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کلید واژهها :بهداشت حرفهای ،سرفصلهای آموزشی ،دانشآموختگان ،نیازهای شغلی
*نویسنده مسؤول :گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
تلفن301-02229111 :

 نمابر301-02229111 :
Email: motallebi_m@kaums.ac.ir

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
مقدمه

یکی از نگرانیها و دغدغههای جدی نظام آموزشی به ویژه
علوم پزشکی ،مسأله عدم تحقق اهداف برنامه آموزشی است

دوره سیزدهم شماره اول

برنامههای درسی مقاطع تحصیلی در هر رشته علمی و به دنبال
آن ،بهبود کیفیت آموزش در تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی معتبر جهان میباشد (.)5

( .)1در عصر جدید هر روز دگرگونیهای اساسی در مراکز

در این راستا ،ارزشیابی پس از فارغالتحصیل شدن و در

آموزش عالی و دانشگاهی روی میدهد ( )5و به همین دلیل

هنگام اشتغال به کار اهمیت زیادی دارد؛ چرا که

برنامهریزان آموزشی باید بکوشند شرایط مناسبی را جهت

دانشآموختگان با نیازهای خود مواجه میشوند و به آسانی

استفاده بهینه از منابع موجود فراهم سازند تا دانشجویان بتوانند

آموزش خود را ارزشیابی خواهند کرد ( .)3بنابراین ،یکی از

دانش و مهارت الزم را برای حرفه آینده خود کسب کنند (.)0

راههای سنجش نهایی برنامههای آموزشی و درسی ،ارزشیابی

اساسیترین قدم برای برنامهریزی آموزشی ،شناسایی و

عملکرد فارغالتحصیالن در محیط کار است ( .)13ارایه

اولویتبندی نیازهای آموزشی و به بیان دیگر ،نیازسنجی است.

خدمات برای تأمین و ارتقای سطح سالمت افراد جامعه توسط

اگر نیازسنجی مبتنی بر واقعیت باشد ،برنامههای آموزشی تنظیم

فارغالتحصیالن ،به میزان تحقق اهداف و برنامههای آموزش

شده بر مبنای این نیازها هم با واقعیت هماهنگ هستند و در

بستگی دارد ( )11و در غیر این صورت ،عالوه بر این که منابع

رفع مشکالت مؤثر خواهند بود (.)9

و امکانات تخصیص داده شده به هدر میرود ،عمر مفید و سن

دانشگاهها بستر اصلی تدارکات و تأمین نیروی انسانی

مناسب آموزش جوانان نیز تلف میشود (.)15-19

کارامد جهت رفع نیازهای جامعه به شمار میروند و

در این زمینه مطالعات مشابهی صورت گرفته است که از آن

دانشگاههای علوم پزشکی به علت حساسیت و اهمیت

جمله میتوان به مطالعه رمضانی و همکاران اشاره کرد .آنها

حرفههای وابسته ،رسالت مهمی در تکامل نقش حرفهای

دریافتند که از دیدگاه فارغالتحصیالن 23/03 ،درصد عدم

فارغالتحصیالن خود بر عهده دارند ( .)2از اینرو ،موظف به

تحقق اهداف آموزشی در دانشکدههای دندانپزشکی شهر

تربیت فارغالتحصیالنی هستند که توانایی ،دانش و مهارت

تهران در سالهای  1053-59وجود داشته است (.)12

کافی برای پیشگیری ،درمان و ارتقای بهداشت جامعه داشته

ادهمی و همکاران در مطالعه خود به بررسی دیدگاه

باشند ( .)2برای اطمینان جهت دستیابی به این هدف ،به

دانشجویان مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در

ارزشیابی و دریافت بازخورد نتایج آموزش از فراگیران،

زمینه کفایت آموزشهای داده شده جهت دستیابی به اهداف

فارغالتحصیالن و گیرندگان مراقبتهای بهداشتی در جامعه نیاز

آموزشی مصوب در بخش زنان و زایمان پرداختند .آنان به این

است (.)7

نتیجه رسیدند که از دیدگاه کارورزان پزشکی ،آموزشهای ارایه

بنابراین ،جهت همگام شدن با روند ارزیابی و دریافت

شده در بخش زنان و زایمان در بیشتر موارد در حیطه اقدامات

بازخورد ،متولیان آموزش ،استادان و پژوهشگران اقدام به

تشخیصی -درمانی و اقدامات ضروری در برخورد با اورژانس

شناسایی نیازهای واقعی و کنونی جوامع بشری و ارزیابی توان

است و تا حدودی با اهداف مصوب مطابقت داشت که البته

نیروهای تعلیم داده شده برای ارایه خدمات تخصصی و

کافی به نظر نمیرسید .بنابراین ،بهبود در ارتقا و کیفیت آموزش

حرفهای نمودند تا با ایجاد تغییرات در برنامههای آموزشی و

در مقطع بالینی از نظر انطباق با اهداف آموزشی و مشابهت این

توجه به نیازهای واقعی جامعه ،زمینه را جهت فراگیری دانش

اهداف با نیازهای در حال تغییر جامعه ضروری میباشد (.)12

و مهارتهای عملی مناسب برای دانشجویان فراهم آورند.

مطالعه مهدیزاده و همکاران بر روی دانشجویان دوره

یکی از اصول اساسی فرایند آموزش ،بازنگری ادواری

کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی نشان داد که نه تنها
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افزودن سرفصلهای جدید به برنامه ضروری است ،بلکه باید

این مطالعه به صورت توصیفی -مقطعی بر روی  22نفر از

بر جنبههای عملی دروس موجود نیز تأکید بیشتری صورت

فارغالتحصیالن رشته بهداشت حرفهای شاغل در منطقه کاشان

گیرد ( .)17پژوهش اجاقی و همکاران در رشته بهداشت

انجام شد .تعداد کل دانشآموختگان شاغل در منطقه مذکور در

خانواده نشان داد که دروس برنامههای آموزشی جاری به طور

زمان انجام مطالعه  32نفر بود که از بین آنان 22 ،نفر با روش

کامل با نیازهای آموزشی دانشجویان در دروس تئوری و عملی

نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .همه افرادی که در زمان

همخوانی و مطابقت ندارد و بازنگری دقیق موضوعات

انجام مطالعه دارای مدارک کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته

آموزشی ضروری به نظر میرسد تا متناسب با نیازهای خدماتی

رشته بهداشت حرفهای بودند و در زمینه بهداشت حرفهای در

جامعه طراحی و تدوین گردد (.)15

منطقه کاشان مشغول به کار بودند ،در نمونهگیری شرکت

نتایج مطالعه قنبری و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی

کردند.

گلستان گویای این مطلب است که کارکردها در قسمتهای

ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساختهای بود که

مختلف آموزشی دانشگاه متناسب با انتظار نیست؛ به گونهای

بر اساس سرفصلهای برنامههای مصوب شورای عالی

که بازتابهای متفاوتی در بین فارغالتحصیالن داشت (.)13

برنامهریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری طراحی شد.

رشد سریع تکنولوژی و ورود مواد شیمیایی جدید در

پرسشنامه از  15سؤال باز و بسته و دو بخش تشکیل شده

عرصه تولید ،موجب شده است تا مشکالت بهداشتی در محیط

بود .در بخش اول سؤاالت دموگرافیک و در بخش دوم

کار با سرعت زیادی تغییر نماید .از اینرو ،برنامههای آموزشی

سؤاالتی در جهت ارزیابی میزان تحقق اهداف آموزشی و

که برای تربیت کارشناسان رشته مهندسی بهداشت حرفهای

ارزیابی دیدگاه فارغالتحصیالن طراحی شد .روایی پرسشنامه

طراحی و اجرا میشود ،باید جوابگوی نیازهای محیط کار

از طریق ارسال برای استادان و صاحبنظران رشتههای

باشد .آخرین تغییر و بازنگری در سرفصل رشته بهداشت

بهداشت حرفهای و آموزش پزشکی و جمعآوری و لحاظ

حرفهای در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در تاریخ

نمودن نظرات آنها در پرسشنامه تأیید گردید .پس از

 1052/5/53و در مقطع کارشناسی پیوسته در تاریخ

شناسایی فارغالتحصیالن و انجام هماهنگیهای الزم،

 1052/15/11صورت گرفت و در حال حاضر بیش از شش

پرسشنامه در اختیار آنان قرار داده شد و راهنماییهای الزم

سال از آخرین بازنگری در برنامه آموزشی این رشته میگذرد.

جهت تکمیل ارایه گردید .دادهها پس از جمعآوری با استفاده

مهمترین مسأله در بازنگری یک برنامه درسی ،نیازهای
جامعه دریافت کننده خدمات است .از آنجایی که بازنگری

از شاخصهای آمار توصیفی در نرمافزار SPSS Inc., ( SPSS

 )Chicago, ILمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سرفصل رشته بهداشت حرفهای و ارزشیابی این رشته در سال

مالحظات اخالقی:

 1039در دستور کار هیأت ممتحنه قرار دارد ،مطالعه حاضر با

همه شرکت کنندگان در مطالعه از اهداف مطالعه و نحوه

هدف بررسی تطبیق محتوای سرفصلهای آموزشی مقطع

طراحی پرسشنامه آگاهی یافتند و داوطلبانه نسبت به تکمیل

کارشناسی رشته بهداشت حرفهای با جنبههای عملکردی مورد

پرسشنامهها اقدام نمودند .همچنین ،همه پرسشنامهها فاقد

انتظار دانشآموختگان شاغل در منطقه کاشان انجام گرفت تا

اسامی شرکت کنندگان بود.

بتوان از نتایج آن در بازنگریهای آینده استفاده نمود.
یافتهها
روش کار

52

دوره سیزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

از  22نفر فارغالتحصیل رشته بهداشت حرفهای شاغل در

سوابق کاری مشارکت کنندگان نشان داد که  03/3درصد آنان

منطقه کاشان با میانگین سنی  03سال 25/2 ،درصد زن و 00/3

زیر  2سال 05/9 ،درصد بین  2-13سال 12/1 ،درصد بین -12

درصد مرد بودند و  0/2جنسیت خود را مشخص نکردند7/1 .

 13سال 0/2 ،بین 12-53سال و  0/2درصد بین  53-52سال

درصد نمونهها مدرک کاردانی 52/5 ،درصد مدرک کارشناسی

سابقه کار داشتند و  19/0درصد سابقه خدمت خود را اعالم

ناپیوسته و  7/1درصد مدرک کارشناسی پیوسته داشتند25/2 .

نکرده بودند .به طور کلی ،میانگین سابقه کاری  2سال و  3ماه

درصد از شرکت کنندگان از دانشگاه علوم پزشکی کاشان و

بود.

 01/2درصد از سایر دانشگاههای سراسر کشور فارغالتحصیل
شده بودند.

درصد فراوانی فارغالتحصیالن رشته بهداشت حرفهای شاغل
در منطقه کاشان بر حسب نظر آنها در مورد میزان کاربرد

از نظر وضعیت شغلی 12/1 ،درصد به صورت ثابت در

محتوای دروس پایه و اختصاصی در شکل  1ارایه شده است.

صنعت 25/3 ،درصد به صورت ارایه خدمات مشاورهای به
صنعت و  52/3درصد در مرکز بهداشت مشغول به کار بودند.
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میزان کاربرد محتوای دروس
شکل  :1درصد فراوانی فارغالتحصیالن رشته بهداشت حرفهای شاغل در منطقه کاشان در مورد میزان کاربرد محتوای دروس پایه و اختصاصی

درصد فراوانی فارغالتحصیالن رشته بهداشت حرفهای

قانون کار و تشکیالت بهداشت حرفهای جزء دروس

شاغل در منطقه کاشان بر حسب نظر آنها در مورد میزان

اختصاصی بودند .مدیریت شامل مدیریت صنعتی جزء دروس

کاربرد محتوای دروس به تفکیک گروههای درسی نیز در شکل

پایه و سیستمهای مدیریت یکپارچه جزء دروس اختصاصی

 5آمده است .کلیات خدمات بهداشتی شامل آموزش بهداشت،

قرار گرفتند.

کلیات محیط زیست و کمکهای اولیه جزء دروس پایه و
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طبق نظرسنجی که از فارغالتحصیالن شاغل به عمل آمد53 ،

دروس اختصاصی است و چون مطابق با نیازهای محیط کاری

درصد آنها معتقد بودند که حذف برخی از دروس پایه مانند

ارایه نمیگردد ،در همان حیطه دانش علمی کاربرد دارد.

برنامهنویسی کامپیوتر ،نقشهکشی ،فیزیک ،شیمی و ...به علت

برخالف آن ،دروس اختصاصی به دلیل این که در محیط کار

غیر کاربردی بودن آنها در محیط کار ،مفید خواهد بود .بیش

بیشتر مورد نیاز است و استادانی که آن را تدریس میکنند با

از  73درصد اعتقاد داشتند که مهمترین نقاط ضعف برنامه

محیط کار آشنایی دارند ،جنبههای عملی بیشتری را مدنظر قرار

آموزشی آنها شامل «پراکندگی بیش از حد واحدهای درسی،

میدهند.

ارایه برخی از دروس مانند کمکهای اولیه به صورت تئوری

مطالعه رمضانی و همکاران به بررسی میزان تحقق اهداف

که بیشتر جنبه عملی داشت و مشابه بودن برخی از

برنامه آموزشی و عوامل مرتبط با آن در دانشکدههای

سرفصلهای دروس در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته»

دندانپزشکی شهر تهران از دیدگاه فارغالتحصیالن سالهای

میباشد .همچنین 33 ،درصد از افراد مورد مطالعه خواستار

 1053-59پرداخت .نتایج تحقیق آنان نشان داد که در 23/0

افزایش جنبههای عملی دروس و خارج شدن از جنبههای

درصد موارد ،عدم تحقق اهداف آموزشی وجود داشت ()12؛

تئوری بودند.

در صورتی که نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که اهداف
برنامه آموزشی تا حد زیادی تحقق یافته است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان میدهد که از بین
دروس ارایه شده ،ارگونومی و ایمنی بیشترین کاربرد از نظر
محتوا و حیطه مهارتهای عملی را دارد .این امر میتواند به
این دلیل باشد که ایمنی و ارگونومی در بطن زندگی هر انسانی
وجود دارد و خواه ناخواه با آن روبهرو میشود .از آنجایی که
انسان و ماشین پیکره صنعت را در همه صنایع تشکیل
میدهند ،ایمنی و ارگونومی دو عامل انکارناپذیر در صنایع به
شمار میروند .رعایت اصول ارگونومی برای ایجاد یک محیط
ایمن باید در عمل به کار گرفته شود.
در بین دروس ارایه شده ،درس مدیریت کمترین کاربرد را
به خود اختصاص داد که شاید به دلیل ضعف سیستم
مدیریتی در ایران باشد که هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا
نکرده است .بعد از مدیریت ،کمترین کاربرد را درس عوامل
شیمیایی داشت که میتوان علت آن را عدم وجود مواد
شیمیایی در همه صنایع دانست.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،دروس پایه در حوزه دانش
علمی و دروس اختصاصی در حوزه مهارت عملی بیشترین
کاربرد را داشتند .به نظر میرسد که دروس پایه اغلب زمینهساز

ادهمی و همکاران به بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع
کارورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه کفایت
آموزشهای داده شده جهت دستیابی به اهداف آموزشی
مصوب در بخش زنان و زایمان پرداختند .یافتههای حاصل از
مطالعه آنها نشان داد که آموزشهای داده شده تا حدودی با
اهداف مصوب همخوانی دارد ،اما کافی به نظر نمیرسد ()12
که با یافتههای مطالعه حاضر مشابهت داشت.
مهدیزاده و همکاران در مطالعهای نیازهای آموزشی و
مهارتهای عملی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته علوم
تشریحی را با توجه به نیازهای جامعه بررسی نمودند .نتایج
بیانگر آن بود که برای بازنگری در برنامه درسی دوره
کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی ،نه تنها افزودن
سرفصلهای جدید ضروری به نظر میرسد ،بلکه باید بر
جنبههای عملی دروس موجود تأکید بیشتری صورت گیرد
( .)17این امر نشان میدهد که بین نیازهای آموزشی و نیازهای
جامعه انطباق وجود ندارد؛ در حالی که این نیازها در مطالعه
حاضر تا حدی با هم مطابقت داشت ،اما کافی نبود.
اجاقی و همکاران بهرهگیری آموزش نظری و عملی از
دیدگاه فارغالتحصیالن مقطع کاردانی رشته بهداشت خانواده را
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در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد مطالعه

میگردد ،در حد متوسط میباشد .حدود  13درصد از آنها در

قرار دادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که دروس برنامههای

حد زیاد و کمتر از  11درصد آنها در حد کم و بسیار کم از

آموزشی جاری به طور کامل با نیازهای آموزشی دانشجویان در

این سرفصل رضایت دارند .از اینرو میتوان نتیجهگیری نمود

دروس تئوری و عملی همخوانی ندارد و آموزش دروس نظری

که محتوای دروس و برنامههای آموزشی مربوط به رشته

نسبت به عملی وضعیت مطلوبتری داشت .بنابراین ،الزم

بهداشت حرفهای با نیازهای شغلی دانشآموختگان این رشته

است موضوعات آموزشی متناسب با نیازهای خدماتی جامعه با

تا حدی تطابق دارد ،اما کافی به نظر نمیرسد .بنابراین ،انجام

بازنگری دقیق طراحی و تدوین گردد ()15؛ در صورتی که در

بازنگری برای بهبود و ارتقای کیفیت برنامه آموزشی و کارایی

مطالعه حاضر دروس عملی نسبت به دروس تئوری از وضعیت

این برنامهها در آینده شغلی کارشناسان پیشنهاد میگردد .این

مطلوبتری برخوردار بود.

اصالحات به ویژه باید در دروس مربوط به عوامل شیمیایی

مطالعه قنبری و همکاران دیدگاه فارغالتحصیالن در

محیط کار و مدیریت انجام شود و جنبههای عملی و کاربردی

خصوص عملکرد نظام آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

این دروس بیشتر گردد .همچنین ،حذف دروس برنامهنویسی

را بررسی نمود .یکی از محورهای پژوهش که به ارزیابی

کامپیوتر و مکانیک جامدات از اولویتهای بازنگری به شمار

رضایت فارغالتحصیالن از مدیریت برنامههای آموزش عالی

میرود.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان پرداخته بود ،نشان داد که نگاه
فارغالتحصیالن مطلوب نیست و با انتظارات آنان همخوانی
ندارد ( .)13در مطالعه حاضر رضایت فارغالتحصیالن شاغل از
برنامههای آموزشی به طور نسبی برآورد شده بود.

سپاسگزاری
بدینوسیله از آقای مهندس صباحی بیدگلی معاون آموزشی
دانشکده بهداشت ،آقای دکتر مروجی معاون بهداشتی دانشگاه

نتیجهگیری:

علوم پزشکی کاشان و آقای غالمعباس اعتمادیپور مسؤول

مطابق با یافتههای مطالعه ،میزان رضایت کلی بیش از 73

واحد بهداشت حرفهای مرکز بهداشت شهرستان کاشان که در

درصد از دانشآموختگان رشته بهداشت حرفهای شاغل در

انجام این پژوهش ما را یاری نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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Background & Objective: Evaluation of curriculum content is one of the main responsibilities of
universities. The graduates’ occupational competency to provide appropriate services to society
depends on the achievement of education goals. This study was carried out to verifying the
compliance of curriculum content of the B.Sc. course in occupational health with performance
aspects expected of graduates working in Kashan, Iran, in 2013.
Methods: This cross-sectional descriptive study was carried out on 56 occupational health course
graduates working in Kashan. The subjects were selected randomly. An author-developed
questionnaire was used to collect data on the performance aspect of the curriculum content of this
course. Data were presented and analyzed using descriptive statistical methods.
Results: The application of the content of specialized courses and foundation courses in the
workplace were high and moderate, respectively. The content of 71.1% of foundation courses and
30.0% of specialized courses were scientific knowledge. Moreover, the content of 15.7% of
foundation courses and 54.5% of specialized courses were practical skills. Ergonomics course had
the highest application in practical skills and the management course had the lowest application in
scientific knowledge. The graduates expressed partial satisfaction with the course curriculum.
Conclusion: The curriculum content of the occupational health course is somewhat consistent with
occupational requirements of its graduates. However, this does not seem sufficient. Regular revision
and modification of the occupational health curriculum in accordance with occupational
requirements of its graduates is necessary.
Key Words: Occupational health, Curriculum, Undergraduates, Occupational requirements
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