
 

 راه های ارتباطی شما با ما

 

 

آموزه خالصه کرد : 5نگاه حضرت علی ) ع( نسبت به اخالق حرفه ای را می توان در   

 نگاه به خدا/نگاه به خود/نگاه به کار و مسئولیت/نگاه به مردمان/و نگاه به مسئوالن

 اخالق حرفه ای در کتابداری و اطالع رسانی

 

درذیل به پاره ای از مهم ترین وظایف و مسوولیت های اخالقی کتابداران و متخصصان اطالع رسانی با 

  : تاکید بر وظایف و مسوولیت های سازمانی و وظایف و مسوولیت ها درقبال مراجعان می پردازیم

 
 91آزادی بیان، اندیشه و مطالعه حمایت می کند و در واقع به ماده   کتابدار و متخصص اطالع رسانی از    *

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

 ر رسانه واظهار نظر و بیان عقاید بدون دخالت دیگران و همچنین جستجو، دریافت و انتقال اطالعات و ایده ها با ه

 بدون توجه به مرزها می باشد. 

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

  .می آورد

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

برابر به اطالعات برای همه کاربران بدون توجه به ویژگی های فردی، نیازهای ویژه، ناتوانی که دسترسی 

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

 

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

استثنایی باید محترم شمرده شود و نیز می باید به حق محرمانگی کاربران کتابخانه احترام بگذارد. از این رو 

اطالعاتی همچون: سوابق مطالعه منابع، امانات، مشاوره های کتابشناختی و هر نوع اطالعاتی که ممکن است بدان 

8931خبر نامه آبانماه   

سال دوم  1شماره   

 کتابخانه بیمارستان عسلی 



گیرند را به عنوان حریم خصوصی درنظر می گیرد، اطالعات شخصی وسیله استفاده کنندگان مورد شناسایی قرار

کاربران در قبال یکدیگر را حفظ و از انتشار اطالعاتی که ماهیت خصوصی دارند ممانعت می کند و در واقع به 

اخله اعالمیه جهانی حقوق بشر کامال آشنا می باشد که طبق آن مد 91وظیفه خود در رابطه با احترام نهادن به ماده 

خود سرانه در حریم خصوصی، خانوادگی، مسکن یا مکاتبات اشخاص ممنوع است . هیچ گونه تعرضی به اعتبار 

و شهرت اشخاص نباید صورت گیرد. هر شخصی باید از سوی قانون در مقابل چنین مداخالت و تعرضات مورد 

 حمایت قرار بگیرد.

 

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

  .بگذارد

 

کتابدار و متخصص اطالع رسانی باید تمام تالش خود را نسبت به روزآمدسازی دانش و مهارت های خویش    *

رکت دد شبا آخرین یافته های علمی آن حوزه به کار گرفته و در تمام فعالیت هایی که منجر به توسعه حرفه می گر

  .کند

 

کتابدار و متخصص اطالع رسانی در وظایف و فعالیت های حرفه ای خویش و در ارتباط با همکاران باید      *

  .درستی، احترام و روحیه همکاری را مبنا قرار دهد

 

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

 

 .کتابدار و متخصص اطالع رسانی باید در حفاظت از دارایی و منابع کتابخانه هشیار باشند  *

 

سال پیش در سوگندنامه  1022از نظر دراکر، پدر علم مدیریت نوین اولین مسوولیت یک صاحب حرفه، در   *

 ناآگاهانه به کسی آسیب نرسانید بقراط به وضوح بیان شده است

د مراجعه کننده نسبت به متخصص اطالع رسانی و اینکه وی از روی نا آگاهی به او آسیب لذا به منظور جلب اعتما

نمی رساندکتابدار و متخصص اطالع رسانی باید وفادارانه و توانمندانه و با استفاده از مهارت ها و کوشش معقول 

شود به کارکردهای به ویژه زمانی که احتمال می رود حقوق اشخاص توسط غفلت آنها در معرض خطر واقع 

 .سازمان خود عمل نمایند

 

کتابدار و متخصص اطالع رسانی باید متعهدانه، اهداف و خط مشی های مدیران ارشد را با توجه به      *

استانداردهای متعارف و قابل اعتماد عملیاتی سازد و بر اوست که از موقعیت و رابطه اش با مقامات مسوول برای 

 .نکندمنافع شخصی استفاده 

 

کتابدار و متخصص اطالع رسانی نباید اجازه دهد که فعالیت های خارج از کتابخانه و مسائل شخصی اش در      *

وظایفش نسبت به کتابخانه خللی وارد کند به طوری که خدمات کتابخانه به استفاده کنندگان را تحت الشعاع قرار 

 .دهد

 

کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی  بر این امر واقف است که کتابدار و متخصص اطالع رسانی به خوبی     *

مراکز عام المنفعه هستند که شعار آنان در نظرگرفتن مصلحت عموم درکلیه زمینه ها می باشد تا آنجا که وظایف 

 .منابع اطالعاتیشان اقتضا می کند سازمان ها و مجموعه های 

 

د خدمات اطالع رسانی را در باالترین حد کیفی و به طور یکسان کتابداران و متخصصان اطالع رسانی موظفن    *

 .به کاربران ارائه نمایند

 



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

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

 

کتابداران و متخصصان اطالع رسانی به منظور شناخت و افزایش دانش شخصی از وظایف و اهداف سازمان      *

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

کتابداران و متخصصان اطالع رسانی نهایت دانش و مهارت های حرفه ای خود را به کار برده و برای توسعه     *

  .سازمان، ارتقای روش ها و ابزارها و منابع اطالعاتی آن تالش می کنند

 

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

 .به حقوق و دستمزد نمی کنند 

 

ه کارهای غیر اخالقی که ممکن است به آنها پیشنهاد کتابداران و متخصصان اطالع رسانی از شرکت در هر گون    *

 .شود اجتناب می نمایند

 

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

 .شخصی در اجرای اهداف سازمان خودداری و در جهت تحقق رسالت سازمان محل خدمت تالش کنند

 

کتابدار و متخصص اطالع رسانی همیشه قانون چهارم رانگاناتان را به یاد دارد که وقت مراجعه کننده را هدر    *

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

رس پذیری و همکاری بین کتابخانه ای فراهم از طریق فراهم آوری اصولی اطالعات، سازماندهی مبتنی بر دست را

 .کند تا نیازهای اطالعاتی، آموزشی و پژوهشی مراجعان را برآورده سازد

 

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

ای خویش و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان متبوعه تالش  کنندگان خدمات اطالعاتی برای افزایش کارایی حرفه

و نیز بر اساس رعایت احترام متقابل وحفظ   وافر نمایند و بدانند که به اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات قدرت است

  .تشریک مساعی با متخصصان حرفه های دیگر در تعامل و ارتباط باشند

 

انی می دانند که حفظ مهارت ها و روزآمد کردن دانش خود یک وظیفه است کتابداران و متخصصان اطالع رس    *

شان را کمک می کنند  که نمی توان ازآن گریخت. بسیاری ازشرکت های بزرگ تر از این امر آگاه هستند وکارکنان

ری ضرو تا برای یادگیری مداوم فرصت پیدا کنند. برای عده زیادی کالس های شبانه یا غیرانتفاعی وجود دارد.

است که افراد حرفه ای در رشته خود روزآمد بمانند و مهارت های جدیدی کسب کنند و در این صورت می توانند 

 .از حفظ شغلشان مطمئن باشند

 

کتابدار و متخصصصصص اطالع رسصصصانی می داند که ازخود گذشصصصتگی باعت می شصصصود تصصصصمیم ها بر مبنای عالیق     *

ق با مصصصصالم عمومی در تضصصصاد باشصصصد می تواند مشصصصکالت زیادی را برای مصصصصالم کاربر اخذ شصصصود اما اگر این عالی

عمومی به وجود آورد. صصصصصصراحت مانع ارائه اطالعات همانند یا بخشصصصصصی از اطالعات و یا اطالعات متفرقه به همه 

رسصی به نع دسصتافراد می شصود. البته عالیق کاربر همواره نمی تواند برعالیق دیگران غلبه کند.دارنده حق تکثیر، ما

اطالعات خاصی می شود که برای کاربر نیاز دارید یعنی شما راه رسیدن به آن اطالعات را می شناسید اما انجام 

آن، قانون حق تکثیر را نادیده می گیرد که حل این تناقض مسصصصتلزم اسصصصتدالل زیادی اسصصصت تا با برقراری تعادلی بین 

 . همه عوامل منتج به نتیجه کاملی شود

 

کتابدار و متخصص اطالع رسانی باید بداند برای ارائه یک خدمت اطالع رسانی، همان طور که به هنگام کار    *

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



این کار حرفه مند به کارفرمای خود خدمت حرفه مند خدمت به کاربری است که خدمتی را می خواهد و در انجام 

می کند. موقعیتی که در آن برخورد منافع ممکن است به وجود آید وقتی است که کارفرما برای میزان کاری که قرار 

است برای کاربر انجام شود محدودیت زمانی می گذارد و حرفه مند در می یابد که زمان بسیار بیشتری برای 

کاربر الزم است ولی ناگزیر است که آن وظایف را در محدوده زمانی با سرعت بیشتر و  پاسخگویی به نیازهای

البته کیفیت پایین تر انجام و در نهایت نتواند رضایت کامل کاربر را برآورده سازد و این نمونه تناقض آشکار دیگری 

 است. 

 

 نتیجه گیری

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

کارهای نظارتی)کنترل بیرونی( برای ارتقای اخالق درجامعه کمک گرفت ولی درحقیقت بازگشت به اصول و 

ارزش های واالی انسانی )تعهد درونی، بصیرت درونی، التزام قلبی، وجدان ( و در همه حال خدا راحاضر و 

نی ( است که ضامن اجرای اخالق است و براین اساس است که کتابدار و متخصص اطالع ناظردانستن )کنترل درو

رسانی می تواند به درستی به وظیفه و مسوولیت خود درقبال مراجعان، احترام به آزادی اندیشه و نیز رعایت حقوق 

و  کسی آسیب نرساند بلکه دانسته تهیه کنندگان و صاحبان اطالعات عمل نماید و نه تنها ندانسته و از روی ناآگاهی به 

با آگاهی ودانش سعی می کند امکانات الزم برای دسترسی سهل و با صرف کمترین زمان )قانون چهارم رانگاناتان( 

به اطالعات مورد نیاز ) اطالعاتی که واقعی، درست، مرتبط و روشن باشد( را از طریق فراهم آوری اصولی 

سترس پذیری و... فراهم کند تا نیازهای اطالعاتی، آموزشی و پژوهشی مراجعان اطالعات، سازماندهی مبتنی بر د

را برآورده سازد و آنها را از احساس عدم اطمینان برهاند و این مهم محقق نخواهد شد مگر با رعایت اصول و 

 قواعد اخالق حرفه ای درحرفه کتابداری و اطالع رسانی

 


