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Abstract 

Background: The periodic revision of school curriculum in different courses in every scientific 

discipline is one of the basic principles of the training process and it improves the quality of 

education. Therefore, this study aimed to investigate the level of correspondence between the basic 

and specialized courses of Public Health undergraduate program and job requirements. 

Methods: This cross-sectional study was performed on 66 Public Healthinterns/apprentices at 

Lorestan University of Medical Sciences in 2016. The Sampling was the census. The data 
collection instrument was a questionnaire whose validity and reliability have been confirmed in 

previous studies. The data were analyzed using STATA software and descriptive and analytical 

statistics. 

Results: The results showed that the use of specialized and basic courses of Public Health in doing 

job duties was high and medium respectively. According to the interns, the most practical 

specialized course was Mother and Child Health and the least practical course was Occupational 

Health. According to these interns/apprentices, more than 60 % of basic courses and more than 

40% of specialized courses offered changed their knowledge and not their attitude and behavior. In 

both continuous and discontinuous interns/apprentices groups the satisfaction rate of their field of 

study was average and there was no significant difference between the two groups. 

Conclusion: According to the interns/apprentices, the correspondence between the curriculum of 

Public Health undergraduate program and job requirements was average Therefore, it is 

recommended that the number of active and passive immunization courses be increased. It is also 

suggested that one internship semester be offered in their education program. 
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ای: ررسی میزان انطباق برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته بهداشت عمومی با نیازهای حرفهب

 مقطعی يک مطالعه

، 1محمدحسین قارونی، 3جواد طراحیمحمد، 8محمدحسن ايمانی نسب ، 8ثريا نورايی مطلق ،7کتايون بختیار

 *8مت اله اسدیحش

 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشککی ررسکتان، مکرممربی،  1

 آباد، ایران
 لوم پزشکی ررستان، مرمگروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه ع ،استادیار 1

 آباد، ایران
 ایران ،اصفهان ،استادیار، گروه اپیدمیوروژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان3
 استادیار، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ررستان، مرم آباد، ایران4

 چکیده

ختلف تحصیلی بر حسب نیازهای حرفه ای سبب بهبود کیفیت آموزش می گردد. های درسی مقاطع مبازنگری ادواری برنامهمقدمه: 

 ای انجام شد.های حرفهپایه و امتصاصی کارشناسی رشته بهداشت عمومی با نیاز میزان انطباق دروسرذا این مطارعه با هدف تعیین 

 .شد انجام 1311پزشکی ررستان در سال  علوم کارآموز بهداشت عمومی دانشگاه  66این مطارعه مقطعی با مشارکت : مواد و روش

های قبلی مورد تایید قرار گیری سرشماری بود.  ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن در بررسیروش نمونه

 یل قرار گرفت.های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه تحلو روش STATAها با استفاده از نرم افزار گرفته است. داده

به ترتیب  امتصاصی و پایه کارشناسی رشته بهداشت عمومی جهت انجام وظایف شغلی نتایج مطارعه نشان داد کاربرد دروس ها:يافته

بود. پرکاربرد ترین درس امتصاصی رشکته از نرکر ککارآموزان، بهداشکت مکادران و کودککان و ککد ککاربردترین درس،  زیاد و متوسط

دانکش  تغییر در حد درصد دروس امتصاصی صرفاً 46درصد دروس پایه و بیش از  66بود. از نرر کارآموزان بیش از ای بهداشت حرفه

می گردد. در هر دو گروه کارآموزان پیوسکته و ناپیوسکته، ریکایت از رشکته تحصکیلی متوسکط بکود و تفکاوت  ارائه و نه نگرش و رفتار

 معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.     

میزان انطباق برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته بهداشت عمومی با نیازهای حرفه ای، از نرر کارآموزان این  گیری:نتیجهو  بحث

شود تعداد واحدهای درس مصون سازی فعال و انفعاری افزایش یابد. همچنین پیشنهاد رشته در حد متوسط بود. رذا پیشنهاد می

 در طی دوره آموزشی ارائه گردد. گردد یک نیمسال از کارآموزیمی

 شغلعمومی، دانشجو، نیازها،  بهداشت برنامه آموزشی، کارشناسی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

عامل اصلی ارتقاء و  امروزه تورید و بهره گیری از علد،

پیشرفت تکنوروژی بوده و توسعه اقتصادی را به دنبال 

ی های تخصصآموزش عاری و مصوصا آموزش دوره دارد.

جزء راینفک توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع هستند 

های درسی آموزش عاری که در حال حایردر . برنامه(1)

شوند، محصول فعاریت عمده های ایران اجرا میدانشگاه

نهاد شورای عاری برنامه ریزی است که از اوامر سال 

فعاریت مود را آغاز نمود و اهدافی همچون ایجاد  1363

چگی در نرام آموزش عاری، رعایت کلیه وحدت و یکپار

قواعد و اصول برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی، ایجاد 

هماهنگی در برنامه ریزی درسی، ایجاد تحول آموزشی 

ها و انطباق در تربیت نیروی انسانی، به روز نمودن برنامه

کند های اجتماعی و اقتصادی کشور را دنبال میآن با نیاز

(1).  

های درسی مقاطع مختلف اری برنامهبازنگری ادو

تحصیلی در هر رشته علمی، یکی از اصول اساسی فرایند 

آموزش و به دنبال آن بهبود کیفیت آموزش در تمامی 

ها و مراکز آموزش عاری معتبر جهان محسوب دانشگاه

شود. اصوراً هر برنامه درسی، پس از ارزشیابی پایانی، می

-بخش آموزش داده میبه طور همه جانبه و اطمینان 

شود، وری عواملی ممکن است به تدریج برنامه درسی را 

ها و اطلاعات جدید تضعیف کنند. اورین عامل، یافته

علمی است. ممکن است در اثر توسعه دانش بشری، 

مفاهید علمی برنامه درسی کهنه شوند و از اعتبار آنها 

کاسته شود. عامل دوم، عدم تناسب برنامه با شرایط 

 جامعه است. عامل سوم، عدم تحقق بخشی از اهداف

آموزشی است؛ به طوری که ممکن است فراگیران در 

های مورد یادگیری سطوح بارای شنامتی و یا گرایش

 .(4, 3)انترار موقعیت رازم را کسب ننماید 

 در ایعمده سهد که پزشکی علوم هایگروه جمله از

 و بهداشتی، درمانی مراکز در بهداشتی هایبرنامه اجرای

-استان ها وشهرستان مدیریت شبکه بهداشت و درمان

 بهداشت رشته نمایند،کارشناسانمی ایفا کشور های

 اساسی شامه عمومی بهداشت هستند. رشته عمومی

 و آموزش آن، اندازیراه از هدف که است بهداشتی علوم

 مانواده جامعه، محیط، نیازهای به آگاه نیروهایی تربیت

 عوامل ارزیابی با رشته این آمومتگان است. دانش فرد و

 بهداشت سطح تغییر جهت در سلامت، کننده تهدید

 .(1)نمایند مدامله می فرد و مانواده جامعه،

 صورت به تواندمی بهداشتی مدمات که این به توجه با

 باید آمومتگان دانش این رذا شود، ارائه یافته ادغام

 به نقش ایفای برای را رازم هایتوانمندی و اطلاعات

 کسب (Multidisciplinaryای )چندپیشه صورت

 اعتقادات و مهارتها ای از علوم،به مجموعه مجهز و نمایند

 به کافی و های مناسبآموزش ارائه باشند. بنابراین

 سازمانی های جایگاه تعیین و رشته این دانشجویان

 یروری و هدم مسائل از شده، ارائه آموزشهای با متناسب

 (.6شود ) توجه آنها به باید که است پزشکی آموزش

 رشته کارشناسی دوره دانش آمومتگان حایر درحال

 عنوان به کشور، سلامت نرام عمومی در بهداشت

 ها،بیماری با مبارزه و پیشگیری مسئول کارشناس

 سلامت کارشناس بهورزی، آموزش سلامت، آموزش

 احراز قابلیت مانواده، سلامت و گسترش شبکه و مدارس

 به توجه با هستند. کار به مشغول و داشته شغل

 به و آنها به مرتبط های فعاریت و ها نقش این گستردگی

بهداشت  کارشناسان گسترده آموزشی نیازهای آن دنبال

 مرتبط مسؤوریت های و وظایف شرح انجام برای عمومی

 زشیآمو مطارب محتوای باید سازمانی، های پست این با

 طراحی ای حرفه فعاریتهای نقش ها و با این متناسب

 .(6, 1)شود 

 سه عمومی شامل بهداشت کارشناسی دوره درسی برنامه

در  که است امتصاصی و عمومی، پایه دروس گروه

نیازهای  با دروس محتوای انطباق جهت نیاز صورت

به  یا و برنامه کل در رازم اصلاحات و تغییرات باید شغلی،

. (7)گردد  اعمال درسی های گروه از هر یک در تفکیک

محتوای  انطباق میزان بررسی جهت مطارعاتی تاکنون

علوم  های رشته سایر در افراد شغلی نیازهای با دروس
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 به توان می جمله آن است. از گرفته صورت پزشکی

بر  که کرد ( اشاره1336) مطلبی و مطارعه محمدپور

 دروس و 6/31شده % هارائ نرری دروس اساس نتایج آن

آموزشی  نیازهای 7/33میزان % وکارآموزی به بارینی

 از نرر کرده بود. تأمین را دانش آمومتگان گروه پزشکی

 عملی-بارینی دروس شرکت کنندگان در مطارعه %1/11

 نیازهای با نرری دروس درصد آنان 1/13نرر % از و

. (3)نداشت  را رازم آنها تناسب شغلی و آموزشی

 به نین نتایج بررسی احسان پور در زمینه دستیابیهمچ

 دانشجویان دیدگاه از یادگیری یروری های حداقل

یروری  های ازحداقل محدودی تعداد داد مامایی نشان

 .ندیده بودند جا آموزش هیچ در دانشجویان را یادگیری

 و بارداری عناوین مورد برمی در تجربه کسب عدم

 ناشی تواندمول می زایمان و از  بعد عفونت نریر زایمان

 ای عده باشد که بخش در این کارآموزی روزهای تعداد از

 بهداشت بحث ذکر نمودند. در ناکافی را آن دانشجویان از

 واحد های فرم تکمیل نریر عناوین برمی و کودك، مادر

 واحد مورد بودند. در ننموده تجربه را دانشجویان مامایی

 محیط وجود دانشجویان، ناکافی تجربه کودکان نوزادان و

. در (1)داد  نشان را آنان آموزش برای بارینی نامناسب

افزاید، شناسایی نیازها در همین ارتباط شهیدی می

تواند منجر به افزایش و بهبود سطح سطوح مختلف می

کیفیت آموزش پزشکی و بهداشت و در نتیجه کارآیی و 

و این امر  اثربخشی هرچه سریعتر سیستد سکلامت شود

بخشی از سیاست دورت برای توسعه آموزش مداوم 

. همچنین دیدگاه دانشجویان در مورد (16)پزشکی است 

تجربیات آموزشی شان به عنوان منبع مهمی از ارزیابی 

 . (11، 11)باشد کوریکوروم آموزشی مطرح می

مسائل ذکر شده می تواند نشان دهنده اهمیت هماهنگی 

 برنامه برای حرفه ای باشد. بنابراین  مدمات و آموزش بین

فاصله  و چگونگی میزان از آگاهی به نیاز مناسب، ریزی

 عینی وجود صورت به مدمات  حرفه ای و آموزش بین

 مسلماً باشد که صورت به هر فاصله این علاوه، دارد. به

 تحلیل و شناسایی که با گیرد می قرار عواملی تأثیر تحت

 و نرری هاییادگیری بیشتر هنگیهما  به توان می آنها

 آنچه بین هماهنگی .نمود پیدا دست ایحرفه مدمات

 می عمل ایدر محیط حرفه آنچه و شود داده می آموزش

 .(13)رسد می نرر به مهد گردد، بسیار

اهمیت نقش مراقبین سلامت در مدمات بهداشتی اوریه و 

ان ارائه آن از طریق نرام مدمات بهداشتی کشور به عنو

یکی از ارکان اصلی سلامت، گواهی بر این مدعاست که 

یرورت انجام تحقیق و مناسب سازی برنامه آموزشی 

دوره کارشناسی بهداشت عمومی را روشن می سازد. با 

توجه به سپری شدن حدود هشت سال از تصویب برنامه 

آموزشی فوق و تغییراتی که به مرور زمان به مصوص با 

م سلامت )پزشک مانواده( در نقش اجرای طرح تحول نرا

ها و وظایف مراقبین سلامت ایجاد شده، بررسی میزان 

انطباق آن با نیازهای حرفه ای یروری به نرر می رسد؛ 

 میزان انطباق دروسرذا مطارعه حایر، با هدف تعیین 

پایه و امتصاصی رشته کارشناسی بهداشت عمومی با 

ای در این حرفه کاربرد آن جهت برآورده نمودن نیازهای

 رشته، طراحی و اجرا گردید.

 

 مواد و روش

ی حایر یک پژوهش مقطعی است که در سال مطارعه

انجام شد. جامعه پژوهش، کارآموزان دوره  1311

کارشناسی رشته بهداشت عمومی )پیوسته و ناپیوسته( 

دانشگاه علوم پزشکی ررستان بودند که به روش سرشماری 

 وارد مطارعه شدند. 

ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه میزان انطباق دروس 

ای بود دوره کارشناسی بهداشت عمومی با نیازهای حرفه

توسط شیرجنگ و  11که روایی و پایایی آن در سال 

همکاران مورد تایید قرار گرفت. برای تایید روایی محتوا از 

ی آموزش بهداشت، نرر مبرگان و صاحبنرران رشته

مات بهداشتی درمانی، اپیدمیوروژی، مامایی و مدیریت مد

آمارحیاتی استفاده شد. جهت تایید پایایی نیز از یریب 

آرفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای تمام ابعاد 

پرسشنامه مورد استفاده  .(1)بود  7/6پرسشنامه باراتر از 
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 اطلاعات به مربوط سؤاراتی بخش اول بود. بخش دارای دو

دوم نیز در رابطه با  بود. بخش افیک دانشجویاندموگر

کاربرد محتوای آموزشی دروس پایه و امتصاصی دوره 

در انجام وظایف شغلی  کارشناسی رشته بهداشت عمومی

بود. این بخش کاربرد هر کدام از دروس مذکور را با 

(، 4(، زیاد )1استفاده از یازده سوال در طیف بسیار زیاد )

( مورد سنجش قرار 1( و بسیار کد )1(، کد )3متوسط )

 شرکت از پرسشنامه میزان ریایت قسمت این در می دهد.

رشته بهداشت  دروس هایسرفصل مورد در کنندگان

(، متوسط 4(، زیاد )1عمومی در طیف ریکرت بسیار زیاد )

همچنین  ( بررسی گردید. 1( و بسیار کد )1(، کد )3)

ن مویوع شد پرسشنامه شامل دو سوال جهت سنجش ای

که محتوای دروس پایه و تخصصی تا چه سطح باعث تغییر 

های یادگیری )دانش، نگرش، رفتار( در در حیطه

 دانشجویان شده است. 

ها پس از کسب مجوز های مورد نیاز آوری دادهبرای جمع

با مراجعه حضوری و پس از ارائه توییحات رازم در زمینه 

آنان جهت همکاری، اهداف پژوهش و پس ازکسب موافقت 

های پژوهش پرسشنامه مورد نرر به آنان ارائه گردید و داده

با روش مصاحبه امذ گردید. همچنین فرصت کافی جهت 

گرفت و ها در امتیار دانشجویان قرار میپرکردن پرسشنامه

ها سه بار مراجعه اوری دادهدر برمی موارد برای جمع

 گرفت.صورت می

 از جمع شد سعی پژوهش املاقی نموازی رعایت منرور به

 ارتباط با بدون و افراد مصوصی کاملاً  اطلاعات آوری

 شود. همچنین پرسشنامه مودداری پرسشنامه در پژوهش

جهت  .شد کنندگان تکمیل ازشرکت اجازه کسب با ها

 STATAها از نرم افزار آماری تجزیه و تحلیل داده

یفی شامل استفاده شد. جهت گزارش نتایج از آمار توص

میانگین، انحراف معیار و فاصله اطمینان استفاده شد. 

همچنین به منرور آزمون فرییه معناداری نمرات ریایت 

دانشجویان در دو گروه پیوسته و ناپیوسته از آزمون آماری 

t-test شد. استفاده 

 

  هايافته

شرکت  66 مجموع درصد بود. از 166نرخ پاسخگویی 

 3/13فر کارآموز دوره پیوسته )ن 36کننده در مطارعه 

نفر کارآموز دوره  36درصد مرد( و  7/6درصد زن و 

درصد مرد( بودند. سن  11درصد زن و  71ناپیوسته )

 33/13سال و  36درصد از کارآموزان ناپیوسته زیر 66/41

 1/31 ±61/6سال و میانگین سنی آنان  36درصد باراتر از 

درصد از  33/13، سال بود. در بین کارآموزان پیوسته

 14-13درصد از آنها بین  66/6سال و  14کارآموزان زیر 

سال  1/13 ±13/6سال سن داشتند و میانگین سنی آنها 

درصد  33/33 بود. سایر نتایج مطارعه حایر نشان داد که

درصد از آنها  66/16از کارآموزان ناپیوسته شاغل و 

ه شاغل غیرشاغل بودند. هیچ کدام از دانشجویان پیوست

درصد از  11/36های مطارعه نشان داد نبودند. یافته

درصد آنان غیربومی  33/13کارآموزان ناپیوسته بومی و 

درصد از کارآموزان پیوسته  66/76بودند؛ در حاری که 

 درصد آنان غیربومی بودند.  33/13بومی و 

 

 کاربرد دروس رشته بهداشت عمومی

اشت عمومی از مجموع از دیدگاه کارآموزان ناپیوسته بهد

واحدهای درسی امتصاصی رشته بهداشت عمومی، 

( و 36/4 ±76/6دروس بهداشت مادران و کودکان )

( پرکاربردترین و درس 36/4 ±76/6بهداشت باروری )

( کد کاربردترین دروس 66/1 ±11/6ای  )بهداشت حرفه

(. 1)جدول دوره تحصیلی در انجام وظایف حرفه ای بودند

 ±63/6س پایه، مصون سازی فعال و انفعاری )از بین درو

( 13/1 ±17/6( پرکاربرد ترین و دروس بیوفیزیک )77/4

(، کد کاربرد ترین دروس دوره 16/1 ±16/6و بیوشیمی )

تحصیلی  در اجرای نقش های شغلی آنان بودند )جدول 

1 .) 

دیدگاه کارآموزان پیوسته بهداشت عمومی، از از اما 

رشته بهداشت عمومی دروس  مجموع دروس امتصاصی

بهداشت ( و 3/4 ±67/6بهداشت مادران و کودکان )

( پرکاربردترین و دروس بهداشت 76/4 ±61/6اروری )ب
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 ±17/6( و بهداشت محیط  )76/1 ±11/6ای )حرفه

( کد کاربردترین دروس دوره تحصیلی در انجام 13/1

(. از بین دروس 1وظایف حرفه ای بودند )جدول شماره 

( و 1/4 ±11/6، دروس کلیات پزشکی و بهداشت )پایه

( پرکاربردترین و درس 1/4 ±16/6اصول تغذیه )

( کد کاربردترین دروس دوره 13/1 ±16/6بیوفیزیک )

تحصیلی در اجرای نقش های شغلی آنان بودند )جدول 

 (.1شماره  

 

 از دیدگاه کارآموزان آن  شغلیمیزان کاربرد دروس امتصاصی رشته بهداشت عمومی در اجرای وظایف  .1جدول 

 درس
 کارآموزان ناپیوسته کارآموزان پیوسته

 فاصله اطمینان میانگین ±انحراف معیار فاصله اطمینان میانگین ±انحراف معیار

 11/3-41/4 11/4±13/6 66/4-6/4 36/4±11/6 بهداشت دهان و دندان

 11/3-71/4 11/4±14/6 34/4-31/4 6/4±11/6 بهداشت دانش آموزان و مدارس

 31/3-11/4 16/4±17/6 74/3-11/4 3/3±11/6 کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی

 7/1-3/3 61/3±17/6 37/1-11/3 13/3±13/6 اقتصاد بهداشت

 71/3-3/4 61/4±14/6 31/3-14/4 1/4±17/6 بهداشت سارمندان

 41/4-31/4 63/4±61/6 33/4-33/4 63/4±11/6 بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن

 61/3-61/4 11/3±147/6 33/3-13/4 33/3±11/6 مدیریت و نرارت در مراکز بهداشتی

 16/3-13/4 17/4±111/6 61/3-14/4 1/4±11/6 آموزش بهداشت و ارتباطات

 13/3-13/4 33/3±17/6 71/3-41/4 66/4±17/6 تکنوروژی آموزشی

 11/4-63/4 41/4±11/6 11/4-31/4 46/4±17/6 ای شایعاپیدمیوروژی بیماریه

 1/4-67/4 44/4±11/6 31/3-64/4 13/4±1/6 تغذیه کاربردی

 11/1-73/3 33/3±1/6 13/1-31/3 4/3±1/6 نرام های سلامتی در ایران و جهان

 11/4-64/4 33/4±13/6 4-74/4 36/4±13/6 بهداشت مواد غذایی

 61/3-41/4 61/4±13/6 11/4-33/4 16/4±13/6 ریه درشرایط ایطراریاقدامات بهداشتی و کمک های او

 16/1-67/3 66/1±1/6 33/1-1/3 76/1±11/6 بهداشت حرفه ای

 33/1-11/3 77/1±11/6 33/1-63/3 13/3±11/6 حشره شناسی پزشکی، مبارزه باناقلین و سموم آفت کش

 17/4-76/4 47/4±11/6 41/4-34/4 63/4±1/6 برنامه های ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

 17/4-76/4 47/4±11/6 46/4-36/4 63/4±11/6 های ملی مبارزه با بیماریهای واگیربرنامه

 31/4-71/4 11/4±11/6 17/4-73/4 13/4±11/6 برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر و اپیدمیوروژی آنها

 11/1-3/3 71/1±11/6 71/1-46/3 13/3±16/6 )آب( 1بهداشت محیط 

 31/1-13/3 71/1±11/6 63/1-11/3 16/1±16/6 )فایلاب و زباره( 1بهداشت محیط 

 31/1-14/3 71/1±1/6 16/1-11/3 13/1±13/6 )مواد غذایی، مسکن، هوا و پرتوها( 3بهداشت محیط 

 43/4-34/4 66/4±61/6 71/3-41/4 66/4±17/6 بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن

 71/1-76/3 17/3±14/6 11/1-11/3 43/3±13/6 اصول مدیریت در مدمات بهداشتی

 11/3-16/4 17/4±14/6 76/3-41/4 13/4±13/6 روانشناسی و بهداشت روان

 71/4-1 36/4±67/6 64/4-11/4 3/4±67/6 بهداشت مادران و کودکان

 71/4-1 36/4±67/6 17/4-11/4 76/4±61/6 بهداشت باروری

 63/3-11/3 1/3±11/6 13/3-61/4 6/3±1/6 ریزی بهداشتیبرنامهاصول 

 76/3-4/4 63/4±16/6 73/3-14/4 16/4±11/6 بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی

 13/3-64/4 61/3±11/6 14/3-63/4 66/3±1/6 پاتوروژی جغرافیایی ایران )معرفی بیماریهای شایع(

 11/3-13/3 11/3±11/6 3/3-16/4 73/3±1/6 روش تحقیق در علوم بهداشتی

 16/1-14/3 61/3±14/6 61/3-1/4 1/4±1/6 زبان تخصصی
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 آن  از دیدگاه کارآموزان میزان کاربرد دروس پایه رشته بهداشت عمومی در اجرای وظایف شغلی .1جدول 

 درس
 کارآموزان ناپیوسته کارآموزان پیوسته

 فاصله اطمینان میانگین ±معیار انحراف فاصله اطمینان میانگین ±انحراف معیار

 71/1-11/3 13/3±11/6 61/3-77/3 4/3±13/6 میکروبیوروژی )قاچ شناسی، انگل شناسی(

 31/1-17/3 11/3±11/6 13/1-71/3 31/3±11/6 میکروبیوروژی )باکتری شناسی، ویروس شناسی(

 14/1-11/3 11/3±11/6 14/3-11/3 13/3±11/6 تشریح و فیزیوروژی

 33/3-61/4 61/3±11/6 33/1-73/3 33/3±11/6 ی و رفاه اجتماعیتوانبخش

 11/1-3/3 11/1±11/6 14/1-61/3 3/3±17/6 اصول و مبانی جامعه شناسی

 /17-43/3 61/3±11/6 66/1-47/3 66/3±1/6 1آمار حیاتی 

 73/1-41/1 13/1±17/6 71/1-46/1 13/1±16/6 بیوفیزیک

 61/1-1/1 1/1±1/6 41/1-17/3 36/1±1/6 بیوشیمی

 14/1-31/3 17/1±11/6 63/1-36/3 17/3±13/6 1آمار حیاتی

 11/3-14/4 11/4±14/6 14/4-71/4 1/4±11/6 کلیات پزشکی و بهداشت

 16/4-67/4 47/4±1/6 13/4-71/4 1/4±1/6 اصول تغذیه

 13/3-64/4 66/3±11/6 41/3-11/4 33/3±11/6 فارماکوروژی

 61/4-14/4 77/4±63/6 33/3-11/4 1/4±11/6 مصون سازی فعال و انفعاری

 11/3-64/4 17/4±13/6 31/3-63/4 16/4±1/6 اصول و کلیات مدمات بهداشتی

 17/3-17/4 17/4±11/6 33/1-1/3 66/4±11/6 اصول  و کلیات اپیدمیوروژی

 14/1-14/3 61/1±11/6 33/1-63/3 13/1±13/6 اکوروژی انسانی

 

ن )پیوسته و ناپیوسته( اکثر در مجموع از دیدگاه کارآموزا

دروس با کاربرد بسکیار زیکاد در گکروه دروس امتصاصکی 

(. به طکور کلکی، ککارآموزان 1قرار داشتند )نمودار شماره 

 دوره کارشناسی دروس پیوسته و ناپیوسته، میزان کاربرد

متوسکط  حد شغلی در وظایف در اجرای عمومی بهداشت

 دانستند. 

 

 
 حرفه ای از دیدگاه وظایف اجرای در بهداشت عمومی رشته دروس پایه و امتصاصی دوره کارشناسی بردمقایسه کار .1نمودار 

 کارآموزان
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 رضايت از دروس رشته بهداشت عمومی

میزان ریایت کلی کارآموزان از برنامه آموزشی رشته در 

حد متوسط بود. در بین کارآموزان ناپیوسته بهداشت 

کارآموزان پیوسته درصد و در بین  73/17عمومی 

 و زیاد درصد از برنامه آموزشی رشته ریایت 33/13

(. اگرچه میزان 1زیاد داشتند )نمودار شماره  بسیار

ریایت کارآموزان ناپیوسته از برنامه آموزشی از 

کارآموزان پیوسته بیشتر بود؛ اما این امتلاف از نرر 

 (. 1( )نمودار p=611/6آماری معنادار نبود )

 

 
به تفکیک دانشجویان پیوسته و ناپیوسته  بهداشت عمومی رشته برنامه آموزشی دوره کارشناسی مقایسه میزان ریایت از .1نمودار 

(P=0.059) 
 

همچنین نتایج مطارعه حایر نشان داد که از نرر میزان 

ریایت از دروس دوره کارشناسی تفاوت معناداری بین 

دمتر و کارآموزان پسر وجود نداشت  کارآموزان

(11/6=p 3( )نمودار.) 
 

 
 (P=0.95به تفکیک جنسیت ) بهداشت عمومی از برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته مقایسه میزان ریایت .3نمودار 

 

 محتوای دروس )دانش، نگرش و رفتار(

محتوای  هش حایر،نرر کارآموزان شرکت کننده در پژو از

دانش،  حیطه در صرفاً دروس پایه از درصد 31/64

 11/16و محتوای  نگرش حیطه تا درصد 41/11محتوای 

 بودند. همچنین از پیش رفته رفتار تغییر تا حیطه درصد

 صرفاً  دروس امتصاصی درصد از 13/41محتوای  نرر آنان
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 نگرش حیطه تا درصد 43/17محتوای  و دانش حیطه در

 به منجر درصد دروس 17/36بودند و محتوای  رفته پیش

درصد  16/11بود. مجموعا محتوای  شده رفتار تغییر

درصد دروس تا  41/16در حیطه دانش،  دروس صرفاً

درصد دروس منجر به  33/13حیطه نگرش و محتوای 

 (. 4تغییر رفتار کارآموزان شده بودند )نمودار 

 

 

 
 بهداشت رشته دروس پایه و امتصاصی دوره کارشناسی محتوای گیری )دانش، نگرش، رفتار( ازمقایسه حیطه های یاد. 4نمودار 

 عمومی از دیدگاه کارآموزان

 

 بحث 

در سطح بین ارمللی، توافق عمده ای بر این نکته وجود 

دارد که فعاریت تدریس و یادگیری در آموزش عاری نیاز به 

دات فراوانی از اصلاح، بهبود و توسعه دارد، چرا که انتقا

های عملی های ارتباطی موثر و مهارتقبیل فقدان مهارت

. بر (1)شود های مختلف وارد میبه فارغ ارتحصیلان رشته

میزان انطباق دروس رشته همین اساس در این مطارعه 

ای کارآموزان کارشناسی بهداشت عمومی با نیازهای حرفه

 . مورد بررسی قرار گرفت 11این رشته در سال 

 

 کاربرد دروس رشته بهداشت عمومی

نرر کارآموزان  مجموع، از نتایج مطارعه حایر نشان داد در

دوره  در شده دروس ارائه کاربرد )پیوسته و ناپیوسته(،

 در عمومی جهت انجام وظایف شغلی بهداشت کارشناسی

است. نتایج مطارعه شیرجنگ و همکاران  متوسط حد

 کارشناسی دوره ای دروسمحتو انطباق ( که میزان1311)

شغلی کارکنان و دانش  نیازهای با عمومی بهداشت رشته

آمومتگان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز را 

 .(1)کند مورد بررسی قرار داد، یافته فوق را تایید می

)پیوسته و ناپیوسته(، از مجموع  از نرر دانشجویان

می به واحدهای درسی امتصاصی رشته بهداشت عمو

ترتیب دروس بهداشت مادران و کودکان و بهداشت باروری 

ای و بهداشت محیط پرکاربردترین و دروس بهداشت حرفه

کد کاربردترین دروس دوره تحصیلی در پاسخ به نیازهای 

ای آنان بود. از نرر دروس پایه نیز دانشجویان حرفه

)پیوسته و ناپیوسته(کلیات پزشکی، مصون سازی فعال و 

عاری و اصول تغذیه پرکاربردترین و دروس بیوفیزیک و انف

بیوشیمی کد کاربردترین دروس دوره تحصیلی با نیازهای 

ای آنان بود. این نتایج بیانگر آن است که از نرر کلیه حرفه

شرکت کنندگان در پژوهش حایر، درس بیوفیزیک، کد 

کاربردترین درس رشته بهداشت عمومی بود. این نتایج از 

ری جهات مشابه نتایج مطارعه شیرجنگ و همکاران بسیا
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است. به طوریکه نتایج بررسی او نیز نشان داد دروسی 

مانند مصون سازی فعال و انفعاری، اصول و کلیات مدمات 

بهداشتی و اپیدمیوروژی بیماریهای شایع از پرکاربردترین 

دروس رشته و درس بیوفیزیک از کد کاربردترین دروس 

. نتایج مطارعه شیرجنگ و (1)ده بودند رشته معرفی ش

همکاران در برمی موارد )مانند دروس اصول و کلیات 

مدمات بهداشتی و اپیدمیوروژی بیماریهای شایع( با نتایج 

مطارعه حایر متفاوت است که احتمارا این امتلاف به علت 

باشد؛ در های جامعه مورد مطارعه میتفاوت در ویژگی

ان بهداشت عمومی مورد بررسی مطارعه حایر دانشجوی

قرار گرفتند و اکثریت شرکت کنندگان نیز زن بودند اما در 

ارتحصیلان رشته بهداشت مطارعه شیرجنگ و همکاران فارغ

عمومی مورد مطارعه قرار گرفتند و اکثریت آنها نیز مرد و 

شود اند. پیشنهاد میشاغل در واحد مبارزه با بیماریها بوده

یک مطارعه تکمیلی انجام گردد و به صورت در این رابطه 

ارتحصیلان و دانشجویان را مورد همزمان نررات فارغ

 بررسی قرار دهد. 

از آنجا که کیفیت آموزش علوم پزشکی نقش تعیین 

ای بر سلامتی جامعه و کیفیت مراقبت از بیماران کننده

دارد، دانشگاههای علوم پزشکی بایستی بتوانند نشان دهند 

رغ ارتحصیلان آنها، صلاحیت علمی و حرفه ای مورد که فا

ای مود را کسب می کنند نیاز برای ایفای نقش حرفه

های علوم . بنابراین بازنگری سرفصل دروس رشته(14)

پزشکی و بویژه رشته بهداشت عمومی که در این مطارعه 

-مورد مطارعه قرار گرفته است، بسیار یروری به نرر می

 های رشتهگردد در بازنگری سرفصلرسد. پیشنهاد می

بهداشت عمومی دروس با کاربرد بیشتر مورد توجه ویژه 

قرار گیرند. همچنین واحد مصون سازی فعال و انفعاری که 

-از نرر دانشجویان یکی از پرکاربردترین دروس رشته می

باشد، تنها یک واحد درسی در طول دوره کارشناسی 

ده شده است، بنابراین بهداشت عمومی به آن امتصاص دا

شود تعداد واحد این درس در سرفصل دروس پیشنهاد می

 ی بهداشت عمومی مورد بازنگری قرار گیرد.رشته
 

 رضايت از دروس رشته بهداشت عمومی

درصد  73/17در بین کارآموزان ناپیوسته بهداشت عمومی 

درصد از برنامه  33/13و در بین کارآموزان پیوسته 

 در .زیاد داشتند بسیار و زیاد یایتآموزشی رشته ر

تربیت  دانشگاهی دوره از کلی ریایت میزان مصوص

 داد نشان نتایج مطارعه حایر عمومی بهداشت کارشناسان

که ریایت کلی کارآموزان از برنامه آموزشی رشته در حد 

متوسط بود. مطارعه صمدی در زمینه بررسی نگرش 

ه شغلی، نتایج دانشجویان رشته بهداشت محیط به آیند

 محیط دانشگاه بهداشت رشته نشان داد، نگرش دانشجویان

 شان مثبت تحصیل رشته به نسبت همدان پزشکی علوم

 هایمحیط، جاذبه بهداشت رشته در مطارب تنوع بود.

 امکان شرایط ترقی، بودن دارا رشته، این مناسب آموزشی

ر آن معرفی شد. صمدی ب علل از مهمترین  تحصیل، ادامه

-می انتخابی رشته به نماید که علاقهاین نکته تاکید می

 یا و دانشجویان علمی ارتقای و پیشرفت تواند موجب

 ادامه از مستگی و ناامیدی و درزدگی به برعکس منجر

. حسین پور و همکارانش نیز در (11)تحصیل گردد 

 در آموزش به نسبت پزشکی کارورزان نگرش ایمطارعه

اصفهان را مورد  پزشکی نشگاه علومدا در جراحی دوره

ارزیابی قرار دادند. نتایج این مطارعه حاکی از آن بود، 

 به نسبت مطارعه مورد کارورزان ارزیابی کلی و نگرش

عامل از  چند به زیادی تا حد جراحی دوره در آموزش

عمل بستگی داشت.  اتاق و اورژانس در آموزش جمله

 و جراحی هایکتکنی آمومتن و عمل اتاق در آموزش

 و دانشجویان انترارات جمله از گروه، آناتومی آشنایی با

 نشان این مطارعه  نتایج و بود جراحی در بخش کارورزان

 معیارهای با هنوز جراحی آموزش از قسمت که این داد

رسد در . بنابراین به نرر می(16)فاصله دارد  قبول قابل

یستی مورد های علوم پزشکی این مویوع باسایر رشته

مطارعه بیشتر قرار بگیرد. نتایج مطارعه مرتضوی در زمینه 

 آموزش از بارینی کارورزان و کارآموزان بررسی ریایتمندی

 بیشتر سرپایی نشان داد، مراکز و ها، اورژانسبخش

 در حضور به موبی اقبال کارورزان پزشکی و کارآموزان
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 نحوه زا را مود و ریایتمندی داده نشان سرپایی مراکز

اند داشته بیان این مراکز ر د بیماران با مواجهه و آموزش

(17) . 

نتایج مطارعه حایر نشان داد که از نرر میزان ریایت از 

دروس دوره کارشناسی تفاوت معناداری بین کارآموزان 

(. همچنین p=11/6دمتر و کارآموزان پسر وجود نداشت )

ریایت  ی حایر اگرچه میزانبراساس نتایج مطارعه

کارآموزان ناپیوسته از برنامه آموزشی از کارآموزان پیوسته 

بیشتر بود؛ اما این امتلاف از نرر آماری معنادار نبود 

(611/6=p ممکن است علت ریایت بیشتر دانشجویان .)

ناپیوسته از دروس رشته بهداشت عمومی به علت تجربه 

واقعی در محیط کاری باشد. چون باتوجه به اینکه 

اند و تجربه کار نشجویان پیوسته هیچ کدام شاغل نبودهدا

اند به همین علت ممکن است انترارات باراتر و نداشته

تری از دروس دوره کارشناسی رشته بهداشت آرمانی

 عمومی داشته باشند. 

 

 محتوای دروس )دانش، نگرش و رفتار(

دهد های یادگیری نتایج  این مطارعه نشان می در ارتباط با حیطه

درصد از دروس رشته بهداشت  16/11که از نرر شرکت کنندگان، 

درصد از دروس تا حیطه  41/16دانش و  حیطه در صرفاًعمومی 

 شده درصد نیز  منجر به تغییر رفتار دانشجویان 33/13نگرش و  

بود. شیرجنگ و همکاران نیز در مطارعه مود نشان دادند که 

 در صرفاً هداشت عمومی،دروس ب درصد  71به   نزدیک مطارب

 و گرددمی عریه دانشجویان به و اطلاعات دانش ارائه سطح

. این نتایج با (1)است  اندك بسیار آنان در رفتار نگرش و تغییرات

دهد که ی حایر تا حدودی همخوانی دارد و نشان میمطارعه

ای از دروس در حیطه دانش هستند. باتوجه به اینکه بخش عمده

ارخصوص بهداشت های بهداشت و علییلان رشتهارتحصفارغ

عمومی در سطوح محیطی به عنوان مراقبین سلامت مشغول به 

کار مواهند شد، بایستی تاکید بیشتری در سرفصل دروس دوره بر 

حیطه تغییر نگرش و رفتار به عمل آید. یکی از پیشنهاداتی که در 

ارائه یک  ی کارشناسی پیوسته قابل ارائه استرابطه با رشته

های تئوری است. به نیمسال از دوره کارآموزی همزمان با واحد

گردد دو نیمسال کارآموزی انتهای دوره عبارت دیگر پیشنهاد می

به یک نیمسال کاهش یابد و نیمسال دیگر بصورت همزمان و در 

 طی کل دوره آموزشی ارائه گردد.

های بود. این پژوهش نیز مانند سایر مطارعات دارای محدودیت

ی مورد مطارعه مربوط بود. برمی ها به جامعهیکی از این محدودیت

کننده در پژوهش حایر دانشجو بودند. و ممکن از افراد شرکت

است توانایی درك نیازهای واقعی شغلی رشته مودشان را نداشته 

باشند؛ جهت رفع این مشکل از دانشجویان ناپیوسته در جامعه 

ا نتایج جامع و کاملی دست پیدا کرد. پژوهش استفاده شد ت

محدودیت دیگر این مطارعه فقدان مطارعات مشابه و کافی در سایر 

مناطق کشور بود که جهت رفع این مشکل نیز از مطارعات انجام 

 های علوم پزشکی دیگر  استفاده شد.شده بر روی رشته

 

 نتیجه گیری

ه گردد کبا توجه به نتایج پژوهش حایر پیشنهاد می

دروس رشته بهداشت عمومی مورد بازنگری قرار  سرفصل

گیرد و در این بازنگری دروس بهداشت مادر و کودك، 

بهداشت باروری، کلیات پزشکی، مصون سازی فعال و 

انفعاری و اصول تغذیه که دروس پرکاربرد هستند مورد 

توجه ویژه قرار گیرند. درس مصون سازی فعال و انفعاری از 

ن دروس رشته است اما تنها یک واحد درسی پرکاربردتری

شود که به آن امتصاص یافته است بنابراین، پیشنهاد می

تعداد واحد این درس در سرفصل دروس رشته بهداشت 

شود در سرفصل عمومی افزایش یابد. همچنین پیشنهاد می

دروس دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، دو 

وره به یک نیمسال کاهش یابد نیمسال کارآموزی انتهای د

و نیمسال دیگر بصورت همزمان و در طی کل دوره 

 آموزشی ارائه گردد.

 

 تقدير و تشکر

مقاره حایر حاصل یک طرح پژوهشی است که با شماره 

در دانشگاه علوم پزشکی ررستان به تصویب رسیده  14/46

است. نویسندگان مقاره از مسئورین دانشگاه علوم پزشکی 
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ی کمال تشکر و به رحاظ حمایت های معنوی و مار ررستان

 قدردانی را دارند.
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