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  سرآغاز
ها وجود   به اخالقیات از ابتداي آفرینش در ذات تمامی انسان         نیاز

ادیان آسمانی نیز هرکدام در پـی رشـد و گـسترش            . داشته است 
مـن  « :فرماینـد  مـی ) ص(چنانچه پیامبر اکـرم   . اند اخالقیات بوده 

  ).1(»براي به کمال رساندن کرامات اخالقی برانگیخته شده ام
 دو کاربرد متمـایز  Moral و  Ethicsد دو واژه     همانن 1واژه اخالق 

گاهی، اخالق به معنی خلق و خوي، رفتـار عـادت شـده و              : دارد
ها دانـشی اسـت کـه از        معناي دیگر این واژه   . رود  می کار مزاج به 

  ).2(کند  میحسن، قبح، خوبی و بدي رفتار بحث

 در بحث تعریف اخالق، به سه مفهوم که از اخالق           نظري صاحب
کند؛ نخست، معناي لغـوي آن اسـت،     اشاره می   شود،  ت می برداش

که از ریشه خلق گرفته شده است که به معنی هرگونـه خـصلت              
دوم، رفتـار  . گیـرد  درونی و شخصیتی، اعم از نیک و بد را فرا می 

اخالقی است که مقصود خصلت و رفتار شایسته و بایسته است و      
هـا     و بـدخویی   سوم، به معنـاي دانـش نیـک       . نه هرگونه رفتاري  

  ). 3(اخالق در این معنا هویت معرفتی دارد . است
توان گفت؛ اخالق مجموعه صفات روحـی و بـاطنی            بنابراین می 

انسان است و به گفته بعضی از دانـشمندان، گـاه بـه اعمـالی و                 

شناختی در  هاي جمعیت اي و رابطه آن با ویژگی الق حرفهاخ
 کتابداران 

 
  ، دکتر ابراهیم افشار∗ملیحه زارع

   گروه کتابداري، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

  )6/10/93 ، تاریخ پذیرش1/6/93 تاریخ دریافت (

  چکیده
هدف این پـژوهش، شناسـایی میـزان آشـنایی، تعهـد و اختیـار کتابـداران                 . به کاربران است  رسانی خدمت     ماهیت حرفه کتابداري و اطالع    : زمینه

  .اي کتابداري است استان اصفهان به اصول اخالق حرفههاي عمومی  کتابخانه
  

ن اصـفهان در    هاي عمومی اسـتا     کتابداران کتابخانه تمام   ،جامعه آماري . هاي پس رویدادي است     پژوهش حاضر کاربردي و از نوع پژوهش       :روش
 207از روش سرشماري استفاده شـد و در نهایـت     يدلیل در دسترس بودن جامعه آمار      به. ه است  نفر بود  276در مجموع   ، که تعداد آنها     1391سال

درصـد،  (یفی ها با استفاده از آمارهـاي توصـ   تجزیه و تحلیل داده. ساخته است  ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق. پرسشنامه برگردانده شد
  . بوده است) من ویتنی Uها، کروسکال والیس و  هاي مقایسۀ میانگین آزمون( و استنباطی ) میانگین و انحرف معیار

  

حین انجام وظـایف خـویش ایـن    ن با اصول اخالقی آشنایی دارند و نسبت به آن متعهد هستند، اما     راهاي پژوهش نشان داد، کتابدا       یافته :ها  یافته
ثر است، اما سابقه کار در به کاربستن اصول اخالق ؤاي م میزان سابقه کار در آشنایی و تعهد افراد به اصول اخالق حرفه        . گیرند کار نمی اصول را به    

  .ثیرگذار نیستندأاي ت وضعیت اخالق حرفه قابل توجه است که جنسیت، سن و میزان تحصیالت در. ثیر نداردأاي ت حرفه
  

اي، از آشـنایی و تعهـد خـوبی          هـاي اخـالق حرفـه      لفـه ؤهاي عمومی استان اصفهان در بیشتر م       داران نهاد کتابخانه  در مجموع کتاب  : گیري  نتیجه
هـا و   گیرنـد، آمـوزش   هایی که کمتر آنها را در حین انجام وظایف خویش به کار می لفهؤرابطه با به کاربست آن دسته از م       اند، ولی در   برخوردار بوده 

  .باشد رف مقامات مسئول ضروري میهایی سرزده از ط بازرسی
  

 کتابدارانشناختی،  هاي جمعیت ، ویژگیاياخالق حرفه: گانکلیدواژ

 

____________________________________ _____________________________________________________________________________ _  
 malihezare65 @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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شـود، نیـز اخـالق گفتـه      رفتاري که از خلقیات درونی ناشی مـی    
  .شود می

اي از دانش، معیارها و اخالقیات   هر حرفه داراي مجموعه پیچیده    
در این  . مربوط به رسالت حرفه بوده و به اعتماد عمومی نیاز دارد          

وسـیله   خصوص، مجموعه معیارهاي اخالقی و رفتاري حرفه بـه         
  ).4(شود  مییابد و اهمیت آن درك  میاي توسعه جامعه حرفه

از اصـول و اسـتانداردهاي رفتـار         اي  مجموعـه  2اي  اخالق حرفـه  
در حقیقت، . کند ها را تعیین می ي است که رفتار افراد و گروه   بشر

اي، یک فرایند تفکر عقالنـی اسـت کـه هـدف آن               اخالق حرفه 
هایی را چـه      محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش         

  ). 5(موقع باید حفظ و اشاعه نمود
: کنند  اي را این گونه بیان می        اهمیت اخالق حرفه   نظرانی صاحب

ها و نتایج هـر   گیري بر روي فعالیت چشم تأثیر  اي،  الق حرفه اخ«
دهـد،    وري را افـزایش مـی       اي، بهـره    اخالق حرفـه  . سازمان دارد 

دهـد؛    بخشد و درجه ریسک را کاهش مـی         ارتباطات را بهبود می   
اي در سازمان حاکم اسـت، جریـان          که اخالق حرفه   زیرا هنگامی 

ر قبل از ایجاد حادثـه،      گردد و مدی    اطالعات به راحتی تسهیل می    
  ). 6(»شود از آن مطلع می

 در  اخیـر هاي     در سال   موضوعی است که   3اي  اصول اخالق حرفه  
هایی که    ها و مقاله    کشور ما مورد توجه قرار گرفته است، از کتاب        

توان به اهمیـت روز افـزون ایـن           شود می   در این مود نگاشته می    
چنـان کـه اکثـر    آن . هاي مختلف پـی بـرد    ه در میان حرفه   ئلمس

اي خـود هـستند و    حرفـه  4دنبال تدوین منشور اخالقی  هها ب   حرفه
در حرفـه   . انـد   متوجه ضرورت و اهمیـت پـرداختن بـه آن شـده           

 به اصولی   5کتابداري این ضرورت احساس شده است و کتابداران       
 آمریکـاو انگلـیس و سـایر        6هاي کتابـداري    که مربوط به انجمن   

و در مـورد آن اصـول بـه بحـث و            انـد     ها است توجه کرده     کشور
  . اند گو پرداختهو گفت

هاي   اي در موقعیت    اصول اخالقی کتابداري براي رفتار فرد حرفه      
آورد، تعیین تکلیف    خطیر که میان منافع مختلف تعارض پدید می       

هرگـاه کتابـداران بـر اصـول اخالقـی بنیـادي در یـک               . کند  می
ــه  ــت حرف ــی   موقعی ــد م ــستادگی کنن ــد ر اي ای ــالت و توانن س

 .)7(هایشان را تداوم بخشند ارزش

اي به  هاي حرفه  اي براي دستیابی به آرمان      عالوه، جوامع حرفه   به
اي   حاکمیت اخالق حرفه  . پردازند  اي می   تنظیم نظام اخالق حرفه   

از ایـن رو از     . شـود   ها منجر می    اي به کاهش تنش     بر عمل حرفه  
نقــش اي بـه عنـوان عـاملی کـه بـه طـور کلـی         اخـالق حرفـه  

 این گرایش روشن وجود دارد      ).5(شود    کننده دارد، یاد می     تسهیل
هـا، مـسئوالن    هـا، سـازمان   و جامعه نیز طالب آن است که حرفه   

دولتی، مدیران و کارکنان طبق اخالق و ضوابط پـسندیده رفتـار            
اي پزشکان، حقوقدانان،     نمونه بارز آن، اصول اخالق حرفه     . کنند

  ). 8(ست مهندسان و افسران ارتش ا
هاي عمومی به دلیل قرار داشـتن در بـین عمـوم افـراد               کتابخانه

نقـش بـسیار زیـادي در جـذب      ي عطفی،  جامعه، به عنوان نقطه   
افراد به مطالعه، پرکردن اوقات فراغت و رفع نیازهاي اطالعـاتی          
اقشار مختلف جامعه برعهـده دارد، لـذا الزم اسـت کتابـداران در       

یش با کیفیت باال، احـساس مـسئولیت   رابطه با انجام خدمات خو 
هـاي گونـاگون      ي کتابداري را به اجتماع با قابلیـت         کنند و حرفه  

خود نشان دهند، و با انجام وظایف خود به صورت متعهدانه افراد          
را جذب کتابخانه نمایند، براین مبنا، در صورت پایبنـد بـودن بـه            

خـویش  بهتري به وظـایف      7با تعهدکاري اي،    اصول اخالق حرفه  
در مقابــل همکــاران، ســازمان، و جامعــه اســتفاده کننــده عمــل 

  ).9،10(نمایند می
هر رشته پایبنـدي آن بـه اصـول          8اي بودن   یکی از شرایط حرفه   

 نهـــاد کتابــداران  ).4(اخالقــی مخــصوص آن حرفــه اســت    
اي   نیز نیازمنـد بـه اصـول اخـالق حرفـه           9عمومیهاي    کتابخانه

هـا و مالحظـات    یـان ارزش  هستنند تا در صورت بروز تعـارض م       
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلف به انتخـاب درسـت دسـت            

اي خـود، الزم اسـت از         کتابداران براي ایفاي نقش حرفـه     . بزنند
قواعد و ضوابط روشن پیـروي کننـد تـا دغدغـه پایمـال کـردن               

دلیل   ناخواسته حقوق و حیثیت دیگران و نیز هراس از تعرض بی          
هــا و توســعه نحــوه  مــشی تعیــین خــطو غیراخالقــی ایــشان در 

  ).11(رسانی خود نداشته باشند  خدمات
مطالعـات  هـا     در سـازمان  اي    با توجه بـه اهمیـت اخـالق حرفـه         

متعددي در داخل و خارج از کشور انجام شده است که مرور آنها             
 در. بر تدوین چهارچوب مفهومی تحقیق حاضر مؤثر بـوده اسـت         

کشاورزان در حفاظت از خاك اي  تحقیقی به بررسی اخالق حرفه  
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نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کـه در          . پرداخته شده است  
نگري، صیانتی،   مجموع عوامل حفاظتی، تولیدي، نیکداري، آینده     

ترین عوامل تبیـین کننـده اخـالق         پایداري و اخالق زمین عمده    
 در پژوهـشی ). 12(اند اي کشاورزان در حفاظت از خاك بوده    حرفه

کتابــداران  ت علمــی وأبررســی دیــدگاه اعــضاي هیــه دیگــر بــ
نـویس اصـول اخـالق     هاي دولتی کشور نسبت به پـیش    دانشگاه

 ارائـه   بـه منظـور   رسـانان ایـران      و اطـالع   10اي کتابـداران  حرفه
 مقایسه نظرات دو گروه      به چارچوبی براي تدوین نظامنامه نهایی    

نتایج ایـن    .ه شده است  از کتابداران هیات علمی و کارمند پرداخت      
 کــه بــین دیــدگاه اعــضاي هیــات علمــی و پــژوهش نــشان داد

اي تفـاوت معنـاداري     کتابداران دانشگاهی به اصول اخالق حرفه     
 همراه با بیان مشکالت عمـل        همچنین این پژوهش،   .وجود دارد 

 .)8(کـرد به اصول اخالقی، این اصول را مورد تایید آنها معرفـی            
پذیري  اي و مسئولیت   خالق حرفه به بررسی رابطه ا    اي نیز  مطالعه

نتایج این پژوهش  . داري پرداخته است    در صنعت هتل   11اجتماعی
پـذیري   بـا مـسئولیت   اي    حاکی از آن است که میان اخالق حرفه       

اجتماعی، مدیریت منـابع انـسانی و مـشارکت اجتمـاعی رابطـه             
به بررسی  در مطالعه دیگري که     ). 13(معنادار و مثبتی وجود دارد    

دانـشگاه علـوم پزشـکی      هـاي     توجه کتابـداران کتابخانـه    میزان  
اي بر اسـاس اصـول     اصفهان و دانشگاه اصفهان به اخالق حرفه      

 پرداخته شد، بـه ایـن     اي کتابداران دانشگاهی ایران      اخالق حرفه 
 که هرچند میزان توجه به هر کدام از اصول بـاالتر            سیدندنتیجه  

ي پیش گفت نبایـد از  ها از حد متوسط است، اما مدیران کتابخانه  
که در سـطح متوسـط و پـایین تـر           اي،    سایر اصول اخالق حرفه   

این امـر، ضـرورت آمـوزش مـداوم اخـالق           . هستند، غافل شوند  
 پژوهـشی در  . )6(طلبد حرفه اي براي کتابداران دانشگاهی را می      

ــوان  ــا عن ــه«ب ــداري و   جنب ــوم کتاب ــی عل ــول اخالق ــاي اص ه
اصـول   »ایاالت متحـده آمریکـا  التحصیالن    رسانی در فارغ   اطالع

 میـان دانـشجویان    دررسـانی  اي کتابداري و اطـالع   اخالق حرفه 
نتایج نـشان داد برخـورد      .  مورد بررسی قرار گرفت    التحصیلفارغ

کنندگان در بعد از مطالعه این اصول، با برخوردشان قبـل           شرکت
یکـی دیگـر از محققـان در        . )14(اسـت از مطالعه متفـاوت بـوده     

 بـراي متخصـصان     12رسـانی اخـالق اطـالع   «ا عنوان   بتحقیقی  
 اي کدهاي اخالقی مجامع حرفه»کتابداري در قرن بیست و یکم

را به روش تحلیل محتوا مـورد       کتابداري و اطالع رسانی آمریکا      
اي موضـوعات   نتایج او نـشان داد مجـامع حرفـه        . مطالعه قرارداد 

 را آزادي   رسـانی اي و اصلی در اخالق کتابـداري و اطـالع         هسته
و حـق    13فکر، دسترسی مساوي به اطالعات، تامین محرمـانگی       

در تحقیـق دیگـري بـه بررسـی         . )15(داننـد مالکیت فکري مـی   
اخالق حرفه اي در بین اعضاي هیئـت علمـی گـروه            هاي    مؤلفه

نتایج ایـن پـژوهش نـشان داد کـه       . مهندسی پرداخته شده است   
 دانشجو، امنیت روان    احترام به : عبارت است از  ها    مؤلفهمهمترین  

هاي    دانشجویان، پرهیز از شوخی    14دانشجو، حفظ حریم شخصی   
 نامناسب، پرهیز از استفاده از تسهیالت دانشگاه بـه منظـور رفـع       

محققین دیگري به بررسی میـزان   ). 16(نیازهاي شخصی و غیره   
در کاردرمـانی دانـشگاه علـوم       اي    رعایت کدهاي اخـالق حرفـه     

این محققین بـه ایـن نتیجـه دسـت          . ندپزشکی جهرم پرداخته ا   
یافتند که براي ارتقاء هـر چـه بهتـر مـدیران و سـایر کارکنـان                 

آمـوزش ضـمن خـدمت و تـدوین خطـی           هاي    دانشگاه با برنامه  
مورد نیاز توجـه الزم را در زمینـه رعایـت اخـالق در              هاي    مشی

  ).17(پرسنل درمانی به عمل آورنداي  عملکرد حرفه
هاي صورت گرفته در داخل و خارج از         هشبا مروري کلی بر پژو    

هاي کتابداري   برخی از انجمن  : توان چنین استنتاج کرد    کشور می 
نامه اخالقی مدون    هاست نظام  خارج از کشور به علت اینکه مدت      

هاي خود را در جهت مقایسه این        و مکتوب دارند، بیشتر پژوهش    
و  اند   قرار داده  ها با یکدیگر و میزان تشابه محتوایی آنها        نامه  نظام

 در عملکرد کتابداران و متخصـصان       ي اخالقی این کدها  تأثیر   یا
هـایی در جهـت       حرکـت  نیـز در ایـران     .انـد  کتابداري را سنجیده  

 پژوهش حاضر نیـز  .انجام گرفته است   اي شناساندن اخالق حرفه  
اختیار بـه  : تعهد، ج: کتابداران آشنایی، ب: بر آن است که آیا الف 

 را در حین انجام وظایف خـویش      اي    اخالق حرفه کاربست اصول   
دارا هستند؟ تا از این رهگذر بتوان با توجـه بـه میـزان آشـنایی،            

ها، نقاط ضعف و قـوت را        اد و به کاربست مفاهیم این مؤلفه      اعتق
 .شناسایی نموده و به مسئولین مربوطه گوشزد نمود

  
  روش 

ـ هـاي      از نـوع پـژوهش     پژوهش حاضر از نـوع کـاربردي و        س پ
جامعـه   .انجام گرفته اسـت    روش پیمایشی   به رویدادي است که  
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هـاي عمـومی اسـتان        کتابـداران کتابخانـه    تمـام    آماري تحقیق، 
. نـد ا ه نفر بـود 276 که در مجموع اند بوده 1391اصفهان در سال  

گیـري صـورت     نمونـه  يدلیل در دسترس بـودن جامعـه آمـار         به
 کـه   شـد نیی تعي سرشمارقی طر  از نمونه مورد مطالعه  نگرفت و   

شـناختی   جمعیتهاي    ویژگی.  پرسشنامه برگردانده شد   207تعداد  
. شامل جنس، سن، میزان تحـصیالت، سـابقه کـار بـوده اسـت             

 درصـد   65 درصد مـرد و      35جامعه مورد بررسی از نظر جنسیت       
 35تـا   25دهندگان بـین      درصد پاسخ  60از نظر سن    . اند زن بوده 

 تا 46 درصد پاسخ دهندگان 8 سال، 45 تا 36درصد بین30سال، 
 2از نظر میزان تحـصیالت،      . اند  سال بوده  56درصد  2 سال و    55

 درصـد  9دهنـدگان داراي مـدرك تحـصیلی دیـپلم،       درصد پاسخ 
دهنـدگان    درصـد پاسـخ    81دهندگان داراي مدرك کاردانی،    پاسخ

دهنـدگان داراي مـدرك       درصد پاسخ  6داراي مدرك کارشناسی،    
 درصــد 3/55نــشان داد هــا  یافتــه. انــد کارشناســی ارشــد بــوده

 درصـد   81 /6سـال،    5تـا   1دهندگان داراي سابقۀ کار بین       پاسخ
صـد   در 3/70سـال،   15-11 درصد بـین     6/63سال،  10 تا   6بین  
  . سال به باال سابقه کار داشتند16بین 

 بـوده اسـت،      محقـق سـاخته    ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه   
سمت آخـر آن مربـوط بـه        االت و قـ   ئوبخش اول پرسـشنامه سـ     

به منظـور تـدوین اقـالم       . مشخصات جمعیت شناختی بوده است    
 کـشور  4کتابـداري   هـاي     هاي اخالقی انجمـن     بیانیه پرسشنامه،

مطرح در حـوزه کتابـداري از جملـه انجمـن کتابـداران آمریکـا،               
 بررسی شد و مضامین مشترك بـین آنهـا          ، استرالیا وکره  انگلیس

 سوال پرسـشنامه داراي سـه قـسمت         هر. ه است استخراج گردید 
و میـزان تعهـد     قـسمت دوم      میـزان آشـنایی،    اولقسمت  . است

قسمت سوم امکان عمل او را در مـورد اصـل اخالقـی پرسـیده               
 سـؤال سـه قـسمت     18پرسش نامه شـامل     به این ترتیب    . است
براي تجزیه   .است   را تشکیل داده   گویه 54روي هم   شود که    می

از یک طرف، نمره میزان     از پرسشنامه   هاي حاصل    و تحلیل داده  
آشنایی، تعهد و امکان عمل کتابداران را به طور کلی، و از طرف             

ه برخورد بدون تبعیض با مراجعه کنند      از جمله؛    هایی لفهؤمدیگر،  
ــاي  ســوال( ــات ، )13 و 2، 1ه ــریم و اطالع ــظ ح  شخــصی حف

عـــدم اعمـــال  ، )4و 3هـــاي  ســـوال(ن کننـــدگا مراجعـــه
ــسور ــوال(سان ــاي س ــوي ، )15 و 6، 5 ه ــت معن ــق  مالکی و ح

هاي  هاي نهاد کتابخانه اي کتابداران کتابخانه هاي اخالق حرفه لفهؤ میزان آشنایی، تعهد و به کاربست م.1جدول 
  عمومی استان اصفهان

به کار بستن 
خالق اصول ا
 اي  حرفه

تعهد به اصول 
 اي  اخالق حرفه

آشنایی با 
اصول اخالق 

 اي حرفه

  ها مؤلفه

  هبرخورد بدون تبعیض با مراجعه کنند 3/21 3/6 7/28
  نکنندگا مراجعه شخصی حفظ حریم و اطالعات 2/36 8/18 1/35
  عدم اعمال سانسور 7/20 2/44 1/30
  لفؤو حق م مالکیت معنوي 4/57 3/45 5/50
  برخورد با همکاران 2/27 8/22 8/8
  اجتناب از عالیق شخصی 1/52 8/43 9/47
  تعالی حرفه و افزایش دانش 3/45 3/45 3/45
  دفاع از ارزش و اعتبار حرفه 2/37 1/45 2/36
  توجه به پایگاه اجتماعی کتابداري و انجمن 8/47 8/45 8/47

  
  و تعهد به اصول اخالق حرفه اي در مورد آشنایی tن  نتایج حاصل از آزمو.2جدول

 %95فاصله اطمینان 

  سطح پایین  سطح باال

  ها فرضیه آماره آزمون درجه آزادي سطح معناداري

  اي  آشنایی با اصول اخالق حرفه  -613/1  81  111/0  -3891/1  1452/0
  اي  تعهد به اصول اخالق حرفه  864/1  84  066/0  -0276/0  8512/0
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، ) 17و16،  8هـاي     سـوال  (برخورد بـا همکـاران    ،  )7سوال  (مولف
تعـالی حرفـه و افـزایش       ،  )9سـوال    (اجتناب از عالیق شخـصی    

) 18و11هاي    سوال(دفاع از ارزش و اعتبار حرفه     ،  )10سوال(دانش
 از ایـن    )12سـوال   (توجه به پایگاه اجتماعی کتابداري و انجمن      ،  

ه است، که میزان آشنایی و تعهد و بـه          استخراج گردید ال   سؤ 18
بعـد از همـاهنگی     ها    پرسشنامه. سنجیده شده است  ها  کاربست آن 

عمـومی اسـتان اصـفهان از طریـق         هاي    با رئیس اداره کتابخانه   
آنها بـه ایمیـل     هاي    کارتابل براي کتابداران فرستاده شد و پاسخ      

  .پژوهشگر فرستاده شد
رسشنامه پس از بررسی متـون مربـوط بـه    پ راي سنجش روایی  ب

کتابداري به طور  اي در طور عام و اخالق حرفه اي به اخالق حرفه
 نفر از اساتید نظرخواهی شد و پس از اعمال نظرها و      5خاص، از   

 نفر از مسئوالن مجرب 25پیشنهادهاي آنها جهت بررسی توسط 
ی هــاي عمــومی تکمیــل شــد و بــراي بررســی پایــای  کتابخانــه

 کتابـدار   30 بـین    جامعـه  قبل از توزیع بـین اعـضاي         سشنامه،پر
صورت تـصادفی انتخـاب شـدند، توزیـع          کتابخانه عمومی که به   

کـه ایـن    .  محاسبه شـد   86/0گردید و ضریب آلفاي کرونباخ آن       
  .بوده استدهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه  رقم نشان

در دو SPSS ي افـزار آمـار   دست آمده با کمـک نـرم   اطالعات به
بخش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی و تجزیـه و تحلیـل قـرار              

آماري مورد استفاده در پژوهش حاضـر؛       هاي    آزمون. ه است گرفت
دل معـا (آزمـون کروسـکال والـیس       هـا،     آزمون مقایسۀ میـانگین   

من ویتنی  -U  همچنین آزمون  و) طرفه آزمون آنالیز واریانس یک   
   .ه استبود)  دو نمونه مستقلt معادل آزمون(

  
  

  ها یافته
هـاي   در پژوهش حاضـر براسـاس سـواالت پرسـشنامه و بیانیـه            

مطرح در حوزه کتابـداري      کشور 4کتابداري  هاي    اخالقی انجمن 
ــیس  ــا، انگل ــداران آمریک ــه انجمــن کتاب ــرهازجمل ــترالیا وک  ، اس

شد که میزان آشنایی، تعهد و بـه کاربـست          هایی استخراج    لفهؤم
  . نمایش داده شده است 1در جدول ها  لفهؤاین م
 پاسخ به سـواالت پرسـشنامه      از آمده دست   به اطالعات به باتوجه

دهد در پاسخ بـه قـسمت اول سـوال            می  نشان 2چنانچه جدول   
 اصـول  آشـنایی بـا      عمومی هاي  کتابخانه کتابدارانآیا  «پژوهش  

 با توجه به سطح معنـاداري       »؟ دارند اي حرفه اخالق )يها  مؤلفه(
 در مـورد فرضـیه اول   ) t) 05/0>11/0 آزمـون    دسـت امـده از     به

اي   توان نتیجه گرفت که کتابداران بـا اصـول اخـالق حرفـه             می
مشخص  که بوده این این قسمت پژوهش     از هدف. آشنایی دارند 

 ایـن  آیـا  و دارنـد  آشـنایی  اي حرفه اخالق با کتابداران خود شود
 بـه  پاسـخ  در همچنـین    .کننـد   مـی  احـساس  خود در را ضرورت

 عمـومی  هـاي  کتابخانه کتابدارانآیا «ت دوم سوال پژوهش  قسم
 »داننـد؟ مـی  اي حرفه اخالق )يها  مؤلفه( اصول به متعهد را خود

دهد با توجه بـه سـطح معنـاداري بـه        می  نشان 2چنانچه جدول   
ــون   ــده از آزم ــورد فرضــیه دوم) t) 05/0>11/0دســت آم  در م

ـ  خود را    ومیعم هاي  کتابخانه کتابدارانتوان نتیجه گرفت     می ه ب
  .دانند می متعهد اخالقی اصول

هـاي    آیا کتابـداران کتابخانـه    « پژوهش سوم قسمت   به پاسخ در
) هـاي  مؤلفـه (اصـول  عمومی اسـتان اصـفهان  هاي  نهاد کتابخانه 

 را در حــین انجــام وظــایف خــویش بــه کــار اي  اخــالق حرفــه
دهد بـا توجـه بـه سـطح           می  نشان 3 چنانچه جدول    »گیرند؟ می

تـوان نتیجـه      مـی  )t) 05/0<0ي به دست امده از آزمون       معنادار

  اي   در مورد به کار بستن اصول اخالق حرفه t اصل از آزموننتایج ح. 3جدول 
  

 %95فاصله اطمینان 

سطح 
  باال

  سطح پایین
  ها  فرضیه آماره آزمون  درجه آزادي  سطح معناداري 

به کاربستن اصول   -710/18  78  0  -7645/6  -4634/5
  اي  اخالق حرفه
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 در حـین انجـام وظـایف        عمـومی  هاي  کتابخانه کتابدارانگرفت  
  .گیرند اي را به کار نمی خویش اصل اخالق حرفه

نـوع جنـسیت در آشـنایی، تعهـد و بـه             تـأثیر    به منظور بررسـی   
هـا نرمـال    که داده اي با توجه به این کاربستن اصول اخالق حرفه 

)  دو نمونه مستقل   tمعادل آزمون   (من یتنی   -U نبودند، از آزمون  
  نتـایج حاصـل از آزمـون نـشان    4استفاده شد، بر اساس جـدول     

 )0<05/0(دهد با توجه به سطح معنـاداري بـه دسـت آمـده               می
توان نتیجه گرفت که نوع جنـسیت در آشـنایی، تعهـد و بـه                می

  . تأثیري نداردکتابدار نزد دراي  کاربستن اصول اخالق حرفه
 اصول کاربستن  و به تعهدشناخت،سن در  تأثیر به منظور بررسی

هـا نرمـال       با توجه به این که داده      کتابدار نزد در اي حرفه اخالق
آنـالیز واریـانس      آزمونمعادل  (نبودند از آزمون کروسکال والیس      

 نتـایج حاصـل از ایـن      5استفاده شـد، طبـق جـدول        ) یک طرفه 
بزرگتر (دست آمده    د با توجه به سطح معناداري به      آزمون نشان دا  

توان نتیجه گرفت که سن در آشـنایی، تعهـد و بـه               می )05/0از  
  .اي تاثیري ندارد کاربستن اصول اخالق حرفه

 کاربستن  و به   تعهد شناخت، در   کاره  سابق تأثیر   به منظور بررسی  
اصل  ح نتایج6طبق جدول   ،کتابدار نزد در اي حرفه اخالق اصول

( طح معناداري  کروسکال والیس نشان داد با توجه به س        از آزمون 
دست آمده، سابقه کـار در میـزان آشـنایی و          به) 05/0کوچکتر از   

 039/0به ترتیب (اي موثر است  تعهد افراد به اصول اخالق حرفه  
) 942/0(در صورتی که سطح معناداري به دسـت امـده         ) 009/0و

هد که سابقه کار در به کاربـستن    د  می در مورد به کاربستن نشان    
 نـشان هـا     میـانگین رتبـه   . تـاثیري نـدارد   اي    اصول اخالق حرفه  

 سال دارند نسبت به دیگـران  5-1دهد، کسانی که سابقه کار       می
  .)8و 7جدول (بیشتري دارند آشنایی و تعهد

  
آشنایی با اصول اخالق هاي   میانگین رتبه.7جدول 

  کتابداراناي  حرفه
  میانگین رتبه  قه کارساب  فرضیه ها

1 -5  91/52  
5 -10  62/35  
10-15  19/51  

  
  آشنایی با اصول اخالق حرفه اي

  75/42  سال به باال15

  منظور بررسی  به ) دو نمونه مستقلtمعادل آزمون (من یتنی -U نتایج آزمون .4جدول 
  اي ثیر جنسیت در آشنایی، تعهد و به کاربستن اصول اخالق حرفهأت

  سطح معناداري  آماره آزمون  فرضیه ها
  /.368  000/578  اي آشنایی با اصول اخالق حرفه
  /.743  500/716  اي تعهد به اصول اخالق حرفه

  /.475  500/593  اي به کاربستن اصول اخالق حرفه
  

  ) آنالیز واریانس یک طرفه  آزمونمعادل ( نتایج آزمون کروسکال والیس .5جدول 
  اي حرفه اخالق اصول ستنکارب  و به تعهد،آشناییسن در  تأثیر به منظور بررسی

  

  سطح معناداري  درجه آزادي  آماره آزمون  ها فرضیه
  /.322  2  268/2  اي آشنایی با اصول اخالق حرفه
 /.130 2 075/4  اي تعهد به اصول اخالق حرفه

 /.465  2 532/1  اي به کاربستن اصول اخالق حرفه

  
به منظور بررسی )  واریانس یک طرفهآنالیز  آزمونمعادل ( نتایج آزمون کروسکال والیس .6جدول 

  اي حرفه اخالق اصول کاربستن  و به تعهد،آشناییبقه کار در تأثیر سا
  

  سطح معناداري  درجه آزادي  آماره آزمون  فرضیه ها
  /.039  3  346/8  اي حرفه اخالق اصولآشنایی با 
 /.009 -3 666/11  اي حرفه اخالق اصولتعهد به 

 /.942  3 /.389  اي رفهح اخالق اصولبه کاربستن 
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اي  تعهد به اصول اخالق حرفههاي   میانگین رتبه.8جدول 
 کتابداران

  میانگین رتبه  سابقه کار  فرضیه ها
1-5  88/55  
5-10  34/39  
10-15  06/51  

  
تعهد به اصول اخالق 

  اي حرفه
  70/18  سال به باال15

  
 شـناخت،  در   اي  حرفـه  تحـصیالت میزان   تأثیر   به منظور بررسی  

 با توجه   کتابدار نزد در اي حرفه اخالق اصول کاربستن  و به  تعهد
هـا نرمـال نبودنـد از آزمـون کروسـکال والـیس               به این که داده   

 طبـق  اسـتفاده شـد،  )  آنالیز واریـانس یـک طرفـه    آزمونمعادل  (
 کروسکال والـیس نـشان داد بـا          حاصل از آزمون    نتایج 9جدول  

سطح معناداري به دسـت     (دست آمده    توجه به سطح معناداري به    
توان نتیجه گرفت سطح تحـصیالت        می )05/0آمده بزرگ تر از     

اي تـاثیري     در آشنایی، تعهد و به کاربستن اصول اخـالق حرفـه          
  . ندارد

  
  بحث

تابـداران بـا مفـاهیم اخـالق حرفـه اي           کنتایج مطالعه نشان داد     
همچنـین  . گیرنـد  آشنایی، تعهد دارند ولی آنها را کمتر به کار می         

 بـه  )آشنایی، تعهد و به کاربست     (باالترین درصد نتایج نشان داد،    
و حـق مولـف و        مالکیـت معنـوي    مؤلفـه دست آمده مربوط بـه      

 مؤلفـه مربـوط بـه      )آشنایی، تعهد و به کاربـست      (کمترین درصد 
  . ه استبرخورد بدون تبعیض با مراجعه کنند

که عواملی مانند احتـرام     نشان داد   محققین دیگري نیز  هاي    یافته
به حقوق مراجعان درمورد محرمانه بودن اطالعات آنهـا، امکـان           
دسترسی برابر و رایگان به اطالعات، احتـرام بـه حـق مولـف و               

هـاي   تالش دررعایت آن، تالش در تشخیص و انجام مـسئولیت         

ـ           اي،    حرفه  ۀکمک به افزایش وجهـه اجتمـاعی کتابـداري بـا ارائ
تـأمین   تـالش در  خدمات مناسب، شناسایی نیازهاي مراجعـان و    

اي مورد توجـه قـرار       ترین عناصر اخالق حرفه    به عنوان مهم  ها  آن
انـــد کـــه تاحـــدودي بـــا پـــژوهش حاضـــر منطبـــق  گرفتـــه

  ).20،19،18(است
عمـومی و   هـاي     ن کتابخانـه  نشان داد که مدیرا   مطالعه دیگري،   

دانــشگاهی ایــاالت متحــده توجــه خاصــی بــه محرمانــه بــودن 
اطالعات مراجعان و نیز دسترسی آسان به اطالعات دارنـد و بـه        

پایبند هستند و به کتابداران در این زمینـه          ALAقوانین اخالقی   
هاي  مؤلفهنیز که    دهند که در پژوهش حاضر     تذکرات الزم را می   

هـاي کتابـداري      س منـشورهاي اخالقـی انجمـن      اخالقی بر اسا  
کشورهاي مطرحی ازجمله آمریکا گردآوري شده است، در خیلـی      

  . )21(ها با پژوهش حاضر همخوانی دارد مؤلفهاز 
 که خدمات به مـشتریان،   همچنین محققین دیگري، بیان داشتند    

هـا بـه عنـوان        کیفیت دسترسی، آزادي فکر و حفاظت از پیشینه       
رسانی مطـرح    اي کتابداري و اطالع    ق حرفه ال اخ ترین اصول   مهم
  . )22(باشند که تا حدودي با پژوهش حاضر همخوانی دارد می

ــز   ــري نی ــق دیگ ــه  تحقی ــشان داد ک ــداران  47 ن ــد کتاب  درص
هـاي موجـود آشـنایی     هاي عمومی شهر تهران با معیـار     کتابخانه
 67اي و      درصد مایل به داشتن منشور اخالق حرفـه        67ندارند و   

 70هاي ضمن خـدمت هـستند و        صد مایل به گذراندن کالس    در
اي   درصد کتابداران نسبت به ضرورت آشـنایی بـا اخـالق حرفـه            

درصــد کتابــداران مطالعــه متــون 70 انــد و احــساس نیــاز کــرده
تخصصی کتابداري در طـول دوران خـدمت را بـراي کتابـداران             

هـاي ایـن پـژوهش        اند که تا حـدودي بـا یافتـه          ضروري دانسته 
  .)23(خوانی داردهم

داد که در ایران کتابداران توجه زیادي به اصول    نشاناي،    مطالعه

به منظور بررسی تأثیر )  آنالیز واریانس یک طرفه آزمونمعادل ( نتایج آزمون کروسکال والیس .9جدول 
  اي حرفه اخالق اصول کاربستن  و به تعهد، در آشناییاي حرفه تحصیالتمیزان 

  
  سطح معناداري  درجه آزادي  آماره آزمون  ها فرضیه

  /.970  3  /.242  اي حرفه قاخال اصولآشنایی با 
 /.060 3 390/7  اي حرفه اخالق اصولتعهد به 

 /.162  3 060/5  اي حرفه اخالق اصولبه کاربستن 
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تر به این موضوع      کم اي ندارند و در انتشارات علمی       اخالق حرفه 
یکی دیگر . )24(اند، که با پژوهش حاضر هم خوانی ندارد      پرداخته

هاي اخالقی مهم به ترتیب شامل     نشان داد که ارزش    از محققان 
ه خدمات به کاربران، دسترسی یکسان همـه بـه اطالعـات و      ئارا

تالش در جهت ارتقاي سطح سواد اطالعات مـی باشـد کـه بـا               
 تحقیقـی دیگـري     .)25(پژوهش حاضر تا حدودي همخوانی دارد     

دانشگاه اصفهان و هاي   نشان داد که کتابداران کتابخانه همچنین
رتباط مثبت  هایی چون، برقراري ا    مؤلفهعلوم پزشکی اصفهان به     

با همکاران در داخل و خارج از سازمان، رفتار مناسب و تـوام بـا               
هـاي   احترام بـا همـه مراجعـان، تـالش در شناسـایی مـسئولیت         

پذیري اجتماعی به    مسئولیت پرورش روحیه   اي،    اجتماعی و حرفه  
کنندگان و نیازمندان و احترام به حقـوق مراجعـان درمـورد              تولید

 مربوط به آنها بیشترین میـزان توجـه را        محرمانه بودن اطالعات  
از ). 8(ژوهش حاضر همخـوانی دارد      نشان دادند که تاحدودي با پ     

آوري پرسش   تحقیق حاضر، جمع  هاي    ترین محدودیت  جمله مهم 
استان اصفهان بوده   هاي    به دلیل پراکنده بودن شهرستان    ها    نامه
هـاي    گردآوري داده ها،    در صورت پراکنده نبودن شهرستان    . است

  .گرفت  میپژوهش با سرعت عمل زیادتري صورت
آشنایی و تعهد و اختیار      هاي پژوهش و براي بهبود     براساس یافته 

نهـاد   لیناخالقـی، بـه مـسئو      عمل همه کتابداران با این اصـول      
  :گردد هایی ارائه می ، پیشنهادعمومیهاي  کتابخانه

ن کارکنــان ســتاد و مــدیراهـاي آموزشــی کــه بـراي    در دوره. 1
آمـوزش اختیـار بـه کاربـست        شـود، بـه      برگـزار مـی   ها    کتابخانه

 . پرداخته شوددر حین انجام کاراي  اخالق حرفههاي  مؤلفه

از طریــق مــدیریت اخالقــی، ایــن اعتمــادآفرینی و فرهنــگ . 2
 .در سازمان ایجاد، نهادینه و اجرا شود 15اخالقی

ایی براساس اصول اخالقی مذکور، منشور اخالقی بـراي آشـن         . 3
 .کتابداران فراهم شود

بـا  در رابطـه   کتابـداران  باالبردن اختیار به کارگیري  به منظور . 4
هاي دشوار از    تمام این اصول و جزئیات آن مخصوصا در موقعیت        

جمله برخورد برابر، همکاري کتابداران، ارتقـاي دانـش و حرفـه،            
؛ همچنــین اي هــاي آموزشــی بــا عنــوان اخــالق حرفــه کارگــاه
ي ضمن خدمت به وسیله کتابداران مجربی که سـابقه          ها  آموزش

 . برگزار شوددارند،پژوهش در زمینه مدیریت و اخالق حرفه اي 

عملکرد اخالقی را نیز به عنوان       ،در ارزیابی عملکرد کتابداران   . 5
 .یکی از ابعاد لحاظ شود

  
  گیري نتیجه

عمومی اسـتان اصـفهان     هاي    در مجموع کتابداران نهاد کتابخانه    
شـنایی و تعهـد خـوبی     از آ اي،    اخالق حرفـه  هاي    مؤلفهر بیشتر   د

اند، ولـی در رابطـه بـا، بـه کاربـست آن دسـته از                 برخوردار بوده 
هایی که آنها را در حـین انجـام وظـایف خـویش بـه کـار                  مؤلفه
هـایی سـرزده از طـرف مقامـات          و بازرسی ها    گیرند، آموزش  نمی

هـا    انسانی در سازمان   زمانی نیروي  ؛ زیرا باشد  می ذیربط ضروري 
آشـنایی داشـته و در بـاطن خـویش بـه آن             ها  مفاهیمی که با آن   

کـارگیري آن مفهـوم      گیرند که اختیار به     می کار را به  اعتقاد دارند 
تـوان در قالـب چـارچوبی         مـی  بنـابراین . ممکن باشـد   آنها   براي

کارگیري این اصول در حـین انجـام وظـایف           مشخص، اختیار به  
کننـدگان، همکـار و مقامـات بـاالتر را،           مراجعـه خویش در برابر    

به انجام خـدمات بـا       توانند میبراین مبنا، کتابداران    . فراهم نمود 
کنندگان بپردازند، تا در رقابت با تحوالت  کیفیت در مقابل مراجعه

در حال حاضر، آمـادگی الزم      ها    اوري سازمان سریع محیطی و فنّ   
 تـأثیر   تـرین   ند، زیرا مهم  براي بقاي سازمان خویش را داشته باش      

کارگیري این اصول در درجـه اول بـه وسـیله مـدیران و بعـد                 به
کتابداران، تسهیل ارتباطات، جریان بهتـر اطالعـات، و درنتیجـه           
اشتراك دانش و باالرفتن ابتکار در بین کتابداران است، و نتیجه            

سازي و آموزش اصول اخالقـی، چیـزي جـز بـاالرفتن             این پیاده 
مات، ایجاد خالقیت، محـیط دوسـتانه، بقـا و پویـایی            کیفیت خد 

  .سازمان نخواهد بود
  

  اخالقیهاي  مالحظه
در این پژوهش با معرفی منـابع مـورد اسـتفاده، اصـل اخالقـی               

لفین آثـار محتـرم     داري علمی رعایـت و حـق معنـوي مـؤ            امانت
شمرده شده است و سایر اصول اخالق علمی همچون رازداري و           

   .رعایت شده استرضایت آگاهانه، 
  
  
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
94

.1
0.

4.
9.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             8 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1394.10.4.9.6
http://ethicsjournal.ir/article-1-180-fa.html


 1394، 4 دهم، شماره صلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سالف
  

 83

  سپاسگزاري

هاي عمومی  از همه کتابداران و مسئوالن اداره کل کتابخانه
استان اصفهان که در این پژوهش محقق را یاري رساندند، 

  .شود  میسپاسگزاري
  

  نامه واژه
  Ethics.1  اخالق

 Professional Ethics .2  اي اخالق حرفه

3. Professional Ethics Principles 
  اي ل اخالق حرفهاصو

 Code of Ethics .4  منشور اخالقی

 Librarians .5  کتابداران

 Library Associations .6  کتابداريهاي  انجمن

 Job Commitment .7  تعهد کاري

 Professionalism .8  بودناي  حرفه

9. The Public Libraries Institution 
  عمومیهاي  نهاد کتابخانه

10. Librarians Professional Ethics 
  کتابداراناي  اخالق حرفه

 Social Responsibility .11  مسئولیت پذیري اجتماعی 
 Information Ethics .12   اطالع رسانیاخالق
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