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چڪیده

هدف: ارزیابی وضعیت اخالق حرفه ای كتابداران کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
اسالمی و تأثیر آن بر عملكرد شغلی آنهاست.

روش/رویکرد پژوهش: با استفاده از پرسشنامه نظر ۹۲ نفر از کتابداران کتابخانه، موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند پیامیش شده 

است. 

یافته ها: میانگین همه مؤلفه ها و عامل کلی اخالق حرفه ای کتابداران تفاوت معناداری 
با میانگین نظری مؤلفه ها دارد و باالتر از آن است؛ به جز ''ارتقای معلومات و مهارت های 

شغلی''، میانگین های به دست آمده برای همه مؤلفه های عملکرد کتابداران باالتر از میانگین 

نظری است.

نتیجه گیری: برای ارائه هر چه بهرت خدمات، الزم است كتابداران با آموزش و تشویق، از اصول 
اخالقی حرفه آگاه شوند.
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مقدمه
سازمان ها براى پویایى و بقاى خود نیازمند تدوین و به کارگیرى استانداردهاى اخالق حرفه اى 
هستند تا براساس آن مدیران  و کارکنان بتوانند، براى بهره مندى هر چه بیشتر ذینفعان، 
ارزش هاى مشترك حرفه اى را پدید آورند. تدوین اصول اخالقى حرفه اى براى مشاغل 
حساس رو به افزایش است و مشاغلى نظیر مهندسى، پزشکى، روزنامه نگارى، مدیریت، و 
روان شناسى داراى آیین نامه هاى رفتارى هستند. بنابراین، کتابدارى و اطالع رسانى نیز نیازمند 

داشتن "اصول اخالق حرفه اى" است (صدرى فرد و طاهرى، 1389). 
هر کتابخانه عالوه بر فرهنگ و مناسبات خود، متأثر از محیط پیرامون است و با وجود 
مشابهت فراوان میان اصول اخالق حرفه اى کتابدارى، این اصول در کتابخانه هاى مختلف، 
ممکن است کم و کیف متفاوتى داشته باشد (اصول اخالقى کتابداران دانشگاهى، کتابداران 
کتابخانه هاى عمومى، و تخصصى). از سوى دیگر، کتابخانه هاى مختلف کشور متأثر از بستر 
فرهنگى حاکم بر کشور و امور مشابهى که به انجام مى رسانند، ممکن است به لحاظ اصول 
اخالقى داراى عناصر مشترکى باشند؛ از این رو، آگاهى کتابداران کتابخانه، موزه و مرکز 
اسناد مجلس شوراى اسالمى به عنوان یک کتابخانه پارلمانى، نسبت به اخالق حرفه اى، 
میزان پایبندى آنها به اخالق حرفه اى و تأثیر آن بر عملکرد ایشان مى تواند شاخصى براى 

قضاوت در مورد وضع اخالق حرفه کتابدارى در ایران باشد.
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسالمى، از کتابخانه هاى منحصر به فرد و 
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قدیمى در سطح کشور است و به دلیل ارتباط و تعامل با کتابخانه هاى دانشگاهى، ملى، و 
کتابخانه هاى پارلمانى دنیا داراى اهمیت بسیارى است. این کتابخانه با داشتن مجموعه غنى و 
ارزشمند، مورد توجه بسیارى از فرهیختگان داخلى و خارجى، به عنوان یک کتابخانه جامع 
پژوهشى قرار دارد. با توجه به نقش کلیدى آن، ارائه خدمات مناسب از سوى این کتابخانه 
نیازمند داشتن ضوابط حرفه اى از جمله اصول اخالقى متناسب با جایگاه آن و عمل به آن 
از سوى کتابداران است. این دلیل، بررسى اخالق حرفه اى و تأثیر آن بر عملکرد کتابداران 

این کتابخانه را ضرورى مى نماید.
رعایت اخالق حرفه اى در این سازمان، امرى الزم و ضرورى است تا از یک سو جامعه را 
دچار تعارض نکند و از سوى دیگر، با اتخاذ تصمیمات منطقى و خردمندانه منافع بلندمدت 
خود را تضمین نماید. توسعه سازمانى تالشى پیگیر، منسجم و کامًال برنامه ریزى شده است 
که به منظور بهبود و نوسازى سیستم صورت مى گیرد. هدف از توسعه سازمانى، بهبود 
زندگى شغلى کارکنان و بهبود کارکرد سازمان است (امیرى، همتى، و مبینى، 1389). اصول 
اخالقى بخشى از سیاست هاى رسمى و فرهنگى  است که در بسیارى از مراکز و محافل 
علمى و دانشگاهى تدریس مى شود. ارزش هاى اخالقى، تعیین کننده معیار هاى رفتار و 
تصمیم گیرى خوب یا بد است. نهادینه سازى اخالق در سطح سازمان ها راهى براى ارتقاى 
مؤلفه هایى چون کمیّت و کیفیت فعالیت سازمان، ایمنى کار و جامعه، مقابله با کجروى مادى 
و اخالقى کارکنان، توجه به شأن و منزلت نیروى انسانى، رعایت منصفانه قوانین و مقررات، 

ایجاد پویایى در سطح سازمان، و جذب و انتصاب افراد با توجه به موازین قانونى است.
کتابخانه ها و کتابداران دو مسئولیت عمده برعهده دارند: نخست، عالوه بر برخوردارى 
از دانش عمومى، آگاهى از مبانى نظرى، اهداف و فلسفه حرفه؛ دوم، اعتقاد به مبانى اخالق 
حرفه اى. مهم ترین نشانه این اعتقاد، عمل به اصول و وظایف حرفه کتابدارى، یعنى ارائه 
بهترین خدمات به کاربران است و این امر در چارچوب پذیرش مسئولیت هایى همچون 
تالش آگاهانه در ایجاد و توسعه انجمن ها و تشکل هاى حرفه اى  و نقد آنها؛ افزایش 
اطالعات و دانش حرفه اى؛ احقاق حقوق کتابداران؛ آزادى دستیابى به اطالعات و نفى 
سانسور؛ ارتقاى حرفه و بهبود وضعیت کتابداران؛ ترجیح منافع عمومى بر منافع شخصى؛ 
جلب حمایت هاى مالى به منظور پیشبرد حرفه؛ و نشر و نقد اطالعات و یافته هاى پژوهشى 

محقق مى شود ( فرامرز قراملکى، درخشانى، و رضایى شریف آبادى، 1390).
رسالت و هویت کتابخانه ها با ارائه خدمت شکل مى گیرد. بدون تردید، عاملى که بیش 
از عوامل دیگر مى تواند به موفقیت کتابخانه ها کمک کند، توجه به کیفیت خدمات است. 
در برنامه ریزى هاى کتابخانه اى  بیش از هر چیز توجه به کیفیت و عمق بخشیدن به خدمات 
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ضرورت دارد؛ بدین معنى که کتابخانه به برآوردن دقیق تر و مرتبط تر نیازهاى اطالعاتى 
استفاده کنندگان اهمیت داده و حساسیت ویژه اى در این باره نشان دهد (ابوت1، 1377).

اصول اخالق حرفه اى موضوعى است که به تازگى در کشور ما مورد توجه قرار گرفته 
است. یکى از راهکارهاى جوامع حرفه اى براى دستیابى به آرمان هاى حرفه اى، تنظیم نظام 
اخالق حرفه اى است. حاکمیت اخالق حرفه اى بر عمل حرفه اى به کاهش تنش ها منجر 
مى شود؛ از این رو، از اخالق حرفه اى به عنوان عاملى که نقشى تسهیل کننده دارد یاد مى شود.

پژوهش هاى چندى در زمینه اخالق حرفه اى در متون داخلى و خارجى انجام شده 
است. از جمله رضایى، شعبانى، سیادت، و نادرى خراجى (1392) به بررسى میزان کاربست 
مؤلفه هاى منشور اخالق حرفه اى  نهاد کتابخانه هاى عمومى در میان کتابداران کتابخانه هاى 
عمومى استان یزد پرداخته و نشان داده اند احترام به مراجعان، احساس ارزشمندى از کار 
در کتابخانه، و حفظ وسایل کتابخانه اهمیت بیشترى داشته است. اسداغى (1390) با 
بررسى میزان آشنایى، تعهد و میزان اختیار کتابداران کتابخانه ملى ایران، به اصول اخالق 
حرفه اى پرداخته است. ش اه م ح م دى  (1389)  اب ع اد اج راى  اص ول  اخ الق  حرفه اى  ک ت اب دارى 
 و اطالع  رسان ى   ک ت اب داران  ک ت اب خ انه هاى  دان ش گ اه  هاى  دول ت ى  ش ه ر ت ه ران را پیم ای ش  کرده است. 
درخشانى (1389) با تحلیل محتواى متون، به تعیین مسئولیت هاى اخالقى کتابخانه ها و 
مراکز اطالع رسانى پرداخته است. وى نتیجه گرفت این نهادها در قبال حقوق جامعه، 
حرفه، صاحبان اندیشه و پدیدآورندگان، مراجعان، کتابداران، و کارکنان مسئولیت دارند و 

مدیریت اخالق در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانى امرى ضرورى است.
زندیان، لطیفى، و صیامیان (1387) با بررسى دیدگاه کتابداران کتابخانه هاى مرکزى 
دانشگاه هاى دولتى کشور درباره پیش نویس اصول اخالق حرفه اى کتابداران و اطالع رسانان 
ایران، چارچوب تدوین نظام نامه نهایى اخالق حرفه اى را پیشنهاد کردند. صدرى فرد (1386) 
با تعیین معیارهایى براى استانداردهاى اخالق حرفه اى کتابداران کتابخانه هاى عمومى، میزان 
آشنایى آنان با این معیارها و نیز نیاز به تدوین منشور اخالقى از نظر این کتابداران را پیمایش 
کرده است. پوراحمد، مرادزاده، شریفیان، و نشاط (2014) نشان دادند براى اینکه کتابداران 
بر نیازهاى انواع مراجعان از جنبه هاى فرهنگى و اعتقادى تمرکز داشته باشند باید کدهاى 
اخالقى و اهمیت آن براى شان تشریح شود. اونى یان، آجایى، آدسینا، و بامیدل2 (2014) 
در ارزیابى رفتارهاى اخالقى کتابداران کتابخانه هاى محلى، فدرال، و دانشگاهى در ایالت 

اوگون3 نیجریه، حقوق مالکیت معنوى را مهم ترین مسئله اخالقى میان کتابداران دانستند.
نگاهى به پژوهش هاى پیشین نشان مى دهد، از نظر معیارها، مؤلفه ها، و جامعه مورد مطالعه با 
پژوهش حاضر تفاوت دارند و هریک به نوعى از کتابخانه ها (عمومى، ملى، و دانشگاهى) پرداخته اند.

1.Abbott
2. Onoyeyan, Ajayi, 

Adesina & Bamidele,
3. Ogun
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روش شناسى
پژوهش از نوع کاربردى است و به روش پیمایشى به نظرسنجى از کتابداران پرداخته است. 
جامعه پژوهش 120 نفر از کتابداران شاغل در بخش هاى مختلف کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 
مجلس شوراى اسالمى هستند که با نمونه گیرى تصادفى ساده 92 نفر از آنان انتخاب شدند.
داده ها با دو روش توصیفى و استنباطى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش 
استنباطى از آزمون هاى پارامترِى تى تک نمونه اى1، همبستگى پیرسون2، و آزمون رگرسیون3 
استفاده شد. براى گردآورى داده ها، از پرسشنامه خودسنجى اخالق حرفه اى استفاده شد. این 
پرسشنامه با استفاده از پژوهش شاه محمدى (1389) و با استناد به اصول و معیارهاى اخالقى 
کتابدارى و اطالع رسانى مندرج در منابع گوناگون، شامل بیانیه هاى اصول اخالق حرفه اى 
کتابدارى مراکز مختلف و با تکیه بر ارزش ها و فرهنگ بومى تدوین شده است. روایى 
پرسشنامه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایى پرسشنامه براساس ضریب 
آلفاى کرونباخ 0/78 به دست آمد که نشان از قابلیت اطمینان باالى ابزار و اعتماد پذیرى 
آن دارد. براى سنجش عملکرد کتابداران نیز پرسشنامه فرم خودارزیابى عملکرد - که 
شکل اصالح یافته فرم ارزیابى عملکرد در سازمان هاى دولتى براى ارزیابى عملکرد شاغالن 
است –  به کار رفت. براى اطمینان از روایى محتوایى، این پرسشنامه چندین بار توسط 
اساتید راهنما و مشاور و یک متخصص سنجش و یک متخصص آمارى بررسى و نظرات 
اصالحى آنان اعمال و نسخه نهایى تدوین شد و در نهایت، پرسشنامه مورد تأیید آنها قرار 

گرفت. پایایى این پرسشنامه  براساس ضریب آلفاى کرونباخ 0/82 به دست آمد. 

یافته ها
براى تعیین وضعیت اخالق حرفه اى کتابداران کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى 

اسالمى در قبال مراجعه کنندگان جدول 1 ترسیم شده است.

جدول 1. شاخص هاى آمارى توصیفى نمرات اخالق حرفه اى

ماکزیمممینیمممیانگین از ٥میانگینمتغیرها

٨/٥٣٤/٢٦٦١٠حفظ و نگهداری منابع

٤/٥٢٤/٥٢٢٥حامیت از حقوق مالکیت معنوی

١٦/٥٤/١٢١١٢٠دفاع از اصول آزادی اندیشه

1. One sample t-test
2. Pearson correlation
3. Regression testing
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١٣/٢٤/٤٠١٠١٥ارتقای سواد اطالعاتی

٨/٦٦٤/٣٣٥١٠احرتام به عقاید مختلف در حرفه

١٧/٣٨٤/٣٤١٢٢٠رعایت بی طرفی در حرفه

ارائه خدمات کتابخانه ای و 
اطالعاتی

١٧/٢٣٤/٣١١١٢٠

فراهم آوری امکانات دسرتسی 
آسان و یکسان به اطالعات برای 

همه مراجعان 
١٣/٢٤٤/٤١٨١٥

حفظ حریم خصوصی و 
محرمانگی

١٣/٥١٤/٥٠١٠١٥

١٤٤/٦٦٩١٥ارتقای اهداف حرفه ای

تعامل با همکاران در کتابخانه و 
سایر بخش های مرتبط 

٩/٤٢٤/٧١٧١٠

١٣٦٤/٣٩١١٤١٥٠کل (اخالق حرفه ای)

مطابق با جدول 1، ''تعامل با همکاران در کتابخانه و سایر بخش هاى مرتبط'' با میانگین 
4/71 و ''دفاع از اصول آزادى اندیشه'' با میانگین 4/12 به ترتیب داراى بیشترین و کمترین 
میانگین هستند. میانگین نمره کل اخالق حرفه اى 4/39 شده است. همان گونه که مالحظه 
مى شود، میانگین همه مؤلفه ها بیش از 4 است که نشانگر میانگین بسیار باالى نمرات 

خودارزیابى کتابداران از اخالق حرفه اى است.
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جدول 2. آزمون ''تى'' تک نمونه اى به منظور بررسى وضعیت موجود اخالق حرفه اى

مؤلفه ها
تفاوت 

میانگین با 
میانگین 

نظری
درجه ''تی''

آزادی
سطح 

معناداری

٩٥ درصد بازه اطمینان

باال ترپایین تر

٢٦/١٥٨/٢٤٩١٠/٠٠٠١١٦/١٣٦/١حفظ و نگهداری منابع

حامیت از حقوق 
مالکیت معنوی

٥٢/١٣١/٢٠٩١٠/٠٠٠١٣٧/١٦٧/١

دفاع از اصول آزادی 
اندیشه

١٢/١٢١/١٩٩١٠/٠٠٠١٠١/١٢٤/١

٤٠/١٠٨/١٩٩١٠/٠٠٠١٣٠/١٤٩/١ارتقای سواد اطالعاتی

احرتام به عقاید 
مختلف در حرفه

٣٣/١٠٦/٢١٩١٠/٠٠٠١٢٠/١٤٥/١

رعایت بی طرفی در 
حرفه

٣٤/١٤٣/٢٩٩١٠/٠٠٠١٢٥/١٤٣/١

ارائه خدمات 
کتابخانه ای و اطالعاتی

٣١/١١٢/٣١٩١٠/٠٠٠١٢٢/١٣٩/١

فراهم آوری امکان 
دسرتسی آسان و 

یکسان به اطالعات 
برای مراجعان 

٤١/١٤٦/٣٢٩١٠/٠٠٠١٣٢/١٤٩/١

حفظ حریم خصوصی 
و محرمانگی

٥٠/١١٥/٣٨٩١٠/٠٠٠١٤٢/١٥٨/١

٦٦/١٧٢/٣٥٩١٠/٠٠٠١٥٧/١٧٥/١ارتقای اهداف حرفه ای

تعامل با همکاران 
در کتابخانه و سایر 

بخش های مرتبط 
٧١/١٩٧/٤٠٩١٠/٠٠٠١٦٢/١٧٩/١

٣٩/١٥٣/٤٩٩١٠/٠٠٠١٣٣/١٤٤/١کل (اخالق حرفه ای)
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با توجه به داده هاى جدول 2، مناسب ترین وضعیت مربوط به مؤلفه ''تعامل با همکاران در 
کتابخانه و سایر بخش هاى مرتبط'' با مقدار تى 40/97 است. میانگین نمرات پاسخ دهندگان 
در عامل کلى اخالق حرفه اى حدود 1/39 است که از میانگین نظرى باالتر است، بنابراین 
مى توان ادعا کرد، اخالق حرفه اى کتابداران کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى 

اسالمى  از نظر خود آنها داراى وضعیت مناسب و باالتر از آن بوده  است. 

جدول 3. شاخص هاى آمارى توصیفى نمرات خودارزیابى عملکرد کتابداران

میانگین میانگینمتغیرها
ماکزیمممینیمماز ٥

٨٩/١٦٢٢/٤١٢٢٠توانایی برقراری ارتباط

٥٦/١٧٣٩/٤١٤٢٠رعایت مقررات و انضباط

٩٣/١٢٣١/٤٩١٥رفتار و برخورد مناسب (مشرتی مداری)

٧٩/١٢٢٦/٤٩١٥پشتكار و جدیت در كار

٩٠/١٦٢٢/٤١١٢٠تجزیه و تحلیل و ارائه راه حل های مناسب

٩١/٢١٣٨/٤١٥٢٥خالقیت و نوآوری

٢٩/١٤٥٧/٣٧١٩معلومات و مهارت های شغلی

١٩/١٧٢٩/٤١٢٢٠تسهیم اطالعات و معلومات

٢٢/١٢٠٧/٤٨١٥گزارش نویسی و مكاتبات اداری

٧/١٤٢١٩/٤١٠٨١٦٠کل (عملکرد کتابداران)

با توجه به داده هاى جدول 3 مشخص مى شود که ''رعایت مقررات و انضباط'' با 
میانگین 4/39 باالترین میزان و ''ارتقاى معلومات و مهارت هاى شغلى'' با میانگین 3/57 
در مقایسه با سایر مؤلفه ها داراى وضعیت ضعیف ترى است. میانگین نمره کل عملکرد 
کتابداران 4/19 به دست آمده است. مقایسه میانگین مؤلفه ها با میانگین نمره کل کتابداران 
نشان مى دهد که ارتقاى معلومات و مهارت هاى شغلى و گزارش نویسى و مکاتبات ادارى 
(به ترتیب با میانگین 3/57 و 4/07)، کمتر از متوسط نمره کل عملکرد و میانگین سایر 

مؤلفه ها بیشتر از متوسط نمره کل عملکرد کتابداران بوده است.
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جدول 4. آزمون تى تک نمونه اى به منظور بررسى وضعیت عملکرد کتابداران

مؤلفه ها

تفاوت 
میانگین 
به دست 
آمده با 
میانگین 

نظری

درجه ''تی''
آزادی

سطح 
معناداری

٩٥ درصد بازه 
اطمینان

باال ترپایین تر

٧٢/٠٠٢/١٥٩١٠٠٠١/٠٦٢/٠٨١/٠توانایی برقراری ارتباط

رعایت مقررات و 
انضباط

٨٩/٠٩٦/٢١٩١٠٠٠١/٠٨١/٠٩٧/٠

رفتار و برخورد مناسب 
(مشرتی مداری)

٨١/٠٦١/١٥٩١٠٠٠١/٠٧٠/٠٩١/٠

٧٦/٠٧٢/١٤٩١٠٠٠١/٠٦٦/٠٨٦/٠پشتكار و جدیت در كار

تجزیه و تحلیل و ارائه 
راه حل ها

٧٢/٠٧٤/١٢٩١٠٠٠١/٠٦١/٠٨٣/٠

٨٨/٠٦٥/١٧٩١٠٠٠١/٠٧٨/٠٩٨/٠خالقیت و نوآوری

معلومات و مهارت های 
شغلی

٠٧/٠٠٧/١٩١٢٨٦/٠-۰/۰۶٢٠/٠

تسهیم اطالعات و 
معلومات

٧٩/٠٤٣/١٦٩١٠٠٠١/٠٧٠/٠٨٩/٠

گزارش نویسی و مكاتبات 
اداری

٥٧/٠٦٥/١٠٩١٠٠٠١/٠٤٦/٠٦٨/٠

٦٩/٠٥٧/٢٠٩١٠٠٠١/٠٦٣/٠٧٦/٠کل (عملکرد کتابداران)

داده هاى جدول 4 نشان مى دهد به جز ''ارتقاى معلومات و مهارت هاى شغلى''، میانگین هاى 
به دست آمده براى همه مؤلفه هاى عملکرد کتابداران باالتر از حد ''قابل قبول'' است. همچنین، 
بیشترین میزان تفاوت، مربوط به ''رعایت مقررات و انضباط'' و ''خالقیت و نوآورى'' است و 
عملکرد کتابداران در این دو بُعد به اندازه 0/89 و 0/88 از میزان قابل قبول باالتر بوده است. 

میانگین نمرات خودارزیابى کتابداران در کل عملکرد نیز حدود 0/69 از میانگین نظرى 
باالتر است؛ با توجه به میزان تى محاسبه شده (20/57) تفاوت معنادارى در سطح یک صدم 
وجود دارد و مى توان گفت از نظر کتابداران عملکرد آنان از حد ''قابل قبول'' باالتر بوده است.
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نتیجه گیرى
یافته هاى حاصل از پژوهش حاضر نشان  داد که کتابداران و اطالع رسانان، اصول اخالق 

حرفه اى را به میزان بسیار باالیى رعایت مى کنند. 
نتایج پژوهش هاى رضایى و همکاران (1392)، اسداغى (1390)، ش اه م ح م دى (1389)، 
و زندیان و همکاران (1387) درباره کتابداران کتابخانه هاى دانشگاهى نیز گویاى چنین 
وضعیتى است، اما با صدرى فرد (1386) متفاوت است زیرا در پژوهش او فقط بر میزان 
آشنایى کتابداران با اصول اخالقى تأکید شده است، نه میزان رعایت اصول اخالق حرفه اى 
کتابدارى. البته با توجه به زمان انجام این پژوهش (1385) نتایج چندان هم دور از انتظار 
نیست؛ زیرا در آن تاریخ هنوز بیانیه  اخالقى مدّونى براى کتابداران ایران طراحى نشده بود. 
یافته هاى اونى یان و همکاران (2014) نیز  نشان مى دهد که میزان رعایت اصول اخالقى 
به ویژه در رعایت حقوق مالکیت معنوى و محرمانگى اطالعات و حفظ حریم شخصى 
مراجعان در میان کتابداران نیجریه اى بسیار پائین بوده است که ریشه در عدم دسترسى 
است.  بوده  اصول  این  با  کتابداران  ناآشنایى  و  مدّون  اخالقى  اصول  بیانیه  به  کتابداران 
آیین نامه هاى اخالق کتابدارى باید به روشنى اصول اخالق حرفه اى  را به عنوان یک الزام 
حرفه اى  و تجارى مشخص کنند و همه کتابداران ملزم به رعایت آن باشند. آگاهى کتابداران 

از این اصول به آنها کمک مى کند تا بهترین خدمات را به عموم ارائه دهند.
از دیگر پژوهش هاى همسو با پژوهش حاضر، پژوهش درخشانى (1389) است که 
نشان داد کتابداران، کتابخانه ها، و مراکز اطالع رسانى در قبال همه عناصر محیط درونى و 
بیرونى مسئولیت اخالقى دارند، و این به معناى تعهد و التزام آنها در قبال حقوق تمامى اجزا 

در محیط کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانى است.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در همه مؤلفه ها عملکرد کتابداران باالتر 
از حد ''قابل قبول'' بوده است، به جز ارتقاى معلومات و مهارت هاى شغلى. این امر هم در 
عملکرد بین فردى، هم در توسعه فردى، و هم در ایفاى وظایف شغلى اتفاق افتاده است، 
به نحوى که در برقرارى ارتباطات بین فردى و رفتار و برخورد مناسب با مراجعان، تسهیم 
اطالعات و معلومات، تجزیه و تحلیل مسائل و ارائه راه حل هاى مناسب، گزارش نویسى 
و مکاتبات ادارى عملکرد باالیى داشته و در کار خود تالش و جدیت بسیار باالیى نشان 
داده اند. همچنین آنها ضمن رعایت مقررات و انضباط سازمانى، خالقیت و نوآورى قابل 
توجهى را در ارائه خدمات و انجام وظایف از خود بروز داده اند. بنابراین مى توان ادعا کرد، 
هر چقدر کتابدران خدمات اطالعاتى بهترى ارائه دهند و هر قدر امکانات یکسان و آسانى 
براى همه مراجعان فراهم  آورند و بتوانند حریم خصوصى مراجعان را حفظ کنند، و با 
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همکاران خود در کتابخانه و سایر بخش ها تعامل بیشترى داشته باشند، عملکرد بهترى نیز 
خواهند داشت. در این زمینه پیشنهاد مى شود:

  به دلیل مرتبط بودن اخالق حرفه اى کتابداران با عملکرد آنان، شیوه استخدام، ارتقا، و
آموزش کتابداران و تدوین برنامه هاى آموزشى با تأکید بر ویژگى هاى اخالقى طراحى 

شود؛
  با توجه به پائین بودن میزان عملکرد کتابداران در "ارتقاى معلومات و مهارت هاى

شغلى"، با استفاده از سازوکارهاى تشویقى مانند دادن مزایا، ارتقا، افزایش حقوق و 
جز آن، انگیزه کسب مهارت هاى شغلى و افزایش مهارت حرفه اى در کتابداران تقویت 

شود؛
  مسئوالن کتابخانه ها کتابداران را از اصول و آیین نامه هاى اخالقى کتابدارى آگاه سازند

تا بتوانند تصمیم گیرى موفق و ارائه خدمات بهترى داشته باشند. 
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