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 بررسی اخالق حرفه ای در کتابداران دانشگاهی استان

 مازندران

 1مهناز محسنی

 2سعید غفاری

 چکیده

ای در کتابداران دانشگاهی هدف از پژوهش حاضر بررسی اخالق حرفه 

است. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی  مازندراناستان 

های نفر از کارکنان کتابخانه 031است.  کل جامعه آماری این  پژوهش 

می باشد که به کار کتابداری مشغول  مازندراندانشگاهی استان 

هستند. در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد 

مؤلفه  6استفاده شد که شامل « انشگاهی ای کتابداران داخالق حرفه» 

ایی استکه روا« اصول اخالقی  کتابداران دانشگاهی ایران» براساس 

آنها از نوع محتوایی و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای 

ها از برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری داده 79/1کرونباخ 

ی مستقل به کمک نرم tپیرسون و ای  و همبستگی ی یک نمونهtآزمون های 

 استفاده شده است.  SPSSافزار 

،  33/3ای با میانگین نتایج بدست آمده نشان داد میزان اخالق حرفه 

 است.باالتر از حد انتظار  مازندراندر کتابداران دانشگاهی استان 

همچنین با توجه به تخصص شغلی )کتابدار، غیرکتابدار( در متغیر 

اخالق حرفه ای بین کتابداران تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین 

ای تفاوت با توجه به سن ، سابقه خدمت و جنسیت در متغیر اخالق حرفه

 معنی داری مشاهده نشد.

 ،های دانشگاهی ای، کتابداران، کتابخانه: اخالق حرفهکلمات کلیدی

  مازندراناستان 

 

 بیان مساله و  مقدمه 

عوامل مهم سالمت جامعه، اخالق می باشد که در گذشته نتایج مالی، از 

. ولی امروزه برای داشتن یک سازمان از دالیل مهم آن محسوب می شد

خوب اخالقیات و کیفیت کاری و رضایت کاری در حال افزایش هستند، با 

شود. استاندارد در سازمان تعهد سازمانی نیز اجرا میپیشرفت همکاری 

رفتار خوب باعث قدردانی و تحسین و عالقه در فعالیتهای مسؤولیتی و 

 نیروی تقویتی برای ضمانت ادامه دادن در سازمان می باشد .

در حرفه کتابداری، قوانین و اصول معموال بر اعمالی اشاره می کند 

باشد. کتابداران و ای میهای حرفهلزامکه در جهت اهداف، مقاصد و ا

ای خود در جامعه مسؤولیت اطالع رسانان در زمینه انجام وظایف حرفه

های اخالقی خاصی دارند تا آزادی افراد بر اثر فشارهای محیط خدشه 

 دار نشود و امکان همزیستی همه با تبادل درست اطالعات فراهم آید.

                                                           
 دانشگاه پیام نورعضو هیات علمی  -1
 دانشگاه پیام نوراستادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی -2
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خود را دارد که برگرفته از  هر حرفه رفتار و تعهدات مربوط به

ای نیز بر حسب دانش و آگاهی وسیع اساسنامه آن حرفه است. اخالق حرفه

کوشد به شود و میو یک نمونه ایده آل از خدمت به جامعه تعریف می

ای را مسؤولیت مسائل اخالقی حرفه های گوناگون پاسخ دهد. اخالق حرفه

مل همه ابعاد سازمان و های اخالقی سازمان تعریف می کنند که شا

اخالقیات شغلی می باشد و بر اصل "حق مردم " استوار است و اعتقاد 

ای را اخالق حرفه (0777)0کرردارد"محیط حق دارد و سازمان وظیفه ". 

همان حقوق انسانی تعریف می کند که این تعریف بسیار رایج و فراگیر 

 .(0371)کاظم پور ، اشرفی ریزی و طاهری، است .

مطالعه حاضر در بین کتابداران دانشگاهی انجام می شود که به نظر 

می رسد به علت داشتن مراجعه کننده بایستی اصول اخالقی را رعایت 

کنند و مراجعه کننده را با راهنمایی های خود در جهت درست سوق 

 .دهند

 

ای در کتابداری یک تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که اخالق حرفه

ای کتابداران محسوب می شود که می ل بسیار مهم در زندگی حرفهعام

ای در هر شغل الزم و داشتن اخالق حرفهوری را افزایش دهد.تواند بهره

باشد چرا که ضروری است و در کتابداری نیز الزم و مورد نیاز می

کتابداران بخصوص در دانشگاه می توانند الگوی رفتاری خوبی برای 

پژوهشگران باشند و کارها را بدون هیچ تأخیری انجام دانشجویان و 

داده و برای جوابگویی به مراجعه کنندگان با روی باز برخورد کنند. 

ای برای کتابداران در هر کشوری تا حدودی متفاوت اصول اخالق حرفه

باشد. اما شباهتهای زیادی مثل مسؤولیت در مقابل مراجعه کننده، می

معه و مسؤولیت در مقابل همکار و.... در همه مسؤولیت در مقابل جا

ای اصول دیده می شود. ولی امروزه در ایران رعایت اصول اخالق حرفه

در کتابداران به عنوان بحثی جدید مطرح شده است. در پژوهش حاضر ما 

 ای در کتابداران دانشگاهیقصد داریم میزان رعایت ابعاد اخالق حرفه

 را بررسی کنیم .

ای در جامعه آماری با توجه به نامشخص بودن میزان اخالق حرفه

، و انجام نشدن هیچگونه پژوهشی مازندرانکتابداران دانشگاهی استان 

در این مورد، بر آن شدیم تا با بررسی میزان تعهد و اخالق حرفه ای، 

 رابطه ی آن را در جامعه آماری مذکور، بدست آوریم.

 ای تعریف اخالق حرفه

 

ای در حقیقت یک فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن محقق اخالق حرفه

هایی را، چه موقع، باید کردن این امر است که در سازمان چه ارزش

حفظ و اشاعه نمود و نسبت به آن پای بند بود.)سرمدی، شالباف، 

0331.) 

ای، رفتار ارتباطی سازمان با محیط براساس حقوق، تعهدات اخالق حرفه

ای به ما می گوید که یک سازمان همانند یک وظایف است. اخالق حرفهو 

فرد تعهدات اخالقی دارد، همان گونه که یک فرد اخالقًا متعهد است 

گویند ای میدروغ نگوید، وفادار باشد و حسد نکند. در اخالق حرفه

سازمان هم تعهدات اخالقی دارد و باید به اصول آن پایبند باشد.)تاج 

 (.0371، صدری فر و موسوی، الدینی

ای؛ به مجموعه در دایرةالمعارف کتابداری و اطالع رسانی اخالق حرفه

ای از کنش ها و واکنش های اخالقی پذیرفته شده که از سوی سازمان ها 

                                                           
1. Carr 
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ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن یا مجامع حرفه

ای فراهم آورد اخالق حرفه ایرا برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه

ای از احکام ارزشی، تکالیف گویند. این اخالق در برگیرنده مجموعه

 (.0330رفتار و سلوک، و دستورهایی برای اجرای آنهاست .)حری ، 

 چنین تعریف شده است : ، اخالق حرفه 0در فرهنگ فلسفی کمبریج

ا در بر می یک یا چند مورد از موارد زیر ر« اخالق حرفه ای» واژه 

 گیرد:

ارزش های اخالقی قابل قبولی که باید کار صاحبان حرفه را  -0

 اداره کند؛

ارزش های اخالقی که در واقع، گروهی از صاحبان حرفه را هدایت  -2

 کند؛
ای در معانی و مفاهیم گذشته ، شامل بررسی مطالعه اخالق حرفه -3

رای های مطلوب بهای هنجاری )ازدیدگاه فلسفی( در زمینه ارزش

صاحبان حرفه و یا مطالعات توصیفی)از لحاظ علمی( رفتارها و 

ای شامل اصول های حرفهباورهای واقعی گروهی از صاحبان حرفه. ارزش

حقوقی و تعهدات و الزاماتی، مانند فضایل و ایده آل های اخالقی 

 شخصی می شود.
 ای را چنین تعریف می کند :، اخالق حرفه 2دایرة المعارف روتلج

ای، بخش ها و قسمت های مشابهی به چشم می خورد ، اگر در اخالق حرفه

چه این عقیده که باید قوانین اخالقی خاصی، ویژه حرفه های مشخص 

نامه وجود داشته باشد، اما از زمان های قدیم ، وقتی که سوگند

بقراط برای پزشکان نیاز شد، متداول بوده است. بسیاری از گروه های 

رن( از جمله مهندسین، پرستاران و وکال، قوانین رسمی را امروزی )مد

با وضع استانداردهای اخالق حرفه خودشان، تصویب کرده اند.)انجمن 

 (.0339کتابداری و اطالع رسانی ایران، 

 

 تاریخچه 

ای به سوگند نامه پزشکی اولین قانون تدوین شده در زمینه اخالق حرفه

ردد، که در آن وظایف و مسؤولیتهای بقراط در یونان باستان باز می گ

 (0337اخالقی پزشکان مشخص شده بود.)صدری فرد، طاهری،

حرفه کتابداری و اطالع رسانی اندکی دیر به عرضه قوانین و رفتارهای 

اخالقی وارد شد. قواعد اخالقی نخستین بار در قرن نوزدهم توسط مری 

ح شد که گفت " ، مطر4، مدیر دانشکدة کتابداری مؤسسة پرات3پالمر

پزشکان، حقوقدانان، روحانیون، استادان دانشگاه، و افسران ارتش و 

نیروی دریایی دارای مقرراتی با این پیش فرض هستند که درستکارند و 

مایلند چنین بمانند. کتابداران و مربیان نیز باید قوانین اخالقی 

 خود را وضع کنند".

های مکرر در نشریات و مجامع انجمن کتابداران آمریکا، علی رغم بحث 

ای را تدوین نکرد. سال های قواعد اخالق حرفه 0733حرفه ای، تا سال 

متعاقب آن نیز جنگ فراگیر شد و سپس مک کارتیسم حکمفرما گردید. 

این امر افکار عمومی را بر محور آزادی هوشمندانه متمرکز ساخت. 

" الیحه قانونی  در 0737قواعد اخالقی کتابداران آن دوره در سال 

                                                           
2.The Cambridge Dictionary of Philosophy 

1-Routledge Encyclopedia of Philosophy 

2-.Mary W. Plummer 

3.Pratt Institute 
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در "بیانیه آزادی خواندن  0793و نیز در سال  0حقوق کتابخانه ها "

 توسط انجمن کتابداران آمریکا منعکس گردید. 2"

صاحب نظران کتابداری آمریکا، مجموعه قواعدی مقدماتی  0731در سال 

فراهم آوردند که درونمایه آن را سه موضوع اصول اخالقی در پژوهش، 

ی در تدریس اطالع رسانی، و اصول اخالقی در کار اطالع رسانی اصول اخالق

تشکیل می داد. در موضوع اخالق در پژوهش ، مباحثی نظیر نادرستی 

های اطالع رسانی، اعتباربخشی نابجا به سرقت اندیشه در پژوهش

های ممنوع التحقیق مطرح شده است؛ در مسئله همکاران آشنا، و زمینه

مشکل تدریس سوگرفته و روش تدریس با تکیه بر اخالق در تدریس به 

مسائل ویژه پرداخته اند؛ و در باب اخالق در کار اطالع رسانی، از 

مطالبی چون استفاده یا سوءاستفاده از تسهیالت کار جهت مقاصد شخصی، 

ها و اطالعات بنا به لزوم محرمانه ماندن اطالعات، پاالیش نتایج داده

جیان اطالع رسانی و فروشندگان اطالعات مقاصد خاص، مشکالت میان

پیوسته، و پیامدهای سوءاستفاده سیاسی از اطالعات به منزله منشاء 

 قدرت سخن رفته است.

در انگلیس، توجه حرفة کتابداری به این موضوع ها منجر به انتشار 

دربارة سانسور شد.  0713بیانیة انجمن کتابداران انگلیس در سال 

اعتقاد »با عنوان  3از نوشتة داگالس فاسکت این سند یک سال پس

« کتابدار: نه جهت گیری سیاسی، نه جانبداری دینی، نه تحکم اخالقی
( که اغلب از آن نقل قول می شود ظاهر شد. مقولة سانسور به 0712)4

ای بسیار نزدیک است؛ همان گونه که به آزادی موضوع های اخالق حرفه

به همین سبب بوده است که انجمن  اطالعات نیز وابسته است. شاید

هایی را مأمور بررسی هر کتابداران انگلیس برای دورة کوتاهی گروه

سه موضوع کرد. نتیجه آن شد که، پس از بحث و مشاورة بسیار، انجمن 

تصویب کرد.  0733ای را در سال کتابداران انگلیس قواعد اخالق حرفه

 (.0330)حری، 

 

 ای در کتابداران واطالع رساناناخالق حرفه اهمیت و ضرورت تدوین اصول

، در « اهمیت اصول اخالقی»رابین ، به بیان چهار دلیل عمده 

 کتابداری و اطالع رسانی پرداخته است:

 اصول اخالقی، ارزش های زیربنایی حرفه را نمایندگی می کنند ؛ -0
برای آموزش ارزش های زیر بنایی حرفه به کتابداران جدید مفید  -2

 هستند؛
ای دیگر و خواندن و بازخوانی آنها و گوش دادن به مباحث حرفه -3

به کارگیری مواد قانونی یک اصل اخالقی ،شبیه سازی ارزش های 

 ای را ارتقاء می بخشد.مهم حرفه
هنگامی که مسائل اخالقی پیچیده ای رخ می دهند و مالحظات اخالقی  -3

ای می همهم ممکن است نادیده انگاشته شوند، اصول اخالق حرف

تواند به عنوان یک راهنمای تصمیم گیری و تلنگری برای وجدان 

 (.0339شخص باشد.)انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران ، 
رعایت اخالق و پایبندی به مسائل اخالقی، نه تنها در نجات فرد، بلکه 

در نجات جامعه نیز سهم مؤثری ایفا می کند؛ زیرا انسان اعم از 

امعه زندگی کند و یا به دور از جامعه و اجتماع به اینکه در یک ج

در رشته و حرفه، کتابداری و اطالع سر ببرد، نیازمند اخالق است. 

                                                           
4.Library Bill of Rights 

5.Freedom to Read Statement 
6.Douglas  Foskett 

7.Creed of the Librarian No Politics, No Religion, No Morals 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

5 
 

رسانی ، تالش هایی برای مشخص کردن اصول اخالقی به عمل آمده است. 

برشمردن اصول اخالقی و رعایت آن ها در امور پژوهش، تدریس و کار 

 های برداشته شده در این زمینه است.اطالع رسانی نخستین گام 

ای برای مشاغل حساس در عصر کنونی رو به تدوین اصول اخالقی حرفه

افزایش است. امروزه، مشاغلی نظیر مهندسی، پزشکی، روزنامه نگاری، 

های رفتاری خاص خود هستند. در مدیریت و روانشناسی دارای آیین نامه

عنوان یک حرفه مانند سایر  این میان، کتابداری و اطالع رسانی به

است گرچه این ضرورت، «ایاصول اخالق حرفه»حرفه ها، نیازمند داشتن 

در بعضی از کشورها که خاستگاه کتابداری هستند از دیرباز مورد 

توجه بوده، ولی در کشور ما در چند سال اخیر تالش خاصی برای 

خانه ها . و افرادی که در کتابعملیاتی کردن آن صورت گرفته است

مشغول کار می شوند، بایستی در بدو استخدام، عمل به منشور اخالقی 

را متعهد شده و برای رعایت آنها سوگند یاد کنند. در صورتی که 

منشور در کتابخانه ها اجرا شود، آنگاه می توان متخلفان را از 

شمول کارکنان دیگر جدا کرد و عامالن اصول اخالقی را مورد تقدیر و 

 (.0337قرار داد.)صدری فرد، طاهری ،تشکر 

ای را نسبت به اطالعات اصول اخالقی کتابداری نوع رفتار یک فرد حرفه

و مواد کتابخانه ای تشریح، و تالش می کند تا رابطه بین افراد 

ای و متخصص با یکدیگر ای و استفاده کنندگان، رابطه افراد حرفهحرفه

ای را تعیین کند.)زندیان،  و نیز رابطه آنها با مواد کتابخانه

 (.0339لطیفی و صیامیان،

ای نیست که از یک نظام اخالقی بی نیاز باشد، اما چنین هیچ حرفه

امری در حرفة خدمت مداری چون کتابداری و اطالع رسانی نمودی مضاعف 

دارد. حرفه کتابداری و اطالع رسانی اندکی دیر به عرصه قوانین و 

د، چرا که زودتر از این امکان طرح این رفتارهای اخالقی وارد ش

ای مفهومی موضوع در دنیای کتابداری وجود نداشت، زیرا اخالق حرفه

ای یک رشته است و رشته کتابداری در دو کامالً وابسته به شرایط حرفه

ای دهه پایانی قرن نوزدهم نخستین گامها را برای نیل به شرایط حرفه

جه به اخالق در این حرفه عبارت اند شدن برداشته است .ضرورتهای تو

 از :

 توجه به اخالق پیش شرط پذیرش کتابداری به عنوان حرفه است،  -0
 ای انسان مدار است ، کتابداری حرفه -2
 ای خدمت محور است،کتابداری حرفه -3
 رسیدن به کارکرد تعادلی کتابخانه در گرو توجه به اخالق است،  -3
 اخالق است،وری و موفقیت حرفه در گرو بهره -5

 معنویت سازمانی نیز در گرو تعالی اخالق سازمان است. -6
برخورداری سازمان از مسؤولیت اخالقی و اجتماعی امری انکار ناپذیر 

ها و مراکز اطالع رسانی در قالب یک است، بنابراین خود کتابخانه

نهاد و سازمان، به دلیل اهداف سازمانی مسؤولیت دارند و مانند 

اند. کتابداران و متخصصان اطالع رسانی اوالً، ازخواستاشخاص قابل ب

صرف نظر از شغل و شرایط مربوط به محیط زندگی شغلی، مسؤولیتهای 

اخالقی دارند و رفتار آنها یا اخالقی و مبتنی بر فضیلت است یا نه 

شخصی است(. ثانیًا، آنها در محیط کار و در ارتباط –)این اخالق فردی 

سؤولیت اخالقی معینی دارند؛ اگر چه تمام با شغل خود نیز م

مسؤولیتهای کتابخانه را منابع انسانی انجام می دهند، اما 

کتابخانه فراتر از افراد، در قبال افراد و محیط دارای مسؤولیت 

است. ثالثًا، آنها تعهدات و مسؤولیتهای اخالقی کتابخانه را نیز بر 

 (.0371دوش دارند.)قراملکی و همکاران،
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وجود اینکه ضوابط، اصولی انسانی هستند و رعایت آنها شرط تداوم  با

باشد ولی به تنهایی می توانند تمام مشکالت زندگی اجتماعی بشر می

جامعه را برطرف کنند. تحقیقات گسترده اخیر نشان دهنده آن است که 

کتابداری نسبت به مسائل اخالقی حساسیت بیشتری پیدا کرده است و 

دارد کتابداران حتی بدون آموزش رسمی به اخالق مبذول میتوجه زیادی 

در زمینه اصول اخالقی، به مدد تجربه می توانند صحیح و درست عمل 

کنند. ولی به احتمال زیاد اگر قرار باشد به صراحت بگویند مسائل 

اخالقی یا به هنجار بودن آن چیست سخت به تنگنا خواهند افتاد. 

به اصول اخالقی به عنوان یک عامل مهم در التزام عملی کتابداران 

 اخالق کتابداری به شمار می رود.

رفتار کتابداران یکی دیگر از عوامل مهم در اخالق کتابداری می 

باشد. مشخص کردن اصول و موازین رفتارهای اخالقی برای کتابداران، 

تدوین قوانین و مقررات کاربردی پیرامون رفتارهای اخالقی، ایجاد 

ه صمیمی در محیط کار می تواند جزو عوامل تأثیرگذار و مهم در رابط

بهبود این بعد از رفتارهای اخالقی برای کتابداران باشد.)زینلی 

کرمانی،  (.0339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (.0339کتابدار به اصول اخالقی)زینلی کرمانی، : التزام عملی 0تصویر

 

 ای انجمن های کتابداریمقایسه قوانین اخالق حرفه

 
ای که در کشورها و مناطق های حرفهتفاوت مهمی در میان کتابخانه

مختلف هستند وجود دارد. که درک این تفاوتها احتمااًل تابع مسؤولیت 

ها و نگرانی های تولید شده توسط اجتماع و وضعیت توسعه اقتصادی 

است. براین اساس لیستی از ارزش های اصلی می تواند منطقه یا کشور 

شامل سواد اطالعاتی،ارتقاء و یا طرفداری از حفاظت آزادی فکری، 

ای و خدمات مشتریان می تنوع فرهنگی، تنوع نظری، بی طرفی حرفه

 (.2111و دیگران ،  0باشد.)کوهلر

ها،  به طور کلی مجموعة اصول و قواعد اخالقی تدوین شده توسط انجمن

عنوان تقسیم کرد که از  00سازمان ها و پژوهشگران را می توان در 

این قرارند: ارائه خدمات به استفاده کنندگان، فراهم آوردن 

ای و آزادی امکانات برای دسترسی یکسان به اطالعات، استقالل حرفه

هوشمندانه، کمک به ارتقاء سطح سواد اطالعاتی استفاده کنندگان، کمک 

                                                           
1.Koehler 

 

التزام عملی 

کتابدار به 

 خالقیاصوال

 رعایت اصول اخالقی

 سانسور در اعمال

 
تعهد فردی نسبت 

 به رعایت اصول

 سازماندر اخالقی 

توجه به اصول 

برخورد  اخالقی در

 با همکاران

توجه به اصول 

اخالقی در حفظ و 

نگهداری اسرار 

کاربران و رعایت 

 شخصی آنها حریم

کاربرد 

اصول 

اخالقی در 

مورد 

 آزادیهای

معنوی 

 کاربر
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طرفی در حرفه، موزی، حفظ و نگهداری منابع، رعایت بیبه سوادآ

احترام به عقاید و آراء گوناگون، فراهم آوردن اطالعات برای اقلیت 

های قومی و فرهنگی، رازداری برای مسائل محرمانه استفاده کنندگان 

 (.0334، و حمایت از حق مؤلف و حقوق مالکیت فکری .)موسوی زاده، 

ای بعضی از انجمن های قوانین اخالق حرفه یکی از تفاوتهای عمده

های کتابداری دیگر در این است که فقط در برخی کتابداری با انجمن

از آنها از اصولی همچون عدم دریافت هدیه از مراجعین، تعامل با 

متخصصان حرفه های دیگر و احترام به حقوق مالکیت معنوی افراد 

نامه های دیگر از این اصول استفاده شده است. در حالی که در نظام 

 استفاده نکرده اند.

ای انجمن های کتابداری در کشورهای مختلف مقایسه قوانین اخالق حرفه

نشان می دهد که به طور کلی شباهت های نظام نامه ها بیش از تفاوت 

ای انجمن های های آنها است. تفاوت های موجود در قوانین اخالق حرفه

ساختاری و فرهنگی دارد و از نظر تقسیم بندی کتابداری بیش تر جنبه 

اند. در ضمن از مباحث، کمیت و تا حدودی کیفیت با یکدیگر متفاوت

های کتابداری براساس نیاز حرفه ای انجمنآنجا که قوانین اخالق حرفه

شوند، بنابراین، و جامعه، هر چند سال یکبار تجدید نظر و اصالح می

من و بدنبال آن تهیه و تدوین قوانین مدت زمانی که از تأسیس انج

گذرد نیز می تواند در افزایش کمیت و کیفیت مباحث ای میاخالق حرفه

ای انجمن آن اثر داشته باشد. تجدید نظر در مورد قوانین اخالق حرفه

های کتابداری معمواًل با توجه به نیازهای حرفه، تغییرات فرهنگی و 

 ارش می شود، انجام می گیرد.مسائل و مشکالتی که به انجمن گز

ای در این است که همگی از مهم ترین شباهت این قوانین اخالق حرفه

طرف انجمن علمی کتابداری و با هدف ارائه ارزش های شغلی و اصول 

کلی تصمیم گیری تهیه شده اند. از دیگر شباهت ها که در اهداف این 

حفظ چارچوبی برای ای نیز آمده است، ایجاد و قوانین اخالق حرفه

موقعیت هایی است که کتابداران با آن روبرو هستند و همچنین، به 

عنوان ابزاری جهت کار کتابداران و حمایت از مراجعان و تعالی حرفه 

 (.0337و فرهنگ کشور محسوب می شوند.)صدری فرد و طاهری، 

 

 اصول اخالقی کتابداران دانشگاهی 

استاندارهای الزم برای رفتار را در  اهمیت تدوین اصول اخالقی :اصول،

اختیار می گذارد. اصول اخالقی، معیارهای فکری و رفتاری را فراهم 

می کند تا از طریق آنها کارکنان به مسؤولیت و وظایف خود در مقابل 

سازمان، جامعه، حرفه، همکاران و مراجعان پی ببرند. آنها، همچنین، 

د و یا توجیه آن فراهم می معیارهای برای قضاوت در مورد عملکر

 کنند.

، 0333بندهای این اصول اخالقی که در دوره آموزش کوتاه مدت تابستان 

کارگاه اخالق کتابداری )دانشگاه فردوسی مشهد( ارائه و تدوین شده 

 است ، به شرح زیر می باشد:

 مسؤولیت در مقابل دانشگاه 

 آن ،شناسایی رسالت و هدف دانشگاه و تالش در جهت تحقق  -
 تالش در جهت ارتقای اهداف دانشگاه و نقش آن در جامعه ،  -
تالش در جهت ارتقای معیارهای قضاوت جامعه از دانشگاه و سربلندی  -

 آن ، 

تالش در جهت همگامی دانشگاه با انتظارات جامعه و تغییرات محیطی  -

 ، 
 تهیه اطالعات قابل اعتماد و سازمان یافته برای اعضا دانشگاه . -
-  
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 در مقابل جامعه  یتمسؤول

کمک به پرورش افراد مورد نیاز جامعه، یعنی افرادی فعال، مبتکر،  -

 مستقل، توسعه طلب و مسوول،
تالش در جهت رشد فکری، علمی و فرهنگی، اقتصاد جامعه توسط تشویق  -

 آنان به مطالعه و تفکر مبتنی بر اطالعات و کاربست آن ، 
کمک به شکل گیری زیر ساخت اطالعاتی کشور به منظور فراهم شدن  -

امکان دسترسی و استفاده از اطالعات برای جامعه و رقابت با سایر 

 جوامع، 
فراهم کردن امکان دسترسی تمام اعضا جامعه به اطالعات مورد نیاز  -

 صرف نظر از سن، جنس، رنگ، وابستگی قومی و نژادی و سطح زندگی 

سعه شناسایی ارزش اطالعات توسط افراد جامعه در تصمیم کمک به تو -

 گیری، برنامه ریزی، عملکرد و ارزیابی،
 احترام به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر،  -

احترام به دانشمندان، محققان، استادان بعنوان تولیدکنندگان  -

 اطالعات و نیازمندان اطالعات.
 

 مسؤولیت در مقابل حرفه 

 

ه از طریق شناسایی و عمل به فلسفه های علمی تالش در ارتقاء حرف -

 آن و گسترش این شناسایی و عمل توسط دیگران ، 
تالش در جهت اصالح و گسترش استانداردها و معیارهای عملکرد حرفه  -

 ای،

کمک به شناسایی نقش کتابداران در شکل گیری زیر ساخت اطالعاتی  -

 کشور،
ارائه راهکارهای الزم  ای وتشخیص اشکاالت در تفکر و عملکرد حرفه -

 برای رفع آنها ،
گسترش دیدگاه محققانه در عملکرد و ارزیابی فعالیتها براساس 

 اصول و اعالم نتایج برای آگاهی حرفه مندان،
 توجه به اصول و تالش در جهت کاربست آنها در عملکرد ، -

 ای،تالش در تشخیص و انجام مسؤولیتهای حرفه -
ای و دوری از تفکر و عملکرد لبی حرفهکمک به پرورش روحیه توسعه ط -

 سنتی، 
کمک به افزایش وجهه اجتماعی کتابداری با ارائه خدمت مناسب ،  -

نشان دادن نقش و چگونگی استفاده از اطالعات در زندگی شخصی، علمی 

 و اجتماعی، سازمان دادن به اطالعات و فراهم کردن دسترسی برابر

 به اطالعات مفید و قابل اعتماد 
 ارتقاء نقش آموزش و پژوهش کتابداری . -

 
 مسؤولیت در مقابل همکار 

 مشارکت با همکاران در تصمیم گیری و کار،  -
 کمک به همکاران در ارتقاء سطح تفکر و مهارتهای آنان ،  -

استقبال از نظرات، پیشنهادها و انتقادهای سازنده و تالش در جهت  -

 رفع مشکالت، 
 ،تقویت روحیه همکاری و همیاری  -
برقرار ارتباط همکاری مثبت با همکاران در داخل و خارج از  -

 سازمان، 
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احترام به همکاران بدون توجه به سطح اطالعاتی و تحصیلی، سن ،  -

 جنس، سطح زندگی و رتبه آنان.
 مسؤولیت در مقابل استفاده کنندگان 

 

 فراهم کردن امکان دسترسی برابر به اطالعات ، -
 تالش در تامین آنها،  شناسایی نیازهای مراجعان و -

ارزیابی محققانه دیدگاه مراجعان در مورد میزان پاسخگویی به  -

 نیازها،
 احترام به مراجعان با هر پیشینه تحصیلی، خانوادگی و فکری،  -
احترام به حقوق مراجعان در مورد محرمانه بودن اطالعات مربوط به  -

 ه (،آنان )شامل اطالعات شخصی و یا نیاز اطالعاتی اعالم شد
 احترام به حق مولف و تالش در رعایت آن در هر شرایطی،  -
 رفتار مناسب و تؤام با احترام با همه مراجعان، -

فراهم کردن امکانات الزم برای دسترسی سهل و با صرف کمترین زمان  -

به اطالعات مورد نیاز از طریق فراهم آوری اصولی اطالعات، 

 ی بین کتابخانه ها.سازماندهی مبتنی بر دسترس پذیری و همکار
 مسؤولیت در مقابل خود

 

شناسایی ویژگیهای فردی مورد انتظار از کتابدار و تالش در تقویت  -

 آنها در خود، 
 ای، عدم پایبندی به نظرات شخصی در مقابل نظرات و وظایف حرفه -

 عدم توجه به عالقه های شخصی در مقابل حقوق مراجعان ، -
ای و پرورش روحیه اجتماعی و حرفهتالش در شناسایی مسؤولیتهای  -

 مسؤولیت پذیری،
 ای، تالش در ارتقاء اطالعات ، مهارت و سطح تفکر اجتماعی و حرفه -

تالش در شکل محیطی سالم و شاد برای خود، مسؤوالن، مراجعان و  -

 همکاران ،
همکاری در فراهم شدن امکان بالندگی برای دانشگاه .)انجمن  -

 (.0339ایران، کتابداری و اطالع رسانی 

 
 ای در کتابداران راهکارهای افزایش اخالق حرفه

 

مدیران و مسوؤالن در اداره کتابخانه می توانند نقش بسزایی در  

 ای داشته باشند که شامل موارد زیر است :افزایش اخالق حرفه

 ای بیشتر مورد توجه قرار گیرد.اصول اخالق حرفه 

  ای بررسی اصول اخالق حرفهرفتار و عملکرد کتابداران براساس

 گردد.

 ای کتابداری بیشتر برای کتابدارن و نیز مراجعان ی حرفهوجهه

 تبیین گردد.

 ای تدارک های آموزشی در زمینه ی اخالق حرفهدوره ها و کارگاه

 دیده شود.

 ی کتابداری اشتیاق به کار و ارزش قایل شدن برای جایگاه حرفه

پور و اشرفی ریزی، طاهری،  در کتابدارن تقویت گردد.)کاظم

0371.) 
 

 اخالق حرفه ای در ایران پیشینه 
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ایدر بین کتابداران کتابخانه بررسی اخالق حرفه»تحت عنوان تحقیقی 

کتابدار انجام شد.نتایج حاصله  076وی ر (بر0371)اسداغی توسط«ملی 

نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح تحصیالت  تحقیقاز این 

ایو میزان آشنایی و تعهد و اختیار در بکاربستن اصول اخالق حرفه

 ایدر نزد کتابدار متخصص وجود دارد .حرفه

بررسی رابطه اخالق  » با عنوان تحقیقی( در 0371) بهاگیر

 3ه ایمدیران با تعهد سازمانی معلمان در مدارس متوسطه ناحیحرفه

ایمدیران با تعهد سازمانی معلمان نشان داد که،بین اخالق حرفه« کرج

ارتباط معناداری وجود دارد،و بین اخالق فایده محور با تعهد 

 سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .

ي ارابطه بین اخالق حرفهبررسی » تحقیقی با عنوان  (0371حسینی ) 

ملي پاالیش و پخش فراورده هاي  اسالمي و تعهد سازماني کارکنان شرکت

.نتایج نشان داد که، رابطه به انجام رساند«نفتي شهرستان شهرکرد

ایاسالمی و تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد معناداری بین اخالق حرفه

. 

بررسی میزان رعایت اصول اخالق » (  تحقیقی با عنوان 0371صدرایی)

دانشگاه های دولتی  مازندرانهای ای کتابداران مرجع کتابخانهحرفه

به انجام رساند. جامعه « ایران، از دیدگاه مدیران این کتابخانه

دانشگاه های  مازندرانهای نفر از مدیران کتابخانه 95پژوهش از 

نفر  53دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، 

از آن است جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند. نتایج تحقیق حاکی 

ای مدیران کتابخانه ها رعایت اصول اخالق حرفه %91که بیش از 

کتابداران مرجع تحت سرپرستی خود را در زمینه های مسؤولیت در قبال 

 شود. خود، همکاران، مراجعه کننده،...را شامل می

بررسی ابعاد اجرای اصول اخالق »( تحقیقی با عنوان 0337شاه محمدی ) 

های ری و اطالع رسانی در بین کتابداران کتابخانهای کتابداحرفه

به انجام رساند که از جامعه آماری « های دولتی شهر تهران دانشگاه

نفر انتخاب و مورد تحقیق قرار  090نفری نمونه آماری شامل  201

های داد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین تالش کتابداران کتابخانه

تهران در جهت اجرای ابعاد اصول اخالق حرفه های دولتی شهر دانشگاه

 کتابداری از حد متوسط بیشتر است .

میزان توجه »( تحقیقی با عنوان 0337کاظم پور، اشرفی ریزی و بهجت )

های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه کتابداران کتابخانه

ی ای براساس اصول اخالقی کتابداران دانشگاهاصفهان به اخالق حرفه

ی کتابداران ای متشکل از همهبه انجام رساند که جامعه«ایران 

های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان که جمعًا کتابخانه

بیشترین د. نتایج این تحقیق نشان داد که نفر بودند، انتخاب کر023

ای مربوط به برقراری ارتباط مثبت با میزان توجه به اصول اخالق حرفه

 اران بود .همک
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تبیین موانع ارتقاء اخالق »( تحقیقی با عنوان 0337هاشمی نسب )

رسانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های ای کتابداری و اطالعحرفه

را به انجام رساند. نتایج تحقیق « عمومی و دانشگاهی شهر کاشان 

ه آشنایی با دستورالعمل های اخالقی هر رشته و تأمل درباره عواملی ک

در هنگام انجام تعهدات اخالقی باید مدنظر باشد، برای انجام مناسب 

و آگاهانه وظایف، ضروری است. به طور یقین این موارد در علوم 

کتابداری و اطالع رسانی نیز وجود دارد .کانون توجه این تحقیق، 

 ای کتابداری است.تبیین موانع ارتقاء اخالق حرفه

بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی و »ان ( تحقیقی با عنو0339لطیفی )

های دولتی کشور نسبت به پیش نویس اصول اخالق کتابداران دانشگاه

ای کتابداران و اطالع رسانان ایران و ارائه چارچوبی برای حرفه

به انجام رساند، نشان داد اختالف معنی داری « تدوین نظامنامه نهایی

ان دانشگاهی نسبت به اصول بین دیدگاه اعضای هیات علمی و کتابدار

ای وجود دارد. در نهایت در این تحقیق چارچوب الزم برای اخالق حرفه

تدوین نظامنامه نهایی که ضمانت اجرائی باالیی داشته باشد مشخص شده 

 .است و همچنین راهکارها و پیشنهادهای جدید ارائه شده است

 پیشینه اخالق حرفه ای در خارج از ایران 

تعیین تعهد به اخالق کسب  »ی با عنوان تحقیق(2102و همکارانش ) 0ویت

. نتیجه آن سازمانهای که در یک به انجام رساند« UKو کار در شرکت 

بررسی و نظرسنجی شرکت می کنند شامل یک کد از اخالق هستند. پیشنهاد 

به بسیاری از سازمانها که تاکنون پیشرفت و تعهد سازمانی  ها آن 

 د تعبیه  کدهای اخالقی به شیوه های سازمانی است .قوی ندارن

رابطه بین اخالق »( با عنوان 2100) 2انجام شده توسطاحمدی تحقیق

شرکت  09نفر کارمند از 201که نمونه پژوهشی  «ایو تعهد سازمانیحرفه

رابطه معنی داری بین  تحقیقصنعتی غذا در کردستان بود و در این 

 انی و ابعاد آن وجود دارد .ایو تعهد سازماخالق حرفه

اثر کدهای اخالق در رفتارهای محل »ی با عنوان تحقیق( 2100) 3کندریک

به انجام رساند. جامعه آماری آن « های دانشگاهیکار در کتابخانه

های شامل کلیه کتابداران دانشگاهی مشغول به کار در کتابخانه

شان می دهد که دانشگاهی آمریکای شمالی می باشد. نتایج مطالعه ن

کتابداران با آموزش اخالق رسمی بیشتر احتمال آشنایی با منشور 

اخالقی را که باعث ارتباط بین کد دانش اخالق کتابداران دانشگاهی 

وجود دارد می باشد. مشاهده رفتار غیر اخالقی در محل کار دارای 

 پیامدهای بحث پیرامون اجرای منشور اخالق و ایجاد یک کد اخالق که

 های دانشگاهی می باشد. مکمل چالشهای اخالقی ذاتی در محیط کتابخانه

بررسی در مورد چشم انداز اخالق »( تحقیقی با عنوان2101) 4تری پثی

به انجام رساند. مرکز توجه در این بحث « ای کتابداران در هندحرفه

شناسایی آن است که آیا اخالق یا قانون است که باید در تغییر محیط 

حقوقی و اجتماعی جایگزین شود. نتایج نشان داد که موضوع حریم 

کمی در قوانین و مقررات کتابخانه در هند داده  خصوصی اعتبار بسیار

                                                           
1.Whyatt 

2. Ahmadi 

3.Kendrick 

1.Tripathi 
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شده است. انجمن های کتابداری در هند دست به تالش های مشابه مانند 

انجمن کتابخانه های آمریکا زد و به تأثیر فناوری اطالعات بر حریم 

خصوصی که یکی از حوزه های تحقیقاتی در حال ظهور می باشد پرداخته 

ین مقاله برای اولین بار در نوع خود به است. عالوه بر این، در ا

مطالعه و بررسی چگونگی کتابخانه ها در هند در برخورد با مسئله 

ای برای محافظت از اخالق حفظ حریم خصوصی و نیاز به اطالعات حرفه

 ای خود  است .حرفه

( با 2117) 3و یونالمیس2،اوزتورک 0تحقیق انجام شده بوسیله ساهین

ای در  رابطه با آموزش اخالق حرفه 4مورد موسسه اخیبررسی در »عنوان 

با هدف بررسی اینکه چطور « و ارزشهای اخالقی به کاندیدهای حرفه ای

سیستم آموزشی شغلی معاصر می تواند سیستم های قدیمی به خوبی طراحی 

شده را مورد بحث قرار دهد . نتایج نشان داد که اگر چه آموزش اخالق 

بخش مهمی از آموزشی شغلی پذیرفته شده است. ویژگی ای به عنوان حرفه

های شخصی و ارزش های اخالقی  از حرفه تا حد زیادی نادیده گرفته 

شده است. همچنین ویژگی های شخصی و ارزش ها در مرز زندگی خصوصی در 

جهان امروز پذیرفته شده است در موسسه اخی) که در آنتانیا که یکی 

 03اد شغلی در جهان تا به حال است در قرن از بهترین نمونه های بنی

 شود .تاسیس شده است ( اجرا می

 روش پژوهش 

تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي و از حیث روش تحقیق ،     

توصیفي و از نوع همبستگی است. اطالعات آن به شیوه میداني و 

عبارت جامعه آماري این تحقیق کتابخانه اي جمع آوري گردیده است. 

کتابداران  شاغل در کتابخانه هاي دانشگاهي استان است از کلیه 

براي تجزیه و تحلیل  نفر مي باشد. 031که تعداد کل آنها  مازندران

داده ها در این تحقیق از دو روش آمار توصیفي و آمار استنباطي 

 استفاده شده است. 

 یافته ها 

سیستتان و بلوچستتان چته اخالق حرفه اي کتابداران دانشگاهي استتان 

 میزان است ؟

 اخالق حرفه ايالف(کل 

اخالق حرفهه اي کتابهداران دانشهگاهي با توجه به آنکه متغیر وضعیت 

 t، داراي توزیع نرمال است ،  لذا از آزمون پارامتريمازندراناستان 

 شده است. استفاده  یک نمونه اي  

اخالق حرفه اي کتابداران بررسي وضعیت ي یک نمونه اي tنتیجه آزمون  : 1جدول

 مازندراندانشگاهي استان 

انحراف  میانگین  آماره 

 معیار

سطح معنی  tآماره 

 داری

 00001/0 42/22 364/0 43/3 مقدار

 

                                                           
2. Sahin 

3.Ozturk 

4. Unalmis 

5.Akhi 
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  19/1، در سطح خطاي کمتر از 0براساس اطالعات ارائه شده در جدول    

اخالق حرفه فرض صفر را رد  و فرض مقابل را مي پذیریم ، یعني وضعیت 

 باالتر از سطح انتظار است. مازندراناي کتابداران دانشگاهي استان 

 مسؤولیت در مقابل دانشگاه ب(

کتابداران  مسؤولیت در مقابل دانشگاهبا توجه به آنکه متغیر وضعیت 

، داراي توزیع نرمال است ،  لذا از آزمون مازندراندانشگاهي استان 

 یک نمونه اي  براي آزمون فرضیه استفاده  شد.   tپارامتري 

اخالق حرفه اي)مسئولیت در : فراواني و درصد پاسخ افراد به پرسشنامه  2جدول 

 مقابل دانشگاه (

 فراوانی  سوال ردیف

کامال 

مواف

 قم

موافق

 م

نظري 

ندار

 م

مخالف

 م

کامال 

 مخالفم

شناخت رسالت و هدف  1

 دانشگاه

41 91 4 1 1 

ارتقاي دانشگاه و نقش  2

 آن در جامعه

99 40 4 1 1 

ارتقاي معیارهاي  4

قضاوت جامعه از 

 دانشگاه و سربلندي آن

49 43 3 0 0 

همگامي دانشگاه با  4

 انتظارات جامعه

44 44 01 1 2 

اطالعات قابل تهیه ي  5

اطمینان براي اعضاي 

 دانشگاه

33 97 3 1 1 

 

کتابداران  مسؤولیت در مقابل دانشگاهبررسي وضعیت ي یک نمونه اي t:آزمون 4جدول

 مازندراندانشگاهي استان 

انحراف  میانگین  آماره 

 معیار

سطح معنی  tآماره 

 داری

 00001/0 56/29 915/0 43/3 مقدار

 

  19/1، در سطح خطاي کمتهر از 3براساس اطالعات ارائه شده در جدول   

مسهؤولیت فرض صفر را رد  و فرض مقابل را مي پذیریم ، یعني وضهعیت 

بهاالتر از  مازنهدرانکتابداران دانشگاهي اسهتان  در مقابل دانشگاه

 سطح انتظار است.

 مسؤولیت در مقابل جامعه ج(

کتابهداران  مسؤولیت در مقابل جامعههبا توجه به آنکه متغیر وضعیت 

، داراي توزیهع نرمهال اسهت ،  لهذا از  مازنهدراندانشگاهي استان 

 شده استیک نمونه اي  براي آزمون فرضیه استفاده   tآزمون پارامتري 

 

اخالق حرفه اي)مسئولیت در : فراواني و درصد پاسخ افراد به پرسشنامه  3جدول 

 مقابل جامعه (

 فراوانی  سواالت ردیف
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 اخالق حرفه ای 
کامال 

مواف

 قم

مواف

 قم

نظر

ي 

ندا

 رم

مخال

 فم

کامال 

 مخالفم

کمک به پرورش افراد  1

 مورد نیاز جامعه

44 91 9 0 1 

تالش در جهت رشد جامعه  4

 با تشویق آن ها

44 43 3 1 1 

کمک به شکل گیري زیر  2

ساخت هاي اطالعاتي 

 کشور

31 49 09 1 1 

همه به امکان دسترسي  5

 اطالعات

33 41 00 9 1 

شناسایي ارزش اطالعات  10

 در تصمیم گیري ها

33 90 00 1 1 

احترام به آزادي،  11

 دموکراسي و حقوق بشر

33 47 03 1 1 

احترام به  12

تولیدکنندگان و 

 نیازمندان اطالعات

40 41 02 0 1 

 

 در مقابل جامعهمسؤولیت بررسي وضعیت ي یک نمونه اي tنتیجه آزمون  : 9جدول 

  مازندرانکتابداران دانشگاهي استان 

انحراف  میانگین  آماره 

 معیار

سطح معنی  tآماره 

 داری

 00001/0 24/24 941/0 24/3 مقدار

 

  19/1، در سطح خطاي کمتهر از 9براساس اطالعات ارائه شده در جدول   

مسهؤولیت فرض صفر را رد  و فرض مقابل را مي پذیریم ، یعني وضهعیت 

باالتر از سهطح  مازندرانکتابداران دانشگاهي استان  در مقابل جامعه

 انتظار است.

 مسؤولیت در مقابل حرفه د(

کتابهداران  مسؤولیت در مقابهل حرفههبا توجه به آنکه متغیر وضعیت 

، داراي توزیع نرمال است ،  لذا از آزمون مازندراندانشگاهي استان 

 یک نمونه اي  براي آزمون فرضیه استفاده  شد.   tپارامتري 

 

اخالق حرفه اي)مسئولیت در مقابل : فراواني و درصد پاسخ افراد به پرسشنامه 6جدول 

 حرفه  (

 فراوانی  سوال ردیف

کامال 

مواف

 قم

مواف

 قم

نظر

ي 

ندا

 رم

 مخالفم
کامال 

 مخالفم

تالش در جهت ارتقاي  1

 حرفه 

39 93 02 1 1 

تالش در جهت اصالح و  2

 گسترش استانداردها 

33 99 01 2 1 

تشخیص اشکاالت در تفکر  4

و عملکرد حرفه اي و 

ارایه ي راهکارهاي 

 الزم 

39 49 01 1 1 
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گسترش دیدگاه محققانه  4

در عملکرد و ارزیابي 

 فعالیت ها 

39 41 03 0 1 

توجه به اصول و تالش  5

در جهت به کارگیري آن 

 عملکردها در 

37 91 01 0 1 

تالش در جهت تشخیص و  6

انجام مسؤولیت هاي 

 حرفه اي

43 41 01 0 1 

کمک به پرورش روحیه ي  4

توسعه طلبي حرفه اي و 

دوري از تفکر و 

 عملکرد سنتي

33 42 07 0 1 

کمک به افزایش وجهه ي  2

اجتماعي کتابداري با 

 ارایه خدمات مناسب

99 37 9 0 1 

آموزش و ارتقاي نقش  5

 پژوهش در کتابداري

91 34 7 0 1 

 

 

 مسؤولیت در مقابل حرفهبررسي وضعیت ي یک نمونه اي tنتیجه آزمون  : 4جدول

 مازندرانکتابداران دانشگاهي استان 

انحراف  میانگین  آماره 

 معیار

سطح معنی  tآماره 

 داری

 00001/0 24/24 939/0 24/3 مقدار

 

  19/1، در سطح خطهاي کمتهر از 9براساس اطالعات ارائه شده در جدول  

مسهؤولیت فرض صفر را رد  و فرض مقابل را مي پذیریم ، یعني وضهعیت 

بهاالتر از  مازنهدراندر کتابداران دانشگاهي اسهتان  در مقابل حرفه

 سطح انتظار است.

 مسؤولیت در مقابل همکار ه(

کتابهداران  مسؤولیت در مقابل همکهاربا توجه به آنکه متغیر وضعیت 

، داراي توزیع نرمال است ،  لذا از آزمون مازندراندانشگاهي استان 

 یک نمونه اي  براي آزمون فرضیه استفاده شد.   tپارامتري 

 

اخالق حرفه اي)مسئولیت در مقابل : فراواني و درصد پاسخ افراد به پرسشنامه  2جدول

 همکار (

 فراوانی  سوال ردیف

کامال 

مواف

 قم

مواف

 قم

نظر

ي 

ندا

 رم

مخال

 فم

کامال 

 مخالفم

مشارکت با همکاران در  1

 تصمیم گیري

92 37 7 1 1 

کمک به همکاران در  2

ارتقاي سطح تفکر و 

 مهارت هاي آن ها

94 39 7 1 1 

استقبال از نظرات و  4

انتقادهاي سازنده و 

 تالش در جهت رفع مشکالت

90 37 01 1 1 
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روحیه ي همکاري تقویت  4

 و همیاري

91 33 1 1 1 

برقراري ارتباط مثبت  5

با همکاران در داخل و 

 خارج از سازمان

49 49 3 1 1 

احترام به همکاران  6

بدون توجه به سطح 

 تحصیالت ،...

99 37 1 1 1 

 

 مسؤولیت در مقابل همکاربررسي وضعیت ي یک نمونه اي tنتیجه آزمون  : 5جدول 

 مازندرانکتابداران دانشگاهي استان 

انحراف  میانگین  آماره 

 معیار

سطح معنی  tآماره 

 داری

 00001/0 01/26 996/0 33/3 مقدار

 

  19/1، در سطح خطاي کمتر از 7براساس اطالعات ارائه شده در جدول    

مسهؤولیت فرض صفر را رد  و فرض مقابل را مي پذیریم ، یعني وضهعیت 

باالتر از سهطح  مازندرانکتابداران دانشگاهي استان  همکاردر مقابل 

 انتظار است.

 مسؤولیت در مقابل استفاده کننده ها ه(

 مسؤولیت در مقابل اسهتفادهکننده ههابا توجه به آنکه متغیر وضعیت 

، داراي توزیهع نرمهال اسهت ،   مازندرانکتابداران دانشگاهي استان 

یک نمونه اي  براي آزمون فرضیه اسهتفاده   tلذا از آزمون پارامتري 

 شد.

 

اخالق حرفه اي)مسئولیت در : فراواني و درصد پاسخ افراد به پرسشنامه  10جدول 

 مقابل استفاده کننده ها  (

 

 فراوانی  سوال ردیف

کامال 

مواف

 قم

مواف

 قم

نظر

ي 

ندا

 رم

مخال

 فم

کامال 

 مخالم

فراهم کردن امکان  1

دسترسي برابر به 

 اطالعات

44 43 7 3 0 

شناسایي نیازهاي  2

مراجعان و تالش در جهت 

 تأمین آن ها

92 43 4 0 1 

ارزیابي محققانه ي  4

دیدگاه مراجعان در 

مورد میزان پاسخ گویي 

 به نیازها

41 93 1 0 1 

احترام به مراجعان با  4

هر پیشینه ي تحصیلي، 

 خانوادگي و فکري

91 37 4 0 1 

 احترام به حقوق 5

مراجعان در مورد 

محرمانه بودن اطالعات 

 مربوط به آنها

13 32 9 1 1 
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احترام به حق مؤلف و  6

تالش در جهت رعایت آن 

 در هر شرایطي

99 39 3 1 1 

رفتار مناسب و توأم  4

با احترام با همه ي 

 مراجعان

11 34 1 1 1 

فراهم کردن امکانات  2

الزم براي دسترسي سهل 

نیاز به اطالعات مورد 

 براي مراجعان

99 33 9 1 1 

 

 

مسؤولیت در مقابل استفاده بررسي وضعیت ي یک نمونه اي tنتیجه آزمون  : 11جدول 

 مازندراندر کتابداران دانشگاهي استان  کننده ها

انحراف  میانگین  آماره 

 معیار

سطح معنی  tآماره 

 داری

 00001/0 54/22 901/0 39/3 مقدار

 

جدول     ، در سهطح خطهاي کمتهر از 00براساس اطالعات ارائه شده در 

پهذیریم ، یعنهي وضهعیت فرض صفر را رد  و فهرض مقابهل را مي  19/1

در  کتابهداران دانشهگاهي  مسؤولیت در مقابههل اسهتفاده کننهده هها

 باالتر از سطح انتظار است. مازندران

 مسؤولیت در مقابل خود و(

کتابهداران  مسهؤولیت در مقابهل خهودبا توجه به آنکه متغیر وضعیت 

، داراي توزیع نرمال است ،  لذا از آزمون مازندراندانشگاهي استان 

 یک نمونه اي  براي آزمون فرضیه استفاده  شد.   tپارامتري 

 

 

اخالق حرفه اي)مسئولیت در : فراواني و درصد پاسخ افراد به پرسشنامه  12جدول 

 مقابل خود(

 فراوانی  سوال ردیف

کامال 

مواف

 قم

مواف

 قم

نظر

ي 

ندا

 رم

مخال

 فم

کامال 

 مخالفم

شناسایي ویژگي هاي  1

فردي مورد انتظار از 

کتابدار و تالش در جهت 

 تقویت آن ها در خود

43 40 01 0 1 

عدم پایبندي به نظرات  2

شخصي در مقابل نظرات 

 و وظایف حرفه اي

40 39 09 9 1 

عدم توجه به عالیق  4

شخصي در مقابل حقوق 

 مراجعان

39 33 09 3 1 

تالش در جهت شناسایي  4

مسؤولیت هاي اجتماعي 

و حرفه اي و پرورش 

روحیه ي  مسؤولیت 

 پذیري

42 41 00 0 1 
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تالش در جهت ارتقاي  5

اطالعات، مهارت و سطح 

تفکر اجتماعي و حرفه 

 اي

41 44 7 0 1 

تالش در جهت ایجاد  6

محیطي سالم و شاد 

براي خود ، مسؤوالن ، 

 مراجعان و همکاران

97 31 9 1 1 

همکاري در فراهم شدن  4

امکان بالندگي براي 

 دانشگاه

90 49 4 1 1 

 

 مسؤولیت در مقابل خودبررسي وضعیت ي یک نمونه اي tنتیجه آزمون  :14جدول 

 مازندرانکتابداران دانشگاهي استان 

انحراف  میانگین  آماره 

 معیار

سطح معنی  tآماره 

 داری

 00001/0 29/24 994/0 25/3 مقدار

جدول     ، در سهطح خطهاي کمتهر از 03براساس اطالعات ارائه شده در 

فرض صفر را رد  و فرض مقابل را مهي پهذیریم ، یعنهي وضهعیت   19/1

بهاالتر  مازنهدرانکتابداران دانشگاهي استان  مسؤولیت در مقابل خود

 انتظار است.از سطح 

 بحث 

درصد  20نتایج نشان داده است که از کل جامعه مورد بررسی تعداد 

درصد زن می باشند، همچنین اکثر کتابداران شاغل در  97مرد و 

 درصد( متأهل هستند. 31کتابخانه های دانشگاهی استان )

کمترین رده سنی که در این کتابخانه ها مشغول به کار هستند با 

سال و بیشترین رده سنی با 25مربوط به سنین کمتر از نفر  6تعداد 

سال هستند، از طرفی با بررسی  35تا  26نفر در رده سنی  37تعداد 

سابقه خدمت، سطح تحصیالت و رشته تحصیلی، بیشترین آنها دارای سابقه 

درصد( و کمترین آنها دارای سابقه  27سال )معادل 01تا  6خدمت بین 

باشند همچنین سطح تحصیالت درصد( می 05عادل سال )م 21خدمت باالی 

 0درصد( و کمترین آنها دکتری )معادل  36اکثر آنها لیسانس )معادل 

درصد( می باشند. در آخر باید اضافه کرد که نسبتا بیشتر آنها در 

اند. با درصد( تحصیل کرده 53هایی به غیر از کتابداری )معادل رشته

وان این نتیجه را گرفت که اکثر توجه به آمار ارائه شده می ت

نیروهای جذب شده در این کتابخانه ها با حذف اختالف اندکی که میان 

آمار مربوط به رشته تحصیلی آنها وجود دارد، نیروهای جوان و زن  

اند و بالفاصله جذب بازار کار هستند که در این رشته تحصیل کرده

خدامی در رشته  و در اند. این امر نشان می دهد که وضعیت استشده

سال که بیشتر آنها 01تا 6میان زن ها و متاهلین با سابقه خدمت بین 

دارای تحصیالت لیسانس بودنند، در این استان در سطح مطلوبی می 

ای جامعه پژوهش با توجه به آزمون یانگین اخالق حرفهم باشد.

اخالق باشد که نشان می دهد وضعیت می 33/3یک نمونه ای  tپارامتری 
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باالتر از سطح انتظار  مازندرانای کتابداران دانشگاهی استان حرفه

 ای باالتر از سطح انتظار است.های اخالق حرفهاست ، همچنین همه شاخص

( 0337های کاظم پور، اشرفی ریزی و طاهری )این نتایج با یافته

ق مطابقت دارد. چرا که نشان دادند بیشترین میزان توجه به اصول اخال

 ای کتابداران دانشگاهی استان اصفهان مربوط به توجه به بعدحرفه

و کمترین میزان توجه به  22/3در برابر همکار با میانگین  مسؤولیت

می باشد در نتیجه همه  29/3در مقابل حرفه با میانگین  مسؤولیتبعد 

 شاخص های اخالق حرفه ای باالتر از سطح انتظار است .

 

 منابع فارسی :

بررسي اخالق حرفه اي در بین کتابداران (. 0371)اسداغي، فاطمه

دانشگاه شهید نامه کارشناسی ارشد. پایان. کتابخانه ملي ایران

 .بهشتي

(. اخالق 0339انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران ، شاخه استان قم )

ای کتابداران و اطالع رسانان. ویراستة علیرضا اسفندیاری مقدم حرفه

 ران :کتابدار..ته

ای مدیران با تعهد (. بررسی رابطه اخالق حرفه0371بهاگیر، حسن)

نامه کارشناسی کرج. پایان 3سازمانی معلمان در مدارس متوسطه ناحیه 

 ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

 0371الدینی، اورانوس؛ صدری فر، عصمت و موسوی، علی سادات) تاج

اران کتابخانه های عمومی شهر تهران با (.بررسی میزان آشنایی کتابد

ای کتابداری. کتابداری و اطالع رسانی، شماره معیارهای اخالق حرفه

 .39-91، ص 91
.دایره المعارف کتابداری و اطالع « ای اخالق حرفه(. »0330حری، عباس)

 .000،ص 0رسانی ، تهران : کتابخانه ملی ،ج

ای اسالمی با تعهد حرفه (. بررسی رابطه اخالق0371حسینی، لیال )

سازمانی در شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده هایی نفتی شهر ستنا شهر 

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطباییکرد. پایان

(. مبانی علم کتابداری و اطالع رسانی. 0333رابین، ریچارد. ای.)

 ای.ترجمه مهدی خادمیان، مشهد: کتابخانه رایانه

ای در کتابداری و (. مقدمه ای بر اخالق حرفه0333ف، امیر)ریسمانبا

اطالع رسانی )با تاکید بر دو مولفه نظریه و آموزش(. پیام 

 .95-37کتابخانه، ص

(. قوانین اخالقی کتابداران. فصلنامه کتاب، 0334زارع زاده، فاطمه)

 .077-211، ص10شماره 

بداری و اطالع رسانی. ای کتا(. اخالق حرفه0339زینلی کرمانی، افسانه)

 .60-51، ص 21ماهنامه اطالع یابی و اطالع رسانی، شماره 

ای در مدیریت (. اخالق حرفه0331سرمدی، محمدرضا؛ شالباف، عذرا)

ی اخالق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره  کیفیت فراگیر. فصلنامه

 .77-001، ص 4و3

دانشنامه کتابداری و اطالع (. 0397سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین)

 رسانی. تهران: فرهنگ معاصر.

ای . بررسی ابعاد اجرای اصول اخالق حرفه(0337شاه محمدی، سمیه )

کتابداری و اطالع رسانی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه 

نامه کارشناسی ارشد .دانشکده .پایانهای دولتی شهر تهران 

 روانشناسی .
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ای بررسی میزان رعایت اصول اخالق حرفه(. 0371صدرایی، صبا )

های دولتی ایران، از دانشگاه مازندرانهای کتابخانهکتابداران مرجع 

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه دیدگاه مدیران این کتابخانه. پایان

 الزهراء )ع(.

ای در کتابداری (. اخالق حرفه0337صدری فرد، عصمت؛ طاهری، شعبان.)

رحمت هللا فتاحی، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و  .با مقدمه

 تحقیقات .

(. 0371قراملکی، احد؛ درخشانی، لعبت و رضایی شریف آبادی ، سعید )

 ای در کتابداری و اطالع رسانی. تهران:کتابدار.اخالق حرفه

(. میزان 0371کاظم پور، زهرا؛ اشرفی ریزی، حسن و طاهری، بهجت )

اران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و توجه کتابد

ای براساس اصول اخالقی کتابداران. دانشگاه اصفهان به اخالق حرفه

 .975-316، ص6مدیریت اطالعات سالمت، دوره ششم، شماره 

(.اخالق و ارزش 0337گورمن، مایکل؛ ترجمه بهزادی ، حسن؛سنجی، مجیده)

 .2، شماره 01ارتباط علمی .دوره ای ما در جهان متغییر، های حرفه

(. بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و کتابداران 0339لطیفی، معصومه)

دانشگاه های دولتی کشور نسبت به پیش نویس اصول اخالقی کتابداران و 

اطالع رسانان ایران و ارائه چارچوبی برای تدوین نظامنامه نهایی. 

 ت مدرس.نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیپایان

ای و بالندگی با تعهد (. رابطه اخالق حرفه0337مرزبان، فاطمه )

سازمانی اعضاء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت . 

 نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.پایان

(. ارزش های اخالقی از نظر متخصصان 0334موسوی زاده، زهرا )

 .03-24، ص12ع رسانی ایران. فصلنامه کتاب، کتابداری و اطال
(. تاریخ و فلسفة کتابداری، ترجمه اسدهللا آزاد، 0313موکهرجی، ا. ک.)

 مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
ای کتابداری (. تبیین موانع ارتقاء اخالق حرفه0337نسب، لیال )هاشمی

عمومی و دانشگاهی و اطالع رسانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های 

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه قم.شهر کاشان. پایان
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