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دانشگاه فارابی
چکیده
رشد اینترنت توانایی ضبظ و ذخیره شمار زیادی از داده های شخصی افراد را با اتکا به سیستم های اطالعاتی پیشرفته بر تمام
جوانب زندگی مردم فراهم ساخته است و روز به روزبهره برداری غیر اخالقی از داده های شخصی و نفوذ به حریم خصوصی در
فناوری اطالعات در حال افزایش می باشد ،.این عامل تحت عنوان دزدی اطالعات و هویت افراد می باشد که اخالق فناوری
اطالعات را با چالش جدی مواجه کرده است. (George Reynolds, 2014, 23).
نتیجه گیری :بیش از  22درصد کاربران در معرض آسیب های اخالقی و ناهنجاری های فناوری اطالعات هستندو هویت مجازی
به امری رایج مبدل گشته است که مسبب ناهنجاری های اجتماعی فراوان شده است.
کلید واژه :اخالق ،فلسفه اخالق ،فناوری اطالعات

سرآغاز
در حوزه فناوری و به خصوص فناوری های نوین مثل فناوری اطالعات نیز میتوان اخالق و فناوری را دو بال تکامل محسوب
نمود .اگر فناوری اطالعات را بدون اخالق داشته باشیم ،تکامل برای بشر اتفاق نمی افتد ،برای اینکه این دو عامل به صورت دو
بال مسبب تکامل بشر شوند نیازمند به اگاهی از اثرات متقابل اخالق و فناوری اطالعات و شناخت صحیح و کامل از هر دو حوزه
می باشیم(سهرابی &خانلری ،5811 ،ص)2.
مکانی را در نظر آورید که عابران هیچ ردپایی از خود برجای نمی گذارند ،در آن جا می توان چیزی را بارها و بارها دزدید درحالی
که آن چیز هنوز در دست صاحب اصلیش است ،در آنجا تجارتی صورت می گیرد که تاکنون نامی از آن نشنیده اید و دراین
تجارت آنچه مبادله می شود اطالعات تاریخی محرمانه یا خصوصی شماست ،در آن جا بچه ها با این که درخانه نیستند ولی
احساس می کنند که نزد والدین خویش اند .در آن جا تمام امور فیزیکی همه عینیت خویش را از دست داده و تبدیل به اموری
الکترونیکی و ذهنی شده اند و خالصه جایی که همه کس به همان اندازه مجازی است )Barlow, 1991( .
رابطه اخالق با فناوری اطالعات
تحقق دگرگونیهای سازمانی با به کارگیری فناوری اطالعـات ،ممکـن اسـت بعضی افراد را برای انجام اعمال غیراخالقی و حتی
غیرقـانونی وسوسـه کنـد .ممکـن است سازمانها برای نظـارت بـر فعالیـتهـای کارمنـدان و مـشتریان خـود ،ناچـار بـه استفاده
از فنـاوری اطالعـات باشـند و در انجـام ایـن کـار ممکـن اسـت وارد حـریم خصوصی افراد شوند (.توربان و دیگران,5811 ,
ص)211 .
عواملی که نگرانی عموم را در مورد استفاده غیر اخالقی از فناوری اطالعات افزایش داده است:

* نویسنده مسئول :شایان عرفانیان مهرساز ؛ تلفن 22522222020 :؛ پست الکترونیکیinfo@shayanerfanian.ir :
1







بسیاری از کافرمایان امروزه جهت کنترل دارایی های سازمانی و افزایش ضریب بهره وری کارکنان اقدام به نظارت و
نفوذ به حریم خصوصی کارکنان از جمله ایمیل ها و دسترسی کامل بر کلیه سطوح از طریق فناوری اطالعات می
نمایند و اعتقاد دارند از این طریق میتوانند مدیریت کارآمد تری بر سازمان خود اعمال کنند.
میلیون ها نفر در سطح جهان کتاب ها ،مقاالت وفیلم های مورد عالقه خود را بدون پرداخت وجه و به صورت رایگان
دانلود میکنند و با این عمل که به عنوان نقض حقوق کپی رایت از آن یاد می شود ضرر های مالی گزافی را به صاحب
اثر تحمیل میکنند.
سازمان ها جهت کم کردن هزینه تبلیغات و افزایش بهره وری تبلیغاتی اقدام به جمع آوری غیر قانونی ایمیل اشخاص
میکنند و با ارسال متون و محتوای تبلیغاتی با ایمیل شخصی افراد ایجاد ناراحتی و مداخله در حریم خصوصی می
نمایند تابه اهداف تجاری خود دست یابند در حا لی که تنها باید تبلیغات را به اعضا خبرنامه و یا باشگاه مشتریان
شرکت خود که اعالم به تمایل دریافت ایمیل کرده اند نمایند.



هکر ها نیز امروزه بزرگترین چالش را در اخالق فناوری اطالعات ایجاد نموده و با نقض خلق گسترده ،تالش های
متعدد جهت نفوذ به حساب های تجاری و بانکی افراد و دزدی اینترنتی را اعمال می کنند (George

.

Reynolds, 2014, 24).
اگرنگاهی به منابع و شاخه های مختلف علوم انسانی به خصوص ازدهه  5212میالدی به بعد بیاندازیم مشخص می شود که
بحثی تحت عنوان فلسفه اخالق به طورفزاینده ای دراین متون ومنابع مد نظر قرار گرفته است (.خانی جزنی,5810,ص )588
بارزترین مصداق ظهور ناهنجاری اخالق فناوری اطالعات استفاده نادرست و مهار نشده کودکان از شبکه جهانی است( .پور
نقدی ،5811ص.).26
بهترین طریق درک روشن ماهیت اخالق فناوری به دست دادن نمونه هایی از موضوعات و مسائل مطرح در این حوزه باشد که
امروزه دست مایه رساله ها و برنامه های پژوهشی متنوع است.رعایت نکردن اخالق در فناوری باعث مسائلی از جمله موارد ذیل
می شود:
آلودگی اطالعات
انفجار و آلودگی اطالعات در فضای مجازی امروزه به تهدیدی در جامعه تبدیل شده که امنیت و سالمت افراد را هدف قرار داده
است.اطالعات به شیوه های گوناگون آلوده می شود که مهمترین آنها به قرار زیر است :
حذف این شیوه در ساختار سیاسی جامعه بیشتر رایج است و پیام های سیاسی ,بیش از سایر پیام ها آگاهانه انتخاب یا حذف
شوند.این نوع آلودگی به ویزه در سازمانهای سیاسی رواج بیشتری دارد.
وارونه سازی  ,در این شیوه  ,اطالعات را وارونه می کنند و اطالعات نادرست حایگزین می شود بدون اطالع مخاطب.
تاخیر ,که مهمول ترین عمل در به تاخیر انداختن ارسال پیام است.
روش ترکیب ,اطالعات صحیح و نادرست باهم عرضه می شوند که نمی توان از هم تمییز داده شوند( .نوروزی)5815 ,
هویت مجازی  :می تواند برای اهداف و مقاصد گوناگون به کار رود مانند:
باال بردن آزادی بیان
قابلیت تغییر ذهنیت و عقاید یک نفر در طول زندگی
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سخن و گفتگو از روی نفرت
تقلب و فریبکاری
فعالیتهای جنایی و بزهکاری (خسروی)5812 ,
استفاده غیر منصفانه از اینترنت و رعایت نکردن حق مولف  :اینترنت از بدو بزرگترین تهدید کننده حق مولف بوده است.اینترنت
لبریز از اطالعات که باید مشمول حق مولف شود( .اکبری)5810 ,
کارت های اعتباری و سو استفاده از آنها  :کاله برداری از کارتها ممکن است در شبکه های اینترنت اتفاق بیافتد و از طریق افشا
کردن جزییات کارت اعتباری در هنگام خرید( .باستانی ,5818 ,ص)44 .
قاچاق مواد مخدر از طریق سایبر  :از طریق پست الکترونیکی دسترسی افراد بهم آسان تر می شود و هر گونه قاچاقی از جمله
خرید و فروش و  ...راحت تر بین واسطه و مصرف کننده اتفاق می افتد و گسترش فعالیت قاچاقچیان در فضای مجازی بیشتر
است و حتی به سطح بین الملل نیز می توانن دست یابند( .باستانی ,5818 ,ص)18 .
نسل اول اینترنت بر اساس اعتماد متقابل ایجاد شده بود و کاربران آشکارا برای کـار بـا یکـدیگر بـه هـم اعتمـاد میکردند .با
گسترش وسیع اینترنت و بـه عـضویت درآمـدن افراد بیشتر با عالیق و اهداف مختلف در آن ،اعتمـاد متقابـل معنای خود را از
دسـت داد .درحـال حاضـر یکـی از مباحـث عمده در اینترنت توسعة مفهـوم نـوین اعتمـاد متقابـل اسـت( .سادوسکای &
دمپزی ,5814 ,ص.)84 .
رفتار اخالقـی در اینترنـت بـرای انجـام کـار حرفـه ای بسیار مهم است .الزم است که درسـت و نادرسـت را تشخیص
دهید( .توربان و دیگران ,5811 ,ص.)288 .
گاهی اوقات در مـورد ماهیـت اینترنـت گفتـه میشود که "اطالعات در آن تمایل به آزاد بودن دارند"( .سادوسکای & دمپزی,
 ,5814ص)84 .
این امر غیـرقابل ان کار است که فنـاوری اطالعات یکی از عوامل متعـددی اسـت کـه به طور مداوم سیستمهـای ارزش انـسانی
را بـه چـالش مـیکـشد و آنهـا را دوبـاره تعریـف میکند و با این وجود ،تـأثیر چـشمگیری بـر برخـی ارزشهـا کـه در جوامـع
مـدرن ،مهـم ارزیابی میشوند ،دارد .از جمله این ارزشها ،امنیت و حریم خصوصی ،حقآزادی بیـان و حفاظت در برابر محتوای
نامناسب و نیز احترام به دارایـیهـای معنـوی و اسـتفاده معقـول را میتوان نام برد( .توربان و دیگران ,5811 ,ص.)5212 .
در جهت توسعه جامعه برای حضور مؤثر در دنیای شبکهای ،تدوین و اجرای برنامههای الزم ،جهت توسعه استفاده از فناوری
اطالعات به وسیله سازمانها و شهروندان در زندگی روزمره و تشویق و حمایت از آن ،راهکارهایی در نظر گرفته شده است که
میتوان به:
تدوین راهنمای اخالقی کاربردهای فناوری و تولید و فرهنگسازی استفاده از توانمندیهای فناوری اطالعات با تولید و
پخش برنامههای صوتی و تصویری و کتبی اخالقی و تربیتی مرتبط با فضای سایبر( .جاللی ,5811 ,ص.)11 .
تدوین کتاب راهنمای اخالق بکارگیری فناوری اطالعات در محیط دیجیتالی متناسب با کارگاهها ،دستگاهها و سازمانهای
مختلف و برگزاری جلسات هدایت و تبلیغ در فرصتهای زمانی مناسب در این موضوع.
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تدوین کتاب راهنمای اخالق فضای سایبر برای استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه و محیطهای دانشگاهی و تعیین
ضوابط رفتاری و منشورهای اخالقی در این محیطها با هدف هدایت و تبلیغ دین ،اخالق ،و معنویت و آشنایی آنان با روشهای
تهاجم فرهنگی -امنیتی از طریق فضاهای رایانهای( .جاللی ,5811 ,ص.)10 .
ساماندهی و حمایت از شکلگیری شبکههای اجتماعی و توسعه بولتنهای الکترونیکی ،وبنوشتهای شخصی با هدف
حمایت از توسعه آزادیهای مشروع و ارزشهای اخالقی دیگر در چارچوب قانون( .جاللی ,5811 ,ص.)21 .
تولید و ساماندهی محتوای دینی -اخالقی با تکیه بر حمایت از طرحهای مرتبط با توسعه دین و اخالق در محیطهای
الکترونیکی و پشتیبانی از گروههای تخصصی ،پایگاهها و وبنویس هایی که در زمینه تقویت و توسعه جامعه با هویت اسالمی،
انقالبی و ملی فعالیت مینمایند( .جاللی ,5811 ,ص.)29 .
طبق بند (ح) ماده  42الیحه برنامه پنجم توسعه ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به ایجاد زیرساختهای الزم به منظـور
توسـعه شـبکه علمـی کشور اقدام میکند .دانشگاه ها ،حوزههای علمیه ،مؤسسههـای آموزشـی ،پژوهشـی و فنـاوری دولتـی
موظفنـد ضمن اتصال به شبکه مزبور ،محتوای علمی و امکانات نرمافزاری و سختافزاری خـود را بـا حفـظ مالکیـت معنوی با
رعایت استانداردهای الزم بر روی شبکه علمی قرار دهند( .ترکان & نیک خواه ,5812 ,ص.)82 .
تحقق دگرگونیهای سازمانی با به کارگیری فناوری اطالعـات ،ممکـن اسـت بعضی افراد را برای انجام اعمال غیراخالقی و حتی
غیرقـانونی وسوسـه کنـد .ممکـن است سازمانها برای نظـارت بـر فعالیـتهـای کارمن ـدان و مـشتریان خـود ،ناچـار بـه استفاده
از فنـاوری اطالعـات باشـند و در انجـام ایـن کـار ممکـن اسـت وارد حـریم خصوصی افراد شوند( .توربان و دیگران,5811 ,
ص.)211 .
در اغلب کشورهای عضو بانک توسعه اسالمی ،فناوری اطالعات و ارتباطات هنوز باید نقش عمدهتری در توسعه اقتصادی این
کشورها ایفا کند .عوامل فرهنگی ،معنوی و اجتماعی ،از دیگـر دالیـل ایجـاد و تعمیـق شکاف دیجیتالی ،برشمرده شدهاند .تفکر
عمومی جوامع مسلمان از تأثیر ناخوشایند اطالعات و محتوای باز و پاالیش نشده ،به ویژه آن دسته از اطالعات که از نظر فرهنگی
و اخالقـی با اسالم ناسازگار هستند؛ سخن میگویند( .شمس ,5819 ,ص.)0-4 .
طبق ماده  54از فصل چهارم جرائم علیه عفت و اخالق عمومی ،بخش یکم جرائم و مجازاتها از قانون جرائم رایانه ای مصوب
 5811/28/20مجلس شورای اسالمی،هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را
منتشر ،توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند ،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا
جزای نقدی از پنج میلیون ( )0/222/222ریال تا چهل میلیون ( )42/222/222ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
(جاللی ,5811 ,ص.)225 .
اجرای برنامههای امنیتی ،موجب طرح مسائل اخالقـی بـسیاری مـیشـود اول اینکه برخی مردم مخالف هرگونـه نظـارت بـر
فعالیـتهـای شخصی هستند .برخی نیز ،استفاده از بعضی کنترلها را تخطی از آزادی بیان و سایر حقوق مدنی میدانند .بسیاری،
استفاده از کنترلهای زیستسنجی را تجاوز به حـریم خصوصی افراد ،تلقی میکنند .در نهایت ،استفاده از برنامـههـای ردیـابی
خودکـار( ، ) Automated traceback Programsدر برخی موارد ممکن است غیراخالقـی و یـا حتـی غیرقـانونی
باشد( .توربان و دیگران ,5811 ,ص.)5229 .
بیـشتر افـراد در جوامـع دموکراتیـک ،سانـسور اینترنـت را نامشروع میدانند .با این وجود ،تالش برای حفاظـت از افـرادی
خـاص در مقابـل محتـوای نامناسب (به طور مثال ،جلوگیری از دسترسی کودکان به سایتهای غیراخالقی) مـیتوانـد دالیل
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موجهی داشته باشدکه مسأله سانسور اینترنت را بسیار بحث انگیز میکند .معموالً ایده حفاظت از کودکان از مطالب غیراخالقی
پسندیده محسوب میشود( .توربان و دیگران ,5811 ,ص5294 .و.)5290
فناوری اطالعات با تأکید بر اهمیت موضوعاتی مثل امنیت و حریم خصوصی،آزادی بیـان و جلـوگیری از محتوای نامناسب و نیز
احترام به مالکیـت معنـوی و اســتفاده معقــول ،سیــستمهــای ارزش ســنتی را بــه چالش میکشد( .توربان و دیگران,
.)5215
ص.
,5811
مسأله حریم خصوصی که به کارکنان نیز مربوط میشود ،مسأله ردیابی است؛ شرکتهـای زیادی پیامهای الکترونیکی کارمندان را
کنترل نموده و نرمافزاری را نـصب کـرده انـد کـه فعالیتهای اینترنتی درون سازمان را کنترل میکنند تا کارکنانی که زمـان
زیـادی از وقـت کاری را برای امور غیرسازمانی از جمله مزاحمت برای سایرکارکنان؛ اسـتفاده مـینماینـد ،مشخص شوند .اما
بسیاری از کارکنان نمیخواهند که حس کنند حتی در هنگام کار تحـت نظر آقا باالسر هستند( .توربان و دیگران ,5811 ,ص.
.)858
جنبه دیگر حریم خصوصی ،حق تعیین زمان و میزان انتشار اطالعات درباره یک فـرد به سایرین است که با ظهور فناوریهایی
که امکان پیوند پایگـاه هـای داده سـابقاً منفـک بـه یک شبکه واحد اطالعات مشروح را مهیا میکنند (تهدیدآمیز) ،موضوعیت
پیـدا مـیکنـد( .توربان و دیگران ,5811 ,ص.)5292 .
از نظـر مفهـومی میـان ماهیـت تهدیـدات فـضای سـایبر و تهدیداتی که در دنیای واقعی وجود دارند هیچ تفاوتی نیـست ،بلکه
تفاوت ایـن دو مقولـه برخاسـته از خـصوصیات فـضای الکترونیکی و تهدیدات این حوزه اسـت کـه باعـث مـیشـود بتوان از بروز
آنها جلوگیری کرد و آنها را خنثی ،یا شناسایی و رفع نمود .عناوین حریم خصوصی ومحرمانگی با مسئله امنیـت در ارتباط
هستند( .سادوسکای & دمپزی ,5814 ,ص.)84 .
سالمت الکترونیک شامل اقسام متنوعی از تعامالت بین بیمار -پزشـ ک بـوده و بـه همـراه خـود موضوعات چـالش برانگیـز و
تهدیـداتی را نیـز در بحـث اخـالق دارد ،موضـوعاتی ماننـد انجـام فعالیتهای پزشکی ،onlineرضایت بیمار و حفظ اطالعات
خصوصی بیماران از جمله مـواردی است که با ورود فناوری اطالعات به حوزه سالمت بایستی به آنها توجه نمود( .ترابی &
صفدری ,5819 ,ص.)122 .
اغلب برنامه هایی که خریداری میکنید تحت قانون حق نشر یا  Copyrightقرار دارند و شما حق کپی کردن آنها را ندارید .در
بیشترکشورها سازمان های زیادی از جمله فدراسیون مقابله با سرقت نرم افزار  F.A.S.Tوجود دارد که کارشان جلوگیری از
تکثیر غیر قانونی نرمافزارها است( .سبز علی گل & موسوی ,5822 ,ص.)255 .
نرم افزارها از لحاظ قوانین حق نشر به چند دسته تقسیم میشوند:
-

نرم افزارهای دارای حق نشر

-

نرم افزار های رایگان

-

نرم افزار های اشتراکی

-

نرم افزارهای نمایشی

-

نرم افزار های متن باز( :سبز علی گل & موسوی ,5822 ,ص.)254 .
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