
 

 

 نویسنده مسئول: 

  یموصل یعل

 .رانیهرمزگان، بندرعباس، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یخدمات بهداشت یریتگروه مد

  Mouseli136025@gmail.com       ORCID :0000-0003-0853-5184پست الکترونیکی:         +  98 7633341000: تلفن

 یندهو آ یلیاطالعات سالمت در ارتباط با رشته تحص یفناور یانگاه دانشجویدد

 از ابعاد منطق و احساس یشغل

 

                *2ی موصل یعل             1 زهرا مستانه

 

 ORCID :0000-0001-5256-2310 .یرانهرمزگان، بندرعباس، ا یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکی،اطالعات سالمت، دانشکده پ یو فناور یریتگروه مد  .1

 .یرانهرمزگان، بندرعباس، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یخدمات بهداشت یریتگروه مد  .2

 .58-48 ؛ صفحات1400 بهار؛ اول؛ شماره هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع 

 دهيچک

 یدواریآن ام یشود که خروج یآموزش م یرنشجو در طول مسودن داباعث هدفمند عمل نم یلیرشته تحص یتاز ماه یآگاه زمينه و هدف:

 یم یشغل یندهو آ یلیاطالعات سالمت نسبت به رشته تحص یفناور یاندانش و نگرش دانشجو یاست. هدف مطالعه حاضر بررس یشغل یندهبه آ
 باشد.

نفر(  68) یاندانشجو یهجامعه پژوهش شامل کل شد. انجام 1396در سال  یلیتحل-یفیبوده و با روش توص یمطالعه از نوع کاربرد ینا: هاروش

نظرات  یافتدر ی. پرسشنامه پژوهشگرساخته برا ( بود93-96 یها یهرمزگان )ورود یاطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشک یفناور یکارشناس
و  ییروا ییدپس از تأ ی،شغل یندهآ و یلیصنگرش نسبت به رشته تح ی،شغل یندهو آ یلیبه رشته تحص بتنس یآگاه یطهدر چهار ح یاندانشجو

 یت ی)آزمون ها یلیو تحل یفیتوص یآمارها یریو با بکارگ 26نسخه  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار  یلمورد استفاده قرار گرفت. تحل یاییپا
 .( انجام شدیکطرفهانس یوار یزو آنال یمستقل دو نمونه ا

 یرهایمتغ ینبود. ب یلینسبت به رشته تحص یمربوط به آگاه یازامت ینو کمتر یشغل یندهنسبت به آنگرش  مربوط به یازامت یشترینب نتایج:

 یلینسبت به رشته تحص یبا آگاه یپلممعدل د ینصرفاً ب ی،شناخت یتجمع یرهایبا متغ یشغل یندهو آ یلیو نگرش نسبت به رشته تحص یآگاه
و  یقو یهمبستگ یلی،و نگرش نسبت به رشته تحص یآگاه ینب ین(. همچن p-value=039/0)وجود داشت  یدار یمعن اط، ارتب05/0در سطح 

 (.p-value <001/0وجود داشت ) 657/0 یهمبستگ یبدار با ضر یمعن

 یتواند در ارتقا یرشته م یواقع یها یتدرست بر اساس قابل یدانش و نگرش، کسب آگاه ینب یبا توجه به وجود رابطه قو :گيرینتيجه

 .مؤثر باشد یاربس یانش دانشجونگر طحس

 .اطالعات سالمت یفناور ی،شغل یندهآ یلی،نگرش، رشته تحص ی،آگاهها: کليدواژه 

 پژوهشی نوع مقاله:

 10/03/1400پذیرش مقاله:  09/03/1400اصالح نهایی:  21/01/1400 دریافت مقاله:

 :7(1) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . از ابعاد منطق و احساس یشغل یندهو آ یلیات سالمت در ارتباط با رشته تحصاطالع یفناور یانگاه دانشجویدد. علی  موصلی، مستانه زهرا  ارجاع:

48-58 . 

  

  مقدمه:
آن را عقل به  یبعد جسمان یاست که رهبر یانسان موجود دو بعد

د که هر فرد در ذهن خو ییها یتمعهده دارد. عقل بر اساس منطق و الگور

 یدهد و با کنکاش ها یرا انجام م یتهدا ینده است، اکر یمترس

شود.  یاست که با آنها روبرو م یکنجکاوانه خود به دنبال پاسخ به سؤاالت

. [1]شود یفرد، منجر به کسب دانش م یاتها در بستر تجرب خپاس یلتحل

بعد بر اساس احساسات و ادراکات  ینوجود انسان، روان است. ا یگربعد د

عمل  یکانجام  یرا برا یکند که و یم یجادا یرویینسان ندر ا ی،اطفع

انسان  یبعد وجود ینا یگر،دارد. به عبارت د یاز آن باز م یاکرده  یبترغ

رفتار است و  یکنشان دادن  یاعمل  یکانجام  یراه انداز برا یشپ ینوع

 یبه حاالت حرکت یو عاطف یحاالت روان یلنقش جهت دهنده در تبد

 [.2]دهد یفرد را شکل م یزهانگد و دار
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 مکارانو همستانه                                                              از ابعاد منطق و احساس                                                                       یشغل یندهو آ یلیرشته تحص 

 1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع

دانش و نگرش ارائه شده است. بر  یبرا یمتعدد یفمنابع، تعار در

ارائه شده توسط گرور و دونپورت، دانش، اطالعات سازمان  یفاساس تعر

 یبرا یکاربرد یزتواند قابل درک و ن یاست که م ای¬شده یلو تحل یافته

 یذهن یش را حالتنگر یز،ت نآلپور[. 3]باشد یریگ یمحل مسائل و تصم

تر شده و بر پاسخ  یافتهتجربه، سازمان  یقتواند از طر یداند که م یم

که با آنها در ارتباط است،  ییها یتموضوعات و موقع یفرد به تمام یها

 یکدیگردو بعد دانش و نگرش از  ینا [. 4]بگذارد یاجهت دار و پو یریتاث

، یآگاه یشبا افزا یکهه طورد؛ بل دارنمتقاب یرتأث یکدیگرجدا نبوده و بر 

 یزهانگ ین،کند. همچن یم یداپ یشافزا یامر یکانجام  یافراد برا یزهانگ

 یبدر حوزه مورد نظر ترغ یشترب یکسب دانش و آگاه یباال، افراد را برا

کسب دانش عمل  یمحرکه برا یرویبه عنوان ن یقتکند و در حق یم

 [.5]کند یم

جامعه دارند و  یعلم یاییودر پ یفعالنقش  یدانشگاه مراکز

به صورت  یددهند با یم یلمراکز را تشک ینا یاصل یکرهکه پ یاندانشجو

نگرش مثبت فرد نسبت به  ین. همچنیندآگاهانه اقدام به انتخاب رشته نما

 یم یتو موفق یشغل یترضا یجادسبب ا ی،شغل یندهو آ یلیرشته تحص

 ییربه دنبال تغ 1388مت از سال اطالعات سال ی. رشته فناور[6]گردد

 یسازمان ها یشداده در نظام سالمت و گرا یریتحوزه مد یازهاین

شکل  یکیالکترون یها یستمبه استفاده از س یو درمان یمراقبت بهداشت

 یرشته مدارک پزشک یمحتوا و توسعه حرفه ا یساز یگرفت که با غن

 یانانشجواغلب د ی،لیرشته تحص یننوپا بودن ا یلبه دل[. 7،8]شد یجادا

الزم در زمان انتخاب رشته بوده اند و  یمطالعات، فاقد آگاه یجبر اساس نتا

[. 9]الزم را کسب نکرده اند یآگاه یزن یلتحص یابتدائ یدر سال ها یحت

نداشتن درک مناسب از  یلبه دل یشغل یندهآ ینهدر زم یتوضع ینا

 یااز محتو یهکه آگا ی. در صورتستبدتر ا یحت ی،کار یها یطمح

رشته مشخص کرده و  یندر ا یلفرد را در طول تحص یرمس ی،آموزش

چهار ساله، در طول  یشود دانشجو با در نظر گرفتن دورنما یباعث م

دانش  یتآن ترب یجهکه نت یدآموزش به صورت هدفمند عمل نما یرمس

 نموده یسع یراز بود؛خواهد  یشغل یندهبه آ یدوارو ام یزهآموخته با انگ

 یلورود به بازار کار در طول دوره تحص یالزم را برا یها یندوانماست ت

 [.8،10] یدکسب نما

 یفناور یانو نگرش دانشجو یآگاه یزانو درک م یبررس بنابراین،

 یا یهتواند پا یم یشغل یندهو آ یلیرشته تحص ینهاطالعات سالمت در زم

شد و و نگرش با یشناخت و رفع موانع آگاه ینهدر زم یریگ یمتصم یبرا

 یژهراهگشا باشد؛ بو یارها بس ینهزم یندر ا یزیبرنامه ر یوهدر انتخاب ش

 یعقل و احساس انجام م یعنیانسان  یاز دو بعد وجود یبررس یننکه ایا

 یانارائه دهد از آنچه که عقل و خرد دانشجو یکامل یدتواند د یکه م یردگ

احساس  یادل و آنچه که  یدگو یم یشغل یندهو آ یلیدر مورد رشته تحص

دانش و  یاساس، هدف مطالعه حاضر بررس ینکند. بر ا یم یانآنها ب

و  یلیاطالعات سالمت نسبت به رشته تحص یفناور یاندانشجو شنگر

 .هرمزگان بود یدر دانشگاه علوم پزشک یشغل یندهآ

 

 : هامواد و روش

در  ییلتحل -یفیبوده و با روش توص یمطالعه  از نوع کاربرد ینا

 یکارشناس یانپژوهش شامل تمام دانشجو انجام شد. جامعه 1396سال 

هرمزگان در  ینفر( دانشگاه علوم پزشک 68اطالعات سالمت ) یفناور

( 93 ی( تا سال چهارم )ورود96 یاز سال اول )ورود یلیچهار دوره تحص

بخش بود که  5پژوهشگرساخنه شامل  مهبود. پرسشنا یریبدون نمونه گ

بخش دوم و سوم  یالت،و تحص یشناخت یتت جمعآن اطالعا بخش اول

سؤال( نسبت به رشته  11سؤال( و نگرش ) 11) یآگاه ینهدر زم

سؤال( و نگرش  8) یدر ارتباط با آگاه یزبخش چهارم و پنجم ن یلی،تحص

 یافتدر یبرا مهبود. سؤاالت پرسشنا یشغل یندهسؤال( نسبت به آ 9)

( تا 1کم ) یاراز بس یا ینهج گزپن یکرتل سیابر اساس مق یشتر،ب یاتجزئ

نسبت به  یو نگرش کل یآگاه یزاننشان دادن م ی( بود. برا5) یادز یاربس

 یاربس یها ینهگز ی،شغل یندهو آ یلیرشته تحص یها یطهاز ح یکهر 

 یعتجم یکدیگربا  یزن یادز یارو بس یادز یها ینهو گز یکدیگرکم و کم با 

( و 2-49/3(، متوسط )0-99/1) یینورت پاحاصل به ص یجهشدند و نت

 یافتدر یق. اعتبار پرسشنامه از طریدگرد یبند یم( تقس5/3-5باال )

آزمون  یقاز طر یزآن ن یاییقرار گرفت و پا ییدمورد تأ یننظرات متخصص

 یاراخت رشد. پرسشنامه ها د ییدتا 87/0 یهمبستگ یبمجدد و با ضر

و  یتاط با اهداف، اهمدر ارتب یلکام یحاتقرار گرفت. توض یاندانشجو

و از آنان خواسته شد  یدارائه گرد یانپژوهش حاضر به دانشجو یکاربردها

به سؤاالت پرسشنامه  یو پاسخ ده یلبه تکم یتکه رضا یکه در صورت

پاسخ دهنده به  یاناساس، دانشجو ین. بر ایندامر شرکت نما یندارند، در ا

داده ها وارد نرم  یت،نها کردند. در مطالعه شرکت ینصورت آگاهانه در ا

 ی،)فراوان یفیو با استفاده از آمار توص یدگرد 26نسخه  SPSSافزار 

مستقل دو  یت یشامل آزمون ها یلی( و آمار تحلیارو انحراف مع یانگینم

 . تقرار گرف یلمورد تحل یکطرفه یانسوار یزو آنال ینمونه ا

 

 :هایافته

رشته  یاندانشجو ینب شده در یعوزپرسشنامه ت 68در مجموع از 

 یژگی. ویدگرد یلدرصد پرسشنامه ها تکم 88اطالعات سالمت،  یفناور
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 و همکاران مستانه                                                                                                                               احساس اد منطق واز ابع یشغل یندهو آ یلیرشته تحص 

 

1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

 

  (.1جدول ) استآمده  1افراد شرکت کننده در مطالعه در جدول  یشناخت یتجمع یها

 شرکت کننده در مطالعه   یاندانشجو یشناخت يتاطالعات جمع  -1جدول 

 معیار رافانح میانگین درصد فراوانی  

 جنسیت
 مرد

 زن

7 

53 

7 /11 

3 /83 
- - 

 محل اقامت
 بومی

 خوابگاهی

6 

54 

10 

90 
- - 

 وضعیت تاهل

 

 مجرد

 متاهل

53 

7 

3 /83 

7 /11 
- - 

 سن                    
 سال 20تا  19

 سال 22تا   21

 سال به باال 23

17 

31 

12 

3 /28 

7 /51 

20 

32 /21 5 /1 

 معدل کل دیپلم             

< 14 

14– 99/16 

 ≥ 17 

5 

40 

15 

3 /8 

7 /66 

25 

74 /15 6 /1 

 سال ورود

1393 

1394 

1395 

1396 

10 

13 

15 

22 

7 /16 

7 /21 

25 

6 /36 

- - 

 رتبه کنکور

 

 یا کمتر 10000

 14999تا 11000

 19999تا  15000

 یا باالتر 20000

4                                  

29 

21 

6 

7 /6 

3 /48 

35 

10 

 

- - 

شرکت کننده در مطالعه نشان داد که در  یانشجودان یخ هااسپ یسهمقا

نگرش نسبت به رشته  یلی،نسبت به رشته تحص یآگاه یطهچهار ح

 ی،شغل یندهو نگرش نسبت به آ یشغل یندهنسبت به آ یآگاه یلی،تحص

( و 5از  66/2) یلینسبت به رشته تحص یمربوط به آگاه یازامت ینکمتر

 3) یشغل یندهنگرش نسبت به آ مربوط به یزشده ن سبک یازامت یشترینب

 (.1(  بوده است )نمودار 5از 

 

 
 یشغل ندهیو آ یليو نگرش نسبت به رشته تحص یآگاهمقایسه  -1نمودار 
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 مکارانو همستانه                                                              از ابعاد منطق و احساس                                                                       یشغل یندهو آ یلیرشته تحص 

 1400م، شماره اول، بهاردوره هفت ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 یلیرا نسبت به رشته تحص یاندانشجو یآگاه یزان، م2جدول 

در زمان  ینه،زم یندر ا یمورد بررس یرهایدهد. بر اساس متغ ینشان م

از محتوا و  یاندرصد از دانشجو 4/8 یآگاه یزانرفاً مخاب رشته، صانت

 یدرصد در حد متوسط بوده است. ول 30رشته در سطح باال و  یتماه

درصد از  7/46 یلی،و همزمان با دوره تحص هپس از ورود به رشت

رشته را در سطح باال  یتخود از محتوا و ماه یآگاه یزانم یان،دانشجو

 یکسب آگاه یبرا یاندرصد دانشجو 7/36 طور متوسط، اعالم کردند. به

 یمراجعه به بخش ها یزانرشته مراجعه کرده و م یتخصص یدبه اسات

درصد در سطح کم  70 یزانبه م یو درمان یدر مراکز بهداشت یتخصص

 .شده است یانب

 یلیمورد مطالعه نسبت به رشته تحص یاندانشجو یآگاه یزانم یفراوان یعتوز -2جدول 

 متغیر  مورد بررسی

 بسیار کم 

  تعداد )درصد(

 کم

 ( تعداد )درصد 

 متوسط 

 تعداد )درصد(

زیاد 

تعداد 

 )درصد( 

 بسیار زیاد

 تعداد )درصد( 

 (7/1) 1 (7/6) 4 (30) 18 (35) 21 (7/26) 16 در زمان انتخاب رشته HITاهی از ماهیت و محتوای رشته آگ

 (5) 3 (7/16) 10 (3/28) 17 (30) 18 (20) 12 جو در زمان انتخاب رشتهنقش اعضای خانواده در کسب آگاهی دانش

آشنایی داشتند، در کسب  HITنقش دوستان و اطرافیانی که با رشته 

 گاهی دانشجو در زمان انتخاب رشتهآ

14 (3/23) 17 (3/28) 17 (3/28) 10 (7/16) 2 (3/3) 

 (3/8) 5 (3/18) 11 (3/23) 14 (15) 9 (35) 21 نتخاب رشتهرسانی رشته در زمان اهای اطالعوب سایته به جعارم

مراجعه به اساتید تخصصی رشته پس از پذیرش و در طول دوره 

 اهی بیشترتحصیلی برای کسب آگ

8 (3/13) 15 (25) 22 (7/36) 13 (7/21) 2 (3/3) 

ها و سایر مراکز در ر بیمارستاند تههای تخصصی رشمراجعه به بخش

 یلی برای کسب آگاهیطول دوره تحص

25 (7/41) 17 (3/28) 9 (15) 7 (7/11) 2 (3/3) 

پاسخگویی رشته به نیازهای اطالعاتی و آموزشی دانشجو با توجه به 

 اهی کنونی آگ

1 (7/1) 11 (3/18) 27 (45) 20 (3/33) 1 (7/1) 

 (7/11) 7 (7/26) 16 (35) 21 (20) 12 (7/6) 4 شجو با توجه به آگاهی کنونی اند فاصله رشته با رشته ایده آل

 (5) 3 (3/23) 14 (40) 24 (3/23) 14 (3/8) 5 آگاهی دانشجو از گزینه های موجود برای ادامه تحصیل 

 (5) 3 (7/41) 25 (35) 21 (10) 6 (3/8) 5 دانشجو از ماهیت و محتوای رشته در حال حاضر آگاهی

 (3/3) 2 (20) 12 (3/23) 14 (25) 15 (4/28) 17 انتخاب مجدد رشته با آگاهی کنونی  مالتحا

 31 142 204 155 128 جمع کل 

 (21/26) 173 (91/30) 204 (88/42) 283              جمع ترکیبی                                                  

، میزان نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی را نشان 3جدول 

درصد دانشجویان،  7/51ترم های ابتدائی،  ته ها، درمی دهد. بر اساس یاف

نگرش پایینی نسبت به رشته خود داشتند؛ ولی گذر ترم ها، نگرش آنها را 

درصد در حد باال ارتقا داده  6/26درصد در سطح متوسط و  40در حد 

است. تأثیر دانشجویان ترم های باالتر در ایجاد نگرش نسبت به رشته در 

انشجویان سایر رشته های علوم پزشکی در یر نگرش ددرصد و تأث 7/21

درصد موارد در سطح باال گزارش شده است. از بین سایر عوامل  3/23

تأثیرگذار در نگرش دانشجویان مورد مطالعه نسبت به رشته تحصیلی 

درصد در سطح باال بیان شده است.  3/56خود، اساتید تخصصی رشته با 

اعالم شده  7/41متوسط،  لی به طورعالقه کلی نسبت به رشته تحصی

 است.

 

 توزیع فراوانی میزان نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی -3جدول 

 متغیر  مورد بررسی

 بسیار کم 

  تعداد )درصد(

 کم

 ( تعداد )درصد 

 متوسط 

 تعداد )درصد(

زیاد 

تعداد 

 )درصد( 

 ادبسیار زی

 تعداد )درصد( 

 HIT  32 (4/53) 11 (3/18) 10 (7/16) 5 (3/8) 2 (3/3)ه عالقه شخصی فرد در انتخاب رشت

 (3/3) 2 (10) 6 (35) 21 (40) 24 (7/11) 7 های ابتدائی نگرش مثبت در ترم
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 و همکاران مستانه                                                                                                                               احساس اد منطق واز ابع یشغل یندهو آ یلیرشته تحص 

 

0140اول، بهار دوره هفتم، شماره ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 

 (3/3) 2 (3/23) 14 (40) 24 (3/28) 17 (5) 3 گذر ترم های تحصیلی  تأثیر

 HIT  12 (20) 24 (40) 11 (3/18) 12 (20) 1 (7/1)های باالتر رشته  رمت تأثیر دانشجویان

 HIT 13 (7/21) 16 (7/26) 17 (3/28) 12 (20) 2 (3/3)تأثیر نگرش دانشجویان سایر رشته های علوم پزشکی نسبت به 

 HIT 15 (25) 13 (7/21) 15 (25) 11 (3/18) 6 (10)یر نگرش جامعه نسبت به رشته تأث

 HIT 9 (15) 16 (7/26) 19 (7/31) 15 (25) 1 (7/1)خانواده نسبت به رشته  رش اعضاینگر تأثی

 HIT  2 (3/3) 9 (15) 15 (25) 26 (3/43) 8 (13)تأثیر اساتید تخصصی رشته 

 (10) 6 (7/6) 4 (20) 12 (3/38) 23 (25) 15 ات آموزشی دانشکدهتأثیر محیط فیزیکی و امکان

 (7/6) 4 (7/21) 13 (7/41) 25 (7/21) 13 (3/8) 5 تحصیلی ه شتعالقه کلی نسبت به ر

 (3/3) 2 (3/23) 14 (3/28) 23 (7/26) 16 (3/8) 5 رضایت از رشته تحصیلی 

 36 132 192 182 105 جمع کل

 (97/25) 168 (67/29) 192 (36/44) 287 جمع ترکیبی

 -، میزان آگاهی دانشجویان نسبت به آینده شغلی را نشان می4جدول 

جویان از ظرفیت های درصد دانش 45دهد. بنابر یافته ها به طور متوسط، 

درصد آنها از توانمندی های مورد نیاز برای ورود به  3/48بازار کار و نیز 

بازار کار آگاهی داشتند. میزان آگاهی دانشجویان از حوزه ها و مراکزی که 

درصد در سطح  7/46می توانند در آنها مشغول به کار شوند، در حدود 

کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شجویان به باال بود. میزان مراجعه دان

درصد در  70برای کسب آگاهی در مورد زمینه های شغلی در حدود 

 سطح پایینی قرار داشت.

 توزیع فراوانی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به آینده شغلی -4جدول 

 متغیر  مورد بررسی

 بسیار کم 

  )درصد(اد دعت

 کم

 ( تعداد )درصد 

 متوسط 

 د()درص تعداد

زیاد 

تعداد 

 )درصد( 

 بسیار زیاد

 تعداد )درصد( 

 (7/6) 4 (20) 12 (45) 27 (6/21) 13 (7/6) 4 آگاهی از ظرفیت های بازار کار 

 (3/3) 2 (20) 12 (3/48) 29 (3/23) 14 (5) 3 های مورد نیاز برای ورود به بازار کار ها و توانمندیقابلیت آگاهی از

 (7/6) 4 (3/28) 17 (3/43) 26 (20) 12 (7/1) 1 های خود برای ورود به بازار کار وانمندیو تها آگاهی از قابلیت

برای ورود به آمادگی از نظر کسب توانمندی های دانشی و مهارتی 

 بازار کار 

5 (3/8) 20 (3/33) 22 (7/36) 12 (20) 1 (7/1) 

ر انند دمی تو HITی که فارغ التحصیالن ه ها و مراکزوزح آگاهی از

 آنها مشغول کار شوند

8 (3/13) 12 (20) 12 (20) 24 (40) 4 (7/6) 

 HIT 5 (3/8) 15 (25) 26 (3/43) 13 (7/21) 1 (7/1)آگاهی از حقوق و مزایای شغلی کارکنان 

ه مراجعه به اساتید تخصصی رشته برای کسب آگاهی در زمینه آیند

 لی شغ

12 (20) 15 (25) 19 (7/31) 13 (6/21) 1 (7/1) 

مراجعه به کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی برای کسب آگاهی در 

 مورد زمینه های شغلی و آینده شغلی 

27 (45) 15 (25) 14 (3/23) 3 (5) 1 (7/1) 

 18 106 175 116 65 جمع کل

 (83/25) 124 (46/36) 175 (71/37) 181 جمع ترکیبی

 -را نشان می آینده شغلی، میزان نگرش دانشجویان نسبت به 5جدول 

دهد. در زمینه های عالقه برای ورود به بازار کار و آمادگی روانی، 

درصد در سطح باال قرار  3/53درصد و  6/71دانشجویان به ترتیب با 

درصد دانشجویان برای به دست آوردن یک شغل خوب و  6/41داشتند. 

 ی داشتند ومناسب در حوزه فناوری اطالعات سالمت، خوش بینی باالی

درصد دانشجویان در  60نیز ترجیح اشتغال در شغلی غیر از این رشته در

درصد دانشجویان، امیدواری  3/43سطح پایین قرار داشت. به طور کلی، 

 باالیی نسبت به آینده شغلی خود داشتند.
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 مکارانو همستانه                                                              از ابعاد منطق و احساس                                                                       یشغل یندهو آ یلیرشته تحص 

 1400م، شماره اول، بهاردوره هفت ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 توزیع فراوانی میزان نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی -5جدول 

 متغیر  مورد بررسی

 بسیار کم 

  تعداد )درصد(

 کم

 ( تعداد )درصد 

 متوسط 

 تعداد )درصد(

زیاد 

تعداد 

 )درصد( 

 بسیار زیاد

 تعداد )درصد( 

 (6/41) 25 (30) 18 (7/11) 7 (7/11) 7 (5) 3 عالقه برای ورود به باز کار

 (6/21) 13 (7/31) 19 (7/31) 19 (10) 6 (5) 3 آمادگی روانی برای ورود به باز کار

 HIT 5 (3/8) 10 (7/16) 20 (3/33) 18 (3/28) 8 (3/13)بینی برای به دست آوردن یک شغل خوب و مناسب در حوزه خوش

 (10) 6 (3/23) 14 (7/36) 22 (7/21) 13 (3/8) 5 خوش بینی به امنیت شغلی 

 (7/6) 4 (3/23) 14 (7/41) 25 (7/21) 13 (7/6) 4 ی امیدواری به آینده شغلی راب نقش اساتید تخصصی رشته در ایجاد انگیزه

 HIT 6 (10) 25 (7/41) 25 (7/41) 3 (5) 1 (7/1)دیدگاه مثبت سایر کارکنان بهداشت و درمان نسبت به کارکنان 

 HIT 8 (3/13) 31 (7/51) 16 (7/26) 5 (3/8) 0 (0)دگاه مثبت جامعه نسبت به کارکنان دی

 HIT 9 (15) 27 (45) 15 (25) 5 (3/8) 4 (7/6)ترجیح اشتغال در شغلی غیر از 

 (3/8) 5 (35) 21 (20) 12 (3/23) 14 (3/13) 8 امیدواری به آینده شغلی 

 66 117 161 146 51 جمع کل

 (83/33) 183 (76/29) 161 (41/36) 197 جمع ترکیبی

 

که رابطه بین متغیرهای آگاهی و نگرش  6بر اساس نتایج جدول 

ی را با متغیرهای جمعیت شناختی آینده شغلنسبت به رشته تحصیلی و 

نشان می دهد، بین مجموعه متغیرهای آگاهی و نگرش نسبت به رشته 

تحصیلی با مجموعه متغیرهای جمعیت شناختی، صرفاً بین معدل کل 

، ارتباط معنی 05/0دیپلم با آگاهی نسبت به رشته تحصیلی در سطح 

ابطه معنی دار رد فاقد ر(. بقیه موا=039/0p-valueداری وجود داشت )

بودند. همچنین بین متغیرهای آگاهی و نگرش نسبت به آینده شغلی، 

ارتباط معنی داری بین این متغیرها با متغیرهای جمعیت شناختی 

 مشاهده نشد.

 
   متغیرهای جمعیت شناختیآینده شغلی با  رابطه آگاهی و نگرش نسبت به رشته تحصیلی و -6جدول 

 آگاهی نسبت به آینده شغلی نگرش نسبت به رشته تحصیلی ه تحصیلیرشتسبت به آگاهی ن متغیر
نگرش نسبت به آینده 

 شغلی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 جنسیت

 

 

 

 0/ 82 2/ 57 60/0 70/2 0/ 82 2/ 49 0/ 82 2/ 51 مرد
 

 2/ 68 زن
 
61 /0 70 /2 51 /0 79 /2 96 /0 06 /3 61 /0 

 سطح معنی داری
 

506 /0 
 0358 / 706 /0 

063 /0 
 

 محل اقامت

 0/ 57 3/ 31 0/ 78 2/ 94 0/ 62 2/ 76 0/ 59 3/ 11 بومی

 0/ 65 2/ 96 0/ 63 2/ 77 0/ 55 2/ 67 0/ 62 2/ 61 خوابگاهی

 0/ 213 0/ 539 0/ 706 0/ 065 سطح معنی داری

وضعیت 

 تاهل

 

 0/ 65 2/ 99 0/ 65 2/ 79 0/ 56 2/ 67 0/ 62 2/ 65 مجرد

 0/ 68 3/ 06 0/ 60 2/ 75 0/ 54 2/ 75 0/ 79 2/ 76 متاهل

 0/ 786 0/ 885 0/ 697 0/ 652 سطح معنی داری

 سن                    

 0/ 57 3/ 07 0/ 66 2/ 75 0/ 61 2/ 72 0/ 68 2/ 69 سال 20تا  19

 0/ 73 2/ 99 0/ 68 2/ 74 0/ 59 2/ 66 0/ 70 2/ 61 سال 22تا   21

 0/ 55 2/ 94 0/ 53 2/ 95 0/ 38 2/ 65 0/ 41 2/ 75 سال به باال 23

 0/ 847 0/ 616 0/ 938 0/ 796 سطح معنی داری

معدل کل 

 دیپلم             

< 14 04 /2 22 /0 40 /2 51 /0 33 /2 34 /0 09 /3 27 /0 

14– 99/16 77 /2 58 /0 69 /2 53 /0 85 /2 64 /0 02 /3 71 /0 
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 و همکاران مستانه                                                                                                                               احساس اد منطق واز ابع یشغل یندهو آ یلیرشته تحص 

 

0140اول، بهار دوره هفتم، شماره ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 

 ≥ 17 56 /2 75 /0 73 /2 64 /0 76 /2 69 /0 91 /2 59 /0 

 0/ 815 0/ 224 0/ 504 0/ 039 نی داریمع سطح

 رتبه کنکور

 

 0/ 94 2/ 58 0/ 43 2/ 91 0/ 65 2/ 25 0/ 26 2/ 17 یا کمتر 10000

 0/ 62 3/ 02 0/ 65 2/ 79 0/ 52 2/ 61 0/ 59 2/ 78 14999تا 11000

 0/ 70 2/ 96 0/ 61 2/ 72 0/ 59 2/ 80 0/ 68 2/ 61 19999تا  15000

 0/ 26 3/ 35 0/ 90 2/ 90 0/ 37 2/ 88 0/ 79 2/ 59 یا باالتر 20000

 0/ 325 0/ 915 0/ 2 0/ 308 سطح معنی داری

         

همچنین بین آگاهی و نگرش نسبت به رشته تحصیلی، همبستگی 

وجود داشت  657/0قوی و معنی داری با ضریب همبستگی 

(001/0>p-value ،بین آگاهی و نگرش نسبت به آینده شغلی نیز .)

 255/0یب همبستگی داری با ضرهمبستگی نسبتا ضعیف اما معنی 

 (.=049/0p-valueوجود داشت )

 

 گيری:نتيجهبحث و 

 یاندانش و نگرش دانشجو یبر اساس هدف مطالعه حاضر که بررس

بود،  یشغل یندهو آ یلیاطالعات سالمت نسبت به رشته تحص یفناور

مربوط  یازامت یننشان داد که کمتری مورد بررس یطهچهار ح یسهمقا یجنتا

کسب شده مربوط به  یازامت یشترینو ب یلیبه رشته تحص نسبت یبه آگاه

و  یبوده است. بر اساس مطالعه معراج یشغل یندهنگرش نسبت به آ

اطالعات سالمت  یفناور یانو نگرش دانشجو یآگاه یانگینهمکاران، م

نگرش آنها نسبت به  یانگینو م یینپا یلی،مشهد نسبت به رشته تحص

مطالعه حاضر از لحاظ باال بودن  یجباال بوده است که با نتا ی،غلش یندهآ

[. 6]دارد یهمخوان یگرد یها یطهنسبت به ح لیشغ یندهنمره نگرش به آ

 یاننگرش دانشجو ینهو همکاران در زم یمطالعه صمد یجنتا ین،همچن

 یننشان داد که ا یشغل یندهو آ یلینسبت به رشته تحص یطبهداشت مح

 یلینسبت به رشته تحص ینگرش قابل قبول و مثبت ان،یشجوگروه از دان

آنها کمتر از حد مورد قبول بوده  یازامت لی،شغ یندهدر رابطه با آ یداشته ول

نگرش نسبت به  ینهمطالعه حاضر در زم یجبا نتا یجهنت ین، که ا[11]است

 یاندهد که نگرش دانشجو یامر نشان م ینندارد. ا یهمخوان یشغل یندهآ

بر هر  یرگذاربا توجه به عوامل مختلف تأث یلیمختلف تحص یها رشته

اطالعات سالمت  ی. در ارتباط با رشته فناورتاز رشته ها متفاوت اس یک

مختلف،  یرشته در حوزه ها ینو تنوع بازار کار ا یبا توجه به گستردگ

 .باشد یمثبت م یشغل یندهبه آ یاننگرش دانشجو

ها  یافته یلی،نسبت به رشته تحص یانودانشج یآگاه یزانم ینهزم در

از محتوا و  یاندانشجو یآگاه یزاننشان داد که در زمان انتخاب رشته، م

حدود  یآگاه یلی،تحص یبا گذر ترم ها یبوده ول یینرشته پا یتماه

و همکاران در مطالعه  یرزادهاست. کب یافته یشافزا یانپنجاه درس دانشجو

اطالعات سالمت،  یفناور یانشجوه داندر مازندران نشان دادند ک دخو

رشته در زمان انتخاب رشته خود نداشتند و بر  یاز محتوا یچندان یآگاه

در انتخاب رشته  یادیز یرآنان تأث ینمطالعه حاضر، والد یجخالف نتا

را متوسط و مجالت و  یاننقش دوستان و آشنا ینداشته اند. آنها همچن

تا  یمطالعه کنون یجکه با نتا [9]دندکر یانب یینرا در سطح پا ها یتسا

در مطالعه خود در مشهد،  یزو همکاران ن یمطابقت دارد. معراج یحدود

اطالعات سالمت را کمتر از حد متوسط  یفناور یاندانشجو یآگاه یزانم

گروه  یو همکاران که رو یبدر مقابل، مطالعه اد[. 6]گزارش کرده اند

اطالعات سالمت  یه فناورز جملا یعلوم پزشک یاناز دانشجو یمتنوع

 یرشته خود را با آگاه یان،انجام گرفته، نشان داد که دو سوم از دانشجو

دهد که افراد در  یمطالعات نشان م ینمجموع ا [. 12]انتخاب کرده اند

در  یشتریب یتوانند اطالعات و آگاه یکه م یزمان انتخاب رشته، به منابع

 ینکنند؛ بنابرا یمراجعه م کمتر کسب کنند، یلیتحص یها رشتهمورد 

بعد از ورود  یتوضع ین. ایردگ یصورت نم یآگاه یانتخاب رشته بر مبنا

 .کند یم یدابهبود پ یتا حدود ی،به کسب آگاه یازن یشبه رشته و با افزا

نگرش  یان،از دانشجو یمین ی،ابتدائ یدر مطالعه حاضر، در ترم ها 

گذر ترم ها، سطح  یول شتند؛خود دا یلینسبت به رشته تحص یینیپا

 یزانو همکاران، م ینگرش آنها را ارتقا داده است. در مطالعه معراج

اطالعات سالمت قبل  یدرصد افراد به رشته فناور 3/12صرفاً  یعالقمند

 ینبعد از ورود، ا یرشته، در سطح باال قرار داشت؛ ول ینا هاز ورود ب

و همکاران در  یرجال[. 6]بود کرده یداپ یشدرصد افزا 3/33به  یعالقمند

 یلیگروه بهداشت نسبت به رشته تحص یانمطالعه خود، نگرش دانشجو

در  تحصیل مهادا مکانکردند. آنها، ا یابیخود را در سطح باال، مثبت ارز

 های شتهر برای ستخدامیا ظرفیت فزایشو ا باالتر صیلیتح مقاطع

 به همو  لیتحصی شتهر به هم نشجویاندا نگرش تغییررا در  بهداشتی

در مطالعه حاضر بر خالف مطالعه [. 13]قلمداد کردند مؤثر شغلی، یندهآ
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نگرش  یدر ارتقا یخوب یررشته، تأث یتخصص یدشمس و همکاران، اسات

که به [ 14]اطالعات سالمت داشته اند یفناور هنسبت به رشت یاندانشجو

عات اطال یرشته فناور یها یتقابل یحو صح یقدق یرسد معرف ینظر م

رشته امکان کسب  ینا یانکه دانشجو یمتنوع یها یسالمت و توانمند

  .باشد یرگذارتأث یارنگرش مثبت بس یجادتواند در ا یآن را دارند، م

به طور  ی،شغل یندهنسبت به آ یاندانشجو یآگاه یزانم ینهزم در

 یزبازار کار و ن یها یتمورد مطالعه از ظرف یاناز دانشجو یمیمتوسط، ن

 ینداشتند. در ا یورود به بازار کار آگاه یبرا یازمورد ن یها یمندتوان

اطالعات سالمت مورد مطالعه  یفناور یاناز دانشجو یمیاز ن یشب ینه،زم

 یخود آگاه یشغل یندهو همکاران، اعالم کردند که از آ یمعراج توسط

ت و تظارااز ان یزرشته بودند و ن یدارند، موافق وجود بازار کار مناسب برا

 یرمطالعه در کنار سا ینا [. 6]داشتند یآگاه یشغل یها یازمندین

 تبعبه  یاندهد که در اغلب مواقع، دانشجو ینشان م مطالعات مشابه

 یها یتهم از قابل یداسات ییرشته و راهنما یتخصص یآموزش ها یافتدر

کنند و هم  یم یداپ یمختلف آگاه یشغل یها یتموقع یبرا یازمورد ن

امر خود  ین. ا[15،16]سنجند یالزامات م ینخود را با ا یها یانمندتو

 یروهایشده و ن ینقاط ضعف در حوزه تخصص یتتواند منجر به تقو یم

 .وارد بازار کار شوند یکارآمد

 یانگرها ب یافته ی،شغل یندهنسبت به آ یانارتباط با نگرش دانشجو در

که دو  یبه طوراست؛  یشغل یندهبه آ یانمثبت اغلب دانشجو یدگاهد

ورود به بازار کار عالقه دارند و  یاعالم کردند که برا یانسوم دانشجو

اطالعات سالمت مشغول  یمرتبط با فناور یدادند که در شغل یم یحترج

که جامعه مورد  یحاصل از مطالعات یجها با نتا یافته ینشوند. ا عالیتبه ف

؛ [6،17،18]بقت داردمطا ریشتبودند، ب یپژوهش آنها در مقاطع کارشناس

 یلیتکم یالتدر مقاطع تحص یانکه نگرش دانشجو یمطالعات یجبا نتا یول

کرده بودند، چندان  یرا بررس یشغل یندهنسبت به آ یعموم یدکترا یا

 یبرا یادوجود بازار کار ز یلتواند به دل یامر م ینا [. 19،20]ندارد مطابقت

انتظارات و  یاو  یلیتکم یالتصتر از تح ییندانش آموختگان مقاطع پا

 یو دکترا یلیتکم یالتدانش آموختگان مقاطع تحص یباال یتحساس

  .باشد یکار یتنسبت به موقع یعموم

و نگرش نسبت به رشته  یآگاه یرهایمتغ ینمطالعه حاضر، ب در

معدل  ینصرفاً ب ی،شناخت یتجمع یرهایبا متغ یشغل یندهو آ یلیتحص

وجود  یدار یارتباط معن یلی،رشته تحصبت به نس یبا آگاه یپلمکل د

روابط  یان،دار بودند. در مطالعه احمد یموارد فاقد رابطه معن یهداشت و بق

کار وجود  یتاز ماه یتأهل و اشتغال با آگاه یتسن، وضع بیندار  یمعن

سن و نگرش  یندار معکوس ب یارتباط معن یب،مطالعه اد[. 7]داشت

 یانگرب ی،مطالعه معراج [. 12]شان دادرا ن ییلمثبت نسبت به رشته تحص

با نگرش مثبت به  یلتحص یسال ها یندار معکوس ب یوجود رابطه معن

مطالعه و  ینهدر مطالعات مختلف بسته به زم بنابراین،[. 6]بود یشغل یندهآ

و  یامکانات دانشگاه، آگاه یزو ن یآموزش یتفاوت دانشگاه ها و گروه ها

متفاوت است و به تبع آن، عوامل  یشغل دهینو آ یلینگرش به رشته تحص

  .تفاوت دارد یکدیگربا  یزموارد ن ینبر ا یرگذارتأث

و  یآگاه یندار ب یو معن یقو یوجود همبستگ یگر،مهم د یافته

است که هر چقدر افراد قبل از ورود به  یلینگرش نسبت به رشته تحص

آن  یها یتو قابل یتنسبت به ماه یشتریب یرشته و بعد از آن، آگاه

کند.  یم یداارتقاء پ یلینسبت به رشته تحص یزکسب کنند، نگرش آنها ن

و نگرش  یآگاه یجادرشته در ا یتخصص یداسات نقش ینه،زم یندر ا

راهگشا باشد که در اغلب مطالعات  یارتواند بس یم یانمثبت در دانشجو

دارا  لیبه دل یداسات ینه،زم یندر ا [. 16،21]به آن اشاره شده است یزن

 یلیرشته تحص یواقع یها یکه امکان انتقال توانمند یعلم یگاهبودن جا

 یان،تعامل مستمر روزانه با دانشجو یلبه دل یزو ن رندرا دا یانبه دانشجو

 یریو شکل گ یبخش یخود در آگاه یتوانند با دانش و رفتار حرفه ا یم

 .باشند یرگذارتأث یاربس یاننگرش مثبت در دانشجو

از رشته  یانو نگرش دانشجو یمطالعه، آگاه یندر ا یکلطور  هب

خود در سطح متوسط قرار داشت. با توجه به  یشغل یندهو آ یلیتحص

 یانمطالعه، دانشجو یندارد؛ در ا یبه منبع اطالعات یازن یکسب آگاه ینکها

در  یکسب آگاه یقبل از ورود به رشته و بعد از آن، از منابع موجود برا

بهتر است  ی،سطح آگاه یارتقا یل بهره نبردند. لذا، براقبو ردوسطح م

 ینه،زم ینکه در ا ینداز منابع موجود، حداکثر استفاده را بنما یاندانشجو

 یرشته ها یمعرف یها یتو وب سا یو درمان یکارکنان مراکز بهداشت

بعد از ورود به رشته  یتخصص یددر مرحله انتخاب رشته و اسات یلیتحص

رشته و  ینهدر زم یکسب آگاه یمنبع برا ینو موثق تر ینتربه ننداتو یم

با توجه به حصول رابطه  یگر،آن باشند. از طرف د یشغل یها یتموقع

درست و  یمطالعه، کسب آگاه ینو نگرش در ا یآگاه ینب یدار قو یمعن

سطح نگرش  یتواند در ارتقا یرشته م یواقع یها یتبر قابل یمبتن

 یخارج کردن رشته فناور ینه،زم یناشد. در اگذار بریتأث یاندانشجو

آن تمرکز بر  یصرفاً کاغذ و پرونده، و به جا یریتاطالعات سالمت از مد

در  یقو عم یکاربرد یارائه آموزش ها یزداده و اطالعات و ن یریتمد

 یدر حوزه ها یسطح یاز آموزش ها یزرشته و پره یتخصص یحوزه ها
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 و همکاران مستانه                                                                                                                               احساس اد منطق واز ابع یشغل یندهو آ یلیرشته تحص 

 

0140اول، بهار دوره هفتم، شماره ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 

خود بازگردانده و نگرش  یواقع یگاهه جارا ب هترش ینتواند ا یمتفرقه م

 .یدتر نما یرشته واقع ینرا نسبت به ا یو جامعه علم یاندانشجو

از  یهپا یجکنار نقطه قوت مطالعه حاضر که به دست آوردن نتا در

رشته  یدو مقوله اصل ینهدر زم یانو نگرش دانشجو یآگاه یزانم

 یچرائ یقدرک عم یتمحدود مطالعه با ینبود، ا یشغل یندهو آ یلیتحص

 یت،محدود ینهمراه بود که راهکار رفع ا یاندانشجو یلها و دال یزانم ینا

 ییاست که موجب شناسا یفیمطالعه ک یکمطالعه با  ینا نهمراه نمود

 یدگاهاز د یمورد بررس یدر حوزه ها یرگذارتأث یها و عوامل واقع یشهر

 .شود یم یاندانشجو

 

 :یتشکر و قدردان

و  یقاتدانند که از معاونت محترم تحق یبر خود الزم م سندگانینو

 یفناور یاندانشجو یاز همکار یزو ن یمال یتدانشگاه جهت حما یفن آور

نمودند، تشکر  یاریمطالعه  ینرا در انجام ا یناطالعات سالمت که محقق

 .یندنما یو قدردان

 :یاخالق یيدیهتا

 یاخالق ییدیهتا یراصوب دام یقاتیمطالعه برگرفته از طرح تحق ینا

از دانشگاه دانشگاه علوم  IR.HUMS.REC.1397.191به شماره 

 .هرمزگان است یپزشک

 

 تعارض منافع:

 وجود ندارد. یسندگاننو ینب یتعارض منافع

 

 سهم نویسندگان:

 یمطالعه، بررس یو طراح یدهاول(، ارائه ا یسندهزهرا مستانه )نو

و  یهمقاله و ته یهنسخه اول ینا، تدوداده ه یمتون و انجام مطالعه، گردآور

مطالعه، انجام  یمسئول(، طراح یسنده)نو یموصل علی، یینسخه نها ییدتأ

 . یینسخه نها ییدمقاله و تأ یهنسخه اول ینداده ها، تدو یلمطالعه، تحل

 

 حمایت مالی:

دانشگاه علوم  یو فناور یقاتمعاونت تحق یمال یتمقاله با حما ینا

 . جام شده استگان انهرمز یپزشک
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Abstract 
 

Aim: Awareness of the nature of the field of study makes students act purposefully along the path of 

education and anticipate career prospects. This study aimed to investigate the knowledge and attitude of 

health information technology students towards their field of study and career prospects at Hormozgan 

University of Medical Sciences. 

Methods: This was an applied descriptive-analytical study in 2018. All the 68 Health Information 

Technology undergraduate students whose entrance date was 2015-2018 were interviewed. A valid and 

reliable researcher-made questionnaire was used with Likert scale to record students' opinions in four 

areas of knowledge and attitude towards the field of study, knowledge and attitude towards the career 

prospects. The data were analyzed using SPSS26 with descriptive/analytical statistics such as 

Independent T-Test and ANOVA. 

Results: In the four areas, the highest score was related to attitude towards career prospects and the 

lowest was related to knowledge of the field of study. Considering the variables of knowledge and 

attitude towards the field of study and career prospects based on demographic variables, there was a 

significant relationship between diploma mean grade and the knowledge about the field of study (p-

value= 0.039). There was also a significant correlation between knowledge and attitude towards the field 

of study with a correlation coefficient of 0.657(p-value<0.001). 

 

Conclusion: With the significant relationship between knowledge and attitude, acquiring the right 

knowledge based on actual capabilities of the field can improve the students’ level of attitude. 

Keywords: Knowledge, Attitude, Field of Study, Career Prospects, Health Information Technology. 
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