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الف ) مقدهم :
فرهنگ مجموعه اي از كنش هاست كه به واسطه آن ها معاني در قالب يك گروه توليد و مبادله ميشود .اگر چه
در ابتدا جنبههاي مشخصتر و ملبوستر مثل زبان ،مذهب و آداب و رسوم به عنوان تشكيل دهنده فرهنگ در نظر
گرفته شد .ولي بتدريج ارزش ها  ،هنجارها ،علموهنر ،تكنولوژي و اقتصاد نيز به حيطه عناصر تشكيل دهنده فرهنگ
اضافه شدند.
عالوه بر فرهنگ كلي حاكم بر جامعه ،طبقات ،قشرها و گروههاي مختلف جامعه نيز داراي فرهنگ ويژه خود
هستند ،كه خرده فرهنگ خوانده ميشود .خرده فرهنگ بر مجموعهاي از ارزشها ،سلوكها ،شيوه هاي رفتار و طرز
زندگي يك گروه اجتماعي كه از فرهنگ مسلط جامعه مفروض ،متمايز ولي با آن مرتبط است اطالق ميشود .در
كاركردهاي خرده فرهنگها ،ميتوان گفت خرده فرهنگها نشانه مبارزه گروههاي جامعه براي كسب مشروعيت نسبت به
رفتار و شيوه هاي زندگي خود در برابر زمينه هايي است كه فرهنگ مسلط و عمومي جامعه ارائه ميدهد .خرده فرهنگها
بسته اجتماعي و نمادين را فراهم ميسازند وتا هويت جمعي و عزت جمعي و عزت نفس فردي وابسته به خود را تقويت
كند.در هر جامعهاي اقوام و اقليت هاي مختلف قومي از مهمترين خرده فرهنگهاي آن جامعهاند .به دليل پهناوري ايران
و رواج خرده فرهنگ هاي گوناگون در اين كشور پهناور گاهي به آدابي برميخوريم كه فقط ويژه آن منطقه است .ايران
سرزمين تنوع هاست و به لحاظ موقعيت جغرافيايي و حدود و ثغور امپراطوري ايران و حضور فارسها ،قشقائيها ،كردها،
لرها ،اعراب ،تركمنها ،آذريها  ،بختــياري ها  ،بلوچ ها و ارامنه با دارا بـودن  02تا  02زبـان و0222گويش ،پديده
ملتي بوجود آمده است كه با هويت رسمي و وحدت ملي در چهارچوب ايران امروزي زندگي ميكنند.
امروزه بخش قابل توجهي از مردم براي بهتر شدن وضعيت خود و فرزندانشان و امكان پيشرفت براي آنان معموال از
وطن خويش به مناطقي ديگر مهاجرت ميكنند .و يا عده اي بدليل تعهدات شغلي و يا قانوني مجبور به مهاجرت از
زادگاه خود به محيطي غير از فرهنگ خود هستند لذا در روند مهاجرت به جامعه جديد با فشار مالي ،سيستم حمايت
رواني اجتماعي و مشكالتي در روابط شخصي و سازگاري روبرو ميشوند .و در اين سازگاري مهمترين فشارها در زمينه
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موضوعاتي مانند تفاوت در زبان ،آداب ،رسوم متفاوت و هنجارهاي بومي آنان ميباشد .به لحاظ نظري فرهنگ يكي از
مهمترين عوامل تعيين كننده تمامي رفتارها است و بنابراين به همان اندازه كه انگارههاي فرهنگي متفاوتي در رفتار
بهنجار مييابيم بايستي در انتظار يافتن تفاوتهاي فرهنگي خاص در رفتارهاي نابهنجار هم باشيم .لذا در بحث فرهنگ
پذيري مهاجران در جامعه مقصد ،بايد بعد فرا ساختاري فرهنگ يعني آگاهي فرهنگي و وفاداري قومي مورد توجه و
تاكيد قرار گيرد.در حال حاضر ما ميزبان ميليونها مهاجر از افغانستان ،عراق ،پاكستان  ،سوريه و ساير كشورهاي جهان
هستيم كه در بين مردم زندگي ميكنند ،تعداد  022هزار دانش آموز خارجي در مدارس كشور مشغول تحصيل هستند ،
يك ميليون نفر از اتباع خارجي مقيم ايران در طرح بيمه سالمت هستند و خدمات بهداشتي و سالمت دريافت ميكنند ،
 02هزار طلبه خارجي و بيش ا ز  11هزار دانشجو افغاني در مراكز آموزش عالي به تحصيل اشتغال دارند  .و در سال 40
حدود  022هزار كودك افغاني بر عليه سرخك واكسينه شده است.با وجود مهاجران از كشورهاي مختلف و بدليل
مهاجرت هاي روستا به شهر و جابجايي ساكنين و افزايش پديده شهرنشيني انتظار ميرود با ديدگاه اكولوژيكي و با
نابسامانيهاي شخصيتي و اجتماعي و مشكالت رواني فزاينده اي روبرو باشيم كه در محيطهاي شهري تامين و حفظ
سالمت رواني و فيزيكي را با چالشهاي جدي مواجه سازد و ايمني فرهنگي در ارائه خدمات سالمت را مورد تهديد قرار
دهد ،مردم ايران با به رسميت شناختن موضوع تنوع فرهنگي و آشنايي كامل با يگديگر مزيت هاي خود را به اشتراك
گذاشته اند ،اما ميبايست ضمن به رسميت شناختن موضوع تنوع فرهنگي و توجه به واقعيت و ذات تنوع فرهنگي
همگرايي فرهنگي تقويت و از تبديل رقابت فرهنگي به خصومت وكدروت بطور جدي جلوگيري شود  .بدين منظور
براي حل مشكالت احتمالي و تحميلي از سوي بيگانگان ،فرزندان خود را ترغيب كنيم تا با فرهنگها و اقــــــوام
مختلف آشنا شوند و با تكيه بر اقوام و تنوع فرهنگي تاريخي طوالني و بهره گيري از اين مزيت در حفظ هويت فرهنگ
اسالمي ايراني خود تالش شود .
در بحث كلي ،ايمني فرهنگي نيز مولفه جنگ نرم فرهنگي بسيار مهم است  .جنگ نرم فرهنگي ،فرآيندي پيچيده،
طوالني و آرام است .كه طي آن مكانيستم هاي دفاع فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي جامعه مورد هدف قرار گيرد .و حتي با
استفاده از ظرفيتهاي داخلي كشور هدف و حوزه تمدني آن اقدام به ايجاد اختالف و درگيري مينمايند ،علت اصلي اينكه
عموم افراد ميبايست با جنگ نرم و عرصه هاي آن آشنا شوند آن است كه هنوز بسياري يا جنگ نرم را نميشناسند و
يا آنرا باور ندارند ،كه ا ين موضوع اساس خطر اوليه و نقطه ضعف مادر جنگ نرم ميباشد .ايمني يا مصونيت فرهنگي
) (cultural safetyبه معناي ارائه مراقبت موثر به افرادي با فرهنگهاي متفاوت است .اين مفهوم با التفات و تاكيد
بر باورها ،ارزشها و ترجيحات ،تجربيات شخصي و هويت فرهنگي بيماران يا گيرندگان خدمت رويكردي فرهنگي تر و
مشاركتي تر از نظام خدمات بهداشتي درماني ارائه ميدهد .مفهوم "فرهنگ" در ايمني فرهنگي صرفا اشاره به قوم و
نژاد و زبان ندارد .بلكه در معناي وسيع آن در برگيرنده سن ،جنس ،نژاد و قوميت  ،طبقه اجتماعي ،منزلت اقتصادي و
اجتماعي ،و جايگاه سياسي افراد است  .ايمني فرهنگي " فرهنگ" را به عنوان يك " حق انساني " و عاملي اثر گذار
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بر ارتقا سالمت و رفتارهاي جستجوي سالمت مطرح ميكند .ايمني فرهنگي بر آيند و خروجي روندي است كه در آن
ارائه دهندگان خدمات و مراقبتها پس از كسب آگاهي فرهنگي ،درباره گيرندگان خدمات سالمت به حساسيت فرهنگي
ميرسند و اين حساسيت را در قالب ارائه مراقبت شايسته فرهنگي ) (cultural competenceبروز ميدهند .اين
فرآيند كيفيت ارائه خدمات و مراقبتها را ارتقا داده و در نهايت نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني را به نظامي پايدار
بدل ميكند .به اين دليل در اكثر جوامع توسعه يافته و با نظام سالمت مترقي و چند فرهنگي ،برنامه هاي جامعي براي
ادغام رويكرد ايمني فرهنگي در نظام بهداشتي و صيانت از ايمني و مالحظات و ارزشهاي فرهنگي گيرندگان خدمات
بهداشتي درماني وجود دارد ،با وجود اين و به رغم تصريحات ديني و حرفه اي در كشور و ماهيت چند فرهنگي جامعه
ايران ،به نظر ميرسد بعضا" امكان همكاري  ،مشاركت و محافظت و تكريم كامل بيمار و هويت او در مراقبتها مورد
تهديد بوده و ارائه خدمات و مراقبتهاي منطبق با فرهنگ بيمار در محيط ها و مراكز آموزشي درماني كشور همچنان با
چالشهايي روبرو است .
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران بدليل اهميت و بنا به وظيفه سازماني خود در جهت حمايت
طلبي و ايجاد همدلي و هماهنگي و تقويت همكاريهاي بين بخشي نهادهاو سازمانهاي ارائه دهنده خدمات سالمت،
موضوع "ايمني فرهنگي در سالمت و ارائه خدمات و بهداشتي درماني " را در دستور كار پنجاه و يكمين جلسه شوراي
آينده نگاري و نظريه پردازي سالمت قرار داد.
اين نشست ساعت  8صبح روز پنجشنبه  ، 49/0/01با حضور رياست محترم فرهنگستان  ،مسئولين و فرهيختگان
علمي مرتبط با ايمني فرهنگي و نظام ارائه خدمات سالمت كشور ،روساي محترم گروههاي علمي و اعضاي گروه
علمي سالمت اجتماعي و اعضاي شوراي آيندهنگاري و نظريه پردازي سالمت در محل سالن اجتماعات فرهنگستان
تشكيل و پس از ارائه سخنراني توسط دو تن از استادان دانشگاه جناب آقاي دكتر ودادهير وآقاي دكتر نگارنده تا
ساعت 11:19به بحث پرداختند.
ب) موضوع :
ايمني فرهنگي در سالمت و ارائه خدمات و بهداشتي درماني
ج) محوراهي اصلي مورد بحث :
 .1تصريحات ديني و فرهنگي و حاكميتي درباره ايمني فرهنگي در سالمت
 .0تحوالت و تجربيات جهاني درباره ايمني فرهنگي و تأمين آن در سالمت و جنبش جديد بهداشت عمومي
 .0ايران يك موزائيك فرهنگي تمام عيار با ماهيتي چند فرهنگي ( تنوع فرهنگي در مقام يك فرصت)
0

د)چالشهاي اصلي:
 .1به رغم زمينه هاي فرهنگي و تصريحات و ظرفيتهاي موجود ،و ميزباني يكي از بزرگترين و طوالنيترين
جمعيتهاي پناهندگي در دنيا ،موانع و مشكالت جدي در بحث تامين ايمني فرهنگي در نظام ارائه خدمت و
مراقبتهاي بهداشتي درماني كشور وجود دارد.
 .0تنوع فرهنگي يك شمشيردو لبه است ،اگر به درستي مورد توجه قرار گيرد ميتواند به پايداري و آسايش
اجتماعي عمومي منجر شود ،در غير اينصورت ميتواند مانعي براي ارائه خدمات مناسب باشد .در
حال حاضر نداشتن صالحيت و آگاهي فرهنگي كافي و نبود مهارت الزم درباره چگونگي مواجهه صحيح و
موثر با باورها و ارزشهاي فرهنگي گوناگون مردم عاملي است كه موجب برقرار نشدن ارتباط و تعامل الزم
بين ارائه دهنده و گيرندگان خدمات ميشود.
 .0در فضاي كنوني ،بيماران در كنار ترس از مرگ و بيماري با عوامل فشار نظير غريبه بودن با گروه درمان ،
اجبار در پيروي از دستورات پزشك و پرستار ،بي اطالعي از روند درمان و ترس از پرسش  ،مكان نامانوس
بيمارستان و فرهنگ حاكم بر آن روبرو هستند .و در مواردي نه تنها ارزشها ،باورها و هويت بيمار در اتخاذ
تصميمات مرتبط با وي در نظر گرفته نميشود بلكه فضاي حاكم بر مراكز درماني به نوعي سعي در القاي
افكار و عقايد خود بر بيماران دارد.
 .0يك سويهنگري ( ،گروه درمانگر تمام شرايط را از زاويه ديد خود نگاه ميكنند) و بي توجهي به جلب رضايت
بيمار ،آگاه نكردن بيمار از تمام جزئيات مرتبط با بيماري و پيامدهاي متحمل آن و بيتوجهي به تاثير
مشاركت بيمار در فرآيند درمان از چالشهاي جدي مراكز درماني كشور است.
 .9ظهور و گسترش چشمگير الگوهاي اجتماعي و فرهنگي و بكارگيري و بسط آنها در مداخله ها و در برنامه
هاي سالمت و درمان و كم توجهي به تصريحات ديني و فرهنگي و حاكميت و سياستهاي سالمت ،فعاليت
هاي پزشكي درماني جامعه را با مشكل اساسي روبرو ميكند.
 .0بدليل تهاجم و تسلط فرهنگ غرب و تحميل آنها با ترفندهاي مختلف مثل جهاني سازي وتاثير گذاري بر
محققان ،مدرسان و ارائه دهندگان خدمات سالمتي رفتارها و باورهاي غلط در حوزه پزشكي در حال گسترش
است.
 .0نظام آموزش بهداشت و درمان كشور در آموزش و تربيت نيروي انساني واجد مولفههاي آگاهي فرهنگي،
حساسيت فرهنگي ،قابليت  ،مصونيت و تواضع فرهنگي كارآمدي كامل را ندارد.
 .8برخي برنامه هاي مرتبط با ارتقاء مصونيت فرهنگي داراي مصوبات قانوني مثل طرح انطباق معطل مانده و يا
به كندي در جريان هستند.
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 .4تربيت و بكارگيري نيروي انساني بومي ،سطح بندي و نظام ارجاع و نگراني و عدم احساس امنيت كامل
خانمها بعلت حضور كاركنان غير همجنس در مراكز تشخيصي و درمان.
 .12تبديل تدريجي برخي رفتارها و واكنشهاي اجتماعي تهديد كننده سالمت به فرهنگ مثل كشيدن قليان
اعمال جراحي زيبايي و خدمات القاي پزشكي.
 .11عدم سياست گذاري ،برنامه ريزي و اهتمام محققان و دانشمندان مسلمان جهان و ايران براي رهايي از
وابستگي كامل به متون غربي و توليد و انتشار متون و محتواي معرفي كننده فرهنگ اسالمي و ايراني به
جهانيان.
پيشنهادات كلي:


در جوامع چند فرهنگي مانند ايران تربيت نيروهايي با قابليت ميان فرهنگي كه با ارزشها ،باورها ،معاني
فرهنگي و كردارهاي مردم حائز اهميت است .بنابراين در انتخاب ،آموزش و توزيع نيروي انساني بايد به گونه
اي باشد تا با شناخت مردم و معاني فرهنگي و زيست جهاني آنها ،مراقبتها و خدمات به شكلي ارائه شود كه
مورد قبول مردم است .



برپايي ،تامين  ،تضمين و ادغام ايمني فرهنگي در نظام ارائه خدمات بهداشتي ميتواند سهمي اساسي در ارتقا
كيفيت خدمات ،كاهش بار بيماريها و ارتقا سالمت و آسايش اجتماعي و ذهني



شهروندان فراهم كند .بنابراين بايد برنامه هاي جامعي براي ادغام رويكرد ايمني فرهنگي در نظام بهداشتي و
صيانت از ايمني و مالحظات و ارزشهاي فرهنگي گيرندگان خدمات بهداشتي برقرار و توسعه يابد.



براي جوابگوي نياز و انتظارات مردم و از ميان بردن تضاد فرهنگي و افزايش اعتماد مددجو و مراقبت كننده
توصيه ميشود .تعليم دهندگان توانمندسازي فرهنگي برخاسته از گروههاي تنوع فرهگي كشور و با تجربيات
بين فرهنگي و بين المللي در برنامه آموزش دانشجويان و ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درمان مشاركت
كنند.



فرهنگ يكي از مهمترين عوال تعيين كننده تمامي رفتارها است ،بنابراين به همان اندازه كه انگاره هاي
فرهنگي متفاوتي در رفتار بهنجار مييابيم ،بايستي در انتظار يافتن تفاوتهاي فرهنگي خاص در رفتارهاي
نابهنجار باشيم .در حال حاضر با ورود و خروج و حضور طوالني مهاجران در كشور هستيم  ،بنابراين مسئولين
فرهنگي و ايمني فرهنگي در ارائه خدمات بهداشت و درمان بايد با توجه به آگاهي فرهنگي و وفاداري قومي و
فرهنگ پذيري مهاجران را مورد توجه و تاكيد قرار دهند.

 ايمني فرهنگي" فرهنگ" را به عنوان "يك حق انساني " و عامل اثر گذار بر ارتقا سالمت و رفتارهاي
جستجوي سالمت مطرح ميكند .ايران به عنوان كشوري پيشرو با نظام مترقي و چند فرهنگي و داراي
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عملكرد موفق در سالمت مردم ،الزم است بطور ويژه برنامه هاي جامعي براي ادغام رويكرد ايمني فرهنگي
در ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور و صيانت از ايمني و مالحظات و ارزشهاي فرهنگي گيرندگان خدمات
برقرار كند مراقبتهاي سالمت منطبق با فرهنگ بيمار را در محيطهاي آموزشي و درماني توسعه دهد.
 مقام معظم رهبري ،دربند  10سياستهاي كلي سالمت ابالغي در بهار  ،1040سياستها ،راهبردها و نكات بسيار
مهمي براي سالمت مردم و جامعه را فرا روي مسئولين كشور قرار دادند .ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي ،
بهداشت ،درماني و توانبخشي سالمت مبتني بر اصول و ارزشهاي انساني – اسالمي و نهادينه سازي آن در
جامعه و آگاه سازي مردم از حقوق و مسئوليتهاي اجتماعي خود و استفاده از محيطهاي ارائه مراقبتهاي
سالمت براي رشد معنويت و اخالق اسالمي در جامعه و ارتقا سالمت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي
اسالمي – ايراني  ،تحكيم بنيان خانواده  ،رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي  ،ترويج آموزش
هاي اخالقي و معنوي و ارتقاء شاخصهاي سالمت روان بخشي از آن سياستها است .كه اگر كشور به آن عمل
كند بطور حتم در بعد سالمت  ،آموزش علوم پزشكي  ،پژوهش و عرضه خدمات تحول عظيمي ايجاد ميشود
بنابراين اهتمام متوليان سالمت در اجراي سياستهاي كلي سالمت راهبرد اساسي و اقدام عملي ارزشمند در
تحقق اهداف ايمني فرهنگي در ارائه خدمات بهداشتي – درماني خواهد بود.
 اجراي عادالنه در انتخاب  ،آموزش و بكارگيري نيروي انساني از طريق اجراي كامل تربيت  02درصد نيروي
انساني از مناطق محروم و بومي و انجام تعهدات خدمت در آن منطقه براي تحكيم ارتباط گيرندگان و ارائه
دهندگان بهداشتي درماني و ارتقاء ايمي فرهنگي
 باتوجه به امكانات و منابع انساني و مالي كشور پيشنهاد ميشود طرحها و برنامه هاي تاثيرگذار بر ايمني
فرهنگي متوقف شده ويا كند ،مثل طرح توسعه بيمارستانهاي تخصصي زنان دوباره برقرار و حداقل در هر
استان يك بيمارتسان تخصصي براي خانمها فعال شود.
 محققان و مدرسان پايه اصلي و فرماندهان دفاع و توسعه فرهنگ جامعه و كاهش و حذف وابستگي به
الگوهاي غربي هستند  .بنابراين مسئولين كشوري بايد براي تحكيم و ارتقاء باورهاي ديني و مباني فرهنگي و
اسالمي توانايي تربيت دانشجويان سياست گذاري و برنامههاي آموزشي موجود را بازنگري و اصالح و عملي
نمايند .تا خود و دانشجويان تحت آموزش در برخورد با مسايل ظريف انساني و فرهنگي دچار سردرگمي و پناه
آوردن به حركات احساسي القايي غرب نشوند.
 الزم است  ،مديريت عالي پژوهش كشور با تمركز بر تحقيقات كاربردي فرهنگي و تمركز بر تحقيقات
محوري ايمني فرهنگي در ارائه خدمات در دانشگاهها و مراكز تحقيقات سالمت نيازها و اولويتهاي تحقيقاتي
در اين رابطه را تعيين و انجام پژوهشهاي مربوط به پيوستها ي فرهنگي برنامه هاي سالمت را بطور ساختار
محور عملياتي نمايد.
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 مبارزه با خرافات و اقدامات تهديد كننده سالمت از وظايف و رسالت ارائه دهندگان خدمات بهداشتي درماني
ميباشد .بنابراني ضمن احترام گذاشتن به اعتقاداتمردم الزم است سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي سالمت
بگونه اي هدايت شود كه بطور ساختار يافته از ورود رفتاراها و باورهاي غلط به فرهنگ حوزه سالمت
جلوگيري و براي تقويت رفتارهاي صحيحراهبردهاي فراگير ارتقاء آموزش ،سواد سالمت و اوانمندي افراد در
سطح گسترده اقدام شود.
 در بخش بهداشت كشور براي ايجاد اعتماد متقابل گيرندگان و ارائه دهندگان خدمات سالمت تجربه مناسبي
وجود دارد توصيه ميشـود با استقـرا و بكارگـيري آن تجـربيات براي برداشتــن
ديوارهاي بي اعتمادي موجود بين بيمار و ارائه دهنده خدمات و ايجاد مشاركت و تحقق حقوق بيمار براي
دريافت مراقبتهاي موثر اقدام كنيم.
 براي ارتقا فرهنگ عامه ،سواد سالمت و ايمني فرهنگي در ارئه خدمات بهداشتي – درماني رسانه ها نقش
بسيار موثري دارند  ،لذا براي تحقق اين مهم الزم است بخش بهداشت و رسانههاي عمومي به ويژه صدا
وسيما سازمانها و نهادهاي مرتبط در قالب يك كميته مشترك برنامهريزي و اقدام نمايند.
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