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 17-8 ؛ صفحات1397 زمستانو  پاییز؛ دومانی پزشکی نوین؛ دوره چهارم؛ شماره سرمجله اطالع 

 دهيچک

 یهاو ارگان هاسازمان یاصل یکرهدانشگاه، پ یارکان اصلعنوان به  یانمختلف بوده و دانشجو یهاعرصهتحوالت جامعه در  منشأ هادانشگاه: هدف

 یینمطالعه با هدف تع ینضروری است. ا یانالعات در مورد وضع موجود و نگرش دانشجون اطتمنظور، داش ین. بددهندیم یلمختلف جامعه را تشک
خود  یشغل یندهبه آ هاآن یدگاهو د یلیاز رشته تحص هاآن یتاطالعات سالمت نسبت به انتخاب رشته و رضا یرشته فناور یاندانشجو گاهیآ یزانم

 صورت گرفته است.
به  1395-1396مشهد سال  یاطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشک یفناور در حال تحصیل یاننشجودا هیکل یپژوهش مقطع یندر ا :هاروش

نسبت به انتخاب رشته،  یدر سه بخش آگاه سؤال 37 بااستاندارد  پرسشنامهاطالعات  یآورجمعگرفتند. ابزار  قرار مطالعه مورد یروش سرشمار
 انجام گرفت. SPSS افزارنرمدر  یلیو تحل یفیبا استفاده از آمار توص هاداده لیتحل و هیتجزبود.  یشغل یندهنسبت به آ یدگاهاز رشته و د یتسنجش رضا

کمتر از حد متوسط و  یلیاز رشته تحص یترضا یزانو م اطالعات سالمت ینسبت به انتخاب رشته فناور یاندانشجو یآگاه یکل طور به :نتایج

 .یدگرد یابیمتوسط ارز ز حداباالتر  یشغل یندهنسبت به آ یدگاهد

 یبه شکل مناسب یکنکور یهامشاورهدر  یورود به آموزش عال یانالزم است متقاض یان،دانشجو یتمندیرضا یزانبهبود م یبرا :گيرینتيجه

راستا الزم  یننشوند. در ا سیأو  یتیعالقه و رغبت باشد و پس از ورود به دانشگاه دچار نارضا ی،آگاه یآنان از رو یهارشتهشوند تا انتخاب  ییراهنما
 .آورند به عمل را الزم هاییزیربرنامه یالنالتحصفارغاستخدام و استفاده از دانش  ینهزم یجاددر ا متولیان امر است

 .هرشت یترضا ی،شغل یندهاطالعات سالمت، آ یفناورها: کليدواژه

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 15/12/97پذیرش مقاله:  13/12/97: یاصالح نهای 11/9/1397 دریافت مقاله:

 یدگاهاز رشته و د یترضا انتخاب رشته، دراطالعات سالمت  یفناور یاندانشجو یآگاه میزان. ساناز سادات یانمحمود، یحانهپور ریموسو، یشاد یشجاع، فاطمه یصفائ، یهمرض یمعراج ارجاع:

 . 8-17 :4(2) ؛1397 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . یشغل یندهبه آ

  

 مقدمه:
و رشد  یاییعوامل پو ینترمهماز  یکی یو دانشگاه یمراکز علم

 .باشندیممختلف  یهاعرصهتحوالت جامعه در  منشأکشورها و 

مختلف جامعه را در  یهاو ارگان هاسازمان یاصل یکرهپ یزن یاندانشجو

 هااهگدانشدر  یژهو به یرسالت نظام آموزش [.1،2] دهندیم یلتشک یندهآ

جامعه به  هاییتمسئول یمتخصص جهت واگذار نسانینیروی ا یتترب

است که در  یروییمتخصص و کارآمد، ن یانسان یروی. نباشدمی یشانا

در جهت  ینقش کند و گام مؤثر یفایا یخوب بهحرفه و تخصص خود 

 [.3] فراهم آوردن سالمت افراد و به طبع آن سالمت جامعه بردارد

آگاهانه و همچنین با  صورت بهرود دانشگاه و یاد براراست اف ضروری

خود را انتخاب کرده باشند و الزمه  نظر موردرشته  ،باال یزهعالقه و انگ

آن  یشغل یندهداشتن نگرش مناسب نسبت به رشته و آ یزه،انگ ینا یجادا

 سبب ی،شغل یندهو آ یلی. نگرش مثبت فرد نسبت به رشته تحصستا

 یشرفتسبب پ تواندیم، بلکه گرددیم یتو موفق یرضایت شغل یجادا
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 همکاران و معراجی                                                                                                                اطالعات سالمت یرشته فناور یاندانشجو یترضا

1397 زمستانو  پاییز، دومدوره چهارم، شماره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

 یجادبرای ا هادانشگاه. در [4] شود کندیمکه در آن خدمت  یاجامعه

در مورد وضع موجود و اطالع در مورد نگرش  یسازنده، بررس ییراتتغ

 ینا براساسخود ضروری است.  یلینسبت به رشته تحص یاندانشجو

 ینهزم ی،ح عوامل منفالثبت و اصمعوامل  یتبا تقو توانیماطالعات 

 را فراهم آورد یلینسبت به رشته تحص یاندانشجو یشترهر چه ب یترضا

[1.] 

 تحتداوطلبان ورود به دانشگاه هنگام انتخاب رشته  یرانا در

ناهماهنگ بودن  ،گیرندیمعوامل مختلف قرار  یو روان یروح یفشارها

بعدها  تواندیمآنان  یحوو ر یفرد هاییژگیوو  یقعوامل با عال ینا

 انجام هاییبررس یآنان را به دنبال داشته باشد. ط یلیتحص یتینارضا

و بازار کار، قضاوت و  یاقتصاد یطمانند شرا ی، فرد با توجه به عواملشده

و  یاندوستان و آشنا یحاتمختلف، ترج یهارشتهجامعه در مورد  یابیارز

خود را  یلیحصرشته ت ی،صشخ یقآرزوها و عال ینخانواده و همچن

خود  یبرا نص یشخص یترضا یشترینب یقطر ینتا از ا کندیم انتخاب

حس  ی،شغل یندهآو  یلیتحص رشتهو عالقه به  شناخت ی،. آگاه[5] کند

افراد در  ییداده و منجر به باال رفتن کارا یشافراد را افزا پذیرییتمسئول

به رشته  قهو عال یگاهآ. نداشتن [6] گرددیمارائه خدمات سالمت 

 یازهاشغل افراد با ن یندهآ ینموجب به وجود آمدن عدم تطابق ب یلیتحص

 یمسئله متوجه نظام آموزش یناز ا یو عواقب سو ناش شودیمو انتظارات 

 یانکه دانشجو انددادهنشان  هاپژوهش .[7] گرددیمسالمت  یستمو س

 [.8ندارند ] یلیتحص یاهرشتهاز  یدر زمان انتخاب رشته، شناخت کاف

آنان  یشغل یندهو آ یلیتحص یرشتهاز  یانو انتظارات دانشجو نگرش

و از عوامل مؤثر در  هستآنان مرتبط  یلهستند که با تحص یاز عوامل

 ازبرای انجام کارهای مختلف  هاانسان. [9] باشندیمآنان  یزشانگ یجادا

 ید در قشرهاند و افرارمتفاوتی دا هاییزهانگ یل،و تحص یرییادگ جمله

. انتخاب شوندیمگوناگون وارد دانشگاه  هاییزهانگ بامختلف جامعه و 

 یترشد، مقبول یازهاینمودن ن برآوردهدر راستای  یلیشغل و رشته تحص

کافی برای  یزهاز انگ یان. چنانچه دانشجوباشدیم یزیولوژیكاجتماعی و ف

دگی، عدم چون سرخور برخوردار نباشد، عوارضی یارشتهدر  یلتحص

به وجود خواهد آمد. با توجه به  یلیبه آموزش و افت تحص ترغب

درک  یانتخاب شغل، تالش برا بالطبعانتخاب رشته و  هاییتمحدود

 آنان انجام شود، منجر به بهتر اداره کردن امور خواهد شد هاییزهانگبهتر 

[10،11.] 

ور ما نیست. مختص به کش یامقوله، نگرانی از آینده شغلی، حالینباا

، عوامل یسپزشکان در انگل یشغل یندهدر خصوص آ یمطالعات متعدد

رخ  20است. حدود  شده جاماناز انتخاب رشته  یتبر رضا مؤثر درصد از ـن

ه  یراندر ا یکاریب وط ـب -12] باشدیم هادانشگاه آموختگاندانشمرـب

س بر استر یژهو به یو روان یجسم یتعارض، اثرات منف یشافزا [.14

 یمنف یامدهایاز پ یو درمان یبهداشت یهارشته آموختگاندانش

ـتن  تواندیماست که  یشغل یتبه امن توجهییب ه هـدر رف منجـر ـب

 [.7شود ]مادی و معنوی کشور  هاییهسرما

را در  ییمختلف بهداشت و درمان نقش بسزا یهارشته ،یکل طور به

متخصص  یبهداشت یروهای. نکنندیم افیسطح بهداشت جامعه ا یارتقا

 یدرمان ی،خط مقدم خدمات بهداشت دهندگانارائهمختلف،  یهارشتهدر 

شدن بتوانند در  یلالتحصفارغپس از  یدکه با باشندیمدر سطح جامعه 

شوند و با  کارگماشتهبهخود  یلیمربوط به رشته تحص زمانیسا یهاپست

فع مشکالت جامعه و ارائه خود، به ر فیوظا یطهارائه خدمات مربوط در ح

 [.15] بپردازند یو درمان یخدمات بهداشت

دانستن نگرش  ی،درمان یبهداشت یهارشته یتبه اهم توجه

برخوردار  یخاص یتاز اهم شانیشغل یندهبه آ هارشته ینا یاندانشجو

ـترب [.2] است ـاتتحق یش ـاک یق  هانگرش ییراز آن است که امکان تغ یح

ـترب ییـجوان دانشردر دو ــت یش  [.16] اس

اطالعات در نظام سالمت،  یفناور یریتو مد یتهدا یقین طوربه

 یکیالکترون یو مدارک پزشک یمارستانیاطالعات ب یهاسیستم یطراح

متخصص است  یانسان یروین یتمستلزم ترب ی،در مراکز مراقبت بهداشت

 بادانش اطالعات یروآفنو  یوتراز دانش کامپ یکه عالوه بر برخوردار

متخصصان در کشور تحت  ینآشنا باشند. آموزش ا المتو نظام س ینیبال

 اکنونهمکه  گیردیم صورت اطالعات سالمت یآورفن یبرنامه درس

رنگ  علوم و پر با توسعه. شودیمدانشگاه کشور تدریس  23در  یباتقر

بازیابی  اطالعات سالمت در تولید، نگهداری و یشدن نقش رشته فناور

به جایگاه مناسب در  یابیرا در دست النیالعات، این رشته مسیر طواط

رشته در  ینعلوم پزشکی در ایران، طی کرده است. نام ا یهارشتهبین 

 1351سال از پزشکی بوده است که آموزش دانشگاهی آن  مدارک ابتدا،

 [17،18] کرد ییربه فناوری اطالعات سالمت تغ 1388در سال  آغاز و

گروه  یاندانشجو یراطالعات سالمت همانند سا یفناور دانشجویان

بخش بهداشت و درمان، در  یروهایاز ن یرمجموعهز یكعنوان به  یپزشک

 ،سطح سالمت جامعه خواهند بود یحفظ و ارتقا ین،دار تأمعهده یندهآ

 یكعنوان به تا بتوانند نقش خود را  یرندمورد مراقبت قرار گ دقت به یدبا

نسبت به  یتوجهکم. یندنما یفاا یخوب به یر،، مدمتخصص یویرن

 نخورد گرهباعث تراکم مشکالت آنان و  گمانیب یان،مشکالت دانشجو

 یو آموزش یروح هاییو به وجود آمدن نابسامان یکدیگرمشکالت با 

 یك از ییهاغفلت ینخواهد بود. مجموعه چن یاندانشجو یمختلف برا
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 و همکاران یمعراج                                                                          اطالعات سالمت                                                      یرشته فناور یاندانشجو یتضار

 1397 زمستانو  پاییز، دوم، شماره چهارمدوره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

 یانسان یروین یفیتافت ک یگرو از طرف د یانساننابع مباعث اتالف  طرف

 رغمیعلاز آن است که  یپژوهشگر حاک هاییبررس [.16] شودیم

 یاندر خصوص نگرش دانشجو شده انجام یو خارج یداخل یهاپژوهش

از رشته  هاآن یتو رضا یلینسبت به انتخاب رشته تحص هارشته یرسا

در رابطه در مورد  یادیعات زلمطا هاآن یشغل یندهو آ یلیتحص

 یمقاله آگاه یناست. در ا نشدهانجاماطالعات سالمت  یفناور یاندانشجو

از  یتاطالعات سالمت، هنگام انتخاب رشته و رضا یفناور یاندانشجو

است که  یدو ام شودیم یدهسنج یشغل یندهبه آ یدگاهو د یلیرشته تحص

مناسب از  یورهبهرجهت  دهنیآ هاییزیربرنامهمطالعه در  ینا یجنتا

 یشترچه ب هر رضایت یسو به یبکار رود و گام آموختگاندانش

 بردارد. یاندانشجو

 

 : هامواد و روش

 ی. تمامباشدیم یاز نوع مقطع یفیمطالعه توص یكپژوهش حاضر 

در دانشگاه  یلاطالعات سالمت در حال تحص یرشته فناور یدانشجو 87

 یبه روش سرشمار 1395-1396 یلیحصتمشهد در سال  یعلوم پزشک

  یاپرسشنامهاطالعات  یگردآور منظور بهقرار گرفتند.  مطالعه مورد

شد.  بکار گرفته سؤال 37متشکل از چهار قسمت مشتمل بر  استاندارد

 یلی،و تحص یكچهار بخش بوده اطالعات دموگراف یپرسشنامه دارا

از  یترضا یزانم ی،لینسبت به انتخاب رشته تحص یآگاه یبررس سؤاالت

 یصور ییبود. روا یشغل یندهنسبت به آ یدگاهو سنجش د یلیرشته تحص

توجه به  با. یدگرد یرشته بررس ینتوسط متخصص پرسشنامه ییو محتوا

آن با محاسبه  یاییپا یشین،پرسشنامه از مطالعات پ سؤاالتاقتباس 

 اسبراسکه  یبتتر یناست. بد گرفته قرار ییدکرونباخ مورد تأیآلفا یبضر

از رشته  یآگاه سؤاالت یاییپا یزانم یتیپور و هدابهنام ،یمطالعات رجال

 یشغل یندهبه آ سبتن یدگاهد سؤاالت، (=7/0) سؤال 9شامل  یلیتحص

میزان رضایت از رشته تحصیلی خود  سؤاالتو (=7/0) سؤال 16شامل 

 [.2،6،9] بود آمده دست به، (=83/0) سؤال 7شامل 

؛ شد یمتنظ 5تا  1از  یکرتل یفط براساسشنامه سؤاالت پرس پاسخ

باشد  تریكنزد 5فوق به  یرهاینظرات در متغ یانگینهر چه م ینبنابرا

 یدگاهدانشجو نسبت به رشته و د یشترب یتو رضا یآگاه دهندهنشان

 یرهایخواهد بود و بالعکس. نرمال بودن متغ یو یشغل یندهبه آ ترمثبت

ها و داده یینتع یرنوفاسمآزمون کلموگروف استفاده از با پژوهش مورد

 16نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم یكناپارامتر هایآزمون براساس

از متوسط  یرهر سه متغ یانهم یشتریکه ب یبترت ین. بدیدندگرد یلتحل

پژوهش از  یرهایمتغ یانهکه م یصورت . دریدگرد ی( بررس3 آن )عدد

 یینتع در حد باال یبررس مورد یرهایمتغ یزانم ،بود یشترمتوسط ب

 و بالعکس. یدگرد

 

 :هایافته

 یلمورد تکم 81 پژوهش، یندر ا شده یعتوزپرسشنامه  87از 

پسر بودند.  یاندرصد از دانشجو 3دختر و  یاندرصد از دانشجو 97. یدگرد

 یاندانشجو یآگاه یانگینم نشان داد که یفیتوص یبررس یکل طور به

 33/1 ین)کمتر 96/2اطالعات سالمت  یفناور یلیحصشته تبه ر تنسب

و  1 ین)کمتر 72/2 یلیاز رشته تحص یترضا یانگین(، م11/4 یشترینو ب

 یشغل یندهنسبت به آ یاندانشجو یدگاهد یانگین( و م14/4 یشترینب

 یاندانشجو یدگاهد یانگینآمد. م به دست (5 یشترین، ب1 ینکمتر) 27/3

 یاندانشجو یدگاهگفت د توانیماست و  تریكنزد 5به  یشغل یندهبه آ

 یانگینم از یشتربو  ترمثبت یشغل یندهبه آ اطالعات سالمت یفناور

  .باشدیمخود  یلیتحص از رشته هاآن یتو رضا یآگاه

اطالعات سالمت  یفناور یاندانشجو یآگاه بررسی 1جدول  مطابق

صد در 7/66 ستا ینا دهندهنشانخود  یلینسبت به رشته تحص

اطالعات سالمت در مقاطع باالتر  یمعتقدند، رشته فناور یاندانشجو

معتقدند؛ جامعه و  یاناز دانشجو یمیاز ن یش. بکندیم یداارزش پ

اطالعات  ینسبت به رشته فناور مناسبینظر  هارشته یرسا یاندانشجو

 سالمت ندارند.
 

 يلینسبت به انتخاب رشته تحصالمت عات ساطال یفناور یاندانشجو یآگاه یفراوان -1جدول 

آگاهی دانشجویان به انتخاب رشته تحصيلی هایآیتم  مخالفم کامالً مخالفم نظری ندارم موافقم موافقم کامالً 

به من توصیه کردند هاآناین رشته را انتخاب کردم چون دیگران   3 /17  5 /39  16 16 1 /11  

این رشته راضی هستم انتخاب ازمن   3 /17  5 /39  7 /24  3 /12  2 /6  

با نیازهای فردی و انتظارات دانشجویان متناسب است شده ارائهاهداف دروس   9 /4  3 /17  6 /29  37 1 /11  

12/ 3 با آگاهی این رشته را انتخاب کردم  6 /34  8 /14  2 /27  1 /11  

پیدا کردم امرشتهرشته عالقه بیشتری نسبت به  این درمن پس از تحصیل   3 /17  3 /33  85 /18  5 /23  4 /7  

دارند امرشتهنظر مناسبی نسبت به  هارشتهنظر من دانشجویان دیگر  به  5 /2  2 /6  5 /18  4 /49  5 /23  

نسبت به این رشته دید مثبتی دارند کنممیکه در آن زندگی  ایجامعهبه نظر من   0 9 /9  7 /24  7 /45  8 /19  
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عالقه به آن انتخاب کردم دلیل به صرفاًاین رشته را   2 /6  18 9 /25  6 /29  8 /19  

کندمیبه نظر من رشته من در مقاطع باالتر ارزش بیشتری پیدا   7 /24  42 5 /18  9 /4  9 /9  

اطالعات سالمت نسبت  یفناور یاندانشجو یترضا یزانم 2جدول 

 یندهبه آ یاندرصد دانشجو 3/33 .دهدیمخود رانشان  یلیبه رشته تحص

 یماعاجت یتموقع یاندانشجو درصد 9/46 هستند و یدوارام خود یشغل

 نمودند. یابیخود را متوسط ارز یلیرشته تحص

 

 يلیاز رشته تحص یتاطالعات سالمت از رضا یفناور یاندانشجو یترضا يزانم یفراوان -2جدول 

رضایت از رشته تحصيلی هایآیتم  خيلی کم کم متوسط زیاد خيلی زیاد 

 28/ 4 13/ 6 30/ 9 16 11/ 1 فکر کردن به انصراف از رشته تحصیلی

 25/ 9 27/ 2 33/ 3 8/ 6 4/ 9 در صورت شرکت مجدد در کنکور تانتحصیلیل به انتخاب مجدد رشته تمای

 6/ 2 24/ 7 35/ 8 25/ 9 7/ 4 به رشته تحصیلی بعد از ورود به دانشگاه مندیعالقه

 3/ 7 9/ 9 29/ 6 34/ 6 21 شما نسبت به رشته تحصیلی عالقگیبیمشکالت موجود بر  تأثیر

 14/ 8 11/ 1 40/ 7 25/ 9 7/ 4 رشته تحصیلی آینده شغلی مناسب بودن

 17/ 3 25/ 9 46/ 9 7/ 4 2/ 5 مناسب بودن موقعیت اجتماعی رشته تحصیلی

 27/ 2 25/ 9 34/ 6 7/ 4 4/ 9 تانتحصیلیبه رشته قبل از انتخاب رشته  مندیعالقه

 یانموافقت دانشجو یزان، م3در جدول  آمده دست به یجنتا براساس

خدمت به  یعالقه به شغل برا ی،شغل یندهاز آ یهآگا هایمتیآنسبت به 

با  یشغل یندهسالمت جامعه، بهتر شدن آ یمطلوب شغل رو یرتأثجامعه، 

و  یشغل یندهبودن به آ یدواردر مقاطع باالتر، ام یلامکان ادامه تحص

 درصد بوده است. 50-70 ینب یشغل هاییازمندینانتظارات و  زا یآگاه

 

 یشغل ییندهآاطالعات سالمت نسبت به  یفناور یاندانشجو اهیدگد یاوانرف -3جدول 

دیدگاه دانشجویان به آینده شغلی هایآیتم  مخالفم کامالً مخالفم نظری ندارم موافقم موافقم کامالً 

 7/ 4 2/ 5 23/ 5 58 8/ 6 شغلی آینده ازآگاهی 

 8/ 6 16 21 43/ 2 11/ 1 امیدوار بودن به آینده شغلی

 8/ 6 18/ 5 23/ 5 43/ 2 6/ 2 شغل دندفمند بوهجالب و 

 6/ 2 2/ 5 39/ 5 43/ 2 7/ 4 شغلی هاینیازمندیآگاهی از انتظارات و 

 6/ 2 23 27/ 2 38 4/ 9 الزم برای موفقیت در شغل هایآموزشفراهم بودن 

 7/ 4 14 30/ 9 37 11/ 1 وجود بازار کار مناسب برای شغل

 4/ 9 12/ 3 17/ 3 44 21 عالقه به شغل برای خدمت به جامعه

 13/ 6 24/ 7 35/ 8 19/ 8 6/ 2 خوب بودن موقعیت اجتماعی شغل

-P نسبت به انتخاب رشته نشان داد که یاندانشجو یآگاه یلتحل

Value نسبت به  یاندانشجو یدگاهد یرمتغ یانهم یمقدار آزمون برابر

 یدگاهدرصد د 95 یناندر سطح اطم ینبنابرا؛ است 766/0رشته برابر 

 .حد متوسط است یمساوکوچکتر شته نسبت به ر نیادانشجو

مقدار P-Value  نشان داد که یلیاز رشته تحص یتمندیرضا تحلیل

برابر  یلیاز رشته تحص یاندانشجو یترضا یرمتغ یانهم یآزمون برابر

 یاندانشجو یتدرصد رضا 95 یناندر سطح اطم یناست و بنابرا 001/0

 .از حد متوسط است ترکم یلیاز رشته تحص

-P خود نشان داد که یشغل یندهبه آ دانشجویان گاهیدد تحلیل

Value نسبت به  یاندانشجو یدگاهد یرمتغ یانهم یمقدار آزمون برابر

 یدگاهدرصد د 95 یناندر سطح اطم یناست؛ بنابرا صفربرابر  یشغل یندهآ

 .کمتر از حد متوسط است یشغل یندهنسبت به آ یاندانشجو

از رشته  یاندانشجو یترضا ریمتغ ینش، بهپژو هاییافته براساس

درصد  64 یشغل یندهنسبت به آ یاندانشجو یدگاهو د یلیتحص

 متأهلمجرد و  یاندانشجو یدگاهد ینمعنادار وجود دارد. ب یهمبستگ

 یدگاهو د یلیاز رشته تحص یاندانشجو یترضا یلی،نسبت به رشته تحص

. است هوجود نداشت معناداری تفاوت یه شغلیندنسبت به آ یاندانشجو

از  یتو رضا یلینسبت به انتخاب رشته تحص یاندانشجو یدگاهدهمچنین 

 یتفاوت معنادار نیزمختلف  یهاترم یاندانشجو یندر ب یلیرشته تحص

 یندهنسبت به آ یاندانشجو دیدگاه تریقدق هاییبررس؛ ه استنداشت

11 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

http://jmis.hums.ac.ir/article-1-166-en.html


 و همکاران یمعراج                                                                          اطالعات سالمت                                                      یرشته فناور یاندانشجو یتضار

 1397 زمستانو  پاییز، دوم، شماره چهارمدوره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

 یندهبه آ مثبت نسبت یدگاهد ینو کمتر یشترینکه ب دهدیمنشان  یشغل

است که  ذکرقابلاست؛  7و  5ترم  یانمربوط به دانشجو یببه ترت یلشغ

 .باشدیم 5/0اختالف در حد  ینا

از رشته  یاندانشجو یترضا یرمتغ ینپژوهش، ب هاییافته براساس

درصد  64 یشغل یندهنسبت به آ یاندانشجو یدگاهو د یلیتحص

 معنادار وجود دارد. یهمبستگ

 

 ری:يگنتيجهبحث و 

نیروی انسانی متخصص جهت  یتمهم ترب یهامؤلفهاز  یکی

آگاهانه و  صورت بهجامعه آن است که افراد  هاییتمسئول یواگذار

خود را انتخاب کرده باشند  نظر موردباال رشته  یزههمچنین با عالقه و انگ

 یندهداشتن نگرش مناسب نسبت به رشته و آ یزه،انگ ینا یجادو الزمه ا

 یعضوعنوان به اطالعات سالمت  یفناور یاننشجو. داباشدیم آن یشغل

حفظ و  ین،دار تأمعهده یندهبخش بهداشت و درمان، در آ یروهایاز ن

نسبت به  هاآن نگرش مثبت .سطح سالمت جامعه خواهند بود یارتقا

و  یرضایت شغل یجادسبب ا تنها نه ی،شغل یندهو آ یلیرشته تحص

اطالعات  یدر حوزه فناور یشرفتپ ببس تواندیم، بلکه گرددیم یتموفق

 یاندانشجو یپژوهش نشان داد که آگاه ینا یکل طور به سالمت گردد.

از رشته  یتاطالعات سالمت و رضا ینسبت به انتخاب رشته فناور

 یشغل یندهنسبت به آ یدگاهاما د؛ کمتر از حد متوسط است یلیتحص

 .باالتر از حد متوسط است

خود نگرش  یلینسبت به رشته تحص درصد 5/29ه عمطال ینا در

 8/56) یمین کهانتخاب رشته نشان داد  یچگونگ یداشتند. بررس یمثبت

 براساس یا یآگاه براساسبه هنگام انتخاب رشته  یاندرصد( از دانشجو

مشابه  طور بهانتخاب نمودند.  خود را یلیتحص رشته یگراند یهتوص

العات سالمت در دانشگاه اط یفناور نایدانشجو بر شده انجاممطالعه 

با  یلیانتخاب رشته تحص یزانعلوم پزشکی مازندران نشان داد که م

 یندالیل انتخاب ا یاندرصد دانشجو 50درصد بوده و  57کمتر از  یآگاه

 [.17] اندکردهذکر  یانو آشنادرصد دوستان  3/33خود و  ینرشته را والد

 یاندر دانشجو یلیصرشته تحخاب تنا یآگاه یزانم هارشته یرسا در

 57کمتر از  یرازاهواز و ش شاپوریجند یبهداشت دانشگاه علوم پزشک

 یاناز دانشجو یمین یزن Makhdoomدر مطالعه  [.6،9]درصد بوده است 

مشابه پژوهش نتایج که  اندنمودهرشته خود را انتخاب  یآگاهو  بااطالع

 [.20]حاضر است 

بدون  یگران،د یهوصت براساسته شرگفت انتخاب  توانیم 

 منجر شود. یتیبه نارضا تواندیم یتو توجه به واقع یواقع هاییبررس

توسط  یمناسب یهامشاورهقبل از انتخاب رشته،  دگردپیشنهاد می

 یدهایبازد یبرا یزیربرنامهو جامعه ارائه گردد.  هارسانه ین،والد ید،اسات

با  یکار هاییطمحنشگاه و دا زا ویریتص یتورها یا یمجاز ی،حضور

و آموزش پرورش  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یهماهنگ

 ینبنابرا؛ داشته باشد یاندر انتخاب آگاهانه دانشجو یمؤثرنقش  تواندیم

و  هاعالقه، هاییتوانامنطبق بر  یارشتهخواهند توانست  یاندانشجو

ند معتقد بود زین کنندگانشرکت. یندخود انتخاب نما یتشخص

 ینسبت به رشته فناور یزو افراد جامعه ن هارشته یرسا یاندانشجو

 یرضاخانو  یندارد. در پژوهش بهرام یمثبت یدگاهاطالعات سالمت د

دانشگاه  یبهداشت عموم یاندرصد دانشجو 6/43 مشابه طور بهمقدم 

 یاحرفهو  یطبهداشت مح یاندرصد دانشجو 85سمنان و  یعلوم پزشک

 یگرد یهارشته یانعنوان کردند که دانشجو یلاردب یپزشکاه علوم نشگاد

رشته  یننسبت به ا یاناطراف یدگاهرشته ندارند و د ینبه ا یمناسب یدگاهد

 یاندانشجو مشابه مطالعه حاضر، یدر مطالعه فرج[. 21،22] یستمثبت ن

 معتقد یزن زاهوا شاپوریجند یدانشگاه علوم پزشک دانشکده بهداشت

 یشتریب یتباالتر ارزش و اهم یلیدر مقاطع تحص هانآه ودند رشتب

به نگرش  یاندانشجو شودیممشاهده ها در یافته[. 9] خواهد داشت

جامعه  یا هارشته یرسا یاندانشجو یاز سو یلینامناسب به رشته تحص

جامعه  یازدانشجو بدون توجه به ن یرشپذ رسدیم به نظراشاره نمودند که 

 یهاگروه هاییتوانمندشدن  رنگکمو  ینانهباقعو یزیرمهناربو عدم 

 ین. همچنبخشدیمامر قوت  ینبه ا یکادر پزشک یهدر سا یراپزشکیپ

 اطالعات یبه فناور یاز مدارک پزشک 1388نام رشته از سال  ییرتغ

 .رشته باشد ینا یگاهبر ناشناخته بودن جا یمؤثرعامل  تواندیمسالمت 

 ارائه یهادرساهداف  یان،از دانشجو درصد 2/22ر ضمطالعه حا در

 یسهمتناسب دانستند. مقا را یانو انتظارات دانشجو یفرد یازهایبا ن شده

 آموختگاندانش یدگاهاز د یاحرفه یازهایبا ن یآموزش یهابرنامهاهداف 

نشان داد که تناسب  95اطالعات سالمت زاهدان در سال  یرشته فناور

سیر نزولی داشته  یاحرفهشی با نیازهای آموز یهاامهنبرمیان اهداف 

آموزشی در جهت ارتقای سطح  یهاسرفصلنیاز مبرم بر تغییر  است و

ایشان وجود دارد. در  یاحرفهو رفع نیازهای  آموختگاندانش یهامهارت

 یهامهارتفناوری اطالعات سالمت  آموختگاندانش تریشباین بررسی 

در  یاحرفهبه نیازهای  ییگوپاسخی صیل را براحدر طول ت شده کسب
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و توجه به ارتباط بین محیط  اندکردهمحیط کار در حد متوسط ارزیابی 

 [.18] اندنمودهرا ضروری ذکر  هاآموزشکار و 

مطالعه حاضر کمتر از  یلیاز رشته تحص یتمندیرضا یطورکلبه

 یکمتر انیزاز م یدرصد است که نسبت به مطالعات قبل 2/27متوسط 

 یفناور یاناز رشته در دانشجو یتمندیرضا یزانخوردار است. مبر

درصد بوده است که  75اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 یبررس یاندر مطالعه احمد [.17] حاضر دارد مطالعه با یتفاوت آشکار

اطالعات سالمت  یو فناور یمدارک پزشک یاندانشجو یتمندیرضا یزانم

 ینا یتمندیرضا یزانکرمان نشان داد که م یزشکانشگاه علوم پد

خود در  یلیاز رشته تحص 1393-1392 یلیدر سال تحص یاندانشجو

رشته  دانشجویاندارد.  یحاضر همخوان مطالعه باحد متوسط بود که 

 ی،رشته مدارک پزشک یاناطالعات سالمت نسبت به دانشجو یفناور

 یندار بودند. همچنکارشان برخور یتنسبت به ماه یترمثبتنگرش 

 شانعالقهدر اندازه  یرشته مدارک پزشک یاننسبت به دانشجو هاآن

[. 23] کردندیماحساس  یترمثبت ییرخود تغ یلینسبت به رشته تحص

از رشته  یاندانشجو یترضا یزانم هارشته یرسه مطالعات در سایدر مقا

در  یندرما یبهداشت خدمات یریتمد یخود در دوره کارشناس یلیتحص

دانشکده بهداشت  یانو دانشجو شهر تهران یعلوم پزشک یهادانشگاه

 [.1،3است ]درصد بوده  90از  یشاصفهان ب یدانشگاه علوم پزشک

همدان  یعلوم پزشک یهادانشگاهدر  حیطرشته بهداشت م یاندانشجو

 یرازش یدانشگاه علوم پزشک یپرستار یاندرصد و دانشجو 70از  یشب

ـیلضایت متوسطی ار  یخـود داشتند که تفاوت آشکار یز رشته تحص

 .[4،6] حاضر دارد بامطالعه

اطالعات سالمت با  یفناور یاندانشجو یتمندیرضا یزانم کاهش

به  یابیدر خصوص عدم دست یانبا نظر دانشجو یلسنوات تحص یشافزا

، یاست. در مقابل در مطالعات فرج راستاهمدلخواه  یاجتماع یتموقع

دانشکده بهداشت  یانمقدم، دانشجو یرضاخان، حسن لو و یآبادمبارک

نسبت به  یلاهواز، اراک، زنجان و اردب شاپوریجند یعلوم پزشک گاهدانش

 داشت یرتمطالعه مغا ینداشتند که با ا یخود نگرش مثبت یشغل یندهآ

 ینبه ناشناخته بودن ا یزن یتعلل عدم رضا ینترمهم. [9،15،22،24]

رشته و ارج ندادن به  یندر ا یشغل یشرفته، عدم په در سطح جامعترش

. [25] گرددیبرمبهداشت و درمان  یستمرشته در س ینا نمتخصصا

 یرگذارتأث یاندانشجو یتبر رضا یلتحص یطدر مح یعوامل متعدد

باشد. ناشناخته  یدمف یاربس تواندیم هاآن ییو شناسا یکه بررس باشدیم

 یرشته مدارک پزشک یجا بهکه -ت اطالعات سالم یبودن رشته فناور

 توانیمبخش سالمت را  یرانو مد ان مراکزیدر م .است یدهگرد یجادا

 یرشته دانست. برگزار ینا یاجتماع یگاهبر جا یرگذارتأثاز عوامل  یکی

ساالنه با حضور مسئوالن مرتبط، انجام  هاییشهماو  ینارهاسم

 تواندیممعتبر  هاییتساوب یجادا ی،انممشترک با مراکز در یهاپژوهش

نگرش افراد از  یابیارز یتاهم .[25،26] دباش مؤثررشته  ینا یدر معرف

آنان از ادامه  یتمندیرضا یزانجهت است که م ایناز  یلیرشته تحص

از  یترضا یزانقرار دهد. تفاوت در م الشعاعتحتدر آن رشته را  یلتحص

 ی،آموزش یهابرنامه ی،شآموز هاییطمح از تفاوت یناش تواندیمرشته 

 .باشد یدو اسات یآموزش یهاگروه

اطالعات سالمت  یفناور یاندانشجو درصد 7/32مطالعه  ینا در

 ی،داشتند که در مطالعه فرج یخود نگرش مثبت یشغل یندهنسبت به آ

 یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک یاندرصد دانشجو 3/79

 [.9بودند ] یدوارخود ام یلشغ یندهت به آباهواز نس شاپوریجند

اطالعات سالمت  یفناور یاندانشجو یدمطالعه مشاهده گرد ینا در

ندارند و اکثر  یخود نگرش قابل قبول یشغل یندهمشهد نسبت به آ

 یاجتماع یتخود به موقع یلیتحص ۀاظهار داشتند که با رشت یاندانشجو

 یزدر کرمان ن یانالعه احمدطراستا م ین. در همرسندینمدلخواه  یشغل

اطالعات سالمت معتقدند که با  یفناور یاندانشجو کثرنشان داد که ا

در  [.23] رسندینمدلخواه  یاجتماع یتخود به موقع یلیتحص ۀرشت

کردستان  یشگاهیرشته علوم آزما یانمانند دانشجو هارشته یرمطالعات سا

 یزشکانشگاه علوم پد یبهداشت عموم یاندرصد و دانشجو 75حدود  یزن

 یدگاهخود نگران و د یشغل یندهنسبت به آ صددر 55سمنان حدود 

 [.21،27ندارند ] یمثبت

 یلتحص یهاسال یشمطالعه، با افزا ینا هاییافته براساس

 طوربه. گرددیمخود کمتر  یشغل یندهنسبت به آ هاآن یدگاهد یاندانشجو

 یفناور یانوکه دانشج یدرس یجهنت یندر مطالعه خود به ا یمشابه امان

ورود به دانشگاه  یدر ابتدا یلاردب یسالمت دانشگاه علوم پزشک اطالعات

از رشته خود  یل،تحص یانیداشتند اما در مراحل پا یتخود رضا هاز رشت

 [.28] انددادهنشان  یتینارضا

مختلف  یهاترم در یشغل یندهنسبت به آ یاندانشجو یدگاهد 

وضعیت شادکامی در دانشجویان  یدر بررس یزارع با پژوهش راستاهم

 هوازا شاپوریجندرشته فناوری اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی 

کاهش میزان شادکامی در دانشجویان با افزایش  دهندهنشاناست که 

دو مطالعه اختالف آماری معنادار  که در هر باشدیمتحصیلی  یهاترم

 هاآن یشغل یندهبت به آنس یاندانشجو یدغدغه و نگران یل. از دالنبود
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 یشغل یندهو آنسبت به رشته خود  یاندانشجو ترکامل یدبه د توانیم

 نامناسب یدگاهباالتر، د یهاترمدر  یلزمان و تداوم تحص گذشت باخود 

اطالعات سالمت، کم بودن  یفناور رشتهبه  یاندانشجو یرجامعه و سا

ر دانشگاه، مشکالت د یمشاوره شغل یستم، فقدان سهایاستخدامتعداد 

 یرسا مانندمستقل  صورت بهو فقدان امکان کار  ییدرآمدزامربوط به  یمال

 [.29] اشاره کرد یعلوم پزشک یهارشته

از  یهدفمند بودن شغل، آگاه ی،عالقه فرد ی،شغل یندهاز آ آگاهی

 یتشغل و اعتقاد جامعه به اهم یاجتماع یگاهجا ی،شغل یفشرح وظا

 [.2] باشندیم مؤثر یشغل یندهنسبت به آ یاننشجوگرش دانشته بر ر

بر بهبود نگرش  تواندیمموارد  ینبر ا یشتراست که توجه ب یهیبد

 یندر خصوص ا یشترب یهاآموزش ینهمچن باشد. یرگذارتأث یاندانشجو

از  آنان یآگاه یشبا افزا تواندیم سراسررشته قبل از شرکت در آزمون 

از  .یندکمك نما هاآنبه بهبود نگرش  آنانشغل  یتو ماه ییلرشته تحص

 ی،مسائل اقتصاد ،جامعه یازهایدانشجو با توجه به ن یرشپذ یطرف

 یدو اسات هادانشگاهدر  یو بخصوص آموزش هنگیفر یو حت یاجتماع

آنان  یشغل یندهو آ یلیبه رشته تحص یانبر نگرش دانشجو توانندیم

 [.22] باشد یرگذارتأث

 یزانو کاهش م یلتحص یهاسال یشافزا ینب یمتقتوجه رابطه مس با

خود و عالقه  یشغل یندهاز آ یانمتوسط دانشجو یتاز رشته و رضا یترضا

در  آنچه ینفاصله ب رسدیم به نظرخدمت به جامعه  یبه شغل برا

از  یتیمنجر به نارضا یو عمل یکار هاییطمحبا  شودیم یسدانشگاه تدر

 ییکارا یابیارز براساس. شودیم هاآن یلیرشته تحص عیجتماا یتموقع

 یعلوم پزشک یهادانشگاهفناوری اطالعات سالمت  یآموزش یهاگروه

 گروه ،هاداده یرفراگ یلبا استفاده از روش تحل یکشور توسط خسرو

 ییبه حداکثر کارا یدنبرای رس تواندیمفناوری اطالعات سالمت مشهد 

مقاالت  یشتر،ب شیپژوه یهاطرحائه خود را با ار یپژوهش یهاستانده یدبا

شامل تعداد دانشجو و اعتبارات  یآموزش یهانهادهو  یشچاپ کتاب افزا یا

برنامه بلندمدت  یكدر قالب  شدهمشخصمازاد  یرمقاد براساسخود را 

 [.30] کاهش دهد

 یقاتبه کمبود تحق توانیمپژوهش حاضر  هاییتمحدود از

 یفناور یاندانشجو یشغل یندهو آ ییلتحص یترضا هدر حوز یکاربرد

اشاره  پژوهش موردکم بودن تعداد نمونه  یزو ن یراناطالعات سالمت در ا

و در  یشترب کنندهشرکتبا تعداد  یپژوهش شودیم یهتوص ینبنابرا؛ کرد

 یسهمورد مقا یکدیگردر نقاط مختلف کشور انجام شود و با  یمراکز آموزش

چون  یرهاییمتغ یربه در نظر نگرفتن تأثبا توجه  ینمچن. هیرندقرار گ

 ی،فرهنگ یهابرنامهاز خوابگاه،  یترضا یزاندانشجو، م یاقتصاد یتوضع

از رشته  مندییترضا یزاندانشگاه بر م یحیو تفر یامکانات رفاه

 یرامونپژوهشگران پ یرسا شودیم یشنهادپ ،یاندانشجو یلیتحص

که  یانیدانشجو مچنینه.انجام دهند ی، مطالعاتشده ذکر یرهایمتغ

شوند و  ییخود دارند، شناسا یلیاز رشته تحص یکمتر یترضا احتماالً

 هاآن یو عالقه به رشته بر رو یتمندیارتقا رضا یمداخالت الزم برا

مشکالت و نظرات  یادورهو  یقدق یبررس از سوی دیگرگردد.  یبررس

ضور خود با ح یشغل یندهو آ یلیدر خصوص رشته تحص یاندانشجو

 یو کاربرد یفیک هاییبررس، هارشته یآموزش ینمشاور و مسئول یداسات

را بهتر منعکس کند.  یاننقطه نظرات دانشجو تواندیمباز  سؤاالتبا 

 یفرد یازهایمتناسب با ن یدروس رشته و اصالح ساختار آموزشبازنگری 

شود.  ینیبباز مجدداً یوربهره یشافزا یبازار کار در راستا یزو ن یاندانشجو

دانش آموزان با  ییجهت آشنا بلندمدتو مدت کوتاه هاییزیربرنامه

 یضرور یسراسر در آزمونقبل از شرکت  یدانشگاه یلیتحص یهارشته

 براساس یکار هاییطمح یندهایارتقا فرا یتنها در .رسدیم به نظر

ح جهان اطالعات سالمت در سط یرشته فناور یحداقل استانداردها

رشته  ینا یاندانشجو یشغل یگاهو جا یندهاز آ یتیبه کاهش نارضا دتوانیم

 منجر گردد.
 

 :تشکر و قدردانی

و کد  951276با کد طرح  یقاتیاز طرح تحق یمقاله حاصل بخش ینا

IR.MUMS.REC.1396.27 یتاخالق است که با حما یتهمصوب کم 

زم ندگان بر خود النویس مشهد اجرا شده است. یدانشگاه علوم پزشک

 کنندگان در پژوهش تشکر و قدردانی نمایند.دانند از شرکتمی

 

 

 

References 

1. Sadr Arhami N, Kalantari S, Atarod S. 

Medical students attitude towards their field of 

study and future career. Iranian Journal of 

Medical Education. 2004; 4(1):76-81. [In 

Persian] 

2. Rejali M, Mostajeran M, Lotfi M. Health 

student attitude towards their field of study 

and future career in health faculty of Isfahan 

University of Medical Sciences- 2008. HSR. 

2010; 6(1):106-14. [In Persian] 

14 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

http://jmis.hums.ac.ir/article-1-166-en.html


 همکاران و معراجی                                                                                                                اطالعات سالمت یرشته فناور یاندانشجو یترضا

1397 زمستانو  پاییز، دومدوره چهارم، شماره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

3. Sanaei Nasab H, Rashidy Jahan H, Tavakoli 

R, Delavari AR, Rafati H. Amount of health-

treatment services management bachelor 

students’ satisfaction from their educational 

field. Educ Strategy Med Sci. 2010; 3(1):5-6. 

[In Persian] 

4. Samadi M, Taghizadeh J, Kashitarash 

Esfahani Z, Mohammadi M. Evaluating 

environmental health students’attitudes 

toward their discipline and future career in 

Hamedan University of Medical Sciences in 

2008. Iranian Journal of Medical Education. 

2010; 9(4):331-6. [In Persian] 

5. Safarian-Hamedani S, Salehi M, Kazemi 

Malekmahmoodi S. Evaluating the 

application of performance management in 

Golestan University of Medical Sciences from 

the perspective of faculty members. Jorjani 

Biomed J. 2014; 4(2): 23-9. [In Persian] 

6. Hedayati Z, Seifi N, Hekmatfar S, Badakhsh 

S. Attitudes of Shiraz dental students toward 

their discipline and future career. Iranian 

Journal of Medical Education. 2012; 12 

(3):176-83 [In Persian] 

7. Mehrabiyan F, Dadashkhah Beyne kolayeh Z, 

Karimi Z. Attitude of environmental health 

students toward their discipline and future 

career in Guilan University of Medical 

Sciences. RME. 2012; 4(1):43-8. [In Persian] 

8. Behnamfar R, Zameni F, Enayati T. Effect of 

dissatisfaction with academic field on class 

silence behavior. Educ Strategy Med Sci. 

2015; 8(3):145-9. [In Persian] 

9. Faraji Khiavi F, Valipoor A, Khademi M. A 

study on students' expectations of academic 

field and their attitude to prospecting job 

among school of health students at Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences: 

2014. EDC. 2015: 6(1):43-51. [In Persian] 

10. Arabi SM, Kamani SH. Investigating the 

impact of job security and individual staff’s 

factors. Journal of Management and 

Development Process. 2000; 14(2 and 49):87-

93. [In Persian] 

11. Alizadeh S, Sigarchian M. The motivation of 

choosing midwifery field of study and related 

factors among the midwifery students of 

Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran. 

Strides Dev Med Educ. 2013; 10(1):e60912. 

[In Persian] 

12. Lambert TW, Smith F, Goldacre MJ. 

Perceived future career prospects in general 

practice: quantitative results from 

questionnaire surveys of UK doctors. Br J 

Gen Pract. 2016; 66(652):e848-e857. Doi: 

10.3399/bjgp16X687025 

13. Walls SM. Determinants influencing college 

major choice and their relationship to self-

determined motivation, achievement, and 

satisfaction. Texas: The University of Texas at 

Austin; 2009.  

14. Malakoutian M, Parvaresh A. The 

employment situation of environmental health 

graduates in Iran between 1996 -2002. Iranian 

Journal of Medical Education. 2003; 3(2):65-

71. [In Persian] 

15. Mobarakabadi A, Shamsi M, Najafianzadeh 

M. Health student attitude towards their field 

of study and future career in health faculty of 

Arak University of Medical Sciences, Iran. 

Strides Dev Med Educ. 2014; 11(2):280-5. [In 

Persian] 

16. Ghaderi R, Dastjerdi R, Sorush Z, and 

Mouhebati M. Influential factors on Birjand 

medical student's attitudes towards studying 

medicine in 2002. Iranian Journal of Medical 

Education. 2003; 3(2):47-55. [In Persian] 

17. Kabirzadeh A, Rezaee Gharahtekan M, 

Tayyeban M, Alizadeh M. Factors affecting 

discipline choice in students of medical 

records and health information technology in 

Mazandaran University of Medical Sciences 

in year 2010. Iranian Journal of Medical 

Education. 2012; 12(4):258-64. [In Persian] 

18. Mehdipour Y, Ebrahimi S, Bastani P, 

Shojedini Z. Comparative study of the goals 

of training programs related to the 

professional needs from the viewpoint of 

health information technology graduates. 

Journal of Health and Biomedical Informatics. 

2016; 3(1):29-37. [In Persian] 

19. Behnampour N, Heshmati H, Rahimi S. A 

survey on paramedical and health students' 

satisfaction with their discipline and some of 

the related factors. Iranian Journal of Medical 

Education. 2012; 12 (8):616-8. 

20. Makhdoom T. Students’ attitude towards 

business studies: An empirical study of Sindh 

University Laar Campus Badin. SUJE. 2014; 

43:60-70. 

21. Bahrami M, Dehdashti A, Karami M. The 

perspectives of public health students at 

Semnan University of Medical Sciences on 

their study field and future career opportunity 

in 2017: A short report. JRUMS. 2017; 

16(2):179-88. [In Persian] 

15 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

http://jmis.hums.ac.ir/article-1-166-en.html


 و همکاران یمعراج                                                                          اطالعات سالمت                                                      یرشته فناور یاندانشجو یتضار

 1397 زمستانو  پاییز، دوم، شماره چهارمدوره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

22. Reza Khani Moghadam H, Dargahi A, Azizi 

A, Amirian F, Sahraee S. Attitudes of 

environmental and occupational health 

students toward their field of study and future 

career in Ardabil University of Medical 

Sciences. EDC. 2016; 4(2):47-52. [In Persian]  

23. Ahmadian L, Moradi F, Kamali S. 

Comparison of medical records and health 

information technology students’ satisfaction 

from their educational field at Kerman 

University of Medical Sciences. Educ 

Strategy Med Sci. 2016; 9(1):16-25. [In 

Persian] 

24. Hasanlou H, Hasan Nezhad H, Khazaee Pool 

M. The attitude of students toward their field 

of study and future career in Zanjan 

University of Medical Sciences – 2016. J Med 

Educ Dev. 2017; 10(25):25-34. [In Persian] 

25. Rezai P, Ghaderi- Nansa L. The current and 

future occupational opportunities for health 

information technology graduates: Problems 

and requirements. Health Inf Manage. 2017; 

13(7):453-8. [In Persian] 

26. Farzandipour M, Rangraz Jeddi F, Meidani Z, 

Sagaeiannejad S, Nabovati E, Karami M, et 

al. Future of health information technology 

positions and professional qualifications of 

employees. Iranian Journal of Medical 

Education. 2017; 17(2):77-88. [In Persian] 

27. Sayyadi M, Vahabi A, Vahabi B, Sayyad S, 

Moradi M, Rasoulabadi M, et al. A survey of 

Kurdistan University of Medical Sciences 

students' perceptions of educational 

environment based on DREEM model in 

2015. SJNMP. 2017; 2(4):56-67. [In Persian] 

28. Amani F, Azmmon A. Health information 

technology students 'attitudes towards their 

academic field and future career'. In: 17th 

National Congress of Medical Science 

Education and Shahid Motahari Festival; 

2016 Apr 29- May 1; Tehran, Iran. Tehran: 

Iran; 2016.  

29. Zarei J, Saramyan M, Abdi F. A survey of 

happiness in students of medical records and 

health information technology in Ahvaz 

Jondishapur University of Medical Sciences. 

Health Inf Manage. 2014; 11(3):308-15. [In 

Persian] 

30. Khosravi S, Khajouei R, Fakhrzad N, Barouni 

M. Evaluating the efficiency of health 

information technology departments of 

iranian medical universities using data 

envelopment analysis during 2011. IJVLMS. 

2014; 5(1):e58990. [In Persian] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 10

http://jmis.hums.ac.ir/article-1-166-en.html


 همکاران و معراجی                                                                                                                اطالعات سالمت یرشته فناور یاندانشجو یترضا

1397 زمستانو  پاییز، دومدوره چهارم، شماره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

 

Health information technology students’ satisfaction for their field of study 

and career prospect 

 
Marziyhe Meraji1    Fatemeh Safaei2   Shadi Shojaee3

   
Reyhaneh Mousavi Poor3

 
  Sanaz Sadat Mahmoodian3* 

 

1. Department of Medical Records and Health Information Technology, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, 

Mashhad, Iran.  ORCID  :0000-0002-3137-0683 
2. Department of Statistics, Faculty of Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

3. Department of Medical Records and Health Information Technology, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, 

Mashhad, Iran. 
 

(Received 2 Dec, 2018 Accepted 6 Mar, 2019) 
 

Original Article 
 

Abstract 
 

Aim: Universities are sources of changes in society in different fields. The main structure of 

the university are students who constitute the main body of organizations and different groups 

of society. Therefore, knowing students' attitudes and their satisfaction is essential. The 

purpose of this study was to determine Health Information Technology students' satisfaction 

of their job prospects at Mashhad University of Medical Sciences. 

Methods: In this cross-sectional research, all students of health information technology at 

Mashhad University of Medical Sciences student were studied through census method during 

2016-2017. The data gathered using a questionnaire with three parts about student's awareness, 

satisfaction of choosing their field of study and attitude toward career prospect in 37 questions. 

Descriptive and analytical statistics in Spss 16 software were used. 

Results: The satisfaction of Health Information Technology students with their fields of 

study and their attitude were lower than the average. Student`s attitudes towards the career 

prospect was more than the average. 

Conclusion: To improve students' satisfaction, applicants for entry into higher education are 

advised in an appropriate manner so that their choices are informed, interested, and willing, 

and they will not be discouraged or disappointed upon entering the university. In this regard, 

the custodians need to make the necessary plans to create a recruitment and use of alumni 

knowledge 
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