عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی پزشکی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران0000-0002-3789-1420 :ORCID .
 .2گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،آمار زیستی ،آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،علوم پزشکی ایران ،تهران  ،ایران.
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین؛ دوره هفتم؛ شماره دوم؛ تابستان 1400؛ صفحات .27-19

چکیده
هدف:

چگونگی انتخاب رشته تحصیلی جوانب مختلف زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان

کتابداری و اطالعرسانی پزشکی کشور میتواند به شفافیت این موضوع کمک کند.

روشها:

مطالعه حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و مقطعی که در سال  1398به انجام رسید .جامعهی پژوهش شامل همه دانشجویان مشغول

به تحصیل در رشته کتابداری و اطالعرسانی پزشکی بین سالهای  1394تا  1398در مقطع تحصیلی کارشناسی ،ارشد و دکتری بودند که از
طریق جدول مورگان تعداد  243نفر انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد بود .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای
تیمستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج پژوهش نشان داد از بین پنج مؤلفه "عالقه به رشته"" ،اشتغال ،درآمد و منزلت اجتماعی"" ،نقش خانواده و دوستان"" ،انگیزههای

شخصی و خدمت به جامعه" و "موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاه"؛ مؤلفه "موقعیت علمی و کادر علمی دانشگاه" بیشترین میانگین  3/35و
مؤلفه "نقش خانواده و دوستان" کمترین میانگین  2/17را داشتند.

نتیجهگیری:

از آنجایی که طبق نتایج ،اسم و موقعیت علمی دانشگاه در انتخاب رشته بیشترین تأثیر را داشت ،انتظار میرود مسئولین

دانشگاههای دولتی بستر الزم را برای رشد و شکوفایی علمی دانشجویان فراهم نمایند .همچنین توصیه میشود جهت آشنایی با رشته کتابداری و
اطالعرسانی پزشکی حتیاالمکان در سطح مدارس و رسانههای اجتماعی برنامههایی تدارک دیده شود تا دانشجویان با انگیزه و عالقه شخصی به
صورت هدفمند وارد این رشته شوند.
کلیدواژهها :انتخاب رشته ،دانشجویان ،کتابداری و اطالعرسانی پزشکی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1400/1/28 :

اصالح نهایی1400/3/4 :

پذیرش مقاله1400/4/20 :

ارجاع :ایازی رسول ،نعمتی انارکی لیال ،اکبری زهرا ،بلوچ حسنخانی محمدرضا .عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی پزشکی .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1400 .؛ (.19-27 :7)2

در نتیجه افت تحصیلی دانشجو شود [ .]1،2این عوامل موثر میتوانند

مقدمه:
انتخاب رشته تحصیلی یکی از مهمترین تصمیمهای افراد است .این

موقعیت اجتماعی مناسب ،داشتن مسئولیت در شغل ،عالقهمندی

انتخاب در صورتی که آگاهانه و به درستی انجام گیرد ،میتواند آینده

شخصی به علم و ارتباط بیشتر با مردم ،انگیزههای شخصی و خدمت به

شغلی چه بسا کیفیت زندگی فرد را تضمین نماید .حال اگر انتخاب رشته

جامعه ،عالقه به رشته ،موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاه ،اشتغال و

با عالقه ،استعداد و توانایی فرد در تعارض باشد ،اثرات دراز مدت و

درآمد مناسب و منزلت اجتماعی ،نقش خانواده و دوستان و یا هر چیز

نامطلوب روانی ،اجتماعی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت .انتخاب

دیگری باشد [.]3

ناآگاهانه و بدون توجه به عوامل تأثیرگذار میتواند تأثیرات مخربی

به هر تقدیر افراد با انگیزه و هدفی خاص دست به انتخاب میزنند و

همچون اتالف وقت ،انرژی و هزینه ،کاهش خودکارآمدی ،بیعالقهگی و

براساس همان انگیزه به مسیر خود ادامه میدهند .به عبارتی ،نیاز است

نویسنده مسئول:
زهرا اکبری
گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
تلفن+98 9162997937 :

پست الکترونیکیkargan.za.90@gmail.com :

0000-0002-1614-5904 :ORCID
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رسول

ایازی1

لیال نعمتی

انارکی2

زهرا

اکبری*1

محمدرضا بلوچ

حسنخانی3

ایازی و همکاران

بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان

که فرد را وادار به فعالیت و انتخاب میکنند و در نهایت انگیزه وی را

منزلت اجتماعی ،نقش خانواده و دوستان از جمله عوامل موثر در انتخاب

شکل میدهند که البته فرآیند آموزش نیز از این قاعده مستثنی نیست.

رشته بوده است [.]3،9-11

که انگیزه را منبع عملکرد یادگیرندگان میداند و سه مؤلفه مهم ،انگیزش

عامل تأثیرگذار بر انتخاب گرایش تحصیلی مربوط به عوامل فردی 24

درونی ،بیرونی و بیانگیزگی را مورد توجه قرار میدهد .انگیزش درونی،

درصد است و بعد از آن به ترتیب عوامل حرفهای  21درصد ،عوامل

عاملی است که افراد را به صورت خودجوش صرفنظر از پاداشهای

محیطی -اجتماعی)  20درصد ( ،عوامل فرهنگی)  18درصد (خانواده و

بیرونی به انجام تکالیف وامیدارد .انگیزش بیرونی که در آن افراد به دلیل

دوستان)  17درصد بودهاند [.]12

گرفتن پاداش به انجام تکالیف روی میآورند و بیانگیزگی به این معنا که

مردانیان و همکاران در سال  1396به این نتیجه رسیدند که انگیزه

افراد هیچگونه انگیزهای ،چه درونی و چه بیرونی برای انجام فعالیتهای

تحصیلی اکثریت جامعه پژوهشی در سطح متوسط بوده و با سن ،جنس،

خود دریافت نمیکنند [.]4

تحصیالت پدر و مادر ،رشته تحصیلی و چهار عامل رفاه دانشجویی،

صاحبنظران آموزش و پرورش نیز اذعان دارند ،یادگیری و تغییر

آموزشی دانشکده ،مراکز آموزشی و آینده شغلی ارتباط معنادار داشت

رفتار مطلوب ،زمانی حاصل میشود که فراگیران دارای انگیزه قوی و

[ .]11همچنین مطالعه  Moniarou-Papaconstantinouو همکاران

کافی باشند ،در غیر این صورت درصد قابل توجهی از هزینههای آموزشی

در سال  2015نشان داد عالقه به کتاب و مطالعه ،طبیعت کار در

بیهوده به هدر میروند [ .]5نظر به این که مؤسسات آموزش عالی و مراکز

کتابخانه و تمایل به کمک به مردم بیشترین انگیزههای انتخاب بوده است

علمی دانشگاهی وظیفه پذیرش و تربیت دانشجو در رشتههای مختلف را

[ .]13بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته میتواند به

به عهده دارند؛ از مهمترین مراکز رشد یک کشور محسوب میشوند

دانشآموزان متوسطه ،داوطلبان کنکور و دانشجویان جهت شناخت

[ .]6,7حال یکی از نهادهای جدانشدنی و مهم که جایگاهی تأثیرگذار در

انگیزهها و دالیل انتخاب در رشته دانشگاهی کمک کند تا با آگاهی کافی

افزایش آگاهی و فعالیتهای خودجوش جوامع از جمله مراکز آموزش

مسیر حرفهای و رشته تحصیلی مورد عالقه خود را پیگیری نمایند .از آنجا

عالی دارد ،کتابخانه است .نیروهای شاغل در آن با عنوان رشته کتابداری و

که پژوهشهای اندکی در این زمینه انجام شده و مهمتر این که اغلب

اطالعرسانی پزشکی وارد دانشگاه میشوند و شایسته است دانشگاهها در

دانشجویان با عالیق گوناگون ،با آگاهی یا بدون شناخت از رشتهها و آینده

جهت رفع نیازها و پرورش نیروهای کارآمد در این حوزه تالش کنند .اما

آن وارد دانشگاه میشوند ،و با توجه به این که رشته کتابداری و

شواهد نشان میدهد بسیاری از دانشجویان رشته کتابداری و اطالعرسانی

اطالعرسانی ،نقشی بالقوه در بهبود و کنترل اطالعات در جامعه جهانی

در ترمهای آغازین تحصیل ،از عالقه و انگیزه کافی برای ادامه تحصیل در

دارد؛ برای بالفعل ساختن این مهم ،این پژوهش در نظر دارد با بررسی

رشته انتخابی خود برخوردار نیستند [.]8

انگیزههای انتخاب رشته دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی پزشکی،

بر این اساس آگاهی از عوامل مؤثر بر انتخاب یک رشته دانشگاهی،
میتواند در شناخت و انتخاب آگاهانه راهنما باشد .چنانچه بررسیها نشان

زمینه جذب دانشجویان عالقهمند و مستعد را برای این رشته فراهم نماید
و در ارتقای پتانسیلهای این حرفه ،گامی بردارد.

میدهد عواملی همچون خدمت به جامعه ،درآمد باال و منزلت اجتماعی،
مفید بودن رشته در جامعه ،عالقه به اشتغال در زمینه رشته مورد نظر،

مواد و روشها:

موقعیت اجتماعی و توصیه خانوادهها ،داشتن شغلی با پایة علمی و

پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و مقطعی است .جامعهی

انگیزههای مرتبط با ماهیت شغل و داشتن موقعیت حرفهای باال ،عالقه به

پژوهش شامل همه دانشجویان ( 650نفر) مشغول به تحصیل در رشته

فعالیتهای مرتبط با رشته (عالقه به کتاب و مطالعه) ،ماهیت شغلی

کتابداری و اطالعرسانی پزشکی بین سالهای  1394تا  1398در مقطع

رشته و تمایل به کمک به مردم ،عوامل فردی ،عوامل حرفهای ،عوامل

تحصیلی کارشناسی ،ارشد و دکتری بودند که از طریق جدول گرجسی-

محیطی -اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،عوامل خانواده و دوستان ،موقعیت

مورگان به تعداد  243نفر انتخاب شدند که از این تعداد  220نفر دانشجو

اجتماعی مناسب ،داشتن مسئولیت در شغل ،عالقهمندی شخصی به علم

(نمونه پژوهش) در سه مقطع (کارشناسی ،ارشد ،دکتری) شرکت کردند.

و ارتباط بیشتر با مردم ،انگیزههای شخصی و خدمت به جامعه ،عالقه به

اطالعات به صورت پرسشنامه استاندارد جمعآوری گردید .پرسشنامه

رشته ،موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاه ،اشتغال و درآمد مناسب و

مذکور حاوی اطالعات جمعیتشناختی و سؤاالتی در زمینه انگیزههای

20
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نظریهای با عنوان خود تعیینگری در حوزه انگیزش تحصیلی وجود دارد

پژوهش محمدی و همکاران در سال  1397نشان داد بیشترین

ایازی و همکاران

بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان

انتخاب رشته بود .پرسشنامه پژوهش برگرفته از پژوهش ضرابیان و

تحلیل آنها با آزمونهای توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و

همکاران بود که با تغییرات جزئی مورد استفاده قرار گرفت [ .]3در این

تحلیلی (تیمستقل و آنالیز واریانس یک طرفه) به کمک نرمافزار SPSS

پژوهش پیش از توزیع پرسشنامه مالحظات اخالقی رعایت شد .بدین

نسخه  24انجام و نتایج ارائه شد.

اجرای مطالعه مطلع شدند و این اطمینان به آنها داده شد که اطالعات

یافتهها:

شخصی آنها محرمانه خواهد ماند.

کلیه شرکتکنندگان در این پژوهش  220نفر بودند که از این تعداد

پرسشنامه دو بخش داشت .بخش اول شامل اطالعات

 166نفر مربوط به گروه زنان ( )74/4درصد و  54نفر مربوط به گروه

جمعیتشناختی بود که سن ،جنس ،مقطع تحصیلی (کارشناسی،

مردان ( )24/5درصد بود .بیشترین تعداد در متغیر سن مربوط به گروه

کارشناسی ارشد ،دکتری) و شرایط اشتغال (شاغل مرتبط با کتابداری،

 20تا  24سال ( )36/8درصد و کمترین درصد مربوط به گروه سنی زیر

شاغل غیرمرتبط با کتابداری ،غیرشاغل) را مورد پرسش قرار میداد .در

 19سال و  35سال به باال ( )8/1درصد بود .بیشترین تعداد

بخش دوم عوامل مرتبط با انگیزههای انتخاب رشته ،در پنج مؤلفه شامل

شرکتکنندگان از نظر مقطع تحصیلی  105نفر مربوط به مؤلفه

عوامل عالقه فردی (با پنج عامل) ،عوامل اشتغال ،درآمد مناسب و منزلت

کارشناسی ارشد با  47/7درصد و کمترین آن  88نفر مربوط به مقطع

اجتماعی (چهار عامل) ،عوامل خانواده و دوستان (سه عامل) ،عوامل

دکتری با  12/2درصد بود .همچنین بیشترین تعداد شرکتکنندگان از

انگیزههای شخصی و خدمت به جامعه (پنج عامل) و عوامل موقعیت

نظر وضعیت اشتغال 132 ،نفر مربوط به مؤلفه بیکار  60درصد و کمترین

علمی و کادر آموزشی دانشگاه (پنج عامل) مورد پرسش قرار گرفتند.

آن  23نفر مربوط به مؤلفه شاغل غیرمرتبط با کتابداری با  12/4درصد

ضمن این که یک سوال باز (در صورتی که انگیزه دیگری غیر از موارد

بود .براساس یافتهها ،مؤلفه عالقه به رشته با میانگین  2/70تأثیر

ذکر شده داشتید لطفاً بفرمایید) نیز در آخر پرسشنامه قرار گرفت.

متوسطی در انتخاب رشته داشته است .در این مؤلفه ،گویههای "در

امتیازبندی در مورد هر عامل در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت در نظر

صورت شرکت مجدد در کنکور دوست دارید همین رشته را انتخاب

گرفته شد.

کنید" و "آیا تحصیل در این رشته را به دوستان و بستگان خود توصیه

روایی پرسشنامه توسط سه نفر از اساتید گروه و دو نفر از دانشجویان

میکنید" پایینترین میانگین  2/40و گویه "آیا بعد از ورود به دانشگاه

دکتری رشته کتابداری و اطالعرسانی پزشکی تأیید و پایایی آن نیز با

عالقهمندی شما به این رشته افزایش یافته است" بیشترین میانگین

توزیع پرسشنامه بین  30نفر از دانشجویان با استفاده از آزمون آلفای

 3/24را داشت که در جدول  1ارائه شده است .این نتیجه نشان میدهد

کرونباخ  81درصد تعیین شد .ابزار پژوهش پس از اخذ کد اخالق طرح از

علیرغم افزایش عالقه دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی پزشکی بعد از

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ،به صورت

ورود به دانشگاه نسبت به رشته ،از انتخاب خود راضی نبوده و این انتخاب

حضوری و غیرحضوری با ارسال ایمیل به دانشجویان که با اخذ مجوز از

را به دوستان و آشنایان توصیه نمیکند.

معاونت آموزشی دانشگاهها در دسترس پژوهشگر قرار گرفت؛ سپس طرح
در اختیار جامعه نمونه قرار داده شد و پس از جمعآوری دادهها ،تجزیه و

جدول  -1توزیع فراوانی و میانگین سواالت مؤلفه عالقه به رشته
مؤلفه

عالقه
به
رشته

گویه

خیلیزیاد

عالقه به ادامه تحصیل در این رشته در صورت شرکت مجدد در
کنکور
در صورت داشتن دانش و شناخت فعلی ،عالقه به انتخاب دوباره
رشته کتابداری و اطالعرسانی پزشکی

زیاد

متوسط

کم

خیلیکم

میانگین

7

29

76

43

65

2/40

9

28

79

55

49

2/51

تمایل به تغییر رشته

32

48

66

34

40

2/98

افزایش عالقه به رشته بعد از ورود به دانشگاه
توصیه به دیگران برای تحصیل در این رشته

18
7

77
18

87
87

16
54

22
54

3/24
2/40
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میانگین مؤلفه

2/70
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شکل که پیش از تکمیل پرسشنامه شرکتکنندگان از موضوع و روش

ایازی و همکاران

بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان

براساس یافتهها ،مؤلفه اشتغال ،درآمد و منزلت اجتماعی با میانگین

بیشترین میانگین  ،2/63و گویه "تا چه اندازه موقعیت کتابداران در

 2/46عامل تأثیرگذار در انتخاب رشته بود .در این مؤلفه ،گویه "تا چه

انتخاب این رشته مؤثر بوده است" کمترین میانگین  2/31را داشتند که

اندازه آینده مناسب شغلی در انتخاب این رشته تأثیرگذار بوده است"

در جدول  2ارائه شده است.

گویه

مؤلفه
مؤلفه اشتغال ،درآمد و
منزلت اجتماعی

میانگین

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

تاثیر میزان درآمد در انتخاب این رشته

12

24

79

49

56

2/47

تاثیر آینده مناسب شغلی در انتخاب این رشته

18

29

77

43

53

2/63

تاثیر بازار کار مناسب در انتخاب این رشته

16

24

59

61

59

2/44

تاثیر موقعیت کتابداران در انتخاب این رشته

14

18

58

61

69

2/31

2/46

مطابق جدول  3مؤلفه خانواده و دوستان با میانگین  2/17کمترین

میانگین  2/49و گویه "تا چه اندازه تشویق دوستان و آشنایان در انتخاب

میانگین را در بین مؤلفههای دیگر داشت .در این مؤلفه گویه "خانواده و

رشته شما تأثیر داشته است" کمترین میانگین  1/94را داشت.

دوستان در انتخاب این رشته و دانشگاه دخالت داشتهاند" بیشترین

جدول -3توزیع فراوانی و میانگین سؤاالت و مؤلفه خانواده و دوستان
گویه

مؤلفه
نقش خانواده و
دوستان

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین

تأثیر تشویق خانواده در انتخاب این رشته

5

22

41

73

79

2/09

تأثیر تشویق دوستان و آشنایان در انتخاب این رشته

0

7

61

64

88

1/94

تأثیر خانواده و دوستان در انتخاب این رشته و دانشگاه

20

38

46

37

78

2/49

میانگین مؤلفه
2/17

مطابق جدول  4مؤلفه انگیزههای شخصی و خدمت به جامعه با میانگین

رشته تأثیر داشته است" کمترین میانگین  2/11و گویه "تا چه اندازه

 2/21از عامل تأثیرگذار دیگر در انتخاب رشته است .در این مؤلفه گویه

توانایی علمی و استعداد شما در انتخاب این رشته مؤثر بوده است"

"تا چه اندازه عالقه قبلی شما به کتابداری و اطالعرسانی در انتخاب این

بیشترین میانگین  2/53را داشتند.

جدول -4توزیع فراوانی و میانگین سؤاالت و مؤلفه انگیزههای شخصی و خدمت به جامعه
گویه

مؤلفه
مؤلفه انگیزه
های شخصی و
خدمت به
جامعه

خیلی زیاد

متوسط

زیاد

خیلی کم

کم

میانگین

تأثیر عالقه قبلی شما به کتابداری و اطالعرسانی در انتخاب
این رشته

0

24

59

53

84

2/11

تأثیر شناخت و تصمیم شما در انتخاب این رشته

7

27

79

44

63

2/41

تأثیر کتابخانههای مدارس دوره دبیرستان در انتخاب شما

4

7

22

44

143

1/58

تأثیر توجه به نیازهای جامعه و خدمت به همنوعان در
انتخاب این رشته

9

29

70

53

59

2/44

تأثیر توانایی علمی و استعداد شما در انتخاب این رشته

7

35

88

29

61

2/53

میانگین مؤلفه

2/21

مطابق جدول  ،5مؤلفه موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاه بیشترین

"اگر امکان داشت دانشگاه دیگری را برای تحصیل انتخاب میکردم"

میانگین  3/35را در بین مؤلفههای دیگر داشت .در این مؤلفه گویه "این

کمترین میانگین  2/70را داشت.

دانشگاه موقعیت علمی مناسبی دارد" بیشترین میانگین  3/67و گویه
جدول  -5توزیع فراوانی و میانگین سؤاالت و مؤلفه موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاه
مؤلفه
مؤلفه
موقعیت
علمی و
کادر
آموزشی
دانشگاه

22

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین

داشتن موقعیت علمی مناسب دانشگاه

37

97

68

14

4

3/67

گویه
تأمین نیازها با تحصیل در این دانشگاه

22

91

69

20

18

3/36

رضایت از پذیرفته شدن و تحصیل در این دانشگاه

38

84

69

2

9

3/56

برخور داری دانشجویان و کادر آموزشی این دانشگاه از
سطح علمی خوب

27

82

84

20

7

3/46

در صورت امکان تمایل به تحصیل در دانشگاهی دیگر

22

40

57

48

53

2/70

میانگین مؤلفه

3/35
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جدول  -2توزیع فراوانی و میانگین سواالت و مؤلفه اشتغال ،درآمد مناسب و منزلت اجتماعی
خیلی کم

میانگین مؤلفه

ایازی و همکاران

بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان

مطابق جدول  6رابطه نمره انگیزههای انتخاب رشته دانشجویان با جنس

واریانس یک طرفه نشان داد که این تفاوت از نظر آماری معنیدار

دانشجویان نشان داد که میانگین نمره انگیزه دانشجویان با جنس

نمیباشد (.)P-Value=0/142

دانشجویان متفاوت است ولی آزمون تی تست برای نمونههای مستقل از
هم نشان داد که این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد (P-0/845

انگیزههای دانشجویان با جنس دانشجویان

=.)Value

مؤلفهها
عالقه به رشته
اشتغال ،درآمد و منزلت اجتماعی
نقش خانواده و دوستان
موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاه

براساس نتایج جدول  ،7رابطه نمره انگیزههای انتخاب رشته
دانشجویان با مقطع تحصیلی دانشجویان نشان داد که میانگین نمره
انگیزه دانشجویان در مقاطع تحصیلی متفاوت است اما آزمون آنالیز

مقدار T

سطح معناداری

0/307
0/028
0/064
0/724

0/759
0/978
0/949
0/471

جدول  -7رابطه نمره انگیزههای انتخاب رشته دانشجویان با مقطع تحصیلی دانشجویان
مقطع تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار T

86
103
31

2/52
2/64
2/83

0/48
0/50
0/50

99/1

سطح معناداری
0/142

براساس نتایج جدول  ،8رابطه نمره انگیزههای انتخاب رشته دانشجویان با

در شرایط اشتغال متفاوت است .اما آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان

شرایط اشتغال دانشجویان نشان داد که میانگین نمره انگیزه دانشجویان

داد که این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد (.)P-Value= ./650

جدول  -8رابطه نمره انگیزههای انتخاب رشته دانشجویان با شرایط اشتغال دانشجویان
مقطع تحصیلی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار T

شاغل مرتبط با کتابداری
شاغل غیرمرتبط با کتابداری
عدم اشتغال

66
23
131

2/70
2/57
2/60

0/48
0/69
0/48

0/432

سطح معناداری
0/650

مطابق جدول  ،9براساس نتایج آزمون تی تست مستقل و آنالیز واریانس

دانشگاه" ،با جنسیت و مقطع تحصیلی دانشجویان نشان داد میانگین

یک طرفه برای بررسی رابطه نمره مؤلفه "عالقه به رشته"" ،اشتغال،

نمره مؤلفهها در متغیر جنسیت و مقاطع تحصیلی متفاوت است ،اما از

درآمد و منزلت اجتماعی"" ،نقش خانواده و دوستان"" ،انگیزههای

نظر آماری معنادار نمیباشد.

شخصی و خدمت به جامعه" ،و "موقعیت علمی و کادر آموزشی
جدول  -9نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای بررسی رابطه نمره مؤلفههای انگیزههای دانشجویان با مقطع تحصیلی دانشجویان
مؤلفهها
عالقه به رشته
اشتغال ،درآمد و منزلت اجتماعی
نقش خانواده و دوستان
انگیزههای شخصی و خدمت به جامعه
موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاه

بحث و نتیجهگیری:
انتخاب رشته تحصیلی به عنوان یکی از مهمترین تصمیمهای
زندگی ،جوانب مختلف زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .از این روی
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشجویان
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره دوم ،تابستان1400

مقدار F

سطح معنی داری

1/31
0/967
0/037
1/198
1/617

0/274
0/384
0/963
0/306
0/204

کتابداری و اطالعرسانی پزشکی برای روشن شدن این مسیر انجام شد.
نتایج پژوهش نشان داد از بین پنج مؤلفه مورد بررسی ،مؤلفه "موقعیت
علمی و کادر علمی دانشگاه" بیشترین میانگین و به ترتیب "عالقه به
رشته"" ،اشتغال ،درآمد و منزلت اجتماعی" و مؤلفه "انگیزههای شخصی
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جدول  -6نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی رابطه نمره مؤلفههای

ایازی و همکاران

بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان

و خدمت به جامعه" از دیگر مؤلفههای مؤثر در انتخاب رشته شناسایی

حال آن که در پژوهش حاضر با افزایش مقاطع تحصیلی عالقه

شدند و مؤلفه "نقش خانواده و دوستان" کمترین میانگین را نشان داد.

دانشجویان به ادامه تحصیل بیشتر میشود [.]3،10

جوامع در تحقیقات مختلف متفاوت بوده است که جایگاه این مؤلفه در

خدمت به جامعه" در جایگاه پنجم اهمیت قرار داشت در حالی که نتایج

پژوهش حاضر با مطالعه مردانیان و همکاران همسو است و بیشترین

مطالعه ضرابیان و همکاران آن را در جایگاه اول اهمیت نشان داد .که

میانگین را به خود اختصاص داد .بدین معنا که دانشجویان کتابداری و

نشاندهنده عدم همخوانی این مطالعه با پژوهش آنها بود [.]3

اطالعرسانی پزشکی در انتخاب رشته به دانشگاه محل تحصیل اولویت
بیشتری میدهند [.]11

قاسمی و رضایی اظهار داشتند سه انگیزهای که بیشترین تأثیر را در
انتخاب رشته دانشجویان پزشکی دارند شامل ،موقعیت اجتماعی مناسب،

کمترین میانگین در مطالعه حاضر مربوط به مؤلفه "نقش خانواده و

داشتن مسئولیت در شغل و عالقهمندی شخصی به علم به ویژه علوم

دوستان" بود که با پژوهش ضرابیان و همکاران همسو بود [ .]3این عامل

پزشکی است [ .]16حال آن که در پژوهش حاضر این نتایج حاصل نشد.

میتواند ناشی از عدم آشنایی خانوادهها و افراد با رشته کتابداری و

همچنین معمارپور و همکاران اظهار داشتند ،عواملی همچون کسب شغل

اطالعرسانی پزشکی باشد.

آبرومند از نظر اجتماعی ،آینده شغلی مطمئن و درآمد باال نسبت به

در پژوهش حاضر ،مؤلفه "عالقه به رشته" از دیدگاه دانشجویان به

مشاغل دیگر ،مهمترین دالیل انتخاب رشته دندانپزشکی بود .در حالی که

عنوان یکی از عوامل مرثر در انتخاب رشته در جایگاه دوم قرار گرفت که با

فرصت برای تحقیق ،و شناخت قبلی از ماهیت رشته دندانپزشکی،

پژوهش ضرابیان و همکاران و ربانی و ربیعی همسو است [.]3،14

کمترین اهمیت را داشتند که این نتایج با پژوهش حاضر متفاوت بود

در زمینه "آینده شغلی" که سومین جایگاه به لحاظ اهمیت در

[.]17

انتخاب رشته را به خود اختصاص داد ،براساس مطالعه حاضر بر خالف

 Moniarou-Papaconstantinouو همکاران در پژوهش خود ابراز

پژوهش مردانیان و همکاران تأثیر چندانی در انتخاب رشته دانشجویان

داشتند عالقه به کتاب و مطالعه ،طبیعت کار در کتابخانه و تمایل به

کتابداری و اطالعرسانی نداشته است .این نتیجه همچنین با پژوهش

کمک به مردم بیشترین انگیزههای انتخاب این رشته را تشکیل میدهد

سیدمجید و همکاران همخوانی ندارد چرا که نتیجه پژوهش آنان نشان

[ .]13در مطالعه حاضر نیز براساس یک سوال که در پرسشنامه به صورت

داد داشتن شغلی با پایه علمی اولین انگیزه انتخاب رشته پزشکی و برای

سوال آزاد قرار داده شده بود ،برخی از دانشجویان ابراز داشتند عالقه به

دانشجویان دندانپزشکی داشتن موقعیت حرفهای باال اولین انگیزه در مورد

کتابخانه ،محیط شغلی آرام رشته کتابداری و اطالعرسانی پزشکی

انتخاب رشته بوده است .در پژوهش او انگیزههای مرتبط با ماهیت شغل

مهمترین دلیل انتخاب رشته بوده است.

به عنوان انگیزة انتخاب رشتة دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر

از دیگر نتایج به دست آمده در این مطالعه گویه "چه اندازه

بوده و این اختالف معنادار بوده است .در حالی که در مطالعه حاضر رابطه

کتابخانههای مدارس دوره دبیرستان در انتخاب شما تأثیر داشته است"

بین جنسیت و انگیزههای مرتبط با شغل تفاوت معنادار نداشتند

کمترین میانگین را در بین تمام گویهها به خود اختصاص داد .این نتیجه

[.]11،15

را میتواند ناشی از عدم وجود یا کمبود کتابخانه در مدارس دانست یا در

طبق نتایج این مطالعه از دیدگاه دانشجویان کتابداری و
اطالعرسانی پزشکی در انتخاب رشته ،مؤلفه "درآمد و منزلت اجتماعی"

صورت وجود هم نشاندهنده عدم فعالیت کتابخانههای مدارس در این
زمینه است.

در جایگاه چهارم و از اهمیت نسبتاً کمی برخوردار بود که با نتایج مطالعه

با توجه به این که اسم و موقعیت علمی دانشگاه در انتخاب رشته

ضرابیان و همکاران همخوانی داشت .در حالی که شکورنیا و همکاران

بیشترین تأثیر را داشته است ،انتظار این است که مسئولین این نوع

اظهار داشتند از نظر دانشجویان پزشکی خدمت به جامعه ،درآمد باال و

دانشگاهها (دولتی) بستر الزم را برای رشد و شکوفایی علمی دانشجویان

منزلت اجتماعی از عوامل مهم در انتخاب رشته پزشکی است .همچنین

بیش از پیش فراهم نمایند .از طرف دیگر ،این آگاهی صورت گیرد که

براساس مطالعه شکورنیا و همکاران با افزایش سنوات تحصیل در دانشگاه

محل تحصیل لزوماً نمیتواند موفقیت و رضایت تحصیلی را تضمین کند.

انگیزهها و عالقه دانشجویان از تحصیل در رشته پزشکی کاسته میشود

شایسته است انتخاب رشته براساس توانایی و استعداد شخص و براساس
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جایگاه مؤلفه "موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاه" از دیدگاه

در این پژوهش طبق نتایج به دست آمده مؤلفه "انگیزه شخصی و

ایازی و همکاران

بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان

شخصی صورت گیرد؛ توصیه میشود جهت آشنایی با رشته کتابداری و

کتابداری و اطالعرسانی پزشکی نسبت به انتخاب و ادامه تحصیل در این

اطالعرسانی پزشکی حتیاالمکان در سطح مدارس و رسانههای اجتماعی

رشته و تبیین آینده شغلی آن در دانشگاههای علوم پزشکی کشور" با کد

برنامههایی تدارک دیده شود تا دانشجویان با انگیزه و عالقه شخصی به

اخالق  IR.IUMS.REC.1397.1140است.

صورت هدفمند وارد این رشته شوند و در طی تحصیل نیز با راهنمایی
اساتید این انگیزه افزایش یابد.

تعارض منافع:

با توجه به این که اشتغال ،درآمد مناسب و منزلت اجتماعی پایینتر

انجام این مطالعه برای هیچ یک از محققان هیچگونه تعارض و تضاد

از سطح متوسط گزارش شد ،پیشنهاد میشود ابزارها و زمینههای

منافعی نداشته است.

بیشتری برای اشتغال فارغالتحصیالن این رشته فراهم گردد و در جهت
افزایش درآمد ،و منزلت اجتماعی کتابداران تمهیداتی اندیشیده شود.

سهم نویسندگان:

از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به مقطعی بودن و

رسول ایازی (نویسنده اول) ایده ،نگارش و گردآوری دادههای طرح

محدودیت زمانی آن اشاره کرد.

و مقاله و مجری اصلی  45درصد؛ لیال نعمتی (نویسنده دوم) نظارت بر
پیشرفت مقاله  10درصد؛ زهرا اکبری (نویسنده سوم و مسئول) همکاری

تشکر و قدردانی:

در نگارش ،گردآوری دادهها و ویرایش طرح و مقاله  40درصد؛ محمدرضا
بلوچ حسنخانی (نویسنده چهارم) آمار  5درصد.

نویسندگان بر خود الزم میدانند از شرکتکنندگان در پژوهش و
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطالعرسانی دانشگاه علوم
پزشکی ایران جهت حمایت مالی ،تشکر و قدردانی نمایند.

حمایت مالی:
این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی

تأییدیه اخالقی:

ایران انجام شده است.
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Original Article
Abstract
Aim: Choosing a field of study affects different aspects of people's lives. Therefore, the influencing
factors of the choice of students can contribute to the transparency of this issue.
Methods: This was a descriptive-analytical and cross-sectional study, conducted in 2019. The 243
people who made the sample were selected through Morgan table from the population which consisted
of all the librarianship and medical information students between 2015 and 2019 in undergraduate,
graduate and doctoral programs. The data collection tool was a standard questionnaire. Data were
analyzed using SPSS software version 24 by independent t-test and one-way analysis of variance.
Results: The results indicated that among the five components of "interest in the field", "employment,
income and social status", "the role of family and friends", "personal motivations and service to society"
and "academic position and teaching staff of the university"; The component of "academic position and
academic staff of the university" had the highest average (3.35) and the component of "role of family and
friends" had the lowest (2.17).
Conclusion: Since the name and academic position of the university had the greatest impact on the
choice of field according to the results, it is expected that the authorities of public universities set the
foundations for the scientific growth and prosperity of students. It is also recommended that programs be
prepared to inform the students about the fields of librarianship and medical information at school level
and through social media so that this field is selected with personal interest and high motivation.
Keywords: Discipline choice, Students, Librarianship and medical information.
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