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Abstract: Professional ethics studies in information science usually
concentrate on users and dominantly forget ethical relationships of
colleagues, superiors and subordinates in organizational hierarchy.
Besides, ethical standards or guidelines and also researches on
professional ethics in information science always adhere general
principles rather than close focus on ethical dilemmas, whereas moral
details become apparent in ethical dilemmas. In this research I tried
to investigate moral autonomy and heteronomy (Kantian, Rawlsian,
Sandelian, and McIntyrian autonomy and heteronomy) of information
professionals, working in Iran Public Libraries Foundation (IPLF) as a
trial to provide an approach to professional self-reflection and evaluation.
For this reason, 406 number of mentioned professionals (n=406) were
chosen randomly from 704 selective reading advisors (p=704) of IPLF
for responding ethical dilemmas. Findings showed that heteronomous
tendency is dominant among professionals and their heteronomy is
prominently Rawlsian. Also, their heteronomous tendencies reduce
by increase in their age and this is a proof to the Kohlberg’s stages of
moral development. Moreover, results of structural equation modeling
suggested that Rawlsian heteronomy and McIntyrian autonomy
are prominent in the formation of professional’s moral tendency but
Rawlsian heteronomy is obviously powerful than McIntyrian autonomy.
Rawlsian heteronomy denotes stiff and formal adherence of external
rules (religious, national, conventional, organizational and so on) and
in this stance, ethical reflection and act on the basis of internal moral
sense with responsible acceptance of its ramifications goes away as a
marginal stance.
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مقاله برای اصالح به مدت  18روز نزد پدیدآور بوده است.

چكيــده :در مطالعــات اخــاق حرفـهای در علــم اطالعــات ،تمرکــز همــواره روی
تعامــات متخصــص بــا کاربــر بــوده و تعامــات بیــن خــود متخصصــان و روابــط
آنهــا بــا همــکاران فرادســت و فرودســت چنــدان مــد نظــر نبــوده اســت .همچنیــن،
اســتانداردها و آییننامههــا همیشــه قاعدهگــرا بــوده و پژوهشهــا نیــز عموم ـاً بــه
بررســی و ارزیابــی گروهــی از قواعــد اخالقــی بیــن متخصصــان پرداختــه و در اکثر
اوقــات نحــوۀ کنــش و تعامــل در تنگناهــا و دوراهیهــا و موقعیتهــای دشــوار
بررســی نشــده اســت ،حــال آنکــه جهتگیریهــای اخالقــی دقیق ـاً خــود را در
موقعیتهــای دشــوار نشــان میدهنــد .در ایــن پژوهــش ســعی شــده گرایشهــای
خودآیینــی و دگرآیینــی اخالقــی (کانتــی ،رالــزی ،ســن ِدلی و مکاینتایــری)
متخصصــان علــم اطالعــات بررســی شــود تــا ضمــن ترســیم چشــمانداز تحــول
حرفــهای ،بازاندیشــی و درخودنگــری را برانگیــزد .بدینمنظــور 406 ،نفــر از
کارکنــان متخصــص شــاغل در نهــاد کتابخانههــای عمومــی بــه تصــادف انتخــاب
شــد و موقعیتهــای دشــوار اخالقــی توســط آنهــا خوانــده و تکمیــل گردیــد.
نتایــج نشــان داد کــه متخصصــان ،گرایشهــای اخالقــی دگرآييــن دارنــد و
دگرآيينــي آنهــا بیشــتر از نــوع رالــزی اســت .همچنیــن ،بــا افزایــش ســن،
گرایشهــای دگرآييــن کاهــش مییابــد و ایــن مطابــق بــا پیشبینــی «کلبــرگ»
در مراحــل رشــد اخالقــی اســت .همچنیــن ،دو عامــل دگرآیینــی «رالــزی» و
خودآيينــي «مکاینتایــری» در شــکلگیری گرایــش اخالقــی متخصصــان نقــش
عمــده داشــتند .دگرآیینــی «رالــزی» تبعیــت سفتوســخت و صــوری از قواعــد
بیرونــی (عرفــی ،کشــوری ،دینــی ،ســازمانی و هــر قاعــدهای بیــرون از فطــرت
اخالقــی خــود انســان) را میرســاند و بــا وجــود آن ،تأمــل اخالقــی و عمــل
بــر اســاس حــس اخــاق درونــی بــا قبــول مســئولیت فــردی چیــزی حاشــیهای
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خواهــد بــود .وجــود ایــن نگــرش غالــب میتوانــد نگرانیهایــی را دربــارۀ پذیــرش نامتأمالنــۀ قواعــد
تحمیلــی ،پذیــرش الگوهــای نئولیبــرال غالــب در تولیــد و توزیــع ثــروت (از جملــه اطالعــات) ،و قــرار
گرفتــن در چارچوبهــای بســته و پذیــرش منفعــل الگوهــا و چارچوبهــای بیرونــی را ایجــاد کنــد.
كليدواژهها :خودآیینی ،دگرآیینی ،گرایشهای اخالقی ،موقعیتهای دشوار ،تنگناهای اخالقی
 .1مقدمه

زمینــۀ کار متخصصــان علــم اطالعــات در کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی بهگونــهای

اســت کــه یادگیــری ،یاددهــی و عمــل بــه موازیــن اخالقــی را بیــش از ســایر تخصصهــا الزم
میکنــد .از یــک ســو ،ایــن متخصصــان میبایســت اصــول اخــاق حرفــهای در علــم اطالعــات

(اجتنــاب از سانســور ،آزادی دسترســی بــه اطالعــات ،جلوگیــری از ســرقت علمــی ،حفــظ حریــم

خصوصــی ،امنیــت اطالعــات و  )...را بیاموزنــد ،عمــل کننــد و بیاموزاننــد و از ســوی دیگــر ،بایــد
موازیــن اخــاق محیــط کار (صداقــت ،اجتنــاب از تدلیــس ،امانــتداری ،وفــای بــه عهــد و )...

را بداننــد و بــه آنهــا جامــۀ عمــل بپوشــانند .تحقیقــات حــوزۀ علــم اطالعــات و دانششناســی

نشــان میدهــد کــه تمرکــز شــدیدی بــر رعایــت «اخــاق حرفــهای در محیطهــای اطالعاتــی»
معطــوف شــده و همــواره از «اصــول اخــاق حرفـهای» در محیطهــای اطالعاتــی یــا «اصــول اخــاق

اطالعــات» و یــا «ارزشهــای اخالقــی کتابــداری و اطالعرســانی» ســخن رفتــه (بــرای مثــال ،بنگریــد

بــه )Buchanan 2004; Dole, Hurych & Koehler 2000؛ در حالــی کــه بــه رعایــت اخــاق حین کار

1

توســط متخصصــان علــم اطالعــات توجــه و تمرکــز نشــده اســت .بــرای مثــال« ،زارع و افشــار» در
پژوهشــی بـه بررســی میــزان آشــنایی ،تعهــد و اختیــار کتابــداران کتابخانههــای عمومــی نســبت بــه

اصــول اخــاق حرفـهای کتابــداری پرداختنــد .یافتههــای آنهــا بــر اســاس جامعــۀ  276نفــری نشــان

داد کــه کتابــداران بــا اصــول اخــاق حرف ـهای آشــنایی دارنــد ،امــا حیــن انجــام وظایــف خویــش
ایــن اصــول را ب ـهکار نمیگیرنــد ( .)1394همچنیــن« ،رضایــی» و همــکاران بــه بررســی ایــن امــر
پرداختنــد کــه کتابــداران کتابخانههــای عمومــی کــدام مؤلفههــای منشــور اخــاق حرفــهای را

بیشــتر رعایــت میکننــد .یافتههــای آنهــا روی نمونــۀ  111نفــری از کتابــداران کتابخانههــای
عمومــی اســتان یــزد نشــان داد کــه ســه مؤلفــۀ «بــا رفتــار خــود بــه مراجعــان احتــرام میگــذارم»،

 .1منظــور مســئولیتهای اخالقــی در قبــال ســازمان و نیــز همــکاران همقطــار ،فرادســت ،و فرودســت در موقعیتهــای
دشــوار حیــن کار ( )work contextاســت.
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«از کار در کتابخانــه احســاس ارزشــمندی دارم» ،و «در حفــظ وســایل کتابخانــه کوشــا هســتم»
بهترتیــب ،بیشــترین مؤلفههــای مــورد رعایــت بودهانــد ( .)1392یــا مثــ ً
ا «ریاحینیــا و آبــام» بــه
بررســی میــزان آشــنایی دانشــجویان ایــن رشــته بــا اصــول اخــاق حرف ـهای رشــته و وزندهــی بــه

اهمیــت هــر یــک از آنهــا بــر اســاس دیــدگاه دانشــجویان اقــدام کردنــد .نتایــج بــر اســاس نمونــۀ

 137نفــری از دانشــجویان علــم اطالعــات در تهــران نشــان داد کــه  63/5درصــد از دانشــجویان

دورة کارشناســی (ســال آخــر) بــا اصــول اخــاق حرف ـهای آشــنایی نداشــتند .در پژوهــش آنهــا
همچنیــن« ،صــرف وقــت و پاســخگویی دقیــق بــه ســؤاالت مراجعــان»« ،انساندوســتی و احتــرام

بــه افــراد بــدون توجــه بــه موقعیتشــان» و «نظــم و احســاس مســئولیت در انجــام فعالیتهــای

کتابخانــه» بهترتیــب ،مهمتریــن اصــول اخالقــی رشــته شــناخته شــد ( .)1391همچنیــن اســت مقالــۀ

«تاجالدینــی ،صدریفــرد و ساداتموســوی» کــه در آن بــه بررســی میــزان آشــنایی کتابــداران

بــا اصــول اخالقــی کتابــداری و اطالعرســانی پرداختــه شــده بــود .نتایــج آنــان بــر اســاس نمونــۀ
 90نفــری از کتابــداران کتابخانههــای عمومــی شــهر تهــران نشــان داد کــه  47درصــد کتابــداران

بــا اصــول اخالقــی رشــته آشــنایی کافــی ندارنــد 67 ،درصــد مایــل بــه داشــتن منشــور اخــاق

حرفـهای هســتند و  70درصــد نســبت بــه آشــنایی بــا اصــول اخــاق حرفـهای احســاس نیــاز میکننــد

(« .)1390اســفندیاریمقدم و حســنلو» نیــز بــه شناســایی مؤلفههــای الزم بــرای گنجاندهشــدن

در اصــول اخــاق حرفــهای علــم اطالعــات پرداختنــد .یافتههــای آنهــا بــر اســاس نمونــۀ 384
نفــری از اعضــای انجمــن کتابــداری نشــان داد کــه  7مؤلفــه در تدویــن اصــول اخالقــی رشــته بایــد

گنجانــده شــود کــه عبارتانــد از .1 :مســئولیت در برابــر خــود .2 ،مســئولیت در برابــر همــکاران،
 .3مســئولیت در برابــر حرفــه .4 ،مســئولیت در برابر اســتفادهکنندگان .5 ،مســئولیت در برابر ســازمان،

 .6مســئولیت در برابــر جامعــه ،و  .7مســئولیت در برابــر متخصصــان ســایر حرفههــا.)1389( 1
همچنیــن« ،موســویزاده» بــه بررســی مهمتریــن ارزشهــای اخالقــی کــه بایــد متخصصــان ایــن

رشــته بــدان مزیــن باشــند پرداخــت .یافتههــای وی بــر اســاس نمونــۀ  332نفــری از متخصصــان
ایــن رشــته نشــان داد کــه از نظــر آنــان ســه ارزش اخالقــی ارائــۀ خدمــت بــه اســتفادهکنندگان،

فراه ـمآوری امکانــات بــرای دسترســی یکســان بــه اطالعــات ،و کمــک بــه ارتقــای ســطح ســواد
 .1جالــب اســت کــه ذیــل مســئولیت در برابــر همــکاران و ســازمان ،از قواعــد اخالقــی مهمــی ماننــد عیبپوشــی ،انتقــاد
خصوصــی محترمانــه جهــت رفــع نقائــص ،همیــاری و دســتگیری ،هماهنگــی ،مراقبــت از همــکاران ،حفــظ اســرار
ســازمانی و امثــال آن ســخنی گفتــه نشــده ،امــا مــواردی کماهمیــت مثــل «شــرکت در ســمینارها و همایشهــای
مربــوط بــه حرفــه» آمــده اســت.
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اطالعاتــی اســتفادهکنندگان بهترتیــب ،مهمتریــن ارزشهــای اخالقــی متخصصــان علــم اطالعــات
اســت (.)1384

همانطــور کــه دیــده میشــود ،تحقیقــات حــوزۀ اخــاق حرفــهای روی دسترســی آســان،

آزادی دسترســی ،خدمترســانی بــه کاربــران و ســایر مــواردی کــه بــه کاربــر مربــوط اســت،
تمرکــز دارد ،در حالــی کــه تجربیــات نشــان میدهــد کــه کتابــداران تضادهــای بســیاری بیــن

قواعــد اخــاق حرفــهای و اخــاق حیــن کار حــس میکننــد (بــرای مثــال بنگریــد بــه Murphy

 )2001و از آنجــا کــه اخــاق حرفــهای متخصصــان علــم اطالعــات بــه روابــط خدمتدهنــده و
خدمتگیرنــده معطــوف اســت ،از روابــط اخالقــی بیــن خــو ِد خدمتدهنــدگان غافــل اســت و

دلیــل آن ایــن اســت کــه روابــط بیــن کارکنــان عمومـاً در حــوزۀ اخــاق ســازمانی گنجانــده شــده

اســت ،در حالــیکــه ایــن روابــط بخشــی از اخــاق حرفـهای اســت .مســئله ایــن اســت کــه اخــاق

حیــن کار بــه متخصصــان علــم اطالعــات آمــوزش داده نمیشــود و در طــرح درس رشــتۀ علــم

اطالعــات و دانششناســی ،فقــط اصــول اخــاق حرفــهای ارائــه میشــود و آن هــم در قالــب

یــک درس دو واحــدی اختیــاری در دورۀ کارشناســی .ایــن امــر باعــث شــده کــه کتابــداران و

متخصصــان اطالعــات چالشهــای زیــادی را در ارتبــاط بــا یکدیگــر تجربــه کننــد .تجربیــات
محقــق در کتابخانههــای عمومــی و همجــواری شــغلی بــا ادارۀ بازرســی و رســیدگی بــه شــکایات
«نهــاد کتابخانههــای عمومــی» چالشهــای همیشــگی کتابــداران را بیــش از پیــش آشــکار کــرد

و حساســیت پژوهشــی را برانگیخــت .عــاوه بــر اینهــا ،تمرکــز بــه «اصــول»« ،قاعــده»« ،کدهــای

اخالقــی»« ،قواعــد اخالقــی» و ســیاهههایی کــه جنبــۀ قاعدهگونــه بــرای کتابــداران دارنــد ،در ایــن
رشــته بســیار پررنــگ امــا کماثــر اســت ( .)Wilkinson 2014تمرکــز بــه «اصــول» و «قواعــد» اخالقــی

در محیطهــای اطالعاتــی در ارتبــاط بــا کاربــران ،در اصــول اخــاق حرف ـهای «انجمــن کتابــداران
آمریــکا» ،)2018( 1ســند جامــع اخالقــی کتابــداران «نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور» (،)1397

ســند اخالقــی «انجمــن کتابــداری و اطالعرســانی قــم» ( )1392و آثــاری در شــرح اخــاق حرفـهای

متخصصــان اطالعــات همچــون کار «قراملکــی ،درخشــانی و رضایــیشــریفآبادی» ( )1391یــا
کتــاب «مبانــی اخــاق حرف ـهای در علــوم کتابــداری و اطالعرســانی» (صــدرا  )1395نیــز متجلــی

اســت .ایــن آثــار بــه «موقعیتهــای اخالقــی» 2یــا «موقعیتهــای دشــوار» کمتــر توجــه دارنــد ،حــال

آنکــه انســانها همــه در حالــت عــادی چهــرۀ اخالقــی دارنــد ،امــا در موقعیتهــای دشــوار اســت
2. ethical contexts
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کــه ســیمای اخالقــی واقعــی خــود را نشــان میدهنــد .بــهنظــر میرســد تحقیقــات خارجــی نیــز
بیشــتر کاربرگــرا و قاعدهگــرا هســتند و بــه موقعیتهــای دشــوار تمرکــز اندکــی دارنــد و خــود

نیــز بــدان اقــرار نمودهانــد .بــرای مثــال« ،فرگوســن ،تورنلــی و گیــب» از طریــق مصاحبــه بــا 77
نفــر از انــواع کتابــداران دانشــگاهی ،تخصصــی ،عمومــی ،آموزشــگاهی و ملــی در کشــورهای
انگلســتان ،ایرلنــد و اســترالیا تنگناهــای اخالقــی موجــود در محیــط کار کتابــداران را مطالعــه

کردنــد .طبــق یافتههــای آنهــا ،کتابــداران اظهــار داشــتند کــه قواعــد اخــاق حرفــهای انجمــن

کتابــداران انگلســتان و آمریــکا بســیار کلــی هســتند و در موقعیتهــای اخالقــی بــه تصمیمگیــری
اخالقــی کتابــداران کمــک نمیکننــد ( .)Ferguson, Thorenly & Gibb 2016یــا «عبدا-..ثانــی» و

همــکاران از طریــق مصاحبــه بــا  20مدیــر متخصــص کتابخانههــای عمومــی در مالــزی و تحلیــل
مضامیــن آنهــا بــه ارائــۀ مدلــی از عوامــل ایجادکننــدۀ درســتکاری در کتابــداران کتابخانههــای
عمومــی پرداختنــد کــه عبــارت بودنــد از .1 :تنفــس اخالقــی (زندگــی روزمــره بــا قواعــد اخالقــی)،

 .2ســائق درونــی (میــل درونــی بــه عمــل اخالقــی) .3 ،نقشهــای اخالقــی (هــوش اخالقــی و نظارت

بــر خــود) .4 ،رســمیت صالحیتهــای اخالقــی (ابــاغ ســازمانی) .5 ،توســعۀ مهارتهــای اخالقــی
(بُعــد آموزشــی) ،و  .6اصالــت فــردی ( .)Abdullah-Sani et al. 2016همچنیــن« ،ویلکینســون»

در مقال ـهای بــا عنــوان «قاعدهگرایــی و اخــاق کتابــداری» ب ـ ه روش ســندی بــه بررســی متــون و

پژوهشهــای انجامشــده در کتابــداری و اطالعرســانی در حــوزة اخــاق حرفـهای پرداختــه اســت.
وی بــه ایــن نتیجــه دســت یافتـه اســت کــه تقریبـاً همــۀ ایــن پژوهشهــا ،متــون و اســناد بــه بررســی

ارزشهــای اخالقــی ،اصــول اخالقــی و مؤلفههــای اخالقــی کتابــداران پرداختــه و بــه تنگناهــا و

موقعیتهــای اخالقــی توجهــی نکردهانــد .از نظــر وی ،علــم اطالعــات از رویکــرد قاعدهگــرا

بــه اخــاق در محیطهــای اطالعاتــی رنــج میبــرد و نیــاز اســت تــا رویکــردی موقعیتگــرا و بــر

اســاس تنگناهــای اخالقــی اتخــاذ گــردد (« .)Wilkinson 2014کندریــک و لیــور» نیــز در پژوهشــی

بــه بررســی دیــدگاه کتابــداران دانشــگاهی دربــارۀ اثرگــذاری اصــول اخالقــی «انجمــن کتابــداران
آمریــکا» روی تصمیمگیــری اخالقــی کتابــداران در موقعیتهــای اخالقــی پرداختنــد .یافتههــای

پژوهــش آنهــا روی نمونــۀ  249نفــری از کتابــداران کتابخانههــای دانشــگاهی ایــاالت آمریــکای

شــمالی نشــان داد کــه کتابــداران بــا اصــول اخــاق حرفــهای آشــنایی دارنــد ،امــا ایــن اصــول
در تنگناهــای اخالقــی بــه آنهــا کمکــی نمیکنــد .ایــن دو محقــق در انتهــا پیشــنهاد میدهنــد
کــه اصــول اخــاق حرفــهای بهتنهایــی کافــی نیســت و اَســناد قواعــد اخالقــی و همچنیــن،

آموزشهــای مربوطــه میبایســت شــامل موقعیتهــا و مــوارد خــاص باشــد (Kendrick & Leaver
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 .)2011تنهــا یــک پژوهــش توســط «جفرســون و کنتریــراس» موقعیتهــای دشــوار را بهصــورت

حاشــیهای مــورد توجــه قــرار داده و در آن پژوهشــگران بــه ارائــۀ  10تنگنــای اخالقــی بــه  46نفــر از
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی در دانشــگاههای آمریــکا پرداختنــد و پــس از ثبــت عکسالعمــل

آنــان ،اصــول اخــاق حرف ـهای در خصــوص موضــوع آن تنگنــا را بــه دانشــجویان نشــان دادنــد و
ســپس ،دوبــاره از آنــان خواســتند کــه تنگنــا را مطالعــه و دربــارۀ آن اســتدالل کننــد .یافتههــا نشــان

داد کــه عکسالعمــل اولیــۀ دانشــجویان بــه تنگنــای اخالقــی ،مشــابه بــا عکسالعمــل آنــان پــس از

خوانــدن اصــول اخالقــی بــود! (.)Jefferson & Contreras 2005

تحقیقــات متخصصــان اخــاق در محیطهــای شــغلی نشــان داده اســت کــه افــرادی کــه از

نظــر اخالقــی بســیار ســختگیر و خشــک و قاعدهگــرا هســتند ،خالقیــت بســیار اندکــی بــرای

حــل تنگناهــا از خــود نشــان میدهنــد و بســیار بــر موضــع خــود اصــرار دارنــد و از ســوی دیگــر،
کســانی کــه معتقــد بــه قواعــد اخالقــی نیســتند ،هــر چنــد بســیار ســیال و تعاملــی عمــل میکننــد،
امــا تعامالتــی بــا همــکاران خــود برقــرار میکننــد کــه اخالقــی نیســت ( .)Nicole 2008بهعــاوه،

نــوع گرایــش اخالقــی کارکنــان میتوانــد نحــوۀ شــکلدهی بــه جــ ّو اخالقــی ســازمان را نشــان
دهــد .مث ـ ً
ا وجــود گرایــش کانتــی 1نشــاندهندۀ لــزوم تأکیــد مســئوالن بــر قواعــد جهانشــمول
اخالقــی در مقرراتگــذاری و انتخابهــا و تصمیمهاســت و وجــود گرایــش رالــزی 2لــزوم

تأکیــد بــر مقــررات و قراردادهــای دقیــق و مضبــوط فردگرایانــه در محیــط کار را میرســاند و
گرایــش ســندلی 3انســجام درونگروهــی کارکنــان را نشــان میدهــد و حفــظ جــ ّو دوســتانه در

کنــار لــزوم تشــریح ابعــاد اخالقــی روابــط دوســتانه در محیــط کار را آشــکار میســازد و گرایــش
مکاینتایــری 4وفــاداری ســازمانی و تأکیــد کارکنــان بــه ارتقــای نقــش و اثرگــذاری حرف ـهای در

ســطح ســازمان و لــزوم توجــه مســئوالن ســازمان بــه آن را نشــان میدهــد .از ایــن نظــر اســت کــه
بررســی ایــن اَبعــاد واجــد اهمیــت اســت .بنابرایــن )1 ،مســئلۀ عــدم توجــه بــه آمــوزش اخــاق حیــن

کار )2 ،عــدم توجــه بــه آمــوزش اخــاق حیــن کار بــه دانشــجویان در دانشــگاه )3 ،مســئلۀ بررســی
نشــدن گرایشهــای اخالقــی متقاضــی کار در کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی ،و  )4مســئلۀ تســلط

قاعدهگرایــی اخالقــی بــر متــون و آموزشهــای علــم اطالعــات باعــث شــده کــه در پژوهــش

حاضــر  22موقعیــت دشــوار پیرامــون یــازده موضــوع اخالقــی بررســی شــود و دیــده شــود کــه در
3. Michael Sandel

2. John Rawls

1. Emanuel Kant
4. Alasdair McIntyre
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ایــن مســائل ،کتابــداران چــه عکسالعملــی دارنــد .از آنجــا کــه بهتــر اســت در اختصــاص مشــاغل
و پس ـتهای ســازمانی ،جهتگیریهــای اخالقــی افــراد نیــز مــد نظــر قــرار گیــرد ،ایــن تنگناهــا

میتوانــد ابــزار خوبــی بــرای بررســی گرایشهــای اخالقــی افــراد هنــگام اســتخدام ،تخصیــص

پســتهای ســازمانی ،و نیــز تدویــن آموزشهــای شــغلی الزم بــرای افــراد باشــد.
 .2روش پژوهش

در پژوهــش حاضــر بــرای بررســی گرایشهــای اخالقــی متخصصــان بــه بررســی دو گرایــش

اخالقــی خودآیینــی 1و دگرآیینــی 2پرداختــه شــده اســت .بــرای ایــن کار از روش پیمایشــی اســتفاده

شــد و از ابــزاری کــه توســط «شــقاقی» بــر پایــۀ مطالعــۀ فلســفی روی خودآیینــی از منظــر فیلســوفان

بــزرگ اخــاق ســاخته شــده و اعتباریابــی گردیــده ،اســتفاده شــد ( .)1398در ایــن ابــزار کیفــی
موقعیتهــای دشــوار پیرامــون یــازده بُعــد تدویــن شــده اســت کــه عبارتانــد از)1 :صداقــت،3

 )2فریــب (تدلیــس) )3 ،4مخف ـیکاری( 5الپوشــانی) )4 ،تبعیــض )5 ،6امنیــت کاری )6 ،7وفــای بــه
عهــد )7 ،8اخــاذی )8 ،9دســتکاری( 10کنتــرل و ادارهکــردن کســی یــا چیــزی بــه خاطــر منافــع خــود،

بهطــور غیرمنصفانــه یــا بــا دروغ) )9 ،حفــظ محیــط )10 ،11اطالعــات انحصــاری (خبردهــی)،12

و  )11هرزهنــگاری .13بــرای هــر بُعــد یــک موقعیــت دشــوار طراحــی شــده اســت کــه فــرد را
در دو راهــی فاشکــردن و فاشنکــردن ،عمــل بــه دســتور مافــوق و عمــل نکــردن بــه آن ،عمــل

بــه تعهــد یــا عملنکــردن بــه آن و غیــره قــرار میدهــد .همچنیــن ،بــرای هــر بُعــد دو تنگنــای

اخالقــی طراحــی شــده اســت و لــذا ،ایــن ابــزار شــامل  22تنگنــای اخالقــی اســت .در جــدول زیــر،

تفاوتهــای فــرد خودآییــن و دگرآییــن آمــده اســت:

3. integrity

2. heteronomy

1. autonomy

6. discrimination

5. cover-up

4. fraud

9. blackmail

8. promise keeping

7. business security

)12. privilege information (whistle-blowing

11. environmental security

)10. manipulation (handling
13. pornography
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جدول  .1معیارهای تمایز افراد خودآیین با دگرآیین

)Logan, Snarey & Schrader (1990

معیار

فرد دگرآیین

فرد خودآیین

سلسلهمراتب

سلسلهمراتبی از معیارهای اخالقی ندارد .در
کنش ،به مالحظات عملی و مالحظات بیرونی
متکی است.

سلسلهمراتب روشنی از ارزشهای اخالقی
دارد .وظایف تجویزی عام ،اصول اولیه او را
تشکیل میدهند.

درونیبودن

به انسان نگاه ابزاری دارد.

انسانها خودغایت هستند و غایتی در خود به
حساب میآیند و لذا فرد به شأن و استقالل
دیگران احترام میگذارد.

تجویزیبودن

وظیفۀ اخالقی امری ابزاری یا امری فرضی است .وظیفۀ اخالقی بهعنوان الزام و عهد است.

جهانشمولی

قضاوتهای اخالقی از فردی به فرد دیگر
متفاوت است و به عالیق شخصی بستگی دارد.

قضاوتهای اخالقی برای همه در
موقعیتهای مشابه ،یکسان است.

آزادی

قواعد بیرونی قضاوتهای اخالقی را معتبر
میکند.

قضاوتهای اخالقی وابسته به قواعد بیرونی
یا سنتها نیست و به فطرت اخالقی درونی
فرد وابسته است.

احترام متقابل

همه باید از یک فرد اطاعت کنند.

همکاران باید با هم تعامل کنند.

برگشتپذیری

معضل و تنگنا را فقط از یک نقطهنظر نگاه
میکند.

در معضل و تنگنا ،نقطهنظرات دیگران را
نیز میفهمد و دوسویه یا چندسویه برخورد
میکند.

برساخته بودن

نگاه سفت و سخت به قواعد و قوانین دارد.

نگاه انعطافپذیر به قوانین و قواعد دارد و
آنها را قابل جرح و تعدیل میداند.

انتخاب

گزینههای دیگر را عادالنه و منصفانه نمیداند و
آن را برنمیگزیند.

راهحلهای دیگر و گزینههای دیگر را
میپذیرد و آنها را عادالنه و منصفانه
میبیند.

هــر تنگنــای اخالقــی بــا یــک طیــف هشـتگزینهای ســنجیده شــده اســت کــه دو گزینــۀ اول

بهترتیــب ،نشــاندهندۀ خودآیینــی و دگرآیینــی کانتــی ،دو گزینــۀ دوم نشــاندهندۀ خودآیینــی
و دگرآیینــی رالــزی ،دو گزینــۀ ســوم نشــاندهندۀ خودآیینــی و دگرآیینــی ســن ِدلی ،و دو گزینــۀ
چهــارم نشــاندهندۀ خودآیینــی و دگرآیینــی مکاینتایــری اســت .گزینۀهایــی کــه خودآیینــی
را میســنجند ،موضعــی انعطافپذیــر و نــرم دارنــد و گزینههایــی کــه دگرآیینــی را ســنجش

میکننــد ،موضعــی سفتوســخت و انعطافناپذیــر دارنــد (شــقاقی  )1398و ایــن ،بــر اســاس
نگــرش فلســفی «چارلــز تیلــور» )1989( 1بــه خودآیینــی اســتخراج شــده اســت و از نظــر Logan,

1. Charles Taylor
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) Snarey & Schrader (1990و ) Kohlberg (1964و بســیاری از روانشناســان اجتماعــی دیگــر نیــز

مهمتریــن حــد فاصــل میــان خودآيينــي و دگرآيينــي دانســته شــده اســت .انــواع خودآیینــی و

دگرآیینــی در جــدول زیــر آمــده اســت:

جدول  .2انواع خودآیینی و دگرآیینی (شقاقی )1398

نوع

جهت
کلی خودآیین

دگرآیین

کانتی

اصول اخالقی جهانشمول را اصل میداند ،اما
نگاهی انعطافپذیر و موقعیتمند به آن دارد
(کد )1

نگاهی سفت و سخت ،غیرموقعیتمند و
انعطافناپذیر به اصول اخالقی جهانشمول دارد و
آن را چون ابزار به کار میبرد (کد )2

رالزی

به قرارداد و سلسلهمراتب و قانون پایبند است،
اما نگاهی انعطافپذیر و موقعیتمند به آن دارد
(کد )3

به قرارداد ،قانون و سلسلهمراتب نگاهی
سفتوسخت ،انعطافناپذیر و غیرموقعیتمند
دارد و بهعنوان ابزار به آن مینگرد (کد )4

حفظ روابط حسنۀ مابین اعضای گروه کاری یا
گروه دوستی را اصلی مهم میداند ،اما نگاهی
انعطافپذیر به آن دارد (کد )5

روابط حسنۀ مابین اعضای گروه را اصل اساسی
قرار میدهد و نگاهی سفتوسخت ،انعطافناپذیر
و غیرموقعیتمند به آن دارد (کد )6

سن ِدلی

مکاینتایری نقش اجتماعی شغل و ارتقای خالقانۀ آن را اصل نقش اجتماعی شغل را اصل اساسی میداند و
میداند و نگاهی منعطف و موقعیتمند به آن دارد نگاهی سفتوسخت ،ابزاری و غیرموقعیتمند به
آن دارد (کد )8
(کد )7

جامعــۀ پژوهــش شــامل  704متخصــص از کارکنــان «نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور»

میشــد کــه فارغالتحصیــان کارشناســی ارشــد یــا دانشــجوی دکتــری در رشــتۀ علــم اطالعــات

بودنــد .ایــن افــراد در «نهــاد کتابخانههــای عمومــی» پــس از یــک آزمــون ملــی ،بهعنــوان مــروج

کتابخوانــی و کارکنــان اثرگــذار شــناخته شــدند و دورههــای خاصــی بــرای آمــوزش آنهــا طراحــی
و اجــرا گردیــد .بــا فرمــول «کوکــران» ،حجــم نمونــه  406نفــر تخمیــن زده شــد و روش نمونهگیــری

تصادفــی ســاده ب ـهکار رفــت ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه ممکــن بــود  406نفــر منتخــب نمونــه بــه

پرسشــنامهها پاســخ ندهنــد ،بــه همــۀ  704نفــر ایمیــل زده شــد و  406پرسشــنامۀ کامــل و صحیــح

انتخــاب و تحلیــل گردیــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آزمــون دوجملــهای ،رگرســیون
لجســتیک و مدلیابــی معــادالت ســاختاری بــه روش پ ـیالاس 1اســتفاده شــد.

)1. Partial Least Squares (PLS
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 .3فرضیهها

1 .1بــا توجــه بــه امــور کالنــی چــون تربیــت دینی-عرفــی کنشــگران ایرانــی و نیــز الگوهــای
نئولیبــرال حاکــم بــر قوانیــن شــغل و کســبوکار ،متخصصــان علــم اطالعــات شــاغل در

«نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور» از نظــر اخالقــی دگرآييــن هســتند و بــا توجــه بــه

حساســیتهای امــروز طبقــۀ متوســط ایرانــی نســبت بــه شــفافیت و رفــع تبعیــض ،دگرآيينــي در
اَبعــاد مخفــیکاری و تبعیــض شــدت بیشــتری دارد.

2 .2بــا توجــه بــه تمایــل و مطالبــات قانونگرایانــۀ طبقــة متوســط امــروز ایرانــی و الگوهــای
لیبرالیســتی کســبوکار و قواعــد حاکــم بــر آنهــا ،گرایشهــای اخالقــی متخصصــان از

دگرآيينــي رالــزی بیشــترین تأثیــر را میپذیــرد.
 .4یافتهها

در ابتــدا ،بــرای اینکــه خودآیینــی و دگرآیینــی در کارکنــان «نهــاد» مشــخص شــود ،از

آزمــون دوجمل ـهای بهــره گرفتــه شــد .بــه پاس ـخهای افــرادی کــه بــه هــر دو تنگنــای مربــوط بــه

یــک بُعــد پاســخ دگرآییــن داده بودنــد عــدد  ،1و آنهایــی کــه بــه هــر دو تنگنــای مربــوط بــه

یــک بُعــد پاســخ خودآییــن داده بودنــد عــدد  ،2اختصــاص یافــت و پاســخ افــرادی کــه بــه یکــی
از تنگناهــای مربــوط بــه یــک بُعــد پاســخ خودآييــن و بــه تنگنــای دیگــرش پاســخ دگرآييــن داده

بودنــد ،بهدلیــل بیثبــات بــودن موضــع اخالقــی آن فــرد« ،گمشــده» 1تلقــی شــد .در ایــن آزمــون،

گــروه یــک ،فراوانــی دگرآیینــی و گــروه دو ،فراوانــی خودآیینــی را نشــان میدهــد .نتایــج آزمــون

در جــدول  ،2آمــده اســت:

1. missing
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جدول  .3آزمون دوجملهای برای تعیین خودآیینی و دگرآیینی کارکنان در اَبعاد یازدهگانه
سطح معناداری
(دو دامنه)

نسبت مشاهدهشده

گروه  1از گروه 2

کل

گروه 2

نمونه
گروه  1کل

مقوالت
گروه 2

گروه  1گروه 2

گروه 1

0/000

1/00

0/06

0/94

339

20

319

<= 1/1 > 1/1

صداقت

0/000

1/00

0/07

0/93

308

22

286

<= 1/1 > 1/1

فریب

0/000

1/00

0/20

0/80

290

57

223

<= 1/1 > 1/1

الپوشانی

0/000

1/00

0/07

0/93

309

22

287

<= 1/1 > 1/1

تبعیض

0/000

1/00

0/11

0/89

327

35

292

<= 1/1 > 1/1

امنیت کاری

0/000

1/00

0/35

0/65

263

91

172

<= 1/1 > 1/1

وقای به عهد

0/000

1/00

0/12

0/88

301

35

266

<= 1/1 > 1/1

اخاذی

0/000

1/00

0/29

0/71

205

59

146

<= 1/1 > 1/1

دستکاری

0/000

1/00

0/05

0/95

285

14

271

<= 1/1 > 1/1

حفظ محیط

0/000

1/00

0/08

0/94

295

19

276

<= 1/1 > 1/1

خبردهی

0/000

1/00

0/34

0/66

190

65

125

<= 1/1 > 1/1

هرزهنگاری

همانطــور کــه در جــدول  ،3دیــده میشــود ،پاس ـخهای دگرآییــن کارکنــان در همــۀ اَبعــاد

یازدهگانــه بهطــور معنــاداری بیــش از پاســخهای خودآییــن آنهاســت .لــذا ،میتــوان اســتنباط

کــرد کــه گرایــش اخالقــی کارکنــان «نهــاد» ،دگرآییــن اســت .دگرآیینــی اخالقــی در ابعــاد
بیصداقتــی ،فریــب ،تبعیــض و حفظنکــردن امنیــت کاری بیــش از اَبعــاد دیگــر اســت.
در مرحلــۀ بعــد ،بررســی شــد کــه متخصصــان از چــه نــوع اخالقــی تبعیــت میکننــد .آیــا آنها

بیشــتر تابــع قواعــد عــام و جهانشــمول اخالقیانــد (کانــت) یــا بیشــتر تابــع قواعــد و قراردادهــای

اجتماعــیای هســتند کــه آن را بــا رضایــت پذیرفتهانــد (رالــز)؟ آیــا کتابــداران بــه شــناخت و

بهبــود روابــط تعاملــی بیــن فــرد و گــروه اهمیــت میدهنــد (ســندل)؟ یــا بــه نقــش اجتماعــی و

ســازمانی کنــش یــا تصمیــم خــود بیشــتر میاندیشــند (مکاینتایــر)؟ بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا بــه
ارائــۀ یافتههــای توصیفــی پرداختیــم .در پرسشــنامۀ کیفــی پژوهــش ،ذیــل هــر تنگنــای اخالقــی

کــه در حــد یــک پاراگــراف توصیــف شــده ،هشــت گزینــه وجــود دارد .کدهــای  1و  2بــه دو
گزینــۀ اول (دگرآيينــي و خودآيينــی کانتــی ،توجــه سفتوســخت ،یــا انعطافپذیــر بــه قواعــد

اخالقــی جهانشــمول) ،کدهــای  3و  4بــه گزینههــای ســه و چهــار (دگرآيينــي و خودآيينــی
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رالــزی ،توجــه سفتوســخت ،یــا انعطافپذیــر بــه قراردادهــا و قواعــد اجتماعــی) ،کدهــای 5
و  6بــه گزینههــای پنــج و شــش (دگرآيينــي و خودآيينــی ســن ِدلی ،توجــه سفتوســخت ،یــا
انعطافپذیــر بــه روابــط بیــن فــردی) و کدهــای  7و  8بــه گزینههــای هفــت و هشــت (دگرآيينــي

و خودآيينــی مکاینتایــری ،توجــه سفتوســخت ،یــا انعطافپذیــر بــه عواقــب ســازمانی یــا
اجتماعــی) اختصــاص یافــت .ســؤاالت زیــر ســازهها تجمیــع شــد و پاســخ هــر پاس ـخدهنده ذیــل

هــر ســازه ،یــک عــدد دو رقمــی را شــامل گردیــد کــه رقــم اول نشــاندهندۀ گزینــۀ پاســخ بــه
تنگنــای اول و رقــم دوم نشــاندهندۀ گزینــۀ پاســخ فــرد بــه تنگنــای دوم ســازۀ مربوطــه اســت .مثـ ً
ا

کــد  34در ســازۀ وفــا نکــردن بــه عهــد نشــان میدهــد کــه فــرد در پاســخ بــه تنگنــای اول ایــن

ســازه گزینــۀ  3و در پاســخ بــه تنگنــای دوم ایــن ســازه گزینــۀ چهــار را انتخــاب کــرده اســت .اعــداد
یــک تــا  11نیــز بهترتیــب صداقــت ،فریــب ،مخفـیکاری ،تبعیــض ،امنیــت کاری ،وفــای بــه عهــد،
اخــاذی ،دســتکاری ،حفــظ محیــط ،اطالعــات انحصــاری ،و هرزهنــگاری اســت .بــا توجــه بــه ایــن
توضیــح ،اطالعــات توصیفــی در زیــر آمــده اســت:

جدول  .4اطالعات توصیفی گرایشهای اخالقی
11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

383

406

406

391

386

384

388

393

388

390

390

معتبر

23

0

0

15

20

22

18

13

18

16

16

گمشده

43

16

71

43

31

33

73

31

11

18

33

میانه

43

15

33

45

33

11

73

31

11

13

33

نما

27

15

33

35

12

11

27

31

11

13

33

25

43

16

71

43

31

33

73

31

11

18

33

50

47

52

74

45

33

82

73

36

21

33

34

75

کل

چندکها

i =1صداقت =2 ،فریب =3 ،الپوشانی =4 ،تبعیض =5 ،امنیت کاری =6 ،وقای به عهد =7 ،اخاذی =8 ،دستکاری،
 =9حفظ محیط =10 ،خبردهی =11 ،هرزهنگاری

بــا توجــه بــه اســمی بــودن دادههــا ،شــاخص نمــا (مُــد) صحیحتریــن انــدازۀ گرایــش

بــه مرکــزی اســت کــه میبایســت گــزارش شــود .همانطــور کــه در جــدول  2میبینیــم ،در

ســازههای الپوشــانی و وفــا نکــردن بــه عهــد ،عــدد  11بیشــترین فراوانــی را دارد و ایــن نشــان

میدهــد کــه اکثــر پاســخدهندگان دربــارۀ ایــن دو ســازه گرایــش دگرآيينــي کانتــی داشــتهاند.
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امــا در ســازههای صداقــت ،اخــاذی و حفــظ محیــط عــدد  33بیشــترین فراوانــی را دارد و ایــن
نشــان میدهــد کــه اکثــر پاس ـخدهندگان در ایــن ســه ســازه گرایــش دگرآيينــي رالــزی داشــتهاند.
از ســوی دیگــر ،در ســازههای فریــب ،تبعیــض ،و اطالعــات انحصــاری یکــی از تنگناهــای

دگرآيينــي کانتــی بیشــترین فراوانــی را داشــته اســت ،امــا در ســازههای فریــب ،تبعیــض ،امنیــت
کاری و پورنوگرافــی یکــی از تنگناهــای دگرآيينــي رالــزی بیشــترین فراوانــی را دارد .بنابرایــن،

در مجمــوع ،دگرآيينــي رالــزی بیشــترین فراوانــی را دارد و ســپس دگرآيينــي کانتــی در رتبــۀ دوم

قــرار میگیــرد .نکتــۀ قابــل توجــه ،خودآيينــی مکاینتایــری در بُعــد پنجــم یعنــی امنیــت کاری

اســت کــه در هــر ســه چــارک اول و دوم و ســوم ،بیشــترین فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .پــس در مجمــوع ،قابــل اســتنباط اســت کــه متخصصــان قــرارداد اجتماعــی و رضایتــی را،

کــه همــه طبــق قــرارداد یــا قواعــد و مقــررات بــدان اذعــان نمودهانــد ،در اولویــت کنــش و تصمیــم
اخالقــی قــرار میدهنــد و معیــار تصمیمگیــری اخالقیشــان نصــوص قــرارداد اســت .در اَبعــاد

مخفـیکاری و وفــای بــه عهــد ،گرایــش بــه دگرآيينــي کانتــی بیشــتر اســت و در بُعــد امنیــت کاری،
گرایــش بــه خودآيينــی مکاینتايــری غلبــۀ بیچونوچــرا دارد .بــرای بررســی معنــاداری اختــاف
فراوانیهــا از آزمــون کایاســکور تکنمون ـهای اســتفاده شــده اســت .ایــن آزمــون ،فراوانیهــای

مشاهدهشــده و مــورد انتظــار را در هــر یــک از کدهــا نشــان میدهــد .چنانچــه در یــک کــد

فراوانــی مشاهدهشــده از مــورد انتظــار بیشــتر باشــد و ســطح معنــاداری آزمــون کمتــر از  0/05باشــد،
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه آن کــد بهطــوری معنــادار از بقیــه بیشــتر اســت:

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

464/227

603/182

286/291

473/557

373/631

572/379

760/138

340/847

1057/931

398/360

1335/744

جدول  .5نتایج آزمون کایاسکور تکنمونهای

کای
اسکوئر

23

25

28

21

16

21

20

9

16

12

10

درجۀ
آزادی

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000

سطح
معناداری

جــدول  ،5بــه مــا میگویــد کــه فراوانــی مشاهدشــده و مــورد انتظــار در همــۀ گروههــا

اختالفــی معنــادار دارد .امــا از آنجــا کــه بــر اســاس جــدول  ،4فراوانیهــای مشاهدهشــده بــرای
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دگرآيينــي رالــزی و کانتــی بیــش از بقیــه اســت ،لــذا ایــن دو گرایــش اخالقــی را میتــوان گرایــش
اخالقــی غالــب در متخصصــان برشــمرد.

در مرحلــۀ بعــد بررســی شــد کــه کــدام متغیرهــا بیشــترین تأثیــر را روی مُــد پاســخهای

خودآييــن و دگرآييــن  11ســازۀ پژوهــش داشــتهاند .بــا توجــه بــه اســمی و دو وجهــی بــودن متغیــر

وابســته ،و اســمی و رتب ـهای بــودن برخــی متغیرهــای مســتقل ،از رگرســیون لجســتیک دووجهــی

کــه یــک آزمــون ناپارامتریــک اســت ،اســتفاده شــد (حســینی و ضیائــیبیــده  .)223 ،1393در

ســازههای  11گانــه ،پاســخهای دگرآييــن (اعــداد فــرد شــامل  1و  3و  5و  )7بــا کــد صفــر و
بهعنــوان شکســت و پاسـخهای خودآييــن (اعــداد زوج شــامل  2و  4و  6و  )8بــا کــد  1و بهعنــوان

موفقیــت تعییــن شــدند .ســپس ،میانــۀ پاســخهای هــر فــرد بــه متغیرهــای یازدهگانــه را در یــک

ســتون داده بــه نــام «کل» بهعنــوان متغیــر وابســته وارد کردیــم .در متغیــر وابســتۀ «کل» کــه ســرجمع

همــۀ پاسـخها (میانــۀ پاسـخها) در آن منــدرج بــود ،کــد صفــر بــرای پاسـخهای دگرآييــن (اعــداد

فــرد) و کــد یــک بــرای پاسـخهای خودآييــن (اعــداد زوج) در نظــر گرفتــه شــد .ســپس 11 ،متغیــر
اصلــی بهعــاوۀ متغیرهــای جنســیت ،پُســت ،ســن و تحصیــات بهعنــوان متغیــر مســتقل در نظــر

گرفتــه شــدند .پــس از آن ،شــرایط انجــام آزمــون بررســی شــد .اســمی و دووجهــی بــودن متغیــر

وابســته ،اختصــاص کــد بــه متغیرهــای مســتقل کیفــی ،ضــرورت نداشــتن تبعیــت متغیرهــای مســتقل
از توزیــع نرمــال ،و چندهمخطــی نبــودن متغیرهــای مســتقل جــزو شــرایط ایــن آزمــون دانســته

شــدهاند (حبیبپــور گتابــی و صفــریشــالی  .)716-715 ،1395بــا توجــه بــه اینکــه سهشــرط
اول برقــرار بــود ،چندهمخطــی بــودن متغیرهــای مســتقل از طریــق نمــودار پراکنــش ماتریســی و
انجــام آزمــون همبســتگی خطــی بررســی شــد .پــس از بررســی معلــوم شــد کــه متغیــر ســن بــا متغیــر
ســابقه همخطــی دارد و مقــدار  R2یــا ضریــب تبییــن در بیــن ایــن دو متغیــر حــدود  0/7اســت.

متغیــر ســابقه بــا ســایر متغیرهــا نیــز همخطیهــای جزئــی داشــت کــه از روی شــکل پراکندگــی نیــز

قابــل تشــخیص بــود .لــذا ،متغیــر ســابقه کنــار گذاشــته شــد و ســایر متغیرهــا در تحلیــل رگرســیون

لجســتیک وارد گردیــد .همچنیــن ،متغیرهــای مســتقل اســمی از طریــق گزینــۀ «مقولـهای» 1در پنجــرۀ
رگرســیون لجســتیک ،تبدیــل بــه متغیــر تصنعــی 2شــد و ســپس ،رگرســیون لجســتیک اجــرا گردیــد:

2. Dummy variable
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جدول  .6شاخصهای کلی ضرایب مدل
سطح معناداری

درجۀ آزادی

کای اسکوئر

0/258

1

-1/281

گام ()5

0/000

7

84/570

بلوک

0/000

7

84/570

مدل

مرحلۀ5

a

 .aکای اسکوئر منفی نشان میدهد که مقادیر کایاسکوئر نسبت به مرحلۀ قبل کاهش یافته است.

بــا اجــرای روش عقبگــرد گامبــهگام در رگرســیون لجســتیک ،نرمافــزار ابتــدا کار خــود

را بــا مدلــی آغــاز میکنــد کــه فقــط دارای مقــدار ثابــت اســت و هیــچ متغیــر مســتقلی در آن وارد

نشــده اســت .ســپس ،بهتدریــج متغیرهــای مســتقل در آن وارد میشــوند و اثــر آنهــا بــر متغیــر
مســتقل بررســی میشــود .متغیرهایــی کــه ســطح معنــاداری آزمــون «والــد» آنهــا بیــش از 0/1
اســت ،از مــدل خــارج میشــوند و تــا گام انتهایــی ایــن کار ادامــه مییابــد کــه در آن ،ســطح خطــا

حداکثــر  10درصــد اســت (مؤمنــی و فعــال قیومــی  .)140 ،1394لــذا ،گام انتهایــی یــا مــدل آخــر

معیــار تشــخیص و بررســی اســت و بنابرایــن ،در جــدول فــوق فقــط مرحلــۀ  5را آوردیــم .طبــق

جــدول  ،5مقــدار کایاســکور مــدل برابــر  84/570و ســطح معنــاداری آن کمتــر از  0/05اســت

(نزدیــک صفــر اســت) و لــذا ،میتــوان بهطــور کلــی فهمیــد کــه متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر
وابســته اثرگــذار اســت.

جدول  .7درصد تغییرات ناشی از متغیرهای مستقل
مجذور  Rنگل کرک

مجذور  Rکاکس و اسنل

 -2در لگاریتم درست نمایی

گام

0/525

0/391

47/730a

4

0/611

0/382

49/182a

5

 .aبرآورد در تکرار شمارۀ  7خاتمه یافت زیرا تخمین پارامتر به زیر  0/001احتمال خطا رسید.

در جــدول  ،7کــه خالصــة مــدل و تغییــرات متغیــر وابســته تحــت تأثیــر متغیرهــای مســتقل را

نشــان میدهــد ،مقــدار  R2نگلکــرک 1را داریــم کــه معــادل  R2در رگرســیون خطــی اســت .در

اینجــا فقــط مقادیــر مراحــل  4و  5را آوردهایــم .در مــدل مرحلــۀ پنــج ،ایــن مقــدار برابــر 0/611

1. Nagelkerke R Square
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اســت و ایــن یعنــی  61/1درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته ناشــی از متغیرهــای مســتقل و بقیــۀ
تغییــرات ناشــی از عوامــل ناشــناختۀ دیگــر اســت.

جدول  .8مقادیر واقعی و پیشبینیشدۀ مدل رگرسیون لجستیک

a

مشاهدهشده

پیشبینیشده
درصد درستی

کل
دگرآیین

خودآیین

88/1

6

34

خودآیین

92/9

335

3

دگرآیین

90/5

کل درصد

89/3

4

36

خودآیین

90/7

332

6

دگرآیین

90

کل

گام 4

کل

گام 5

کل درصد

 .aمقدار  0/5بهعنوان حداقل مقدار تفاوت در مشاهدات در نظر گرفته شده است.

بــر اســاس جــدول  ،8کــه در رگرســیون لجســتیک بــه جــدول طبقهبنــدی معــروف اســت،

مشــخص میشــود کــه چقــدر پیشبینــی مــدل درســت اســت .در گام پنجــم ایــن خروجــی ،بــرای

 378پاســخ مــورد نظــر (بــا احتســاب مقادیــر گمشــده) فقــط  10مــورد خطــای طبقهبنــدی وجــود

داشــت (چهــار مــورد از افــرادی را کــه خودآييــن نبودهانــد ،خودآييــن و  6مــورد از افــرادی را کــه

دگرآييــن نبودهانــد ،دگرآييــن معرفــی کــرده اســت) .لــذا ،حساســیت ایــن مــدل بــرای تشــخیص
افــراد خودآييــن  89/3درصــد و بــرای افــراد دگرآييــن  90/7درصــد بــوده و بهطــور کلــی90 ،

درصــد از افــراد خودآييــن و دگرآييــن را درســت پیشبینــی کــرده اســت.
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جدول  .9نتایج آزمون «والد» در رگرسیون لجستیک

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول  ،8ﻛﻪ در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﺪل درﺳﺖ اﺳﺖ.
نسبت

درجۀ

سطح

آمارۀ والد

ضریب تأثیر

خطای

آزادی
بختها
استانداردنشدهﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي وﺟﻮد داﺷﺖ )ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد
استانداردﻓﻘﻂ  10ﻣﻮرد ﺧﻄﺎي
ﻧﻈﺮ )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻢﺷﺪه(
معناداریﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد
ﺧﺮوﺟﻲ ،ﺑﺮاي 378
در ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻦ

گام 5
ﻛﺮدهسازمانی
دﮔﺮآﻳﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲپست
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ
اﺳﺖ( .ﻟﺬا،
0/003ﺧﻮدآﻳﻴﻦ1و  6ﻣﻮرد از اﻓﺮادي
ﺧﻮدآﻳﻴﻦ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ،
دﮔﺮآﻳﻴﻦ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ1/046،
14/554را ﻛﻪ 0/379
از اﻓﺮادي را ﻛﻪ1/246
a

 90درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺧﻮدآﻳﻴﻦ و
0/033درﺻﺪ ﺑﻮده و
دﮔﺮآﻳﻴﻦ 90/7
درﺻﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺮاد
0/911اﻓﺮاد ﺧﻮدآﻳﻴﻦ
ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ
 0/94ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ،سن
8/022
1 89/3 0/005

0/000اﺳﺖ.
2/206ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده
دﮔﺮآﻳﻴﻦ را درﺳﺖ
1/930

0/001

1/836

0/002

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

درﺟﺔ آزادي

1

16/559

0/485

-3/751

تبعیض

1

16/397

0/463

-2/876

اخاذی

17/596

0/436

-2/830

خبردهی

18/423
0/379

1/046 0/441

-2/893

ﭘﺴﺖنگاری
هرزه
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﮔﺎم 5

0/94

-3/582

ﺳﻦ
مقدار ثابت

1

ﺟﺪول  .9ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن »واﻟﺪ« در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ

آﻣﺎرة واﻟﺪ

2/040
1/246

0/0000/003

1

1

14/554

0/911
0/028

0/0030/005

1

1

8/022

2/206

0/000

1

ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد

16/559

0/033
9/014
0/485

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻧﺸﺪه

1/193

-3/751

a

ﺗﺒﻌﻴﺾ

ـت ســازمانی،
تحصیــات ،جنســیت ،ســن ،پسـ
ـدند0/عبــارت بودنــد از:
ـدل
0/001کــه در گام  11در مـ
 1.aمتغیرهایــی
اﺧﺎذي
-2/876
 16وارد شـ 463
/397
/930
ﺧﺒﺮدﻫﻲ
830
0/436
17/596
1
0/002
1/836
ـط ،خبردهــی،
ـد-2/،اخــاذی ،دســتکاری ،حفــظ محیـ
کاری ،وفــای بــه عهـ
ـض ،امنیــت
ـانی ،تبعیـ
ـب ،الپوشـ
صداقــت ،فریـ
2/040

0/000

1

18/423

0/441

-2/893

ـوق-باقــی مانــد.
ـده ،در گام /1935فق1ــط متغیرهــای فـ
ـای یادشـ
ـگاری 0.از متغیرهـ
028و0/هرزهنـ
3/582
9/014
1
/003

ﻫﺮزهﻧﮕﺎري
ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ

 . aﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺎم  1در ﻣﺪل وارد ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺗﺤﺼﻴﻼت ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﺳﻦ ،ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻓﺮﻳﺐ ،ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ،ﺗﺒﻌﻴﺾ ،اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎري ،وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ،اﺧﺎذي،

ـتیک اســت .آمــارۀ «والــد» 1معــادل آمــارۀ تــی
لجس
رگرسـ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيخروج
تریــن
ﺧﺒﺮدﻫﻲ ،و،9ﻫﺮزهمهم
جــدول
ﺑﺎﻗﻲـ ﻣﺎﻧﺪ.
ـیون ﻓﻮق
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ـیﮔﺎم  5ﻓﻘﻂ
ﻳﺎدﺷﺪه،ـدر
ﻧﮕﺎري .از
دﺳﺘﻜﺎري ،ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ،
در رگرســیون خطــی اســت کــه در پنــج مرحلــه بهصــورت عقبگــرد شــرطی تحلیــل شــده ،امــا

ﺟﺪول  ،9ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﺳﺖ .آﻣﺎرة »واﻟﺪ« 1ﻣﻌﺎدل آﻣﺎرة ﺗﻲ در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪﺻﻮرت

بهدلیــل طوالنــی بــودن جــدول ،فقــط گام آخــر در اینجــا آمــده اســت .بــا توجــه بــه آمــارۀ «والــد»

ﻋﻘﺐﮔﺮد ﺷﺮﻃﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﺟﺪول ،ﻓﻘﻂ ﮔﺎم آﺧﺮ در اﻳﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرة »واﻟﺪ« و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

معن ـادار
درﺻﺪــدﺧﻄﺎخطــا
ـطح  58درص
پورنوگرافـ
ـای اخ
متغیرهـ
مربوطــه،
معن ـﭘاداری
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيســطح
و
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎدار
ﻣﺘﻐﻴﺮـیﺳﻦدردرسـﺳﻄﺢ
ـاذیدارو اﺳﺖ و
ﺧﻄﺎـ ﻣﻌﻨﺎ
درﺻﺪ
ﺳﻄﺢ 5
ﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در
اﺧﺎذي و
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،

ســطح  8درصــد خطــا معنــادار اســت .بــر ایــن اســاس ،میتــوان مــدل
ســن
اســت و
ﮔﻮﻧﻪدراراﺋﻪ ﻛﺮد:
متغیــراﻳﻦ
ﻟﺠﻴﺖ« 2را
اﺳﺎس ،ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺪل »
«لجیــت» 2را اینگونــه ارائــه کــرد:

‐ )= ‐ 3.582‐2.893pornography ‐ 2.876blackmail ‐ 3.751discrimina�on



ଵି

(Ln

2.830privilege information + 1.446 post + 0.94age
ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ،اﺧﺎذي ،ﺗﺒﻌﻴﺾ ،اﺳﺘﻔﺎدة ﺷﺨﺼﻲ از اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺤﺼﺎري و ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در

ضرایــب منفــی بیانگــر نســبت منفــی متغیرهــای پورنوگرافــی ،اخــاذی ،تبعیــض ،اســتفادۀ

ﺧﻮدآﻳﻴﻨﻲ )ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ( اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﺛﺮ ﺳﻦ روي دﮔﺮآﻳﻴﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ دﮔﺮآﻳﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد .دﻟﻴﻞ آنﻛﻪ اﻳﻦ

شــخصی از اطالعــات انحصــاری و پســت ســازمانی در خودآيينــی (موفقیــت) اســت .همچنیــن،

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ روي دﮔﺮآﻳﻴﻨﻲ اﺛﺮ دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻮدآﻳﻴﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻜﺴﺖ )ﻛﺪ ﺻﻔﺮ( ﺑﺮاي دﮔﺮآﻳﻴﻨﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ

ﻣﻴﺰانــل
ـود .دلی
ﻧﺴﺒﺖ میشـ
ﻃﺒﻴﻌﻲبیشــتر
دگرآيينــي
ـش ســن
کاهـ
یعنــی ب
ـت؛
ـي منفــی اس
رﮔﺮﺳﻴﻮن،ـرﺑﻪسـ
اثـ
 2/893در
ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ،ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺛﺎﺑﺖــاﺑﻮدن
ﻓﺮض
ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ،ـ ﺑﺎ
دگرآيينـدر
رویواﺣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ـنﻳﻚ
ازاي
ﻣﻌﺎدﻟﺔ

ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .درﺑﺎرة اﺧﺎذي ،ﺗﺒﻌﻴﺾ ،اﺳﺘﻔﺎدة ﺷﺨﺼﻲ از اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺤﺼﺎري و ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ
1. Wald statistics
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪازاي ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺧﺎذي ،ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻪ اﻧﺪازة  2/876در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻪازاي ﻳﻚ واﺣﺪ
ﻣﺘﻐﻴﺮــا نسـ
ﺗﻐﻴﻴﺮـهدردر اینج
 1-Piکـ
ﻳﻚبــه
 .2در رگرســیون لجســتیک از مفهومــی بهنــام نســبت برتــری یــا ( odd valueنســبت Pi
ـبتﺷﺨﺼﻲ
اﺳﺘﻔﺎدة
واﺣﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺒﻌﻴﺾ ،ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻪ اﻧﺪازة  3/751در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪازاي
احتمــال واقــع شــدن یــک فــرد در یــک طبقــه و عــدم وقــوع آن اســت) اســتفاده میشــود و لگاریتــم طبیعــی نســبت
برتــری بــر اســاس لگاریتــم ایــن نســبت محاســبه میشــود کــه بــه مــدل لوجیــت ( )Logit modelمعــروف اســت.

1

. Wald statistics
 .2در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ از ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪﻧﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺗﺮي ﻳﺎ ) odd valueﻧﺴﺒﺖ  Piﺑﻪ  1-Piﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﻤﺎل واﻗﻊ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻓﺮد در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ و ﻋﺪم وﻗﻮع آن

اﺳﺖ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ) (Logit modelﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
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آنکــه ایــن متغیرهــا روی دگرآيينــي اثــر دارنــد ،نــه خودآيينــی آن اســت کــه موقعیــت شکســت
(کــد صفــر) بــرای دگرآيينــي در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــر طبــق معادلــۀ رگرســیون ،بـهازای یــک

واحــد تغییــر در پورنوگرافــی ،بــا فــرض ثابتبــودن ســایر متغیرهــا ،لگاریتــم طبیعــی نســبت برتــری
بــه میــزان  2/893در جهــت معکــوس تغییــر میکنــد .دربــارۀ اخــاذی ،تبعیــض ،اســتفادۀ شــخصی
از اطالعــات انحصــاری و پســت ســازمانی نیــز جریــان بــه همیــن ترتیــب اســت ،یعنــی بــهازای

یــک واحــد تغییــر در اخــاذی ،لگاریتــم نســبت برتــری بــه انــدازۀ  2/876در جهــت معکــوس تغییــر
میکنــد ،بـهازای یــک واحــد تغییــر در تبعیــض ،لگاریتــم نســبت برتــری بــه انــدازۀ  3/751در جهــت

معکــوس تغییــر مینمایــد و بــهازای یــک واحــد تغییــر در متغیــر اســتفادۀ شــخصی از اطالعــات

انحصــاری ،لگاریتــم نســبت برتــری بــهمیــزان  1/830در جهــت معکــوس تغییــر میکنــد .امــا بهازای

یــک واحــد تغییــر در ســن ،لگاریتــم نســبت برتــری بــه میــزان  0/17در همــان جهــت تغییــر میکنــد.
در ســتون ) exp(Bدادههایــی آمــده کــه عبارتانــد از دادههــای توانــی در معکــوس لگاریتــم؛ یعنــی

عددهــای ایــن ســتون ،توانهــای لگاریتــم طبیعــی در معادلــة رگرســیون هســتند .بــا ایــن دادههــا،

نتایــج را میتــوان ســادهتر تفســیر کــرد .بــر اســاس ایــن ســتون داده ،شــانس رؤســای کتابخانــه
)) (post(1در خودآيينــی حــدود  1/2برابــر پسـت کتابــدار اســت .همچنیــن ،شــانس ســنین باالتــر در

خودآيينــی حــدود  0/9برابــر بیشــتر از ســنین پایینتــر اســت و لــذا ،بهاحتمــال زیــاد ،کتابــداران بــا

ســنین باالتــر خودآيينتــر هســتند .بهعــاوه ،شــانس خودآيينــی در موقعیتهــای پورنوگرافیــک،
حــدود دو برابــر کمتــر از دگرآيينــي اســت .شــانس خودآيينــی در موقعیتهــای اطالعــات

انحصــاری نیــز  1/8برابــر کمتــر از دگرآيينــي اســت و شــانس خودآيينــی در موقعیتهــای اخــاذی

حــدود  1/9برابــر کمتــر از دگرآيينــي اســت و در نهایــت ،شــانس خودآيينــی در موقعیتهــای
تبعیــض ،حــدود  2/2برابــر کمتــر از دگرآيينــي اســت و لــذا ،کتابــداران در موقعیتهــای تبعیــض
بســیار کمتــر خودآييــن عمــل میکننــد.

در مجمــوع ،میتــوان گفــت کــه گرایــش بــه خودآيينــی از میــان همــۀ عوامــل ،بهترتیــب

از موقعیتهــای تبعیــض ،پورنوگرافــی ،اخــاذی و اطالعــات انحصــاری بیشــترین تأثیــر منفــی را

میگیــرد ،امــا از ســن ،تأثیــر مثبــت میگیــرد .بهعــاوه ،نتایــج نشــان میدهــد کــه کتابــداران در

موقعیتهــای تبعیــض ،پورنوگرافــی ،اخــاذی و اطالعــات انحصــاری دگرآيينتــر هســتند .بنابرایــن،

در کل ،فرضیــة یــک پژوهــش مــورد تأییــد اســت؛ ضمــن آنکــه مهمتریــن عاملهــای اثرگــذار

منفــی بــر خودآيينــی عبارتانــد از موقعیتهــای تبعیــض ،موقعیتهــای جنســی (پورنوگرافیــک)،

موقعیتهــای اخــاذی و موقعیتهــای مربــوط بــه حفــظ یــا انتشــار اطالعــات انحصــاری .همچنیــن،
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مهمتریــن عامــل اثرگــذار مثبــت بــر خودآيينــی ،ســن افــراد اســت.

در مرحلــة بعــد ،میخواهیــم ببینیــم کدامیــک از گرایشهــای اخالقــی متخصصــان بیشــترین

تأثیــر را روی گرایــش اخالقــی متخصصــان دارد .بــه تعبیــر دیگــر ،گرایــش اخالقــی افــراد یــا شــیوۀ

کنــش و عمــل آنــان در موقعیتهــای حســاس ،از کــدام نــوع اخــاق آب میخــورد .بــرای ایــن

کار بهدلیــل نرمــال نبــودن توزیــع دادههــا ،از مدلیابــی معــادالت ســاختاری بــا رویکــرد حداقــل
مربعــات جزئــی 1و نرمافــزار  PLSاســتفاده کردیــم .بــرای اجــرا ،اَبعــاد یازدهگانــۀ گرایــش اخالقــی
را بهعنــوان متغیرهــای مشاهدهشــدۀ ســازۀ اصلــی در نظــر گرفتیــم .ســپس ،میدانیــم کــه هــر ســازه

بــا دو تنگنــا اندازهگیــری شــده بــود و ذیــل هــر تنگنــا هشــت گزینــه وجــود داشــت کــه گزینــۀ

اول حاکــی از دگرآيينــي کانتــی بــود و بــا کــد یــک مشــخص میشــد ( )HK=1و خودآيينــی

کانتــی ،دگرآيينــي رالــزی ،خودآيينــی رالــزی ،دگرآيينــي ســندلی ،خودآيينــی ســندلی ،دگرآيينــي

مکاینتایــری و خودآيينــی مکاینتایــری بهترتیــب کدهــای  ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و  8را داشــتند .لــذا،
اگــر پاسـخدهندهای بــه هــر دو تنگنــای یــک ســازه پاســخ یکســانی (مثـ ً
ا خودآيينــی کانتــی) داده

بــود ،آن را بــرای وی بــه حســاب آوردیــم و اگــر یکــی از تنگناهــا را پاســخ نــداده بــود ،دیگــری
را مبنــا قــرار دادیــم و شــمارش کردیــم و فراوانــی پاس ـخهای آنهــا را بــه هــر یــک از گزینههــای

هشــتگانه ،در یــازده ســازۀ پژوهــش را بهعنــوان متغیــر مشاهدهشــده بــرای ســازه گرایــش
اخالقــی قــرار دادیــم .بــرای مثــال ،طــی دو ســتون داده شــمارش کردیــم کــه هــر پاســخدهنده
در  22تنگنــا ،چنــد پاســخ مث ـ ً
ا دگرآييــن کانتــی داشــته و چندپاســخ خودآييــن کانتــی ،و آنهــا
را متغیــر مشاهدهشــده بــرای ســازۀ اخــاق کانتــی حســاب کردیــم .ســپس ،بهدلیــل اســمی بــودن
دادههــا ،از روش ناپارامتریــک بوتاســترپ اســتاندارد دو دامنــه بــا الگــوی اصــاح ســوگیری 2در

ســطح خطــای  0/05اســتفاده کردیــم .نتایــج در زیــر آمــده اســت:

2. bias-corrected and accelerated Bootstrap

)1. Partial Least Squares (PLS
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شکل  .1مدل اثرپذیری مهارت اخالقی از گرایشهای اخالقی

ﺷﻜﻞ  .1ﻣﺪل اﺛﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﻬﺎرت اﺧﻼﻗﻲ از ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ

اﺳﺖ.بزردرگتــر
در مــدل ارائهشــده در شــکل  ،1اعــداد روی مســیرها مقادیــر  tهســتند .اعــداد t
اﺳﻤﺎرت ﭘﻲالاس 1ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه در ﺷﻜﻞ  ،1اﻋﺪاد روي ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  tﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻋﺪاد  tﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
نشــاندهندۀ اثــر بیشــتر اســت .در اســمارت پــیالاس 1نســخۀ  ،3.2.8اثــرات بیشــتر بــا خطــوط
 ،3,اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد .اﻋﺪاد  tﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﺮاﻳﺶ
ضخیمتــر نشــان داده میشــود .اعــداد  tبــزرگ نشــان میدهنــد کــه انحــراف میانگیــن تعــداد
ﻼً راﻟﺰي( از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ زﻳﺎد اﺳﺖ .ﻟﺬا ،ﭼﻮن ﻫﻤﺔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  tاز  1/96ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺔ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن
پاســخهای یــک گرایــش (مثــ ً
ا رالــزی) از میانگیــن کل زیــاد اســت .لــذا ،چــون همــۀ مقادیــر
دﻫﺪ ،ﮔﺮاﻳﺶ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺧﻼق راﻟﺰي و در اﺧﻼق راﻟﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﮔﺮآﻳﻴﻨﻲ راﻟﺰي ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد .در وﻫﻠﺔ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ
 tاز  1/96بیشــتر اســت ،همــۀ اثــرات معنــادار اســت .امــا همانطــور کــه مــدل نشــان میدهــد،
ﻮط ﺑﻪ اﺧﻼق ﻣﻚاﻳﻨﺘﺎﻳﺮي و ﻧﻮع ﺧﻮدآﻳﻴﻦ آن اﺳﺖ.
گرایــش اخالقــی کتابــداران بیشــتر بــه اخــاق رالــزی و در اخــاق رالــزی نیــز بــه دگرآيينــي رالــزی
برمیگــردد .در وهلــۀ بعــد ،بیشــترین اثــر مربــوط بــه اخــاق مکاینتایــری و نــوع خودآييــن آن
اســت.

ﺟﺪول  .10ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

ﻣﻘﺪار ﺗﻲ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اوﻟﻴﻪ
آﻣﺎرهﻫﺎ
1. Smart PLS

596

ﺳﺎزهﻫﺎ

0

25/093

0/031

0/788

0/789

ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻚاﻳﻨﺘﺎﻳﺮي >‐ ﻣﻬﺎر

0

8/527

0/044

0/373

0/372

ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻨﺪﻟﻲ >‐ ﻣﻬﺎر

0

6/813

0/046

0/326

0/315

ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎﻧﺘﻲ >‐ ﻣﻬﺎر
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جدول  .10ضرایب مسیر مدل پژوهش
سطح
معناداری

مقدار تی

انحراف
معیار

میانگین
نمونه

میانگین
اولیه

آمارهها

0

25/093

0/031

0/788

0/789

گرایش مکاینتایری >-مهارتهای اخالقی

0

8/527

0/044

0/373

0/372

گرایش سندلی >-مهارتهای اخالقی

0

6/813

0/046

0/326

0/315

گرایش کانتی >-مهارتهای اخالقی

0

29/965

0/026

0/794

0/792

گرایش رالزی >-مهارتهای اخالقی

سازهها

در ســتون اول و دوم ،ضرایــب مســیر بــر اســاس نمونــۀ اصلــی و نمونــۀ حاصــل از میانگینهــا

آمــده اســت .ســتون ســوم انحــراف معیــار ،ســتون چهــارم مقادیــر  tو ســتون آخــر ســطح معنـاداری
اســت .همانطــور کــه میبینیــم ضریــب مســیر یــا ضریــب رگرســیونی مهــارت اخالقــی بــه

اخــاق رالــزی از همــه بیشــتر اســت ( )0/792و ایــن نشــان میدهــد کــه نســبت باالیــی از گرایــش
اخالقــی کتابــداران ،بــه اخــاق رالــزی و بهویــژه نــوع دگرآييــن آن بازگشــت میکنــد .در ادامــه،

شــاخصهای بــرازش مــدل بــرای بررســی درجــۀ نیکویــی چینــش ســازهها و رابطههــا آمــده اســت:
جدول  .11شاخصهای برازش مدلهای ساختاری بهروش
شاخصها تعریف
معیار Q2

1

قدرت پیشبینی مدل را
ارزیابی میکند

معیار قابل قبول

کواریانس نمونه باقی مانده و عالی است.
فرضﺗﻌﻴﻴﻦ
کواریانسﻣﺪل و
مدلﺑﺮازش ﻛﻠﻲ
شده

߯
݂݀

ماتریسهای کوواریانس
برآوردشده و مشاهدهشده

RSME

RSME

ﺑﺮآورد ﻗﺪرت ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ

ﻣﺪل قدرت پیشبینی مدل
برآورد

مقدار محاسبهشده

نحوۀ محاسبه

آزمون  Blindfoldingیا
کمتر از  =0/15ضعیف
بین  0/15و  =0/35متوسط چشمبندی در PLS
باالتر از  =0/35قوی

مقادیر زیر  0/1قابل قبول
 2 SRMRریشه مربعات حاصل
دﺷﻮار |
ﻫﺎي
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
در
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻢ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
اﺧﻼﻗﻲ
ﮔﺮاﻳﺶ
است .مقادیر زیر 0/05
ماتریس
ﻫﺎي بین
تفاوت
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي در ﺑﺎب از
ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ
ﻫﺎيمدل و تعیین
کلی
برازش
ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه
ﺑﺮآوردﺷﺪه و
بین
اختالف
میزان شدت

PLS

در خروجی مدل ارائه
ﺷﻘﺎﻗﻲ
ﻣﻬﺪي
شود.
می

0/311
0/12

ﻛﻤﺘﺮ از  =3ﻋﺎﻟﻲ

عالی
کمتر 4از= =3
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻴﻦ  3و
بین  3و  =4متوسط
ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﺎﻻﺗﺮ
ضعیف
باالتراز 4از= =4
ﺑــﻴﻦ  0/1و  0/5ﻗــﺪرت ﭘــﻴﺶﺑﻴﻨــﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ.
5 0/1و 0/و
ﺧﻮب .ﺑﻴﻦ
0/60/5قدرت
بین

پیشبینی خوب .بین  0/5و
 0/6متوسط.

3/223

دستی
محاسبة
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دﺳﺘﻲ

ﺧﺮوﺟﻲ آزﻣﻮن

3/223

PLS

predictآزمون PLS
خروجی
predict

 = 0/372ﻛﺎﻧﺘﻲ

کانتی = 0/372
راﻟﺰي
=0/532
رالزی=0/532
سن ِدلی = 0/414
 =0/414ﺳﻨﺪﻟﻲ
مکاینتایری=0/531
 =0/531ﻣﻚاﻳﻨﺘﺎﻳﺮي

)2. Standard Root Square mean of Residuals (SRMR

1. Stone-Gaiser Criterion or Q2 Criterion

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ

ﻣﺤ

ﺑﺮازش ﻣﺪل
ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮازش در

وﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮان
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮد .در ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ ،دو ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎياﺳﻜﻮﺋﺮ ﺑﻪ درﺟﺔ آزادي و  Q2در ﺣﺪ

ﺧﻮب و ﺷﺎﺧﺺ  SRMRﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  0/1اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﺑﺮازش ﻣﺪل را در ﺣﺪ ﻣﺘ
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بــا توجــه بــه مقادیــر معیــار و مقادیــر محاسبهشــده بــرای بــرازش مــدل پژوهــش متوجــه

میشــویم کــه مقادیــر محاسبهشــده در حــد متوســط هســتند و هرچنــد آمارههــای بــرازش در حــد

عالــی نیســت ،ولــی میتــوان آنهــا را قابــل قبــول تلقــی کــرد .در بیــن چهــار شــاخص اصلــی ،دو

شــاخص نســبت کایاســکوئر بــه درجــۀ آزادی و  Q2در حــد متوســط ،شــاخص  RMSEدر حــد
خــوب و شــاخص  SRMRکمــی بیــش از حــد  0/1اســت ،ولــی میتــوان در مجمــوع شــاخصها،
بــرازش مــدل را در حــد متوســط و قابــل قبــول دانســت.
 .5نتیجهگیری

یافتههــای توصیفــی پژوهــش نشــان داد کــه  86درصــد از پاســخهای دادهشــده بــه دو

راهیهــای اخالقــی ارائهشــده در پرسشــنامه ،پاس ـخهای دگرآييــن بــوده اســت .تعــداد پاس ـخهای

خودآييــن و دگرآييــن بــرای هــر فــرد در دو ســتون جــدا گانــه محاســبه شــد و میانــه ،میانگیــن و

انحرافمعیــار تعــداد پاس ـخهای خودآييــن و دگرآييــن بــرای هــر فــرد ســنجیده شــد .نتایــج نشــان

داد کــه میانــۀ پاســخهای خودآييــن عــدد  1و میانــۀ پاســخهای دگرآييــن عــدد  7اســت؛ یعنــی
هــر فــرد بهطــور متوســط  1پاســخ خودآييــن و  7پاســخ دگرآييــن بــه دو راهیهــای اخالقــی
داده اســت .میانگیــن پاســخهای خودآييــن  1/08بــا انحرافمعیــار  1/14و میانگیــن پاســخهای

دگرآييــن  6/58بــا انحرافمعیــار  2/42بــود کــه نشــان مــیداد پاســخهای خودآييــن در نهایــت
میتوانســت دو الــی ســه پاســخ باشــد و پاس ـخهای دگرآييــن حداقــل میتوانســت  5پاســخ باشــد

کــه در مرزیتریــن حالــت نیــز پاس ـخهای دگرآييــن و خودآييــن بهطــور متوســط نســبت  5بــه 3

داشــتهاند .معن ـادار بــودن اختــاف پاس ـخهای دگرآييــن و خودآييــن بــا آزمــون دوجمل ـهای نیــز

تأییــد شــد .ایــن گرایــش شــدید بــه دگرآيينــي اخالقــی نــزد کتابــداران کتابخانههــای عمومــی
کشــور پیــام مهمــی دارد :کتابــداران کتابخانههــای عمومــی عمومــاً افــرادی مقرراتــی ،تابــع
سلســلهمراتب و پذیــرش بیچــون و چــرای اوامــر مســئوالن باالدســتی ،قاعدهگــرا و در عمــل
نســبت بــه قواعــد کاری کمتــر انعطافپذیــر هســتند و در مجمــوع ،هنــگام مواجــه شــدن بــا دو
راهیهــای اخالقــی ،کمتــر بــه بررســی موقعیــت و برخــورد انعطافپذیــر و انتخــاب کــردن یــک
گزینــه بــا مســئولیت خــود مبــادرت میکننــد و بیشــتر قاعدهگــرا عمــل میکننــد و قواعــد بیرونــی

را مــاک قــرار میدهنــد و بهشــدت بــه آن پایبنــدی نشــان میدهنــد .بــا در نظــر گرفتــن غلبــۀ

اخــاق دگرآييــن در کتابخانههــای عمومــی بــه نظــر میرســد کــه پتانســیل تغییــر یــا بهبــود شــرایط
شــغلی میــان کتابــداران انــدک باشــد و آنهــا نتواننــد در برابــر قواعــد ناصحیــح یــا دســتورات کمتــر
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اخالقــی ،رفتــار مناســب از خــود نشــان دهنــد .در ضمــن ،دگرآيينــي بیانگــر آن اســت کــه کتابداران

اندکــی هســتند کــه بــر اســاس وجــدان اخالقــی خویــش ،قــدرت تصمیمگیــری بــر اســاس قواعــدی

کــه خــود درســت تشــخیص میدهنــد ،دارنــد و اکثــر آنهــا در هــر شــرایطی قواعــد بیرونــی یــا
قواعــدی کــه یــک مرجــع بیرونــی آن را درســت دانســته و ابــاغ کــرده مــاک قــرار میدهنــد و
ســعی میکننــد مســئولیت اخالقــی را بــا ارجــاع بــه قواعــد ،از گــردن خــود ســاقط کننــد .لــذا،
تعــداد اندکــی از آنهــا هســتند کــه واجــد شــرایط اخالقــی اولیــه بــرای مدیریــت و تصمیمگیــری

هســتند .ایــن شــرایط ممکــن اســت کار را بــرای مراجعــان نیــز ســخت کنــد ،زیــرا آنهــا مجبورنــد
در هــر شــرایطی ،صرفـاً بــر اســاس قواعـ ِد از قبــل ابالغشــده عمــل کننــد و انعطافــی در ایــن زمینــه

در تنگناهــا وجــود نخواهــد داشــت.

همچنیــن ،یافتههــای توصیفــی نشــان داد کــه شــدت دگرآيينــي در مشــکالت «حفــظ

نکــردن امنیــت کاری»« ،فریــب» ،و «تبعیــض» از بقیــه بیشــتر اســت و کتابــداران در برخــورد بــا ایــن
مشــکالت ،بیــش از پیــش دگرآييــن عمــل میکننــد .ایــن اســت کــه مثـ ً
ا هنــگام مواجــه شــدن بــا

تبعیــض (مثــل تبعیــض جنســیتی در اســتخدام) یــا حفــظ نکــردن امنیــت کاری (نصــب نرمافــزار

بــرای رصــد مخفیانــه فعالیتهــای کارکنــان و گــزارش آنهــا) ،بیشــتر بــه قواعــد و دســتورات
رجــوع میکننــد کــه البتــه خــو ِد آن قواعــد نیــز ممکــن اســت منشــأ تبعیــض باشــد .در چنیــن

شــرایطی ،امــکان تحــرک ســازمانی بــرای تعالــی و بهبــود شــرایط و اخالقــی شــدن محیــط ســازمانی
بســیار کــم خواهــد بــود و وضــع موجــود تثبیــت خواهــد شــد و افــرادی بــه مقامــات مدیریتــی

خواهنــد رســید کــه هرچــه دگرآيينتــر و مطیعتــر باشــند و هرچــه بیشــتر بــه اوامــر تمکیــن کننــد.
بنابرایــن ،بــا ایــن شــرایط حتــی ممکــن اســت کتابــداران بــه نبــو ِد قواعــد بــرای برخــی حوزههــای

حرفــهای و شــغلی ،بیشــتر معتــرض باشــند و دســتورالعملهای بیشــتری طلــب کننــد .همچنیــن،
احتمــاالً بــه تصمیمــات اخالقــی خــارج از قاعــده ،چــه توســط مدیــران و چــه توســط همــکاران،

بیشــتر اعتــراض خواهــد شــد.

نتایــج تحلیــل رگرســیون لجســتیک نشــان داد کــه اثــر متغیــر مســتقل ســن روی دگرآيينــي

منفــی اســت ،یعنــی بــا افزایــش ســن ،دگرآيينــي کاهــش و بــا کاهــش ســن ،دگرآيينــي افزایــش
مییابــد کــه ایــن یافتــه کامــ ً
ا منطبــق بــا یافتههــای ) Kohlberg (1964و ) Snarey (1982اســت.

ایــن دو محقــق اثبــات کردهانــد کــه انســان بــا افزایــش ســن از کودکــی تــا پــس از چهلســالگی

از اخــاق پیشــاعرفی (کنــش اخالقــی بــر اســاس پــاداش و تنبیــه ،تــا  14ســالگی ،دگرآییــن) بــه

اخــاق عرفــی (کنــش اخالقــی بــر اســاس پذیــرش عــرف 16 ،تــا  35ســالگی ،دگرآییــن) و ســپس
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عــدۀ اندکــی نیــز بــه اخــاق پســاعرفی (کنــش اخالقــی بــر اســاس قواعــد کلــی اخــاق ،پــس از
 40ســالگی ،خودآییــن) ســیر میکننــد .همچنیــن ،یافتههــا نشــان داد کــه کارکنــان دارای پُســت

ریاســت کتابخانــه  1/2برابــر شــانس بیشــتری بــرای خودآيينــی اخالقــی نســبت بــه کتابــداران
معمولــی دارنــد .همچنیــن ،یافتههــا نشــان داد کــه در موقعیتهــای تبعیــض و پورنوگرافــی،

شــانس عمــل دگرآييــن دوبرابــر ســایر موقعیتهاســت و ایــن نشــان میدهــد کــه کتابــداران در
دو راهیهایــی کــه بازنمــون تبعیضانــد ،صرفــاً بــه قواعــد و اوامــر گــردن مینهنــد و کنــش

مســئوالنهای برنمیگزیننــد .بــر ایــن اســاس ،میتــوان پیشبینــی کــرد کــه قواعــد یــا تصمیمــات

تبعیضآمیــز باالدســتی ،در آینــده نیــز بــدون عکسالعمــل باقــی خواهنــد مانــد و ایــن ،شــکاف

برخــورداری افــراد را در ســازمان بیشــتر خواهــد کــرد .موقعیتهــای خبردهــی (لــو دادن) ،اخــاذی،
و پورنوگرافــی نیــز موقعیتهــای بعــدیای بودنــد کــه در آنهــا کتابــداران بیشــتر دگرآييــن هســتند

تــا خودآييــن .لــذا ،بــه نظــر میرســد لــو دادن یکدیگــر (در جهــت عمــل بــه قواعــد ســازمانی)
در میــان کتابــداران رواج داشــته باشــد و در موقعیتهــای اخــاذی و پورنوگرافیــک نیــز از آنجــا

کــه قاعــدهای بــرای رفتــار ابــاغ نشــده اســت ،ســعی میکننــد بــر اســاس تصمیمــات یــا قواعــد

باالدســتی عمــل نماینــد و وارد ماجــرا نشــوند .همــۀ انــواع کنشهــای دگرآييــن از ایــن نــوع ،بــه
حفــظ وضــع موجــود در کتابخانههــای عمومــی منتهــی خواهــد شــد و مســئوالن میتواننــد تــا
حــد زیــادی مطمئــن باشــند کــه کتابــداران تحــت هــر شــرایطی عمومـاً بــر اســاس قواعــد ابالغــی و
تصمیمــات باالدســتی عمــل خواهنــد کــرد .ایــن یافتــه بــا فرضیــۀ نخســت از جهت تشــخیص گرایش

دگرآييــن همخــوان ،امــا از جهــت تشــخیص موقعیتهــا ناهمخــوان اســت ،زیــرا در فرضیــه ،دو

موقعیــت مخفــیکاری و تبعیــض بهعنــوان موقعیتهــای بهشــدت دگرآييــن پیشبینــی شــده
بــود ،در حالــی کــه نتایــج شــدت دگرآيينــي را در دو موقعیــت تبعیــض و پورنوگرافــی نشــان داد.
همچنیــن ،بــر اســاس یافتههــای مدلیابــی معــادالت ســاختاری ،مشــاهده شــد کــه عــاوه بــر

دگرآيينــي رالــزی ،خودآيينــی مکاینتایــری بیشــترین تأثیــر را بــر گرایــش اخالقــی متخصصــان
دارد و ایــن اثــر طبــق یافتههــای توصیفــی بــه موقعیــت «حفــظ امنیــت کاری» برمیگــردد .دلیــل

بــاال بــودن خودآيينــی مکاینتایــری در ایــن بُعــد ،ماهیــت خــود ایــن بُعــد اســت ،زیــرا حفــظ نکردن
ِ
غایــت نقشآفرینــی مؤثــر فــرد در
امنیــت کاری باعــث ضربــه خــوردن ســازمان میشــود و بــه

ســازمان لطمــه میزنــد و اساسـاً کنشــگری و ادامــۀ کار در ســازمان بــا مخاطــره روبـهرو میگــردد.

بــههمیــن دلیــل ،اکثــر کتابــداران حفــظ امنیــت کاری را بــرای ادامــۀ کار و باقــی مانــدن در شــغل

حیاتــی میداننــد و بــا خودآگاهــی و انعطــاف و هشــیاری ،موضــع خودآييــن مکاینتایــری را در
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ایــن خصــوص اتخــاذ کــرده و کنشهــای مخــرب در ایــن خصــوص را غیراخالقــی میداننــد.

خودآيينــی مکاینتایــری نشــاندهندۀ عالقــۀ متخصصــان شــاغل در کتابخانههــای عمومــی
بــه ارتقــا و شکوفاســازی نقــش شــغلی و حرکــت در مســیر حرفــهای بــرای تبدیــل شــغل بــه
یــک الگــوی نمونــه و بهینــه و همچنیــن ،حفــظ و نگهــداری و تضمیــن امنیــت آن اســت .لــذا،

قانونگرایــی سفتوســخت ،تبعیــت از قواعــد شــغلی و خطمشــیها و سلســلهمراتب ،اتــکاء بــه
قواعــد عــام اخــاق در دو مقولــۀ مخفـیکاری و وفــای بــه عهــد (کــه نشــان میدهــد از نظــر آنــان

در هــر شــرایطی بایــد بــه عهدهــا وفــا شــود و شــفافیت و اجتنــاب از الپوشــانی و غیرشــفاف بــودن

بایــد اصــل بیچونوچــرا در هــر موقعیتــی باشــد) و خودآيينــی مکاینتایــری در مقولــۀ امنیــت

کاری (کــه نشــاندهندۀ عالقــه بــه شــکوفایی نقــش کتابــدار و ارتقــای حرفــهای شــغل بــوده و
حفــظ خودآگاهانــۀ امنیــت شــغلی اســت) از مهمتریــن گرایشهــای اخالقــی متخصصــان شــاغل

در کتابخانههــای عمومــی اســت .ایــن یافتــه نیــز از جهتــی موافــق و از جهتــی مخالــف فرضیــۀ دوم
اســت .در فرضیــۀ دوم ،خودآيينــی مکاینتایــری بهعنــوان دومیــن کشــش اخالقــی اثرگــذار بــر
گرایشهــای اخالقــی کتابــداران پیشبینــی نشــده بــود کــه نتایــج تحقیــق آن را نشــان داد.

دگرآيينــي رالــزی نویدهایــی نگرانکننــده ،ماننــد  )1امــکان گســترش روحیــۀ همرنگــی

بــا جماعــت )2 ،امــکان پذیــرش و مقبولیــت برداش ـتهای فــردی از قواعــد اخالقــی )3 ،امــکان

تنهایــی و ورود نکــردن بــه تعهــدات جمعــی ورای قــرارداد )4 ،امــکان تــاش نکــردن بــرای بهبــود

وضــع جمعــی )5 ،امــکان پرهیــز از پذیــرش مســئولیت اخالقــی و یــا اقــدام بــه تغییــر در وضعیــت

شــغلی یــا نابســامانیهای اجتماعــی بهواســطۀ عمــل در چارچــوب سلســلهمراتب و قواعــد
مکتــوب ،و  )6احتمــال ناتوانــی در حــل مســئله در تنگناهــا و انتخــاب راهحلهــای سفتوســخت
و انعطافناپذیــر حســب قواعــد یــا دســتورات را میدهــد ،و خودآيينــی مکاینتایــری نویدهــای
امیدبخشــی ،چــون  )1احتمــال تــاش بــرای بــاال بــردن اســتانداردهای شــغلی )2 ،احتمــال عالقــه بــه

ارتقــای وجهــۀ اجتماعــی شــغل ،و  )3احتمــال تــاش بــرای ارتقــای حرفهایگرایــی و ایفــای نقــش

حرفهایتــر در شــغل را میدهــد.
فهرست منابع

اســفندیاریمقدم ،علیرضــا ،و ســکینه حســنلو .1389 .دیــدگاه اعضــای انجمــن کتابــداری و اطالعرســانی ایــران نســبت
بــه اصــول اخــاق حرفـهای کتابــداری .اخــاق در علــوم و فنــاوری  1( 5و .56-48 :)2

انجمــن کتابــداری و اطالعرســانی قــم .1392 .اخــاق حرفــهای کتابــداران و اطالعرســانان .ویرایــش علیرضــا
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اســفندیاریمقدم .تهــران :کتابــدار.
تاجالدینــی ،اورانــوس ،عصمــت صدریفــرد ،و علــی ساداتموســوی .1390 .بررســی میــزان آشــنایی کتابــداران
کتابخانههــای عمومــی شــهر تهــران بــا معیارهــای اخــاق حرفــهای کتابــداری .کتابــداری و اطالعرســانی 14
(.70-35 :)4

حبیبپــور گتابــی ،کــرم ،و رضــا صفــری شــالی .1395 .راهنمــای جامــع کاربــرد  SPSSدر تحقیقــات پیمایشــی.
تهــران :دانشــگاه خوارزمــی.

حســینی ،ســید یعقــوب ،و علیرضــا ضیائـی بیــده .1393 .آمــار ناپارامتریــک و روش پژوهــش .تهــران :دانشــگاه عالمــه
طباطبائــی.

رضایــی ،مصیــب ،احمــد شــعبانی ،ســیدعلی ســیادت ،و ســمیه آذری حراجــی .1392 .میــزان کاربســت مؤلفههــای
منشــور اخــاق حرفــهای نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور در بیــن کتابــداران کتابخانههــای عمومــی اســتان

یــزد .تحقیقــات اطالعرســانی و کتابخانههــای عمومــی .20-5 :)1( 19

ریاحینیــا ،نصــرت ،و زویــا آبــام .1391 .اخــاق در کتابــداری و اطالعرســانی :مطالعــۀ دیدگاههــای دانشــجویان
علــوم کتابــداری و اطالعرســانی .اخــاق در علــوم و فنــاوری .24-15 :)2( 7

زارع ،ملیحــه ،و ابراهیــم افشــار .1394 .اخــاق حرف ـهای و رابطــۀ آن بــا ویژگیهــای جمعیتشــناختی در کتابــداران.
اخــاق در علــوم و فنــاوری .84-75 :)4( 10

شــقاقی ،مهــدی .1398 .خودآیینــی از منظــر فیلســوفان بــزرگ اخــاق و ســاخت مقیــاس ســنجش اخــاق خودآییــن
بــرای کتابــداران کتابخانههــای عمومــی ایــران .تحقیقــات اطالعرســانی و کتابخانههــای عمومــی -191 :)2( 25

.231

صدرا ،فاطمه .1395 .مبانی اخالق حرفهای در علوم کتابداری و اطالعرسانی .تهران :فادیا.

قراملکــی ،احدفرامــرز ،لعبــت درخشــانی ،و ســعید رضایــی شــریفآبادی .1391 .اخــاق حرفــهای در کتابــداری و
اطالعرســانی .تهــران :ســمت.

موســویزاده ،زهــرا .1384 .ارزشهــای اخالقــی از نظــر متخصصــان کتابــداری و اطالعرســانی ایــران .مطالعــات ملــی
کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .24-13 :)2( 16

مؤمنــی ،منصــور و علــی فعــالقیومــی .1394 .تحلیلهــای آمــاری بــا اســتفاده از .SPSSتهــران :ناشــرـ مؤلــف ،چاپخانــۀ
گنــج شــایان.

نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور .1397 .ســند جامــع اخالقــی نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور (پیشنویــس
نهایــی) .تهــران :نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور.
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 داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ1361  ﻣﺘﻮﻟﺪ،ﻣﻬﺪي ﺷﻘﺎﻗﻲ
 دارای مـدرک تحصیلـی دکتـری در رشـتۀ علـم اطالعـات و1361 متولـد

ﺷﻨﺎﺳﻲ از
داﻧﺶ.اسـت
اﻃﻼﻋﺎت و
رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ
ش در
دﻛﺘﺮي
اکنـون اسـتادیار گـروه علـم
ایشـان هم
دانشـگاه تهـران
شناسـی از
دان
شـهید.اﺳﺖ
دانشـگاه
اطالعـات
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه.اسـت
بهشـتیاﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه

 و نظریـه و روش در علم اطالعات،شناسـی اطالعـات جامعه،اخلاق اطالعات

 اﺧﻼق.ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ
.از عالیق پژوهشـی وی است

 و ﻧﻈﺮﻳﻪ و روش در، ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت،اﻃﻼﻋﺎت
.ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت از ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
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