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سیســتمهای اطالعاتــی در نقطـهی تالقــی انســان ،ســازمان و فنــاوری قــرار دارنــد .از ایــن جهــت مؤلفههــای اخالقــی و فرهنگــی نقــش بســزا

اخالقــی تشکیلشــده اســت و شــمای کاملــی از الزامــات اخالقــی در توســعهی سیســتمهای اطالعاتــی ارائــه میکنــد .همچنیــن بــرای توســعهی ایــن
مــدل از روششناســی مفهومــی بــرای درک صحیــح ضــرورت توجــه بــه اخــاق در سیســتمهای اطالعاتــی بهرهگیریشــده اســت .در نهایــت فراینــد
خریــد اینترنتــی بــا ایــن چارچــوب مقایسهشــده و مــوارد نقــض اخــاق حرفـهای اســتخراج شــده اســت.

واژگان کلیدی:

اخالق حرفهای ،اخالق فناوری اطالعات ،سیستم اطالعاتی

 .1مقدمه

اخــاق فنــاوری اطالعــات یکــی از گرایشهــای کاربــردی
اخــاق اســت و اهمیــت روزافــزون آن مدیــون افزایش ضریب
نفــوذ فنــاوری اطالعــات اســت .اخــاق فنــاوری اطالعــات

اخالقــی در سیســتمهای اطالعاتــی میپــردازد.

سیســتمهای اطالعاتــی در نقطـهی تالقــی انســان ،ســازمان

و فنــاوری قــرار دارنــد و از ایــن جهــت تحــت تأثیــر
مؤلفههــای اخالقــی و فرهنگــی نیــز هســتند.

در ایــن مقالــه ،پــس از بیــان اصــول عمومی اخالق و بررســی

مفاهیــم اخــاق و اخــاق فنــاوری اطالعــات ،چالشهــای

اخالقــی ایجادشــده و مــورد توجــه در سیســتمهای
اطالعاتــی مطــرح خواهنــد شــد .همچنیــن مدلــی بــرای
اصــول اخــاق حرف ـهای کــه از منظــر اســامی نیــز مــورد

تأکیــد قــرار گرفتهانــد بــرای مواجهــه بــا سیســتمهای
اطالعاتــی ارائــه خواهــد شــد.

 2اصول عمومی اخالق

در حــوزهی اخــاق ،تعاریــف ،اصــول و گزارههــای بســیاری
مطرحشــده اســت .در ایــن بخــش پنــج اصــل عمومــی در

حــوزه اخــاق کــه مــورد قبــول و اجمــاع نظــر متخصصــان
* نویسنده مسئول  -عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبایی

** دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه عالمه طباطبایی

اســت بیــان شــدهاند [.]1

اصل اول :قانون طالیی

1

در انجــام هــر کاری ،بــا دیگــران بهگونـهای رفتــار کنیــد کــه

25

دوســت داریــد آنگونــه بــا شــما رفتــار کننــد .ایــن اصــل
کــه اکنــون در کتــب خارجــی در شــکلهای مختلــف ذکــر

میشــود ،در آموزههــای دینــی اســام بارهــا مــورد تأکیــد
قرارگرفتــه اســت.

اصل دوم :امر مطلق

2

اصــل دوم برگرفتــه از امــر مطلــق ایمونوئــل کانــت اســت.
3

ایــن اصــل بیــان میکنــد کــه اگــر اتخــاذ اقــدام یــا انجــام
عملــی بــرای فــردی مناســب نیســت ،پــس آن اقــدام یــا

عمــل بــرای هیچکــس مناســب نیســت.
اصل سوم : :سطح لرزان

4

اگــر اقدامــی میتوانــد بارهــا و بارهــا بــدون تبعــات منفــی
تکــرار شــود ،پــس مشــکلی نــدارد .امــا اگــر اقــدام تکــراری

منجــر بــه تبعــات فاجعهبــار شــود ،پــس آن اقــدام حتــی

یکبــار هــم نبایــد انجــام شــود.

اگــر شــما ســرخوردن روی ســطح شــیبداری را آغــاز کنیــد،

ممکــن اســت نتوانیــد بــه موقــع و قبــل از دیرشــدن خــود را
متوقف ســازید.

1. The Golden Rule
2. The Categorical Imperative
3. Immanuel Kant’s-(1724-1804)- A German philosopher
4. The Slippery Slope Rule

ارائه مدل استاندارد اخالق حرفهای در سیستمهای اطالعاتی

موضــوع بیــن رشــتهای اســت کــه بــه مفهومپــردازی اصــول
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سیســتم اطالعاتــی ،مــدل اســتانداردی بــرای اخــاق حرف ـهای در سیســتمهای اطالعاتــی ارائهشــده اســت .ایــن مــدل از  6بعــد اصلــی و  14مؤلفــه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و غیرقابــل انــکاری در طراحــی ،توســعه ،پیادهســازی و بهرهبــرداری آنهــا دارنــد .در ایــن مقالــه ،پــس از تبییــن نقــش اخــاق و ابعــاد آن در یــک

اصل چهارم :مطلوبیت حداکثری

5

بهتریــن اقــدام ،اقدامــی اســت کــه بهترینهــا را بــرای
بیشــترین افــراد تأمیــن نمایــد .فــرض ایــن اصــل آن اســت

کــه امــکان رتبهبنــدی اقدامــات مختلــف وجــود دارنــد.

نســخه دیگــری از ایــن اصــل میتوانــد بهصــورت زیــر بیــان

شــود :بهتریــن اقــدام ،اقدامــی اســت کــه منجــر بــه کمترین

ارائه مدل استاندارد اخالق حرفهای در سیستمهای اطالعاتی

ضــرر شــده یــا کمتریــن هزینه را داشــته باشــد.
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بهعنــوان مثــال ایــن اصــل میتوانــد بــه ایــن ســؤال پاســخ

دهــد کــه ســاخت فــرودگاه بایــد در مرکــز شــهر انجام شــود
یــا در حومــه شــهر.

اصل پنجم :غیر مجانی بودن

6

هــر شــیء (ملمــوس یــا ناملمــوس) مالکــی دارد .اگــر قصــد

اســتفاده از آن را داریــد ،بایــد هزینــه آن را بــه مالــک

پرداخــت کنیــد .بهعبــارت دیگــر :نهــار مجانــی وجــود

نــدارد ،بایــد پولــش را بپــردازی.
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پاســخ “اشــتباه” و “درســت” واضــح و شــفاف وجــود نــدارد.
 -به مطالعه و توسعه استانداردهای اخالقی میپردازد.

 -احساســات ،قوانیــن و نرمهــای هنجــاری و اجتماعــی را

تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.

 -مطالعـهی مســتمر اعتقــادات اخالقــی و عمــل مبتنــی بــر

اخــاق اســت.

 2-3مفهوم اخالق فناوری اطالعات

 -تعييــن و تحليــل آثــار ناشــي از فنــاوري اطالعــات بــر

ارزشهــاي انســاني و اجتماعــي ماننــد ســامت ،ثــروت،
اشــتغال ،فرصتهــا ،آزادي ،دموكراســي ،دانــش ،حريــم

خصوصــي ،امنيــت ،رضايــت نفــس و ماننــد اينهــا یــا

بهطــور خالصــه ارزشگــذاري بــر روي افعــال و آثــار بشــر
در زمينــه فنــاوري اطالعــات (تعریــف بینــام از اخــاق
رایانــه) []2

 -تحلیــل ماهیــت و اثــرات اجتماعــی فنــاوری رایانــه و

 3ادبيات ،ضرورت و اهداف تحقيق

تعامــات متناظــر و توجیــه خطمشــیها بــرای اســتفاده

مقولــهی اخــاق و فلســفه آن از ســالهای پیــش موضــوع

ش اقدامــات بشــری کــه تحــت تأثیــر فنــاوری رایانــه قــرار
ارز 

 1-3مفهوم اخالق

مــورد بحــث عالمــان دینــی ،عارفــان و فیلســوفان بــوده

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

توجــه داشــت کــه در فراینــد تصمیمگیــری اخالقــی اغلــب

اســت .تعاریــف مختلفــی از اخــاق ارائهشــده کــه در ایــن

بخــش بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــده اســت[2و3و4و 5و.]6
علم اخالق:7

 شــاخهای از فلســفه اســت کــه بــا اصــول اخالقــی ســر وکار دارد و رفتــار انســان را کنتــرل کــرده یــا تحــت تأثیــر

قــرار میدهــد.

 -راهنمایــی بــرای رفتــار انســان در موقعیتهــای پیچیــده

اســت کــه ســطح مطلــوب (اولویـتدار) کارکردهــای اخالقــی
وی را تحتالشــعاع قــرار میدهــد.
 -عمدتــاً دربــاره ایــن اســت کــه اگــر بــه دنبــال درســت

عملکــردن هســتیم ،چگونــه بایــد بــا مــردم رفتــار کنیــم و

انســانها بایــد چگونــه عمــل کننــد.

 -حوزه مطالعاتی مرتبط با ارزشهای بشری است.

 -مرتبــط بــا تمایــز بیــن رفتــار (عمــل) خــوب یــا بــد در

یــک موقعیــت مشــخص اســت.

 -شــامل اســتانداردها ،ارزشهــا ،ســیرتها ،اصــول و غیــره

اســت کــه مبنایــی بــرای تصمیــم و اقــدام هســتند .بایــد

اخالقــی از ایــن فنــاوری بهعبــارت دیگــر مطالعــه و تحلیــل

میگیــرد (اولیــن اســتفادهکننده از اصطــاح اخــاق رایانــه

]7[ ) James H. Moore

از آنجــا کــه سیســتمهای اطالعاتــی مفهــوم کاملتــری از
فنــاوری اطالعــات را القــا میکنــد و از یــک جنبــه فنــاوری

اطالعــات ،بخشــی از سیســتم اطالعاتــی اســت؛ لــذا در

ایــن مقالــه بــر کاربــرد اخــاق در سیســتمهای اطالعاتــی
تأکیدشــده اســت کــه مفهومــی نزدیــک و تقریبـاً یکســان بــا
اصطالحــات متداولــی از قبیــل اخــاق در فنــاوری اطالعــات،

اخــاق در اینترنــت ،اخــاق در فضــای مجــازی ،اخــاق
رایانــه و غیــره دارد.

 3-3ضرورت تحقیق

دوراهیهــای اخالقــی 8در سیســتمهای اطالعاتــی :هــر

فنــاوری جدیــد بههمــراه مزایــا و تبعــات مثبتــی کــه

بــرای جامعــه بههمــراه دارد ،میتوانــد منشــأ آســیبها
و پیامدهــای منفــی نیــز باشــد .یکــی از پیامدهــای
سیســتمهای اطالعاتــی ایجــاد چالشهــا و دوراهیهــای

اخالقــی هســتند کــه پاســخ بــه آنهــا شــفاف نیســت و تابــع
عوامــل متعــددی اســت .بهعنــوان مثــال آیــا قابــل قبــول
5. The Utilitarian Rule
6. No Free Lunch
7. Ethics
8. Ethical Dilemmas

اســت کــه نرمافــزاری را بخریــد و [:]1

چــاپ ( ،)copyrightعالئــم تجــاری ،اســرار تجــاری و حــق

 -آنرا برای استفاده شخصی به دوستتان بدهید؟

کپیکــردن نرمافــزار بزرگتریــن دغدغــه توســعهدهندگان

 -آنرا دو بار نصب کنید؟

 100 -نسخه از آن کپی کنید و خودتان بفروشید؟

ثبــت اختــراع ( )patentsمــورد حمایــت قــرار میگیــرد.

اســت.

 -آنرا در وبســایت خــود قــرار دهیــد تــا دیگــران بتواننــد

 IPRاز خــود ایدههــا محافظــت نمیکنــد بلکــه تــاش

 -آنرا در وبسایت خود قرار داده و به دیگران بفروشید؟

کنــد [.]7

دانلــود کننــد؟

میکنــد خروجــی و روش بــروز و ظهــور آنهــا را محافظــت

پاســخ صحیــح چیســت؟ از یــک طــرف نرمافــزار

 2-4پاسخگویی

اخالقــی میتــوان بــه نیازمنــدان نرمافــزار آن را هدیــه

پاســخگویی ،تأییــد مســئولیتپذیری فــرد یــا ســازمان در

نیــز بــر ایــن عقیــده هســتند؟

چــه بهصــورت آگاهانــه و چــه ناآگاهانــه اســت.

برابــر پیامدهــای تصمیمــات و اقدامــات خــود روی دیگــران

ایــن قبیــل چالشهــا سببشــده اســت تــا موضــوع اخــاق

پاســخگویی در حقیقــت ،بــا ارزشبــودن کار بــا کیفیــت را

کتــب و مقــاالت و ســمینارهای متعــدد شــود؛ لــذا در ایــن

میکنــد و مبنایــی بــرای جریمــه یــا جبــران خســارتها

در سیســتمهای اطالعاتــی اهمیــت ویــژهای یافتــه و موضــوع

نشــان میدهــد ،افــراد را بهدقــت در انجــام کارهــا تشــویق

مقالــه بــه جنبههــای اخــاق در سیســتمهای اطالعاتــی

فراهــم میکنــد.

اســتاندارد در ایــن حــوزه ارائــه شــود.

جامعــه مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد و احتمــال بــروز

توجهشــده و تالششــده اســت تــا چارچوبــی بــرای اخــاق

 4-3اهداف و روش تحقیق

هــدف اصلــی ایــن مقالــه ،ایجــاد پیونــد بیــن دو مقولــه

از آنجــا کــه سیســتمهای اطالعاتــی بهطــور گســترده در
فاجعــه ناشــی از کار بیکیفیــت همــواره وجود دارد ،مســئول

تبییــن مفهــوم اخــاق و اصــول عمومــی و پذیرفتهشــده

تبعــات ناشــی از اســتفاده از محصــول خــود را نمیپذیرنــد

ابعــاد آن و نگاهــی بــه اخــاق اســامی و نظریــات اســامی

 3-4حریم خصوصی

در حــوزه اخــاق سیســتمهای اطالعاتــی از جملــه اهــداف
فرعــی ایــن مقالــه اســت.

خرابــی رایانــه نقــض میشــود و توســعهدهندگان نرمافــزار،
[ 1و.]7

11

 ، Privacyحــق افــراد بــرای تنهابــودن و خلوتگزیــدن
و دیــده و شــنیده نشــدن توســط دیگــران اســت .حریــم

لــذا بــا انجــام مطالعــات کتابخانــهای و بررســی ابعــاد

خصوصــی در حــوزه اطالعــات (یــا داده) بــه ایــن معنــی

حرفــهای در سیســتمهای اطالعاتــی ارائهشــده اســت.

کننــد کــه در چــه زمانــی و چــه میزانــی از اطالعــات مرتبــط

مطرحشــده و جمعبنــدی آنهــا ،چارچوبــی بــرای اخــاق

 4ابعاد اخالقی سیستمهای اطالعاتی

ابعــاد مهــم اخالقــی مطــرح در سیســتمهای اطالعاتــی
عبارتنــد از:

 1-4حقوق مالکیت فکری

9

مالکیــت فکــری ،دارایــی ناملمــوس ایجــاد شــده توســط

اشــخاص یــا سازمانهاســت .در کشــورهای مختلــف،
مالکیــت فکــری تحــت قوانیــن مرتبــط بــا حــق تالیــف و

اســت کــه افــراد ،گروههــا و ســازمانها حــق دارنــد تعییــن
بــا خودشــان در اختیــار دیگــران قــرار گیــرد [3و4و.]7

گســتره حریــم خصوصــی از کشــوری بــه کشــور دیگــر و

از وضعیتــی بــه وضعیــت دیگــر متفــاوت اســت .بهعنــوان
مثــال قوانیــن حریــم خصوصــی بعــد از حادثــه  11ســپتامبر
در آمریــکا تغییــر کــرد.

ابعاد مطرح در حریم خصوصی عبارتند از:

 خلــوت و تنهايــي :دفــاع از ارزش حــق امــكان وجــود خلوت9. Intellectual property rights
10. Accountability
11. privacy

ارائه مدل استاندارد اخالق حرفهای در سیستمهای اطالعاتی

اخــاق حرفــهای و سیســتمهای اطالعاتــی و تشــریح

آن ،تعریــف اخــاق در سیســتمهای اطالعاتــی و معرفــی

27

هــر تصمیــم و اقدامــی بایــد مشــخص شــود.

در برخــی مــوارد ،پاسـخگویی اپراتورهــا از طریــق ارجــاع بــه

ارتبــاط بیــن آنهاســت.
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ارائه مدل استاندارد اخالق حرفهای در سیستمهای اطالعاتی

و تنهايــي بــراي كاربــران .بهعبــارت ديگــر راهحلهــاي

 5-4مالکیت اطالعات

را فراهــم كننــد.

بــرای اســتفاده از آن بایــد هزینــه آن را پرداخــت کــرد .بســتر

فنــاوري اطالعــات بايــد امــکان داشــتن خلــوت و تنهايــي

تولیــد اطالعــات مســتلزم صــرف زمــان و هزینــه اســت و

 -محرمانگــي و راز :دفــاع از ارزش محرمانگــي دادههــاي

ایجادشــده در اثــر افزایــش ضریــب نفــوذ سیســتمهای

کاربــران را در دســترس افــراد غیرمجــاز قــرار دهنــد.

اخالقــی بدیهــی بهراحتــی فراهمشــده و آگاهانــه یــا

كاربــران .راهحلهــاي فنــاوري اطالعــات ،نبایــد دادههــای

اطالعاتــی ،سببشــده اســت کــه امــکان نقــض ایــن اصــل

 -گمنامــي و ناشناســي :دفــاع از ارزش عدمرديابــی.

ناخــودآگاه اصــل مالکیــت اطالعــات نادیــده گرفتــه شــود.

راهحلهــای فنــاوری اطالعــات بایــد امــکان فعالیــت

ایــن مســأله در کپیکــردن از دســتاوردهای پژوهشــی

 -دوســتي و صميميــت :حــق ايجــاد ارتبــاط دوســتي و

از تحلیلهــای دادهکاوی و آمــاری دیگــران قابــل مشــاهده

کاربــران بــدون دغدغــه افشــای نــام آنهــا را فراهــم کننــد.

ســایرین بــدون ارجــاع بــه مرجــع اصلــی تــا بهرهبــرداری

صميميــت .راهحلهــای فنــاوری اطالعــات بایــد حــق کاربــر

اســت .بــا ظهــور فناوریهــای جدیــدی ماننــد رایانــش

تجســس و پیگیــری قــرار گیــرد ،را بــه رســمیت بشناســد.

کاربــران تبدیلشــده اســت[2و.]7

بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط دوســتی ســالم ،بــدون اینکــه مورد

ابــری ،مالکیــت اطالعــات بــه یکــی از دغدغههــای اساســی

 -پرهیــز از مداخلــه :دفــاع از حــق آزادی و عدمتجســس

 6-4امنیت

مــورد تجســس و وارســی قــرار دهــد.

محرمانگــي :عدمافشــای اطالعــات کاربــران .راهحلهــای

بیمــورد .راهحلهــای فنــاوری اطالعــات ،نبایــد کاربــران را
در ذهــن بســیاری از خواننــدگان ،دالیــل بســیار قابــل قبولی

فنــاوری اطالعــات بایــد يــك بســتر بــدون امــکان نفــوذ

وجــود دارد کــه شــاید ناشــی از تکــرار ایــن دالیــل بــرای

اطالعــات کاربــران وجــود نداشــته باشــد.

قواعــد اخالقــی هــر کشــور باشــد [.]7

راهحلهــای فنــاوری اطالعــات بایــد بهگونــهای طراحــی

سه اصل در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد:

و گيرنــده وجــود نداشــته باشــد.

ب)هیچکــس حــق نــدارد چیــزی بگویــد کــه بــه دیگــران

خــود در هــر زمــان .راهحلهــای فنــاوری اطالعــات بایــد

پ) هر کس حق دارد آنچه را نمیخواهد نشنود.

فراهــم کننــد.

توجیــه تجــاوز بــه حریــم خصوصــی افــراد و شــاید ناشــی از
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ابعاد اخالقی مطرح در امنیت عبارتند از [:]7

بــرای نقــض هــر یــک از ابعــاد مطــرح در حریــم خصوصــی
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 4-4آزادی بیان و پاالیش محتوی

12

الف) هرکس حق دارد هر چیزی بگوید؛
آســیب بزنــد؛

بيــن فرســتنده و گيرنــده ايجــاد نماینــد تــا امــکان افشــای
تمامیــت :عدمتغییــر و دســتکاری دادههــای کاربــران.

شــوند کــه امــکان دســتکاری و تغییــر دادههــا بين فرســتنده
دســترسپذیری :حــق دسترســی کاربــران بــه دادههــای

امــکان دسترســی کاربــر بــه دادههــای خــود را در هــر زمانــی

ســه اصــل ســاده فــوق منجــر بــه طــرح مباحــث پیچیــده

احــراز هويــت :اطمینــان از واقعیبــودن هویــت اعالمشــده

شــامل حــذف و ممانعــت از گــردش اطالعاتــي اســت

کار شناســایی هویــت واقعــی کاربــر و تشــخیص مــوارد جعل

بــه اعتقــادات ،باورهــا ،آیینهــا ،ارزشهــا و بهعبارتــی

انكارناپذيــري :عدمامــکان انــکار اقدامــات انجامشــده توســط

از طرفــی گيرنــده محتــواي الكترونيكــي ،بایــد اختيــار

طراحــی شــوند کــه کاربــر نتوانــد اقداماتــی کــه در ایــن

راهحلهــای فنــاوری اطالعــات بایــد بــه ایــن جنبــه توجــه

مجموعــه اصــول فــوق ،معمــوالً تحــت عنــوان قواعــد

آزادی بیــان و پاالیــش محتــوی میشــود .پاالیــش محتــوی

توســط کاربــر .راهحلهــای فنــاوری اطالعــات بایــد ســاز و

كــه بــه دیگــران آســیب میزنــد .ایــن آســیب میتوانــد

هویــت را فراهــم نماینــد.

جنبههــای ناملمــوس فــرد یــا جامعــه باشــد.

کاربــر .راهحلهــای فنــاوری اطالعــات بایــد بهگونــهای

دريافــت و يــا عدمدريافــت اطالعــات را داشــته باشــد؛ لــذا

بســتر انجــام داده را انــکار کنــد.

نماینــد [4و.]7

اخالقــی دربرگیرنــده قوانیــن ،اقدامــات و رفتارهــای مــورد
12. Freedom of speech and filtering
13. Ownership of information
14. Security

انتظــار تدویــن و بــه ذینفعــان ابــاغ میشــود .قواعــد

ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ

اخالقــی رفتــار قابــل قبــول در موقعیتهــای مختلــف را

تمایــل بــه عمومیبــودن آنهاســت کــه در برخــی مــوارد

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ

یــا خاتمــه همــکاری میشــود .محدودیــت ایــن قواعــد،

ﺳﯿﺴﺘﻢ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﻨﺎوري

ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮ

شــفاف میکنــد .نقــض قواعــد منجــر بــه تعلیــق عضویــت

اﻧﺴﺎن

مشکلســاز میشــوند .همچنیــن قواعــد کشــورهای

مختلــف بــرای یکدیگــر قابــل کاربــرد نیســت.

شکل  :3آرمانهای ابعاد مطرح در سیستمهای اطالعاتی

 5مدل پیشنهادی (چارچوب استاندارد اخالق
حرفهای در سیستمهای اطالعاتی)

اخــاق کاربــردی ماننــد اخــاق اجتماعــی ،سیاســی،

ایــده اصلــی توســعه مــدل ،ماهیــت تلفیقــی سیســتمهای

مســالمتآمیز و آرامشبخشــی در کنــار یکدیگــر داشــته

شــده اســت ،سیســتمهای اطالعاتــی در نقطــه تالقــی

میکنــد کــه ســازمان بــا وجــود محدودیتهــا و موانــع بــه

پیچیدگــی زیــادی برخــوردار هســتند .از منظــر مــورد بحــث

نیــز یــک نظــام پژوهشــی ممتــاز را بــهکار میگیرنــد.

انســان ،ســازمان و فنــاوری قــرار دارنــد؛ لــذا از میــزان

در ایــن تحقیــق ،میتــوان بــه مؤلفههــای ذکــر شــده در

چشـمانداز خــود نزدیــک شــود .پیشــروهای دنیــای فنــاوری

هرچنــد الیــه میانــی ارائهشــده در شــکل ( )4بــا نگــرش
و ذهنیــت محقــق نســبت بــه موضــوع تحقیــق تعیینشــده

اﻧﺴﺎن

اســت ،لیکــن تحقیقــات مشــابه و تجربیــات قبلــی نیز نشــان
میدهــد کــه ابزارهــای واســط الیــه میانــی ،نقــش مهمــی

ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ
اﻧﺴﺎن

شکل  :1ماهیت تلفیقی سیستم اطالعاتی
-

ارزشﻫﺎ

اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ

اﻋﺘﻘﺎدات

ﺑﺎورﻫﺎ

ﻧﮕﺮش

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ

اﻧﺴﺎن

ﺳﯿﺴﺘﻢ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن

ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻓﻨﺎوري

ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻨﺎوري
ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻓﻨﺎوري
-

شکل  :2مولفههای پیچیدگی از دیدگاه مورد بحث در مقاله

ﺳﯿﺴﺘﻢ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﻨﺎوري

شکل  :4مدل مفهومی اخالق در سیستمهای اطالعاتی

 2-5چارچوب پیشنهادی

وجــه مشــترک آنچــه بهعنــوان هــدف (ســعادت بشــر،

انســان بهطــور ذاتــی و فطــری بهدنبــال ســعادت و

ســازمان متعالــی ،فنــاوری برتــر) در ابعــاد سیســتمهای

نیــز بسترســازی بــرای ســعادت بشــری اســت .از طرفــی

اهــداف (اخــاق  ،فرهنــگ و پژوهــش) مطــرح شــد را

خوشــبختی اســت .از جملــه اهــداف ادیــان آســمانی

اطالعاتــی (انســان ،ســازمان و فنــاوری) و ابزارهــای تحقــق

ســازمانها نیــز بهدنبــال تعالــی هســتند و دســتیابی بــه

میتــوان اخــاق حرف ـهای نامیــد .اخالقحرف ـهای مجموعــه

فنــاوری اســت .تحقــق ایــن اهــداف کــه در شــکل ( )3نشــان

میکننــد .شــکل ( )5مدلــی را بــرای ابعــاد مختلــف اخــاق

فناوریهــای برتــر نیــز نقطــه آرمانــی توســعهدهندگان

اصولــی هســتند کــه رفتــار خــوب و بــد را از یکدیگــر تفکیک

دادهشــدهاند ،نیازمنــد ابزارهــای متعــددی اســت.

حرفــهای در سیســتمهای اطالعاتــی نشــان میدهــد.

ارائه مدل استاندارد اخالق حرفهای در سیستمهای اطالعاتی

ﻓﻨﺎوري

ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
-
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در تحقــق اهــداف الیــه ســوم دارنــد.

ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮ

شــکل ( )2اشــاره کــرد.

باشــند .فرهنــگ کاری منســجم و صحیــح ،بســتری فراهــم
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اطالعاتــی اســت .همانطــور کــه در شــکل ( )1نشــان داده

اقتصــادی ،اخــاق مهندســی و غیــره) میتواننــد زندگــی
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 1-5ر وششناسی توسعه چارچوب

انســانها بــا رعایــت اخــاق (اعــم از گرایشهــای مختلــف

ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ

ﺧﻠﻮت و
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮي

اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻋﺪم اﻧﮑﺎر

ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ و
ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ

دوﺳﺘﯽ و
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ

ﭘﺮﻫﯿﺰ از
ﻣﺪاﺧﻠﻪ

ﺣﻖ ﺛﺒﺖ
اﺧﺘﺮاع

ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي
ﻋﻼﺋﻢ
ﺗﺠﺎري

ﺣﻖ ﺗﺎﻟﯿﻒ
و ﭼﺎپ

آزادي ﺑﯿﺎن

اﻣﻨﯿﺖ

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ
و راز

اﺳﺮار
ﺗﺠﺎري

ارائه مدل استاندارد اخالق حرفهای در سیستمهای اطالعاتی

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

شکل  :5چارچوب استاندارد پیشنهادی برای اخالق حرفهای در سیستمهای اطالعاتی

 3-5مطالعــه مــوردی چارچــوب در فراینــد خریــد

از بیــن مدلهــای مختلــف انتخــاب کــرده ،بــا اســتفاده از

در ایــن بخــش مقالــه ،مــوارد نقــض اخــاق حرفـهای مطابــق

زمــان انتخابــی ،در محــل موردنظــر خــود تحویــل میگیــرد.

اینترنتی

چارچــوب ارائــه شــده در فراینــد متــداول و پرکاربــرد خریــد

اینترنتــی تعیینشــده اســت .در ایــن مثــال ،کاربــر بــا

کارت اعتبــاری مبلــغ را پرداخــت کــرده و کاالی خــود را در

جــدول ( )1روندنمــای ایــن فراینــد و ابعــاد اخالقــی مترتــب

بــر آن را نشــان میدهــد.

واردشــدن بــه ســایت اینترنتــی کاالی موردنظــر خــود را

جدول :1روندنمای فرایند خرید اینترنتی و ابعاد اخالقی مطرح در آن
ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺷﺮح روﯾﺪاد
دﺳﺘﺮﺳﯽ وبﺳﺮور ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
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 .1ورود ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ IP ،و ﻏﯿﺮه
 .2ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﻧﺘﺨﺎب
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ،ﻧﺎم

ﮐﺎﻻ
 .3ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ

 .4ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
 .5درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل
ﮐﺎﻻ
 .6ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ
ﻣﺸﺘﺮي و ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺨﺼﯽ

ﻧﻘﺾ اﺧﻼق
• ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ
• اﻣﻨﯿﺖ
• ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ
• ﺧﻠﻮت و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
• ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
• ﻋﺪم اﻧﮑﺎرﭘﺬﯾﺮي
• اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺴﺎب

• ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
• ﻋﺪم اﻧﮑﺎرﭘﺬﯾﺮي
• اﻣﻨﯿﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻪ آدرس

• ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

• اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ

 6جمعبندي و نتيجهگيري

عدمتوجــه بــه اصــول اخــاق در توســعه و بهکارگیــری

سیســتمهای اطالعاتــی میتوانــد تبعــات جبرانناپذیــری

دربــر داشــته باشــد .اخــاق حرفــهای بســتر الزم بــرای

همزیســتی مســالمتآمیز بیــن انســان ،ســازمان و فنــاوری
را فراهــم کــرده و زمینهســاز تعالــی در هــر یــک از آنهــا

• ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ

اســت .در ایــن تحقیــق ،ضمــن بیــان مفاهیــم پایــه و ادبیــات

مطــرح در حــوزه اخــاق حرفــهای و اخــاق سیســتمهای
اطالعاتــی ،بــا اســتفاده از یــک مــدل مفهومــی ضــرورت

اهمیــت مضاعــف در سیســتمهای اخالقــی تبییــن
شــده و چارچــوب اســتانداردی بــرای اخــاق حرفــهای در

سیســتمهای اطالعاتــی بــا  6بعــد و  14مؤلفــه ارائهشــده

اســت.

چارچــوب پیشــنهادی بــه توســعهدهندگان یــک سیســتم
اطالعاتــی کمــک میکنــد تــا از ابتــدای مراحــل طراحــی
بــه اصــول اخالقــی ضــروری در سیســتم توجــه کــرده

و بــه بهرهبــرداران کمــک میکنــد تــا هنــگام تعریــف

پــروژه یــا تأمیــن یــک سیســتم اطالعاتــی ،بتواننــد اصــول
اخالقــی مــورد نیــاز خــود را در چارچــوب مناســبی تعریــف

و درخواســت نماینــد.
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