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Abstract 

Objective: The present study seeks to evaluate the employment status of Knowledge and 

Information Science alumni graduated from University of Qom. 

Methodology: This study is an applied research carried out by a descriptive survey method and 

a researcher-made questionnaire. The statistical population consists of all graduates of Qom 

University (402 people). 302 people completed the questionnaires. The list of graduates is 

provided through the graduates’ section of education department of Qom University. Data were 

analyzed using SPSS 24 software.  
Findings: Of all the graduates of Knowledge and Information Science graduates in Qom 

University (402 students), 302 completed the questionnaires 82.1 percent of the respondents 

were women and 17.9 percent were men 51.7 percent of the respondents were employed at the 

time of the survey and 48.3 percent were unemployed. The lowest unemployment rate is related 

to the graduates of Qom University 2001 and 2002 and the highest unemployment rate is 

between 2006 and 2007. Unemployment in admitted students of 2001 to 2006 was almost 

upward, and after the decline in unemployment for several years, the upward trend was repeated 

again for the years 2009 to 2012. Of the 156 employed respondents, 64.7 percent (101 people) 

work in education related jobs but 35.3 percent (55 people) expressed that there is no 

relationship between their job and their proficiency. The proportion of people, who work in 

related jobs in female and male respondents, differs significantly. Most graduates who work in 

specialized jobs are librarians. Most of the respondents (56.4%) started their jobs after receiving 

the bachelor's degree. Almost, half of the respondents who work in education related jobs have 

waited less than a year to find a job. 

Conclusion: In recent years, our country is facing the problem or crisis of graduate 

unemployment. Therefore, it is necessary for planners to look at the job status of graduates from 
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a more realistic perspective and then make appropriate decisions. For this reason, after 

investigating the employment status of Knowledge and Information Science graduates of Qom 

University, we claim that improving the employment status of graduates requires the 

establishment of “work and employment group” at the university and implementing proposed 

policies and programs. Moreover, introducing the field correctly to university entry volunteers 

and related organizations, modifying the admission process and balancing gender based on labor 

market needs, and increasing its fit with the job market, can improve the employment status of 

graduates. Also, in order to connect students with the labor market cross-sectionally, it is 

suggested that the university creates an employment agreement with institutions with education 

related jobs; for example, it can create an agreement whit public libraries to use Qom University 

students for part-time jobs, such as cataloging. 
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 چکیده

بهبود وضعیت اشتغال و ارزیابی عملکرد  .دیآ یبه شمار م یلیتکم التیتحص انیعموم دانشجو یاز اهداف قطع باًیمسئله اشتغال تقر هدف:

  رشته النیالتحص فارغ یشغل تیوضع بررسی بهمراکز آموزش عالی مبتنی بر انجام  پژوهش در این زمینه است. بر این اساس، پژوهش حاضر 
 .پردازد میدانشگاه قم  یشناس علم اطالعات و دانش

ساخته  کارگیری ابزار پرسشنامه محققه توصیفی و با ب -این مطالعه، پژوهشی کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی روش پژهش:

 204 کههستند  (نفر 204) شناسی دانشگاه قم التحصیالن رشته علم اطالعات و دانش کلیه فارغ این پژوهشصورت گرفته است. جامعه آماری 
 ا را تکمیل کردند.ه پرسشنامهها  ار آننفر 

درصد را مردان تشکیل  9/11یان را زنان و پاسخگودرصد  1/24 ،های ارسالی را تکمیل نمودند پرسشنامهکه  ینفر 204مجموع از  ها: یافته

مربوط به  یکاریدرصد ب نیکمتر اند. بوده کاریدرصد ب 2/22شاغل بوده و  ،قیدر زمان انجام تحق انیدرصد پاسخگو 1/11اند.  داده
 .شود یمشاهده م 1221و  1221 یها یورود نیدر ب یکاریدرصد ب نیو باالتر باشد یدانشگاه قم م 1221و  1220 یورود النیالتحص فارغ

برای  وضعیت صعودی داشته و پس از کاهش بیکاری در چند سال، مجدداً تقریباً 1221تا  1220های  شدگان سال بیکاری در پذیرش
نفر( در شغلی  101درصد ) 1/12پاسخگوی شاغل،  111این وضعیت صعودی تکرار شده است. از بین  1291تا  1222های  های سال ورودی

شان با رشته تحصیلی مرتبط  درصد شغل 2/21کنند و اکثر آنان در زمینه کتابداری فعالیت دارند اما  مرتبط با رشته تحصیلی خود فعالیت می
 نیست.

های  ها و سیاست التحصیالن مستلزم تشکیل کارگروه کار و اشتغال در دانشگاه و اجرای برنامه بهبود وضعیت اشتغال فارغ گیری: نتیجه

  پیشنهادی است.
 

 .دانشگاه قم ،یشناس علم اطالعات و دانش الن،یالتحص اشتغال، فارغ ها: کلیدواژه

 نوع مقاله: پژوهشی
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 مقدمه

کشورها متصدی تولید نیروی انسانی   که در همه هستندها، از جمله نهادهایی  مراکز آموزش عالی و دانشگاه

سو  کیها از  دانشگاه( 4831باشد. به تعبیر نامجویان شیرازی ) رشدیافته و کارآمد برای نیازهای جامعه می

 یپاسخگو دیبا گرید یاز سو اشند وحاکم بر جامعه ب یها و ارزش یفرهنگ راثیم  حافظ و انتقال دهنده دیبا

و  صیها تشخ آن ینهاد فهیباشند و وظ یکسب، اشاعه و توسعه دانش و تکنولوژ یمردم برا یاجتماع یازهاین

بنابراین، از یک سو یکی از مهمترین اهداف مراکز آموزش  .است یاجتماع یها  یدشوار یها برا حل ارائه راه

آن مراکز در بستری  النیالتحص روز جامعه است که فارغ یازهاین یبرا یانسان یرویو آموزش ن تیتربعالی، 

در  شرفتیپ جادیا یبرا الزمموجود در جامعه و توان  یکردن خألهار پ یبرامتناسب مهارت  مناسب،

به فراخور رشته تحصیلی خود کسب کنند؛ اما از سوی دیگر را  یو خدمات یصنعت ،یمختلف علم یها عرصه

اشتغال  دیبخش اعظم جوانان به امت که باشد، آن اس یکی از مسائل اجتماعی که هر کشوری با آن مواجه می

مسئله  .(4831 نژاد، نی)حس شاغل شوند ل،یو انتظار دارند پس از فراغت از تحص شوند یها م وارد دانشگاه

 نیآموختگان ا و دانش دیآ یبه شمار م یلیتکم التیتحص انیعموم دانشجو یاز اهداف قطع باًیاشتغال تقر

در خور شأن که هم  یشغل افتنیبه  دواریام گرانیاز د شیب یکردن دوران آموزش تخصص یمقطع به علت ط

 هستند. برد،را باال ب شانیا یآنان را سامان دهد و هم منزلت اجتماع یشتیمع تیوضع

ارتباط این دو موضوع )وظیفه مراکز آموزش عالی برای تولید نیروی انسانی کارآمد و دغدغه 

نرخ اعتقاد عمومی را به این سمت برده بود که، ها  سالیافتن شغل( به نحوی است که  التحصیالن برای فارغ

 یها آموختگان آموزش دانش انینرخ در م نیا باًیتقر که یطوره ب ابدی یبا ارتقاء سطح آموزش کاهش م یکاریب

 دهید آموزش کارانیتعداد ب شیبا افزا ه این دیدگاهامروزشایان توجه است که  ،اما ؛شود یم کیبه صفر نزد یعال

اشتغال و  تیگزارش وضع نیدتریجد .(4831ی، پور و محمد ملک) متزلزل شده است کامالً ی،در سطح عال

آموزش عالی از  لیالتحص فارغ کاریب تیسهم جمع 4833: در تابستان دهد ینشان م رانیمرکز آمار ا یکاریب

 7/11آموزش عالی از کل شاغالن  لیالتحص ل فارغشاغ تیدرصد بوده است و سهم جمع 3/18 کارانیکل ب

 یها در سال یعمده مل یها از چالش یکاز این رو، ی کننده است. موضوع نگران نی؛ که ا4درصد بوده است

 النیالتحص فارغاشتغال مسئله توان  و این موضوع به حدی رسیده است که می است یکاریموضوع ب ر،یاخ

)صالحی  .کردوصف  یو در تقابل با توسعهی مل یتیامن دهاییتهد  در زمره های اخیر، طی سالرا کشور 

 (4831عمران، 

 
1. Retrieved from https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1398/1_ch-n-2-98.pdf, Summer, 1398. 
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است  انیهمراه دانشجو ،و پس از آن لیتازه در خالل تحص یشغل یها فرصت افتنی  دغدغهبه هر ترتیب، 

بدین جهت، با  .(4831 ،ی بوساریقربان پور، یعل ان،ی)منصور ردیقرار گ یآموزش عال انیمورد توجه متول دیبا و

از جمله، تعداد و  یمختلف، مسائل متعدد یها رشته النیالتحص اشتغال فارغ یفضا  نهیدر زمکه  وجود این

آموختگان جویای کار، نیازهای جامعه به  های شغلی موجود، رونق اقتصادی جامعه، تعداد دانش تنوع فرصت

 تیبر اساس واقع دیو با دارندبر عهده  یفیوظانیز  یعال های خاص و ... دخالت دارد اما مراکز آموزش مهارت

و پرورش  یآموزش حیصح یزیر برنامه ،یانسان یرویاقدام به جذب ن ،یواقع یازهایموجود در بازار کار و ن

 . ردیرشد و توسعه کشور قرار گ  در چرخه یگرانقدر انسان  یهسرما نیا تیمتخصص کنند تا در نها یروین

ها، دیدگاه و  التحصیالن، کارایی بیرونی، توانمندی های شغلی فارغ آگاهی از واقعیتدر این راستا، 

 ییتنها کشورها زیرا ؛شود انتظارات آنان، از اقدامات مقدماتی و مهم برای مراکز آموزش عالی محسوب می

تقاضای  زانیها، م دانشگاه تیاز ظرف یروشن ریکه تصو ندیفائق آ النیالتحص اند بر مشکل اشتغال فارغ توانسته

کار  طیتوانمندی کارکنان در مح تیو وضع لیبعد از اتمام تحص النیالتحص فارغ یشغل تیبازار کار، وضع

 اند برداشته ریهای مؤث مستمر گام ها و آموزش های آن توانمندی ،یشغل تیاند و در جهت بهبود وضع داشته

مختلف  یها رشته النیالتحص فارغ یشغل تیوضع یبررس، آنچه گفته شد بر . بنا(4831 ،یو بهروز ی)اجتهاد

های متعدد در داخل و خارج  . بدین جهت، پژوهشدینما یم یضروراهداف مذکور به  یابیدست یبرا یلیتحص

 اند.   التحصیالن پرداخته از کشور به بررسی وضعیت اشتغال فارغ

آن در نظر  یبرا یا گسترده تیفعال  طهیکه ح یکاربرد یها از رشته یکی یدانشگاه یها رشته انیدر م

های  در طول سالیان متمادی هزاران نفر در محیطاست.  یشناس گرفته شده است، رشته علم اطالعات و دانش

تا  یلیرشته تحص نیاتا در جهت خدمات اطالعات وارد بازار کار شوند.   آموزشی به تحصیل این علم پرداخته

 یدر برخ رییداشت و پس از آن با تغ یمحدودتر تیفعال «یرسان و اطالع یرکتابدا»با عنوان  4834ماه  مهر

 یمیعظ ،یدریح ،ینام داد. )چشمه سهراب رییعنوان تغ نیبه ا اش یمطالعات طهیو گسترش ح یمواد درس

  و توسعه النیالتحص فارغ یشغل یتحول را که به گسترش توانمند نیا توان یرو، م نیاز ا .(4831 ،یریوز

به  یلیرشته تحص نیا انیدانشجو لاشتغا یبرا نیدآفریام یا به عنوان نقطه انجامد، یآنان م تیفعال یها طهیح

شک  صحیح، دقیق و متقن است. بی یزیر برنامهبنابراین، حفظ نشاط و پویایی این رشته مستلزم  ؛حساب آورد

ها نیز  آموختگان آن است. بررسی دانش ای در گرو ارزیابی کارایی بیرونی و خروجی دستیابی به چنین برنامه

ای در مراکز مختلف  های پراکنده التحصیالن این رشته پژوهش دهد در رابطه با وضعیت شغلی فارغ نشان می

 پژوهش اشاره خواهد شد.  صورت گرفته است، که در بخش پیشینه
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التحصیالن، در  شده در موضوع اشتغال فارغ  های انجام نویسندگان پژوهش حاضر پس از بررسی پژوهش

شناسی در دانشگاه قم برآمدند.  التحصیالن رشته علم اطالعات و دانش صدد بررسی وضعیت اشتغال فارغ

علم اطالعات و با تشکیل گروه آموزشی  4873از سال  یکی از مراکز آموزش عالی است که قم دانشگاه

با وجود این سابقه، هیچ پژوهشی به صورت  رداخته است.سی به پرورش متخصص این رشته پشنا دانش

به  ؛التحصیالن دانشگاه قم در این رشته به عمل نیامده است متمرکز در مورد کارایی بیرونی و اشتغال فارغ

این رشته در دانشگاه قم و تدوین  النیالتحص فارغ یشغل  ندهیآ یاثرگذار برا یزیر برنامههمین جهت، 

التحصیالن و تأثیرات  ی فارغشغل تیوضعی ابیبا خأل ارز اسب برای رسیدن به وضعیت مطلوب،های من استراتژی

التحصیالن آن به عنوان  فارغاشتغال  تیوضعین امر موجب شد که ا رو است هعرصه، روب نیدر ا قم دانشگاه

 یشغل تیوضع»است که  نیااصلی پژوهش حاضر   مسئله ،بنابراین. ای پژوهشی مطرح گردد مسئله

  «؟استدانشگاه قم چگونه  یشناس علم اطالعات و دانش  رشته النیالتحص فارغ

در  رشته النیالتحص اشتغال فارغ تیوضع نییتعشود، عبارتند از:  اهدافی که در این تحقیق دنبال می

 تیعوض نییتع، مرد و زن النیالتحص فارغ نیاشتغال در ب تیتفاوت وضع نییتعهای مورد بررسی،  طول سال

های فعالیت شاغلین  به تفکیک جنسیت و تعیین زمینه رشته یتخصص یها در حوزه النیالتحص اشتغال فارغ

 های تخصصی. حوزه

 است:زیر  های پرسشرو درصدد پاسخگویی به  بر اساس اهداف ذکرشده، پژوهش پیش

 چگونه بوده است؟ های مورد بررسی در طول سال رشته النیالتحص اشتغال فارغ تیوضع - 4

 آیا در خصوص وضعیت اشتغال بین مردان و زنان تفاوت وجود دارد؟ - 1

 ؟ چگونه استبه تفکیک جنسیت  رشته یتخصص یها در حوزه النیالتحص اشتغال فارغ تیوضع - 8

 ای فعالیت دارند؟ های تخصصی، بیشتر در چه زمینه شاغلین در حوزه - 1

 

 پیشینه پژوهش

رود. لذا طبیعی است که متخصصان آن حوزه نسبت به  شمار میه کارکردهای اصلی باشتغال در حوزه یکی از 

ای داشته باشد. رشته علم اطالعات در ایران در دهه چهل کار خودش را آغاز کرد و هنوز  این مورد توجه ویژه

التحصیالن آن آغاز شد. با توجه به  در زمینه اشتغال فارغ هایی پژوهشیک دهه از فعالیت آن نگذشته بود که 

صورت گرفته در دهه  های فقط پژوهشما قصد داریم در این زمینه، های صورت گرفته   حجم باالی پژوهش

 اخیر را معرفی نماییم.
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ک مدر ریثأت زانیم یبررس»با عنوان  یخود را در موضوع ارشد  یکارشناس نامه انی( پا4834) آقاجان

انجام داد. پژوهش « داخل کشور النیالتحص از ابعاد مختلف بر فارغ یرسان و اطالع یکتابدار ارشد یکارشناس

آموختگان  دانش  هینفر از کل 141به حجم  یتصادف یا و در نمونه پیمایشی توصیفیبه روش  ،یو

تحت پوشش وزارت  یها دانشگاهها که از  شیگرا  هیدر کل یرسان و اطالع یرشته علوم کتابدار ارشد یکارشناس

 نینفر( صورت گرفته است. او در ا 117اند ) شده لیالتحص و وزارت بهداشت فارغ یو فناور قاتیعلوم، تحق

بر اشتغال  یرسان و اطالع یکتابدار ارشد  یمدرک کارشناس ریثأت زانیم نیانگیپژوهش نشان داد: م

 یگرفت که گذراندن دوره کارشناس جهینت نیچن توان یمها  یافته س. بر اساباشد یم 17/8 النیالتحص فارغ

در سطح  رورود به بازار کا یها برا کشور موجب آماده شدن آن یها در دانشگاه یرسان و اطالع یکتابدار ارشد 

ورود به بازار کار  یبرا یآمادگ یدر جهت ارتقا یستیبا نیو مسئول ستین یعال یول باشد یم یقابل قبول

  .ندینما یشتریدوره تالش ب نیا انیدانشجو

با عنوان  ،با ابزار پرسشنامه و مصاحبهی بیپژوهش ترک کی (4831) پور و قربانی بوساری ، علیانیمنصور

 نیا یشغل یها انداز فرصت درباره چشم یرسان و اطالع یکتابدار یآموختگان دکتر و دانش انینگرش دانشجو»

                  یها سالی رسان و اطالع یارکتابد یآموختگان دکتر و دانش انیاز دانشجو نفر 411 نیدر ب، «رشته

رشته از  نیآموختگان ا و دانش انیدانشجوکه  از آن است یپژوهش حاک نیا جیانجام دادند. نتا 4833-4831

 یشغل یها فرصت ،اند کسب کرده یدر مقطع دکتر لیکه در خالل تحص ییازهایاساس امت بر دوارندیام سو کی

راه وجود دارد، آنان را از  نیکه در ا ینگرانند موانع کوچک و بزرگ زین گرید یو از سو رندبه دست آو یبهتر

 که سزاوار آنند بازدارد. یگاهیبه جا دنیرس

بررسی وضعیت »با عنوان  یقیدر تحق (4831) تهمتنو  جو ابد جهان ،یمحقق، حاصل ،یشموس ،یزرقان

که با هدف تعیین وضعیت به « های بیمارستانی شهر تهران به کارگیری کتابداران پزشکی در کتابخانه

به صورت  4831های شهر تهران در سال  رسانی پزشکی در بیمارستان کارگیری متخصصان کتابداری و اطالع

 نیبه ا ؛شهر تهران انجام شد مارستانیب 411جامعه  یبا ابزار پرسشنامه بر رو یعمقط -یفیپژوهش توص

کتابداری و  لیهای بیمارستانی دارای مدرک تحصی که تنها سیزده نفر از کارکنان در کتابخانه دندیرس جهینت

های وزارت علوم و  التحصیالن کتابداری دانشگاه نفر از کارکنان نیز از فارغ 13رسانی پزشکی بودند.  اطالع

درصد(  8/14های بیمارستانی اشتغال داشتند. اکثر کارکنان ) غیرمرتبط در کتابخانههای  مابقی از رشته

 .دانشگاهی در رشته مرتبط نبودند تحصیالتهای بیمارستانی که دارای  مشغول به کار در کتابخانه

 دوارییام زانیم»با عنوان  یشیمایپ ی( در پژوهش4831) ینیو شاه انیطاهرزاده موسو ،یگدلیب

ابزار پرسشنامه صورت  یریکه با به کارگ «لیبعد از فراغت از تحص یابیرشته کتابداری به کار انیدانشجو
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نفر را  711به حجم  یدولت یها اهدانشگی شناس رشته علم اطالعات و دانش انیدانشجو یآمار  گرفت، جامعه

 دوارییکه  امش نشان داد . این پژوهدیگرد لیپرسشنامه تکم 141تعداد  نیکه از ا ندمورد مطالعه قرار داد

 وسطاز حدّ مت داری یآنان به طور معن یلیبا رشته تحص «مرتبط مهین» ای« مرتبط»شغل  افتنیبه  انیدانشجو

نسبت به  ینگرش مثبت انیدانشجو نیاست. همچن شتریاز حد متوسط ب «یهر شغل» افتنیکمتر و اما برای 

 خود و ورود به بازار کار ندارند. یلیتحص  با رشته« مرتبط»شغل  ژهیکوتاه و به و یزمان  شغل در فاصله افتنی

التحصیالن دوره  ارزیابی کارایی بیرونی فارغ»کاربردی با عنوان  پژوهش(، یک 4833جعفری هرندی )

به روش  پژوهشانجام داد. این « های وضعیت اشتغال و ادامه تحصیل کارشناسی دانشگاه قم بر اساس شاخص

ای از میان  نفری که به روش تصادفی طبقه 113ای  پرسشنامه و با نمونه  پیگیری، به وسیله توصیفی از نوع

انتخاب شدند، صورت گرفت.  4838تا  4834های  التحصیل دوره کارشناسی دانشگاه قم طی سال فارغ 8111

تغال پسران به درصد و نرخ اش 8/11التحصیالن دانشگاه قم  وی در این پژوهش نشان داد: نرخ اشتغال فارغ

دختران، تنها  نیاز ب اند. درصد پاسخگویان بیکار بوده 11دار بیشتر از دختران بوده است. بیش از  طور معنی

التحصیالن این  همچنین نرخ اشتغال مرتبط فارغدرصد شاغل هستند.  4/81پسران  نیدرصد و از ب 1/43

 داری از زنان بیشتر است.  به طور معنی درصد است و نرخ اشتغال مرتبط در مردان 71دانشگاه حدود 

به ( در پژوهشی با رویکرد پدیدارشناختی و با استفاده از ابزار مصاحبه 1111) 4ایبوکن کونگویلوتواما و ک

 کتابداری و تناسب آن با بازار کار پرداختند. یدرس  برنامه  کشور اوگاندا درباره النیالتحص نظرات فارغ یبررس

به  زیدرصد ن 41 که یدر حال کنند، یبه عنوان کتابدار کار م النیالتحص که پنجاه درصد فارغنشان داد نتایج 

، داده راستاریپنج درصد به عنوان و ن،ی. عالوه بر اکنند یکتابخانه کار م ارانیکتابداران و دست اریعنوان دست

 دارند. تیالفع گرید یاه در شغل هیمشغول بوده و بق ویکارآموزان کتابدار و مسئول آرش

 انیدانشجو یشغل یها بر فرصت رگذاریعوامل تأث یبه بررس ی پیمایشیپژوهش یط( 1141) 1و ژانگ یل 

آموختگان زن هر دو دانشکده به  کار دانش بجذ تیموفق زانیمشخص کرد که م جیپرداختند. نتا ینیچ

اشتغال  تینشان داد که رتبه دانشگاه در وضع جینتاهمچنین آموختگان مرد بوده است.  مراتب باالتر از دانش

 یلیبا مقاطع تحص انیدانشجو ی. به عالوه، احتمال اشتغال برا داشته است. یاریبس ریآموختگان خود تأث دانش

 است. شتریباالتر ب

 النیالتحص آموختگان و فارغ اشتغال دانش تیوضع»با عنوان  یفیتوص پژوهشی، (1143) 8بابو بارال

نفر انجام داد.  31به حجم  یتصادف یا با استفاده از ابزار پرسشنامه در نمونه« چندگانه سیپرد ایدانشگاه جانپر

 
1. Lutwama & Kigongo-Bukenya 

2. Li & Zhang 
3. Babu Baral 
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در  1141خود را در سال  مدرککه  یلیتکم التیتحص انیمتشکل از تمام دانشجو قیتحق نیا یجامعه آمار

 1/31) انیاز سه چهارم پاسخگو شیب اد،نتایج نشان د. باشد ینفر( م 411دانشگاه به اتمام رساندند ) نیا

 انیپاسخگو تیاکثر نیاند. همچن وقت استخدام شده به عنوان کارکنان تمام یدرصد( در مؤسسات خصوص

 مشغول به کار بودند. ار،یدرصد در سطح دست 3/11 یعنی

از  ییاز آن دارد، درصد باال تیحکا یشناس رشته علم اطالعات و دانش  نهیمذکور در زم نهیشیپ

اند و  خود شده یلیمختلف جذب بازار کار مرتبط با رشته تحص یها رشته در طول سال نیآموختگان ا دانش

مرتبط را در حد قابل  کارحضور آنان در بازار  تیکشور، قابل یها در دانشگاه ارشد یگذراندن دوره کارشناس

 .مرتبط با رشته تحصیلی فعالیت دارندو کتابداری شغل غالب افرادیست که در زمینه  داده شیافزا یقبول

امر  نیا نیبه متخصص انیرجوع کارفرما ،یپزشک یمثل کتابدار یتخصص یها نهیدر زم تحقیقات نشان داد

 افتنیبه  انیدانشجو یدواریام زانیم ر،یاخ یها است که در سال نیا یقابل بررس  . نکتهستیبخش ن تیرضا

 تر نییمتوسط پا از حد یدار یبه طور معن ها پژوهش یو در برخ استافول کرده  یلیشغل مرتبط با رشته تحص

 انیاشتغال نشان داد که م تیوضع نهیدر زم یو خارج یداخل یها پژوهشهمچنین  نشان داده شده است.

 .ستیبرقرار ن یتناسب کاف یآموزش یو محتوا یتخصص یها در رشته انیکارفرما یتقاضا ،یشغل یازهاین

 

 شناسی پژوهش روش

با استفاده از روش و  دیآ یبه حساب م یکاربرد قاتیدر رده تحق قیتحق تیپژوهش حاضر از نظر هدف و ماه

  ها در این پژوهش پرسشنامه ابزار گردآوری داده صورت گرفته است.ی فیتوص کردیو با رو یشیمایپ

بخشِ  1پرسش در  17های تحقیق در قالب  ساخته بوده است که پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه محقق

التحصیالن، اطالعات وضعیت تحصیلی آنان، اطالعات وضعیت اشتغال آنان و  شناختی فارغ اطالعات جمعیت

التحصیالن تدوین شد. این پرسشنامه از جهت روایی به تأیید  شگاه در کاریابی فارغنظر آنان در مورد تأثیر دان

شناسی و آمار درآمده است و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ  نفر از متخصصین علم اطالعات و دانش 1

رشته  النیصالتح فارغ هیمتشکل از کل تحقیق حاضر، یجامعه آمارمورد تأیید قرار گرفته است.  314/1معادل 

که  است نفر( 111) دانشگاه قم ارشد  یو کارشناس یدر دو مقطع کارشناس یشناس علم اطالعات و دانش

پرسشنامه در بین  التحصیالن معاونت آموزشی دانشگاه در اختیار قرار گرفت. ها از طریق بخش فارغ اسامی آن

ها از  داده لیتحل یبرا کردند. لیامه را تکمدرصد جامعه( پرسشن 71از  شینفر )ب 811 ها توزیع شد و همه آن

دو(  ی)آزمون خ ی( و آمار استنباطاریانحراف مع ن،یانگیمناسب، م ینمودارها ،ی)جداول فراوان یفیآمار توص

 انجام شده است. Spssافزار  نرم 11با استفاده از نسخه  ها لیتحل هیو کل دهیاستفاده گرد



 991                                                                                                         4شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

 های پژوهش یافته

 یشناخت تیها ارائه شده است. در ابتدا مشخصات جمع داده لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا قسمت نیدر ا

پاسخ داده  پژوهشهای  پرسش، شده یگردآور یها قرار گرفته و سپس بر اساس داده یمورد بررس انیپاسخگو

 شده است.

ها در  آن یلیو مقطع تحص تیبر اساس جنس را انیو پاسخگو یجامعه آمار یفراوان عیتوز ریجدول ز

  .دهد نشان میدانشگاه قم، 

 

 ها در دانشگاه قم توزیع فراوانی جامعه آماری و پاسخگویان بر اساس مقطع تحصیلی آن . 9جدول

التحصیل فارغ  کل مرد زن  

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

2/21 421 جامعه آماری مقطع کارشناسی  29 1/12  221 100 

4/22 402 پاسخگو  21 2/11  422 100 

14./ 21 جامعه آماری مقطع کارشناسی ارشد  12 0/42  10 100 

2/11 20 پاسخگو  14 1/42  24 100 

هر دو مقطع در دانشگاه 

 قم

1/92 11 جامعه آماری  1 2/1  11 100 

1/92 11 پاسخگو  1 2/1  11 100 

0/22 222 جامعه آماری کل  12 0/11  204 100 
1/24 422 پاسخگو  12 9/11  204 100 

 

 11اند،  شده لیالتحص از دانشگاه قم فارغ یپاسخگو فقط در مقطع کارشناس111 دهد، یجدول باال نشان م

 یمرکز آموزش نیهر دو مقطع را در ا زینفر ن 41دانشگاه بوده و  نیارشد ا یکارشناس لیالتحص فارغاز نفر 

 اند.  کرده یسپر

درصد  1/31) زن 883پژوهش که مشتمل بر  یاز جامعه آمار دهد، ینشان م النیالتحص فارغ تیجنس

 3/47مرد ) 11( و انیپاسخگودرصد  4/31زن ) 113تعداد  ،بوده است درصد جامعه( 1/41) مرد 11جامعه( و 

 اند. ها پاسخ داده ( به پرسشنامهانیپاسخگودرصد 

نتایج نشان داده  1 و همچنین جدول 1و  4اول پژوهش ابعادی دارد که در نمودارهای  پرسشپاسخ به 

 شده است.

 .است رشته النیالتحص فارغو بیکاری اشتغال  تیوضعحاکی از  صفحه بعدنمودار 
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 ها یان بر اساس وضعیت اشتغال آنپاسخگوتوزیع فراوانی  . 9نمودار

 

 اند. بوده کاریدرصد ب 8/13شاغل بوده و  قیدر زمان انجام تحق انیپاسخگودرصد  7/14بر این اساس، 

 .های مورد بررسی در نمودار زیر ارائه شده است التحصیالن در طول سال وضعیت بیکاری فارغ

 

 
 درصد افراد بیکار به تفکیک سال ورود به دانشگاه قم . 2نمودار

یانی که در همان سال پاسخگوهر ورودی را نسبت به تعداد کل  یانپاسخگونمودار فوق درصد بیکاری 

درصد اشتغال(  نیباالتر گر،ید ری)به تعب یکاریدرصد ب نیکمتردهد.  اند، نشان می جذب دانشگاه قم شده

 نیدر ب یکاریدرصد ب نیو باالتر استدانشگاه قم  4831و  4834و  4831 یورود النیالتحص مربوط به فارغ

 تقریباً 4831تا  4831های  شدگان سال بیکاری در پذیرش .شود یمشاهده م 4831و  4831 یها یورود

تا  4833های  های سال برای ورودی وضعیت صعودی داشته و پس از کاهش بیکاری در چند سال، مجدداً

 این وضعیت صعودی تکرار شده است.  4834

48.3% 
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 4833-4873 یها سال یورود انیاسخگوپدر  یکاریاشتغال و ب تیبه منظور نشان دادن وضعهمچنین 

 است.  دهیگرد میترس زیرجدول  4831-4833 یها سال یها یآن با ورود  سهیو مقا

 

 یدانشجو رشیدانشگاه قم در پذ تیدو دهه فعال کیبه تفک ها، یو اشتغال ورود یکاریب زانیم . 2جدول

 یشناس اطالعات و دانش علم

9911 -9911های  ورودی   بعدبه  9911های  ورودی   
 11 91 فراوانی شاغل

4/12 درصد  1/29  

 11 20 فراوانی بیکار
2/21 درصد  2/10  

 121 111 فراوانی پاسخگو

 

، با مجموع 4833تا  4873 یها سال یورود انیپاسخگومجموع  یِکاریاشتغال و ب تیوضعبر این اساس، 

 یمین باًیندارد و در هر دو دهه تقر یچندانتفاوت ؛ اند شده رشیبه بعد پذ 4833 یها که در سال ییها یورود

 .باشند یشاغل م النیالتحص از فارغ

ها در  دوم پژوهش، توزیع فراوانی افراد بیکار و شاغل به تفکیک جنسیت آن پرسشیی به پاسخگوجهت 

 جدول زیر ارائه شده است.

 

 یان به تفکیک جنسیتپاسخگووضعیت اشتغال  . 9جدول

  جنسیت                      

 وضعیت اشتغال

 مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی

4/29 144 شاغل  22 0/12  

2/10 141 بیکار  40 0/21  

0/100 422 جمع  12 0/100  

 

درصد  1/13درصد مربوط به افراد شاغل است اما شاغلین در جامعه زنان  18یان مرد، پاسخگودر بین 

 است.

به رشته  یتخصص یها در حوزه النیالتحص اشتغال فارغ تیوضعکه  سوم مبنی بر این پرسشدر پاسخ به 

یان شاغل بررسی شده است و نتایج پاسخگو، ارتباط بین شغل و رشته تحصیلی چگونه استتفکیک جنسیت 

 نشان داده شده است. 1در جدول 
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 یتجنس کیرشته به تفک یرتخصصیو غ یتخصص یها اشتغال در حوزه زانیم . 4جدول

   اشتغال در حوزه تخصصی رشته
 جمع مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

1/49 21 خیر  19 9/11  11 2/21  

1/10 21 بله  11 1/22  101 1/12  

0/100 144 جمع  22 0/100  111 0/100  

002/0  = P  ،102/2  =4
x 

 

فعالیت نفر( در شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود  414درصد ) 7/11ی شاغل، پاسخگو 411از بین 

اند که بین شغل و تحصیالت ایشان ارتباط وجود ندارد. نسبت  نفر( اعالم کرده 11درصد ) 8/81 ،اما ؛کنند می

یان زن و مرد به صورت پاسخگوکنند در  افرادی که در شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود فعالیت می

 درصد بوده است. 4/11درصد و در بین مردان  1/71داری متفاوت است. در بین زنان  معنی

ها یکسان نبوده است.  یان در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی برای همه آنپاسخگوزمان آغاز به کار 

 دهد. یان را نشان میپاسخگوغاز به فعالیت آنمودار زیر زمان 

 

 
 یان شاغل در شغل مرتبط با رشته تحصیلیپاسخگوزمان آغاز فعالیت  . 9نمودار

از اخذ مدرک کارشناسی در شغل مرتبط با رشته تحصیلی فعالیت درصد( بعد  1/11یان )پاسخگواکثر 

ارشد شغل خود را   درصد نیز در حین اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی 3/18اند.  خود را شروع کرده

 اند. ارشد شغل خود را آغاز کرده  درصد نیز پس از اتمام دوره کارشناسی 3/41اند.  آغاز کرده

یان شاغل در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی، خواسته شده است میزان معطلی خود را برای پاسخگواز 

 ارائه شده است. 1یافتن شغل بیان کنند. نتایج در جدول 
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 مدت زمان معطلی برای یافتن شغل . 1جدول

 درصد فراوانی زمان

1/29 10 کمتر از یک سال  

2/42 41 بین یک تا دو سال  

1/41 41 بیش از دو سال  

0/100 101 جمع  

 

های تخصصی رشته، برای پیدا کردن شغل، کمتر از یک سال  یان شاغل در زمینهپاسخگونیمی از  تقریباً

اند   تر از دو سال برای یافتن شغل منتظر بوده اند. نسبت کسانی که بین یک تا دو سال و بیش انتظار کشیده

 درصد( است.  11برابر )حدود  تقریباً

اند،  نفر( به آن پاسخ داده 414های تخصصی ) التحصیالن شاغل در حوزه چهارم پژوهش که فارغ پرسش

 های مرتبط با رشته است که در جدول زیر نشان داده شده است.  فعالیت آنان در شغل  مربوط به زمینه

 

 ها شغلی آن  زمینهیان بر اساس پاسخگوتوزیع فراوانی  . 1جدول

 درصد فراوانی شغل درصد فراوانی شغل
2/11 11 کتابدار ها رئیس اداره کتابخانه   2 0/2  

9/12 11 مسئول کتابخانه 0/4 4 انتشارات   
فرهنگی -یکارمند نهادهای علم  1 9/1 0/4 4 کارشناس پژوهش   

0/2 2 کارشناس تحقیق و توسعه سنجی کارشناس علم   4 0/4  
نویس فهرست  2 0/2 9/1 2 سایر   

0/100 101 جمع  

 

ها در سمت مسئول  درصد از آن 3/41کتابداری اشتغال دارند.   درصد( در زمینه 1/11یان )پاسخگواکثر 

نویسی فعالیت دارند که این  درصد در تخصص فهرست 8ها و  درصد در سمت رئیس اداره کتابخانه 8کتابخانه، 

 ها در ارتباط است.  ها مستقیما با کتابخانه شغل

ای، کارشناس  های دیگری همچون کارمند نهادهای دانشگاهی و کتابخانه هیان در زمینپاسخگوباقیمانده 

سنجی، مدیر عامل، کارشناس  تحقیق و توسعه، انتشارات، پژوهشگر و کارشناس پژوهشی، کارشناس علم

 ها و... مشغول به کار هستند. استنادی، خدمات اداری و مالی کتابخانه
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 بحث

 یازهاین یتوانمند برا یانسان یروین دیمختلف، تول یدر کشورها ینظام آموزش عال یسو هدف اصل کیاز 

و  یتخصص یها نهیاشتغال در زم  زهیبا انگ ان،یبه اتفاق دانشجو بیاکثر قر گرید یو از سو جامعه است

  همواره زانیر و برنامه رانااستگذیمختلف س یورهاــدر کش .شوند یجامعه وارد دانشگاه م یازهایاز ن ییگشا گره

به  ایکشور ما با مشکل  ر،یاخ انی. از آنجا که در سالهستند ازهاین نیاهداف و رفع ا نیتحقق ا تالش برایدر 

و  تیوضع تر نانهیب واقع یاز منظر زانیر مواجه است، الزم است برنامه النیالتحص فارغ یکاریبحران ب گرید ریتعب

مناسب را  ماتیکنند و به دنبال آن تصم یبررسرا  یلیمختلف تحص یها رشته النیالتحص فارغ یشغل طیشرا

 .ندیاتخاذ نما

 دانشگاه قم یشناس رشته علم اطالعات و دانش النیالتحص اشتغال فارغ تیوضع یپژوهش حاضر، به بررس

ها به  . در این بخش، بر اساس یافتهپرداخته است -گذرد یآن م یآموزش تیبه دو دهه از عمر فعال کیکه نزد -

 شود. های دیگر پرداخته می آن با پژوهش  موجود و مقایسهتحلیل وضع 

نفر دانشجو کار خود را  43 رشیبا پذ 4873در دانشگاه قم از سال  یشناس رشته علم اطالعات و دانش

نفر در  11و  ینفر در مقطع کارشناس 811(، تعداد 4837)سال  یتا زمان مورد بررس خیآغاز کرد که از آن تار

نفر  11دانشگاه قم، تعداد  یناسمقطع کارش النیالتحص اند. از فارغ شده لیالتحص فارغ ارشد  یمقطع کارشناس

مرد  انیپاسخگونفر از  41 ارشد، یدرصد( زن و از مقطع کارشناس 3/31نفر ) 811درصد( مرد بوده و  4/41)

که  یگفت از آنجائ دیاند. در خصوص باال بودن درصد زنان با درصد( زن بوده 8/77نفر ) 14درصد( و  7/11)

 یدانشجو چیه 4831کرده و تا سال  غازدختر آ یدانشجوپذیرش با در دانشگاه قم رشته کار خودش را 

  از پسران باشد. شتریدختر ب انیامر باعث شده است که تعداد دانشجو نیا ،کرد ینم رشیپذ یپسر

درصد از  7/14از آن است که  یحاکپژوهش  نیا یها افتهی الن،یالتحص اشتغال فارغ تیدر رابطه با وضع

( 4833) یو باغگل زاده نیمحمدحس ،یرضوان یدیسع یها افتهیاند.  بوده کاریدرصد از آنان ب 8/13آنان شاغل و 

 پژوهش دارد. نیبا ا ییباال یهماهنگدرصد شاغل،  8/18با  یرشته کتابدار النیالتحص اشتغال فارغ نهیدر زم

( 4833) یهرند یمختلف، پژوهش جعفر یها دانشگاه قم در دانشکده یکارشناس النیالتحص فارغ انیدر م

انجام پژوهش  نیدرصد در ح 1/81درصد بوده است،  8/11 النیالتحص نرخ اشتغال فارغ دهد، ینشان م

 ن،ی. عالوه بر اباشد یهمسو م پژوهش حاضر یها افتهیاند، که با  بوده کاریدرصد آنان ب 11از  شیدانشجو و ب

( آن را 4838) یخود که جهان یشغل ندهینسبت به آ یکتابدار انیدانشجو یپژوهش حاضر با نگران  افتهی

 ندهینسبت به آ انیدرصد از دانشجو 1/13که  افتیدست  جهینت نیبه اوی کرده است، مطابقت دارد.  یبررس

وضعیت بهتری از اشتغال  (4834پژوهش حاضر، آقاجان ) افتهیاما بر خالف  ؛اند کرده یخود ابراز نگران یشغل
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( به بررسی 1111) ایبوکن کونگویلوتواما و ک زین شورهاک گریانجام شده در د یها در پژوهشاند.  را گزارش کرده

 النیالتحص اشتغال فارغ تیوضع یابیارز( به 1144) 4شانگوی و اوچاال ،کشور اوگاندا النیالتحص نظرات فارغ

 تیوضعبه کاوش در ( 1143) و بابو بارال 1113-1111های  سال نیعلوم کتابداری دانشگاه زولولند ببخش 

ها  که مطالعات آنپرداختند چندگانه  سیپرد ایدانشگاه جانپر نالتحصیال آموختگان و فارغ اشتغال دانش

ی و تفاوت ساختارهای نمکا تفاوت ناظر به شتریها ب تفاوت نی. ادهد یدرصد را نشان م 31 یاشتغال باال

اشتغال در  تیاز آن است که وضع یحاکوضعیت اشتغال  یها افتهیمرور  .است اقتصادی حاکم بر هر کشور 

ه ، باخیر در دهه النیالتحص فارغ یِکاریبه خود گرفته و ب ینزول تیوضعبه بعد  4831از اواخر دهه کشور 

دهه  کینابسامان  یاقتصاد تیدر وضع توان یمسئله را م نیبوده است. علت عمده ا یرو به فزون یصورت کل

)صیدایی، بهاری و زارعی،  کسب و کار ینامناسب بودن فضا ،یدیتول یواحدها یلیدر کشور، تعط ریاخ

. دهد یقرار م ریشغل در جامعه را تحت تأث زانیبازار کار و م میجستجو کرد که به صورت مستق( و ... 4831

 یشناس بوده و مختص رشته علم اطالعات و دانش ریفراگ های اخیر ت اشتغال در سالگرچه نابسامانی وضعی

ها در پرداخت حقوق و مزایا،  اما فشارهای اقتصادی بر کارفرمایان دولتی و غیردولتی و ناتوانی آن ؛ستین

آزمون سهمیه استخدامی متخصصین این رشته را کاهش داده است. عدم وجود سهمیه استخدام کتابداری در 

 های اخیر شاهدی بر این ادعاست.  های اجرایی کشور در سال استخدام دستگاه

اما  اند، افتهیدرصد به شغل دست  18مرد،  انیپاسخگو نیدر ب دهد، ینشان م قیتحق نیا یها افتهی

 اریبا پژوهش بخت یکیمطابقت نزد رو شیمنظر، پژوهش پ نیدرصد است. از ا 1/13در جامعه زنان  نیشاغل

خود اشتغال  پژوهش( در 4833) یهرند ی( دارد. جعفر4838و مقدم ) ی( و شرف4831) یو نوروز ینصرآباد

دختران،  نیدر پژوهش خود نشان داد از ب یکرده است. و یدانشگاه قم را برررس یمقطع کارشناس انیدانشجو

از آنجا که  نیو همچن فته شدبا توجه به آنچه گدرصد شاغل هستند.  4/81پسران  نیدرصد و از ب 1/43تنها 

 لیتشک یشناس رشته علم اطالعات و دانش یکارشناس النیالتحص را فارغ این پژوهش  بخش اعظم جامعه

 تیاشتغال دانشگاه قم، در وضع یکل زانیرشته نسبت به م نیاشتغال در ا طیشرا افتیدر توان یم دهند، یم

 ان،یمیبا پژوهش رح سهیزنان و مردان، در مقا نیاشتغال در ب زانیم نیا نیقرار دارد. همچن یبهتر

 ن،ی. بر خالف ادهد یاز اشتغال را در زنان و مردان نشان م ی( سطح باالتر4837) یو نوروز یجوانمرد یجهان

 قیمردان، نسبت به تحق نیزنان و همچن نی( سطح اشتغال در ب4833)ی و دیگران رضوان یدیدر پژوهش سع

و جوامع  یتفاوت در مقطع زمان تواند ناشی از می شده  همشاهد یها باالتر است. تفاوت یادیبا اختالف ز رو شیپ

در باالتر  زین یفرهنگ طیو شرا یمکان تیشده، موقع . عالوه بر عوامل مطرحی باشدلیتحص یها و رشته یآمار

 
1. Shongwe & Ocholla 
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 یشغل یها بر فرصت رگذاریعوامل تأث یبررس( که به 1141)و ژانگ  یل قیبودن اشتغال زنان از مردان در تحق

 مؤثر بوده است.پرداختند،  ینیچ انیدانشجو

دانشجو توسط مراکز آموزش  رشیپذ زانیبازار کار و م یتقاضا انیتناسب م تیبر آن است که رعا دهیعق

و  ها تیو ظرف یشغل ندهیو در نظر گرفتن آ باشد یم یکاریاز عوامل مهم و اثرگذار در آمار اشتغال و ب یعال

قلمداد  رشیپذ زانیم نییتع یها لفهاز مؤ یکیبه عنوان  تواند یم النیالتحص فارغ یریکارگه ب یها نهیوجود زم

بر اساس سال  النیالتحص فارغ یکاریاشتغال و ب تیمسئله، وضع نیا یپژوهش، به منظور بررس نیگردد. در ا

که دانشگاه قم  ییها تمام سال انیم نشان داد، در ها افتهیقرار گرفت.  مورد توجهها به دانشگاه قم  ن ورود آ

مربوط به  یکاریدرصد ب نیکرده است، کمتر یشناس در رشته علم اطالعات و دانش واقدام به جذب دانشج

 نیدر ب یکاریدرصد ب نیو باالتر باشد یدانشگاه قم م 4831و  4834 ،4831 یورود النیالتحص فارغ

 . شود یمشاهده م 4831و  4831 یها یورود

 یصعود تیوضع باًیتقر 4831تا  4831 یها سال شدگان رشیدر پذ یکاریب دهد یحاضر نشان م پژوهش

 تیوضع نیا 4834تا  4833 یها سال یها یورود یبرا در چند سال، مجدداً یکاریداشته و پس از کاهش ب

 لیدل کار،یب النیالتحص اکثر فارغ گرید یدر حال رشد است، و از سو یکاریب ییتکرار شده است. از سو یصعود

 یایجو ان،یدانشجو افتیدر توان یدو مؤلفه م نیا بیاند. از ترک قلمداد کرده «یشغل یها نبود فرصت»خود را 

 یکاف زانیاست که به م النیالتحص فارغ یو فرهنگ یمتناسب با سطح علم یشغل یها فرصت نیو ا ندکار هست

  وجود ندارد.

با مجموع  4833-4873های  یان ورودیپاسخگواشتغال مجموع   عالوه بر این، در پژوهش حاضر مقایسه

نیمی از  به بعد، مقایسه گردید و این نتیجه حاصل شد که تقریباً 4833های  شده در سال یان پذیرشپاسخگو

یل این آمار و ارقام، باال بودن برند. البته برای بررسی و تحل یان هر دو دهه در حالت بیکاری به سر میپاسخگو

یانِ این پژوهش را نباید نادیده انگاشت. شاید بتوان گفت، باال بودن آمار بیکاری در پاسخگوتعداد زنان در 

اند و  یان را زنان تشکیل دادهپاسخگودرصد جامعه آماری و  411بدین جهت است که  4833-4873  های سال

کمتر  -هایشان  از دیدگاه خود آنان یا خانواده -گی تمایل به اشتغال زنان به لحاظ خانوادگی، اجتماعی و فرهن

گردد،  بوده و به میزانی که امروزه اشتغال زن در بین اعضای خانواده رواج دارد و یک ضرورت و نیاز تلقی می

اختن بُعد های آموزشی برای رفع نیازهای جامعه و بارور س اما در هر صورت، صرف هزینه ؛وجود نداشته است

  اشتغال به کار، در قشر عمده  علمی افراد برای تصدی متخصصان بر مناصب شغلی، همچنین وجود انگیزه

التحصیل هم  که در سالیان اخیر عالوه بر مردان، این احساس در بین زنان فارغ التحصیالن، به عالوه این فارغ

سازی  ها و مراکز مرتبط برای زمینه که دولت آورد افزایش محسوسی داشته است، این ضرورت را به وجود می
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ریزی و همت خود افزوده و عملکرد خود را اصالح و تقویت نمایند و عوامل دانشگاه قم نیز در  شغلی بر برنامه

شناسی تجدیدنظر کرده و تناسب آن را با بازار کار و  میزان پذیرش این مرکز در رشته علم اطالعات و دانش

 ته لحاظ نمایند. آینده شغلی این رش

اما  ؛اند افتهیدرصد به شغل دست  18مرد،  انیپاسخگو نیدر ب دهد، ینشان م پژوهش حاضر یها افتهی

مقطع  انیخود اشتغال دانشجو پژوهش( در 4833) یهرند یدرصد است. جعفر 1/13در جامعه زنان  نیشاغل

درصد و  1/43دختران، تنها  نیدر پژوهش خود نشان داد از ب یکرده است. و یدانشگاه قم را بررس یکارشناس

 النیالتحص را فارغ این پژوهش  از آنجا که بخش اعظم جامعه .درصد شاغل هستند 4/81پسران  نیاز ب

رشته  نیاشتغال در ا طیشرا افتیدر توان یم دهند، یم لیتشک یشناس رشته علم اطالعات و دانش یکارشناس

در پژوهش  ن،یقرار دارد. بر خالف ا یبهتر تیاشتغال دانشگاه قم، در وضع یکل زانینسبت به م

با  رو شیپ قیمردان، نسبت به تحق نیزنان و همچن نی( سطح اشتغال در ب4833) ی و دیگرانرضوان یدیسع

 باالتر است.  یادیاختالف ز

مرتبط با رشته  یلشاغل، در شغ انیپاسخگونفر( از  414درصد ) 7/11نشان داد:  ها افتههمچنین ی

 شانیا التیشغل و تحص نیاند که ب نفر( اعالم کرده 11درصد ) 8/81اما  کنند؛ یم تیخود فعال یلیتحص

 یهرند ی( و جعفر4831) نژاد نیحس ،(4833) ی و دیگرانرضوان یدیارتباط وجود ندارد. در پژوهش سع

میزان اشتغال به اند.  مرتبط با رشته، اشتغال داشته یها در حوزه نیدرصد شاغل 11از  شیب زی( ن4833)

که مربوط به رشته تربیت بدنی است، بیشتر از  (4831نتاج عمران ) اله بیحبهای مرتبط در پژوهش  شغل

 ی و دیگرانگدلیبدرصد است.  1/77زیرا در تحقیق او نرخ اشتغال مرتبط،  ؛رو بوده است نتایج تحقیق پیش

شغل  نیشغل مرتبط و همچن افتنی یآنان برا دیکه ام افتندیدر انیز دانشجوا ی( با نظرسنج4831)

خاطر تفاوت   به توان یمرا  افتهی نیکمتر است. ا یاز متوسط فرض یدار یصورت معنه ب یبا کتابدار مرتبط مهین

عالوه دانست.  یرشته به کتابدار نیا النیالتحص و محدود کردن شغل فارغ افتهی نیمرتبط با ا یدر جامعه آمار

شده است در  یبررس ها با رشته تحصیلی آن شاغل النِیالتحص شغل فارغباط ارت حاضر در پژوهشبر این، 

یکار را مورد بررسی رشته اعمّ از شاغل و ب نیا انیدانشجو یدواریام زانیم (4831) ی و دیگرانگدلیب که یحال

  اند. قرار داده

 تیخود فعال یلیکه در شغل مرتبط با رشته تحص یپژوهش حاضر نشان داده شد، نسبت افراد در

 نیدرصد و در ب 1/71زنان  نیمتفاوت است. در ب یدار یزن و مرد به صورت معن انیپاسخگودر  کنند یم

 یها دانشکده انیاشتغال دانشجو تیوضع ی( در بررس4833) یهرند یدرصد بوده است. جعفر 4/11مردان 

و نرخ اشتغال مرتبط  1/71سه سال نشان داد، نرخ اشتغال مرتبط پسران شاغل  یمختلف دانشگاه قم در ط
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امری ( 4833) یهرند یجعفر قیتحق  نتیجهبا  حاضر پژوهش  یافته نیب یاست. ناهماهنگ 4/13دختران 

به مطالعه  مختلف دانشگاه قم های التحصیالن کارشناسی دانشکده گیری از فارغ طبیعی است، زیرا وی با نمونه

مقاطع متمرکز است؛ به عالوه بین این دو تحقیق در  یلیرشته تحص کیحاضر بر  قیتحقپرداخته است اما 

 ،یاجتماع مالحظات ر اساسب در هر حال تفاوت وجود دارد. شده  ی بررسیلیو مقاطع تحص ی مورد بررسیزمان

 بیبه اشتغال دارند و به هر ترت یوافرتر ازیکه ن ستیا به گونهمردان  یبرا طیمحوّله، شرا فِیو وظا یفرهنگ

مرتبط با  یها شغل طیهر رشته، بسته به شرا یِتخصص یها نهیاما در زم ؛گذران امور دنبال شغل هستند یبرا

 لیرا زنان تشک انیپاسخگومتفاوت است. در پژوهش حاضر، از آنجا که غالب  نیغالب شاغل تیرشته، جنس

 نیا لیالتحص زنان فارغ باشد یها م و کتابخانه یفرهنگ -یمراکز علم شتریرشته ب نیا یکار طیاند و مح داده

 یفرهنگ یها جنبه ها طیمح نیا رایز دهند، یمرتبط نشان م یها نهیعالقه به کار در زم شتریب زیرشته ن

در آن حاکم است،  یشتریرا نداشته و آرامش ب یچالش یها شغل یبرخ یها سکیدارد، خطرات و ر یباالتر

 زنان سازگارتر است. هیبا روح نیبنابرا

رشته را روشن  نیا یلیمقاطع مختلف تحص گاهیو جا یاثربخش زانیم تواند یکه م ییها از مؤلفه گرید یکی

داد، اکثر پژوهش نشان  نیا یها افتهیاست.  یتخصص یها در حوزه نیشاغل یتخصص تیکند، زمان آغاز فعال

خود را  تیفعال یلیتحصدر شغل مرتبط با رشته  یدرصد( بعد از اخذ مدرک کارشناس 1/11) انیپاسخگو

شغل خود را آغاز  ارشد  یدر مقطع کارشناس لیاشتغال به تحص نیدر ح زیدرصد ن 3/18اند.  شروع کرده

راستا  نیاند. در هم شغل خود را آغاز کرده ارشد  یپس از اتمام دوره کارشناس زیدرصد ن 3/41اند.  کرده

مقطع  لیتحص نیدر ح انیپاسخگودرصد از  7/71( نشان داده است که، 4837کامران ) ییپژوهش کربالآقا

 اند.  مشغول شده یسال پس از آن، به شغل کتابدار کیحداکثر تا  ای یکارشناس

 یها در شغل ارشد یمرتبط با رشته، قبل از اتمام مقطع کارشناس نیدرصد شاغل 31از  شیب که نیا 

است که  ییها طیآنان، مح یبرا یتخصص یشغل یها طیمح شتریکه ب دهد ینشان م اند، افتهیاشتغال  یتخصص

. شود یواقع م ستفادهرشته، بدون ا نیا یمختلف علم شاتیدر گرا النیالتحص فارغ  شده آموخته یها تخصص

 یمثل کتابدار یا کتابخانه یها مرتبط، به شغل نیشاغل یدرصد 31 باًیتمرکز تقر تواند یآن هم م لیالبته دل

مقطع  انیمرتبط با رشته، فقط با پا یها حوزه نیدرصد شاغل 11از  شیکه ب افتهی  نیباشد. به عالوه ا

 یبرا لیادامه تحص  زهیانگ ییکه از سو آورد یاحتمال را به وجود م نیا اند، افتهیبه شغل خود دست  یکارشناس

 نیاز ا یبرخ گرید یباالتر بوده است و از سو یِشغل یایبه امکانات و مزا یابیاز آنان به جهت دست یادیبخش ز

از  یادیبخش ز که نیا یعنی) باشند یبازار کار م یازهایو ن یدرس یمحتوا نیافراد شاهد عدم تطابق ب

 یتخصص التیبودن تحص دهیفا ی( و تصور بکنند یاستفاده نم یشغل یها طیرا در مح  یتخصص یدرس یمحتوا



 941                                                                                                         4شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

که پس از مقطع  یدرصد افراد 11از  شیقابل مشاهده است که ب زین قیتحق نی. در همدیآ یم شیآنان پ یبرا

 اند. نموده یخود تلق  زهیرا انگ یو ارتقاء امکانات شغل یاجتماع گاهیاند، ارتقاء جا داده لیادامه تحص یکارشناس

خود  یخواسته شد که مدت زمان معطل یتخصص یها شاغل در حوزه النیالتحص پژوهش از فارغ نیدر ا

 آمددست ه ب جهینت نیپاسخ آنان ااز شغل مرتبط، مشخص کنند.  افتنیشغل را از زمان اقدام به  افتنی یبرا

  .اند دهیسال انتظار کش کیکردن شغل، کمتر از  دایپ یدرصد(، برا 1/13شاغل ) انیپاسخگواز  یمین باًیکه تقر

 1/11) انیپاسخگواز آن است که، اکثر  یحاک یتخصص یها در حوزه نیشاغل تیفعال یها نهیزم یبررس

درصد در  8 و ها در سمت مسئول کتابخانه درصد از آن 3/41اشتغال دارند.  یکتابدار  نهیدرصد( در زم

عالوه  یعموم یها انهدر ساختار نهاد کتابخ که نیبا توجه به ا نیدارند. همچن تیفعال یسینو تخصص فهرست

درصد از  8 شود، یها انتخاب م اداره کتابخانه سیرئ زیهر شهرستان ن یاستان، برا یها کل کتابخانه ریبر مد

 نی. اکنند یم فهیها انجام وظ شهرستان یها اداره کتابخانه سیسمت به عنوان رئ نیدر ا النیالتحص فارغ

در ارتباط است.   با کتابخانه ماًیمستق شده، یبررس یتخصص  لاز سه چهارم مشاغ شی: بدهد ینشان م ها افتهی

. دهد یرا نشان م جهینت نیهم زین( 1144) شانگوی و اوچاال ( و1111) ایبوکن کونگویپژوهش لوتواما و ک

رشته در اداره  نیا نیمتخصص  ها و استخدام کتابخانه  با گسترش و توسعه توان یکه م عالوه بر آن ن،یبنابرا

 شیتوجه داشت، ممکن است گرا دیرشته گام برداشت اما با نیاشتغال ا تیها، در جهت بهبود وضع کتابخانه

رشته علم اشتغاالت مربوط به   آنان از گستره یعدم آگاه لیبه اشتغال در کتابخانه، به دل النیالتحص اکثر فارغ

در  ینیبودن سطح کارآفر نییپا نیجهات و همچن نیآنان در ا یو عدم آمادگ یشناس اطالعات و دانش

رشته و  نیمشاغل مرتبط با ا نییرو، تب نیباشد. از ا انیو دانشجو دیرشته توسط اسات نیا یتخصص یها نهیزم

شده در دانشگاه، مرتبط   دروس ارائه یباال بردن سطح کاربرد نیهمچن ،یشغل یازهایآن ن یبرا یادگآم جادیا

در  دیمشارکت اسات ،ینیکارآفر یها از کتابخانه، ارائه روش ریمرتبط غ یشغل یها طیبا مح انیساختن دانشجو

رشته را به  نیا یشغل یبردهاکار تواند یم ینیدر جهت کارآفر ییها و در نظر گرفتن مشوّق ینیامر کارآفر

 سازد. کتریخود نزد یواقع گاهیجا

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

رشته علم اطالعات و  النیالتحص اشتغال فارغ تیوضع یبررس یپژوهش در راستا نیهمانطور که مالحظه شد، ا

را زنان  قیتحق نیا انیپاسخگودرصد  31از  شیدانشگاه قم است. با توجه به آنچه مطرح شد، ب یشناس دانش

 یکاریدرصد ب نیکمتر .هستند کاریرشته ب نیا النیالتحص از فارغ یمین باًیتقر انیپاسخگو انیاند. از م داده لیتشک

 نیدر ب یکاریدرصد ب نیو باالتر باشد یدانشگاه قم م 4831و  4834، 4831 یورود النیالتحص مربوط به فارغ
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و  4831تا  4831 یها سال شدگان رشیدر پذ یکاریب نی. همچنشود یمشاهده م 4831و  4831 یها یورود

به بعد  4831از اواخر دهه  یکاریداشته است. موضوع رشد ب یصعود تیوضع 4834تا  4833 یها یورود

اشتغال به  زانیوجود دارد. گرچه در م یلیمختلف تحص یها است که در سطح کل کشور و رشته یهمگان یا مسئله

  جهیرشته نت یتخصص یها در شغل سهیمقا نیا یبوده است ول شتریبا زنان ب سهینسبت مردان در مقا یهر شغل

داشته و  تیرشته فعال یتخصص یها درصد زنان شاغل، در حوزه 71 یباال که ینحوه معکوس را نشان داده است، ب

شاغل در  النیالتحص درصد فارغ 31از  شیب مرتبط مشغول هستند. یها درصد به شغل 4/11مردان تنها  انیاز م

 یمعطل. اند خود مشغول شده یتخصص یها تیبه فعال ارشد  یمرتبط با رشته، قبل از اتمام کارشناس یها نهیزم

 نیب زیدرصد ن 11سال بوده و  کیکمتر از  قیتحق نیا انیپاسخگواز  یمین باًیتقر یبرا ،یشغل تخصص افتنیجهت 

 جهینت نیا انیپاسخگو تیفعال یها نهینگاه به زمدر  اند. تالش کرده یتخصص  به حرفه یابیدست یتا دو سال برا کی

 شتریدر ارتباط است و افراد ب  با کتابخانه ماًیمستق شده، یبررس یتخصص  از سه چهارم مشاغل شیحاصل شد که ب

که  عالوه بر آن جهینت نیا دارند. تیفعال سینو ها و فهرست اداره کتابخانه سیکتابخانه، رئ در سِمَت کتابدار، مسئول

 یرو یرشته باشد، اما تمرکز شغل نیا النیالتحص اشتغال فارغ یها برا گسترده کتابخانه تیاز ظرف یحاک تواند یم

اشتغاالت مربوط به رشته علم اطالعات و   از گستره انیدانشجو یعدم آگاه لیبه دل تواند یموضوع م نیا

 نیا یتخصص یها نهیدر زم ینیسطح کارآفر بودن نییپا نین جهات و همچنیآنان در ا یو عدم آمادگ یشناس دانش

 باشد.  انیو دانشجو دیرشته توسط اسات

و  رانیبه مد النیالتحص اشتغال فارغ تیبهبود وضع یبرا ریز هایشنهادیپژوهش، پ یها افتهیبا توجه به 

 :گردد یارائه م یو آموزش ییاجرا زانیر برنامه

درصد از زنان در شرایط  3/11اند و  یان را زنان تشکیل دادهپاسخگودرصد از  4/31که  با توجه به این - 4

باشد، تجدیدنظر در میزان پذیرش و  درصد می 8/13یان پاسخگوبیکاری هستند و نرخ بیکاری در کل 

 یازهایبر ن یمبتن یشناس رشته علم اطالعات و دانش انیدانشجو رشیدر پذ یتیتوازن جنس یبرقرار

 یی ضروری است.زا اشتغال یها نهیبازار کار و زم یواقع

های تخصصی رشته برای پیدا کردن  یان شاغل در زمینهپاسخگونیمی از  که تقریباً با توجه به این - 1

شود در طول دوران تحصیل  اند، به دانشجویان پیشنهاد می شغل، کمتر از یک سال انتظار کشیده

ای در تماس باشند  افتخاری و کار پروژهرسانی به شکل کارورزی، کار  ها، مراکز اطالع خود با کتابخانه

 تا زمینه جذب خود را در آنجا افزایش دهند.

های تخصصی  علم اطالعات و حرفه  های شغلی مرتبط با رشته، نقش برای افزایش زمینه - 8

ها، نهادها و مؤسساتی که قابلیت استفاده شغلی از کارشناسان  آموختگان این رشته به سازمان دانش



 919                                                                                                         4شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

های کاری  تواند زمینه ها می بخشی به سازمان را دارند، معرفی شود. این آگاهیعلم اطالعات 

 التحصیالن را افزایش دهد.   فارغ

توان به وسیله  های تخصصی در شغل کتابداری اشتغال دارند، می که اکثر شاغلین حوزه نظر به این - 1

ارآفرینی به دانشجویان، های ک معرفی مشاغل تخصصی متنوع این رشته، تولید مشاغل و آموزش روش

 التحصیالن این رشته را گسترش داد.   غ های شغلی فار زمینه

رود ضامن اجرایی پیشنهادات قبلی و عامل تحول در وضعیت اشتغال  مهمترین پیشنهاد که انتظار می - 1

شناسی متشکل از  آموختگان رشته علم اطالعات و دانش باشد، تشکیل انجمن کار و اشتغال دانش

التحصیالن  مند و داوطلب برای رسیدگی به جوانب مختلف اشتغال فارغ التحصیالن عالقه غ د و فاراساتی

 مند در صدد رفع مشکل اشتغال برآیند. این رشته است که با ساختاری نظام

 موارد زیر اشاره کرد: توان به های آتی می به عنوان پیشنهاد برای پژوهش 

   گرید یدر مراکز آموزش حاضر،هایی مشابه با تحقیق  انجام پژوهش - 4

 بار سال یک 1تر، مثال  ه کوتا  های زمانی های مشابه با پژوهش حاضر در فاصله انجام پژوهش - 1

 ها  رشته ریرشته با سا نیاشتغال ا تیوضع سهیدر مقا یپژوهش - 8

 التحصیالن این رشته شناختی با وضعیت اشتغال فارغ بررسی ارتباط عوامل جمعیت - 1

 درسی تخصصی و عملی این رشته با بازار کار آن تناسب موادون پژوهش پیرام - 1

 

 یسپاسگزار

 شناسی دانشگاه قم استخراج شده است. ارشد رشته علم اطالعات و دانش نامه کارشناسی مقاله حاضر از پایان

پژوهش حاضر  یدر اجرا یهمکاری و معنو تیبه خاطر حماقم دانشگاه  یمعاونت محترم پژوهش از

 .شود یم یسپاسگزار

 

 منابع
. داخل کشور النیالتحص مختلف بر فارغ از ابعاد یرسان و اطالع یارشد کتابدار  یمدرک کارشناس ریتأث زانیم یبررس (.1291آقاجان، الهام )

 اصفهان.، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، رسانی گروه علوم کتابداری و اطالعارشد،  نامه کارشناسی پایان

چارچوب   آموختگان در پاسخ به نیاز بازار کار به منظور ارائه های دانش ها و قابلیت توانایی(. 1221) بهروزی، محمد ؛جتهادی، مصطفیا

 .42 -1 ،(11-10) 40، برنامه ریزی درسی-دانش و پژوهش در علوم تربیتی .ادراکی مناسب

التحصیالن دانشگاهی در یک دوره ده ساله  (. بررسی وضعیت شغلی، آموزشی فارغ1222نوروزی، رضاعلی ) ؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی

 .24 -19(، 4)19، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان. 1211-1211
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بعد از  یابیابداری به کاررشته کت انیدانشجو دوارییام زانی(. م1291شبنم ) ،ینیشاه ؛قهیصد دهیس ان،ی؛ طاهرزاده موسو اهدز ،یگدلیب

 .124- 111(، 2)11 ،یفصلنامه توسعه اجتماع. لیفراغت از تحص

های وضعیت اشتغال و  التحصیالن دوره کارشناسی دانشگاه قم بر اساس شاخص (. ارزیابی کارایی بیرونی فارغ1292هرندی، رضا ) جعفری

 .422- 402(، 41)9، گیری و ارزشیابی آموزشی مطالعات اندازهادامه تحصیل. 

نور محمودآباد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی  رسانی دانشگاه پیام (. دیدگاه دانشجویان رشته کتابداری و اطالع1292جهانی، نسیمه )

 .122 -149(، 4)1، شناسی مدیریت اطالعات و دانشخود. 

 ،ینگار خی: تاریشناس تا علم اطالعات و دانش یاز کتابدار(. 1291وزیری، افروز ) عظیمی ؛حیدری، غالمرضا ؛سهرابی، مظفر چشمه

 .21 -2(، 4)40، رسانی کتابداری و اطالع. رانیتحول عنوان رشته در ا ریو س یریگ شکل یها نهیزم

و ارتباط آن با  1229-1294 یها سال یط اسوجیدانشگاه  یعلوم انسان النیالتحص اشتغال فارغ تیوضع یبررس (.1292قدم ) نژاد، نیحس

، اسوجیدانشگاه  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب  یعلوم اجتماع ، گروهارشد یکارشناس نامه انی. پایتیو جمع یاجتماع یرهایمتغ یبرخ

 یاسوج.

 دانشگاه عالمه یآموزش تیریمد  هآموختگان رشت اشتغال دانش تیوضع(. 1291نوروزی، محمد ) ؛جوانمردی، فاطمه جهانی ؛حمید  رحیمیان،

 . 414 -421(، 4)1، مدیریت در دانشگاه اسالمیطباطبایی. 

کارگیری  (.  بررسی وضعیت به1291جو ابد، فاطمه؛ تهمتن، ایمان ) اهلل؛ محقق، نیلوفر؛ حاصلی، مریم؛ جهان مریم؛ شموسی، نعمت زرقانی،

 . 21-11(، 1)11، نامه بیمارستانفصلهای بیمارستانی شهر تهران.  کتابداران پزشکی در کتابخانه

و  یتیترب دانشکده علوم النیالتحص فارغ ی(. سرنوشت شغل 1229)  نیحس ،یباغگل ؛زاده، معصومه نیمحمدحس ؛محمود ،یرضوان دییسع

 .21 -11(، 4)11، یو روانشناس یتیمطالعات تربمشهد.  یدانشگاه فردوس یروانشناس

 های پژوهشتربیتی: یک مطالعه موردی.  علوم های رشته آموختگان دانش اشتغال وضعیت (. واکاوی1292مقدم، مینا ) ؛ شرفی، محمد

 .194 -111(، 4)1، آموزشی مدیریت و رهبری

 -21(، 4)14،یدر آموزش عال زییر . پژوهش و برنامهیمورد  آموختگان زن: مطالعه اشتغال دانش تی(. وضع1221) میابراه ،یعمران یصالح

10. 

. راهبرد 1229- 1221ی ها سال یط رانیدر ا یکاریاشتغال و ب تیوضع ی(. بررس1290) ریام ،یزارع ؛ یسیع  ،یبهار؛ اسکندر ،ییدایص

 .421 -411(، 41) ،توسعه

. بازیابی شده در 1292(، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1292مرکز آمار ایران )

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1398/1_ch-n-2-98.pdf 

 یعلوم انسان یها رشته یکارشناس مقطعی دانشگاه التحصیالن فارغ و موانع اشتغال ها نهیزم یبررس(. 1294محمدی، فؤاد )؛ پور، علی ملک

 .21 -42(، 111، )کار و جامعه. جاریشهرستان ب

 درباره رسانی اطالع و دکتری کتابداری آموختگان دانش و دانشجویان نگرش (.1294رقیه ) بوساری، قربانی ؛ امید علیپور، یزدان، منصوریان،

 .111 - 110(، 1)42 اطالعات، وسازماندهی کتابداری ملی مطالعات. رشته این شغلی های فرصت انداز چشم

ارشد،   نامه کارشناسی پایانالتحصیالن دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.  بررسی وضعیت اشتغال فارغ(. 1222شیرازی، زهرا ) نامجویان

 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز.

 

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1398/1_ch-n-2-98.pdf
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1398/1_ch-n-2-98.pdf
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