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 Purpose: Paying attention to how to train human resources to 

administer and perform health-therapeutic services is of particular 

importance. Career expectations and attitudes that students have 
about their future careers should be properly known, because career 

expectations and its role in creating employment and thus economic 

growth cannot be ignored. For this purpose, it is necessary to have 
information about the current situation and students' attitudes. Based 

on this, this study was conducted with the aim of determining the 

degree of satisfaction of medical librarianship and informatics 
students of the country's medical sciences universities with their 

field of study and their views on their field of study and their future 

careers. 

Materials and Methods: This is a descriptive-analytical cross-
sectional study on medical librarianship and information science 

students of universities of medical sciences offering this field in the 

undergraduate and postgraduate levels, which include universities 
of medical sciences in Isfahan, Ahvaz, Bushehr, Tehran, Tabriz, 

Shahid Beheshti, Kerman, Iran, and Hamadan were conducted. The 

sample size for this study was estimated to be 148 people. The data 

collection tool in this study was a questionnaire consisting of two 
parts. The first part included the demographic characteristics of the 

students, the second part included 8 questions to measure 

satisfaction, 9 questions to examine the students' point of view about 
the field of study, and 4 questions to measure their point of view 

regarding the future of employment. Questionnaire questions were 

scored on a five-point Likert scale from very high (5 points) to very 
low (1 point). Finally, the obtained information was analyzed by 

descriptive statistics (frequency, percentage, average) and analytical 

tests (independent t and chi-square) using SPSS software version 26 

at a significance level of 0.05. 
Findings: The overall satisfaction of students in the study field of 

medical librarianship and information was reported as 44.51%. The 

way of teaching practical and theory courses, personal and 
personality characteristics of the professors and their academic level 

from the point of view of average students were mentioned. The 

most important factor that creates a positive attitude of students 
towards the field of study was the possibility of serving people and 

society. 

Conclusion: increasing educational facilities and equipment, 

improving their knowledge about this field and creating conditions 
to increase job opportunities in order to increase the level of 

satisfaction and interest in continuing education, as well as proper 

curriculum planning in this field will be effective. 
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 و کتابداری دانشجویان رضایت میزان بررسی

 کشور پزشکی علوم هایدانشگاه پزشکی رسانیاطالع

 رشته به نسبت آنها دیدگاه و تحصیلی رشته از

شغلی آینده و تحصیلی  

 1نوروزی راضیه
 نشگاهدا پزشکی، رسانیاطالع و کتابداری ارشد،کارشناسی دانشجوی

 .ایران تهران، ایران، پزشکی علوم
 

 2آهنگری حسینی عابدین سید
 دانشکده پزشکی، رسانیاطالع و کتابداری گروه استادیار،

 .ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه پيراپزشکی،
 

 *3صابری محمدکریم
 دانشکده پزشکی، رسانیاطالع و کتابداری گروه دانشيار،

 .ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه پيراپزشکی،
 

 4ای حمزه روناک
 علوم دانشگاه پزشکی، رسانیاطالع و کتابداری ارشدکارشناس

 .ایران تهران، بهشتی، شهيد پزشکی
 

 5قانع طالبی الهه
 ایهبيماری سازیمدل تحقيقات مرکز زیستی، آمار گروه استادیار،

 .ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه غيرواگير،
 

 دهیچک
 انجام و اداره جهت انسانی نيروی تربيت چگونگی به توجه: هدف

. است برخوردار ایویژه اهميت از درمانی-بهداشتی خدمات
 شغلی آیندة مورد در دانشجویان که هایینگرش و شغلی انتظارات

 و شغلی انتظارات که چرا شود، شناخته درستی به باید دارند خود
 یدهناد نميتوان را اقتصادی رشد نتيجه در و اشتغال ایجاد در آن نقش

 نگرش و موجود وضع مورد در اطالعات داشتن منظور، بدین. گرفت
 تعيين هدف با مطالعه این اساس، این بر. است ضروری دانشجویان

 پزشکی رسانیاطالع و کتابداری رشته دانشجویان رضایت ميزان
 در هانآ دیدگاه و تحصيلی رشته از کشور پزشکی علوم هایدانشگاه

 .شد انجام هاآن شغلی آینده و تحصيلی رشته مورد
 است تحليلی -توصيفی نوع از مقطعی مطالعه این :هاروش و مواد
 اهایدانشگ پزشکی رسانی اطالع و کتابداری دانشجویان روی بر که

 التتحصي و کارشناسی مقاطع در رشته این دهنده ارائه پزشکی علوم
 هر،بوش اهواز، اصفهان، پزشکی علوم هایدانشگاه شامل که تکميلی
. شد انجام است همدان و ایران کرمان، بهشتی، شهيد تبریز، تهران،
 ابزار. گردید برآورد نفر 148 مطالعه این برای نظر مورد نمونه حجم

. ودب بخش دو بر مشتمل ایپرسشنامه مطالعه این در هاداده گردآوری
 بخش دانشجویان، دموگرافيک مشخصات دربرگيرنده اول بخش
 ایبر سوال 9 ی،ضایتمندر سنجش جهت السؤ 8 برگيرنده در دوم

 ایبر السؤ 4 و تحصيلی شتهر ردمو در ننشجویادا هیدگاد سیربر
 تالاسؤ یبندهنمر. بود شغلی هیندآ به نسبت نهاآ هیدگاد سنجش

 نمره) زیاد خيلی از ایدرجه پنج ليکرت مقياس راساسب پرسشنامه
 بوسيله آمده بدست اطالعات نهایت، در. بود( 1 نمره) کم خيلی تا( 5

 تحليلی های آزمون و( ميانگين درصد، فراوانی،) توصيفی هایآماره
(t  کای مجذور و مستقل )افزار نرم از استفاده با SPSS نسخه 

 .شد تحليل و تجزیه 05/0 داری معنی سطح در26
 و کتابداری تحصيلی رشته از دانشجویان کلی رضایت :هایافته
 عملی دروس تدریس نحوه. شد گزارش %44.51 پزشکی رسانیاطالع

 از اآنه علمی سطح و اساتيد شخصيتی و فردی ویژگيهای تئوری، و
 ایجاد موجب که عاملی مهمترین. شد ذکر متوسط دانشجویان نظر

 انامک شودمی تحصيلی رشته به نسبت دانشجویان مثبت نگرش
 .بود جامعه و مردم به خدمت
 آگاهی ارتقاء آموزشی، تجهيزات و امکانات افزایش :گیری نتیجه

 هایتفرص افزایش منظور به شرایطی ایجاد و رشته این به نسبت آنها
 و تحصيل ادامه به عالقه و رضایت ميزان افزایش جهت در شغلی

  .بود خواهد مؤثر رشته این در درسی مناسب ریزیبرنامه همچنين
 

 رسانی اطالع و کتابداری رضایت، تحصيل، ادامه :کلیدی هایواژه
 دانشجویان دیدگاه تحصيلی، رشته پزشکی،

 
 20/01/1401: افتیدر خیتار
 05/04/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنmohamadsaberi@gmail.com 

 مقدمه
ترین اهداف نظام آموزشی در دنيا توجه به سطح امروزه یکی از مهم
سطح  .استبرای پيشرفت و کارآمدی بيشتر  انگيزشی فراگيران

گيری کارهتمایل فرد به انجام کار یا حرکـت بـه سـمت بـ ،انگيزش
بـر روی تغييـرات  تأثيرگذارعامل مهم  کهرفتاری خاص است 

مبنای  ،باشد. انگيزش پيشرفتاجتمـاعی و تحـول جوامـع مـی
. رسيدن به موفقيت و رسيدن به همۀ آرزوها در زنـدگی اسـت

به  دیيخود  و ام ندهیبه آ یروشن دیای که اعضای آن دجامعه
نداشته و رکود و سکون  یخاص ییایپو چيه ،دنندار ندهیدر آ تيموفق

 ویژه به آموزشی نظام رسالت .(1)يرد گیبر متمام ارکان آن را در
 واگذاری جهت متخصص انسانی نيروی تربيت هادانشگاه در

 و متخصص انسانی نيروی. باشدمی آنها به جامعه هایمسئوليت
 خود تخصص و درحرفه که است نيرویی، کارآمد در نظام سالمت

 آوردن فراهم جهت در مؤثری گام و کند نقش ایفای خوبی به
از آنجا که  .(2) بردارد جامعه سالمت آن طبع به و افراد سالمت
های های علوم پزشکی منشا تحوالت جامعه در عرصهدانشگاه

ها، مختلف بوده و دانشجویان به عنوان ارکان اصلی این دانشگاه
های مختلف جامعه در آینده را ها و ارگانپيکره اصلی سازمان

های تحصيلی به ویژه دهند و با توجه به اهميت رشتهتشکيل می
ه ها به آیندهای پزشکی، دانستن نگرش دانشجویان این رشتهرشته
، از طرفی دانشجویان (3)شان از اهميت خاصی برخوردار است شغلی

ها و به عنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه پيکره اصلی سازمان
دهند، نگرش و های مختلف جامعه را در آینده تشکيل میارگان

رضایتمندی آنان از رشته تحصيلی خود، عامل موثری جهت ایجاد 
 .(4)باشداء کيفيت آموزش میانگيزش و حفظ ارتق

کتابداری دانش پرگستره و جامعی است که از یک طرف با سایر 
از طرف دیگر، چون با اجتماع سر و کار علوم در ارتباط است و 

کند و دارای نشو و نمای دارد ماهيت و ساختار اجتماعی پيدا می
زنده و تکامل پویاست. هرچند پایه کتابداری با پيدایش دانش مدون 
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  و همکاران                 نوروزی راضیه  191

 1401پایيز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شد، اختراع چاپ و تکامل صنعتی که در کميت و کيفيت گذاشته
تن دن خواند و نوشها تغييرات کلی ایجاد کرد و نيز همگانی شنوشته

در تمام طبقات اجتماع، بر اهميت آن افزود و کتابداری با توجه به 
ماهيت و اهدافش، در برآورده ساختن نيازهای پژوهشی جامعه و 

های علم و های اجتماع و حراست از گنجينهمشارکت در پيشرفت
 به عالقه و شناخت، آگاهی. (5)گرفتدانش وظيفه فعالی را برعهده

 ایشافز را افراد پذیریمسئوليت حس، شغلی آینده و تحصيلی رشته
 سالمت خدمات ارائه در افراد کارایی رفتن باال به منجر و داده
  .(6) گرددمی

 یازهايبرآورده نمودن ن یدر راستا یليانتخاب شغل و رشته تحص
 انیباشد. چنانچه دانشجویم کیولوژیزيو ف یاجتماع تيرشد، مقبول

 یارضد، عوننباش برخوردار یادر رشته ليتحص یبرا یکاف زهياز انگ
به وجود  یليعدم رغبت به آموزش و افت تحص ،یچون سرخوردگ

انتخاب رشته و بالطبع انتخاب  یهاتیدآمد. با توجه به محدوخواهد
ر ، منجدانشجویان تالش شود یهازهيدرک بهتر انگ یبرا، اگر شغل

شناخت عوامل مؤثر بر  .(7)به بهتر اداره کردن امور خواهد شد
هایی پزشکی از جمله ضرورت های علومرشته نگرش دانشجویان

تواند در تدوین مقررات، فراهم نمودن امکانات مناسب، است که می
ریزی موفق برای تربيت پزشکان حاذق و توانمند و ایجاد برنامه

نماید. های پزشکی، کمک شور و انگيزه در دانشکدهمحيطی پر
 بينی رفتارهای اجتماعی وبرای پيش نيزنگرش  آگاهی از چگونگی

 مطالعه .(8)تواند مفيد باشدهم برای تفسير پس از وقوع آن می
 محيط بهداشت رشته دانشجویان اکثر نگرش همکاران، و صمدی

 نشان تمثب را تحصيلی رشته به نسبت همدان پزشکی علوم دانشگاه
 در . (9)نبود مطلوب شغلی آینده به آنها نگرش که، حالی در داد

 دانشجویان دندانپزشکی رضایت ميزان بررسی جهت که تحقيقی
 تحصيلی رشته به نسبت 1399تهران در سال  پزشکی علوم دانشگاه

 دانشجویان رضایتمندی ميزان شد، انجام آن با مرتبط عوامل برخی و
 .بود % 83 حدود آینده حرفه عنوان به پزشکی دندان رشته ازانتخاب

 ترین انگيزهاصلی  باال درآمد بحث که داد نشان مطالعه این نتایج
( % 5/78) بود. اکثریت دانشجویان رشته انتخاب برای دانشجویان

 هرشت به مثبتی نسبت دید حاضر حال در جامعه که بودند معتقد
 تحصيل شروع به از پس دانشجویان% 57حدود .دارد دندانپزشکی

وات و . (10)بودند کرده پيدا بيشتری عالقه خود رشته به نسبت
ای که در دانشگاه پنسيلوانيا انجام ( در مطالعه2005همکارانش )

های درصد دانشجویان پزشکی از برنامه 90شد، نشان دادند که 
اميد  شانآینده شغلیآموزشی رشته تحصيلی خود رضایت داشته و به 

های دقيق آموزشی، انجام ریزیدارند. این پژوهشگران برنامه
ریزی برای آینده شغلی دانشجویان های استاندارد و برنامهارزشيابی

تواند در ميزان رضایت را از جمله عواملی مطرح نمودند که می
دانشجویان از رشته تحصيلی و اميد به آینده شغلی بسيار مهم و 

 . (11)گذار باشدثيرتا
خود سبب بهبود  یبه خود یانسان یروين تيو ترب یزیربرنامه

 گریاست. به عبارت د حيصح تیریمد ازمنديشود و نیعملکرد نم
 جادیا زه،يانگ تیمناسب سبب تقو یشغل طیفراهم نمودن شرا

 توجه با .(12)شودیم یانسان یرويو بهبود کارکرد ن یشغل تیرضا

 ميزان رضایت کاهش و تحصيل هایسال افزایش بين مستقيم رابطه

عالقه  و خود شغلی آینده از دانشجویان متوسط رضایت و رشته از
در  آنچه بين فاصله ميرسد نظر به جامعه به خدمت برای شغل به

 به منجر عملی و کاری هایمحيط با شودمی تدریس دانشگاه

 .(13)شودمی آنها تحصيلی رشته اجتماعی ازموقعيت نارضایتی
گرچه دانشجویان  که دهندمی نشان زمينه این در دیگر مطالعات

 انتخاب این به نسبت کافی عالقه و شناخت با پزشکی هایرشته

 ,مقطع آموزشی و تحصيل سنوات افزایش با اما کنندمی اقدام رشته

رشته های علوم  در تحصيل به آنان عالقه از و منفی هانگرش
 بروز و سرخوردگی . هم چنين ایجاد(14)شودمی کاسته پزشکی
 و بهداشتی هایرشته آموختگاندانش در شغلی امنيت عدم احساس
 اهميت از متخصص نيروهای وجود و بکارگيری آنها در که، درمانی

 هایسرمایه رفتن هدر به منجر تواندمی، است برخوردار ایویژه
 مشکالت به نسبت توجهی . کم(15) شود کشور معنوی و مادی

 مشکالت خوردن گره و آنان مشکالت تراکم باعث، دانشجویان نيز
 مختلف آموزشی و روحی هاینابسامانی آمدن وجود به و یکدیگر با

 طرف یک از هاییغفلت چنين مجموعه. بودخواهد دانشجویان برای
 انسانی نيروی کيفيت افت دیگر طرف از و انسانی منابع اتالف باعث

 به عنوان انیکه دانشجو ییهاو نگرش یانتظارات شغل .(16) شودمی
ه ب دیخود دارند با یشغل ندةیقشر به دنبال کار در مورد آ نیترمهم

 جادیو نقش آن در ا یشغل انتظارات شناخته شود، چرا که یدرست
ل عوام. گرفت دهیتوان نادیرشد اقتصادی را نم جهياشتغال و در نت

و نگرش مثبت  تیتوانند سبب رضامختلفی در دوران دانشجویی می
نسبت به رشته تحصيلی و یا برعکس منجر به خستگی، دلزدگی یا 

منظور، داشتن اطالعات در مورد  نیبد نااميدی از ادامه تحصيل شوند.
 نیابر این اساس، ضروری است.  انیوضع موجود و نگرش دانشجو

کتابداری رشته  انیدانشجو تیرضا زانيم نييتع مطالعه با هدف
 دگاهید و یلياز رشته تحص کشور یعلوم پزشک هایدانشگاه پزشکی

 استهشد یطراحها آن یشغل ندهیو آ یليتحص رشته ها در موردآن
 

 هامواد و روش
 ویر بر که باشدمی تحليلی -توصيفی از نوع مطالعه مقطعی این

 علوم دانشگاهای پزشکی رسانی اطالع و کتابداری دانشجویان
ارائه دهنده این رشته در مقاطع کارشناسی و تحصيالت  پزشکی
 شامل ها دانشگاه این که .گرفت انجام 1400 سال در تکميلی
 گاهاهواز، دانش پزشکی علوم اصفهان، دانشگاه پزشکی علوم دانشگاه

 لومع تهران، دانشگاه پزشکی علوم بوشهر، دانشگاه پزشکی علوم
 لومع بهشتی، دانشگاه شهيد پزشکی علوم تبریز، دانشگاه پزشکی
 زشکیپ علوم ایران و دانشگاه پزشکی علوم کرمان ، دانشگاه پزشکی

 جهت محاسبه ی حجم نمونه از مطالعه هادوی همدان. هستند. 

که ميزان رضایتمندی دانشجویان هوشبری دانشگاه رفسنجان (17)
را مورد بررسی قرار داده بود استفاده گردید. در این مطالعه نشان 

از افراد رضایتمندی کمی دارند.  بنابراین  %422داده شد که حدود 
  p= 422/0حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر و درنظر گرفتن 

 محاسبه شد.
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𝑛 =

𝑧𝛼
2

2𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2
=
1.962 × 0.422 × 0.578

(0.15 × 0.422)2

= 148 

با توجه به اینکه تعداد کل دانشجویان کتابداری در سراسر ایران 
 148باشد حجم نمونه مورد نظر برای این مطالعه نفر می 400حدود 

 نفر  برآورد گردید. 
ای مشتمل بر دو ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه

یان دانشجو مشخصات دموگرافيکاول دربرگيرنده  بخش بود. بخش
، محل وضعيت تاهل ،ترم تحصيلی ،معدل ،جنس ،سناز قبيل 

 سنجش جهت السؤ 8سکونت بود. بخش دوم در برگيرنده 
 شتهر ردمودر  ننشجویادا هیدگاد سیربر ایبرسوال  9، یضایتمندر

شغلی  هیندآ به نسبت نهاآ هیدگاد سنجش ایبر السؤ 4و تحصيلی 
 است. 

در مطالعه هادوی و اسماعيلی پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه، 
در  پرسشنامه تالاسؤ ییو روا پایاییاستفاده شده است.  (1393)

 تالاسؤ خنباوکر یلفاآ ضریبو  هشد هسنجيد قبلی تمطالعا تمامی
پرسشنامه  تالاسؤ یبندهست. نمرا هیددگر کرذ 94/0تا  85/0از 

( تا خيلی 5ای از خيلی زیاد )نمره پنج درجه کرتيل اسيمقراساس ب
( بود.. به دليل شيوع کرونا و برای رعایت اصول بهداشتی 1کم )نمره 

جمع آوری داده ها به صورت اینترنتی در ميان دانشجویان توزیع 
جهت  پژوهشگران توسط توضيحات شدند.الزم به ذکر است

اخالقی،  نکات مراعات برای .ارائه شده است سؤاالت، سازیشفاف
 یا عدم تکميل در شرکت کنندگان و بوده بينام پرسشنامه ها

 آمده اطالعات بدست .داشتند کامل اختيار پرسشنامه تکميل

و آزمون های  ميانگين( درصد، )فراوانی، توصيفی هایبوسيله آماره
 SPSS رم افزارن از استفاده با کای( مجذور و مستقل tتحليلی )

 .گردیدند تحليل و و تجزیه 05/0در سطح معنی داری 26 نسخه
اطالعات به دست آمده از قسمت های مختلف پرسشنامه به دليل 
برابر نبودن تعداد سواالت در هر بخش و جهت سهولت تحليل ابتدا 

 استاندارد شدند و سپس مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.
 

 یافته ها
از  45نفر بود که 160این مطالعه تعداد دانشجویان مورد بررسی در 

نفر از آنها را دانشجویان 115( و %28.1آنها را دانشجویان پسر )
دادند. ميانگين و انحراف معيار سن این ( تشکيل می%71.9دختر )

و همچنين ميانگين و انحراف معيار معدل  6.74±26.48دانشجویان 
 38مجرد و  نفر از دانشجویان122بودند. تعداد  1.21±17.37آنها 

 کنندگان مطالعهنفر از آنان متاهل بودند که سایر اطالعات شرکت
است. توزیع فراوانی پاسخ دانشجویان به ( آمده 2( و )1در جدول )

سواالت سنجش ميزان رضایت دانشجویان کتابداری و اطالع رسانی 
 "( نشان داده شده است، که 3از رشته تحصيلی خود در جدول )

 هیدگاد تالاسؤ "و  "تحصيلی  شتهاز ر ضایتر سنجش تالاسؤ
به ترتيب بيشترین و کمترین  "شغلی  هیندآ به نسبتدانشجویان 

ميانگين و انحراف معيار را به خود اختصاص دادند. رضایت کلی 
دانشجویان از رشته تحصيلی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

گزارش شد که حاکی از آن است که رضایت این  44.51%
 نشجویان از رشته تحصيلی خود متوسط رو به پایين است. دا
 

 سکونت محل و تاهل وضعيت تحصيلی، مقطع جنسيت، براساس مطالعه در کنندگان شرکت فراوانی توزیع: 1 جدول
 درصد تعداد طبقات متغيرها

 جنسيت
 71.9 115 زن
 28.1 45 مرد

 مقطع تحصيلی
 58.75 94 کارشناسی

 32.5 52 کارشناسی ارشد
 8.75 14 دکتری

 وضعيت تاهل
 76.25 122 مجرد
 23.75 38 متاهل

 محل سکونت
 63.75 102 منزل

 36.25 58 خوابگاه
 مطالعه در کنندگان شرکت معدل و سن ميانگين: 2 جدول

 کمترین داده بيشترین داده ميانگين متغيرها
 19 57 26.48 سن

 14 20 17.37 معدل
 پرسشنامه  شده استاندارد ميانگين: 3 جدول

 ميانگين)استاندارد شده( بخش های پرسشنامه
 47.5586 تحصيلی شتهاز ر ضایتر سنجش

 43.1771 تحصيلی شتهرعوامل اثرگذار بر ميزان رضایت از 
 41.4453 شغلی هیندآ به نسبتدانشجویان  هیدگاد
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 44.5164 رضایت کلی دانشجویان از رشته تحصيلی خود

 
 رشته از کتایداری و اطالع رسانی پزشکی دانشجویان رضایت ميزان

با   .است شده داده نشان 4جدول در جنسيت حسب بر تحصيلی
استفاده از آزمون تی تست مستقل داده های مربوطه در تمامی قسمت 

بود  05/0بيشتر از  p-valueهای پرسشنامه ارزیابی شد که مقدار 
بنابراین اختالف معنی داری در رضایت افراد بين زن و مرد وجود 

 ندارد.
 

 
 جنسيت حسب بر تحصيلی رشته از پزشکی رسانی اطالع و کتایداری دانشجویان رضایت ميزان: 4 جدول

 p-value انحراف معيار ميانگين جنسيت 

 رضایت کلی دانشجویان از رشته تحصيلی خود
 14.21469 44.2650 زن

0.753 
 20.24828 45.1587 مرد

 شغلی هیندآ به نسبتدانشجویان  هیدگاد
 21.23474 41.9022 زن

0.683 
 25.78854 40.2778 مرد

 تحصيلی شتهرعوامل اثرگذار بر ميزان رضایت از 
 19.30083 42.8019 زن

0.710 
 22.95373 44.1358 مرد

 تحصيلی شتهاز ر ضایتر سنجش
 12.80950 47.0924 زن

0.518 
 18.34796 48.7500 مرد

ميزان رضایت دانشجویان رشته کتابداری و (، 5باتوجه به جدول )
اطالع رسانی پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به 

ه از با استفادرشته تحصيلی بر اساس وضعيت تاهل مقایسه شد که 

آزمون تی تست مستقل، مشخص شد که اختالف معنی داری در 
 یت افراد بين افراد متاهل و مجرد وجود ندارد.رضا

 
 

 تاهل وضعيت حسب بر تحصيلی رشته از پزشکی رسانی اطالع و کتایداری دانشجویان رضایت ميزان: 5 جدول
 p-value انحراف معيار ميانگين وضعيت تاهل 

 رضایت کلی دانشجویان از رشته تحصيلی خود
 0.870 15.28409 44.6331 مجرد

 18.61926 44.1416 متاهل 

 شغلی هیندآ به نسبتدانشجویان  هیدگاد
 0.608 21.35758 41.9570 مجرد

 26.21301 39.8026 متاهل 

 تحصيلی شتهرعوامل اثرگذار بر ميزان رضایت از 
 0.788 19.49587 43.4199 مجرد

 23.06658 42.3977 متاهل 

 تحصيلی شتهاز ر ضایتر سنجش
 13.84005 47.3361 مجرد

0.730 
 16.76889 48.2730 متاهل

رضایت این دانشجویان نسبت به رشته تحصيلی بر همچنين ميزان 
که با استفاده از آزمون تی تست مستقل بررسی  اساس محل سکونت

است  05/0بيشتر از  p-valueشده بود، با توجه به اینکه مقدار 

اختالف معنی داری در رضایت افراد بين دانشجویان ساکن 
 (6درخوابگاه و منزل وجود ندارد. جدول )

 
 

 سکونت محل حسب بر تحصيلی رشته از پزشکی رسانی اطالع و کتایداری دانشجویان رضایت ميزان: 6 جدول
 p-value انحراف معيار ميانگين محل سکونت 

 رضایت کلی دانشجویان از رشته تحصيلی خود
 0.475 16.22509 45.2031 منزل

 15.88266 43.3087 خوابگاه 

 شغلی هیندآ به نسبتدانشجویان  هیدگاد
 0.942 23.36297 41.5441 منزل

 21.20091 41.2716 خوابگاه 
 0.662 20.30707 43.7092 منزل تحصيلی شتهرعوامل اثرگذار بر ميزان رضایت از 
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  20.51006 42.2414 خوابگاه

 تحصيلی شتهاز ر ضایتر سنجش
 14.60702 48.7132 منزل

0.184 
 14.31591 45.5280 خوابگاه

برای تعيين و مقایسه ميزان رضایت دانشجویان رشته کتابداری و 
اطالع رسانی از رشته تحصيلی بر اساس مقطع تحصيلی از سه مقطع 
آناليز واریانس یکطرفه استفاده شد که در آخر مشخص شد هيچ 
رابطه معناداری بين دو متغير مقطع تحصيلی ) کارشناسی و 

ن از رشته خود وجود ندارد. تحصيالت تکميلی( و رضایت دانشجویا
 باشد.( نمایان می7توضيحات بيشتر در جدول)

 

 

 تحصيلی مقطع حسب بر تحصيلی رشته از پزشکی رسانی اطالع و کتایداری دانشجویان رضایت ميزان: 7 جدول
 p-value انحراف معيار ميانگين مقطع تحصيلی 

 دانشجویان از رشته تحصيلی خودرضایت کلی 
 0.407 16.13292 45.4027 کارشناسی

 16.03640 43.2540 تحصيالت تکميلی 

 شغلی هیندآ به نسبتدانشجویان  هیدگاد
 0.159 22.00570 43.5505 کارشناسی

 23.10725 38.4470 تحصيالت تکميلی 

 تحصيلی شتهرعوامل اثرگذار بر ميزان رضایت از 
 0.712 20.33669 43.6761 کارشناسی

 20.45172 42.4663 تحصيالت تکميلی 

 تحصيلی شتهاز ر ضایتر سنجش
 13.82902 48.2713 کارشناسی

0.461 
 15.54430 46.5436 تحصيالت تکميلی

 تعيين( و با استفاده از آزمون پيرسون و 8با توجه به جدول شماره )
ارتباط بين ميزان رضایت دانشجویان رشته کتابداری و اطالع رسانی 
پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به رشته تحصيلی و نمره 

است  05/0بيشتر از  p-valueمقدار معدل و سن مشخص شد که 

توان نتيجه گرفت اختالف معنی داری در رضایت افراد و سن پس می
 د.و نمره معدل وجود ندار

 

 
 سن و معدل نمره با پزشکی رسانی اطالع و کتابداری رشته دانشجویان رضایت ميزان بين ارتباط: 8 جدول

 از رضایت سنجش
 تحصيلی شتهر

 ميزان بر اثرگذار عوامل
 تحصيلی شتهر از رضایت

 دانشجویان هیدگاد
 شغلی هیندآ به نسبت

 از رضایت کلی دانشجویان
 تحصيلی شتهر

 متغيرها 

همبستگی  033. 020.- 033.- 008.-
 سن پيرسون

.918 .679 .805 .681 p-value 

.031 .142 -.032 .029 
همبستگی 

 معدل پيرسون

.700 .075 .689 .719 p-value 

 نتیجه گیری
در مطالعه حاضر که جهت بررسی ميزان رضایت دانشجویان رشته 
کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
از رشته تحصيلی و آینده شغلی خود انجام گرفت، رضایت کلی 

به دست آمد که با توجه به این نتيجه ميتوان  %44.5دانشجویان 
رضایت آنان را متوسط برآورد کرد که همسو با پژوهش رویا 

و اتاق عمل  ییماما انیدانشجونيکجو و همکاران  است که رضایت 
 در (18)را متوسط ارزیابی کرده بودند لياردب یدانشگاه علوم پزشک

 و پرستاری دانشکده های پرستاری دانشجویان اکثر که حالی
 اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه وابسته به  مامایی

و رضایت (19)داشتند کمی رضایت خود تحصيلی( از رشته 81.1%)
رفسنجان در محدوده  یعلوم پزشکدانشجویان اتاق عمل دانشگاه 

 .(20)رضایت زیاد قرار داشت
به صورت متوسط  %36.9از دانشجویان زیاد و %43.1با این وجود 

به انصراف از  %16.3به رشته تحصيلی خود عالقه داشتند و تنها 
نظری در اینباره نداشتند.  %15.6تحصيل در این رشته فکر ميکردند و 

 دندانپزشکی رشته دانشجویان روی بر ای کههمچنين در مطالعه

دانشجویان نيز از  %8.6 انجام گرفت، کرمان پزشکی علوم دانشگاه
 .(21)ميکردند فکر تحصيل از انصراف به مکرر، طور به
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پژوهش صمدی و همکاران با عنوان نگرش دانشجویان رشته 
نشان  1388بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 

داد که اکثر دانشجویان، نگرش مطلوبی نسبت به آینده شغلی خود 
نداشته ولی نسبت به رشته تحصيلی خود دارای نگرش مثبتی بودند 

، دانشجویان رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی نيز به رشته (22)
از آنان نسبت به آینده  %51.2نشان دادند اما تحصيلی خود عالقه 

 انیدانشجو دگاهید شغلی خود رضایت چندانی ندارند، در مقابل
 باالتر از حد یشغل ندهیاطالعات سالمت نسبت به آ یرشته فناور
 .(23)دیگرد یابیمتوسط ارز

 زانيمبا عنوان  1396در پژوهش معراجی و همکاران که در سال 
اطالعات سالمت در انتخاب رشته،  یفناور انیدانشجو یآگاه
 تندافیدری صورت گرفت، شغل ندهیبه آ دگاهیاز رشته و د تیرضا

یدگاه دانشجویان به آینده شغلی فناوری اطالعات د نيانگيکه م
تر از ميانگين آگاهی و تر و بيشسالمت به آینده شغلی، مثبت

باشد. نتایج پژوهش نشان داد ها از رشته تحصيلی خود میرضایت آن
درصد دانشجویان به آینده شغلی خود اميدوار هستند و  3/33که 

ن موقعيت اجتماعی رشته تحصيلی خودرا درصد دانشجویا 9/46
که کامال با نتایج به دست آمده از  (24)متوسط ارزیابی نمودند

دانشجویان کتابداری و اطالع رسانی پزشکی متفاوت ميباشد زیرا 
دانشجویان رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی امکان خدمت به 

 ( .%57.5مردم در این رشته را بسيار باال گزارش دادند )
در پژوهشی با عنوان  1387همکاران در سالهمچنين رجالی و 

نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
های بهداشتی دانشگاه مورد مطالعه دریافتند که دانشجویان رشته

 (25)نسبت به رشته تحصيلی و آینده شغلی خود نگرشی مثبت دارند
درصد از  85حدود دریافتند  1394و قادری و همکاران در سال 

 رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ندانشجویا
ه نسبت به کار در رشتنسبت به رشته تحصيلی و آینده شغلی خود 

درصد مزایای  75تحصيلی خود ابراز لذت کرده بودند، اما با این حال 
اشتغال در این حرفه را مناسب و کافی ندانسته و به همان 

. همانند (26)نسبت به آینده شغلی خود نگرانی داشتند ميزان
از آنان  % 21.9دانشجویان کتابداری و اطالع رسانی پزشکی که تنها 

نظری  %26.9آینده شغلی این رشته را مناسب قلمداد کردند و 
 نداشتند.

در پژوهش اسماعيلی و هادوی با عنوان ميزان رضایت دانشجویان 
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از رشته تحصيلی و دیدگاه 

ارتباط  ، 1396ها در مورد رشته تحصيلی و آینده شغلی در سال آن
. همانند (17).مشاهده نشدرضایت  و تيجنس نيب دارییآماری معن

نتایج این تحقيق، هيچ رابطه معناداری بين رضایت دانشجویان رشته 
 ینا ی پزشکی و جنسيت آنان وجود نداشت.کتابداری و اطالع رسان

 نتایج ولی با (6)دارد مطابقت همکاران وهدایتی  مطالعه با نتيجه

 کانادا دانشگاه در تحصيلی ته هایرش انتخاب مورد در که پژوهشی

 گزارش دارمعنی رشته انتخاب و جنسيت بين ارتباط و شد انجام
 اشتغال امکان و برابر شغلی فرصتهای. (27)ندارد همخوانی گردید،

 التحصيالنفارغ برای یکسان طور به دولتی و خصوصی مراکز در

 .نمود ذکر موضوع این علت بتوان شاید را پسر و دختر

مطالعه ای در بابل نشان داد، دانشجویان دندانپزشکی رضایت مناسبی 
بيان کردند در صورت شرکت  %43.2از رشته تحصيلی خود داشتند و 

رشته را  مجدد در کنکور سراسری تمایل به انتخاب مجدد این
 نگرش نيب سهیای که با هدف مقادر مطالعهآن . در مقابل (28)دارند

ر د یشغل ندهیو آ یلينسبت به رشته تحص یپزشک انیدانشجو
کننده  شرکت افراد/ 54جهرم صورت گرفت% یدانشکده پزشک

ا ر گرییکنکور، رشته د در اعالم کردند در صورت شرکت مجدد
و از دانشجویان رشته کتابداری  %51.9. (29)کردانتخاب خواهند

اطالع رسانی پزشکی نيز اظهار داشتند که در صورت شرکت مجدد 
در کنکور سراسری تمایل زیادی دارند که رشته دیگری را انتخاب 

 کنند.
با اینکه رضایت دانشجویان کتابداری و اطالع رسانی پزشکی از 
رشته تحصيلی و آینده شغلی خود متوسط ارزیابی شد، رضایت این 

درصد برآورد شد که از  %47.5صيلی خود دانشجویان از رشته تح
رضایت کلی آنان بيشتر بود و نشان ميداد که دانشجویان کتابداری 

( و تحصيالت  %48.2و اطالع رسانی پزشکی در مقطع کارشناسی ) 
(  از ماهيت خود این رشته نسبت به عوامل اثرگذار %46.5تکميلی ) 

ر ن عوامل اثر گذار بو آینده شغلی آن رضایت بيشتری داشتند. در بي
رضایت تحصيلی رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی از نحوه 

رضایت داشتند که  %48.8و  % 44.4دروس تئوری و عملی به ترتيب 
نشان دهنده سطح متوسط تدریس این دروس ميباشد با اینکه سطح 

بيان کردند و از مدیر گروه رشته خود  %39.4علمی اساتيد خود را 
( که این رضایت پایين بيان کننده % 38.8ناراضی بودند) تاحدودی

ریزی مناسب تحصيلی برای این دانشجویان ميباشد که عدم برنامه
 یو کمک آموزش یامکانات آموزشاظهار دانشجویان مبنی بر اینکه 

( نيز تایيد کننده این % 20راضی کننده نميباشد) خود یليرشته تحص
 مقوله ميباشد.

 فعلی شرایط و امکانات از متوسطی رضایت دانشجویان مجموع در
 فراهم ها درازجمله مدیرگروه  دانشگاه مسوولين تالش و داشتند
باید توجه داشت رضایت . شد ارزیابی کم آنان، رضایتمندی نمودن

باالی افراد در این رشته سبب باالرفتن کارایی و کيفيت در ارائه 
 به توجه ز طرفی امروزه باخدمات سالمت در آینده خواهد شد ا

اطالعات سالمت و آلودگی اطالعات بخصوص در حوزه  افزایش
 اهميت این مورد بيش از پيش نمایان می شود و مسوولين  سالمت،

 نيازهای کردن برآورده در را بيشتری توجه باید دانشگاهی
ا ر ای عمده نقش که کتابدارای و اطالع رسانی پزشکی دانشجویان

خواهند کرد، داشته  ایفا اطالعات به روز و درست پزشکیدر ارائه 
  باشند.
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