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Profesionālā identitāte / jautājumi

Kas ir profesionālā identitāte?

Kas ietekmē profesionālās identitātes veidošanos un attīstīšanos?

Kas ir tie faktori, kas grauj profesionālo identitāti vai kavē tās veidošanos, 
attīstīšanos?

Kad sākas profesionālās identitātes veidošanās?

Kad un kāpēc rodas profesionālās identitātes krīze?
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Profesionālā identitāte (PI) / definīcija

Profesionālā identitāte attīstās, domājot, rīkojoties un sajūtot kā profesijas 
pārstāvim (Merton, 1957)

Šābrīža vadošie medicīnas profesionālisma pētnieki profesionālo identitāti 
definē kā “… pašpietiekamību, kas sasniegta pakāpeniski laika gaitā, kurā 
tiek internalizētas medicīnas profesijas īpašības, vērtības un normas” 
(Cruess, Cruess, Boudreau, Snell, & Steinert, 2014)

Profesionālās identitātes veidošanās - profesijas pamatvērtību un pārliecību 
internalizācijas process ir medicīniskās izglītības tiešs mērķis.

Profesionālā identitāte kā atkarīgs lielums no paša sevis attīstības (Cruess et
al., 2014)

Līdzās parādās termins “pašefektivitāte” (self-efficacy) (Guo et al., 2017)

Profesionālās idenitātes veidošanās aizsākas jau studiju procesā



Reid et al. ierosināja, ka profesionālās identitātes attīstību var raksturot kā divu
dimensiju funkciju: “zināšanas profesijai” un “mācīšanās profesionālam darbam”.
Šo divu dimensiju veiksmīga krustošanās ir saistīta ar profesiju un turpmāko identitātes
veidošanos (Reid et al,2011).

Autori izstrādāja četrus ieteikumus profesionālai socializācijai, lai veicinātu
profesionālās identitātes veidošanos studentiem: (1) iesaistītu praktizējošus
profesionāļus augstākajā izglītībā, (2) iekļaut studentus darba situācijās, (3) saskaņotu
mācīšanos ar autentiskām darba metodēm un (4) ) radīt iespējas starpprofesionālai
izglītībai.

Profesionālās identitātes trūkums var būt par iemeslu, kāpēc studenti (vai jaunie 
speciālisti) pamet studijas (vai savas darba vietas) (Guo et al., 2017).
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Medicīniskās profesionālās identitātes veidošanās 
sistēma (Bebeau, Monson, 2008)
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Medicīniskās profesionālās identitātes veidošanās 
sistēma (Bebeau, Monson, 2008)
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“Profesionālisms nozīmē 
izcilību, pielietojot medicīnas 
skolā iegūtās zināšanas un 
prasmes un ievērojot 
profesijas noteiktos 
noteikumus un likumus. Es 
dodu priekšroku strādāt 
vienatnē. Ja es nespēju izpildīt 
profesionālisma standartus, es 
varu zaudēt savu licenci 
praktizēt medicīnu vai mana 
dzīve būtu sagrauta.”

“Es esmu uzzinājis par 
profesionālismu no ārstu 

novērošanas, kurus es 
apbrīnoju. Es esmu lepns būt 
par savas profesijas locekli. 
Man ir tendence uztraukties 

par to, ko citi domās vai teiks. 
Es apzināti piedomāju par to, 

kā mani kolēģi jūtas vai domā. 
Problēmas un pretrunas ne 
vienmēr ir viegli atrisināt.“

“Es zinu, kas es esmu un kas 
mani motivē kā ārstu. Es 
apzināti pārdomāju savas 
domas un jūtas par savu 
pieredzi medicīnas apguvē un 
praktizēšanā. Šis process lika 
man definēt savu mērķi kļūt 
par medicīnas profesijas 
locekli. Man ir ērti strādāt 
komandā, bet man ir savi 
viedokļi par problēmām vai to 
risinājumiem.”

“Es zinu, kas es esmu kā 
ārsts, bet es apzināti 
izmantošu citus veidus, kā 
zināt un būt manā praksē un 
profesionālajā attīstībā. 
Mans iepriekšējais fons 
(background) (filosofs, 
zinātnieks, jurists, 
mākslinieks vai nesenais 
imigrants) palīdz veidot 
manu dzīves mērķi un 
identitāti.”
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Pētījuma metode

 Datu analīzei tika izmantota kontentanalīzes
stratēģija – priekšmetā pamatotā teorija
(grounded theory), (Strauss, Corbin, 1998; 
Cropley, 2002), kas nosaka vairākus secīgus
soļus

Instrumentārijs Dalībnieki

 51 diplomēti mākslas
terapeiti

 50 mākslu terapijas 
studenti

Procedūra Datu analīze

 individuāla elektroniska
neklātienes aptaujas
anketa visidati.lv

 5 fokusgrupas (32 
dalībnieki)

 individuāla elektroniska
neklātienes aptaujas
anketa

 fokusgrupas



D. C. Berlinera profesionālās identitātes attīstības

modelis (1994) 
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Pētījuma rezultāti

Mākslas terapeitu profesionālās identitātes veidošanos

ietekmējošie faktori (n=101)
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Pētījuma rezultāti (I)

Faktori, kas palīdz mākslas terapeita profesionālās identitātes

attīstības procesā (n=101)
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Pētījuma rezultāti (II)

Faktori, kas traucē mākslas terapeita profesionālās identitātes

attīstības procesā (n=101)
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Pētījuma rezultāti (III)

Mākslas terapeitu profesionālās identitātes veidošanos

ietekmējošie faktori (n=32)
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Nobeigumā

Kā veicināt mākslas terapeitu profesionālās identitātes veidošanos, attīstīšanos un 
stiprināšanu?

Pētīt mākslas terapeita profesionālo identitāti vājinošos faktorus

Pētīt, kas ir tie faktori, kas grauj profesionālo identitāti vai kavē tās veidošanos, 
attīstīšanos?

Pētīt, kad un kāpēc rodas profesionālās identitātes krīze?
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Paldies par uzmanību!


