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(تاریخ دریافت 97/04/30 :تاریخ پذیرش نهایی)97/08/10 :

زمینه و هدف :با توجه به مهاجرتهای گسترده در حال حاضر ،چالش زیادی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد شده
ا ست .نقش فرهنگ ،قومیت ،نژاد و تغذیه افراد جامعه در ارائه خدمات منا سب بهدا شتی و درمانی ب سیار حائز اهمیت میبا شد.
هدف از این مطالعه بررسی نقش فرهنگ و تفاوتهای اجتماعی  -فرهنگی در ارائه خدمات سالمتی میباشد.
مواد و روش ها :مقاالت مرتبط از سااال  2000تا  2018از پایگاههای اطالعاتی معتبر نظیر google scholar,pubmed,
 science directو ....گردآوری گردید و و در مرحله بعد با غربالگری مقاالت و متون علمی ،مقاالت مرتبط انتخاب و مورد
بررسی قرار گرفتند.
یافته ها :نتایج برر سی ن شان می دهد در اغلب ک شورها از جمله ک شور ایالت متحده که مهاجرین زیادی از ک شورهای مختلف
دارد در ارائه خدمات بهدا شتی و درمانی دچار م شکل شدهاند .نتایج ن شان می دهد بیش از  %50از ساکنین در ایاالت متحده
غیر بومی بوده و در دریافت خدمات درمانی ،اعتقادات فرهنگی و عادات غذایی آنها بایدمورد توجه قرار گیرد.
نتیجه گیری :ارائه واحدهای در سی ب صورت تئوری و یا کارآموزی جهت آ شنایی دان شجویان و نیروهای بهدا شتی ،پر ستاری و
پزشکی با تفاوت های فرهنگی و قومی جامعه تحت پوشش می توانند شرایط خدمات رسانی را بهبود ببخشند.
کلید واژه ها :تفاوتهای اجتماعی ،فرهنگی ،خدمات بهداشتی و درمانی
مقدمه
اطالعات به د ست آمده از سال  2000ن شان میدهد که
تغییر بزرگی در دموگراف یک جمعیتی بهدل یل مهاجرت ها
در امریکا و دیگر ک شورها ایجاد شده ا ست .این تغییرات
نشان دهنده جامعهای است که دچار تنوع شده است ،این
تنوع در نژاد و قومیت اتفاق افتاده اسات .عقاید بیماران در
مورد ساااالمتی و بی ماری ز مانی که مورد در مان قرار
میگیرند برای بهبودی و احساااخ خوب بودنشااان بساایار
مثمر ثمر میبا شد( .)1پر ستاران باید بدانند که هردو مورد
پاتوفیزیولوژی بیماری و دیدگاه فرهنگی آن ها در درکشان
موثر اسااات .یک پرساااتارکه از بیمار مراقبت میکند و
تفاوتهای فرهنگی با بیمار دارد در این صورت پرستار باید
قادر باشااد اسااتراتژی سااودمند و مناسااب را اتخا کند.
نیروهای درمانی زمانی که در جوامع مهاجر کار میکنند،
باید پیشااینه و عقاید خودشااان و تفاوت های مها عقاید
بین خود و بیمارانشان را بدانند  .مشکالت زبانی ( مکالمه)

ممکن اسااات در مراقبتها اختالل ایجاد کند .افراد مهاجر
.

باید یک مترجا خیلی خوب داشااته باشااند که نه تنها در
ترجمه کلمات واقعی ،بلکه در شاااناخت اعتقادات فرهنگی
به مراقبین سالمتی کمک کنند( .)3 ,2پرستاران نیاز است
که خطرات ویژه برای جمعیت های مهاجر را بدانند .بطور
مثال در آسیای جنوبی اغلب افراد با خطر هپاتیت  ،Bسل،
انگل های روده ای  ،مشااکالت بینایی ،شاانوایی و دندانی
مواجه ه ستند .ب سیاری از این موقعیتها برای هر کدام از
جوامع وجود دارد و با ید به درساااتی مدیر یت شاااود.
پر ستاران همچنین نیاز ا ست روش مراقبت غیر سنتی را
بدانند و برای بیمارانشان بسیاری از این روشهای درمانی
را به کار بگیر ند.کل ید این که کدام یک از عمل یات های
پر ستاری میتواند مفید با شد در ا ستفاده مختلط از آنها
است( .)5 ,4اغلب بچه ها و نوجوانان ساده تر و راحت تر از
افراد قدیمی و مسااان فرهنگ جدید را قبول میکنند که
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این منجر به تضاااد خانوادگی میشااود .این امر نشااانه ای
برای آگاهی از تنش ها و استرخهای خانوادگی است.
از طرفی افراد خانواده می توان ند به انت قال این فره نگ،
مذهب ،عقاید و فاکتورهای خطر کمک کنند.نیاز ه ست تا
پرسااتاران نقش خانوادهها را در افراد مهاجر بشااناسااند.
همچنین نقش خانواده در در مان م هاجرین مها اسااات.
پرساااتاران باید با دقت جامعه را ارزیابی کرده و قدرت،
منبع ،نقاط قوت و استعدادهای موجود را یاد بگیرند(.)6
مواد و روشها
در این تحقیق م قاالت مرتبط با ت فاوت های اجت ماعی و
فرهنگی و نقش آنها در ارائه خدمات بهداشااتی و مراقبتی
از پای گاه های اطال عاتی معتبر نظیر google scholar
,pubmed ,science directو ....گردآوری گردید .در
این مرح له م قاالت غر بالگری شاااده و م قاالت مربط تر
انتخاب شدند .سپس عوامل دخیل مرتبط با خ صو صیت
هااای اجتماااعی و فرهنگی ،همچنین شااارایط جمعیتی
تاثیرگذار در ارائه خدمات بهداشاااتی– درمانی اساااتخرا
شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها
عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر در ارائه خدمات سالمتی:

 -1فرهنگ
فرهنگ مجموعه ای از اعتقادها و ارزش ها است که به طور
گسترده ای در میان گروه هایی از مردم وجود دارد و به طور
عمودی انتقال پیدا می کند .فرهنگ یک فرآیند پویاست
که در هر زمانی گسترش یافته و در برابر تغییرات مقاومت
کرده است .والدین و خانواده ها منبع مهمی برای انتقال
سنت ها هستند( .)7به طور مثال در فرهنگی ممکن است
این جمله ( )No smoking is permitedبه این طریق
خوانده شود :اجازه سیگارکشیدن ندارید .در فرهنگ دیگری
به این شکل خوانده شود:ممنون از اینکه سیگار نمی کشید.
هر فرهنگی دارای یک ساختار سازمانی است که با آن
شناخته می شود و این ساختار برای اعضای آن و گروه های
فرهنگی رفتارهای مناسب یا نامناسب را مشخص می¬کند.
عناصر سازمانی یک فرهنگ شامل :فعالیت¬های پرورشی
کودکان ،فعالیت های مذهبی ،ساختارهای خانوادگی و
جوامع هستند(.)6
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شایستگی فرهنگی
زمانی که یک فرد در یک فرهنگ قرار میگیرد ،بدون اینکه
در موقعیتهای مختلف و یا آزمون های مورد نیاز برای
محتوی یک فرهنگ باشد ،پاسخی به آن می دهد .به هر
حال در اقلیا های امروزی با فرهنگ های مختلف ،تاکید
برافزایش مراقبت های سالمتی موثر و با کیفیت میباشد.
به طور مثال در مهاجرین مکزیکی کسانی که به زبان
انگلیسی کمتری مسلط بودند و به دلیل عفونت های
ادراری به مرکز بهداشت مراجعه کردند ،پرستاران دریافتند
که باید از استراتژیهای مناسبی برای ارتباط با این افراد
استفاده کنند .شایستگی فرهنگی نه تنها برای افراد با نژاد
و قومیت مختلف فراها شده است ،بلکه به فاکتورهایی
مانند :سن ،مذهب ،جنسیت ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی
بستگی دارد .شایستگی فرهنگی در پرستاری ترکیبی از
رفتارهای متناجس فرهنگی ،نگرش علمی ،و سیاست هایی
است که به پرستاران اجازه می دهد تا بطور موثری در
موقعیت هایی با فرهنگ های مختلف کار کنند .شایستگی
فرهنگی منعکس کننده سطح باالیی از دانش نسبت به
حساسیت فرهنگی است تا آنچه را که بیمار نیاز دارد پرستار
بطور موثری ارائه دهد()8 ,6
شایستگی فرهنگی مراقبت های پرستاری یک راهنما با 4
اصل زیر است
 -1مراقبت برای بیمار ویژه طراحی شده است.
 -2مراقبت بر اساخ فرهنگ منحصر به فرد شخص طراحی
شده و شامل ارزش ها ،هنجارهای فرهنگی است.
 -3مراقبت شامل استراتژی خودتوانمندی برای تسهیل در
تصمیا گیری رفتار سالمتی اتخا شده است.
 -4مراقبت با حساسیت و بر اساخ فرهنگ منحصر به فرد
فراها شده است.
به چند دلیل باید پرستاران صالحیت فرهنگی داشته باشند.
فرهنگ پرستاران از بیماران متفاوت است ،پرستاران از
فرهنگ های مختلفی هستند و هر پرستار یک فرهنگ
منحصر به فرد دارد .به دلیل تفاوت های فرهنگی پرستاران
و بیماران ممکن است مشکالتی برای سالمتی و درمان
بیماران به وجود آید .ممکن است در صورت عدم شایستگی
فرهنگی هزینه های مراقبتی افزایش پیدا کرده و شاخص
های بهبود سالمتی کاهش یابد .موفقیت در تاثیر مراقبت
های بهداشتی نیازمند آگاهی از تنوع فرهنگی افراد است
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تا اینکه زمان ناشی از درمان کاهش یابد .و روابط اجتماعی
موثر بین بیمار و پرستار را افزایش دهد .در اقلیا های حاضر
با محدودیت های اقتصادی ،مراقبت های بهداشتی بر روی
منفعت اقتصادی متمرکز شده است .کیفیت مراقبت به این
معنی است که خروجی مثبتی از مراقبت های بهداشتی به
دست آید( .)9مراقبت هایی که بر روی ارزش های بیمار و
ایده های آن متمرکز نشود ،هزینه های سالمتی را افزایش
خواهد داد .به طور مثل زمانی که بیمار از درمان سنتی و
پزشکی شرقی استفاده می کند و پرستار برای ارزیابی این
اطالعات با شکست روبه رو می شود ،ممکن است بیمار به
درستی درمان نشود .دستاوردهای این هدف نیازمند سبک
زندگی بیماران و اشخاصی است که انتخاب می شوند (.)11 ,10
توسعه شایستگی فرهنگی
توسعه شایستگی فرهنگی یک فرآیندی است که شامل هر
جنبه ای از مراقبت بیمار می شود .این مورد در زمانهایی
که پرستار باید برای شکستن افکار قدیمی و سنتی تالش
کند و راههای جدیدی را برای خود انتخاب کند قابل بحث
و برر سی ا ست( .)12در تو سعه این شای ستگی فرهنگی
پرساااتاران با دو اصااال که  Leiningدر ساااال 2002
پیشنهاد داده راهنمایی و مشاوره میشوند .1 :نگه داشتن
ا هداف وسااایع و نگرش باز برای افراد در یک فره نگ
 .2پرهیز از مشاهده پدیده ها بصورت شخصی ،پرستاران
برای گسااترش شااایسااتگی فرهنگی می توانند راه های
مختلفی را انتخاب کنند اما عناصر کلیدی ،تجربیاتی است
که با بیماران سایر فرهنگ ها به دست می آید و اطالعاتی
اسااات که از این تجربه ها به دسااات می آید که میتواند
تفاااوتهااا را بصاااورت چنااد جااانبااه ارتقااا دهنااد()7

 Compinha Bacofeماادل تئوری را برای توساااعااه
شااایسااتگی فرهنگی پیشاانهاد داده که  5ساااختار در این
مدل وجود دارد -1 :آ گاهی فرهنگی  -2دانش فرهنگی
 -3مهارت فرهنگی  -4مواجهه فرهنگی  -5میل فرهنگی،
که درشکل شماره  1نشان داده شده است
آگاهی فرهنگی
آگاهی فرهنگی شامل خودآزمایی و کشف عمیق از عقاید
خود فرد است که شامل ارزشها و رفتارهای خود فرد می
باشد .برای آگاهی از پیشنهاداتی که پرستاران برای آموزش
در مورد ابعاد فرهنگی بیمار می پذیرند باید برای کسانی
که آگاهی فرهنگی دارند بر اساخ رفتارهای خودشان آگاه
شوند(.)13
دانش فرهنگی
دانش فرهنگی اطالعاتی است که در مورد عناصر سازمانی
برای گروه های قومی با تنوع فرهنگی است .تاکید بر این
نکته است که یک چشا انداز بومی در مورد دیدگاه جهانی
بیماران اتفاق بیفتد .درک فرهنگ بیمار سوء تعبیر و سوء
استعمال را کاهش می دهد .زمانی که دانش در مورد
فرهنگ بیماران فراموش می شود این امر میتواند منجر به
موقعیت های منفی مانند همکاری نکردن بیمار در برنامه
مراقبت بهداشتی شود .نمی توانیا انتظار داشته باشیا که
پرستاران با همه فرهنگ ها آشنایی داشته باشند ،آنها باید
بدانند که آگاهی فرهنگی از کجا نشات گرفته و چه تاثیری
بر درمان خواهد داشت(.)14
مهارت های فرهنگی
مهارت های فرهنگی منعکس کننده ادغام موثر آگاهی
فرهنگی و دانش فرهنگی برای دست یابی به داده های
فرهنگی مربوطه و مواجهه شدن با نیازهای تنوع فرهنگی
بیماران است .مهارت فرهنگی پرستاران برای ارتباط مناسب
حین گفتگو ،تغییر فاصله فیزیکی مناسب بین خود و
دیگران و استفاده از استراتژی هایی برای پرهیز از سوء
تفاهمات فرهنگی استفاده می شود(.)15
رویارویی فرهنگی

شکل شماره  -1مدل تئوری توسعه شایستگی فرهنگی

مواجهه فرهنگی شامل تمامی مداخالت مرتبط با مراقبت
های بهداشتی است .این نکته بسیار مها است که پرستاران
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در جامعه موثر بوده ،زبان مناسبی را استفاده کنند،
مستقیما از بیماران یاد بگیرند و از تجربیات زندگی و
تجربیات مهمی که در بهداشت و سالمتی داشته اند استفاده
کنند .زمانیکه پرستار در مواجهه با یک فرد قرار می گیرد،
تفاوت های فرهنگی زیادی که با خودشان دارند را پیدا
می کنند .پرستاران باید خودشان را با فرهنگ های مختلف
وفق دهند تا بتوانند به طور مستقیا از بیماران در مورد
فرهنگشان یاد بگیرند .پرستاران باید آگاهی در مورد
شایستگی فرهنگی در مواقعی که کارشناخ آن فرهنگ
وجود ندارد را داشته باشند .یک مواجهه فرهنگی بر اساخ
 4وجهه قضاوت می شود(.)17 ,16
 -1پرستار احساخ موفقیت در ارتباط با بیمارش داشته باشد.
 -2بیمار احساخ رابطه گرم و صمیمی و رفتار با احترام
و همکاری داشته باشد
 -3فعالیت های درمانی با راندمان مناسب انجام شده است.
 -4پرستار و بیمار تجربه بدون استرخ یا با استرخ کا
داشتند.
میل فرهنگی
میل فرهنگی پنجمین ساختار از اجزای شایستگی فرهنگی
است که تحرک اتی پرستار را فراها می کند .میل فرهنگی
از طریق آموزش به دست نمی آید و پرستاران با استفاده از
محیط کار خود این میل را دریافت می کنند ( .)18در
مطالعه ای که توسط  Cioffiو همکاران در سال  2003با
عنوان برقراری ارتباط با بیماران همراه با تنوع فرهنگی و
زبانی متنوع در مراقبت حاد انجام شد .در این مطالعه تجربه
پرستاران از برقراری ارتباط با بیماران در محیط مراقبت
های حاد توصیف گردید و  23نفر از پرستاران مورد
مصاحبه قرار گرفتند نتایج مطالعه نشان داد که کارکنان
بهداشتی دو زبانه و ترکیبی از استراتژی های مختلف برای
برقراری ارتباط با بیماران مورد استفاده قرار گرفته است.
برخی پرستاران همدلی ،احترام و تمایل به تالش در فرآیند
ارتباط با دیگران با گرایش قومی– محور از خود نشان دادند.
اولویت دسترسی به خدمات زبانی مناسب ،آگاهی آنها از
تنوع فرهنگی در پذیرش و تعهد به بیماران و خانواده های
بیماران مها ترین یافته های این مطالعه بود (.)19
دانشجویان نیاز به دانش نظری بیشتری دارند تا روابط
بین پدیده های فرهنگی و خدمات سالمت را ارئه نمایند.
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در این مقاله یک دوره تئوری برای افزایش آگاهی فرهنگی
دانشجویان و حساسیت آنها نسبت به گروه های قومی
ایاالت متحده طراحی گردید .این دو ویژگی به عنوان دو
مورد از موارد مها برای شایستگی فرهنگی مشاهده شده
است .در مطالعه¬ای که توسط  Douglasو همکاران در
سال  2009با عنوان استاندارد های عملیاتی برای مراقبت
های سالمتی و شایستگی فرهنگی انجام شد .هدف از این
مطالعه بحث در مورد مجموعه ای از استاندارد¬های جهانی
برای عمل به اختالفات فرهنگی بود .دریافت کنندگان
مراقبت های سالمتی این استانداردها را طوری توصیف
میکنند که به یک فرد ،خانواده ،جامعه و یا یک جمعیت
مربوط است .این استانداردها در چارچوب های نژادی و
قومی ،اجتماعی و بر اساخ عدالت است و اعتقاد به این دارد
که هر فرد و گروهی حقوق عادالنه و مساوی در اجتماع،
آموزش ،اقتصاد و سالمت دارد .استفاده از اصول عدالت
اجتماعی در استفاده از مراقبت های فرهنگی می تواند
نابرابری در خدمات سالمتی را کاهش دهد .در سراسر جهان
به دلیل کمبود نیروهای خدمات سالمتی ،نیاز به آموزش
پرستاران برای ارائه مراقبت مناسب فرهنگی برای جمعیت
متنوع بیمار بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی دارد.
استانداردهای فرهنگی در سیاست ،اقتصاد و سیستا های
اجتماعی و سازمان های بهداشتی در دنیا تعریف شده است.
مراقبت برای جمعیت های ویژه از دیدگاه های این سیستا
وجود دارد .این تنوع در میان استانداردها و محتوایی که با
آن استانداردها عملی شدند ممکن است مانعی برای
هماهنگ شدن با سایر فرهنگ ها باشد( .)20مطالعه ی
 Lynn Rewو همکاران در سال  2003تحت عنوان اندازه
گیری آگاهی فرهنگی در دانشجویان پرستاری انجام شد .با
توجه به نیاز برای یک راه معتبر و قابل اعتماد برای اندازه
گیری نتایج یک برنامه برای ترویج آگاهی در میان چند
فرهنگی دانشکده پرستاری و دانشجویان ،نویسندگان یک
مقیاخ آگاهی فرهنگی را توسعه دادند .در مرحله اول
مطالعه ،مقیاخ شامل  37آیتا از یک بررسی در آگاهی
فرهنگی ،حساسیت ،و شایستگی در پرستاری ایجاد شد.
در مرحله دوم ،موارد به هیئتی از کارشناسان در پرستاری
و فرهنگ برای تعیین اعتبار محتوا ارائه شده است(.)21
در مطالعه ای که توسط Josepha Campinha-
 Bacoteو همکاران در سال  2002تحت عنوان فرآیند
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شایستگی فرهنگی در ارائه خدمات بهداشت و درمان انجام
شد ،در این مطالعه چند مدل از ارائه مراقبت خدمات
بهداشتی به مقابله با چالش ارائه مراقبت های بهداشتی با
توسعه جهان چند قومی پدید آمده اند .مدل
 Campinha-Bacoteاز شایستگی فرهنگی در ارائه
خدمات بهداشتی تعیین گردید این فرآیند در حال انجام
شامل یکپارچه سازی آگاهی فرهنگی ،دانش فرهنگی،
مهارت فرهنگی ،برخوردهای فرهنگی ،و تمایل فرهنگی
است(.)22
 -2تعصب و نژادپرستی
تعصب مظهر عاطفی باورهای عمیق (کلیشه) در مورد یک
گروه است .تعصب در برخی موارد منعکس کننده احساسات
منفی است که اغلب مسبب فعالیت ها ی تبعیض آمیز بر
اساخ پیش داوری است ،که ناشی از دانش کا در مورد آن،
اطالعات غلط در مورد آن ،ترخ ،و یا تماخ محدودی با
فرد است .افراد متعصب شخصیت فردی را بر اساخ نژاد،
رنگ پوست ،نژاد ،و یا موقعیت اجتماعی انکار می کنند و
این فرصت را به آموزش ،شغل مناسب و فعالیت های
اجتماعی نسبت می دهند .چهار نوع از تعصب و نژادپرستی
ناشی از این ماتریکس وجود دارد .آشکار عمدی ،پنهان
عمدی ،آشکار غیر عمدی ،غیر عمدی پنهان .پرستاران ها
می توانند تعصب و نژادپرستی داشته باشند .تعصب عمدی
آشکار و نژادپرستی بدان معنی است که هر دو رفتار آشکار
و هدفمند داشته باشند .پرستار از تعصبات و باورهای
شخصی آگاه است و باید آنها را برای مدیریت مشکالت
فردی بیمار ادغام نماید .آشکار ناخواسته ،رفتار ظاهری اما
هدفمند نیست ،و هیچ آسیبی در نظر گرفته نمی شود .در
عمدی پنهان رفتار مناسب و هدفمند است ،اما فرد تالش
می کند تا از تعصب و نژاد پرستی جلوگیری شود .در
ناخواسته پنهان رفتار فرد نه مناسب است و نه هدفمند و
فرد از رفتار خود ناآگاه است .صرف نظر از نوع تعصب و
نژادپرستی ،این رفتارها به ضرر بیمار است(.)23
 -3نژاد پرستی
نژاد پرستی و یا تعصبات فرهنگی ،اعتقادات خود افراد در
گروه فرهنگی خود است که با استانداردها و مقایسه و
قضاوت رفتار دیگر گروه ها تعیین می شود( .)24بنابراین

ناتوانی در قبول جهان بینی های مختلف اغلب منجر به
کاهش ارزش تجربیات آنها شده و قضاوت درستی نخواهد
داشت و درمان کسانی که با خودشان متفاوت هستند همراه
با سوء ظن و خصومت خواهد بود .این رفتار یک بی فرهنگی
است ،که در آن فرد در تشخیص تفاوت بین باورهای
فرهنگی ،ارزش های فرهنگ خود و فرهنگ های مختلف
دیگران ناتوان است .باور بر این است که به رسمیت
شناختن تفاوت های نژادی ،قومی ،مذهبی یا جنسیت،
موقعیت خود را به مخاطره می اندازد و تبعیض آمیز است.
از این رو ،در درمان بیماری بدون در نظر گرفتن گرایش
های فرهنگی ،نشانه ای از کوری فرهنگی محسوب میشود.
 -4تحمیل فرهنگی
اعتقاد به خود برتر بینی و یا نژاد پرستی ممکن است به
تحمیل فرهنگی منجر شود .تحمیل فرهنگی ،تحمیل
باورهای فرهنگی ،ارزش ها و شیوه های یک فرد بر افرادی
از یک فرهنگ دیگر است .در پرستاری هدف این است که
برای توسعه یک رویکرد نسبیت فرهنگی ،در آن تشخیص
دهند که بیماران روش های مختلف به نشانه سالمت ،و
این که هر فرهنگ باید بر اساخ شایستگی خود و نه
باورهای شخصی پرستار در نظر گرفته شوند ( .)25در
مطالعه ای  Suzan Kardong-Edgrenو همکاران در
سال  2005تحت عنوان بررسی نگرش های فرهنگی ،دانش
و مهارت کارکنان دانشکده پرستاری نسبت به بیماران انجام
دادند .در این مطالعه از فرهنگ های گوناگون  94پرستار
اعضای هیئت علمی شرکت داشتند که نگرش اعضای هیئت
علمی به سطح درک اعتماد به نفس در دانش فرهنگی از
بیماران مورد سنجش قرار گرفت .در این مطالعه همچنین
روابط بین متغیرها و مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان
بررسی شد .پاسخ دهندگان به سواالت نگرش های فرهنگی،
مقیاخ خودکارآمدی فرهنگی و بررسی دموگرافیک پاسخ
دادند .نمرات نشانگر نگرش نسبتا مثبت به سطح اعتماد به
نفس متوسط تا باال در دانش فرهنگی مربوط به مراقبت از
چهار گروه قومی بودند .فقط  53درصد از پاسخ دهندگان
محتوای فرهنگی را در آمادگی علمی خود به یاد آوردند
(.)26
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 Reimerو همکاران برای ارزیابی عمیق فرهنگی دو فاز را
معرفی کردند-1 .فازجمع آوری داده  -2فاز سازمان دهی.
فاز جمع آوری داده که خود شامل سه گام است -1 :پرستار
بر اساخ شناخت خود به جمع آوری داده ها می پردازد و
مانند یک گزارش کوتاه است  -2پرستار با پرسش های
مختلف از بیمار اطالعاتی را دریافت می کند که این
اطالعات می تواند شامل سیستا مراقبت های بهداشتی،
بیماری و مراقبت های دریافت شده قبلی باشد -3 .این
مرحله بعد از تشخیص پرستار ساخته می شود .پرستار به
شناسایی عوامل فرهنگی که ممکن است بر اقدامات
مراقبت های پرستاری موثر باشد را شناسایی می کند .در
فاز سازماندهی ،داده های مربوط به بیمار و دیدگاه خانواده
در انتخاب درمان مناسب مورد آزمون قرار می گیرد و
تفاوت بین نیازهای فرهنگی بیمار و اهداف طب غربی
شناسایی می شوند ( .)27اگر چه همه فرهنگ-ها یکسان
نیستند ،اما عوامل اساسی سازمانی را به اشتراک می گذارند.
عوامل اجتماعی ،سازمان اجتماعی ،زمان ،محیط زیست و
تغییرات بیولوژیکی باید در یک ارزیابی فرهنگی به دلیل
داشتن تفاوت های برجسته بین گروه های مورد بررسی،
باید مورد توجه قرار بگیرد .جدول شماره  1مثالی از
استراتژی های فرهنگی برای سطوح پیشگیری اولیه ،ثانویه
و ثالثیه را نشان می دهد.

 -5ارزیابی پرستاری فرهنگی
ارزیابی پرستاری فرهنگی شناسایی سیستماتیک اسناد و
مدارک از اعتقادات مراقبت فرهنگی ،معانی ،ارزش ها ،نشانه
ها ،و فعالیت فرد یا گروه در یک چشا انداز جامع است که
شامل جهان بینی ،تجربیات زندگی ،محیط زیست ، ،زبان و
ساختار اجتماعی است .در ارزیابی فرهنگی باید به جنبه
های مربوط به مشکالت فعلی ،مداخالت الزم ،آموزش و
مشارکت پرداخته شود .پرستاران به جمع آوری داده ها از
بیماران می پردازند تا متوجه عقاید و افکار و نظرات آنها
در مورد بیماری و سالمتی شوند .قضاوت نکردن فرهنگ
بیمار می تواند به پرستار در مهارت هایی مانند :گوش دادن،
توضیح ،ا عان ،توصیه ،و مذاکره کمک کند .این یک امر
حیاتی است که پرستاران به مشکالت بیماران خود گوش
دهند .پرستاران در زمینه مشکالت بیماران با آنها مشورت
و صحبت کنند .پرستاران نیز در زمینه اقدامات مراقبت های
پرستاری باید با بیماران خود صحبت کنند و این می تواند
ابزاری برای ارزیابی فرهنگی باشد .پرستاران با بیماران در
مورد پیشینه قومی ،اولویت های مذهبی ،الگوهای خانواده،
ارزش های فرهنگی ،زبان ،آموزش و پرورش و سیاست
صحبت و مذاکره کنند .بر اساخ این مذاکره و بحث
پرستاران می توانند به نقطه ای برسند تا عقاید و افکار
بیماران را شناخته و از کلیشه خار شوند (Tripp- .)3 ,2

جدول .1سطح پیشگیری از (فشار خون باال ،سکته مغزی و بیماری های قلبی) مربوط به تفاوت فرهنگی
پیشگیری اولیه

ارائه آموزش بهداشت در مورد رژیم غذایی متعادل و ورزش.

پیشگیری ثانویه

آموزش بیماران و  /یا خانواده برای نظارت بر فشار خون است .آموزش در مورد رژیم غذایی ،با در
نظر گرفتن اولویتهای فرهنگی بیمار

پیشگیری ثالثیه

اگر فشار خون با رژیم غذایی نمی تواند کنترل شود ،بیمار به یک پزشک برای دارو مراجعه کند.

 -6فرهنگ و تغذیه
فرهنگ تغذیه یک بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند ارزیابی
سااالمتی برای خانواده ها محسااوب می شااود زیرا نوع
تغذیه نقش مهمی در ساااالمت افراد بسااایاری از گروه ها
دارد .تالش برای درک الگو های غذایی از بی ماران با ید
فراتر از تکیه بر عضویت در یک گروه تعریف شود.
29 6

روش های تغذیه بیماران ،انتخاب رژیا های درمانی است
بایسااتی با فرهنگ تغذیه افراد در تضاااد نباشااد( .)28در
جدول 2چند ساااوالی که پرساااتاران باید برای انجام یک
ارزیابی تغذیه ای داشااته باشااند را لیساات کرده اساات.
میدهد.
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ارائه آموزش بهداشت در مورد رژیم غذایی متعادل و ورزش
✓ چه مواد غذایی اغلب برای مصرف خانواده نیاز است؟
✓ چه کسانی برای خرید مواد غذایی تصمیم میگیرند؟
✓ چه مواد غذایی برای خانوادهها منع مصرف دارد؟
✓ آیا دین نقش مهمی در انتخاب مواد غذایی دارد؟
✓ چه کسانی غذا را آماده میکنند؟چگونه آن آماده میشود؟
✓ چه مقدار غذا خورده میشود؟
✓ کجا بیمار زندگی میکند و چه نوع از رستورانها را انتخاب میکند؟
✓ آیا این خانواده مواد غذایی را از گروههای فرهنگی دیگر وفق میدهد؟
✓ دستور العملهای مورد عالقه خانواده چیست؟
بحث و نتیجهگیری
نتایج بررسی نشان میدهد در اغلب کشورها از جمله کشور
ایالت متحده و کشورهای اروپایی که مهاجرین زیادی از
کشورهای مختلف دارد در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
دچار مشکل شدهاند و ارائه خدمات به افراد مهاجر با چالش-
های زیادی روبه رو شده است .نتایج نشان می دهد که بیش
از  %50از ساکنین در ایاالت متحده غیر بومی بوده و در
دریافت خدمات درمانی ،اعتقادات فرهنگی و عادات غذایی
آن ها باید مورد توجه قرار گیرد .با توجه به بررسی
مطالعات ،به نظر می رسد عالوه بر دانش ،مهارت و تجربه
تیا درمانی در ارائه خدمات درمانی به دریافت کنندگان

خدمات ،توجه به تفاوتهای فرهنگی -اجتماعی ،اعتقادات
فرهنگی ،آداب و رسوم ،تعصبات ،نژاد و سبک تغذیه
مخصوصا در خصوص مهاجرین الزم و ضروری می باشد.
ارائه واحدهای درسی بصورت تئوری و یا کارآموزی جهت
آشنایی دانشجویان و نیروهای بهداشتی ،پرستاری و پزشکی
با تفاوت های فرهنگی و قومی جامعه تحت پوشش می
توانند شرایط خدمات رسانی را بهبود ببخشند.
تعارض منافع
تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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Background and Aims: Today due to extensive migration, a great challenge has been created for
providing health services. The role of culture, ethnicity, race and nutrition of the community is very
important in providing appropriate health services. The aim of this study was to examine the role of
culture and cultural and ethnic differences in the provision of health services.
Materials and Methods: : Related articles from reputable databasesfrom 2000 -2018 such as google
scholar, PubMed, ScienceDirect, etc. have been collected and reviewed.

Results: The results of the survey show that in most countries, including the United States, which have
a large number of immigrants from different countries, they have become more difficult to provide
health care services. The results show that more than 50% of non-indigenous people in the United States
have to pay attention to receiving health services, cultural beliefs and food habits.
Conclusion: Providing theoretical and practical training courses for students and health, nursing and
medical personnel to meet the cultural and ethnic differences of the community can improve the
conditions of the service.
Keywords: Social differences, Cultural, Health services
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