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 چکیده
های مهم هر  ی متخصص، ایجاد اشتغال و استفاده از خدمات آنان در زمره مشغولیت تربیت نیروها:سابقه و هدف

های مختلف با نیازهای جامعه هماهنگ  که کسب مهارت و ایجاد تخصص بدیهی است هنگامی. سیستم مدیریتی است
 ان باشد از هدر رفتن منابع مالی و ایجاد روحیه ناامیدی در قشر جوان و فرهیخته جامعه که به عنو

های کشور پذیرای تعدادی از جوانان   ساالنه دانشگاه.گردد های توانمند و منابع انسانی مطرح جلوگیری می سرمایه
 و بعد از آن روند رو به 75های قبل از  این پذیرش طی سال. باشند برای ادامه تحصیل در رشته بهداشت محیط می

آموختگان در بازار کار به عنوان یکی از معضالت  ذب این دانشبه ترتیبی که هم اکنون موضوع ج. تزایدی داشته است
آموختگان مقاطع مختلف رشته بهداشت  به منظور آگاهی از وضعیت اشتغال دانش. کند  خودنمایی می،این بخش

ر ی دا ریزی درازمدت، بررسی همه جانبه کارهایی برای برنامه محیط کشور و بررسی ابعاد مختلف آن با هدف ارائه راه
 . به عمل آمد82 تا 75آموختگان این رشته در فاصله زمانی سال  مورد وضعیت شغلی دانش

ه مقطع آموخت دانش نفر 3382ه مقطع کاردانی، آموخت دانش نفر 7315 برای این منظور از مجموع :ها مواد و روش
های آماری به  ه بر اساس روشه مقطع کارشناسی ارشد در فاصله زمانی مورد مطالعآموخت دانش نفر 136کارشناسی و 

به عنوان و با توزیع پرسشنامه شدند  نفر کارشناس ارشد انتخاب 39 نفر کارشناس و 367 نفر کاردان، 576ترتیب 
 . گردید اقدامSPSSو تکمیل آن نسبت به تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار  ها داده آوری جمعابزار 

 6/64(گان مقطع کاردانی آموخت دانشی از ا دهد که درصد عمده این بررسی نشان میاز  نتایج حاصل :ها یافته
ی در کار بیدرصد . باشند  میکار بی 82گان مقطع کارشناسی لغایت خرداد سال آموخت دانش درصد از 7/42و) درصد

ضمناً در مقاطع  .درس  درصد می7/3گان کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط به مراتب کمتر و به آموخت دانشبین 
 .باشد  آقایان میمربوط بهها و در مقطع کارشناسی ارشد  ی سهم خانمکار بیکاردانی و کارشناسی بیشترین درصد 

گان مقاطع کاردانی و کارشناسی آموخت دانشای از  د که تعداد قابل مالحظهنده ها نشان می بررسی: گیری نتیجه
شود ضمن کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو تا   پیشنهاد می،ر حل مشکلمنظوه ب. رشته بهداشت محیط شاغل نیستند

سیس رشته کارشناسی پیوسته تأو به طور مقطعی  در مورد اجتناب از پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی ،حد نیاز
در رشته بهداشت محیط اقدام نموده و با باال بردن درجه مهارت و سطح علمی دانشجویان این رشته از طریق بازنگری 

های   و خدمات جدید و ابداع شیوه کارهای کارآفرینی در جهت یافتن بازار های درسی مصوب، آموزش مهارت برنامه
 .فراهم گرددگان این رشته آموخت دانشال غهای الزم برای اشت نوین، زمینه

 
 ، تناسب شغلگان، رشته بهداشت محیط، کارآفرینیآموخت دانش: کلیدی های هواژ

 E-mail:mmalakoot@yahoo.com، 0341 -3223029:  نمابر،0341 -3220083: تلفن. ل نویسنده مسئو *
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 مقدمه
ها  های حوزه بهداشتی نظیر سازمان جا که زیرساخت از آن

ی ارائه ها سیستمگذاری،  و مراکز بهداشتی، منابع مالی سرمایه
ی پرداخت حقوق و ها سیستمی اطالعاتی، ها سیستمخدمات، 

طور مستقیم ساختار و عملکرد نیروی ه آن بدستمزد و نظایر 
ه گیری نیروی انسانی ب سازد، لذا شکل ثر میأانسانی را مت

 حوزه بهداشتی ریزی برنامهعنوان جزئی از سازماندهی و 
گیری نیروی  ناپذیر در شکل سه جزء تفکیک. شود قلمداد می

 ]:1 [دنانسانی نقش اصلی را ایفا می نمای
ر آن به کمیت نیروی انسانی پرداخته ، که دریزی برنامه) 1

 که نیروی انسانی از نظر شود میو در این بخش ترتیبی اتخاذ 
 .تعداد و اجزاء متناسب باشند

 توجه ،تربیت نیروی انسانی که طی آن به کیفیت) 2
 که نیروی انسانی به اندازه شود می شده و ترتیبی اتخاذ یخاص

 .ا گیردالزم و کافی دانش و مهارت شغلی را فر
 که جنبه اجرائی داشته و موفقیت آن منوط به ،مدیریت) 3

اعمال مدیریتی کارآمد و صحیح در جهت فراهم نمودن شرایط 
شغلی مناسب و نظارت مستمر برای ایجاد و تقویت انگیزه، 

ی نیروی انسانی بهداشتی یضایت شغلی،  بهبود و ارتقاء کارآر
 .است

د به نتوان فوق نمیطبیعی است که هر یک از سه عامل 
د و موفقیت در دو جزء از سه رکن نیز نی کارساز باشیتنها

تنها زمانی موفقیت حاصل . نتیجه مطلوب نخواهد داشت
به که هر سه جزء فوق در یک جامعه با بار کافی و  شود می

 .مورد توجه قرار گیرندطور متناسب 
 نیروی انسانی بهداشتی داشتن ریزی برنامههدف نهائی 

داد کافی نیروی انسانی کارآمد و با کیفیت در تمامی تع
طور متناسب از نظر ه های بهداشتی مورد نیاز است که ب رشته

 در نقاط مختلف …جغرافیایی، نوع، حرفه، تخصص، جنس و 
کشور توزیع شده و تحت نظر مدیریتی صحیح و کارآمد به 

له  همواره مسئ،در بحث نیروی انسانی. ]1[خدمت گرفته شوند 
عدم توازن نیروی . نماید عدم تعادل و توازن خودنمائی می

انسانی بهداشتی اختالف بین تعداد، انواع، عملکرد، توزیع و 

کیفیت کارکنان بهداشتی از یک سو و نیازهای جامعه به 
اندرکاران در اشتغال،  ی جامعه و دستیخدمات ایشان و توانا

. استسوی دیگر پشتیبانی و حفظ و نگهداری این نیروها از 
ای ناخوشایند و  عدم تعادل در نیروی انسانی بهداشتی پدیده

و به شرح  که از ابعاد مختلف قابل تأمل و بررسی استپیچیده 
 :باشد زیر می
 از نظر تعداد که ممکن است حسب نیاز جامعه تعداد )الف

 . زیاد باشد یاعرضه آن کم
اسب علت عدم تنه  به لحاظ کیفیت که ممکن است ب)ب

ها در جامعه عدم تعادل  های شغلی آن بین آموزش و نیازمندی
 .ایجاد شود

ی، شغلی و ی از نظر توزیع که ممکن است توزیع جغرافیا)ج
طور نامتعادل ه یا تخصصی، موسساتی و یا از نظر جنسی ب

 .انجام گیرد
طبیعی است داشتن کادر بهداشتی به میزانی که بیش از نیاز 

 .]3[اشد اتالف هزینه عمومی است برآورد شده کشور ب
هم اکنون امر اصالحات در بخش بهداشت در تمام 
کشورهای جهان و با سطوح مختلف درآمد مورد توجه قرار 

مفهوم اصالحات تغییرات . باشد میگرفته و در حال اجرا 
ارتقاء سطح . دار و اساسی در بخش بهداشت است مداوم، هدف

ی اهمیت بیشتری دارد که لّبهداشت در میان اهداف توسعه م
 .نماید حصول به آن روند توسعه را پایدارتر می

 بلکه ،افزایش سطح درآمدها تنها هدف توسعه نیست
دستیابی به آن سطح از سالمت انسانی که در آن مرگ و میر و 

ی دهد یها رها ها کاهش یافته و بشر را از بار بیماری معلولیت
با . عنوان یک هدف استه شایسته توجه و اهتمام بیشتری ب

المللی تالش و کوشش بیشتری در  گذشت زمان جوامع بین
بهبود سطح . دهند زمینه حفظ چهره انسانی توسعه به خرج می

 روز به روز به عنوان عاملی در پیشبرد توسعه ،بهداشت
ل این مدعا دیدگاه ییکی از دال. یابد میاقتصادی، ارزش 

 افزایش شود می در آن گفته است که» سرمایه انسانی«مرسوم 
های هر انسان خصوصاً در زمینه بهداشت و آموزش به  یایتوان

    سن و آناند. ]6[کند  عنوان عامل افزایش بازده عمل می
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Sen)و Anand (اند که  ای دانسته  توسعه پایدار را توسعه
ی برابر یا بیشتر را در زمینه رفاه انسانی برای یها فرصت
ها معتقدند که افزایش  آن. ]2،6[به ارث بگذارد های آینده  نسل

ی مانند حداقل نیازهای اساسی بهداشتی و غذائی، یها ظرفیت
عاملی اساسی در رفاه و آینده انسانی است و افزایش سطح 

. ]6 [های آینده منجر خواهد شد بهداشت به افزایش توانایی
ق های انسان از طری یایهای مهم افزایش توان یکی از جنبه

ها و  آموزش و تربیت نیروهای کارآمد انسانی با تخصص
 مگر یابد میمهارت مورد نیاز بهداشتی است و این امر تحقق ن

 کیفی  ویهای مختلف کمّ  جامعی که در آن جنبهریزی برنامهبا 
موضوع و مدیریت استفاده از نیروهای مذکور لحاظ شده 

یروهای دست یافتن به ترکیبی مناسب و کافی از ن. باشد
متخصص، ماهر و با کیفیت در هر بخش در مناطق مورد نیاز 

طبیعی است که . بایستی با حداقل اتالف منابع انجام شود
ی که در هر بخش مورد نیاز است یها تناسب و ترکیب مهارت
 دراز مدت آن جامعه در ریزی برنامهرابطه مستقیم با اهداف 

در .  داردجهت توسعه و ارتقاء سطح خدمات در آن بخش
عنوان  هاغلب کشورها منابع انسانی آموزش دیده در هر بخش ب

ارائه  تأمین و یکی از عوامل و فاکتورهای اصلی و مهم در
بخش بهداشت و . دنباش ی مطرح میکمّ خدمات مطلوب کیفی و

درمان نیز از این مقوله جدا نبوده و منابع انسانی آموزش دیده 
ی یسزا ههای مختلف آن نقش ب تهها و رش در حد نیاز در زمینه

های  از زمان. ]4[کند  در ارتقاء سطح بهداشت جامعه ایفا می
های مختلف با  بسیار دور کسب مهارت و ایجاد تخصص

ایجاد . نیازهای موجود هر جامعه بشری قرین بوده است
اشتغال و استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص در هر رشته 

در ایران سالیانه . مدیریتی استهای هر سیستم  از دغدغه
منظور ادامه ه  ب،ها پذیرای تعداد زیادی از جوانان دانشگاه

های مختلف از جمله بخش بهداشت  تحصیل در رشته
ها صرف  منابع زیادی از طرف دولت و خانواده. باشند می

آموزش، ایجاد مهارت، امور رفاهی و هزینه تحصیلی این افراد 
ی هنگفتی برای ساخت و ساز ا رمایههای س هزینه. گردد می

فضاهای فیزیکی، آزمایشگاهی، کارگاهی، ایجاد فضاهای 

این . دنرس خوابگاهی، ورزشی و نظایر آن به مصرف می
باشند طی دوران  جوانان که حسب مورد از نخبگان جامعه می

 سال از بهترین 7 تا 3تحصیالت دانشگاهی مدت زمانی بین 
ا در محیط دانشگاه و به تحصیل های مفید عمر خود ر سال

متأسفانه در دهه اخیر شاهد . ]11،7[نمایند  علم سپری می
های مختلف هستیم که  گان رشتهآموخت دانشوجود گروهی از 

های موجود جامعه برای  بدون توجه به نیازها و پتانسیل
نرخ . اند جذب، وارد بازار کار شده و بالتکلیف رها شده

ها  رسد که در میان آن  درصد می14 ی در جامعه بهکار بی
ها یعنی قشری که جامعه برای  ه دانشگاهآموخت دانشان کار بی
 ،ی نمودها های قابل مالحظه  هزینهها  آنوری بیشتر، برای بهره

. نرخی نزدیک به بیست درصد را به خود اختصاص داده است
دهد که به  ای را نشان می این نرخ رشد عالئم هشدار دهنده

چنین حالتی در . ]10[توان از کنار آن گذشت  تی نمیراح
ها به کارگیری و وجود  های بهداشتی و درمانی که در آن رشته

ی برخوردار است نیز وجود ا نیروهای متخصص از اهمیت ویژه
بدیهی است که گسترش ابعاد آن باعث سرخوردگی و . دارد

ر گان شده و منجر به هدآموخت دانشعدم امنیت شغلی این 
مهاجرت . گردد های مادی و معنوی کشور می رفتن سرمایه
 ،کرده جامعه و تهی شدن جامعه از وجود نخبگان قشر تحصیل

بر اساس . کند موضوعی است که عوامل مذکور را تشدید می
ی از ا  ساالنه تعداد قابل مالحظه،المللی پول آمار صندوق بین
د به نکن ام میکرده برای خروج از ایران اقد ایرانیان تحصیل

 کشور در حال 91ترتیبی که ایران از نظر فرارمغزها در بین 
منابع دیگر نشان . ]8[توسعه مقام اول را از آن خود کرده است 

دهند که نسبت افراد با تحصیالت عالی که از ایران به  می
 درصد کل 25اند  یافته مهاجرت کرده کشورهای توسعه

 .]7[ باشد میگان آموخت دانش
های بخش  عنوان یکی از شاخهه ته بهداشت محیط نیز برش

افزایش با های اخیر  بهداشت از این مقوله جدا نبوده و در سال
رویه تعداد پذیرش دانشجو و در نهایت تعداد  بی

 ها و هم اکنون تعداد دانشگاه. بوده استمواجه گان آموخت دانش
 مراکز آموزش عالی کشور که در مقاطع مختلف کاردانی،
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کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشجو  
آمار ). 1جدول (رسد   می2 و 19، 39پذیرند به ترتیب به  می

اخذ  شده از مرکز مطالعات و توسعه پزشکی وزارت بهداشت 
 ظرفیت پذیرش 81-82دهد که در سال تحصیلی  نشان می

، در 1456دانشجو در رشته بهداشت محیط در مقطع کاردانی 
 نفر بوده 21 و در مقطع کارشناسی ارشد 608 کارشناسی مقطع
های قبل   این میزان در مقایسه با ظرفیت سال،)2جدول (است 

ی برخوردار ا  از رشد قابل مالحظه75-76از سال تحصیلی 
. بوده و طی این مدت نیز روند رو به تزایدی داشته است

طبیعی است که چنین روندی منجر به ایجاد مازاد 
روند رو نتایج حاصل از . ه در این رشته شده استآموخت دانش

 :گان عبارتند ازآموخت دانشبه افزایش 
که  از دست رفتن منابع و امکانات با توجه به این) 1

ها،   آزمایشگاه تحصیل در این رشته نظر به نیاز به گذراندن
های آزمایشگاهی،  های مختلف در زمینه ها و مهارت کارگاه

ها و تصفیه آب و فاضالب و عوامل محیطی  کنترل آلودگی
 .شود میدیگر نسبتاً گران تمام 

اشتغال به کارهای دیگر توسط این افراد منجر به هدر ) 2
 منظور تربیت و آموزش نیروهاه رفتن منابع صرف شده ب

 .]4[گردد  می
از کرده برای کار در خارج  خروج نیروهای تحصیل) 3

ان، ایجاد کار بیاهش حجم کشور گرچه از یک نگاه باعث ک
درآمد ارزی و افزایش سطح دانش فنی و مهارت کادر 

 از دیدگاه دیگر نوعی فرارمغزها تلقی ،گردد بهداشتی می
گان مذکور مطمئناً گروهی آموخت دانشزیرا از بین . شود می

مهاجرت نموده و جذب بازار کار در کشورهای خارج 
این رشته توانمندتر و گان آموخت دانشگردند که از متوسط  می

از این رو مهاجرت . از ضریب هوشی باالتری برخوردارند
ها در نهایت موجب تضعیف کیفیت خدمات این بخش در  آن

عدم اشتغال و مهاجرت در کشورهای مختلف . گردد کشور می
لیکن استفاده بهینه از . شود مینیز به میزان متفاوتی دیده 

ور باعث ارتقاء و بهبود امکانات و نیروهای متخصص هر کش

آن جامعه در  …واقتصادی  فرهنگی و ،سطح اجتماعی
 .]7،12،13 [گردد می

های اقتصادی هنگامی که یک تخصص   مطابق فرضیه)4
بیش از حد نیاز در یک جامعه وجود داشته باشد، موجب 

تدریج اقبال عمومی  به گان شده وآموخت دانشکاهش درآمد 
 .]4[ یابد میرشته کاهش برای تحصیل و کار در آن 

دلسردی و سرخوردگی نسل جوان و فرهیخته یکی ) 5
رویه  دیگر از مشکالت و مسائل مربوط به افزایش بی

های پذیرش دانشجو است که با توجه به معضالت  ظرفیت
ی به آن ا اجتماعی ناشی از آن بایستی با نگاه و توجه ویژه

 .پرداخت
ت افزایش تعداد عنوان بخشی از تبعاه مسائل فوق ب

این . باشد میگان بیش از حد نیاز در جامعه آموخت دانش
موضوع از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 

. شناختی، تربیتی و سیاسی قابل نقد و بررسی است روان
گان مقاطع آموخت دانشال غمنظور آگاهی از وضعیت اشت هب

ته بهداشت مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رش
محیط سراسر کشور و بررسی ابعاد مختلف آن با هدف ارائه 

 درازمدت، ریزی برنامهکاری به دست اندرکاران برای  راه
شغلی و تناسب ی در مورد وضعیت ا بررسی همه جانبه

 تا 1375گان این رشته در فاصله زمانی سال آموخت دانش
 .ارائه شده استعمل آمد که نتایج آن  ه ب1382
 

 ش کاررو
 و سه ماهه اول 1381 این بررسی در سه ماهه آخر سال 

 و بر  دانشگاه39 در ابتدا از بین . انجام گردید1382سال 
 ،)1جدول (اساس آمار ظرفیت پذیرش رشته بهداشت محیط 

طور تصادفی تعیین و مورد بررسی  ه بها دانشگاهاز تعدادی 
ورد نظر  در مواردی که تعداد م،در ادامه.  قرار گرفتند

، نسبت به تکمیل )بر اساس اصول آماری(ه آموخت دانش
 ؛بودنداقدام ننموده  ها داده آوری جمعبه عنوان ابزار پرسشنامه 

افرادی طور تصادفی  هها ب گان سایر دانشگاهآموخت دانشاز 
 قبول ارتقاء و جمعیت مورد مطالعه به سطح قابلشدند انتخاب 
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ه آموخت دانش نفر 7315ز مجموع ادر ابتدا  به ترتیبی که. یافت
 نفر 126ه کارشناسی و آموخت دانش نفر 3382مقطع کاردانی، 

های  ه مقطع کارشناسی ارشد در فاصله زمانی سالآموخت دانش
 جداگانه یک به طوردر هر مورد  2 مندرج در جدول 82-75

و پس از شدند حسب تصادف انتخاب بر نفری 30نمونه 
 درصد 40 درصد شاغلین به ترتیب مکاتبه و یا تماس تلفنی

 درصد 95 درصد در مقطع کارشناسی و 57در مقطع کاردانی، 
 . در مقطع کارشناسی ارشد برآورد گردید

آمار ظرفیت اعالم شده پذیرش رشته بهداشت محیط از  .1جدول 
 در کل کشور 82تا  75سال 

کارشناسی  کارشناسی کاردانی
 ارشد

   مقطع تحصیلی
 

 روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه  تحصیلیسال
76-75 775 605 410 145 22 
77-76 840 605 410 325 17 
78-77 1020 642 419 230 17 
79-78 937 550 489 170 5 
80-79 995 496 420 190 24 
81-80 999 530 441 166 17 
82-81 971 485 453 155 21 
 123 1381 3042 3913 6537 جمع

 123 4423 10450 جمع کل
ریزی نیروی انسانی مرکز مطالعات و  آمار اعالم شده توسط گروه برنامه: ماخذ

 ، حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتوسعه پزشکی

و با % 95با توجه به درصد برآورد شده و با سطح اطمینان 
 شاغلین هر مقطع در p  و درصد10 مساوی dکه  فرض این

 با استفاده از ، باشد(Pilot study)ه مقدماتی نمون
فرمول

2

2 )1(
d

PPZn −
ها برای مطالعه در مقطع   تعداد نمونه،=

 نفر و در مقطع 367 نفر، در مقطع کارشناسی 576کاردانی 
 . نفر تعیین گردید39کارشناسی ارشد تعداد 

االتی در زمینه وضعیت اشتغال، ؤی محتوی سا پرسشنامه
و از گردید دهنده تهیه  ر، محل خدمت، جنس پاسخنوع کا

ه از آموخت دانشطریق پست به آدرس اخذ شده هر 
 6/57در مرحله اول .  ارسال گردیدههای مربوط دانشگاه

 3/63 درصد از کارشناسان و 9/62ها،  درصد از کاردان
شناسان ارشد نسبت به تکمیل و عودت ردرصد از کا

در مرحله دوم برای باال بردن تعداد . ها اقدام نمودند پرسشنامه
 گان آموخت دانشها در حد تعیین شده از طریق تماس با  نمونه

 و برای تعداد معدودی که دهای مربوطه تکمیل گردی پرسشنامه
و یا از دادن پاسخ بود فراهم نشده با آنها امکان تماس تلفنی 

ها در  گان سایر دانشگاهآموخت دانش از بین ه بودند،امتناع نمود
انتخاب افرادی  تصادفی به طورفاصله زمانی مورد مطالعه 

ها تکمیل   پرسشنامه،ن شدهیو در حد تعداد تعیگردیدند 
 .گردید

 
 82 تا 75وتاریخ اتمام تحصیالت از سال آموختگان رشته بهداشت محیط به تفکیک مقطع  آمار دانش.2 جدول

      سال فراغت از تحصیل              
 تحصیلیمقطح 

75 76 77 78 79 80 81 

 923 1181 1272 1163 923 813 1040 کاردانی
 475 622 585 550 474 346 330 کارشناسی

 10 16 13 18 22 22 25 کارشناسی ارشد
 1408 1819 1870 1731 1419 1181 1395 جمع

 .وسعه پزشکی حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشتریزی نیروی انسانی مرکز مطالعات و ت آمار اعالم شده توسط گروه برنامه: ماخذ
 

 نتایج
ال غ نتایج حاصل از وضعیت کلی اشت3در جدول 

گان هر یک از مقاطع مختلف رشته بهداشت محیط آموخت دانش

 75های  های سراسر کشور در فاصله زمانی سال و از دانشگاه
 . آمده است82لغایت 
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ان شاغل آموختگ  وضعیت تناسب شغلی دانش4در جدول 
 .رشته بهداشت محیط در هر مقطع مقایسه شده است

مقاطع مختلف رشته آموختگان   وضعیت اشتغال دانش.3جدول 
های کشور لغایت خرداد  دانشگاه 82 تا 75های  بهداشت محیط سال

82 
 )درصد(کار  بی )درصد(شاغلین  مقطع تحصیلی

 6/64 4/34 کاردان
 7/42 3/57 کارشناس

 7/3 3/96 کارشناس ارشد
 

مقاطع آموختگان شاغل   وضعیت تناسب شغلی دانش.4جدول 
های کشور   دانشگاه82 تا 75های  مختلف رشته بهداشت محیط سال
 82لغایت خرداد ماه با رشته تحصیلی 

 )درصد(تناسب عدم  )درصد(تناسب  مقطع تحصیلی
 2/10 8/89 کاردان

 7/14 3/85 کارشناس
 5/11 5/88 کارشناس ارشد

آموختگان رشته   وضعیت اشتغال دانش5در جدول 
بهداشت محیط مقاطع مختلف به تفکیک زن و مرد لغایت 

 .اند  مقایسه شده82خرداد 
آموختگان مقاطع مختلف رشته   وضعیت اشتغال دانش.5جدول 

های کشور به تفکیک   از دانشگاه82 تا 75های  بهداشت محیط سال
 82زن و مرد لغایت خرداد 

 صیلیقطع تحم زن مرد
شاغل 

 )درصد(
کار  بی

 )درصد(
شاغل 

 )درصد(
کار  بی

 )درصد(
 5/77 5/22 4/45 6/54 کاردان

 6/54 4/45 1/34 9/65 کارشناس
 0 100 2/4 8/95 کارشناس ارشد
آموختگان شاغل مقاطع  تناسب شغلی دانش 6در جدول 

های سراسر کشور با  مختلف رشته بهداشت محیط از دانشگاه
 . آمده است82 تا 75های  تحصیلی آنها در طول سالرشته 

 82تا  75های  بهداشت محیط سالرشته آموختگان شاغل مقاطع مختلف  تناسب شغلی دانشاشتغال و وضعیت مقایسه  .6جدول 
 82با رشته تحصیلی آنها لغایت خرداد ماه های سراسر کشور  دانشگاه

 زن مرد
 مقطع تحصیلی شاغلین بخش خصوصی شاغلین دوائر دولتی اغلین بخش خصوصیش شاغلین دوائر دولتی

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد
 8/1 8/1 5/5 9/90 3/2 6/4 5/4 6/88 کاردان
 6/3 4/96 9/6 1/93 جمع

 8/4 5/9 5/9 2/76 6/4 8 4/10 77 کارشناس
 3/14 7/85 6/12 4/87 جمع

 0 0 0 100 0 4 13 83 کارشناس ارشد
 0 100 4 96 جمع

 

 گیری بحث و نتیجه
های زیر با سطح  گر واقعیت بررسی نتایج تحقیق نمایان

 :باشد می درصد 95اطمینان 
گان مقطع کاردانی آموخت دانشای از  درصد عمده )1

ی کار بیو درصد )  درصد6/64( بوده کار بیبهداشت محیط 
 5/77یبی که به ترت. ها بیشتر از آقایان است در بین خانم

درصد را آقایان تشکیل  4/45ها و  ان را خانمکار بیدرصد 

 درصد از 4/96 درصد از شاغلین مرد و 1/93ضمناً . دهند می
 به طور هستند وشاغلین زن این مقطع در دوائر دولتی مشغول 

 شغلشان با رشته تحصیلی هماهنگی ،کلی اکثریت شاغلین
 .دارد

گان مقطع کارشناسی تآموخ دانش بیش از نیمی از )2
و در این بین درصد شاغلین )  درصد3/57 (هستندمشغول 

)  درصد4/45(بیش از شاغلین زن )  درصد9/65(مرد 
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ان زن در این مقطع بیش کار بیبه عبارت دیگر درصد . باشد می
 7/85 درصد شاغلین مرد و 4/87ضمناً . دنباش میاز آقایان 

اکثریت . کنند  میدرصد شاغلین زن در دوائر دولتی کار
شاغلین مقطع کارشناسی نوع کارشان با رشته تحصیلی 
مطابقت دارد ولی این مطابقت در مقایسه با مقطع کاردانی کمتر 

 .است
گان مقطع کارشناسی آموخت دانش درصد از 90بیش از ) 3
. ندکار بی درصد از آقایان 2/4تنها باشند و  می شاغل ،ارشد

 درصد 83در این بین . هستند ها مشغول ضمناً کلیه خانم
درصد شاغلین زن در دوائر دولتی مشغول  100شاغلین مرد و 

 .باشند می
 نتایج فوق حکایت از شود میطور که مالحظه  همان

گان مقاطع کاردانی و آموخت دانشی قشر عظیمی از کار بی
ی از ا که درصد عمده زمانی. کارشناسی بهداشت محیط دارد

 بحث امنیت ، باشندکار بیشته تحصیلی گان یک رآموخت دانش
امنیت . یابد میشغلی حتی برای شاغلین این بخش موضوعیت 

های مهم کارکنان سازمان است که  شغلی یکی از دغدغه
 و شود می کارکنان صرف آن یقسمت زیادی از انرژی روان

در گذشته . شود میآفرین  گاهی اوقات برای سازمان مشکل
 استخدام رسمی و دائم ،شد میمطرح وقتی بحث امنیت شغلی 

گردید ولی امروزه امنیت شغلی با امنیت اجتماعی  تداعی می
امنیت شغلی از دیدگاه نوین مورد توجه . گره خورده است

است و آن توجه به امنیت شغلی از طریق توانمندسازی و 
در مفهوم جدید امنیت شغلی، . ها است پرورش انسان

 بدین معنی که سازمان ،اد وابسته شوندها بایستی به افر سازمان
بایستی بستر الزم برای تواناسازی کارکنان خود را در ابعاد 
تخصصی، جسارت عملی، تجربه آموزی، رضایت شغلی، 

 فراهم آورد تا کارکنان یرفتاری، ارتباطی، تفکر و وجدان کار
 هبتوانند انتظارات تخصصی و اجتماعی سازمان را برآورد

شدن کارکنان یک سازمان بدین صورت خود  توانا. سازند
های رسمی تنها  آموزش. ]9[کننده امنیت شغلی است  تضمین

گذاری کند و بخش  تواند بخشی از این توانمندی را پایه می
از این . دیگری از این توانمندی بایستی در عمل پرورش یابد

رو ارتقاء سطح علمی دانشجویان این رشته در برنامه بازنگری 
های اساسی برای  عنوان یکی از اولویته سی بایستی بدر

نظر قرار گیرد  ی و عدم امنیت شغلی مدکار بیجبران بخشی از 
 زمینه الزم برای پرورش ،گانآموخت دانشتا با توانمند نمودن 

 .]5[عملی استعدادهای ذاتی آنان فراهم آید 
جا که بحران اشتغال این رشته با توجه به روند  از آن

گان با چالش آموخت دانشیش پذیرش دانشجو و سیل افزا
پذیرش در مقطعی  بررسی امکان توقف ،جدی روبرو است
سیس و تعریف دوره کارشناسی پیوسته أرشته کاردانی، ت

بهداشت محیط، ارتقاء سطح علمی دانشجویان از طریق تجدید 
نظر در محتوای دروس و توانمند نمودن آنان برای 

تواند در این  اهم پیشنهاداتی است که میهای عملی از  آموزش
جا که بخش  الزم به ذکر است از آن. مورد مفید واقع گردد

های برنامه سوم و حتی چهارم  دولتی با عنایت به سیاست
گان را نداشته و بازار آموخت دانشتوسعه امکان جذب این 

بخش خصوصی نیز جوابگوی این حجم از نیروهای 
های پذیرش   لذا ضمن تقلیل ظرفیت،باشد میالتحصیل ن فارغ

های کارآفرینی در بین   پرداختن به آموزش مهارت،دانشجو
منظور یافتن ه گان این رشته بآموخت دانشدانشجویان و 

های نوین در امر  بازارهای جدید، خدمات جدید و ابداع شیوه
 .]4،5،9[ باشد میناپذیر   ضرورتی اجتناب،الغاشت

 
 تقدیر و تشکر

 از همکاری جناب آقای دکتر یداهللا نیکیان، با تشکر
استادیار گروه آمار دانشکده بهداشت کرمان و سرکار خانم 

نژاد و جناب آقای رضا کامران کارشناسان  سیمین محمدی
 .گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت کرمان

این طرح با مساعدت مالی معاونت آموزشی دانشگاه علوم 
 .سیده استپزشکی اصفهان به انجام ر
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