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خودشان  دگاهياز د طيبهداشت مح نيبازرس يها يكسب توانمند يها روش
  ي علوم پزشكي كشورها دانشگاهدر 

  
  ياحمد مانيسل، *يجعفر يدياحمد جن، ياله بهيط

  
 

  چكيده
 يبهداشت محيط كشور ضرور ليمواجهه با مسا يي كسب آن براها بهداشت محيط و راه نيبازرس يتخصص يها يتوانمند: مقدمه
  .است خودشان دگاهيكشور ايران از د طيبهداشت مح نيبازرس يها يكسب توانمند يها روش نييمطالعه تع نيهدف ا .است

بازرس بهداشت محيط شاغل در  612 ،انجام شد 1392تا خرداد 1391 نيكه از فرورد يمقطع يفيدر اين مطالعه توص: ها روش
صورت اي  از طريق پرسشنامه ها جمع آوري داده.انتخاب شدنداي  ند مرحلهچ گيري كشور توسط روش نمونه يعلوم پزشك يها دانشگاه

 ليو تحل هيتجز. شده بود تأييد) 82/0(كرونباخ  يآلفا بيمشورت با افراد متخصص و محاسبه ضر قگرفت كه روايي و پايايي آن از طري
  .شدانجام  يفيآمار توص يها شاخصبا استفاده ازها  داده

 يها آموزش قيي خود را به ترتيب از طرها ي مرتبط با وظايفشان به طور عمده توانمنديها طهيشت محيط در حبازرسين بهدا: نتايج
كسب %) 7/14(و قبل از استخدام  يتجرب يها آموزش، %)8/18( ليدر دوران تحص يدانشگاه يها آموزش، %)7/38(ضمن خدمت 

  .اند كرده
 نيبنابرا. خودشان داشته است دگاهياز د طيبهداشت مح نيبازرس يتوانمند شيزادر اف ينقش اساس، آموزش ضمن خدمت: گيري نتيجه

. ديآ به عمل يتر بيش تأكيد يضمن خدمت تخصص يها آموزش يو طراح يريز برنامه يآنان الزم است بر رو يتوانمندارتقاي  يبرا
  .گرددتر  ي مورد نياز بازرسين غنيها وجه به توانمنديآنان در صورت امكان بات يدانشگاه يدرس يها برنامه ،گردد مي شنهاديپهمچنين 

  
  ، آموزش دانشگاهييتوانمند، آموزش ضمن خدمت، طيبهداشت مح نيبازرس: هاي كليدي واژه
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مقدمه  

 ييايدر رشد و پو يتوانمند نقش اساس يمنابع انسان
 كيبا وجود كاركنان توانمند در دارد و  ها سازمان
امكان را دارند كه از همه افراد  نيا رانيمد، سازمان

 يبرا يمنابع انسان. سازمان به نحو مناسب استفاده كنند
                                                 

بهداشت  يگروه مهندس، )اريدانش(  يجعفر يديدكتر احمد جن: نويسنده مسؤول *
، رانيا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك، دانشكده بهداشت طيمح

  ahmad_jonidi@yahoo.com. رانيا، تهران
آموزش  دانشكده، يارشد آموزش پزشك يكارشناس دانشجوي، ياله بهيط مهندس

. رانيا، تهران، شهيد بهشتي يدانشگاه علوم پزشكي و خدمات درمان، يعلوم پزشك
)ta.elahi@yahoo.com( ؛ دكتر سليمان احمدي)گروه آموزش، )استاديار 

شهيد  يرمانعلوم پزشكي و خدمات د ، دانشگاهيپزشكعلوم  وزشدانشكده آم، يپزشك
  )gmail.com@soleimanahmady. (رانيتهران، ا، بهشتي

  26/5/93 :تاريخ پذيرش، 16/2/93: تاريخ اصالحيه، 14/11/92 :تاريخ دريافت مقاله

 يها مهارتبه كسب دانش و  ازيانجام امور محوله خود ن
و  يتوانمند نيمختلف ا يها كه با روش نددار يكار

از جمله اين منابع ). 2تا1(گردد مي كسب ها مهارت
بازرسين بهداشت محيط كشور هستند كه ، انساني

وظيفه خطير حفظ سالمت محيط كشور بر عهده 
نظارت و كنترل  تيتر مسؤول ييبه طور جز .آنهاست
و  ذاييتوزيع و عرضه مواد غ، بر مراكز توليد يبهداشت

عوامل  يابيجامعه و ارز طيسالمت مح، ياماكن عموم
). 3(به عهده افراد فوق است طيت محكننده سالم ديتهد

ي الزم ها يبايد توانمند طيبهداشت مح نيبازرس نيبنابرا
را به عنوان ابزاري براي انجام وظايف در شغل خود 

به منظور شناسايي و طراحي  ها دارا باشند تا از آن
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با توجه به  از طرفي). 3(رنديگ به كار مند هدف تمداخال
بهداشت  نيگذار بازرسأثيرتو نقش  ها تيمسؤول تياهم
الزم است ، جامعه طيسطح سالمت محارتقاي در  طيمح

و  يفوق مورد بررس ياخذ شده گروه شغل يها يتوانمند
 اريرا در اخت يمؤثرتا اطالعات  رديمطالعه قرار گ

. كشور قرار دهد يبهداشت نمسؤوالو  انريز برنامه
كه داشتند  انيو همكاران نيز در مطالعه خود ب يحمد

كسب ، جامعه طيسطح سالمت محارتقاي باوجود 
 طيكارشناسان بهداشت مح يبرا ديجد يها يتوانمند

رشته  ياز طرفي با وجود سابقه طوالن). 4(ضرورت دارد
 نهيهنوز در زمها،  بهداشت محيط و انجام بازرسي

 نيبازرس يشغل يها مهارتو  يكسب توانمند يها روش
باشد و در  ينم در دسترس يقيتحق، طيبهداشت مح

اين . نيست نتيجه وضعيت موجود به طور دقيق مشخص
ي كسب ها در حالي است كه بررسي تعيين روش
 صورت ها توانمندي در ساير مشاغل و تخصص

در  يزدر صنعت نفت كشور ايران ن، براي مثال. پذيرد مي
مشخص ، صورت گرفت، كه به همين شكلاي  مطالعه

 خدمت در جهت ضمن يها گرديد كه كسب آموزش
). 5(بهبود عملكرد كاركنان بوده است شيافزا

در  2003و همكاران نيز در سال  )Hughes(هوگس
ي در الملل بينميزان توافق متخصصان تغذيه ، استراليا

 برايي الزم ها مورد نوع و روش كسب قابليت
در نظام  بهداشت عمومي/كارشناس تغذيه جامعه

با  مطالعه مذكور. دندبهداشتي را مورد بررسي قرار دا
ي اين ها يكسب توانمند يها روش نييهدف تع

ي توانايي تجزيه و تحليل مسائل ها كارشناسان در حيطه
، خدمات بهداشت عمومي، اجتماعي و سياسي- فرهنگي

اي  علم تغذيه و حرفه، مديريت و رهبري، ارتباطات
 براي ضروريهاي  قابليتعنوان ه بو  صورت پذيرفت
بهداشت عمومي در نظام /يه جامعهكارشناس تغذ

حاضر  با اين حال مطالعه). 6(كرده است كيدأت بهداشتي
 نيبازرس يها يكسب توانمند يها روش نييبا هدف تع
بهداشت  يخودشان در واحدها دگاهياز د طيبهداشت مح

 طهيپنج ح و در يعلوم پزشك يها دانشگاهدر  طيمح
و  يبازرس تيهدا«، »بهداشت محيط يعلوم تخصص«

نقش «، »ليو تحل هيو تجز يابيارزش، شيپا«، »يتيريمد
استفاده از «و  »يو اخالق يارتباط، يمسائل فرهنگ

بديهي . مورد بررسي قرار گرفت» اطالعات يآور فن
بهبود و  يتواند در راستا مي حاصله جياست كه نتا

بهداشت محيط مورد  نيبازرس يها يتوانمند شيافزا
  .استفاده قرار گيرد

  
  ها وشر
تا 1391 نياز فرورد يمقطع يفيتوص ي مطالعه نيا

 هيكل، مورد نظر تيجمع. انجام شد 1392خرداد 
بهداشت  يها شاغل در واحد طيبهداشت مح نيبازرس

كشور  يعلوم پزشك يها دانشگاهمجموعه  ريز طيمح
كاردانان و كارشناسان  دتعدا هيبا اطالعات اول. بودند

مطالعه طبق آمار مركز شاغل در زمان  طيبهداشت مح
بازرس  4400 آمده است به دستو كار  طيسالمت مح

دانشگاه علوم  49 ي بهداشت محيطها واحددر مشغول 
 گيري از نمونهها،  نمونه نييتع يبرا. بودندپزشكي كشور

بدين صورت كه طبق . دياستفاده گرداي  چند مرحله
هر از  3و  2، 1تيپ  3ي كشور در ها دانشگاه بندي دسته

از هركدام از  دانشگاه انتخاب و سپس 3دسته 
به صورت سرشماري از  ها نمونه، ي جديدها خوشه

در  .شدند انتخابي منتخب ها دانشگاهواحدهاي متبوع 
كه همگي در  برآورد شد مورد 612 ها نهايت تعداد نمونه
 يدارا بودن مدرك كارشناس .نمودندمطالعه مشاركت 

ورود افراد به  اريمع، يو كارت بازرس طيبهداشت مح
به  ييگو پاسخمطالعه بودند و در صورت عدم 

 يبرا. شدند مي پرسشنامه افراد از مطالعه خارج
ساخته استفاده محقق از پرسشنامه  ها داده آوري جمع
نفر از  6 يپرسشنامه برا، محتوا ييروا نييتع يبرا. شد

علوم  يها دانشگاهشاغل در  طيبهداشت مح نيبازرس
 ييايپا. ارسال و اصالحات الزم انجام شد يپزشك
مورد  طهيهر پنج ح يپرسشنامه برا يها تميآ يدرون
 يآلفا بيبه صورت جداگانه و با استفاده از ضر يبررس

نفر از  32به  ها كرونباخ محاسبه شد كه پرسشنامه
موردنظر به صورت انتخاب  وشهبازرسان هر سه خ

وجه به پايايي و جمع آوري شد كه با ت تصادفي ارائه



  طيبه الهي و همكاران طيمح  بهداشت نيبازرس يها يكسب توانمند يها روش
 

 http://ijme.mui.ac.ir )6(14؛ 1393شهريور / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  552

. پرسشنامه اين نتايج در محاسبات نهايي وارد شدند
علوم « :طهيمربوط به ح يدرون ييايپا نيتر بيش

آن مربوط  نيتر كمو  )086/0( »طيبهداشت مح يتخصص
 )076/0(»يو اخالق يارتباط، يمسائل فرهنگ« طهيبه ح
مربوط ، بخش اول. پرسشنامه شامل دو بخش بود. بود

مورد مطالعه شامل  يها نمونه يدبه مشخصات فر
سابقه خدمت و سن و بخش دوم پرسشنامه ، تيجنس

 سؤال 29(بود  يتوانمند 29ذكر شده با  طهيشامل پنج ح
 ها كه اين حيطه) آمده است 1به صورتي كه در جدول 

توسط افراد متخصص بهداشت  براساس اظهارنظر
شده بود و  نييتع طيبهداشت مح نيبازرس يبرا طيمح
 قيرا از طر ها يتوانمند نيروش كسب ا كنندگان ركتش

و قبل از  يتجرب يها آموزش، يدانشگاه يها آموزش
. اعالم كردند، ضمن خدمت يها استخدام و آموزش
به كارشناسان  كيپست الكترون قيپرسشنامه از طر

استان كه آدرس  طيمح شتواحد بهدا مسؤول
محيط و  الكترونيك آنها از طريق پورتال مركز سالمت

پرسشنامه  زيارسال شد و آنان ن ،كار در دسترس بود
مراكز  نيبازرس اريدر اخت كيالكترون به صورترا 

قرار دادند  يدرمان يبهداشت شهرستان و مراكز بهداشت
 قيو از طر ليرا تكم ها روز پرسشنامه 10و پس از 

 ليو تحل هيتجز. به محقق برگرداندند كيالكترون ستپ
بوده و از  SPSS-18افزار  نرم طيدر مح ها داده

 )و درصد يفراوان عيتوز( يفيآمار توص يها شاخص
 يشد مالحظات اخالق يمطالعه سع نيدر ا. استفاده شد

از طريق اعالم درخواست (آگاهانه  تياز جمله اخذ رضا
مطالعه در صورت تمايل پيش از  تكميل و خروج از

لعه و شركت در مطا يبرا) ها نامهپرسشتكميل شروع 
پژوهش به مراجع  جيگذاشتن نتا ارياعالم در اخت

  .گردد تيرعا صالح يذ
  

  نتايج
شاغل بر اساس  كنندگان شركت هيدر مطالعه حاضركل

 ليرا تكم ها پرسشنامه، شده در مطالعه ينيب شيتعداد پ
از مجموع افراد شركت ). درصد 100 يپاسخ ده(نمودند 

 213، در مطالعه كنندگان تعداد شركت كننده در مطالعه
. مرد بود %)6/65(نفر  399زن و تعداد  %)4/34(نفر

 نيانگسال و مي 9/19±3/5 كنندگان كتمتوسط سن شر
مربوط  يفراوان نيتر بيش. سال بود 9/19±3/5سابقه كار 

آن مربوط به سابقه  نيتر كمسال و  10تا  5به سابقه كار 
  . سال بود 20از  تر بيشكار 
بهداشت  نيبازرس دگاهيت كه از دآن اس بيانگر جينتا
علوم  طهيدر ح يمنبع روش كسب توانمند نيتر كم، طيمح

قبل از استخدام و  ييآشنا طيبهداشت مح يتخصص
 طهيدر ح يمنبع كسب توانمند نيتر بيشو  )%6/8(تجربه 

   .ه استبود )%5/39(ضمن خدمت  يها آموزش، فوق
ر خود د يروش كسب توانمند طيبهداشت مح نيبازرس

 يها آموزش قياز طر، يمورد بررس يها طهيح هيكل
 نيتر بيش جيطبق نتا .اند عنوان نموده% 8/18 را يدانشگاه

 يتخصص علوم«يها طهيدر ح يروش كسب توانمند
، شيپا«، »يتيريو مد يبازرس تيهدا«، »طيبهداشت مح

و  يارتباط، يفرهنگمسائل  نقش«، »ليو تحل يابيارز
 قياز طر، »اطالعات يآور نفاستفاده از «و »ياخالق

، %1/51، %6/34، %5/39 بيبه ترت آموزش ضمن خدمت
 يها يروش كسب توانمند. بوده است %7/37و  5/30%

 يها طهيدر ح ليتحص قياز طر طيبهداشت مح نيبازرس
تجزيه ، ارزشيابي، پايش«و . »يتيريو مد يبازرس تيهدا«

بر  .بوده است%) 3/18(و %) 7/18( بيبه ترت» و تحليل
 طيبهداشت مح نيبازرس دگاهيحاصل از د جياساس نتا

 يها يتوانمند ،يمورد بررس يها طهيآنان در ح% 98/35
  ).1جدول (. اند الزم را كسب ننموده
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  خودشان دگاهيي علوم پزشكي كشور از دها دانشگاه طيبهداشت مح نيبازرس يكسب توانمند يها روش: 1جدول 

 حيطه توانمندي

توانمندي را  انمنديمنبع كسب تو
هاي آموزش ام كسب نكرده

 دانشگاهي

آشنايي قبل از
  استخدام و تجربه

هاي  آموزش
 ضمن خدمت

 علوم تخصصي بهداشت محيط - 1حيطه شماره
 %)1/12(104 %)40(343 %)3/13(114  %)5/34(296 توانايي شناسايي مسائل بهداشتي تأثيرگذار بر سالمت محيط

 %)5/14(132 %)1/39(356%)5/9(87 %)9/36(336 آلودگي هوا، آب، خاك و غذاآشنايي با منابع 
 %)6/17(146 %)6/37(321%)5/7(61 %)4/37(310آگاهي از اصول ايمني و سالمت مواد غذايي
 %)21(168 %)5/38(308%)5/9(76 %)1/31(249هاي منتقله از غذا و آبآشنايي با اصول پيشگيري و كنترل بيماري

 %)9/23(200 %)5/34(289%)7/9(81 %)32(268هاهاي زيست محيطي و اثرات آن در انواع بيماري گاهي از آلودگيآ
 %)8/24(198 %)7/43(348%)4/8(67 %)1/23(184هاي بهداشت محيطيهاي ارزيابي، نظارت و مراقبت آشنايي با سيستم

-هاي بهداشتيآشنايي با راهنماهاي بهداشت محيط در سطح ملي، سياست
 محيطي و اسناد راهبردي مرتبط 

144)6/19(% 54)4/7(%340)3/46(% 196)7/26(% 

 %)8/36(276 %)39(293%)3/7(55 %)9/16(127 هاي نوين بازرسي  آشنايي با شيوه
 )%9/30(217 %)1/45(317%)8/9(69 %)2/14(100هاي اسالميحقوقي و مجازات - آشنايي با قوانين بهداشت محيط 

 %)1/37(255 %)9/37(261%)8/4(33 %)2/20(139)آزمايشگاه(برداري غذا و آب هاي نمونه آگاهي از روش
 %)1/37(254 %)4/33(229%)3/7(50 %)2/22(152توانايي جلب مشاركت متصديان صنوف و مردم

 هدايت بازرسي و مديريتي -  2حيطه شماره
  %)9/36(245  %)2/31(207 %)3/6(41  %)8/25(171  و بحران مديريت پروژه

  %)5/40(267  %)3/36(239 %)10(66  %)2/13(87  ريزي عملياتيبرنامه
  %)2/43(252  %)9/36(215 %)7/2(16  %)2/17(100  مديريت زمان در بازرسي 

 پايش، ارزشيابي و تجزيه و تحليل- 3حيطه شماره
  %)9/29(184  %)6/37(231 %)13(80  %)5/19(120 هاي بهداشت محيطيتوانايي توليد اطالعات با استفاده از داده

  %)7/27(167  %)5/37(226 %)3/12(74  %)4/32(135 تهيه گزارش علمي و مستند از وضعيت موجود
  %)2/27(165  %)6/42(258 %)6/11(70  %)6/18(113 هاي بهداشت محيط با استفاده از منابع اطالعاتي مختلف تجزيه و تحليل شاخص
-آموزشي-هاي جمعيي هدف و محيطها گروهي شناخت و شناساي

 هاي مختلف بهداشت محيط برنامه بيمارستاني در
114)18(%  70)1/11(% 265)9/41(%  184)1/29(%  

ريزي و ارزيابيتوانايي استفاده مناسب از اطالعات كيفي در تحقيق، برنامه
 عملكرد بهداشت محيط جامعه و خانوار

81)2/12(%  78)9/11(% 230)2/35(%  264)4/40(%  

توانايي تعيين وضعيت موجود جامعه تحت پوشش به منظور تعيين فاصله
  با وضعيت مطلوب 

64)7/10(%  84)8/4(% 34)9/34(%  46)46(%  

هاي بهداشتشناسايي مشكالت مربوط به اجراي برنامه تجزيه و تحليل و
 گيري مبتني بر شواهد مداخالت مناسب محيط در تصميم

95)7/15(%  34)6/5(% 191)5/31(%  287)3/47(%  

  %)47(286  %)35(213 %)3/3(20  %)8/14(90  سازي در اطالعات آگاهي از مستند
 نقش مسائل فرهنگي، ارتباطي و اخالقي - 4حيطه شماره

خانوار در-هاي مختلف جامعهدر نظر گرفتن سطح فرهنگي مردم در محيط
  هاي بهداشت محيطيبرنامه

129)21(%  68)1/11(% 168)4/27(%  249)6/40(%  

  %)4/31(205  %)3/41(27 %)2/11(73  %)1/16(105 ي هدفهاگروهي ارتباطي با متصديان وهامهارتداشتن
  %)4/33(230  %)6/37(259 %)8/13(95  %)1/15(104 هاي اخالقي بازرس و رعايت اصول بازرسي آشنايي با معيار

  %)7/37(267  %)6/39(728 %)9/9(70  %)8/12(91 هاي بهداشت محيطدر برنامهؤثرمشناسايي عوامل رفتاري، محيطي و سازماني
 آوري اطالعات استفاده از فن - 5حيطه شماره

آوري و تجزيههاي مناسب براي جمعافزار نرمها و  آوري توانايي استفاده از فن
 هاي مربوط به بهداشت محيطو تحليل داده

113)5/17(%  66)3/5(%235)36,4(%  261)5/40(%  

  8/30(199  %)3/41(266 %)9(58  %)19(123 ها در ارائه خدمات و تهيه مطالب آموزشي آوري توانايي استفاده از فن
  %)6/43(292  %)6/31(213 %)9/7(53  %)6/16(11 هاي اطالعاتي توانايي استفاده از بانك
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  بحث
كسب  يها روش نييمطالعه حاضر با هدف تع

 دگاهياز د طيبهداشت مح نيبازرس يها يتوانمند
تواند در  مي ي آنها خودشان بود و يافته

ي مرتبط با آموزش و توانمندسازي اين ها گيري تصميم
 نيا جينتا. گرفته شود به كاربخش از نيروي انساني 

شاغل در  طيبهداشت مح نيمطالعه نشان داد كه بازرس
، كشور يعلوم پزشك يها دانشگاه طيگروه بهداشت مح

 يها آموزش قيخود را از طر يروش توانمند نيتر بيش
كه اين امر مطابق با اند  ضمن خدمت كسب نموده

بازرسين  يبرا، كايمستندات سازمان غذا و دارو آمر
كه بايستي قبل از انجام  است ي صنفيها بهداشتي واحد

آموزشي الزم طي شود كه  راحلم، بازرسي از صنوف
، آموزش ميداني، آموزش پايه: اين مراحل آموزشي شامل
آموزش ضمن خدمت يا ، نامه استانداردسازي و گواهي

مطالعه روش  نيدرا اين كهباتوجه به ). 7(است مداوم
است و مطالعات مرتبط در  ودهمد نظر ب يكسب توانمند

به در مشا قاتيقحت، زمينه بهداشت محيط وجود نداشته
 مطالعات نيقرار گرفته وا يمورد بررس ها ساير رشته

و آموزش ضمن خدمت رابطه مثبت و  يتوانمند نيب
براي مثال حمدي و . )13تا8(اند را نشان داده يمعنادار

 ضعيتبه مطالعه و 1381همكاران در سال 
ي ها ن دانشگاهي دانشگاه اصفهان در سالالتحصيال فارغ

كه در اين مطالعه به عنوان يك پرداختند  1373تا  1368
و آموزش ضمن خدمت رابطه  يتوانمند نيهدف فرعي ب

  .)>05/0p) (10(مشاهده شد يمعنادار
 يها قابل توجه در اين مطالعه اين است كه آموزش نكته

علوم «حيطه مورد بررسي يعني  5ضمن خدمت در هر 
، »يتيريو مد يبازرس تيهدا«، »بهداشت محيط يتخصص

نقش مسائل « ، »ليو تحل هيو تجز يابيزشار، شيپا«
 يآور فناستفاده از «و  »يو اخالق يارتباط، يفرهنگ

و الزم  يضرور يها يتوانمند ياديز زانيبه م» اطالعات
اين در حالي . دينما مي افراد شاغل فوق برآورده يرا برا

ي دانشگاهي در مرتبه بعدي كسب ها است كه آموزش
ي در حيطه اول يعني علوم و حت هستند آموزش و مهارت

تخصصي بهداشت محيط نيز اين تاثير فقط تا حدودي 

هر چند كه  ؛است ي ضمن خدمتها نزديك به آموزش
ين درصد را به خود تر بيشرود اين حيطه  مي انتظار

از نتايج حاضر چنين برمي آيد  نيبنابرا. اختصاص دهد
 يلشغ ازيمورد ن يها يتوانمند، يدانشگاه يها كه آموزش

 يبه خصوص در حيطه علوم تخصصي را برا
كه  كند؛ چنان يفراهم نم طيگان بهداشت محآموخت دانش

 يو همكاران بر رو ينيحس يبر اساس بررس
مشخص  طيگان ترم آخر رشته بهداشت محآموخت دانش

در  ينظر يها آموخته يشد كه امكان استفاده از بعض
نيز  رانو همكا يحمد). 14(وجود ندارد يكار يها طيمح

، طيرشته بهداشت مح نيشاغل ينشان دادند كه برا
با  يدروس آموزش قيلزوم تطب و ديموضوعات جد

الزامي است كه  نالتحصيال فارغغالب  يياجرا يها تيفعال
اگرچه ). 4(هستند كساني يبررس نياخذ شده در ا جيبا نتا

نيز  يليتحص يها رسد اين امر در ساير رشته مي به نظر
تواند ناشي از عملكرد سيستم  مي كه معمول است

رام و آ دل قيآموزشي فعلي باشد؛ براي مثال در تحق
 يو پرستار ييماما انيودانشج يهمكاران بر رو
 يمشخص شده است كه آنان حت 1390شهركرد در سال 

شغل خود را در دوران  يالزم برا يدرصد توانمند 50
توسط كه  گريد قيدر تحق. )15(اند كسب نكرده ليتحص

بر روي دانشجويان  1387دادگري و همكاران در سال 
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود انجام شده است مشخص 

 يالتحصيل فارغگان در هنگام آموخت دانشكه آنچه  ديدگر
 آورند با آنچه در شغل خود مواجهه مي به دست

  ).16(است متفاوت، شوند مي
و تجربه  قبل از استخدام ييآشنا قياز طر يتوانمند كسب
جذب افراد  ليبه دل نيكم بوده است و ا اريبس زيقبلي ن

و انجام وظايف با  يالتحصيل فارغفوق بالفاصله بعد از 
نتيجه قابل . است ي پيش از استخدام ناكافيها آموزش

در  هك است مالحظه ديگر در رابطه با عدم كسب توانمندي
 حيطه مورد بررسي اين ميزان بسيار قابل توجه 5هر 

) %8/4( يميبه ن كياست و در حيطه هدايت و بازرسي نزد
  .رديگ مي را در بر ها از نمونه

توان به اين نكته  مي ارتباط با نقاط قوت اين مطالعه در
است كه در اي  اشاره كرد كه مطالعه حاضر اولين مطالعه
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اين زمينه در ميان بازرسين بهداشت محيط كشور 
يادي از بازرسين مورد گيرد و در آن تعداد ز مي صورت

گذشته از اين موضوع ميزان  ؛بررسي قرار گرفتند
كه دليل آن تمايل  كامل بود به طور ها بازگشت پرسشنامه

به دليل ذي نفع بودن  ها بازرسين به تكميل پرسشنامه
 نيا يها تياما از محدود. بود آنان در نتايج مطالعه

صرفاً  يدكسب توانمن يها روشبود كه ارائه  نيپژوهش ا
شاغل مورد بررسي  طيبهداشت مح نيبازرس دگاهياز د

 نيخبرگان و متخصص نظراتقرار گرفت كه بهتر است از 
. استفاده گردد زين يو مستندات علم طيرشته بهداشت مح

در تفكيك  كنندگان همچنين ممكن است شركت
ي دانشگاهي ها ي قبلي و تجربه با آموزشها آموزش

در  .ج دچار تورش شده باشددچار مشكل شده و نتاي
ي ها گردد كه در زمينه كيفيت آموزش مي نهايت پيشنهاد

فعلي مطالعاتي صورت گيرد تا بتوان  خدمتضمن 
  .ساختتر  را غني ها آموزش

  
  گيري نتيجه

، دهد كه آموزش ضمن خدمت مي اين مطالعه نشان جينتا
بهداشت  نيبازرس يتوانمند شيدر افزا ينقش اساس

 يبرا نيبنابرا. خودشان داشته است دگاهياز د طيمح
، تدوين يآنان الزم است بر رو يتوانمندارتقاي 
ضمن خدمت  يها صحيح آموزش يو طراح يريز برنامه

همچنين . ديآ به عمل يتر بيشو دقت  تأكيد يتخصص
 يها يبه منظور باالبردن توانمند. گردد مي شنهاديپ

 يدرس يها برنامه، طيگان رشته بهداشت محآموخت دانش
ي ها آنان در صورت امكان باتوجه به توانمندي يدانشگاه

  .گرددتر  مورد نياز بازرسين غني
  

  قدرداني
 ينامه  انياز پا يمقاله استخراج شده قسمت نيا

مركز مطالعات و ، ارشد يمقطع كارشناس ييدانشجو
 ديشه يدانشگاه علوم پزشك يتوسعه آموزش پزشك

و كارشناسان مركز  تيريمداز وسيله بدين. است يبهشت
 يدانشگاه علوم پزشك يمطالعات و توسعه آموزش پزشك

 طيبهداشت مح نيو بازرس يهمكاران گرام، يبهشت ديشه
 يها دانشگاه به خصوص يعلوم پزشك يها دانشگاهدر 

هرمزگان ، بوشهر، يمركز، يبهشت ديشه، تهران
 ار مطالعه ما نيكه در ا كردستان ،ياريچهارمحال و بخت

  .گرددمي يتشكر و قدردان ،نمودند يو همراه ياري
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Competency Achievement Methods of Environmental Health 
Inspectors based on their Own Perspectives in Iranian Medical 

Sciences Universities 
 

Tayebeh Elahi1, Ahmad Jonidi Jafari2, Soliman Ahmadi3 
 

Abstract 
 
Introduction: The competencies of Environmental Health inspectors and the methods to achieve them are 
defining factors in encountering environmental health problems. The aim of this study was to identify the 
methods of gaining competency among Iranian Environmental Health inspectors from their own views. 
Methods: In this cross-sectional study, 612 Iranian Environmental Health inspectors were selected through 
cluster sampling. Data collection was done via a questionnaire that its validity and reliability were checked 
by the opinions of the experts and calculating Cronbach`s Alpha coefficient (0.82) respectively. The 
collected data were analyzed by conducting descriptive statistics. 
Results: Based on the results of this study, Environmental Health inspectors declared that they have gained 
their capabilities via in-service training (38.7%), academic education (18.8 %), pre-service training and 
experimental training (14.7 %). 
Conclusion: The results of this study showed that in-service training can play a key role in increasing 
Environmental Health inspectors` job capabilities. So, it seems necessary to emphasize on in-service training 
planning to promote their capabilities. Moreover, it is recommended that the Environmental Health 
academic curriculum be enriched in accordance with the required capabilities of inspectors. 
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