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چکیده

مسوولیت به معناي درمعرض بازخواست بودن است و با وظیفه و تکلیف . یکی از مفاهیم شایع در فلسفه اخالق، مفهوم مسوولیت است

 این وظایف و مسوولیت ها می باید درپرتو اخالق حرفه اي که یکی از عواملی است که نقش حیاتی درشایستگی و بایستگی .مالزم است

 و دستورهایی براي اجراي حکام ارزشی، تکالیف رفتار و سلوكاخالق حرفه اي دربرگیرنده مجموعه اي از ا. تحقق یابدحرفه ها دارد 

 با توجه به پیشینه تاریخی و نیز مبانی فلسفه اجتماعی خود از اصول کاري و اخالق حرفه اي ،حرفه کتابداري و اطالع رسانی  .آنهاست

.این حرفه به خود اختصاص داده است هم جایگاه ارزشمندي را درخاص خود برخوردار بوده و این م

 اهمیت پایبند بودن به اصول ن؛الع رسانی و حوزه هاي مربوط به آضرورت آن، دانش اط بیان تعاریفی ازاخالق، لزوم و  مقاله حاضر پس از

  پاره اي ازهرچه بیشتر و آگاهی به شناخت  وقواعد اخالق حرفه اي درمسائل و موضوعات مختلف دانش اطالع رسانی را متذکر و

 کمک می کند و به عنوان راهنماي کاري کتابداران و متخصصان اطالع رسانی درپرتو اخالق حرفه ايهاي   وظایف و مسوولیتمهمترین

.تهایشان را فراهم خواهد ساخ فعالیتآنها، موجبات شناخت عموم جامعه از 

علوم کتابداري و اطالع رسانی اي، اخالق حرفه :کلید واژه هاي موضوعی

مقدمه

نسبت به همه اعمال و رفتار خود مسوول و بلکه مشمول این  است داراي تکلیف  وآنجا که انسان موجودي مختار زا

یکی از مفاهیم شایع در فلسفه اخالق، مفهوم . دستور دینی که همه شما در برابر همدیگر مسوول هستید می باشد

این  .می باشدوولیت به معناي درمعرض بازخواست بودن است و با وظیفه و تکلیف مالزم مس. مسوولیت است

 می نماید و به همان ملزمطرف کسی است که امر اخالقی را صادر می کند و دیگران را به انجام آن   ازبازخواست

 ؛ مسوولیت هاي انسانجملهاز .  در معرض سوال و بازخواست خواهند بودنددلیلی که آنان مورد تکلیف واقع می شو

خداوند وظایفی را براي .  شایان توجه است جامعه و مسوولیت در برابر وجدانمسوولیت در برابر خدا، مسوولیت در برابر

خداوند در سایه تعیین وظایف، . دن جامه عمل بپوشانن کرده است که باید به این وظایف نسبت به یکدیگر تعیینسان هاا

همه مسوولیت ها ازشوون و شاخه هاي مسوولیت در برابر . ها قرارداده استنبرعهده یکایک آو راد  براي افنیزحقوقی 

او انسان . پس در مورد جامعه، بازخواست کننده حقیقی خدا است . شمرده شده و همگی در شعاع آن قرار می گیرند  خدا

کردي یا چنان رفتار نکردي؟چرا نسبت به جامعه چنین رفتار : را مورد خطاب قرارداده و می پرسد 

مقابل وجدان، همان احساس خرسندي است که در برابر انجام وظیفه و نیز احساس شرمندگی است که در  مسوولیت در

) 1388بهادري نژاد، .( برابر ترك وظیفه احساس می کنیم، مسوولیت حقیقی در برابر خداي متعال است
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به فالسفه یونان می رسد، تمام علوم بشري به دو بخش کلی تقسیم اساس یک تقسیم بندي کلی که پیشینه آن  بر

حکمت عملی در بر گیرنده دانش هایی است که درباره افعال اختیاري انسان . حکمت نظري و حکمت عملی: می گردد

 سخن می گویند و به سه شاخه منشعب می شود که علم یسته تحقق و کدام سزاوار ترك استو اینکه کدام عمل شا

به طور کلی علم اخالق به افعال فردي می پردازد و درباره صفات خوب و بد که از طریق . خالق یکی از آنهاستا

معموالً مطالعات مربوط به اخالق حداقل در سه  .اعمال اختیاري و ارادي در انسان قابل کسب هستند، بحث می کند

کار اخالق هنجاري، دفاع از نظریه هاي . استحوزه مباحث فرا اخالق، اخالق توصیفی و اخالق هنجاري مطرح 

اخالقی و عرضه نظریه اي ارزشی براي تبیین آن است و هدف آن شناسایی و بیان اساسی ترین احکام اخالقی درباره 

مکاتب اخالقی و اخالق کاربردي دو زیرشاخه مربوط به . درست و نادرست، خوب و بد، بایدها و نبایدهاي اخالقی است

اخالق کاربردي، کاربرد نظریه هاي اخالق هنجاري در بیان عمل است و شامل اخالق حرفه . اري هستنداخالق هنج

اى  اخالق حرفه. هر حرفه اي رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد که برگرفته از اساسنامه آن حرفه است .اي است

کوشد به مسائل اخالقى  معه تعریف شده و مىنیز بر حسب دانش و آگاهی وسیع و یک نمونه ایده آل از خدمت به جا

این معیارهاي اخالقی همچون نقشه هاي راهنمایی هستند که به صاحبان حرفه کمک . هاى گوناگون پاسخ دهد حرفه

از سوي دیگر هر سازمان و موسسه حرفه اي براي . هاي خود را به روشنی و وضوح کامل ایفا نمایند می کنند تا نقش

 ه، نیازمند ارائه رفتارها و الگوهاي اخالقی است تا بتواند جامعه را مجاب حرفه خود کند و پشتیبانی جامعادامه حیات خود

ضرورت این بحث با درك این . را در تداوم خود کسب کند و در این راه باید اخالقی را نشان دهد که جامعه می پسندد

در این راستا براي انجام هرچه و   ست برجسته تر می شودواقعیت که کتابداري و اطالع رسانی یک حرفه خدمت مدار ا

 وظایف حرفه اي و مسوولیت هاي کتابداران و اطالع  کهقوانین حرفه ايبهتر این خدمات قوانینی الزم است از جمله 

ی را از  اطالع رسانو  قوانین وسیله اي براي مشروعیت بخشیدن و ارتقاي وجهه حرفه بوده این.رسانان را تبیین می کند

عمل حرفه اي است و به تنظیم   بنیانی براي تفکر و همچنینقوانین حرفه اي، .کند حرفه هاي دیگر متمایز می

.  کمک می کندو حفظ گرایش هاي جامعه مورد خدمتاستانداردهاي رفتار حرفه اي و نظام مند کردن رفتار حرفه اي 

)1387اسفندیاري مقدم ، (

معناي اخالق 

اخالق ... جمع خلق، خوي ها ": آن چنین آمده است  برابر فرهنگ دهخدا در مه خلق می باشد و دراخالق جمع کل

اخالق ملکه اي است نفسانی که کار به ": تعریف اخالق می گوید عالمه مجلسی در. "اخالق نکوهیده وناپسند: سیئه

تالش و تمرین عادت  ي از آنها با تفکر واین ملکات فطري و ذاتی اند و پاره ا برخی از. آسانی از آن صادر می شود

 چیزي را می بخشد، اما در اثر تکرار ه بخیل ابتدا با سختی و جان کندنچنان چ... دادن نفس به آنها، به دست می آیند

اخالق عبارت است از ": عالمه جعفري در تعریف اخالق می گوید ."بخشش به صورت خوي و عادت او در می آید

 دوري از کار زشت با بهره برداري از آزادي یعنی بدون این که صدور آن کار از ما به جهت عوامل انجام کار نیک و

."البته ریشه اساسی آن هم عبارت است از همان جستجوي کمال. مکانیکی صد در صد مشخص شده باشد

 رفتارهاي انسانی تعریف شده هاي معطوف ب در نگاه جدید، اخالق پدیده:  داردوجوددو نوع نگاه به اخالق و چسیتی آن 

هاي اخالقی، قانون  در نگاه جدید ضمانت اجرایی آموزه. اي نفسانی است  ولی در نگاه سنتی مسلمانان اخالق ملکهاست

 وجود ندارد؛ اما در ک سو و حقوق و قانون از سوي دیگراست و در نتیجه، مرزي روشن و قابل تفکیک بین اخالق از ی

 .ها است  اجرایی اخالق امري فراتر و استوارتر از الزامات قانونی، یعنی تعهد درونی انساننگاه مسلمانان ضمانت



کند که فرد در معرض نگاه و داوري دیگران باشد؛ ولی در نگاه سنتی  در نگاه جدید، رعایت اخالق وقتی معنا پیدا می

 بر اساس یک بصیرت درونی و ان باشد یا نباشددیگررسد که خواه در معرض نگاه  اي از رشد می مسلمانان، فرد به پایه

بر اساس نگاه جدید راه ارتقاي اخالق در جامعه، تقویت راهکارهاي . داند التزام قلبی، خود را مقید به رعایت آن می

قانونی و حقوقی و مقررات و ساز و کارهاي نظارتی است؛ ولی بر اساس نگاه سنتی، راه ارتقاي اخالق تکیه بر تربیت 

)1388الویري، (. ساز و کارهاي تربیتی در جامعه است ونی شهروندان و تقویت در

  ضرورت توجه به اخالق 

 از جنبه اجتماعی یعنی این که چرا جامعه باید عالوه بر قانون . اجتماعی و فردي؛ نگاه کرداخالقاز دو جنبه می شود به 

یازمند است؟ و از جنبه فردي یعنی آن که چرا یک انسان باید و مصلحت اخالقیات را نیز بپذیرد و چرا جامعه به اخالق ن

درصورتی که ازجنبه اجتماعی به این موضوع نگاه کنیم، آشکار است که  اخالق را بپذیرد و بر طبق آن رفتار کند؟

 بخش براي مردمی که در اجتماع زندگی می کنند به رضایتدرصورت عدم پذیرش اخالقیات، شرایط حیات انسانی 

 یا مصلحت اندیشانه به نظر می رسداما ازجنبه فردي، توجیه عدم پذیرش اخالق، توجیهی خودگرایانه . ت نمی آیددس

 بنابر این منطق حکم می کند که انسان شیوه زندگی .که به نوبه خود، توجیه درستی نیست و اصوال توجیه حماقت است

 آنها انتظار راستی و صداقت داریمبه مردمی اعتماد کنیم که از ستیم ناگر ما نمی توا .خود را بر اصول اخالقی بنا کند

ارزش هاي اخالقی معتبر به کتب  جامعه نیاز به اصول اخالقی به قدري اهمیت دارد که اکثر در. آنگاه چه روي می داد

نون الحاق و ان به قاارزش هاي اخالقی یک جامعه را نمی تو پیکره عظیمی از. خشک قوانین و مقررات راه برده اند

ها  دزدي، دروغگویی یا دیگر نیرنگ  داشتن قوانین حاکم بر.ددارن ها ماهیتی قضاوت پذیر  زیرا این ارزشمنضم کرد

تري  اما وضع قوانین معنی دار در مورد اکثر اصول اخالقی چون صداقت، وفاداري و برامري شدنی و ممکن است

.ارزشی قضاوت پذیر به آنها می دهدا نیست که ماهیت ذهنی آنها  اما این بدان معنخواهی به مراتب مشکل تر است

 از آنجا که انسان به لحاظ غریزه و صفات اولیه طبیعی که برایش الزم و )275-274، ص1369 (مطهري شهید از نظر

که  خودش آن خلقی را  و در خود طبیعت بشر این استعداد وجود دارد کهمی باشدضروري است بسیار ضعیف و ناقص 

بشر به قدرت   از این رو نیازمند به اخالق است تا نقص و ضعف خود را برطرف نماید و.انتخاب و اختیار کند الزم است

  . اراده و اندیشه خود احتیاج به یک نظام اخالقی دارد

اخالق حرفه اي

ع حرفه اي مقرر می ها یا مجام به مجموعه اي از کنش ها و واکنش هاي اخالقی پذیرفته شده که از سوي سازمان

شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را براي اعضاي خود در اجراي وظایف حرفه اي فراهم آورد اخالق حرفه 

 و دستورهایی براي اجراي  رفتار و سلوك،این اخالق دربرگیرنده مجموعه اي از احکام ارزشی، تکالیف. اي گویند

را جهت تامین حد مطلوب ارائه خدمات به کاربران وضع می کند و دستوراتی  قواعد اخالق حرفه اي مقرراتی . آنهاست

به عالوه توجه به اصول اخالق حرفه اي سبب می شود که هر فرد مجموعه . را براي روابط داخلی حرفه مقرر می دارد

تعارض شخصی همچنین می باید زمینه هاي . اي از مسولیت ها و رابطه ها راکشف کند که به آن خواهیم پرداخت

در هر صنفی پایبندي به اصول اخالقی از اهمیت و  .مانند نظام هاي ارزشی دینی و حرفه اي مورد توجه قرار گیرد

 بر رعایت تعلیم اصول کار خود به کارآموزانصنفی، ضمن  استادان وبرجستگان هر. جایگاه ویژه اي برخوردار است

پایبندي به این اصول سوگند یاد می   بربرخی از رشته ها مانند پزشکیحتی در  .الق صنفی نیز تاکید فراوان دارنداخ



 ممکن است تخطی از اصول  مثال درجامعه پزشکان.ایبندي به اخالق صنفی متفاوت استپیامدهاي عدم پ .کنند

حقوق  صورت عدم پایبندي به اصول اخالقی در  درانی شود و یا در صنف کسبه و تجاربه مرگ انس اخالقی منجر

.مادي برخی از افراد اجحاف شود

جهت اهداف،  درحرفه کتابداري و اطالع رسانی، قوانین و اصول معموال بر اعمالی اشاره دارد که انتظار می رود در

 کتابداران و اطالع رسانان در زمینه انجام وظایف حرفه اي خود در جامعه مسئولیت  .مقاصد و الزام هاي حرفه اي باشد

با تبادل ی دارند تا آزادي افراد بر اثر فشارهاي محیط خدشه دار نشود و امکان همزیستی همگان هاي اخالقی خاص

را  براي حرفه کتابداري و اطالع رسانی هاي مورد توجه تعدادي از زمینه ) 1381حري، (. درست اطالعات فراهم آید

ام براي مسائل محرمانه کاربران، استقالل رسان، مراعات احترصالحیت کتابدار یا اطالع:دتوان چنین مشخص کرمی

عالوه، توجه به اصول به.  و درستکاري اعضا رعایت اصول اخالقی در امور مالیطرفی،اي و آزادي هوشمندانه، بیحرفه

:  عبارتند از از آنها که برخیها را کشف کندها و رابطهاي از مسئولیتشود که هر فرد مجموعهاي سبب میاخالق حرفه

رسانی؛ رابطه با  یا مدیر؛ رابطه اعضا و کارکنان با خدمات کتابداري و اطالعکننده، کارفرماابطه فردي با مراجعهر

همچنین .  و رابطه فردي با حرفه خویشهاي تجاري و سازمانهاي تجاري، ناشرانکنندگان مواد کتابخانه، اتحادیهتهیه

.اي نیز مورد توجه قرار گیردهاي ارزشی دینی و حرفهمهاي تعارض شخصی مانند نظاالزم است که زمینه

اطالع رسانی

 و جریان اطالعات دانش اطالع رسانی رشته اي علمی است که به مطالعه کیفیت و کاربرد اطالعات، نیروهاي حاکم بر

سانی پرداختن به کار دانش اطالع ر. ابزارهاي آماده سازي اطالعات براي دسترسی و استفاده مطلوب از آن می پردازد

آن بخش از دانش است که به تولید، گردآوري، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال، تبدیل و کاربرد اطالعات 

دانش اطالع رسانی همچنین درباره ارائه اطالعات به صورت طبیعی یا ساختگی و کاربرد قالب ها . مربوط می شود

فنون آن مانند رایانه ها و روش هاي برنامه  ي آماده سازي اطالعات و ابزارها وبراي انتقال کامل اطالعات و شیوه ها

 یکی آنکه دانش اطالع رسانی: داردو کار علم اطالع رسانی با چند حوزه در مقیاس کلی سر . ریزي آنها بحث می کند

انی و اجتماعی قوي، واال و سدوشادوش بسیاري رشته هاي دیگر، عاملی فعال در تحول جامعه اطالعاتی است و ابعاد ان

به طورخاص تر، دانش اطالع رسانی عرصه اي از فعالیت حرفه اي و پژوهش   )1381حري ، (.فن آوري دارد از فراتر

 و فردي اسب با نیازهاي اجتماعی، سازمانیها متن علمی است که به مسئله انتقال موثر اطالعات و متون درمیان انسان

طالع رسانی به توجه ویژه دانش ا .وکار دارد  و روش هاي خاص سرین نیازها با فنون، نظام هامی پردازد و براي رفع ا

محتواي این  تاکید اصلی بر.تمل محتوا درهمه قالب ها، صورت ها و رسانه هاس به مثابه عناصر حاآثار معرفتی انسان

ع رسانی به تحلیل و برنامه ریزي نظام هاي در اطال .حسب توانایی بالقوه آنها براي انتقال اطالعات است  برعناصر

نظام هایی که آگاهی انسان را بهبود می بخشند و توان وي را جهت ایجاد، استفاده و : اطالعاتی توجه عمده می شود

بهبود بخشیدن به اشاعه تجربه مضبوط بشري در ) اطالع رسانی(اشاعه دانش تامین می کنند و هدف نهایی در آن 

 و دید براي دستیابی، حفظ و نگهداري روش هاي ج متخصصان اطالع رسانی عالقه مند به ایجاد.تسل اگذشته و حا

 و مایلند به باالترین قابلیت ها دست یابند سازمان ها و افراد بتوانند هاق آنیبازیابی اطالعات و دانش هستند تا از طر

  )1381حري ، ( .ابی به آن بکاهندارزش منابع اطالعاتی را ارتقا بخشند و از زمان و هزینه دستی

  



  اخالق حرفه اي در اطالع رسانی

تاریخچه

نظران کتابداري امریکا، مجموعه قواعدي مقدماتی فراهم آوردند که درونمایه آن را سه موضوع  صاحب1980در سال 

. دادسانی تشکیل میر و اصول اخالقی در کار اطالعرسانیاصول اخالقی در پژوهش، اصول اخالقی در تدریس اطالع

عتباربخشی نابجا به رسانی، اهاي اطالعدر موضوع اخالق در پژوهش، مباحثی نظیر نادرستی سرقت اندیشه در پژوهش

 در مسئله اخالق در تدریس به مشکل تدریس سوگرفته و .التحقیق مطرح شده استهاي ممنوع و زمینههمکاران آشنا

 یا -رسانی، از مطالبی چون استفاده  و درباب اخالق در کار اطالعاندرداختهروش تدریس با تکیه بر مسائل ویژه پ

ها و اطالعات  از تسهیالت کار جهت مقاصد شخصی، لزوم محرمانه ماندن اطالعات، پاالیش نتایج داده-سوءاستفاده 

ي سوءاستفاده سیاسی از  و پیامدهاسانی و فروشندگان اطالعات پیوستهربنابه مقاصد خاص، مشکالت میانجیان اطالع

  .منزله منشاء قدرت سخن رفته استاطالعات به

 درباره 1963ها منجر به انتشار بیانیه انجمن کتابداران انگلیس در سال در انگلیس، توجه حرفه کتابداري به این موضوع

گیري سیاسی، نه تنه جه: اعتقاد کتابدار"سال پس از نوشته داگالس فاسکت با عنوان این سند یک . سانسور شد

هاي اخالق  مقوله سانسور به موضوع. شود ظاهر شد که اغلب از آن نقل قول می"جانبداري دینی، نه تحکم اخالقی

شاید به همین سبب بوده است که . گونه که به آزادي اطالعات نیز وابسته استاي بسیار نزدیک است؛ همانحرفه

 پس از نتیجه آن شد که. هر سه موضوع کردهایی را مامور بررسی ی گروهانجمن کتابداران انگلیس براي دوره کوتاه

.  تصویب کرد1983اي را در سال بحث و مشاوره بسیار، انجمن کتابداران انگلیس قواعد اخالق حرفه

اخالقی ها بر مسائل  بنا به گفته وسپر، حرفهدر آن زمان. توجه ویژه قرار گرفت، این موضوع مجددا مورد 1980در دهه 

هاي آن دوره انجمن کتابداران سنگاپور نیز در این هنگام در قوانین خود تجدید نظر کرد و نوشته. تأکیدي ویژه داشتند

 و ایاالت متحده یقاي جنوبی، اسکاندیناوي، لهستانفرآاي جوامع دیگري مانند فرانسه، حاکی از اشاراتی به اخالق حرفه

 هاي سیاسی، اقتصاديرو هستند با پیشرفت به رسانان با آن روکتابداران و اطالعمسائل عمده اخالقی که . مریکاستآ

آوري اطالعات با توجه به دنیاي کمتر پیشرفته، ، مفاهیم اخالقی فن1996در سال . تر شده استآورانه پیچیدهو فن

نویس راي خدمات منجر به تهیه پیشمعرفی نظریات بازار آزاد، مانند رقابت اجباري ب. توسط تابر مورد بحث قرار گرفت

نه اي، محرما محلی شد که چنین موضوعی را تحت عنوان استانداردهاي حرفههايقواعد جدید اخالقی براي حکومت

لزوم پایبندي به اصول اخالق  )1387اسفندیاري مقدم، ( .دهد و ضمانت مالی پوشش میبودن، نوع روابط، رفتار مناسب

 از دیدگاه برقراري ارتباط . و کاربرد اطالعات به وضوح احساس می شود اشاعه،ي مربوط به تولید در زمینه ها حرفه اي

 در برابر درستی و عینی بودن دستاوردهاي خود از نظر اخالقیو در مالحظه نتایج تحقیقات، پدیدآورندگان اطالعات 

از سوي دیگر آزادي نقد و سنجش یقت و وجوي شرافتمندانه حقمعناي جستراستی و درستی از سویی به . مسئولند

این نکته . رسانی موجود بهره جستبراي رسیدن به این هدف باید از مجهزترین و بهترین ابزارهاي اطالع.تاس

 ر انحصار فرد یا افرادي خاص باشدویژه زمانی که چنین ابزارهایی د بهتضادهاي اخالقی گوناگونی بینجامدتواند به می

در مورد کار . شده آشکارا از آنها محروم شده باشند و یا افراد بنا به اهدافی از پیش طراحیرار نگیردترس قیا در دس

 ویژه اطالعات تخصصی باید در اختیار همگان باشد بهاطالعات )1: شودعملی اشاعه اطالعات به سه اصل اشاره می

هاي شخصی مربوط به اطالعات و داده) 2ر گیرد؛  و جز آن مد نظر قراهاي سیاسی، اقتصاديبه شرطی که محدودیت



هاي غیرمجاز در امور شخصی کار این اصل به انواع دخل و تصرف. کنندگان باید محافظت شودتولیدکنندگان و استفاده

ام ه تام و تمتبعیض قائل نشدن در تهی  )3 وها نیز مربوط استهاي داده کنندگان از سوي تولیدکنندگان پایگاهاستفاده

تولیدکننده پایگاه . انجامدکنندگان می یا انتخاب سوگرفته آن از سوي تولیدکنندگان که به گمراهی استفادهاطالعات

. ها و بازتولید صحیح آنها مسئولیت داردباب کمال و درستی تهیه داده ها مسئول درستی محتوا نیست، بلکه فقط درداده

لودگی اطالعات نام دارد مربوط ینشی بودن و ارزیابی دانش و آنچه آهاي این اصل به مشکالتی چون گزمحدودیت

 مسائل اخالقی مربوط به کاربرد کنندگان اهدافی چندگانه دارند استفادهوجوي اطالعاتاز آنجا که هنگام جست.تاس

 و این مهم باید اهداف نظري ارددرست بودن اطالعات مفهومی برابر پایایی یا اعتبار علمی د. اطالعات نیز متنوع است

توان از پاالیش از جمله تضادهاي اخالقی موجود در این زمینه می. بر گیرد و عملی مربوط به دستکاري اطالعات را در

                  . نام بردرسانی بنا به مقاصد مختلفوجو و نیز سوءاستفاده از اطالعات و تسهیالت اطالعنتایج جست

capurro, 1985)  مورد مسائل اخالقی دو دیدگاه وجودبرخی از صاحبنظران درنظراز)1373آزاد،  شده درنقل 

شوند و در رشته کتابداري  با آنها مواجه می به مشکالتی اشاره دارد که گروهی در رویارویی با جامعهدیدگاه کالن: دارد

رئوس مطالب این .  بازیابی اطالعات وابسته استویژه مسئله و بهرسانی بیشتر به پیامدهاي کلی اجتماعیو اطالع

دشواري جامعه فراصنعتی، ارتباط میان کشورهاي فقیر و غنی از نظر اطالعاتی، مشکالت جریان : مبحث عبارت است از

ویژه دانش فنی مورد  بهطور مثال، دسترسی به اطالعاتبه.  و جز آنهاهاآزاد اطالعات، حریم خلوت فردي و رسانه

تضادهاي سیاسی و اقتصادي موجود در کار . شده در این حوزه است از مشکالت طرحده در بخش تجارت و صنعتاستفا

هاي بجا و درست مبتنی بر اطالعات از سوي دیگر، گیري و مشکل تصمیمگیري جامعه اطالعاتی از یک سوشکل

گردد ها ناشی میشود که از درون گروهمی به مواردي توجه در دیدگاه خرد.  اصول اخالقی استمستلزم توجه خاص به

 و کنندگان، تولیدکنندگاناستفاده: اندرکار اطالعات عبارتند ازهاي عمده دسترسانی گروهکه در حرفه کتابداري و اطالع

 ت،ها عبارت است از مشکالت دستیابی به اطالعابرخی مسائل اخالقی مطرح براي این گروه. کنندگان اطالعاتتوزیع

 در روابط متقابل طور مثالبه.  و جز آنهامؤلفرسانی، حق مبانی اخالقی پژوهش، تدریس، کار اطالع،نیت اطالعاتام

ها و پدیدآورنده و ناشر، تولیدکننده پایگاه باید به بازتولید صحیح اسناد بپردازد و ناشران نیز میان تولیدکننده پایگاه داده

شود،  شرایطی که آشکارا بیان میها نیز باید تحتتولیدکنندگان پایگاه داده. ل دارندطور مرتب ارساباید آثار خود را به

پردازند، محصوالت خود را تحت شرایطی طور کلی به تولید می یا اگر بهبراي میزبانان منتخب فراهم سازندها را پایگاه

بخش  و اطمینانماتی مطلوب، مداوم، مستمرباید خد دیگر از سوي میزبانان نیز. زبانان عرضه دارند به همه مییکسان

فروشندگان اطالعات باید . در باب استفاده از اطالعات، تولیدکننده باید اصل محرمانه بودن را رعایت کند. ارائه کنند

اي  ذخیرهخوانهاي ماشین جهت نمایش آنها در رسانهوجو شدههاي مطالب جستاجازه داشته باشند که از نسخه

. ها به فروش برسانندها را بدون داشتن مجوز از تولیدکنندگان داده اما آنان نیز نباید این نسخهه کنندموقتی تهی

ها دسترسی توانند به مدارك موجود در پایگاه دادهکنندگان میها باید اطمینان یابد که استفادهتولیدکننده پایگاه داده

تواند از کننده نیز باید باستفاده. برداري از آنها فراهم گرددبهرههایی نیز براي کارآموزي الزم جهت یابند و فرصت

میانجیان . یابد مطلع سازدها میهایی که در پایگاه داده به شرط آنکه تولیدکننده را از لغزشاطالعات بهره کامل ببرد

هاي کار رفته در تهیه رسانهباید مشتریان را از اصول و فنون به: رسان نیز باید اصول اخالقی را رعایت کننداطالع

اي در تهیه آنها صالحیت و شایستگی دارند؛ محرمانه هایی را بپذیرند که از نظر حرفهاطالعاتی آگاه سازند؛ سفارش

ها، سواي آنچه بدان منظور تعیین شده، براي مقاصد دیگر استفاده ماندن اطالعات درخواستی را تضمین کنند؛ از رمزواژه

رسانی نجمن اطالعا.  را در حدي معقول دریافت دارندها؛ و هزینهت شخصی را محرمانه تلقی کننطالعانکنند؛ ا



اي و اخالقی هاي حرفهعنوان مسائل اخالقی خود مورد تأکید قرار داده است که در آنها ارزشنیز این موارد را به امریکا

  ) 1380فیدر، ( .کنندنقشی بزرگ ایفا می

کاربرد اطالعات، مسئله بازیابی و   خوبی می توان دریافت که امور مربوط به تولید، اشاعهبنا بر آنچه گذشت به

و توزیع کنندگان اطالعات ، تولید کنندگان  مسائل مربوط به استفاده کنندگان،عات، مشکالت جریان آزاد اطالعاتاطال

 که می  قواعد اخالق حرفه اي استپرتو رعایت اصول وانی در و درکل همه فعالیت هاي حرفه اي دانش اطالع رس

 اطالع رسانی ارتباطی که می دانیم دانش همانطور .مفید فایده واقع گرددتواند به نحو مطلوب انجام؛ مثمر ثمر و 

ضرورت هاي فنی به طور کلی موجب تحول دانش اطالع رسانی، همچون برخی . تنگاتنگ با فن آوري اطالعات دارد

زمینه مسائل اخالقی فناوري هاي اطالعاتی  در لذا تحول کل جامعه اطالعاتی شده است و نیز سبب رشته هاي دیگر

به اعتقاد . خلق کنند هاي اطالعاتی جدید می توانند بالتکلیفی هاي اخالقی جدیدي را باید توجه داشت که فناوري

را ترویج کنند به طور خالصه  از ویژگی هاي این فناوري هاي جدید که ممکن است رفتارهاي غیر اخالقی رابین برخی

:عبارتند از

 زیرا حاکی از نیز افزایش می دهد سرعت رایانه ها، وسوسه غیر اخالقی عمل کردن را:  رایانه هابااليسرعت 

.کند ردیابی شدن فرار این است که فرد ممکن است بتواند به آسانی هرچه بیشتر از

از آنجا که بیشتر رایانه هاي شخصی در محیط : صوصی استخ استفاده از رایانه ها اغلب به طور ناشناس و

واهد اعمال غیر اخالقی انجام اداره یا منزل استفاده می شوند، چنین محیط شخصی براي فردي که می خ

. بسیار جذاب استدهد

 دسترسی به رایانه از فاصله دور امکان پذیر است، نتیجه این که ممکن است فایل رایانه اي توسط فردي

.ددرشهر، ایالت یاکشور دیگر به سرقت برو

رسانه الکترونیکی به آسانی کپی برداري می شود.

ازآنجا که مخاطبان قابل دسترس بسیار زیاد هستند و : تعداد زیادي از افراد به آسانی به هم مرتبط می شوند

به طورمثال،  ( یش یافته استوسوسه انجام کارهاي غیراخالقی افزا  ارتباط با آنها بسیار آسان استبرقراري

). اشاره کردارسال پیام هاي الکترونیکی ناخواستهمی توان به 

ردادن اصول اخالقی خاص این نظر به اهمیت این موارد، نیاز به اندیشه هاي اخالقی دقیق بیشتر شده و مورد توجه قرا

ها و ممانعت از سرقت یا فریب دیگران به وسیله جلوگیري از آسیب رساندن به دیگران یا اخالل درکار آن  به منظورموارد

  رایانه و تخلف از حق مولف یا به خود نسبت دادن منابع، ضروري و البته مطلوب خواهد بود که صد البته مستلزم

)1383رابین، ( .آن می باشد هاي موجود در پرداختن به کارکرد اخالق در حرفه اطالع رسانی و نشان دادن لغزشگاه

هاي اخالقی کتابداران و متخصصان اطالع رسانی با تاکید بر  ترین وظایف و مسوولیت ه پاره اي از مهمدرذیل ب

 : ها درقبال مراجعان می پردازیم هاي سازمانی و وظایف و مسوولیت وظایف و مسوولیت

19 ماده  آزادي بیان، اندیشه و مطالعه حمایت می کند و در واقع به  کتابدار و متخصص اطالع رسانی از 

 این حق شامل .بیان دارد  هر شخصی حق آزادي اندیشه و.گذارد احترام می اعالمیه جهانی حقوق بشر

 جستجو، دریافت و انتقال اطالعات و ایده قاید بدون دخالت دیگران و همچنینآزادي در اظهار نظر و بیان ع

,United Nations) .دها با هر رسانه و بدون توجه به مرزها می باش 1993, pp 22-23) 



 در برابر سانسور مقاومت می کند و شرایط دسترسی آزاد به اطالعات و دانش را براي کاربران فراهم کتابدار

 .می آورد

 که بی عدالتی بزرگترین ظلم است و بر این باور است که به خوبی می داندکتابدار و متخصص اطالع رسانی 

هاي فردي، نیازهاي ویژه، ناتوانی   بدون توجه به ویژگیبرانابر به اطالعات براي همه کاردسترسی بر

 .جسمی، جنسیت، وابستگی ملی، وابستگی مذهبی، جبهه گیري سیاسی و جایگاه اجتماعی ممکن خواهد شد

می داند که محرمانگی شخصی و اطالعات محرمانه تجاري به جز درشرایط کتابدار و متخصص اطالع رسانی 

از این رو . باید به حق محرمانگی کاربران کتابخانه احترام بگذاردمی  و نیز  شمرده شوداستثنایی باید محترم

اطالعاتی که ممکن سوابق مطالعه منابع، امانات، مشاوره هاي کتابشناختی و هر نوع : اطالعاتی همچون

 می گیرد،  استفاده کنندگان مورد شناسایی قرارگیرند را به عنوان حریم خصوصی درنظراست بدان وسیله

اطالعات شخصی کاربران در قبال یکدیگر را حفظ و از انتشار اطالعاتی که ماهیت خصوصی دارند ممانعت 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر کامال آشنا 12می کند و در واقع به وظیفه خود در رابطه با احترام نهادن به ماده 

 یا مکاتبات اشخاص ممنوع ادگی، مسکنه در حریم خصوصی، خانو مداخله خود سرانمی باشد که طبق آن

هر شخصی باید از سوي قانون در . هیچ گونه تعرضی به اعتبار و شهرت اشخاص نباید صورت گیرد. است 

-United Nations, 1993, pp 22).بگیرد مقابل چنین مداخالت و تعرضات مورد حمایت قرار
23)

 و رعایت مالکیت معنوي آنها مطابق با قوانین احترام کتابدار و متخصص اطالع رسانی باید به حقوق مولفان

 .بگذارد

 کتابدار و متخصص اطالع رسانی باید تمام تالش خود را نسبت به روزآمدسازي دانش و مهارت هاي خویش

با آخرین یافته هاي علمی آن حوزه به کار گرفته و در تمام فعالیت هایی که منجر به توسعه حرفه می گردد 

 .شرکت کند

باید  اي خویش و در ارتباط با همکارانکتابدار و متخصص اطالع رسانی در وظایف و فعالیت هاي حرفه 

 .درستی، احترام و روحیه همکاري را مبنا قرار دهد

کتابدار و متخصص اطالع رسانی باید وظایف خود را به فوریت، دقت و وقت شناسی انجام دهد.

در حفاظت از دارایی و منابع کتابخانه هشیار باشندکتابدار و متخصص اطالع رسانی باید .

 سال پیش در سوگندنامه 2500اولین مسوولیت یک صاحب حرفه، درنظر دراکر، پدر علم مدیریت نوین از 

  )به کسی آسیب نرسانیداآگاهانه ن(primum non nocereبقراط به وضوح بیان شده است

(Dracker, نسبت به متخصص اطالع رسانی و اینکه  عتماد مراجعه کنندهلذا به منظور جلب ا (2004

با   وتابدار و متخصص اطالع رسانی باید وفادارانه و توانمندانهکدوي نا آگاهی به او آسیب نمی رسانوي از ر

 ویژه زمانی که احتمال می رود حقوق اشخاص توسط غفلت آنها دره استفاده از مهارت ها و کوشش معقول ب

. به کارکردهاي سازمان خود عمل نمایندواقع شودمعرض خطر 

باید متعهدانه، اهداف و خط مشی هاي مدیران ارشد را با توجه به سانیکتابدار و متخصص اطالع ر 

 عملیاتی سازد و بر اوست که از موقعیت و رابطه اش با مقامات مسوول  و قابل اعتماداستانداردهاي متعارف

.کندبراي منافع شخصی استفاده ن



فعالیت هاي خارج از کتابخانه و مسائل شخصی اش در  نباید اجازه دهد کهکتابدار و متخصص اطالع رسانی 

وظایفش نسبت به کتابخانه خللی وارد کند به طوري که خدمات کتابخانه به استفاده کنندگان را تحت 

.الشعاع قرار دهد

  تابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ک اقف است که به خوبی بر این امر وکتابدار و متخصص اطالع رسانی

 تا آنجا که حت عموم درکلیه زمینه ها می باشدمراکز عام المنفعه هستند که شعار آنان در نظرگرفتن مصل

. اقتضا می کندشان منابع اطالعاتی يو مجموعه ها وظایف سازمان ها

طور یکسان ه نی را در باالترین حد کیفی و بکتابداران و متخصصان اطالع رسانی موظفند خدمات اطالع رسا

.به کاربران ارائه نمایند

آنها به شهرت و اعتبار سازمان . صدیقی هستند  کارمندان وفادار وکتابداران و متخصصان اطالع رسانی

.آن ارائه کنند استخدامی خود توجه خاصی دارند و تالش می کنند تا وجهه عمومی مثبتی از

مان خصصان اطالع رسانی به منظور شناخت و افزایش دانش شخصی از وظایف و اهداف سازکتابداران و مت

.آن حمایت می کنند از کاري خود تالش کرده و درعمل

کار برده و براي توسعه ه  نهایت دانش و مهارت هاي حرفه اي خود را بکتابداران و متخصصان اطالع رسانی

 .ابع اطالعاتی آن تالش می کنند و ابزارها و منها سازمان، ارتقاي روش

 بهره مند شدن از حقوق و دستمزد مکفی، حق قانونی کتابداران بوده ولی آنها هرگز کیفیت کاري خود را

.وابسته به حقوق و دستمزد نمی کنند 

 کتابداران و متخصصان اطالع رسانی از شرکت در هر گونه کارهاي غیر اخالقی که ممکن است به آنها

. شود اجتناب می نمایندپیشنهاد

 کتابداران و متخصصان اطالع رسانی باید بین اعتقادات شخصی و وظایف حرفه اي تفکیک و از دخالت عقاید

.شخصی در اجراي اهداف سازمان خودداري و در جهت تحقق رسالت سازمان محل خدمت تالش کنند

وقت مراجعه کننده را هدر کهن را به یاد دارد هارم رانگاناتاکتابدار و متخصص اطالع رسانی همیشه قانون چ 

 امکانات الزم براي دسترسی سهل و با صرف کمترین زمان به اطالعات مورد این روسعی می کند از. ندهید

از طریق فراهم آوري اصولی اطالعات، سازماندهی مبتنی بر دسترس پذیري و همکاري بین کتابخانه  نیاز را

.اطالعاتی، آموزشی و پژوهشی مراجعان را برآورده سازداي فراهم کند تا نیازهاي 

می باید در به اشتراك گذاشتن دانش خود با دیگر حرفه مندان و  کتابداران و متخصصان اطالع رسانی 

استفاده کنندگان خدمات اطالعاتی براي افزایش کارایی حرفه اي خویش و افزایش کارایی و اثربخشی 

 نیز بر  و نمایند و بدانند که به اشتراك گذاشتن دانش و اطالعات قدرت استتالش وافر   متبوعهسازمان

 . با متخصصان حرفه هاي دیگر در تعامل و ارتباط باشند احترام متقابل وحفظ تشریک مساعیاساس رعایت

 کتابداران و متخصصان اطالع رسانی می دانند که حفظ مهارت ها و روزآمد کردن دانش خود یک وظیفه

تر از این امر آگاه هستند وکارکنانشان را  هاي بزرگ بسیاري ازشرکت. که نمی توان ازآن گریختاست 

 غیرانتفاعیبراي عده زیادي کالس هاي شبانه یا . کمک می کنند تا براي یادگیري مداوم فرصت پیدا کنند

 جدیدي کسب کنند و هاي ضروري است که افراد حرفه اي در رشته خود روزآمد بمانند و مهارت. وجود دارد

.در این صورت می توانند از حفظ شغلشان مطمئن باشند

 کاربرمبناي عالیق  ازخود گذشتگی باعث می شود تصمیم ها بر که می داندکتابدار و متخصص اطالع رسانی 

اي مصالح  می تواند مشکالت زیادي را بریق با مصالح عمومی در تضاد باشداخذ شود اما اگر این عال



 یا بخشی از اطالعات و یا اطالعات متفرقه به صراحت مانع ارائه اطالعات همانند .ی به وجود آوردعموم

دارنده حق تکثیر، مانع .دمی تواند برعالیق دیگران غلبه کن همواره نکاربرالبته عالیق . همه افراد می شود

ه رسیدن به آن اطالعات را می  یعنی شما را نیاز داریدکاربردسترسی به اطالعات خاصی می شود که براي 

شناسید اما انجام آن، قانون حق تکثیر را نادیده می گیرد که حل این تناقض مستلزم استدالل زیادي است تا 

.  منتج به نتیجه کاملی شودبا برقراري تعادلی بین همه عوامل

مان طور که به هنگام کار براي ارائه یک خدمت اطالع رسانی، ه  باید بداندکتابدار و متخصص اطالع رسانی

در یک گروه مشاوره اطالع رسانی این کار انجام می شود، پیش فرضی وجود دارد مبنی بر اینکه نخستین 

است که خدمتی را می خواهد و در انجام این کار حرفه مند به کارفرماي کاربري وظیفه حرفه مند خدمت به 

ع ممکن است به وجود آید وقتی است که کارفرما براي موقعیتی که در آن برخورد مناف. خود خدمت می کند

 محدودیت زمانی می گذارد و حرفه مند در می یابد که  انجام شودکاربرمیزان کاري که قرار است براي 

 الزم است ولی ناگزیر است که آن وظایف را در کاربرزمان بسیار بیشتري براي پاسخگویی به نیازهاي 

 را برآورده کاربرنهایت نتواند رضایت کامل  در ر و البته کیفیت پایین تر انجام ومحدوده زمانی با سرعت بیشت

)1381هیل، ( .سازد و این نمونه تناقض آشکار دیگري است

نتیجه گیري

 تقویت راهکارهاي قانونی و حقوقی و مقررات و ساز و کارهاي  به نظر می رسد هر چند می توان از الزامات قانونی و

هاي واالي  براي ارتقاي اخالق درجامعه کمک گرفت ولی درحقیقت بازگشت به اصول و ارزش) ل بیرونیکنتر(نظارتی

) کنترل درونی (و در همه حال خدا راحاضر و ناظردانستن ) تعهد درونی، بصیرت درونی، التزام قلبی، وجدان (انسانی 

صص اطالع رسانی می تواند به درستی به است که ضامن اجراي اخالق است و براین اساس است که کتابدار و متخ

وظیفه و مسوولیت خود درقبال مراجعان، احترام به آزادي اندیشه و نیز رعایت حقوق تهیه کنندگان و صاحبان اطالعات 

  سعی می کندبا آگاهی ودانش و سته  به کسی آسیب نرساند بلکه دانروي ناآگاهی ازو  تنها ندانسته عمل نماید و نه

اطالعاتی ( به اطالعات مورد نیاز ) قانون چهارم رانگاناتان( زم براي دسترسی سهل و با صرف کمترین زمانامکانات ال

را از طریق فراهم آوري اصولی اطالعات، سازماندهی مبتنی بر دسترس پذیري ) که واقعی، درست، مرتبط و روشن باشد

جعان را برآورده سازد و آنها را از احساس عدم اطمینان فراهم کند تا نیازهاي اطالعاتی، آموزشی و پژوهشی مرا... و

 و این مهم محقق نخواهد شد مگر با رعایت اصول و قواعد اخالق حرفه اي درحرفه کتابداري و اطالع برهاند

   .رسانی

  و مآخذمنابع 
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