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 .27-19 ؛ صفحات1400 تابستان؛ دومشماره ؛ هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع

 دهیچک

 یانعوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجو ی. بررسدهدیقرار م یرثأافراد را تحت ت یجوانب مختلف زندگ یلیانتخاب رشته تحص یچگونگ هدف:

 .موضوع کمک کند ینا یتبه شفاف تواندیکشور م یپزشک رسانیالعو اط یکتابدار

مشغول  یانپژوهش شامل همه دانشجو ی. جامعهیدبه انجام رس 1398که در سال  یو مقطع یلیتحل -یفیمطالعه حاضر از نوع توص :هاروش

بودند که از  یارشد و دکتر ی،کارشناس یلیتحص در مقطع 1398تا  1394 هایسال ینب یپزشک یانرسو اطالع یدر رشته کتابدار یلبه تحص
 یهاو آزمون SPSSافزار ها با استفاده از نرمها پرسشنامه استاندارد بود. دادهداده ینفر انتخاب شدند. ابزار گردآور 243جدول مورگان تعداد  یقطر

 .قرار گرفت یلو تحل یهطرفه مورد تجز یکمستقل و آنالیز واریانس یت

 هاییزهانگ"، "نقش خانواده و دوستان"، "اجتماعی منزلت و درآمد اشتغال،" ،"رشته به عالقه"پنج مؤلفه  ینپژوهش نشان داد از ب یجنتا نتایج:

و  35/3 یانگینم یشترینب "دانشگاه یو کادر علم یعلم یتموقع"؛ مؤلفه "دانشگاه یو کادر آموزش یعلم یتموقع"و  "و خدمت به جامعه یشخص
 .را داشتند 17/2 یانگینم ینکمتر "خانواده و دوستاننقش "مؤلفه 

 ینمسئول رودیرا داشت، انتظار م یرثأت یشتریندانشگاه در انتخاب رشته ب یعلم یتاسم و موقع یج،که طبق نتا ییاز آنجا ی:گیرنتیجه

و  یبا رشته کتابدار ییشود جهت آشنایم یهتوص ین. همچنیندفراهم نما یاندانشجو یعلم ییرشد و شکوفا یبستر الزم را برا یدولت یهادانشگاه
به  یو عالقه شخص یزهبا انگ یانشود تا دانشجو یدهتدارک د هاییبرنامه یاجتماع هایدر سطح مدارس و رسانه االمکانیحت یپزشک رسانیاطالع

 .رشته شوند ینصورت هدفمند وارد ا

 .یپزشک رسانیعو اطال یکتابدار یان،انتخاب رشته، دانشجوها: کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 20/4/1400پذیرش مقاله:                4/3/1400اصالح نهایی:         28/1/1400 دریافت مقاله:

 .27-19 :7(2) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار یانعوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجو. محمدرضا حسنخانی بلوچاکبری زهرا، ، نعمتی انارکی لیال، ایازی رسول ارجاع:

  

  مقدمه:
 ینافراد است. ا هاییمتصم تریناز مهم یکی یلیانتخاب رشته تحص

 یندهآ تواندیم ،یردانجام گ یکه آگاهانه و به درست یانتخاب در صورت

. حال اگر انتخاب رشته یدنما ینفرد را تضم یزندگ یفیتچه بسا ک یشغل

مدت و  اثرات دراز ،فرد در تعارض باشد ییا عالقه، استعداد و تواناب

انتخاب  به دنبال خواهد داشت. یو اقتصاد یاجتماع ی،روان بنامطلو

 یمخرب یراتثأت تواندیم یرگذارثأناآگاهانه و بدون توجه به عوامل ت

و  گیعالقهیب ی،کاهش خودکارآمد ینه،و هز یانرژ ،همچون اتالف وقت

 توانندیعوامل موثر م ینا. [1،2] دانشجو شود یلیافت تحص یجهدر نت

 مندیدر شغل، عالقه یتمناسب، داشتن مسئول ماعیاجت یتموقع

و خدمت به  یشخص هاییزهبا مردم، انگ یشتربه علم و ارتباط ب یشخص

دانشگاه، اشتغال و  یو کادر آموزش یعلم یتجامعه، عالقه به رشته، موقع

 یزهر چ یانقش خانواده و دوستان و  ی،نزلت اجتماعدرآمد مناسب و م

  .[3] باشد یگرید

و  زنندیخاص دست به انتخاب م یو هدف یزهافراد با انگ یربه هر تقد

 ستا یازن ،ی. به عبارتدهندیخود ادامه م یربه مس یزههمان انگ براساس
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 و همکاران یازیا                                                                                                                                             یانعوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجو یبررس 

0140تابستان، دومماره دوره هفتم، ش ین،نو یپزشک یرساناطالع همجل   

را  یو یزهانگ یتو در نها ندکنیو انتخاب م یتکه فرد را وادار به فعال

. یستن یقاعده مستثن یناز ا یزآموزش ن یندکه البته فرآ دهندیشکل م

وجود دارد  یلیتحص یزشدر حوزه انگ گرییینتع با عنوان خود ایظریهن

 یزشو سه مؤلفه مهم، انگ داندیم یادگیرندگانرا منبع عملکرد  یزهکه انگ

 ی،درون یزش. انگدهدیرا مورد توجه قرار م انگیزگییو ب یرونیب ی،درون

 هایپاداش از نظراست که افراد را به صورت خودجوش صرف یعامل

 یلکه در آن افراد به دل یرونیب یزش. انگداردیوام یفبه انجام تکال بیرونی

معنا که  ینبه ا انگیزگییو ب آورندیم یرو یفگرفتن پاداش به انجام تکال

 هاییتانجام فعال یبرا یرونیو چه ب یچه درون ای،یزهگونه انگیچافراد ه

  .[4] کنندینم یافتخود در

 ییرو تغ یادگیریاذعان دارند،  یزن رشنظران آموزش و پروصاحب

و  یقو یزهانگ یدارا یرانکه فراگ شودیحاصل م یرفتار مطلوب، زمان

 یآموزش هایینهاز هز یصورت درصد قابل توجه ینا یرباشند، در غ یکاف

و مراکز  یسسات آموزش عالؤم که یننظر به ا .[5] روندیبه هدر م یهودهب

مختلف را  یهادانشجو در رشته تربیتو  یرشپذ یفهوظ یدانشگاه یعلم

 شوندیکشور محسوب م یکمراکز رشد  ینبه عهده دارند؛ از مهمتر

گذار در یرثأت یگاهیو مهم که جا یجدانشدن یاز نهادها یکیحال . [6,7]

ودجوش جوامع از جمله مراکز آموزش خ یهایتو فعال یآگاه یشافزا

و  یآن با عنوان رشته کتابدار رشاغل د یروهایدارد، کتابخانه است. ن یعال

ها در است دانشگاه یستهو شا شوندیوارد دانشگاه م یپزشک یرساناطالع

حوزه تالش کنند. اما  ینکارآمد در ا یروهایو پرورش ن یازهاجهت رفع ن

 رسانیو اطالع یرشته کتابدار یاناز دانشجو یاریبس دهدیشواهد نشان م

در  یلادامه تحص یبرا یکاف یزهو انگ القهاز ع یل،تحص ینآغاز یهادر ترم

 [. 8] یستندخود برخوردار ن یرشته انتخاب

 ی،رشته دانشگاه یکثر بر انتخاب ؤاز عوامل م یاساس آگاه ینا بر

ها نشان ی. چنانچه بررسشناخت و انتخاب آگاهانه راهنما باشد در تواندیم

همچون خدمت به جامعه، درآمد باال و منزلت اجتماعی،  یعوامل دهدیم

 ،رشته مورد نظر زمینه در اشتغال به عالقه جامعه، دربودن رشته  یدمف

و  یعلم یةبا پا شغلی داشتن، هاخانواده یهو توص یاجتماع یتموقع

باال، عالقه به  ایحرفه یتشغل و داشتن موقع یتمرتبط با ماه هاییزهانگ

 یشغل یتمرتبط با رشته )عالقه به کتاب و مطالعه(، ماه هاییتفعال

عوامل  ای،عوامل حرفه ی،به کمک به مردم، عوامل فرد یلرشته و تما

 یتعوامل خانواده و دوستان، موقع ی،عوامل فرهنگ اجتماعی، -یطیمح

به علم  شخصی مندیدر شغل، عالقه یتمناسب، داشتن مسئول یاجتماع

و خدمت به جامعه، عالقه به  یشخص هاییزهبا مردم، انگ یشترو ارتباط ب

و  ناسبدانشگاه، اشتغال و درآمد م یو کادر آموزش یعلم یترشته، موقع

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

 . [3، 9-11] رشته بوده است

 یشتریننشان داد ب 1397سال  و همکاران در یمحمد پژوهش

 24 یمربوط به عوامل فرد یلیتحص یشبر انتخاب گرا یرگذارعامل تأث

درصد، عوامل  21 ایعوامل حرفه یباست و بعد از آن به ترت درصد

درصد )خانواده و  18( ی) عوامل فرهنگ، درصد 20( یجتماعا -یطیمح

 [.12اند ]بوده درصد 17دوستان( 

 یزهکه انگ یدندرس یجهنت ینبه ا 1396در سال  و همکاران مردانیان

در سطح متوسط بوده و با سن، جنس،  یجامعه پژوهش یتاکثر یلیتحص

 یی،و چهار عامل رفاه دانشجو یلیپدر و مادر، رشته تحص یالتتحص

 ارتباط معنادار داشت یشغل یندهو آ یدانشکده، مراکز آموزش یآموزش

و همکاران  Moniarou-Papaconstantinouمطالعه  همچنین [.11]

کار در  یعتنشان داد عالقه به کتاب و مطالعه، طب 2015در سال 

انتخاب بوده است  هاییزهانگ یشترینبه کمک به مردم ب یلکتابخانه و تما

به  تواندیثر بر انتخاب رشته مؤعوامل م یبررس ینبنابرا .[13]

ت شناخت جه یانکنکور و دانشجو داوطلبان متوسطه، آموزاندانش

 یکاف یکمک کند تا با آگاه یانتخاب در رشته دانشگاه یلو دال هایزهانگ

. از آنجا یندنما یگیریمورد عالقه خود را پ یلیو رشته تحص ایحرفه یرمس

اغلب  که این ترانجام شده و مهم ینهزم یندر ا یاندک یهاکه پژوهش

 یندهها و آاز رشته بدون شناخت یا یبا آگاه ون،گوناگ یقبا عال یاندانشجو

و  یرشته کتابدار که ینشوند، و با توجه به ایآن وارد دانشگاه م

 یبالقوه در بهبود و کنترل اطالعات در جامعه جهان ینقش رسانی،اطالع

 یپژوهش در نظر دارد با بررس ینمهم، ا ینبالفعل ساختن ا یدارد؛ برا

 ی،پزشک یرسانالعو اط یکتابدار یاندانشجو هانتخاب رشت هاییزهانگ

 یدرشته فراهم نما ینا برای را مستعد و مندعالقه یانجذب دانشجو ینهزم

  .بردارد یحرفه، گام ینا هاییلپتانس یو در ارتقا

 

 : هامواد و روش

 یاست. جامعه یو مقطع یلیتحل -یفیپژوهش حاضر از نوع توص

شته در ر یلنفر( مشغول به تحص 650) یانپژوهش شامل همه دانشجو

در مقطع  1398تا  1394 هایسال ینب یپزشک رسانیو اطالع یکتابدار

 -یجدول گرجس یقبودند که از طر یارشد و دکتر ی،کارشناس یلیتحص

نفر دانشجو  220تعداد  ینانتخاب شدند که از ا رنف 243مورگان به تعداد 

( شرکت کردند. یارشد، دکتر ی،)نمونه پژوهش( در سه مقطع )کارشناس

. پرسشنامه یدگرد یآورعات به صورت پرسشنامه استاندارد جمعاطال

 هاییزهانگ ینهدر زم یو سؤاالت یشناختیتاطالعات جمع یمذکور حاو

20 
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 و همکاران یازیا                                                                                                                                             یانعوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجو یرسبر 

 

 1400 تابستان، دومدوره هفتم، شماره ، شکی نوینزرسانی پاطالعمجله  

 

و  یانبرگرفته از پژوهش ضراب وهشانتخاب رشته بود. پرسشنامه پژ

 ین. در ا[3] مورد استفاده قرار گرفت یجزئ ییراتهمکاران بود که با تغ

 ینبد .شد یترعا یپرسشنامه مالحظات اخالق یعتوز از یشپژوهش پ

کنندگان از موضوع و روش پرسشنامه شرکت یلاز تکم یششکل که پ

داده شد که اطالعات ها آنبه  یناناطم ینمطالعه مطلع شدند و ا یاجرا

 محرمانه خواهد ماند. ها آن یشخص

پرسشنامه دو بخش داشت. بخش اول شامل اطالعات 

 ی،)کارشناس یلیبود که سن، جنس، مقطع تحص یشناختیتجمع

 ی،اشتغال )شاغل مرتبط با کتابدار یط( و شرایارشد، دکتر یکارشناس

. در دادیقرار م ش( را مورد پرسیرشاغلغ ی،با کتابدار یرمرتبطشاغل غ

انتخاب رشته، در پنج مؤلفه شامل  هاییزهبخش دوم عوامل مرتبط با انگ

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

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

 یتموقع واملو خدمت به جامعه )پنج عامل( و ع یشخص هاییزهانگ

دانشگاه )پنج عامل( مورد پرسش قرار گرفتند.  یو کادر آموزش یعلم

از موارد  یرغ یگرید یزهانگ که یسوال باز )در صورت یک که ینضمن ا

در آخر پرسشنامه قرار گرفت.  یز( نییدبفرما لطفاً یدذکر شده داشت

در نظر  یکرتل یاینهپنج گز یفدر مورد هر عامل در قالب ط یازبندیامت

 گرفته شد. 

 یانگروه و دو نفر از دانشجو یدپرسشنامه توسط سه نفر از اسات ییروا

با  یزآن ن یاییو پا ییدأت یپزشک یرسانو اطالع یرشته کتابدار یدکتر

 یبا استفاده از آزمون آلفا یاننفر از دانشجو 30 ینپرسشنامه ب یعتوز

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

، به صورت یرانا یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

که با اخذ مجوز از  یانبه دانشجو یمیلبا ارسال ا یحضوریرو غ یحضور

طرح  سپسر قرار گرفت؛ گها در دسترس پژوهشدانشگاه یمعاونت آموزش

و  یهها، تجزداده آوریجمع ازجامعه نمونه قرار داده شد و پس  یاردر اخت

( و یارو انحراف مع یانگینم ی،)فراوان یفیتوص هایبا آزمونها آن یلتحل

 SPSS افزار طرفه( به کمک نرم یکاریانس مستقل و آنالیز وی)ت یلیتحل

 .ارائه شد یجانجام و نتا 24نسخه 

 

 :هایافته

تعداد  یننفر بودند که از ا 220پژوهش  ینکنندگان در اشرکت یهکل

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

بوط به گروه سن مر یرتعداد در متغ یشترین( درصد بود. ب5/24مردان )

 یرز یدرصد مربوط به گروه سن ین( درصد و کمتر8/36سال ) 24تا  20

تعداد  بیشترین د.( درصد بو1/8سال به باال ) 35سال و  19

نفر مربوط به مؤلفه  105 یلیکنندگان از نظر مقطع تحصشرکت

نفر مربوط به مقطع  88آن  یندرصد و کمتر 7/47ارشد با  یکارشناس

کنندگان از تعداد شرکت یشترینب یندرصد بود. همچن 2/12با  یدکتر

 ینو کمتر صددر 60 یکارلفه بؤنفر مربوط به م 132اشتغال،  یتنظر وضع

درصد  4/12با  یبا کتابدار یرمرتبطلفه شاغل غؤنفر مربوط به م 23آن 

 یرثأت 70/2 یانگینمؤلفه عالقه به رشته با م ،هایافته براساس د.بو

در " هاییهمؤلفه، گو ینرشته داشته است. در ادر انتخاب  یمتوسط

رشته را انتخاب  ینهم یدصورت شرکت مجدد در کنکور دوست دار

 یهرشته را به دوستان و بستگان خود توص یندر ا یلتحص یاآ"و  "یدکن

آیا بعد از ورود به دانشگاه " یهو گو 40/2 یانگینم ترینیینپا "کنیدیم

 یانگینم یشترینب "افزایش یافته استشما به این رشته  یمندهعالق

 دهدینشان م یجهنت ینارائه شده است. ا 1را داشت که در جدول  24/3

بعد از  یپزشک رسانیو اطالع یکتابدار یانعالقه دانشجو یشافزا رغمیعل

انتخاب  یننبوده و ا یبه رشته، از انتخاب خود راض سبتورود به دانشگاه ن

  .کندینم یهوصت یانرا به دوستان و آشنا

 

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

 میانگین مؤلفه میانگین کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی گویه مؤلفه

عالقه 

به 

 رشته

عالقه به ادامه تحصیل در این رشته در صورت شرکت مجدد در 

 کنکور
7 29 76 43 65 40/2 

70/2 

دانش و شناخت فعلی، عالقه به انتخاب دوباره  در صورت داشتن

 رسانی پزشکیرشته کتابداری و اطالع
9 28 79 55 49 51/2 

 98/2 40 34 66 48 32 تمایل به تغییر رشته

 24/3 22 16 87 77 18 افزایش عالقه به رشته بعد از ورود به دانشگاه

 40/2 54 54 87 18 7 توصیه به دیگران برای تحصیل در این رشته

21 
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 و همکاران یازیا                                                                                                                                             یانعوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجو یبررس 

0140تابستان، دومماره دوره هفتم، ش ین،نو یپزشک یرساناطالع همجل   

 یانگینبا م یمؤلفه اشتغال، درآمد و منزلت اجتماع ها،یافته براساس

تا چه " یهمؤلفه، گو یندر انتخاب رشته بود. در ا یرگذارثأعامل ت 46/2

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

 درت کتابداران تا چه اندازه موقعی" یه، و گو63/2 یانگینم یشترینب

را داشتند که  31/2 یانگینم ینکمتر "ثر بوده استؤانتخاب این رشته م

 .ارائه شده است 2در جدول 
 

 توزیع فراوانی و میانگین سواالت و مؤلفه اشتغال، درآمد مناسب و منزلت اجتماعی -2جدول 

 میانگین مؤلفه میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه مؤلفه

ؤلفه اشتغال، درآمد و م

 منزلت اجتماعی

 47/2 56 49 79 24 12 تاثیر میزان درآمد در انتخاب این رشته

46/2 
 63/2 53 43 77 29 18 تاثیر آینده مناسب شغلی در انتخاب این رشته

 44/2 59 61 59 24 16 تاثیر بازار کار مناسب در انتخاب این رشته

 31/2 69 61 58 18 14 تخاب این رشتهتاثیر موقعیت کتابداران در ان

 ترینکم 17/2 یانگینمؤلفه خانواده و دوستان با م 3مطابق جدول 

خانواده و " یهمؤلفه گو ینداشت. در ا یگرد هایمؤلفه ینرا در ب یانگینم

 یشترینب "اندرشته و دانشگاه دخالت داشته یندوستان در انتخاب ا

در انتخاب  یاندازه تشویق دوستان و آشناتا چه ان" یهو گو 49/2 یانگینم

 . را داشت 94/1 یانگینم ینکمتر "رشته شما تأثیر داشته است

 

 االت و مؤلفه خانواده و دوستانؤس یانگینو م یفراوان یعتوز -3جدول

 میانگین مؤلفه میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه مؤلفه

نقش خانواده و 

 دوستان

 09/2 79 73 41 22 5 خانواده در انتخاب این رشته ثیر تشویقأت

 94/1 88 64 61 7 0 در انتخاب این رشتهآشنایان ثیر تشویق دوستان و أت 17/2

 49/2 78 37 46 38 20 ثیر خانواده و دوستان در انتخاب این رشته و دانشگاهأت

 

 انگینیو خدمت به جامعه با م یشخص هاییزهمؤلفه انگ 4مطابق جدول 

 یهمؤلفه گو یندر انتخاب رشته است. در ا یگرد یرگذارثأاز عامل ت 21/2

 یندر انتخاب ا یرسانو اطالع یشما به کتابدار یتا چه اندازه عالقه قبل"

 دازهتا چه ان" یهو گو 11/2 یانگینم ینکمتر "داشته است یرثأرشته ت

 "وده استثر بؤرشته م ینو استعداد شما در انتخاب ا یعلم ییتوانا

 .را داشتند 53/2 یانگینم یشترینب
 

 و خدمت به جامعه یشخص هاییزهاالت و مؤلفه انگؤس یانگینو م یفراوان یعتوز -4جدول

 میانگین مؤلفه میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه مؤلفه

مؤلفه انگیزه 

های شخصی و 

خدمت به 

 جامعه
 

رسانی در انتخاب داری و اطالعثیر عالقه قبلی شما به کتابأت

 این رشته
0 24 59 53 84 11/2 

21/2 

 41/2 63 44 79 27 7 ثیر شناخت و تصمیم شما در انتخاب این رشتهأت

 58/1 143 44 22 7 4 های مدارس دوره دبیرستان در انتخاب شماثیر کتابخانهأت

نوعان در خدمت به هم ثیر توجه به نیازهای جامعه وأت

 تخاب این رشتهان
9 29 70 53 59 44/2 

 53/2 61 29 88 35 7 ثیر توانایی علمی و استعداد شما در انتخاب این رشتهأت

 یشتریندانشگاه ب یو کادر آموزش یعلم یتمؤلفه موقع، 5جدول مطابق 

 ینا" یهمؤلفه گو ینداشت. در ا یگرد هایمؤلفه ینرا در ب 35/3 یانگینم

 یهو گو 67/3 یانگینم یشترینب "دارد یمناسب یلمع یتدانشگاه موقع

 "کردمیانتخاب م یلتحص یرا برا یگریاگر امکان داشت دانشگاه د"

 را داشت. 70/2 یانگینن میکمتر

 

 االت و مؤلفه موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاهؤتوزیع فراوانی و میانگین س -5جدول 

 میانگین مؤلفه میانگین ی کمخیل کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه مؤلفه

مؤلفه 

موقعیت 

علمی و 

کادر 

آموزشی 

 دانشگاه

 67/3 4 14 68 97 37 داشتن موقعیت علمی مناسب دانشگاه

35/3 

 36/3 18 20 69 91 22 مین نیازها با تحصیل در این دانشگاهأت

 56/3 9 2 69 84 38 رضایت از پذیرفته شدن و تحصیل در این دانشگاه

داری دانشجویان و کادر آموزشی این دانشگاه از برخور

 سطح علمی خوب
27 82 84 20 7 46/3 

 70/2 53 48 57 40 22 در صورت امکان تمایل به تحصیل در دانشگاهی دیگر
 

22 
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 و همکاران یازیا                                                                                                                                             یانعوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجو یرسبر 

 

 1400تابستان، دومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 

های انتخاب رشته دانشجویان با جنس رابطه نمره انگیزه 6مطابق جدول 

انشجویان با جنس دانشجویان نشان داد که میانگین نمره انگیزه د

های مستقل از دانشجویان متفاوت است ولی آزمون تی تست برای نمونه

-845/0Pباشد )معنادار نمیهم نشان داد که این تفاوت از نظر آماری 

Value=) . 

های انتخاب رشته ، رابطه نمره انگیزه7براساس نتایج جدول 

گین نمره دانشجویان با مقطع تحصیلی دانشجویان نشان داد که میان

انگیزه دانشجویان در مقاطع تحصیلی متفاوت است اما آزمون آنالیز 

دار واریانس یک طرفه نشان داد که این تفاوت از نظر آماری معنی

 (.=142/0P-Value) باشدنمی
 

های نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی رابطه نمره مؤلفه -6جدول 

 های دانشجویان با جنس دانشجویانانگیزه
 داریاسطح معن Tمقدار  هامؤلفه

 0/ 759 0/ 307 عالقه به رشته

 0/ 978 0/ 028 اشتغال، درآمد و منزلت اجتماعی

 0/ 949 0/ 064 نقش خانواده و دوستان

 0/ 471 0/ 724 موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاه

 

 

 شجویانهای انتخاب رشته دانشجویان با مقطع تحصیلی دانرابطه نمره انگیزه -7جدول 

 

 

 

 

های انتخاب رشته دانشجویان با رابطه نمره انگیزه ،8نتایج جدول  براساس

داد که میانگین نمره انگیزه دانشجویان  شرایط اشتغال دانشجویان نشان

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

 (.=P-Value/. 650باشد )نمی معنادارداد که این تفاوت از نظر آماری 

 

 های انتخاب رشته دانشجویان با شرایط اشتغال دانشجویانرابطه نمره انگیزه -8جدول 

 

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

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

های انگیزه"، "نقش خانواده و دوستان"، "درآمد و منزلت اجتماعی

موقعیت علمی و کادر آموزشی "، و "شخصی و خدمت به جامعه

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

قاطع تحصیلی متفاوت است، اما از ها در متغیر جنسیت و منمره مؤلفه

 .باشدنمی معنادارنظر آماری 

 

 

 های دانشجویان با مقطع تحصیلی دانشجویانهای انگیزهنتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای بررسی رابطه نمره مؤلفه -9 جدول

 سطح معنی داری Fمقدار  هامؤلفه

 274/0 31/1 عالقه به رشته

 384/0 967/0 منزلت اجتماعی مد ورآاشتغال، د

 963/0 037/0 نقش خانواده و دوستان

 306/0 198/1 شخصی و خدمت به جامعههای هانگیز

 204/0 617/1 موقعیت علمی و کادر آموزشی دانشگاه

 گیری:نتیجهبحث و 

 هاییمتصم یناز مهمتر یکیبه عنوان  یلیانتخاب رشته تحص

 یرو ین. از ادهدیقرار م یرثأاد را تحت تافر یجوانب مختلف زندگ ی،زندگ

 یانثر بر انتخاب رشته دانشجوؤعوامل م یپژوهش حاضر با هدف بررس

 .انجام شد یرمس ینروشن شدن ا یبرا یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار

 یتموقع"مؤلفه  ی،پنج مؤلفه مورد بررس ینپژوهش نشان داد از ب نتایج

عالقه به " یبو به ترت یانگینم رینیشتب "دانشگاه یو کادر علم یعلم

 یشخص هاییزهانگ"و مؤلفه  "یاشتغال، درآمد و منزلت اجتماع"، "رشته

 داریمعناسطح  Tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد مقطع تحصیلی

 48/0 52/2 86 کارشناسی

 50/0 64/2 103 کارشناسی ارشد 142/0 1/99

 50/0 83/2 31 دکتری

 داریمعناسطح  Tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد مقطع تحصیلی

 48/0 70/2 66 شاغل مرتبط با کتابداری

 69/0 57/2 23 شاغل غیرمرتبط با کتابداری 650/0 432/0

 48/0 60/2 131 عدم اشتغال

23 
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 و همکاران یازیا                                                                                                                                             یانعوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجو یبررس 

0140تابستان، دومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 ییثر در انتخاب رشته شناساؤم هایمؤلفه یگراز د "و خدمت به جامعه

 .را نشان داد یانگینم ینکمتر "نقش خانواده و دوستان"و مؤلفه  دندش

 یدگاهاز د "دانشگاه یآموزش و کادر یعلم یتموقع"لفه ؤم جایگاه

لفه در ؤم ینا یگاهمختلف متفاوت بوده است که جا یقاتجوامع در تحق

 یشترینسو است و بو همکاران هم یانپژوهش حاضر با مطالعه مردان

و  یکتابدار یانمعنا که دانشجو ینرا به خود اختصاص داد. بد یانگینم

 یتاولو یلمحل تحص در انتخاب رشته به دانشگاه یپزشک رسانیاطالع

 .[11] دهندیم یشتریب

نقش خانواده و "لفه ؤدر مطالعه حاضر مربوط به م یانگینم کمترین

عامل  ین. ا[3] سو بودو همکاران هم یانبود که با پژوهش ضراب "دوستان

و  یها و افراد با رشته کتابدارخانواده ییاز عدم آشنا یناش تواندیم

 .باشد یپزشک رسانیاطالع

به  یاندانشجو یدگاهاز د "عالقه به رشته"لفه ؤم ،پژوهش حاضر رد

دوم قرار گرفت که با  یگاهثر در انتخاب رشته در جاراز عوامل م یکیعنوان 

  .[3،14] سو استهم یعیو رب یو همکاران و ربان یانپژوهش ضراب

در  یتبه لحاظ اهم یگاهجا ینکه سوم "یشغل یندهآ" ینهزم در

مطالعه حاضر بر خالف  براساسبه خود اختصاص داد،  انتخاب رشته را

 یاندر انتخاب رشته دانشجو یچندان یرثأو همکاران ت یانپژوهش مردان

با پژوهش  ینهمچن یجهنت یننداشته است. ا یرسانو اطالع یکتابدار

پژوهش آنان نشان  یجهندارد چرا که نت خوانیهم رانو همکا یدمجیدس

 یو برا یانتخاب رشته پزشک یزهانگ یناول یعلم یهبا پا یداد داشتن شغل

در مورد  یزهانگ ینباال اول ایحرفه یتداشتن موقع یدندانپزشک یاندانشجو

شغل  یتمرتبط با ماه هاییزهانتخاب رشته بوده است. در پژوهش او انگ

دختر  یاناز دانشجو یشپسر ب یانانتخاب رشتة دانشجو انگیزةبه عنوان 

که در مطالعه حاضر رابطه  یمعنادار بوده است. در حال اختالف ینبوده و ا

 نداشتند دارمرتبط با شغل تفاوت معنا هاییزهو انگ یتجنس ینب

[11،15].  

و  یکتابدار یاندانشجو یدگاهمطالعه از د ینا یجنتا طبق

 "یدرآمد و منزلت اجتماع"لفه ؤدر انتخاب رشته، م یپزشک رسانیاطالع

مطالعه  یجبرخوردار بود که با نتا یکم نسبتاً یتاهمچهارم و از  یگاهدر جا

و همکاران  یاکه شکورن یداشت. در حال یخوانو همکاران هم یانضراب

از نظر دانشجویان پزشکی خدمت به جامعه، درآمد باال و  تنداظهار داش

 ینمنزلت اجتماعی از عوامل مهم در انتخاب رشته پزشکی است. همچن

و همکاران با افزایش سنوات تحصیل در دانشگاه  یامطالعه شکورن براساس

شود ها و عالقه دانشجویان از تحصیل در رشته پزشکی کاسته میانگیزه

عالقه  یلیمقاطع تحص یشدر پژوهش حاضر با افزا که آنحال 

 .[3،10] شودیم یشترب یلبه ادامه تحص یاندانشجو

و  یشخص یزهانگ"لفه ؤبه دست آمده م یجپژوهش طبق نتا ینا در

 یجکه نتا یقرار داشت در حال یتپنجم اهم یگاهدر جا "خدمت به جامعه

نشان داد. که  یتاول اهم یگاهو همکاران آن را در جا یانمطالعه ضراب

 [.3بود ]ها آنمطالعه با پژوهش  ینا یخواندهنده عدم همنشان

را در  یرتأث یشترینکه ب اییزهاظهار داشتند سه انگ ییو رضا قاسمی

مناسب،  یاجتماع یتدارند شامل، موقع یپزشک یانانتخاب رشته دانشجو

علوم  یژهبه علم به و شخصی مندیدر شغل و عالقه یتداشتن مسئول

حاصل نشد.  یجنتا ینکه در پژوهش حاضر ا حال آن .[16است ] یپزشک

همچون کسب شغل  یو همکاران اظهار داشتند، عوامل پورمعمار ینهمچن

مطمئن و درآمد باال نسبت به  یشغل یندهآ ی،اجتماع آبرومند از نظر

که  یبود. در حال یانتخاب رشته دندانپزشک یلدال ینمهمتر یگر،مشاغل د

 ی،رشته دندانپزشک یتاز ماه یو شناخت قبل یق،تحق یفرصت برا

 دبا پژوهش حاضر متفاوت بو یجنتا ینکه ا را داشتند یتاهم ینکمتر

[17].  

Moniarou-Papaconstantinou همکاران در پژوهش خود ابراز  و

به  یلکار در کتابخانه و تما یعتداشتند عالقه به کتاب و مطالعه، طب

 دهدیم یلرشته را تشک ینانتخاب ا هاییزهانگ یشترینکمک به مردم ب

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

ابراز داشتند عالقه به  یاناز دانشجو یرخب ،داده شده بود قرارسوال آزاد 

 یپزشک رسانیو اطالع یآرام رشته کتابدار یشغل یطکتابخانه، مح

 .انتخاب رشته بوده است یلدل ترینمهم

چه اندازه " یهمطالعه گو ینبه دست آمده در ا یجنتا یگرد از

 "داشته است یرثأمدارس دوره دبیرستان در انتخاب شما ت هایکتابخانه

 یجهنت ینبه خود اختصاص داد. ا هایهتمام گو ینرا در ب یانگینم ینمترک

در  یاکمبود کتابخانه در مدارس دانست  یااز عدم وجود  یناش تواندیرا م

 ینمدارس در ا یهاکتابخانه یتدهنده عدم فعالصورت وجود هم نشان

 .است ینهزم

خاب رشته دانشگاه در انت یعلم یتاسم و موقع که ینتوجه به ا با

نوع  ینا یناست که مسئول ینرا داشته است، انتظار ا یرثأت یشترینب

 یاندانشجو یعلم ییرشد و شکوفا ی( بستر الزم را برایها )دولتدانشگاه

که  یردصورت گ یآگاه ینا ،یگر. از طرف دیندفراهم نما یشاز پ یشب

کند.  ینرا تضم یلیتحص یتو رضا یتموفق تواندینم لزوماً یلمحل تحص

 براساسو استعداد شخص و  ییتوانا براساساست انتخاب رشته  یستهشا

24 
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 هاییزهو انگ یشغل هاییتخود، خانواده، دوستان و موفق یندهانتظارات آ

و  یبا رشته کتابدار ییجهت آشنا شودیم یهتوص یرد؛صورت گ یشخص

 یاجتماع هایدر سطح مدارس و رسانه االمکانیحت شکیپز رسانیاطالع

به  یو عالقه شخص یزهبا انگ یانشود تا دانشجو یدهتدارک د هاییرنامهب

 ییبا راهنما یزن یلتحص یرشته شوند و در ط ینصورت هدفمند وارد ا

 .یابد یشافزا یزهانگ ینا یداسات

 تریینپا یاشتغال، درآمد مناسب و منزلت اجتماع که ینتوجه به ا با

 هایزمینه و هاابزار دشویم یشنهاداز سطح متوسط گزارش شد، پ

رشته فراهم گردد و در جهت  ینا التحصیالناشتغال فارغ یبرا یشتریب

 .شود یشیدهاند یداتیکتابداران تمه یدرآمد، و منزلت اجتماع یشافزا

بودن و  یتوان به مقطعیپژوهش حاضر م یهایتمحدود از

 .آن اشاره کرد یزمان یتمحدود

 

 تشکر و قدردانی:

کنندگان در پژوهش و از شرکت دانندیخود الزم مبر  یسندگاننو

دانشگاه علوم  یرسانو اطالع یریتدانشکده مد ییدانشجو یقاتتحق یتهکم

 .یندنما یتشکر و قدردان ی،مال یتجهت حما یرانا یپزشک

 

 ییدیه اخالقی:تأ

 یاندانشجو یزهانگ یبررس" یقاتیمقاله برگرفته از طرح تحق ینا

 یندر ا یلنسبت به انتخاب و ادامه تحص یپزشک ینرساو اطالع یکتابدار

با کد  "کشور یعلوم پزشک یهاآن در دانشگاه یشغل یندهآ یینرشته و تب

 .است IR.IUMS.REC.1397.1140اخالق 

 

 تعارض منافع:

گونه تعارض و تضاد یچاز محققان ه یک یچه یمطالعه برا ینانجام ا

 .نداشته است یمنافع

 

 سهم نویسندگان:

های طرح ایده، نگارش و گردآوری داده اول( یسنده)نو یازیل ارسو

( نظارت بر دوم یسنده)نو ینعمت یالل ؛درصد 45 و مقاله و مجری اصلی

همکاری  ل(ئوسوم و مس یسنده)نو یزهرا اکبر ؛درصد 10مقاله  یشرفتپ

محمدرضا ؛ درصد 40 ها و ویرایش طرح و مقالهدر نگارش، گردآوری داده

 .درصد 5چهارم( آمار  یسنده)نونی حسنخابلوچ 

 

 حمایت مالی:

 یدانشگاه علوم پزشک یقاتمعاونت تحق یمال یتمقاله با حما ینا

 . انجام شده است یرانا
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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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