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چکیده:
ي علم هدف پژوهش حاضر بررسی میزان امیدواري دانشجویان رشته

شناسی (کتابداري) به اشتغال است. روش پژوهش حاضر اطالعات و دانش
ي پژوهش توصیفی است که به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه

610شده توزیع يپرسشنامه700دولتی است. از هايدانشجویان دانشگاه
. نتایج پژوهش نشان داد که میزان امیدواري قرار گرفتمورد تجزیه و تحلیل 

طور کلی در حد متوسط است. امیدواري دانشجویان دانشجویان به اشتغال به
طور ي تحصیلی آنان بهبا رشته"مرتبطنیمه"یا "مرتبط"به یافتن شغل 

از حد متوسط "ر شغلیه"داري از حد متوسط کمتر و اما براي یافتن معنی
بیشتر است. دانشجویان توانمندي و مهارت خود را در حد متوسط ارزیابی 

امکانات "، "هاظرفیت پذیرش دانشگاه"کردند. از نظر پاسخگویان سه عامل 
"هاي متبوعهاي وزارتخانهها و برنامهسیاست"و "هاي آموزشیگروه
مچنین، میزان امیدواري هترین عوامل تأثیرگذار بر اشتغال است؛مهم

یا "مرتبطنیمه"کمتر از یافتن شغل "مرتبط"دانشجویان براي یافت شغل 
یک سال است. يبالفاصله پس از فراغت از تحصیل یا در فاصله"هر شغلی"

ي زمانی کوتاه و به مثبتی نسبت به یافتن شغل در فاصلهدانشجویان نگرش 
ود و ورود به بازار کار ندارند.ي تحصیلی خبا رشته"مرتبط"ویژه شغل 

کاریابیبهامیدشناسی،دانشواطالعاتعلمدانشجویان،اشتغال،کلیدي:مفاهیم

.ي دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شده استاین مقاله حاصل طرح پژوهشی است که با استفاده از پژوهانه1
)مسؤلينویسنده(شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز استاد علم اطالعات و دانش2
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مسألهیانبومقدمه
کاراجتماعیزندگیبراياست.بودناجتماعیانسانهايویژگیترینمهمزایکی

کردنکاربشر،جتماعیاتاریخدراست.اساسیملزوماتازیکیآنعاممعنايبهکردن
پیشینجوامعدرکارکردنپیدااست.بودهفکريوماديآسایشورفاهيزمینهپیش
وگرفتندمییادراپدريپیشهوشغلهمانافرادمعمول،طوربهکهاستبودهگونهبدین
آدابگانشاهزادمثال،براياست.بودهصادقمذکرافراديدربارهبیشترکهدادندمیادامه

فرزندانکشاورزي،کشاورزانفرزنداندیگران،برکردنحکومتودربارهايمهارتو
طوربهنیزدخترانآموختند.میگرينظامیسپاهیان،فرزندانیاصنعتگري،صنعتگران

کاربهودانستندمیزندگیدرهاآنمادرانکهراروشیوفنومهارتگونههرعموم
سرپرستیقالیبافی،داري،خانهجملهازگیرند،کارببزرگیدرتاگرفتندمیفراگرفتند،می

وکودکیاوانهمانازافراديآیندهشغلوکارکهگفتتوانمینوعیبهغیره.وکودکان
شکلاقتصاديواجتماعیشرایطکاملينمونهاماترینکوچکعنوانبهخانوادهمحیطدر
گرفت.می

اجتماعی،مقتضیاتبربناوجوامعشدنصنعتیواجتماعیتحوالتازیتتبعبهاما،
پرورش،وآموزششدنعمومیدنبالبهوآمدپدیدامرایندرعظیمیهايدگرگونی

جوامعدرنبود.شدهتعیینپیشازوقطعیامریکمادریاپدرکاروکسبيادامهدیگر
وکشاورزيکارهايبهتنهانهمردموآمدپدیداگونگونهايپیشهوحرفبهنیازتربزرگ

نهادند.عرصهبهپانیزفرهنگیوخدماتیوآموزشیکارهايبلکهپرداختند،صنعتی
برايراافرادکشورها،ازبسیاريدرخصوصی،ودولتیهايسازمانبرعالوهامروزه،

کهاستسالیچندنیزایرانردشیوهاینکنند.میآمادهوتربیتنیزمستقلکارآفرینی
.استیافتهظهور

،)2005(1زیمراززیرتعریفاست.شدهارائهکارآفرینمفهومبرايفراوانیتعاریف
است:شدهبیان)1391(آباديشفیعازنقلبهکهاست

بهازوکندمیایجاداستهمراهخطرپذیريباکهراجدیديشغلکهشخصی"
منابعآوردنفراهمومهمهايفرصتشناختباونداردکاملیناناطم،سودآوردندست

).53: 1391آبادي، شفیع("پردازدمیفعالیتبهگذاريسرمایهبرايضروري

1 Zimmer
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ازبارنخستینبرايکارآفرینوکارآفرینیموضوعکهاستمعتقد،)1388(ایمانی
شانزدهمقرنازاقتصاديايهنظریهتمامدرگرفت.قرارتوجهموردنانااقتصاددجانب

يارائهبا،)1991(1شومپیترژوزفاست.بودهمطرحنوعیبهکارآفرینیتاکنونمیالدي
يبرجستهنقشبوداقتصاديبزرگرکوديدورهباهمزمانکهاقتصادييتوسعهينظریه

پدراراودلیلهمینبهداد.قرارتوجهمورداشتغالوسودآوريدرراکارآفرینان
).1391آبادي،شفیعدر(نقلانددادهلقبفرینیآکار

درومختلفکشورهايدرهاییتحقیقکهنویسندمی،)1385(بهروزيواجتهادي
وگرفتهصورتکارکنانشغلیهايتوانمنديوضعیتبهبودجهتمختلفهايرشته
اینبراندوانستهتکشورهاییمیانایندراست.شدهصرفزمینهایندرهاییهزینه
کار،بازارتقاضايمیزانها،دانشگاهظرفیتازروشنیتصویرکهآیندفائقمشکل
التحصیالنفارغبهشغلاحرازجهتدرسیهايبرنامهکههاییتوانمنديبهدهیجهت

کارکنانتوانمنديوضعیتوتحصیلاتمامازبعدالتحصیالنفارغشغلیوضعیتدهند،می
آموزشوهاآنهايتوانمنديشغلی،وضعیتبهبودجهتدروداشتهکارمحیطدر

).1-28: 1385(اجتهادي و بهروزي، اندبرداشتهمؤثريهايگاممستمر
ازیکیگرفتهصورتکشورهااقتصادوصنعتدرکهعظیمیتحوالتباامروزه

بتواندماديازهاينیتأمینبرعالوهکهاستشغلیداشتنانسانرشداساسینیازهاي
مانعتواندمینامناسبشغلانتخابیاشغلنداشتننماید.ارضاءهمرااوروحینیازهاي

گردد.روانیوروحیهايآسیبانواعبروزعثبانتیجهدروشدهروحیتکاملورشداین
پیچیدهبسیارامريجواننسلبرايوامروزدنیايدرشغلانتخاببرايگیريتصمیم

همکاران،وادوین؛2008الکساندریا،؛1999فوري،و(بیکاسداردمهارتبهنیازکهاست
اسدپور،ومحمودياحمدي،سلطانعبدلیعلی،پناهقوشچی،نژادمهديدرنقل؛2004
ومحمودياحمدي،سلطانعبدلیعلی،پناهقوشچی،نژادمهديتحقیقنتایج).1392
هايمهارتافزایشدرشغلیجستجويهايمهارتآموزشکهدادنشان،)1392(اسدپور

يدورهدرکنندگانشرکتشغلیهايدرماندگیوهانگرانیکاهشوشغلیجستجوي
است.بودهمؤثرآموزشی
است.شدهمواجهاشتغاليزمینهدرمشکالتیباایرانکشوراخیرهايسالدر
التحصیالنفارغشغلیهايتوانمنديوغالاشتيلهأمس،)41-60: 1385(عمرانیصالحی

ملیيتوسعهباتقابلدروامنیتیهايتهدیديزمرهدرایراندراخیرهايسالطیرا

1 Schumpeter
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قلمدادفرديايلهأمسفقطتواننمیراکاربهاشتغالاستمعتقداوکند.میتوصیف
تأمینبرعالوهوداردانساناجتماعیوفرديزندگیدرمهمیبسیارنقشاشتغالنمود.

استباوراینبرآباديشفیعشود.میمثبتهویتوامنیتاحساسباعثزندگی،نیازهاي
ماهرانسانینیرويکهدهدمینشانصنعتیجوامعتحولوتوسعهيتاریخچهبررسی"که
يههماست.داشتهانکارناپذیريتأثیرصنعتیبهسنتیحالتازتغییردردیدهآموزشو

نیزروانینظرازمادينیازهايتأمینبرعالوهکهکنندانتخابشغلیخواهندمیهاانسان
مشاغلدرافرادگماردنهاهدفاینبهرسیدنيالزمهباشد.کنندهارضاءآنانبراي

درشود.میحاصلجامعهشغلینیازهايمشاغل،وفردشناختطریقازکهاستمناسب
وفردينارضایتیایجادبرعالوهشود،سپردهیاناتوانوعالقهبیافرادبهمشاغلکهصورتی

).25: 1391آبادي،(شفیع"شودمینیزکشورهايسرمایهاتالفموجببیهودگی،احساس
وراهنماییازجديگیريبهرهدرست،اشتغالبهنیلبرايکهکندمیاضافهوي

افرادبهکمکمناسب،شغلانتخاببهافراددرزهانگیایجادهايهدفباشغلیيمشاوره
کاردانبهکارسپردنوشغلیبازآموزيوآموزشمراکزایجادمناسب،شغلانتخاببراي

).26- 27: (هماناستبرخوردارباالییاهمیتاز
آموختنقابلشغلیهايشایستگیومهارتکهاستباوراینبر،)2000(1کولین

توانمیشغلیهايمحیطیاآموزشیهايمحیطدرهامهارتاینآموزشباوهستند
داد.افزایشراافرادشغلیهايتوانمنديمیزان

تحتجملهازبسیاردالیلبهزمانگذردرکهاستمشاغلیجملهازکتابداريشغل
ظهورواخیريدههسهدوتحوالتویژه،بهاست.شدهمتحولشدتبههافناوريتأثیر

بهتنهانهرارشتهایندیجیتالی،والکترونیکیهايپایگاهوهامحملوالکترونیکناوريف
عظیمچنانتحوالتاینتنوعوپیشرفترسدمینظربهحتیاست،ساختهدگرگونکلی

وفورووجودخطرنامید.کتابدارييرشتهبراي"سونامی"راآنتوانمیکهاستسریعو
آموزشبهنسبتهاآنپیشگامیواخیرهايفناورياینمتعددبسیارآثاروهاجنبه

اندازد.خطربهرارشتهاینماهیتوهستیتواندمیکتابداري،
اوگانداکشورالتحصیالنفارغنظراتبررسیبه،)2004(2بوکنیاکیکونگوولوتواما

59کهدادنشاننتایجرداختند.پکاربازارباآنتناسبوکتابداريدرسیيبرنامهيدرباره

1 Colin
2 Lutwama & Kigongo-Bukenya
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طرفیازونداشتندکتابداريدرسیيبرنامهبهنسبتمثبتینظرالتحصیالنفارغازدرصد
بود.التحصیالنفارغعملیهايمهارتکمبودمورددرکارفرمایاننارضایتیبیشترین

ورودبااطالعاتعصردرکتابداراننقشکهدادنشان،)2011(1قنتهتحقیقنتایج
یافتهافزایشکتابدارانازمراجعانومدیرانانتظاراتونمودهتغییرنوینهايفناوري

ودانشمدیریتهايزمینهدرآموزشبهاطالعاتعصردربقابرايکتابداراناست.
دارند.نیازعملیوعلمیهايمهارتوايرایانههايمهارت

هايمهارتکمبودنگرانشدتبهمدیرانکهددریافتن،)2011(2رالزوهوفـ ریلی
35حدودنامطلوبی،سطحدرکتابدارانمعتقدندوهستندکتابداراندراطالعاتفناوري
دارند.قراراطالعاتفناوريهايمهارتازدرصد،
است،عالیآموزشهاينظامبهترینازیکیازبرخوردارکهاسترالیادردیگر،سوياز
کارفرمایان،هايگزارشازبرخیبرخالفکهدادنشان،)2011(3همکارانوکومزتحقیق

درصد75دارند.رااستخدامبراينیازمورديهستههايمهارتکتابداريالتحصیالنفارغ
آناندرصد5/76وداشتندکتابداريدروسمحتوايبهنسبتمثبتینظرالتحصیالنفارغ

الزمتواناییازودارندکاربازاربهورودبرايمطلوبیربسیاتوانمنديکهکردنداظهار
برخوردارند.کارفرمایاننیازهايبرآوردنجهت

دانشگاهکتابداريعلومبخشالتحصیالنفارغوضعیت،)2011(اوچاالوشانگوي
نفریکجزبهکهدادنشاننتایجکردند.بررسیرا2000-2009هايسالبینزولولند

کتابدارپستدرودولتیبخشدرآنهااکثروشدهشاغلمطالعهمورديهجامعتمام
کهدانشیوهامهارتازالتحصیالنفارغاند.شدهفعالیتمشغولکتابدارکمکوايحرفه
هستند.راضیبودندکردهکسبتحصیلطی

بهاشارهآیندهکتابدارانيوظیفهتغییرکهاستمعتقد،)1391(تامارایسلوي
توسطکههاییچالشبارویاروییبرايکهداردهاییمهارتازايمجموعهروزآمدسازي

ازهاکتابخانهرویکرداست.نیازموردآمدهوجودبهالکترونیکمحیطدرهافناوريآخرین
رسانیکمکارتباطیهايمهارتازايمجموعهبهکتابخانهفنیهايمهارتبرتأکید

).83-92: 1391(تامارایسلوي، استیافتهتغییرمدیریتیوموزشیآ

1 Ghante
2 Riley-Huff & Rholes
3 Combes & et al.
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نیست.شناسیدانشواطالعاتعلميرشتهدانشجویانبهمنحصرکاریابیيدغدغه
روانشناسیيرشتهآموختگاندانشازدرصد65کهدادنشان،)1382(فاضلیمثال،براي
درصد42میاناینازکهشدندشاغلتحصیلازفراغتازبعدبالفاصلهويبررسیمورد
کنند.میفعالیتخوديرشتهبهنزدیککارييحیطهدربقیهوخوديرشتهدرکامالً

وجودالزمهماهنگیآموختگاندانششغلیتوانمنديوشغلیانتظاراتبینهمچنین
وکارکنانتوانمنديوضعیتکهدادنشان،)1386(کالتیاصفهانی،همچنین؛ندارد
قرارپایینیسطحدرایراندربزرگساالنموزشآيرشتهارشدکارشناسینالتحصیالفارغ
دارد.

ارزشمنديهايمهارتدارايکتابدارانکهدریابندکتابدارانوکارفرمایانکههنگامی
بهکهکتابدارانیتعدادهستند،گوناگونهايمحیطوشرایطدراطالعاتمدیریتبراي

رشدتواندمیشوندمیگماردهايکتابخانهغیرهايعرصهدراطالعاتبهمربوطهايسمت
).1،1983کوپرورودرر،هاوس،(ونکند

گزارشدر،)2007(2تحقیقاتیهايکتابخانهکنسرسیوموپژوهشیاطالعاتيشبکه
جذبوشناساییبهنسبتتحقیقاتیهايکتابخانهکتابدارانکهکندمیادعاخوديساالنه

کهايگونهبهاندشدهسستیدچارخودهايکتابخانهدرجدیداطالعاتیهايفناوري
منابعجملهازهازمینهتمامدرهاکتابخانهماندگیعقببهنسبتهاکتابخانهکاربران

هستند.ناراضیخدماتواطالعاتی
رودوشوندمیالتحصیلفارغکتابداريهايدانشکدهازکهکسانیبرايحاضر،حالدر

موجودشغلیکهشودمیشنیدهباشد.کنندهناکاموهولناكايتجربهتواندمیکاربازاربه
مواجهمتقاضیانسیلبادارندکتابداربهنیازکهاندکیهايسازمانکهشنویممیونیست

وناقصموجودهايدادهندارد،وجوداعتمادقابلآماربهدسترسیکهآنجاییازشوند.می
کتابداريمدارسآیاکهاستایناستمطرحکهپرسشیهستند.کنندهگیجاهگ

بتوانندآنانتاکنندمیروزنیازموردعملیهايمهارتودانشبهمجهزراخوددانشجویان
دهند.انجاممفیديکارهاي

همه"شدنجهانیوفناوريسریعبسیارهايپیشرفتجامعه،درشگرفتحوالت
دراست.مشاهدهقابلسهولتبهیکموبیستقرننخستینيدههدوینهمدر"چیز
از:عبارتندشودمواجهآنبابایدکتابداريهرکههاییچالشعرصه،این

1 Van House, Roderer, and Cooper
2 Research Information Network & Consortium of Research Libraries
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تاریخ.درکتابخانهکاربران/مراجعانطیفترینگسترده-1
سوم.يهزارهاطالعاتیسوادباکاربران-2
اند.شدهدارانکتابجایگزینکههارایانه-3
دیجیتالی.محتوايبهانتقال-4
قرنيکتابخانه(بالگخدمتیيجامعهبرايکتابخانهمزایايشدنارزشکم-5
یکم).وبیست

واطالعاتعلميرشتهدرحاصلهشگرفتحوالتبهتوجهباراستا،همیندر
بررسیبهتاشدندآنبرحاضرپژوهشگرانالکترونیکی،انقالبازناشیشناسیدانش
اشتغالنظراز(کتابداري)شناسیدانشواطالعاتعلميرشتهدانشجویانامیدواريمیزان

ازایراندربیکاريبااليدرصدوجامعهموجودشرایطبپردازند.کنونیمقطعاتمامازبعد
راسؤالایناخیريدههیکدررشتهایندروسسرفصليچندبارهتغییراتوسویی
اندازهچهتاشناسیدانشواطالعاتعلميرشتهدانشجویانکه:استآوردهپیش

ازپسنخستسالبرايامیدوارياینکنند؟پیدااشتغالتحصیالتاتمامازبعدامیدوارند
اندازهچهتادانشجویاناست؟میزانچهبعدسالپنجوبعدسالدودانشگاه،ترك

کنند؟پیداشغلیهریاومرتبطنیمهخود،تحصیلیيتهرشبامرتبطشغلامیدوارند

پژوهشپیشینه
توجهبادلیلهمینبهاست،تحقیقنخستینحوزهایندرخودنوعدرپژوهشاین

ودانشیاواشتغاليجنبهازکهتحقیقاتیادامهدرآن،باراستاهمپژوهشینبودبه
است.گردیدهارائهاست،شدهمنتشرکارمحیطدرکتابداراننیازموردهايمهارت

الف) تحقیقات داخلی
تحقیقاتایراندرکتابدارييرشتهآموختگاندانشاشتغالموضوعراستايدر

آموختگاندانشاشتغالوضعیت،)1374(اخترپورجمله،ازاست.گرفتهصورتاندکی
سالازتهراندرمستقردولتیهايدانشگاهرسانیاطالعوکتابداريارشدکارشناسی

)3/74(چهارمسهنزدیککهدادنشاننتایجاست.کردهبررسیرا1372سالتا1368
مشاغلبهدرصد7/25وشدندکتابداريبهمربوطمشاغلجذبآموختگاندانشازدرصد
).1374(اخترپور، پرداختنددیگر



96تابستان ،4شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 162

تحتايدانشکدههاينهکتابخاکتابدارانتوانمنديکهدریافت،)1375(خادمیه
نسبتاًهماهنگیوشدهارزیابیمطلوبنسبتاًعالیآموزشوفرهنگوزارتپوشش
.)1375(خادمیه، داردوجودکتابدارانتوانمنديومدیرانانتظاراتبینمطلوبی

وانگلیسیزبانباکتابدارانآشناییمیزانبینکهرسیدنتیجهاینبه،)1384(ناخدا
دارد.وجودمثبتیهمبستگیاطالعاتینوینهايفناوريازاستفادهدرآناناناییتومیزان

يبهینهيارائهمیزانوکتابدارانفرديهايتوانمنديوهامهارتمیزانبینهمچنین
).75- 105: 1384(ناخدا، داردوجودمثبتیهمبستگیخدمات

مهارتینیازهايوانسانینیرويبررسیدر،)1385(دهکرديصانعیوزادهمعرف
کتابدارانکهرسیدندنتیجهاینبهخوزستاندانشگاهیهايکتابخانهدرشاغلکتابداران

سطحدرتوانمنديومهارتنظرازبایدکنونیعلمشتابانمحیطدرماندنبراي
نیستآنانشغلینیازهايپاسخگويآنانفعلیهايمهارتوباشندتريمطلوب
).109- 130: 1385و صانعی دهکري، زاده(معرف

کتابداريکارشناسیآموختگاندانشاشتغالوضعیت،)1387(آقاکامرانکربالیی
8/85کهدریافتوينمود.مطالعهرا1380تا1376هايسالدر(س)الزهزادانشگاه

مشاغلدرتعداداینازدرصد90بااليکههستندمشغولکاربهآموختگاندانشدرصد
سالیکازکمترزمانیآموختگان،دانشدرصد2/54دارند.فعالیتکتابداريبهمرتبط

(کربالیی آقاکامران، کشیدندانتظارکاربازاردرجذببرايتحصیلازفراغتازپس
1387 :90-73.(
ملیيکتابخانهواسنادمرکزانسانینیرويارزیابیدر،)1390(و همکاران کنامنی

وريبهرهمیزانوکارکنانتحصیلیمدركنوعوتحصیلیيرشتهبینکهافتنددریایران
مدركدارايکارکنانتوانمنديبینهمچنین؛داردوجودداريمعنیيرابطهآنان

(نیکنام و داردوجودداريمعنیتفاوتکتابداريغیرمدركدارايکارکنانوکتابداري
).7- 18: 1390همکاران، 

شغلیهايتوانمنديوضعیتخودارشدکارشناسینامهپایاندر،)1391(عبدلی
نشاننتایجنمود.مقایسههاکتابخانهمدیرانانتظاراتباراشیرازشهردانشگاهیکتابداران

داريمعنیتفاوتآنانازمدیرانانتظاراتوکتابدارانشغلیهايتوانمنديبینکهداد
دارند.زیادييفاصلهمدیرانانتظاراتمطلوبسطحبهنرسیدتاکتابدارانو؛داردوجود

است.کتابدارانعملیوفنیهايمهارتمقیاسخردهبهمربوطاختالفبیشترین
کتابداريغیروکتابداريمدركدارايکتابدارانگروهدوشغلیتوانمنديبینهمچنین،
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کتابدارانازهازمینهتمامدرکتابداريمدركباکتابدارانوداردوجودداريمعنیتفاوت
.)1391عبدلی، (اندکردهعملبهترکتابداريغیرمدركداراي

پژوهشدراند.گرفتهقرارایرانیوهشگرانژپيمطالعهموردنیزدکتريدانشجویان
دکترايآموختگاندانشودانشجویاننگرش"عنوانبا،)1392(و همکارانمنصوریان
پژوهشگران،"رشتهاینشغلیهايفرصتاندازچشميدربارهرسانیاطالعوکتابداري

آموزشی،يپیشینهترتیببهرامناسبشغلیافتندرموفقیتعواملترینمهم
برخورداريوانگلیسیزبانمهارتازبرخورداريپژوهشی،يپیشینهاي،رایانههايمهارت

مورديجامعهاستخدامهايمحدودیتکهدمعتقدنآناناند.دانستهارتباطیهايمهارتاز
است.استخداممتقاضیانتعدادباکاربازارهايظرفیتنابرابريدلیلبهآنانيمطالعه

نیزشغلیافتندربازدارندهعواملبهجملهازودیگرمؤثرعواملبهپژوهشگران
مقبولیتنبودري،ساالشایستهفقدانشامل،بازدارندهعواملترینمهماند.پرداخته

هماهنگینبودواستخدامفرایندنبودنشفافمتخصص،غیرنیروهايجذباجتماعی،
-165: 1392(منصوریان و همکاران، استشدهگزارشکاربازارودانشجوپذیرشبین

150.(
آموزششدنعجینقطعیضرورتواهمیتازحاکیهمهباالدرشدهذکرمطالب

تابعایرانکتابدارينظامدیگر،سويازاست.جدیداطالعاتیهايفناوريباکتابداري
آموزشینظامکهدهدمینشانمشاهداتاست.ایراندرعالیآموزشکلینظامشرایط

چنداننگرشیاواستنکردهدركخوبیبهرااطالعاتیفناورياهمیتیاهنوزایران
جملهازهادانشگاهبروندادبرتواندمینایندارد.آموزشفراینددرآنبهنسبتمثبتی

اخیرسالچنددرکههایینامهپایانبرخیبهنگاهیباشد.داشتهنامطلوبتأثیرکتابداران
دانشجویانوکتابداريهايگروهکهدهدمینشاناستشدهانجامکتابدارييرشتهدر

کهدارندراهسربرموانعیاحتماالًااماندبردهپیاطالعاتیهايفناورياهمیتبهرشتهاین
آشناخوبیبههافناورياینابزارودستاوردهاآخرینبارادانشجویاناندنتوانستهتاکنون
اینچمرانشهیددانشگاهکتابداريگروهدرفقطاخیر،هايسالدرمثالبرايکنند.
،)1391(پورحمدي؛استرسیدهانجامبهدکتراوارشدکارشناسیسطحدودرهارساله

موضوعبرهمگیکه)1393(الهینعمتو)1393(شاهینی)،1391(زادهسعیدي
اند.داشتهتمرکزاطالعاتیهايفناوري
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ب) تحقیقات خارجی
بهادامهدرکهاستشدهانجامزمینهایندرتحقیقاتینیزکشورازخارجدر
شود.میاشارههاآنترینمرتبط

کهرسیدنتیجهاینبهامریکاکورنلدانشگاهدرپژوهشیدر،)2002(1نکالهو
کتابدارانکهکندمیایجاباستشدهایجاداطالعاتیهايفناوريدرکهبنیادینیتغییرات

هايفناوريازاستفادهباتانمایندتالشوکنندحرکتدیجیتالیهايکتابخانهسمتبه
دهند.ارائهکاربرانبهتريمطلوبخدماتها،آنهايقابلیتازگیريبهرهوجدید

دراطالعاتیهايفناوريجذبوشناساییتوانکهاستمعتقد،)2002(2چائو
کتابدارانتااستالزموهاستفناوريایندرتغییراتسرعتازکمتربسیارهاکتابخانه

ایجادومطالعاتیهايرنامهبانجامبهدستسریعوشدیدتحوالتاینباهمگامیبراي
وتحوالتهمینينتیجهدربزنند.هافناورياینازاستفادهوپذیرشبرايآمادگی
رسدمینظربهنباشد.راحتیوآرامکاريمحیطدیگرشایدهاکتابخانهمحیطتأثیرات،

وهابخانهکتاامکاناتازجلوتروفراترمراجعانیاوکاربرانازبسیاريانتظاراتسطح
وهستندکاربراننارضایتیشاهدکتابدارانامروزهنتیجه،درباشد؛کتابدارانهايمهارت

آیاباشد.آنانرضایتعدمتواندمیهاکتابخانهبهافرادکمتريمراجعهدالیلازیکی
نمود؟تلقیخاموشآتشفشانراهاکتابخانهکنونیوضعیتتواننمی

معلومشدانجامکانادادانشگاهیهايکتابخانهکتابدار2000رويکهايمطالعهدر
و(دوکاسداردوجودکتابدارانمیاندردغدغهیکعنوانبهکتابداراننقشتغییرکهشد

ارشدکارشناس5850تعداد2008-2009هايسالدر).3،2004اوستریکـمیچاود
دردرصد)76از(بیشآنانازنفر4500حدودکهشدندآموختهدانشامریکادرکتابداري
سالتاآیندهبهنگاهیباامریکادانشگاهیهايکتابخانهشدند.مشغولکاربههاکتابخانه
تخمینومحاسبهرادانشگاهیکتابدارانبهنیازبینیپیشنیز2016- 2017تحصیلی

).2010(کینگ،اندزده
کتابدارانبراي،)2010(4مالنفانتویاستالپژوهی،آیندهدیدگاهباپژوهشیدر
وکتابدارانهايتوانمنديوهامهارتمنابع،بر2025سالدردانشگاهیهايکتابخانه

1 Calhoun
2 Chao
3 Ducas and Michaud-Oysryk
4 Staley & Malenfant
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،)2011(1کارنابیدیگري،مشابهپژوهشدرداشتند.ايویژهتأکیدآنانخدماتهمچنین
ازبایدکتابدارانکهتاسرسیدهنتیجهاینبه2020سالدردانشگاهیهايکتابخانهبراي
وبودهترحساسکاربرانازاطالعاتیهايفناوريبهنسبتبینشودانششناختی،نظر

کنند.حرکتکاربرانازجلوتر
ازشدهالتحصیلفارغتازهکتابداراندركيمطالعهبه،)2012(2و همکارانسیر

دورانهايآموختهمطالعهموردافرادکهدریافتندآنانپرداختند.کتابدارييحرفه
مشاهداتبانمودندکسبتحصیليدورهطولدرکهاندکیتجربیاتوراخودتحصیل

اظهارهمچنینآناناند.دیدهمتفاوتهاکتابخانهمحیطهايفعالیتوکاربازاردرآنان
ابهامهاهکتابخاندراشتغالو"کتابدار"عنوانبهخودکارييآیندهبهنسبتکهداشتند

برآنشگرفاثراتواطالعاتیهايفناوريروزافزونرشددهندگانپاسخدلیلدارند.
است.مردمآحادزندگی

توجهموردبخواهنددانشگاهیهايکتابخانهچنانچهکهاستباوراینبر)2014(3بل
هايفناوريهايتقابلیازکتابدارانکهاینجزندارندايچارهباشنددانشجویانواستادان

باشند.داشتهرابرداريبهرهترینبیشینهاطالعاتی
وملموسخدماتيارائهدرعمومیضعفکهدهدمینشانپژوهشيپیشینه

بهجامعه،تمامدرارتباطیواطالعاتیجدیدهايفناورينفوذوهاکتابخانهدرمحسوس
نفرهاصدجذباست.دادهقراربرزخدروعینبهراکتابداراناجتماعیپایگاهرسدمینظر

کتابدارايالتحصیالنفارغمخصوصهايپستدرایرانهايکتابخانهدرهارشتهسایراز
بیکاريبااليدرصدازکشورکهکنونیشرایطدرراستی،بهمدعاست.اینبرخوبیشاهد

براياصوالًآیاانشگاهی،دتحصیالتداوطلبانآسايسیلورودبهتوجهباوبردمیرنج
برايفرصتیآنانآیاواستمتصورنقشیآیندهدرکتابدارييرشتهآموختگاندانش

ازکهکشورهاییدرداشت؟خواهندخودتحصیالتبامرتبطمشاغلدراشتغال
واموراولیايگیردامندغدغهاینبرخوردارندایرانبهنسبتبهتريکلیریزيبرنامه

ندارد؟وجودنگرانیجايمابرايآیااست.شدهانکتابدار

1 Carnaby
2 Sare & et al
3 Bell
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اینحاضرپژوهشگرانيدغدغهواصلیسؤالوشودمیدنبالمقالهایندرآنچهاما
اندازهچهتا(کتابداري)شناسیدانشواطالعاتعلميرشتهکنونیدانشجویانکهاست

آیند.دراستخدامبهبتوانندکنونیمقطعدرتحصیلازفراغتازبعدامیدوارند

پژوهشاهداف
است.ویژههدفهفتواصلیهدفیکدارايپژوهشاین

اصلیهدف
کتابدارييرشتهکنونیدانشجویانامیدواريمیزانتعیینپژوهشایناصلیهدف

است.کنونیمقطعدرتحصیلازفراغتازپساشتغالبراي

ویژهاهداف
مرتبط"اشتغالبرايکتابدارييرشتهکنونیندانشجویاامیدواريمیزانتعیین-1

کنونی.مقطعدرتحصیلازفراغتازپس"تحصیلیيرشتهبا
تقریباً"اشتغالبرايکتابدارييرشتهکنونیدانشجویانامیدواريمیزانتعیین-2
کنونی.مقطعدرتحصیلازفراغتازپس"تحصیلیيرشتهبامرتبط
هر"دراشتغالبرايکتابدارييرشتهکنونیجویاندانشامیدواريمیزانتعیین-3
کنونی.مقطعدرتحصیلازفراغتازپس"شغلی

ارزیابی).(خودخودبهنسبتکتابدارييرشتهکنونیدانشجویاننگرشتعیین-4
کتابداري.يرشتهدانشجویاننظرازاشتغالدرعواملترینمهمتعیین-5
مرتبط،نیمه(مرتبط،شغلکردنپیدارايبدانشجویانامیدواريمیزانتعیین- 6

.تحصیلازفراغتازپسزمانتفکیکبهشغلی)هر
پیدابهکتابداريدانشجویانامیدواريمیزانبینتفاوتنبودیاوجودتعیین-7
تحصیلمحلدانشگاهوجنسیتمقطع،شناختیجمعیتمتغیرهايبهتوجهباشغلکردن

).و ...پزشکی،1نورپیامعلوم،(وزارتدانشگاهنوعوهاشهرستانیاتهراندرمستقر

تدوینالزمهايپاسخبهرسیدنبرايوفوقاهدافمبنايبرتحقیقهايسؤال
است.گردیده

ه تابع وزارت علوم است به لحاظ ماهیت کاري جدا لحاظ شده است.دانشگاه پیام نور اگر چ1
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شناسی پژوهشروش
است.شدهانجامپیمایشیروشبهکهاستتحلیلیـ توصیفینوعازحاضرپژوهش

شناسیدانشواطالعاتعلميرشتهشاغلغیردانشجویانتمامپژوهشيجامعه
وزارتپوششتحتهايدانشگاهنیزوفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتتابعهايدانشگاه

تصادفیگیرينمونهروشبهدانشجو700تعداداست.پزشکیآموزشودرمانبهداشت،
دارند،اشتغالارکبهدکتريمقطعدانشحویاناغلباینکهبهتوجهباشدند.انتخابساده
شدند.گذاشتهکنارتحقیقيجامعهاز،گروهاین

مشخصاتبخشدوازکهاستايساختهمحققيپرسشنامههادادهگردآوريابزار
دهندگانپاسخامیدواريمیزانتعیینبامرتبطاطالعاتوسؤال6شاملشناختیجمعیت

ايگزینه5طیفباسؤال33شاملکنونیمقطعدرتحصیلازفراغتازپساشتغالبه
استادانازنفرچهارتوسطصوريصورتبهپرسشنامهرواییاست.شدهتشکیللیکرت
مندرجهايمتغیرپایاییضرایبشد.ییدأتمشاورهوشناسیدانشواطالعاتعلميرشته

ازاکیحکهگردیدتعیینزیرشرحبهکرانباخآلفايروشازاستفادهباپرسشنامهدر
یافتنبهامیدواري؛87/0مرتبط،شغلیافتنبهامیدوارياست:پرسشنامهاجرايقابلیت
نسبتنگرشیاارزیابیخود؛90/0شغلی،هریافتنبهامیدواري؛89/0مرتبط،نیمهشغل

.85/0کاریابی،درمؤثرعواملو؛65/0خود،به
واستادانازگرفتنکمکباوحضوريصورتبههاپرسشنامهگردآوريوتوزیع
توزیعيپرسشنامه700تعدادازشد.انجامهادانشگاهدرکتابدارييرشتهدانشجویان

کامليپرسشنامه610تعدادنهایتدراماشد،بازگرداندهوتکمیلدرصد)93(640شده
يامهپرسشن30گرفت.قراراستفادهموردآماريتحلیلوتجزیهدر،شدهدادهپاسخ

دکترادانشجويیادارنداشتغالکاربهحاضرحالدرکهدانشجویانیتوسطشدهتکمیل
آمادگیاعالماستادانکههاییدانشگاهاختیاردرهاپرسشنامهشد.گذاشتهکنارهستند

سپسوتوزیعدانشجویانبینتصادفیصورتبهوگرفتقرارکردندهمکاريبراي
از:عبارتندگرفتندقرارمطالعهموردپژوهشایندرکههاییدانشگاهشد.گرداوري
تهران،بوشهر،پزشکیعلوموفارسخلیجشیراز،یزد،اصفهان،پزشکیعلوماصفهان،

رازيخوارزمی،کرمان،پزشکیعلوموباهنرشهیدتبریز،مشهد،نورپیامطباطبایی،عالمه
بهتالشحداکثرترتیب،اینبهاهواز.اپورشجنديپزشکیعلوموچمرانشهیدکرمانشاه،

وشرقیشمالمرکز،غرب،(شرق،ایرانمناطقمتماتقریباًتحقیقينمونهتاآمدعمل
باشد.داشتهملیپیمایشيجنبهودهدپوششراغربی)شمال
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فراوانی،درصد(فراوانی،توصیفیآمارازپژوهشهايپرسشپاسخبهدستیابیبراي
ضریبنمونه،تکتیاستنباطیآمارازوکمینه)وبیشینهمعیار،انحرافن،میانگی

19SPSSآماريافزارنرموواریانستحلیلومستقل،ينمونهدوتیپیرسون،همبستگی

شد.استفاده

ي پژوهشهایافته
پیدابرايدانشجویانامیدواريمیزانبرمبنیپژوهشاولپرسشسهبهپاسخدر

تکtآزمونازتحصیل،ازفراغتازپسشغلی،هرومرتبطنیمهمرتبط،غلشکردن
قرارمقایسهمورد)12(فرضیمتوسطبادانشجویاننظرمیانگینکهشداستفادهگروهی
است.آمده1جدولدرنتایجگرفت.

جامعهمتوسطبادانشجویاننظرمیانگینيمقایسهبرايگروهیتکtآزموننتایج:1جدول

انحرافمیانگینتعدادشغل
استاندارد

میانگین
tمقدارفرضی

يدرجه
آزادي

سطح
داريمعنی

61052/1177/31212/3609002/0مرتبط
61048/1164/31247/3609001/0مرتبطنیمه
61035/1273/31232/260902/0شغلیهر

نشانگروهیتکtآزموننتایج،شودمیمشاهدهباالجدولدرکهگونههمان
ازمرتبطشغلکردنپیدابرايکتابدارييرشتهدانشجویاننظرمتوسطکهدهد،می

آزموننتایجهمچنین،).p=002/0وt=12/3(استکمترداريمعنیطوربهفرضیمتوسط
tدنکرپیدابرايکتابدارييرشتهدانشجویاننظرمتوسطکهدهدمینشانگروهیتک

).p=001/0وt=47/3(استکمترداريمعنیطوربهفرضیمتوسطازهممرتبطنیمهشغل
کتابدارييرشتهدانشجویاننظرمتوسطکهدهدمینشانگروهیتکtآزموننتایجاما،

t=32/2(استبیشترداريمعنیطوربهفرضیمتوسطازدیگريشغلهرکردنپیدابراي
).p=02/0و

دانشجویاننگرشتعیینبرمبنیپژوهشچهارمپرسشبهپاسخبرايهمچنین،
بادانشجویانمیانگینکهشداستفادهگروهیتکtآزمونازارزیابی)،(خودخودبهنسبت

است.آمده2جدولدرنتایجگرفت.قرارمقایسهمورد)30(فرضیمتوسط
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جامعهمتوسطبادانشجویانگینمیانيمقایسهبرايگروهیتکtآزموننتایج:2جدول

انحرافمیانگینتعدادمتغیر
استاندارد

میانگین
tمقدارفرضی

يدرجه
آزادي

سطح
داريمعنی

61004/3064/43023/060981/0خودارزیابی

دهدمینشانگروهیتکtآزموننتایجشود،میمشاهده2جدولدرکهگونههمان
جامعهفرضیمتوسطباخودشان،ازکتابدارييرشتهیاندانشجوارزیابیمتوسطکه

).p=81/0وt=23/0(نداردداريمعنیتفاوت
آموختگاندانشاستخدامبرمؤثرعواملاینکهبرمبنیپنجمپرسشبهپاسخبراي

کهشداستفادهفریدمنبنديرتبهآزمونازکدامند،شناسیدانشواطالعاتعلميرشته
قصدمحققکهگیردمیقراراستفادهموردزمانیآزمونایناست.آمده3دولجدرنتایج

ازآمدهبدستهايپاسخاساسبرراخودموردنظرهايمشخصهباشدداشتهراآن
بیندارمعناتفاوتداشتنروندفرض،آزمونیکباونمایدبنديرتبهپژوهشيپرسشنامه

مربوطهايرتبهآیاکهشودمیبررسیفریدمنآزموندرماید.نبررسیراهامؤلفههايرتبه
نباشند.تصادفازناشیکهدارندمتمایزتفاوتآنقدرهامؤلفهبه

استخدامبرثرؤمعواملازیکهرهايرتبهتعیینبرايدوخیآزموننتایج:3جدول
فریدمنزمونآاساسبر،شناسیدانشواطالعاتعلميرشتهآموختگاندانش

رتبهمیانگینعواملاهمیتيدرجه
49/6دولتکالنهايبرنامهوهاسیاست10
54/5هاخانهوزارتهايبرنامهوهاسیاست3
44/6رشتهآموزشیمحتوايوسطح9
66/6جامعهروزنیازهايبايرشتهوزشی»آ«محتوايتناسب11
34/5هادانشگاهپذیرشظرفیت1
38/5پژوهشیوآموزشیتجهیزاتوامکاناتعیتوض2

وهامهارتازآموختگاندانشمنديبهرهمیزان8
34/6عملیهايتوانمندي

75/5کتابدارسمتدررشتهسایرآموختگاندانشازاستفاده5
2/6جامعهدراطالعاتارزشمیزان6
65/5اجتماعیمنزلتازکتابداريبرخورداريمیزان4
22/6هارسانهسایربهجامعهاقبال7
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داريمعنیسطح آزادييدرجه دوخیمقدار تعداد

001/0 10 46/177 610

ترکوچک05/0از،)000/0(شدهمحاسبهمعناداريسطحمیزاناینکهبهتوجهبا
آموختگاندانشاستخدامبرثرؤمعواملبرايتوانمیدرصد95اطمینانبابنابرایناست،
هاآناهمیتتواننمیوگرفتنظردررابنديرتبهشناسی،دانشواطالعاتعلميرشته

مشخص3جدولهايیافتهاساسبرتفاسیر،اینبا.نمودفرضیکساناشتغالدررا
برثرؤمعواملاوليردهدر،34/5يرتبهمیانگینبا"پذیرشظرفیتعامل"کهشودمی

.داردقرارشناسیدانشواطالعاتعلميرشتهآموختگانشداناستخدام
در،38/5يرتبهمیانگینبا"پژوهشیوآموزشیتجهیزاتوامکاناتوضعیت"
آموزشمحتوايتناسب"بندي،رتبهاینانتهاییيردهدرواستگرفتهقراردومجایگاه
استخدامبرراتأثیرنکمتری،66/6يرتبهمیانگینبا"جامعهنیازهايبارشته
بهفریدمنبنديرتبهآزموننظرازشناسیدانشواطالعاتعلميرشتهآموختگاندانش
.استدادهاختصاصخود

شغلکردنپیدابرايدانشجویانامیدواريمیزانبررسیوششمسؤالبهپاسخبراي
انحرافوگینمیانفراغت،ازپسزمانتفکیکبهشغلی،هرومرتبطنیمهمرتبط،

است.شدهارائه4جدولدرتفکیکبهآنهانظراستاندارد

ومرتبطنیمهمرتبط،شغلکردنپیدابرايدانشجویاننظراستانداردانحرافومیانگین:4جدول
فراغتازپسزمانتفکیکبهشغلیهر

شغل

ازپسبالفاصله
فراغت

ازپسسالیک
ازپسسالپنجفراغتازپسسالدوفراغت

فراغت

انحرافمیانگین
انحرافمیانگیناستاندارد

انحرافمیانگیناستاندارد
انحرافمیانگیناستاندارد

استاندارد
67/212/175/204/194/209/116/316/1مرتبط

73/205/182/2188/202/106/312/1مرتبطنیمه
99/203/103/398/012/305/122/315/1شغلیهر

تحصیالتاتمامازپسسالیکوبالفاصلهاست،معلوم4جدولازکهگونههمان
کمترمرتبطشغلیافتنبهامیدواستشغلیهرکردنپیدابهمربوطامیدواريبیشترین
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بهامیدهمبازتحصیل،ازفراغتازپسسالپنجتاسالدويفاصلهدراست.همهاز
یافتنازبیشرشتهبهمرتبطشغلیافتنبهامیدامااست،همهازبیششغلیهریافتن
کاریافتنبرايسالهپنجانتظاررسدمینظربهدانشجویانکل،دراست.مرتبطنیمهشغل

بامرتبطکارکردنپیدابرايویژهبهآنانامیدواريبیشترینودانندنمیذهنازدوررا
است.سالپنجدررشته

برايدانشجویانامیدواريمیزانمقایسهبرمبنیپژوهشهفتمپرسشبهخپاسبراي
مقطعجنسیت،بهتوجهباشناسیدانشواطالعاتعلميرشتهآموختگاندانشاستخدام
یامستقلtازموردحسببرکشورنقاطسایریامرکزدرسکونتودانشگاهنوعتحصیلی،

است.آمدهزیرلجداودرنتایجکهشداستفادهآنووا

شغلکردنپیدابهدانشجویانامیدواريمیزانيمقایسهبرايمستقلtآزموننتایج:5جدول
سرپودختردانشجویاندرشغلیهرومرتبطنیمهمرتبط،

انحرافمیانگینتعدادگروهشغل
tمقداراستاندارد

يدرجه
آزادي

سطح
داريمعنی

47061/1183/311/1607265/0دخترانمرتبط 13921/1157/3پسران

47048/1169/307/0607937/0دخترانمرتبطنیمه 13946/115/3پسران

47021/1268/364/160710/0دخترانشغلیهر 1398/1288/3پسران

لحاظازپسرودختردانشجویانبینکهدهد،مینشانمستقلtآزموننتایج
داريمعنیتفاوتدیگري،شغلهریامرتبطنیمهمرتبط،شغلکردنپیدابرايامیدواري

).p>05/0(نداردوجود
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شغلکردنپیدابهدانشجویانامیدواريمیزانيمقایسهبرايمستقلtآزموننتایج:6جدول
هاستانشهروتهرانهايدانشگاهدانشجویاندرشغلیهرومرتبطنیمهمرتبط،

انحرافمیانگینتعدادگروهشغل
tمقداراستاندارد

يدرجه
آزادي

سطح
داريمعنی

5305/1182/331/0607755/0شهرستانمرتبط 7964/1138/3تهران

5304/1164/344/160715/0شهرستانمرتبطنیمه 7903/1264/3تهران

53022/1273/314/260703/0شهرستانشغلیهر 7918/1368/3تهران

وتهرانهايدانشگاهدانشجویانبینکهدهدمینشانمستقلtآزموننتایج
معنیتفاوتمرتبط،نیمهومرتبطشغلکردنپیدابرايامیدواريلحاظازهاشهرستان

ازهارستانشهوتهرانهايدانشگاهدانشجویانبیناما،).p<05/0(نداردوجودداري
داردوجودداريمعنیتفاوت،"دیگريشغلهر"کردنپیدابرايامیدواريلحاظ

)05/0>p.(دانشجویانازبیشترتهرانهايدانشگاهدانشجویانامیدواريکهصورتاینبه
است.هاشهرستانهايدانشگاه

شغلکردنپیدابهیاندانشجوامیدواريمیزانيمقایسهبرايمستقلtآزموننتایج:7جدول
تکمیلیتحصیالتوکارشناسیمقطعدانشجویاندرشغلیهرومرتبطنیمهمرتبط،

انحرافمیانگینتعدادگروهشغل
tمقداراستاندارد

يدرجه
آزادي

سطح
داريمعنی

47355/1172/3439/060766/0کارشناسیمرتبط 13639/1195/3تکمیلیتحصیالت

47345/1158/342/060767/0کارشناسیرتبطمنیمه 1366/1188/3تکمیلیتحصیالت

47326/1273/306/160728/0کارشناسیشغلیهر 13665/1272/3تکمیلیتحصیالت

وکارشناسیمقطعدانشجویانبینکهدهدمینشانمستقلtآزموننتایج
شغلهرومرتبطنیمهمرتبط،شغلکردنپیدابراييامیدوارلحاظازتکمیلیتحصیالت

استخدامیآزمونبهتوانمیمثالبراي).p<05/0(نداردوجودداريمعنیتفاوتدیگري
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ارشدکارشناسیوکارشناسیآموختگاندانشاستخداموکشورعمومیهايکتابخانهنهاد
نمود.استنادبرابرشانسبا

امیدواريمیزانيمقایسهبراي)ANOVA(راههیکواریانسحلیلتآزموننتایج:8جدول
تابعهايدانشگاهدانشجویاندرشغلیهرومرتبطنیمهمرتبط،شغلکردنپیدابهدانشجویان

پزشکیعلومونورپیامعلوم،وزارت
داريمعنیسطحFمقداراستانداردانحرافمیانگینتعدادگروهشغل

مرتبط
38868/1172/3علوموزارت

17/304/0 8254/1081/3نورپیام
13962/1183/3پزشکیعلوم

مرتبطنیمه
38846/117/3علوموزارت

26/076/0 8228/1141/3نورپیام
13964/1165/3پزشکیعلوم

شغلیهر
38855/1286/3علوموزارت

74/117/0 8209/1267/3نورپیام
13991/1137/3پزشکیعلوم

دانشجویانبیندهدکهمینشان)ANOVA(راههیکواریانستحلیلآزموننتایج
شغلکردنپیدابرايامیدواريلحاظازپزشکیعلومونورپیامعلوم،وزارتهايدانشگاه

دانشجویاناما،).p<05/0(نداردوجودداريمعنیتفاوتدیگري،شغلهریامرتبطنیمه
مرتبط،شغلکردنپیدابرايامیدواريلحاظازپزشکیعلوموعلوموزارتهايدانشگاه
).p>05/0(هستندامیدوارترنورپیامهايدانشگاهدانشجویانبهنسبت

گیرينتیجهوبحث
شغلکردنپیدابرايدانشجویاننظرمتوسطکلدرکهدادنشانپژوهشنتایج

امیدواريمیزاننتیجهدروکمترداريمعنیطوربهفرضیمتوسطازرتبطمنیمهومرتبط
آباديشفیعقولبهتحصیليدورهاتمامازپساشتغالبهکمامیداست.اندكآنان

هامغزفراريپدیدهشود.افراددربیهودگیاحساسونارضایتیبهمنجرتواندمی،)1391(
وموجودشرایطازناشیاياندازهتاتواندمیموختگانآدانشتأملقابلهايمهاجرتو

دریافت،)1374(اخترپورکهاستحالیدراینباشد.مناسبشغلیافتنبهناچیزامید
فاصلهدرشدهالتحصیلفارغکتابداريارشدآموختگاندانشچهارمسهبهقریبکه
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رسدمینظربهنتیجه،درشدند.کتابداريبهمربوطمشاغلجذب1368-1372هايسال
بودهکاهشبهرواخیرهايسالدرتحصیلیيرشتهبهمرتبطکاریافتنبهامیدوشانس
است.

است.متوسطحدازبیششغلیهرکردنپیدابرايدانشجویانامیدوارياما
ونداردداريمعنیتفاوتجامعهفرضیمتوسطباخودشانازدانشجویانارزیابیهمچنین،

دانند.میمتوسطحددرراشغلیافتنبرايخودتوانمنديدانشجویان
دردانشجوپذیرشظرفیتترتیببهدانشجویانکهدادنشانهمچنینهایافته

وهاسیاست،هااهگدانشپژوهشیوآموزشیهیزاتجتوامکاناتوضعیتها،دانشگاه
راپزشکیآموزشودرمانهداشت،بوزارتوفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتهايبرنامه

دانند.میشغلیافتنبرايآنانامیدواريمیزانونگرشدهیشکلدراساسیعاملسه
کالنهايبرنامهوهاسیاستکار،بازارنیازهايبادروسمحتوايتناسبموردسهآنان

امیدواريمیزاندراثرکمتریندارايترتیببهرارشتهآموزشیمحتوايوسطحودولت
اند.برشمردهشغلیافتنبهآنان

کاریافتنبرايانتظارزمانکهدادنشاننتایجاشتغال،برايانتظارزماننظراز
مرتبطکاریافتنسپسوتحصیالتاتمامازپسبالفاصلهمرتبطنیمهیارشتهبامرتبط

ترتیببهسالیکدرمرتبطنیمهکاریافتننهایتدروتحصیلازفراغتازپسسالیک
بودرسیدهنتیجهاینبه،)1387(آقاکامرانکربالییاست.برخوردارهامیانگینکمتریناز

1376- 1380زمانیيفاصلهدرکتابداريکارشناسیآموختگاندانشازدرصد8/85که
همچنین،؛شدندکتابداريبامرتبطمشاغلجذبآناندرصد90کهشدندمشغولکاربه
انتظارکاربازاردرجذببرايفراغتازپسسالیکازکمترزمانیآنانازدرصد2/54

کشیدند.
عاملترینمهمواولینرادانشجوپذیرشظرفیتدانشجویانحاضر،پژوهشدر

استخداموعاملاینبرعالوهاند.دانستهکاربازاردرآموختگاندانشجذببرتأثیرگذار
وپورعلیمنصوریان،قولبهکتابداري،بهمربوطمشاغلدرهارشتهیرساآموختگاندانش
نبوداستخدام،فرایندنبودنشفافاجتماعی،مقبولیتنبود،)1392(بوساريقربانی

تعدادباکاربازارهايظرفیتنابرابريوکاربازارودانشجوپذیرشبینهماهنگی
استمعتقد،)1391(عبدلیکهطورهماندارند.منفیتأثیهمهاستخداممتقاضیان

آموختگاندانشوباشدفاصلهمدیرانانتظاراتباکتابدارانهايتوانمنديبیناستممکن
دهکرديصانعیوزادهمعرفکهاينکتهنباشند.برخوردارالزمعملیوفنیهايمهارتاز
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پاسخگويکتابدارانفعلیيهامهارتکهکردندبیانوداشتندتأکیدآنبرنیز،)1385(
وهامهارتمیزانبینکهدریافت،)1384(ناخداکهحالیدرنیست.آنانشغلینیازهاي

دارد.وجودمثبتیهمبستگیخدماتيبهینهيارائهوکتابدارانهايتوانمندي
راخویشيمطالعهمورددانشگاهیکتابدارانتوانمندي،)1375(خادمیهچهاگر

دوایندرواستگذشتهدههدوحدودتاکنونرمانآنازنمود،ارزیابیمطلوبنسبتاً
تحوالتاینعمقوابعاداست.شدهمتحولسرعتوشدتبهکتابداريوهاکتابخانهدهه

درعمدهتغییراتبهناچارایرانجملهازودنیاکتابداريمدارسکهاستاياندازهتا
شدهدگرگونکلیبهبحثموردهايموضوعومفاهیمحتیواندشدهخودهايسرفصل

صحبتکمترآنسنتیمفهومبامرجعخدماتازهاکتابخانهدرامروزهمثال،براياست.
کهاستحديبهموضوعاهمیتاست؛اطالعاتیخدماتازسخنبیشتروآیدمیمیانبه

راخود"مرجعخدمات"کتابازفصلیک،)1387بیگدلی،زاهديترجمه،1996(کومار
است.گردیدهقائلخدماتنوعدواینبیناصلیتفاوت6واستدادهاختصاصآنبه

ازناشینیزاياندازهتابتوانشایدرااشتغالبهدانشجویانامیدواريموجودوضعیت
توانکهاستباوراینبروياست.نمودهمطرح،)2002(چائوکهدانستمشکلی
درتغییراتسرعتازکمتربسیارهاکتابخانهدراطالعاتیهايفناوريجذبوییشناسا

راکتابداراننقشتغییرنیز،)2004(اوستریکـ میچادودوکاسهاست.فناورياین
کشورعنوانبهامریکادرچهاگراند.نمودهگزارشکتابدارانمیاندردغدغهیکعنوانبه

آموختگاندانشازدرصد76ازبیشجذب،)2010(کینگید،جدکتابداريدرپیشرو
ابییکارکهطورآنامااند،کردهگزارشرا2008-2009هايسالدرکتابداريارشد

بهنسبتبینشودانششناختی،نظرازکتابدارانتاداردضرورتاستمعتقد،)2011(
امروزه،کنند.حرکتکاربرانازرجلوتوبودهترحساسکاربرانازاطالعاتیهايفناوري
باگذارد،میدنیابهپانوینهايفناوريباکنونینسلواستفناوريوالکترونیکدنیاي

ازفراترگامیهمیشهکتابداراناستالزمپسکند.میاستفادهآنازوکندمیرشدآن
باشند.خودکاربران

هايآموختهشدهالتحصیلفارغتازهرانکتابداکهدریافتند،)2012(و همکارانسیر
بانمودندکسبتحصیليدورهطولدرکهاندکیتجربیاتوراخودتحصیلدوران

،)2014(بلاند.دیدهمتفاوتهاکتابخانهمحیطهايفعالیتوکاربازاردرآنانمشاهدات
باشند.مندبهرهبیشترياطالعاتیهايفناوريهايقابلیتازبایدکتابدارانکهدارداعتقاد
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ووضعیتحاضرپژوهشدرمطالعهمورددانشجویانکهباشددلیلهمینبهشاید
درمؤثرومهمعاملدومینعنوانبهراایرانکتابداريمدارسپژوهشیوآموزشیامکانات

زاکتابداريمدارسبیشتراند.دانستهاشتغالبرايالزمهايتوانمنديوهامهارتکسب
دانشجویانحضورزماناینترنت،بهاتصالافزاري،سختوافزارينرمامکاناتها،کارگاهنظر
مضیقهدرخوابگاهیامنزلدراطالعاتیهايپایگاهواینترنتازاستفادهامکاندانشگاه،در

آموزشبرايايخبرهکامالًافراددارداحتمالکتابداري،هايگروهازبرخیدرهستند.
داشتهاشتغالتدریسبهباالترمقاطعدریاوباشندنداشتهحضورعملیوفنیهايمهارت
باشند.

آموختگاندانشودانشجویانمتوجهتقصیرتمامباورنداینبرحاضرپژوهشگران
وسیاسی،اجتماعیدالیلبهدانشجویانبینیادگیريبهانگیزگیبیازنظرصرفنیست.

بساچهاندکردهرشدمانندقارچکهایراندرکتابداريگروه70ازبیشدراقتصادي،
بهوتدریسکلیهايقابلیتومهارتدانش،ازعلمیهیأتاعضايازتوجهیقابلدرصد

ودانشجوآنتبعبهونباشندبرخورداراطالعاتیهايفناوريباارتباطدرویژه
پژوهشنتایج.برنچیندزیادييخوشهنیاستاداچنینخرمنازآیندهيآموختهدانش
ارزیابیمتوسطحددرراخودهايتوانمنديمطالعهمورددانشجویانکهدادنشانحاضر
بیشدریافتکهاست،)2004(کنیاکیکونگوبوولوتوامانتایجباهمسویافتهایناند.کرده

درسیيبرنامهبهنسبتمثبتیظرناوگاندادرکتابدارييرشتهالتحصیالنفارغازنیمیاز
اظهارآناناست.ناهمسو،)2011(همکارانوکومزنتایجباکهحالیدرنداشتند.کتابداري

نسبتمثبتینظرهماسترالیادرکتابداريآموختگاندانشچهارمسهازبیشکهداشتند
بهورودبرايبیمطلوبسیارهايتوانمنديازهموداشتندکتابداريدروسمحتوايبه
استرالیادرپیشرفتهآموزشینظامدرتوانمیراتفاوتاینعلتبودند.برخوردارکارراباز

هايآموزشفراگیريامکانودنیاستآموزشیهاينظامبهترینازکهايگونهبهدانست
دارد.وجودجامعهدرعملی

سالپنجشغلیهریافتنبهمربوطترتیببهامیدواريمیزانبیشتریندیگر،سوياز
کردنپیداوتحصیالتاتمامازبعدسالپنجمرتبطشغلیافتنتحصیالت،اتمامازپس
است.تحصیالتاتمامازپسسالدوشغلیهر

کارشناسیو(کارشناسیتحصیلیمقطعوجنسیتکهدادنشانهمچنیننتایج
تهراندرمستقرهايدانشگاهدرتحصیل،ندارداشتغالبهامیدواريباايرابطههیچارشد)

کهحالیدرندارد،مرتبطنیمهیارشتهبامرتبطشغلیافتنباايرابطههیچهاشهرستانیا
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مستقرهايدانشگاهدانشجویانامیدواريمیانگینوداردرابطه"شغلیهر"کردنپیدابا
است.بیشترهاشهرستانهايگاهدانشدانشجویانمیانگینازداريمعنیطوربهتهراندر

بزرگهايسازمانوهاخانهوزارتتماموجوددلیلبهحالهربهکهاستاینامراینعلت
آندرفراوانآموزشیوعلمیمراکزوهادانشگاهحضوروتهرانشهردرمملکتیمهمو

ازدورچنداناينتیجهچنینبهدستیابیپایتخت،درمملکتیامورتمرکزهمچنینوشهر
سایرازبیشترتهراندرآموختگاندانشبرايشغلیهايفرصتونیستذهن

درشغلتوزیعاستماندهمغفولتحقیقاتدرکههاییمؤلفهازیکیهاست.شهرستان
وفاصلهدرصد10ازبیشاکنونهمموجودآمارهاياساسبراست.کشورمختلفمناطق
بایدوشودمیدرستبرنامهبااشتغالدارد.وجودکشورهاياستانبینبیکاريشکاف

شوند.گرفتهکاربهتوانندمیکارهاییوهاییپروژهنوعچهدرکارجویانکهباشدمشخص
است.گردیدهاشتغالبرايتهرانبهافرادوهاخانوادههجومبهمنجرموارد،اینازغفلت

(بهفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتپوششحتتهايدانشگاهدانشجویانعالوه،به
داريمعنیطوربهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتپوششتحتونور)پیامازغیر

امیدوارترخودتحصیلیيرشتهبامرتبطشغلیافتنبراينورپیامدانشگاهدانشجویاناز
پیامدانشگاهدرآموزشيوهشیحال،هربهکهباشدایندرتفاوتاینعلتشایدهستند.

ونباشدبرخوردارداردوجوددیگردانشگاهنوعدودرکهانسجامیوقوتچنانازنور
امیدوارينتیجهدروکمترنفسبهاعتمادازبابتاینازنورپیامدانشگاهدانشجویان

ببرند.رنجاشتغالبهکمتري
شدهکتابداريالتحصیالنفارغبهتدولسويازکهاجحافیکهاستتوضیحبهالزم

ازبهمنجرنسنجیدهومنطقیغیرتصمیمایناست.مدارسدرکتابدارپستحذفاست
گردیدهبودپرورشوآموزشنظامدرگذشتهدرکهاندکیشغلیهايفرصتبردنبین

هاينیروازاستفادهوهارسانهمرکزیاکتابخانهبهایرانمدارسداردضرورتاست.
اشتغالبهنیلبرايکهاستمعتقد،)1391(آباديشفیعشوند.مجهزکتابداريمتخصص

دارد:ضرورتزیرهايهدفباشغلیيمشاورهوراهنماییازجديگیريبهرهدرست،
مناسب،شغلانتخاببرايافرادبهکمکمناسب،شغلانتخاببهافراددرهانگیزایجاد
کاردان.بهکارسپردنشغلی،ازآموزيبوآموزشمراکزایجاد

پژوهشاتپیشنهاد
شود:میپیشنهادحاضرپژوهشنتایجراستايدر
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وکندپیدابنیادینتغییرهادانشگاهدردانشجوپذیرشهايسیاستوهابرنامه-
باشد.کشورواقعینیازهايبامطابقوبرنامهبادانشجوپذیرش
ورسانهمرکزیاکتابخانهاندازيراهبهملزمراپرورشوآموزشوزارتدولت-
بنماید.کتابدارييآموختهدانشومتخصصکتابدارانواطالعاتیهايفناوريازاستفاده
وکیفیتازکهکتابداريمدارسکردنتعطیلوکتابداريمدارستعدادکاهش-
نیستند.برخوردارروزنیازهايبامتناسبکمیت
وداخلمطالعاتیهايفرصتاعطايوخدمتضمنآموزشیهايرهدوبرگزاري-
کتابداري.يرشتهعلمیهیأتاعضايبرايخارج

وکافیلوازمووسایلتأمینومجهزکتابداريهايکارگاهتجهیزیاواندازيراه-
دانشجویان.تعدادبامتناسب
ترجديوکافیوزمالدانشوعملیوفنیهايمهارتبهدانشجویانتجهیز-
کارآموزي.وکارورزيدروسگرفتن
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:منابعفهرست 
آموختگان در هاي دانشها و قابلیتتوانایی"). 1385د (مبهروزي، محواجتهادي، مصطفی

دانش و پژوهش در علوم ،"چارچوب ادراکی مناسبيه منظور ارائهبپاسخ به نیاز بازار کار 
.11و 10يشماره،ه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان)دانشگاتربیتی

آموختگان کارشناسی ارشد کتابداري و ). بررسی اشتغال دانش1374اخترپور، محسن (
ينامهپایان،1372تا 1368هاي دولتی مستقر در تهران از سال رسانی دانشگاهاطالع

پزشکی،رسانیاطالعمدیریتيدانشکدهرسانی،اطالعوکتابداريارشدکارشناسی
ایران.پزشکیعلومدانشگاه
التحصیالنفارغشغلیتوانمنديوضعیتبررسی).1386(اعظمکالتی،اصفهانی

ينامهپایان،73- 83هايسالبینایراندربزرگساالنموزشآيرشتهدارشکارشناسی
روانشناسی.وتربیتیعلوميدانشکدهبهشتی،شهیددانشگاه،ارشدکارشناسی

هايکتابخانهکتابدارانرويپیشاندازچشمووظایفتغییر).1391(جیتامارایسلوي،
نرگسيترجمه،هاچالشوهاموضوعالکترونیک:موزشآمحیطدردانشگاهی
ارتباطاتاطالعت،کلیات:ماهکتابيماهنامه،نوروزيفرخ،دروديفریبرز،پورمحمدعلی

.)5(15شناسی،دانشو
وزارتپوششتحتايدانشکدههايکتابخانهمدیراناتظارات).1375(نارضوخادمیه،
دانشگاهارشدکارشناسیينامهپایان،نانارساطالعوکتابدارانازعالیآموزشوفرهنگ
روانشناسی.وتربیتیعلوميدانشکدهمدرس،تربیت

سرنوشت).1389(حسینباغگلی،ومعصومهزاده،محمدحسینمحمود؛رضوانی،سعیدي
، مشهدفردوسیدانشگاهروانشناسیوتربیتیعلوميدانشکدهالتحصیالنفارغشغلی

.)2(11روانشناسی،وتربیتیمطالعات
،شغلانتخابهاينظریهوشغلیيمشاورهوراهنمایی).1391(عبداهللاآبادي،شفیع
رشد.تهران،
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:موردييمطالعهزن:آموختگاندانشاشغالوضعیت).1385(ابراهیمعمرانی،صالحی
.)2(12،یعالآموزشدرریزيبرنامهوپژوهش
باشیرازشهردانشگاهیکتابدارانشغلیهايتوانمندييمقایسه).1391(جوادعبدلی،

تربیتیعلوميدانشکده،ارشدکارشناسیي نامهپایان،هاآنازهاکتابخانهمدیرانانتظارات
اهواز.چمرانشهیددانشگاه،شناسیروانو

آموختگاندانشوريبهرهوتحصیلیـ شغلیيرابطه").1382(عصمتفاضلی،
.)28و27(1عالی،آموزشدرریزيبرنامهوپژوهشيفصلنامه،"ایراندرشناسیروان

يشتهرکارشناسیمقطعزناناشتغالبررسی").1387(معصومهآقاکامران،کربالیی
کاربازاردرهادانشگاهزنآموختگاندانشجذبرکودهايسالدررسانیاطالعوکتابداري
.)4(19کتاب،يفصلنامه،")(س)الزهرادانشگاه:مورديي(مطالعه

وانسانینیرويبررسی").1385(پرستودهکردي،صانعیوعبدالحمیدزاده،معرف
وکتابداري،"خوزستاناستاندانشگاهیهايکتابخانهردشاغلکتابدارانمهارتینیازهاي

.)3(9رسانی،اطالع
ودانشجویاننگرش").1392(رقیهبوساري،قربانیوامیدپور،یعلیزدان؛منصوریان،

اینشغلیهايفرصتاندازچشميدربارهرسانیاطالعوکتابداريدکتريآموختگاندانش
.)1(2اطالعاتسازماندهیوکتابداريیملمطالعاتيفصلنامه،"رشته

وهیوامحمودي،؛جواداحمدي،سلطانعبدلی؛امیرعلی،پناه؛رحمانقوشچی،نژادمهدي
بهشغلیجستجويهايمهارتآموزشاثربخشیبررسی").1392(اسماعیلاسدپور،

سانیانعلوميدانشکدهدانشجویانشغلیدرماندگیواضطراببر"شغلیکلوپ"روش
5،سازمانیوشغلیيمشاورهيفصلنامه،"تهرانتحقیقاتوعلومواحدآزاددانشگاه

)14(.
توسطاطالعاتفناوريکاربردبرمؤثرفرديعواملبررسی").1384(مریمناخدا،

.)1(35تربیتی،علوموروانشناسیيمجله،"تهراندانشگاههايکتابخانهکتابداران



181میزان امیدواري دانشجویان رشته کتابداري به ...

يکتابخانهانسانینیرويارزیابی").1390(زهرهنظري،وسعیدغفاري،مهرداد؛نیکنام،
.85يشمارهکتاب،يفصلنامه،"1388سالدرایرانملی
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