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Abstract   
 

Background and aims: Occupational health engineering is one of the important fields of 

medical sciences. In this field, the apprenticeship course is considered an essential part of its 

bachelor level and bachelor students require acquiring special skills to perform their 

professional tasks to meet the needs and expectations of faculty members as well as 

employer and worker expectations. The apprenticeship course is suitable for trail and test 

under the supervision of academic educators and industry experts. The essential part of the 

practical skills training occurs during this period. In general, the apprenticeship course leads 

to acquiring valuable practical experiences and improving behavior and attitudes of students. 

It also prepares them to acquire future work skills. Apprenticeship, like other courses, 

requires evaluation based on a standard and effective tool that can accurately measure the 

educational and expected goals. By using this valid tool, the success of interventional 

programs can be evaluated with more assurance to improve the efficiency of the 

apprenticeship period. Thus, the development of a standard evaluation is crucial. This study 

aimed to develop and validate a tool for assessing the apprenticeship course in the field of 

occupational health and safety engineering in Iran.  

Methods: This study was conducted in the occupational health and safety engineering 

department of Shahroud University of Medical Sciences during the second semester of 2016-

2017 to the second semester of 2017-2018. Students of these two courses were evaluated 

using the designed evaluation tool. The dimensions of the tool were developed based on 

curriculum of apprenticeship course in the field of occupational health and safety 

engineering, literature review and panel discussions with the participation of occupational 

health professors and experts. On this basis, three dimensions of 1. Educational and learning 

objectives, 2. Management and personal skills (behavioral objectives), and 3. Development 

of professional job and entrepreneurship competences and qualifications (management 

objectives) were defined. Then, some comprehensive criteria in accordance with these three 

dimensions were prepared. These criteria were determined based on the review of relevant 

literature, interviews with professors and educators in the field of occupational health and 

safety engineering. These criteria were used as a conceptual framework for designing the 

items. Then, in accordance to the conceptual framework and considering the frequency of 

criteria for each area, appropriate items were developed for all of them. The conceptual fit of 

each item with its measured dimension was maintained in the process of developing items 

for all of the dimensions. Five-point Likert scale (very poor (1), poor (2), moderate (3), good 

(4) and excellent (5) was used to score the items. An excellent score was considered for very 

appropriate performance and without any need for guidance, a good score was considered for 
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often satisfactory performance with minimum guidance, a moderate score was considered for 

inappropriate performance requiring guidance, a poor score was considered for inappropriate 

performance requiring guidance and supervision, and a very poor score was considered for 

extremely inappropriate performance requiring precise and thorough supervision and 

guidance. Validity was assessed by Face validity, content validity ratio (CVR), content 

validity index (CVI) and Item Impact score (IS). Reliability was evaluated through internal 

consistency (Cronbach’s alpha coefficient) and test-retest reliability analyses. 

Results: Based on the three dimensions defined, in the first step, a questionnaire with 44 

items was designed. Each of dimensions of educational and learning objectives, management 

and personal skills, and the development of professional job and entrepreneurship 

competencies had 14, 20 and 10 items, respectively. The IS of the item showed that all 

designed items had a score of above 1.5. Thus, in this step, none of the items were eliminated 

and all of them were considered important and appropriate from the target’s point of view. 

Based on the results of CVI and CVR, three items were deleted. Total mean scores of CVI 

and CVR was 0.85 and 0.76, respectively. These scores, indicating the good content validity 

of tool from the experts’ point of view. The Cronbach’s alpha, intraclass correlation 

coefficients (ICC), and test-retest Pearson correlation coefficients for the final version of the 

tool were 0.835, 0.899 (p<0.001) and 0.913 (p<0.001), respectively. Based on the results of 

reliability, one item was deleted. 

Conclusion: In general, the positive results of validity and reliability showed the desirable 

psychometric property of the 40-item questionnaire of evaluation of the apprenticeship 

course in the field of occupational health and safety engineering with three dimensions of 

educational and learning objectives, management and personal skills, and the development of 

professional job and entrepreneurship competencies. This standard tool, in addition to 

evaluating the level of apprentices’ information and knowledge, can be a desirable tool for 

evaluating the expected job skills and competencies required in the field of occupational 

health and safety engineering. This was a preliminary study and the authors of this research 

faced with various limitations. Thus, further studies are needed for more comprehensive 

application of the designed tool as well as reassessment of the psychometric properties and 

eliminating its defects and disadvantages in other occupational health and safety engineering 

departments in Iran. Totally, The results indicated that the developed tool had good 

psychometric properties and can be used as a standard measure for assessing the 

apprenticeship course for occupational health and safety engineering students.   
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   چکیده

 یدو اساات یانمسائل دانشجو ینتراز مهم یکی عرصه در یکارآموز یدورهکارآموزان  یابیمرتبط با ارزش یهامشکالت و دغدغه زمینه و هدف:

 یکاارآموز یدوره کارآموزان یابیارزش یبرا یابزار یاعتبارسنجو  نیمطالعه با هدف تدو یناست. او ایمنی کار  یابهداشت حرفه یرشته مهندس
 انجام شد. رشته نیادر عرصه 

 شااهرود پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکدهایمنی کار و  یاحرفه بهداشت یمهندس گروه در یلیتحل -یمقطع مطالعه این :یبررس روش

 از اساتااده باا دوره دو نیاا انیدانشجو و شد انجام 6931-6931 دوم یلیتحص سالمین تا 6931-6931 یلیتحص یهاسال دوم سالمین یط در
در عرصاه  یوزارت بهداشت در ماورد کاارآموز یدرس یهاابزار بر اساس سرفصل یهاطهیح. گرفتند قرار یابیارز مورد شدهیطراح یابیارزش ابزار

 و اسااتید مشاارکت باا هااییمتون و تشکیل میزگرد یو با استااده از بررس واحد؛ مقطع کارشناسی پیوسته( 61) یابهداشت حرفه یرشته مهندس
ها اساتااده شاد. سا   عنوان یک چاارچو  ماهاومی بارای طراحای گویاه. از این معیارها بهشد ینتدو ایحرفه بهداشت مهندسی کارشناسان

 تناساب شاد. حاا  تدوین هاآن مامیت برای متناسب هایگویه معیارهای هر حیطه، فراوانی متناسب با این چارچو  ماهومی و با در نظر گرفتن
امتیاازی  1ها از مقیااس لیکرتای دهای گویاهبارای نمره .شد گرفته نظر در ابعاد یهمه سازیگویه روند در موردسنجش بعد با گویه هر ماهومی
مناساب و بادون نیااز باه  یارعملکارد بسابارای نمره عاالی استااده شد. ( 1) یعالو ( 4) (، خو 9) (، متوسط2) یفضع (،6ضعیف ) یلیخشامل 
عملکرد مناسب و نیازمناد راهنماایی و برای با حداقل راهنمای؛ نمره متوسط  بخشیتعملکرد غالباً رضابرای ترین راهنمایی؛ نمره خو  کوچک

اساب و نیازمناد نامن یارعملکارد بسا بارای ضاعیف یلایو نمره خ سرپرستی؛عملکرد نامناسب و نیازمند راهنمایی و  برای سرپرستی؛ نمره ضعیف
 شااخ (، CVR) محتاوا روایای نسبی ضریب ی،صور ییابزار از روا ییروا یبررس برای در نظر گرفته شد.راهنمایی و سرپرستی کامل و دقیق 

 وتحلیلیاهکرونباا(( و تجز یآلااا یب)ضار یدرونا یبا اساتااده همساان یابی( استااده شد. اعتبارIS) یهگو یرتأث ضریب( و CVI) محتوا روایی
 شد. یابیارز بازآزمون -آزمون

توساعه ی و نیاز حیطاه و فارد یریتیماد یهاامهاارتیاادگیری، حیطاه و  یاهداف آموزشایطه شامل ح سه یابزار دارا یینسخه نها :هایافته

 ابازار هایگویاههماه  ISو  11/4برابر باا  CVR، 51/4برابر با  CVI میانگین نمره بود. گویه 44و  ینیو کارآفر یشغل یاحرفه یهایتصالح
( ICC) ایطبقاهدرون همبستگی ضریب کرونبا(، آلاای میزان. بود متخصصان دیدگاه از ابزار مناسب محتوایی روایی بیانگر که بود 1/6 از باالتر

 369/4( >P 446/4و ) 533/4( >P 446/4، )591/4برابار باا  ترتیابباه ابزار نهایی نسخه برای بازآزمون -آزمون پیرسون همبستگی ضریب و
 دست آمد.به

 هااییژگیو یدارا و ایمنی کار یابهداشت حرفه یدر عرصه رشته مهندس کارآموزی دوره ارزشیابی ابزار که بوداز آن  یحاک نتایج :گیرینتیجه

 .قابل استااده استاین رشته  عرصه در یکارآموز دوره یابی کارآموزانارزش یاستاندارد برا مقیاس یکعنوان و به بود یمناسب یسنجروان

 : گزارش نشده است.تعارض منافع

 شاهرود یپزشک علوم دانشگاه :منبع حمایت کننده

 هاکلیدواژه

 پرسشنامه، یطراح

 ،ییروا

 ،ییایپا

 یاحرفه بهداشت
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 مقدمه
تجربه    فاهیتی م من نهم بهر  هرگونه فرایند آموزش 

تغییر نسن یً ثیبت   میندگیر در  بیهدفییدگیری است ک  
ین . ا(1)شودافراد برای بهنود توانییم انجیم کیر انجیم مم

فرایند بیعث تغییر در دانش، مهیرت، بیهنش   نرهرش   
ههیی ایجید رف یرهیی فردی   اج میعم م نیسب بی ارزش

یم در بسزاهی نقش . دانشریه(2)شود پییدار اج میعم مم
فرایند آموزش   تربیت نیهر ی انسهینم مهیهر   کیرآمهد 

هی  ابس   به  کیییهت دارند   عملکرد بسییری از سیزمین
. در ایهن (3)ههی اسهتبرای افراد در آن شدهارائ آموزش 

راس ی،  احد کهیرآموزی یکهم از  احهدهیی بسهییر مهه  
هیی عملهم هیی دانشهریه یژه بهرای رشه  آموزشم، به 

 عنوانبه هی، د ران کهیرآموزی محور است. در این رشه  
ی   آموزمهههیرتصههت بههرای یههیدگیری تجربههم، یههف فر

میههوم ب  . ایهن د ره (4) گرددآموزش عملم قلمداد مم
  عملم زش مو، آتمرینر، حین کییهههههههههههههیدگیری 

ای برزی اسههت کهه  در آن فرصهه م ارزشههمند موآرتمهی
دن برر ب کی، کسب تجرب  عملم منظوربههههه ن نشجوییدا

ههیی د مههیرتبهنوه، نشریاز دا شهدهکسبههیی مهیرت
شغلم ی جدیهههد هیفرصهههتد یجیدی   افرمهههدیری م   

. د ره کهیرآموزی زمههینم منیسهب بهرای انجههیم (5)اسهت
زیر نظهر مربیهین دانشهریهم   کیرشنیسهین   خطیآزمون

صنات است   شرایط  اقام برای پیوند بهین صهنات   
 آموخ ه دانشدانشریه رق  خواهد خورد   نیر ی جهوان 

 اسیسهم بخهش.  (4)شهود برای کیر در جیما  آمیده مم

دههد در این بیزه زمینم رخ مم عملم هییآموزش مهیرت
زی منجهر به  کسهب تجهیر  . در کل، د ره کهیرآمو(6)

د یجیا همچنهین  عملم ارزنده   بهنود رف هیر   نرهرش 
 آموخ رههههههیندانش ر درکیی نییدب  ای  ر د گم بردمیآ

 . (7)شودمم
ترین مراحل در فراینهد آمهوزش ارزشییبم یکم از مه 

است   اجهرای صهحیآ آن اعاعهیت بسهییر مییهدی در 
هیی سههیزی برنیمهه ریههزی   پییدهمههورد ورههونرم عر 

تواند مننیی بسهییر مییهدی کند   ممآموزشم فراه  مم
، در اقهه . (8)بههرای ارزیههیبم عملکههرد آموزشههم بیشههد 

 ن هیی  براسهی  مهداخاتانجیم    اصوتم هییارزشییبم

م   آموزشه فرآینهد بهنهود در یر مسه قی تهثث ،ارزشییبم
. (9) دسهه ییبم بهه  اهههداف آموزشههم یههف رشهه   دارد

کیرآموزی مینند سییر  احدهیی درسم، نییز ب  ارزشهییبم 

د   کیرآمد دارد ک  بی اس ینداردارد   این امر نییز ب  ابزار 
آموزشهم   مهورد  اههدافدرس م ن ب اس ییده از آن ب وا

. بی اس ییده از ونین ابهزار (11)گیری کردرا اندازه ان ظیر
هیی توان موفقیت برنیم ما نری بی اعمینین بیش ری مم

کیرآمههدی د ره ای بههرای بهنههود    ارتقههیی مداخلهه 
 یهف ابهزار تهیه .  تهاا (11)کیرآموزی را ارزیهیبم کهرد 

سهنجم آن هیی ر انبررسم  یژگم   اس یندارد ارزشییبم
توانهد کند که  ایهن مهه  مهماهمیت د وندان پیدا مم

 انجیم از همین رش   تحصیلم م خصص گر ه توسط یف

 . (13 ،12) گیرد
هیی رشه  ای، یکهم از رش   مهندسم بهداشت حرف 

که  در مقطه  کیرشنیسهم آن،  مه  علوم پزشکم اسهت
ی کههیرآموزی در عرصهه  بسههییر حیههیتم    ههر ری د ره

است. این د ره بخش اسیسم   مه  مقطه  کیرشنیسهم 
مقطهه   دانشههجویینشههود   ممایههن رشهه   محسههو  
 در خود ای حرف  ظییف انجیم برایکیرشنیسم این رش   

 ههیی خهی مهیرت کسب نییزمندسامت شغلم عرص  

اعضهیی  ان ظهیرات   توقاهیت نییزههی، ب واننهد تهی هس ند
علمم   همچنههین توقاههیت کیرفرمههی   کههیرگر را یئههته

در این رابط ، نحوه ارزشهییبم کهیرآموزان  .سیزند برآ رده
هی بهرای کهیرآموزان   ح هم دغدغه تهرین  مهه یکم از

. از دالیل اهمیهت آن تاهداد (14)اسیتید این رش   است
یر بسزایم در تثث احد( ک   16ن د ره است ) احدهیی ای

یان دارد. این دغدغه  در دیرهر ات حصفیرغمادل نهییم 
. عنهه  (15)ی علههوم پزشههکم نیههز  جههود دارد هیرشهه  

جس جویم ک  تهی  تحقیه  بهی بههره گیهری از مشهی ره 
 ، مشخص (16)م خصصین   نیز منیب  پژ هشم داش ند

ای در مههورد ارزشههییبم گونهه  مطیتاهه یچهشههد تههیکنون 
ای در ایهران کیرآموزان رش   مهندسهم بهداشهت حرفه 
دتیل تواند ب انجیم نشده است. یکم از دالیل این امر مم

فقههدان یههف ابههزار اسهه یندارد   ما نههر بههرای ارزشههییبم 
 بهر منیسهب ارزشهییبم تثثیر ب  توج  کیرآموزان بیشد. بی

علمهم   کیرشنیسهم  ههییمههیرت از اعمینهین کسهب
دانشجویین کیرآموز   همچنین اس ییده از ن یی  آن برای 

ای هدفمنههد بههرای بهنههود   هیی مداخلهه اجههرای برنیمهه 
   تههد ین بیهههدف مطیتاهه  ارتقههیی ایههن د ره، ایههن

 گیریانهدازه اع نیرسنجم ابزار ارزشییبم اس یندارد برای

 د ره کهیرآموزی در عرصه  ان ظهیر درمهورد  هییمهیرت

  ایمنهم ای دانشجویین رش   مهندسم بهداشهت حرفه 

66/66/53تاریخ پذیرش:               21/1/55تاریخ دریافت:   
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 شد.   انجیم کیر
 
 بررسیروش  

مطیتاهه  در گههر ه مهندسههم  ایههن :طرررپ ورر و  
 دانشهریه علهوم بهداشهت دانشهکده ایبهداشهت حرفه 

 هیی تحصهیلمسیل د م سیلشیهر د در عم نی  پزشکم
 1396-1397 تحصهیلم د مسهیل تی نی  1396-1395

شد   دانشجویین این د  د ره بهی اسه ییده از ابهزار  انجیم
 شده مورد ارزییبم قرار گرف ند. جیماه ارزشییبم عراحم

اسههیتید    (1پههژ هش در سهه  گههر ه هههدف شههیمل  
( 2 ،  ایمنهههم کهههیر ایدانشهههجویین بهداشهههت حرفههه 
 (3ای مرکز بهداشهت   کیرشنیسین  احد بهداشت حرف 

ای صنیی  بودند ک  ههر یهف نیسین بهداشت حرف کیرش
نوعم مرتنط بی بحث آموزش   پیریری امور کیرآموزی ب 

 احههد  16کهه  در کههل  2   1در عرصهه  )شههیمل عرصهه  
مقطهه  کیرشنیسههم پیوسهه   رشهه    اسههت( دانشههجویین

 بودند.   ایمنم کیر ایمهندسم بهداشت حرف 
 جلس  4تشکیل در اب دا بی : طراحی ابزار ارزشیابی

ین آمههوزش پزشههکم، آموزشههم   م خصصهه از میزگههرد
پژ هشم؛ برنیم  آموزشم د ره کیرشنیسم پیوس   رش   

ای مصهو   زارت بهداشهت بهی مهندسم بهداشت حرفه 
محوریت  ظییف حرف  ای دانهش آموخ رهین    ظهییف 

ر د کیرآموزان مورد بحث گر هم   بررسم قهرار گرفهت.
افکیر   ادراکیت نظرات، منظور اس خراج ب   این ر ش ک 

مشهه رد در مههورد   یژگههم هههییگر هههم از افههراد بههی 
به  شهکل    بحهث مو وعم خی ، اقهدام به  مصهیحن 

در نهییت س  حیطه   .(17)شد اس ییده شود،مگر هم م
 حصهیل  ات)بُاد( تاریف گردید ک   ر ری است یف فیرغ

 این رش   بر مننیی آن تربیت گردد 
یههیدگیری  شههیمل    ما ل( اهههداف آموزشهه یطهه ح

ماییرهیی ا تی  جههت نیهل به  اههداف آموزشهم عنه  
در اق  علوم   فنونم است ک  بیید یف  هی است.سرفصل

ات حصهیلم یهید بریهرد کیرآموز کیرشنیسم در شرف فیرغ
(18، 19). 

ی )اههداف   فهرد یری ممهد یههیمههیرت( د م یط ح
ی عملکردی کیرآموز در بخش رف هیری ماییرهیرف یری(  

 که  اسهت عملکردههیی شهیمل  نیز مدیری م است ک  

 ایبهداشت حرف  مدیری م نقش پایرش یبرا را دانشجو
 در اج مهی  آن بهی مرتنط اجرایم   اقدامیت  ایمنم کیر 

 مجهر ،ین م خصصه از نظهر . این حیط نمییدمم آمیده

 اسهت مرسوم  فردی مدیری م   یژه هییمهیرت عنوانب 
(21، 21). 

   مشهغل یاحرفه  یههییت( توسا  صاحسوم یط ح
ههیی ترکینهم از  یژگهمینم )اههداف مهدیری م(  کیرآفر

هی، خصوصییت   رف یرهییم شخصم   شخصی م، مهیرت
 ،22) مس قی  در عملکرد فرد تثثیر دارد عورب ک  است 
بهرای فرد آمیدگم کیفم میزان  ازحیت م این حیط   .(23
فهرد  دیررعنهیرتبه  است؛ای خی  ب  حرف  شدن  ارد

بیشد   قیبلیت   توانییم الزم برای انجیم آن کیر را داش   
آفرینهم هیی مخ لف به  ارزشقیدر بیشد بی ایجید فرصت

 .(26-24)هیی جدید بپردازد موقایت
ایهن  بهی م نیسهب   جهیم  ارزشهییبم ماییرهییسپس 
ایهن ماییرههی بهر  شهد.تهی   هییین حیط گینهس  اهداف

، مصههیحن    اسهه ییده از مربوعهه  م ههون بررسههماسههی  
در رشه   مهندسهم بهداشهت مربیهین تجیر  اسهیتید   

ای مراکهز کیرشنیسهین  احهد بهداشهت حرفه  ،ایحرف 
ای تایین شهد. بهداشت   نیز کیرشنیسین بهداشت حرف 

عنوان یهف وهیروو  میههومم بهرای از این ماییرهی به 
اسه ییده شهد. سهپس م نیسهب بهی ایهن هی عراحم گوی 

ماییرههیی  فرا انم ویروو  میهومم   بی در نظر گرف ن
 تهد ین ههیآن تمیمم برای م نیسب هییگوی  هر حیط ،
 موردسهنجش باد بی گوی  هر میهومم تنیسب شد. حیظ

برای  .شد گرف   نظر در اباید یهم  سیزیگوی  ر ند در
ام یهیزی شهیمل  5 هی از مقیی  تیکرتهمدهم گوی نمره
  ( 4) (، خو 3) (، م وسط2) یف ا (،1 ایف ) یلمخ
 ییرعملکهرد بسهبهرای نمره عیتم اس ییده شد. ( 5) معیت

تهرین راهنمهییم؛ نمهره منیسب   بد ن نییز به  کووهف
بههی حههداقل  بخشیتعملکههرد غیتنههیً ر ههیبههرای خههو  

عملکرد منیسهب   نییزمنهد برای راهنمیی؛ نمره م وسط 
عملکههرد  بههرای   سرپرسهه م؛ نمههره  ههایفراهنمههییم 

 یلهم  نمره خ سرپرس م؛نیمنیسب   نییزمند راهنمییم   
نیمنیسب   نییزمند راهنمییم  ییرعملکرد بس برای  ایف

 در نظر گرف   شد.  سرپرس م کیمل   دقی  
 سنجی ابزار ای روانبررسی وی گی

در عراحم گوی  هی سام شده این   (Validityر ایم )
 ابههیم -2 بیشند، کوتیه -1  هی در نظر گرف   شود یژگم

 در   ننیشههند منیههم افاههیل دارای -3 بیشههند، نداشهه  
 -4 بیشههد، منیههم گویهه  خههود میهههوم نیههیز صههورت

پرسشهنیم   .ننیشهند اتقیکننهده -5   بیشهند قسم متف
 نظرات ازگوی  بود. در اب دا،  44شده شیمل ا تی  عراحم
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 اس ییده پژ هش یحوزه در نظر صیحب   م خصص 41
 یبنهد جمل  زبین، دس ور تیرعی شد تقی ی آنهی از   شد
  یههرگو یبهرا را منیسهب یجهی در عنیرات یریقرارگ  

 اصهول، نیها تیهرعی عهدم صهورت در   نهدینمی مبررس
  .کنند ذکر هی یگو بهنود یبرا را خود یشنهیدهییپ

 11 نظههر ازهی در مرحلهه  باههد، میههزان اهمیههت گویهه 
 IS:Itemنمههرات تههثثیر آیهه   ) ازم خصهص بههی اسهه ییده 

Impact score بررسم شهد. بهرای بررسهم )IS  اب هدا از
م خصصین خواسه   شهد تهی میهزان اهمیهت هریهف از 

قسهم م  5هیی پرسشنیم  را در یف عیف تیکرتم گوی 
)کیماً مه  است( مشهخص  5مه  نیست( تی  اصاً) 1از 

نمییند. سپس نمرات تثثیر از عری  فرمول زیر محیسهن  
 گردید 

فرا انهههم )بههه  درصهههد(ث نمهههره تهههثثیر               ×اهمیهههت 
(Impact Score = Frequency (%) × Importance)  

بیشهد   فقهط  5/1هی ننییهد کم هر از نمره تثثیر گویه 
بیشد  5/1بیالتر از  هیآند ک  نمره شونسؤاالتم حیظ مم

(27). 
بررسم ر ایم مح وایم کمهم،  بیهدف، سومدر مرحل  

 Content validityاز  ههریب نسههنم ر ایههم مح ههوا )
ratio CVR( شیخص ر ایم مح وا   )Content validity 

index   CVI برای بررسم (28)( اس ییده شد .CVR  از
ههیی کمهم تایهین ر ش پیشنهیدی ال ش  که  از ر ش

. بهدین منظهور از (29)، اس ییده شهد استر ایم مح وا 
یر از خنرگین   م خصصین خواس   شد تی در مهورد ن 11

هیی پرسشنیم  نظر خهود اهمیت    ر رت یکییف گوی 
دارای  مههوردنظری ینهه درزمنمیینههد. ایههن افههراد  ذکههررا 

گویم، ر ش تخصههص   مهههیرت بودنههد   قنههل از پیسهه 
 تو یآ داده شد. هیآناس ییده از ابزار پژ هشم برای 

هر گویه  عنه   برای CVR آ ری نظرات،پس از جم 
 فرمول زیر محیسن  گردید 

 
 
 

 ک  در این فرمول 
ne تاداد م خصصینم است ک  گزین  مه    مرتنط را  

 اند.برای هر گوی  ان خی  نموده
N است  تاداد کل م خصصین. 

برای هر گوی  بر اسی   قنولقیبل CVRحداقل مقدار 

تاداد م خصصینم است که  در خصهو  ر ایهم مح هوا 
تخصصهم  پینل تاداد اعضیی ب  توج  بی کردند. اظهیرنظر

 CVRال شه  حهداقل مقهدار  نظهر اسهی  بهر نیر( 11)
پهایرش نیهز قیبل 61/1تهی  است   ح م 62/1قنول قیبل
 .(31)است 

 Waltz & Bausellاز ر ش  CVIبهههرای بررسهههم 
نیهر از م خصصهین درخواسهت  11. از (31)اس ییده شد 

شد س  ماییر میزان تنیسب بی حیطه ، میهزان   هو    
بررسهم عور جداگین  برای هر گویه  میزان سیدگم را ب 

 ازنظههرکننههد. م خصصههین مربههو  بههودن هههر گویهه  را 
، «نسن یً مربو  است» 2، «مربو  نیست» 1خودشین از 

مشهخص « کیماً مربهو  اسهت» 4، تی «مربو  است» 3
سهیده » 1 کنند. سیده بودن گویه  نیهز به  ترتیهب ازمم

 4، تهی «سیده اسهت» 3، «نسن یً سیده است» 2، «نیست
 آ بودن گوی  نیز ب  ترتیب از    ا« سیده مربو  است»
 ا هآ » 3، «نسهن یً  ا هآ اسهت» 2، « ا آ نیست» 1

مشهخص گردیهد. «  ا هآ مربهو  اسهت» 4، تهی «است
سپس برای هر گوی  درصد میزان تنیسب، میزان   هو  

بههودن عنهه  فرمههول زیههر  فه قیبههل  میههزان سههیدگم   
  (34-32)محیسن  شد

 
 
 
 
منیسهب،  79/1بیش ر از  CVI مطیب  بی دس وراتامل، 

 7/1نییزمنههد بههیزبینم   کم ههر از  79/1تههی  7/1بههین 
 .(35)است   بیید گوی  حاف شود  قنولرقیبلیغ

از عری  محیسن   ییبماع نیر  (Reliabilityاع نیرییبم )
آتیهیی کر ننهیخ(   بیزآزمهییم  هریب ) همسینم در نهم

م همنسه رم همسینم در نه برآ رد شد. (مسنج)د بیره
هیی یف آزمون است ک  اغلب بهرای محیسهن  بین گوی 

شهود. آن  ریب همنس رم آتییی کر ننیخ محیسن  مهم
 کهل همچنهین حیطه    هر هییگوی  ک  صورت این ب 

 آتیهیی یب   هر جداگینه  بررسهم صورتب  پرسشنیم 

 پرسشنیم  برای کل همچنین   حیط  آن برای کر ننیخ

ک   هریب آتیهی بهیالتر از مدرصورت شد. گزارش   تایین
. برای (29)است  قنولقیبلبود، همسینم در نم آن  7/1

نیر از م خصصین شیمل  21این آزمون، پرسشنیم  برای 
اسیتید، مربیین، کیرشنیسهین آمهوزش    احهد بهداشهت 

CVI= 
اندداده 4و  3تعداد متخصصان که به گویه نمره   

 متخصصان تعداد کل

 متخصصان

2

2
N

N
n

CVR
e 
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ههی ای مراکز بهداشت ک  دانشجویین زیهر نظهر آنحرف 
ههی مشغول عم د ره کیرآموزی بود ارسهیل شهد   از آن

نیر کیرآموز را مورد ارزییبم قرار دهنهد.  41شده خواس  
بهیزآزمون  -آزمونابزار، از ر ش  یریآزمون تکرارپا یبرا
(Test-retest شههههههههیخص   )(ICC: Intraclass 

Correlation Coefficient ) هههریب همنسههه رم   
 اس ییده شد. پیرسون 

نیهر از  11پرسشهنیم  توسهط  آهنه پیشدر مطیتا  
 ،ر ز 11شهد. باهد از گاشهت  یهلافراد گر ه هدف تکم

 نمودند. یلپرسشنیم  را د بیره تکم دمجدداً همین افرا
شهده بهی آ ریاعاعیت جم  تحلیل آماری: و یهتجز

 تحلیل تجزیهه  19نسههخ   SPSSافههزار اسهه ییده از نرم
سههطآ عنوان بهه  15/1شههدند. مقههدار آتیههیی کم ههر از 

 داری در نظر گرف   شد.مانم
 

  ایافته
شهده، در مرحله  ا ل یهف بی توج  ب  س ُ باهد تاریف

گوی  عراحم شد ک  هر یهف  44بادی بی پرسشنیم  س 
هیی مدیری م از اباید اهداف آموزشم   ییدگیری، مهیرت

ای شههغلم   هیی حرفهه   فههردی   توسهها  صههاحیت

 گوی  بودند. 11   21، 14ترتیب دارای کیرآفرینم ب 
شهده هیی عراحمگوی  نمره تثثیر آی   نشین داد هم 

 مرحلهه  بنههیبراین در ایههن؛ داشهه ند 5/1نمههره بههیالی 

 ازنظهر ههیآن تمهیمم   نشدند حاف هیگوی  از کدامهیچ

ن هیی  جهیم   برداشت شدند. منیسب   مه  گر ه هدف،
CVR   CVI  ارائ  شده است. ن یی  حهیکم  1در جد ل

هیی گویهه  CVR   CVI یهههید کهه  نمههرهاز آن بههو
   فنهی ری   عله  تحهوالت   ههی پیشهرفت بی )آشنییم6

 بهداشهت مهندسهم رشه   در تخصصهم دانهش افزایش
   تشههخیص )توانههییم 29(،   ایمنههم کههیر ای حرفهه 

 43   (ههی کهیری د بهیره) مهوازی هیی کیر از پیشریری
کهیر(  بهداشهت   ایمنهم اصهول بی عملم آشنییم )میزان

بنیبراین این سه  گویه  در ؛ قنول بودندکم ر از حد قیبل
این مرحل  حاف شدند. باهد از حهاف ایهن سه  گویه ، 

بهود    85/1 )برحسب س  ماییر آن( مکل CVI میینرین
س  ماییر میزان تنیسب بی حیط ، میزان   و    میهزان 

دست آمهد. ب  89/1   85/1، 82/1سیدگم آن ب  ترتیب 
 دست آمد.ب  76/1برابر بی  CVRهمچنین میینرین 

نیم  بهرای پرسهش شهدهمحیسن  ICCمقدار شهیخص 
( بههود.  ههریب همنسهه رم >111/1p) 899/1 برابههر بههی

 روایی محتوایی کمی پرسشنامه ارزشیابی کارآموزان رشته مهندسی بهداش حرفه ای و ایمنی کار -1جدول 

 CVR گویه (بعد) حیطه
 

CVI 

 مرتبط
 بودن

 واضح
 بودن

 ساده
 بودن

ف
هدا
ا

 
ی
زش
مو
آ

 و 
ی
گیر
یاد

 
 0/90 0/90 0/90 0/60 عرصه و صنعت درو ایمنی کار  ای حرفه بهداشت مهندسی رشته وظایف از آگاهی. 6
 0/90 0/80 0/90 0/80 (عمل و تئوری مطالب پیوند) عملی موقعیت با کالسی های آموخته و تئوری مطالب دادن پیوند. 2
 و مساایل ها،کرد کار جامعه، در آن جایگاه) و ایمنی کار ایحرفه بهداشت مهندسی رشته دقیق شناخت. 9

 (غیره و رایج مشکالت

0/80 1/00 0/90 0/80 

 1/00 0/80 0/90 0/60 هاآن با عملی کار و رشته کارگاهی و آزمایشگاهی تجهیزات با آشنایی. 4
 در تجرباه و فان صااحب کارشناساان و اساتید از ای حرفه فنون یادگیری برای هافرصت از گیریبهره. 1

 کار محیط

0/60 0/80 0/90 0/80 

 بهداشات مهندسای رشته در تخصصی دانش افزایش و فناوری و علم تحوالت و ها پیشرفت با آشنایی. 1
 و ایمنی کار ای حرفه

0/20 0/20 0/30 0/40 

 0/90 0/80 0/80 0/60 تخصصی دانش افزایش در تالش. 1
 انطباا  عادم و موجاود وضاعیت مورد در شااهی گزارش ارائه یا و کتبی گزارش نوشتن مهارت کسب. 5

 ای حرفه بهداشت و ایمنی

0/80 0/80 0/80 0/80 

 1/00 1/00 1/00 0/80 کار محیط آور زیان عوامل دقیق شناخت توانایی. 3
 0/90 0/90 0/80 1/00 کاربردی و مناسب پیشگیرانه و اصالحی راهکارهای ارائه توانائی. 64
 1/00 0/80 0/80 1/00 وظایف انجام حین در کارآمد و علمی های روش گیری کار به توانایی. 66
 1/00 1/00 0/90 1/00 صنعت در کارآموزی های پایش و ها گیری اندازه نتایج از گیری بهره میزان. 62
 1/00 0/80 0/90 1/00 کارآموزی نهایی گزارش محتوایی و علمی کیایت میزان. 69
 0/80 0/90 0/90 0/80 کارآموزی نهایی گزارش ظاهری کیایت میزان. 64
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( بین ن یی  د  مرحل  آزمون   بیزآزمون برای r) رسونیپ
 921/1ییدگیری( برابر بهی    ماهداف آموزشحیط  ا ل )

(111/1p<( حیط  د م ،)فرد یری ممد یهیمهیرت   )ی
توسهها  (   حیطهه  سههوم )>111/1p) 911/1برابههر بههی 

 899/1ینم( برابر   کیرآفر مای شغلحرف  هیییتصاح
(111/1p< بهههرای کهههل پرسشهههنیم  برابهههر   )913/1 
(111/1p< ب ).دست آمد 

 کر ننههیخ αآهنهه  ، میههزان  ههریب یشپاهه  مطیتدر 
دست آمهد که  ایهن مقهدار ب  795/1پرسشنیم  برابر بی 

یهیدگیری( برابهر بهی    ماهداف آموزشهبرای حیط  ا ل )
ی(   فههرد یری ممههد یهههیمهیرت؛ حیطهه  د م )915/1
ای حرف  هیییتتوسا  صاح  نیز حیط  سوم ) 735/1
بهود. ن هیی  نشهین داد  716/1ینم( برابر   کیرآفر مشغل

 Inter-Item) ایگهههزارهمیهههینرین همنسههه رم بین

Correlations گویه بین هر  شدهاصا (   همنس رم   
 جزب  (،corrected item-total correlations) ام ییز کل

تاا بی توج  ب  همنس رم  هایف  ؛ منیسب بود.44گوی  
( این گوی  نیهز حهاف 163/1)   ام ییز کل آن 44گوی  

 ادامه -1جدول 

 CVR گویه (بعد) حیطه
 

CVI 

 مرتبط
 بودن

 واضح
 بودن

 ساده
 بودن

ت
هار
م

ی
ها

 
ی
ریت
دی
م

 و 
ی
رد
ف

 

 0/90 0/80 0/90 1/00 واقعی کاری های موقعیت در نیاز مورد عملی های مهارت و فنون بهبود و شناسایی. 61
 0/90 0/80 0/80 0/80 کاری استقالل,  نا  به اعتماد ، مدیریتی های مهارت مانند فنی غیر های مهارت پرورش. 61
 0/80 0/90 0/80 0/60 آینده برای ریزی برنامه و مدیریت بهبود. 61
 1/00 0/80 0/80 1/00 صحیح ارتباط برقراری در مهارت. 65
 1/00 0/80 0/80 0/60 نظارت و کنترل مهارت. 63
 1/00 0/80 0/80 0/60 رهبری و هدایت مهارت. 24
 0/90 0/80 0/80 0/60 اخالقی و آموزشی اصول به توجه با دانشجویی وظایف خصوص در گیری تصمیم مهارت. 26
 0/90 0/90 1/00 0/80 زمان مدیریت در مهارت. 22
 1/00 0/90 0/80 1/00 بحران مدیریت یا بحران شرایط در رهبری توانمندی. 29
 0/90 0/90 0/80 0/60 اقدامات بندی اولویت برای مدیریتی های ابزار گیری کار به مهارت. 24
 1/00 0/80 0/80 1/00 سایرین به و ایمنی کار ای حرفه بهداشت مهندسی اهداف تاهیم و انتقال توانایی. 21
 0/90 0/80 0/90 0/60 واقعی کاری های موقعیت در تیمی و گروهی کار برای نیاز مورد های مهارت و روحیه بهبود. 21
 0/80 0/90 0/80 0/80 محوله وظایف بهتر پیشبرد برای مشاوره از گیریبهره. 21
 0/80 0/80 0/80 0/60 کارکنان و ایمنی شغلی بهداشت وضعیت بهبود برای مشکالت و موانع تشخی  توانایی. 25
 0/60 0/70 0/50 0/20 (ها کاری دوباره)  موازی های کار از پیشگیری و تشخی  توانایی. 23
 1/00 0/80 0/80 0/80 ای حرفه اخال  موازین با آشنایی. 94
 0/80 0/90 0/80 0/60 دانشجویی و اخالقی اصول طبق ظاهری وضعیت رعایت. 96
 0/90 0/80 0/80 0/60 موقع به خروج و کارآموزی محل در موقع به حضور به توجه. 92
 0/80 0/80 0/80 1/00 کارآموزی فرآیند کل در موجه غیر غیبت عدم. 99
 1/00 1/00 0/80 0/60 تکالیف و کارها گزارش موقع به تحویل. 94

عه
وس
ت

 
ت
حی
ال
ص

 
ی
ها

 
فه
حر

 
ی
ا

 
ی
شغل

 و 
ی
رین
رآف
کا

 

 0/80 0/80 0/80 0/60 (شکوفایی خود راستای در) عمل عرصه در خویش های استعداد و ها توانایی دادن نشان. 91
 0/90 1/00 0/80 0/60 ای حرفه بهداشت مهندسی رشته با مرتبط کارآفرینی و شغلی های فرصت با آشنایی. 91
 0/80 0/90 0/80 0/80 ای حرفه ابتکار و نوآوری بروز برای ای زمینه سازی فراهم. 91
 1/00 1/00 0/80 1/00 و ایمنی کار ای حرفه بهداشت مهندسی رشته در پژوهش و مطالعه برای اندازی چشم کسب. 95
 0/80 0/90 0/80 0/80 ای حرفه های مهارت بهبود و کسب در تالش. 93
 0/80 0/80 0/80 1/00 ای حرفه ابعاد در خوداتکایی و نا  به اعتماد داشتن. 44
و ایمنای  ای حرفاه بهداشات مهندسی رشته در کار و کسب اداره و اندازی راه فرایند با آشنایی میزان. 46
 کار

0/80 0/80 0/80 0/90 

 0/90 0/80 0/80 0/80 (یابی کار) اشتغال برای الزم های پیوند برقراری و یابی زمینه مهارت. 42
 0/50 0/50 0/40 0/20 کار بهداشت و ایمنی اصول با عملی آشنایی میزان. 49
 0/70 0/90 0/90 0/80 کارها گزارش تدوین و تهیه  در خالقیت میزان. 44
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 همکارانو ی مکرم درضایحم

ارزشههییبم یههت پرسشههنیم  نهههییم جهههت درنهیگردیههد. 
   ایمنم کیر ایکیرآموزان رش   مهندسم بهداشت حرف 

 13گوی   )حیط  ا ل   41 درمجمو شیمل س  حیط    
 گویهه ( 8 حیطهه  سههوم  -گویهه  19 حیطهه  د م  -گویهه 

کههل  کر ننههیخ. میههزان  ههریب آتیههیی توسهها  داده شههد
 )پیوست یف(. دست آمدب  835/1پرسشنیم  نهییم 

 
 گیریبحث و نتیجه

ین مطیتا  برای ا تین بیر ابهزاری بهرای ارزشهییبم در ا
ی مهندسههم  احههد درسههم کههیرآموزی در عر هه  رشهه  

عراحههم    ئ   ایمنههم کههیر در ایههرانایبهداشههت حرفهه 
 توسا  داده شد.

اس ییده از ر یکردهیی سهن م   قهدیمم در ارزشهییبم 
توانهد جوابرهوی نییزههیی کیرآموزان عا ه بر اینک  نمم

ههییم م بیشهد، اح مهیل دارد نیر هیی مآموزشم   شهغل
در  شههدهانجیمهمراه داشهه   بیشههد. در تنهههی مطیتاهه  بهه 

خصههو  برنیمهه  کههیرآموزی رشهه   مهندسههم بهداشههت 
ای توسط جهینریری   همکیران در دانشهریه علهوم حرف 

پزشکم شیراز، مشخص شد ک  باهد از اجهرای اقهدامیت 
درصد  81ی در بهنود برنیم  کیرآموزی، حداکثر امداخل 

دانشجویین ب  عیدالن  بودن شیوه ارزشییبم ما قد بودند 
   هیآموخ ه ارزشهییبم  اهمیهت به  توجه  بهی. تاا (16)

 سهنجش  دانشهجویین کهیرآموز  شدهکسبهیی مهیرت

ارزشهییبم  نیز فقدان   آموزشم اهداف ب  دس ییبم میزان
  یکنواخت از   هایت کهیرآموزان ایهن رشه  ؛  منسج 

 .دس رسم ب  ابزار اس یندار ارزشییبم بسییر حییتم اسهت
توانههد شههده در مطیتاهه  حی ههر مممراحعابههزار  تههاا،

 جوابروی این نییز بیشد.
نیز ورهونرم اسه ییده  دانش، مهیرت   نحوه ارزشییبم

یهده شهده در دآموزشعملهم  ههیید ره هییاز آموخ ه 
 هییا تویت بیید در پزشکم علوم توسط فراگیران جیما 

. برای این منظور، (36)نظیم آموزشم علوم پزشکم بیشد 
هیی در توسا  ابزار پژ هش حی هر سهام شهد از گویه 

بهی  که یعوربه اسه ییده شهود؛  رف هیری   عینهم بسییر
 در را الزم اثربخشهم ماییرههیی ب هوان آن یریکیرگبه 

 فردی، مدیری م   شغلم هییصاحیت، هیکسب مهیرت

بهه     ایمنههم کههیر ایرشهه   مهندسههم بهداشههت حرفهه 
 د.ده نشین را دانشجویین

 41در این مطیتا  یف ابزار ارزشییبم اس یندارد شیمل 
سهنجم آن حیط  تد ین شهد    یژگهم ر ان 3گوی  در 

یهد قهرار گرفهت. حیطه  ا ل پرسشهنیم  بهرای تیئمورد 
ییدگیری کیرآموزان در نظهر    ماهداف آموزشارزشییبم 

کهه  بهوده آموزش فرآیندی مس مر   پویههی گرف   شد. 
 عوامهلبه  اهداف موردنظر آن بییهد بهه   رسیدنبهرای 

ارزشهییبم   ، اجهرا، عراحهم .(37) توج  شهود مخ لیم
هه  از عوامهل زیربنهییم یهف یر  هی برم قیبل آن یرتثث

برنیم  آموزشم موف  اسهت که  ارزشهییبم   اسه ییده از 
رفه   م؛آمهوزش برنیم در بهنود   اصا   ن یی  ارزشییبم

اسهت  مهؤثربسهییر ایرادات   بیال بردن کیییت ییدگیری 
نیهل کسب اعا  در مورد میزان . در همین راس ی، (38)

 برنیمه  آموزشهم کیییهت یارتقهیب  اهداف آموزشهم   
. در (39) اسههت درسههت   اصههوتم مسهه لزم ارزشههییبم

شهده بهرای معراحگوی   13مطیتا  حی ر، بی اس ییده از 
هی   اههداف شده، سام شد جنن معراححیط  ا ل ابزار 

عور کیمهل دننهیل شهود   ارزشهییبم آموزشم رشه   به 
 گردد.

مربههو  بهه  شههده معراححیطهه  د م پرسشههنیم  
گوی  بود.  19هیی فردی   مدیری م کیرآموزان بی مهیرت

توانههییم ارتنههی  بههی  عنوانبهه هههی در منههیب  ایههن مهههیرت
ب  دیرران، مشی ره فهردی  ی هدف، ارائ  آموزشهیگر ه

   گر هم، گی رو   نیز برقراری تایمل سیزنده بی مدیران،
 . یکهم(41)  کیرگران صنیی  مخ لف است  کیرشنیسین

د ران کیرآموزی رش   مهندسم  در موجود هیینررانم از
 بهی وزکهیرآم کیفم مواجه  از ای، اعمینینبهداشت حرف 

هیی مخ لف رشه   در عرصه  میهدانم، هی   ویتشجنن 
نحوه مدیریت ایهن مسهیئل   تایمهل کهیفم کهیرآموز بهی 
محیط اعراف خود است   ارزشییبم   پییش ایهن مهوارد 
بیید در دس ور کیر مربیین کهیرآموزی   نیهز کیرشنیسهین 
مسئول عرص  بیشد. برای ایهن منظهور، بهرای اسه خراج 

 م پرسشنیم  مطیتا  حی ر از تجهیر  هیی حیط  دگوی 
 م خصصین دانشریهم   صنات اس ییده شد.

ترین ر یکردهیی نظیم آموزشهم نهوین در مه  ازجمل 
جههههین، تربیهههت نیهههر ی انسهههینم کهههیرآفرین   دارای 

 منحصهراًجیی نیهر ی انسهینم ای ب هیی حرف صاحیت
، نظهیم آموزشهم نهوین عور کلب  .(41)آگیه   دانی است 

 یههد بههر ایههن دارد کهه تثکدر حههوزه تحصههیات عههیتم 
 درد نییزهیی جیماه    خهینواده را بیید آموخ ریندانش

تجربیهیت  کرده   یید بریرد ورون  ییدگیری کاسم را بی
در ابههزار ارزشههییبم  .(42) دنیههیی  اقاههم مههرتنط سههیزد

توسها  حیصهل از ایهن مطیتاه  به  حیطه   شدهسیخ  
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)به   ینم توج  شد  کیرآفر مشغل یاحرف  یهییتصاح
 نظهیم  ظییه  تهرینمه  وراکه ؛ عنوان حیطه  سهوم(

 مرحله  از که  فراگیهران را بییهد ایهن بیشهد آموزشهم

خاقینه   حهل   اسه دالل یسهوب  مطیتهب، ییدسهپیری
آموزشهم  هدایت نمیید   مسئوتیت اصلم نظیممشکات 

ی هیآموخ  دانشپزشکم بیید تربیت  ی علومهیرش  در 
توانمند، من قهد، کیرآمهد   کهیرآفرین   خها  در حهل 

 عرصه  در کهیرآموزی. (43)مسیئل سامت جیما  بیشد 

   ایحرفه  ههییبه  توانمنهدی دانشهجویین دس ییبم در
 .(44) دارد اسیسم نقش هیی فردی   مدیری ممهیرت

ابههزار  مثنههت ر ایههم   اع نیریههیبم ، ن ههیی درمجمههو 
سهنجم حیکم از مطلو  بودن  یژگهم ر ان شدهمعراح
ی کهیرآموزی در عرصه  ای ارزشییبم د رهگوی  41ابزار 

بهی سه     ایمنهم کهیر ایرش   مهندسم بهداشت حرف 
یههیدگیری،    ماهههداف آموزشهه شههیمل حیطهه  مح ههوایم

 هیییتتوسها  صهاحی     فهرد یری ممهد یهیمهیرت
 ابهزار اسه یندارد ینم بهود. ایهن  کهیرآفر مای شغلحرف 

بههر ارزشههییبم منیسههب میههزان اعاعههیت   دانههش افز ن
 توانهد ابهزاری مطلهو  بهرای ارزشهییبمکیرآموزان، مهم

در رشه    هیی شغلم مهورد ان ظهیرهی   صاحیتمهیرت
مقطهه     ایمنههم کههیر ایمهندسههم بهداشههت حرفهه 

 بهوده   ا تیه  پهژ هش یهف ایهنکیرشنیسهم بیشهد. 

 هیییت  محد د هیمکیس  بی مطیتا  این در نویسندگین

 بهرای بیش ر هییبنیبراین، پژ هش؛ بودند ر بر  مخ لیم

 مجهدد سهنجششده   نیهز معراحابزار تر جیم  کیربرد

 در سنجم   رفه  نهواقص   ماییهب آنهیی ر ان یژگم

  ایمنم کهیر ای هیی مهندسم بهداشت حرف دیرر گر ه
که   گهرددمهم پیشنهید ی علوم پزشکم کشورهیدانشریه
یههت یههف ابههزار کیمههل   جههیم  بههرای ارزشههییبم درنهی

 احهد به  جیماه  دانشهریهم  صورتب کیرآموزان رش   
 عر   گردد.

  
 تقدیر و تشکر 

   9624این مقیت  برگرف   از عر  پژ هشهم به  کهد 
مصهوب  مای نهت  IR.SHMU.REC.1396.12کد اخا  

پژ هشم دانشریه علوم پزشکم شیهر د است. از اعضهیی 
شورای پهژ هش در آمهوزش مرکهز مطیتاهیت   توسها  
آموزشم پزشکم   حوزه مای نت پژ هشم دانشریه علهوم 
پزشکم شیهر د ب  جهت حمییت   پشه ینینم از اجهرای 

آید. همچنهین ممعمل  این پژ هش تشکر   قدردانم ب 
ای مرکههز از همکههیری کیرکنههین  احههد بهداشههت حرفهه 
 HSEای   بهداشت   نیهز کیرشنیسهین بهداشهت حرفه 

کننده در انجهههیم مطیتاههه  حی هههر صهههنیی  مشهههیرکت
 گردد.سپیسرزاری مم
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 کاری کارآموزی در عرصه رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسشنامه ارزشیابی کارآموزان دوره -1پیوست 
 نظرات گویه (بعد) حیطه

خ
ی
یل

 
ف
ضعی

 

ضع
ف
ی

ط 
وس
مت

 

 
خو

 

 یعال

ف
هدا
ا

 
ی
زش
مو
آ

 و 
ی
یر
دگ
یا

 

      عرصه و صنعت در ای حرفه بهداشت مهندسی رشته وظایف از آگاهی. 6

      (عمل و تئوری مطالب پیوند) عملی موقعیت با کالسی های آموخته و تئوری مطالب دادن پیوند. 2

      (غیره و رایج مشکالت و مسایل ها،کرد کار جامعه، در آن جایگاه) ایحرفه بهداشت مهندسی رشته دقیق شناخت. 9

      هاآن با عملی کار و رشته کارگاهی و آزمایشگاهی تجهیزات با آشنایی. 4

      کار محیط در تجربه و فن صاحب کارشناسان و اساتید از ای حرفه فنون یادگیری برای هافرصت از گیریبهره. 1

      تخصصی دانش افزایش در تالش. 1

      ای حرفه بهداشت و ایمنی انطبا  عدم و موجود وضعیت مورد در شااهی گزارش ارائه یا و کتبی گزارش نوشتن مهارت کسب. 1

      کار محیط آور زیان عوامل دقیق شناخت توانایی. 5

      کاربردی و مناسب پیشگیرانه و اصالحی راهکارهای ارائه توانائی. 3

      وظایف انجام حین در کارآمد و علمی های روش گیری کار به توانایی. 64

      صنعت در کارآموزی های پایش و ها گیری اندازه نتایج از گیری بهره میزان. 66

      کارآموزی نهایی گزارش محتوایی و علمی کیایت میزان. 62

      کارآموزی نهایی گزارش ظاهری کیایت میزان. 69

ت
هار
م

ی
ها

 
ی
ریت
دی
م

 و 
ی
رد
ف

 

      واقعی کاری های موقعیت در نیاز مورد عملی های مهارت و فنون بهبود و شناسایی. 64

      کاری استقالل,  نا  به اعتماد ، مدیریتی های مهارت مانند فنی غیر های مهارت پرورش. 61

      آینده برای ریزی برنامه و مدیریت بهبود. 61

      صحیح ارتباط برقراری در مهارت. 61

      نظارت و کنترل مهارت. 65

      رهبری و هدایت مهارت. 63

      اخالقی و آموزشی اصول به توجه با دانشجویی وظایف خصوص در گیری تصمیم مهارت. 24

      زمان مدیریت در مهارت. 26

      بحران مدیریت یا بحران شرایط در رهبری توانمندی. 22

      اقدامات بندی اولویت برای مدیریتی های ابزار گیری کار به مهارت. 29

      سایرین به ای حرفه بهداشت مهندسی اهداف تاهیم و انتقال توانایی. 24

      واقعی کاری های موقعیت در تیمی و گروهی کار برای نیاز مورد های مهارت و روحیه بهبود. 21

      محوله وظایف بهتر پیشبرد برای مشاوره از گیریبهره. 21

      کارکنان شغلی بهداشت وضعیت بهبود برای مشکالت و موانع تشخی  توانایی. 21

      ای حرفه اخال  موازین با آشنایی. 25

      دانشجویی و اخالقی اصول طبق ظاهری وضعیت رعایت. 23

      موقع به خروج و کارآموزی محل در موقع به حضور به توجه. 94

      کارآموزی فرآیند کل در موجه غیر غیبت عدم. 96

      تکالیف و کارها گزارش موقع به تحویل. 92
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ک

 

      (شکوفایی خود راستای در) عمل عرصه در خویش های استعداد و ها توانایی دادن نشان. 99

      ای حرفه بهداشت مهندسی رشته با مرتبط کارآفرینی و شغلی های فرصت با آشنایی. 94

      ای حرفه ابتکار و نوآوری بروز برای ای زمینه سازی فراهم. 91

      ای حرفه بهداشت مهندسی رشته در پژوهش و مطالعه برای اندازی چشم کسب. 91

      ای حرفه های مهارت بهبود و کسب در تالش. 91

      ای حرفه ابعاد در خوداتکایی و نا  به اعتماد داشتن. 95

      ای حرفه بهداشت مهندسی رشته در کار و کسب اداره و اندازی راه فرایند با آشنایی میزان. 93

      (یابی کار) اشتغال برای الزم های پیوند برقراری و یابی زمینه مهارت. 44
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