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   چكيده

 و  ي بـازآموز  يهـا ن موضوع در دوره   يردن ا ك و لحاظ ن   ي در مورد مراقبت فرهنگ    كيادمك آ يهانگذراندن آموزش : مقدمه
بـا توجـه بـه ناشـناخته        . شـود ي تجربيات شخصي م   براساسنيازهاي فرهنگي بيماران     موجب برخورد پرستاران با      ،آموزش مداوم 
  در جهـت افـزايش توانمنـدي و        ي بر آموزش مراقبت فرهنگـ     مؤثر عوامل   يي، شناسا ي اين اقدامات فرهنگ   ي اجرا يبودن چگونگ 

  .باشديه مراقبت الزم ميكارآمدي پرستاران در ارا

 ل به مـشاركت و يه تماككردن با بيماران مختلف،   تجربه كافي كاري داراينيبال ر پرستا23 ،يفيك مطالعه نيا در: روش

ق و يـ  انجـام تحق يح در مورد چگونگيبعد از توض. شدند انتخاب هدف بر يمبتن يريگنمونه روش ه تجارب داشتند، بايتوانايي ارا
 هـا   آنردن  كـ اده  يـ ردن اقـدام بـه پ     كـ  پس از گوش     ها ضبط و  مصاحبه. مه ساختارمند شد  ياخذ موافقت؛ اقدام به انجام مصاحبه ن      

  .گرفتند قرار ليتحل و هيتجز  مورديفيك ليتحل  شده با روشي گردآوريهاداده. ديگرد

 يرهـا يصـدر متغ    در ي بازآموز يافك و آموزش نا   كيادمك آ يافك آموزش نا  ياه  هها، طبق  داده ياسهيل مقا يبا تحل : ها  يافته
 .اند  را در برگرفتهيدام چند طبقه فرعك ن طبقات دو گانه هريا.  قرار گرفتيرهنگنه آموزش مراقبت في بر زممؤثر

مـاران  ي، چگـونگي مراقبـت از ب  ي درسيزيره در برنامهكن مطالعه معتقد بودند ينندگان در اك تكثر مشاركا: گيري  نتيجه
 كـم   ي درسـ  يزيرفرهنگي در برنامه   است و مراقبت     ي پرستار يارشناسكهاي مختلف، بخش مخفي آموزش دوره        فرهنگ يدارا

باشـد و    مـي  تجربـه    براسـاس هـا   ر فرهنـگ  ي ارتباط با سـا    ي برقرار يچگونگ .شوديرنگ بوده و به طور رسمي به آن پرداخته نم         
  .رديگ ميار صورت كط ي در محيريادگي

  

  يفيكق ي، تحقي، مراقبت فرهنگيتارآموزش پرس: ها كليد واژه

  

  14/11/1391: خ پذيرشتاري  1/8/1391: تاريخ دريافت
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   مقدمه

ــتاري اســت و    ــم پرس ــوهره عل ــردن ج ــت ك مراقب
 و  يامالً تخصـص  كـ  يهـا  بر مراقبت  ي نوين مبتن  يپرستار

 و  يده بوده و مستلزم مـسلح شـدن بـه دانـش نظـر             يچيپ
 يهـا  برنامـه  يبررس .)2و1( ارآمد است ك ي عمل يهامهارت
 توجـه بـه      و نگـر   كـل ا، بـر آمـوزش مراقبـت        ي دن يپرستار

 مددجو و لحاظ كردن ابعاد   ي و معنو  ي، روان يستي ز يازهاين
 يا در آمـوزش حرفـه     ي فرهنگـ  يستگيمختلف آموزش شا  

نگـر توجـه بـه     لكـ ات مراقبت   ياز ضرور  )4و3(  دارند تأكيد
 بر  يات فرهنگ كه باورها و ادرا   كماران است چرا    يفرهنگ ب 

ــت  يآ فريرو ــد مراقب ــأثيرن ــت ــدي م  Wittig. )5( گذارن

، ي و مـذهب   ي معنـو  ياي فرهنگي را شامل باورهـا     ه  هيطح
ن ي و همچنـ   يي، عوامل خطر از جمله عـادات غـذا        يسالمت

اظهـار  و همكـاران     Calvillo و   )6( دانـد  مي يخود آگاه 
د كه براي ارايه يك مراقبت خوب و مؤثر، پرستاران          ندارمي
 تـأثير د نسبت بـه باورهـاي سـالمتي و بيمـاري بيمـار،          يبا

ها و ساير   ، زبان، ارزش  يهاي مراقبت گيريميممذهب بر تص  
عوامل فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي مـؤثر بـر سـالمت،            

.)7( حساسيت داشته باشند
  

 عوامـل  تـأثير  تحـت  آمـوزش  فعـال  و ايـ پو نديآفر

ــ ــاع و يفرهنگ ــاگون ياجتم ــوده؛ پر گون ــب ردن فاصــله ك
هــاي ننــده، از ضــرورتك تمــار و مراقبــين بي بــيفرهنگــ
 ي از اجزاء اصل   ي بر شايستگي فرهنگ   تأكيد و  است يآموزش

ه كـ  نيـ  ا يبـرا . )9و4،8( باشدي م يبرنامه آموزش پرستار  
، ي جامعه متنـوع فرهنگـ     كيار در   ك يپرستاران بتوانند برا  

 بـر   يد آمـوزش آنـان مبتنـ      يـ ننـد، با  كدا  ي پ ي بهتر يآمادگ
ــد  ــگ باش ــو از ا )10( فرهن ــوارد  ن روي ــواك  يردن محت

رفته شده  ي امري پذ  ي پرستار ي درس يها به برنامه  يفرهنگ
ل ي تـسه  ي بـرا  ي متنوع آموزشـ   ي و از راهبردها   )11( است

مطالعـات  . )12( شوديم فرهنگي استفاده م   ي مفاه يريادگي
ردن عناصـر   كـ دهنده توجه روزافزون نسبت بـه وارد         نشان
و افزايش نياز پرستاران      به برنامه درسي   يت فرهنگ يصالح

ه كـ باشد و هدف آن اسـت        ميبه آموزش مباحث فرهنگي     
 بتوانـد در جهـت   ي فرهنگيستگيسب توان شاكدانشجو با   

 در فـرد، خـانواده و       يمـار ي از ب  يريشگيـ ارتقاء سالمت و پ   
 در مورد   يالزم را پيدا كند و اطالعات ضرور       جامعه، تعامل 

 نـد كسب  كـ مار را   ي ب يتي و قوم  ي، اجتماع يت فرهنگ يوضع

ه يـ  موجـب ارا   ياي آموزش تنـوع فرهنگـ     ه  ه دور )15-13(

مـاران نيـز بـا خـدمات        ي شـده و ب    يمناسب مراقبت فرهنگ  
كننـد و از    تر سـازگاري پيـدا مـي       ه شده آسان  ي ارا يپرستار

  ).16( رنديگشتري مييار رفته بهره بكدرمان به 

 وارد برنامـه درسـي      1966 در سال    يمراقبت فرهنگ 
 گرديـد و در سـال       يليمكن و مقاطع ت   يي مقاطع پا  يپرستار
 )17و4(  منتـشر شـد    ي برنامـه درسـ    ين راهنما ياول،  1917

ــل  ــدف اص ــك آن يه ــرش و ب كم ــعه نگ ــه توس ــ ب نش ي
سه و  يـ و مقا  هاتيها و قوم  ان در خصوص فرهنگ   يدانشجو

 ي بـرا  اي  هلي مختلـف بـه عنـوان وسـ        ياهـ   گل فرهن يتحل
با توجه به   . )19و18(  است ي عموم يتوسعه مراقبت پرستار  

نوآورانه وجـود دارد     ي آموزش يردهاكيرو يه برا ك يضرورت
هـايي در جوامـع شـرقي و در         ن حـال چنـين تـالش      يـ با ا 

ه كـ  يگيري نشده است به طـور     هاي آموزشي هدف   برنامه
Tortumluoglu  آمـوزش    در مـورد برنامـه     و همكاران 

 در  يچ دوره تخصـص   يه هـ  كـ د  ننك ير م كه ذ يك تر يپرستار
ـ      . )20و16( اين مورد وجود ندارد    ن يدر ايران نيز هر چند اول

 يياكــي آمري گــروه مــذهبكيــ توســط يمدرســه پرســتار

دهنـده    نشان ي پرستار ي درس يهاد اما برنامه  يسيس گرد أت
 و )22و21(  اســتيحـداقل توجـه بـه موضـوعات فرهنگـ     

 است يالهأ فرهنگي مسيهاه مراقبتيه ارا كتوان گفت    مي
 مستتر، بـا آن     ي درس يهاق برنامه يان ما از طر   يه دانشجو ك

ــ و همكــاران  يصــالحنــه ين زمي در همــ.شــوند يآشــنا م
 كت افـراد در در    يد اعتقـادات، فرهنـگ و شخـص       نگوي مي
 چـون  ي مستتر مـؤثر اسـت و مـوارد   يها از برنامه درس آن

و  فرهنـگ،  رفتـار،  و ديـ ها، عقاارزش ،ياخالق يهاارزش
 شود يم اد گرفتهي مستتر يدرس برنامه  درياحرفه فرهنگ

ـ داريان م يب Hoodو   Hughesو   )23( متـر از   كه  كـ د  ن
ــشجو15% ــتاري دان ــتاريان پرس ــي دوره پرس  را ي فرهنگ

 يهـاي فرهنگـ    تجـارب كمـي در عرصـه       ي و دارا   گذارنده
  .)24( باشند يم

ه پرسـتار را قـادر      كـ  است   ي دانش ي فرهنگ يپرستار
ا هـ  نه روزانه با آك يار متنوع ي بس ياه  گند تا در فرهن   ك مي

 خـاص   ياهـ   ش رو  را بـه   يار دارد مراقبت پرسـتار    كسر و   

 از يمـ يعظ عنوان بخش به پرستاران. ندك فراهم يفرهنگ

 سـالمت  يارتقـا  سـالمت، در  ستميس يانسان يروين منابع

 يهـا  راه از يكيو نند كيفا ميا را يمهم نقش جامعه، افراد
 و آزمـوده  پرسـتاران  تيـ ترب مطلوب سالمت خدمات هيارا
 يهنگـ  فر يردن محتـوا  ك وارد   است و اين مستلزم    ستهيشا

كـه   با توجـه بـه ايـن      .  است ي پرستار ي درس ياه  هبه برنام 
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 بايـد اطالعـات   ي مراقبت پرسـتار يزير پرستاران در برنامه  
 يتي و قـوم   ي، اجتمـاع  يت فرهنگـ  ي در مورد وضـع    يضرور

داشـته باشـند و    ي از حرفه پرستاريبه عنوان بخشمار را   يب
 تجـارب پرسـتاران از باورهـا و         كت در يـ با توجـه بـه اهم     

ـ        ي فرهنگ ياه  شارز ه يـ از ارا يـ ش ن ي بيمـاران بـه عنـوان پ
 و با توجـه بـه مطالعـات         مطلوب مراقبت مبتني بر فرهنگ    

قـاتي كـه    ي فقدان تحق  نقش مراقبتي پرستاران و    محدود در 
 يبه صورت اختصاصي به بررسي مفهـوم مراقبـت فرهنگـ          

كـه تحقيـق كيفـي بـراي         پرداخته باشند، و با توجه به اين      
ه دانـش مـا در مـورد آن محـدود           كت  موقعيتي مناسب اس  

 ردكيبر رو يمبتن يقيتحق  تاشدند آن پژوهشگران براست 

 يبستر آموزش پرسـتار  پاسخ دهند كه سؤالبه اين  يفيك
 چگونـه   يني تجارب پرستاران بال   براساس بر فرهنگ    يمبتن

 يهـا ق بتـوان چـارچوب    يـ ن طر يـ ا رود از   يانتظار م  است؟
نـه  ين زم يـ  مطلـوب در ا    ي را درباره الگو   يي راهگشا ينظر
ن بخـش همـوار     يـ له در ا  أ حل مـس   يه داده و راه را برا     يارا
  .ردك

  

   روش مطالعه

ل يـ ه بـه روش تحل    ك است   يفيكن مطالعه از نوع     يا
 ييه توانـا  كـ  يننـدگان ك  تكمـشار . محتوا انجام شده اسـت    

 بودنـد  در مطالعـه  تكشر به ليما  ارتباط داشته ويبرقرار

 انتخـاب  ننـده ك تكمـشار  وانعنـ  سب موافقت بهكپس از 

 ياهـ  همـصاحب  ا،ه هداد يآور جمع يبرا ياصل روش .شدند
 حـد  تـا  مـصاحبه  انيـ بـود و جر  ساختار يافتـه  مهين قيعم

 تعامـل  در خـود  بـه  ه خودك  بوديسؤاالت بر يكمت ياديز

  .)25( آمد ميش يپ شونده مصاحبه و گرمصاحبه

 يشفاه آگاهانه تيرضا سبكعد از بن مطالعه يدر ا
 يهـا ه مـصاحبه كـ نيـ  و بعد از انندگانك تكاز شر يتبك و

ز اسـتفاده   ك متمر يد از دو بحث گروه    ي به اتمام رس   يانفراد
 و  ي نظر يريگ با هدف نمونه   ي گروه يهان مصاحبه يا. شد

ـ   هـا و    اعتبـار داده   تـأثير  بـردن بـه نقـاط ابهـام،          يجهت پ
ن يبه هم . ل گرفت كش طبقات ش  ين پردازش و پاال   يهمچن
 بعد از معارفه و صـحبت در مـورد هـدف مـصاحبه،              منظور

نندگان كتكمحقق ابتدا بحث را با سؤاالت باز آغاز و مشار         
ات يـ ننـد و تجرب   كگر صـحبت    يدكيرد تا با    كيق م يرا تشو 

 بحـث   ي روشـن  يگر به بحث بگذارند و بـرا      يدكيخود را با    
 نيـ در روند مصاحبه ضـمن ا     . شدي مطرح م  يت بعد سؤاال

ه تجارب خـود را     كشد  يندگان خواسته م  نكتكه از مشار  ك
ن و  يشيـ  پ ي انفـراد  يهـا ند، در خصوص مصاحبه   يان نما يب

.  به دست آمده به بحث و تبادل نظر پرداخته شـد           يهاداده

  .ديگردياده ميالمات ضبط و سپس پكه ميلك

ه كـ ن صورت بود    يبه ا  ت مصاحبه سؤاالاي از   نمونه
هاي مختلـف، بـا   آيا در فعاليت روزمره كاري خود در بخش 

هاي مختلف مواجـه شـديد؟ مراقبـت از          بيماران با فرهنگ  
داديد؟ ممكن است مواردي    اين بيماران را چگونه انجام مي     

ها را  ها مراقبت كرديد و چگونگي مراقبت از آن       را كه از آن   
ــواملي در چگــونگي ارا  ــد؟ چــه ع ــرايم توضــيح دهي ــب ه ي

هـا بـا    اقبـت از آن   گذار بودند؟ آيا در مر    تأثيرهايتان   مراقبت
را مديريت كرديد؟ سپس     مشكلي مواجه بوديد و چگونه آن     

دار و هاي جهتسؤالكنندگان، هاي مشاركتبراساس پاسخ
 اصلي پژوهش، ارايه    سؤالدهنده مصاحبه در راستاي     عمق
  .شد

 نيب تيموقع و طيشرا به توجه با هر مصاحبه مدت
 قـه عال و فرصـت  بـه  توجـه  بـا . قـه بـود  يدق 75 تـا  25

 معمـوالً  شتريب اطالعات سبك به ازين و نندگانك تكمشار

. شـد  انجـام  مـصاحبه  جلسه ا دوي كي اه نآ از دامك هر با

صـورت   زمـان  هـم  طـور  بـه  اهـ  هداد ليـ تحل و يآور جمع
 يمحتـوا  ليـ روش تحل از مطالعـه  نيـ ا  در.گرفـت  مـي 

ه كـ ن صـورت  يـ بـه ا . )26( اسـت  شـده  استفاده يقرارداد
سب شده با روش    كا، اطالعات   ه  ه داد يورآ زمان با جمع   هم
بالفاصله بعد از ضـبط     . ل شد ي تحل ي قرارداد يز محتوا يآنال

 ابتـدا  ،يمـصاحبه فـرد   ايـ ز كـ هر جلسه بحث گـروه متمر 

 در ور شدن غوطه يبرا متن رركم خواندن با اه هداد ليتحل

سپس متـون   .ديگرد يم آغاز يلك حس كي افتني و هاآن
مشخص و جوهره  ه، عبارات مهمسطر به سطر خوانده شد

ده ي مشابه ادغام گرد   يدهاكد، سپس   يگرد مي يدگذاركآن  
ا ادامـه   هـ   هاهش داد كـ ند  يآه انجام شد، فر   ي اول يبند و دسته 

 ياهـ   هب داد يـ ن ترت يـ افتنـد بـه ا    يافت تا طبقـات ظهـور       ي
 . قرار گرفتندي در طبقه اصليو انتزاع يمفهوم

ـ  يطـوالن  تمـاس  يبرقـرار  بـا  پژوهـشگران  ا ب
در  اطالعـات  هيـ ارا پژوهش، طيمح با و نندگانك تكمشار
جلـب   جهـت  بـه  نندگانك تكشر به طرح اهداف با ارتباط
ضبط  ا،ه  هداد مداوم يبررس ا،ه  همصاحب يط در اه  نآ اعتماد
 از پـس  بالفاصـله  هـا داده ليـ تحل و نمـودن  ادهيـ پ و صدا

 يبـرا  يبعـد  ياهـ   همـصاحب  يبـرا  آن بـازخورد  و مصاحبه
 ها داده يريدپذييتأ .نمودند استفاده اه  هداد تيقبولم شيافزا
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 و نينـاظر  و ننـدگان ك تكمـشار   توسطيبازنگر قيطر از
 يبـرا  .ديـ گرد آزمـون  هـا آن ينظرات اصـالح  از استفاده
 از تـن  چنـد  اريـ در اخت جينتـا  مطالعه يريپذ انتقال يبررس

 از و شـد  گذاشـته  ت نداشتندكشر قيتحق در هك پرستاران

 سهيـ مقا خودشـان  با تجربـه  را جينتا هك شد هخواست آنان

ت آگاهانــه، حفــظ يسب رضــاكــن پــژوهش يــدر ا. نــدينما
 از حـق    ي، محرمانه مانـدن اطالعـات و برخـوردار        ينام يب
 از پژوهش در هـر زمـان، از جملـه مالحظـات             يريگنارهك

  .ديت گرديه رعاك بود ياخالق

  

   هايافته

 ي آموزشـ  ياهمارستاني شاغل در ب   ينيپرستار بال  23
 34ار، متوسـط سـن      ك سال سابقه    5شهر تهران، با حداقل     

 ،ICUاي مختلـف    هـ   ش سال سابقه كار در بخ     23سال و   
CCU           جراحي قلب باز، بخش جراحـي اعـصاب، داخلـي ،

مـاران  ي تجربـه مراقبـت از ب      هكـ قلب، پيوند مغز اسـتخوان      
ل يـ بـا تحل . داشتند تكمشار پژوهش مختلف را داشتند در

 و  كيـ ادمك آ يافكـ  آمـوزش نا   ياه  هطبق ها،داده ياسهيمقا
 بر بستر و    مؤثر يرهاي در صدر متغ   يبازآموز يافكآموزش نا 

ن طبقـات   يـ ا. گرددير م ك ذ ينه آموزش مراقبت فرهنگ   يزم
در ادامه  . اند  ه را در برگرفت   يدام چند طبقه فرع   كدو گانه هر  

د يـ ؤه مكـ  يياهـ  ه از مـصاحب يياهـ   ش و بخ  يبندن طبقه يا
  .)1 جدول شماره( شود ميت آورده ا اسه نآ

هاي مطرح شده    از دغدغه  :كيادمك آ يافكآموزش نا 
در مورد مراقبت فرهنگـي نپـرداختن بـه ايـن موضـوع در              

ثــر كا. باشــد آمــوزش پرســتاري مــيي درســيزيــربرنامــه
در ه كــن مطالعــه معتقــد بودنــد يــننــدگان در اكتكمــشار
مـاران  ي ب  ارتبـاط بـا    ي، چگونگي برقـرار   ي درس يزير برنامه
هاي مختلـف، بخـش مخفـي آمـوزش دوره       فرهنگ يدارا
 مراقبـــت فرهنگـــي در اســـت و ي پرســـتاريارشناســـك

رنگ بوده و به طـور رسـمي بـه آن            كم ي درس يزير برنامه
تفـاوت  ه بـا توجـه بـه        كـ ها معتقدند   آن. شوديپرداخته نم 

، در مجمـوع    اركـ ل پرستار بـا محـل       ي محل تحص  يفرهنگ
 در رشته   يت فرهنگي از مباحث الزام    مقوله فرهنگ و مراقب   

 و خــالي بــودن جــاي ارتبــاط فرهنگــي و پرســتاري اســت
پرستاران . خورديپرستاري فرهنگي در پرستاري به چشم م      

ر كفقدان آموزش مراقبت فرهنگي به صورت واحـد را متـذ          
ا يـ  يادر پرسـتار  كـ شته شدن   ك همچون   ييامدهايشده و پ  

ش آمدن  يگ مردم و پ    با فرهن  ييل عدم آشنا  ي به دل  يدرمان
ل يل عـدم آمـوزش مـسا      ي پرستاران به دل   يل حاد برا  يمسا

ه پرسـتار بعـد از      كـ  يطـور شوند، بـه  يادآور م ي را   يفرهنگ
. شـود يماران م يبار تازه متوجه فرهنگ ب    سفأ ت يبرخوردها

 كار در آموزش    سابقهكنندگاني كه عالوه بر بالين      مشاركت
ينـد  آرهنگـي در فر   را نيز دارند، لحاظ نكردن موضـوعات ف       

آموزش پرستاري را به دليل نداشـتن تـوان علمـي و عـدم              
عـدم  ه  كـ ننـد   كير مـ  كـ  و ذ  شناخت فرهنگ مردم دانسته   

توانمندي دانشجو براي بررسي نياز فرهنگـي بيمـاران بـه           
  .باشدي معلت نگذراندن دروس مربوطه

 سـال آن  20 سال سابقه خدمت كه      24پرستار آقا با    

اصالً هيچي  « :كند كه  ميد چنين بيان    باش مييو   سي در سي 
ه براي فرهنـگ    ك ييزايولي اين چ   ... با ما صحبت نكردند   

 نشده بود   يااينا باشه اصالً تو زمان تحصيل ما بهش اشاره        
، از نظـر    يتي شخـص  يهـا  پيـ ض از ت  يكه مثالً ممكنه مـر    

نجا باشند بعد شـما بايـست چـه         ي اينا ا  يمليتي، از نظر قوم   
گفتنـد  ياگـر مـثالً مـ     .  اصالً به ما نگفتنـد     د اينا رو  ينكار  ك

تونست براي مريضي كه االن مـثالً  شد مييباورش بهتر م  
هـاي    زبانه، فارسي زبانه، عرب زبانه از قـوم و مليـت           كتر

نيـد چگونـه رفـع و       كديگه است چگونه باهاشون برخـورد       
م اينجا  ييآ ميبعد كه   . سفانه به ما نگفتند   أمت. رجوعش كنيد 

شـيم و در     مـي الت اينجـوري مواجـه      كمـش  سـري    كبا ي 
  ».ذاره مي تأثيرض هم يه مقدار يدرمان مر

 سال سابقه كار    18 ساله با    46 پرستار مرد    ياه  هگفت

بخشي هم مربوط بـه     ... « : است ين معن يانگر ا ي ب يبه خوب 
آموزش است اشاره كرديم كه اصـالً مـا آموزشـي در ايـن              

كنم كه اين    فكر مي  ايم كه بخواهيم اجرا كنيم،    زمينه نديده 
بخشي از كوريكولوم مخفي مـا اسـت حـاال ممكـن اسـت         
برخي از ما كه مدل هستند توي كوريكولوم پنهان بيايند و           

ولي به شكل رسمي فكر     . از تجارب خودشان صحبت كنند    
 شـود  مـي كنم در مورد اين موضوع به طور خاص صحبت ن         

 بگيـره   كه بيمار بايد مراقبت اختصاصي     به طور كلي اين   ... 
ا داشته باشيم در همين حد اسـت        ه  شتوجه به باورها و ارز    

كنم بـه آن پرداختـه      كه چقدر جدي است من فكر مي       اين
به خصوص حاال كه بحث     . شود و االن ديگر نياز است      نمي

كنم ضرورت دارد   توريسم پزشكي مطرح است من فكر مي      
مـان بـه ايـن      هـاي آموزشـي   ا يا كوريكولـوم   ه  هدر دانشكد 

وع بپردازيم و در واقع تنوع قومي كه وجـود دارد فكـر       موض
تنوع قـومي چـه در      . كنم مجبوريم به اين موضوع بپردازيم     
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اي ه  شكنم از آن بخ    ميفكر   ... دانشجويان چه در بيماران   
 رنگ است، نه ايـن     مغفول كوريكولوم ما است كه خيلي كم      

كه نيست، بگيم نيـست كـه درسـت نيـست، ولـي خيلـي               
  ».شودو به طور رسمي به آن پرداخته نميرنگ است  كم

ه عالوه بـر آمـوزش در       ككنندگان  يكي از مشاركت  
 :گويدار است، در اين مورد چنين مي      كز مشغول به    ين ن يبال

ها داريم و دو شناسي براي بچه   ما االن فقط دو واحد روان     «
 4 تـا  2واحد به آموزش به بيمار در آموزش بـه بيمـار هـم            

يم كه آقا قبل از آموزش الزم است ابتدا         گساعت همينو مي  
و ايـن خيلـي كـم اسـت و ايـن هنـر              . ارتباط برقرار كنيـد   

پرستاري را نه در تئوري و نه در باليني به پرستارامون يـاد             
دهيم و اگر هم كسي انجام داده اسـت تجربـه و هنـر              نمي

اي را در بـالين     شخصي خودش را به عنوان مربـي، نمونـه        
 دانشجو از او ديـده اسـت و يـاد گرفتـه             انجام داده است و   

اي است يا دانشجو خودش ذاتاً هنري داشته است و مطالعه         
كرده است و بعداً توانسته است پرستار خوبي بشود و اال ما            

ايم و نه االن داريم بـراي       در اين خصوص نه آموزشي ديده     
  ».گذاريما ميه هبچ

 عـدم توجـه بـه آمـوزش         :يبـازآموز  يافكـ آموزش نا 
 يها  مختلف نه تنها در آموزشيهاونگي ارتباط با فرهنگچگ

ز مـورد   يـ  ن ي بـازآموز  يهاه در دوره  ك وجود دارد بل   يدانشگاه
م با يار داشتن مستقكل سريپرستاران به دل. رديگيغفلت قرار م

مردم، لزوم آمـوزش پرسـتاران در مـورد فرهنـگ مـردم بـه               
ردسـت  ردن پرستار با فرهنگ مناطق دو     كخصوص لزوم آشنا    

شناسـي در    قبل از اعـزام، و لـزوم گنجانـدن مباحـث جامعـه            
له مـردم و  يوسـ  ني بازآموزي خواستار هـستند تـا بـد        يها دوره

مـاران  يالت ب كها را بشناسند و نحوه برخورد با مش       فرهنگ آن 
  .ل گرددي مختلف تسهيهاتياز قوم

 :گويد مي سال سابقه كار 15 ساله با  39خانم پرستار   

ش رو  ي فرهنگ يواقعاً به دانشجو بگم باورها    ه،  ك ني ا يول«
 يه دانشجوك نيد به خاطر ا  ين نه شا  كش استخراج   كهم ب 

ار رو نداره يعني ما تـو دروس پرسـتاريمون          كن  يمن توان ا  
ه كـ  يزمـان . سفانه شايد جاي اين قضيه يه مقدار خاليـه        أمت

م بـه   ي داشت يه درس يم  ي بود يارشناسك يخودمون دانشجو 
ه بـه نحـو مناسـب برگـزار         ك، حاال بماند    يشناسنام جامعه 

 باشه و حتي    ين دروس يد يه همچ  ي به نظر من، با    ينشد، ول 
آموزي براي من مربي هم داشته باشـن، بايـد باشـه،            يه باز 

يعني خيلي چيزها رو من هم شايد فراموش كردم، من هم           
هاي مختلف چه عقايد و باورهايي دارنـد        دونم فرهنگ نمي

دونم من هم رو آموزش به دانشجوم،       نمي وقتي كه    بالتبعو  
  ».شايد خيلي خوب نتونم

 ينيار بـال  كـ  سـال    21 ساله با سابقه     42پرستار مرد   
و من برخورد چهره به چهره با مردم دارم پـس            « :ديگو مي

نار هم مـچ بـشه و بـه مـن           كد  يها با  ني تو آموزش، ا   بالتبع
 و  يتيه از نظر قوم   ك رفتم   ييمن زمان طرحم جا   . گفته بشه 
 يه من توش زنـدگ    ك اي  هن تا آسمان با منطق    ي زم يفرهنگ

 يسكـ  ... ردكـ  ميرده بودم باهاشون برخورد داشتم فرق       ك
ـ ين بـود خ   كـ مم. رمجا دارم مـي   كبه من نگفته بود من        يل

اگر آمـوزش داشـتم الاقـل راجـع بـه           . فتهياتفاقات اونجا ب  
ه كـ س به مـن نگفتـه بـود         كچ  يه ...  مختلف يهافرهنگ

ه كـ  باعث شـد     يين عدم آشنا  ي وجود داره و ا    ييازين چ يچن
ه كـ  يدختـر جـوون   ... شته  كـ  من اونجـا     ياراك از هم  يكي

خ حـاال مـن جـوون رو بـه اون منطقـه          ياند به اون شـ     داده
د هـم بـدون    يشـا . فتـه ينـه ب  كها مم   اتفاق يليفرستند خ  مي
 ينم سر عدم آموزش فرهنگـ     كتونم قضاوت    مين. ل بود يدل

  ».به من بود

  

  هاي اصلي و فرعي استخراج شده طبقه -1جدول 

  هاي اصلي و فرعي استخراج شده طبقه

  طبقات اصلي  هاي فرعي طبقه

  يادگيري براساس تجربه

  فرهنگ و سيستم آموزش پرستاري

  تفاوت فرهنگي محل تحصيل با محل كار

  ه واحد مراقبت فرهنگييعدم ارا

  گاهي فرهنگيپيامدهاي نامطلوب ناآ

  آموزش ناكافي آكادميك

  اي مختلفه گمواجهه با فرهن

  عدم شناخت فرهنگ مردم

  آموزش به بيمار و خانواده

  بازآموزيآموزش ناكافي 
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   بحث

نندگان نـشان داد    كتكانات مشار يل ب يه و تحل  يتجز
ده يـ ه بـه پد   كـ انـد   دهي آموزش د  يستميه پرستاران در س   ك

گـر  يد ياز سـو  . متر اشـاره شـده اسـت      ك يمراقبت فرهنگ 
 اسـت   ياز به گونه  يها ن مارستانيستم ب يم بر س  كفرهنگ حا 

 يهـا  بوده و در دورهكيادمك آموزش آ  ك سب يروه دنباله ك
پرداختـه  . مانـد ي مـ يده مغفـول بـاق    يـ ن پد يز ا ي ن يبازآموز

 ي درسـ  يهـا نشدن به موضوع مراقبت فرهنگي در برنامـه       
ننـدگان  كتكهـاي مـشار    از دغدغه  يكيآموزش پرستاري   

ــود ــا.ب ــه ي نت ــاران  Tortumluogluج مطالع در و همك
 ي بـرا  يچ دوره تخصـص   يه هـ  كـ دهـد   يز نشان م  يتركيه ن 

ــ  ــت فرهنگ ــ ارايپوشــش دادن مراقب ــي ــوديه نم . )16( ش

Cuellar    اضافه كردن  هكد  ندار ميز اظهار   ينو همكاران 

هـاي  محتواي صالحيت فرهنگي به برنامه درسي از چالش       
در همـين راسـتا     . )27( باشـد هاي پرسـتاري مـي    دانشكده

 يهـا ه مراقبـت  يـ دهنـد كـه ارا    مطالعات مختلف نشان مي   
 يق برنامه درس  يه از طر  ك است   يالهأ بر فرهنگ مس   يمبتن

شـوند و آمـوزش پرسـتاري ضـرورتاً         يمستتر، با آن آشنا م    
ا آمـاده   ه  گپرستاران را براي مواجهه با بيماران ساير فرهن       

دگان اذعان داشـتند    كننمشاركت. )29و14،23،28( كند مين
كه در دوران تحصيل خـود بـا موضـوع مراقبـت فرهنگـي       

 هـا   آنز بـه    يـ  ن ياركـ انـد و در دوران      آشنايي پيـدا نكـرده    

ا يـ ت  يشـود و لـذا بـه صـالح        ي الزم داده نمـ    يها آموزش
هـاي فرهنگـي دسـت      شايستگي الزم در خصوص مراقبت    

عداد ه ت كدهد  يج مطالعات متعدد نشان م    ي نتا .انددا نكرده يپ

 تجارب ير متخصصان سالمت دارا  ي از پرستاران و سا    يمك
 هـستند و    يان فرهنگـ  يـ ن م ي راجع به عناو   ي آموزش يرسم

 در مــورد ي رســميه تجــارب آموزشــكــ يتعــداد پرســتاران
ــ شاي و داراردهكــافــت ي دريموضــوعات فرهنگــ  يستگي

ــ ــا يفرهنگ ــند، پ ــتيي باش ــه ). 30-32و9( ن اس در مطالع
Wittig ز بر نياز به دانش در خصوص عوامل فرهنگي         ي ن

  .)6(  شده استتأكيد

 

  گيري نتيجه

 در مـورد مراقبـت      كيـ ادمك آ يهانگذراندن آموزش 
ــ ــاظ نيفرهنگ ــ و لح ــردن اك ــوع در دورهي ــان موض  يه
 موجـب برخـورد پرسـتاران بـا         ، و آموزش مـداوم    يبازآموز

 تجربيــات شخــصي براســاسنيازهــاي فرهنگــي بيمــاران 
ه در كــننــدگان معتقــد بودنــد ك تكثــر مــشاركا. شــود مــي
 يمـاران دارا  ي، چگـونگي مراقبـت از ب      ي درسـ  يزيـ ر برنامه
هاي مختلف، بخش مخفي آموزش است و مراقبت        فرهنگ

رنـگ بـوده و بـه طـور       كـم  ي درس يزيرفرهنگي در برنامه  
توجه به آموزش چگـونگي     . شوديرسمي به آن پرداخته نم    

 يريادگيـ  تجربه بـوده و      سبراساها فقط   ارتباط با فرهنگ  
هـا توجـه    ل بـه آن   يه در دوران تحـص    ك ييزهايچ از يليخ
  .رديگ يار صورت مكط يمح شده است درينم

  

   تشكر و قدرداني

كه در انجام اين پژوهش      كسانيوسيله از كليه     بدين
  .شود ميرا ياري نمودند تقدير و قدرداني  ما
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Introduction: Since cultural care is not included in nurses’ retraining and 

continuing education, clinical nurses should deal with the cultural needs of patients 

according to their own personal experiences. While measures to implement cultural 

interventions are unknown, the recognition of cultural factors influencing cultural care 

education is necessary to increase nurses' ability to provide efficient care. The purpose 

of this study was to explore the context of the cultural care education in Iran. 

Methods: Using a qualitative study, 23 clinical nurses with the experience of 

working in practice, were selected using purposive sampling.Semi-structured were 

held for data gathering. A content analysis approach was used to analyze the collected 

data. 

Results: During the data analysis the following themes were developed: 

“inadequate academic training”, and “inadequate retraining”. 

Conclusion: It was believed that in course planning, how to provide care to 

patients with different cultures, was a hidden part of the bachelor’s degree nursing 

program. Nurses learnt how to communicate with others based on their own 

experiences and mostly in the workplace. 
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