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 مقاله پژوهشی

   يپرستار یان ترم آخر کارشناسیدانشجو یفرهنگ یستگیشا
  رانیشمال غرب ا یعلوم پزشک يهادانشگاه

  
  ٣*د زمانزادهيوح، ٢جبارزاده فرانک، ١گول ييخانبابا يمهد

 
  28/06/1396تاریخ پذیرش  18/04/1396تاریخ دریافت 

 
 دهيچک

وضوع ک مي کسب آن يشود. تالش برايف ميمتفاوت تعر يهافرهنگ يبا افراد دارا مؤثرتعامل  ييمعادل توانا يفرهنگ يستگيمفهوم شا: هدف و نهيزمشيپ
افت نشد. هدف مطالعه ي، ديرا در کشور مشخص نما يان پرستاريدانشجو يفرهنگ يستگيکه شا يامطالعه، در متون حالنيباا، ان استيمهم در آموزش دانشجو

  ران است.يشمال غرب ا يپرستار يان ترم آخر کارشناسيدانشجو يفرهنگ يستگيزان شاين مييتع، حاصل
با استفاده از پرسشنامه  يپرستار يترم آخر کارشناس يدانشجو ۲۱۲باشد. يم يفرهنگ يستگيحاضر بر اساس مدل شا يفيچارچوب مطالعه توص: هامواد و روش

 يخو، هياروم، مراغه ،زيتبر يعلوم پزشک يهادانشگاه يپرستار يان ترم آخر کارشناسيبرابر کل دانشجو ادشدهير گرفتند. تعداد قرا يابيمورد ارز يفرهنگ يستگيشا
  شدند. ليتحلوهيتجز SPSS13 افزارنرمتوسط  هاداده ورود و خروج بود. يارهايت معيل با رعايو اردب

 يندبث رتبهياز ح يان پرستاريدانشجو يفرهنگ يستگيسطح شا، اسيبود. بر اساس دستورالعمل مق ۶۹/۷۳±۱/۱۲برابر  يفرهنگ يستگين کل شايانگيم: هاافتهي
  رد.يگي" قرار م يفرهنگ يآگاهدر سطح "  باشديم يت و تبحر فرهنگيصالح، يآگاه، يتيکفايبکه شامل 

 يستگياتوسعه سطح ش يدر راستا يان پرستاريدانشجو يجهت توانمندساز يسازهير شبيفعال نظ ياختصاص يريادگي يهااستفاده از روش: يريگجهينتبحث و 
  رسد.يمناسب به نظر م، يفرهنگ

 يپرستار يدانشجو، يش فرهنگيگرا، يمواجهه فرهنگ، يمهارت فرهنگ، يفرهنگ يآگاه، يدانش فرهنگ، يفرهنگ يستگيشا: دواژهيکل

  
 ۶۱۲-۶۱۹ ص، ۱۳۹۶ آبان، ۹۷ يدرپيپ، هشتمشماره ، دهمپانزدوره ، هياروم ييو ماما يمجله دانشکده پرستار

  
  ٠٩١٤٤٠٠٣٨١٢: تلفن، ييماما و يپرستار دانشکده، يجنوب يعتيشر ابانيخ، زيتبر: آدرس مکاتبه

Email: zamanzadeh@tbzmed.ac.ir 

  
  مقدمه

 يهامهارت، باورها، از اطالعات ياتوان مجموعهيفرهنگ را م
د که انسان ينام ييهاو عادت ورسومآداب، اخالق، نيقوان، يهنر

. فرهنگ افراد )١(رديگيفرا م را در اجتماع هاآنجامعه  عضو عنوانبه
 ييمرتبط با سالمت نقش بسزا يدر شکل دادن به رفتارها و باورها

ماران يپرستاران با ب ازجمله يکه  گروه علوم پزشک ي. از آنجائ)٢(دارد
ن گروه توجه يا يبرا ، لذا  )٣(فرهنگ مختلف روبرو هستند  يدارا
 درواقع. )٤(باشديم يت فراوانيحائز اهم يتنوع فرهنگ مسئلهبه 

 يفاکتورها ريتأثتحت ، توانديم يماريو ب يدرک مردم از سالمت
 يهامراقبتت يفيبر ک يادي. عوامل ز)٥(رد يقرار گ يفرهنگ
از آن  يکي يفرهنگ يستگيرسد شايبه نظر م، گذارندريتأث يپرستار

                                                             
  رانيز، ايز، تبريتبر يدانشگاه علوم پزشک ،يارشد، آموزش پرستار يکارشناس يدانشجو ١
 رانيز، ايز، تبريتبر يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار يات علميعضو ه ،يپرستار يتخصص يدکترا ار،ياستاد ٢
 سنده مسئول)ينوايران (ز، يز، تبريتبر يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار يات علميعضو ه ،يپرستار يتخصص يدکترا استاد، ٣

مار يت مراقبت بيفيق  در کيدق صورتبهاست که سهم آن  يعوامل
 يفرهنگ يستگيشا، فين تعريتر. در ساده)٧, ٦(مشخص نشده است

ف يمتفاوت تعر يهافرهنگ يبا افراد دارا مؤثرتعامل  ييتوانا عنوانبه
   .)٩, ٨(شوديم

 توانيه مبلک، ستين يذات يفرهنگ يستگيدارا بودن شا ييتوانا

. امروزه مبحث )١٠(آموخت  يريادگي يندهايق فرآيآن را از طر
محسوب  يموضوع مهم در آموزش پزشکک ي يفرهنگ يستگيشا
 يزيچ يفرهنگ يستگيشا، در نظر داشت يستي؛ اما با)١١(شوديم
ت در يا عضويشرکت در کارگاه و ، ست که صرفاً با خواندن کتابين
 يريادگيقابل ، ايپو ينديبلکه فرآ، )١٢(د يآ به دستک گروه خاص ي

 يستگيبطه با شادر را يف متعددي. تعار)١٣(باشديو قابل ارتقا م
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ف مرتبط با ين تعاريدر ب، اما )۱۶-۱۴(ارائه شده است  يفرهنگ
 آن توسط نيترمتداول، يدر رشته پرستار يفرهنگ يستگيشا

) ١٩٩٤باکوت (-هاني؛کمپ )١۷(باکوت ارائه شده است  - هانيکامپ
 کند که در آن پرستاريف ميتعر ينديرا " فرآ يفرهنگ يستگيشا
، دفر يعملکرد در چارچوب فرهنگ ييکسب توانا يمداوم برا طوربه

" کنديتالش م، متفاوت يقوم ينهياز فرهنگ/زم ياا جامعهيخانواده 
)۱۴( . 

محل توسعه  عنوانبهتوانند يم يعلوم پزشک يهاانشگاهد
 يفرهنگ يستگيبر کسب شا مؤثرعامل  عنوانبه يفرهنگ يستگيشا

 يمرور يامطالعه در  همکاران و بزاز ي. موسو)١٨(محسوب شوند
 علوم آموزش در مهم يامقوله، يفرهنگ يستگيشا، ان کردنديب

در  آن سنجش و آموزش ايدن مختلف نقاط در و است امروز يپزشک
 جهت کهيطوربه دارد؛ قرار موردتوجه همواره يپزشک علوم گروه

 مداوم و آموزش يدرس يهابرنامه در را آن، يستگيشا نيا يارتقا

 با مارانيبا ب ارتباط يبرقرار يچگونگ). ۱۹( اندکرده ادغام خود

 يپرستار يدوره کارشناس آموزش يمخف بخش، مختلف يهافرهنگ
 بوده کمرنگ يدرس يزيردر برنامه يفرهنگ يهامراقبت ارائه و است

 معتقدند و همکاران يدريح .شوديپرداخته نم آن به يرسم طوربه و

 آموزش، کار محل با ل پرستاريتحص محل يفرهنگ تفاوت به توجه با

 يپرستار رشته در يالزام مباحث از يفرهنگ مراقبت و فرهنگ مقوله
 به رشته نيا در يپرستار و يفرهنگ ارتباط يجا بودن يخال و است

 .)٢٠(خورديم چشم
نده هستند و يپرستاران آ، يان پرستاريدانشجو کهييازآنجا
-يفاء ميماران ايارائه شده به ب يهات مراقبتيفيدر ک ينقش مهم

ان يدانشجو يستگيزان شايشود که ميمطرح م سؤال نيحال اکنند؛ 
قرار دارد؟  يدر چه سطح يليبعد از اتمام دوره تحص يپرستار

 يستگياز شا يبا چه سطح يان پرستاريدانشجو گريدعبارتبه
ار در پرست عنوانبهت خود را يفعال يپرستار يهااز دانشکده يفرهنگ

 يکه به بررس يامطالعه، متون يکنند؟ در جستجوين آغاز ميبال
د در کشور بپرداز يان پرستاريدانشجو يفرهنگ يستگيزان شايم
 يان مطالعه حاضر بر آن شدند تا مطالعهيلذا محقق، افت نشدي

 يان ترم آخر کارشناسيدانشجو يفرهنگ يستگين شايي"تع باهدف
ن يا يتيران با توجه به بافت چند قوميرا در شمال غرب ا" يپرستار

 يستگيزان و سطح شاياز م يند. آگاهيو اجرا نما يطراحمنطقه 
 يهايزيربرنامه يطراح تواند دريم يان پرستاريدانشجو يفرهنگ
  د.باش کنندهکمک يان پرستاريدانشجو يبرا يتيو ترب يآموزش
  

                                                             
. Inventory for Assessing the Process of Cultural Competence  ١

among Healthcare Professional Revised 

  مواد و روش کار
 يفرهنگ يستگيمدل شا، يفيتوص ن مطالعهيانجام ا يراهنما

انجام  ١٣٩٤ز و زمستان سال يباشد که در پائيباکوت م-هانيکامپ
 يتصادف يريگنمونهکه به روش  ن مطالعهيدر ا يشد. نمونه آمار

 يپرستار يان ترم آخر کارشناسيه دانشجويشامل کل، بود
 يسراسر يهاشمال غرب کشور (دانشکده يعلوم پزشک يهادانشگاه
ر که دل) يو اردب يخو، هياروم، مراغه، زيتبر يهاشهرستان يپرستار

 ،ار ورود به مطالعهيبودند. مع ليالتحصفارغمسال در شرف يآن ن
قه بود و ساب سؤاالتبه  يو روان يجسم ييت پاسخگويداشتن قابل

 .ار خروج مطالعه بوديز معين ي) در حرفه پرستاريا فعلي( يکار قبل
 مشغول ييدر مطالعه حاضر تعداد هشت دانشجو که به کار دانشجو

 يدانشجو ٢٢٠از  درمجموعبودند از مطالعه خارج شدند که 
 ،زش نمونه به تعداد هشت نفرير ليبه دل، در مطالعه کنندهشرکت

  د.ينفر رس ٢١٢به  ييحجم نمونه نها
 يمعاونت پژوهش يه کتبيدييالزم و تأ يپس از کسب مجوزها

، tbzmed.rec.1394.814ز به شماره يتبر ينشگاه علوم پزشکدا
ان از يمحرمانه بودن اطالعات و حق انصراف دانشجو، اهداف مطالعه

 ٢١٢ح داده شد. يتوض هاآن يبرا، يمطالعه در هر زمان يادامه
با  هاآن ن مطالعه حضور داشتند که همهيدر ا يپرستار يدانشجو

کنندگان آن شرکت کردند؛ از شرکتت آگاهانه در يل و رضايتما
ل يرا تکم ١r-IAPCC يفرهنگ يستگيخواسته شد تا پرسشنامه شا

 کنند.
 يتبک هيدييتأپژوهشگر با در دست داشتن ، الزم به ذکر است

 يهادانشکدهبه ، زيتبر يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت پژوهش
و پس  ل مراجعه نمودهيو اردب يخو، هياروم، مراغه، زيتبر يپرستار

اقدام به پخش پرسشنامه نمود. ، از کسب موافقت دانشکده مذبور
 انيدانشجو: صورتبهدر پژوهش  کنندهشرکتان يتعداد دانشجو

ان دانشکده يدانشجو، نفر ٤٢مسال اول يز نيتبر يدانشکده پرستار
 يان دانشکده پرستاريدانشجو، نفر ٤٠مسال دوم يز نيتبر يپرستار
، نفر ٤٥ه ياروم يان دانشکده پرستاريدانشجو، نفر ٣٠مراغه 
ان دانشکده ينفر و دانشجو ٢٠ يخو يان دانشکده پرستاريدانشجو
  نفر بودند. ٣٥ل ياردب يپرستار

 IAPCC-r توسط  ٢٠٠٢است که در سال  يابيک ابزار ارزي
ان و يدانشجو يفرهنگ يستگيسنجش شا يبراباکوت -هانيکامپ

 ٢٥ن ابزار از ي). ا٢٦شد ( يطراح يافراد شاغل به حرف علوم پزشک
کرت استفاده يل يانقطه ٤اس يک مقيل شده است و از يتشک سؤال

که با  يمارياز ب يابيفرد در ارز يعني( ليساختار تما ٥کند و يم
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 زمانزاده وحيد ،جبارزاده فرانک ،گول خانبابايي مهدي
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ه نکينه ا، ر شوديباشد شرکت نموده و درگيمتفاوت م يفرهنگ و
ر وه تفکيش يبه معنا يآگاه( يآگاه، )دين امر نمايخود را مجبور به ا

متفاوت و  يفرهنگ يهانهيپرستاران درباره مردم با زم يابيو ارز
متفاوت  يهاعملکردها و روش، باورها، هانسبت به ارزش تيحساس
مرتبط با  شدهکسبمعادل دانش دانش (، )ان استيمددجو يزندگ
 يآموزش يهاق روشيفرهنگ متفاوت از طر يدارا يمردم يهاگروه

، ديآن پرستار به عقا يکه ط ينديفرآمهارت (، )باشديگوناگون م
خود بدون  يهايمار آشنا بوده و در بررسيب يوه زندگيو ش هاارزش

 يفرهنگو برخورد د (ينمايم يمار را بررسيب يتعصب گونهچيه
-گر فرهنيآن پرستار با قرار گرفتن در معرض سا يکه ط ينديفرآ(

در مورد مراقبت  يقبل يهايريادگيشتر و يتأمل ب، با تفکر، ها
را  )دهديماقدامات الزم را انجام ، ل آنيمتجانس و تحو يفرهنگ

 سؤالپنج  يهر ساختار داراالزم به ذکر است که کند. يم يابيارز
که  نمره است ٤نمره و حداکثر  ١حداقل  يدارا سؤال و باشديم

 ١٠٠نمره) تا ن يترکم( ٢٥از  شدهحاصلف نمره يط تيدرنها
 دهندهنشان ٢٥-٥٠نمره  کهيطوربهر است؛ ين نمره) متغيشتري(ب
نمره ، يفرهنگ يآگاه دهندهنشان ٥١-٧٤نمره ، يفرهنگ يتيکفايب

 دهندهنشان ٩١-١٠٠و نمره  يت فرهنگيصالح دهندهنشان ٧٥-٩٠
 ).۳۰-۲۸( باشديفرد م يتبحر فرهنگ

، ران انجام شده استيان بار در ياول يدر مطالعه حاضر که برا
ه ک يعلمئتيه يمحتوا توسط ده نفر از اعضا يياس از جهت روايمق

ارشد  يسه نفر کارشناس، ياجتماع يروانشناس يشامل سه نفر دکترا
 يبررس، بودند يآموزش پرستار ينفر دکترا ٤و  يآموزش پرستار

اصالحات الزم اعمال ، شنهادات و نظراتيافت پيد. پس از دريگرد

اس رخ نداد. يمق يدر محتوا يرييچ تغيد؛ الزم به ذکر است هيگرد
نفره  ٣٠ک نمونه ياس در يمق يدرون يهمسان ييايپا نيهمچن

  بود. ٩١/٠کرونباخ برابر  يو آلفا يابيارز يان پرستاريدانشجو
 SPSS افزار، نرمهاداده يل آماريتحل يبرا مورداستفاده افزارنرم

 يو استنباط يفيابعاد از آمار توص يتمام يبود و برا ١٣ش يرايو
  استفاده شد.

  
  هاافتهي

  : کيمشخصات دموگراف
و  يپرستار يآخر کارشناس دانشجوترم ٢١٢ ق حاضريدر تحق

درصد زن و  ٨/٥٣مشارکت داشتند.  يمارستانيفاقد سابقه کار ب
 يهايژگيآنان مجرد بودند. و درصد ٩/٨٤درصد مرد بودند و  ٢/٤٦

ش داده ينما، ١در مطالعه در جدول  کنندهشرکتک افراد يدموگراف
  )١(جدول . شده است

  : يفرهنگ يستگينمرات شا
 ٦٩/٧٣ ±١/١٢مطالعه ن يدر ا يفرهنگ يستگينمره کل شا

زان ين ميا IAPCC-r اسيمق يبندرتبهشد. بر اساس  يريگاندازه
افراد ، يفرهنگ يستگيند کسب شايدهد در فرآيم نشان

ج ين نتايقرار دارند. همچن يفرهنگ يآگاه در مرحله کنندهشرکت
، يفرهنگ يستگيمدل شا يهااسيرمقين زينشاند دادند که در ب

ن يشتري) و ب٥٣/١٣) ٤٧/٣(( ين نمره مربوط به مهارت فرهنگيترکم
) بود. در جدول ٣٨/١٧) ٠٣/٣(( ينمره مربوط به مواجهه فرهنگ

مرتبط ذکر شده است.  يهااسيرمقين نمرات زيانگيم ٢شماره 
  .)٢(جدول 

  
  در مطالعه کنندهشرکت يپرستار يان ترم آخر کارشناسيان دانشجويک دانشجويمشخصات دموگراف : )۱جدول (

  يزبان مادر  التيتحص  تأهلت يوضع  تيجنس 
  يکرد  يترک  يفارس  سانسيل  مجرد  متأهل  مؤنث  مذکر  
  ۴۳  ۱۶۰  ۶  ۲۱۲  ۱۸۰  ۳۲  ۱۱۴  ۹۸  يفراوان

  ۳/۲۰  ۵/۷۵  ۲/۴  ۱۰۰  ۹/۸۴  ۱/۱۵  ۸/۵۳  ۲/۴۶  درصد
  ۲۱۲درصد) ۱۰۰(  ۲۱۲درصد) ۱۰۰(  ۲۱۲درصد) ۱۰۰(  ۲۱۲درصد) ۱۰۰(  کل

  
  در مطالعه کنندهشرکت يپرستار يان ترم آخر کارشناسيدانشجو يفرهنگ يستگين نمرات شايانگيم : )۲جدول (

  Min-Max  ار)ي(انحراف مع نيانگيم يفرهنگ يستگياس شايمق يهامؤلفهريز
  جينتا

Min – Max  
 ابزار

95% CI  

  ۶۶/۱۳-۶۹/۱۴  ۵-۲۰  ۶-۲۰  ۱۷/۱۴) ۸۸/۱(  يفرهنگ يآگاه
  ۷۲/۱۴-۲۳/۱۵  ۵-۲۰  ۸-۲۰  ۹۷/۱۴) ۸۰/۳(  يدانش فرهنگ
  ۰۶/۱۳-۱۴  ۵-۲۰  ۵-۲۰  ۵۳/۱۳) ۴۷/۳(  يمهارت فرهنگ
  ۹۷/۱۶-۷۹/۱۷  ۵-۲۰  ۵-۲۰ ۳۸/۱۷) ۰۳/۳(  يمواجهه فرهنگ

  ۳۶/۱۳-۸۷/۱۳  ۵-۲۰  ۸-۱۹  ۶۱/۱۳) ۸۷/۱(  يش فرهنگيگرا
  ۰۵/۷۲-۳۳/۷۵  ۲۵-۱۰۰  ۳۷-۹۸  ۶۹/۷۳) ۱۱/۱۲(  يفرهنگ يستگيشا
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  يريگجهينتبحث و 
 يان ترم آخر کارشناسيدانشجو يفرهنگ يستگين شايانگيم

-يلذا به نظر م ؛محاسبه شد ٦٩/٧٣±۱/۱۲ن مطالعه يدر ا يپرستار
آخر  ان ترميدانشجو يفرهنگ يستگيرسد در مطالعه حاضر سطح شا

 يفرهنگ يآگاهدر سطح "  يبندث رتبهياز ح يپرستار يکارشناس
 يان پرستاريدانشجو، و همکاران Wilson يبه گفته رد.يگيقرار م" 

د دهنيت ميماران مطلع هستند و به آن اهميب يفرهنگ يهااز تفاوت
ماران يمراقبت الزم به ب يارائه يبرا يکاف يفرهنگ يستگياما به شا
  .)۳۱ابند (ييدست نم

ه شد يطراح يفرهنگ يستگيسنجش شا يابزار برا ۵۴بالغ بر 
ن ابزارها يباکوت جزء پرکاربردتر  -هانيکامپاس يو مق )۳۲(است

ز يکه در مطالعه حاضر ن، )۳۲(است يفرهنگ يستگيسنجش شا يبرا
 يج مرور بر متون در ارتباط با کشورهاياستفاده شده است. نتا

 يستگيسطح شا، در اغلب مطالعات انجام شده، نشان داد ييايآس
 طوربهقرار داشت.  يفرهنگ يان در سطح آگاهيدانشجو يفرهنگ

 يآموزش برنامهيبايارز باهدف ۲۰۱۶که در سال  يامطالعهمثال  در 
 يستگينمره کل شا، در کره انجام شد يان پرستاريدانشجو
مطالعه حاضر و در سطح ج ي) همسو با نتا۴۷/۷۲±۹۶/۸(يفرهنگ

گر در کشور کره که در يد يامطالعه. در )۳۳(بود يفرهنگ يآگاه
ج مطالعه همسو با مطالعه حاضر و در يز نتايانجام شد ن ۲۰۱۶سال 

 يرهنگف يستگين نمره شايانگيقرار داشت؛ م يفرهنگ يسطح آگاه
که در سال  يامطالعه .)٣٤(بود ۶۴,۱۶±٦,٧٨ن مطالعه برابر يدر ا

 يپرستاران ژاپن يفرهنگ يستگيشا يبررس باهدفدر ژاپن  ٢٠٠٨
با  يپرستاران ژاپن يفرهنگ يستگيمشخص نمود که شا، انجام شد

 يهمسو بوده و در سطح آگاهبا مطالعه حاضر  ۵۳,۸۵±٥,٢٨نمره 
و    Beerکه توسط  گريد يامطالعه .)۳۵(قرار دارند يفرهنگ

Chipps  اران پرست يفرهنگ يستگين شاييتع باهدف ۲۰۱۴در سال
 يستگيزان شايم، انجام شد يجنوب يقايژه در آفريو يهامراقبت
ز همسو با ين مطالعه نيج اينتا، گزارش شد ۷۰,۲±٧,٢برابر  يفرهنگ

گر يد يادر مطالعه .)۳۶(بود يفرهنگ يمطالعه حاضر و در سطح آگاه
و  ان سال اوليدر دانشجو يفرهنگ يستگيسه سطح شايمقا باهدف
ل ن نمره کيانگيم ، کايمرآدر کشور  يان پرستاريخر دانشجوآسال 

مطالعه  جيخر همسو با نتاآان سال يدانشجو يبرا يفرهنگ يستگيشا
. در )۳۷() بوديفرهنگ يگاهآ(در سطح ۷۵/۵۴± ۳۹/۴حاضر و  برابر 

الن  يالتحصکا در مورد فارغيمرآدر  ۲۰۱۵گر در سال يد يامطالعه
ل همسو با مطالعه حاضر قب يفرهنگ يستگيز سطح شاين يپرستار

ن يي) تع۷/۶۸ن (يانگيبا م يفرهنگ يدر حد اگاه، ياز مداخله آموزش
از  آمدهدستبهج يمجموع نتا، رسدي. به نظر م)۳۸(شده است 

بر  يمبن )Wilson )۳۱مطالعات مختلف و مطالعه حاضر  با مطالعه 
در  يان پرستاريغالب دانشجو يفرهنگ يستگيقرار داشتن سطح شا

شود ين سئوال مطرح ميمطابقت دارد. حال ا يفرهنگ يسطح اگاه
طح ان را از سيدانشجو يفرهنگ يستگيتوان سطح شايکه چگونه م

فاده رسد استيش داد؟ به نظر مياالتر افزابه سطوح ب يفرهنگ يآگاه
ر استفاده از کارگاه در ارتباط يفعال نظ يريادگي يهاروش ياز برخ

ان با يا توانمند ساختن دانشجويو   )۳۹(با  پزشکان و پرستاران
 يهانيداليگا و )۴۰(يه سازير شبينظ ييهااستفاده از روش

  د باشد.يتواند مفيم )۴۱(يآموزش
ز در توسعه ين انيدانشجو يليارتقاء سطح تحص ياز طرف

زان يم يامثال در مطالعه طوربهاست؛  مؤثرآنان  يفرهنگ يستگيشا
االتر ب يليالتحصفارغان در شرف يدر دانشجو يفرهنگ يستگيشا
ن موضوع يشود در مورد اينجا مطرح ميکه ا يگريد سؤال.  )۴۲(بود

 يتگسيند گونه کسب شايفرآ تيماههمانگونه که با توجه به ، است
 يليان در اتمام دوره تحصيتوان انتظار داشت دانشجويا ميآ، يفرهنگ

ن موضوع يا ايابند؟ يارتقاء  يآگاه يورا يستگياز شا يباالتربه سطح 
 ياازمند توسعه حرفهين و نيازمند ورود آنان به حرفه و کار در بالين

 يتيماه يفرهنگ يستگياست؟ آنچه که مسلم است کسب شا
از ين، ن مطالعه حاضريمحقق ازنظر حالنيباااما  )۲۵(دارد ينديفرا

 يبررس باهدف يفيمطالعات  ک يشتر و حتيبه انجام مطالعات ب
ر کشور د يان پرستاريدر دانشجو يفرهنگ يستگيند کسب شايفرآ

  وجود دارد.
ها در مطالعه حاضر اسيرمقيج مرتبط با زيدر ارتباط با نتا

بود؛  ۵۳/۱۳) ۴۷/۳( ين مربوط به بعد مهارت فرهنگيانگين ميترکم
در ژاپن نمره دانش  )Kawashima )۳۵حال آنکه در مطالعه 

 يقايدر آفر )۳۶( Chipps و Beer) و در مطالعه ۸/۸۳( يفرهنگ
 ن نمره را داشتند.يترکم) ۱۲,۶( يش فرهنگيبعد گرا يجنوب

کا در يدر کشور آمر يامداخله يامطالعه، برخالف مطالعه حاضر
، اهاسير مقين زيب، انجام شد که قبل از مداخله ۲۰۱۱و  ۲۰۱۰سال 

اما قبل و بعد از  )۳۸(ر ابعاد باالتر بودينسبت به سا يش فرهنگيگرا
 برخالف، بود يسازهيروش شب ينوع يکه بر مبنا يمداخله آموزش

  . )۳۸(نبود داريمعن يش فرهنگيش در بعد گرايافزا، ر ابعاديسا
 باکوت بر اساس-نهايکمپ يشدهرسد که مدل اصالحيبه نظر م

شروع  ينقطه، يل فرهنگيجاد شده است که تماين فرض ايا
گر، يدارتعببهاست.  يستگيند کسب شايدر فرآ يفرهنگ يستگيشا

 يابيرزد ايبا يفرهنگ يستگيشاداشتن  يبرا يان پرستاريدانشجو
ه د تالش کند کيبا يپرستار يدانشجواز مراجع داشته باشد.  يمؤثر

دانش و مهارت او ، يمختلف مواجه شود تا آگاه يهاافراد فرهنگبا 
  ).۴۳ابد (يش يمداوم افزا طوربه

 ۱۷/۱۴) ۸۸/۱( يآگاهن نمره بعد يانگيز ميدر مطالعه حاضر ن
ج ينتا، رسديبود. لذا به نظر م ۶۱/۱۳) ۸۷/۱ش (يگراک به بعد ينزد
 ياما برا ؛ستيدور از ذهن ن يش فرهنگيدر بعد گرا آمدهدستبه
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ر مناسب است؟ به نظ ييهااستفاده ازچه روش يش فرهنگيبهبود گرا
ل يد بخواهد که تعصبات خود را کنار بگذارد تا تمايرسد فرد بايم

ت ين قابليتوان از ايم، نمونه عنوانبهخود را بهبود بخشد؛  يفرهنگ
 ).۴۰(مار استاندارد شده استفاده کرد يانسان و ب يسازهيدر شب

 مانند ييهان مطالعه حاضر اگرچه استفاده از روشيمحقق ازنظر
ت. به سين يکاف يباشد ول مؤثرنه ين زميتواند در ايم يسازهيشب

 ينه و الگوبردارين زميدر ا ين پرستاريرسد نقش مدرسينظر م
ن موضوع مهم است يا درواقعار مهم باشد. ينان بسآان از يدانشجو

در کشور در چه  يمدرسان پرستار يفرهنگ يستگيزان شايکه م
افت نشد. به ينه ين زميدر ا يقرار دارد؟ مطالعه اختصاص يسطح
ج آن يار مهم و نتاينه بسين زميرسد انجام مطالعات در اينظر م

 يفرهنگ يستگيشا تاًينهاو  يش فرهنگينه توسعه گرايتواند در زميم
  د.باش کنندهکمکنده يپرستاران آ عنوانبه يان پرستاريدانشجو

  شنهاداتيو پ يريگجهينت
 يتاران پرسيدانشجو يفرهنگ يستگيدر مطالعه حاضر سطح شا

مدل  ينديآفر تيماهبود. با توجه به " يفرهنگ يآگاه" در سطح 
ن ق در مورد مناسب بوديرسد قضاوت دقيبه نظر م يستگيکسب شا

به  ورودل قبل از يالتحصفارغ يان پرستاريدانشجو ين سطح برايا
با در نظر گرفتن  يفيازمند انجام مطالعات کين ياحرفه يدوره کار

استفاده از  حالنيبااآموختگان است. شدن دانش ياسطح حرفه
جهت  يسازهير شبيفعال نظ ياختصاص يريادگي يهاروش

شود يشنهاد ميشود. پيه ميتوص يان پرستاريدانشجو يتوانمدساز
نه ين زميج در ايم نتايتعم يدر کشور در راستا يشتريمطالعات ب
  رد.يصورت گ

ن مطالعه از نوع ابزار خود يابزار مورد استفاده در ا کهييازآنجا
آنان  يعملکرد واقع دهندهنشانممکن است ، باشديم يگزارش ده

ت مطالعه يمحدود عنوانبهتوان از آن ينه نباشد که مين زميدر ا
  حاضر نام برد.

  
  يتشکر و قدردان
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دانشگاه  يهاتيحما يدانند از تماميفه ميسندگان بر خود وظينو
  ند.ينما يقدردانن مقاله تشکر و ينه ايدر زم
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CULTURAL COMPETENCE AMONG SENIOR NURSING STUDENTS 
OF MEDICAL UNIVERSITIES IN NORTH-WEST IRAN 
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Abstract 
Background & Aims: The concept of cultural competence is defined as the ability to interact effectively 
with people from different cultures. Achieving cultural competence is an important issue in educating 
students; however, no study was found in the literature regarding the cultural competence among nursing 
students in Iran. The current study aimed to determine the cultural competence of senior nursing students 
in north-west Iran. 
Material & Methods: This descriptive study is based on a model of cultural competence. A total of 212 
senior nursing students were assessed using a cultural competence questionnaire. These students 
included all senior nursing students of Tabriz, Maragheh, Urmia, Khoy, and Ardabil Universities of 
Medical Sciences, with respect to the inclusion and exclusion criteria. The data were analyzed using 
SPSS-13 software program. 
Results: The total cultural competence mean score was 73.69±12.1. According to the guidelines of the 
scale used to determine the level of cultural competence among nursing students, components of cultural 
incompetence, awareness, competence, and proficiency are classified under “cultural awareness” level. 
Conclusion: Using specific active learning methods such as simulation seems appropriate to enable 
nursing students to develop their level of cultural competence. 
Keywords: Cultural Competence, cultural knowledge, cultural awareness, cultural skill, cultural 
encounters, cultural desire, nursing student 
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