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ڪلیدواژه ها 

بازار کار کتابداری، فرصت های شغلی، پست های سازمانی کتابداران، کارآفرینی در کتابداری

 صد شغل برای کتابداران: پست های سازمــانی نـوین

 در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی
یزدان منصوریان

چڪیده

هدف: پژوهش حارض با هدف بررسی تأثیر فناوری های نوین اطالعاتی و 
ارتباطی )آی.سی.تی.( بر بازار کار کتابداری و اطالع رسانی انجام شده است. 

این مقاله به معرفی فرصت های شغلی تازه ای در حرفه کتابداری می پردازد، که 

در آگهی های استخدام مرتبط به این رشته منعکس شده اند. 

روش/رویکرد پژوهش: رویکرد پژوهش حارض کیفی و روش آن تحلیل 
محتواست. در یک منونه گیری هدفمند 100 آگهی شغلی مربوط به کتابداران 

انتخاب و تحلیل شده اند. منونه حاصل برگزیده ای از فرصت های شغلی 

کتابداران در دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای انگلیسی  زبان است که از 

طریق شبکه وب قابل دسرتسی بوده است. 

یافته ها:مشاغل بررسی شده در این پژوهش به 7 گروه تقسیم شده و 
منونه هایی از هر گروه معرفی شده اند. این گروه ها عبارت اند از: ُپست های/

مشاغل حرفه ای سنتی و مرسوم در کتابداری )16 مورد(، پست های جدید 

مرتبط با فناوری های نوین )23 مورد(، پست های آموزشی )13 مورد(، 

پست های پژوهشی )8 مورد(، پست های ویژه کتابداری موضوعی )20 

مورد(، پست های مربوط به خدمات ویژه کتابخانه ها )14 مورد(، و پست های 

مربوط به منابع اطالعاتی خاص )6 مورد(. 

نتیجه گیری: گسرتش فناوری های نوین تأثیر مثبتی بر بازار کار کتابداری 
گذاشته و از این رهگذر فرصت های تازه ای 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. عالوه بر این، با معرفی 

پست های سازمانی جدید، مشاغل معمول و سنتی کتابداران از بازار کار این 

حرفه حذف نشده و همچنان فعالیت های گذشته آنان در کنار عرصه های 

جدید در جریان است. 
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مقدمه
يکي از نگراني هاي دانشجويان يافتن شغل مناسب پس از فراغت از تحصيل است. موفقيت 
در اين امر به عوامل متعددي بستگي دارد. مثاًل، تعداد و تنوع فرصت هاي شغلي موجود، رونق 
اقتصادي جامعه، تعداد دانش آموختگان جوياي کار، نيازهاي جامعه به مهارت هاي خاص، و 
مهارت هاي دانش آموختگان 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 رشته اي ديگر بسيار دشوار 
باشد. حتي ممکن است در يک شرايط زماني و مکاني خاص اغلب دانش آموختگان يک 
رشته جذب بازار کار شوند و در يک زمان و مکان ديگر دانش آموختگان همان رشته مدت ها 
در جست وجوي کار باشند. بنابراين، مؤلفه هاي متعددي بر فرآيند کاريابي تأثير مي گذارند که 

در هر رشته با توجه به شرايط جامعه متفاوت خواهد بود.
يکي از روش هاي بررسي وضعيت بازار کار بررسي آگهي هاي استخدام و تحليل 
نيازهايي است که در اين آگهي ها منعکس شده است. بر اين اساس، در مقاله حاضر با بررسي 
وب سايت هاي شغل يابي تخصصي و عمومي؛ عناوين پست هاي سازماني مربوط به کتابداران 
مورد بررسي قرار گرفت. در همه مشاغل معرفي شده داشتن مدرک کتابداري و اطالع رساني 
ضروري بوده و نمونه اي هدفمند متشکل از  صد آگهي استخدام انتخاب شد. هرچند پژوهش 
حاضر ادعايي بر جامعيت کامل اين نمونه ندارد، شايد انتخاب تعداد کمتري از اين مجموعه 

نيز نمي توانست بيانگر تنوع شغلي در اين رشته باشد. 

1.  استادیاركتابداری و اطالع رسانی

 دانشگاه تربیت معلم تهران

     mansourian@tmu.ac.ir 

 صد شغل برای کتابداران: 
پست های سازمــانی نـوین

 در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی

یزدان منصوریان1

دریافت: 1390/4/9   پذیرش: 30/ 1390/5
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هدف اين تحقيق بررسي تأثير فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي بر فرصت هاي شغلي 
کتابداران است. چرا که با تحقق اين هدف مي  توان تصويري کلي از گسترش و پويايي حرفه 

کتابداري ترسيم کرد. چهار پرسش اين پژوهش عبارت اند از: 
1. گسترش فناوري هاي نوين اطالعاتي چه تأثيري بر بازار کار کتابداري در جوامع 

پيشرفته گذاشته است؟
2. دامنه مشاغلي که کتابداران در ابتداي قرن 21 در اختيار دارند، از چه گستردگي و 

وسعتي برخوردار است؟
3. آيا با معرفي پست هاي جديد، مشاغل سنتي کتابداران در کتابخانه ها از بازار کار اين 

حرفه حذف شده است؟
4. مهم ترين مهارت هاي مورد نياز دانش آموختگان کتابداري براي جذب در بازار کار 

در جوامع پيشرفته کدام اند؟
مطالعه در خصوص وضعيت شغلي کتابداران از سابقه اي نسبتاً طوالني  برخوردار است. 
جست و جويي ساده درمنابع نشان مي دهد تحقيقات فراواني در اين زمينه انجام شده است. 
اغلب اين تحقيقات به يکي يا تعدادي از وجوه »مديريت کتابخانه ها«، »رضايت شغلي« يا 

»نگرش کتابداران به اين حرفه« پرداخته اند. 
 با اين حال، بيشتر اين تحقيقات مربوط به کتابداران شاغل است و کمتر به دانش آموختگان 
جوياي کار و مهارت هاي مورد نياز آنان توجه شده است. نکته ديگر در تحقيقات اين حوزه 
پيوندهاي بين رشته اي در اين مطالعات است. مثاًل، رحيمي )1388(، در مطالعه اي ميان رشته  اي 
پلي ميان حوزه مشاوره شغلي و کتابداري برقرار ساخته است و به موضوع »تحليل رفتگي 
شغلي« يا »سندرم برن اوت«2 و حضور آن در حرفه کتابداري پرداخته است. نتايج تحقيق وي 
نشان داد يکنواختي کار، به ويژه در کتابخانه هاي 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 )1388(، در مطالعه خود دريافت که دانش آموختگان اين 
رشته پس از فراغت از تحصيل با انگيزه فراواني جذب بازار کار مي شوند؛ اما عدم همخواني 
شرايط کتابخانه ها با آنچه در دوران تحصيل خود آموخته اند، به تدريج انگيزه آنان را کاهش 
مي دهد. حّري و قاضي ميرسعيد )1386(، با هدف بررسي تأثير عوامل دروني بر نگرش 
کتابداران پزشکي نسبت به جايگاه اين حرفه در آينده، به مطالعه نظرات 1001 نفر از کتابداران 
شاغل در حوزه پزشکي پرداختند. آنان دريافتند که بسياري از کارکنان کتابخانه ها تحصيالت 
غير کتابداري دارند، به طوري که در نمونه مورد بررسي فقط حدود نيمي از آنان داراي مدرک 
کتابداري بوده اند. کهن )1384(، نيز به مطالعه رضايت شغلي کتابداران پرداخته و نتايج تحقيق  2. Burnout Syndrome 

یزدان منصوریان
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وي نشان داد که رابطه معنی داري 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 يافته هاي همان پژوهش رابطه معني داري بين متغيرهايي 
مثل جنسيت، درجه تحصيلي، سابقه کار، نوع استخدام، و حتي نوع کار نشان نداد. بنابراين، 
مي توان گفت دانش آموختگان کتابداري از کارکنان غيرکتابدار در کتابخانه ها خشنودترند و 
انگيزه بيشتري براي تالش دارند. در تحقيق ديگري، خورشيد )2003(، با بررسي 151 آگهي 
استخدام کتابدار به مطالعه تأثير فناوري اطالعات بر شرايط شغلي فهرستنويسان پرداخت. وي 
دريافت که پيشرفت در فناوري نه تنها بر عناوين شغلي فهرستنويسان تأثير گذاشته است، بلکه 

مهارت هايي را که آنان براي انجام وظايف خود نياز دارند متفاوت از گذشته ساخته است.
در منابع انگليسي نيز گزارش هايي از مطالعات مربوط به مهارت هاي شغلي کتابداران 
و نيازهاي نوين دانش آموختگان اين رشته براي موفقيت در کاريابي ديده مي شود. در يکي 
از جديدترين تحقيقات، پارتريج3 و همکارانش )2010(، در يک مطالعه کيفي به بررسي 
ديدگاه هاي 76 نفر از کتابداران استراليايي در خصوص مهارت هاي مورد نياز کتابداران در عصر 
حاضر پرداختند. آنان دريافتند که از نگاه کتابداران، پديده اي که امروزه از آن به عنوان »کتابدار 
2« ياد مي شود، مفهوم نوظهوري نيست؛ چرا که کتابدار 2 فردا، در واقع همان کتابدار موفق 
امروز است که وظايفش را به خوبي انجام مي دهد. همچنين، آنان دريافتند که کتابداران براي 
همگامي با تحوالت دنياي فناوري نه تنها بايد خود را به دانش فني رايانه مجهز سازند، بلکه 
بايد ديدگاه ها و نگرش هاي خود را در مورد ارائه خدمات کتابخانه و نيازهاي کاربران متحول 
سازند. در پژوهشي ديگر، کوشا و عبدلي )2008(، با بررسي برنامه درسي30 گروه آموزشي 
کتابداري و اطالع رساني در 12 کشور و مقايسه محتواي اين برنامه با 200 آگهي شغلي دريافتند 
که 70 درصد تطابق بين نيازهاي بازار کار و محتواي برنامه درسي وجود دارد و 30 درصد عدم 
تطابق ديده مي شود. آنها بر برخي محدوديت هاي اين مقايسه که به صورت کامالً کّمي انجام 
شده تأکيد کرده و خواستار انجام بررسي هاي مشابه با رويکرد کيفي شده اند که مقاله حاضر با 

اتخاذ رويکرد کيفي سعي مي کند به برخي پرسش ها در اين زمينه پاسخ گويد.

روش تحقیق 
روش پژوهش حاضر تحليل محتواي کيفي است، که در آن نمونه اي متشکل از 100 آگهي 
استخدام کتابدار در کشورهاي انگليسي زبان در سال 2010 مورد بررسي قرار گرفته است. 
نمونه گيري به روش »هدفمند« انجام شده است. در اين روش، پژوهشگر معيارهاي مشخصي 
Partridge .3براي انتخاب نمونه درنظر مي گيرد و بر اساس آن به گزينش موارد مناسب اقدام مي کند. 

صد شغل برای کتابداران:
پست های سازمانی نوین در ...
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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. داده هاي 
مورد نياز نيز از طريق سايت هاي ويژه کاريابي به دست آمده است. برخي از اين سايت ها 
عمومي بود و برخي ديگر به صورت اختصاصي فقط آگهي هاي استخدام کتابداري را پوشش 
مي داد. درنهايت، 11 سايت کاريابي انتخاب شد که 10 مورد آنها اختصاصي کتابداري و فقط 
يک مورد عمومي بود. فهرست اين سايت ها همراه با نشاني اينترنتي هر يک در جدول1 آمده 
است. براي انتخاب هر شغل در نمونه دو شرط وجود داشت. نخست آنکه شغل مورد نظر 
تکراري نباشد، يعني قباًل در نمونه موجود نباشد و دوم اينکه در آگهي استخدام داشتن مدرک 
کتابداري و اطالع رساني جزء شرايط ضروري استخدام باشد. انتخاب آگهي هاي استخدام به 
همين روند ادامه يافت تا در نهايت 100 آگهي انتخاب گرديد. از آنجا که پژوهشگر در اين 
تحقيق قصد داشت برشي از وضعيت فعلی مشاغل موجود براي حرفه کتابداري ترسيم کند، 
الزم بود نمونه اي نسبتاً بزرگ از شغل هاي موجود انتخاب شود که به نظر مي رسد نمونه اي با 

100 شغل بتواند تصويري کلي از وضع موجود در اين زمينه را ترسيم کند.

نشانی اینرتنتیعنوان راهنامی شغلیکشورردیف

امریکا1

 /http://joblist.ala.orgانجمن کتابداران امریکا

 /http://www.lisjobs.comمشاغل کتابداری

 http://www.lisjobnet.comشبکه کاریابی کتابداری

 /http://www.libraryspot.com/libshelf/jobs.htmفهرست مشاغل کتابداری

کانادا2
 /http://www.cla.caانجمن کتابداران کانادا

 http://www.jobisjob.ca/library/jobs راهنامی شغلی کتابداران

انگلستان3
 /http://www.cilip.org.uk/jobs-careersانجمن کتابداران انگلستان

 /http://www.careerjet.co.ukراهنامی کاریابی انگلستان

 /http://www.library.ie/jobs-careersمشاغل کتابداری ایرلندایرلند4

 /http://www.alia.org.au/employment/vacanciesانجمن کتابداران اسرتلیااسرتالیا، زالندنو5

 /http://www.jobisjob.co.za مشاغل کتابداریآفریقای جنوبی6

عناوین و نشانی فهرست های 
مورد استفاده برای بازیابی 
آگهی های استخدام 
و تهیه نمونه مورد مطالعه

جدول 1

یزدان منصوریان



93
مجله مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 87 

یافته های پژوهش
يافته ها نشان مي دهد که امروزه تنوع پست هاي کتابداران بسيار بيشتر از گذشته است. به نحوي  
که 100 پست سازماني که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته، تنها بخشي از گزينه هاي 
موجود است و چنانچه امکانات اين تحقيق اجازه مي داد ممکن بود با ادامه اين بررسي 
عناوين شغلي ديگري بر اين فهرست افزوده شود. جدول2 مهم ترين مؤلفه هاي موجود 
در آگهي هاي استخدام را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده است، براي هر 
پست سازماني اطالعات مورد نياز متقاضيان استخدام موجود است. البته به دليل تنوع ساختار 
فهرست هاي مورد بررسي هيچ يک از آنها تمام مؤلفه هايي که در اين جدول آمده را به طور 
کامل در بر نمي گرفت. به بيان ديگر، جدول ذيل حاصل ادغام نمونه آگهي هاي مورد بررسي 
است که در آن 15 مؤلفه وجود دارد. مهم ترين مهارت هايي که در اين آگهي ها به آنها اشاره 
شده عبارت اند از: دانش تخصصي کتابداري، مهارت هاي رايانه اي 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 انعطاف پذيري.

مؤلفه های آگهی به زبان اصلی مؤلفه های متداول در آگهی ردیف

Job’s Title/Position عنوان شغل/پست سازمانی 1

Position Description/ Summary توصیف شغل/پست سازمانی 2

Organization Overview ویژگی های سازمان استخدامی 3

Required Qualifications/Skills 4 رشایط و مهارت های رضوری

Desired Qualifications/Skills رشایط و مهارت های مطلوب احراز پست 5

Primary Responsibilities/Duties رشح وظایف اصلی 6

Reports To/Directly Supervises مدیر مسئول/ کارکنان تحت امر 7

Statues )Full time/Part time, Permanent/Temporary, Faculty/Cleric( 
نوع استخدام )متام  وقت/نیمه  وقت، دامئی/

موقتی، هیئت علمی/کارمندی(
8

Work Environment ویژگی های محیط کار 9

Salary and Benefits حقوق و مزایا 10

Posted Date تاریخ اعالن آگهی 11

Application Deadline آخرین تاریخ ارسال درخواست 12

Application Procedure فرآیند استخدام 13

Location/Start from محل کار و تاریخ رشوع به کار 14

Further Details/Notice 15 کسب اطالعات بیشرت/مالحظات

نمونه مؤلفه های اصلی معمول
 در آگهی استخدام کتابداران

جدول 2

صد شغل برای کتابداران:
پست های سازمانی نوین در ...
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پس از استخراج داده ها، پژوهشگر، با رويکردي استقرايي و کيفي به تحليل محتواي 
موارد بازيابي شده پرداخت. حاصل اين تحليل، دسته بندي اطالعات به 7 دسته است. در هر 

دسته عنوان هاي شغلي مرتبط با آن معرفي شده است: 
1. پست هاي حرفه اي و فني معمول و مرسوم کتابداري........................................)16 مورد(
2. پست هاي جديد مرتبط با فناوري هاي نوين اطالعاتي............................... )23 مورد(
3. پست هاي آموزشي کتابداران و متخصصان اطالع رساني................................. )13 مورد(
4. پست هاي پژوهشي کتابداران و متخصصان اطالع رساني....................................)8 مورد(
5. پست هاي ويژه کتابداري موضوعي و تخصصي......................................... )20 مورد(
6. پست هاي مربوط به خدمات ويژه کتابخانه ها...............................................)14 مورد(
7. پست هاي مربوط به منابع اطالعاتي خاص.................................................... )6 مورد(

پست های حرفه ای و فنی معمول و مرسوم کتابداری
بسياري از فرصت هاي شغلي مربوط به همان مشاغلي است که سال هاست، و شايد بهتر است 
بگوييم قرن هاست، کتابداران انجام می دهند. پست هايي نظير کتابدار بخش امانت، کتابدار 
مرجع، فهرستنويس، و موارد مشابه. هنوز بخش عمده اي از آگهي هاي استخدام فراخواني 
براي جذب نيروهاي متخصص در اين زمينه هاست. مثاًل در اين بررسي ده ها نمونه آگهي 
استخدام با عنوان »کتابدار« يافت شد که براي استخدام در کتابخانه هاي عمومي و آموزشگاهي 
بود. بنابراين، معرفي پست هاي جديد به معني حذف پست هاي سنتي از کتابخانه ها نبوده 
است. باوجود تحوالت موجود، هنوز کتابخانه ها به کتابداراني نياز دارند که در مشاغل سنتي 
اين رشته به فعاليت بپردازند. البته در بسياري از موارد با وجود حفظ عنوان هاي قديمي، 
استفاده از ابزار نوين جزء مهارت هاي مورد نياز است. مثاًل، کتابدار مرجعي که امروز با همين 
عنوان استخدام مي شود، در ارائه خدمات مرجع از تمام ابزارهاي نوين بهره مي گيرد و بايد 

مهارت کافي در اين زمينه داشته باشد. 

ف
مهم رتین وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیردی

 کتابدار بخش1
 شناسایی، گزینش و سفارشAcquisitions Librarianمجموعه سازی

منابع اطالعاتی چاپی و الکرتونیکی

 کمک کتابدار بخش2
گردش مواد

Assistant Circulation 
Librarianخدمت رسانی در بخش امانت و کمک در خدمات کاربران

 همکاری مستقیم با مدیر کتابخانه و مشارکت در امور مختلفAssistant Library Managerمعاون کتابخانه3

 کتابدار منابع4
مشارکت در سازماندهی و ارائه خدمات Audio-Visual Librarianدیداری- شنیداری

 منابع دیداری شنیداری

پست های حرفه ای 
سنتی و مرسوم کتابداری 
در نمونه مورد بررسی

جدول 3

یزدان منصوریان
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پست های جدید و مرتبط با فناوری های نوین 
در کنار مشاغل مرسوم کتابداران، پست هاي تازه اي در کتابخانه ها تعريف شده که يا شکل 
مدرني از همان مشاغل قبلي با ويژگي هاي تازه اند و يا به طور کلي پست هاي جديدي به شمار 

مي آيند. نمونه هايي از آنها در جدول4 آمده است.

/Cataloguing Librarianفهرستویس5
Cataloguer سازماندهی منابع )فهرستنویسی و رده  بندی( کتاب  ها و پیایندها

 کتابدار کتابخانه های6
مدیریت کتابخانه های کودکان و ارائه خدمات به این گروهChildren Librarianکودکان

 رسپرست خدمات7
مجموعه سازی

Collection Services 
Supervisorسازماندهی و هدایت بخش مجموعه سازی و سفارش مواد

 Associate Director ofمدیر توسعه کتابخانه8
Library Developmentبرنامه ریزی و سازماندهی امور گسرتش خدمات و کتابخانه

 Director of Library andمدیر خدمات اطالع رسانی9
Information Servicesمدیریت خدمات عمومی و اطالع رسانی در انواع کتابخانه ها

انجام امور معمول و مرسوم در بخشIndexerمنایه  ساز10
 منایه سازی و چکیده نویسی

ارائه خدمات معمول اطالع رسانی )چاپی و رایانه ای(Information Specialistمتخصص اطالع رسانی11

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی کوچک و بزرگ Library Managerمدیر کتابخانه12

 مدیر سازماندهی،13
مجموعه سازی

Manager of Cataloging and 
Acquisitionsمدیریت بخش های فهرستنویسی، رده بندی و مجموعه  سازی

مدیریت خدمات عمومی در کتابخانه های متوسط و بزرگPublic Services Managerمدیر خدمات عمومی14

 مدیریت بخش مرجع کتابخانه و ارائه انواع خدماتReference Librarianکتابدار مرجع15

کمک به کتابداران در کتابخانه های بزرگService Assistant Librarianکمک کتابدار16

ف
مهم رتین وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیردی

پست های حرفه ای سنتی
 و مرسوم کتابداری

 در نمونه مورد بررسی

ادامه جدول 3

پست های مرتبط با فناوری های
 نوین اطالعاتی و ارتباطی 

جدول 4

ف
وظایف اصلیعنوان به زبان اصلیعنوان پست سازمانیردی

کمک به کاربران در جست وجو و دسرتسی به منابع الکرتونیکیAccess Services Librarianکتابدار خدمات دسرتسی1

 Assistant Director forمعاون منابع الکرتونیکی2
E-Resourcesکمک به مدیر کتابخانه در مدیریت پایگاه ها و بانک های 

 کتابدار خدمات3
الکرتونیکی

Assistant Librarian 
E-servicesکمک در فرآیند ارائه کلیه خدمات الکرتونیکی کتابخانه

 متخصص4
مسئول سازماندهی، نگهداری، و توسعه پایگاه های اطالعاتیDatabase Specialistپایگاه  های اطالعاتی

 Digital Applicationsکتابدار منابع دیجیتال5
Librarian

 مدیریت منابع الکرتونیکی در کتابخانه های تخصصی و
دانشگاهی

 آرشیویست منابع6
آرشیو منابع الکرتونیکی و مدیریت پروژه های آرشیو وبDigital Resources Archivistدیجیتال

صد شغل برای کتابداران:
پست های سازمانی نوین در ...
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 کتابدار رسمایه های7
سازماندهی و هدایت امور مربوط به منابع الکرتونیکیDigital Asset Librarianدیجیتال

مدیریت و توسعه پایگاه های تصاویر دیجیتالDigital Imaging Librarianکتابدار تصاویر دیجیتال8

 Digital Repository Servicesکتابدار واسپاری دیجیتال9
Librarianسازماندهی و هدایت امور مربوط به واسپاری های الکرتونیکی 

 مدیریت مجموعه های10
دیجیتالی

Electronic Collection 
Managementمدیریت پایگاه های اطالعاتی در کتابخانه های دانشگاهی 

 Electronic Resourcesکتابدار منابع الکرتونیکی11
Librarianشناسایی، خرید، و متدید اشرتاک پایگاه های مجالت الکرتونیکی

 کتابدار پیایندهای12
مدیریت متام امور مربوط به نرشیه های ادواری دیجیتالElectronic Serials Librarian الکرتونیکی

 کتابدار فناوری های13
نوظهور

Emerging Technologies 
Librarianتحقیق برای به کارگیری ابزارهای نوین در کتابخانه

مدیریت پروژه  در کتابخانه نظیر توسعه فهرست های وبیHead of Digital Programsمدیر برنامه های دیجیتال14

گردآوری و سازماندهی منابع مرتبط برای تأمین هدفی خاصInformation Architectمعامر اطالعات15

16
 متخصص اطالع رسانی

 برای کتابخانه های
تخصصی

Information Specialist for 
Technical Libraryارائه خدمات ویژه اطالع رسانی نظیر اشاعه گزینشی اطالعات

 کتابدار نظام های17
اطالعاتی

Information Systems 
Librarianمدیریت نظام ها و شبکه های رایانه ای در کتابخانه

استفاده مؤثر از ابرداده ها در فرایند سازماندهی اطالعاتMetadata Librarian کتابدار ابرداده ها18

 Scholarly Resource کتابدار منابع علمی19
Librarian

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

 System Developmentکتابدار توسعه سیستم ها20
Librarianهمکاری در فرآیند توسعه سیستم ها

 مدیریت منابع داده های فنی در کتابخانه  های تخصصیTechnical Data Librarianکتابدار داده های فنی21

سازماندهی و ارائه خدمات منابع دیداریVisual Resources Specialistمتخصص منابع دیداری22

مدیریت کلیه امور مربوط به وب سایت و رسور کتابخانهWeb Services Librarianکتابدار خدمات وبی23

ف
وظایف اصلیعنوان به زبان اصلیعنوان پست سازمانیردی

پست های آموزشی کتابداران 
کتابخانه ها همواره با آموزش و پژوهش در تعامل بوده اند. اين پيوند يا در زمينه فراهم آوري 
منابع اطالعاتي مورد نياز حوزه آموزش است، يا کتابداران به آموزش کاربران مي پردازند. 
بنابراين، بسياري از فرصت هاي شغلي مربوط به امور آموزشي در سطوح مختلف، از 
پيش دبستاني تا تحصيالت تکميلي، است. عالوه بر اين، از نظر آموزشي مي توان کتابخانه ها را 
به دو گروه در ارتباط با آموزش رسمي و غير رسمي تقسيم کرد. مثاًل، کتابخانه هاي مدارس در 
حوزه آموزش رسمي فعاليت مي کنند. در حالي که، کتابخانه هاي عمومي در آموزش غير رسمي 

مشارکت دارند. مثال هايی در جدول 5 آمده است.

پست های مرتبط با فناوری های 
نوین اطالعاتی و ارتباطی 

ادامه جدول 4

یزدان منصوریان
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پست های پژوهشی کتابداران
دسترسي سريع به منابع اطالعاتي، پيش نياز موفقيت در پژوهش است. نياز پژوهشگران به 
منابع جامع و روزآمد زمينه ساز توسعه پست هاي سازماني پژوهش محور در کتابخانه ها شده 
است. کتابداراني که در چنين پست هايي خدمت مي کنند تنها عرضه کننده اطالعات نيستند؛ 
بلکه آنان با تکيه بر دانش و مهارتي که دارند همچون مشاوران کارآمدي به محققان در ارزيابي 

ف
وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیردی

 /Academic Librarianکتابدار دانشگاهی1
University Librarianمشارکت دربخش  های مختلف کتابخانه های دانشگاهی

مشارکت در امور مختلف کتابخانه های آموزشگاهیCollege Librarianکتابدار کالج2

 کتابدار سواد اطالعاتی و3
طراحی آموزشی

Information Literacy 
and Instructional Design 
Librarian

مشارکت در برنامه های گسرتش سواد اطالعاتی
  و ارائه خدمات آموزشی

 کتابدار تکنولوژی4
آموزشی

Instructional Technology 
Librarianاستفاده از تکنولوژی آموزشی برای توسعه آموزشی

 کتابدار دانشجویان5
خارجی

International Student 
Library Servicesکمک به دانشجویان خارجی در استفاده از منابع 

 Learning Resourcesکتابدار در مراکز یادگیری6
Centre Assistantارائه خدمات کتابخانه ای در مؤسسه  های آموزشی

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه استفاده از منابعMedia Specialistمتخصص رسانه7

 Middle School/Highکتابدار مدرسه/دبیرستان8
School Librarianکار در کتابخانه های مدارس و دبیرستان ها

کتابدار چند رسانه های9
آموزشی

Multimedia Instruction 
Librarianمتخصص در استفاده از چند رسانه ای های آموزشی

معرفی منابع خواندنی مفید و توسعه مهارت های مطالعهReader Services Librarianکتابدار خدمات خواندن10

مدیریت کتابخانه های مدارس و توسعه فرهنگ مطالعهSchool Librarianکتابدار مدرسه11

 کمک به فرایند یاددهی/ یادگیریTeaching librarianکتابدار آموزشی12

متخصص ارائه خدمات کتابخانه ای به نوجوانانYouth Services Librarianکتابدار نوجوانان13
فهرست پست های آموزشی 

در نمونه مورد بررسی

جدول 5

صد شغل برای کتابداران:
پست های سازمانی نوین در ...
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منابع و انتخاب بهترين گزينه ها کمک مي کنند. در جدول 6 نمونه هايي از اين پست ها معرفي 
شده است.

پست های ویژه کتابداری موضوعی
رشته هاي علمي از چنان گسترشي برخوردارند که متخصصان يک رشته نمي توانند نسبت 
به تمام منابع موجود در رشته خود احاطه کافي داشته باشند. از سويي ديگر، گاه پرسش هاي 
کاربران، به ويژه در کتابخانه هاي پژوهشي و دانشگاهي، کاماًل تخصصي است و کتابدار فقط 
زماني مي تواند به آنها کمک کند که نسبت به آن زمينه آگاه باشد. به همين دليل، در بسياري 
از مراکز علمي پست هاي کتابداران موضوعي تعريف شده است. مثال هايي از اين گروه در 

جدول 7 ديده مي شود.

ف
وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیردی

 Clinical Researchکتابدار تحقیقات بالینی1
Librarianفراهم آوری منابع الزم در تحقیقات بالینی

 Faculty Researchکتابدار همکار پژوهشی2
Service Librarianکمک به اعضای هیئت علمی در پروژه های پژوهشی

مدیر منابع و3
 ارتباطات علمی

Head of Science 
Collections and Scholar 
Communication

مدیریت کتابخانه های پژوهشی و توسعه ارتباطات علمی

مشاور مدیریت اطالعات4
Information 
Management 
Consultant

ارائه خدمات مشاوره ای در مدیریت اطالعات

کمک به پژوهشگران در ارزیابی منابع اطالعاتیInformation Analystتحلیلگر اطالعات5

 Legal Researchکتابدار تحقیقات حقوقی6
Librarianکمک در پژوهش های حقوقی و ارائه خدمات 

متخصص7
 اطالعات پژوهشی

Research 
Informationistفراهم آوری و دسرتسی به مقاالت علمی و پژوهشی

 Research Supportپژوهشیار8
Librarianارائه خدمات اطالعاتی پشتیبان در فرآیند پژوهش

فهرست پست های پژوهشی 
کتابداران در نمونه مورد بررسی

جدول 6

فهرست پست های ویژه کتابداری 
موضوعی در نمونه مورد بررسی

جدول 7

ف
وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیردی

 Arts and Humanitiesکتابدار علوم انسانی1
Librarianکمک به محققان هرنهای زیبا و علوم انسانی 

 Biology Subjectکتابدار زیست شناس2
Librarianکمک به محققان زیست شناسی و علوم زیستی

 Biomedical Sciencesکتابدار بیومدیکال3
Librarianآشنایی با منابع زیست پزشکی و روش های مؤثر بازیابی 

یزدان منصوریان
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فهرست پست های ویژه کتابداری 
موضوعی در نمونه مورد بررسی

ادامه جدول 7

آشنا به پایگاه ها و منابع تجاری و بازرگانیBusiness Librarianکتابدار بازرگانی4

 Chemical Referenceکتابدار مرجع شیمی5
Librarianآشنا به پایگاه ها و منابع شیمی و علوم وابسته 

کتابدار خدمات بهداشتی6
Health Science 
Information Services 
Librarian

ارائه خدمات اطالعاتی به متخصصان بهداشت

 Knowledgeمتخصص مدیریت دانش7
Management Specialistمشارکت مستقیم در پروژه های مدیریت دانش 

 کتابدار مطالعات8
آمریکای التین

Latin American Studies 
Librarianارائه خدمات اطالعاتی در مطالعات آمریکای التین

 Law Referenceکتابدار مرجع حقوق9
Librarianارائه خدمات اطالعاتی به وکال و حقوق دانان

آشنایی به منابع و پایگاه های زیست شناسیLife Sciences Librarianکتابدار علوم زیستی10

مشارکت در کلیه امور کتابخانه های پزشکیMedical Librarianکتابدار پزشکی11

 Social Sciencesکتابدار علوم اجتامعی12
Librarianآشنا با منابع حوزه جامعه  شناسی و رشته های وابسته

 Physical Sciencesکتابدار فیزیک13
Librarianآشنا به منابع و پایگاه های مورد نیاز متخصصان فیزیک

 Engineering Subjectکتابدار مهندسی14
Librarianآشنا به منابع رشته های مهندسی و حوزه های وابسته

ارائه خدمات اطالع رسانی به متخصصان کشاورزیAgricultural Librarianکتابدار کشاورزی15

کتابدار تاریخی و سیاسی16
History and Political 
Science Liaison 
Librarian

آشنا با منابع تاریخی و سیاسی و پژوهش  های تاریخی

 Social & Behavioralکتابدار علوم اجتامعی17
Sciences Librarianآشنایی کامل با منابع علوم اجتامعی و علوم رفتاری

 کتابدار مطالعات18
چین شناسی

Chinese Studies 
Librarianمسلط به زبان چینی و منابع مورد نیاز محققان این حوزه

 Communicationکتابدار مطالعات ارتباطات19
Studies Librarianسازماندهی و معرفی منابع برای علوم ارتباطات

 Middle Eastern/Africanکتابدار مطالعات خاورمیانه20
Studies Librarianمسلط به زبان عربی و آشنا با منابع محققان رشق شناس

ف
وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیردی

پست های مربوط به خدمات ویژه کتابخانه ها 
سودمندي هر کتابخانه بيش از آنکه به »تعداد و تنوع« منابع آن بستگي داشته باشد، به »کيفيت 
و دامنه« خدماتي که ارائه مي دهد وابسته است. از نظر ميزان عموميت خدماتي که کتابخانه ها 
ارائه می دهند، مي توان اين خدمات را به دو دسته اصلي »خدمات معمول و مرسوم« و 
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»خدمات مخصوص و موردي« تقسيم کرد. در اين تقسيم بندي، گروه نخست شامل خدماتي 
پايه اي مثل امانت کتاب و دسترسي به منابع مرجع و پيايندها ست که در همه کتابخانه ها وجود 
دارد. اما نوع دوم، خدمات ويژه اي است که بسته به ضرورت يا نيازهاي خاص کاربران فقط 
در برخي مراکز ارائه مي شود. مثاًل کتابخانه هاي پژوهشي، که محققان براي انجام تحقيقات 
خود به آنجا مراجعه مي کنند، نيازمند کتابداراني است که بتوانند پاسخگوي پرسش هاي 
خاص کاربران باشند. بنابراين، آشنايي کتابدار با نيازهاي خاص مراجعه کنندگان و مهارت 
در تأمين اين نيازها اهميت زيادي دارد. همچنين، ارائه خدمات آگاهي رساني جاري و اشاعه 
اطالعات گزيده از مثال هايي است که مي توان براي خدمات ويژه نام برد. در کتابخانه هاي 
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 کتابخانه ها به تعريف 
رديف هاي استخدامي ويژه اي براي اين منظور مي پردازند. نمونه اي از عناوين اين پست ها در 

جدول 8 آمده است. 

ف
وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیعنوان پست سازمانیردی

 ارزیابی پیرشفت پروژه های تحقیقاتیAssessment Projects Librarianکتابدار ارزیاب پروژه ها1

ارائه خدمات مربوط به حقوق معنوی و فکریCopyright Officerمتخصص کپی رایت2

 کمک کتابدار خدمات3
راهنامیی و هدایت کاربرانCustomer Service Library Assistantمشرتیان

 به منابع مورد نیازشان

کمک به مدرسان دانشگاه در فرایند تحقیقDirector of Research and Learning Supportمدیر حامیت از پژوهش4

 Distance Learning and Resource Sharingکتابدار اشرتاک منابع5
Librarian

اشرتاک منابع و همکاری های
 بین کتابخانه ای

 کتابدار خدمات تحویل6
مدرک

Document Delivery Services/Reserves 
Librarian

مدیریت فرایند تامین مدارک
 چاپی و الکرتونیکی

 فهرستنویس منابع7
 سازماندهی و ارائهGeospatial Data Cataloging Librarianجغرافیایی

خدمات منابع جغرافیایی

مشارکت در همکاری های بین کتابخانه ایInterlibrary Loan Coordinatorرابط امانت بین کتابخانه ای8

فهرستنویسی و رده بندی منابع خاصOriginal Catalogerفهرستنویس بنیادی9

ارائه خدمات مستقیم و ویژه به کاربرانOutreach Librarianکتابدار کمک رسان10

 اداره کتابخانه  زندان وPrison Librarainکتابدار کتابخانه زندان11
تشویق زندانیان به مطالعه

کاوشگر12
جست وجو در منابع و بازیابیProfessional Literature Searcher/Librarian در پیشینه پژوهش

 مدارک مورد نیاز

 مشاور کتابخانه های13
 کمک به تأسیس و مدیریتPublic Library Consultantعمومی

کتابخانه های عمومی

 محقق در14
دسرتسی به و استفاده از منابع کمیابRare Book Research Librarianحوزه آثار کمیاب

پست های مربوط به 
خدمات ویژه کتابخانه ها 

جدول 8

یزدان منصوریان
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پست های مربوط به منابع اطالعاتی خاص
در کنار منابع معمول کتابخانه ها، منابع خاصي وجود دارند که تأمين و نگهداري آنها تمهيدات 
ويژه اي مي طلبد. نمونه اين منابع نسخ هاي خطي و منابع کمياب است. ارائه خدمات مربوط به 
آنها عالوه بر مهارت هاي معمول کتابداران به تخصص ويژه اي نيازمند است. از سويي ديگر، 
اين منابع در تمام کتابخانه ها يافت نمي شود و کاربران معمولي نيز متقاضي استفاده از آنها 
نيستند. بلکه معموالً محققان حوزه هايي مثل تاريخ و ادبيات به اين منابع نياز دارند. از اين رو، 
ويژگي هاي چنين منابعي و نيازهاي کاربران آنها ضرورت تعريف پست هاي جديد را ايجاد 

مي کند. نمونه هايي در جدول 9 آمده است. 

بحث و نتیجه گیری
گسترش  و  دارد  قرار  کتابداري  دانش آموختگان  اختيار  در  متنوعي  شغلي  فرصت هاي 
فناوري هاي نوين نه تنها تهديدي براي جايگاه اين رشته محسوب نمي شود، بلکه خود 
فرصت هاي تازه اي ايجاد کرده است. پست هاي فراواني با عناوين جديد و وظايفي متنوع 
تعريف شده  که خود نويدبخش گسترش فرصت هاي شغلي است. البته با معرفي پست هاي 
جديد، مشاغل معمول کتابداران حذف نشده است؛ به طوري که هنوز آگهي هاي استخدام 
فراواني براي پست کتابدار، فهرستويس، نمايه ساز، و کتابدار مرجع ديده مي شود. با اين حال، 
موفقيت در بازار کار مستلزم برخورداري از مهارت هاي نوين است. مهم ترين مهارت هايي 
مورد نياز دانش آموختگان کتابداري عبارت اند از: دانش تخصصي کتابداري، مهارت هاي 
رايانه اي 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 انعطاف پذيري. به سخني ديگر، تحول در بازار 

ف
 عنوان پستردی

وظایف اصلیعنوان پست به زبان اصلیسازمانی

 مدیر منابع1
الکرتونیکی

Electronic Document Content 
Managerمسئول تهیه، سازماندهی و ارائه خدمات منابع الکرتونیکی

آشنایی با نسخه های خطی و ارائه خدمات به کاربران آنManuscript Librarianکتابدار نسخ خطی2

 کتابدار مدارک3
 تدوین و سازماندهی منابع اطالعاتی مربوط به بیامرانMedical Records Librarianپزشکی

 Music Librarian/Music Subjectکتابدار موسیقی4
Specialistارائه خدمات مربوط به منابع موسیقی و زمینه های وابسته 

فهرستنویسی و رده بندی منابع موسیقیMusic Catalogue Librarianفهرستنویس موسیقی5

 Rare Books and Special Collectionsکتابدار آثار کمیاب6
Catalogerارزیابی، نگهداری، و ارائه خدمات مربوط به منابع کمیاب 

پست های مربوط به منابع 
اطالعاتی خاص در

 نمونه مورد بررسی

جدول 9
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کار به معناي نياز به مهارت هاي تازه اي است. مهارت هايي که بايد دانش آموختگان اين رشته 
بياموزند. بنابراين، بايد همزمان با تحول در بازار کار، برنامه هاي 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 آگهي هاي دسترس پذير در محيط وب و به زبان انگليسي 
محدود است. حال آنکه بسياري از اطالعات موجود در اين زمينه ممکن است در منابع ديگري 
مثل روزنامه هاي چاپي يا خبرنامه ها و انتشارات دولتي منتشر شوند. بنابراين، اطالعات خارج از 
اين محدوده در اين تحقيق بررسي نشده و در تحقيقات ديگر مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 
مثالً، جاي يک تحقيق براي ارزيابي محتواي  آگهي هاي شغلي کتابداري در کشورهاي خارجي 
غير انگليسي زبان خالي است. مهم تر از آن پژوهشگران مي توانند در تحقيقي مستقل به تحليل 
کّمي و کيفي بازار کار کتابداري در ايران بپردازند. ضمناً از مهم ترين محدوديت هاي اين تحقيق 
مي توان به عدم دسترسي محقق به برخي از اطالعات تکميلي اشاره کرد. مثالً در برخي از 
موارد اطالعات ارائه شده در آگهي هاي استخدامي بسيار مختصر بود. بنابراين، در اين موارد 
پژوهشگر نمي توانست تصوير دقيقی از پست مربوط در اختيار داشته باشد. آنچه در اينجا 
آمد مقدمه اي بر يک حوزه مطالعاتي گسترده بود که مي تواند زمينه ساز انجام تحقيقات بعدي 
باشد. مثالً محققان مي توانند مهارت هايي را که دانشجويان اين رشته در دانشگاه مي آموزند 
با مهارت هاي مورد نياز براي تصدي اين پست ها 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 مي توان با بررسي روندهاي جاري بر توسعه فناوري هاي نوين اطالعاتي 
و ارتباطي زمينه هاي تازه اي براي کارآفريني در حوزه کتابداري معرفي نمود. اما در پژوهش 
وسيع تري مي توان به تحليلي عميق تر از مهارت هاي مورد نياز در هر يک از شغل هاي معرفي 
شده در اين تحقيق پرداخت. عالوه بر اين، رويکرد تحقيق حاضر کيفي است و پژوهشگران 
عالقه مند مي توانند در آينده براي تکميل يافته هاي اين تخقيق، با رويکردي کّمي به مطالعه اين 

آگهي ها  بپردازند.
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