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 يرساناطالعو  يارشد رشته كتابدار يكارشناس يبرنامه درس يابيارز
  گوپاسخآموزش  يرشته در راستا آموختگانشندا دگاهيد از يپزشك

  
  مفرد يليوك نيحس، يمعصوم اليل، *رادينيحس هيسم

  
 

  چكيده
 يهابرنامه نيو تدو يبازنگر، يآموزش يازهاين يابيو ارز ييكه هدف آن شناسا گوپاسخبه آموزش  ياژهيامروزه به طور ومقدمه: 

 يكارشناس يبرنامه آموزش يابيارز با هدفپژوهش  نيلذا ا، پرداخته شده است ،است جامعه يازهايبه ن ييگوپاسخ يدر راستا يآموزش
  .انجام شد گوپاسخآموزش  يرشته بر مبناآموختگان دانش دگاهياز د يپزشك يرساناطالعو  يارشد كتابدار

 يكه در ط يپزشك يرسانو اطالع يارشد رشته كتابدار يكارشناس آموختگاندانش هيكل يفيتوص يشيمايپژوهش پ نيدر اها: روش
از بانك اطالعات  آموختگاندانشاطالعات  شدند.وارد مطالعه  يبه روش سرشمار بودند، شده آموختگاندانش 9513تا 1393 يهاسال

 كي. اطالعات با استفاده از دينفر استخراج گرد 47و شماره تماس شامل  يوزارت متبوع بر اساس نام و نام خانوادگ دانش آموختگان
 يهاشاخص از استفاده شده با يآورعجم يهاهداد تيدر نهاشد. آوري جمعپس از تاييد روايي و پايايي  ساخته) محققكي(الكترون پرسشنامه

  شد.  ليتحل و هيتجز يت آزمون و  يفيتوص يآمار
، يفرد، يعلم يازهايبا ن يپزشك يرسانو اطالع يرشته كتابدار يانطباق برنامه درس زانيم ،رشته نيا آموختگاندانشاز نظر نتايج: 
 نيتربيش). P>05/0) گزارش شد (50از حد متوسط (مقدار تركم يدارمعنابه طور  يجامعه پزشك ياطالعات يازهايو ن يشغل، ياجتماع

  آمد. به دست يعلم ازيو ن ياجتماع ازيمربوط به ن بيبه ترت 99/35)63/22( نيانگيم نيتركمو  66/39)76/23( نيانگيم
 گانآموختدانش يازهاين يگوپاسخشده به طور كامل  نيتدو يبرنامه درس بر اساس نتايج اين پژوهش بنظر مي رسدگيري: نتيجه
  .ردينظر صورت گ ديو الزم است در محتوا و سرفصل دروس ارائه شده تجد نيست

  
  كارشناسي ارشد، يپزشك يرساناطالعو  يكتابدار، يبرنامه درس، گوپاسخآموزش هاي كليدي: واژه
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مقدمه  

داشته  يخوب يرشد كم يآموزش عال، ريدر چند دهه اخ
 دايپارتقا  ديآن چنان كه با يدر آموزش عال تيفياما ك

به نام  يادهيكه جامعه با پد يابه گونه، نكرده است
                                                 

و  يگروه كتابدار، ارشد يكارشناس يدانشجو، رادينيحس هيسمنويسنده مسؤول:  *
، همدان، همدان يدانشگاه علوم پزشك، يراپزشكيدانشكده پ، يپزشك يرساناطالع

  s.hosseinirad90@gmail.comرانيا
دانشكده ، يپزشك يرساناطالعو  يگروه كتابدار، )اري(استاد يمعصوم اليل دكتر

 .رانيا، همدان، همدان يدانشگاه علوم پزشك، يراپزشكيپ
)lila_masomi@ut.ac.ir؛(   

دانشكده ، يپزشك يرساناطالعو  يگروه كتابدار، )اريمفرد (استاد يليوك نيحس دكتر
  )vakili@umsha.ac.ir (.رانيا، همدان، همدان يدانشگاه علوم پزشك، يراپزشكيپ

  8/11/96 تاريخ پذيرش:، 17/10/96، تاريخ اصالحيه: 19/9/96 مقاله: تاريخ دريافت

 است. مواجه شده يگان آموزش عالآموختدانش يكاريب
 يانسان يرويمختلف به ن يهابخش ازين، گرياز طرف د

عالوه بر  گوپاسخ). آموزش 1است( دهماهر برطرف نش
 يازهاين يگوپاسخ ديجامعه با يازهايبه ن ييگوپاسخ
 يها را براو آن باشدگان آموختدانش يو شغل يفرد

. جذب ديآماده نما كينزد ندهيورود به بازار كار در آ
كشور  يها و مراكز آموزش عالدانشگاه آموختگاندانش

 ييهايژگيو و هاييانادر بازار كار منوط به داشتن تو
 يتئور يهابا آموزش ستيبايها ماز آن ياست كه بخش

). در 2گردد( جاديدر دانشگاه ا ليدر طول تحص يو عمل
 تأكيد يبرا مؤثرراه  كي، گوپاسخاگرچه آموزش ، نيب نيا
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 عينه به صورت وس، اما در عمل، است جوامع يازهايبر ن
ها و مراكز ). دانشگاه3تجربه شده است( اديدرك و نه ز
و  ازهايبه ن ييگوپاسخجهت  تربيش يآموزش عال

اما در عمل ، پا به عرصه ظهور گذاشتند، انتظارات جامعه
دستاورد  نيتركم، قطع شدتقريباً زمان  يارتباط ط نيا
به  ييگوپاسخنظام ارائه خدمات در  يناكام، طيشرا نيا
مردم و  يتيو انتظارات جامعه و نارضا ازهاين

  ). 4گان خواهد بود(آموختدانش
عنصر و به منزله  نيتريبه عنوان اصل يبرنامه درس از

دارد كه  يمتفاوت يو كاركردها شوديم اديقلب آموزش 
از  يامجموعه يسازها فراهمآن نيتراز مهم يكي

 يانسان يروين تيترب يدر راستا يريادگي يهافرصت
 رياخ يهاسال يط ليدل نيجامعه است به هم ازيمورد ن

قرار  گوپاسخمورد توجه آموزش  دتبه ش يبرنامه درس
 يدهسازمانو  يريگكه شكل يگرفته است برنامه درس

 اي كيبه  ييگوپاسخ ياركان و عناصر آن در راستا
 دهينام گوپاسخ يباشد برنامه درس ازهاياز ن يامجموعه

در  ينقش مهم يبرنامه درساين كه . با توجه به شوديم
، تعمق، كنديم فايا انيبه دانشجو يديكل يهاانتقال مهارت

 نيانجام چن تيبر مطلوب توانديآن م يابيو ارز ليتحل
   .)5اثرگذار باشد( يرسالت

از  يعيوس اسيها مقدانشگاه يبرااين كه توجه به  با
 يآموزش عال تيريمتفاوت وجود دارند. مد انيمشتر

 انيهر گروه از مشتر تياهم ستيبايم تيفيبهبود ك يبرا
متنوع را  يهاگروه نيا قيعال نيتعادل و انطباق ب جاديو ا

به عنوان  آموختگاندانشو  انياما دانشجو رديدر نظر بگ
 يمشتر، كننديم افتيكه دانش و خدمات در يانيمشتر
ها نكته كه آن نيا رشي. پذشونديدر نظر گرفته م ياصل

 توانديم، شونديمحسوب م انياز مشتر يگروه مهم
 يدر آموزش عال ييگوپاسخو  تيفيدر ك يميتحوالت عظ
) به عدم 7و همكاران( ي). زارع فراشبند6(ديبه حساب آ

 يكتابدار يكارشناس يآموزشدوره  يهاتناسب سرفصل
 ياطالعات يازهايدر برآوردن ن يپزشك يرسانو اطالع

امر  نيا اندهو اشاره كرد اندپرداخته يجامعه پزشك نينو
دروس  ييدر ساختار محتوا رييو تغ يجز با بازنگر

 يگام كردن آن با فناورو هماهنگ و هم يپزشك يكتابدار

 يالعهدر مطا شانيا ني. همچنستين ريپذامكان يكنون
 يسرفصل دروس مقطع كارشناس سهي) با مقا8(گريد

ها و رشته ريبا سا يپزشك يرسانو اطالع يارشد كتابدار
رشته  نيكه ا افتنديدست  جهينت نيمشابه به ا يهاشيگرا
متعدد و متفاوت جامعه  يازهاين يگوپاسخ تواندينم

 نيا يهاسرفصل رييو علوم وابسته باشد و تغ يپزشك
 ليتحل نيموجود را پر كند. همچن يتواند خالءهايرشته م
و  يمقاطع كارشناس يدرس يهابرنامه يمحتوا

مطالعات  گريدر د يارشد رشته كتابدار يكارشناس
 رانيرشته در ا نيآموزش ا يمشخص كرد كه نظام فعل

بازار كار  يازهايپوشش كامل ن يبرا ييهايكاست يدارا
  ). 9است(
 يتحقق اثربخش تحول در نظام آموزش علوم پزشك جهت

 يهابه عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سالمت بسته
، اندارائه شده يدرآموزش علوم پزشك يتحول و نوآور
 ييو عدالت محور با هدف شناسا گوپاسخبسته آموزش 

 نيو تدو يبازنگر، يآموزش يازهاين يابيو ارز
 ازهايبه ن ييگوپاسخ يدر راستا يآموزش يهابرنامه

به  ييگوپاسخ). طبق مطالعات انجام گرفته 10(ستا
، )13تا11(ياجتماع، )12و11(يعلم، )11(يفرد يازهاين

جامعه  يازهاي) و ن15و14و12و11و بازاركار( يشغل
كه  گو استپاسخآموزش  يهاهمؤلف) از جمله 12و3هدف(

 يبرنامه درس ها،مولفه نيبر ا تأكيدپژوهش حاضر با 
در مقطع ارشد را  يپزشك يرسانو اطالع يرشته كتابدار

كه  يرشته به عنوان افراد نيا آموختگاندانش دگاهياز د
 اند وشده را پشت سرگذاشته نيتدو يبرنامه درس

آن را  يو بازخوردها اندتخصص الزم را كسب نموده
ي لذا مطالعه .قرار داد يمورد بررس ،اندكرده افتيدر

 يكارشناس يبرنامه آموزش يحاضر به منظور بررس
-دانش دگاهياز د يپزشك يرساناطالعو  يارشد كتابدار

  انجام شد. گوپاسخآموزش  يرشته بر مبنا آموختگان
  

  هاروش
موضوع از روش  تيبا توجه به هدف پژوهش و ماه

 نيا ياستفاده شد. جامعه آمار يفيتوص يشيمايپ قيتحق
ارشد  يكارشناس آموختگاندانش هيپژوهش شامل كل
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 يكه در ط بود يپزشك يرسانو اطالع يرشته كتابدار
 يعلوم پزشك يهااز دانشگاه 1395تا  1393 يهاسال
، اهواز، يبهشت ديشه، رانيا، تهران، كرمان، زي(تبر

ند. اطالعات بود شده آموختگاندانش اصفهان)
وزارت  آموختگاندانشاز بانك اطالعات  آموختگاندانش

و شماره تماس  يمتبوع بر اساس نام و نام خانوادگ
 يسرشمار و به صورت دينفر استخراج گرد 47شامل 

  .وارد مطالعه شدند آموختگاندانشكليه 
پاسخ به  يبرا ازياطالعات مورد ن يآوربه منظور جمع 

 يمحقق ساخته بر مبنا نامهت پژوهش از پرسشسؤاال
دو  درپرسشنامه  .استفاده شد گوپاسخاهداف آموزش 

 كيبخش اول شامل اطالعات دموگراف، طراحي شد بخش
و بخش دوم مرتبط با اهداف پژوهش  كنندگانشركت

 يازهاين، سؤال 10با يعلم يازهاي(ن طهيح 5بر مشتمل 
 يازهاين، سؤال 7با  ياجتماع يازهاين، سؤال 8با  يفرد
 7با  يجامعه پزشك ياطالعات يازهاين، سؤال12با  يشغل

 بود. الوس 46ع وجمدرمباز) و  سؤالو دو  سؤال

پرسشنامه با ارائه پرسشنامه مذكور به  ييروا 
قرار  تأييدرشته مورد  علميهيأت يكارشناسان و اعضا

 يپرسشنامه با استفاده از روش آلفا ييايگرفت و پا
پايايي پرسشنامه در  محاسبه شد. طهيكرونباخ در پنج ح

پرسشنامه  30هاياز طريق پاسخ ،جامعه مورد بررسي
اوليه و با استفاده از ميزان آلفاي كرونباخ در پنج حيطه 

انطباق با  ،94/0التحصيالن(انطباق با نيازهاي علمي فارغ
، انطباق با نيازهاي 95/0التحصيالننيازهاي فردي فارغ

، انطباق با نيازهاي شغلي 95/0التحصيالناجتماعي فارغ
، انطباق با نيازهاي اطالعاتي جامعه 95/0التحصيالنفارغ

(گوگل  كيپرسشنامه الكترون) محاسبه شد.  93/0پزشكي
پرسشنامه به  نكيلشده و  يحفرم) توسط محقق طرا

 ديارسال گرد كنندگانتلگرام شركت اي ليميآدرس ا
از گوگل فرم  اكسل ليفا كيها به صورت مجموع پاسخ

وارد  SPSS-22افزار ها به نرمداده زيو جهت آنال افتيدر
از  كيشد. نظر هر فرد در مطالعه در خصوص هر 

، نمره ) 5(اديز يليخ نهيت با استفاده از پنج گزسؤاال

 ارينمره) و بس 2كم(، نمره)3متوسط(، نمره) 4(اديز
قرار گرفت.  يابي) مورد ارزكرتيل اسينمره) (مق1كم(
 فيتوص .محاسبه شد 100 يبر مبنا هااسيمق يهمه
مد و ، انهيم يمركز يهابا استفاده از شاخص هاداده

 يانحراف استاندارد و فراوان يو شاخص پراكندگ نيانگيم
 ياز آزمون ت هاتحليلانجام شد و در  يو درصد فراوان

 يهاطهيح ازاتيتام نيانگيم سهيجهت مقا ياتك نمونه
 .ديبا مقدار متوسط پرسشنامه استفاده گرد پرسشنامه

در نظر 95/0 نانيسطح اطم، هابراي تمام آزمون نيهمچن
  گرفته شد.

  
  نتايج

با  واحدهاي پژوهش ارسال شده بهپرسشنامه  47كل 
 47پيگيري پژوهشگران به طور كامل تكميل و در نهايت 

 40تعداد پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
از  )%50/74نفر(35زن و  دهندگاناز پاسخ )%1/85نفر(

از آنان شغل مرتبط  )%20/94نفر(33و  ندآنان شاغل بود
رساني پزشكي داشتند. افراد با رشته كتابداري و اطالع

سال 87/28±73/2مورد پژوهش داراي ميانگين سني
ين تربيشهاي حيطه نيازهاي علمي بودند. بر اساس يافته

هاي افزايش كنجكاوي و ها مربوط به گويه) پاسخ3ميانه(
هاي اع پايگاهعالقه به دانستن و افزايش دانش كار با انو

 دهندگانپاسخ اكثرآمد به طوري كه  به دستاطالعاتي 
اظهار داشتند برنامه درسي از نظر دو گويه مذكور داراي 

ها اين گويه، است ميزان انطباق متوسط با نيازهاي علمي
) نيز قرار 3ين مقدار مد(تربيشهايي با در دسته گويه

ي با خوانهمه ) مربوط به گوي1ين مقدار مد(تركم .داشت
برنامه درسي كشورهاي پيشرفته بود. به طوري 

انطباق خيلي كم را  دهندگاندرصد از پاسخ 11/39كه
ين نمره به دست آمده از تربيشين و تركمگزارش كردند. 

به  41و  10اين حيطه در افراد مورد پژوهش به ترتيب 
محاسبه  59/22±93/7دست آمد. ميانگين اين حيطه 

  . )1شد(جدول
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  ي پزشكيرساناطالعهاي انطباق برنامه درسي رشته كارشناسي ارشد كتابداري و توزيع فراواني گويه :1جدول 
  آموختگاندانشبا نيازهاي علمي  
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 3 3 )%30/4(2 )%60/10(5 )%90/48(23)%90/14(7)%30/21(10دانستنافزايش كنجكاوي و عالقه شما به 1
 3 2 )%10/2(1 )%50/8(4 )%20/36(17)%80/29(14)%40/23(11فراهم ساختن امكان بروز عقايد نوآورانه2
 2 2 )0(0 )%50/8(4 )%90/31(15)%20/36(17)%40/23(11برخورداري از محتوا و مسائل جديد3
 2 2 )0(0 )%50/8(4 )%70/27(13)%60/42(20)%30/21(10ي تدريس متنوعهابهره گيري از روشامكان 4
 2 2 )%30/4(2 )%40/6(3 )%40/23(11)%20/36(17)%80/29(14در شناخت اهيمت و ضرورت رشته تأثير5
 2 2 )0(0 )%30/4(2 )%30/28(13)%80/34(16)%90/32(15 مطابق با مباحث روز دنيا6
 1 2 )0(0 )0(0 )%10/26(12)%80/34(16)%10/39(18ي با برنامه درسي كشورهاي پيشرفتهخوانهم7
 3 2 )%20/2(1 )%90/10(5 )%0/37(17)%30/28(13)%70/21(10ي پزشكيرساناطالعافزايش دانش كتابداري و 8
 2 2 )%10/2(1 )%40/6(3 )%0/17(8)%60/42(20)%90/31(15افزايش دانش كار با انواع نرم افزارهاي مرتبط با رشته9

 3 3 )%30/4(2 )%10/19(9 )%0/34(16)%50/25(12)%0/17(8ي اطالعاتيهاافزايش دانش كار با انواع پايگاه10

  
  

هاي حاصل از حيطه نيازهاي فردي نشان داد يافته
افزايش اعتماد  به گويه ها مربوط) پاسخ3ين ميانه(تربيش

افراد مورد مطالعه اظهار داشتند كه  اكثر. است به نفس
داراي ميزان انطباقي  برنامه درسي از نظر اين گويه

اين گويه نيز در دسته  دارد،متوسط با نيازهاي فردي 

ين و تركمين مقدار مد قرار داشت. تربيشهاي با گويه
حيطه در افراد مورد  ين نمره به دست آمده از اينتربيش

به دست آمد. ميانگين اين حيطه  39و  8پژوهش به ترتيب 
  ). 2محاسبه شد(جدول 54/7±19/19

  
  ي پزشكي رساناطالعهاي سؤاالت ميزان انطباق برنامه درسي كارشناسي ارشد رشته كتابداري و توزيع فراواني گويه :2جدول 

  آموختگاندانشبا نيازهاي فردي 

يف
 گويه رد

كم
لي 

خي
 

كم
 

سط
متو

 

ياد
 ز

ياد
ي ز

خيل
 

انه
 مد مي

 3و2 2 )%50/6(3 )%30/4(2 )%0/37(17)%0/37(17)%20/15(7فراهم ساختن امكان و فرصت اظهار وجود1
 2 2 )%10/2(1 )%10/19(9 )%70/27(13)%80/29(14)%30/21(10و افراد جديد هادر افزايش انطباق با موقعيت تأثير2
 2 2 )%20/2(1 )%90/10(5 )%30/28(13)%40/30(14)%30/28(13در اشتياق به ادامه تحصيل تأثير3
 2 2 )%30/4(2 )%50/6(3 )%40/30(14)%60/32(15)%10/26(12در يادگيري مستقل يا هنر خودآموزي تأثير4
 3و2 2 )%50/8(4 )%30/4(2 )%90/31(15)%90/31(15)%40/23(11در توانايي تصميم گيري صحيح تأثير5
 2 2 )%10/2(1 )%50/8(4 )%90/31(15)%60/42(20)%90/14(7 در قدرت نقادي شما تأثير6
 3 2 )%30/4(2 )%30/4(2 )%0/37(17)%40/30(14)%90/23(11 در تفكر منطقي شما تأثير7
 3 3 )%50/8(4 )%60/10(5 )%0/34(16)%70/27(13)%10/19(9 افزايش اعتماد به نفس شما8

  
) 3ين ميانه(تربيشهاي حيطه نيازهاي اجتماعي طبق يافته

، افزايش فعاليت گروهي هايها مربوط به گويهپاسخ
افزايش توانايي شما در برخورد با مردم و افزايش روحيه 

نيمي از افراد تقريباً يي به دست آمد. به طوري كه گوپاسخ
مورد مطالعه اظهار داشتند كه برنامه درسي از نظر 

داراي ميزان انطباقي متوسط با نيازهاي  هاي مذكورگويه
ين نمره به دست تربيشين و تركماجتماعي بوده است. 

و  7آمده از اين حيطه در افراد مورد پژوهش به ترتيب 
محاسبه 11/18±65/6آمد. ميانگين اين حيطه  به دست 35

  ). 3شد(جدول
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  ي پزشكيرساناطالعهاي ميزان انطباق برنامه درسي كارشناسي ارشد رشته كتابداري و توزيع فراواني گويه: 3جدول 
  آموختگاندانشبا نيازهاي اجتماعي  

يف
  گويه رد

كم
لي 

خي
 

سط كم
متو

 

ياد
ز

ياد 
ي ز

خيل

انه
مي

 

 مد

 3 3 )%30/4(2 )%40/6(3 )%40/40(19)%0/34(16)%90/14(7افزايش فعاليت گروهي شما1

 3 2 )%30/4(2 )%50/8(4 )%70/44(21)%70/27(13)%90/14(7 افزايش جامعه پذيري شما2

 3 3 )%60/10(5 )%60/10(5 )%60/42(20)%30/21(10)%90/14(7افزايش توانايي شما در برخورد با مردم3

 3 3 )%80/12(6 )%10/2(1 )%40/40(19)%80/29(14)%90/14(7گويي شماافزايش روحيه پاسخ4

 2 2 )%60/10(5 )%60/10(5 )%50/25(12)%30/38(18)%90/14(7افزايش برقراري روابط اثربخش انساني5

 3 2 )%30/4(2 )%50/6(3 )%0/37(17)%80/34(16)%40/17(8گيري شماافزايش توانايي حل مسأله و تصميم6

 2 2 )%30/4(2 )%60/10(5 )%80/29(14)%30/38(18)%0/17(8افزايش فهم مسائل و مشكالت جامعه7

 
هاي حاصل از حيطه نيازهاي شغلي نشان داد يافته
افزايش مهارت  هايها به گويه) پاسخ3ين ميانه(تربيش

مهارت جستجوي ، رايانه به كارگيري تأثير، نگارش مقاله
هاي اطالعاتي مراجعان تعلق دارد. تخصصي و تحليل نياز

از افراد مورد مطالعه گزارش كردند كه  %50به طوري كه
داراي ميزان  هاي مذكوربرنامه درسي از نظر گويه

ين تركمانطباقي متوسط با نيازهاي شغلي بوده است. 
هاي افزايش توانايي ) براي گويه1مقدار مد(

آشنايي ، ي منابع الكترونيكيدهسازماننويسي و فهرست

سازي نويسي و نمايهافزارهاي فهرستبا انواع نرم تربيش
با انواع ناشران داخلي و خارجي به  تربيشو آشنايي 

درصد از  03/34)16( دست آمد. به طوري كه
ين تركم انطباق خيلي كم را گزارش كردند. دهندگانپاسخ

دست آمده از اين حيطه در افراد ين نمره به تربيشو 
به دست آمد. ميانگين  56و  12مورد پژوهش به ترتيب 

  محاسبه شد.  27/29±87/10 اين حيطه

  
  ي پزشكيرساناطالعهاي ميزان انطباق برنامه درسي كارشناسي ارشد رشته كتابداري و توزيع فراواني گويه: 4جدول 

 با نيازهاي اطالعاتي جامعه پزشكي  

يف
رد

 

 گويه

 كم
يلي

خ
 

سط كم
متو

 

ياد
ز

ياد 
ي ز

خيل
 

يانه
م

 

 مد

 2 2 )%50/8(4 )%10/19(9 )%90/13(15)%70/27(13)%80/12(6تخصصي پزشكييهاافزايش توانمندي شما در كار با پايگاه1
 3 3 )%50/8(4 )%90/14(7 )%0/34(16)%40/23(11)%10/19(9افزايش توانمندي شما در استخراج اطالعات پزشكي و دارويي2
 2 2 )%40/6(3 )%60/10(5 )%40/23(11)%40/40(19)%10/19(9افزايش توانايي پاسخ به سؤاالت باليني پزشكان را در شما3
ي تخصصي هاتر شما با انواع منابع چاپي حوزهآشنايي بيش4

 پزشكي
11)40/23%( 18)30/38%( 12)50/25%( 5)60/10%( 1)10/2%( 2 2 

تر شما با انواع منابع الكترونيكي و مبتني بر وب آشنايي بيش5
 ي تخصصي پزشكيهاحوزه

7)90/14%( 19)40/40%( 14)80/29%( 6)80/12%( 1)10/2%( 2 2 

ي پژوهش در حوزه هاتر شما با انواع روشآشنايي بيش6
 پزشكي

12)50/25%( 12)50/25%( 18)30/38%( 2)30/4%( 3)40/6%( 2 3 

ي تخصصي هاتر شما با مجالت هسته حوزهآشنايي بيش7
 پزشكي

10)30/21%( 15)90/31%( 12)50/25%( 8)0/17%( 2)30/4%( 2 2 

 
براساس نتايج حاصل از حيطه نيازهاي اطالعاتي جامعه 

 ها مربوط به گويه) پاسخ3ين ميانه(تربيشپزشكي 
افزايش توانمندي شما در استخراج اطالعات پزشكي و 

) عالوه بر 3ين مقدار مد(تربيشدارويي به دست آمد. 
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شما با انواع  تربيشگويه مذكور در گويه آشنايي 
هاي پژوهش در حوزه پزشكي نيز مشاهده شد. روش

از افراد مورد  %15/36)17بدين ترتيب به طور ميانگين (
هاي مطالعه گزارش كردند كه برنامه درسي از نظر گويه

داراي ميزان انطباقي متوسط با نيازهاي اطالعاتي  مذكور
ين نمره به تربيشين و تركمجامعه پزشكي بوده است. 

دست آمده از اين حيطه در افراد مورد پژوهش به ترتيب 
 65/17±61/6به دست آمد. ميانگين اين حيطه  32و  7

  ). 4محاسبه شد(جدول
هاي ميزان انطباق برنامه با يكسان كردن مقياس حيطه

شغلي و ، اجتماعي، فردي، با نيازهاي علمي درسي
 ينتركمو  ينتربيشنيازهاي اطالعاتي جامعه پزشكي  

به ميانگين به ترتيب مربوط به نياز اجتماعي و نياز علمي 
آمد. ميزان انطباق برنامه درسي رشته كتابداري و  دست
-دانشها از نظر رساني پزشكي در تمامي حيطهاطالع

از حد  تركمداري معنااين رشته به طور  آموختگان
  ).>05/0P(آمد به دست) 50متوسط (مقدار

  
  بحث

انطباق برنامه  زانيم يمطالعه حاضر با هدف بررس
در مقطع  يپزشك يرسانو اطالع يرشته كتابدار يدرس

 آموختگاندانشجامعه و  يازهايارشد با ن يكارشناس
 انجام شد كه با توجه گوپاسخآموزش  يرشته در راستا

شغل  آموختگاندانشاز  %20/94آمده  به دست جيبه نتا
 .داشتند يپزشك يرسانو اطالع يارمرتبط با رشته كتابد

 كاريب آموختگاندانش با سهيافراد شاغل در رشته در مقا
قرار گرفتن در بازار كار و ارتباط با جامعه درك  ليبه دل
  ند. داشت اين پژوهش تسؤاالاز  يترقيعم

رشته توانسته است  يگرچه برنامه درس نشان داد جينتا 
گان به دانستن و بروز آموختدانشو عالقه  يكنجكاو

 يرسانو اطالع يدانش كتابدار نينوآورانه و همچن ديعقا
را  ياطالعات يهاگاهيها از انواع پاو شناخت آن يپزشك
انطباق  زانيم موضوع نيرغم ا يدهد اما عل شيافزا

و  يارشد كتابدار يكارشناس يبرنامه درس
 آموختگاندانش يعلم يازهايبا ن يپزشكيرساناطالع
اظهار داشتند  كنندگاناز حد متوسط است. شركت تركم

 يكشورها يبا برنامه درس يبرنامه كنون يخوانهم
 گريد جينتا نيبا ا سوهم ،كم است اريبس شرفتهيپ

نقاط ضعف  نيتراز مهم يكي زي) ن17و16و11مطالعات(
 يهانظام يكنون تيبا وضع ييآشنارا نا يبرنامه درس

  كه مطالعه  ياند. به طورجهان دانسته يآموزش
) نشان داد 17و همكاران()  Tufail Khan(توفيل خان 

در  يرسانو اطالع يكتابدار يآموزش يهاگروه تربيش
 يكنواختيبرنامه استاندارد و  كيپاكستان از  يهادانشگاه

. كننديباشد استفاده نم يجهان يكه مطابق با استانداردها
 يسرفصل دروس تخصص اتييجز يدر بررس نيهمچن

توسط زارع  يپزشك يرسانو اطالع يرشته كتابدار
 ياري) و همكاران مشخص شد كه هنوز بس7(يفراشبند

است و با  يسنت يبر كتابدار يها مبتناز سرفصل
ندارد. به عالوه طبق  يهماهنگ چگونهيه ديجد يهايفناور

 يهآموختدانشكتابداران  زي) ن18(يمطالعه باقر يهاافتهي
 يكارشناس، ي(كارشناس يرسانو اطالع يرشته كتابدار

به  ازين يدرباره، با هم  رشته نيو مدرسان ا، رشد)ا
 يرسانو اطالع يآموزش كتابدار يهابرنامهدر  يدگرگون

ها و مراكز كتابخانه يازهايبا ن هابرنامهو همگام شدن 
و  يبرنامه كنون يو بازنگر اندبوده يراهم يرساناطالع

د. انهدانست يدروس را ضرور يمحتوا يسازدگرگون
 يرشته تنها برا نيا اني) دانشجو19(يدريمطالعه حطبق 

و نه تخصص در  يسنت طيكار در كتابخانه آن هم در مح
 آموزش ينرساو مراكز اطالع تاليجيد يهاكتابخانه

رشته به كتابخانه  نيكه بازار كار ا يدر حال ،ننديبمي
  .ستيمحدود ن

با  يانطباق برنامه آموزش زانينشان داد م هاافتهي
در حد متوسط است و در  آموختگاندانش يفرد يازهاين

داشته است كه با  يمثبت تأثيراعتماد به نفس آنان  شيافزا
 ني) در ا11آمده از مطالعه شادفر( به دست جينتا

) 9(يمطالعه شهباز جيبراساس نتا، است خصوص منطبق
 ييو توانا هيمربوط به روح يهاهمؤلفحضور  زانيم

و تفكر  يابيمسألهبه  ليو تما ييتوانا، يانجام كار فرد
 هيو روح ييتريمد خود هيداشتن روح، خالقانه
كه از  گرانيبه كمك به د يمندو عالقه يريپذتيمسؤول
 گانآموختدانش يفرد يازهايمرتبط با ن يهاهمؤلفجمله 
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 يشناسو دانش اطالعاتعلم  يكه در برنامه درس است
رسد از مي كم به آن توجه شده است. به نظر اريبس

 يفرد يهايژگيو و اتياز خصوص ياريكه بس ييآنجا
برنامه  است رهيجامعه و غ، مدرسه، متاثر از خانواده

 جيبر آن داشته باشد. نتا يچندان تأثير تواندينم يدرس
 كيعنوان  به ي) نشان داد تفكر انتقاد20(يدريمطالعه ح

است كه در برنامه  ييهايستگياز جمله شا يفرد يژگيو
 يدرس يهاواحد، يعلم اطالعات و دانش شناس يدرس

اما  ،به آن اختصاص داده نشده است يمشخص
با بدو ورود به رشته در  سهيگان در مقاآموختدانش

دارند كه  يترمطلوب تيوضع يستگيشا نيخصوص ا
  .است ضرمطالعه حا جيبا نتا ريمغا

 يازهايبا ن يانطباق برنامه آموزش زانيم اهافتهي مطابق
در حد متوسط است و بر  آموختگاندانش ياجتماع

آنان  يگروه يهاتيو فعال يارتباط يهامهارت شيافزا
برنامه اين كه با در نظر گرفتن  ؛مثبت داشته است تأثير
 يارشد كتابدار يكارشناس نيو همچن يكارشناس يدرس

بر  تأكيددروس  يدر همهتقريباً  يپزشك يرسانو اطالع
 جهيكتابخانه دارد در نت نيبا مراجع مؤثرارتباط مطلوب و 

و  يارتباط يهارشته در خصوص مهارت انيدانشجو
حاصل  جياند. نتاتوانمند شده ييگوپاسخ هيروح شيافزا

) در رابطه با Bronstein()21(نياز مطالعه برونست
، جهان اسردر سر يعلوم كتابدار يبرنامه درس يبررس

 يرسانو اطالع يكتابدار ينشان داده است برنامه آموزش
داده  رييكاربر محور تغ كرديخود را به رو يسنت كرديرو

رشته  انيدانشجو ياجتماع يهامهارت شيدر افزا يو سع
. كنديم تأييدمطالعه را  نيحاصل از ا جيدارد كه نتا

مطالعه خود اظهار داشته است كه  جهي) در نت22(يفتاح
 يو پژوهش ينقش مشاور اطالعات يمتخصصان كتابدار

سواد  يهاآموزش مهارت يكاربران برا يو راهنما
 شيمذكور افزا يهانقش يفايرا دارند و الزمه ا ياطالعات
آنان است  ياجتماع يازهايو رفع ن يارتباط يهامهارت
ارائه شده با  يدرس انطباق در حد متوسط برنامه نيبنابرا

. به عالوه ستيگان مطلوب نآموختدانش ياجتماع يازهاين
ها وارد رشته ريممكن است از سا انياز دانشجو يبرخ

 لياز قب يرشته شده باشند و با مباحث نيمقطع ارشد ا

آموزش داده  يمصاحبه مرجع كه در دروس كارشناس
) در 20و همكاران( يدرينداشته باشند. ح ييآشنا شوديم

 يهايستگيبر شا يآموزش عال تأثيربا عنوان  يامطالعه
و علم  يكتابدار يدوره كارشناس انيدانشجو يكانون

سطح  افتنديمشهد در ياطالعات دانشگاه فردوس
جامعه پژوهش در  يارتباط يهادانش و مهارت يستگيشا

متوسط  نيانگياز م تركم يليبدو ورود به رشته تحص
 وزاست اما هن افتهيارتقا  يليدوران تحص يه طاست ك

   .ستيمهارت در حد مطلوب ن نيآموزش ا
 يازهايبا ن يانطباق برنامه آموزش زانيم هاافتهي براساس

 جيدر حد متوسط است. نتا آموختگاندانش يشغل
مطالعه حاضر نشان داد  جي) هم راستا با نتا23(يانتظار
 انيدر كمك به دانشجو يآموزش عال يدرس يهابرنامه

الزم موفق نبوده است.  يشغل يهاتياحراز قابل يبرا
 زي) نWarraich()24( چينتايج حاصل از مطالعه وراش

رساني نشان داد برنامه آموزشي رشته كتابداري و اطالع
- دانشتفع نمودن نيازهاي به مر ادردر پاكستان ق

و كارفرمايان نيست و موجب نارضايتي آنان  آموختگان
 آمده از اين مطالعه به دستشده است كه مطابق با نتايج 

  . است
 يانطباق برنامه آموزش زانينشان داد م هاافتهي همچنين

در حد متوسط است.  يجامعه پزشك ياطالعات يازهايبا ن
ارائه  يافراد مورد مطالعه اظهار داشتند كه برنامه درس

آنان در  يتوانمند شيه طور متوسط موجب افزاشده ب
 تربيش ييو آشنا ييو دارو ياستخراج اطالعات پزشك

شده  يپژوهش در حوزه پزشك يهاآنان با انواع روش
آمده با توجه به گنجاندن  به دستاست. طبق اطالعات 

 ياطالعات يهاگاهيدر ارتباط با پا يتربيش يواحدها
در  تربيش فيو تكال ناتيو ارائه تمر يپزشك يتخصص

موجود موفق عمل كرده است اما  يبرنامه درس نهيزم نيا
 ييگان در رابطه با آشناآموختدانش يتوانمند شيدر افزا

و مجالت هسته مرتبط  يكيو الكترون يبا انواع منابع چاپ
موفق نبوده است. طبق مطالعه  يبا حوزه پزشك

 يهانقش نندتواي) در عصر حاضر كتابداران م22(يفتاح
را برعهده  يو پژوهش يهمچون مشاوران اطالعات يديجد
است كتابداران بر  منقش الز نيا يفايا يكه برا رنديبگ
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كه مرتبط با كار آنان  ييهانهيخود در زم يدانش موضوع
 فيبا توجه به نقش و هدف تعر نيبنابرا نديفزايب ،است

انطباق در حد  يكتابداران در مطالعه فتاح يشده برا
جامعه  ياطالعات يازهايبا ن يمتوسط برنامه درس

حاصل از مطالعات  جي. نتاستيبخش نتيرضا يپزشك
عدم ارائه  لينشان داد به دل زيها نرشته ريدر سا گريد

 يآموزش يهاطيدر مح ازيمورد ن يهامطلوب مهارت
جامعه  يازهايقادر به مرتفع نمودن ن آموختگاندانش

مطالعه حاضر انطباق  جيكه با نتا نيستند مورد نظر
  .)26و25دارد(

و  يرشته كتابدار يانطباق برنامه درس زانيم يطور كل به
-دانشاز نظر  هاطهيح يدر تمام يپزشك يرساناطالع

از حد  تركم يدارمعنارشته به طور  نيا آموختگان
ارائه  يبرنامه درس دهديمتوسط گزارش شد كه نشان م

 يگوپاسخشده در رشته مطلوب نبوده و نتوانسته است 
و  يو جامعه باشد. طالچ آموختگاندانش يازهاين

 يكارشناس يبرنامه درسكه به بررسي ) 27همكاران(
براساس مدل  رانيا يرسانو اطالع يارشد كتابدار

 اين رشته يدرس برنامه اذعان نمودند پرداختند لسونيو
ها را و تمام حوزه نيستبرخوردار  يمناسب ياز غنا

 يهابرنامهغالب به سمت  يريگجهت دهد ونمي ششپو
 تيترب يكه برا است اطالعات يحوزه محتوا يدرس
 ديجد يازهاين يگوپاسخكه بتوانند  يگانآموختدانش
رشته در  ينبوده و الزم است برنامه آموزش ديمف، باشند

 يهاو پرداختن به تمام حوزه دنيجهت غنا بخش
حاصل از  جيبا نتا استاكه هم ر ابدي رييتغ يموضوع

  .است مطالعه حاضر
 كنندگانشركتاين پژوهش  شنهاداتيدر قسمت پ 
كاسته و به  يتئور يهاكردند از تعداد واحد شنهاديپ

تعداد  شيچرا كه افزا ؛افزوده شود يعمل يهاتعداد واحد
 يهامهارت شيافزا يمعنابه  يعمل يواحدها
انجام  يبرا شانيا يآمادگ شيگان و افزاآموختدانش

) 7و همكاران( يمطالعه زارع فراشبند جي. نتااست خدمات
و  انهيرا نهيارائه شده در زم يهانشان داد سرفصل زين

 تربيش يپزشك ياطالعات در رشته كتابدار يتكنولوژ
 يزيچ انيدانشجو ياست و به مهارت عمل ينظر

 يو عمالً در استفاده از آنچه كه به صورت نظر ديافزاينم
آن را فقدان  لياند؛ ناتوان هستند كه دلآموخته

مربوط و  يافزارهامجهز و نرم ياانهيرا يهاشگاهيآزما
هم به  يشنهاداتيپ كنندگان. شركتدانديم يكار عمل جتاًينت

اضافه  ايو  يدرس يواحدها يمنظور اضافه كردن برخ
ارشد  يدروس كارشناس يعمل يهاكردن تعداد واحد

تعداد  شيداشتند. افزا يپزشك يرساناطالعو  يكتابدار
و  يسازهينما، آمار ي ماننددروس يعمل يواحدها

 .يسينوبرنامه، اطالعات يابيو باز رهيذخ، يسينودهيچك
و  يپزشك اتيكل دروس ينظر يتعداد واحدها شيافزا

خصوص و  نيدر ا تربيشو  ترجامع يارائه محتوا
مختص  يافزارهابا نرم ييبا عنوان آشنا يافزودن دروس
و  يسنجعلم، دانش) يدهسازمان(دروس  يحوزه كتابدار

، معتبر اتيبا نشر ييآشنا، مرتبط با آن يافزارهانرم
پژوهش در حوزه  يهاروش، در رشته ينيكارآفر
 ،بودند شنهادهايپ نيتربيشاز  يمشاوره اطالعات، سالمت

احساس شده  يشغل يازهاياز ن يسر كيدهنده كه نشان
ها را ارائه شده آن يكه برنامه درس است يكار طيدر مح

) با 28(يمثال تهور ينتوانسته است پوشش دهد. برا
 كندياشاره م، باره نيمرور مطالعات صورت گرفته در ا

 يادامه يو علم اطالعات برا يكه متخصصان كتابدار
، ديو ارائه خدمات جد ياطالعات نينو طيدر مح اتيح

مجهز ، فناورانه نينو يهابه دانش و مهارت ديبا ريناگز
 يپس از بررس يادر مطالعه زي) ن29(يشوند. مختار

در مقطع  يپزشك يرسانو اطالع يبرنامه كتابدار
 يهادر حوزه ييهاارشد گنجاندن درس يكارشناس

، ياطالعات بهداشت بردكار، ياطالعات بهداشت تيريمد
 يرساناطالع يهاكاربران در نظام يابياطالع يرفتارها
 نيا جيكرده است كه مطبق با نتا شنهاديرا پ يپزشك
پژوهشگران  يگفت تمام تواني. در واقع ماست مطالعه

دروس در برنامه  يو افزودن برخ يحوزه بر بازنگر نيا
  اند.داشته تأكيدرشته  يآموزش

موضوع  نيتوان به امي قوت مطالعه حاضر طاز نقا 
ي برنامه ييگوپاسخاست كه  بار نياول نياشاره كرد كه ا

 يپزشك يرساناطالعو  يارشد كتابدار يكارشناس يدرس
تقريباً و  گرفته استقرار  يمورد بررس طهيدر چند ح
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 ليگان شاغل تشكآموختدانشآن را  كنندگانشركت يهمه
است. از  گذارتأثير جينتا تاييدكه در  دهدمي

در سطح  كنندگانشركت يمطالعه پراكندگ يهاتيمحدود
ها مشكل و امكان به آن يكشور بود كه دسترس

وجود نداشت و پژوهشگران در  يحضور يگووگفت
حاصل از  جيبه نتا دهندگاناز پاسخ يرابطه با برخ

  ها بسنده كردند.پرسشنامه
  

  ريگينتيجه
شده در مقطع  نيتدو يكه برنامه درس نتايج نشان داد

با  يپزشك يرسانو اطالع بداريارشد كتا يكارشناس
 ياطالعات يازهايو ن يشغل، ياجتماع، يفرد، يعلم يازهاين

دارد و برنامه ارائه شده به طور  يانطباق كم يجامعه پزشك
 ني. بنابرانيست آموختگاندانش يازهاين يگوپاسخ املك

در محتوا و سرفصل دروس ارائه  ينظر و بازنگرديتجد
به  يبرنامه درس ييگوپاسخ زانيم شيشده جهت افزا

 يدر حال نيا ستا يضرور يو جامعه پزشك يفرد يازهاين
 تيماه يپزشك يرسانو اطالع يكه رشته كتابدار ستا
 يتربيشگان آن انتظار آموختدانشاز  ودارد  يا رشتهانيم
از  يعيجامعه وس كي يگوپاسخ ديآنان با، روديم

ها و مراكز حوزه سالمت در كتابخانه نيمتخصص

باشند. در خصوص تحقق  يمارستانيو ب يرساناطالع
 يكشورها يبا برنامه درس يخوانهم گوپاسخآموزش 

 شيافزا، متنوع سيتدر يهاروش به كارگيري، شرفتهيپ
ها و مهارتپرورش ، يعمل يو تعداد واحدها تيفيك

تعداد  شيافزا، بازار كار ازيمورد ن يشغل يهايتوانمند
، ديجد يهايمرتبط با حوزه سالمت و فناور يواحدها

پژوهش در  يهابا روش ييو آشنا يكارورز تيفيك شيافزا
با  توانندمي . صاحب نظرانشوديم شنهاديپ يعلوم پزشك

 يمطالعه با همكار نيحاصل از ا جيو نتا تنداتبر مس هيتك
 يبهبود و بازنگر يبرا يمناسب يراهبردها اننفعذي يتمام

در  يپزشك يرسانو اطالع يرشته كتابدار يبرنامه درس
كه  يبه نحو نديارشد اتخاذ و اجرا نما يمقطع كارشناس

  باشد. انيدر آن نما تري جامعه به صورت برجسته يازهاين
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Abstract 
 
Introduction: Today, accountable education has received special attention while aiming at identifying and 
evaluating educational needs, and revising and developing educational programs in order to meet the needs 
of society. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the curriculum of medical library and 
information sciences MSc program from the perspective of graduates according to accountable education. 
Methods: In this descriptive survey, all of the MSc graduates of medical library and information sciences 
who had been graduated from 2014-16 were selected through census method. The information data of 47 
graduates were collected from the graduate database of the Ministry of health and medical education based 
on their names and contact numbers. Data were collected using a researcher-made (electronic) 
questionnaire that its validity and reliability were checked. Data were analyzed by means of descriptive 
statistics and t-tests. 
 
Results: From the graduates’ viewpoints, the adaptation of the curriculum of medical library and 
information sciences MSc program to the scientific, personal, social, occupational and informational needs 
of the medical community was significantly lower than the average (50%) (p<0.05). The highest (23.76) and 
the lowest (22.63) mean scores were related to social (39.66) and scientific (35.99) needs respectively. 
Conclusion: Results suggest that the existing curriculum does not fully meet the needs of graduates and that 
it is necessary to revise the contents and syllabuses of the courses. 
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