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چكيده
مقدمه :شایستگی فرهنگی ،توانایی افراد و سازمانها برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطابق با نیازهای فرهنگی ،اجتماعی و زبانی
بیماران تعریف میشود .امروزه شایستگی فرهنگی از مباحث مهم در حوزه سالمت است .این مطالعه با هدف بررسی شایستگی فرهنگی
دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) انجام شد.
روشها :در مطالعه توصیفی مقطعی حاضر ،از بین  590دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان در مقاطع عمومی (علوم پایه ،بعد
علوم پایه) و تخصص با روش نمونهگیری طبقهای ،تعداد  150دانشجو انتخاب و با استفاده از پرسشنامه آنالین سنجش شایستگی فرهنگی
دانش آموختگان علوم پزشکی ،در سال  1400مورد ارزیابی قرار گرفت .پرسشنامه استاندارد مذکور شامل  50گویه و  8مؤلفه است .دادهها
با استفاده از آزمون کروسکال والیس ،آزمون تعقیبی کروسکال والیس ،آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل گردید.
نتايج :از بین دانشجویان %52/7 ،دختر بودند .میانگین سنی دانشجویان  24/8±4/1سال بود .میانگین نمره شایستگی فرهنگی در بین
کل دانشجویان مورد بررسی ( 3/15±0/63از مجموع 5نمره) و باالتر از حد متوسط بود .اختالف معناداری بین میزان شایستگی فرهنگی
دانشجویان و نیز ابعاد آن در سه مقطع علوم پایه ( ،)2/95±0/65بعد علوم پایه ( )2/95±0/67و دوره تخصص ( )3/0±55/32مشاهده
گردید .بیشترین میزان شایستگی فرهنگی مربوط به دانشجویان دوره تخصص بود ( .)p>0/001اختالف معناداری بین جنسیت و شایستگی
فرهنگی مشاهده نشد ( ،)p<0/05ولی با افزایش سن ،میزان شایستگی فرهنگی افزایش نشان داد ( p>0/001و .)r=0/37
نتيجهگيري :با توجه به نتایج مبنی بر پایین بودن شایستگی فرهنگی در دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی و با توجه به اهمیت
شایستگی فرهنگی در مواجهه با بیماران ،الزم است برنامههای آموزشی به منظور ارتقای شایستگیهای فرهنگی دانشجویان بخصوص
برای دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی طراحی گردد.
واژههای كليدی :شایستگی فرهنگی ،نیازهای فرهنگی بیماران ،نیازهای اجتماعی ،مراقبت سالمت ،دانشجویان دندانپزشکی
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شهریار اوالدی و همکار

شایستگی فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی

فرهنگی به عنوان توانایی افراد و سازمانها برای ارائه

بیماران خود مطلع شده و اقدامات مناسب برای بیمار را

خدمات بهداشتی و درمانی مطابق با نیازهای فرهنگی،

بیابند و در موقع ضرورت بتوانند با تغییر این اقدامات

اجتماعی و زبانی بیماران تعریف میشود( .)1به عبارتی،

ارتقای سالمت بیمار را حاصل نمایند( .)5برقراری این

شایستگی فرهنگی همان درک ارزشها ،باورها و

ارتباط ،نیازمند کسب دانش مورد نیاز و مهارت الزم در

عملکردهای بهداشتی مددجویان است( .)2شایستگی

رابطه با فرهنگ و شایستگی فرهنگـی است(.)6

فرهنگی در حیطه مراقبتهای سالمت به مفهوم درک اهمیت

بر اساس نتایج یک مرور سیستماتیک در زمینه تدریس

تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر عقاید و رفتارهای

شایستگی فرهنگی در آموزش دندانپزشکی ،ادغام

مرتبط با سالمت بیماران و نیز دانستن این مطلب است که

برنامههای درسی شایستگی فرهنگی با استفاده از ترکیبی

چگونه عوامل مذکور در سطوح چندگانه سیستم ارائه

از آموزش حضوری یا آنالین ،مشارکت جامعه و نوشتن

مراقبتهای سالمت تداخل میکنند .به عالوه این مفهوم

برنامه دقیق میتواند دانش و مهارتهای فرهنگی

شامل طراحی مداخالتی است که این عوامل را در راستای

دانشجویان دندانپزشکی را افزایش دهد( .)7تعدادی

تضمین کیفیت ارائه خدمات سالمت به جمعیتهای متنوع

مطالعات به موضوع شایستگی فرهنگی دانشجویان

در نظر داشته باشند(.)3

دندانپزشکی در سایر کشورها پرداختهاند(8تا .)13با این

برنامههای نوین آموزش پزشکی بر ایجاد شایستگیهای

حال بر اساس جستجوی انجام شده تاکنون مطالعهای به

مورد نیاز جهت انجام وظایفی که دانشجویان رشتههای

موضوع شایستگی فرهنگی در بین دانشجویان

علوم پزشکی باید پس از پایان دوره آموزشی خود و به

دندانپزشکی ایران نپرداخته است .به گزارش مارینو

عنوان تیم پزشکی برعهده بگیرند ،تأکید دارند؛

( )Marinoو همکاران ،دانشجویان دندانپزشکی میتوانند

شایستگیهایی که فراتر از مهارتهای بالینی صرف ،بر

بیماران متنوع فرهنگی را به خوبی مدیریت کنند .با این

مهارتهای ارتباطی ،جلب همکاری ،اخالق در طبابت و

وجود شایستگی فرهنگی به عنوان بخش مهمی از تبادل

مدیریت ،متمرکز هستند .به عبارت دیگر به غیر از

پزشک و بیمار ،میتواند از برنامه درسی پیشرفته بهرهمند

شایستگی حرفهای به انواع و ابعاد دیگر شایستگی نیز باید

شود(.)11

توجه ویژه داشت که یکی از آنها شایستگی فرهنگی است،

از آنجا که در ایران شایستگی فرهنگی میتواند پاسخی

چرا که در هر کشور اقوام مختلفی مشاهده میشوند که با

مناسب به تنوع قومیت و فرهنگی موجود در جامعه باشد،

وجود تفاوتهای فرهنگی در کنار یکدیگر و با عنایت به

تعریف جامع از مفهوم آن از ضروریات برنامههای درسی

فرهنگ ملی خود به تعامل میپردازند(.)4

آموزش پزشکی است( .)4اهمیت پرداختن به آن در جهت

این تنوع فرهنگی در عموم جامعه وجود دارد و به طور

ارتقای سالمت بیماران دو چندان است .به همین ترتیب

ملموس در میان بیماران نیز به چشم میخورد و از جمله

موضوع شایستگی فرهنگی در بین دندانپزشکان و نیز

مسائل مهم است .امروزه تیم پزشکی در محیطهای بالینی

دانشجویان دندانپزشکی که در آیندهای نزدیک تشکیل دهنده

به کرات با بیماران مختلف با زمینههای فرهنگی متفاوت ،سر

کادر درمانی هستند ،حائز اهمیت است .بنابراین ،این مطالعه

و کار دارند به طوری که زندگی حرفهای آنها با زندگی

با هدف بررسی و مقایسه شایستگی فرهنگی دانشجویان

مددجویان مشترک شده است .این امر لزوم برخورداری از

دندانپزشکی در مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه آزاد

توانایی برقراری ارتباط مؤثر با بیماران با فرهنگهای

اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) انجام شد.
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در کنار سایر شایستگیهای تخصصی است .شایستگی

مختلف را بیشتر نمایان میکند تا درمانگران از نیازهای

شایستگی فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی

شهریار اوالدی و همکار

داشتند و افراد داوطلب تا رسیدن به حجم نمونه مورد نظر

روشها

به پرسشنامهها پاسخ دادند.

مطالعه توصیفی مقطعی حاضر در سال  1400به شیوه

پرسشنامه مذکور شامل 3سؤال دموگرافیک (جنسیت ،سن

نمونهگیری طبقهای بر روی دانشجویان دندانپزشکی

و مقطع تحصیلی) و تعداد  50سؤال در خصوص

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

شایستگی فرهنگی با نام پرسشنامه سنجش شایستگی

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

فرهنگی دانشآموختگان علوم پزشکی بود .این پرسشنامه

در نظر گرفته شد .جامعه آماری دانشجویان دندانپزشکی

توسط نقیزاده و همکاران در سال  1399طراحی و

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

استانداردسازی شد و طی مراحل روانسنجی آن ،روایی

مقایسه میانگین امتیاز شایستگی فرهنگی بین سه گروه

محتوایی ،روایی سازه و نیز پایایی پرسشنامه مورد تأیید

دانشجویان ،برای انجام آزمون دوطرفه ،در سطح

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

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

نسبت روایی محتوایی معادل  ،0/66میانگین شاخص

( )β=0/2و برای تشخیص تفاوتی به اندازه  32درصد مقدار

روایی محتوایی معادل  0/61و ضریب آلفای کرونباخ

انحراف معیار ( ،)δ=0.32σطبق فرمول مقایسه میانگینها

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

محاسبه شد( )14که با توجه به محدود بودن حجم جامعه

مؤلفه تقسیم میشود شامل :نگرش و فرهنگ ( 9سؤال)،

آماری ،تعداد  45نفر از دانشجویان تخصصی و  100نفر

گرایش فرهنگی ( 7سؤال) ،خودآگاهی ( 5سؤال) ،آگاهی از

از دانشجویان عمومی تعیین شد.

تنوع فرهنگی ( 5سؤال) ،دانش نسبت به رفتارها و اعتقادات

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از تحصیل در

بهداشتی و تفاوتهای فیزیولوژیک ( 6سؤال) ،دانش نسبت

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

به تصورات فرهنگهای مختلف (فضا-زمان-لمس) (7

اصفهان و تمایل به شرکت در

سؤال) ،عادات و رفتار و گفتار ( 4سؤال) و رفتار قضایی

مطالعه .معیار خروج از مطالعه شامل تکمیل ناقص

( 7سؤال) .پاسخها بر اساس طیف لیکرت  5تایی از کامال

پرسشنامه بود .از بین  526دانشجوی دندانپزشکی عمومی

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

در دوره قبل و بعد از علوم پایه تعداد  108نفر و از بین 64

شوند و میانگین نمره کل صالحیت فرهنگی و هریک از زیر

دانشجوی تخصصی 50 ،نفر به روش در دسترس وارد

مؤلفههای آن بر اساس میانگین مقیاس ،عددی بین یک تا

مطالعه شدند.

پنج است .با توجه به این که میانگین در طیف لیکرت  5تایی

اصفهان(خوراسگان)

پرسشنامههای آنالین که به صورت صفحه وب طراحی

متوسط و کمتر از آن ،کمتر از حد متوسط در نظر گرفته

شده بودند ،از طریق گروههای مجازی دانشجویی در

شد.

شبکههای مجازی واتساپ و تلگرام در اختیار دانشجویان

دادهها پس از جمعآوری وارد نرمافزار SPSS-26

قرار گرفت .در ابتدای پرسشنامه ،متن کوتاهی در مورد

( )Armonk, NY, USAشدند .با توجه به نتیجه آزمون

معرفی محقق به شرکت کنندگان ،توضیح مختصری در

کولموگروف اسمیرنوف در بررسی نرمال بودن توزیع

مورد مطالعه و اهداف آن و تاکید بر بدون نام بودن

متغیر شایستگی فرهنگی در سطوح مقاطع تحصیلی ،برای

پرسشنامهها تهیه شد .همه دانشجویان از طریق شبکههای

بررسی تفاوت شایستگی فرهنگی دانشجویان علوم پایه،

مجازی دسترسی به پرسشنامه و امکان ورود به مطالعه

بعد علوم پایه و دوره تخصص ،از آزمونهای کروسکال
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دانشجویان،

عدد  3است ،میانگین نمرات باالی عدد  ،3باالتر از حد

شهریار اوالدی و همکار

شایستگی فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی

والیس و آزمون تعقیبی کروسکال والیس استفاده شد.

سنی دانشجویان  24/8 ± 4/1سال بود .میانگین نمره

جهت بررسی ارتباط شایستگی فرهنگی دانشجویان و

شایستگی فرهنگی در بین کل دانشجویان برابر با

جنسیت از آزمون من ویتنی و برای بررسی ارتباط

 3/0±15/63و بیش از حد متوسط بود .بیشترین میانگین

شایستگی فرهنگی و سن با توجه به نرمال نبودن توزیع

ابعاد شایستگی فرهنگی دانشجویان به بعد نگرش فرهنگی

سنی دانشجویان از ضریب همبستگی اسپیرمن با سطح

و بعد عادات رفتار و گفتار مربوط بود.

معناداری کمتر از  0/05استفاده شد.

نتایج نشان داد بین میانگین شایستگی فرهنگی دانشجویان

کمیته اخالق پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

در سطوح علوم پایه ،بعد علوم پایه و دوره تخصص،

اخالق

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

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

میانگین شایستگی فرهنگی دانشجویان علوم پایه

تأیید کرد .شرکت دانشجویان در مطالعه کامال داوطلبانه

 2/95±0/65و بعد از علوم پایه 2/95±0/67و کمتر از حد

بود .پرسشنامهها بدون ذکر نام جمع آوری شد .پس از

متوسط بود؛ حال آن که میانگین شایستگی فرهنگی

کسب رضایت آگاهانه ،به افراد اطمینان داده شد که اطالعات

دانشجویان دوره تخصص 3/55±0/32و بیش از متوسط

آنها و کلیه پاسخهای ارائه شده محرمانه باقی خواهد ماند

بود .بر اساس نتایج آزمون تعقیبی کروسکال والیس،

و نتایج به صورت کلی گزارش خواهد شد.

میانگین شایستگی فرهنگی دانشجویان دوره تخصص ،به

نتايج

طور معناداری بیشتر از دانشجویان علوم پایه و بعد علوم

از بین  158شرکت کننده در مطالعه حاضر  150نفر

پایه بود ( .)p>0/001در اکثریت ابعاد شایستگی فرهنگی

پرسشنامه ها را کامل تکمیل نموده بودند(درصد پاسخ

نیز تفاوت معناداری بین دانشجویان دوره تخصص با

دهی 52/7 ،)%95 :درصد ( 79نفر) دختر بودند .میانگین

دانشجویان دوره علوم پایه و بعد از علوم پایه مشاهده شد

اصفهان(خوراسگان)

اصفهان

با

شناسه

( ()p>0/05جدول . )1
جدول  :1مقایسه شایستگی فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان اصفهان در مقاطع علوم پایه ،بعد
از علوم پایه و دوره تخصص ()n=150
دانشجویان

دانشجویان بعد

دانشجویان دوره

آماره

علوم پایه

از علوم پایه

تخصص

آزمون

میانگین و

میانگین و

میانگین و

کروسکال

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

والیس

نگرش فرهنگی

(2/89)0/87

(3/06 )0/94

(3/84 )0/91

29/691

>0/001

گرایش فرهنگی

(2/83)0/97

(2/87)0/88

(3/72)0/91

28/179

>0/001

خودآگاهی

(2/91)0/97

(3/23)1/0

(3/38)0/97

3/068

0/05

آگاهی از تنوع فرهنگی

(2/88)0/86

(2/73)1/04

(3/47)0/96

9/076

>0/001

دانش نسبت به رفتارها و اعتقادات بهداشتی و تفاوتهای فیزیولوژیک

(2/88)0/87

(2/80)0/94

(3/38)0/90

6/624

0/002

دانش نسبت به تصورات فرهنگهای مختلف (فضا-زمان-لمس)

(3/05)0/87

(2/81)0/93

(3/45)0/87

13/501

0/001

عادات رفتار و گفتار

(3/03)1/0

(3/07)1/10

(3/69)1/0

12/745

0/002

رفتار اقتضایی

(3/14)0/88

(3/02)0/92

(3/39)0/86

4/339

0/114

شایستگی فرهنگی

(2/95)0/65

(2/95)0/67

(3/55)0/32

28/805

>0/001

ابعاد شایستگی فرهنگی
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p-value

( )3/19±0/57بیشتر از دانشجویان پسر ( )3/11±0/70بود

مقابل ،در مطالعه الکسونین ( )Aleksejunieneو همکاران

اما این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود و بین شایستگی

در زمینه شایستگی فرهنگی در بین دانشجویان

فرهنگی دانشجویان و متغیر جنسیت رابطه معناداری

دندانپزشکی و فارغ التحصیالن جدید (دانشگاه بریتیش

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

کلمبیا ( )British Columbiaکانادا ،نیمی از دانشجویانی

شایستگی فرهنگی نیز تنها بعد عادات رفتار و گفتار ،به طور

که با بیماران از فرهنگهای مختلف مواجه شده بودند،

معناداری در دختران بیش از پسران بود ( p=0/02و

ارتباط خود را مؤثر نمیدانستند و دو سوم آنها اعتماد به

 .)U =2197/00همچنین ارتباط معناداری بین سن

نفس کافی در ارائه مراقبت به این بیماران را نداشتند(.)16

دانشجویان و شایستگی فرهنگی آنها مشاهده شد

در تحقیق حاضر ،دانشجویان دوره تخصص از بیشترین

( p>0/001و  )r=0/37به این معنی که با افزایش سن،

میزان شایستگی فرهنگی در بین سایر دانشجویان

شایستگی فرهنگی دانشجویان باالتر بود .بین سن و ابعاد

برخوردار بودند و میزان شایستگی فرهنگی آنها از حد

شایستگی فرهنگی نیز در اکثر پارامترهای مورد بررسی از

متوسط باالتر گزارش شد .در مقابل ،شایستگی فرهنگی

جمله نگرش فرهنگی ( p>0/001و  ،)r=0/41گرایش فرهنگی

دانشجویان علوم پایه و بعد از علوم پایه کمتر از متوسط

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

بود .نتایج مشابهی توسط مارینو ( )Marinoو همکاران در

آگاهی از تنوع فرهنگی ( p=0/002و  ،)r=0/26دانش نسبت

بررسی و مقایسه شایستگی فرهنگی دانشجویان سال اول

به رفتارها و اعتقادات بهداشتی و تفاوتهای فیزیولوژیک

و آخر دندانپزشکی ملبورن استرالیا و دانشجویان

( p=0/004و  )r=0/24و نیز عادات رفتار و گفتار (p>0/001

کارشناسی سالمت دهان استرالیا مبنی بر تفاوت قابل

و  )r=0/29ارتباط معناداری مشاهده شد.

توجه در شایستگی فرهنگی دانشجویان در مراحل مختلف

بحث

تحصیل گزارش شد و دانشجویان سال آخر باالترین نمره

مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه شایستگی

شایستگی فرهنگی را کسب کردند( .)13به نظر میرسد علت

فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان در

باالتر بودن شایستگی فرهنگی در بین آنها در مطالعه

مقاطع تحصیلی مختلف انجام شد .براساس نتایج تحقیق

کنونی تعامل با بیماران بیشتر در بین دستیاران تخصصی

حاضر ،میانگین نمره شایستگی فرهنگی در بین کل

و تعامل آنها با بیماران از فرهنگهای مختلف ،تفاوت در

دانشجویان مورد بررسی باالتر از حد متوسط بود .در

آموزشهای دریافتی در زمینه صالحیت فرهنگی ،دامنه

مطالعات مختلفی به بررسی موضوع شایستگی فرهنگی

عملکرد و نیز الگویی که تجربه میکنند ،بوده باشد.

دانشجویان دندانپزشکی پرداخته شده است(8تا .)13در

بر اساس نتایج یک مطالعه مروری در زمینه صالحیت بین

مطالعه مارینو ( )Marinoو همکاران در مورد شایستگی

فرهنگی به عنوان یک ضرورت ناشناخته در آموزش علوم

فرهنگی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان دندانپزشکی

پزشکی ،طیف وسیعی از مطالعات در مورد تأثیر آموزش

استرالیا از دیدگاه سوپروایزرهای بالینی (دانشکده

شایستگی فرهنگی در رشتههای بالینی گوناگون وجود

دندانپزشکی ملبورن استرالیا ،،سوپروایزرها معتقد بودند

دارد .بیشتر این مطالعات نشان دادهاند که آموزش

دانشجویان دندانپزشکی بیماران متنوع فرهنگی را به خوبی

شایستگی فرهنگی در پیشرفت دانش ،نگرش و مهارت افراد

مدیریت میکنند( .)11نتایج مطالعه هولت ( )Hewlettو

تأثیر به سزایی دارد؛ حتی تعدادی از مطالعات نیز تأثیر

همکاران نیز  %87دانشجویان معتقد بودند که میتوانند

آموزش شایستگی فرهنگی بر بهبود وضعیت بیمار و
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میانگین نمره شایستگی فرهنگی دانشجویان دختر

بیماران متنوع فرهنگی و نژادی را درمان کنند( .)15در

شهریار اوالدی و همکار

شایستگی فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی

پیشرفت پیامدهای مطلوب را نشان دادهاند که سبب ایجاد

آمریکا ،دانشجویان مسنترآمادگی بیشتری را برای ارائه

رضایت بیمار و به وجودآمدن نتایج مثبت در امر مراقبت

مراقبتهای سالمت دهان به فرهنگها و نژادهای مختلف

و ارتقای سالمتی میشود( .)17با یک اتفاق نظر کلی،

اظهار داشتند( .)15با این حال ،ارتباطی بین سن و صالحیت

شایستگی فرهنگی یکی از مؤلفههای مهم آموزشی برای

فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی استرالیا مشاهده

دانشجویان است و در اکثر تحقیقها به لزوم آموزش،

نشد(.)13

فرهنگ سازی و بهبود مؤلفههای اصلی شایستگی فرهنگی

یکی از محدودیتهای این مطالعه جمع آوری دادهها از

و نیز تأثیر آن بر دانشجویان دندانپزشکی اشاره شده

طریق پرسشنامه است ،زیرا ماهیت پرسشنامهای مطالعه

است(8تا13و.)18

ممکن است افراد را به سمت پاسخهای بهتر از واقعیت

در مطالعه حاضر ،بین شایستگی فرهنگی و ابعاد تشکیل

سوق داده باشد که البته برای غلبه بر این محدودیت،

دهنده آن با جنسیت دانشجویان ارتباط معناداری مشاهده

پرسشنامهها بدون ذکر نام جمع آوری شد .دیگر این که

نگردید .تنها در خصوص بعد عادات رفتار و گفتار،

در این مطالعه و با این ابزار تنها شایستگی فرهنگی از

دانشجویان دختر به صورت معناداری از پسران نمره

دیدگاه ارائه دهنگان خدمات که داوطلب پاسخ دهی بودند،

باالتری دریافت کردند .بیمسن ( )Bimsteinو همکاران در

بررسی گردید .نقاط قوت این مطالعه درصد پاسخ باال و

مطالعهای با عنوان ویژگیهای آموزشی ،شخصی و

مقایسه انجام شده بین دانشجویان دندانپزشکی در مقطع

فرهنگی سفرهای بشردوستانه دانشجویان دندانپزشکی به

تحصیلی مختلف هستند.

آمریکای التین ،تنها در چهار مورد از  13آیتم بررسی شده

این مطالعه تنها در یک دانشکده دندانپزشکی انجام شده

در زمینه شایستگی فرهنگی ،نمره باالتری را در دختران

است و تعمیم نتایج آن به سایردانشجویان دندانپزشکی

گزارش کردند که به لحاظ آماری معنادار بود(.)19

بایستی با احتیاط صورت گیرد ،لذا پیشنهاد میشود

الکسونین ( )Aleksejunieneو همکاران نیز تنها در

شایستگی

دانشکدههای

سؤاالت محدودی (دو مورد از  46سوال) نمره دانشجویان

دندانپزشکی مختلف بررسی شود تا بتوان در راستای

دندانپزشکی و فارغ التحصیالن دختر کانادایی را بیشتر از

اصالح سیستم آموزشی دندانپزشکی اقدام نمود.

فرهنگی

دانشجویان

در

پسران گزارش کردند( .)16بنابراین ،در مجموع به نظر
دختر و پسر وجود نداشته باشد و اختالفات محدود

میانگین نمره شایستگی فرهنگی در بین کل دانشجویان

موجود بیشتر به نمونه مورد مطالعه و تفاوت جوامع

مورد بررسی باالتر از حد متوسط بود .میانگین نمره

مطالعه شده ،مربوط باشد.

شایستگی فرهنگی و تمام ابعادآن در دانشجویان دوره

بین سن دانشجویان و شایستگی فرهنگی همبستگی مثبت

تخصص دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان باالتر از

و معناداری مشاهده گردید .به عبارتی ،میزان شایستگی

دانشجویان دوره عمومی بود .با توجه به اهمیت شایستگی

فرهنگی دانشجویان با افزایش سن ،افزایش نشان داد .این

فرهنگی در مواجهه با بیماران و یافتههای مطالعه مبنی بر

مسأله میتواند به این دلیل باشد که دانشجویان مسن تر

پایین بودن این شایستگی در دانشجویان مقطع عمومی

از زمینه فرهنگی جامعهای که در آن زندگی ،کار و تحصیل

دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان ،الزم است برنامههای

میکنند ،تجربه بیشتری دارند .به طور مشابه در مطالعه

نظاممند آموزشی به منظور ارتقای شایستگیهای فرهنگی

انجام شده بر روی دانشجویان دانشکدههای دندانپزشکی

دانشجویان خصوصاً برای دانشجویان دوره دندانپزشکی
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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 KruskalWallis, 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.
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