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 يازهايدوره كارشناسي رشته بهداشت عمومي با نانطباق برنامه درسي 
رشته  نيكارشناسان اديدگاه  :و وظايف مورد انتظار سيستم بهداشتي يشغل

  دروس  يها و محتوا سرفصلدر مورد 
  

  محمد اصغري جعفرآبادي، ابوالفضل جديفتحيه مرتضوي، ، مهستي عليزاده، *احمد شيرجنگ
  

  

  چكيده
 نينظرات شاغلين ا. ندينما مي فايمراكز بهداشت كشور ا يبهداشت يها برنامه ياجرا اي در سهم عمده ،يكارشناسان بهداشت عموم: مقدمه

شناسايي كمبودها در  در رشته است، نيآموختگان ا نيازهاي شغلي دانش گوي رشته تا چه حد پاسخ نيرشته درخصوص اين كه برنامه آموزشي ا
رشته بهداشت عمومي با  يدروس كارشناس يميزان انطباق برنامه آموزشي و محتوا يلذا هدف اين مطالعه بررس .كند مي  كمك نهيزم نيا

  .رشته است نيانتظارات سيستم سالمت از ديدگاه شاغلين ا يها و بررس رشته در مراكز بهداشت شهرستان نينيازهاي شغلي كارشناسان ا
بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز  آموخته و شاغل كارشناسان دانش از نفر 95اين مطالعه توصيفي مقطعي برروي : ها روش

بود كه با سؤاالتي  ايساخته روا و پا محققآوري اطالعات پرسشنامه  ابزار جمع. اي انتخاب شدند گيري چند مرحله نمونه با افراد .انجام شد
را در راستاي وظايف شغلي شان  يبهداشت عموم ياصلي و اختصاصي برنامه آموزشي رشته كارشناس پايه، سميزان كاربرد محتواي درو

  .ها استفاده شد داده ليو تحل هيجهت تجز يفياز آمار توص. كرد مي يبررس
ترين  بود و دروس پايه كم %)40-9/59(متوسط  حد كارشناسي بهداشت عمومي درمحيط كاري دركاربرد مجموع دروس دوره : نتايج

هاي سازماني متعدد  كاربرد به تفكيك پست برنامه آموزشي موجود از نظر %).20 كمتر از(هاي شغلي افراد داشتند  فعاليت كاربرد را در
 .را براي كارشناسان گسترش شبكه داشته است ترين كاربرد كم و ها بيماري براي كارشناسان مبارزه با را ربردبيشترين كا متفاوت بوده و 

 يمتوسط رضايت نسبي و ،رشته نيالتحصيالن شاغل ا مجموع فارغ در .حيطه دانش ارائه گرديده است در دروس صرفاً% 79/71 محتواي
  .داشتند خود دوره آموزشي از

 رشته كامالً نيآموختگان ا نيازهاي شغلي دانش با آموزشي مربوط به رشته بهداشت عمومي يها وس و برنامهدر يمحتوا: گيري نتيجه
 نآينده شغلي اين كارشناسا ها در برنامه نيكارايي ا و براي بهبود و ارتقاي كيفيت برنامه آموزشي يبنابراين انجام اصالحات .ستيمنطبق ن

  .شود مي تأكيد
  

  ، كاركنان سالمتبهداشت عمومي  ،نظام سالمت ،برنامه درسي، تناسب آموزشي: هاي كليدي واژه
  777تا  768 ):10(12؛ 1391 دي/ آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

   
                                                 

احمد شير جنگ، دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي  :نويسنده مسؤول *
  shirjangahmad@yahoo.com. دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، تهران، ايران

،دانشكده  ياجتماع ي، پزشكي اجتماعي، گروه پزشك)دانشيار(دكتر مهستي عليزاده 
. رانيا ز،يتبر علوم پزشكي خدمات بهداشتي و درماني تبريز، ،دانشگاهيپزشك

)alizadm@yahoo.com( فتحيه مرتضوي ؛)گروه آموزش پزشكي، مركز )مربي ،
. رانيتهران، ا يبهشت ديشه يمطالعات و توسعه آموزش پزشكي ، دانشگاه علوم پزشك

)fathieh.mortazavi@yahoo.com( جعفرآبادي محمد اصغري  دكتر؛)ارياستاد( ،
ز ، گروه آمار و يتبر يدرمان يخدمات بهداشت تيريمد قاتيمركز تحق ،يستيز آمار

  مقدمه

                                                                              
. رانيا ز،يتبر ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشك ه،يدانشكده بهداشت و تغذ ،يولوژيدمياپ
)m.asghari862@gmail.com( ؛ ابوالفضل جدي ، كارشناس بهداشت عمومي ، گروه

، جوانان و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات سالمت نوجوانان 
  )abolfazlejeddi@yahoo.com. (رانيز،ايتبر ريز،تب يو درمان يبهداشت

تصويب شده در مركز تحقيقات  100150اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي به شماره 
  .آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز است

  5/7/91: تاريخ پذيرش 18/4/91:، تاريخ اصالحيه3/2/91:مقالهتاريخ دريافت 
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اي در  كه سهم عمده يعلوم پزشك يها از جمله گروه
مراكز بهداشت و مديريت  در يبهداشت يها برنامه ياجرا

 ند،ينما مي فايهاي كشور ا ها و استان شهرستان
رشته بهداشت . هستند يكارشناسان رشته بهداشت عموم

عمومي شاخه اساسي علوم بهداشتي است كه هدف از 
نيازهاي  بهآگاه  نيروهايياندازي آن، آموزش و تربيت  راه

 نيآموختگان ا دانش. محيط، جامعه، خانواده و فرد است
كننده سالمت، در  ديبا ارزيابي عوامل تهد نيرشته همچن

فرد مداخله  جهت تغيير سطح بهداشت جامعه، خانواده و
افراد از چگونگي  نيرود كه ا انتظار مي. نمايند مي

اقتصادي و اجتماعي بر  ،اثرگذاري عوامل انساني، محيطي
تأمين، حفظ و ارتقاي سالمتي در سطوح مختلف آگاهي 
داشته باشند و با نحوه طراحي مداخالت الزم براي 

سطح سالمت جامعه آشنا باشند و نهايتاً بتوانند  يارتقا
  ).1(هاي خود را در عمل به كار گيرند اين آموخته

تواند به صورت  با توجه به اين كه خدمات بهداشتي مي
اطالعات بايد  آموختگان ادغام يافته ارائه شود، لذا اين دانش

براي ايفاي نقش به صورت چند  هاي الزم را و توانمندي
كسب نمايند و مجهز به  )Multidisciplinary(اي  شهپي

بنابر اين .  ها و اعتقادات باشند اي از علوم، مهارت مجموعه
اين رشته  يانهاي مناسب و كافي به دانشجو ارائه آموزش

هاي ارائه  هاي سازماني متناسب با آموزش و تعيين جايگاه
است كه  يشده، از مسائل مهم و ضروري آموزش پزشك

التحصيالن  حاضر فارغ درحال .به آنها توجه شود ديبا
نظام سالمت  رشته بهداشت عمومي، در يوره كارشناسد

و مبارزه با  يريشگيكشور، به عنوان كارشناس مسؤول پ
كارشناس , يآموزش بهورز ،آموزش سالمت ،ها بيماري

دهنده شبكه و سالمت خانواده،  سالمت مدارس و گسترش
با توجه . هستند مشغول به كار قابليت احراز شغل داشته و

ه هاي مرتبط به آنها و ب ها و فعاليت نقش به گستردگي اين
دنبال آن نيازهاي آموزشي گسترده كارشناسان بهداشت 

هاي مرتبط  براي انجام شرح وظايف و مسؤوليت يعموم
ي مطالب آموزشي اهاي سازماني، بايد محتو با اين پست

  .شود يحاي طرا حرفه يها ها و فعاليت نقش نيمتناسب با ا
 شامل ،يبهداشت عمومبرنامه درسي دوره كارشناسي 

در است، كه سه گروه دروس پايه، اصلي و اختصاصي 
 يازهايدروس با ن يصورت نياز جهت انطباق محتوا

برنامه و يا به كل  تغييرات و اصالحات الزم دربايد ، يشغل
  ).2(هاي درسي اعمال گردد گروه ازيك تفكيك در هر

 يانطباق محتوا زانيم يررسجهت ب يتاكنون مطالعات
هاي علوم  افراد در ساير رشته يشغل يازهايدروس با ن

توان به مطالعه  از آن جمله مي. پزشكي صورت گرفته است
 اشاره كرد كه براساس نظر محمدپور و مطلبي

 ارائه شده در يالتحصيالن گروه پزشكي، دروس نظر فارغ
كارآموزي  ودروس باليني و  %6/31 زانيدانشگاه فقط به م

 از. كند يازهاي آموزشي آنان را تأمين مي، ن%7/38فقط 
% 9/21 عملي و از نظر- فراگيران، دروس باليني %23/ 9نظر

شغلي آنها  آنان دروس نظري با نيازهاي آموزشي و
 سرچمي بررسي حسيني و). 3(تناسب الزم را نداشته است

رشته  درسينآموختگان ترم آخر و م روي دانش بر
نشان داده است كه امكان استفاده از  زيبهداشت محيط ن
هاي كارآموزي وجود  محيط هاي نظري در بعضي آموخته

ندارند و محتواي برخي دروس ارائه شده متناسب با 
و نياز به  ستيهاي بهداشت محيط ن كاردان يازهاين

بازنگري دربرنامه آموزشي رشته بهداشت محيط احساس 
روي  لعه غضنفري و همكاران برمطا). 4(شود مي
التحصيالن رشته پزشكي هم نشان داده است كه از  فارغ
هاي آموزش باليني با نيازهاي شغلي  افراد، برنامه نينظر ا

انطباق الزم را ندارد و نياز به ارتقاي كيفيت آموزش در 
  ).5(شود مقطع باليني احساس مي

انطباق  يبر بررس ياي مبن متون، مطالعه يدر بررس اما
 يآموزش يازهايارائه شده با ن يدرس يها سرفصل

با  ،يشغل فيانجام وظا يبرا يكارشناسان بهداشت عموم
 رشته به طور نيا موجود ارائه شده در يها سرفصل

 و ها تيلؤومس تيبا توجه به اهم. نشد افتياختصاصي 
هاي  كارشناسان بهداشت عمومي در پست يها فعاليت
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سطح  يآنها در ارتقا گذارتأثير مراكز بهداشت و نقش
سالمت جامعه، الزم است ميزان انطباق  يها شاخص
هاي آموزشي ارائه شده در  دروس و برنامه يمحتوا

ها با وظايف شغلي آنان و انتظارات نظام سالمت  دانشگاه
ها،  مورد مطالعه قرار بگيرد و در صورت وجود نقص

العه به اين مط نيلذا ا. شود مورد نياز انجام تاصالحا
اميد است كه نتايج اين . منظور طراحي و اجرا شده است

رشته بهداشت  كولوميمطالعه گامي در راستاي بهبود كور
  .توانمند باشد براي تربيت كارشناسان يعموم

  
  ها روش

كه در نيمه  اين مطالعه از نوع مطالعه توصيفي مقطعي است
براي جمعيت مورد نظر . انجام شده است 90دوم سال 

كارشناسان بهداشت عمومي شاغل در كليه  ،گيري نمونه
هاي بهداشتي و درماني زير مجموعه دانشگاه علوم  شبكه

گيري با اطالعات اوليه  براي نمونه. بودند پزشكي تبريز
هاي درسي برنامه آموزشي  درصد انطباق سرفصلدرباره 

با نيازهاي شغلي و شرح وظايف مصوبي كه بر اساس 
، )5(ه بودبه دست آمد) 1388(ضنفري و همكاران مطالعه غ

 100 يها برا امهشنپرس. نفر محاسبه گرديد 93حجم نمونه 
گيري چند  ها، از نمونه براي تعيين نمونه. شد عينفر توز
 نيتابعه ا يها شهرستان ابتدا .اي استفاده گرديد مرحله

دانشگاه مشخص شده و سپس در داخل هر شهرستان، 
 لعهتصادفي ساده جهت شركت در مطاافراد به شكل 

دارا بودن مدرك كارشناسي رشته بهداشت . انتخاب شدند
عمومي و اشتغال به عنوان كارشناس بهداشت در سيستم 

ورود افراد به مطالعه  هايمعيار ،هاي اوليه بهداشتي مراقبت
يا انتقال  گويي به پرسشنامه و در صورت عدم پاسخ. ندبود

طق خارج از مجموعه دانشگاه علوم كنندگان به منا شركت
  .شدند افراد از مطالعه خارج مي تبريز، شكيپز
ساخته استفاده  ها از پرسشنامه محقق آوري داده جمع يبرا

شد كه روايي صوري و محتوايي پرسشنامه توسط پانل 
خبرگان در زمينه آموزش علوم پزشكي و بهداشت عمومي 

 يهمسان يس بررسپرسشنامه بر اسا ييايپا. تأييد گرديد
. شد يابيكرونباخ ارز يآلفا بيي ضر حاسبهمو  يدرون
 يدر پرسشنامه مقدار آلفا يمورد بررس ابعادهمه  يبرا

 يدرون يكه همسان به دست آمد 7/0تر از  كرونباخ بزرگ
بخش . اين پرسشنامه شامل دو بخش بود. مي كرد دييرا تا

خصوصيات دموگرافيك  يمربوط به بررس ياول سؤاالت
سؤال ميزان  ازدهيبخش دوم با . كننده بود افراد شركت

كاربرد محتواي آموزشي دروس پايه، اصلي و اختصاصي 
 يشغل ندهيرشته را در آ نيبرنامه آموزشي ا ارائه شده در

 در اين قسمت همچنين مواردي چون. بررسي مي كرد شان
ي پست خواني و انطباق شرح وظايف ابالغ ميزان هم

دروس و  يسازماني كه افراد در آن اشتغال دارند با محتوا
ميزان كفايت ، هاي ارائه شده در دانشگاه سرفصل
 يها شده براي انجام فعاليت ئهها و مطالب ارا سرفصل

تغييرات مورد  كنندگان در مورد نظرات شركت و اي حرفه
 يبررس زيآموزشي ن يها برنامه دروس و يدر محتوا ازين

 با توجه به ميزان كاربرد هر ديكنندگان با شركت. دش مي
ها و  كدام از دروس در انجام وظايف شغلي يكي از گزينه

متوسط  )60- 9/79(زياد  )80- 100(زياد  معيارهاي بسيار
انتخاب  را )20زير(كم  بسيار) 20- 9/39(كم  )40- 9/59(

در مقدمه پرسشنامه درخصوص نحوه . كردند مي
ها توضيحات الزم داده  پيوست استفاده ازدهي و  پاسخ

  .شده بود
اول پژوهش، برنامه درسي آموزشي مصوب  گام در

مطالعه شده و دروس  ،كارشناسي رشته بهداشت عمومي
پايه و اصلي و اختصاصي كه مخصوص رشته بوده و 

 و قابل بررسي از نظر ميزان كاربرد بودند مشخص شد
موزش علوم هاي مصوب شوراي عالي آ سرفصل سپس

 يپزشكي وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برا
الزم به ذكر است با . آوري گرديد تك تك اين دروس جمع

توجه به اين كه مقطع كارشناسي رشته بهداشت عمومي تا 
است و  مي شدهحاضر به صورت ناپيوسته برگزار  زمان
التحصيالن فعلي كالً به صورت ناپيوسته در اين رشته  فارغ
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 دوره، بنابراين دروس ارائه شده در اند كرده ميتحصيل 
از عوامل تأثيرگذار در ميزان آگاهي و عملكرد  ،كارداني هم

التحصيالن كارشناسي رشته در نظر گرفته شدند و  فارغ
رشته هم  نيهاي دروس مقطع كارداني ا اسامي و سرفصل

  .مشخص و استخراج گرديد
ط به چارت تشكيالتي و گام دوم با مطالعه منابع مربو در

هاي مربوط به نيروي انساني وزرات بهداشت  دستورالعمل
هاي سازماني كه كارشناسان  و وزرات كشور، كليه پست

ها و  بهداشت عمومي شرايط احراز اشتغال در آن پست
هاي رسته بهداشتي  از پست اغلبتبديل مدرك را دارند، كه 

شهرستاني هاي بهداشتي استاني و  و درماني معاونت
سپس . شدند يبند و فهرست ديهستند، استخراج گرد

ها و شرح وظايف تعريف شده از طرف كميته  مسؤوليت
اصالح ساختارهاي تشكيالتي كميسيون تحول اداري 

ها و  دانشگاه علوم پزشكي، براي هر كدام از شغل
  .هاي سازماني ليست شده قبلي گردآوري گرديد پست

شد از  يهش سعوخالقي پژمنظور رعايت موازين ا به
خصوصي افراد و بدون ارتباط  آوري اطالعات كامالً جمع

 نيهمچن. شود يبا پژوهش در پرسشنامه خوددار
كنندگان  توسط شركت يها با كسب اجازه كتب امهشنپرس
  .شد ليتكم
و  SPSS-17افزار  ها از نرم داده ليو تحل هيمنظور تجز به

و  يو فراوان اريو انحراف مع نيانگيم( يفيآمار توص
  .استفاده شد )يدرصد فراوان

  
  نتايج

 كنندگان در پرسشنامه توزيع شده در بين شركت 100از مجموع 
نفر از 55 كه دپرسشنامه تكميل شده دريافت گردي 95نهايت 
فاصله . بودند) %1/42(زن  نفر 44و) %9/57(كنندگان مرد  شركت

 52 كار اين كارشناسان دربين فراغت از تحصيل و شروع به 
 2تا 1ين ب) %1/22(نفر  21 در و سال تر از يك كم %)7/54(نفر 
ميانگين . بيشتر از دو سال بود) %2/23(نفر  22و براي  ،سال

 30/7±10/6 كنندگان در اين مطالعه هم سوابق خدمتي شركت
هاي  پست شاغل دراغلب  ،كننده شركت كارشناسان. سال بود

  .بودندبهداشت سازماني مراكز 
فراواني شغلي افراد مورد مطالعه به تفكيك مسؤوليت  توزيع

 ،)%4/9(نفر  9سازماني شامل كارشناس بهداشت خانواده 
 30، كارشناس بهداشتي)%3/7(نفر  7 كارشناس آموزش بهداشت

، )%6/13(نفر  13 ، كارشناس بهداشت مدارس)%5/31(نفر 
كارشناس  ،)%2/52(نفر  24 ها بيماريكارشناس مبارزه با 

 )%3/6(نفر  6 نا مشخصموارد و ) %3/6(نفر  6گسترش شبكه 
اين شاغلين در همان ) %26/85(نفر  81 به طور ميانگين كه بود

پست سازماني استخدامي و درج شده در حكم كارگزيني 
هاي  ها و مسؤوليت مشغول به كار بودند و مابقي در ساير پست

يا مراكز بهداشتي و درماني محوله در ستاد مركز بهداشت 
  .نمودند شهري و روستايي فعاليت مي

% 30گروه دروس پايه نظر شركت كنندگان در پژوهش، در  از
هاي دروس  گروهدر ، و  كم واحدهاي درسي با كاربرد بسيار

واحدهاي درسي با  %34/43 و% 55/55اصلي و اختصاصي 
دروس  در مجموع كاربرد كلي .شود مي ديدهكاربرد متوسط 

هاي كاري در حد  دوره كارشناسي بهداشت عمومي، در محيط
  ).1نمودار (متوسط بود 

  

  
هاي درسي كارشناسي رشته بهداشت  كاربرد گروه -1نمودار 

  عمومي در اجراي وظايف شغلي
  
نشان داد كه  ي،و اصل ي، اختصاصهيسه گروه پا كيبه تفك جينتا

تمام اكثر دروس با كاربرد زياد در گروه دروس اختصاصي و 
دروس با كاربرد بسيار كم در گروه دروس پايه قرار دارند 

  ).1جدول (
هاي سازماني  نتايج از نظر كاربرد دروس به تفكيك پست
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كارشناسان هم نشان داد كه واحدهاي درسي ارائه شده در 
اشت عمومي بيشترين كاربرد را برنامه آموزشي كارشناسي بهد

براي كارشناسان مبارزه با بيماريها شاغل در ستاد مراكز 
و بسيار  )60- 9/79(ترين دروس با كاربرد زياد شبهداشت، با بي

 كاربرد مجموع دروس، درصد 33/74و برابر با ) 80- 100(زياد 
داشت و سپس به ترتيب براي كارشناسان بهداشت خانواده با 

كاربرد مجموع دروس و سالمت نوجوانان،  درصد 23/74
ترين  كاربرد مجموع دروس و كم %18/70جوانان و مدارس با 

كاربرد  %84/55كاربرد مربوط به كارشناسان گسترش شبكه با 
  .مجموع دروس بود

نتايج به دست آمده درخصوص ميزان يادگيري حاصل شده از 
واي دروس از محت) رفتار–نگرش–دانش(هاي يادگيري  نظر حيطه

ارائه شده دوره كارشناسي رشته بهداشت عمومي در دانشگاه 
درس  28التحصيالن رشته محتواي  نشان داد كه به نظر فارغ

از دروس صرفاً در حيطه دانش ارائه شده بود و ) درصد79/71(
ه نگرشي پيش رفته بودند و تا حيط%) 12/5(درس  2محتواي 
ر رفتار گرديده بود كه منجر به تغيي )%07/23(درس  9 محتواي

 در دروس مقاطع كارداني و كارشناسي تقريباها  اين نسبت
  .مشابه بود

در خصوص ميزان رضايت كلي از دوره دانشگاهي تربيت 
نفر  5كه فقط كارشناسان بهداشت عمومي هم نتايج نشان داد

سيستم  كه غالباً هم در ،التحصيالن اين رشته از فارغ )2/5%(
 ياز آموزش دانشگاه ،و درمان دولتي شاغل هستند يبهداشت

نفر  38رشته خود رضايت كامل يا بسيار زياد داشتند و مابقي 
نفر  5رضايت متوسط،  )%4/48(نفر  46رضايت زياد، ) 40%(
رضايت بسيار كم داشتند و ) %2/4(نفر  4رضايت كم و) 2/5%(

د در حرضايت از برنامه آموزشي رشته تحصيلي  ،مجموع در
  .بودمتوسط 

  

  بودن واحدهاي درسي كارشناسي رشته بهداشت عمومي يكاربرد نسبي و مطلق يفراوان :1 جدول
  )درصد(فراواني   دروس با كاربرد بسياركم  )درصد(فراواني  دروس با كاربرد بسيارزياد  مقطع گروه درسي

  %)5/50(48  فيزيك عمومي    %)9/38(37 آمار حياتي مقدماتي  كارداني پايه
  %)1/41(39  شيمي عمومي  
  %)6/32(31  بيوفيزيك  

    %)40(38 2آمار حياتي  كارشناسي
    %)5/50(48 مصون سازي فعال و انفعالي  كارداني اصلي

    %)2/44(42 اصول اپيدميولوژي  كارشناسي
    %)2/44(42 كليات و اصول اپيدميولوژي  كارداني اختصاصي

    %)6/32(31 هاهاي ملي مبارزه با بيماريبرنامه
    %)1/41(39 مديريت و نظارت در مراكز بهداشتي

    %)40(38 آموزش بهداشت و ارتباطات
    %)2/43(41 هاي شايعاپيدميولوژي بيماري

    %5/30(29 هاي شايع نوزادان و كودكانبيماري
    %)8/36(35 واگيرهايبيماريهاي ملي مبارزه بابرنامه  كارشناسي

    %)9/38(37 روش تحقيق در علوم بهداشتي
غيرواگير وهاي بيماريبرنامه ملي مبارزه با

  اپيدميولوژي آنها
33)7/34(%    

    %)9/37(39 اصول برنامه ريزي بهداشتي
    %)9/38(37 آموزش بهداشت و ارتباطات 

    %)4/28(27 جغرافيايي ايرانپاتولوژي
    %)6/32(31 شايع كودكان و پيشگيري از آنهايبيماري

هاي درسي به ترتيب  كنندگان در هر كدام از گروه نظرات شركتاكثريت  ر اساسبدروس، پيشنهادي براي حذف  هاي اولويت
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) %22/26(نظر  32 عبارت بودند از واحد درسي فيزيك عمومي با
در گروه دروس پايه، از بين دروس گروه اصلي واحد درسي 

و از دروس گروه ) %45/45(نظر  10اكولوژي انساني با
نظر  6اي با  درسي بهداشت حرفه هم واحد صاصياخت

 هاقابل توجه اين كه بيشترين سهم از مجموع پيشنهاد). 14/17%(
  .دبو %15/68براي حذف مربوط به دروس گروه پايه با 

كنندگان پيشنهاداتي هم به منظور اضافه كردن برخي  شركت
از . واحدهاي درسي به دروس دوره كارشناسي رشته داشتند

 7 با رگروه دروس پايه، افزودن واحد درسي كاربرد كامپيوت
و از مجموعه دروس گروه اصلي افزودن ) %43/30(نظر 
با  ييآشنا ،هاي انواع تزريقات هاي درسي آشنايي با تكنيك واحد

 و افزايش تعداد واحد درس ،تجهيزات پزشكي و كاربرد آنها
ترين  فراوان )%53/11(نظر  3سه واحد با به فارماكولوژي كاربردي 

گروه اختصاصي هم افزايش  از مجموعه دروس. پيشنهادها بود
مديريت و نظارت بر مراكز بهداشتي و درماني با  تعداد واحد درس

كارها و انواع  افزودن واحد درسي جديد راه ،)%27/15(نظر 11
%) 78(اغلب . داراي اكثريت بودند%) 33/8(نظر  6ارزشيابي با 

هاي عملي به دروس  پيشنهاد كردند قسمتدهندگان  پاسخ
شود، و طول دوره كار آموزي افزايش يابد و يا  ودهاختصاصي افز

بيشترين سهم . شروع گردد هاي پايين تحصيلي كارآموزي از ترم
  .مربوط به دروس اختصاصي بود %)5/59(هاپيشنهاد

  
  بحث

 ،در مجموعبر اساس نظر شركت كنندگان در اين پژوهش، 
دوره  هاي واحدهاي درسي ارائه شده در سرفصل كاربرد

در اين  .دبومتوسط در حد  ي بهداشت عموميكارشناس
ترين تطابق را  ترين ميزان كاربرد و كم ميان دروس پايه كم

سطوح اجرايي براي انجام  با نيازهاي شغلي كارشناسان در
رسد بازبيني در تعداد  به نظر مي .شتندوظايف شغلي دا

اصلي و اختصاصي دوره  واحدهاي سه گروه درسي پايه، 
هاي  يا تجديد نظر درسرفصل كارشناسي بهداشت عمومي و

در بررسي صبوري و همكاران، در . باشدتواند مفيد  مي آنها
دهي مجدد فرايند آموزشي  خصوص بررسي و سامان

ده است كه براي هاي كارورزي پزشكي، عنوان ش دوره
انجام آموزش اثربخش، انجام نيازسنجي آموزشي ضروري 

چرا كه با اين كار دروس و مواد آموزشي كم  ،است
  ).6(گيرند هاي بعدي آموزش قرار مي تيدر اولو ،تر اهميت
هاي  مطالعه مشخص كرد كه سرفصل نينتايج ا تحليل

 ياختصاصي كاربرد هاي دروس اصلي و ارائه شده گروه
توجه  با .التحصيالن دارند سطح متوسط براي اين فارغ در

به اين كه كاربرد در حد متوسط براي دروس اختصاصي 
الزم است كه يا در محتواي ؛ بخش باشد تواند رضايت نمي

هاي  در سرفصل ايشود و  تجديدنظر وهدروس اين دو گر
مطالعه يكي از نتايج  .اين دروس اصالحاتي صورت گيرد

التحصيالن رشته بهداشت  ان بر روي فارغحمدي و همكار
هاي اجرايي  دروس آموزشي با فعاليت لزوم تطبيق محيط،

). 7(استالتحصيالن و نيازهاي آموزشي آنها  غالب فارغ
 ها و تواند شامل به روزرساني سرفصل اين اصالحات مي

هاي عملي و  محتواي اين دروس و يا طراحي قسمت
در  .اختصاصي باشدكارآموزي براي بيشتر دروس 

درباره  اديب حاج باقري،ديانتي و  مطالعه بخشي از نتايج
كه  شده است اعالم ،نيازهاي آموزشي پرستاران

بهترين روش باز ، كنفرانس و كارآموزي همزمان با آن
 هانسبرگر  ).8(است از ديدگاه پرستاران شاغل وزيآم
)Hunsberger(  و همكارانش هم در بررسي خود به اين
اي  به گونه بايدهاي اموزش باليني  تيجه رسيدند كه دورهن

طراحي شوند كه زمينه جهت كسب تبحر و مهارت باليني 
محيط  ها را در تا بتوانند آموخته ؛دانشجويان فراهم گردد

  ).9(برند كاره شغلي ب
ميزان كاربرد دروس دوره كارشناسي بهداشت  بررسي

ل كارشناسان حال اشتغا هاي در عمومي به تفكيك پست
هاي شغلي  بيشترين كاربرد را رشته كه هم نشان داد

 ترين كاربرد كم و بهداشت خانواده، و ها بيماري مبارزه با
اين تفاوت . هاي شغلي گسترش شبكه دارند را رشته

عدم انطباق كامل دروس برنامه آموزشي  تواند نشانگر مي
ها در با وظايف شغلي و عدم تأمين كليه نيازهاي شغلي آن

در غضنفري و همكاران . سطوح اجرايي و عملياتي باشد
التحصيالن پزشكي به اين نتيجه  روي فارغپژوهشي 
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هاي آموزش باليني با  اند كه ميزان انطباق برنامه رسيده
بهبود و ارتقاي  بهو نياز  ستينيازهاي شغلي كافي ن

جهت افزايش درصد  ،كيفيت آموزش در مقطع باليني
در آينده  ،التحصيالن پزشكي ه آموزشي فارغكارايي برنام

  ).5(شود شغلي احساس مي
دروس  اين كه مطالب ارائه شده در خصوص در نتايج

كدام  كارشناسي بهداشت عمومي منجر به يادگيري در
كه مطالب نزديك به  نشان داد ؛شود حيطه يادگيري مي

 سطح ارائه دانش و صرفاً در ،دو درصد دروس هفتاد و
گردد و تغييرات نگرش  به دانشجويان عرضه مي اطالعات

 اين موضوع با در نظر .است كاند اريو رفتار در آنان بس
التحصيالن اين  هاي شغلي فارغ رشته گرفتن نوع مشاغل و

هاي بيشتري قرار  تواند مورد بحث و بررسي رشته مي
گروه،  نيهاي محوله به ا فعاليت چرا كه بيشتر؛ گيرد

در سطوح محيطي وزرات بهداشت و  عملياتي واجرايي
 نظري در انشصرف ارائه اطالعات و د و استدرمان 

 مورد خصوصاً در د،كن كمك تواند انجام وظايف آنها نمي
راستاي  در بايد اختصاصي كه دروس اصلي و

 هاي شغلي محيط هاي اساسي اين كارشناسان در فعاليت
الزم است اين موضوع هم در تعيين اهداف  .باشد

 اينادگيري اين كارشناسان و هم در پايش ميزان تحقق ي
 بررسي اميني و همكاران بر. اهداف مد نظر قرار گيرد

روي دانشجويان دندانپزشكي هم نشان داد كه 
هاي عملي مرتبط با  دانشجويان در مورد اغلب مهارت

كه  اند نتيجه گرفتهنياز به آموزش داشتند و  ،شان شغل
هاي عملي  مورد آموزش مهارت در يريزي دقيق برنامه

  ).10(الزم است انپزشكيبراي دانشجويان دند
پژوهش پيشنهاداتي هم  اين كننده در كارشناسان شركت

براي حذف تعدادي از واحدهاي درسي دوره تحصيلي 
كه دروس پايه  ،كارشناسي رشته بهداشت عمومي داشتند

را به بيشترين سهم براي حذف شدن از برنامه آموزشي 
اين در حالي است كه . خود اختصاص داده است

 اعالم شده از طرف كارشناسان شاغل در هاي اولويت

بهداشت براي حذف  هاي مختلف سازماني مراكز پست
كه البته با اختالفاتي كه در خصوص ميزان  ،متفاوت بود

هاي سازماني نشان داده  كاربرد دروس به تفكيك پست
دهد كه دروس ارائه شده  ن ميخواني دارد و نشا شد هم

در دانشگاه بسته به نوع شغلي كه  ،به اين كارشناسان
تواند بدون كاربرد بوده يا بيشترين  كنند مي احراز مي

گردد با در نظر گرفتن  پيشنهاد مي .كاربرد را داشته باشد
گرفتن مجموع  طور در نظر موضوعات فوق و همين

رتبط با هاي سازماني م نيازهاي مشاغل و پست
 ياالمقدور دروس  حتي ،كارشناسان بهداشت عمومي

  .شود حذف، هاي دروس بخشي از سرفصل
پيشنهاداتي براي افزايش تعدادي از واحدهاي  كارشناسان
يا افزودن واحدهاي درسي جديدي داشتند كه  درسي و

دهنده يك  بررسي عناوين اين دروس پيشنهاد شده نشان
هاي  شده در محيطسري از نيازهاي شغلي احساس 

سري از اين دروس  يك .كاري اين كارشناسان است
يا وجود داشته  اند داشتهاصالً در دوره تحصيلي وجود ن

براي مثال . ولي خيلي كم به آنها پرداخته شده است
افزودن واحد درسي كاربرد كامپيوتر يا كار با  پيشنهاد

 ي وتكنولوژ اينترنت از مواردي است كه با پيشرفت علم و
نياز اكثر مشاغل  ،گسترش خدمات الكترونيك در ادارات

دروس  دنپيشنهاداتي مانند افزو طور همين. است
تجهيزات پزشكي جزء  آشنايي با هاي تزريق و تكنيك

نيازهايي است كه الزمه بخش بيشتري از وظايف 
در بررسي محمدرضا حمدي و  .شان است شغلي

شاغلين رشته بهداشت محيط موضوعات  ،همكاران
درسي جديدي را در تربيت نيروهاي بهداشت محيط به 

وظايف  حعنوان نيازهاي آموزشي مبتني بر شر
برخي از اين  .اند هاي اجرايي شان پيشنهاد داده فعاليت

، عناوين درسي پيشنهاد شده مانند رايانه و كاربرد آن
وش تحقيق و زبان تخصصي، مديريت خدمات بهداشتي، ر
كنندگان اين  ارزشيابي، با دروس پيشنهاد شده شركت

اكثر پيشنهادهاي مربوط به ). 7(بررسي يكسان هستند
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واحدهاي درسي در مجموعه دروس اختصاصي  فزايشا
از آنجايي كه دروس اختصاصي مستقيماً در  .بود

هاي  راستاي انجام وظايف محوله شغلي و تحقق شاخص
ر حيطه مسؤوليت اين كارشناسان قابل قبول بهداشتي د

آيد اين پيشنهادات كامالً بر اساس  به نظر مي ،است
در پيشنهادات  .باشد اساننيازهاي واقعي اين كارشن

مربوط به افزايش واحدهاي درسي هم تفاوتهايي بين 
هاي مختلف ديده  مسؤوليت كارشناسان شاغل در

صاصي ها با توجه به نيازهاي اخت كه اين تفاوت شود مي
  .كدام از مشاغل براي انجام وظايف خود است هر
التحصيالن  توجه به نتايج به دست آمده، رضايت فارغ با

از برنامه آموزشي كارشناسي رشته بهداشت عمومي در 
اين در حالي است كه بررسي  .حد متوسط بوده است

در دانشجويان سال آخر پرستاري  ناظريمرادي و  بيگ
كلي در برنامه آموزشي كارشناسي نشان داد كه به طور 

تحقق اهداف كلي برنامه  نشجوياناكثريت دا ،پرستاري
  ).11(آموزشي را خوب و عالي ارزيابي كرده بودند

هاي اين مطالعه از نظر قابليت تعميم نتايج به كل  محدويت از
 چنين، هم. توان به كم بودن حجم نمونه اشاره كرد مي ،كشور

 در اين كارشناسان شاغل ديدگاهميزان انطباق صرفاٌ از 
بهتر است ميزان انطباق و كاربرد . است شده رشته بررسي

وظايف مورد انتظار و درحال  باهاي آموزشي  سرفصل
انجام، از بررسي مجموع منابع موجود شامل مستندات علمي 

نظران علمي و فني رشته  و اجرايي، نظرات خبرگان و صاحب
براي  تري و قابل اطمينان دست بيايد تا بتواند نتايج معتبربه 

  .انجام اصالحات و تغييرات ارائه نمايد
ي مطالعه، بازبيني در تعداد نيا جيبا توجه به نتا نهايت در
اصلي و اختصاصي  واحدهاي سه گروه درسي پايه،  از

 دوره كارشناسي بهداشت عمومي و تجديد نظر در
 نيهمچن. گردد روس پيشنهاد ميهاي بعضي از د سرفصل

از  يعملي براي برخ يها شود كه فعاليت مي شنهاديپ

به منظور بهبود  نيزشود و  يدروس اختصاصي طراح
 الن،يصحالت مهارت و يادگيري رفتار و عملكرد فارغ

حذف . ترآغاز شود هاي پايين دوران كارآموزي از ترم
تعداد  افزودن كاربرد كمتر و تعداد واحدهاي درسي با

و به روزرساني مداوم  شتريب يكاربر واحدهايي با
از پيشنهادهاي ديگر  زيمحتواي دروس ن ها و سرفصل

  .است
  

  گيري نتيجه
كه ميزان انطباق برنامه  هاي مطالعه نشان داد يافته

آموزشي رشته بهداشت عمومي با نيازهاي شغلي كامالً 
ات بنابراين انجام مطالع. بخش نيست رضايت مطلوب و

 بيشتر و تكميلي تحت نظارت وزارت بهداشت و در
 همچنين بر. الزم است راستاي بررسي نظرات خبرگان

بررسي مستندات مربوط به برنامه آموزشي رشته و 
تجزيه و تحليل وظايف اين كارشناسان و به دنبال آن 

دقيق براي انجام اصالحات در  هاي فوري و ريزي برنامه
هاي برخي از دروس اين  فصلمحتوا و سر نيز و ،دروس
ارتقاي كيفيت برنامه آموزشي جهت  و براي بهبود ،دوره

آينده  كارايي برنامه آموزشي در انطباق و افزايش درصد
  .شود مي تأكيد ،شغلي اين كارشناسان

  
  قدرداني

الزم است از مديريت و كارشناسان مراكز مطالعات و 
شهيد  هاي علوم پزشكي توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

مجموعه همكاران حوزه معاونت  ،بهشتي و تبريز
خصوص  و به ،تبريز بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي

هاي بهداشت  شبكه كارشناسان بهداشت عمومي شاغل در
را  و درمان زير مجموعه اين معاونت، كه نهايت همكاري

  .اند كمال قدرداني و تشكر را داشته باشيم با ما داشته
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Abstract 
 
Introduction: Public health experts play an important role in implementation of health centers’ programs. 
The comments and suggestions of graduate employees of this field about the level of functionality of the 
curriculum to professional requirements needed by graduates could help determine the shortcomings. This 
study aimed to investigate the level of coordination of curriculum and syllabus of public health BS with job 
requirements and health systems’ expectations of this field from the viewpoints of graduates employed in 
district health centers. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 95 graduates of public health employed 
in Tabriz University of Medical Sciences. The sample was selected using multistage sampling. Data 
collection instruments was a valid and reliable researcher-made questionnaire, including questions about 
applicability of educational contents of basic, specialty, and major courses of this discipline in their job 
responsibilities. Data was analyzed using descriptive statistics. 
Results: The results showed that the application of courses and lessons in public health discipline was in an 
average level (40%-59.9%) and basic courses had the lowermost application in job activities (lower than 
20%). The existing curriculum had different application level based on the job definition. It was most 
applicable for “disease control staff”, while to be very low applicable for “network development experts”. 
The content of 71.79% of courses was represented just in cognitive area. In conclusion, the graduates of this 
discipline had a relative and average satisfaction with contents of their academic experience.  
Conclusion: The study showed that the educational content of public health discipline is not fully 
coordinated with job requirements of this field. Therefore it is highly recommended to modify this curriculum 
in order to improve its applicability for future employees. 
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