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Ocena kompetencji kulturowych  
wśród pracowników ochrony zdrowia

Cultural competence assessment among health care workers
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. na całym świecie obserwuje się wzmożone zjawisko migracji ludności. osiągnięcie wysokiej jakości 
świadczenia usług medycznych osobom pochodzącym z odmiennego kręgu kulturowego jest możliwe tylko wówczas, gdy 
członkowie zespołu terapeutycznego wykazują się posiadaniem podstawowych kompetencji kulturowych. nieznajomość 
różnic kulturowych może spowodować wiele nieporozumień, prowadząc do zmniejszenia zadowolenia odbiorcy, a nawet 
błędów w postępowaniu leczniczym i pielęgnacyjnym. 
Materiał i metody. badaniem objęto 200 pracowników ochrony zdrowia. Do oceny kompetencji kulturowych wykorzystano 
kwestionariusz cross-cultural competence inventory. 
Wyniki. największą zdolność empatii wobec osób odmiennych kulturowo wykazali najmłodsi pracownicy, najniższą zaob-
serwowano w grupie wiekowej 46–50 lat. najbardziej otwarci na nowe doświadczenia byli ankietowani w wieku 21–25 lat, 
najmniej – respondenci w wieku 36–45 lat. kobiety wykazały się wyższym poziom empatii etnokulturowej i otwartością na 
nowe doświadczenia niż mężczyźni. najwyższą zdolnością do rozumienia uczuć osoby odmiennej kulturowo wykazały się 
pielęgniarki; cechują się one również dużą elastycznością poznawczą. 
Wnioski. 1. osoby młode charakteryzują się większą zdolnością do rozumienia uczuć osoby odmiennej kulturowo. 2. kobiety 
charakteryzują się większą kompetencją etnokulturową. 3. pielęgniarki cechuje wysoka zdolność do empatii.
Słowa kluczowe: kompetencje kulturowe, wielokulturowość, empatia etnokulturowa.

Background. all over the world there is an increased migration of the population. bringing high-quality medical 
services to people from a different cultural background is only possible if the treatment team members need to develop basic 
cultural competence. ignorance of cultural differences can cause a lot of confusion, leading to a reduction in customer satisfac-
tion, and even errors in medical treatment and nursing care. 
Material and methods. the study included 200 health care workers. the questionnaire used cross-cultural competence inven-
tory to assess cultural competence. 
Results. the youngest workers had the greatest empathy for people from different cultures, the lowest was in the age group 
46–50 years. the most open to new experiences were those surveyed aged 21–25 years, at least those aged 36–45 years. wom-
en showed a higher level of cultural empathy and openness to new experiences than men. the highest ability to understand 
persons of different cultural feelings was showed by nurses, they are also characterized by high cognitive flexibility.
Conclusions. 1. young people have a greater ability to understand the feelings of those from different cultures. 2. women have 
a greater cultural competence. 3. nurses have a high capacity for empathy.
Key words: cultural competence, multiculturalism, cultural empathy.

Streszczenie

Summary

daryzowaną ankietę cross-cultular competence inventory 
składającą się z 149 pytań, które podzielono na 9 obszarów: 
empatia etnokulturowa, poczucie własnej skuteczności, go-
towość do zaangażowania, otwartość na nowe doświadcze-
nia, uczuciowa samoregulacja, samokontrola, tolerancja na 
niejednoznaczność, niskie zapotrzebowanie na bliskość po-
znawczą oraz elastyczność poznawcza. respondenci odpo-
wiadali na pytania według 6-stopniowej skali likerta. Do oce-
ny statystycznej poszczególnych obszarów zastosowano testy 
Friedmana/anoVa, test u Manna-whitneya/test t-Studenta.

badania przeprowadzono w grupie 200 pracowników 
ochrony zdrowia: pielęgniarek, lekarzy, położnych, reha-
bilitantów, fizjoterapeutów, techników radiologii, ratow-
ników, sanitariuszy, rejestratorek, sekretarek medycznych, 
pracowników obsługi i administracji. najliczniejszą grupę 
respondentów stanowiły osoby w przedziale wiekowym 
21–25 lat (34%), 29% to osoby w wieku 36–45, po 13% to 

Wstęp
nasilające się procesy migracji ludności stawiają nowe 

wyzwania przed systemami opieki medycznej na całym 
świecie. pracownicy ochrony zdrowia są coraz bardziej 
świadomi trudności napotykanych podczas świadczenia 
usług zdrowotnych populacji kulturowo i rasowo zróżni-
cowanej oraz konieczności poszerzania wiedzy i umiejęt-
ności, pozwalających na sprawowanie opieki kompetent-
nej kulturowo. odpowiednie przygotowanie pracowników 
opieki zdrowotnej jest konieczne, aby uniknąć nieporozu-
mień i problemów związanych z nieznajomością różnic 
kulturowych, minimalizować zjawisko szoku kulturowego 
i ograniczać błędy w diagnozowaniu i leczeniu. 

Materiał i metody 
Do oceny kompetencji kulturowych zastosowano stan-
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go otwartości na nowe doświadczenia i elastyczności po-
znawczej – wyniki obu płci różnią się istotnie statystycznie  
(p < 0,05), kobiety charakteryzują się wyższym poziomem 
kompetencji w tym zakresie. 

kompetencje kulturowe mogą się różnić w zależności 
od zajmowanego stanowiska. wśród badanych najliczniej-
szą grupę stanowiły pielęgniarki (58%), badani na pozosta-
łych stanowiskach pracy łącznie stanowili 42% responden-
tów. analiza obszaru dotyczącego empatii etnokulturowej 
i elastyczności poznawczej wykazała, że grupy różniły się 
od siebie wysoce istotnie (p < 0,01), pielęgniarki wykazały 
się większą empatią i elastycznością poznawczą niż po-
zostali. istotną statystycznie różnicę stwierdzono również 
w przypadku gotowości do zaangażowania się i otwartości 
na nowe doświadczenia, pielęgniarki wykazały się więk-
szym zaangażowaniem i otwartością w relacjach z pacjen-
tem odmiennym kulturowo niż pozostali badani. 

Dyskusja
posiadanie kompetencji kulturowych przez pracowni-

ków szpitali jest niezwykle istotną wartością, przekłada-
jącą się na ocenę jakości świadczonych przez nich usług 
zdrowotnych. kultura i więzi społeczne stanowią elemen-
ty wpływające na podejmowanie zachowań zdrowotnych 
[1]. w badaniach przeprowadzonych w genewie lekarze 
i studenci medycyny oceniali swoje umiejętności medyczne 
i kompetencje w komunikacji interkulturowej. te pierwsze 
zostały ocenione przez badanych bardzo wysoko, drugie 
natomiast – bardzo nisko. w badaniu tym, podobnie jak 
w badaniach własnych, zaobserwowano dużo wyższy wy-
nik w zakresie kompetencji kulturowych wśród kobiet [2]. 
analizując rezultaty ankietyzacji własnej oraz badań prze-
prowadzonych w Szwajcarii, zaobserwowano, że lekarze 
nie wykazywali wysokich kompetencji kulturowych; lepsze 
wyniki zaobserwowano wśród pielęgniarek. w badaniu 
własnym pielęgniarki wykazywały gotowość do zaanga-
żowania się, otwartość na nowe doświadczenia i empatię 
etnokulturową znacznie częściej niż pozostali pracownicy 
ochrony zdrowia. w Santa clara Medical center w uSa 
przebadano 111 pielęgniarek. respondentów zapytano 
o kręgi etniczne, kulturowe i społeczne, z jakich wywodzili 
się ich pacjenci. pielęgniarki wykazały się rzetelną wiedzą 
na temat swoich pacjentów, dokładnie określały pochodze-
nie chorych. poza grupami etnicznymi, określały grupy re-
ligijne, orientację seksualną i klasę społeczną. aż 77 % de-
klarowało potrzebę kształcenia w zakresie kulturowości [3].

Wnioski
1. osoby młode cechują się większą zdolnością do ro-

zumienia uczuć pacjentów odmiennych kulturowo, 
a ponadto są bardziej otwarte na nowe doświadczenia.

2. płeć badanych pracowników ochrony zdrowia wpły-
wa na poziom kompetencji kulturowych. kobiety cha-
rakteryzują się większą otwartością na nowe doświad-
czenia i kompetencją etnokulturową. 

3. pielęgniarki charakteryzowały się wyższą zdolnością 
do rozumienia uczuć osoby odmiennej kulturowo niż 
pozostali pracownicy ochrony zdrowia.

badani od 26 do 45 i powyżej 50 lat, 11% w przedziale wie-
kowym 46–50 lat. ogromną większość wśród responden-
tów stanowiły kobiety – 78% badanych; 58% respondentów 
stanowiły pielęgniarki, 8% lekarze.

Tabela 1. Wyniki analizowanych obszarów kompetencji kul-
turowych w zależności od zmiennych

Obszar

Wiek Płeć Zajmowane 
stanowisko

Test Kruskala-
-Wallisa/
ANOVA

Test U Man-
na-Whitneya/
test t-Stu-
denta

Test U Man-
na-Whitneya/
test t-Stu-
denta

empatia etno-
kulturowa

0,0460
0,0598

0,0061
0,0040

0,0002
0,0002

poczucie 
własnej sku-
teczności

0,2934
0,1518

0,2541
0,3428

0,7411
0,9583

gotowość do 
zaangażowa-
nia się

0,9472
0,8939

0,3984
0,4368

0,0025
0,0046

otwartość 
na nowe do-
świadczenia

0,0611
0,0377

0,0252
0,0402

0,0065
0,0128

uczuciowa 
samoregu-
lacja

0,7582
0,7067

0,9478
0,8668

0,4336
0,5200

Samokontrola 0,6757
0,5915

0,9183
0,8074

0,4581
0,5352

tolerancja 
na niejedno-
znaczność

0,3058
0,4086

0,0859
0,0761

0,0199
0,0082

niskie zapo-
trzebowanie 
na bliskość 
poznawczą

0,0299
0,0225

0,0405
0,0320

< 0,0001
0,0001

elastyczność 
poznawcza

0,2082
0,1834

0,0314
0,0234

0,0009
0,0021

Wyniki
Dokonano analizy wybranych obszarów kompetencji 

kulturowych w zależności od wieku. zauważono istotną  
(p = 0,0460) różnicę wyników w przypadku empatii etno-
kulturowej. wykazano, że największą zdolność do rozu-
mienia osoby odmiennej kulturowo posiadają najmłodsi 
pracownicy ochrony zdrowia, natomiast najniższy poziom 
empatii występował w grupie wiekowej 46–50 lat. z badań 
wynika także, że najbardziej otwarci na nowe doświad-
czenia są najmłodsi badani (21–25 lat), natomiast najmniej  
– respondenci w wieku 36–45 lat.

kolejną zmienną, na podstawie której dokonano analizy 
kompetencji kulturowych pracowników ochrony zdrowia, 
była płeć. wyniki kobiet i mężczyzn różniły się od siebie 
wysoce istotnie statystycznie (p < 0,01) odnośnie do em-
patii etnokulturowej. kobiety miały wyższy poziom empatii 
niż mężczyźni. podobnie w przypadku obszaru dotyczące-
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