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اطالعات علم  رشته  کار  بازار  بر  نقدی 
کتابخانه ها در  دانش شناسی  و 

مهدی رحمانی1

چکیده
دانش شناسی  و  علم اطالعات  استخدامی های حوزه  وضعیت  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف: هدف 
آمارهای  به مرور  ادبیات پژوهش  به  بر توجه  این پژوهش عالوه  در کتابخانه ها است. روش: در 
ارائه شده از کتابخانه های دانشگاهی تهران و کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های 
این سازمان ها تعداد کتابداران  ارائه شده توسط  عمومی کشور پرداخته شده است و طبق آمار 
متخصص و غیرمتخصص مشخص شده اند و بعد از بررسی آمارها وضعیت بازار کار و استخدامی 
رشته علم اطالعات و دانش شناسی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که 
حدود 36/7 درصد کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های دولتی و 43 درصد از کتابدارن 
فاقد مدرک علم اطالعات و  نهاد کتابخانه های عمومی کشور  به  وابسته  شاغل در کتابخانه های 
دانش شناسی )کتابداری و اطالع رسانی( هستند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که 
درصد زیادی از موقعیت های شغلی دانش آموختگان رشته علم اطالعات و دانش ششناسی توسط 
دانش آموختگان سایر رشته ها اشغال شده است و این از یک سو موجب پایین آمدن کیفیت 

کتابخانه ها و سوی دیگر موجب اشباع بازار کار رشته شده است.
کلید واژه ها: امنیت شغلی، بازار کار، علم اطالعات و دانش شناسی، کتابخانه  ها، نهاد صنفی

مقدمه
از عواملی که می توانند در موفقیت کتابخانه، برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مؤثر 
دقیق  و  کامل  سازماندهی  مناسب،  اطالعاتی  منابع  مجموعه  مناسب،  ساختمان  وجود  باشند، 
انسانی  نیروی  توسط  مگر  یافت  نخواهد  محقق  مهم  این  که  است؛  اطالعات  گزینشی  اشاعه  و 

متخصص، فرهیخته، دلسوز و خالق در کتابخانه)موکهرجی، 1382؛35(
 یکی از انگیزه های دانشجویان از ادامه تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی )کارشناسی، ارشد 

1. دانشجوی کارشناسی ارشد، علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان 
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و دکتری(، امید به یافتن فرصت های شغلی بهتر است. زیرا آنان به تجربه دریافته اند که معموالً 
دانش آموختگان این مقاطع از امتیاز بیشتری برای جذب در بازار کار و دسترسی به فرصت های 
شغلی بهتر برخوردارند. بنابراین، هر روز بر تعداد داوطلبان دوره های تحصیالت تکمیلی افزوده 
می شود. بسیاری از داوطلبان ورود به این مقاطع در هنگام آزمون ورودی این دوره ها شاغلند و با 
امید ارتقاء شغلی خود به این عرصه رقابتی وارد می شوند. بسیاری از آنان حاضرند رنج دوری از 
خانه، خانواده و گاه دشواری های تداخل میان وظایف شغلی و تحصیلی را بر خود هموار سازند 
تا زمینه ای برای موقعیت های شغلی بهتر داشته باشند. به سخنی دیگر، تحصیل در این مقاطع 
اغلب دانشجویان و دانش آموختگان  بنابراین،  بهتر است.  آینده  یافتن  برای  نوعی سرمایه گذاری 
آورند.  به دست  را  سرمایه گذاری  این  نتیجه  تحصیل  از  فراغت  از  پس  دارند  انتظار  مقاطع  این 

)منصوریان، 1391(
ناگفته پیداست که یکی از دالیل رشد یک رشته گرویدن افراد عالقه مند و توانا به آن رشته است 
و این افراد نیز نیاز به بازار کار برای تامین نیازهای روزمره و زندگی خود دارند تا بتوانند برای رشد 
رشته تالش کرده و فکر خود را برای ارتقای رشته به کار گیرند. علم اطالعات و دانش شناسی نیز 
به این دلیل که یکی از رشته های علمی است و در دانشگاه های سراسر دنیا تدریس می شود از این 
قاعده مستثنی نیست. ایران از جمله کشورهایی است که نیاز به پیشرفت در حوزه های علمی، 
فرهنگی و اجتماعی دارد و کتابخانه های یکی از مراکزی می باشند که به کشور جهت دستیابی به 
اهداف عالی کمک می کنند، بنابراین طبیعیست که روز به روز بر تعداد کتابخانه ها افزوده می شود 
ولی با این حال طبق پژوهش های )بیگدلی و همکاران، 1391( بسیاری از دانش آموختگان رشته 

در انتظار شغل مانده اند.
برای  کتابخانه ها  کار  بازار  نبودن  جامع  شد  حاضر  پژوهش  انجام  موجب  که  اساسی  مشکل 
دانش آموختگان حوزه علم اطالعات و دانش شناسی و همچنین اشباع بازار کار رشته طبق نتایج 
پژوهش )اخترپور، 1387؛ بختیار نصرآبادی و نوروزی، 1384؛ رادمهر وحیاتی، 1386 و بیگدلی و 
همکاران، 1391( در آینده ای نزدیک است. در زیر مطالبی از اهمیت متخصص بودن کتابدارن و 

مدیران حوزه علم اطالعات و دانش شناسی ارائه شده است.
امیری )1385( در پژوهشی تحت عنوان»مقایسه عملکرد مدیران واجد مدرک تحصیلی کتابداری 
و فاقد مدرک تحصیلی کتابداری در تعدادی از کتابخانه های دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه 
کتابداران«به بررسی عملکرد دو گروه از مدیران کتابخانه های دانشگاه های دولتی پرداخت و در 
نهایت به این نتیجه دست یافت که مدیران متخصص نسبت به مدیران غیر متخصص موفق تر 

هستند و تأکید کرد که باید از مدیران متخصص در کتابخانه ها استفاده شود.
فدایی )1388( بیان می کند که از مسائل مبتال به علم اطالعات و دانش شناسی این است که اغلب 
مراکز مرتبط با این حوزه توسط افراد غیر کتابدار اداره می شود. همچنین بیان می کند که چگونه 
قابل قبول است که کتابداران باید بر اسناد و مکتوبات بی جان مدیریت کنند اما بر انسان های که 

می خواهند جانشان را در سایه استفاده از منابع شستشو دهند مدیریت نداشته باشند.
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و  کتابدار  مدیران  عملکرد  تفاوت  بررسي  عنوان  تحت  پژوهشی  در   )1390( همکاران  و  غفاری 
غیر کتابدار در در مدیریت کتابخانه هاي دانشگاهي منطقه دو دانشگاه آزاد اسالمي، عملکرد دو 
گروه مدیران متخصص و غیر متخصص را در پنج زمینه برنامه ریزي، سازماندهي، هدایت، پایش 
و فعالیت هاي سازماني )تخصصي( کتابخانه ها مورد بررسي قرار داد و نتایج پژوهشش نشان داد 
که به طور کلي تخصص کتابداري بر عملکرد مدیران کتابخانه ها موثر است. و مدیران متخصص 

موفق تر از مدیران غیر متخصص هستند.
افشار )1392( معتقد است که اگر افراد غیر متخصص شایستگی های رهبری و مدیریتشان ضعیف 
باشد، نتیجه همان می شود که از مدیریت افراد متخصص بدون شایستگی های مدیریتی به دست 
می آید: به احتمال بسیار هر دو آسیب می زنند یا دست کم کار قابل توجهی برای بهبود وضع 

انجام نخواهند داد.
فتاحی )1392( در مصاحبه ای با عطف بیان می کند که مدیریت یک کار تخصصی و بسیار ظریف 
است که نیاز به دانش و تجربه فراوان دارد، هم در زمینه علم اطالعات و دانش شناسی و هم در 
زمینه نظریه ها، رویکردها و سبک های مدیریتی. افزون بر آن، مدیر نیازمند دانش در زمینه های 
روز مانند روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری و مانند آن هاست تا بتواند تحلیل ها و 
تصمیم های درستی به دست دهد. وجود هزاران کتاب و ده ها مجله تخصصی در زمینه مدیریت 
کتابخانه ها نشان دهنده تخصصی بودن این کار است. بدیهی است خواننده و استفاده کننده اصلی 
این منابع کتابداران می باشند و مدیران غیر کتابدار کمتر عالقه ای به مطالعه و استفاده از این 

دانش تخصصی دارند.
حریری )1392( در مصاحبه ای با عطف بیان می کند که به نظر من ضرورت مدیریت کتابخانه ها 
توسط متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی امری کاماًل بدیهی است. انتصاب افراد غیرکتابدار 
در جایگاه مدیریت کتابخانه ها، امروز که شمار دانش آموختگان رشته در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

رو به تزاید است، هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد.
متخصصان  عهده  به  باید  کتابخانه ها  مدیریت  عنوان  تحت  یادداشتی  در   )1392( زاده  حسن 
علم اطالعات و دانش شناسی باشد بیان می کند که حضور افراد غیرمتخصص بر صدر کتابخانه ها 
مسائل و مشکالتی را برای کتابداران و به طور کلی این حوزه به دنبال دارد که در زیر به آن ها 

اشاره می شود:
الف. نبود اشراف بر آمور تخصصی

ب.مشکل در برقراری ارتباط حسنه با کارکنان متخصص
ج. مشکل در رهبری تخصصی و حرفه ای فرایندهای کار تخصصی

د. مشکل در برقراری ارتباط با مجامع حرفه ای و بهره مندی از ارتباطات حرفه ای کارساز
هـ.. نبود مشروعیت حرفه ای

با  متقابل  همکاری های  موهبات  از  دانشجویان  مانند  حرفه  دست اندرکاران  بی بهره ماندن  و. 
کتابخانه ها مثال ارتباطات علمی، آموزشی و غیره
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آل داوود )1393( معتقد است که از بزرگترین چالش هایی که کتابخانه ها با آن روبه رو می باشند، 
نبود کتابداران حرفه ای و استفاده از افرادی با رشته های غیر مرتبط و حتی فاقد تحصیالت در 

کتابخانه های کشور است.
شکرالهی )1393( معتقد است که درحال حاضر تنها حدود 30 درصد از کتابخانه های کشور دارای 
مدیریتی با تخصص علم اطالعات و دانش شناسی می باشند. البته ممکن است که برخی مدیران 
پس از انتصاب دوره هایی گذرانده باشند، اما علم آنها هیچ گاه مانند یک متخصص علم اطالعات 

و دانش شناسی نیست.
همانگونه که از مطالب ذکر شده در فوق برمی آید اشتغال دانش آموختگان رشته کتابداری و اطالع 
رسانی در کتابخانه ها بسیار حائز اهمیت است اما در بسیاری از مراکز این امر مورد توجه قرار 
نمی گیرد، بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده است که بازار کار رشته مورد بررسی قرار گرفته 

و برای رفع مشکالت موجود راهکار ارائه گردد.
مرور پیشینه پژوهش نیز نشان می دهد که این موضوع در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی و 

سایر رشته ها مورد توجه محققان پیشین نیز بوده است.
اخترپور )1374( در پژوهش خود به بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد 
علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه های دولتی مستقر در تهران از سال 1368 - 1372 پرداخته 

است. یافته های پژوهش ایشان نشان می دهد که 74/3 جذب بازار کار شده اند.
آموزشی  شغلی،  وضعیت  بررسی  به  خود  پژوهش  در   )1384( نوروزی  و  نصرآبادی  بختیار 
دانش آموختگان دانشگاهی در دوره ده ساله )1375-1365( پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان 
داد که بین وضعیت شغلی و متغیرهایی چون جنسیت، تأهل و وضعیت اقتصادی و اجتماعی رابطه 
وجود دارد و کاریابی در حد باالیی به انگیزه های شغلی و در حد پایین به معدل و تا حدودی به 

رشته دانشگاهی مربوط است.
در  انسانی  نیروی  و  تجهیزات  وضعیت  بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1386( وحیاتی  رادمهر 
کتابخانه های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور میزان تحصیالت، رشته تحصیلی مدیران و کارکنان 
به غیر متخصص و میزان آشنایی، تسلط و  به مدیران و کارکنان متخصص  کتابخانه ها، نسبت 
مهارت مدیران و کارکنان بخش های مختلف کتابخانه در استفاده از امکانات و تجهیزات رایانه ای 
و شبکه ای را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد که 47 درصد از مدیران 
کتابخانه ها تحصیالت علم اطالعات و دانش شناسی واطالع رسانی دارند و 52/8 درصد از کارکنان 
کتابخانه ها دیپلم و زیر دیپلم می باشند. و این نشان از این است که در سال 86 بیش از نیمی از 

کارمندان کتابخانه ها مدرک علم اطالعات و دانش شناسی نداشته اند.
عطایی )1387( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های 
نتیجه  این  به  ایران  دانشگاهی  کتابخانه های  استاندارد  پیش  براساس  تهران  شهر  دانشگاهی 
رسیده است که کتابخانه های دانشگاهی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی 29/7 درصد 
پیشنوس  درصد  پزشکی 61/54  آموزش  و  درمان  و  بهداشت  وزارت  دانشگاهی  کتابخانه های  و 
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استاندارد را به طور میانگین رعایت کرده اند.
کربالیی آقاکامران )1387( به بررسی اشتغال دانش آموختگان مقطع کارشناسی علم اطالعات و 
دانش شناسی دانشگاه الزهرا)س( در سال های 1376 - 1380 پرداخت. یافته های پژوهش ایشان 
نشان می دهد که 85/8 درصد دانش آموختگان شاغل می باشند که از این تعداد 91/2 درصد آن ها 

در بازار کار رشته مشغول به کار می باشند.
ایران  انسانی کتابخانه ملی  ارزیابی نیروی  نیکنام و همکاران )1388( در پژوهشی تحت عنوان 
در سال 1388 به این نتیجه رسید که نتایج پژوهش نشان می دهد که در مجموع کارکنان این 
از نظر تحصیالت در حد مطلوبی می باشند. میانگین کارکنان متخصص )دارای مدرک  سازمان 
کارشناسی ارشد و باالتر( به نسبت سایر کارکنان باید 33 درصد باشد، در کتابخانه ملی این نسبت 
25/4 درصد است که نشان دهنده عدم تطابق نیروی انسانی متخصص نسبت به غیرمتخصص بر 
اساس میانگین استانداردهای موجود است. از سویی دیگر میانگین مجموع کارکنانی که رشته 
تحصیلی شان مرتبط و به عبارتی متخصص و کمک متخصص)کارشناسی وکاردانی علم اطالعات 
و دانش شناسی( می باشند باید حداقل 60 درصد باشد. در مورد این استاندارد کتابخانه ملی با 

داشتن )69/60 درصد(کارمند متخصص و کمک متخصص توانسته حداقل الزم را رعایت نماید.
بیگدلی و همکاران )1391( در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت 
اشتغال دانش آموختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از سال 1387-1380 
به این نتیجه رسید که بیشترین تعداد شاغالن مربوط به دانش آموختگان سال 1380 است که 
حدوداً 35 درصد شاغالن را شامل می شود. نتیجه به طور ضمنی نشان داد که دانش آموختگان 
فراوانی  توزیع  خصوص  در  پژوهش  نتایج  داشته اند.  مناسبتری  اشتغال  وضعیت  قبل  سال های 
دانش آموختگان شاغل در فاصله سال های 80-87 نشان دهنده افزایش پذیرش دانشجو و ازدیاد 
تمایل  قبل  سال های  با  مقایسه  در  و  گرایش هاست  و  رشته ها  کلیه  در  دانش آموختگان  تعداد 
جوانان برای ورود به دانشگاه به خصوص در رشته علم اطالعات و دانش شناسی )علم اطالعات و 
دانش شناسی( بیش از گذشته است. با توجه به آمار ارائه شده روز به روز بر متقاضیان رشته ها 
افزوده می شود و رشته علم اطالعات و دانش شناسی )علم اطالعات و دانش شناسی( نیز از این 

قاعده مستثنی نیست و این نیز خود موجب اشباع بازار کار خواهد شد.

سواالت پژوهش
1- توزیع تحصیالت کتابداران و کارمندان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تهران چگونه است؟

کتابخانه های  نهاد  به  وابسته  عمومی  کتابخانه های  کارمندان  و  کتابداران  تحصیالت  توزیع   -2
عمومی کشور چگونه است؟

روش پژوهش
در پژوهش حاضر عالوه بر توجه به ادبیات پژوهش به مرور آمارهای ارائه شده از کتابخانه های 
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پرداخته  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  به  وابسته  عمومی  کتابخانه های  و  تهران  دانشگاهی 
شده است و طبق آمار ارائه شده توسط این سازمان ها تعداد کتابداران متخصص و غیرمتخصص 

مشخص شده اند. سپس با همدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است.

یافته ها
سوال اول. توزیع تحصیالت کتابداران و کارمندان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تهران چگونه 

است؟
سایت  بررسی  روش  از  تهران  شهر  دانشگاهی  کتابخانه های  کتابدارن  آمار  به  دستیابی  جهت 
ارائه شده  آمار  و  کتابخانه  کارمندان  از  و جو  و پرس  دانشگاه ها، مصاحبه  کتابخانه های مرکزی 
دانشگاه های  مرکزی  کتابخانه های  تمام  شامل  پژوهش  جامعه  شد.  استفاده  کتابخانه  سوی  از 
دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران، دانشگاه آزاد 
واحد علوم تحقیقات تهران و دانشگاه پیام نور شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و طبق سایت 
کتابخانه های دانشگاهی و پرس و جو از مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی مشخص شد 
که تمام دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهر تهران 15 مرکز با 
443 نفر کارمند بودند که از این تعداد 163 نفر فاقد مدرک علم اطالعات و دانش شناسی بودند. 
یعنی حدود 36/7 درصد کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های دولتی فاقد مدرک علم 
اطالعات و دانش شناسی بودند. همچنین تعداد کل کتابداران شاغل در دانشگاه های آزاد واحد 
مرکزی تهران، دانشگاه پیام نور شهر تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران برابر 40 نفر 
بود که 10 نفر آن ها فاقد مدرک علم اطالعات و دانش شناسی بودند. یعنی 25 درصد کتابداران 

فاقد مدرک علم اطالعات و دانش شناسی بودند.
فناوری  و  به وزارت علوم، تحقیقات  وابسته  درمجموع کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی 
و دانشگاه آزاد و پیام نور شهر تهران تعداد 483 کتابدار مشغول به فعالیت می باشند که تعداد 
310 نفر آن ها دارای مدرک علم اطالعات و دانش شناسی می باشند و تعداد 173 نفر فاقد مدرک 
از  درصد   35/81 تهران  دانشگاهی  کتابخانه های  در  یعنی  بودند،  دانش شناسی  و  اطالعات  علم 
موقعیت های شغلی علم اطالعات و دانش شناسی را دانش آموختگان سایر رشته ها پر کرده اند. 

)نمودار 1(

نمودار 1. توزیع تحصیالت کتابداران و کارمندان کتابخانه های مرکزی
دانشگاه های تهران
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سوال دوم. توزیع تحصیالت کتابداران و کارمندان کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور چگونه است؟

طبق گزارش فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهریور 93 تعداد 6047 کتابدار در 
کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی سراسر کشور مشغول به کار می باشند 
که از این تعداد 98 درصد آن ها درای مدرک دانشگاهی می باشند. )وبسایت نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور(
در حال  دانشگاهی می باشند  تحصیالت  دارای  که  کتابخانه ها  نهاد  کارکنان  میان 98 درصد  از 
تحصیل  درصد  دانش شناسی، 41  و  اطالعات  علم  رشته  در  تحصیالت  دارای  درصد  حاضر 57 
کرده سایر رشته ها و 2 درصد از کتابداران کتابخانه ها دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم می باشند. 

)نمودار 2(

نمودار2.توزیع مقطع تحصیلی کتابداران نهادی

نهاد  به  وابسته  عمومی  کتابخانه های  کارمندان  تحصیلی  رشته  توزیع  نمودار  زیر  در  همچنین 
کتابخانه های عمومی کشور ارائه شده است. از کل 6047 کتابدار و کارمند نهاد کتابخانه ها حدود 
2480 نفر تحصیل کرده رشته ای غیر از کتابداری و اطالع رسانی می باشند و حدود 120 نفر نیز 

تحصیالت دانشگاهی ندارند. )نمودار 3(

نمودار 3. توزیع رشته تحصیلی کارمندان  کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور
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مهردخت وزیرپور )1393( مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی در گفتگویی اختصاصی با 
از  استخدامی ها  یک سوم  که  کرد  اعالم  )لیزنا(  ایران  دانش شناسی  و  اطالعات  علم  خبرگذاری 

کتابداران و دو سوم از غیرکتابداران بوده است.

بحث و نتیجه گیری
و  دانشگاه های دولتی  کتابخانه های  کتابداران شاغل در  داد که حدود 36/7 درصد  نشان  نتایج 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  به  وابسته  کتابخانه های  در  شاغل  کتابدارن  از  درصد   43 همچنین 
کار  بازار  دانش شناسی می باشند. همچنین مشخص شد که  و  اطالعات  علم  فاقد مدرک  کشور 
رشته علم اطالعات و دانش شناسی مانع از عدم ورود دانش آموختگان سایر رشته ها به بازار کار 
کتابخانه ها نشده است و بازار کار این رشته را سایر افراد از رشته های دیگر در دست گرفته اند. 
شاید این مشکل در بسیاری از رشته های دیگر نیز وجود داشته باشد اما سطح آن در علم اطالعات 
و دانش شناسی بسیار فراتر رفته است و به یک مسئله مهم تبدیل شده است. یکی از دالیل عدم 
رشد رشته علم اطالعات و دانش شناسی و عدم اثبات کتابخانه ها به عنوان نهادی الزم در جامعه 
وجود کارمندانی است که تحصیل کرده رشته علم اطالعات و دانش شناسی نیستند و تعهدی به 
اصول علم اطالعات و دانش شناسی و کتابخانه ها ندارند )حسن زاده، 1392(. این در حالی است 
بازار کار موفق به  از دانش آموختگان رشته علم اطالعات و دانش شناسی هنوز در  که بسیاری 
در  دانش شناسی می باشد که  و  علم اطالعات   دانش آموختگان رشته  این حق  نشده اند.  استخدام 
بازار کار رشته خود که کتابخانه برجسته ترین نماد آن است استخدام شوند و مشغول به کار شوند. 
همانگونه که یک دانش آموخته علم اطالعات و دانش شناسی نمی تواند به حرفه پزشکی وارد شود 
و یا نمی تواند معلم، پرستار، آب و هواشناس، روانشناس، مشاور، وکیل و ... باشد دانش آموختگان 
سایر رشته ها هم نباید وارد حرفه علم اطالعات و دانش شناسی شوند و موقعیت های شغلی را برای 
دانش آموختگان رشته از بین ببرند. زمانی که شخصی با انواع رده بندی ها آشنایی نداشته باشد، 
یا با اصول و اخالق حرفه ای رشته آشنا نباشد این می شود که بعد از مدت ها هنوز کتابخانه ها 
نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در جامعه به دست آورند. عدم استفاده از متخصصان حوزه علم 
اطالعات و دانش شناسی موجب می شود که انگیزه آموزش، پژوهش و فعالیت دانش آموختگان 
حوزه کمتر شده و به سمت کارهای دیگر روانه شوند. به هر حال برای پشتیبانی دانش آموختگان و 
شاغالن در کتابخانه ها وجود یک نهاد الزامی هست، نهادی که صدای تمام کتابداران باشد و بتواند 
موقعیت های شغلی دانش آموختگان را تأمین کند و از ورود افراد بی اطالعات به بازار کار رشته 
جلوگیری کند. بسیاری از متخصصان معتقدند که انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی ایران 
می تواند یک نهاد پشتیبان برای حرفه و رشته باشد، اما در واقعیت اینگونه نیست چون انجمن 
کتابداری و اطالع رسانی ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و فقط می تواند 
در حوزه علمی عمل کند و در بخش صنفی توانی ندارد. مثاًل زمانی که تصمیمی در وزارت علوم 
گرفته شود می تواند موافقت یا مخالفت خود را اعالم کند و سعی می کند تا با برگزاری همایش ها 
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و کارگاه های مرتبط با رشته به ترویج رشته در جامعه کمک کند اما نمی تواند موقعیت های شغلی 
کتابداران را حفظ کرده و برای گسترش آن ها تالش کند. چون بحث شغل زیر نظر وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی است پس باید یک نهاد متولی این امر شود که زیر نظر وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی باشد. این نهاد باید از دل علم اطالعات و دانش شناسی و کتابخانه ها ایجاد شود. به 
صورت مستقل عمل کرده و در تالش باشد تا مشکالت آینده شغلی دانش آموختگان رشته را حل 
کند. طبق فصل چهارم آیین نامه جدید»چگونگی تشکیل، حدود، وظائف، اختیارات و چگونگی 
عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه« انجمن های صنفی می توانند مشکالت ارائه شده 

در حوزه بازار کار را بهبود بخشند. )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: آیین نامه ها،1391(
وظایف این انجمن ها به شرح زیر است:

• کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضای صنفی.
• همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی، صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف 

تشکل و تالش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط.
• همکاری با وزارت کار و آمور اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکالت حرفه و اجرای قانون کار.

• عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی انجمن.
• کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی اعضا.

و  اطالعات  علم  رشته  برای  که  صنفی  نهاد  صنفی،  نهادهای  اختیارات  و  وظایف  این  طبق  بر 
دانش شناسی تاسیس شود می تواند مشکالت مربوط به عدم استخدام دانش آموختگان رشته علم 
اطالعات و دانش شناسی و همچنین استخدام دانش آموختگان سایر رشته ها در کتابخانه ها را تا 
حدودی حل کنند و برای رفاه بیشتر کتابداران و شاغالن در کتابخانه ها امکانات رفاهی را تأمین 
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