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  سرآغاز

 اي هاي کتابخانـه   مجموع فعالیت  با اطالعاتی هاي فنّاوري امروزه
 هـاي  حـوزه  از بسیاري و ها فعالیت صور اند نستهتوا و شده ترکیب

 تغییـرات  ایـن  بـا  همزمان اما. نمایند تغییر دچار را  آن عملکردي
 یکـی  است، قرار گرفته  ها کتابخانه فراروي نیز زیادي هايچالش
فـضاي   در اخالقـی  اصول رعایت و اخالق بحث ها چالش از این 

 فنّـاوري  عسـری  توسـعه  و رشـد  بنـابراین علیـرغم   . مجازي است 
 نـشده  کـافی  توجـه  حـوزه  ایـن  در اخالقی مباحث به اطالعات

هاي امروزي که در    براي کتابخانه  تواند می موضوع این). 1(است

شـوند،  فضاي مجازي با عنوان کتابخانه دیجیتـالی شـناخته مـی          
ــا جهــانی.پدیــد آورد ايمــشکالت عدیــده اطالعــات،  شــدن  ب

ا عنـوان کتابـداران دیجیتـالی       ها که ب  کتابداران اینگونه کتابخانه  
 اخـالق  را در زمینه مباحث    جدیدي هايشوند، چالش شناخته می 

آنچه که نبایـد در ایـن میـان          .بیننداي پیش روي خود می    حرفه
 جهان از دیگري مجازي شکل  فراموش شود آن است که جهان     

 مـشترك  عناصر اولیـه   داراي جهان دو این بنابراین است، واقعی
یکـدیگر   بـا  عناصـر  ایـن  نقش و جنس چگونگی، تنها و هستند
 کـه  رفتاري و فنی هايمهارت و حاکم اصول پس. است متفاوت

)مقالۀ مروري(  

 فضاي مجازي مسئولیت اخالقی کتابداران در

 * فر نیره جعفري دکتر یعقوب نوروزي،

  شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم العات و دانشگروه علم اط

  13/4/94: تاریخ پذیرش  17/1/94 :تاریخ دریافت
  چکیده

. ل شده استیناپذیر تبد هاي اخیر حضور کتابداران در فضاي مجازي به امري اجتناب هاي علمی صورت گرفته طی سال  با توجه به پیشرفت:زمینه
رسانی، کمتر پژوهشی  اي در کتابداري و اطالعیت متغیر و کمتر شناخته شده فضاي مجازي در مباحث حوزه اخالق حرفهاما با توجه به ماه

از این رو مقاله حاضر با بررسی ادبیات مربوطه، . اخالقی کتابداران را در فضاي مجازي مورد بحث قرار داده است صورت تخصصی وظایف به
  .مورد بحث قرار داده است را در فضاي مجازي اخالقی کتابداران هاي مسئولیت

  

هاي موجود در فضاي مجازي  اوري به مثابه دو بال تکامل در کتابخانهکه امروزه اخالق و فنّ دهد  مرور مطالعات موجود نشان می:گیري نتیجه
 در اي حرفه اخالق حوزه مباحث ور بودنشان، درشوند، به علت نو ظه ها که با عنوان کتابخانه دیجیتالی شناخته می گونه کتابخانه این. هستند

هاي اخالقی بررسی مسئولیتهمین خاطر این پژوهش با  به. بحث قرار داده است صورت تخصصی آنها را مورد کمتر پژوهشی به کتابداري
 سعی کرده ر سه سطح فردي، شغلی، و سازمانیشوند دها به فعالیت مشغولند و با عنوان کتابدار دیجیتالی شناخته میکتابدارانی که در این کتابخانه

اوري اطالعات را در این زمینه گرایی هر چه بیشتر مراکز خود یاري دهد و زمینه آشنایی با اخالق فنّاست کتابداران دیجیتالی را در روند اخالقی
  . بیش از پیش فراهم کند

  
   کتابداري، فضاي مجازيمسئولیت اخالقی، :کلید واژگان

 

__________________________________________________________________________________________________________________  
  jafarinayere @ gmail.com : نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 واقعی فضاي از گرفتن وام با است هامحیط این در الزمه تعامل  
 و برخـورد  نداشـتن  به طـور مـسلم    . )2(شد فضا خواهد  این وارد
قمنـد،  اخال همـه  از و مهمتر  قانونمند و و هنجارمند  مناسب رفتار

از . کـرد  خواهد هاي فراوانی مواجه  با چالش  را کتابداران دیجیتال 
 بـا  مـرتبط  اخالقـی  این رو تحقیقات زیـادي بـه حـوزه مـسائل          

 اخـالق  ظهـور . دیجیتـالی اختـصاص داده شـده اسـت         کتابخانه
حـوزه علـم اطالعـات و        در اصلی رشته یک عنوان به اطالعات

 عمومی وقایع و نشریات دتعدا افزایش کتابداري و اطالع رسانی،   
از سویی مقاالت مختلفی از     ). 3(خود گواهی بر این حقیقت است     

 پژوهـشی الزم در زمینـه مفـاهیم        هـاي فقدان زیرسـاخت  : جمله
هاي اخالقی پیـشرو    ها و چالش  اخالقی در محیط وب، سیل داده     

هـا و   پیشرو کتابخانه  هاي اخالقی هاي دیجیتالی، بایسته  کتابخانه
ضرورت آموزش اخالق اطالعات به کتابداران امروزي،       آرشیوها،  

 1هاي حمایتی از قانون حق مولـف      اي انواع روش  بررسی مقایسه 
: دیجیتـالی  شـکاف  کـردن  هاي دیجیتـالی، پـر    از سوي کتابخانه  

سـوم،   هـزاره  در رسـانی  اطـالع  متخصـصان  مسئولیت اخالقی  
 و یاطالعـات  سواد آموزش: مسئولیت اخالقی کتابداران دیجیتال   

هاي گذشـته بـه ایـن مـساله         اخالق به کاربران که در طی سال      
 ).10 تـا  4(اند، خود دلیلی بر اهمیت موضوع مذکور است         پرداخته

بنابراین با توجه به این که در ایران تاکنون اقدام قطعی از سوي             
هاي کتابداري و اطالع رسانی جهت تبیین اصول اخـالق          انجمن
جیتالی صـورت نگرفتـه اسـت، و در         هاي دی اي در کتابخانه  حرفه

هاي مرتبط هم به صورت جامع به این مـساله پرداختـه            پژوهش
تا با مرور منابع هم موضوع  است آن بر حاضر نوشتار. نشده است

اطالعات و کتابداري و اطالع      علم تاکید مورد اخالقی هايزمینه
رسانی را در فضاي مجازي شناسایی و اصول اخالقی مطـرح در            

هـاي  مینه را تبیین کند تا در پایان بر همین مبنا، مـسئولیت           هر ز 
  .اخالقی کتابداران در فضاي مجازي معرفی و تشریح گردد

مجـازي از سـوي      اي در فـضاي   حرفـه  ضرورت توجه به اخالق   
  کتابداران

 اطالعـات بـه دلیـل       فنّـاوري پایبندي اخالقی و قانونی در حوزه       
در مباحـث حـوزه اخـالق     ماهیت متغیر و کمتر شناخته شده آن،        

.  در علم اطالعات کمتر مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت    2ايحرفه
 اطالعـات،   فنّـاوري کتابداران دیجیتالی بـه عنـوان متخصـصان         

همانند سایر کتابداران نیازمند بایدها و نبایدهایی هستند تا دچـار           
در بیان کلـی    . فضیلتی در فضاي مجازي نگردند    اخالقی و بی  بی

عینـی و ملمـوس رفتـاري و اخالقـی متخصـصان            هاي  مصداق
 اطالعات تداعی مفاهیمی همچـون پایـداري، مالحظـه           فنّاوري

افراد، خود مختاري، حیثیت، عدالت، سـودمندي و شایـستگی در           
  .رفتار آنان است

  

شـوند تـا    اي ضمن تبیین بایدها و نبایدها، باعث می        اخالق حرفه 
. ، سازماندهی شـود   اي خاص خودشان  روابط افراد با هویت حرفه    

ها دارند و به عنوان     اخالقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزش      
هــا را بـه عمــل تبــدیل  شــوند کـه ارزش  ابـزاري نگریــسته مـی  

هـایی   اخالق، یعنی رعایت اصول معنـوي و ارزش       ). 11(کنند  می
که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بـر اینکـه درسـت       

توان گفت که   ت؟ در تعریفی جامع می    چیست و نادرست کدام اس    
اي از اصول پذیرفته شـده اسـت کـه از      اي مجموعه اخالق حرفه 
تـرین  شوند، تا مطلوب  اي مقرر می  ها یا مجامع حرفه   سوي دولت 

روابط اجتماعی ممکن را براي اعضاي خـود در اجـراي وظـایف             
اي در حرفه علم اطالعـات، اخـالق حرفـه        . اي فراهم آورد  حرفه

ی بــه کــارگیري اصــول اخالقــی در تــصمیمات و     چگــونگ
رســانی عملکردهــاي کتابــداران بــه عنــوان متخصــصان اطــالع

اي مانند  هاي گسترده   اخالقی  با توجه به رایج شدن بی     ). 12(است
ها، کالهبرداري و   هک، دسترسی غیرمجاز به اطالعات، ویروس     

اي و مـوارد مـشابه کـه در فـضاي مجـازي صـورت               جعل رایانه 
 اطالعات در عملکـرد     فنّاوريد و اهمیت بسیار زیاد سهم       گیر  می

هاي امروزي کـه بـه صـورت الکترونیکـی و دیجیتـالی            کتابخانه
هاي اخالقـی خـوب     پاسخگوي نیاز کاربران خود هستند، فعالیت     
 اطالعـات در    فنّـاوري کارکنان این مراکز به عنوان متخصـصان        

 از). 14 و   13( حیـاتی اسـت      فنّـاوري هـاي   استفاده از همه جنبه   
هـاي   کتابداران در فضاي مجازي جهت رویارویی با چالش        رو  این

هـاي    اطالعات، باید با مـسئولیت     فنّاورياخالقی مطرح در عصر     
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اخالقی خود آشنایی کامل داشته باشند، کـه ایـن امـر در سـایه               
اصول و قواعد اخالقی مطرح علم اطالعات و کتابداري       فراگیري  

بـا  .  مجـازي صـورت خواهـد پـذیرفت    و اطالع رسانی در فضاي 
توجه به این که در حوزه موضوعی مدنظر تاکنون تحقیق جامعی        

در ادامـه بـا بررسـی و مـرور           رو ایـن  صورت نگرفتـه اسـت، از     

یک از آنهـا   و با در نظر گرفتن هدفی که هرهاي مرتبط، پیشینه
اصـول اخالقـی مطـرح در       در پژوهش خود دنبال کـرده بودنـد،         

  : ارائه شده است1جیتالی در قالب جدول کتابخانه دی
قواعدي وجـود دارد     شود،می  مشاهده 1جدول   در که گونه همان

اي کتابداران را در فـضاي مجـازي        که در کنار هم، اخالق حرفه     
  

  مجازي فضاي در اطالعات علم کیدأت مورد هاي اخالقی زمینه: 1جدول 
زمینه هاي 

  اخالقی
  توضیح  اخالقی قواعد و اصول

 در مواجه با مسائل اخالقی پیشرو باید داراي چهارچوب اخالقی مـشخص باشـد و از قواعـد اخالقـی جهـان شـمول                  کتابدار دیجیتال   نوع نگرش
  .پیروي کند

 کـه  ایـن  مگر کند عمل گونه آن که ندارد وجود تضمینی هیچ باشند، داشته را اخالقی شیوه به کردن رفتار توانایی کتابدار دیجیتال  اگر  نیت از انجام وظیفه
  .باشد کردن را داشته عمل اخالقی قصد او

 کـه  را آنچـه  و دهـد  مـی  نشان بیشتري سازگاري خود از ادراکی و اخالقی ارتباطات دارد، در  باالتري عزت نفس  کتابدار دیجیتالی که    عزت نفس
  .دهدمی انجام است، درست کنند می فکر

نیازي بـه نظـارت سـازمانی        و بیندمی ملزم خویش انتظار مورد رفتار انجام به درون از را خود درونی، کتابدار دیجیتال با داشتن کنترل      کنترل درونی
  .براي داشتن عملکرد صحیح نیست

  .اخالقی را مدنظر قرار دهد هايهایش باید الزام کتابدار دیجیتال در عملکرد و انگیزه  هاي اخالقیارزش

ویژگی
هاي

 فردي کتابدار دیجیتال
  

دانش تخصصی در حوزه 
  علم اطالعات

تـرین  از مهـم  تجربـه کـاري،   حرفـه،  بـا  مـرتبط  و پایـه  دانـش  داشـتن  اي، حرفـه  هاي صالحیت از برخورداري عمل، داشتن استقالل 
  .هاي فردي کتابدار دیجیتال است ویژگی

  .را رعایت کندقراردادها نکات اخالقی  و دیجیتالی باید در مذاکرات اطالعاتی  منابعمینأ تکتابدار دیجیتال جهت  تامین منابع

آفریند، ازاینرو داشتن الگو اخالقی جهـت برقـراري           براي افراد می   را متحولی پیوسته و نامشخص هویت فضاي مجازي، امکان داشتن     ارتباطات اخالق
  .کاربران براي کتابدار دیجیتال ضروري است ارتباط با

ون سوءگیري نسبت به یک گرایش موضوعی خـاص، بایـد در تـالش باشـد کـه مجموعـه              کتابدار دیجیتال به صورت اخالقمند و بد        سازي اطالعاتیکپارچه
  .اي را ایجاد کند، که براي تمامی کاربرانشان مطلوب باشد یکپارچه

اي  هی چنین مجموعـه   دسازماناز این رو    . است وسیع بسیار سنتی، هاي کتابخانه برخالف دیجیتالی، هاي کتابخانه شده توصیف قلمروِ  سازماندهی
اسـتفاده از نظـرات و      هـاي حـال و آتـی کتابخانـه و بـا             نیاز نـی بـر   تهاي مب  مشی خط، برحسب   تهیه منابع دیجیتالی مورد نیاز    نیازمند  

  . از سوي کتابداران دیجیتال استپیشنهادات کاربران و مدیران عملیاتی
 هـاي دیجیتـال را    کتابخانـه  کـه  دارنـد  ارتباطات وجـود   و تاطالعا فناوري حوزه در فراوانی اخالقی هاي در فضاي مجازي ناهنجاري     حفاظت

  . ها از سوي کتابدار دیجیتال ضروري استهاي الزم جهت رویارویی با این چالش کنند، در این میان کسب مهارتمی تهدید
 و فکري مالکیت حقوق
  معنوي

  .ل داشته باشند و خود را ملزم به رعایت آن بداندچگونگی رعایت حق مولف در فضاي مجازي آشنایی کامکتابدار دیجیتال باید با 

هاي دیجیتالی ملزم به انجام اقدامات حمـایتی از کـاربران      دسترسی به اطالعات در کتابخانه     سطح کتابدار دیجیتال با آگاهی از قوانین       دسترسی به اطالعات
  .کتابخانه دیجیتالی است

خصوصی  حریم حفظ
  کاربران

  .محرمانگی اطالعات ایشان است کاربران ملزم به تامین خصوصی حریم  حفظکتابدار دیجیتال جهت

وظایف شغلی کتابدار دیجیتال
  

براي کاربران توجه به آن از سوي کتابدار دیجیتال به عنوان یـک        اطالعات به دسترسی تسهیل در دور راه از با توجه به نقش آموزش     آموزش الکترونیکی کاربران
  .است برخوردار زیادي اهمیت وظیفه اخالقی از

  .ها باید مالحظات اخالقی را مدنظر قرار دهدمشی مدیر کتابخانه دیجیتالی در تدوین خط  کتابخانه هايمشی خط
 نه دیجیتالی به  مدیریت کتابخا  کارکنان، تعهد  درونی انگیزش شغلی و رابطه آن با     تنش کاهش بر مدار اخالق رهبري با توجه به نقش     کتابخانه مدیر رفتار

  اخالقی ضروري است امور رعایت

وظ
ایف سازمانی 

)
کتابخانهمدیریت 

(  

 بـه  منجر دلیلبی انتظارات و فشار کارکنان در بهبود کارایی کتابخانه دیجیتال مؤثر خواهد بود؛ اما     ارزیابی و کنترلی هاي وجود سیستم   کتابداران ارزیابی
  .شودکتابداران دیجیتال می اخالقی غیر رفتار
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 هاي فـردي زمینه اخالقی در قواعد و این اصول. دهدتشکیل می 
، نوع نگرش، نیت از انجام وظیفه، عزت نفـس، کنتـرل درونـی            (

هــاي اخالقــی، میــزان دانــش تخصــصی در حــوزه علــم  ارزش
 سازي ارتباطات، یکپارچه   منابع، اخالق  تأمین( شغلی،  )اطالعات

اطالعات، سازماندهی و حفاظت، حقوق مالکیت فکري و معنوي، 
دسترسی به اطالعات، حفظ حریم خـصوصی کـاربران، آمـوزش           

انـه، رفتـار   هاي کتابخخط مشی ( سازمانی و )الکترونیکی کاربران 
بنــابراین  .هــستند مطــرح )مــدیر کتابخانــه، ارزیــابی کتابــداران
ــی  ــانی م ــالی زم ــداران دیجیت ــده  کتاب ــوبی از عه ــه خ ــد ب توانن

 اصول اخالقـی مـذکور بـه        هاي اخالقی خود برایند که     مسئولیت
همچنـین بـا    . بهترین نحو در هر سه سطح نامبرده تحقـق یابـد          

گردید که محققان این    اصل  بررسی منابع این حوزه این نتیجه ح      
اي در  حوزه بیشتر به ابعاد فردي، شغلی و سازمانی اخالق حرفـه          

اند و وظایف اخالقی کتابـداران را در        هاي سنتی پرداخته  کتابخانه
  .اندسنتی مدنظر قرار داده هاي کتابخانه

هـاي دیجیتـالی از لحـاظ سـازمانی         با توجه به این که کتابخانـه      
ین خود ندارند، بنابراین خـصوصیات اخالقـی        تفاوتی با نسل پیش   

هـاي اخالقـی   و مـسئولیت ) هاي فـردي ویژگی(کتابدار دیجیتال   
در نتیجـه   ) وظایف اخالقی سـازمان   (مدیریت کتابخانه دیجیتال    

 اما بـا توجـه      .تحوالت صورت گرفته تغییرات زیادي نکرده است      
یاي هاي صورت گرفته در چند دهه اخیر، به خاطر مزابه پیشرفت 

 در کتابخانه دیجیتالی که منجر به بهبود دسترسی        فنّاوريکاربرد  
جویی در زمان و هزینـه، بهبـود       هاي کتابخانه، صرفه   به مجموعه 

 بـه میـزان   فنّـاوري کیفیت ارائه خدمات کتابخانه شـده اسـت از      
از این رو ). 15(شود هاي دیجیتالی استفاده می زیادي در کتابخانه  

اطالعـات و    سـازماندهی  ر خدمات فنـی ماننـد      با تغییر د   فنّاوري
ها وظایف کتابداران دیجیتال و بـه تبـع        خدمات عمومی کتابخانه  

  . )16(هاي اخالقی ایشان را تغییر داده است آن مسئولیت
هـاي دیجیتـالی در جهـان        با توجه به این که پیدایش کتابخانـه       

کمتر از  بوده و سابقه ظهور آنها در ایران به 1990مربوط به دهه 
تـوان گفـت در ایـران حـوزه         مـی ). 18 و   17(رسـد     سال می  15

 بـه  توجـه  باشود و پژوهشی کتابخانه دیجیتالی نوپا محسوب می     
 اخالقـی  هـاي مـسئولیت  بـا  رابطه در گرفته صورت هايبررسی

 این به جامع طور به که هایی  پیشینه مجازي، فضاي در کتابداران

 را مـواردي  حـال  ایـن  بـا . دهـستن  اندك باشند، پرداخته موضوع
 کـار  شیوه و موضوع از بخشی ارتباط لحاظ به که یافت توان  می

هـاي اخالقـی    کـه در ادامـه بـه عنـوان مـسئولیت           باشند مرتبط
  .شوند کتابداران دیجیتالی بیان می

  
  دیجیتالی کتابداران اخالقی هاي مسئولیت

ــی  ــان کل ــاوري در بی ــوالت  فنّ ــات تح ــی اطالع را در  عظیم
 دیگـر  طـرف  از اسـت و   نمـوده  ایجاد ايرسانی کتابخانه  خدمات

 صـحیح  اصـول  رعایـت  عـدم  با ارزشمند دستاوردهاي این همه
 و حـساس  بـسیار  خطرنـاك،  و مجـاز  غیر هاياستفاده و اخالقی
در  فراوانـی  هـاي نگرانـی  کـه  طوري به است شده آمیز مخاطره

 ایـن  در. هاي دیجیتالی ایجاد شـده اسـت      زمینه توسعه کتابخانه  
مناســب در  اخالقــی بــستر ایجــاد دارد، اهمیــت چــه آن راســتا

از ایـن رو تربیـت کتابـدارانی کـه          . هاي دیجیتالی است  کتابخانه
بتوانند در این فضاي مجازي، عملکردي اخالق محور دارا باشند          

هــاي اخالقـی موجــود در فــضاي  و تـوان مقابلــه بـا ناهنجــاري  
تحقق ایـن امـر در      . استاطالعات را داشته باشند، از ضروریات       

اطالعـات از سـوي کتابـداران        فنّـاوري  سایه فراگیـري اخـالق    
  اطالعـات  فنّـاوري اخـالق   . دیجیتالی صـورت خواهـد پـذیرفت      

 و آشـنایی  بـه  آن منجر  فراگیري که است ايرشته میان موضوع
از ایـن   . شود  می اطالعات فنّاوريو   اخالق حوزه دو در تخصص

هاي اخالقـی خـود در      اي انجام رسالت  رو کتابداران دیجیتالی بر   
ظف بدانند که ضمن آگاهی از مبـانی        ؤزمان حاضر باید خود را م     

 ی دیجیتـال  يهـا   کتابخانـه کـه    ی مختلفـ  يها  فنّاوري اخالقی، با 
 يا افـزار رایانـه   افزارها و سـخت  هستند از جمله نرمآنها   به   یمتک

ش ی پـی امنیتـ مسایل و  شود  که شامل تجهیزات ارتباطی هم می     
رو، آشنایی کامل داشته باشند، تـا بتواننـد در ایـن مـسیر موفـق          

هـاي اخالقـی    مـسئولیت 1 با توجه به نتـایج جـدول     .عمل کنند 
  :ند ازا کتابداران دیجیتال عبارت

  
   منابع معتبرتأمین. 1

 اطالعـات  به دسترسی هاي  محمل و منابع ترین  مهم از یکی وب
 در روز بـه  روز ترونیکـی الک منابع از استفاده و گردد  می محسوب

بـسیاري از    ویراستاري و عدم داوري  دلیل است، به  افزایش حال
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از  بـسیاري ). 19(یابد می انتشار اینترنت در نامعتبر منابع اطالعات 
 اسـت  ممکـن  حتـی  بلکه هستند، غیرمفید تنها  نه این اطالعات 

 را هـایی ناهنجاري مسائل  این .باشند هم کننده  گمراه   یا نادرست
از ایـن رو کتابـداران      . اسـت  آورده به وجـود   اطالعات فضاي در

دیجیتالی در انتخاب، ارزیابی و سازماندهی منابع، و در بیان کلی           
 و مشکالت   محتواي مناسب براي مجموعه خود با مسائل       تأمین

از  حـال،  ایـن  با نیستند؛ جدید که هاياند، چالشبیشماري مواجه 
  منـابع  تـأمین  کتابداري مـدرن     مندانجمله وظایف اخالقی حرفه   

پذیر ساختن آن براي کاربرانشان      و دسترس  دیجیتال قابل اعتماد  
اي از این رو کتابداران دیجیتالی جهت رعایت اخالق حرفه        . است

 هاي الزم را جهت نیازسـنجی      در عصر حاضر نه تنها باید مهارت      
 و نیاز کاربران کسب کنند، بلکه باید توانایی ارزشیابی تشخیص و

  ). 20(انتخاب منابع با کیفیت را در فضاي وب داشته باشند
  
 اخالق ارتباطات. 2

 دیجیتـالی،  کتابخانـه  بـراي  نیاز مورد منابع انتخاب از بعد مرحله
 طریـق  از توانـد ایـن امـر مـی      کـه  اسـت  سفارش و تهیه مرحله

ناشران و کارگزاران صورت     طریق از یا ايکتابخانه بین همکاري
. اسـت  خطـی  درون و اغلـب اشـتراك     شیوه مذاکره گیرد که به    

دیجیتالی، با توجه    منابع مذاکره فرایند در کنندهشرکت کتابداران
 آشـنایی  بر اي در فضاي وب، عالوه    به کالهبرداري و جعل رایانه    

 هـاي  مهارت و ها مرتبط، باید ویژگی   تخصص و دانش و علوم با
در . جود داشته باشند  هاي مو  اخالقی را جهت مقابله با بی     اي ویژه

 خـصوصی  حـریم  مرزهـاي  و هـا   این میان آگاهی از محـدودیت     
 بـر فـضاي وب     حاکم اخالقی  هنجارهاي کارگزاران اطالعاتی و  

هـاي الزم در  از این رو کـسب آمـوزش  . رسد ضروري به نظر می   
جهت کسب مهارت در ایـن زمینـه از اهمیـت زیـادي برخـوردار         

  ).21(است 
  
  کتابخانه دیجیتالی اطالعات گییکپارچ از حفاظت. 3

و  یکپــارچگی از از دیگــر وظــایف اخالقــی کتابــداران حفاظــت
چـرا کـه خـدمات      . در کتابخانه دیجیتالی است    انسجام اطالعات 

هاي وسیع اطالعـاتی    آوري مجموعه و وب امکان فراهم    اینترنت
ایـن امـر موجـب      . را براي کتابخانه دیجیتالی فراهم کرده اسـت       

جموعه در صورت عدم سازماندهی و توجه کیفـی         گردد که م  می
 منـابع  از هایینسخه مواردي در کنترل گردد و   قابل مناسب غیر 

 مناسب کاربران براي استفاده و کاربردي لحاظ به شده گردآوري
در اینجـا وظیفـه اخالقـی کتابـدار اسـت کـه مجموعـه               . نباشند

ـ            ه اهـداف   یکدست از منابع الکترونیکی قابل اعتماد را با توجـه ب
کتابخانه و نیاز کاربران نهایی خود فراهم کند و جهـت اطمینـان       

اي بـه صـورت دوره     مجموعه منـابع کتابخانـه را      کیفی، از سطح 
  ).22(دهد  قرار ارزیابی مورد

  
  حفاظت  و سازماندهی. 4

ها داشتن توانایی و هاي اصلی کتابداران در کتابخانهیکی از نقش 
ــدیریت اخالقــی دانــش در تخــصص در طراحــی، توســعه، و  م

کتابخانه به منظور رفع نیازهاي اطالعـاتی کـاربران در راسـتاي            
هـاي  با توجه به پیچیـدگی    . انجام تعهدات سازمان مربوطه است    

 هـاي سیستم اي گسترده مخاطرات وسیع، محیط وب و ارتباطات   
 هـاي زیرسـاخت  و هـا فعالیـت  و اطالعاتی هاي سامانه اي، رایانه
. کند می هاي دیجیتالی تهدید  در کتابخانه  را آنها به وابسته حیاتی

از این رو حفاظت از منـابعی کـه در کتابخانـه دیجیتـالی وجـود                
وظیفه اخالقی کتابدار است که امنیت کتابخانه       . دارند، مهم است  

 حـساس  آنهـا  به دسترسی سطوح به نسبت  و تأمیندیجیتالی را   
  .باشد

 حصول اطمینان از این اسـت       یتالیجید کتابخانهمنظور از امنیت    
که خدمات یک کتابخانه دیجیتالی همواره آماده و قابل دسترس          

تواننـد از ایـن خـدمات       بوده و افراد مجاز و قابـل اطمینـان مـی          
 بـه مخـاطره     3این نوع خدمات را سرقت سـرویس      . استفاده کنند 

سرقت سرویس به معنی استفاده از یک سرویس است، . اندازدمی
. اي بابت آن سرویس پرداخت شود  هیچگونه هزینه بدون این که  

هـایی از کلمـه عبـور اسـتفاده         براي جلوگیري از چنـین سـرقت      
کنند، یعنی هیچ فردي بدون داشتن رمز عبور قادر به استفاده            می

ــست  ــاص نی ــرویس خ ــت  . از آن س ــراري امنی ــر برق روش دیگ
 است، بـه کـارگیري      4سرویس، جلوگیري از حمله انکار سرویس     

 و مطمـئن  نـواحی  بـین  مرزدر  ها دیواره این( 5اولی آتش رهدیوا
 ها دیواره این (6داخلی آتش دیواره، )گیرندمی شبکه قرار نامطمئن

  سیـستم ،)نماینـد  مـی  ایجـاد  را شـبکه  داخلـی  نـواحی  بین مرز
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 مختلف نواحی در موازي صورت به سیستم این (7نفوذ تشخیص

 الگوهـا،  روي از لـف مخت هـاي  عملکـرد  با  وگیرد می قرار شبکه

 به و برده به حمالت پی اطالعاتی هاي بسته يرفتارها و هامدل

 8نفـوذ  از پیـشگیري   سیـستم ،)دهـد  مـی  اطـالع  شـبکه  مسئول

نـواحی   در سـري  صورت به کهاست  تهاجم از جلوگیري سیستم(
 سیـستم  از کـاملتري  مـدل  و گیـرد  شبکه قرار مـی  قرار مختلف

 هاي کانال جداسازي نوعی (9مجازي شبکه) است نفوذ تشخیص

 10ضـدویروس  افزارهـاي  نـرم ، )باشـد   می شبکه داخل در ارتباطی
 ضـد  و 11افزارهـاي مخـرب اسـپم    براي حفـظ سیـستم از نـرم   (

از جمله  ) شود  بر روي آن نصب می     ...و 12جاسوسی افزارهاي  نرم
امکانات فناورانه است که به کتابدار دیجیتالی امکـان مقابلـه بـا             

  ). 23(دهد ر را میموارد مذکو
 
  رعایت حقوق مالکیت فکري و معنوي. 5

 چـون  جهان گـستري   هايشبکه ظهور یمن به کنونی در جهان 
و  چـاپی  نـشر  محدوده از نیز مؤلف حق قوانین دامنه میزان وب،

 اطالعـاتی  هـاي نظـام  و رودمـی  فراتر شنودي و دید هايرسانه
و  نویـسندگان  ناشـران، . شودمی شامل نیز را هاشبکه و ايرایانه

 این با. هستند جدید رسانه پیشگامان جزو میان این در کتابداران

 حق مؤلف موجود قوانین از دقیقی تفسیر کنندمی سعی آنها حال،
 دیجیتالی محیط در آنکه با جدید، هايفنّاوري با ورود  .دهند ارائه

 ه،شـد  حاصل الکترونیکی منابع و اشاعه  تولید در زیادي تغییرات
 نـشده  ایجـاد  چنـدانی  تغییر فکري مالکیت حقوق ماهیت در اما

 که فکري مالکیت حقوق قوانین از همان  هنوز ما کشور در. است
 اسـتفاده  محـیط  ایـن  بـراي  داشت کاربرد چاپی سنتی محیط در
 نویـسندگان،  بـراي  را فراوانـی  هـاي چـالش  امـر  ایـن . شـود می

 هـاي نارسـایی  و دهآور وجـود  بـه  اطالعـاتی  مدیران و کتابداران
 اجرایـی  ضـوابط  تهیه براي. شودمی دیده قوانین این در فراوانی
ن اطالعات اشاعه و تهیه زمینه در مدیران براي اجرا قابل و مدو 

 رعایـت  بـا  - دیجیتـالی  هـاي کتابخانـه  در دیجیتـالی  صورت به
 رونـد  دیجیتـالی،  هـاي کتابخانه رسالت از باید آن، مؤلفان حقوق

 جامعـه  اجتماعی و شرایط  اطالعات تبادل و اقتصاد جهانی شدن 
 وظایفی کـه کتابـداران    2در ادامه در جدول      .داشت بهتري درك

هایـشان بایـد    مؤلـف در کتابخانـه     دیجیتالی جهت رعایـت حـق     
مدنظر قرار دهند، شامل چهار سطح تهیه، ارائه و تحویل منابع و            

  ).24(مدیریت حقوق دیجیتالی ارائه شده است
  
  

  

  عایت حق مولف در کتابخانه دیجیتالی ر هاي شیوه:  2جدول 
  رعایت حق مولف در کتابخانه دیجیتالی هايشیوه  هاي رعایت حق مولفزمینه

نویسندگان  و ناشران از (متنوعی منابع از را محتوا که) اطالعات جمع آورندگان (کارگزاران اطالعاتی تهیه از طریق
  .کنندآوري میجمع آنها  بودن13اس غیرانحصاريبر اس) مختلف

  دیجیتالی تهیه منابع براي کتابخانه
توسط کتابخانه خریداري  یکباره و کامل به صورت محتوا است ممکن در این موارد(دیجیتالی  هايتهیه از سایر کتابخانه

  .)پرداخت کنند مؤلف صاحب حق به را هااشتراك حق یا شود
به صورت چکیده مقاله، مقاله تمام متن، ارائـه    ارائه منابع ( اطالعات کتابخانه دیجیتالی   کردن 14)ايانه دانه د (بخش بخش 

  دیجیتالی نحوه ارائه منابع در کتابخانه  )جداگانه هاي بخش فصول کتاب و پایان نامه در
  )الکترونیکی، پی دي اف، سی دي رام کتاب(هاي گوناگون ارائه در فرمت

  تقاضا ببرحس چاپ

  )سیار (همراه محتواي
 دیجیتالی کتابخانه نحوه تحویل منابع  برخط دیجیتال محتواي استفاده از مخازن

  دیدن بار هر ازاي به پرداخت

  )رمزنگاري عبور، رمز (برداري کپی و دسترسی کنترل
  دیجیتالی حقوق مدیریت  ) هاواترمارك مؤلف، حق مالحظات ها،گیري از فراداده با بهره(حقوقی اطالعات  مدیریت

  )مجوز به شرط داشتن خدمات کتابخانه دیجیتالی از استفاده( مجوز بر مبتنی دیجیتال حقوق مدیریت تخدما
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  ین سطح دسترسیتعی .1
هاي اخالقی کتابداران دیجیتال، تعیـین سـطح          از دیگر مسئولیت  

هاي مختلف کاربران کتابخانـه     دسترسی به اطالعات براي گروه    
فیلتـر کـردن منـابع از        یـا  و انتخاب مساله عدم . دیجیتالی است 

البته به کـار گـرفتن ایـن    . جمله موارد مطرح در این بخش است     
اي مانند شمشیر دو لبـه اسـت کـه        ق حرفه در زمینه اخال  راهکار  

تهدیـد از آن  . یک لبه آن تهدید و لبـه دیگـر آن فرصـت اسـت             
جهت که موارد مذکور تا حد زیادي ممکـن اسـت اصـول حرفـه       

اش و هـر  هر کتابی خواننـده (کتابداري را مانند قوانین رانگاناتان   
 بـه  نهعادال دسترسیرا زیر پا گذارد و مانع از   ) اي کتابش خواننده

هاي اخالقی را پیش مفید کتابخانه دیجیتالی شود، و چالش   منابع
فرصت را به کتابخانه دیجیتالی     اما این   . روي کتابداران قرار دهد   

دهد که بتواند حریم اطالعاتی خـود را در فـضاي وب حفـظ              می
در این گونه موارد کتابداران دیجیتالی براي آنکه اخالقمند      . نماید

هایی را مدنظر قرار دهند سیاست شوند الزم است با مسائل روبرو
 محـدود  که هم براي کتابخانه و هم براي کاربران نهـایی کمتـر       

   .کننده باشد
  
 رعایت حقوق اطالعات کاربران  .2
 ایـن . اسـت  هـا انـسان  بنیادین حقوق از  یکی »خصوصی حریم«
 در خـصوصی  حـریم : از اسـت  عبـارت  کـه  دارد چهره چهار حق

 خـصوصی  حـریم  خـصوصی اطالعـاتی،    حـریم  اماکن، و منازل
مـوارد   ایـن  همـه  اگر چه . جسمانی خصوصی حریم و ارتباطاتی،

نـوین   هـاي فنّـاوري  پیـدایش  ولـی  داشته وجود پیش از این هم   
ها به خصوص   حریم این نقض سرعت و سهولت موجب ارتباطی

کتابخانـه دیجیتـالی    ). 25(اسـت  در زمینه حریم اطالعاتی شـده     
اطالعـاتی کـاربران خـود موظـف اسـت از      جهـت حفـظ حـریم    

شـود، بهـره   هاي ثبت نام شناخته می    ی که با عنوان الگ    سرویس
 یکی ثبـت نـام در   شود؛میبخش  دواین سیستم مشتمل بر  . برد

سیستم و دیگـري ثبـت      رایگان  سیستم براي استفاده از امکانات      
در .  سیـستم  ايهزینـه نام در سیستم براي اسـتفاده از امکانـات          

 نیاز نیست کاربر وجهی را بپردازد و فقـط     رایگان، امکانات   بخش
، این بخش سیستم از بسیاري سوء       کنداطالعات خود را وارد می    

هایی که افراد به خاطر ناشـناخته بودنـشان در کتابخانـه            استفاده

ولـی در بخـش     کنـد   شوند، جلـوگیري مـی    دیجیتالی مرتکب می  
). 26 (پـردازد م را می   کاربر حق عضویت سیست    اي هزینه امکانات

از ایــن رو بــر عهــده کتابــداران دیجیتــالی اســت کــه کتابخانــه 
دیجیتالی را جهت حفظ حقوق کاربرانش به این سیـستم مجهـز            

  . کنند
  
  کاربران الکترونیکی آموزش .3

 که آموزش کاربران براي استفاده از کتابخانه دیجیتالی        از آنجایی 
از این  . ن دیجیتالی است  کتابدارااخالق محورانه   وظایف  جمله  از  

 آمـوزش رو کتابداران دیجیتالی الزم اسـت خـود را موظـف بـه              
تدریس مبـانی   اي از محدوده    این آموزش، گستره  . کاربران بدانند 

 استفاده از آن تا چگـونگی اسـتفاده از خـود کتابخانـه را               و رایانه
دسترسـی بـه   در حقیقـت از جملـه مـواردي کـه      . شودمیشامل  

تواند هر جایی   ز اطالعات کتابخانه دیجیتالی می    اي ا بخش عمده 
صورت بگیرد و کاربران انتظار دارند که اطالعات مورد نیاز خـود            

بر این اساس   . را در هر زمانی و مکانی که بخواهند دریافت کنند         
هـاي دسترسـی از راه دور بـه منـابع         کتابداران بایـد آمـوزش راه     

عالوه بر این، باید کـاربران   ). 27(یاد دهند  کاربران به کتابخانه را 
را روزآمد نگه داشت، به این معنی کـه تغییـرات را در کتابخانـه،       

 .خدمات در اسرع وقت به آگاهی آنان رساند        چه در مواد و چه در     
. شودیابی میتغییر الگوي اطالع باعث فنّاوريبا توجه به این که    

 قـرار  ظـر ن مـد  همـواره  العمر مادام یادگیري است الزم رو این از
 موجـب  را اخالقی اصول و اخالق اگر نیز اخالقی جهت از. گیرد
 هـم  دائمـی  یادگیري بگوییم توانیم می بدانیم، خوب زندگی یک
 تحقیـق  بـراي  البتـه . شـود  بهتر و خوب زندگی موجب تواندمی

 آن، بـر  عـالوه . اسـت  ايرسانه فنّاوري به نیاز دائمی، یادگیري

 مـشارکت  آموزش، و کار بین املتع یادگیري، هايفرصت ایجاد
 العمر مادام یادگیري و آموزش لوازم دیگر از نیز رسانه آموزش و  

 باعـث  اخالقـی  مسائل آموزش و مطالعه جدي کمبود). 28(است
از ایـن رو     شـده اسـت،    شـبکه  در جـرم  شـایع  و سـریع  پیدایش

هایی که براي کاربرانشان دارند، الزم اسـت        کتابداران در آموزش  
هاي حق مولف را در فضاي مجـازي        ژوهشگري و مولفه  اخالق پ 

وظیفـه اخالقـی کتابـداران    ). 29(به کاربران خود آمـوزش دهنـد    
دیجیتالی است که جهت ایجاد توانایی دسترسـی بـه اطالعـات            
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ــارت     ــاتی و مه ــواد اطالع ــطح س ــاربران، س ــی در ک الکترونیک
د جستجوي در وب و کتابخانه دیجیتالی را در ایشان ارتقاء بخشن          

)30.(  
  

  گیري نتیجه
 عمل آزادي«قوانین   اولین تدوین از دهه شش از بیش گذشت با

تـصویب،   دسـت  در قـانون  بـه  توجـه  در جهـان، بـا    » اطالعاتی
 قوانین تصویب« جهان، در» به اطالعات آزاد دسترسی و اشاعه«

 جــرایم«، »ايرایانــه افــزار نــرم پدیدآورنــدگان از حمایــت
 پلیس« تشکیل، آستانه در و» ونیکیالکتر تجارت«،  »کامپیوتري

زمینـه،   ایـن  در سـاله  چندین غفلت وجود با ایران، در» اینترنتی
هـاي  اي بـا چـالش    هاي دیجیتالی در حوزه اخالق حرفه     کتابخانه

حقیقت آن است که رشد اخالق با توسعه        ). 31(اندفراوانی مواجه 
 آنکـه   کتابداران دیجیتالی براي  ). 32(حرکت نکرده است     فنّاوري

اي در فضاي مجازي موفـق عمـل        بتوانند در زمینه اخالق حرفه    
کنند و در بیان بهتر، کتابداران براي آنکه بتوانند در ایـن فـضاي         

هاي مجازي عملکردي اخالق محور داشته و بتوانند با ناهنجاري        
موجود در فضاي اطالعات مقابلـه کننـد، الزم اسـت تـا اصـول               

 فردي، شغلی، و سازمانی رعایـت  اي را در سه سطح   اخالق حرفه 
 اي  فههاي این پژوهش نشان داد که اصول اخالق حر        یافته. کنند

 تـأثیر آنچه تحـت    . در سطوح فردي و سازمان تغییر نکرده است       
 دچار تحوالتی شـده اسـت، وظـایف اخالقـی کتابـداران           فنّاوري

این مساله ضرورت   . دیجیتالی است که باید مورد توجه قرار گیرد       
هـاي اخالقـی در فـضاي مجـازي را بـراي             ی با مـسئولیت   آشنای

بر اسـاس   . کندهاي دیجیتالی خاطر نشان می     کتابداران کتابخانه 
 هاي پژوهش ضروري است که کتابداران دیجیتالی اخـالق        یافته

 فنّـاوري موضوع حـوزه اخـالق      .  را فرا گیرند   15اطالعات فنّاوري
 تخصـصی   هـاي اطالعات، مسئولیت پـذیري اخالقـی در حرفـه        

اي است و این امکان را بـه کتابـداران          هاي رایانه مرتبط با رشته  
 فنّـاوري اي بـا مـسائل      دهد که ضمن آشنایی با اخالق حرفه      می

تنها در این صورت است که کتابـداران        . اطالعات هم آشنا شوند   
 اطالعـات بـا     فنّـاوري توانند به عنوان متخصـصان      دیجیتالی می 

هـاي مختلـف در فـضاي وب     فنّاورياز آگاهی از مبانی اخالقی،     
اخالقـی فـضاي    بهره ببرند و از آنها جهت مقابله با مصادیق بـی          

از ایـن رو در ایـن مقالـه بـر اسـاس ایـن               . مجازي استفاده کنند  
. دیــدگاه وظــایف اخالقــی کتابــداران دیجیتــالی معرفــی گردیــد

هاي اخالقـی   گونه که مشاهده شد، برخی از این مسئولیت        همان
هـاي  نیستند و تنها در نتیجه پیـشرفت       اران دیجیتالی جدید  کتابد

هـاي اخالقـی   اند، اما برخی از مسئولیت  تغییر شکل یافته   فنّاوري
هـاي دیجیتـالی امـروزي معرفـی     که براي کتابداران در کتابخانه  

 رعایـت  بـراي در ادامـه راهکارهـایی      . شد، مولود عصر حاضـرند    
عرصـه   ن دیجیتـال در   اي از سـوي کتابـدارا     اخالق حرفه  اصول

  :شود اطالعات ارائه می فنّاوري
 در زمینـه اخـالق     دانشگاهی در رشته علم اطالعات     دروس ارائه

 اطالعات؛ فنّاوري

اي علم اطالعات در فضاي مجازي      تدوین منشور اخالق حرفه    -
  از سوي انجمن کتابداري ایران؛

اي در هاي ضمن خدمت در حوزه اخـالق حرفـه        برگزاري دوره  -
هاي دیجیتـالی کـشور جهـت یـادگیري مـادام العمـر و              کتابخانه

 ؛فنّاوريهمگامی با تغییرات 
یـابی،  هاي رفتـار اطـالع    آموزش الکترونیکی کاربران در زمینه     -

ــارت ــالق   مه ــه، اخ ــتفاده از کتابخان ــوه اس ــستجو، نح ــاي ج ه
  پژوهشگري، حق مولف در فضاي مجازي؛

اي ر زمینه اخالق حرفه   هایی جامع د  با توجه به فقدان پژوهش     -
حمایت از تحقیقـات پژوهـشی      علم اطالعات در فضاي مجازي،      

 .گرددتوصیه می در این زمینه

  
  هاي اخالقی مالحظه

در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخالقی امانت 
داري علمی رعایت و حق معنوي مولفین آثار محترم شمرده شده  

  .  است
  

  نامه واژه
1.Copy Right Law لفؤقانون حق م  
2.Professional Ethic اياخالق حرفه  
3. Theft of Service سرقت سرویس  
4. Denial of Service  

  جلوگیري از حمله انکار سرویس
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5. Premier Firewall اولیه آتش دیواره  
6. Internal Firewall داخلی آتش دیواره  
7. Intrusion Detection System (IDS)  

  نفوذ تشخیص سیستم
8. IDP نفوذ از پیشگیري سیستم  
9. VLAN شبکه مجازي  
10. Antivirus ضدویروس افزارهاي نرم  
11. Anti spam افزارهاي مخرب اسپم نرم  
12. Anti spyware افزارهاي جاسوسی نرم ضد  
13. Non-Exclusive غیرانحصاري  
14. Granularity  یای هدانه دان(بخش بخش(  
15. Information Technology Ethics 

   اطالعات  فنّاورياخالق 
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