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   چكيده
 شناسايي در رشته اين دانشجويان ديدگاه از اي حرفه بهداشت چالش هاي آموزشي و پژوهشي ررسيب :هدف و زمينه
 اين. است فراواني اهميت داراي زند، مي رقم را رشته اين آينده كه موجود تهديدهاي و ها فرصت ، قوت و ضعف نقاط

 "رشته ايناز ديدگاه دانشجويان  اي حرفه بهداشتپژوهشي  –مهمترين چالشهاي آموزشي  تعيين" هدف با مطالعه
  .است گرفته صورت
دانشگاه علوم پزشكي كشور بوده كه  12محيط پژوهش .باشد مي توصيفي  - مقطعي نوع از مطالعه اين :بررسي روش

دانشجوي رشته بهداشت حرفه اي مقطع كارشناسي و  324تعداد نمونه نيز تعداد . به روش خوشه اي انتخاب شدند
 كاي هاي آزمون و SPSS افزار نرم از استفاده با كه بوده پرسشنامه اطالعات ابزار گردآوري.كارشناسي به باال مي باشد

  .است گرفته قرار وتحليل تجزيه مورد دو
 غير و اجرايي كار در كاربرد عدم" را آموزشي هاي سرفصل به عالقه عدم علت %50.44دانشجويان، ديدگاه از :ها يافته

 ،" كنوني صورت به دوره نبودن مفيد" را كارآموزي از استفاده و حضور عدم علت %41 ،"سرفصل بودن ملموس
 "مالي حمايت عدم" را پژوهش اصلي مانع و "كار اساتيد،محيط" را آموزش و يادگيري در عامل موثرين ، 40.08%

  .شد بيان) %27.88( "آزمايشگاهي امكانات كمبود"و %)38.26(
 محيط در آنچه و روز هاي نياز با آموزشي محتويات نمودن هماهنگ و فعلي آموزشي نظام بازنگري :گيري نتيجه و بحث
 رفع و ها نياز بندي اولويت و هدفمند نيز و پژوهشي آموزشي خدمات ارائه نحوه سازماندهي است، نياز و ضروري كار
 حل راه توان مي رامبتي بر نياز و هماهنگ با عمل  اي حرفه بهداشت و كار سالمت زمينه در جامع نظام ايجاد ، آنها

  . دانست اي حرفه بهداشت روي پيش مسائل اصلي
  
   :كليدي هاي اژهو

  .پژوهشي و آموزشيچالش هاي  ، اي حرفه بهداشت ، ديدگاه ، دانشجو
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  مقدمه
سرعت و پيوستگي تحوالت در جهان امروز بنحوي است كه ضرورت بازبيني برنامه هاي آموزشي جهت           

ارزشيابي مناسب و پژوهش در آموزش، ابزارهاي عملي، انتظارات جديد به صورت مستمر بايد مورد توجه قرار گيرد و 
. هداشت و درمان محسوب مي گردندجهت حركت همگان با اين تحوالت به منظور ارتقائ كيفيت در آموزش،پژوهش ،ب

 بعد دو داراي است، روبرو جديدي چالشهاي با كه هدفمند و هوشمند پويا، نظام يك عنوان به عالي آموزش نظام ).1(

 موازات به كيفي و كمي بعد دو هر متعادل و متناسب موزون، رشد مستلزم نظام اين پايدار توسعه .است كيفي و كمي

 تحصيلي، افت همچون پيامدهايي كيفيت، توسعه به توجه بدون عالي آموزش نظام كمي گسترش .است يكديگر

 فراهم يعني آموزش ).2(داشت خواهد همراه به را دانش توليد ضعف و كارآفريني عدم مغزها، فرار ، علمي وابستگي
 هايي عادت و مهارتها همچنين و بپردازند نظر مورد معلومات و اطالعات كسب به بتوانند فراگيران كه موجباتي ساختن

 عدم وجود آموزش زمينه در. شود هنرها و فنون ها، دانش از رشته يك در آنان تسلط موجب هم كه آورند دست به
 نگران عمده عامل و بحث مورد مسائل از كار واقعي محيط در آن كاربرد و تحصيل حين هاي آموخته بين هماهنگي

 دارد بستگي و است ها دانشكده اصلي وظايف از يكي آن نگهداري و حفظ و آموزش كيفيت از اطمينان ).3(است كننده
 كه آنجا از. است آموزش فرايند هاي بخش مهمترين از يكي تدريس آن، دهنده تشكيل هاي بخش كيفيت از اطمينان به
 آن نتيجه ولي است استاد فعاليت تدريس گرچه هستند، هم به وابسته بخش دوً  يادگيري و تدريسً  آموزش فرايند در

 تدريس خود ديدگاه از اثربخش درس مهم ويژگي بررسي لذا. است دانشجو يا فراگير به معطوف كه است يادگيري
 اعضاي پزشكي علوم دانشگاههاي اركان گرانبهاترين و ترين صليا از يكي ) 4.(دارد بسيار اهميت گيرنده ياد نيز و كننده
 آموزش و تدريس اساتيد اين وظايف ترين عمده از اما. باشند مي مختلف وظايف داراي كه هستند آنها علمي هيأت

 بسزايي تأثير دانشجو و استاد كارآيي افزايش و نوآوري نشاط، انگيزه، ارتقاي در آن كيفيت كه است دانشجويان
 و آموزشي اهداف به دستيابي باعث كه است استاد ويژگيهاي و عملكردها از مجموعهاي بخش، اثر تدريس.دارد

 اي حرفه هاي توانمندي و اساسي مهارتهاي دهي شكل در كارورزي و كارآموزي هاي دوره). 5(گردد مي دانشجو يادگيري
 مهارتهاي ضعف نهايت در كه است مشكالت از دسته يك عامل آموزش براي ريزي برنامه. دارد اساسي نقش دانشجويان

 جامعه به درماني بهداشتي خدمات ارائه كيفيت و آموزش نظام اثربخشي و كارآيي و كاهش و التحصيالن فارغ اي حرفه
 مشكالت شناسايي اهميت و آموزش فرايند مشتريان عنوان به دانشجويان نظرات اهميت به توجه با. دارد بر در را

 و استاندارد آموزشي محيطهاي و كافي امكانات تأمين موجود، هاي برنامه تقويت و تداوم بر عالوه ، زمينه اين در موجود
 بر كه اطالعات تحليل و آوري جمع فرايند بعنوان نيازسنجي) 6. (گيرد مي قرار تأكيد مورد ارزشيابي روشهاي اصالح نيز

 در يا و تربيت و تعليم خود اندازه به قدمتي داراي شود مي واقع شناسايي مورد جوامع و گروهها افراد نيازهاي آن اساس
 و خويشتن متنوع نيازهاي شناسايي از ناگزير همواره اعصار، و قرون طي در انسان زيرا. است انسان خود واقع

 وضعيت به نسبت دانشجويان  ديدگاه ترتيب بدين )7( .است بوده آنها ساختن طرف بر طرق درباره گيري تصميم
مورد  آن كارآيي و عرصه در كارآموزي ي دوره درچه  و  تحصيل طول دررشته تحصيلي خود چه  پژوهشي -يآموزش

 بهداشت دانشجويان هاي ديدگاه و نظرات از استفاده با است شده سعي بررسي اين ضمن و.بررسي قرار گرفته است
ضمن شناسايي مهمترين چالش هاي آموزشي و پژوهشي و يافتن راه حل مناسب براي بر طرف نمودن اين   اي حرفه

 زمينه در و كشور در يموضوع چنين بحال تا ضمن در. پذيرد انجام خصوص اين درنيز  نيازسنجي كيچالش ها ، 
  . ندارد وجود خصوص اين در قبلي هاي پژوهش از اطالعات لذا است، نگرفته صورت اي حرفه داشتبه
 

  كار روش
 به كارشناسي مقطع دانشجويان كليه. باشد مي(Cross-Sectional)  توصيفي  - مقطعي نوع از مطالعه اين        

 ، حفاظت ، ايران ، بهشتي شهيد پزشكي علوم هاي دانشگاه پژوهش محيط در اي حرفه بهداشت بعد به يك ترم باال
  . تهران و كاشان ، كرمانشاه ، قزوين ، اصفهان ، شيراز ، ساري ، همدان ، زاهدان
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 كه پزشكي علوم هاي دانشگاه كليه و كشور سراسر به تعميم قابل پژوهش اين از آمده دست به نتايج اينكه علت به
 ( اي خوشه گيري نمونه روش از، باشد هستند باال به كارشناسي مقطع در اي حرفه بهداشت رشته داراي

 دانشگاه بين از پزشكي علوم دانشگاه 12 تعداد كل در كه است شده استفاده) كشور مركز و شمال،جنوب،غرب،شرق
 ها دانشگاه اينميان  از و نددش انتخاب)  باال به كارشناسي مقطع در اي حرفه بهداشت رشته داراي( شرايط داراي هاي
    .اند داده محقق تحويل و تكميل را مربوطه پرسشنامهبصورت تصادفي انتخاب ،   دانشجو نفر 324 تعداد

                             

 طراحي پژوهشي فرضيات و سواالت ، ويژه اهداف ، كلي هدف به توجه با طرح همكاران كمك به اي پرسشنامه ابتدا  
 استاندارد انجام به اقدام اساتيد مالحظه از پس و بوده باز سواالت و بسته سواالت بخش دو شامل پرسشنامه اين كه

 علوم هاي دانشگاه در پرسشنامه12 تعداد نمونه حجم و آماري جامعه به توجه با). پايلوت(شد مربوطه پرسشنامه سازي
 به پاسخ ضمن و تكميل ليسانس فوق و ليسانس مقاطع دانشجويان توسط بهشتي شهيد و ،تهرانسابق  ايران پزشكي
 نظر مورد تعداد آوري جمع از پس. گرديد دريافت سواالت محتواي مورد در انتقادات يا و پيشنهادات ، نظرات سواالت

 آلفا روش به اعتبار و آناليز نتايج اپيدميولوژي و بهداشت آموزش ، اي حرفه بهداشت اساتيد نظر تحت  پرسشنامه
-Test آزمون با نيز پرسشنامه روايي. آمد دست به باشد مي مطلوب حد در آماري نظر از كه 75/0 مقدار به  كرومباخ

Retestمذكور پرسشنامه همبستگي ضريب و محاسبه r=0.8 آوردن بدست جهت ادامه در .آمد بدست Validity  
 اساتيد نظرات از اول گزينه مورد در. شد استفاده Content Validity Validity & Face روش دو از پرسشنامه

 اساتيد نظرات از استفاده ضمن دوم مورد در و. گرديد اعمال و ارائه ضروري اصالحات و استفاده طرح در مشاور محترم
 كليه بندي جمع طي و داده ارائه را خويش نظرات نيز طرح همكاران و اي حرفه بهداشت كارشناسان ، محترم

 از نهايت در گرديد و نهايي و تاييد همكاران  حضور با اي جلسه طي پرسشنامه نياز مورد اصالحات اعمال و پيشنهادات
  آزمونهاي و SPSS افزار نرم كمكه ب شده  گردآوري هاي داده .شد استفاده پروژه اجراي جهت نظر مورد پرسشنامه

 روش(معيار انحراف و ميانگين همچنين و) تحليلي روش( كرومباخ ،آلفا واريانس آناليز ، همبستگي ضريب ، دو كاي
  . گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد) توصيفي

  
  ها يافته

 تعداد كمترين و) درصد21(است شده تكميل تهران پزشكي علوم دانشگاه در پرسشنامه تعداد بيشترين          
رشته تحصيلي  .)1نمودار( )درصد 5.6(است گرديده تكميل كاشان يپزشك علوم دانشگاه دانشجويان توسط پرسشنامه

بوده  "بهداشت حرفه اي"اند اين تحقيق مورد مطالعه قرارگرفته مقطع كارداني بيشترين دانشجويان كه در 
 از درصد75.)2نمودار()درصد 5.6(و كمترين ميزان در مقطع كارداني  رشته ايمني بوده اند) درصد64.5.(است

 مرد اند كرده تكميل را پرسشنامه كه دانشجويان از ددرص 3/67. بودند 25- 20 بين سن در مطالعه مورد دانشجويان
  :  كه داد نشان مطالعه اين نتايج. باشند مي

 بيان) درصد18.85(  و نشود حذف  سرفصلها از "هيچكدام" كه كردند اعالم دانشجويان از درصد 32.11 - 
  ).3نمودار(بماند ثابت ها سرفصل  كه اند كرده

 عنوان "امكانات نبود" پژوهش امر به  را خويش عالقه عدم علت ميزان بيشترين) درصد 28.12( دانشجويان - 
 ). 4نمودار(كردند

 و اجرايي كار در كاربرد عدم") درصد 50.44( دانشجويان ديدگاه از آموزشي هاي سرفصل به عالقه عدم علت - 
 ). 5نمودار(است شده عنوان"سرفصل  بودن ملموس غير

 شده بيان "درس كالس نبودن مفيد") درصد 30.79(ياندانشجو نظر از درس كالس سر بر حضور عدم علت - 
 ). 6نمودار( است
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 مراكز و صنايع از بازديد صنايع، در اي حرفه بهداشت رشته كارآموزي واحد ارائه  چنانچه .اند كرده ذكر كارآموزي
 وضعيت انتظار توان مي گيرد، صورت  آنها نظر تحت بخصوص و علمي هيات اعضائ توسط صرفا درماني، بهداشتي
 آن كاربرد و تحصيل حين هاي آموخته بين هماهنگي عدم همچنين .داشت دانشجويان عرصه در كارآموزي از مطلوبي

  رويه بي و ناموزون افزايش. است پژوهش اين در كننده نگران ي مهم و عامل و بحث مورد مسائل از كار واقعي محيط در
 و پژوهشي رفاهي، آموزشي، مناسب بستر نبود و كشور عالي آموزش مراكز مختلف هاي رشته  شدگان  پذيرفته تعداد

 اين نتايج از.است ما جامعه آفرين  مشكل و حاد مسائل از يكي دانشگاه ها خروجي و ورودي بين توازن عدم همچنين
 تربيت ضرورت مولد؛ و سالم كار نيروي محوريت با پايدار توسعه به دستيابي كه گرفت نتيجه چنين توان مي مطالعه
 پيش از بيش هدف هاي گروه و مراكز در متخصصين از گيري بهره و اي حرفه بهداشت كار، سالمت متولي كار نيروي
 فعلي نيازهاي با مطابق و روز به ، منسجم آموزشي نظام  يك داشتن بدون مهم اين به  دستيابي و .است بديهي و هويدا

 ، متحول و پويا بايد آموزشي نظام.  باشد نمي پذير امكان پژوهشي و رفاهي مفاهيم برگيرنده در و آينده، انداز چشم و
 مد را كشور مرزي برون و مرزي درون اندازهاي چشم و اهداف.  باشد المللي بين و ملي روز استانداردهاي بر مبتني

 در. باشد كشور علمي جامع نقشه و توسعه ساله 20 انداز چشم سند در سالمت نظام جايگاه راستاي در و دهد قرار نظر
درصد از دانشجويان مهمترين چالش هاي كنوني بهداشت حرفه اي را  سه چالش زير ذكر  50نزديك به   مطالعه اين

  :  كه يكي از آنها به موضوع آموزش و نظام آموزشي موجود مربوط ميشود كرده اند
ناشناخته بودن رشته در بين مديران ، كارفرمايان ،آحاد  مردم جامعه و حتي قشر تحصيل كرده وعدم توجيه   - 1

  .)درصد از دانشجويان 21.4) (ضعف فرهنگ سالمت كار(در زمينه بهداشت حرفه اي ايشان
) عدم حمايت از سوي دولت ،ضعف و خالء قانوني(عدم حمايت و توجه مديران،كارفرمايان و وزارتخانه هاي ذيربط  - 2
                                           .)درصد از دانشجويان 17.19(
عملي نبودن واحد هاي ارائه شده در ( ن دروس تئوري با آنچه كه در محيط كار با آن مواجه هستيم منطبق نبود - 3

  ).از دانشجويان درصد10.52)(  محل كار واقعي و اهميت ندادن به  دروس عملي
و  نبود عالقه در بين دانشجويان در خصوص رشته و متعاقبا فعاليت هاي جانبي  عالوه بر سه چالش مهم ذكر شده

زمينه بهداشت حرفه  فقدان بانك اطالعات و پژوهشكده ملي در، ) درصد1.4(شنايي آنان با اين امورآ پژوهشي و
عدم انجام پژوهش هاي و ) درصد1.05( )انستيتو يا تشكيالت فعال و متشكل از نخبگان بهداشت حرفه اي كشور(اي

وع پژوهش ميباشد كه بخشي از چالش هاي پيش مربوط به موض )درصد0.35(ملي كافي در زمينه بهداشت حرفه اي
  .شامل ميشود اين رشته روي بهداشت حرفه اي را  از ديدگاه دانشجويان

و بخش .دنميتوان چنين نتيجه گيري كرد كه چالشهاي آموزشي نسبت به چالشهاي پژوهشي در اولويت قرارداربنابراين 
لشهاي بهداشت حرفه اي سومين چالش، از بين مهمترين چا  عمده اي از نگراني هاي دانشجويان را در بر ميگيرد و

  .وليكن از مسئله تحقيق و پژوهش نيز نبايد غافل شدآموزش مي باشد موضوع 
  : شود مي پيشنهاد زير موارد ذكرشده مطالب به توجه با 

 در آنچه و روز نيازهاي با آموزشي محتويات نمودن هماهنگ و فعلي آموزشي نظام بازنگري به مسئولين توجه - 
  .است نياز و ضروري كار محيط

 و ها نياز بندي اولويت و اين قبيل خدمات نمودن هدفمند و آموزشي،پژوهشي خدمات ارائه نحوه سازماندهي - 
  .  آنها رفع

  . عالي آموزش مراكز و دانشجويان پژوهشي و آموزشي رفاهي، مشكالت و مسائل به توجه - 
از طريق تشكيل يك مركز  اي حرفه بهداشت و كار سالمت زمينه درپژوهش  جامع نظام ايجاد و سازماندهي - 

 و يا تاسيس پارك هاي علم و فناوري تخصصي  تحقيقات دانشجويي تخصصي و ملي

  .شوند مي دانشجو عالقه عدم باعث كه مشكالتي و مسائل نمودن مرتفع - 
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 دانشجويان، پرورش و رشته اين در پيشكسوت اساتيد تجارب از گيري بهره و جوان نيروهاي بكارگيري - 
  .گرايي مدرك نه و محوري تخصص

  . ها پژوهش اينگونه  نتايج نمودن كاربردي و اي حرفه بهداشت زمينه در پژوهشي مناسب بستر ايجاد - 
  . اي حرفه بهداشت اهداف به دستيابي راستاي در مناسب بخشي بين هماهنگي و سازنده تعامل ايجاد - 
 .... و هدف مراكز و ها واحد در التحصيالن فارغ جذب سازماندهي فردا، و امروز بين تعادل ايجاد - 

بازنگري در خصوص  تخصيص بودجه و امكانات بيشتر و ،كوتاه نمودن پروسه تصويب پروژه هاي تحقيقاتي  - 
 روند موجود اجراي طرح هاي تحقيقاتي

 يي در دانشگاه هاي علوم پزشكي پرورش اساتيد پژوهشي جهت هدايت طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي دانشجو - 

حمايت هاي مادي و معنوي از دانشجويان پژوهشگر و صرفا خودداري از شرط معدل بعنوان معيار اصلي در    - 
 انتخاب دانشجويان پژوهشگر برتر

پژوهشي در مقاطع كارشناسي و نه فقط مقطع  و واحدهاي دروساختصاص برگزاري دوره اي آموزشي و  - 
 تحصيالت تكميلي به باال

  
  تشكر و تقدير
 .صورت گرفته است پزشكي آموزش و درمان اداره كل سالمت محيط و كار وزارت بهداشتبا همكاري  مطالعه اين

 گروه محترم اساتيد،  توفيقي محسن و دكتر خاني امير امير دكتر ، جعفري جنيدي احمد دكتر آقايان از همچنين
 محمد پايكاري، علي مهندس  ، ملكي واليه مهندس ، ايران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده اي حرفه بهداشت
 ، كاشان ،  تهران   ايران، پزشكي علوم هاي دانشگاه اي حرفه بهداشت كادر همكاران و اكرمي احد ، ميرجليلي ابراهيم
 پروژه اين اجراي در كه كرمانشاه و كار حفاظت ، اصفهان ،) ساري(مازندران ، زاهدان شيراز، ، قزوين ، بهشتي شهيد

  .شود مي داني قدر نمودند اريي
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