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 25/5/95، پذیرش: 24/5/95، اصالح: 28/5/94 دریافت:

 
 خالصه

انـات مناسـب،   شناخت عوامل موثر بر نگرش دانشجویان بهداشت محیط از جمله ضرورت هایی است که می تواند در تدوین مقـررات، فـراهم نمـودن امک    سابقه و هدف:
رسی نگرش دانشـجویان رشـته   برنامه ریزي موفق براي تربیت نیروهاي بهداشتی حاذق و توانمند و ایجاد محیطی پرشور در دانشکده موثر باشد. لذا هدف از این پژوهش، بر

 بهداشت محیط و حرفه اي نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.
در دو رشـته   1393-94نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت مشغول به تحصیل در نیمسـال اول سـال تحصـیلی     100در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد  اد و روشها:مو

سوال بـا مقیـاس طیفـی     17کا، حاوي بهداشت محیط و حرفه اي به طور سرشماري انتخاب شدند. روش گردآوري داده ها با استفاده از پرسشنامه دانشگاه مینه سوتاي آمری
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS-16لیکرت بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 

   8/52±1/8و در دانشجویان رشته بهداشت حرفه اي،  5/52±86/9میانگین و انحراف معیار نمره نگرش به آینده شغلی، در دانشجویان رشته بهداشت محیط،  یافته ها:
) بیشتر می باشد و همچنین حداقل و حداکثر نمره نگرش، در دانشجویان 51می باشد. نمره نگرش نسبت به آینده شغلی دانشجویان مورد مطالعه از میانگین نمره قابل قبول(

 می باشد. 70و   41و در دانشجویان بهداشت حرفه اي به ترتیب  71و   26بهداشت محیط به ترتیب 
رشته بهداشت محیط و  دانشجویان پذیرش ظرفیت داشتند. تعدیل مثبتی نگرش خود شغلی آینده و تحصیلی رشته به نسبت دانشجویان نتایج، به توجه با نتیجه گیري:

 از و حمایت ورهمشا سراسري و ارایه آزمون در شرکت از قبل دانشگاهی تحصیلی هاي رشته با آموزان دانش کاملتر آشنایی نیروي انسانی، مناسب توزیع حرفه اي،
 .شود واقع مفید آنها نگرش بهبود در تواند می شغلی آینده و تحصیلی رشته توجیه در دانشجویان

 نگرش دانشجویان، بهداشت محیط و حرفه اي، رشته تحصیلی و آینده شغلی، اردبیل. واژه هاي کلیدي:   
 

 عبداله درگاهی مسئول مقاله:نویسنده  *
 E mail: a.dargahi29@yahoo.com                                                    64320000ا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تلفن: خیابان امام خمینی، مرکز توسعه پژوهش، بیمارستان سینآدرس: 

 مقدمه
 جایگاهی اجتماع یمفهوم روانشناس ممتازترین به عنوان نگرش مطالعه امروزه

 نیازمند هدف بهن رسید و کار هر در موفقیت. )1ها دارد( پژوهش میان در ویژه اي
 ترکیب شناخت ها، کلی طور به. می باشد هدف یا عمل آن به نگرش مثبت نوعی

 به نسبت شخص نگرش را یک مساله به نسبت عمل براي آمادگی و احساس ها
 کننده خسته کار ادامه نباشد، عالقمند خود لشغ به اگر فردي. می گویند مساله آن

 انگیزش آینده شغلی، به نسبت مثبت نگرش ).2بود( خواهدن ممک غیر و حتی

  ).3شد( خواهد شغلی موفقیت موجب نیز آن و داشت واهدهمراه خبه  را شغلی
 

متقابلی  رابطه شغلی موفقیت و شغلی انگیزش بین گفت توان جهت، می بدین
 شغلی رضایت د. شو حاصل می متعددي عوامل اثر بر شغلی رضایت ).4دارد( وجود

 چون: شرایط عواملی زاییده است، به شغلش نسبت فرد مثبت احساس نوعی که
فرهنگی  عوامل تأثیر و کار محیط بر حاکم روابط شغل، نظام سازمانی کار، محیط

 از که است روانی احساس شغلی رضایت گرفت نتیجه توان می است. بنابراین،
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 و همکاران حامد رضاخانی مقدم؛ نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی 

آگاهی از چگونگی نگرش هم براي پیش بینی ). 4گردد( می متأثر اجتماعی عوامل
رفتارهاي اجتماعی و هم براي تفسیر پس از وقوع آن می تواند مفید باشد. از آنجا 
که دانشگاه ها منشا تحوالت جامعه در عرصه هاي مختلف بوده است و 

ده پیکره اصلی سازمان ها و دانشجویان به عنوان ارکان اصلی دانشگاه در آین
ارگان هاي مختلف جامعه را تشکیل می دهند بدیهی است که با توجه به اهمیت 

هاي بهداشتی، دانستن نگرش دانشجویان این رشته به آینده شغلی آنها از  رشته
 ).5اهمیت خاصی برخوردار است(

شناخت عوامل موثر بر نگرش دانشجویان بهداشت محیط از جمله ضرورت 
ایی است که می تواند در تدوین مقررات، فراهم نمودن امکانات مناسب، برنامه ه

ریزي موفق براي تربیت نیروهاي بهداشتی حاذق و توانمند و ایجاد محیطی پرشور 
) نداشتن آگاهی و عالقه به رشته تحصیلی موجب بوجود 6در دانشکده موثر باشد(

شود و عواقب سوء  ها و انتظارات میآمدن عدم تطابق بین آینده شغل افراد با نیاز
). ایجاد 7ناشی از این مسئله متوجه نظام آموزشی و سیستم سالمت می گردد(

سرخوردگی و بروز احساس عدم امنیت شغلی در دانش آموختگان رشته هاي 
بهداشتی و درمانی، که در آنها بکارگیري و وجود نیروهاي متخصص از اهمیت 

تواند منجر به هدر رفتن سرمایه هاي مادي و معنوي ویژه اي برخوردار است می 
شته ن رنشجویاش داکه نگرن داد نشاران همکاي و صمدت ). نتایج تحقیقا8شود(
پایین د شغلی خوه یندآنسبت به ان پزشکی همدم علوه نشگاداشت محیط ابهد

از آنجاییکه دانشجویان نیروي انسانی آینده جامعه می باشند لذا شناخت  ).9ست(ا
مسائل و مشکالت آنان به منظور برنامه ریزي در رفع آنها جزء وظایف اساسی 
نظام اموزشی است، لذا هدف از این پژوهش، بررسی نگرش دانشجویان رشته 
بهداشت محیط و حرفه اي نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در دانشگاه 

 می باشد. 1393علوم پزشکی اردبیل در سال 
 
 

 مواد و روشها
نفر  125بر روي  1393ن مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده که در سال ای

از دانشجویان رشته هاي بهداشت محیط و حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
انجام گردید نمونه گیري از طریق سرشماري انجام شد. پرسشنامه پس از برگزاري 

پرسشنامه توزیع  125ت از جلسات توجیهی به افراد مذکور ارائه گردید و در نهای
نفر از دانشجویان پرسشنامه ها را تکمیل نموده و برگشت دادند. از این  100شده 

نفر  8نفر بهداشت محیط و  7نفر دختر( 15نفر که به پرسشنامه پاسخ ندادند  25
نفر بهداشت حرفه  4نفر بهداشت محیط و  6نفر پسر( 10بهداشت حرفه اي) و 

وهش، پرسشنامه مورد استفاده در دانشگاه مینه سوتاي آمریکا اي) بودند. ابزار پژ
)، که توسط پژوهشگران این مطالعه ترجمه و به تأیید رسید و شامل دو 10بود(

بخش اطالعات فردي و سواالت نگرش دانشجویان بهداشت محیط و حرفه اي 
ع در سوال) بود. پرسشنامه قبل از توزی 17نسبت به آینده شغلی و رشته تحصیلی(

اختیار متخصصان رشته هاي بهداشت محیط، حرفه اي و ارگونومی قرار گرفت و 
از حیث روایی صوري و محتوا تأیید گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از 

 سواالت نگرش، ) بدست آمد. برايα=86/0فرمول ضریب آلفاي کرونباخ(
 1بندي  درجه معیار و یکرتطیف ل از استفاده با گویه یا عبارت هر به امتیازدهی

گرفت. بر این اساس نمره  براي درجات کامال مخالفم تا کامال موافقم انجام 5تا 
نمایانگر حداکثر گرایش مثبت به آینده شغلی  85نشانگر حداقل گرایش و نمره  17

 و شغلی آینده به نسبت دانشجویان نگرش ارزیابی وضعیت براي محسوب گردید.
 بود، 51 که نمره آزمون میانگین با دانشجویان نمرات گینمیان رشته تحصیلی

 بیشتر نمرات و منفی نگرش به عنوان 51 از تر کم نمرات گردید. سپس مقایسه
 رشته تحصیلی به مربوط شد. سؤاالت گرفته نظر در نگرش مثبت عنوان به آن از
 نحرافا و میانگین نظیر آماري توصیفی نهاي آزمو با فراوانی توزیع صورت به

بهداشت  رشته دو مذکر، و مؤنث جنس دو نمرات مقایسه میانگین براي و معیار
-SPSSي دو نرم افزار کاو  t-testي هانمواي از آز حرفه بهداشت و محیط

 ده شد.ستفاا 16
 
 

 یافته ها
نفر  33پرسشنامه تکمیل شد. از مجموع افراد شرکت کننده  100مجموع  در

%) در رشته بهداشت 68نفر ( 68زن بودند. و همچنین %) 67نفر ( 67%) مرد و 33(
%) در رشته بهداشت حرفه اي مشغول به تحصیل بودند. در 32نفر ( 32محیط و 

رابطه با ارتباط تأهل با نگرش دانشجویان بهداشت محیط و حرفه اي به آینده 
متأهل بدست آمد. همچنین از نظر سکونت،  %8/18مجرد و  %2/80شغلی خود 

استیجاري  %9/6منزل شخصی و  %8/15منزل پدري،  %7/26خوابگاهی،  5/49%
از دانشجویان بهداشت  %2/53از دانشجویان بهداشت محیط و  %6/68بودند. 

حرفه اي معتقد بودند که این رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري از ارزش 
 %7/43 دانشجویان بهداشت محیط و %3/37بیشتري برخوردار خواهد شد. 

دانشجویان بهداشت حرفه اي از انتخاب رشته کامالً راضی یا راضی بودند. 
دانشجویان بهداشت حرفه  %9/46دانشجویان بهداشت محیط و  %7/59همچنین 

اي معتقد بودند که دروس ارائه شده با نیازهاي فردي و انتظارات دانشجویان 
آینده شغلی، در  متناسب نمی باشد. میانگین و انحراف معیار نمره نگرش به

و در دانشجویان رشته بهداشت   5/52±86/9دانشجویان رشته بهداشت محیط، 
میانگین نمره  51می باشد. با توجه به نمره میانگین آزمون   8/52±1/8حرفه اي، 

نگرش نسبت به آینده شغلی دانشجویان مورد مطالعه از میانگین نمره قابل قبول 
و حداکثر نمره نگرش، در دانشجویان بهداشت  بیشتر می باشد و همچنین حداقل

 70و   41و در دانشجویان بهداشت حرفه اي به ترتیب  71و   26محیط به ترتیب 
ه یندآنها به ش آشته با نگردو رین ن انشجویاداجنسیت ط تباارسی ربرمی باشد. 
ن نشجویاش دانگرر معیااف نحرو امشخص ساخت که میانگین د شغلی خو

د. در بو 21/53±2/8بین خانمهاو در  51± 9/12بر با ابردان مردر شت محیط ابهد
ه یندآبه ش نگرر معیااف نحرو امیانگین اي شت حرفهاشته بهدن رنشجویارد دامو

بدست آمد. نتایج  2/53±2/7نشجوان داختردبین و در  2/52± 7/9دان مردر شغلی
وم پزشکی حاصل از نگرش دانشجویان بهداشت محیط و حرفه اي دانشگاه عل

دانشجویان  %6/37و  %7/56اردبیل نسبت به آینده شغلی نشان داد که به ترتیب 
با کار کردن در زمینه بهداشت محیط و حرفه اي کامال موافق و موافق بودند و به 

دانشجویان با کار کردن در زمینه بهداشت محیط و  %8/18و  %5/7ترتیب تنها 
% 2/53دانشجویان بهداشت محیط و  %3/55حرفه اي کامال مخالف بودند. 

دانشجویان بهداشت حرفه اي در پاسخ به این سوال که نسبت به بازار کار در این 
دانشجویان بهداشت  %8/35رشته نگرانی ندارم کامال مخالف و مخالف بودند و 

دانشجویان بهداشت حرفه اي در خصوص وضعیت اشتغال در  %8/43محیط و 
شت اشته بهدربه ش نگرو جنس بین ط تبانظري نداشتند. ار این رشتهمقاطع پایینتر 
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 ارائه شده است. 1). سایر یافته هاي این تحقیق در جدول p=74/0د(نبودار معنااي هم شت حرفهاشته بهدط در رتباارین )، همچنین اp=418/0دار نبود(محیط معنا
نسبت ش نگررد مواردبیل در پزشکی م علوه نشگااي داحرفهو محیط  شتابهدي شتههان رنشجویاي داپاسخهادرصد) نی(اوایع فرز. تو1ول جد

 شغلیه یندو آشته تحصیلی ربه 

 سواالت
 کامالً مخالفم مخالفم ارمندي نظر فقمامو فقماکامالً مو

 محیط
احرفه
 ي

 محیط
احرفه
 ي

 محیط
احرفه
 ي

 محیط
احرفه
 ي

 محیط
احرفه
 ي

من ات نمرا یردم زکرب نتخاا راشته رین ا

 دادمیرا شته رین ش دراپذیرزه جاافقط 
20)29,9( 9)28,1( 18)26,9( 14)43,8( 12)17,9( 3)9,4( 12)17,9( 3)9,4( 5)7,5( 3)9,4( 

 )15,6(5 )20,9(14 )12,5(4 )16,4(11 )28,1(9 )25,4(17 )40,6(13 )19,4(13 )3,1(1 )17,9(12 ضی هستمراشته رین ب انتخااز امن 
دیو فريهازبا نیاه ئه شداف دروس اراهدا

 ستامتناسب ن نشجویارات دانتظاا
3)4,5( 2)6,3( 13)19,4( 6)18,8( 11)16,4( 9)28,1( 25)37,3( 11)34,4( 15)22,4( 4)12,5( 

شته عالقه رین در اتحصیل از من پس 

 ده امکرا پیدام شتهرنسبت به ي بیشتر
11)16,4( 2)6,3( 17)25,4( 12)37,5( 13)19,4( 7)21,9( 13)19,4( 7)21,9( 13)19,4( 4)12,5( 

مقاطع باالتر در شته رین ابه نظر من 

 میکندا پیدي بیشترارزش 
22)32,8( 7)21,9( 24)35,8( 10)31,3( 10)14,9( 6)18,8( 5)7,5( 3)9,4( 6)9( 6)18,8( 

شتهها نظر ریگر ن دنشجویادابه نظرمن 

 ندام دارشتهرمناسبی نسبت به 
4)6( 3)9,4( 11)16,4( 6)18,8( 13)19,4( 9)28,1( 16)23,9( 8)25( 23)34,3( 6)18,8( 

 ندگیدر آن زکه اي به نظر من جامعه

ید مثبتی دشته رین امیکنم نسبت به 

 نددار

6)9( 1)3,1( 10)14,9( 7)21,9( 15)22,4( 9)28,1( 21)31,3( 8)25( 15)22,4( 7)21,9( 

ن نشجویاداشته باعث ترغیبرین اساتید ا

 ندشغلمناسب میشودن کرا پیداي بر
8)11,9( 4)12,5( 17)25,4( 8)25( 24)35,8( 7)21,9( 10)14,9( 12)37,5( 8)11,9( 1)3,1( 

ین ل در اشتغااحقوقی ي یاابه نظر من مز

 ستاشته مناسب ر
7)10,4( 2)6,3( 22)32,8( 10)31,3( 24)35,8( 12)37,5( 10)14,9( 5)15,6( 4)6( 3)9,4( 

نی اشته نگررین ر اکازار من نسبت به با

 ارمدن
9)13,4( 1)3,1( 4)6( 4)12,5( 17)25,4( 10)31,3( 17)25,4( 10)31,3( 20)29,9( 7)21,9( 

مقاطع اي برل شتغااضعیت و به نظر من 

 ستامقاطع باالتر از پایین تر بهتر 
6)9( 4)12,5( 10)14,9( 5)15,6( 24)35,8( 24)35,8( 10)14,9( 10)14,9( 17)25,4( 5)15,6( 

را شته رین اینه مدن در زکرر من کا

 دارمست دو
16)23,9( 6)18,8( 22)32,8( 6)18,8( 19)28,4( 9)28,1( 5)7,5( 5)15,6( 5)7,5( 6)18,8( 

در شناسی رمقطع کان ندراگذاز پس 

 همدمه تحصیل میادامقاطع باالتر 
20)29,9( 6)18,8( 18)26,9( 7)21,9( 13)19,4( 11)34,4( 8)11,9( 6)18,8( 8)11,9( 2)6,3( 

 )43,8(14 )37,3(25 )18,8(6 )23,9(16 )21,9(7 )14,9(10 )12,5(4 )16,4(11 )3,1(1 )7,5(5 ه امشته پذیرفته شدرین در اباهاً شتا
ده ستفااقابلدي و بررکاه ئه شددروس ارا

 هستندر محیط کادر 
2)3( 1)3,1( 15)22,4( 8)25( 10)14,9( 9)28,1( 20)29,9( 5)15,6( 20)29,9( 9)28,1( 

 ايبا محتوه ئه شددروس ارال سر فص

 ستاجامعه ي هازشی متناسب با نیازموآ
0)0( 0)0( 17)25,4( 9)28,1( 19)28,4( 10)31,3( 23)34,3( 9)28,1( 8)11,9( 4)12,5( 

 
 بحث و نتیجه گیري

 تحصیلی به رشته نسبت دانشجویان نگرش و مشکالت و مسائل شناخت
 آموزش نظام وظایف از وضعیت و بهبود آنها رفع در ریزي برنامه منظور به خود
کشور  آموزشی نظام کارایی بر نشانه اي دانشجویان که می باشد چرا کشور عالی

 افرادي سایر و نگرش شرایط از نمونه اي تواند می آنها نگرش و شرایط و هستند

یافته هاي  باشند. می آن تحصیل حال یا در داشته اشتغال نظر مورد رشته به که
 پژوهش نشان داد که اکثر دانشجویان شاغل به تحصیل مونث بوده که  حاصل از

 به نظر می رسد حاکی از میزان عالقه آنها نسبت به رشته تحصیلی در مقایسه با 
 
 

جنس مذکر و افزایش تعداد شرکت کنندگان زن در مقایسه با مردان در کنکور 
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لی و رشته انتخابی سراسري می باشد. به نظر می رسد که عالقه به رشته تحصی
تواند موجب پیشرفت و ارتقاي علمی دانشجویان و عدم عالقه آنها منجر به  می

همچنین نتایج مطالعه  ).11دلزدگی، ناامیدي و خستگی از ادامه تحصیل شود(
 رشته به نسبت مثبت نگرش داراي دانشجویان از درصد 61حاضر نشان داد که 

ده ترین دلیل نگرش مثبت به آینده شغلی عم .بودند خود شغلی آینده و تحصیلی
رشته بهداشت محیط و حرفه اي به ترتیب عالقه به فیلد کاري بهداشت محیط و 
حرفه اي، دریافت حقوق و دستمزد مناسب پس از اشتغال، ترغیب دانشجویان 
توسط اساتید براي ادامه تحصیل در این رشته اعالم شده بود و به نظر می رسد 

تواند زمینه افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان را فراهم نماید و با این عوامل می 
) ولی با پژوهش 9پژوهش انجام شده توسط صمدي و همکاران مطابقت ندارد(

)که 13) و مهرابیان و همکاران (12و همکاران(  Donnellyانجام شده توسط 
  اکثر دانشجویان از آینده شغلی شان رضایت داشتند مطابقت دارد.

 دانشـجویان  از درصـد  6/95 کـه  داد نشان همکاران و رجالی مطالعه تایجن
 خـود  تحصـیلی  رشـته  به نسبت مثبتی نگرش داراي اصفهان بهداشت دانشکده

 بـه  هـاي پرسشنامه در تفاوت علت به تواند می نتایج این در اختالف ).14(بودند
 دانشـگاه  دو در مطالعـه  انجام زمانی فاصله و مطالعه انجام براي شده گرفته کار

 افـت  بـه  نسـبت  دانشـجویان پزشـکی   اکثر داد نشان آمریکا در اي . مطالعهباشد
 در پـژوهش  یـک  همچنـین  ).10اند( نگران بوده پزشکی درآمد و اجتماعی وجهه

 داشـتند  اعتقـاد  پزشـکی  دانشـجویان  درصد 60 نشان داد 1990 سال در فرانسه
  ).16و  15ست(ا جامعه نیاز از بیش شده پزشکی تربیت نیروي

درصد از دانشجویان رشـته بهداشـت    8/59نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
درصد از دانشجویان بهداشت حرفه اي اعالم نمودند دروس این دو  7/43محیط و 

رشته تحصیلی و محتـواي آنهـا بـه گونـه اي اسـت کـه نیازهـاي شـغلی دانـش          
حقیقی که بین دانش آموختگان آموختگان را در محیط کار تأمین نمی کند. نتایج ت

بهداشت محیط شاغل در استان اصفهان انجام شد که دانش آموختگـان کـاردانی،   
نـوع فعالیـت را بـه عنـوان      26و  38، 31کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیـب  

فعالیت هاي شغلی خود عنوان کردند. همچنین محققین اعالم نمودند که سرفصل 
رد بازنگري و اصالح قـرار گرفتـه تـا بتوانـد نیازهـاي      دروس این رشته بایستی مو
بـر   ). که با یافته هاي پژوهش حاضر مطابقـت دارد. 17شغلی آنها را برآورده نماید(

 ٪7/43از دانشجویان رشته بهداشت محیط و  ٪3/37اساس یافته هاي این مطالعه 
. تنـوع  از دانشجویان رشته بهداشت حرفه اي از انتخاب این رشـته رضـایت دارنـد   

دروس بهداشت حرفه اي و نیز وجود صنایع و کارخانجات متنوع در سطح استان و 
جاذبه هاي آموزشی و پژوهشی زیادي که در ایـن صـنایع وجـود دارنـد، از دالیـل      

 نگرش بهتر دانشجویان این رشته می باشند.
 تحصیلی براساس یافته هاي این پژوهش نگرش دانشجویان نسبت به رشته

رشته  دانشجویان پذیرش ظرفیت غلی آنها مثبت ارزیابی می شود. تعدیلآینده ش و
 کاملتر آشنایی نیروي انسانی، مناسب توزیع بهداشت محیط و حرفه اي،

سراسري و  آزمون در شرکت از قبل دانشگاهی تحصیلی هاي رشته با آموزان دانش
 می شغلی دهآین و تحصیلی رشته توجیه در دانشجویان از و حمایت مشاوره ارایه
بنابراین برنامه ریزي جهت حل این  .شود واقع مفید آنها نگرش بهبود در تواند

مشکالت از مسایل مهم می باشد که باید توسط مسئولین ذیربط مورد بررسی قرار 
گیرد. برنامه ریزي کوتاه مدت و بلند مدت براي افزایش کارایی و بهره وري 

 ید صورت گیرد.صحیح از نیروهاي انسانی بهداشتی با
 

 
 تقدیر و تشکر 

نویسندگان بر خود الزم می دانند که از تمامی دانشجویانی که در این تحقیق 
 شرکت کرده اند تشکر و قدردانی بعمل آورند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Detection of the factors that influence environmental health students' attitudes 
could help us to set regulations, providing adequate facilities, training qualified and competent health workers and is 
effective to create a passionate environment in the College. The aim of this study was to evaluate the attitude of 
environmental health and occupational health students towards their education and career in Ardabil University of 
medical sciences. 
METHODS: In this cross-sectional study, 100 students were selected among environmental health and occupational 
health students enrolled in the first semester of the 2014-15. The Data were collected by using the questionnaire of 
University of Minnesota containing 17 questions with Likert scale. The Data were analyzed by using SPSS-16 
software. 
FINDINGS: The mean score of attitude towards future career in environmental health and occupational hygiene 
students was 52.5±9.86 and 52.8±8.1, respectively. The mean score of attitude towards future career in studied students 
was higher than that of the acceptable score. Moreover, minimum and maximum scores of the attitude in environmental 
heath students were 26 and 71, respectively, and these values for occupational hygiene students were 41 and 70, 
respectively. 
CONCLUSION: According to the results, students had a positive attitude towards their education and future career. 
Adjusted number of students accepted in the field of environmental health and occupational health, proper distribution 
of human resources, helping students to know more about academic disciplines before the entrance exam of universities 
and provide consultation and supporting them to clarify their education and job prospects can improve their attitudes. 
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