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 مقاله پژوهشی

 ارزيابي رضايتمندي دانشجويان دانشکده پيراپزشکي دانشگاه 
  ۱۳۹۸بر آن در سال  مؤثرعوامل  علوم پزشکي اروميه از رشته تحصيلي خود و

  
  ٥الهي، زهرا زارع فضل٤بهلول رحيمي، ٣، فائزه بنفشي٢، مقداد قدرتي آورسي١⃰نژاد افشارهادي لطف

  
  25/05/1401تاریخ پذیرش  04/01/1401تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

درماني باعث  -هداشتيآن بر جامعه و سالمت و نظام ب ريتأثاي پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي و هميزان رضايتمندي دانشجويان رشته :هدف و زمينهپيش
ي دانشگاه علوم پزشکي اروميه از ارزيابي رضايتمندي دانشجويان دانشکده پيراپزشک باهدفاين مطالعه  گردد.پرورش نيروي کار با کارايي باال و بازدهي بيشتر مي

  انجام شد. ۱۳۹۸رشته تحصيلي خود و عوامل مؤثر بر آن در سال 
م پزشکي اروميه اه علوهاي مختلف تحصيلي در دانشکده پيراپزشکي دانشگنفر از دانشجويان رشته ۲۴۲مقطعي حاضر بر روي  -مطالعه توصيفيها: روشمواد و 

و آناليز واريانس  tوصيفي، آزمون تها با استفاده از آمار بود که شامل دو بخش بود. داده افتهيساختاري استاندارد و ها پرسشنامهابزار گردآوري داده. انجام شد
  شد. ليوتحلهيتجز

بين سن و . ود عالقه داشتند) به رشته تحصيلي خدرصد ۷۳,۶اکثر دانشجويان ( نمره بود. ۵۴از  ۴۲,۳۴ميانگين نمره عالقه دانشجويان به رشته خود : هايافته
هاي پرسشنامه جايگاه رشته در جامعه رشته و انتقالي يا مهماني بودن يا نبودن دانشجو با نمره عالقه به رشته تفاوت معناداري مشاهده شد. در ميان ساير گويه

  نقش را داشت. نيترفيضعيه با آگاهي کامل رشته خود را انتخاب کردم گو کهيدرحاليکي از عوامل تأثيرگذار بود، 
شته فناوري اطالعات سالمت رهاي پيراپزشکي، دانشجويان در ميان ساير رشته .بود ترکم نسبتًا باالتر، سن با دانشجويان در عالقه، نمراتگيري: نتيجهبحث و 

در بالين،  هاآنيان و نيز بر عملکرد توجه به تأثير عالقه به رشته تحصيلي بر انگيزه و عملکرد تحصيلي دانشجو کمترين عالقه را نسبت به رشته خود نشان دادند. با
  هاي مختلف علوم پزشکي انجام دهند.هايي را براي بهبود بازار کار و جايگاه مادي و معنوي رشتهالزم است تا مسئوالن برنامه

  اتاق عمل ،علوم آزمايشگاهي ،راديولوژي ،رشته تحصيلي فناوري اطالعات سالمت ،دانشجويان ،يمندتيرضا ها:کليدواژه
  

 ۲۰۱-۲۰۹ ، ص۱۴۰۱، خرداد ۱۵۲درپي ، شماره سوم، پيبيستممجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  04431937196 :تلفن گروه فناوري اطالعات سالمت، -دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس مکاتبه

Email: meghdad.ghodrati77@gmail.com 

 
  مقدمه

 نيترمهمو  نيترموردتوجهتحصيل و يادگيري امروزه يکي از 
و  نيترييابتدااز ). ۱( رودهاي زندگي افراد به شمار ميفعاليت

 .)٣-١( يادگيري عالقه و رغبت به آموزش است يهامؤلفه نيترمهم
معني است که بايد مطالب و مفاهيمي که آموزش داده آن اين به 

باشند و از بيان مطالب اضافي و  فهمقابلشوند جديد، پرمعني و مي
يادگيري است و از  ازينشيپغيرمرتبط پرهيز شود. آمادگي ذهني 

                                                             
  سنده مسئول)ي(نو رانيه، اي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشک ،اطالعات سالمت يگروه فناور ارياستاد ١
 رانيه، اي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشک ،اطالعات سالمت يگروه فناور يدانشجو ٢
 رانيه، اي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشک ،اطالعات سالمت يگروه فناور يدانشجو ٣
 رانيه، اي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشک ،اطالعات سالمت يگروه فناوراستاد  ٤
 رانيه، اي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشک ،اطالعات سالمت يگروه فناور يمرب ٥

ي عالقه به آموزش در افراد است. در همين راستا براي اوليه يازهاين
 يرشتهنيازمند عالقه به  نشجوياندا، يک تحصيل مفيد و پربار

ها تواند از انگيزهي تحصيلي ميتحصيلي خود هستند. عالقه به رشته
  ).۶-۴( ي تحصيل فرد باشددر ادامه مؤثرو عوامل پيشرفت 

رقابت زياد افراد براي کنکور و ورود به دانشگاه بستري براي 
ايجاد کرده  باعالقهو چه  يعالقگيبانواع انتخاب رشته چه از روي 

داوطلبان در زمان ورود به دانشگاه هنگام انتخاب  کهييازآنجا است.
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 الهيزهرا زارع فضل ،بهلول رحيمي، فائزه بنفشي، مقداد قدرتي آورسي، نژاد افشارهادي لطف
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فشارهاي روحي و رواني عوامل مختلف قرار  ريتأثرشته تحت 
هاي فردي گيرند، ناهماهنگ بودن اين عوامل با عاليق و ويژگيمي

تواند بعدها نارضايتي تحصيلي آنان را به دنبال و روحي آنان مي
نبود دفاتر مشاوره کافي و عدم شناخت دقيق بعضي ). ۷( باشدداشته 

هاي دانشگاهي منجر به بروز مشکالتي در آينده علمي و از رشته
شود و باعث بروز نارضايتي، تحصيالت بخشي از دانشجويان مي

گردد. انتخاب رشته نگراني و عدم اطمينان نسبت به آينده شغلي مي
گيرد. يکي از عوامل مهم اين ورت ميبدون عالقه و آگاهي ص عمدتًا

 يمندسازو عالقهمناسب جهت آگاهي  يو ابزارهاامر، نبود امکانات 
که تصويري از هدررفت نيروهاي  استها اين افراد براي انتخاب رشته

  ).۱( دهدبالقوه را نيز نشان مي
انگيزگي حين تحصيل و شکست توان به بياز عواقب آن مي
ا تالش براي تغيير رشته نام برد که هر يک از دانشجو در تحصيل ي

). ۸( استنظام آموزشي براي جامعه و  ييهانهيهزمتحمل  هانيا
کار  تيو اهمانگيزگي و نبود عالقه به کار، از کيفيت عالوه بر آن بي

هايي که دولت صرف تحصيل و کاهد و بخش عظيمي از هزينهمي
  ).۱،۹( دهدآموزش وي کرده است، را به هدر مي

هاي اقتصادي، اي براي توسعه در زمينهها وسيلهامروزه دانشگاه
قطب رشد  نيترمهم عنوانبهاجتماعي و فرهنگي محسوب شده و 

ها در پيشرفت نقش دانشگاه). ۱۰( روندهر کشور به شمار مي
 شوداست و بستر اصلي توسعه انساني محسوب مي انکاررقابليغ
ارزيابي کيفيت خدمات  شد،نشان داده  ايدر مطالعه). ۱۱،۱۲(

آموزشي دانشگاهي براي اصالح مداوم نظام آموزشي دانشگاه الزم 
ارکان اصلي دانشگاه پيکره اصلي  عنوانبهدانشجويان ). ۱۳( است

براي ارتقاي  هاآنهاي مختلف هستند و رضايتمندي سازمان و ارگان
جويان در آينده و است. دانش مؤثرکيفيت آموزشي و ايجاد انگيزه 

هاي مهمي گيرند و مسئوليتپايان تحصيل، در محيط کار قرار مي
گردند و اگر به کارها و مي دارعهدهرا در بخش مربوط به خود 

آگاه باشند الزم است  وظايفي که قرار است در آينده داشته باشند،
هاي الزم براي تبحر يافتن در آن رشته را کسب کنند و مهارت

  ).۱۵ ،۱۴ ،۱( رشته را به انجام برسانندرسالت 
سنجش ديدگاه دانشجويان يکي از ارکان مهم و الزم در ارزيابي 

تواند به بهبود خدمات آموزشي دانشگاهي است و نتايج آن مي
بدون شک ). ۱۶( وضعيت آموزشي و عملکرد دانشگاه کمک نمايد

 يرپزشکيغپزشکي و  يهانهيزم يهمهآموزش عالي کشور در 
ي ي کشور در همهبا تربيت نيروي متخصص الزم، به توسعه توانديم

هاي در سال). ۱۷ ،۹( فرهنگي و اقتصادي دست يابد، ابعاد علمي
قرار گرفته  موردتوجهاخير بررسي رضايتمندي دانشجويان بيشتر 

بررسي رضايتمندي معياري براي تعيين کيفيت خدمات ). ۱۸( است
  ).۱۹( يک سازمان است

در توسعه  ياديو حفظ سالمت افراد نقش ز نيتأم ازآنجاکه
مهم  يهادرمان از فاکتوربه داشته و ارتقا توجه  ياجتماع ،ياقتصاد

خدمات  تيفيشود، بهبود کيکشور محسوب م يافتگيتوسعهدر 
 يزيردارد و برنامه يبستگ يانسان يروين تيترب يبه چگونگ يبهداشت

 يو کم يفيبهبود ک ،يدرمان تيريو مد يزيربرنامه ازمندينآن  يبرا
و همکاران  انيصادق قاتيتحق). ۲۰ ،۱۵ ،۳( است مارانيمراقبت از ب

 ازجملهآن  يهارمجموعهيزو  يپزشک يهانشان داد رشته
بوده که  رانيا در کشور يدانشگاه يهارشته نيپرطرفدارتر

وجود  يواسطهبه دخو يليدوره تحص يها در طگروه نيا انيدانشجو
 ماراني، مواجه بودن با بينيموزش بالآ طيچون مح ييزاعوامل فشار

از  شي، بيکارآموز يهادورهدر  يدرس يواحدهافشرده بودن  زيو ن
کارشناسان ). ۲۱( اندشدهمبتال  يو عاطف يبه اختالالت روانسايرين 

دارند  سروکارافراد  يکار با سالمت و زندگ طيدر مح يعلوم پزشک
آن را دوچندان  ييو کارا ليوجود عالقه به تحص تينکته اهم نيلذا ا

  ).۲۰ ،۸( کنديم
انجام شده در تهران  ييماما انيدانشجو که بر روي يادر مطالعه

افراد رشته  نيدرصد ا ٨٠از  شيکه ب اندداده گزارش است،
 يعالقه کم هاآن سومکياند و شان را با عالقه انتخاب نکردهيليتحص

که بر روي  يامطالعهچنين هم). ۱( اندداشتهبه رشته خود 
دانشجويان کتابداري پزشکي در دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام 

 يرشته انيدرصد از دانشجو ٧٨/٣٤ فقط گزارش داده کهشد 
که در  يامطالعهدر ). ۲۲( اندخود را با عالقه انتخاب کرده يليتحص

نجام شد نتيجه مطالعات نشان داد که دانشگاه علوم پزشکي کاشان ا
هاي پزشکي و دندانپزشکي به علت ميزان عالقه دانشجويان رشته

دانشکده  يهارشتهها نسبت به جايگاه اجتماعي و بازار کار اين رشته
پيراپزشکي فقط  يهارشتهپيراپزشکي باالتر بود. در حاليکه در بين 

تري نسبت به ساير ديدگاه دانشجويان رشته اتاق عمل وضعيت به
با توجه به کمبود مطالعه در زمينه ميزان ). ۲۳( داشت هارشته

اي پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي هرضايتمندي دانشجويان رشته
-آن بر جامعه و سالمت و نظام بهداشتي ريتأثو اهميت اين موضوع و 

  و بررسي قرار دهيم. موردمطالعهخواهيم اين موضوع را درماني مي
  

  مواد و روش کار
مقطعي است که بر روي -اين مطالعه، يک مطالعه توصيفي

 -مختلف تحصيلي (فناوري اطالعات سالمت يهارشتهدانشجويان 
اتاق عمل) در دانشگاه  -هوشبري -راديولوژي -علوم آزمايشگاهي

علوم پزشکي اروميه انجام شد. جامعه آماري مطالعه را دانشجويان 
دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه تشکيل داد. 

ل در دانشکده معيارهاي ورود به مطالعه عبارت از اشتغال به تحصي
پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در زمان مطالعه و موافقت 
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براي شرکت در مطالعه بود. همچنين تکميل ناقص پرسشنامه 
تصادفي  يريگنمونهاز روش معيار خروج در نظر گرفته شد.  عنوانبه

اي متناسب با تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل در کليه طبقه
اطع تحصيلي در دانشکده پيراپزشکي استفاده شد. ابتدا ها و مقرشته

از دانشجويان  يفهرستبا همکاري اداره آموزش دانشکده پيراپزشکي، 
استفاده  يريگنمونهچهارچوب  عنوانبهتهيه و  مدنظر يهارشته

جداگانه تقسيم شدند. در  يهاطبقهبه  هارشتهگرديد. هر يک از 
شدند. ها تقسيم هاي تحصيلي به زير طبقهداخل هر رشته نيز، ترم

متناسب با آن، تعدادي  يهاطبقهسپس، از هر يک از طبقات و زير 
ها دانشجو به روش تصادفي ساده انتخاب گرديد. ابزار گردآوري داده

ول شامل استاندارد و ساختارمند بود. بخش ا يدوقسمت پرسشنامه
سن، جنسيت، ترم،  در موردجمعيت شناختي و تحصيلي  يسؤاالت

 سؤاالتو بخش دوم آن شامل  تأهلنام رشته تحصيلي و وضعيت 
 صورتبهها پرسشنامهمربوط به اهداف اصلي موضوع تحقيق بود. 

هاي اجتماعي لينک از طريق شبکه صورتبهمجازي طراحي شدند و 
در  سؤاالتاين  پزشکي توزيع گرديد.بين دانشجويان دانشکده پيرا

تفاوت ، بي۱مخالفم برابر  کامًالشامل  ييتاسهيک مقياس ليکرت 
 پرسشنامه استاندارددر نظر گرفته شد.  ۳موافقم برابر  کامًالو  ۲برابر 

با روش بازآزمايي  و براي پايايي آن دشدهييتأ قبًالکه روايي آن ) ۲۴(
دانشجو پرسشنامه داده شد و ضريب پايايي  ١٠به فاصله دو هفته به 

ها از آمار داده ليوتحلهيتجزبراي  گرديد.محاسبه  پرسشنامه
 t يهاآزمونتوصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و از 

وابسته  يارهيمتغبراي بررسي ارتباط بين  ANOVAمستقل و 
 - ۱۶SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده ليوتحلهيتجزاستفاده شد. 

  انجام شد.
 
  

  يافته ها
نفر در مطالعه شرکت کردند. ميانگين سن  ۲۴۲ درمجموع

 ۶۶,۹نفر ( ۱۶۲سال بود. دانشجويان دختر  ۲۳,۴۳کنندگان شرکت

) بودند. مشخصات درصد ۳۳,۱نفر ( ۸۰جويان پسر ) و دانشدرصد
آورده شده  ۱دانشجويان در جدول  يهايژگيودموگرافيکي و ساير 

 ۵۴از  ۳۴/۴۲است. ميانگين نمره عالقه دانشجويان به رشته خود 
) به رشته تحصيلي خود عالقه درصد ۷۳,۶بود. اکثر دانشجويان (

 “جايگاه رشته در جامعه“هاي پرسشنامه داشتند. در ميان ساير گويه
آگاهي کامل رشته “گويه با  کهيدرحاليکي از عوامل تأثيرگذار بود، 

). ميزان ۲ترين نقش را داشت (جدول ضعيف “خود را انتخاب کردم
با هم  )P=0.320(عالقه به رشته تحصيلي در افراد متأهل و مجرد 

نيز  )P=0.233(و همچنين جنسيت  نداشتند يداريمعنتفاوت 
). بين ۱تأثير در ميزان عالقه دانشجويان به رشته نداشت (جدول 

و انتقالي يا مهماني  )P<0.001(و رشته تحصيلي  )P=0.001(سن 
با نمره عالقه به رشته تحصيلي  )P=0.004(بودن يا نبودن دانشجو 

نمرات عالقه  کهيطوربهآماري تفاوت معنادار مشاهده شد.  ازلحاظ
بود. همچنين عالقه  ترکم نسبتًادر دانشجويان با سن باالتر، 

هاي دانشجويان به تفکيک رشته مربوطه در ميان ساير رشته
) بيشترين عالقه، رشته ۴۵,۱۲پيراپزشکي، رشته هوشبري نمره (
) کمترين عالقه و ساير ۳۸,۷۶فناوري اطالعات سالمت نمره (

) را کسب ۴۰,۱۵يشگاهي و اتاق عمل نمره (ها نظير علوم آزمارشته
کردند که ميزان عالقه دانشجويان آن دو رشته در يک سطح بود. 

عالقه  )P=0.004(ها آمده بودند دانشجوياني که از ساير دانشگاه
بيشتري به نسبت دانشجويان قبولي خود آن دانشگاه داشتند. 

رم با ميزان همچنين تفاوت معناداري هم در ميان دانشجويان هر ت
نتايج مطالعه به رشته خود وجود نداشت.  هاآن )P=0.111(عالقه 

بين  )P=0.563( يداريمعنهمچنين نشان داد که تفاوت 
دانشجويان خوابگاهي و دانشجويان که در منزل خود ساکن هستند 

ميزان عالقه به رشته تحصيلي خود وجود نداشت. که براي  ازلحاظ
. همچنين )P=0.054(يا شهر نيز صادق بود سکونت در روستا  ريمتغ

نيز معلوم شد که رغبت دانشجويان  آمدهدستبهدر پايان گزارشات 
به  هاآنهيچ ارتباطي با ميزان عالقه  )P=0.959(به ادامه تحصيل 

  ).۱رشته تحصيلي خود ندارد (جدول 
  

  فردي يهايژگيو برحسب تحصيلي رشته به عالقه نمرات مقايسه و دانشجويان فردي مشخصات :)۱( جدول

  درصد)تعداد (  رهايمتغ
 -ميزان عالقه به رشته

ميانگين (انحراف 
  معيار)

  يداريمعنسطح  F) يا T(آماره 
سطح اطمينان براي  %٩٥

  ميانگين

    ٠,٠٠١  ٣,٣٥٣      سن
٢٠  
٢١ 

٢٢ 

)٢) ٠,٨  
)٢٦)١٠,٧  
)٤٤)١٨,٢ 

)٥١,٥٠)٣,٥٣٦  
)٤٥,٠٨)٥,١٦١ 

)٤٣,٨٦)٦,٠٩٨  
    

)١٩,٧٣-٨٣,٢٧( 

)٤٢,٩٩-٤٧,١٦( 

)٤٢,٠١-٤٥,٧٢( 
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٢٣ 

٢٤ 

٢٥ 

٢٦ 

٢٧ 

٢٨  

)٦٨)٢٨,١  
)٣٥)١٤,٥ 

)٣٧)١٥,٣ 

)٢٤)٩,٩ 

)٤)١,٧ 

)٢)٠,٨  

)٤٢,٨٧)٥,١٧٤  
)٤١,١١)٦,٠٩١  
)٤٠,٧٨)٦,٩٠١  
)٣٨,٩٢)٨,٨٨٠  
)٤٤,٠٠)٧,٥٢٨  
)٣٤,٥٠)٣,٥٣٦  

)٤١,٦٢-٤٤,١٢( 

)٣٩,٠٢-٤٣,٢١( 

)٣٨,٤٨-٤٣,٠٨( 

)٣٥,١٧-٤٢,٦٧( 

)٣٢,٠٢-٥٥,٩٨( 

)٢,٧٣-٦٦,٢٧(  
    ٠,٢٣٣  ١,٤٣٠      جنسيت

  مرد
  زن
  

)٨٠)٣٣,١ 

)١٦٢)٦٦,٩  

)٤٣,٠٥)٧,٠١٩ 

)٤١,٩٩)٦,١٧٢  
  

    
)٤١,٤٩-٤٤,٦١( 

)٤١,٠٤-٤٢,٩٥(  

    ٠,٣٢٠  ٠,٩٩٥      وضعيت تأهل
  مجرد

  متأهل
  

)٢١٦)٨٩,٣ 

)٢٦)١٠,٧  

)٤٢,٢٠)٦,٤٦٩ 

)٤١,٩٩)٦,٤٧٠ 

  
    

)٤١,٣٣-٤٣,٠٧(  
)٤٠,٩٣-٤٦,١٥(  

    ٠,١١١  ٢,٠٢٨      ترم تحصيلي
٢  
٤  
٦  
٨  
  

)٦٥)٢٦,٩ 

)٤٥)١٨,٦ 

)٦٢)٢٥,٦ 

)٧٠)٢٨,٩  

)٤٢,٩٤)٥,٧٩٦ 

)٤٣,٤٠)٥,٩٣٧ 

)٤٢,٧١)٥,٩٠٧ 

)٤٠,٧٩)٧,٦١٧ 

  

    

)٤١,٥٠-٤٤,٣٧(  
)٤١,٦٢-٤٥,١٨( 

)٤١,٢١-٤٤,٢١( 

)٤١,٢١-٤٤,٢١(  

    ٠,٠٠٠  ٨,٣٠٦      رشته تحصيلي

  فناوري اطالعات سالمت
  هوشبري

  علوم آزمايشگاهي
  اتاق عمل
  راديولوژي

)٣٤)١٤,٠  
)٥٠)٢٠,٧ 

)٥٣)٢١,٩ 

)٥٢)٢١,٥ 

)٥٣)٢١,٩  

)٣٨,٧٦)٦,٨٠٠ 

)٤٥,١٢)٥,١٨٩ 

)٤٠,١٥)٧,٠٨٨ 

)٤٠,١٥)٥,٣٨٦  
)٤٢,٤٧)٦,٠٥٦  

  

    

)٣٦,٣٩-٤١,١٤( 

)٤٣,٦٥-٤٦,٥٩( 

)٣٨,٢٠-٤٢,١٠( 

)٤٢,٦٢-٤٥,٦١( 

)٤٠,٨٠-٤٤,١٤(  

    ٠,٥٦٣  ٠,٣٣٥      خوابگاهي يا بومي

  خوابگاه
  خانه

)١٧٣)٧١,٥ 

)٦٩)٢٨,٥  

)٤٢,١٩)٦,٥٤٢ 

)٤٢,٧٢)٦,٣١٣ 

  
    

)٤١,٢١-٤٣,١٧( 

)٤١,٢١-٤٤,٢٤(  

    ٠,٠٥٤  ٣,٧٦٠      محل سکونت

  شهر
  روستا

)٢١٦)٨٩,٣ 

)٢٦)١٠,٧  
)٤٢,٠٦)٦,٥٠٤ 

)٤٤,٦٥)٥,٧٧٥  
    

)٤١,١٩-٤٢,٩٤( 

)٤٢,٣٢-٤٦,٩٩( 

  
    ٠,٠٠٤  ٨,٣٩٢      انتقالي، مهمان

  بله
  خير

)٣٥)١٤,٥ 

)٢٠٧)٨٥,٥  
)٤٥,٢٣)٦,١٥٥ 

)٤١,٨٦)٦,٤٠٧  
    

)٤٣,١١-٤٧,٣٤( 

)٤٠,٩٨-٤٢,٧٣( 

  
    ٠,٩٥٩  ٠,٠٠٣      ادامه تحصيل
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  بله
  خير

)١٦٨)٦٩,٤  
)٧٤)٣٠,٦  

)٤٢,٣٦)٦,٣٧٧ 

)٤٢,٣١)٦,٧١٧  
    

)٤١,٣٩-٤٣,٣٣( 

)٤٠,٧٥-٤٣,٨٧(  
  

  تحصيلي رشته به عالقه به مربوط هايگويه فراواني توزيع: )۲(جدول 
  موافقم کامًال  

  درصد)تعداد (
  مطمئن نيستم

  درصد)تعداد (
  مخالفم کامًال

  درصد)تعداد (
انحراف ميانگين (

  معيار)
  ٢,٥٧)٠,٧٦٠(  ١٧٨)٧٣,٦(  ٢٤)٩,٩(  ٤٠)١٦,٥(  به رشته تحصيلي خود عالقه دارم

  ٢,١٣)٠,٨٨٣(  ١١٢)٤٦,٣(  ٥٠)٢٠,٧(  ٨٠)٣٣,١(  .با آگاهي کامل، رشته تحصيلي خود را انتخاب نمودم
ب شرکت مجدد در کنکور دوباره همين رشته را انتخا در صورت

  .مينمايم
)٢,٠٠)٠,٨٧٦(  ٩٣)٣٨,٤(  ٥٧)٢٣,٦(  ٩٢)٣٨,٠  

نا در دوره دبيرستان قبل از شرکت در کنکور با اين رشته آش
  شدم.

)١,٩٢)٠,٩٣٤(  ٩٦)٣٩,٧(  ٣٠)١٢,٤(  ١١٦)٤٧,٩  

 کار سختي دانشکده، هايهاين رشته در مقايسه با ساير رشت
  .دارد بيشتري

)٢,٤٩)٠,٨٠١(  ١٦٦)٦٨,٦(  ٢٩)١٢,٠(  ٤٧)١٩,٤  

  ٢,٣٨)٠,٨٣٣(  ١٤٨)٦١,٢(  ٣٩)١٦,١(  ٥٥)٢٢,٧(  جامعه ديد خوبي نسبت به اين رشته دارد.
 باليني اين يهاتيفعالتئوري و  يهاآموختهبه نظر من ميان 

  رشته تناسبي وجود ندارد.
)٢,٣٥)٠,٨٦٧(  ١٤٨)٦١,٢(  ٣١)١٢,٨(  ٦٣)٢٦,٠  

  ٢,٣٣)٠,٨٨٨(  ١٤٩)٦١,٦(  ٢٥)١٠,٣(  ٦٨)٢٨,١(  امکان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر اين رشته، کم است.
  ٢,٨٠)٠,٥٠٣(  ٢٠٤)٨٤,٣(  ٣٣)١٣,٦(  ١١)٤,٥(  توانايي کسب دانش کافي را در اين رشته دارم.

رود به نسبت به اين رشته در مقايسه با زمان بدو و اميفعلنگرش 
  دانشگاه بهتر شده است.

)٢,٣٠)٠,٨٨١(  ١٤١)٥٨,٣(  ٣٣)١٣,٦(  ٦٨)٢٨,١  

کم  هارشتهنيروي انساني متخصص در اين رشته نسبت به ساير 
  است.

)٢,٤٦)٠,٧٨٤(  ١٥٥)٦٤,٠(  ٤٣)١٧,٨(  ٤٤)١٨,٢  

اين  يعلمئتيهبين افزايش تعداد دانشجو و افزايش اعضاي 
  رشته تناسبي وجود ندارد.

)٢,٥٠)٠,٧٣٠(  ١٥٦)٦٤,٥(  ٥٢)٢١,٥(  ٣٤)١٤,٠  

  ٢,٢٣)٠,٩٢٧(  ١٣٨)٥٧,٠(  ٢٢)٩,١(  ٨٢)٣٣,٩(  .ستين روزبهاطالعات مربيان من در اين رشته 
  ٢,٣٤)٠٨٧٩(  ١٤٨)٦١,٢(  ٢٨)١١,٦(  ٦٦)٢٧,٣(  ٠کند يمروحي ارضا  ازنظررشته من مرا 

که نگرش خوبي نسبت  شوديمنبود منابع درسي مشخص، باعث 
  نداشته باشم. امرشتهبه 

)٢,٣١)٠,٨٩١(  ١٤٤)٥٩,٥(  ٢٨)١١,٦(  ٧٠)٢٨,٩  

  ٢,٤٠)٠,٨٢٦(  ١٥١)٦٢,٤(  ٣٨)١٥,٧(  ٥٣)٢١,٩(  اين رشته از بازار کار مناسبي برخوردار است.
  ٢,٠٥)٠,٩٤٥(  ١١٤)٤٧,١(  ٢٦)١٠,٧(  ١٠٢)٤٢,١(  ودم.نمفقط براي ادامه تحصيل در دانشگاه اين رشته را انتخاب 

م جايگاه شغلي اين رشته در ايران، نسبت به ساير کشورها ک
  .است

)٢,٧٦)٠,٥٦٧(  ٢٠٢)٨٣,٥(  ٢٣)٩,٥(  ١٧)٧,٠  

  
  يريگ يجهبحث و نت

دانشجويان رشته  دوسومبر اساس نتايج مطالعه حاضر، بيش از 
به رشته  هاآنخود را با آگاهي انتخاب نموده بودند و ميزان عالقه 

تحصيلي خود نيز در سطح مطلوبي بود که ميانگين نمره عالقه به 
. البته ميزان عالقه در بين دهديماين مطلب را نشان  ۴۲,۳۴رشته 

بيشترين نمرات عالقه مربوط به دانشجويان  ها متفاوت بود.رشته
ترين عالقه مربوط به دانشجويان رشته فناوري هوشبري و کم رشته

اطالعات سالمت بود. دو رشته علوم آزمايشگاهي و اتاق عمل به يک 
هاي اندازه عالقه خود را نسبت به رشته خود اعالم نمودند. يافته

و با عالقه به رشته تحصيلي  مطالعه حاضر در زمينه انتخاب آگاهانه
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). اين ۳۰-۲۵ ،۲۳خواني دارد (با نتايج برخي از مطالعات گذشته هم
اي خالف آن گزارش اي ديگر نتيجهاست که در مطالعه يدر حال

). در مطالعه حاضر ارتباط معکوسي بين عالقه به ۳۱شده است (
رشته با سن دانشجويان مشاهده گرديد. در دانشجويان با سن باالتر، 

تر بود. اين يافته امکان دارد ناشي نمرات عالقه به رشته تحصيلي، کم
با سنين باالتر، بيشتر با شرايط حرفه در از آن باشد که دانشجويان 

تأثيرگذار باشد.  هاآنتواند بر عالقه جامعه آشنا هستند و اين امر مي
). ۳۳ ،۳۲باشد (اين يافته با نتايج برخي از مطالعات قبلي يکسان مي

همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد که وضعيت تأهل ارتباط 
ن ندارد که در دو مطالعه ديگر نيز معناداري با ميزان عالقه دانشجويا

). اين درحالي است که ۳۵ ،۳۴اين نتايج نشان داده شده است (
مطالعه  يهاافتهيبرخي مطالعات ديگر در اين زمينه با  يهاافتهي

نيز که بيشترين ميزان  يهايگو). ۳۸-۳۶حاضر همخواني ندارند (
تان قبل از مخالفت را به خود اختصاص داد، گويه (در دوره دبيرس

شرکت در کنکور با اين رشته آشنا شدم) بود. اين يافته همانند نتايج 
دهد ميزان آگاهي مطالعات قبلي انجام شده است که نشان مي

تر از هاي دانشگاهي پايينداوطلبان مجاز به انتخاب رشته از رشته
). همچنين بايد خاطرنشان کرد که به ۳۹ ،۲۵حد متوسط است (

قابتي موجود در زمان انتخاب رشته، منابع اطالعاتي علت شرايط ر
 هرحالبهگيرند. زيادي پيش روي داوطلبان آزمون سراسري قرار مي

توانند اطالعات سطحي و نادرست نمي ارائهبسياري از اين منابع با 
). بنابراين ۲۰نمايند ( يمؤثرهاي داوطلبان کنکور کمک در انتخاب

يان به رشته تحصيلي و کاهش انصراف بهبود ديد دانشجو منظوربه
هاي ريزياز تحصيل آنان نياز است که قبل از ورود به دانشگاه، برنامه

هاي دانشگاهي صورت گيرد. در اين بيشتري براي معرفي رشته
 ها در زمينه عالقه دانشجويان به رشتهمطالعه يکي از مؤثرترين گويه

هاي ساير ، که با يافتهتحصيلي، گويه (جايگاه رشته در جامعه) بود
  ).۴۰ ،۲۴ ،۲۳داشت ( يخوانهممطالعات ديگر نيز 

در اين مطالعه، اکثر دانشجويان رشته تحصيلي خود را با عالقه 
 نسبتًاانتخاب کرده بودند. ميزان عالقه در دانشجويان با سن باالتر، 

 نمرات عالقه هم مربوط به دانشجويان رشته نيشتريبکمتر بود. 
هاي علوم آزمايشگاهي و اتاق عمل و در آخر هوشبري و سپس رشته

رشته فناوري اطالعات سالمت بود که کمترين نمره را در بين ساير 
اکثر  نکهيباوجودابه خود اختصاص داد. اين مطالعه  هارشته
ر يک دانشکده از هاي پيراپزشکي را در برگرفته اما فقط درشته

ممکن است  رونيازادانشگاه علوم پزشکي اروميه انجام شده است 
نباشد. با توجه به تأثير عالقه  ميتعمقابلها آن به ديگر دانشگاه جينتا

به رشته تحصيلي بر انگيزه و عملکرد تحصيلي دانشجويان و نيز بر 
ي را براي هايدر بالين، الزم است تا مسئوالن برنامه هاآنعملکرد 

هاي مختلف علوم بهبود بازار کار و جايگاه مادي و معنوي رشته
  پزشکي انجام دهند.

  
  يتشکر و قدردان
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Abstract 
Background & Aims: The level of satisfaction of paramedical students of the University of Medical 
Sciences and its impact on the society, health, and health care system leads to bring up a highly efficient 
workforce and greater productivity. The aim of this study was to evaluate the satisfaction of paramedical 
students of Urmia University of Medical Sciences with their field of study and the factors affecting it in 
2019. 
Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 242 students from 
different fields of study in the paramedical faculty of Urmia University of Medical Sciences. The data 
collection tool was a standard and structured questionnaire that consisted of two parts. Data were 
analyzed using descriptive statistics, t-test and analysis of variance. 
Results: The average score of students' interest in their field was 42.34 out of 54 points. Most students 
(73.6%) were interested in their field of study. There was a significant difference between age, field, 
transfer with the interest in the field. Among the other items of the questionnaire, “the position of the 
field in society” was one of the influential factors, while the item “I chose my field with full knowledge” 
had the weakest role. 
Conclusion: Interest scores were relatively lower in older students. Among other paramedical 
disciplines, health information technology students showed the least interest. Due to the effect of interest 
in the field of study on students' motivation, academic performance, snd their performance in the clinic, 
it is necessary for officials to develop programs to Improve the labor market and the material and 
spiritual status of various fields of medical sciences. 
Keywords: Satisfaction, Students, Field of Study, Health Information Technology, Radiology, 
Laboratory Science, Operating Room 
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