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 چکیده:

تعامل انسان و رایانه در حوزه ه های اخالقی از جنبه فهدف از انجام تحقیق حاضر بررسی و شناسایی مهمترین مول

های است که سیستم های اطالعاتی سوال این در رابطه اخالق و سیستم های اطالعاتی اهمیت فضای مجازی می باشد.

 چرا که آنها فرصت هایی را برای .به وجود آورده استدر فضای مجازی  برای کاربران خود خصوصاًاخالقی جدیدی را 

پول، حقوق تعهدات موجود و جرم های جدید  تهدید توزیع قدرت و تباطات جدید جهانی،ار ؛تغییرات اجتماعی شدید

 . به وجود آورده است

 -وری اطالعات جزء مطالعات پیمایشیدر همین راستا تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر گردآ

با  مصاحبه عمقیو  کتابخانه ایمطالعات می باشد. همچنین به منظور اکتشاف مولفه های اخالقی از روش  توصیفی

اجتماعی و سیاسی اخالقی،  رابطه مسائل در آنکه  الودندر این مقاله به شرح مدل استفاده شده است. لذا  خبرگان

سپس یافته های تحقیق از . پرداخته شده استپنج بعد اخالقی عصر اطالعات  در قالبدر یک جامعه اطالعاتی 

خبرگان فرهنگ و فضای مجازی کشور در خصوص مولفه های موجود در ابعاد مدل فوق ارائه نفر از  11مصاحبه با 

اصول مسائل اخالقی و راه حل های ارائه شده برای حل برخی از مسائل  تطبیقی با بررسی نیزدر نهایت  شده است.

یافته های  ،تباطات در ایرانسند راهبردی اخالق فناوری اطالعات و ار بررسی تطبیقی با اخالقی در جهان و همچنین

 .و پیشنهادات تحقیق ارائه شده است تایید شده

 تعامل انسان و رایانه.، اخالق، سیستم های اطالعاتی، فضای مجازیلمات کلیدی: ک
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 مقدمه: .1

خلقیات اند که به صورت اعمال و رفتاری که از  ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده اخالق را مجموعه

توان  شود که اخالق را از راه آثارش می کند و بدین سبب گفته می شود، بروز ظاهری پیدا می درونی انسان ناشی می

تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح 

کنند، اما  دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی می نامند. میلق و اخالق فرد یافته است که آن ریشه را خُ

الق یابد، به نوعی به اخ کند و شیوع می رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می

توان  ا با آن مییابد که جامعه ر دواند و خود نوعی وجه غالب می در فرهنگ جامعه می  شود که ریشه جمعی تبدیل می

 )1831شناخت. )قراملکی، 

ابعاد اخالقی فناوری اطالعات و جامعه اطالعاتی به صورت گسترده ای با فلسفه، جامعه شناسی و باورهای دینی   

انی در محیط اینترنت وجود دارد پیوند ایجاد کرده است. برخی از مباحث اخالقی متنوعی که در جامعه اطالعاتی جه

محرمانه و اخالق در  حفاظت از مطالبشایعات، اخالق در توسعه سایت ها، اخالق در  و در ارائه اخبار اخالقارتند از: عب

تاکنون معیارهای ارزشی متعددی برای آنها  ،نها برای جوامع انسانیآکه به دلیل حساسیت  ،امنیت کسب و کار و غیره

ر زمانی ضروری تر به نظر می رسد و هرگاه نسبت آن وضع شده است. در چنین شرایطی توجه به مسائل اخالقی از ه

 است. کاربران جعه هایی در انتظارکوتاهی شود فاجعه یا فا

 دنیای از استفاده با. است داده قرار تاثیر تحت نیز را خانوادگی روابط حتی که نموده ایجاد مجازی دنیایی اینترنت  

 می تغییر را مردم زندگی شیوه و فرهنگ که است دادن روی حال در بزرگی ارتباطی و علمی جهش جدید مجازی

 به موشکافانه نگاهی با روانشناختی دیدگاه از و پاست نو نسبت به ابزاری اینترنت انسانی، روابط گستره در .دهد

 واقعی رفتار مورد در که هائی پژوهش. گذارد اثر ما زندگی بر ممکناست اندازه چه تا ابزار این که یابیم درمی رویدادها،

 توجه مورد سرعت به موضوع این لیکن است، ناچیز و نامنسجم گرفته، انجام ای شبکه مستقیم ارتباط هنگام در افراد

 (.1832 والیس،) است گرفته قرار علمی گوناگون های رشته

اوری با پیشرفت فن ،برخی از مفاهیمی که در حوزه فلسفه اخالق و فلسفه سیاسی کاربردی خاص داشته اند

اطالعات دچار چالش هایی شده اند که از آن جمله می توان به مفهوم مالکیت، مفهوم حریم خصوصی، مفهوم توزیع 

قدرت، آزادی های اساسی و مسئولیت اخالقی اشاره نمود. در حال حاضر اینترنت و فناوری اطالعات با سرعتی غیرقابل 

ار استفاده از اینترنت در ایران و جهان رشد چشمگیری داشته و تصور در حال فتح تمامی زوایای زندگی بشر است. آم

جهان را به یک دهکده واحد تبدیل نماید کشورهای گسترده در آستانه همگانی شدن است و فناوری جدید قصد دارد 

جوامع و به سمتی سوق می دهد که عمیق ترین آثار را بر جامعه جهانی و زندگی بشر می گذارد و باورها و ارزش های 

 .را بهم نزدیک می سازد
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با توجه به استقبال وسیعی که از آنجا ناشی میشود که  در فضای مجازی قضرورت پرداختن به مسئله اخال  

قشر جوان از اینترنت و ارتباطات شبکه ای داشته است و تأثیرات عمیق و گسترده ای که فضای  به خصوصجامعه ما 

اوری اطالعات مورد م است تا مسائل اخالقی درباره فنما دارد، بجا و الزجامعه  افرادزندگی رایانه ای بر وجوه مختلف 

 .کنکاش قرار گیرد

 

 فضای مجازی:مفهوم . 2

، عرصه های مختلف زندگی بشر را دچار سریع و ارزان برای ارتباطظهور اینترنت به عنوان یک ابزار جدید 

فاصله های زمانی و  بین بردن ازو با  هو از بسیاری جهات، معنا و مفهوم جدیدی به ابعاد آن بخشید هدگرگونی کرد

به  .استه مکانی، جهان را برای همه به عرصه حضور تبدیل کرده و روند ماشینی کردن زندگی انسان را تسریع بخشید

ان و نامحدود افراد، فارغ زمینه برای ارتباط همزمعبارت دیگر با رشد و توسعه گسترده تکنولوژی ارتباطات و اطالعات 

. جهانی استه مکانی که در این دنیای واقعی هستند، فراهم شده و جهانی موازی با جهان واقعی ایجاد شد زمان و از هر

. وایتل )جامعه شناس است در حال گسترش نام برده میشود و به سرعت هم از آن به عنوان شاهراه اطالعاتی که

 :1که عبارتست از ارائه می کندمعروف کانادایی( تعریف سه جزئی از فضای مجازی 

 .فضای روانی، خیالی که در آن افکار مجذوب توهمی رویا گونه می شود .1

دنیای مفهومی تعامالت شبکه ای شده بین افراد و آفریده های معنویشان و هر چیز همراه با چنین شبکه  .2

 .تعامالتیها و 

حالتی از اندیشه که توسط افراد مرتبط با هم، و به وسیله ای بازنمایی های دیجیتال زبان و تجربه ی  .8

حسی به اشتراک گذاشته می شود. افرادی که از نظر مکان و زمان از یکدیگر جدا هستند ولی از طریق 

فضا حاصل ارتباطات و تعامالت شبکه هایی از ابزار فیزیکی به یکدیگر متصل هستند. به طور کلی این 

بین افراد در فضایی است که از مکانیت و جسمیت مکان سنتی برخوردار نیست و جنس آن کدهای 

 اطالعاتی است.

در واقع دنیای  .در عین حال به همدیگر مرتبط است ،شیوه ی ارتباط و زندگی انسان ها هرچند که متفاوت است

ت که دارای عناصر اولیه ی مشترکی هستند و تنها چگونگی، جنس و نقش مجازی شکل دیگری از دنیای واقعی اس

اینترنتی،  ، جرم8، تجارت الکترونیک2واژه های: دولت الکترونیک همانند ؛این عناصر با یکدیگر متفاوت می شود

                                                           
1
 21(، ص 1832دوران ) از نقل ( به1991) وایتل  

2
  E-government 

3
 E-Commerce 



 

5 
 

مجازی  رونوشتی، دوستی مجازی که اشاره به دنیای مجازی دارد؛ 1خشونت اینترنتی، اعتیاد اینترنتی، شهروند مجازی

 .می باشند از مفاهیم مشابه عینی در دنیای واقعی

 

 اخالق: . مفهوم 3

 و باطنی و درونی صورت معنای به که آن؛ امثال و طبیعت خوی، سرشت، معنای به است خُلُق و خُلْق جمع اخالق،

 بسیار اهمیت از انسان درزندگی اخالق .(1898)دبیری،  می شود درک بصیرت با که رود می کار به آدمی ناپیدای

 انسانی هر. شود متبلور او وجود در اخالقی ارزشهای که گیرد می شکل وقتی انسان انسانیت زیرا است برخوردار زیادی

 جامعه در شخص یک از که نمودی اولین گنند، می ارزیابی رفتار و گفتار و افکار در اخالقی ارزشهای ظهور میزان به را

اهمیت اخالق تا جایی است  .پسندند می را آن همه و است مطلق اخالقی فضائل. است فرد آن اخالق شود می ظاهر

 خوبی کردن تکمیل برایتنها  من"یعنی  «2االخالق مکارم التمم بعثت انما»: فرمایند می (ص)اعظم اسالم که پیامبر

 جز هدفی هیچ که معناست بدان یا فقط که در این حدیث شریفه بکار رفته، تنها . تعبیر"مه اشد مبعوث اخالقی های

 ازاین همچنین .شود ارزیابی هدف همین جهت در باید آمده، هم دیگری هدف دیگری، جای اگر و نبوده کار در این،

 است، دین بنای گیری شکل بستر و زمینه ظرف، اخالق اتفاقاً که شود می استفاده چنین ،(ص)رسول حضرت فرمایش

 می تواند باشد. هم دینی معارف سایر گیری شکل زمینه که نیست، روبنا تنها نه یعنی

تقی مصباح یزدی در کتاب فلسفه اخالق چهار معنی و کاربرد را برای اخالق ذکر کرده اند که  استاد محمد

 :عبارتست از

رایج ترین و شایع ترین کاربرد اصطالحی اخالق در بین اندیشمندان و فیلسوفان اسالمی،  صفات راسخ انسان: (1

عبارت است از صفات و هیأت های پایدار نفس که موجب صدور افعالی متناسب با آنها به طور خود جوش و بدون نیاز 

: اخالق حالتی نفسانی است که  به تفکر و تأمل از انسان می شوند. شیخ ابوعلی مسکویه در تعریف اخالق می گوید

عالمه مجلسی نیز در تعریف اخالق می گوید:  بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می دهد.

اخالق ملکه ای نفسانی است که به آسانی از انسان صادر می شود. برخی از این ملکات فطری و ذات یاند و پاره ای از 

 .و تالش و تمرین و عادت دادن نفس به آنها، به دست می آیند آن ها نیز با تفکر

گاهی منظور از اخالق در اصطالح اندیشمندان، هرگونه صفت نفسانی است که موجب پیدایش صفات نفسانی:  (2

 . راسخ غیر و پایدار نا کارهای خوب یا بد می شود، چه آن صفت نفسانی به صورت پایدار و راسخ باشد و چه به صورت

گاهی نیز واژه اخالق صرفاً درمورد اخالق نیک و فضایل اخالقی به کار می رود. مثالً وقتی  فضایل اخالقی: (3

منظور از اخالق، تنها اخالق فضیلت « دروغ گویی کار غیراخالقی است»یا « فالن کار اخالقی است» گفته می شود

                                                           
1
 Cybercitizen 

2
 21۲ ، ص 1۱ جلد بحاراالنوار، 
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را می توان به یک یا چند فضیلت برگرداند یا نه، اختالفات  است. البته در این که اصول اخالق کدامند و آیا همه فضایل

فراوانی وجود دارد. به زعم فیلسوفان یونان و بسیاری از حکمای مسلمان چهار فضیلت حکمت، شجاعت، اعتدال و 

عدالت به عنوان فضایل مادر و بنیادین تلقی می شوند. در سنت مسیحی نیز گفته می شود که مسیحیان هفت فضیلت 

صلی دارند، سه فضیلت الهیاتی و ایمان ، امید و محبت، و چهار فضیلت انسانی )مصلحت اندیشی، بردباری، اعتدال و ا

 (.عدالت

اخالق در این اصطالح، در عرض مسایلی چون هنر، علم، حقوق و دین،... قرار دارد و در نهاد اخالقی زندگی:  (4

بنابراین اصطالح، اخالق نیز مانند زبان، دین و کشور پیش از افراد بوده عین حال متفاوت با آنها به کار برده می شود. 

و پس از افراد نیز خواهد بود. به عبارت دیگر وجود آن به « فرد در آن داخل شده و کمابیش در آن سهیم می گردد»و

ی افراد گروه های نمایابزاری در دست جامعه، به عنوان یک کل، است برای ارشاد و راه"شخص وابسته نیست، بلکه 

 ."کوچک تر

زندگی( در حوزه فضای  اخالقی بر اساس دسته بندی فوق، به نظر می رسد معنی و کاربرد چهارم از اخالق )نهاد

 مجازی کاربرد بیشتری دارد و در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است.

 

 . اهمیت اخالق در فضای مجازی4

 زندگی در را ای گسترده تحوالت که است و اثرگذار پذیر انعطاف پویا، آنقدر مجازی جدید در فضای دنیای امروزه

 معنای به تکنولوژی مفهوم یک اینکه بر عالوه اش بالقوه خصوصیت لحاظ به شبکه جهانی اینترنت. کند می ایجاد ما

 تقویت باعث هم که آورده وجود به خود کاربران برای مجازی فضایی جمعی، رسانه یک عنوان به است ابزاری عام

 حتی که رود می پیش به آنجا تا و شود می افراد اجتماعی انسانی روابط و اخالق تخریب باعث هم وارزشهای اخالقی 

 چالش موضوع یک به اخیر های هده در رو این از .بیانجامد نیز یک ملت اجتماعی و فردی اخالق تغییر به تواند می

 اخالقی معیار چه اینکه. است شده تبدیل شناسان جامعه و روانشناسی و رفتاری علوممدیریت،  محققان برای برانگیز

  .باشد همگان توافق مورد که نیست چیزی شود وضع آن منفی پیامدهای کنترل برای

 ی نوبه به نیز ای حرفه اخالق این و شود می محسوب ای حرفه اخالق نوع یک عنوان به مجازیدر فضای  اخالق

 علم تالقی نقطه ای حرفه اخالق. است اخالق علم موضوع که گیرد می قرار اجتماعی اخالق ی مجموعه زیر خود

 نیز مجازی جهان اخالق است، ارزشی بار دارای اخالق که همانطوری بیان این با. شود می محسوب تکنولوژی و اخالق

 با مجازی فضای در کارگزاران و کاربران توسط باید اخالقی اصول و قواعد یعنی ؛داشت خواهد ویژگی چنین آن تبع به

 تابع فردی اخالق ترتیب بدین .گردد وضع جامعه در جمع پذیرش مورد اعتقادات و ها ارزش و فرهنگ منافع، به توجه

 (1891)حسن بیگ زاده،  .نشود ایجاد تناقضی تا بود خواهد جامعه
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 کلی فرهنگ هم و فردی اخالق هم که باشد طوری باید نیز مجازی فضای به مربوط ای حرفه اخالق راستا این در

 سبب به فضای مجازی در اخالق که داشت نظر در باید نیز را نکته این البته. دهد قرار توجه مورد را جامعه

 .است جامعه آن های ایدئولوژی از برگرفته های آموزش و اقتصاد و سیاست تأثیر تحت همواره خود خاص حساسیتهای

 ،ندارد وجودموضوعی  بودن بد و خوبمعیار  پیرامون گیری تصمیم قدرت که مواردی در اغلب اخالق تأثیر و نقش

 ،است یکسان های گیری تصمیم سوی دو طرفداران استداللی های وزنه که مواردی. سازد می نمایان را خود بیشتر

 آن از که چیزی ،آورد بار به جامعه در را اخالقی آمیز فاجعه پیامد نادرست گیری تصمیم یک است ممکن که مواردی

 خانوادگی، خصوصی مسائل و افراد خصوصی حریم حفظ و بیان آزادی همانند .شود می یاد ها ارزش در ابهام عنوان به

 و کامپیوتری اعتیاد همانند آن جبران غیرقابل و نکوهیده پیامدهای و کامپیوتری های بازی با نوجوانان سرگرمی

 و سود ایجاد حقایق، تحریف و ملی امنیت حفظ و روز مسائل از مردم آگاهی بودن برحق آن، از ناشی های خشونت

 وقتی ابهامات این که کاربران، برای اقتصادی های هزینه اعمال و ها برنامه کارگزاران و صاحبان برای بیشتر منفعت

 و شده نزدیک ها حریم به ای بهانه هر با داند می مجاز را خود هرکسی نباشد کار در اجتماعی تعهد و اخالق پای

 . بگذارد پا زیر را اخالقی مرزهای

 

 و ملی در حوزه فضای مجازی: اقدامات بین المللی .5

اقدامات بین المللی است. نهادها و سازمان های زیادی، از  ،مبارزه با جرایم سایبری یکی از مهمترین راه ها برای

(، اینترپول و کنوانسیون AIDPجمله سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شورای اروپا، انجمن بین المللی حقوق جزا )

انجام داده اروپایی سایبر کرایم، اقدامات شایان توجهی به منظور تحت کنترل قرار دادن جرایم رایانه ای و اینترنتی 

اغلب  میالدی برگزار شده است، 2۲۲1مجارستان که در سال کنفرانس بوداپست  در .(193-19۲ :1831حسن بیگی، )اند

به « کنوانسیون جنایات سایبر»کشورهای اروپایی همراه کانادا، ژاپن و افریقای جنوبی و امریکا مصوبه ای را با عنوان 

امضا رساندند و در آن، فاکتورهایی همچون دسترسی غیرقانونی به اطالعات رایانه ای، تخریب تعامل میان داده های 

دسترسی غیرقانونی به کدهای برنامه های حساس، تخطی از قوانین  سیستمی از طریق حمله به شبکه های بزرگ،

داده اند. کپی رایت و تکثیر غیرقانونی موسیقی و فیلم روی شبکة اینترنت و راه های مبارزه با آن مدنظر قرار 

نظر داشته و کمتر نکتة قابل ذکر این است که تمام نهادهای یادشده، بیشتر جرایم اقتصادی را در  .(8۱ :1832 باستانی،)

به جرایم اطالعاتی و هنجارشکنی های اخالقی توجه کرده اند. در این میان، کنوانسیون اروپایی سایبر کرایم در 

 خصوص هنجارشکنی اخالقی فقط به پورنوگرافی کودکان بسنده کرده است.

اقدامات ملی و حکومتی  راهبردهای مبارزه با آسیب های اجتماعیِ حاصل از اینترنت، دیگر از مهمترینیکی 

کشورهاست. در این راهبرد، کشورها سیاست های پیشگیرانه و کاهش دهنده مخاطرات را در دستور کار قرار داده و 

مسئولیت برقراری امنیت اجتماعی کاربران را به ارگان های خاص و مربوط وامی گذارند. برای مثال، امریکا در سال 
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می دارد که بر اساس آن، استراتژی های پیشگیری از حمله های فضای سایبر علیه مصوبه ای را ابالغ  یالدیم2۲۲8

زیرساخت های حیاتی، کاهش آسیب پذیری ملی از طریق فضای سایبر و کمینه کردن خسارات و زمان بازیابی و 

ی، خراب بازسازی حمالت اجتماعی اولویت راهبردی دولت امریکا را تشکیل داده و فعالیت هایی، همچون جاسوس

اولویت دوم این ابالغیه  .کاری، تبلیغات، سرقت اطالعات و مواردی از این دست در دستور کار دولت قرار می گیرد

اقدامات کاهش دهندة آسیب های اجتماعی است. در اولویت دوم، تأکید شده است که دستگاه های قضایی ویژه به 

ایجاد شده و بستر استفاده امن و معتبر از سیستم های قابل اطمینان منظور پیشگیری و پیگرد قانونی مهاجمان سایبر 

 (.211- 21۲: 1838 بیگی، حسن) و همچنین کنترل نظارتی سیستم های کنترل دیجیتال توسعه یابد

چین به عنوان کشور پیشرو در استفاده از فضای سایبر در آسیا و اقیانوسیه نیز در سطح ملی قوانینی را در سال 

که هیچ  به منظور حفاظت از سیستم های اطالعاتی تصویب کرد. در این قانون، تصویب شده است الدییم1991

سازمان یا فردی نمی تواند از سیستم اطالعاتی رایانه برای اموری استفاده کند که منافع جمعی یا ملی و همچنین 

  .منافع قانونی شهروندان را به مخاطره اندازد

ه تناسب توانمندی تکنولوژیکی و امنیتی خود تمهیداتی را در جهت برقرارسازی امنیت هر کشوری ببه طور کلی 

ایدئولوژیک بودن ساختار حاکمیت سیاسی در ایران، خود زمینه  فضای سایبر و سالمت کاربران آن در نظر گرفته است.

در جامعه است. و از این  ارتباطاتفناوری اطالعات و  تحققساز مسأله ساز شدن و گریز ناپذیری مواجه با پیامدهای 

منظر می توان انتظار داشت که توجه ویژه ای از سوی نهادهای حکومتی به مسأله شود.هر چند این توجه خود را 

تاکنون در رویکردهای سلبی نشان داده باشد. به هر حال آَنچه مسّلم است این است که ، در تقسیم کارِ صورت گرفته 

و دولتی، جایگاه شورای عالی اطالع رسانی بر اساس وظایف تعریف شده برای آن، که متمرکز حکومتی  هایمیان نهاد

از منظر را فناوری اطالعات و ارتباطات   بر تولید محتوا است، می طلبد تا چالش برقراری نسبتی معرفت شناختی با

 . )۱8: 183۱الویری، ( در دستور کارخود قرار داشته باشد، و حدودِ فقه شیعی حاکمیت سیاسی ایران

سند راهبردی اخالق فناوری اطالعات و ارتباطات را تدوین نموده که طبق  ،ورای عالی اطالع رسانیش در این راستا

برنامه عمل( در ) تدوین و تنسیق موجه و معقول نظام اخالقی و پیدا کردن راهبرد های اساسی"این شورا گفته 

اما چون هرگونه بحث از معیار اخالقی موجه  ،داشتن  معیار اخالقی موجه استراستای نظام اخالقی مذکور مبتنی بر 

کشاند که با فوری بودن تدوین این سند سازگار  را به مباحثات و مجادالت فلسفی دراز آهنگی می در این سند ما

معقولیت  تی که کاندیداز این رو اصول اخالقی مورد قبول در این سند حتی المقدور با معیارهای اخالقی متفاو ،نیست

سازگاری این اصول با  البته اوالً .ن بیشتر بر جنبه های مشترک این معیارها تاکید شده استاست سازگاری دارد و در آ

اصول و آموزه های خاص اخالق اسالمی و ارزش های اخالقی  اسالم لحاظ شده و ثانیاً دین مبین آموزه های اخالقی

 (1393شورای عالی اطالع رسانی،. )"گرفته است بومی در آن مورد توجه قرار



 

9 
 

حوزه راهبردی گم نامی در فضای مجازی/حوزه  :عبارتند از حوزه های مورد بحث در سند راهبردی عناوین

راهبردی حریم خصوصی در فضای مجازی/حوزه راهبردی گردش آزاد اطالعات در فضای مجازی/حوزه راهبردی 

مجازی/حوزه راهبردی نقش فناوری اطالعات در تحکیم نهادهای مدنی، مشارکت عمومی و مالکیت معنوی در فضای 

اقتدار دولت در فضای مجازی/حوزه راهبردی پژوهش در فضای مجازی/حوزه راهبردی بازیهای رایانه ای در فضای 

 .مجازی/حوزه راهبردی کودکان نوجوانان و جوانان در فضای مجازی

 

 

 : مورد مسائل اخالقی، اجتماعی، سیاسیمدلی برای تفکر در .6

مسائل اخالقی، اجتماعی و سیاسی بسیار به هم مرتبط هستند. معضل اخالقی که ممکن است شما به عنوان یک 

کاس بحث های اجتماعی و سیاسی است. یک راه برای مدیر سیستم اطالعاتی با آن روبه رو شوید، به طور معمول انع

ارائه شده است.جامعه را به عنوان یک حوض کم و بیش آرام در یک روز تابستانی  1 شکل اندیشیدن به این روابط در

افراد از چگونگی  تصور کنید، که یک اکوسیستم حساس در تعاملی جزئی با افراد، اجتماع و نهادهای سیاسی میباشد.

ان( به خوبی قواعد رفتاری را عمل در این حوض آگاهند زیرا نهادهای اجتماعی) خانواده، محیط های آموزشی، سازم

گسترش داده که این فواعد به وسیله ی قوانین توسعه یافته در بخش سیاسی پشتیبانی میشوند که در صورت نقض 

، برخورد و وعده ی تحریم، تجویز میشود. حال تصور کنید یک سنگ به مرکز این حوض پرتاب شود.اما این قوانین

الل گر است یک شوک قدرتمند از فناوری اطالعات جدید و سیستم تنیروی اختصور کنید به جای این سنگ که یک 

 هایی که جوامع کم و بیش آرام را مورد هدف قرار میدهند، باشد.چه اتفاقی رخ میدهد؟ مسلماٌ امواج به وجود می آیند.
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 (Laudon and Traver, 2011) سیاسی اجتماعی، اخالقی، مسائل مورد در تفکر برای مدلی: 1شکل

 

اخالقی و اجتماعی و سیاسی جدید معرفی فناوری اطالعات جدید دارای یک اثر موج دار است و باعث رشد مسائل 

بعد اخالقی هستند:  ۱که باید در سطوح فردی اجتماعی و سیاسی به آن پرداخته شود، میشود. این مسائل دارای 

 سیستم، کیفیت زندگی و پاسخگویی و کنترل.حقوق اطالعات و تعهدات، حقوق مالکیت و تعهدات، کیفیت 

ناگهان افرادی که با شرایط جدید مواجه میشونداغلب دیگر تحت پوشش قوانین قدیمی نیستند و نهادهای 

نگرش  اجتماعی نمیتوانند یک شبه به این امواج پاسخ دهند. توسعه قوانین و مقررات، انتظارات، مسئولیت اجتماعی،

 نین تایید شده ممکن است سالها به طول بیانجامد.های درست سیاسی یا قوا

این مدل میتواند برای نشان دادن پویایی های که اتصال مسائل اخالقی، اجتماعی و سیاسی دارند استفاده شود. 

همچنین این مدل میتواند برای شناسایی ابعاد اصلی اخالقی جامعه اطالعاتی که به سطوح مختلفی از اقدام تقسیم 

  .(Laudon and Traver, 2011) مفید باشد _شخصی، اجتماعی، سیاسی _میشود

 

 

  :اطالعات عصر اخالقی بعد پنج.7
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 :است زیر اخالقی ابعاد شامل اطالعاتی های سیستم توسط شده مطرح عمده و سیاسی اجتماعی، اخالقی، مسائل

افراد برای تنها ماندن آزاد از نظارت و یا دخالت  ی حفظ حریم خصوصی مطالبه حقوق اطالعات و تعهدات:(1

دیگر افراد و سازمان ها از جمله دولت است. مطالبه حریم خصوصی در محل کار نیز مشاهده میشود: میلیون های نفر 

این  (.Ball, 2001از کارکنان درمعرض نظارت های الکترونیکی و سایراشکال نظارت با تکنولوژی های باال میباشد)

افراد و سازمان ها چه حقوق اطالعاتی را دارا هستند؟چه چیز از آنها حفاظت را با سواالت زیر ارزیابی میکنیم:  بعد

 میکند؟و چه تعهداتی در قبال این اطالعات دارند؟

سیستم های اطالعاتی معاصر به شدت قوانین و شیوه های اجتماعی موجود را که از (حقوق مالکیت معنوی: 2

خصوصی حفاظت میکنند به چالش میکشد. مالکیت معنوی مالکیت نامحسوس ایجاد شده توسط افراد  مالکیت معنوی

چگونه از قوانین مالکیت این بعد را با سواالتی از این قبیل ارزیابی میکنیم:  یا شرکت های بزرگ محسوب میشود.

، به طوری که نادیده گرفتن این معنوی سنتی در جوامع دیجیتال که در آن پیگیری و اختصاص مالکیت دشوار است

 حقوق بسیار آسان است، محافظت میشود؟

قوانین حفظ حریم خصوصی و اموال، فن آوری های اطالعات جدید، قوانین  همراه با: کنترل و (پاسخگویی3

با  . این بعد رامسئولیت و رویه های اجتماعی موجود برای حفاظت از افراد و نهادهای پاسخگو را به چالش میکشد

 و فردی مالکیت حقوق و اطالعات به رسیده مسئول آسیب و پاسخگو کسی چه سواالتی ازاین قبیل ارزیابی میکنیم:

 باشد؟می جمعی 

سر مسئولیت وپاسخگویی درقبال عواقب ناخواسته ی استفاده از سیستم،ضرورت یک  بحث بر: سیستم (کیفیت4

از  استانداردهای چه برای حفاظت از حقوق افراد وامنیت جامعه: بعد اخالقی مرتبط اما مستقل را افزایش میدهد. اینکه

 شود؟می تقاضا  سیستم کیفیت داده و

فن آوری ها و سیستم های اطالعات به نوعی با قدرتی که  هزینه های اجتماعی منفی معرفی :زندگی کیفیت(5

این پیامدهای منفی میتوانند بشدت برای افراد، جوامع و نهادهاس سیاسی مضر  .فناوری به وجود آورده همسو شده اند

ند عناصر باشند. کامپیوتر و فناوری اطالعات با وجود منافعی که برای ما به ارمغان آورده اند به طور بالقوه میتوان

 در باید ارزشهایی چه کیفیت زندگی به این نکته توجه میکند که: ارزشمند فرهنگ و جامعه ی ما را نابود کنند.

 و ها ارزش کدام ؟کند محافظت ها نقض اینازمارا باید نهاد کدام ؟محفوظ بماند جامعه بر مبتنی دانش و اتاطالع

 (Laudon and Traver, 2011)   می شود؟ پشتیبانی جدید اطالعاتتکنولوژی  توسط فرهنگی های شیوه
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 :یافته های تحقیق .8

 با خبرگانو مصاحبه عمقی  کتابخانه ایبه منظور اکتشاف مولفه های اخالقی از روش مطالعات در این تحقیق 

 به شرح زیر میباشد:  اطالعات عصر اخالقی بعد ۱ در شده کشف اخالقی های مولفه. استفاده شده است

 

 بعد اول:حقوق اطالعات و تعهدات

گاهی اوقات قوانین مبهم هستند و افراد نمی توانند در چالشهای اخالقی که به صورت ( قوانین و مقررات: 1

روزمره با آنها درگیر هستند، از این قوانین استفاده کنند. خیلی وقت ها مردم فکر می کنند چون کارشان مشکل 

 (Naude, 2004اما قانونی بودن و اخالقی بودن ضرورتا با هم معنای یکسانی ندارند. ) قانونی ندارد، پس اخالقی است.

منظور از قوانین و مقررات سازمانی، آن دسته قوانین و مقرراتی است که در هر مؤسسه،اداره، : قوانین سازمانی (2

وسازمان، گذشته از رعایت قوانین و  شود. کارمندان هر اداره تشکیالت و سازمانی براساس اهداف ویژهء آنها تنظیم می

سازمان و اداره نیز مسؤول بوده، موظف به رعایت آنها و عدم  مقررات کلّی دولت اسالمی، در برابر مقررات ویژهء آن

 .تخلف از آنها هستند

ها و اقدامات  بسیاری از مردم از تشریح وظایف و موارد قانونی و دستورالعمل: ( شفاف سازی اطالعات3

کننده  تواند کمک ها می به مردم از طریق رسانه سازی رسانی و شفاف ین اطالعهای اجرایی اطالعی ندارند و بنابرا گاهدست

 .باشد

 

 بعد دوم:حقوق مالکیت معنوی

عضوی  هرچه که فرد به عنوان و عادات ،اخالقیات ،قوانین ،هنرها ،باورها ،ها دانش از پیچیده مجموعه:فرهنگ(1

  (.tylor, 1974)گیرد فرامی خویش ی از جامعه جامعه از

ارزش شیوه ای از بودن یا عمل است که یک شخص یا جمع به عنوان آرمان می شناسد و افراد یا  :ارزش ها (2

 (1831روشه، ). بدان نسبت داده می شوند، مطلوب و متشخص می سازدرفتارهایی را که 

حترام و حمایت قانونی از هر صاحب فکری که ابداع و نوآوری دارد، نیازمند قوانینی است و در ا:حمایت دولت (3

های گوناگون در حال بررسی و ویرایش دقیق الیحه قانون  این راستا در کمیسیون لوایح دولت با همکاری وزارتخانه

 است. و معنویجامع مالکیت فکری 

 

 بعد سوم:پاسخگویی و کنترل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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در روانشناسی شخصیت، مرکز کنترل به میزانی که افراد براین باورند که چقدر میتوانند حوادثی  کنترل:مرکز  (1

که بر زندگی آنها تاثیر میگذارد را کنترل کنند، اشاره دارد.در مرکز کنترل درونی شخص معتقد است که میتواند 

باورند که زندگی شان تحت کنترل عوامل محیطی  زندگی خود را کنترل کند و افراد دارای مرکز کنترل بیرونی براین

افرادی که مرکز کنترل درونی دارند، بیشتر به برهان اخالقی  .(Rotter, 1966) قابل کنترل، شانس، سرنوشت استغیر

 پایبندند.

عقل حکم میکند انسان در فضای مجازی احتیاط الزم را بجا آورده و دراین صورت به نوعی : احتیاط عاقالنه (2

 میتوان گفت خود فرد نقشی کنترل کننده خواهد داشت. 

سازمان های ناظر، وظیفه برقراری ثبات از طریق تدوین قوانین، مقررات و : نهادها و سازمان های ناظر (3

 .را دارند وضعیت بوسیله ابزارهایی مانند برنامه ریزی و سیاست گذاریاستاندارهای الزم و هموارسازی 

 

 بعد چهارم:کیفیت سیستم

گره گشای  فرایندهایی ها و ها، ماده شگردها وبه کاربردن ابزارها، دستگاه :( نوع تکنولوژی مورد استفاده1

 .و از مهندسی دیرینه تر است دانش های انسان است. فناوری فعالیتی انسانی است و از همین رو، از دشواری

کیفیت داده ها چند وجهی است و شامل مدیریت داده، مدلسازی و آنالیز، تضمین  :( کیفیت داده های ورودی2

و کنترل کیفیت، ذخیره سازی و ارایه می باشد. کیفیت داده وابسته به کاربری است اما نمی تواند از استفاده کننده 

داده ها هیچگونه کمیت یا ارزش واقعی وجود ندارد بلکه تنها پتانسیلی از ارزشها وجود دارند  جدا باشد. چون در بانک

 .که توسط کاربر برای مقاصد مناسب استفاده شود

مناسب نبودن نرم افزار باعث سرخوردگی و سر درگمی کاربران، اتالف زمان، از  :( نرم افزارهای مورد استفاده3

ف منابع خواهد بود که منجر به کاهش کارآیی سازمان خواهد گردید. از طرفی جایگزینی دست رفتن موقعیتها و اتال

نرم افزار تابع شرایط و ضوابط زمانی خاص بوده، امری پر هزینه خواهد بود و مخاطرات خاص خود را به دنبال خواهد 

 .داشت

ها می باشد که عموما از رایانه های سخت افزار شامل تجهزات ورود، پردازش و ذخیره سازی داده : ( سخت افزار4

تجهیزات شبکه و ارتباطات، رسانه های بایگانی اطالعات و سایر تجهیزات رایانه ای ،سرویس گیرنده،سرویس دهنده

تشکیل می شوند. عملکرد یک نرم افزار وابسته به سخت افزار خواهد بود و چنانچه سخت افزار یک مجموعه از کارآیی 

 .شد میتواند به اتالف زمان و پایین آمدن بهره وری و کارآیی منجر شودالزم برخوردار نبا

 

 بعد پنجم:کیفیت زندگی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
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قش اصالت و کرامت خانواده در ترقّى و پیشرفت انسان، بر کسى پوشیده نیست، همچنان ن :(اصالت خانوادگی1

 .باشد سعادت انسان، نیز، قابل انکار نمىها، در رشد و  بندوبارى که نقش سالمت خانواده و دور بودن از گناه، و بى

آموزش و پرورش، بیش از هر زمان دیگری به عنوان رکن اصلی توسعه اجتماعی،  هامروز: (آموزش و پرورش2

 و نقشی اساسی در اشاعه اخالق دارد. شود فرهنگی و اقتصادی جامعه قلمداد می

هرچه که فرد به عنوان عضوی  و عادات ،اخالقیات ،قوانین ،هنرها ،باورها ،ها دانش از پیچیده مجموعه(فرهنگ:3

   (.tylor, 1974)گیرد فرامی خویش ی از جامعه جامعه از

حاکم بر هر  فرهنگ که است های اجتماعی ای اجتماعی و اندیشهه شامل رفتارها، نقش جنسیت: (جنسیت4

در مورد هر دو جنس در  افکار قالبی های جنسیتی نقش درارتباط با گذارد. می مرد و زن دو جنس ٔ  جامعه به عهده

، نرسیسیانس). کند انتظارات را از هر دو جنس طرح ریخته و تعیین می ٔ  شود که دامنه جامعه مشاهده می

5831) 
 .یالت مذهبی یکی از تنظیم کننده های اخالقی مهم مردمی هستندتما :ب(دین/مذه5

 

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری:.9

اینترنت و سامانه های همراه به نحو آشکار به زیر ساختهای تکنولوژیکی کامپیوترهای شبکه ای اشاره دارد که 

مجازی، مکان های مجازی به شمار می روند ارتباطات دیجیتالی را در سطح دنیا ممکن می سازند. در عین حال فضای 

که در آنها افراد با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و این ارتباط توسط فناوری های اینترنتی ممکن شده است. فضای 

مجازی نه تنها زیرساخت ابزاری ارتباطات دیجیتالی است که اقیانوس اطالعاتی است که انسان ها در آن زیرساخت ها 

کرده و توسعه می دهند. لذا امروزه افراد عالوه بر تعامالت اجتماعی، بسیاری از نیازهای زندگی شخصی و را کنترل 

 کاری خود را در فضای مجازی برآورده میکنند.

در فضای مجازی، فناوری های کامپیوتری شبکه ای، فرایند های ساختار فرهنگی را شکل می دهند )یا مانع می 

کنند( و شکل گیری این فرایند را تسهیل می بخشند. در حوزه تعامل انسان و رایانه، دیگر زمان گردند، یا بلوکه می 

کافی و مقتضی برای تمرکز بر تعامل میان ماشین و انسان وجود ندارد. هر کوششی در راستای بررسی ارتباطات انسانی 

  که فناوریهای کامپیوتری مسبب آن بوده اند. شبکه ای باید تعامل انسانی را با فرهنگ های فضای مجازی در نظر گیرد

با وجود اینکه اینترنت نقش موثری در ارتباطات، ایجاد راه هایی برای آشنایی با فرهنگ های دیگر و تسریع در 

فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و غیره داشته باشد، می تواند به تنهایی فرهنگ های با قدمت چندین و چند ساله را در 

  .ان هرچند طوالنی از طریق رخنه در ریشه آنها تخریب کندمدت زم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
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در این صورت می توان نتیجه گرفت که اگر کاربران برای جلوگیری از غرق شدن خود دراین راه، اخالقی مناسب با 

سته برداشت از فرهنگ خود در نظر داشته باشند و با آن چارچوب وارد فضای اینترنت شوند؛ راه بر این تاثیر مخرب ب

در نهایت ما چه بخاهیم چه نخاهیم این فضا به وجود آمده و روز به روز در حال گسترش میباشد و به  .خواهد شد

نوعی بخش عظیمی از زندگی شخصی کاری و حتی اجتماعی ما را فرا گرفته است. پس چه بهتر که روی این مقوله ها 

 می در فضای سایبر گسترش یابد.بیشتر کار کنیم تا فرهنگ، اخالق و کرامت انسانی و اسال

لذا با توجه به اهمیت اخالق در فضای مجازی، این مقاله درصدد کشف مهمترین مولفه های اخالقی بوده است. 

که در آن رابطه مسائل اخالقی، اجتماعی و سیاسی در یک جامعه اطالعاتی در قالب  "الودن"برای این منظور از مدل 

نفر از  11ت پرداخته شده، استفاده شده است. سپس یافته های تحقیق از مصاحبه با پنج بعد اخالقی عصر اطالعا

 خبرگان فرهنگ و فضای مجازی کشور در خصوص مولفه های موجود در ابعاد مدل فوق ارائه شده است. 

و شورای عالی فضای  ICTبر همین اساس پیشنهاد می شود مولفه های زیر توسط مسئولین ذیربط در وزارت 

 جازی کشور، در سند راهبردی اخالق فناوری اطالعات و ارتباطات ایران مورد توجه قرار گیرد:م

 شفاف 8( قوانین سازمانی2( قوانین و مقررات 1حقوق اطالعات و تعهدات شامل مولفه های  -بعد اول )

 سازی اطالعات

 مایت دولت ( ح8( ارزش ها 2( فرهنگ: 1حقوق مالکیت معنوی: شامل مولفه های  -بعد دوم 

 نهادها و سازمان 8( احتیاط عاقالنه 2( مرکز کنترل 1پاسخگویی و کنترل: شامل مولفه های  -بعد سوم )

 های ناظر

 کیفیت داده های 2 ( نوع تکنولوژی مورد استفاده1کیفیت سیستم: شامل مولفه های  -بعد چهارم )

 ( سخت افزار1( نرم افزارهای مورد استفاده: 8ورودی: 

 دین و ۱( جنسیت 1( فرهنگ: 8(آموزش و پرورش: 2 (اصالت خانوادگی:1کیفیت زندگی:  -مبعد پنج )

 مذهب.
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