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چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررســی تأثیر فناوری های اطالعات بر فرصت های شــغلی نوین 
کتابداری و اطالع رسانی و تحلیل محتوای آگهی های استخدام است.

روش: رویکــرد ایــن پژوهش کیفی و روش آن تحلیل محتواســت. در نمونه گیری هدفمند 276 
آگهی اســتخدام منتشر شده در ســایت کاریابی indeed )در شش ماه اول سال 2013( و از کشورهای 

کانادا و آمریکا انتخاب و تحلیل شدند. 
یافته ها: از 267 آگهی اســتخدام کتابدارِی مبتنی بر فناوری اطالعات، 95 پســت سازمانی و شغل 
نوین شناسایی شد. یافته ها نشان داد که چهار گروه شغلی »کتابدار سیستم ها«، »کتابدار متاداده«، »کتابدار 
منابع الکترونیکی« و »کتابدار وب«، سه چهارم آگهی های استخدام را به خود اختصاص داده اند. در 71 
درصد از آگهی های استخدام نیز، داشتن مدرک کارشناسی ارشد مورد تأیید انجمن کتابداران آمریکا 
یا معادل آن برای اســتخدام الزم دانسته شده است. تحلیل سرفصل های دورة کارشناسی علم اطالعات 
و دانش شناســی نشان داد، واحدهای درسي مبتنی بر فناوري اطالعات برای تربیت کتابدار در سرفصل 

جدید وزارت علوم )مصوب 1388(، در مجموع به ارزش 18 واحد )14 درصد( هستند.
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مقدمه 
امــروزه کتابــداران با نظام های ذخیره و بازیابی تحت وب پیشــرفته تری نســبت به گذشــته در ارتباط 
هســتند و برای رقابت و بقای حرفة مذکور ناگزیرند خود را با تحوالت پیرامونی همگام کنند و فلسفة 
وجودی رشــته را اســتحکام و استمرار بخشند. در مراکز اطالع رســانی فعالیت های تکراری و روزمرة 
کتابداری نســبت به گذشته کاهش یافته اســت و مسائلی از جمله سازماندهی و مدیریت مجموعه های 
الکترونیکی، مدیریت اپک، امنیت و مدیریت منابع تحت وب کتابخانه، جست وجو در نظام های پیوسته 
)علی اکبرزاده، 1377( حفاظت و نگهداری منابع الکترونیکی، پیاده ســازی کتابخانة تحت وب، حقوق 

مؤلف در محیط دیجیتالی )منصوری و پشتونی زاده، 1386( و ... در کانون توجه قرار گرفته اند.
اگر کتابداری و اطالع رســانی به دنبال تحکیم جایگاه خویش و افزایش اقبال عمومی اســت، باید 
ضمن بازبینی اهداف، کارکردها و برنامه ریزی عالمانه، آمادة پذیرش تغییرات و دگرگونی ها و همگام 
شدن با تحوالت پیرامون باشد و با تمام توان با رقیبان قدرتمندی )سامرز و همکاران، 1381( چون »علوم 

رایانه«، »فناوری اطالعات« و »مدیریت دانش« به رقابت بپردازد. 
امــروزه فرد دانش آموختة کتابداری که به اندازة کافی فناوری اطالعات نداند، نخواهد توانســت 
منزلت چندانی کســب و در یک کتابخانة امروزی کار کند، چرا که توانایی های او منطبق بر بازار کار 
نیست )عمرانی، 1392(. به نظر می رسد بازار کار پرمتقاضی امروزی عقد اخوت با هیچ دانش آموخته ای 
)حتی در رشــتة پزشکی( نبسته است و اغلب متناسب با قاعدة حداکثر منفعت کارفرما حرکت خود را 
هماهنگ می کند. برای مثال در بازار کار ایران، بر اســاس اظهارنظر معاون وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، شأن و منزلت پزشکان عمومی به دلیل کاهش مراجعات و کم اقبالی مردم به خدمات 
آنان، کاهش یافته اســت )درخشــانی، 1392(. به همین دلیل هنگام انتخاب رشــته و از جمله انتخاب 
رشــتة کتابداری و اطالع رســاني، افراد باید به عوامل موفقیت در بازار کار آن توجه و متناســب با آن 
برنامه ریزی کنند. در رشتة علوم اطالعات و دانش شناسی عوامل عمدة موفقیت در بازار کار، »تعداد و 
تنوع فرصت های شغلی موجود«، »رونق اقتصادی جامعه«، »تعداد دانش آموختگان جویای کار«، »تعداد 
کتابخانه ها و مراکز اطالع رســاني« و »دانش و مهارت دانش آموختگان در پاسخگویی به نیازهای بازار 

کار« هستند )منصوریان، 1390(. 
عمرانی )1392( معتقد اســت بر اســاس منابع موثــق، در جهان امروز کتابــداران دارای توانمندی 
 فناوری اطالعات )کتابدار / فناور اطالعات( که دانش آموخته های »مدارس علوم اطالعات iSchoolها« 
هســتند، در همه جای دنیا از مزیت های شــغلی بهتری نســبت بــه کتابداران برخوردارنــد و از منزلت 
اجتماعی فناوری اطالعات و از حقوقی برابر با آنها برخوردار شــده اند. مراجعه به آگهی های استخدام 
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کتابخانه های آمریکایی نشــان می دهد، حقوق کتابداری که وب ســایت کتابخانه را مدیریت می کند، 
از حقوق فهرســت نویس بیشتر اســت. اگر متولیان کتابداری و اطالع رساني در ایران بتوانند با شناخت 
واقعیات ایران و جهان و در اســرع وقت از فرصت هایی اســتفاده کنند که فناوری اطالعات در اختیار 
کتابداران و کتابخانه ها قرار می دهد، جلوی تبدیل شدن این فرصت به تهدید را خواهند گرفت و همة 
فرصت های کتابداران سنتی ظرف چند سال آینده توسط کارشناسان رایانه و افرادی که به رایانه مسلط 
هستند، اشغال نخواهد شد. به  همین دلیل ضرورت دارد با پایش مستمر واقعیات موجود آموزشی و بازار 
کار در ایران و جهان، به برنامه ریزی بهتر مسئوالن و همگامی بیشتر رشته با تحوالت پیرامونی و غلبه بر 

چالش های پیش رو کمک شود.
مسئلة اساسی که در این پژوهش مطرح بوده این است که شناخت درستی از بازار کار و فرصت های 
شــغلی موجود برای کتابداران دارای صالحیت فناوری اطالعات وجود ندارد. با دستیابی به اطالعات 
مشــاغل نوین بــرای کتابداران و شــناخت بازار کار )حری و قاضی میرســعید، 1385( شــرایط بهتر و 
مؤثرتری برای جهت دهی آموزش کتابداری و اطالع رساني در ایران به ویژه دورة کارشناسی کتابداری 
و اطالع رساني فراهم می آید. این کار نیز به نوبة خود سبب جلوگیری از هدر رفتن سرمایة ملی )انسانی 
و مالی( و موفقیت بیشــتر دانش آموخته های کتابداری در رقابت کاری با کارشناسان رایانه و رشته های 
مشــابه خواهد بود. شایان ذکر است یافتن شغل در کشوری مثل ایران، به دلیل شرایط خاص اقتصادی 
و محدود بودن فرصت های شغلی، بسیار مشکل است. ایران در سال 1391، رشد اقتصادی منفی داشته 
اســت و در حال حاضر )اوایل ســال 1392( بیش از 3 میلیون نفر بیکار دارد. بر اســاس اظهار نظر وزیر 
اقتصاد و دارایی ایران، در یکی دو ســال آتی نیز با ورود دانشجویان در حال تحصیل، تعداد بیکاران به 
بیش از 8 میلیون نفر خواهد رسید1. در جهان نیز وضعیت بازار کار چندان مساعد نیست و بر اساس اعالم 

مراکز ذی صالح، بیش از 75 میلیون جوان بیکار2 جویای کار در دنیا وجود دارد3.
کتابدار در نقش ســنتی خود کسی تصور می شود که با اســتفاده از ابزارها و شیوه های گوناگون، 
اطالعات را در دسترس مراجعان قرار می دهد )ماتوز4، 2002(. ولی با ظهور فناوری اطالعات، مشاغل 
نوینی در بازار کار ایجاد شــده و تغییرات شایان مالحظه ای در نقش سازمانی کتابداران به وجود آمده 
اســت )گاتزمــن5، 2002(. در زمینة تأثیر فناوری اطالعات بر بــازار کار کتابداری، مطالعات متعددی 
)بیِورلی6، 2001؛ کیمِبرلی و بیورلی7، 1999؛ یوآن8 1996؛ گراهام9، 2003( با کمک تحلیل محتوای 
آگهی های اســتخدام انجام شــده اســت که ضمن تأیید تأثیر فناوری اطالعات بر مشــاغل کتابداری، 
ضرورت مســلط شدن به فناوری  های نوین را نیز برای موفقیت در بازار کار گوشزد می کند. کرونیس 
و هندرســون10 )2002( نیز طی تحقیقی با عنوان »پســت ســازمانی کتابدار الکترونیک و دیجیتال« به 
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تحلیل محتوای آگهی های اســتخدام طی ســال های 1990 تا 2000 پرداختند. یافته ها نشــان داد که در 
این ســال ها، در کنار نیاز به کتابدارانی با توانایی های ســنتی، تعداد آگهی هایی که در عنوان آنها کلمة 
»دیجیتال« یا »الکترونیک« در کنار کلمة کتابدار باشــد، به نحو شــایان مالحظه ای افزایش یافته است. 
چوی و راسموسن11 )2009( طی تحقیقی با عنوان »مهارت ها و شایستگی های مهم برای تصدی پست 
سازمانی کتابدار دیجیتال کدامند؟« به تحلیل محتوای آگهی های استخدام طی سال های 1999 تا 2007 
پرداخت. یافته ها حاکی از تأیید این دیدگاه بود که در پرتو تغییرات فناورانة انجام شــده در دنیا، پست 

سازمانی »کتابدار دیجیتال« یکی از مشاغل ضروری در کتابخانه های سدة بیست و یکم شده است. 
در داخل کشــور نیز مطالعه دربارة وضعیت شغلی از جمله وضعیت شــغلی کتابداران سابقه دارد. 
جســت وجویی ســاده حاکی از آن اســت که تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده که مربوط به 
کتابداران شــاغل اســت و کمتر به آگهی های اســتخدام و دانش آموختگان جویــای کار پرداخته اند. 
نفیسي كیا )1379( رضایت شــغلي كتابداران كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر تهران را 
بررســي کرد. یافته ها نشان داد كتابداران مورد مطالعه، در ارتباط با همكاران احساس رضایت مي كنند 
و مدیریت كانون و كتابخانه هاي آنها در اعمال شیوه هاي مدیریتي و جلب رضایت همكاران و تشویق 
آنها به همكاري، عملكرد موفقي داشته اند. کربالآقایی )1387( در پژوهشی با عنوان بررسی »وضعیت 
اشــتغال فارغ التحصیالن زن مقطع کارشناســی رشــتة کتابداری و اطالع رســانی در بازار کار« اشتغال 
دانش آموخته های سال های 1376 - 1380 مقطع کارشناسی کتابداری دانشگاه الزهراء را بررسی کرد. 
یافته ها بیانگر آن بود که 85 درصد دانش آموخته ها شــاغل شــده اند، به طوری که 54 درصد از آنها به 
فاصلة زمانی حدود یک سال بعد از اتمام دورة کارشناسی شاغل شده اند که حاکی از وضعیت مناسب 
در آن سال ها بوده است. بیگدلی و حمدی پور )1391( در بررسی پیشینة مطالعات انجام شده در حوزة 
آموزش کتابداری و اطالع رســانی در ایران و ســایر کشورها به این نتیجه رسیدند که همة پژوهشگران 
و محققان، برنامه های آموزشــی و عنوان رشــته را با توجه به تغییــرات فناوری ها و نیز عدم هماهنگی 
مســتمر برنامه ها با نیازهای در حــال تحول جامعه، نیازمند تغییر و بازنگری دانســته اند. پژوهش دیگر، 
مطالعة منصوریان )1390( با عنوان »صد شــغل برای کتابداران: پست های سازمانی نوین در کتابخانه ها 
و مراکز اطالع رســانی« اســت که نگارنده تا حدود زیادی از این پژوهش الهام گرفته است. منصوریان 
به بررســی تأثیر فناوری های اطالعاتی بر بازار کار کتابداری و اطالع رساني و ایجاد فرصت های شغلی 
جدید پرداخت. یافته ها نشان داد گسترش فناوری های نوین تأثیر مثبتی بر بازار کار کتابداری داشته و از 
این روی فرصت های تازه و نقش های جدیدتری را در اختیار متخصصان این رشته قرار داده است. عالوه 
بر این با معرفی پست های سازمانی جدید، مشاغل معمول و سنتی از بازار کار این حرفه حذف نشده و 
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همچنان در کنار عرصه های جدید در جریان است. منصوریان در پایان تحقیق خود پیشنهاد می کند که 
پژوهشگران عالقه مند برای تکمیل مطالعات وی به مطالعة آگهی های استخدام بپردازند و شایستگی های 
مورد نیاز برای مشاغل نوین کتابداری را بررسی کنند. مقالة حاضر نیز در این زمینه و با اتخاذ رویکردی 

کّمی و کیفی سعی می کند که به سؤاالت پژوهش پاسخ دهد.
در این پژوهش در نظر داریم به منظور دستیابی به اهداف پژوهش به پرسش های زیر پاسخ دهیم:

عناوین شغلی نوین مبتنی بر فناوری های اطالعات برای دانش آموخته های کتابداری و اطالع رساني .   1
در بازار کار در شش ماه اول سال 2013 میالدی در کشورهای کانادا و آمریکا کدامند؟

عناوین کلی و دســته بندی مشاغل نوین کتابداری مبتنی بر فناوری اطالعات بر اساس شباهت های .   2
آنها به چه صورت است؟

مدرک تحصیلی اعالم شــده در آگهی های استخدام برای مشاغل نوین کتابداری مبتنی با فناوری .   3
اطالعات، به چه صورت است؟

میانگین حقوق و مزایای پیشنهادی برای مشاغل نوین کتابداری مبتنی بر فناوری های اطالعات در .   4
مقایسه با مشاغل دیگر در شش ماه اول سال 2013 به چه میزان بوده است؟

مؤسسات و مراکز استخدام کنندة اعالم شده در آگهی های استخدام دانش آموختگان کتابداری و .   5
اطالع رساني در شش ماه اول سال 2013 به چه صورت است؟

وضعیت اســتخدام اعالم شــده برای مشــاغل نوین کتابداری مبتنی بر فناوری هــای اطالعات در .   6
آگهی های استخدام در شش ماه اول سال 2013 به چه صورت بوده است؟

واحدهــای درســی مبتنی بر فناوری های اطالعات در برنامه های درســی کارشناســی کتابداری و .   7
اطالع رسانی مصوب سال های 1375 و 1388 کدامند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن تحلیل محتواســت. جامعة آماری این پژوهش، آگهی های 
اســتخدام منتشر شده در حوزة علم اطالعات و دانش شناسِی مبتنی بر فناوری اطالعات در نیمة نخست 
سال 2013 و نیز آخرین سرفصل کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی در ایران است. برای شناسایی 
فهرست مشاغل نوین کتابداری مبتنی بر فناوری اطالعات12 از مطالعات و تحقیقات انجام شده در داخل 
)منصوریان، 1390( و خارج از کشــور )از جمله: چوی و راسموســن، 2009؛ یوان، 1996؛ کرونیس و 
هندرســون، 2002( و همچنین سایت های کاریابی )از جمله: وب ســایت انجمن کتابداری آمریکا13، 
وب سایت های سیمپلی هایرد14 و مونستر15( کمک گرفته شد )جدول 1(. این سایت های کاریابی اغلب 
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دارای چند ویژگی عمده بودند که در انتخاب آنها تأثیرگذار بود. نخست آنکه، از زمان تأسیس علوم 
کتابداری و اطالع رســانی به عنوان یکی از رشــته های رسمی دانشگاهی، ســرعت تحوالت این رشته 
در کشــورهای محل قرارگیری ِسرور این سایت ها )آمریکا، انگلســتان و استرالیا( بیشتر از دیگر نقاط 
دنیا بوده اســت )منصوریان، 1390(؛ دوم اینکه، این وب ســایت ها از زبان انگلیسی استفاده می کنند که 
سهولت انتخاب عناوین شغلی را میسر خواهد کرد؛ دیگر اینکه، این وب سایت ها دارای اطالعات به روز 
هســتند و در مواردی مشاغل موجود در کشورهای مختلف جهان را پوشش می دادند، به عبارت دیگر 

.)Monster.com این سایت ها دارای پایگاه اطالعاتی جامعی بودند )مثل سایت
بعد از مرور ادبیات و بررســی سایت ها، 50 عنوان شغلی نوین شناســایی شده به سایت کاریابی16 
indeed.com داده شــد تا به صورت هفتگی آگهی های استخدام )از کشورهای کانادا و انگلیس( را به 

محقق ارسال کند. علت انتخاب سایت indeed.com به روز بودن اطالعات، باال بودن تعداد آگهی های 
استخدام، مدیریت آسان کلمات جست وجو، جامع بودن )پوشش مشاغل بیش از 55 کشور( و قابلیت 
ارســال همزمان نتایج مربوط به بیش از ده شــغل در آن بود. شــایان توضیح است که بر اساس بررسی 
نگارنــده، ســایت های کاریابی دیگر دارای چنیــن قابلیتی نبودند؛ برای مثال ســایت کاریابی معروف 

سیمپلی هایرد، قابلیت ذخیره و ارسال همزمان بیش از ده شغل را نداشت.
روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای17 کیفی است که در آن 276 آگهی استخدام )از کشورهای 
کانادا و انگلیس( موجود در ســایت indeed.com در نیمة اول سال 2013 میالدی و همچنین سرفصل 
جدید دورة کارشناســی کتابداری بررسی شده اســت. نمونه های موجود در وب سایت های مربوط به 
کشــورهای مورد مطالعه نیز به روش هدفمند انتخاب شده است. در این روش نمونه گیری، پژوهشگر 
معیارهای مشــخصی برای انتخاب نمونه در نظر می گیرد و بر اساس آن به گزینش موارد مناسب اقدام 

می کند )منصوریان، 1390(. 
 ،indeed.com البته دامنة پژوهش حاضر فقط محدود به آگهی های دســترس پذیر از طریق سایت
دارای زبان انگلیســی و محدود به کشــورهای ایاالت متحدة آمریکا و کانادا بود و به یقین بســیاری از 
آگهی هایی که در منابع چاپی یا ســایت های دیگر منعکس شده بودند، در این تحقیق بررسی نشده اند. 
براي گردآوری داده ها از چک لیست محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل اطالعات، از نرم افزار  آماري 

“SPSS 20” و آمار توصیفی استفاده شد. 
در ارتباط با پرســش هفتم پژوهش نیز، محتوای سرفصل هاي دروس کارشناسی رشته کتابداري و 
اطالع رسانی مصوب سال های 1375 و 1388 از حیث داشتن دروس مبتنی بر فناوری اطالعات در آنها 

تحلیل شد. 
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 جدول 1. نشانی وب سایت های کاریابی استفاده شده ب ای شتاسایی غشالی نتیا 
کتابداری و اطالع رسانی غرتتی ب  فتاوری اطالرات

آدرس وب سایت و نام کشتر غحی فعانیتآدرس وب سایت و نام کشتر غحی فعانیت
http://www.monster.comآمریکا/http://aallnet.orgآمریکا
/http://www.careerjet.co.ukانگلیسhttp://jobhub2me.jobamatic.comآمریکا
http://www.cla.caکانادا/http://joblist.ala.orgآمریکا
http://www.ifla.org/ii/lists/libjobs.htmهلند/http://jobs.libraryjournal.comآمریکا
http://www.indeed.comآمریکا/http://publicboard.libgig.comآمریکا
http://www.jobisjob.ca/librarian/jobsکاناداhttp://simplyhired.comآمریکا
/http://www.alia.org.au/employmentاسترالیا

vacancies/
https://www.usajobs.govآمریکا

/http://www.lisjobs.comآمریکا/http://www.arl.org/resources/careersآمریکا
/http://www.lisjobnet.comانگلیسhttp://www.beyond.comآمریکا

/http://www.cilip.org.uk/jobs-careersانگلیس/http://www.jobisjob.co.zaآفریقای جنوبی
pages/default.aspx

جدول 2. فه ست رتاویا شغلی نتیا کتابداری غرتتی ب  فتاوری اطالرات

Jobs Title/Positionرتتاغ شغی به فارسی

کتابدار ارتباطات، کتابدار داده، کتابدار پایگاه اطالعاتی، 
کتابدار خدمات دیجیتال و وب، آرشیویست دیجیتال، 

کتابدار منابع دیجیتالی، کتابدار مجموعه دیجیتال، کتابدار 
نوآوری های دیجیتال، کتابدار دیجیتال، کتابدار رسانة 

دیجیتال، کتابدار منابع دیجیتال، کتابدار خدمات دیجیتال، 
کتابدار سیستم دیجیتال، مدیر کتابخانه و فناوری اطالعات، 

مدیر فناوری های کتابخانه، کتابدار خدمات از راه دور، 
کتابدار اطالعات الکترونیک، کتابدار منابع الکترونیکی، 

مدیر منابع الکترونیکی، کتابدار خدمات الکترونیکی، کتابدار 
خدمات وب/الکترونیک، کتابدار فناری های نوظهور، 

کتابدار منابع الکترونیکی، کتابدار داده جهانی، مدیر سیستم، 
سرپرست خدمات وب، کتابدار سواد اطالعاتی، کتابدار 

خدمات اطالع رساني، کتابدار فناوری اطالعات، مدیر فناوری 
اطالعات، کتابدار فناوری آموزشی، کتابدار فناوری های 
یکپارچه، تحلیلگر/برنامه نویس سیستم کتابخانه، کتابدار 

رسانه، کتابدار خدمات رسانه، کتابدار متادیتا، فهرست نویس/
کتابدار متادیتا، کتابدار خدمات آنالین، کتابدار مرجع و 

منابع الکترونیکی، متخصص اشتراک منابع، کتابدار نرم افزار، 
کتابدار سیستم ها و وب، کتابدار سیستم ها، کتابدار وب/

کتابدار سیستم ها، کتابدار سیستم ها و خدمات وب، کتابدار 
فناوری، کتابدار رابط کاربر و وب، کتابدار وب، کتابدار منابع 

الکترونیکی/کتابدار وب، کتابدار خدمات وب

 Communication librarian, Data librarian, Database
 librarian, Digital & web services librarian, Digital
 archivist , Digital asset librarian, Digital collections
 librarian, Digital initiatives librarian, Digital librarian,
 Digital media librarian, Digital resources librarian,
 Digital services librarian, Digital system librarian,
 Director of library and information technology,
 Director of library technology, Distance services
 librarian, Electronic information librarian, Electronic
resources librarian, Electronic resources manage-

 ment, Electronic services librarian, Electronic/web
 services librarian, Emerging technologies librarian,
 E-resources librarian, Global data librarian, Head of
 systems, university libraries, Head of web services,
 Information literacy librarian, Information services
librarian, Information technology librarian, Informa-

 tion technology manager, Instructional technology
 librarian, Integrated technologies librarian, Library
 systems programmer/analyst, Media asset librarian,
 Media services librarian, Metadata librarian, Metadata
 librarian/ cataloger, Online librarian, Reference and
electronic resources librarian, Resource sharing spe-

 cialist, Software librarian, Systems and web librarian,
 Systems librarian, Systems librarian/web librarian,
 Systems\web services librarian, Technology librarian,
 Web and user interface librarian, Web librarian, Web
librarian/e-resources librarian, Web services librarian
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یافته ها 
در این بخش، یافته هاي در ارتباط با پرسش های پژوهش با كمك جدول ارائه مي شوند:

سؤال اول: رتاویا شغلی نتیا غرتتی ب  فتاوری های اطالرات ب ای دانش آغتخته های کتابداری 
 و اطالع رســانی در بازار کار در شــش غاه اول ســال 2013 غیالدی در کشــترهای کانادا 

و آغ یکا کداغتد؟ 
بررســی جدول 3 حاکی از آن اســت که در طول مدت مورد بررسی، 267 آگهی استخدام مبتنی بر 
فناوری اطالعات در ســایت کاریابی مذکور منعکس شده اســت و 95 عنوان شغلی را در برمی گیرد. از 
میان این آگهی ها، پســت سازمانی کتابدار سیســتم ها )Systems Librarian( با 37 مورد فراوانی )13/4( 
در رتبة اول و مشاغل »کتابدار متادیتا«، »کتابدار منابع الکترونیکی« و »آرشیویست دیجیتال« با فراوانی 36 
)13 درصد(، 29 )10/5 درصد( و 10 )3/6 درصد( در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. همچنین بررسی 
جدول 3 نشــان می دهد که مشاغل ردیف های یک تا هشت 50 درصد از آگهی های استخدام را به خود 

اختصاص داده اند.

 جدول 3. رتاویا شغلی نتیا غرتتی ب  فتاوری های اطالرات ب ای 
دانش آغتخته های کتابداری و اطالع رسانی در بازار کار

ف اوانی تجمعیدرصدتعدادنام شغیردیف

1Systems Librarian3713/413/4

2Metadata Librarian3613/026/4

3Electronic Resources Librarian2910/537/0

4Digital Archivist103/640/6

5Digital Initiatives Librarian72/543/1

6Web Services Librarian72/545/7

7Electronic Services Librarian62/247/8

8Research Data Librarian62/250/0

9Technology Librarian62/252/2

10Digital Resources Librarian51/854/0
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ف اوانی تجمعیدرصدتعدادنام شغیردیف

11Digital Services Librarian51/855/8

12Emerging Technologies Librarian51/857/6

13Communication Librarian41/459/1

14Digital Librarian41/460/5

15Integrated Technologies Librarian41/462/0

636/568/5 عنوان شغلی دیگر هر کدام با سه بار تکرار16-21

1329.477/9 عنوان شغلی دیگر هر کدام با دو بار تکرار22-34

100٪61122.1 عنوان شغلی دیگر هر کدام با یک بار تکرار35-95

Total276100

پ سش دوم: رتاویا کلی و دســته بتدی غشالی نتیا کتابداری غرتتی ب  فتاوری اطالرات ب  
اساس شراهت های آنها به چه صترت است؟

با دسته بندی جدول 3 به دوازده گروه کلی، امکان تهیة جدول 4 فراهم شد. جدول 4 نشان مي دهد 
كه گروه شــغلی کتابدار سیســتم ها )Systems Librarian(، با فراوانی 93 مورد )33/7 درصد( در رتبة 
اول و گروه های شغلی »کتابدار متاداده«، »کتابدار منابع الکترونیکی« و »کتابدار وب« هر کدام به ترتیب 
بــا فراوانــی 51 )18/5 درصد(، 40 )14/5 درصد( و 20 مــورد )7/2 درصد( در رتبه های دوم تا چهارم 
قرار دارند. این چهار گروه شغلی همچنین، با فراوانی تجمعی حدود 74 درصد، به تقریب« سه چهارم از 

آگهی های استخدام را به خود اختصاص داده اند.
در جدول 5 نیز مشاغل نوین کتابداری و اطالع رسانی بازیابی شده، بر اساس شباهت های آنها در هفت 
گروه شغلی دسته بندی شده اند که به ترتیب عبارتند از: کتابدار سیستم ها )33/7 درصد(، کتابدار متاداده )23/9 
درصد(، کتابدار منابع الکترونیکی )14/1 درصد(، کتابدار وب )10/1 درصد(، کتابدار دیجیتال )6/9 درصد(، 
آرشیویســت دیجیتال )4/3 درصد( و کتابدار ارتباطات )2/9 درصد(. بررسی فراوانی تجمعی اطالعات این 
جدول گویای آن است که دو گروه شغلی »کتابدار سیستم ها« و »کتابدار متادیتا« در مجموع بیش از 60 درصد 

بازار کار مشاغل نوین کتابداری را به خود اختصاص داده اند که درصد شایان توجهی به شمار می رود.

اداغه ی جدول 3
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جدول 4. دسته بتدی غشالی نتیا کتابداری غرتتی ب  فتاوری اطالرات ب  اساس شراهت های آنها

ف اوانی تجمعیدرصدتعدادرتاویا کلیردیف
1Systems Librarian9333/733/7
2Metadata Librarian5118/552/2
3Electronic Resources Librarian4014/566/7
4Web Librarian (Web Services Librarian)207/273/9
5Data Librarian165/879/7
6Digital Archivist123/484/1
7Digital Librarian (Digital Services Librarian)114/088/0
8Digital Initiatives Librarian82/990/9
9Communication Librarian82/993/8

10Web Services & E-resources Librarian72/596/4
11Emerging Technologies Librarian72/598/9
12Systems and Web Librarian31/1٪ 100

Total276100

جدول 5. دسته بتدی غشالی نتیا کتابداری غرتتی ب  فتاوری اطالرات ب  اساس شراهت های آنها

ف اوانی تجمعیدرصدتعدادرتاویا کلیردیف
1Systems Librarian10437/737/7
2Metadata Librarian6623/961/6
3Electronic Resources Librarian3914/175/7
4Web Librarian (Web Services Librarian)2810/185/9
5Digital Librarian (Digital Services Librarian)196/992/8
6Digital Archivist12¾97/1
7Communication Librarian89.2٪ 100

Total276100

پ سش ستم: غدرک تحنیلی ارالم شده در آگهی های استخدام ب ای غشالی نتیا کتابداری 
غرتتی ب  فتاوری اطالرات به چه صترت است؟

بررسی جدول 6 حاکی از آن است که در بیش از نیمی از آگهی های استخدام کتابداری )51 درصد( 
داشــتن مدرک کارشناسی ارشد )علوم کتابداری، علوم اطالع رسانی، علوم کتابداری و اطالع رسانی( 
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از مراکز مورد تأیید انجمن کتابداران آمریکا برای اشتغال ضروری بوده است. همچنین بررسی فراوانی 
تجمعی آگهی های اســتخدام نشــان می دهد، در 87 درصد از آنها داشــتن مدرک کارشناســی ارشد 
کتابداری یا معادل آن برای اســتخدام پذیرفتنی اعالم شــده اســت. موضوع جالب توجه اینکه، تنها 5 
درصد از آگهی های استخدام، حداقل مدرک مورد نیاز را داشتن کارشناسی )کتابداری، رایانه و موارد 

مشابه( اعالم کرده اند.

جدول 6. غدرک تحنیلی ارالم شده در آگهی های استخدام

غدرک تحنیلی تعداد درصد ف اوانی تجمعی
MLS or MLIS or MIS, ALA-Accredited 141 51/1 51/1

ALA-Accredited MLIS or equivalent (experience or degree) 55 19/9 71/0
Not stated 22 8/0 79/0

MLS, MLIS or MIS 19 9/6 85/9
MLS or equivalent 14 5/1 90/9

Master’s degree or equivalent 12 3/4 95/3
Bachelor degree 11 4/0 99/3

Bachelor or Master’s degree 2 0/7 100 ٪
Total 276 100

پ ســش چهارم: غیانگیا حقتق و غزایای پیشتهادی ب ای غشــالی نتیا کتابداری غرتتی ب  
فتاوری های اطالرات در غقایسه با غشالی دیگ  کداغتد؟

بررســی جدول 7 حاکی از آن است که میانگین حقوق پیشنهادی برای استخدام کتابداران دارای 
Career-( 57 هزار دالر در سال است. بر اساس بررسی انجام شده  توانمندی فناوری اطالعات به میزان
Cast. 2011( توســط مؤسسة رتبه بندی مشاغل )با اســتفاده از پنج معیار »توانایی جسمی مورد نیاز18«، 

»محیط کار19«، »درآمد20«، »چشــم انداز شغلی21« و »استرس«(، شغل کتابداری در میان 200 شغل دنیا، 
رتبة 29 را داشــته اســت و با میانگین حقوق 54 هزار دالر در موقعیت به نسبت خوبی قرار دارد و از این 
حیث نسبت به سال 2010 بهبود جایگاه )رتبة 46( داشته است. اما بر اساس اعالم همین سایت، متأسفانه 

جایگاه شغل کتابداری در سال های 2012 و 2013 به ترتیب به مرتبة 61 و 88 تنزل یافته است.
نمودار 1 نیز، در نمایی دیگر میانگین حقوق چندین شــغل را در ســال 2013 نشان می دهد. بر این 
اساس پست ســازمانی »کتابدار مرجع« که از جمله مشاغل سنتی کتابداری محسوب می شود، میانگین 
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حقوقی )45 هزار دالر( داشــته که کمتر از کتابدار متادیتا )53 هزار دالر( و کتابدار سیستم ها )72 هزار 
دالر( اســت. در این میان مشــاغل روان شناسی )83 هزار دالر( و مهندســی نرم افزار )95 هزار دالر( از 

حقوق بیشتری نسبت به کتابداری برخوردار هستند.

جدول 7. غیانگیا حقتق و غزایای پیشتهادی در آگهی های استخدام 

 تعداد آگهی های حاوی 
حقتق پیشتهادی

حداکث  حقتق حداقی حقتق
پیشتهادی

غیانگیا حقتق
پیشتهادی

57 هزار دالر90 هزار دالر35 هزار دالر14

)Indeed.com نمتدار 1. نمایی از غیانگیا حقتق غشالی غختلف )اخذشده از بانک اطالراتی سایت کاریابی

پ سش پتجم: غؤسسات و غ اکز استخدام کتتدة ارالم شده در آگهی های استخدام دانش آغتختگاغ 
کتابداری و اطالع رسانی کداغتد؟

بررســی جدول 8 نشــان می دهد که حدود 80 درصد از آگهی های استخدام کتابداری، به کار در 
کتابخانه های دانشــکده ای یا دانشــگاهی مربوط هستند. در این میان ســهم کتابخانة عمومی 6 درصد، 

شرکت ها 8 درصد، مؤسسات حدود 5 درصد، و موزه ها کمتر از 1 درصد بوده است.
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جدول 8. نتع سازغاغ استخدام کتتدة ارالم شده در آگهی های استخدام

نتع سازغاغ تعداد درصد ف اوانی تجمعی
College Library or University Library 220 79/7 79/7

Corporation 22 8/0 87/7
Public Library 17 6/2 93/8

Institute 15 5/4 99/2
Museum 1 0/4 99/6

Not stated 1 0/4 ٪ 100
Total 276 100

پ سش ششم: وضعیت تج بة کاری غترد نیاز ب ای غشالی نتیا کتابداری غرتتی ب  فتاوری های 
اطالرات در شش غاه اول سال 2013 به چه صترت بتده است ؟

بررســی جدول 9 نشــان  می دهد که در 206 آگهی از مجموع 276 آگهی استخدام، داشتن تجربة 
کاری ضرورت داشــته اســت. در این میان کمترین سابقة کاری مورد نیاز، 1 سال و بیشترین آن 7 سال 

اعالم شده، به طوری که میانگین آنها حدود 2 سال بوده است.

جدول 9. غیانگیا سابقة کار قید شده در آگهی های استخدام کتابداری و اطالع رسانی

تعداد آگهی های دارای نیاز به تج به کاری 
از 276 آگهی استخدام

حداقی سابقه کار حداکث  سابقه کار غیانگیا

206 یک سال 7 سال 1/87

پ سش هفتم: واحدهای درسی غرتتی ب  فتاوری های اطالرات در ب ناغه های درسی کارشتاسی 
کتابداری و اطالع رسانی غنتب سال های 1375 و 1388 کداغتد؟

تحلیل محتوای برنامة درسی دورة کارشناسی کتابداری مصوب 1375 حاکی از آن است که عالوه 
بر 20 واحد دروس عمومی، در مجموع 114 واحد درسی )موضوعی، پایه، تخصصی اجباری و تخصصی 
اختیاری( در کمیتة کتابداری وزارت علوم تصویب شــده که از این تعداد، 30 واحد )27 درصد( دروس 
موضوعــی غیرکتابداری، 22 واحــد )19 درصد( دروس پایه، 58 واحــد )51 درصد( دروس تخصصی 
اجباری کتابداری و 4 واحد )3 درصد( دروس تخصصی انتخابی کتابداری است. در برنامة مصوب سال 
1388 نیز عالوه بر 21 واحد دروس عمومی، در مجموع 111 واحد درسی برای دورة کارشناسی کتابداری 
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و اطالع رساني در وزارت علوم به تصویب رسیده که از این تعداد، 41 واحد )37 درصد( دروس پایه، 60 
واحد )54 درصد( دروس تخصصی اجباری و 10 واحد )9 درصد( دروس تخصصی اختیاری هستند. 

بررســي جدول های 10 و 11 حاكي از آن اســت كه واحدهای درســي مبتنی بــر فناوري اطالعات 
برای تربیت کتابدار سیستم های رایانه ای در ســرفصل قدیم )مصوب 1375/6/18( وزارت علوم، دروس 
»آشــنایی با بانک های اطالعاتی )3 واحد(« و »مباني كامپیوتر و برنامه نویســي« )به ارزش 3 واحد( بودند 
كه واحد درســي مباني كامپیوتر در سرفصل جدید وزارت علوم )مصوب 1388( به مبانی علوم رایانه )به 
ارزش 2 واحد( تغییر یافت. همچنین واحدهاي جدید )در مجموع 18 واحد یا 14 درصد( مرتبط دیگري 
نیز با عناوین »واژه پردازی فارســی و التین«، »آشــنایی با فناوری های اطالعات و ارتباطات« و »طراحی و 
مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی«، »آشنایی با پایگاه های اطالعاتی«، »آشنایی با نرم افزارهای 
کتابخانه ای«، »آشنایی با اطالعات و ارتباطات« و »سازماندهی رایانه ای منابع« به سرفصل جدید اضافه شدند.

 جدول 10. واحدهای درسی قدیم ب ناغة آغتزشی کتابداری و اطالع رسانی 
غنتب وزارت رلتم )1375/6/18( ب ای انتقال صالحیت فتاوري اطالرات

رملی نظ ی تعداد واحد رتتاغ درس ردیف

* * 3 مباني كامپیوتر و برنامه نویسي 1

* * 3 آشنایی با بانک های اطالعاتی 2
6 واحد مجموع

 جدول 11. واحدهای درسی جدید ب ناغة آغتزشی کتابداری و اطالع رسانی 
غنتب وزارت رلتم )1388/3/31( ب ای انتقال صالحیت فتاوري اطالرات

رملی نظ ی تعداد واحد رتتاغ درس ردیف

* *  2 مبانی علوم رایانه 1

* *  3 واژه پردازی فارسی و التین 2

* *  2 آشنایی با فناوری های اطالعات و ارتباطات 3

* *  2 طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 4

* * 2 آشنایی با پایگاه های اطالعاتی 5

* * 2 آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای 6

* * 3 سازماندهی رایانه ای منابع 7

* 2 آشنایی با اطالعات و ارتباطات 8
18 واحد مجموع
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بحث و نتیجه گیري
فرصت های شــغلی متنوعی در اختیار دانش آموخته های کتابداری و اطالع رســانی قرار دارد و به نظر 
می رسد گســترش فناوری های نوین نه تنها تهدیدی برای جایگاه این رشته در دنیا محسوب نمی شود، 
بلکه فرصت های تازه ای را ایجاد کرده و سبب شده است تا پست های فراوانی با عناوین جدیدی تعریف 
شوند که نویدبخش گسترش فرصت های شغلی است. البته با معرفی پست های سازمانی جدید، مشاغل 
معمول و ســنتی کتابداران حذف نشــده است؛ به طوری که هنوز آگهی های اســتخدام متعددی برای 
این گونه مشاغل )کتابدار، فهرست نویس، نمایه ساز و کتابدار مرجع( دیده می شود )منصوریان، 1390(.
بدون تردید، امروزه موفقیت بیشتر در بازار کار کتابداری مستلزم مجهز شدن به شایستگی )دانش 
و مهارت( فناوری اطالعات است. این موضوع سبب شد تا نگارنده تحقیق حاضر را انجام دهد و حین 
انجام آن به بیش از 90 عنوان شغلی جدید مبتنی بر فناوری اطالعات برخورد و طی شش ماه 267 آگهی 
اســتخدام مرتبط را شناســایی کرد. با تحلیل بیشتر محتوای عناوین شغلی شناسایی شده، این پست های 
سازمانی بر اساس شباهت هایشان، در مرحلة اول به 12 گروه کلی و در مرحلة دوم به هفت گروه کلی 
دســته بندی شدند. در این میان، گروه شــغلی Systems Librarian با بیش از 114 )38 درصد( آگهی 
 ، Electronic Resources Librarian ،Metadata Librarian استخدام در اولویت اول و گروه های شغلی 
Web Librarian و Digital Librarian بــه ترتیب با 24، 14، 10 و 7 درصد در جایگاه دوم تا پنجم از 

نظر محبوبیت در بازار کار قرار داشــتند. در تأیید رو به تزاید بودن مشــاغل مبتنی بر فناوری اطالعات 
در بازار کار، کرونیس و هندرســون )2002( در تحقیقی دریافتند "که طی ســال های 1990 تا 2000، 
آگهی های اســتخدامی که در عناوین آنهــا، کلمة "دیجیتال" یا "الکترونیک" آمده باشــد، روند رو به 

رشدی داشته اند.
در یافته های پژوهش بیان شــد که در 71 درصد از آگهی های استخدام کتابداری، داشتن مدرک 
کارشناسی ارشــدعلوم کتابداری، علوم اطالع رســانی، علوم کتابداری و اطالع رسانی یا معادل آنها از 
مراکز مورد تأیید انجمن کتابداران آمریکا برای اشــتغال ضروری است. در پژوهشی مشابه و تأیید این 
یافته، اســمیت و لینچ22 )1999( دریافتند که در بیش از 80 درصد آگهی های استخدام، داشتن مدرک 
تحصیلی از مراکز مورد تأیید انجمن کتابداران آمریکا ضروری اســت. روبینســون23 )1993( نیز طی 
تحقیقی دریافت که در 79 درصد از آگهی های استخدام کتابداری مورد بررسی، داشتن مدرک مورد 

تأیید انجمن کتابداران آمریکا ضروری است. 
با بررســی وظایف انجمن کتابداری ایران توسط نگارنده، مشخص شد که عبارتی با عنوان »حفظ 
شأن، موقعیت، امنیت شغلي، و حقوق حرفه اي كتابداران ایران« که تاحدودی وظیفة نظارتی انجمن را 
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به ذهن متبادر می کند، تنها در اساسنامه )مصوب شده در مجمع عمومي انجمن در شهریور 1358( آمده 
اســت که با پایان عمر انجمن در سال 1360 این اساسنامه اجرایی نشد. اساسنامة دیگر انجمن نیز که از 
سوي وزارت علوم، تحقیقات، و فناوري به تصویب رسید )1379/5/31( و هنوز هم اعتبار دارد، عبارتی 
مشــابه عبارت مذکور که تا حدودی متضمن وظیفة نظارتی انجمن باشــد، وجود ندارد، به بیان دیگر 

اختیار نظارت بر گروه های آموزشی به انجمن کتابداری ایران تفویض نشده است24.
یافتــة جالب دیگر در پژوهــش حاضر این بود که، تنها 5 درصد از آگهی های اســتخدام، حداقل 
مدرک مورد نیاز را کارشناسی اعالم و بقیة آنها داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن را شرط 
کرده بودند. به نظر می رســد در کشــورهای پیشــگام در آموزش کتابداری و اطالع رسانی، گروه های 
آموزشــی، بیشتر در مقاطع کارشناسی ارشد نیرو تربیت می کنند و بازار کار و آگهی های استخدام نیز 
نمودی از وضعیت آموزش کتابداری در این گونه کشورهاست. در تأیید این ادعا، منصوریان )1390( 
در پژوهشی که با عنوان »گرایش های تخصصی و بین رشته ای در علوم کتابداری و اطالع رسانی« انجام 
داد، دریافت که از 60 نمونة مورد بررســی، تنها 3 برنامة آموزشــی در مقطع کارشناســی و 57 برنامة 
آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد کار خود را دنبال می کردند. در این زمینه، علیمحمدی )1392( نیز 
به نقل از مارِسال و باکسِتر25، )2001( و ویالرد و ویلُسن26 )2004( می نویسد که همزمان با توسعة وب 
و آسان تر شدن دسترسی به اطالعات، توجیه ضرورت اجرای دورة کارشناسی علم اطالعات دشوارتر 
و گرایش انجمن ها و نهادهای حرفه ای برای تمرکز بر دورة کارشناسی ارشد افزون تر شده است. موارد 
مذکور، با توصیة سال 2000 ایفال مبنی بر پذیرش دانش آموخته های کارشناسی دیگر رشته ها در دورة 

ارشد علم اطالعات )پارتریج27، 2011( سازگاری دارد )به نقل از: علیمحمدی، 1392(.
همچنین یافته ها نشــان داد که میانگین حقوق پیشــنهادی، 57 هزار دالر در ســال برای اســتخدام 
کتابداران دارای توانمندی فناوری اطالعات است که در حدود حقوق یک معلم دبیرستان در آمریکا 
)53 هزار دالر( و بیشتر از حقوق یک آرشیویست )45 هزار دالر( است )دفتر آمار کار آمریکا، 2012(. 
مقایســة این موضوع، با نتایج تحقیقات انجام شده در ســال 2011 به وسیلة مؤسسة رتبه بندی مشاغل28 
)که شغل کتابداری را در رتبة 29 از میان 200 شغل دنیا و با میانگین حقوق 54 هزار دالر معرفی کرده 
است( حاکی از تشابه یافته های این دو پژوهش است. پست سازمانی »کتابدار مرجع« که از جمله مشاغل 
سنتی کتابداری محسوب می شــود دارای میانگین حقوقی )45 هزار دالر( کمتر از کتابدار متادیتا )53 
هزار دالر( و کتابدار سیســتم ها )72 هزار دالر( است و مشاغل روان شناسی )83 هزار دالر( و مهندسی 
نرم افزار )95 هزار دالر( میانگین حقوق بیشتری نسبت به کتابداری دارند. در تأیید این یافته، »انجمن ملی 
دانشگاه ها و کارفرمایان« در آمریکا طی تحقیقی به بررسی 400 هزار نفر از دانش آموخته های رشته های 
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مختلف پرداخت و دریافت که مشاغل مهندسی نفت )93 هزار دالر(، پتروشیمی )68 هزار دالر( و علوم 
رایانه ای )64 هزار دالر( نسبت به مشاغل دیگر درآمد بیشتری دارند )قنبرزاده، 2013(.

یافته های تحقیق حاضر همچنین نشــان داد که حدود 80 درصد از آگهی های اســتخدام کتابداری 
مربوط به کتابخانه های دانشــگاهی است. به نظر می رســد مدیریت مراکز دانشگاهی در غرب، دارای 
آزادی عمل بیشتری در جذب نیروهای انسانی کتابدار با توانایی فناوری اطالعات هستند، اما کتابخانه های 
عمومی با ایجاد 6 درصد فرصت شــغلی و مدیریت متمرکزتر، شاید به اندازه ای توسعه یافته اند که نیاز 
چندانی به جذب نیروی انسانی جدید ندارند. دیگر اینکه احتمال دارد وسعت کتابخانه های عمومی در 
اندازه ای نیست که به استخدام نیروی انسانی )تمام وقت یا نیمه وقت( با دانش باالی فناوری اطالعات 

نیاز چندانی داشته باشند. 
یافته ها همچنین نشان داد که در 75 درصد )206 مورد( از آگهی های استخدام مورد بررسی، داشتن 
تجربة کاری ضروری دانســته شــده است. به طوری که میانگین ســابقة کاری مورد نیاز برای استخدام 
حدود 2 سال بوده است. چوی و راسموسن )2009( نیز طی پژوهش مشابهی دریافتند که در 56 درصد 
از آگهی های اســتخدام، داشــتن تجربة کاری از شرایط الزم برای تصدی شــغل کتابدار دیجیتال در 

کتابخانه های دانشگاهی بوده است. 
یافته ها نشان داد که در برنامة مصوب سال 1388، تعداد واحدهای مبتنی بر فناوری اطالعات از 6 به 18 
واحد افزایش یافته است که اقدام ارزشمندی از طرف وزارت علوم محسوب می شود، اما انتظار می رود 
در بازبینی این سرفصل ها، به واقعیات و نیازهای بازار کار و نیز تحوالت دنیای پیرامون بیشتر توجه شود. 
این یافته، تاحدودی در تعارض با یافته های پژوهش طاهری و عالیی )1390( بود، چرا که به اعتقاد آنها، 
»گویی متولیان برنامه ریزی کمتر به تحوالت حوزة فناوری های نوین اطالعات عنایت دارند«. در حالی که 
بر اســاس یافته های پژوهش حاضر، این دیدگاه تا اندازه ای صحیح به نظر نمی رســد. بیگدلی و حمدی 
پور )1391( در تأیید یافته های پژوهش حاضر می نویسند، »بعضی از تغییرات مبتنی بر فناوری اطالعات 
دروس در برنامة مصوب سال 1388 شاید پاسخگوی زمان حال باشند و برای گذر از این مرحله، بازنگری 
دوره ای دروس همان طور که در مقدمة برنامة مصوب کارشناســی کتابداری )هر پنج سال یک بار( بیان 
شده، آن را از خطر کهنگی و رکود خواهد رهاند. بیگدلی و حمدی پور )1391(، همچنین در تأیید یافتة 
پژوهش حاضر دریافتند که در برنامة درسی جدید کارشناسی کتابداری )مصوب 1388( حدود 24 واحد 
)22 درصد( به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم با فناوري های اطالعات ارتباط دارند. در ارتباط با پرسش 
هفتم تحقیق و تحلیل سرفصل ها، گوسامی و هانگ سینگ29 )2012( طی تحقیقی دریافتند که بین برنامة 
آموزشــی کتابداری و نیازهای بازار کار هند شکاف رو به تزایدی به چشم می خورد. دیانی )1390( نیز 
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طــی تحقیقی دریافت که در برنامة مصــوب 1388، دروس جدید مبتنی بر فناوری اطالعات پنج عنوان 
هستند که این یافته تاحدودی با یافتة پژوهش حاضر )8 عنوان درسی( همخوانی دارد. 

منصوریــان )1390( معتقد اســت که همزمان با تحوالت در بازار کار و ظهور مشــاغل نوین، باید 
برنامه های درسی بازنگری شوند و این آموزش است که باید خود را با تحوالت هماهنگ کند. عمرانی 
)1392( نیز دربارة ضرورت همگام شدن با تحوالت جهان امروز و در دیدگاه مشابهی می نویسد: »اگر 
فرصتی را که ناشی از ظهور فناوری های نوین است سریعًا درنیابیم، فرصت ظرف مدت کوتاهی تبدیل 
به تهدید می شــود. همة فرصت های کتابداران را ظرف چند سال فناوران اطالعات اشغال خواهند کرد 
و به حق هم این کار را می کنند. در آنجا دیگر نمی توانیم کامنت بگذاریم که به جای کتابدار رفته اند 

رشته های دیگر را استخدام کرده اند«. 

پیشنهادها
با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادهای زیر با هدف بهبود آموزش کتابداری و اطالع رسانی در ایران 

ارائه می شوند:
بازبینی در برنامة آموزشــی دورة کارشناســی علم اطالعات و دانش شناســی با رویکرد شایستگی .   1

فناوری اطالعات برای پاسخگویی به نیازهای کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی سدة بیست ویکم؛
ایجاد گرایش های کارشناســی ارشد با عناوین »مدیریت شــبکه های رایانه ای«، »سازماندهی منابع .   2

دیجیتال« و »طراحی وب سایت کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني؛«
مقایسة مهارت های مورد نیاز برای تصدی پست های سازمانی نوین کتابداری با سرفصل های فعلی .   3

کتابداری و اطالع رساني کشور؛
تحلیلی عمیق تر از مهارت های مورد نیاز برای هر یک از مشاغل معرفی شده در مقالة حاضر؛.   4
انجام پژوهشی دربارة ضرورت یا عدم ضرورت ادامة ارائة دورة کارشناسی در ایران و .   5
بررسی بازار کار رشتة علوم اطالعات در ایران و مقایسة آن با سایر کشورها..   6

پی نوشت
اولین گزارش وزیر اقتصاد از واقعیت اوضاع اقتصادی کشــور: رشــد اقتصــادی نزدیک صفر/ 8.5 . 1

میلیون نفر جویای کار )سایت خبری عصر ایران، 3 شهریور 1392، کد خبر: 292594(
جدیدتریــن گزارش مرکز آمار ایران دربارة نرخ بیکاری )ســایت خبری الف، 25 فروردین 1392، . 2

کد خبر: 184375(



247

غشالی نتیا غرتتی ب  فتاوری های اطالرات ب ای فارب انتحنیالغ...

تعداد بیکاران جهان چقدر اســت؟ )به نقل از اکونومیست، در ســایت خبری فرارو، 11 اردیبهشت . 3
1392، کد خبر: 148282(

4. Matthews, 2002
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6. Beverly, 2001
7. Kimberley & Beverly, 1999
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15. monster.com

این ســایت یکی از چندین سایت بزرگ کاریابی در دنیاست و هر ماه )اواسط 2013( بیش از صد . 16
میلیون نفر بازدیدکننده دارد و مشــاغل موجود در بیش از پنجاه کشــور پیشرفتة دنیا را پوشش می 

.)en.wikipedia.org( دهد
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