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:، چنين تعريف شده است( 1961)حرفه در فرهنگ وبستر 

مهارتهاآموزششاملژرف،ومدتبلندپشتيبانيو.استتخصصيدانشيوجودمستلزمكهايپيشه"•
باكه.داردتاكيدروشهاومهارتهاآنبركهايمحققانهوتاريخيعلمي،اصولهمچنين،وروشهاو

ميهمراهسلوك،ورفتاردستاوردها،واالياستانداردهايوآراءاتفاقياتشكيالتوسازمانبهاستناد
ارائهآنودمقصنخستينكهكندميمتعهدكارنوعيومستمرمطالعاتيبهراخودمندانحرفهوشود

."استعموميخدمات



تعریف اخالق 
ها باید رفتار فرضیات و یا ضوابطی است که بر پایه آنها افراد یا نهاد, اخالق مجموعه ای از اصول 

خود را تنظیم نمایند

فتارعلم اخالق چیست ؟یکی از شاخه های معرفتی حکمت عملی است که خوب و بد بودن ر

انسان را بررسی می کند 

ای چیست ؟به مسائل و پرسش های اخالقی و اصول وارزش های اخالقی یک اخالق حرفه
.نظام حرفهای  می پردازدو ناظر براخالق در محیط حرفه ای است



:مقدمه 

کسب و کار به اخالق حرفه ای نیاز هست درمحیط 

دریک زمینه تخصصی اخالق حرفه ای مطرح است 

القی درآن درهیچ تشکیالتی ،هیچ  اقدام ،تصمیم وفعالیتی نیست که مسائل اخ
.نباشد

در هر تصمیم، انبوهی از مسایل اخالقی را می توان رصد کرد

اخالق حرفه ای موجب ایجاد مزیت استراتژیک و رقابتی حرفه می شود

هر موردی که جنبه های رقابتی را در کسب و کار خدشه دار نماید زمینه های
فساد برای هر کسی ممکن است اتفاق بیافتد



کلیات اخالق                            

باره در. دانشی است که درباره افعال اختیاری و تحت قدرت انسان بحث می کند: اخالق•
گی انجام اینکه کدام فعل و عمل شایسته تحقق و انجام دادن است و کدام فعل و عمل شایست

را ندارد

ارتباط مطالعه سیستماتیک بر روی اینکه چه رفتار و اعمالی شخص باید در: علم اخالق•
چه چیزی دلیل یا توضیح خوبی برای اینکه.  با خود، سایر انسانها، و محیط داشته باشد

.اشددرست یا خوب است و مطالعه اینکه چگونه زندگی یک شخص و ارتباطاتش باید ب

ود با این فلسفه اخالق مدون در قرن پنجم قبل از میالد با سقراط آغاز می ش:فلسفه اخالق•
سوال یک فرد چگونه باید باشد؟ حال گفته می شود یک فرد چه باید انجام دهد؟



اضالع هشت گانه اخالق حرفه ای                

ن به منزلة شاخه اي از دانش اخالق به بررسي تكالیف اخالقي در یك حرفه و مسائل اخالقي آ:دانش -1
یین شده مي پردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معیني مي دانند كه موجب هدایت فرد به موقعیت تع

همراه با اخالق خاص است

وجود اخالق کاربردی بنیان گذار ارزشهای اخالقی نیست، بلکه تطبیق کننده ارزش های م:کاربردی -2
.اخالقی بر موقعیت های مختلف می باشد، بنابراین نوعی مهارت است نه علم

:بعد حرفه ای -3

.  مسائل عینی و وحرفه ای به مسائل فرهنگ وابسته اند :دانش بومی -4

اخالق اسالمی -5

.اخالق برای بشر است ودر هر نظام اخالقی محور اخالق انسانیت است :دانش انسانی -6

را اخالق حرفه ای علمی توصیه گر است و توصیه های اخالقی باید وجود آدمی:ویژگی های زبانی -7
برانگیزد و به انجام تکالیف اخالقی سوق دهد

یرد دانش اخالق به عنوان یک علم مصرف کننده از دانش های مختلفی بهره می گ:دانش میان رشته ای -8
.



مؤلفه های اخالق حرفه ای سازمان در قرآن

احساس مسئولیت . 60سوره مومنون آیه : 1

ارزیابی نامحسوس . 105سوره توبه آیه :2

نرمخویی. 159سوره آل عمران آیه :3

پرهیز از دوبارهكاری. 93سوره نحل آیه  :4

انضباط كاری. 63سوره نور آیه :5

انعام آزاداندیشی. 83-80سوره انعام آیه :6



مؤلفه های اخالق حرفه  ای سازمان در سیره نبوی به 
استناد نهج الفصاحه

خودكنترلی و خودارزیابی             حدیث . 1154

192تكریم ارباب رجوع                   حدیث 2.

192به موقع پرداخت كردن دستمزد     حدیث 3.

نكوهش رانتخواری                     حدیث . 4539

نرمخویی و خوشخلقی         احادیث . 51372-1376-1374-1363-1381-1058

1368رازداری                     حدیث 6.

اخالص در عمل                حدیث . 71127

نكوهش احتكار                    حدیث . 81176



مؤلفه های اخالق حرفه  ای سازمان در سیره نبوی

بخشش و گذشتن از یكدیگر                 حدیث . 11079

سخاوت                                        حدیث . 21331

امانتداری                                      حدیث . 31547

راستگویی                                     حدیث. 41197-1199 ،1324

میانه روی                                    حدیث. 51481

عدالت و دادورزی                           حدیث . 61347

گره گشایی از كار مردم                     حدیث . 71502

خیرخواهی و تالش                          حدیث . 81049



مؤلفه ها ی اخالق یا حرفه سازمان در سیره علوی
53و 26،41و نامه های 199خطبه :امانتداری •

381و 162و حكمتهای 31،53رازداری نامه های •

425و 150و حكمتهای 99شكر و سپاس خطبه •

6،38،113،333و حكمتهای 18خوشرویی، خوشرفتاری و خوشخلقی نامه •

422و 249و حكمتهای 188و 23،237نیكوكاری خطبه  های                                                                               •

44مسئولیت پذیری              د خطبه •

508شفافیت     نامه •

78و حكمت 53و 31،نامه های 216خطبه (          آزادی بیان)آزادی •

17010خطبه (                              استقالل رأی)استقالل •

122درستكاری                                                          حكمت •

4712صداقت حكمت •

53و نامه 16و 15عدالت و دادورزی خطبههای •

232و 67،127،138،211و حكمتهای 69،نامه 183بخشش و ایثارگری خطبه •

11315و حكمت 192فروتنی و مهربانی خطبه •

140و 181و حكمتهای 59و 19،21،نامههای 193اعتدال و میانهروی خطبه •

259و حكمت 53،نامه 41وفاداری خطبه •



مولفه های اخالق حرفه ای سازمان درسیره مهدوی

دادورزی. هر گاه آن امام خروج كند، زمین به نور پروردگارش روشن میشود و تـرازوی عـدالت، : 1
.(321، ص25،ج 1403مجلسی، )میـان مردم برقرار میگردد؛ پس كسی به كسی ستم نخواهدكرد 

اعتدال و میانه روی . ـان، در این بی. را مصداق حد اعتدال میداند( ع)در حدیثی اهلبیت( ع)امام رضا: 2
درواقع، حكومت الهی و آرمان شهر مهدوی، با . تنـدروی و كندروی، دو طرف راه میانه هستند 

اعمال میانه روی در امور، رعایـت مسـاوات و حكم به حق، زمینه ساز پیدایش اعتدال در ابعاد 
(114.ص. 1378صـدوق،)فكـری و عملـی مـردم خواهد شـد 

حلم و بردباری. ...  ر الفـرجمـا أحسـن الصـبر و انتظـا»: ایشان، انتظار فرج را اینگونه تبیین فرموده:3
ـه نـوع ؛ جنبه اخالقی انتظار فرج آن اسـت ك«...فعلـیکم بالصبر فإنه إنما یجء الفرج عل الیـأس

.خاصی از صبر و بردباری به عنوان یكی از برترین فضایل خالقی به حساب می اید

. . ـــ ایشان درباره این فضیلت اخالقـی امـام مهـدی ـــ عجـل اللّـه تعـالی فرجـه الشـریف: تواضع4
، ج، 1403،مجلسـی) « او پرتالشترین انسان در فروتنی در مقابل خداوند عّزوجّل اسـت »: میفرماید

(116.ص25



ابزارهاي نمایش وجوه اخالقي سازمان

(. code of ethics)آداب نامه•

(.regulation)آئین نامه•

(.charter)منشور•



م نظریات مطرح در فلسفه اخالق را می توان به سه حوزه کلی تقسی
:نمود

و عبارت است از مطالعه و بررسى ( درباره اخالق»در لغت به معناى  (Meta ethics   :Meta Ethicsفرا اخالق یا 
، هاى اخالقى مثل خوب، بد، صواب، خطا، وظیفه، عدلدر فرا اخالق، معنا و مفهوم گزاره. هاى اخالقىتحلیلى درباره گزاره

هاى مثالً گزاره. شودها مشخص مىگیرد و ارتباط متقابل آنها، مور بحث و بررسى قرار مىظلم، باید و نباید و اجزاى آن
«  وبخ»وظیفه او در این قسمت، بررسى معناى . ، در نظر او مساوى است«سقط جنین بد است»یا « سقط جنین خوب است»
.و تحلیل گزاره مورد بحث است« بد»و 

ش ارز”یا “ خوب چیست؟”فرا اخالق منشا و محتوای مفاهیم اخالقی می باشند فرا اخالق به بیان دیگر در پاسخ به سوال 
انچه هست را شرح می دهد“ چیست؟

تعیین استانداردها، اصول و قواعد اخالقی و مشخص نمودن :Normative ethicsاخالق اصولی یا دستوری •
اده و را شرح د“ آنچه باید باشد“  ”ارزش چیست؟”یا “ خوب چیست؟”رفتار درست و غلط را بر عهده دارد در پاسخ به سوال 

“کدام فعل خوب است” تعیین می کند که 

در اخالق . اخالق كاربردي به معناي نهادینه كردن اخالق در زندگي فردی و اجتماعی است:Applied ethicsاخالق کاربردی •
، در به عنوان مثال. كاربردي اصول، مباني و ارزش هاي یك مكتب اخالقي دربارة رفتار یا مجموعه اي از رفتارهاي خاص به كار گرفته مي شود

این بارة مطالعه پیرامون سقط جنین بر اساس اصول، مباني و ارزش هاي مكتب سودگرایي یا نظریة قرارداد اجتماعي یا نظریة وظیفه گرایي در
.  داوري مي كنیم و حكم اخالقي آن را به دست مي آوریم



:مکاتب فرااخالق

مکاتبی که معتقدند مفاهیم اخالقی هیچ واقعیتی را حکایت نمی کنند-الف

مکاتبی که سرچشمه اخالق را در طبیعت و خواستهای طبیعی انسان می دانند-ب

می دانند( متافیزیک)مکاتبی که واقعیتهای اخالقی را دارای ریشه های فرا طبیعت -ج

8/11/2019 Dr. Ali Bikmoradi - PhD in Medical Management



مکاتب با ریشه ماورای طبیعی

ورتیکه  بر اساس نظریه روسو که عقیده دارد انسان طبیعتا خوب آفریده شده و در ص: مکتب وجدان
ت که  رهبر انسان در تشخیص هایش وجدان اوس. مانعی بر سر راهش نباشد انسانی اخالقی خواهد بود

.  هم راهیاب است و هم وی را در صورت تخلف بازخواست می کند

سیدن به برای رتقوا و فضیلتکلبیون معتقد به الزام وجود :مکتب انزوا طلبی کلبیون 

ّیت آن ها این فضیلت را دور از مواردی مانند قدرت سیاسی، ثروت، موقع. خوشبختی بودند
ت، به عقیده اینان زندگی خوب و درس. اجتماعی یا رعایت قراردادهای اجتماعی می پنداشتند

.  زندگی مبتنی بر روال طبیعت و بی نیازی است
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مکاتب با ریشه ماورای طبیعی:ادامه 
.  تدریس می کرد( رواق)زنون واضع این مکتب در ایوان سرپوشیده :مکتب زهدگرایی رواقیون

در این مکتب خوب یا بد است، هر دو در اراده جای دارند رواقیان اراده خوب را اراده ای 
، معتقد بودند که یعنی ارده  ای نیرومند و. میدانستند که نسبت به حوادث بیرونی تاثیر ناپذیر باشد

انسان با ارادهای تاثیر ناپذیر میتواند آزاد بماند

ادت  کمال و سعها در طلب سعادتهستند  و همه انسان:مکاتب اخالقی سقراط، افالطون و ارسطو
ردندانسان را بعنوان ریشه همه اخالق فاضله معرفی و برخی روی کمال و برخی روی سعادت نکیه ک

خداوند  بر اساس کشش های آفرینش و تمایالت بعد الهی انسان و وحی الهی و پیامهای:مکتب اسالم 
.در مورد عوامل سعادت آفرین یا شقاوت زا و زندگانی دنیوی و اخروی استوار است
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متن سوگند بقراط  

ه می گیریم من به آپولون، پزشک آسکلیپوس، هیژیا و پاناکیا سوگند یاد میکنم و تمام خدایان و الهه ها را گو”•
امه و من سوگند ن. که در حدود قدرت و بر حسب قضاوت خود مفاد این سوگند نامه و تعهد کتبی را اجرا نمایم

مانند  من سوکندو یاد میکنم که شخصیو را که به من حرفه پزشکی خواهد آموخت. تعهد کتبی را اجرا نمایم
فع والدین خود فرض کنم و در صورت که محتاج باشد درآمد خود را با وی تقسیم کنم و احتیاجات وی را مرت

ون مزد یا پسرانش را مانند برادران خود بدانم و در صورتی که بخواهند به تحصیل پزشکی بپردازند بد. سازم
. قراردادی حرفه پزشکی را به آنها بیاموزم

ی که اصول دستورهای کلی، دروس شفاهی و تمام معلومات پزشکی را جز پسران خود، پسران استادم شاگردان•
. طبق قانون پزشکی پذیرفته شده و سوگند یاد کرده اند به دیگری نیاموزم

آنها و به پرهیز غذایی را بر حسب توانایی و قضاوت خود به نفع بیماران تجویز خواهنم کرد نه برای ضرر و زیان•
ن همچنی. خواهش اشخاص به هیچ کس داروی کشنده نخواهم داد و مبتکر تلقین چنین فکری نخواهم بود

. وسیله سقط جنین در اختیار هیچ یک از زنان نخواهم گذاشت

بیماران سنگ دار را عمل نخواهنم کرد و این  . با پرهیزگاری و تقدس زندگی وحرفه خودر ا نجات خواهم داد•
در هر خانه ای که باید داخل شوم برای مفید بودن به حال . عمل را به اهل فن واگذار خواهم نمود

8/11/2019 Dr. Ali Bikmoradi - PhD in Medical Management



بیماران وارد خواهم شد و از هر کار زشت ارادی و آلوده کننده به خصوص اعمال ناهنجارو با •
.  زنان و مردان خواه آزاد و خواه برده باشندو اجتناب خواهم کرد

آنچه در حین انجام دارد حرفه خود و حتی خارج ازو آن درباره زندگی مردم خواهم دید یا  •
اید به خواهم شنید که نباید فاش شود به هیچ کس نخواهم گفت زیرا این قبیل مطالب را ب

.  گنجینه اسرار سپرد
اگر تمام این سوگندو نامه را اجرا کنم و به آن افتخار کنم از ثمرات زندگی و حرفه خود•

به برخوردار شوم و همیشه بین مردان مفتخر و سربلند باشم، ولی اگر آن را نقص کنم و
نده و  سوگند عمل نکنم از ثمرات زندگی وحرفه خود بهره نبرم و همیشه بین مردان سرافک

“ .شرمسار یاشم
توسط انجمن پزشکی جهانی 1948اعالمیه ژنو که پس از جنگ جهانی دوم در سال •

(WMA)( 18. )تهیه گردید در حقیقت سوگند نامه روزآمد شده بقراط می باشد
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اخالق حرفه ای 

اخالق حرفه ای شاخه ای است که بر ریشه اخالق روئیده است و برای:اخالق حرفه ای
ه درک درست آن اوال باید اخالق را شناخت و ثانیا با توجه به شرایط و فضای هر حرف

خاص، اخالق حرفه ای ویژه آن حرفه تبیین می شود

اخالق دو بعد نظری و عملی یا کاربردی دارد

جود و در بعد نظری مبانی زیربنایی علم اخالق، توضیح و تشریح فرضیات اخالقی مو
ارتباطات آن با فرهنگها، مذاهب و آداب و رسوم جوامع تبیین می شود

یطه در بعد عملی با تکیه بر مبانی نظری، مسائل مشکالت و مباحث مطرح اخالقی در ح
ع طب و مراقبتهای بهداشتی مورد و چارچوبهای کاربردی برای تصمیم گیری در مواق

فه اخالق، در این تعریف اخالق پزشکی ارتباط تنگاتنگی با فلس)بحرانی ارائه می گردد 
( حقوق انسانی فرد و اجتماع، قوانین الهی و مقررات مدنی دارد



اخالق کاربردی                          

.تبرای بکارگیری تئوری اخالقی هنجار در مسائل هرروزه به اخالق کاربردی نیاز اس

.آن حرفه بر می خیزد( دلیل وجود)تئوری اخالقی هنجار برای هر حرفه از مقصود 

اید ارزشها و هنجارهای  یک حرفه بنابر پایه و فیلتری که برای تصمیم های اخالقی ب
.گرفته شوند را فراهم می کند



ویژگي هاي اخالق حرفه اي
رد؛ در این مورد فرد پاسخ گوست و مسئولیت تصمیم ها و پیامدهاي آن را مي پذی:مسئولیت پذیري•

سرمشق دیگران است؛ حساس و اخالق مند است؛ به درستکاري و خوشنامي در کارش اهمیت 
تمام مي دهد؛ براي اداي تمام مسئولیت هاي خویش کوشاست و مسئولیتي را که به عهده مي گیرد، با

.توان و خلوص نیت انجام مي دهد

هارت در تمام موارد سعي مي کند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به م:برتري جویي و رقابت  طلبي•
ست و از باالیي در حرفه خود دست پیدا مي کند؛ جدي و پرکار است؛ به موقعیت فعلي خود راضي نی

.طرق شایسته دنبال ارتقاي خود است؛ سعي نمي کند به هر طریقي در رقابت برنده باشد

مخالف ریاکاري و دورویي است؛ به نداي وجدان خود گوش فرا مي دهد؛ در همه حال :صادق بودن•
.به شرافت مندي توجه مي كند؛ شجاع و با شهامت است

ل و به حقوق دیگران احترام مي گذارد؛ به نظر دیگران احترام مي گذارد؛ خوش قو:احترام به دیگران•
.وقت شناس است؛ به دیگران حق تصمیم گیري مي دهد؛ تنها منافع خود را مرجح نمي داند



ویژگي هاي اخالق حرفه اي( ادامه)

براي ارزش هاي اجتماعي احترام :رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي•
؛ در قائل است؛ در فعالیت هاي اجتماعي مشارکت مي کند؛ به قوانین اجتماعي احترام مي گذارد

.برخورد با فرهنگ هاي دیگر متعصبانه عمل نمي کند

، طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بین افراد از لحاظ فرهنگي:عدالت و انصاف•
.طبقه اجتماعي و اقتصادي، نژاد و قومیت تبعیض قائل نمي شود

دلسوز و رحیم است؛ در مصائب دیگران شریک مي شود و از آنان حمایت:همدردي با دیگران•
.مي کند؛ به احساسات دیگران توجه مي کند؛ مشکالت دیگران را مشکل خود مي داند

.به وظایف خود متعهد است؛ رازدار دیگران است؛ معتمد دیگران است:وفاداري•



استراتژی اخالق حرفه ای 

استراتژی اخالق حرفه ای ، در حال پویش و زایش است •

شیوه هایی برای آموزش اخالق حرفه ای وجود دارد •

رایج ترین شیوه آموزش، یاد گیری مستقیم است که کارایی الزم را نداشته است•

ری روش های غیر مستقیم در حین عمل، آموزش های اجتماعی و فرهنگی کارایی بیشت•
را از خود نشان داده اند

یل و در چنانچه بذر مناسب اخالق حرفه ای به درستی پاشیده شود می تواند به عادت تبد•
نهایت فرهنگ تولید نماید



ایحرفهاخالقمالحظات
شوندرعایتبایدکهاستضوابطیدارایایهرحرفه•
گرددمیمحرومیتبهمنجرضوابطازاینتخطی•
گرددمیاستخرجاصولیاساس،برضوابطاین•
گیردمیقراربینیبازموردمختلفهایزمانطیاصولاین•
استمرتبطقوانینتوسعهورشدای،حرفهاخالقوظیفهمهمترین•
گرددمیابالغهامدیریتبهاخالقیهاینامهنظامطریقازایحرفهاخالققوانین•
نماینداقدامقوانینآنرعایتبهنسبتبایدحرفهآنصاحبان•
گردندمیعزلحرفهازقانونیبرخوردهایبارعایت،عدمصورتدر•
وحقوقبهاحترامای،حرفهمسؤلیتصداقت،صالحیت،شاملایحرفهاخالقکلیاصول•

باشدمی...وافرادشان



کد اخالق

• کد اخالق از آیین و ارزش های اخالقی و مسئولیت هایی تشکیل شده است که هرصنف  
ه این کد ب. بایستی رعایت کرده و حمایت نمایند و نسبت به آنها مسئول و پاسخگو هستند

دو شیوه عمل می کند

تی راهنمای عملی در عملکرد حرفه و تصمیم گیری در تمامی سطوح و حوزه های فعالی•
این قشر

ه آگاه سازی عموم از ارزش های اخالقی و تعهدات و مسئولیت های هرقشرصنفی،اینک•
.چه تعهدی نسبت به جامعه دارند میباشد



مقرارت کلی اخالق حرفه ای 

:ارزش ها•

کار با دیگران برای بهبود ظرفیت قانونی⇐مشارکت •

انجام کار درست برای دلیل درست⇐کمال •

قبول مسئولیت اعمال خود⇐پاسخگویی •

رسیدن به برترین برآیندها⇐فضیلت •

نمایش بی پرده بودن و وضوح جوابگویی⇐شفافیت •



تکریم به شان و حقوق ذاتی مددجویان، همکاران

ی است در این کد یا آیین نامه پرستاران کارشناس بالینی سنگ بنای پنج اصل قانون•
این اصول در عین متمایز و مجزا بودن، به هم مرتبط هستند و . گنجانده شده است

:عبارتند از

مسئولیت نسبت به عموم•

مسئولیت نسبت به مددجویان•

مسئولین نسبت به حرفه•

مسئولیت نسبت به همکاران•

مسئولیت نسبت به خود•



مسئولیت نسبت به عموم: 1اصل 

راقبت اخالقی پرستاران کارشناس بالینی به عنوان پرستاران حرفه ای شاغل در حیطه های بالینی متعهد هستند که م
.ایمن، موثر، دلسوزانه را به کلیه اقشار ملت و فرد فرد جامعه ارائه نمایند

مسئولیت های اخالقی

:پرستاران کارشناس بالینی

.استاندارد حرفه ای، قابلیت و رفتار حرفه ای خود را رعایت و حفظ می کنند1-1

از کسانی مراقبت می کنند که مطابق با تحصیالت و تجربه خود صالحیت مراقبت از آنها را دارند2-1

درک خود از اینکه جامعه، اجتماع و محیط از عوامل مهم موثر در سالمت هر فرد مددجو است را نشان می 3-1
دهند

به حقوق تمامی مردم صرفنظر از تنوع و تفاوت ارزش ها، عقاید و فرهنگ ها احترام می گذارند4-1

مراقبت را با هدف قرار دادن سالمت و رفاه و بهزیستی شخص، خانواده و جامعه ارائه می کنند5-1

و همکاران ( تا حد مناسب و با رعایت حق مددجو به محرمانه ماندن اطالعات)با مددجویان و خانواده ها 6-1
می *یمراقبت بهداشتی در راستای ارتقاء سالمت و بهزیستی افراد، خانواده ها و عموم تشریک مساعی و همکار

کنند



مسئولیت نسبت به مددجویان: 2اصل 

رفتن به حقوق مددجویان و مسئولیت خویش نسبت به مددجویان در رابطه با آگاه سازی و گ-1
.تصمیمات آگاهانه نسبت به مراقبت بهداشتی و سالمتی خود احترام می گذارند

به انتخاب های مددجو احترام گذاشته و حمایت می کنند.

انیکه به مددجو در تصمیم گیری در مورد سالمت و بهزیستی خویش کمک کرده و همیاری می کنند، زم
.دعواملی مطابق با قوانین و مقررات حقوقی موجب کاهش توانایی آنها برای تصمیم گیری می شو

ضایت برای بررسی و شناخت ظرفیت مددجو و تعیین جانشین وی برای تصمیم گیری در زمان دادن ر
؛ زمانیکه نامه آگاهانه برای مراقبت به قوانین حقوقی کشوری و محلی احترام گذاشته و تبعیت می کنند

.مددجو قادر به دادن رضایت نامه آگاهانه نیست

افع را برای با همکاری سایر متخصصان مراقبت بهداشتی و جانشین مددجو در تصمیم گیری باالترین من
ا مددجو در نظر گرفته و هر گونه خواست و وصیت مشخص مددجو که در موقعیت قابل اعمال است ر

.لحاظ می کنند؛ زمانیکه مددجو قادر به دادن رضایت نامه آگاهانه نیست



مسئولیت نسبت به مددجویان: 2ادامه اصل 

از و وکیل مددجو برای دسترسی منصفانه و متکی بر قاعده به خدمات و منابع مراقبت بهداشتی مورد نی-2•
.منطقی هستند

جود به حریم و خلوت مددجو حرمت گذاشته و حفظ می کنند، اطالعات محرمانه را فاش نکرده مگر استثنایی و•
.داشته باشد که در آیین نامه و قوانین حقوقی رشته کاری خود جزء استثناهای تعیین شده باشد

ای در جمع آوری، ذخیره، استفاده و افشاء بهداشتی و شخصی مددجو مراقب بوده و از قوانین حقوقی مربوطه و سیاست ه-1
.موسسه کاری خود تبعیت می کند

رار گرفته هر گونه موقعیتی که در آن اطالعات خصوصی یا محرمانه بدون رضایت شایسته یا دستور حقوقی مورد استفاده ق-2
.یا افشا شده است، چه عمدی یا از سر قصور را مطابق قوانین موسسه کاری خود گزارش می کند

و با احترام بوده( کالمی، مکتوب یا الکترونیک)اطمینان حاصل می کنند که هر گونه بحث یا تبادل اطالعات مددجو -3
.مشخصات مددجو افشا نشود مگر اینکه صالحیت و تناسب وجود داشته باشد

.مرزها و حدود حرفه ای خود را در استفاده از رسانه های الکترونیک حفظ می کنند-4



مسئولیت نسبت به مددجویان: 2ادامه اصل 

ا فوریت و در واکنش به موقعیت ها و شرایط زیانبار از جمله افشای مسائل ایمنی به مسئولین مربوطه ب-3
.متناسب عمل می کنند

ا بدون برای اطمینان از ایمنی مددجو و کیفیت مراقبت دریافت شده وی، اگر به مراقبت غیر اخالقی ی
.**قابلیت و توانایی مشکوک باشد؛ به مسئولین ذیربط گزارش داده و به موقع وارد عمل می شود

از تمامی مددجویان با تکریم و رعایت فردیت آنها و رعایت حق انتخاب آنها مراقبت می کنند.

خود ارتباط بر حسب اعتماد و درمانی با مددجویان برقرار می کنند در حالیکه مرزها و حدود حرفه ای
.را رعایت می کنند

برای هدایت تصمیمات پرستاری خود از شواهد و قضاوت استفاده می کنند

ریسک های موجود برای مددجویان را شناسایی و کمینه می کنند.

رفاه دانش، فناوری و پیشرفت های علمی جدید را با ترویج و رعایت ایمنی، رضایت و بهزیستی و
.مددجویان استفاده و اعمال می کنند



مسئولیت نسبت به حرفه: 3اصل 

نند که استانداردهای حرفه ای و آیین رفتار حرفه ای را به شیوه ای حفظ و رعایت می ک
تمامیت و اعتبار حرفه ای خود را حفظ و تقویت می کنند

ه و در فعالیت هایی شرکت می کنند که امکان تجلی و کمال حرفه خود را فراهم کرد
نیازهای مراقبت بهداشتی نو ظهور را نیاز لحاظ می کند

ردانی به شیوه ای کار می کنند که با امتیازات و مسئولیت های نظارت بر خود و خودگ
هماهنگی دارد

صول، اقدامات و سیاست های محل کار که تسهیل کننده فعالیت حرفه ای آنها مطابق با ا
رویج استانداردها، قوانین و مقرراتی که نسبت به آنها پاسخگو هستند، است را اجرا و ت

.می کنند



مسئولیت نسبت به همکاران: 4اصل 

رشته های پرستاران کارشناس بالینی رابطه مثبت و تشریک مساعی با همکاران پرستار و سایر
.مراقبت بهداشتی برقرار و حفظ می کنند

ی آورنداقدام الزم برای تبیین رفتار غیر حرفه ای سایر اعضای تیم بین بخشی را بعمل م

 ،با همکاران به شیوه ای مشارکتی، سازنده و محترمانه با هدف فراهم کردن مراقبت ایمن
.توانمند، اخالقی و شایسته به افراد، خانواده ها و جوامع تشریک مساعی می کنند

اری بالینی از فرصت های پیش آمده برای معرفی و تثبیت نقش و قابلیت های کارشناس پرست
.استفاده می کنند

باشند، به نقش همکاران و همیاری منحصری که می توانند با تیم مراقبتی بین بخشی داشته
احترام و تقدیر می کنند

تخصص همکاران را محترم شمرده و تخصص و دانش خود را به اشتراک می گذارند.



مسئولیت نسبت به خود: 5اصل 
یین و کار می پرستاران کارشناس بالینی در حیطه توانمندیها و قابلیت ها و سیستم ارزشی شخصی و حرفه ای تع•

.کنند

صداقت، کمال و قابل اعتماد بودن خود را در تمامی تعامالت به نمایش می گذارند

ح قابلیت ها و محدودیت های خود را شناخته و تنها در حیطه ای از حرفه پرستاری کار می کنند که جزء شر
.وظایف حرفه ای آنها است و دانش، مهارت و قضاوت الزم را کسب کرده اند

ه آنها مسئولیت دانستن و عمل کردن مطابق با اصول، استانداردها، قوانین و مقررات حرفه ای خود که نسبت ب
.مسئول هستند، را می پذیرند

ند، به هر گونه تضاد بالقوه یا موجود شخصی یا حقوقی که ممکن است مشارکت در یک مداخله خاص را مشکل ک
.ناظر یا کارفرمای خود اطالع می دهند

ش می دهنددر صورتی که قادر به فعالیت به شیوه ای ایمن، توانمند یا اخالقی نباشند به مسئولین ذیربط گزار.

قی در فرصت های یادگیری عمرانه برای توسعه حرفه ای قابلیت های الزم برای لحاظ ملزومات حقوقی و اخال
رشته خود مشارکت می کنند

موقعیت های تضاد منافع را پیشگیری یا مدیریت می کنند

سالمت جسمی و روانی خود که برای ایفای مسئولیت های نقش خود الزم است را ایجاد و حفظ و نگهداری می
.کنند



موانع اخالق حرفه ای

• در حیطه مدیریتی

• در حیطه محیطی

• در حیطه فردی ومراقبتی



موانع اخالق حرفه ای در پرستاری در حیطه مدیریتی

عدم توجه به توانایي ومهارت پرسنل حین تقسیم کار•

عدم کنترل نظارت مؤثر توسط مدیران•

عدم توجه به نیازهاي آموزشي پرسنل وبرنامه ریزی در راستای رفع نیازها •

فقدان كدهاي اخالقي در حرفه•

مدیریت غیر مؤثر بحران•

شیفتهاي نامناسب كاري•

کمبود پرسنل •

ساعات کاری طوالنی•



موانع اخالق حرفه ای در حیطه مدیریتی

...(عدم اعتماد و)ارتباط نامناسب مسئولین با پرسنل •

کمبود دوره های باز آموزی برنامه هاي آموزشي در خصوص معیارهاي اخالق حرفها•

فقدان سیاست یا استاندارد كتبي قوانین مرتبط با حرفه•

تجربه ناكافي مربیان آموزش دهنده مسائل اخالقي وحقوقی در دوره کارشناسی•

کمبود آموزش های الزم در زمینه موضوعات اخالقي در دوره تحصیل•

حمایت اخالقی وحقوقي ناكافي مدیران ارشد از پرسنل حرفه•





موانع اخالق حرفه ای در حیطه محیطی 

کمبود امکانات و فقدان یا خرابي دستگاهها وتجهیزات مناسب در محیط کار•

تغییرات بیولوژیك بدن در شیفت كاري مختلف•

حجم کار باال•

شفیت کاری •

توقع نابجای از پرسنل•



موانع اخالق حرفه ای در پرستاری در حیطه فردی ومراقبتی  

كمبود دانش وآگاهي در مورد معیارهاي اخالق حرفه ای•

کمبود وقت •

انجام وظایف کامال جدید که فرد برای اولین بار آنها را انجام می دهد و آگاهی و مهارت•
کافی در مورد آن ندارد 

عدم توجه ودقت كافي پرسنل به دالیل حجم كاري باال•

رفتارهاي نامناسب همکاران با هم •

نگرش منفي نسبت به معیارهاي اخالق حرفه ای•



موانع اخالق حرفه ای در حیطه فردی ومراقبتی 

بي انگیزگی وبی عالقگي به حرفه در پرسنل•

عدم ارضاي نیازهاي پایه مانند كفایت درآمد ویااستراحت کافی در پرسنل •

عدم رضایت از محل خدمت•

کمبود مهارت فنی در فرد •

کمبود توان تفکر انتقادی ویا توان تصمیم گیری اخالقی افراد •

نقص در برقراری ارتباط موثر و مناسب بادیگران•

ضعف اعتقادی نسبت به موارد اخالقی •



ایحرفههایبداخالقیشناسیآسیب
.نداردجایگاهیومدیرانایحرفهاخالقساختارینظرازاخالقیبد

-3نخواستن-2ندانستن-1استعاملسهایحرفهاخالقیبدریشه

نتوانستن

:کردندیبتقسیمدستهسهدرمیتوانرادرونمایهاین:ندانستن(الف

اخالقی،کمبودآگاهی

تخصصی،دانشکمبود

.قانونازآگاهیکمبود



ادامه آسیب شناسی بداخالقی های حرفه ای 

قض بازخوردهاي مخرب وعادي شدن ن: این درونمایه با دو زیر طبقه بیان شد: نخواستن
ورت اخالق شركت كنندگان بیان كردند وقتي در مقابل عمل اخالقي،بازخوردي نامناسب ص

( قي باشيیعني اخال)اگه بري و تذكر بدي كه اینجا حقي از كسي ضایع شده »:میگیرد مانند
ه فرد این بازخوردها سبب سخت شدن رعایت اخالق و كاهش انگیز« !كه بیچاره ات میكنند

.براي اخالقي ماندن خواهد شد

اكافي، زیادبودن باركاري و امكانات ن: این درونمایه با سه زیرمجموعه بیان شد: نتوانستن
دارتباطات غیرحمایتي، تعارض اخالق و قانون شركت كنندگان درمطالعه بیان كردن



توسعه رعایت موازین اخالق حرفه ای 

رعایت كدهاي حیطه ارائه خدمات

معرفی کردن خود

توجه بدون تبعیض

جلب اعتماد

رضایت خدمات گیرنده

آموزش

گزارش اعتراض کننده به مسؤولین رده باالتر

پرهیز از زیر پا گذاشتن اخالقیات



ادامه توسعه رعایت موازین اخالق حرفه ای 

احترا م گذاشتن به مراجعه کننده•

محرم و راز دار بودن•

احترام گذاشتن به حریم خصوصی دیگران •

ایجاد محیط امن برای مراجعین•

صداقت داشتن•

حفظ شأن و منزلت خود •



شناخت كتاب به عنوان موضوع كار. 1

ا كودك، نوجوان، جوان، بزرگسال، كهنسال و افرادي ب( رابطه انسان با انسان )شناخت كاربران . 2
نيازهاي ويژه

رابطه انسان با اطالعات  ( جايگاه ملي و بين المللي)شناخت حرفه . 3

(فلسفه كتابداري و اطالع رساني)شناخت اصول حرفه اي . 4

شناخت فضا و مكان كاري و حرفه اي . 5

شناخت عمومي اجزاء مورد اشاره در حرفه كتابداري و اطالع رساني  



:تعاريف 

اخالق. 1

اخالق. ايحرفه2

اخالق. رسانياطالعوكتابداري3



:استشدهتعريفچنين،(1961)وبسترفرهنگدرحرفه

مهارتهاموزشآشاملژرف،ومدتبلندپشتيبانيو.استتخصصيدانشيوجودمستلزمكهايپيشه"
ابكه.داردتاكيدروشهاومهارتهاآنبركهايمحققانهوتاريخيعلمي،اصولهمچنين،وروشهاو

ميمراههسلوك،ورفتاردستاوردها،واالياستانداردهايوآراءاتفاقياتشكيالتوسازمانبهاستناد
ارائهآندمقصونخستينكهكندميمتعهدكارنوعيومستمرمطالعاتيبهراخودمندانحرفهوشود

."استعموميخدمات



تاثیر اخالق در علم كتابداري از دو جنبه است :

كتابخانه و فعالیت آن منشا پیدايش و گسترش اخالقیات و رشد فرهنگ اخالقي مردم است. 1

نقش اخالق كتابدار و میزان پايبندي او به اخالقیات و تعهدات حرفه اي كتابداري كه برگرفته از ت. عالیم واالي 2

انساني و اخالق برتر اجتماعي است 



اخالق اطالع رساني –2–1

يک زمینهاخالقي كاربردي است كه استفاده يا عدم استفاده از اطالعات را مورد توجه قرار مي دهد و حوزه هايي مانند 

، دسترسي آزاد يا محدود به اطالعات ، استفاده از اطالعات دولتي ، حفظ حريم » حقوق  مالکیت فردي » و « مالکیت  اطالعات»

ف يکپارچگي داده ها و جريان بین المللي اطالعات را در برمي گیرد  ( محرمانه بودن يا نبودن )شخصي و تامین محرمانگي 



اخالق حرفه اي-2–2

كه به چگونگي به كارگیري اصول اخالقي در تصمیمات و كارهاي متخصصان اطالع رساني مي پردازد



.بیان گرددجوهره تعهد كتابدار مي تواند به بهترين نحو در قالب عملکرد و هدف نشان داده شود و بايد به طور واضح•

به طور )ستي وقتي كتابداران به شیوه اي عمل مي كنند كه نشان دهنده وظیفه شان و وظیفه كتابخانه باشند به در•

(اخالقي عمل كرده اند 



مهارت هاي ارتباطي وي از اجزاي زيادي . موفقیت میز مرجع بستگي زيادي به مهارت هاي ارتباطي كتابدار مرجع دارد 

گي شناخت مراجعان ، درک طبیعت بشر ، شايستگي ، نظم و ترتیب ، ساد: برخي از اين اجزا عبارتند از . تشکیل مي گردد

، تماس داشتن ، متقاعد كنندگي ، شناخت تنوع ها ، سازماندهي ماده و محتوي و دقت نظر و اصالح اين ها اصول كلي 

. اخالق حرفه اي يک كتابدار مرجع است 



كیفیت اطالعات است و فعالیت هايي كه » بر اساس يک نظريه مهم ترين مبحث اخالقي در بخش مرجع بحث 

كیفیت اطالعات را تحت تاثیر قرار مي دهند متاثر از از تعهدات اخالقي ذاتي در ارزش خدمات نیز هستند، 

ند اگر كتابدار نتواند تامین كننده كیفیت اطالعات باشد، مي بايستي در رفع نواقص اطالعاتي خود تالش ك



:  كتابدار و اطالع رسان بايد داراي خصوصیات اخالقي زير باشد  و آنها را در خود تقويت كند

دوستدار كتاب و مطالعه 

دوستدار دانايي به معناي عام

دوستدار توانايي جامعه

متفكري حرفه اي

صبور و با حوصله 

مردم شناس

مثبت انديش/ منتقد 



خوش بيان

(اگر لبخند بلد نيستيد كتابدار نشويد)خوش برخورد 

( در برابر پرسش ها)پذيرا و گشاده رو

...(تحوالت شتابان رشته ما)ياد گيرنده 

(آموزگاران بدون مرز در ياد دادن و يادگيري)ياد دهنده 

( كتبي نه شفاهي)يادداشت بردار 

(درست نويسي و درست خواني)اهل نوشتن 

(روحيه جمع آوري را در خود تقويت كنيم؛ آرشيويست)گردآورنده و نگهدارنده  



شجاع

راستگو

متواضع

...(داراي روحيه مدني )جمعي نگري 

(انديشه به عنوان پشتوانه در پندار، گفتار، كردار)عقل را برتر از احساس بداند 

(در محل كار)تحميل عقيده ممنوع 

...(و SDI)پي گيري و اهتمام در درخواستهاي كتابخانه اي 

( رعايت حق مولف)امانتدار 



رازدار

كاوشگر 

برنامه ريزي 

مدير و مديريت پذير بودن

بهره گيري از فرصت ها 

و نه تنها كتاب/... نمايشگاهها/ شركت فعال در همايشها•

گردآوري آنچه ارائه مي شود •

...شناخت افراد انديشمند، سخنران •



(الگو شود         در مرحله دوم ) و ( در مرحله اولداشته باشد)الگو 

لذات مطالعه را با ديگران تقسيم كند

به سالمتي خود اهميت دهد

مخالف سانسور غيرضروري است

پوشش مناسب 

...(تكنولوژي، لوازم التحرير، ويدئو پروژكتور و )بهره گيري درست از امكانات 

رعايت اصول شهروندي



(روابطفرهنگيباخويشاوندان)مادر/پدر/فرزند

:  كتابدار به عنوان

كتابدار

معلم

پژوهشگر 



1386: اخالق حرفه اي كتابداران و اطالع رسانان ، تهران ، نشر كتابدار: منبع



سرفصل هاي پیش نويس اصول اخالقي كتابداران و اطالع رسانان ايران  

مسووليت در قبال خود. 1

مسووليت در قبال همكاران. 2

مسووليت در قبال استفاده كنندگان. 3

مسووليت در قبال سازمان مربوطه  . 4

مسووليت در قبال حرفه. 5

مسووليت در قبال متخصصان ساير رشته ها. 6

مسووليت در قبال جامعه  . 7



كتابدار بايد اعتقاد به ارزش كارش را كه در طي تعلیماتش به دست آورده حفظ كند  

ايد انتظار بايد اعتقاد داشته باشد كه كتابخانه هابراي مردم مفیدند و اوهم براي كتابخانه ها مفید است و نب

.سپاسگزاري داشته باشد 



باید در مجموعه باشند یا .کتابدار حق سانسور ندارد اما در کتابخانه خود حق تصمیم گیری در مورد مواردی که 

.نباشند را دارد

.تعیین ارزش سرگرم کنندگی منابع و یا ارزش آموزشی آنها از وظایف کتابدار است 



اخالق حرفه اي كتابدار مرجع در ارتباط با مراجعه كنندگان 

ارائه عالي ترين سطح خدمات •

حريم خصوصي استفاده كنندگان•

احترام به كاربر و خواسته وي •

پرهیز از سانسور•



ايجاد اعتماد در مراجعان•

بي طرف بودن•

انعطاف پذيري•

تعهد  •

مردم دوستي•



صبوري و پايداري•

انرژي و قواي جسمي•

شوخ طبعي•



مهارت هاي غیر كالمي

برخورد چشم ها •

حالت راحت جسماني•

لحن صدا و حالت جسم•



: نظام هاي عمده اخالق حرفه اي 

نظام فايده گرا

نظريه عدالت فراگیر

نظريه آزادي گرا 

نظريه  زيبا و خیر مطلق 



شناخت كتاب به عنوان موضوع كار. 1

ا كودك، نوجوان، جوان، بزرگسال، كهنسال و افرادي ب( رابطه انسان با انسان )شناخت كاربران . 2
نيازهاي ويژه

رابطه انسان با اطالعات  ( جايگاه ملي و بين المللي)شناخت حرفه . 3

(فلسفه كتابداري و اطالع رساني)شناخت اصول حرفه اي . 4

شناخت فضا و مكان كاري و حرفه اي . 5

شناخت عمومي اجزاء مورد اشاره در حرفه كتابداري و اطالع رساني  



:تعاريف 

اخالق. 1

اخالق. ايحرفه2

اخالق. رسانياطالعوكتابداري3



:استشدهتعريفچنين،(1961)وبسترفرهنگدرحرفه

مهارتهاموزشآشاملژرف،ومدتبلندپشتيبانيو.استتخصصيدانشيوجودمستلزمكهايپيشه"
ابكه.داردتاكيدروشهاومهارتهاآنبركهايمحققانهوتاريخيعلمي،اصولهمچنين،وروشهاو

ميمراههسلوك،ورفتاردستاوردها،واالياستانداردهايوآراءاتفاقياتشكيالتوسازمانبهاستناد
ارائهآندمقصونخستينكهكندميمتعهدكارنوعيومستمرمطالعاتيبهراخودمندانحرفهوشود

."استعموميخدمات



تاثیر اخالق در علم كتابداري از دو جنبه است :

كتابخانه و فعالیت آن منشا پیدايش و گسترش اخالقیات و رشد فرهنگ اخالقي مردم است. 1

نقش اخالق كتابدار و میزان پايبندي او به اخالقیات و تعهدات حرفه اي كتابداري كه برگرفته از ت. عالیم واالي 2

انساني و اخالق برتر اجتماعي است 



اخالق اطالع رساني –2–1

يک زمینهاخالقي كاربردي است كه استفاده يا عدم استفاده از اطالعات را مورد توجه قرار مي دهد و حوزه هايي مانند 

، دسترسي آزاد يا محدود به اطالعات ، استفاده از اطالعات دولتي ، حفظ حريم » حقوق  مالکیت فردي » و « مالکیت  اطالعات»

ف يکپارچگي داده ها و جريان بین المللي اطالعات را در برمي گیرد  ( محرمانه بودن يا نبودن )شخصي و تامین محرمانگي 



اخالق حرفه اي-2–2

كه به چگونگي به كارگیري اصول اخالقي در تصمیمات و كارهاي متخصصان اطالع رساني مي پردازد



.بیان گرددجوهره تعهد كتابدار مي تواند به بهترين نحو در قالب عملکرد و هدف نشان داده شود و بايد به طور واضح•

به طور )ستي وقتي كتابداران به شیوه اي عمل مي كنند كه نشان دهنده وظیفه شان و وظیفه كتابخانه باشند به در•

(اخالقي عمل كرده اند 



مهارت هاي ارتباطي وي از اجزاي زيادي . موفقیت میز مرجع بستگي زيادي به مهارت هاي ارتباطي كتابدار مرجع دارد 

گي شناخت مراجعان ، درک طبیعت بشر ، شايستگي ، نظم و ترتیب ، ساد: برخي از اين اجزا عبارتند از . تشکیل مي گردد

، تماس داشتن ، متقاعد كنندگي ، شناخت تنوع ها ، سازماندهي ماده و محتوي و دقت نظر و اصالح اين ها اصول كلي 

. اخالق حرفه اي يک كتابدار مرجع است 



كیفیت اطالعات است و فعالیت هايي كه » بر اساس يک نظريه مهم ترين مبحث اخالقي در بخش مرجع بحث 

كیفیت اطالعات را تحت تاثیر قرار مي دهند متاثر از از تعهدات اخالقي ذاتي در ارزش خدمات نیز هستند، 

ند اگر كتابدار نتواند تامین كننده كیفیت اطالعات باشد، مي بايستي در رفع نواقص اطالعاتي خود تالش ك



:  كتابدار و اطالع رسان بايد داراي خصوصیات اخالقي زير باشد  و آنها را در خود تقويت كند

دوستدار كتاب و مطالعه 

دوستدار دانايي به معناي عام

دوستدار توانايي جامعه

متفكري حرفه اي

صبور و با حوصله 

مردم شناس

مثبت انديش/ منتقد 



خوش بيان

(اگر لبخند بلد نيستيد كتابدار نشويد)خوش برخورد 

( در برابر پرسش ها)پذيرا و گشاده رو

...(تحوالت شتابان رشته ما)ياد گيرنده 

(آموزگاران بدون مرز در ياد دادن و يادگيري)ياد دهنده 

( كتبي نه شفاهي)يادداشت بردار 

(درست نويسي و درست خواني)اهل نوشتن 

(روحيه جمع آوري را در خود تقويت كنيم؛ آرشيويست)گردآورنده و نگهدارنده  



شجاع

راستگو

متواضع

...(داراي روحيه مدني )جمعي نگري 

(انديشه به عنوان پشتوانه در پندار، گفتار، كردار)عقل را برتر از احساس بداند 

(در محل كار)تحميل عقيده ممنوع 

...(و SDI)پي گيري و اهتمام در درخواستهاي كتابخانه اي 

( رعايت حق مولف)امانتدار 



رازدار

كاوشگر 

برنامه ريزي 

مدير و مديريت پذير بودن

بهره گيري از فرصت ها 

و نه تنها كتاب/... نمايشگاهها/ شركت فعال در همايشها•

گردآوري آنچه ارائه مي شود •

...شناخت افراد انديشمند، سخنران •



(الگو شود         در مرحله دوم ) و ( در مرحله اولداشته باشد)الگو 

لذات مطالعه را با ديگران تقسيم كند

به سالمتي خود اهميت دهد

مخالف سانسور غيرضروري است

پوشش مناسب 

...(تكنولوژي، لوازم التحرير، ويدئو پروژكتور و )بهره گيري درست از امكانات 

رعايت اصول شهروندي



(روابطفرهنگيباخويشاوندان)مادر/پدر/فرزند

:  كتابدار به عنوان

كتابدار

معلم

پژوهشگر 



1386: اخالق حرفه اي كتابداران و اطالع رسانان ، تهران ، نشر كتابدار: منبع



سرفصل هاي پیش نويس اصول اخالقي كتابداران و اطالع رسانان ايران  

مسووليت در قبال خود. 1

مسووليت در قبال همكاران. 2

مسووليت در قبال استفاده كنندگان. 3

مسووليت در قبال سازمان مربوطه  . 4

مسووليت در قبال حرفه. 5

مسووليت در قبال متخصصان ساير رشته ها. 6

مسووليت در قبال جامعه  . 7



كتابدار بايد اعتقاد به ارزش كارش را كه در طي تعلیماتش به دست آورده حفظ كند  

ايد انتظار بايد اعتقاد داشته باشد كه كتابخانه هابراي مردم مفیدند و اوهم براي كتابخانه ها مفید است و نب

.سپاسگزاري داشته باشد 



باید در مجموعه باشند یا .کتابدار حق سانسور ندارد اما در کتابخانه خود حق تصمیم گیری در مورد مواردی که 

.نباشند را دارد

.تعیین ارزش سرگرم کنندگی منابع و یا ارزش آموزشی آنها از وظایف کتابدار است 



اخالق حرفه اي كتابدار مرجع در ارتباط با مراجعه كنندگان 

ارائه عالي ترين سطح خدمات •

حريم خصوصي استفاده كنندگان•

احترام به كاربر و خواسته وي •

پرهیز از سانسور•



ايجاد اعتماد در مراجعان•

بي طرف بودن•

انعطاف پذيري•

تعهد  •

مردم دوستي•



صبوري و پايداري•

انرژي و قواي جسمي•

شوخ طبعي•



مهارت هاي غیر كالمي

برخورد چشم ها •

حالت راحت جسماني•

لحن صدا و حالت جسم•



: نظام هاي عمده اخالق حرفه اي 

نظام فايده گرا

نظريه عدالت فراگیر

نظريه آزادي گرا 

نظريه  زيبا و خیر مطلق 



شناخت كتاب به عنوان موضوع كار. 1

ا كودك، نوجوان، جوان، بزرگسال، كهنسال و افرادي ب( رابطه انسان با انسان )شناخت كاربران . 2
نيازهاي ويژه

رابطه انسان با اطالعات  ( جايگاه ملي و بين المللي)شناخت حرفه . 3

(فلسفه كتابداري و اطالع رساني)شناخت اصول حرفه اي . 4

شناخت فضا و مكان كاري و حرفه اي . 5

شناخت عمومي اجزاء مورد اشاره در حرفه كتابداري و اطالع رساني  



:تعاريف 

اخالق. 1

اخالق. ايحرفه2

اخالق. رسانياطالعوكتابداري3



:استشدهتعريفچنين،(1961)وبسترفرهنگدرحرفه

مهارتهاموزشآشاملژرف،ومدتبلندپشتيبانيو.استتخصصيدانشيوجودمستلزمكهايپيشه"
ابكه.داردتاكيدروشهاومهارتهاآنبركهايمحققانهوتاريخيعلمي،اصولهمچنين،وروشهاو

ميمراههسلوك،ورفتاردستاوردها،واالياستانداردهايوآراءاتفاقياتشكيالتوسازمانبهاستناد
ارائهآندمقصونخستينكهكندميمتعهدكارنوعيومستمرمطالعاتيبهراخودمندانحرفهوشود

."استعموميخدمات



تاثیر اخالق در علم كتابداري از دو جنبه است :

كتابخانه و فعالیت آن منشا پیدايش و گسترش اخالقیات و رشد فرهنگ اخالقي مردم است. 1

نقش اخالق كتابدار و میزان پايبندي او به اخالقیات و تعهدات حرفه اي كتابداري كه برگرفته از ت. عالیم واالي 2

انساني و اخالق برتر اجتماعي است 



اخالق اطالع رساني –2–1

يک زمینهاخالقي كاربردي است كه استفاده يا عدم استفاده از اطالعات را مورد توجه قرار مي دهد و حوزه هايي مانند 

، دسترسي آزاد يا محدود به اطالعات ، استفاده از اطالعات دولتي ، حفظ حريم » حقوق  مالکیت فردي » و « مالکیت  اطالعات»

ف يکپارچگي داده ها و جريان بین المللي اطالعات را در برمي گیرد  ( محرمانه بودن يا نبودن )شخصي و تامین محرمانگي 



اخالق حرفه اي-2–2

كه به چگونگي به كارگیري اصول اخالقي در تصمیمات و كارهاي متخصصان اطالع رساني مي پردازد



.بیان گرددجوهره تعهد كتابدار مي تواند به بهترين نحو در قالب عملکرد و هدف نشان داده شود و بايد به طور واضح•

به طور )ستي وقتي كتابداران به شیوه اي عمل مي كنند كه نشان دهنده وظیفه شان و وظیفه كتابخانه باشند به در•

(اخالقي عمل كرده اند 


