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 مقاله پژوهشی 

 

 اسالمی دانشگاه آزاد یدندانپزشک انیدانشجو یفرهنگ یستگیشا سهیمقا

 تخصص و یاصفهان در دوره عموم

 

 زادهیهاجر شکرچ ،یاوالد اریشهر

 

 

 چكيده

 یو زبان یاجتماع ،یفرهنگ یاازهیمطابق با ن یو درمان یارائه خدمات بهداشت یبرا هاافراد و سازمان ییتوانا ،یفرهنگ یستگیشامقدمه: 

 یفرهنگ یستگیشا یررسبهدف با  مطالعه  نیااز مباحث مهم در حوزه سالمت است.  یفرهنگ یستگیشود. امروزه شامی فیتعر مارانیب
 انجام شد. )خوراسگان(اصفهاناسالمی واحد آزاد  هدانشگا یدندانپزشک انیدانشجو

بعد  ه،ی)علوم پا یقاطع عمومدانشگاه آزاد اصفهان در م یدندانپزشک یدانشجو 590 نیحاضر، از ب یمقطعتوصیفی در مطالعه ها: روش

 یفرهنگ یگستیسنجش شا نیدانشجو انتخاب و با استفاده از پرسشنامه آنال 150تعداد ای، طبقهگیری تخصص با روش نمونه ( وهیعلوم پا
 هاداده .است مؤلفه 8و  هیوگ 50قرار گرفت. پرسشنامه استاندارد مذکور شامل  یابیمورد ارز 1400 لدر سا ،یدانش آموختگان علوم پزشک

 .دیگرد لیتحل رمنیاسپ یهمبستگ بیو ضر یتنیآزمون من و س،یکروسکال وال یبیآزمون تعق س،یکروسکال وال با استفاده از آزمون

 نیدر ب یفرهنگ یستگیاشنمره  نیانگمی. بود سال 8/24±1/4 انیدانشجو یسن نیانگیدختر بودند. م %7/52 ان،یدانشجو نیب ازنتايج: 

 یفرهنگ یستگیشا زانیم نیب معناداری اختالف. بود متوسط حد از باالتر و نمره( 5)از مجموع 15/3±63/0 یمورد بررس انیکل دانشجو

 مشاهده( 55/3±32/0) تخصص دوره و( 95/2±67/0) هپای علوم بعد ،(95/2±65/0ه )یابعاد آن در سه مقطع علوم پا زیو ن انیدانشجو
 یستگیو شا تیجنس نیب یار(. اختالف معنادp<001/0دوره تخصص بود ) انیمربوط به دانشجو یفرهنگ یستگیشا زانیم نیتربیش .دگردی

 (.r=37/0و  p<001/0نشان داد ) شیافزا یفرهنگ یستگیشا زانیسن، م شیبا افزا یول ،(p>05/0مشاهده نشد ) یفرهنگ

 تیو با توجه به اهم یانپزشکدند یدوره عموم انیدر دانشجو یفرهنگ یستگیبودن شا نییبر پا یمبن جیبا توجه به نتاگيري: نتيجه

بخصوص  انیدانشجو یفرهنگ یهایستگیشا یبه منظور ارتقا یآموزش یهاالزم است برنامه ماران،یدر مواجهه با ب یفرهنگ یستگیشا
 گردد. یطراح یعموم یدوره دندانپزشک انیدانشجو یبرا

 

 یدندانپزشک نایمراقبت سالمت، دانشجو ،یاجتماع یازهاین ماران،یب یفرهنگ یازهاین ،یفرهنگ یستگیشاهای كليدی: واژه
 34تا  27  (:4)22؛ 1401 فروردين پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 

مقدمه 

از موضوعات مهم در حوزه  یکی یفرهنگ یستگیشا

                                                 
سالمت دهان و  وهگر(، اریزاده )استاد یجر شکرچهادکترنویسنده مسؤول:  *

انشگاه سالمت جامعه، د قاتیمرکز تحق ،یدندانپزشک هنشکددا ،یاجتماع یدندانپزشک

. رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا ،یآزاد اسالم
shekarchizadeh@razi.tums.ac.ir 

عوامل در رشد  نیترمهماز  یکیشود و می سالمت قلمداد

 یفرهنگ یستگیاز شا یو توسعه نظام سالمت، برخوردار

واحد  ،یالمدانشگاه آزاد اس ،ی)دندانپزشک(، دانشکده دندانپزشک یاوالد اریکتر شهرد

 (shahriaroladi75@gmail.com. )رانیاصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا

 9/10/400، تاریخ پذیرش: 6/9/400، تاریخ اصالحیه: 4/8/400مقاله:  تاریخ دریافت
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 یستگیاست. شا یتخصص یهایستگیشا ریدر کنار سا

ارائه  یبرا هاافراد و سازمان ییبه عنوان توانا یفرهنگ

 ،یفرهنگ یازهایمطابق با ن یانو درم یخدمات بهداشت

 ،یبه عبارت .(1شود)می فیتعر مارانیب یو زبان یاجتماع

، باورها و هاهمان درک ارزش یفرهنگ یستگیشا

 یستگی(. شا2)است انیمددجو یبهداشت یعملکردها

 تیسالمت به مفهوم درک اهم یهامراقبت طهیدر ح یفرهنگ

 یرفتارها و دیبر عقا یو فرهنگ یعوامل اجتماع ریتأث

مطلب است که  نیدانستن ا زیو ن مارانیمرتبط با سالمت ب

ارائه  ستمیچگونه عوامل مذکور در سطوح چندگانه س

مفهوم  نیکنند. به عالوه امی سالمت تداخل یهامراقبت

 یعوامل را در راستا نیاست که ا یمداخالت یشامل طراح

 وعمتن یهاتیخدمات سالمت به جمعارائه  تیفیک نیتضم

 (. 3)در نظر داشته باشند

 یهایستگیشا جادیبر ا یآموزش پزشک نینو یهابرنامه

 یهارشته انیکه دانشجو یفیجهت انجام وظا ازیمورد ن

خود و به  یدوره آموزش انیپس از پا دیبا یعلوم پزشک

دارند؛  دیتأک رند،یبرعهده بگ یپزشک میعنوان ت

صرف، بر  ینیبال یهاکه فراتر از مهارت ییهایستگیشا

اخالق در طبابت و  ،یجلب همکار ،یطارتبا یهامهارت

از  ریبه غ گریمتمرکز هستند. به عبارت د ت،یریمد

 دیبا زین یستگیشا گریبه انواع و ابعاد دای حرفه یستگیشا

است،  یفرهنگ یستگیشا هااز آن یکیداشت که  ژهیتوجه و

شوند که با می مشاهده یچرا که در هر کشور اقوام مختلف

به  تیو با عنا گریکدیدر کنار  یگفرهن یهاوجود تفاوت

 (.4)پردازندمی خود به تعامل یفرهنگ مل

در عموم جامعه وجود دارد و به طور  یتنوع فرهنگ نیا

خورد و از جمله می به چشم زین مارانیب انیملموس در م

 ینیبال یهاطیدر مح یپزشک میمسائل مهم است. امروزه ت

متفاوت، سر  یفرهنگ یهانهیمختلف با زم مارانیبه کرات با ب

 یآنها با زندگای حرفه یکه زندگ یو کار دارند به طور

از  یامر لزوم برخوردار نیمشترک شده است. ا انیمددجو

 یهابا فرهنگ مارانیارتباط مؤثر با ب یبرقرار ییتوانا

 یازهایکند تا درمانگران از نمی انینما تربیشمختلف را 

را  ماریب یخود مطلع شده و اقدامات مناسب برا مارانیب

 ماتاقدا نیا رییو در موقع ضرورت بتوانند با تغ ابندیب

 نیا ی(. برقرار5)ندیرا حاصل نما ماریسالمت بارتقای 

و مهارت الزم در  ازیکسب دانش مورد ن ازمندیارتباط، ن

 (.6)است یفرهنگـ یستگیرابطه با فرهنگ و شا

 سیتدر نهیدر زم کیستماتیمرور س کی جیاساس نتا بر

ادغام  ،یدر آموزش دندانپزشک یفرهنگ یستگیشا

 یبیبا استفاده از ترک یفرهنگ یستگیشا یدرس یهابرنامه

مشارکت جامعه و نوشتن  ن،یآنال ای یاز آموزش حضور

 یفرهنگ یهاتواند دانش و مهارتمی قیبرنامه دق

 یتعداد(. 7)دهد شیرا افزا یدندانپزشک انیدانشجو

 انیدانشجو یفرهنگ یستگیمطالعات به موضوع شا

 نیبا ا .(13تا8اند)کشورها پرداخته ریدر سا یدندانپزشک

به ای انجام شده تاکنون مطالعه یحال بر اساس جستجو

 انیدانشجو نیدر ب یفرهنگ یستگیموضوع شا

 نوینپرداخته است. به گزارش مار رانیا یدندانپزشک

(Marino ،و همکاران )توانند می یدندانپزشک انیدانشجو

 نیکنند. با ا تیریمد یرا به خوب یمتنوع فرهنگ مارانیب

از تبادل  یبه عنوان بخش مهم یفرهنگ یستگیشا وجود

 مندبهره شرفتهیپ یتواند از برنامه درسمی مار،یپزشک و ب

 (. 11)شود

 یتواند پاسخمی یفرهنگ یستگیشا رانیآنجا که در ا از

موجود در جامعه باشد،  یو فرهنگ تیمناسب به تنوع قوم

 های درسیبرنامه اتیجامع از مفهوم آن از ضرور فیتعر

پرداختن به آن در جهت  تیاهم .(4)است یآموزش پزشک

 بیترت نیدو چندان است. به هم مارانیسالمت بارتقای 

 زیدندانپزشکان و ن نیدر ب یفرهنگ یستگیاموضوع ش

دهنده  لیتشک کینزدای ندهیکه در آ یدندانپزشک انیدانشجو

مطالعه  نیا ن،ی. بنابرااست تی، حائز اهمهستند یکادر درمان

 انیدانشجو یفرهنگ یستگیشا سهیو مقا یبا هدف بررس

آزاد  هدانشگامختلف  یلیدر مقاطع تحص یدندانپزشک

 انجام شد. )خوراسگان(اصفهاناسالمی واحد 
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 هاروش

به شیوه  1400مقطعی حاضر در سال توصیفی مطالعه 

 یدندانپزشک انیدانشجوبر روی ای طبقهگیری نمونه

انجام شد. هر یک از مقاطع علوم پایه،  دانشگاه آزاد اصفهان

دوره پس از علوم پایه و دوره تخصص به عنوان یک طبقه 

 یدندانپزشک یاندانشجو در نظر گرفته شد. جامعه آماری

حجم نمونه در  نفر( بودند. 590)آزاد اصفهان  دانشگاه

سه گروه  نیب یفرهنگ یستگیشا ازیامت نیانگیم سهیمقا

انجام آزمون دوطرفه، در سطح  یبرا ان،یدانشجو

درصد  80(، با توان آزمون α=05/0درصد ) 5 یمعنادار

(2/0=βو برا )درصد مقدار  32به اندازه  یتفاوت صیتشخ ی

 هامقایسه میانگین(، طبق فرمول δ=0.32σ) اریانحراف مع

حجم جامعه  توجه به محدود بودنبا  ( که14)محاسبه شد

نفر  100نفر از دانشجویان تخصصی و  45تعداد ، آماری

 از دانشجویان عمومی تعیین شد. 

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از تحصیل در 

اسالمی واحد آزاد  هدانشگادانشکده دندانپزشکی 

اصفهان و تمایل به شرکت در   )خوراسگان(اصفهان

مطالعه. معیار خروج از مطالعه شامل تکمیل ناقص 

 یعموم یدندانپزشک یدانشجو 526 نیاز بپرسشنامه بود. 

 64 نینفر و از ب 108تعداد  هیدر دوره قبل و بعد از علوم پا

نفر به روش در دسترس وارد  50 ی،تخصص یدانشجو

 .مطالعه شدند

، نگی دانشجویانبررسی شایستگی فرهجهت 

ی آنالین که به صورت صفحه وب طراحی هاپرسشنامه

ی مجازی دانشجویی در هاشده بودند، از طریق گروه

ی مجازی واتساپ و تلگرام در اختیار دانشجویان هاشبکه

در مورد  یپرسشنامه، متن کوتاه یدر ابتداقرار گرفت. 

در  یمختصر حیتوض ،محقق به شرکت کنندگان یمعرف

بدون نام بودن  و تاکید برمورد مطالعه و اهداف آن 

 یهاشبکه قیاز طر انیشد. همه دانشجو هیته هاپرسشنامه

به پرسشنامه و امکان ورود به مطالعه  یدسترس یازجم

تا رسیدن به حجم نمونه مورد نظر داشتند و افراد داوطلب 

  پاسخ دادند. هابه پرسشنامه

سن  ت،یجنس) کیسؤال دموگراف 3شامل مذکورپرسشنامه 

سؤال در خصوص  50و تعداد  ی(لیو مقطع تحص

 یستگیبا نام پرسشنامه سنجش شا یفرهنگ یستگیشا

 این پرسشنامه بود. یآموختگان علوم پزشکدانش یفرهنگ

طراحی و  1399و همکاران در سال  زادهینقتوسط 

استانداردسازی شد و طی مراحل روانسنجی آن، روایی 

مورد تأیید  محتوایی، روایی سازه و نیز پایایی پرسشنامه

نفر از متخصصین، میانگین  15قرار گرفت )بر طبق نظر 

، میانگین شاخص 66/0نسبت روایی محتوایی معادل 

آلفای کرونباخ و ضریب  61/0روایی محتوایی معادل 

 ریز 8در (. پرسشنامه مذکور 4به دست آمد() 96/0معادل 

سؤال(،  9نگرش و فرهنگ ) :شامل شودمی میمؤلفه تقس

از  یسؤال(، آگاه 5) یسؤال(، خودآگاه 7) یفرهنگ شیگرا

سؤال(، دانش نسبت به رفتارها و اعتقادات  5) یتنوع فرهنگ

(، دانش نسبت سؤال 6) کیولوژیزیف یهاو تفاوت یبهداشت

 7لمس( )-زمان-مختلف )فضا یهابه تصورات فرهنگ

 ییسؤال( و رفتار قضا 4سؤال(، عادات و رفتار و گفتار )

از کامال  ییتا 5 کرتیل فیبر اساس ط هاپاسخ .سؤال( 7)

-می مشخص( 1)با نمره تا کامال مخالفم  (5)با نمره  موافقم

زیر از  کیو هر یفرهنگ تینمره کل صالح نیانگیم و شوند

تا  کی نیب یعدد اس،یمق نیانگیآن بر اساس م یهامؤلفه

 ییتا 5 کرتیل فیدر ط نیانگیم این که. با توجه به استپنج 

، باالتر از حد 3عدد  ینمرات باال نیانگی، ماست 3عدد 

از حد متوسط در نظر گرفته  ترکماز آن،  ترکممتوسط و 

 .شد

 SPSS-26 افزاروارد نرم یآورجمعپس از  هاداده

(Armonk, NY, USA )با توجه به نتیجه آزمون  .شدند

 در بررسی نرمال بودن توزیع کولموگروف اسمیرنوف

برای  ی،لیتحص مقاطعدر سطوح  یفرهنگ یستگیشا ریمتغ

 ه،یعلوم پا انیدانشجو یفرهنگ یستگیشابررسی تفاوت 

کروسکال  یهاآزموناز و دوره تخصص،  هیبعد علوم پا
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استفاده شد.  سیکروسکال وال یبیتعق و آزمون سیوال

و  انیدانشجو یفرهنگ یستگیشاجهت بررسی ارتباط 

آزمون من ویتنی و برای بررسی ارتباط  از تیجنس

سن با توجه به نرمال نبودن توزیع  و یفرهنگ یستگیشا

با سطح  سنی دانشجویان از ضریب همبستگی اسپیرمن

 . استفاده شد 05/0از  ترکم یمعنادار

اسالمی واحد  پزشکی دانشگاه آزادکمیته اخالق 

شناسه اخالق  بااصفهان  )خوراسگان(اصفهان

IR.IAU.KHUISF.REC.1400.132  انجام این مطالعه را

در مطالعه کامال داوطلبانه  انیدانشجوشرکت کرد. تأیید 

بدون ذکر نام جمع آوری شد. پس از  هاپرسشنامهبود. 

داده شد که اطالعات  نانیبه افراد اطمکسب رضایت آگاهانه، 

خواهد ماند  یشده محرمانه باقارائه  یهاپاسخ هیآنها و کل

 گزارش خواهد شد. یبه صورت کل جینتاو 

 نتايج

نفر  150 شرکت کننده در مطالعه حاضر 158 نیاز ب

)درصد پاسخ پرسشنامه ها را کامل تکمیل نموده بودند

 نیانگینفر( دختر بودند. م 79درصد ) 7/52(، %95: یده

نمره  نیانگمی. بود سال 8/24 ± 1/4 انیدانشجو یسن

برابر با  انیکل دانشجو نیدر ب یفرهنگ یستگیشا

 نیانگیم نیتربیشاز حد متوسط بود.  شبی و 63/0±15/3

 یبه بعد نگرش فرهنگ انیدانشجو یگفرهن یستگیابعاد شا

 و بعد عادات رفتار و گفتار مربوط بود. 

 انیدانشجو یفرهنگ یستگیشا نیانگیم نیبنشان داد  جینتا

و دوره تخصص،  هیبعد علوم پا ه،یدر سطوح علوم پا

. ( =p، 81/28 X2<001/0تفاوت معنادار وجودداشت )

 هیعلوم پا انیدانشجو یفرهنگ یستگیشا نیانگیم

 حد از ترکم و 95/2±67/0هپای علوم از بعد و 65/95±0/2

 یفرهنگ یستگیشا نیانگیمآن که  الح ؛بود متوسط

از متوسط  شبی و 55/3±32/0دوره تخصص انیدانشجو

 س،یکروسکال وال یبیآزمون تعق جیبود. بر اساس نتا

به دوره تخصص،  انیدانشجو یفرهنگ یستگیشا نیانگیم

و بعد علوم  هیعلوم پا انیاز دانشجو تربیش یمعنادار طور

 یفرهنگ یستگیابعاد شا تی(. در اکثرp<001/0بود ) هیپا

دوره تخصص با  انیدانشجو نیب یتفاوت معنادار زین

مشاهده شد  هیو بعد از علوم پا هیدوره علوم پا انیدانشجو

(05/0>p)(  1جدول) . 

 

در مقاطع علوم پایه، بعد  اصفهان اسالمی واحد خوراسگاندانشگاه آزاد یدندانپزشک انیدانشجو مقایسه شایستگی فرهنگی :1جدول 

 (n=150از علوم پایه و دوره تخصص )

 ابعاد شایستگی فرهنگی

 انیدانشجو

 علوم پایه

بعد  انیدانشجو

 از علوم پایه

دوره  انیدانشجو

 تخصص

آماره 

آزمون 

کروسکال 

 والیس

p-value 
میانگین و 

 معیار انحراف

میانگین و 

 معیار انحراف

میانگین و 

 معیار انحراف

 <001/0 691/29 84/3( 91/0) 06/3( 94/0) 89/2(87/0) نگرش فرهنگی

 <001/0 179/28 72/3(91/0) 87/2(88/0) 83/2(97/0) گرایش فرهنگی

 05/0 068/3 38/3(97/0) 23/3(0/1) 91/2(97/0) خودآگاهی

 <001/0 076/9 47/3(96/0) 73/2(04/1) 88/2(86/0) آگاهی از تنوع فرهنگی

 002/0 624/6 38/3(90/0) 80/2(94/0) 88/2(87/0) های فیزیولوژیکدانش نسبت به رفتارها و اعتقادات بهداشتی و تفاوت

 001/0 501/13 45/3(87/0) 81/2(93/0) 05/3(87/0) لمس(-زمان-های مختلف )فضادانش نسبت به تصورات فرهنگ

 002/0 745/12 69/3(0/1) 07/3(10/1) 03/3(0/1) عادات رفتار و گفتار

 114/0 339/4 39/3(86/0) 02/3(92/0) 14/3(88/0) رفتار اقتضایی

 <001/0 805/28 55/3(32/0) 95/2(67/0) 95/2(65/0) شایستگی فرهنگی
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دختر  انیدانشجو یفرهنگ یستگینمره شا نیانگیم

 بود( 11/3±70/0پسر ) انیدانشجو از تربیش( 57/19±0/3)

 یستگیشا نینبود و ب معنادار یتفاوت از لحاظ آمار نای اما

 یرابطه معنادار تیجنس ریو متغ انیدانشجو یفرهنگ

ابعاد  نی. در ب(U= 50/2662و  p=59/0مشاهده نشد )

تنها بعد عادات رفتار و گفتار، به طور  زین یهنگفر یستگیشا

و  p=02/0از پسران بود ) شیدر دختران ب یمعنادار

00/2197 =Uسن  نیب یمعنادارارتباط  نی(. همچن

آنها مشاهده شد  یفرهنگ یستگیو شا انیدانشجو

(001/0>p  37/0و=rبه ا )سن،  شیکه با افزا یمعن نی

سن و ابعاد  نیبود. ب ترباال انیدانشجو یفرهنگ یستگیشا

از  یمورد بررس یدر اکثر پارامترها زین یفرهنگ یستگیشا

 یفرهنگ شیگرا ،(r=41/0و  p<001/0) یجمله نگرش فرهنگ

(001/0>p  33/0و=rخودآگاه ،)ی (001/0=p  27/0و=r ،)

(، دانش نسبت r=26/0و  p=002/0) یاز تنوع فرهنگ یآگاه

 کیولوژیزیف یهاتفاوت و یبه رفتارها و اعتقادات بهداشت

(004/0=p  24/0و=rو ن )001/0عادات رفتار و گفتار ) زی>p 

 مشاهده شد. یمعنادار( ارتباط r=29/0و 

 بحث

 یستگیشا سهیو مقا یمطالعه حاضر با هدف بررس

دانشگاه آزاد اصفهان در  یدندانپزشک انیدانشجو یفرهنگ

 قیتحق جیمختلف انجام شد. براساس نتا یلیمقاطع تحص

کل  نیدر ب یفرهنگ یستگینمره شا نیانگیحاضر، م

باالتر از حد متوسط بود. در  یمورد بررس انیدانشجو

 یفرهنگ یستگیموضوع شا یبه بررس یمطالعات مختلف

(. در 13تا8)پرداخته شده است یدندانپزشک انیدانشجو

 یستگی( و همکاران در مورد شاMarino) نویمطالعه مار

 یدندانپزشک انیشجودان یارتباط یهاو مهارت یفرهنگ

)دانشکده  ینیبال یزرهایسوپروا دگاهیاز د ایاسترال

معتقد بودند  زرهایسوپروا ،ا،یملبورن استرال یدندانپزشک

 یرا به خوب یمتنوع فرهنگ مارانیب یدندانپزشک انیدانشجو

( و Hewlettمطالعه هولت ) نتایج(. 11)کنندمی تیریمد

توانند می معتقد بودند که انیدانشجو %87 نیز همکاران

(. در 15)را درمان کنند یو نژاد یمتنوع فرهنگ مارانیب

( و همکاران Aleksejuniene) نیمقابل، در مطالعه الکسون

 انیدانشجو نیدر ب یفرهنگ یستگیشا نهیدر زم

 شیتی)دانشگاه بر دیجد النیو فارغ التحص یدندانپزشک

 یانیاز دانشجو یمی( کانادا، نBritish Columbia) ایکلمب

مختلف مواجه شده بودند،  یهااز فرهنگ مارانیکه با ب

دانستند و دو سوم آنها اعتماد به نمی ارتباط خود را مؤثر

 (.16)را نداشتند مارانیب نیمراقبت به اارائه در  ینفس کاف

 نیتربیشدوره تخصص از  انیحاضر، دانشجو قیتحق در

 انیدانشجو ریسا نیدر ب یفرهنگ یستگیشا زانیم

آنها از حد  یفرهنگ یستگیشا زانیبرخوردار بودند و م

 یفرهنگ یستگیمتوسط باالتر گزارش شد. در مقابل، شا

از متوسط  ترکم هیو بعد از علوم پا هیعلوم پا انیدانشجو

( و همکاران در Marino) نویتوسط مار یمشابه جیبود. نتا

سال اول  انیدانشجو یفرهنگ یستگیشا سهیو مقا یبررس

 انیو دانشجو ایملبورن استرال یو آخر دندانپزشک

بر تفاوت قابل  یمبن ایسالمت دهان استرال یکارشناس

در مراحل مختلف  انیدانشجو یفرهنگ یستگیتوجه در شا

 هنمر نیسال آخر باالتر انیگزارش شد و دانشجو لیتحص

علت رسد می (. به نظر13)را کسب کردند یفرهنگ یستگیشا

آنها در مطالعه  نیدر ب یفرهنگ یستگیبودن شا باالتر

 یتخصص ارانیدست نیدر ب تربیش مارانیتعامل با ب یکنون

مختلف، تفاوت در  یهااز فرهنگ مارانیو تعامل آنها با ب

دامنه  ،یفرهنگ تیصالح نهیدر زم یافتیدر یهاآموزش

 کنند، بوده باشد.می تجربهکه  ییالگو زیعملکرد و ن

 نیب تیصالح نهیدر زم یمطالعه مرور کی جیاساس نتا بر

ضرورت ناشناخته در آموزش علوم  کیبه عنوان  یفرهنگ

آموزش  ریاز مطالعات در مورد تأث یعیوس فیط ،یپزشک

گوناگون وجود  ینیبال یهادر رشته یفرهنگ یستگیشا

که آموزش اند مطالعات نشان داده نیتر اشیدارد. ب

دانش، نگرش و مهارت افراد  شرفتیدر پ یفرهنگ یستگیشا

 ریتأث زیاز مطالعات ن یتعداد یدارد؛ حت ییبه سزا ریتأث

و  ماریب تیبر بهبود وضع یفرهنگ یستگیآموزش شا
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 جادیکه سبب ااند مطلوب را نشان داده یامدهایپ شرفتیپ

مثبت در امر مراقبت  جیو به وجودآمدن نتا ماریب تیرضا

 ،یاتفاق نظر کل کی(. با 17)ودشمی یسالمت یو ارتقا

 یبرا یمهم آموزش یهااز مؤلفه یکی یفرهنگ یستگیشا

به لزوم آموزش،  هاقیو در اکثر تحق است انیدانشجو

 یفرهنگ یستگیشا یاصل یهاو بهبود مؤلفه یفرهنگ ساز

اشاره شده  یدندانپزشک انیآن بر دانشجو ریتأث زیو ن

 (. 18و13تا8است)

 لیو ابعاد تشک یفرهنگ یستگیشا نیمطالعه حاضر، ب در

مشاهده  یارتباط معنادار انیدانشجو تیدهنده آن با جنس

. تنها در خصوص بعد عادات رفتار و گفتار، دینگرد

از پسران نمره  یدختر به صورت معنادار انیدانشجو

( و همکاران در Bimstein) مسنیکردند. ب افتیدر یباالتر

و  یشخص ،یآموزش یهایژگیبا عنوان وای مطالعه

به  یدندانپزشک انیبشردوستانه دانشجو یسفرها یفرهنگ

شده  یبررس تمیآ 13، تنها در چهار مورد از نیالت یکایآمر

را در دختران  ینمره باالتر ،یفرهنگ یستگیشا نهیدر زم

(. 19)بود معنادار یگزارش کردند که به لحاظ آمار

تنها در  زی( و همکاران نAleksejuniene) نیالکسون

 انیسوال( نمره دانشجو 46)دو مورد از  یسؤاالت محدود

از  تربیشرا  ییدختر کانادا النیو فارغ التحص یدندانپزشک

 در مجموع به نظر ن،ی(. بنابرا16)پسران گزارش کردند

ان یدانشجو یفرهنگ یستگیشا نیبای رسد تفاوت عمدهمی

د نداشته باشد و اختالفات محدو جوددختر و پسر و

به نمونه مورد مطالعه و تفاوت جوامع  تربیشموجود 

 مربوط باشد. ،مطالعه شده

مثبت  یهمبستگ یفرهنگ یستگیو شا انیسن دانشجو نیب

 یستگیشا زانیم ،ی. به عبارتدیمشاهده گرد یو معنادار

 نینشان داد. ا شیسن، افزا شیبا افزا انیدانشجو یفرهنگ

مسن تر  انیباشد که دانشجو لیدل نیتواند به امی مسأله

 لیو تحص ارک ،یکه در آن زندگای جامعه یفرهنگ نهیاز زم

دارند. به طور مشابه در مطالعه  یتربیشتجربه  ،کنندمی

 یدندانپزشک یهادانشکده انیدانشجو یانجام شده بر رو

ارائه  یرا برا یتربیش یترآمادگمسن انیدانشجو کا،یآمر

مختلف  یدهااو نژ هاسالمت دهان به فرهنگ یهامراقبت

 تیسن و صالح نیب یحال، ارتباط نی(. با ا15)اظهار داشتند

مشاهده  ایاسترال یدندانپزشک انیدانشجو یرهنگف

 (.13)نشد

از  هاداده یمطالعه جمع آور نیا یهاتیاز محدود یکی

مطالعه ای پرسشنامه تیماه رایز ،پرسشنامه است قیطر

 تیبهتر از واقع یهاافراد را به سمت پاسخممکن است 

 ت،یمحدود نیغلبه بر ا یسوق داده باشد که البته برا

 این که گریشد. د یبدون ذکر نام جمع آور هاپرسشنامه

از  یفرهنگ یستگیابزار تنها شا نیو با ا عهمطال نیدر ا

بودند،  یدهنگان خدمات که داوطلب پاسخ دهارائه  دگاهید

مطالعه درصد پاسخ باال و  نینقاط قوت ا. دیگرد یبررس

در مقطع  یدندانپزشک انیدانشجو نیانجام شده ب سهیمقا

 . هستند مختلف یلیتحص

انجام شده  یدانشکده دندانپزشک کیمطالعه تنها در  نیا

 یدندانپزشک انیدانشجوسایرآن به  جینتا میاست و تعم

شود می شنهادیلذا پ ،ردیصورت گ اطیبا احت یستیبا

 یهادر دانشکده انیدانشجو یفرهنگ یستگیشا

 یشود تا بتوان در راستا یمختلف بررس یدندانپزشک

 اقدام نمود. یدندانپزشک یآموزش ستمیاصالح س

 

 گيرينتيجه

 انیکل دانشجو نیدر ب یفرهنگ یستگینمره شا نیانگیم

میانگین نمره باالتر از حد متوسط بود.  یمورد بررس

دوره  انیانشجوآن در دعادتمام ابو  یفرهنگ یستگیشا

اصفهان باالتر از اسالمی تخصص دانشگاه آزاد 

 یستگیشا تیاهم به با توجهبود.  دوره عمومی انیدانشجو

ی مطالعه مبنی بر هاو یافته مارانیدر مواجهه با ب یفرهنگ

پایین بودن این شایستگی در دانشجویان مقطع عمومی 

 یهاالزم است برنامهدندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان، 

 یفرهنگ یهایستگیشا یبه منظور ارتقا یآموزش مندنظام

برای دانشجویان دوره دندانپزشکی  خصوصاً انیدانشجو
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 گردد. یطراحعمومی 

 

 قدرداني

که ما را در انجام این  یانیکلیه دانشجوبدین وسیله از 

 تشکر و قدردانی می گردد. ،مطالعه یاری کردند
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Comparing cultural competence among undergraduate and 

postgraduate dental students of Islamic Azad University of Isfahan 

 

Shahriyar Oladi1, Hajar Shekarchizadeh2 
 

Abstract 

 
Introduction: Cultural competence is defined as the ability of individuals and organizations to provide health 

services in accordance with cultural, social, and linguistic needs of the patients. Today, cultural competence 

is one of the important and necessary topics in the field of health. This study endeavored to examine cultural 

competence among dental students of Islamic Azad University of Isfahan. 

Methods: In this cross-sectional study, among 590 undergraduate and postgraduate dental students of Azad 

University of Isfahan, applying a stratified sampling method, 150 students were surveyed using an online 

questionnaire (Medical Science Graduates' Cultural Competency Questionnaire) in the academic year 2021. 

The standard questionnaire includes 50 items and 8 components. The results were analyzed using Kruskal-

Wallis, Kruskal-Wallis post hoc test, Mann-Whitney U test and Spearman correlation coefficient. 

Results: Among the respondents, 52.7% were females, and the mean age of the students was 24.8±4.1 years. 

The mean score of cultural competence among all students was 3.15±0.63, which was above average. There 

was a significant difference between cultural competence of students and its dimensions in three stages of 

basic sciences (2.95±0.65), pre clinic/clinic (2.95±0.67) and postgraduate levels (3.55±0.32). The highest level 

of cultural competence was found among postgraduate students (p<0.001). There was no significant 

relationship between students' gender and their cultural competence (p>0.05). However, a significant 

relationship was found between age and cultural competence (p<0.001 and r=0.37). 

Conclusion: Regarding the low level of cultural competence among undergraduate dental students, and 

considering the importance of cultural competence to deal with the patients, it is necessary to design 

educational programs to promote cultural competence among students, especially undergraduate dental 

students. 

 

Keywords: cultural competence, patients’ cultural needs, social needs, health care, dental students 
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