صدشغلبرایکتابداران:پستهایسازمــانینـوین
درکتابخانههاومراکزاطالعرسانی
یزدانمنصوریان

چڪیده
هدف :پژوهش حارض با هدف بررسی تأثیر فناوریهای نوین اطالعاتی و
ارتباطی (آی.سی.تی ).بر بازار کار کتابداری و اطالعرسانی انجام شده است.
اینمقالهبهمعرفیفرصتهایشغلیتازهایدرحرفهکتابداریمیپردازد،که
درآگهیهایاستخداممرتبطبهاینرشتهمنعکسشدهاند.
روش/رویکرد پژوهش :رویکرد پژوهش حارض کیفی و روش آن تحلیل
محتواست.دریکمنونهگیریهدفمند 100آگهیشغلیمربوطبهکتابداران
انتخاب و تحلیل شدهاند .منونه حاصل برگزیدهای از فرصتهای شغلی
کتابداران در دانشگاهها و مراکز علمی کشورهای انگلیسیزبان است که از
طریق شبکه وب قابل دسرتسی بوده است.
یافتهها:مشاغل بررسی شده در این پژوهش به  7گروه تقسیم شده و
منونههایی از هر گروه معرفی شدهاند .این گروهها عبارتاند از :پُستهای/
مشاغل حرفهای سنتی و مرسوم در کتابداری ( 16مورد) ،پستهای جدید
مرتبط با فناوریهای نوین ( 23مورد) ،پستهای آموزشی ( 13مورد)،
پستهای پژوهشی ( 8مورد) ،پستهای ویژه کتابداری موضوعی (20
مورد)،پستهایمربوطبهخدماتویژهکتابخانهها( 14مورد)،وپستهای
مربوط به منابع اطالعاتی خاص ( 6مورد).
نتیجهگیری :گسرتش فناوریهای نوین تأثیر مثبتی بر بازار کار کتابداری
گذاشته و از این رهگذر فرصتهای تازهای در اختیار متخصصان این رشته
قرار گرفته است .همچنین ،دامنه مشاغلی که کتابداران در اختیار دارند ،از
وسعتی به مراتب بیش از گذشته برخوردار است .عالوهبراین ،با معرفی
پستهای سازمانی جدید ،مشاغل معمول و سنتی کتابداران از بازار کار این
حرفه حذف نشده و همچنان فعالیتهای گذشته آنان در کنار عرصههای
جدید در جریان است.

ڪلیدواژهها
بازار کار کتابداری ،فرصتهای شغلی ،پستهای سازمانی کتابداران ،کارآفرینی در کتابداری

88

مجلهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره87

صد شغل برای کتابداران:
پستهایسازمــانینـوین
درکتابخانههاومراکزاطالعرسانی
یزدانمنصوریان

1

دریافت 1390/4/9 :پذیرش1390/5 /30 :

مقدمه

يکي از نگرانيهاي دانشجويان يافتن شغل مناسب پس از فراغت از تحصيل است .موفقيت
در اين امر به عوامل متعددي بستگي دارد .مث ً
ال ،تعداد و تنوع فرصتهاي شغلي موجود ،رونق
اقتصادي جامعه ،تعداد دانشآموختگان جوياي کار ،نيازهاي جامعه به مهارتهاي خاص ،و
مهارتهاي دانشآموختگان در پاسخگويي به نياز بازار کار از جمله عوامل مؤثر در اين زمينه
است .بر اين اساس ،ممکن است کاريابي در يک رشته آسان و در رشتهاي ديگر بسيار دشوار
باشد .حتي ممکن است در يک شرايط زماني و مکاني خاص اغلب دانشآموختگان يک
رشته جذب بازار کار شوند و در يک زمان و مکان ديگر دانشآموختگان همان رشته مدتها
در جستوجوي کار باشند .بنابراين ،مؤلفههاي متعددي بر فرآيند کاريابي تأثير ميگذارند که
در هر رشته با توجه به شرايط جامعه متفاوت خواهد بود.
يکي از روشهاي بررسي وضعيت بازار کار بررسي آگهيهاي استخدام و تحليل
نيازهايي است که در اين آگهيها منعکس شده است .بر اين اساس ،در مقاله حاضر با بررسي
وبسايتهاي شغليابي تخصصي و عمومي؛ عناوين پستهاي سازماني مربوط به کتابداران
مورد بررسي قرار گرفت .در همه مشاغل معرفي شده داشتن مدرک کتابداري و اطالعرساني
ضروري بوده و نمونهاي هدفمند متشکل ازصد آگهي استخدام انتخاب شد .هرچند پژوهش
حاضر ادعايي بر جامعيت کامل اين نمونه ندارد ،شايد انتخاب تعداد کمتري از اين مجموعه
نيز نميتوانست بيانگر تنوع شغلي در اين رشته باشد.

 .1استادیاركتابداری و اطالعرسانی
دانشگاه تربیت معلم تهران
mansourian@tmu.ac.ir
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2. Burnout Syndrome
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هدف اين تحقيق بررسي تأثير فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي بر فرصتهاي شغلي
کتابداران است .چرا که با تحقق اين هدف ميتوان تصويري کلي از گسترش و پويايي حرفه
کتابداري ترسيم کرد .چهار پرسش اين پژوهش عبارتاند از:
 .1گسترش فناوريهاي نوين اطالعاتي چه تأثيري بر بازار کار کتابداري در جوامع
پيشرفته گذاشته است؟
 .2دامنه مشاغلي که کتابداران در ابتداي قرن  21در اختيار دارند ،از چه گستردگي و
وسعتي برخوردار است؟
 .3آيا با معرفي پستهاي جديد ،مشاغل سنتي کتابداران در کتابخانهها از بازار کار اين
حرفه حذف شده است؟
 .4مهمترين مهارتهاي مورد نياز دانشآموختگان کتابداري براي جذب در بازار کار
در جوامع پيشرفته کداماند؟
ي برخوردار است.
مطالعه درخصوص وضعيت شغلي کتابداران از سابقهاي نسبت ًا طوالن 
توجويي ساده درمنابع نشان ميدهد تحقيقات فراواني در اين زمينه انجام شده است.
جس 
اغلب اين تحقيقات به يکي يا تعدادي از وجوه «مديريت کتابخانهها»« ،رضايت شغلي» يا
«نگرش کتابداران به اين حرفه» پرداختهاند.
با اين حال ،بيشتر اين تحقيقات مربوط به کتابداران شاغل است و کمتر به دانشآموختگان
جوياي کار و مهارتهاي مورد نياز آنان توجه شده است .نکته ديگر در تحقيقات اين حوزه
پيوندهاي بينرشتهاي در اين مطالعات است .مث ً
ال ،رحيمي ( ،)1388در مطالعهاي ميانرشتهاي
پلي ميان حوزه مشاوره شغلي و کتابداري برقرار ساخته است و به موضوع «تحليلرفتگي
شغلي» يا «سندرم برناوت» 2و حضور آن در حرفه کتابداري پرداخته است .نتايج تحقيق وي
نشان داد يکنواختي کار ،بهويژه در کتابخانههاي کوچک ،عدم توجه به خالقيت و نوآوري
در فرآيندهاي شغلي ،و مديريت غيرمشارکتي از جمله عواملي است که در بروز فرسودگي
شغلي مؤثرند .همچنين رحيمي ( ،)1388در مطالعه خود دريافت که دانشآموختگان اين
رشته پس از فراغت از تحصيل با انگيزه فراواني جذب بازار کار ميشوند؛ اما عدم همخواني
شرايط کتابخانهها با آنچه در دوران تحصيل خود آموختهاند ،بهتدريج انگيزه آنان را کاهش
حري و قاضي ميرسعيد ( ،)1386با هدف بررسي تأثير عوامل دروني بر نگرش
ميدهدّ .
کتابداران پزشکي نسبت به جايگاه اين حرفه در آينده ،به مطالعه نظرات  1001نفر از کتابداران
شاغل در حوزه پزشکي پرداختند .آنان دريافتند که بسياري از کارکنان کتابخانهها تحصيالت
غيرکتابداري دارند ،بهطوريکه در نمونه مورد بررسي فقط حدود نيمي از آنان داراي مدرک
کتابداري بودهاند .کهن ( ،)1384نيز به مطالعه رضايت شغلي کتابداران پرداخته و نتايج تحقيق
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وي نشان داد که رابطه معنیداري بين رضايت شغلي آنان با رشته تحصيلي وجود دارد.
به اين ترتيب که کتابداران شاغل با مدرک دانشگاهي کتابداري از رضايت شغلي باالتري
برخوردارند .اين درحالي است که يافتههاي همان پژوهش رابطه معنيداري بين متغيرهايي
مثل جنسيت ،درجه تحصيلي ،سابقه کار ،نوع استخدام ،و حتي نوع کار نشان نداد .بنابراين،
ميتوان گفت دانشآموختگان کتابداري از کارکنان غيرکتابدار در کتابخانهها خشنودترند و
انگيزه بيشتري براي تالش دارند .در تحقيق ديگري ،خورشيد ( ،)2003با بررسي  151آگهي
استخدام کتابدار به مطالعه تأثير فناوري اطالعات بر شرايط شغلي فهرستنويسان پرداخت .وي
دريافت که پيشرفت در فناوري نهتنها بر عناوين شغلي فهرستنويسان تأثير گذاشته است ،بلکه
مهارتهايي را که آنان براي انجام وظايف خود نياز دارند متفاوت از گذشته ساخته است.
در منابع انگليسي نيز گزارشهايي از مطالعات مربوط به مهارتهاي شغلي کتابداران
و نيازهاي نوين دانشآموختگان اين رشته براي موفقيت در کاريابي ديده ميشود .در يکي
از جديدترين تحقيقات ،پارتريج 3و همکارانش ( ،)2010در يک مطالعه کيفي به بررسي
ديدگاههاي  76نفر از کتابداران استراليايي درخصوص مهارتهاي مورد نياز کتابداران در عصر
حاضر پرداختند .آنان دريافتند که از نگاه کتابداران ،پديدهاي که امروزه از آن بهعنوان «کتابدار
 »2ياد ميشود ،مفهوم نوظهوري نيست؛ چرا که کتابدار  2فردا ،در واقع همان کتابدار موفق
امروز است که وظايفش را بهخوبي انجام ميدهد .همچنين ،آنان دريافتند که کتابداران براي
همگامي با تحوالت دنياي فناوري نهتنها بايد خود را به دانش فني رايانه مجهز سازند ،بلکه
باید ديدگاهها و نگرشهاي خود را در مورد ارائه خدمات کتابخانه و نيازهاي کاربران متحول
سازند .در پژوهشي ديگر ،کوشا و عبدلي ( ،)2008با بررسي برنامه درسي 30گروه آموزشي
کتابداري و اطالعرساني در  12کشور و مقايسه محتواي اين برنامه با  200آگهي شغلي دريافتند
که  70درصد تطابق بين نيازهاي بازار کار و محتواي برنامه درسي وجود دارد و  30درصد عدم
تطابق ديده ميشود .آنها بر برخي محدوديتهاي اين مقايسه که بهصورت کام ً
ال ک ّمي انجام
شده تأكيد کرده و خواستار انجام بررسيهاي مشابه با رويکرد کيفي شدهاند که مقاله حاضر با
اتخاذ رويکرد کيفي سعي ميکند به برخي پرسشها در اين زمينه پاسخ گويد.

روشتحقیق

روش پژوهش حاضر تحليل محتواي کيفي است ،که در آن نمونهاي متشکل از  100آگهي
استخدام کتابدار در کشورهاي انگليسي زبان در سال  2010مورد بررسي قرار گرفته است.
نمونهگيري به روش «هدفمند» انجام شده است .در اين روش ،پژوهشگر معيارهاي مشخصي
براي انتخاب نمونه درنظر ميگيرد و بر اساس آن به گزينش موارد مناسب اقدام ميکند.

3. Partridge
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بنابراين ،هر آگهي استخدامي که از طريق راهنماهاي کاريابي بازيابي شده و در آن داشتن
مدرک کتابداري شرط ضروري معرفي شده بود جزء نمونه مورد بررسي انتخاب گرديد .البته
هر عنوان شغلي فقط يکبار انتخاب شده و موارد تکراري از نمونه حذف شده است .دادههاي
مورد نياز نيز از طريق سايتهاي ويژه کاريابي بهدست آمده است .برخي از اين سايتها
عمومي بود و برخي دیگر بهصورت اختصاصي فقط آگهيهاي استخدام کتابداري را پوشش
ميداد .درنهايت 11 ،سايت کاريابي انتخاب شد که  10مورد آنها اختصاصي کتابداري و فقط
يک مورد عمومي بود .فهرست اين سايتها همراه با نشاني اينترنتي هر يک در جدول 1آمده
است .براي انتخاب هر شغل در نمونه دو شرط وجود داشت .نخست آنکه شغل مورد نظر
تکراري نباشد ،يعني قب ً
ال در نمونه موجود نباشد و دوم اينکه در آگهي استخدام داشتن مدرک
کتابداري و اطالعرساني جزء شرايط ضروري استخدام باشد .انتخاب آگهيهاي استخدام به
همين روند ادامه يافت تا در نهايت  100آگهي انتخاب گرديد .از آنجا که پژوهشگر در اين
تحقيق قصد داشت برشي از وضعيت فعلی مشاغل موجود براي حرفه کتابداري ترسيم کند،
الزم بود نمونهاي نسبت ًا بزرگ از شغلهاي موجود انتخاب شود که بهنظر ميرسد نمونهاي با
 100شغل بتواند تصويري کلي از وضع موجود در اين زمينه را ترسيم کند.
ردیف

کشور

1

امریکا

2

کانادا

3

انگلستان

عنوانراهنامیشغلی
انجمنکتابدارانامریکا

جدول 1

عناوینونشانیفهرستهای
مورداستفادهبرایبازیابی
آگهیهایاستخدام
وتهیهنمونهموردمطالعه
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نشانیاینرتنتی
http://joblist.ala.org/

مشاغلکتابداری

http://www.lisjobs.com/

شبکهکاریابیکتابداری

http://www.lisjobnet.com

فهرستمشاغلکتابداری

http://www.libraryspot.com/libshelf/jobs.htm/

انجمنکتابدارانکانادا

http://www.cla.ca/

راهنامیشغلیکتابداران

http://www.jobisjob.ca/library/jobs

انجمنکتابدارانانگلستان

http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/

راهنامیکاریابیانگلستان

http://www.careerjet.co.uk/

4

ایرلند

مشاغلکتابداریایرلند

http://www.library.ie/jobs-careers/

5

اسرتالیا،زالندنو

انجمنکتابداراناسرتلیا

http://www.alia.org.au/employment/vacancies/

6

آفریقایجنوبی

مشاغلکتابداری
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یافتههایپژوهش

ي
يافتهها نشان ميدهد که امروزه تنوع پستهاي کتابداران بسيار بيشتر از گذشته است .بهنحو 
که  100پست سازماني که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته ،تنها بخشي از گزينههاي
موجود است و چنانچه امکانات اين تحقيق اجازه ميداد ممکن بود با ادامه اين بررسي
عناوين شغلي ديگري بر اين فهرست افزوده شود .جدول 2مهمترين مؤلفههاي موجود
در آگهيهاي استخدام را نشان ميدهد .همانطور که در اين جدول آمده است ،براي هر
پست سازماني اطالعات مورد نياز متقاضيان استخدام موجود است .البته بهدليل تنوع ساختار
فهرستهاي مورد بررسي هيچيک از آنها تمام مؤلفههايي که در اين جدول آمده را بهطور
کامل دربرنميگرفت .به بيان ديگر ،جدول ذيل حاصل ادغام نمونه آگهيهاي مورد بررسي
است که در آن  15مؤلفه وجود دارد .مهمترين مهارتهايي که در اين آگهيها به آنها اشاره
شده عبارتاند از :دانش تخصصي کتابداري ،مهارتهاي رايانهاي عمومي و تخصصي،
تسلط بر حداقل يک زبان خارجي ،آشنايي با منابع مرجع ،توانايي کار گروهي ،برخورداري
از روحيه همکاري ،توانايي در برقراري ارتباطات کالمي و نوشتاري (روابط عمومي قوي)،
توانايي در مطالعه مستقل ،آمادگي براي توسعه دانش شخصي ،نظم و انعطافپذيري.
مؤلفههای آگهی به زبان اصلی

ردیف

مؤلفههای متداول در آگهی

1

عنوانشغل/پستسازمانی

Job’s Title/Position

2

توصیفشغل/پستسازمانی

Position Description/ Summary

3

ویژگیهایسازماناستخدامی

Organization Overview

4

رشایط و مهارتهای رضوری

Required Qualifications/Skills

5

رشایط و مهارتهای مطلوب احراز پست

Desired Qualifications/Skills

6

رشح وظایف اصلی

Primary Responsibilities/Duties

7

مدیر مسئول /کارکنان تحت امر

Reports To/Directly Supervises

8

نوع استخدام (متاموقت/نیمهوقت ،دامئی/
موقتی،هیئتعلمی/کارمندی)

9

ویژگیهایمحیطکار

Work Environment

10

حقوق و مزایا

Salary and Benefits

11

تاریخ اعالن آگهی

12

آخرین تاریخ ارسال درخواست

Application Deadline

13

فرآینداستخدام

Application Procedure

14

محل کار و تاریخ رشوع به کار

Location/Start from

15

کسباطالعاتبیشرت/مالحظات

Further Details/Notice

)Statues (Full time/Part time, Permanent/Temporary, Faculty/Cleric

Posted Date

جدول 2

نمونهمؤلفههایاصلیمعمول
در آگهی استخدام کتابداران
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پس از استخراج دادهها ،پژوهشگر ،با رويکردي استقرايي و کيفي به تحليل محتواي
موارد بازيابي شده پرداخت .حاصل اين تحليل ،دستهبندي اطالعات به  7دسته است .در هر
دسته عنوانهاي شغلي مرتبط با آن معرفي شده است:
 .1پستهاي حرفهاي و فني معمول و مرسوم کتابداري 16(........................................مورد)
 .2پستهاي جديد مرتبط با فناوريهاي نوين اطالعاتي 23( ...............................مورد)
 .3پستهاي آموزشي کتابداران و متخصصان اطالعرساني 13( .................................مورد)
 .4پستهاي پژوهشي کتابداران و متخصصان اطالعرساني 8(....................................مورد)
 .5پستهاي ويژه کتابداري موضوعي و تخصصي 20( .........................................مورد)
 .6پستهاي مربوط به خدمات ويژه کتابخانهها 14(...............................................مورد)
 .7پستهاي مربوط به منابع اطالعاتي خاص 6( ....................................................مورد)

پستهای حرفهای و فنی معمول و مرسوم کتابداری

بسياري از فرصتهاي شغلي مربوط بههمان مشاغلي است که سالهاست ،و شايد بهتر است
بگوييم قرنهاست ،کتابداران انجام میدهند .پستهايي نظير کتابدار بخش امانت ،کتابدار
مرجع ،فهرستنويس ،و موارد مشابه .هنوز بخش عمدهاي از آگهيهاي استخدام فراخواني
براي جذب نيروهاي متخصص در اين زمينههاست .مث ً
ال در اين بررسي دهها نمونه آگهي
استخدام با عنوان «کتابدار» يافت شد که براي استخدام در کتابخانههاي عمومي و آموزشگاهي
بود .بنابراين ،معرفي پستهاي جديد به معني حذف پستهاي سنتي از کتابخانهها نبوده
است .باوجود تحوالت موجود ،هنوز کتابخانهها به کتابداراني نياز دارند که در مشاغل سنتي
اين رشته به فعاليت بپردازند .البته در بسياري از موارد با وجود حفظ عنوانهاي قديمي،
استفاده از ابزار نوين جزء مهارتهاي مورد نياز است .مث ً
ال ،کتابدار مرجعي که امروز با همين
عنوان استخدام ميشود ،در ارائه خدمات مرجع از تمام ابزارهاي نوين بهره ميگيرد و بايد
مهارت کافي در اين زمينه داشته باشد.

پستهایحرفهای
سنتیومرسومکتابداری
در نمونه مورد بررسی

94

ردیف

جدول 3

عنوانپستسازمانی

1

کتابداربخش
مجموعهسازی
کمککتابداربخش
گردش مواد

3

معاونکتابخانه

Assistant Library Manager

4

کتابدارمنابع
دیداری-شنیداری

Audio-Visual Librarian

2
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عنوان پست به زبان اصلی

مهمرتینوظایفاصلی

Acquisitions Librarian

شناسایی ،گزینش و سفارش
منابع اطالعاتی چاپی و الکرتونیکی

Assistant Circulation
Librarian

خدمترسانی در بخش امانت و کمک در خدمات کاربران
همکاری مستقیم با مدیر کتابخانه و مشارکت در امور مختلف
مشارکت در سازماندهی و ارائه خدمات
منابع دیداری شنیداری

صدشغلبرایکتابداران:
پستهای سازمانی نوین در ...
ردیف

عنوانپستسازمانی

5

فهرستویس

مهمرتینوظایفاصلی

عنوان پست به زبان اصلی

6

کتابدارکتابخانههای
کودکان

Cataloguing Librarian/
Cataloguer

سازماندهیمنابع(فهرستنویسیورد هبندی)کتابهاوپیایندها

Children Librarian

مدیریت کتابخانههای کودکان و ارائه خدمات به این گروه

7

رسپرستخدمات
مجموعهسازی

8

مدیرتوسعهکتابخانه

9

مدیرخدماتاطالعرسانی

Collection Services
Supervisor
Associate Director of
Library Development
Director of Library and
Information Services

سازماندهی و هدایت بخش مجموعهسازی و سفارش مواد

10

منایهساز

11

متخصصاطالعرسانی

12

مدیرکتابخانه

13

مدیرسازماندهی،
مجموعهسازی

14

مدیرخدماتعمومی

15

کتابدارمرجع

Reference Librarian

16

کمککتابدار

Service Assistant Librarian

برنامهریزی و سازماندهی امور گسرتش خدمات و کتابخانه
مدیریت خدمات عمومی و اطالعرسانی در انواع کتابخانهها
انجام امور معمول و مرسوم در بخش
منایهسازی و چکیدهنویسی

Indexer
Information Specialist
Library Manager
Manager of Cataloging and
Acquisitions
Public Services Manager

ارائه خدمات معمول اطالعرسانی (چاپی و رایانهای)
مدیریت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی کوچک و بزرگ
مدیریت بخشهای فهرستنویسی ،ردهبندی و مجموع ه سازی
مدیریت خدمات عمومی در کتابخانههای متوسط و بزرگ
مدیریت بخش مرجع کتابخانه و ارائه انواع خدمات
کمک به کتابداران در کتابخانههای بزرگ

ادامه جدول 3

پستهایحرفهایسنتی
و مرسوم کتابداری
در نمونه مورد بررسی

پستهای جدید و مرتبط با فناوریهای نوین

در کنار مشاغل مرسوم کتابداران ،پستهاي تازهاي در کتابخانهها تعريف شده که يا شکل
مدرني از همان مشاغل قبلي با ويژگيهاي تازهاند و يا بهطورکلي پستهاي جديدي بهشمار
ميآيند .نمونههايي از آنها در جدول 4آمده است.
ردیف

عنوانپستسازمانی

1

کتابدارخدماتدسرتسی

Access Services Librarian

2

معاونمنابعالکرتونیکی

Assistant Director for
E-Resources

کمک به مدیر کتابخانه در مدیریت پایگاهها و بانکهای

Assistant Librarian
E-services

کمک در فرآیند ارائه کلیه خدمات الکرتونیکی کتابخانه

Database Specialist

مسئول سازماندهی ،نگهداری ،و توسعه پایگاههای اطالعاتی

Digital Applications
Librarian

مدیریتمنابعالکرتونیکیدرکتابخانههایتخصصیو
دانشگاهی

Digital Resources Archivist

آرشیو منابع الکرتونیکی و مدیریت پروژههای آرشیو وب

3
4

کتابدارخدمات
الکرتونیکی
متخصص
پایگا ههایاطالعاتی

5

کتابدارمنابعدیجیتال

6

آرشیویستمنابع
دیجیتال

عنوان به زبان اصلی

وظایفاصلی
کمک به کاربران در جستوجو و دسرتسی به منابع الکرتونیکی

جدول 4

پستهایمرتبطبافناوریهای
نوین اطالعاتی و ارتباطی
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ردیف

Digital Imaging Librarian

مدیریتوتوسعهپایگاههایتصاویردیجیتال

9

کتابدارواسپاریدیجیتال

Digital Repository Services
Librarian

سازماندهی و هدایت امور مربوط به واسپاریهای الکرتونیکی

10

مدیریتمجموعههای
دیجیتالی

11

کتابدارمنابعالکرتونیکی

Electronic Collection
Management
Electronic Resources
Librarian

8

12
13

پستهایمرتبطبافناوریهای
نویناطالعاتیوارتباطی

Digital Asset Librarian

کتابداررسمایههای
دیجیتال
کتابدارتصاویردیجیتال

7

ادامه جدول 4

عنوانپستسازمانی

عنوان به زبان اصلی

وظایفاصلی

کتابدارپیایندهای
الکرتونیکی
کتابدارفناوریهای
نوظهور

14

مدیربرنامههایدیجیتال

15

معامراطالعات

16

متخصصاطالعرسانی
برایکتابخانههای
تخصصی

Electronic Serials Librarian
Emerging Technologies
Librarian

سازماندهی و هدایت امور مربوط به منابع الکرتونیکی

مدیریتپایگاههایاطالعاتیدرکتابخانههایدانشگاهی
شناسایی ،خرید ،و متدید اشرتاک پایگاههای مجالت الکرتونیکی
مدیریت متام امور مربوط به نرشیههای ادواری دیجیتال
تحقیق برای بهکارگیری ابزارهای نوین در کتابخانه

Head of Digital Programs

مدیریت پروژه در کتابخانه نظیر توسعه فهرستهای وبی

Information Architect

گردآوری و سازماندهی منابع مرتبط برای تأمین هدفی خاص

Information Specialist for
Technical Library

ارائه خدمات ویژه اطالعرسانی نظیر اشاعه گزینشی اطالعات

17

کتابدارنظامهای
اطالعاتی

Information Systems
Librarian

مدیریت نظامها و شبکههای رایانهای در کتابخانه

18

کتابدارابردادهها

Metadata Librarian

استفاده مؤثر از ابردادهها در فرایند سازماندهی اطالعات

19

کتابدارمنابععلمی

20

کتابدارتوسعهسیستمها

21

کتابدار دادههای فنی

Scholarly Resource
Librarian
System Development
Librarian
Technical Data Librarian

مدیریت منابع دادههای فنی در کتابخانههای تخصصی

22

متخصصمنابعدیداری

Visual Resources Specialist

سازماندهی و ارائه خدمات منابع دیداری

23

کتابدار خدمات وبی

Web Services Librarian

پستهایآموزشیکتابداران

کمک به اعضای هیئت علمی و کمک
به آنان در فرآیند تحقیق
همکاریدرفرآیندتوسعهسیستمها

مدیریت کلیه امور مربوط به وبسایت و رسور کتابخانه

کتابخانهها همواره با آموزش و پژوهش در تعامل بودهاند .اين پيوند يا در زمينه فراهمآوري
منابع اطالعاتي مورد نياز حوزه آموزش است ،يا کتابداران به آموزش کاربران ميپردازند.
بنابراين ،بسياري از فرصتهاي شغلي مربوط به امور آموزشي در سطوح مختلف ،از
پيشدبستاني تا تحصيالت تکميلي ،است .عالوهبراين ،از نظر آموزشي ميتوان کتابخانهها را
به دو گروه در ارتباط با آموزش رسمي و غيررسمي تقسيم کرد .مث ً
ال ،کتابخانههاي مدارس در
حوزه آموزش رسمي فعاليت ميکنند .درحاليکه ،کتابخانههاي عمومي در آموزش غيررسمي
مشارکت دارند .مثالهايی در جدول  5آمده است.
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صدشغلبرایکتابداران:
پستهای سازمانی نوین در ...
ردیف

عنوانپستسازمانی

1

کتابداردانشگاهی

2

کتابدارکالج

عنوان پست به زبان اصلی
Academic Librarian/
University Librarian
College Librarian

وظایفاصلی
شهایمختلفکتابخانههایدانشگاهی
مشارکتدربخ 
مشارکتدرامورمختلفکتابخانههایآموزشگاهی

3

کتابدار سواد اطالعاتی و
طراحیآموزشی

Information Literacy
and Instructional Design
Librarian

مشارکت در برنامههای گسرتش سواد اطالعاتی
و ارائه خدمات آموزشی

4

کتابدارتکنولوژی
آموزشی

Instructional Technology
Librarian

استفاده از تکنولوژی آموزشی برای توسعه آموزشی

5

کتابداردانشجویان
خارجی

International Student
Library Services

کمک به دانشجویان خارجی در استفاده از منابع

6

کتابدار در مراکز یادگیری

Learning Resources
Centre Assistant

ارائه خدمات کتابخانهای در مؤسس ههای آموزشی

7

متخصصرسانه

Media Specialist

ارائه خدمات مشاورهای در زمینه استفاده از منابع

8

کتابدارمدرسه/دبیرستان

Middle School/High
School Librarian

کار در کتابخانههای مدارس و دبیرستانها

9

کتابدارچندرسانههای
آموزشی

Multimedia Instruction
Librarian

متخصص در استفاده از چندرسانهایهای آموزشی

10

کتابدارخدماتخواندن

Reader Services Librarian

معرفی منابع خواندنی مفید و توسعه مهارتهای مطالعه

11

کتابدارمدرسه

School Librarian

مدیریت کتابخانههای مدارس و توسعه فرهنگ مطالعه

12

کتابدارآموزشی

Teaching librarian

کمک به فرایند یاددهی /یادگیری

13

کتابدارنوجوانان

Youth Services Librarian

متخصص ارائه خدمات کتابخانهای به نوجوانان

جدول 5

فهرستپستهایآموزشی
در نمونه مورد بررسی

پستهایپژوهشیکتابداران

دسترسي سريع به منابع اطالعاتي ،پيشنياز موفقيت در پژوهش است .نياز پژوهشگران به
منابع جامع و روزآمد زمينهساز توسعه پستهاي سازماني پژوهشمحور در کتابخانهها شده
است .کتابداراني که در چنين پستهايي خدمت ميکنند تنها عرضه کننده اطالعات نيستند؛
بلکه آنان با تکيه بر دانش و مهارتي که دارند همچون مشاوران کارآمدي به محققان در ارزيابي
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منابع و انتخاب بهترين گزينهها کمک ميکنند .در جدول  6نمونههايي از اين پستها معرفي
شده است.

فهرستپستهایپژوهشی
کتابداراندرنمونهموردبررسی

ردیف

جدول 6

عنوانپستسازمانی

عنوان پست به زبان اصلی

وظایف اصلی

1

کتابدارتحقیقاتبالینی

Clinical Research
Librarian

فراهمآوری منابع الزم در تحقیقات بالینی

2

کتابدارهمکارپژوهشی

Faculty Research
Service Librarian

کمک به اعضای هیئت علمی در پروژههای پژوهشی

3

مدیر منابع و
ارتباطات علمی

4

مشاورمدیریتاطالعات

5

تحلیلگراطالعات

Head of Science
Collections and Scholar
Communication
Information
Management
Consultant
Information Analyst

مدیریتکتابخانههایپژوهشیوتوسعهارتباطاتعلمی
ارائه خدمات مشاورهای در مدیریت اطالعات
کمک به پژوهشگران در ارزیابی منابع اطالعاتی

6

کتابدارتحقیقاتحقوقی

Legal Research
Librarian

کمک در پژوهشهای حقوقی و ارائه خدمات

7

متخصص
اطالعات پژوهشی

Research
Informationist

فراهمآوری و دسرتسی به مقاالت علمی و پژوهشی

8

پژوهشیار

Research Support
Librarian

ارائه خدمات اطالعاتی پشتیبان در فرآیند پژوهش

پستهای ویژه کتابداری موضوعی

رشتههاي علمي از چنان گسترشي برخوردارند که متخصصان يک رشته نميتوانند نسبت
به تمام منابع موجود در رشته خود احاطه کافي داشته باشند .از سويي ديگر ،گاه پرسشهاي
کاربران ،بهويژه در کتابخانههاي پژوهشي و دانشگاهي ،کام ً
ال تخصصي است و کتابدار فقط
زماني ميتواند به آنها کمک کند که نسبت به آن زمينه آگاه باشد .بههمين دليل ،در بسياري
از مراکز علمي پستهاي کتابداران موضوعي تعريف شده است .مثالهايي از اين گروه در
جدول  7ديده ميشود.
ردیف

جدول 7

فهرستپستهایویژهکتابداری
موضوعیدرنمونهموردبررسی
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عنوانپستسازمانی

1

کتابدارعلومانسانی

2

کتابدارزیستشناس

3

کتابداربیومدیکال
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عنوان پست به زبان اصلی
Arts and Humanities
Librarian
Biology Subject
Librarian
Biomedical Sciences
Librarian

وظایفاصلی
کمک به محققان هرنهای زیبا و علوم انسانی
کمک به محققان زیستشناسی و علوم زیستی
آشنایی با منابع زیستپزشکی و روشهای مؤثر بازیابی

صدشغلبرایکتابداران:
پستهای سازمانی نوین در ...
ردیف

عنوانپستسازمانی

وظایفاصلی

عنوان پست به زبان اصلی

4

کتابداربازرگانی

Business Librarian

آشنا به پایگاهها و منابع تجاری و بازرگانی

5

کتابدارمرجعشیمی

Chemical Reference
Librarian

آشنا به پایگاهها و منابع شیمی و علوم وابسته

6

کتابدارخدماتبهداشتی

Health Science
Information Services
Librarian

ارائه خدمات اطالعاتی به متخصصان بهداشت

7

متخصصمدیریتدانش

8

کتابدارمطالعات
آمریکایالتین

9

کتابدارمرجعحقوق

10

کتابدارعلومزیستی

11

کتابدارپزشکی

12

کتابدارعلوماجتامعی

13

کتابدارفیزیک

14

کتابدارمهندسی

Knowledge
Management Specialist
Latin American Studies
Librarian
Law Reference
Librarian

مشارکت مستقیم در پروژههای مدیریت دانش
ارائه خدمات اطالعاتی در مطالعات آمریکای التین
ارائه خدمات اطالعاتی به وکال و حقوقدانان

Life Sciences Librarian

آشنایی به منابع و پایگاههای زیستشناسی

Medical Librarian

مشارکت در کلیه امور کتابخانههای پزشکی

Social Sciences
Librarian
Physical Sciences
Librarian
Engineering Subject
Librarian

آشنا با منابع حوزه جامعهشناسی و رشتههای وابسته
آشنا به منابع و پایگاههای مورد نیاز متخصصان فیزیک
آشنا به منابع رشتههای مهندسی و حوزههای وابسته

15

کتابدارکشاورزی

Agricultural Librarian

ارائه خدمات اطالعرسانی به متخصصان کشاورزی

16

کتابدار تاریخی و سیاسی

History and Political
Science Liaison
Librarian

شهای تاریخی
آشنا با منابع تاریخی و سیاسی و پژوه 

17

کتابدارعلوماجتامعی

Social & Behavioral
Sciences Librarian

آشنایی کامل با منابع علوم اجتامعی و علوم رفتاری

18

کتابدارمطالعات
چینشناسی

19

کتابدارمطالعاتارتباطات

20

کتابدارمطالعاتخاورمیانه

Chinese Studies
Librarian
Communication
Studies Librarian
Middle Eastern/African
Studies Librarian

مسلط به زبان چینی و منابع مورد نیاز محققان این حوزه
سازماندهی و معرفی منابع برای علوم ارتباطات
مسلط به زبان عربی و آشنا با منابع محققان رشقشناس

ادامه جدول 7

فهرستپستهایویژهکتابداری
موضوعیدرنمونهموردبررسی

پستهای مربوط به خدمات ویژه کتابخانهها

سودمندي هر کتابخانه بيش از آنکه به «تعداد و تنوع» منابع آن بستگي داشته باشد ،به «کيفيت
و دامنه» خدماتي که ارائه ميدهد وابسته است .از نظر ميزان عموميت خدماتي که کتابخانهها
ارائه میدهند ،ميتوان اين خدمات را به دو دسته اصلي «خدمات معمول و مرسوم» و
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«خدمات مخصوص و موردي» تقسيم کرد .در اين تقسيمبندي ،گروه نخست شامل خدماتي
پايهاي مثل امانت کتاب و دسترسي به منابع مرجع و پيايندهاست که در همه کتابخانهها وجود
دارد .اما نوع دوم ،خدمات ويژهاي است که بسته به ضرورت يا نيازهاي خاص کاربران فقط
در برخي مراکز ارائه ميشود .مث ً
ال کتابخانههاي پژوهشي ،که محققان براي انجام تحقيقات
خود به آنجا مراجعه ميکنند ،نيازمند کتابداراني است که بتوانند پاسخگوي پرسشهاي
خاص کاربران باشند .بنابراين ،آشنايي کتابدار با نيازهاي خاص مراجعهکنندگان و مهارت
در تأمين اين نيازها اهميت زيادي دارد .همچنين ،ارائه خدمات آگاهيرساني جاري و اشاعه
اطالعات گزيده از مثالهايي است که ميتوان براي خدمات ويژه نام برد .در کتابخانههاي
بزرگ ،گاه اين خدمات از چنان گستردگي برخوردار است ،که براي ارائه آن ،کتابخانه به
نيروهاي آموزش ديده در آن زمينه نيازمند است .بنابراين ،مديران اين کتابخانهها به تعريف
رديفهاي استخدامي ويژهاي براي اين منظور ميپردازند .نمونهاي از عناوين اين پستها در
جدول  8آمده است.

پستهایمربوطبه
خدماتویژهکتابخانهها

100

ردیف

جدول 8

عنوان پست به زبان اصلی

عنوانپستسازمانی

1
2

کتابدار ارزیاب پروژهها
متخصصکپ یرایت

Assessment Projects Librarian
Copyright Officer

3

کمککتابدارخدمات
مشرتیان

Customer Service Library Assistant

4

مدیر حامیت از پژوهش

5

کتابداراشرتاکمنابع

6

کتابدارخدماتتحویل
مدرک

Director of Research and Learning Support
Distance Learning and Resource Sharing
Librarian
Document Delivery Services/Reserves
Librarian

7

فهرستنویسمنابع
جغرافیایی

8

رابطامانتبینکتابخانهای

Geospatial Data Cataloging Librarian
Interlibrary Loan Coordinator

وظایفاصلی
ارزیابیپیرشفتپروژههایتحقیقاتی
ارائهخدماتمربوطبهحقوقمعنویوفکری
راهنامیی و هدایت کاربران
به منابع مورد نیازشان
کمکبهمدرساندانشگاهدرفرایندتحقیق
اشرتاک منابع و همکاریهای
بینکتابخانهای
مدیریت فرایند تامین مدارک
چاپی و الکرتونیکی
سازماندهی و ارائه
خدماتمنابعجغرافیایی
مشارکتدرهمکاریهایبینکتابخانهای

9

فهرستنویسبنیادی

Original Cataloger

فهرستنویسی و ردهبندی منابع خاص

10

کتابدارکمکرسان

Outreach Librarian

11

کتابدارکتابخانهزندان

Prison Librarain

12

کاوشگر
در پیشینه پژوهش

Professional Literature Searcher/Librarian

ارائه خدمات مستقیم و ویژه به کاربران
اداره کتابخان ه زندان و
تشویقزندانیانبهمطالعه
جستوجو در منابع و بازیابی
مدارک مورد نیاز

13

مشاورکتابخانههای
عمومی

Public Library Consultant

14

محقق در
حوزه آثار کمیاب

Rare Book Research Librarian
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کمک به تأسیس و مدیریت
کتابخانههایعمومی
دسرتسی به و استفاده از منابع کمیاب

صدشغلبرایکتابداران:
پستهای سازمانی نوین در ...

پستهای مربوط به منابع اطالعاتی خاص

در کنار منابع معمول کتابخانهها ،منابع خاصي وجود دارند که تأمين و نگهداري آنها تمهيدات
ويژهاي ميطلبد .نمونه اين منابع نسخهاي خطي و منابع کمياب است .ارائه خدمات مربوط به
آنها عالوهبر مهارتهاي معمول کتابداران به تخصص ويژهاي نيازمند است .از سويي ديگر،
اين منابع در تمام کتابخانهها يافت نميشود و کاربران معمولي نيز متقاضي استفاده از آنها
نيستند .بلکه معموالً محققان حوزههايي مثل تاريخ و ادبيات به اين منابع نياز دارند .از اين رو،
ويژگيهاي چنين منابعي و نيازهاي کاربران آنها ضرورت تعريف پستهاي جديد را ايجاد
ميکند .نمونههايي در جدول  9آمده است.
ردیف

عنوانپست
سازمانی

عنوان پست به زبان اصلی

1

مدیرمنابع
الکرتونیکی

Electronic Document Content
Manager

مسئولتهیه ،سازماندهیوارائهخدماتمنابعالکرتونیکی

2

کتابدارنسخخطی

Manuscript Librarian

آشنایی با نسخههای خطی و ارائه خدمات به کاربران آن

3

کتابدارمدارک
پزشکی

Medical Records Librarian

تدوین و سازماندهی منابع اطالعاتی مربوط به بیامران

4

کتابدارموسیقی

Music Librarian/Music Subject
Specialist

ارائهخدماتمربوطبهمنابعموسیقی وزمینههایوابسته

5

فهرستنویسموسیقی

6

کتابدارآثارکمیاب

Music Catalogue Librarian
Rare Books and Special Collections
Cataloger

وظایفاصلی

فهرستنویسیوردهبندیمنابعموسیقی
ارزیابی،نگهداری،وارائهخدماتمربوطبهمنابعکمیاب

جدول 9

پستهایمربوطبهمنابع
اطالعاتی خاص در
نمونه مورد بررسی

بحثونتیجهگیری

فرصتهاي شغلي متنوعي در اختيار دانشآموختگان کتابداري قرار دارد و گسترش
فناوريهاي نوين نهتنها تهديدي براي جايگاه اين رشته محسوب نميشود ،بلکه خود
فرصتهاي تازهاي ايجاد کرده است .پستهاي فراواني با عناوين جديد و وظايفي متنوع
تعريف شده که خود نويدبخش گسترش فرصتهاي شغلي است .البته با معرفي پستهاي
جديد ،مشاغل معمول کتابداران حذف نشده است؛ بهطوري که هنوز آگهيهاي استخدام
فراواني براي پست کتابدار ،فهرستويس ،نمايهساز ،و کتابدار مرجع ديده ميشود .با اين حال،
موفقيت در بازار کار مستلزم برخورداري از مهارتهاي نوين است .مهمترين مهارتهايي
مورد نياز دانشآموختگان کتابداري عبارتاند از :دانش تخصصي کتابداري ،مهارتهاي
رايانهاي عمومي و تخصصي ،تسلط بر حداقل يک زبان خارجي ،توانايي کار گروهي،
برخورداري از روحيه همکاري ،توانايي برقراري ارتباطات فردي ،توانايي در مطالعه مستقل،
آمادگي براي توسعه دانش شخصي ،نظم و انعطافپذيري .به سخني ديگر ،تحول در بازار
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کار بهمعناي نياز به مهارتهاي تازهاي است .مهارتهايي که بايد دانشآموختگان اين رشته
بياموزند .بنابراين ،بايد همزمان با تحول در بازار کار ،برنامههاي درسي نيز بازنگري شوند .اما
نيازهاي کاربران منتظر تحول در آموزش نخواهد ماند و در نتيجه آموزش اين رشته است که
بايد خود را با تحوالت هماهنگ سازد.
البته ،دامنه اين پژوهش فقط به آگهيهاي دسترسپذير در محيط وب و به زبان انگليسي
محدود است .حال آنکه بسياري از اطالعات موجود در اين زمينه ممکن است در منابع ديگري
مثل روزنامههاي چاپي يا خبرنامهها و انتشارات دولتي منتشر شوند .بنابراين ،اطالعات خارج از
اين محدوده در اين تحقيق بررسي نشده و در تحقيقات ديگر ميتواند مورد توجه قرار گيرد.
مث ً
ال ،جاي يک تحقيق براي ارزيابي محتوايآگهيهاي شغلي کتابداري در کشورهاي خارجي
غير انگليسي زبان خالي است .مهمتر از آن پژوهشگران ميتوانند در تحقيقي مستقل به تحليل
ک ّمي و کيفي بازار کار کتابداري در ايران بپردازند .ضمن ًا از مهمترين محدوديتهاي اين تحقيق
ميتوان به عدم دسترسي محقق به برخي از اطالعات تکميلي اشاره کرد .مث ً
ال در برخي از
موارد اطالعات ارائه شده در آگهيهاي استخدامي بسيار مختصر بود .بنابراين ،در اين موارد
پژوهشگر نميتوانست تصوير دقيقی از پست مربوط در اختيار داشته باشد .آنچه در اينجا
آمد مقدمهاي بر يک حوزه مطالعاتي گسترده بود که ميتواند زمينهساز انجام تحقيقات بعدي
باشد .مث ً
ال محققان ميتوانند مهارتهايي را که دانشجويان اين رشته در دانشگاه ميآموزند
با مهارتهاي مورد نياز براي تصدي اين پستها مقايسه کنند .نتايج چنين تحقيقي نشان
خواهد داد که برنامه درسي تا چه ميزان با تحوالت اين رشته در جامعه تطابق دارد .همچنين،
در پژوهشي ديگر ميتوان با بررسي روندهاي جاري بر توسعه فناوريهاي نوين اطالعاتي
و ارتباطي زمينههاي تازهاي براي کارآفريني در حوزه کتابداري معرفي نمود .اما در پژوهش
وسيعتري ميتوان به تحليلي عميقتر از مهارتهاي مورد نياز در هريک از شغلهاي معرفي
شده در اين تحقيق پرداخت .عالوه بر اين ،رويکرد تحقيق حاضر کيفي است و پژوهشگران
عالقهمند ميتوانند در آينده براي تکميل يافتههاي اين تخقيق ،با رويکردي ک ّمي به مطالعه اين
آگهيها بپردازند.
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