضروری و نمایش ی و سازمانکنیکهای فعال تها و طراحها در مسیرهای استراتژی، توسعهتشخیص اولویت تضمین استفاده موثر از منابع
اری کت و همکایجاد، ترویج و ترفیع شرا

 دهی و فراتر از آندر طول سازمان
ای خارجی را کند و توسعه دهد و همکاران و شرکنند را تقویت کمساعدت و حمایت میه او را کای های داخلی و خارجیاریکهم

 ند.کتشخیص دهد و از آنها استفاده 
 های رهبریشایستگی

هدایت سازمان بهداشت جهانی به سوی 
 ای موفقآینده

دیدگاه معین نسبت به  کدهد و یها از خود نشان میها در موضوعات سالمت و فعالیتبنیادی گسترده از رشد پیچیدگی کدر کی
 ند.کمسیر دستیابی به موفقیت و پیشرفت حقیقی در تقویت سالمت مردم را ترسیم می کشده دارد، یاهداف تقسیم

ترویج یادگیری نوآورانه و 
 شدهدهیسامان

رانه و نوآورانه کهای مبتحلها و راهند و متضمن روشکمی کمکایجاد فرهنگ مشوق یادگیری و توسعه آن به تقویت سازمان 
 شود.می

تقویت جایگاه سازمان بهداشت جهانی 
 برای توفیق روزافزون سازمان بهداشت جهانی در انجام ماموریت خود اهتمام دارد. در رهبری سالمت

 
نمونه التحصیالن پزشکی آمریکا: شورای اعتباربخشی فارغ  -٢

(شورای اعتباربخشی  ACGME، نهاد زمینهاین دیگر موفق 
 این ایاالت متحده است.در التحصیالن پزشکی آمریکا) فارغ 

با ساختار کنونی  ۱۹۸۱موسسه خصوصی و غیرانتفاعی که از سال 
هدف خود را ارتقای سالمت جامعه از طریق  ،شده خود تشکیل

کمیته بازبینی که  ۲۸سازمانی با  ؛داندارتقای آموزش پزشکی می
ای از نام آن رشته و البته نمایندههر کمیته از پزشکان خوش

یل شده است. این سازمان تخصصی تشکدستیاران تخصصی و فوق
کند که کدام ها و نظارت بر اجرای آنها مشخص میبا تدوین برنامه

. هر عضو تیم پزشکی باید مراکز حق گرفتن دستیار تخصصی را دارند
 دانش پزشکیرا که شامل  ACGMEهای ذکرشده توسط شایستگی

، کار بر مبنای نفع آموزش بر مبنای کار عملی مراقبت از بیمار،
  گری است را دارا باشد.ایو حرفه فردیهای میانمهارت یستم،س
 در :١٣٩٤آموختگان وزارت بهداشت سند ملی توانمندی دانش -٣

 پیامد در بر مبتنی آموزشی کوریکولوم بازنگری دنبالایران نیز به
 کردن چهارچوبو مشخص ١٣٨٨ سال وزارت بهداشت در

 مشارکتی رویکرد با جامعه،و  دانشجویان نیاز مورد هایشایستگی
 آموزش هایکوریکولوم طراحی برای راهی نقشه ١٣٩٤ سال در

 نیاز مورد هایهای کشور طراحی شد تا شایستگیدانشگاه پزشکی
عنوان آموخته بهبه یک دانش شدهمهارتی تعریف حوزه ٧در 

ودومین سالمت آموزش ارایه شود. مصوبه شصت نظام در مسئول
سند  ٢٠/١٠/٩٤ریزی علوم پزشکی مورخ عالی برنامهجلسه شورای 

مهارت بالینی،  هایشامل مهارت آموختگانهای دانشتوانمندی

صورت نوشتاری الکترونیکی یا ها بهدر تمام عرصه برقراری ارتباط
ارتباط سالمت و )، تشخیص درمان و بازتوانی(مراقبت بیمار ، تلفنی

ای، اخالق ستمر، تعهد حرفه، پیشرفت فردی و فراگیری مپیشگیری
گیری، استدالل و حل مساله است و حقوق پزشکی و مهارت تصمیم

 کشورهای هایاز چهارچوب بسیاری در هاحوزه این از که تعدادی
ها نیز این یافته را تایید و دیگر پژوهش بوده مشترک جهان

ای، اخالق و حقوق اما توانمندی با عنوان تعهد حرفه ،[10]کنندمی
 اسالمی خود ذکر کرده است.  -پزشکی را با توجه به هویت ایرانی

 

همان تعریفی است که شورای انقالب ترین تعریف مهمدر ایران 
 ازی امجموعه دهد که "شایستگیفرهنگی از شایستگی ارایه می

تعقل،  (نظیر جمعی و فردی هایمهارت وها توانمندی صفات،
 تمام در هویت تعالی و تکوین به ناظر تقوا)، و اراده ایمان، معرفت،

است". این تعریف  صالح جامعه هایمولفهتمام  و زندگی شئون
شود که "هر این گونه مطرح می های ایرانمتناسب با دانشگاه
قابل یادگیری و ارتقای مستمر که  ای استشایستگی، سرمایه

های دیگر به بتواند در راستای تعالی فرد و کمک او به تعالی انسان
عنوان شایستگی فقط باید به  کار گرفته شود". طبق این تعریف

د؛ نای قابل یادگیری باشه: اوًال سرمایهکمقوالتی نسبت داده شود 
شد؛ ثالثًا در راستای پذیر باانکام هاثانیًا ارتقای مستمر برای آن

که در آن  او به تعالی دیگران قابل استفاده باشد کمکتعالی فرد و 
مولفه اصلی نگرشی (انگیزشی)، توانایی ذهنی،  ٤شایستگی دارای 

جایگاه شایستگی دانش کاربردی و مهارت عملی است. البته در 
ها قرار در عرض سایر شایستگی "انگیزه متعالی داشتن"ای حرفه
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  ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۴دوره                                                                                                                                                                                                  طب و قرآن پژوهشی-علمی نامهفصل

؛ ها استشایستگی سایر ندارد، بلکه هسته مرکزی و موتور محرک
بخشی و تحول در رفتار مربیان است. ضمنًا کلید انسجام ،یزهانگ

آموخته آموزش دانشای یک برای فعالیت حرفه "انگیزه متعالی"
های او در زندگی باشد، بلکه یک ، نباید مستقل از سایر انگیزهعالی
گیزه، کسی است که رسالت واحدی را در مطلوب از حیث ان عنصر

کل زندگی فردی و اجتماعی خود برگزیده است و همان رسالت 
های مختلف زندگی، انگیزه متعالی آن نقش را مهیا واحد، در نقش

  .[26]کندمی
 

 گیرینتیجه
قرآنی، شایستگی در دو حیطه اخالقی و رفتاری  هایمولفهبراساس 

معنی که مفاهیمی چون عطوفت و شود؛ به این گذاری میجای
خویی، تعدیل در برخورد با مراجع، داشتن روحیه نرم

رفتاری با بیمار در گروه پذیری، دوری از تکبر و خوشمسئولیت
رفتاری و همچنین مفاهیمی چون وجوب تخصص،  هایشایستگی

بینی و تشخیص صحیح بیماری فرد در تعهد، داشتن قدرت پیش
گیرد تا این مهم برای بخش اخالقی قرار می هایشایستگیدایره 

 شایستگی پزشکی یک فرد تعریف شود.
 هایبندیدستهو  هامولفهالمللی، هر چند تعاریف، در عرصه بین

های شایستگی مختلف ارایه شده است، اکثر تحقیقات از بین مولفه
مولفه اصلی شامل مولفه دانش، مولفه مهارت، مولفه توانایی و  ٤

 برند. انگیزه را نام میمولفه 
 ٤شایستگی دارای شورای انقالب فرهنگی،  تعریف در ایران، طبق

مولفه اصلی نگرشی (انگیزشی)، توانایی ذهنی، دانش کاربردی و 
 مهارت عملی است.

بارها  نیز کشور پزشکی عالی آموزش خبرگان که فلذا همان گونه
 آموزشی هایبرنامه فراوان هایکاستیاند، با توجه به نموده تاکید

 هایبرنامهاکثر ، آن سطوح تمامی مختلف و در هایدورهدر 
هستند و این  و اصالح بازنویسی پزشکی نیازمند هایرشته آموزشی

رویکرد شایستگی و  با آموزشی هایکریکولومخصوص در اصالح به
ایرانی باید مورد توجه  -با رویکرد اسالمی جامعه نیازهای حسب بر

 ویژه قرار گیرد. و تاکید
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