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 اطالعات فناوری در اخالق

 1عباس قندالی

 99-120صفحه 

  

 

 چکیده

اتكابهه  با فناوري اطالعات،اختصاص به هيچ رشته خاصي نداشته بلكه بعنوان يك شاخه بين رشته اي ميتواند 

تحقق وعملياتي نمودن هرموضوع  فن آوريهاي پيچيده روز و برمبناي هدف استراتژيك دانش محوري نسبت به

آگاهي ازاطالعات مربوطه وچگونگي بهره برداري ازآن موضوع، نظهارت  ارائه طرح نموده ودرجهت به روز نمودن

 هوشمندانه اي داشته باشد.

 ههاي سيسهت  بهه اتكا با را افراد شخصي هاي داده از زيادي شمار ذخيره و طضب توانايي فناوري اطالعات رشد

 از اخالقهي غيهر بهرداري بههره روز به روز  و است ساخته فراه  مردم زندگي جوانب تمام بر پيشرفته اطالعاتي

 تحهت عامه  باشهد ايهن درفناوري اطالعات در حال افهاايش مهي خصوصي حري  به نفوذ و شخصي هاي داده

. اسهت کهرده مواجه جدي چالش با را فناوري اطالعات اخالق که باشد مي افراد هويت و اطالعات دزدي عنوان

(George Reynolds, 2014, 23) 

 ناهنجاري و اخالقي هاي آسيب معرض در کاربران درصد 92بيش از   نتايج حاص  از اين پژوهش نشان داد که

 ههاي ناهنجهاري مسهبب کهه اسهت گشهته مبهدل رايج امري مجازي به هويت و هستند اطالعات فناوري هاي

 .است شده فراوان اجتماعي

 

 

 اطالعات فناوري اخالق، فلسفه اخالق، :ژهوا کلید
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 مقدمه

 بهال دو را فنهاوري و اخهالق ميتوان نيا اطالعات فناوري مث  نوين هاي فناوري خصوص به و فناوري حوزه در

 بهراي افتد، نمي اتفاق بشر براي تكام  باشي ، داشته اخالق بدون را اطالعات فناوري اگر. نمود محسوب تكام 

 فناوري و اخالق متقاب  اثرات از اگاهي به نيازمند شوند بشر تكام  مسبب بال دو صورت به عام  دو اين اينكه

 (2،ص.1388)سهرابي و خانلري ،باشي   حوزه مي دو هر از کام  و صحيح شناخت و اطالعات

 و بارهها را چيهاي توان مي جا آن در گذارند، نمي برجاي خود از ردپايي هيچ عابران که آوريد نظر در را مكاني

 کهه گيهرد مهي صهورت تجهارتي آنجا در است، اصليش صاحب دست در هنوز چيا آن که درحالي دزديد بارها

 خصوصهي يها محرمانهه تهاريخي اطالعهات شود مي مبادله آنچه تجارت دراين و ايد نشنيده آن از نامي تاکنون

 آن در. انهد خهويش والدين ناد که ندکن مي احساس ولي نيستند درخانه که اين با ها بچه جا آن در شماست،

 و انهد شهده ذهنهي و الكترونيكهي اموري به تبدي  و داده دست از را خويش عينيت همه فيايكي امور تمام جا

 (Barlow,1991)کس به همان اندازه مجازي است. همه که جايي خالصه

 

 اطالعات فناوری با اخالق رابطه

 اعمهال انجهام بهراي را افراد بعضي اسهت ممكهن اطالعهات، فناوري يکارگير به با سازماني دگرگونيهاي تحقق

 و کارمنهدان فعاليهتههاي بهر نظهارت براي سازمانها است ممكهن. کنهد وسوسهه غيرقهانوني حتي و غيراخالقي

 ردوا اسههت ممكههن کههار ايههن انجههام در و باشهند اطالعهات فنهاوري از استفاده بهه ناچهار خهود، مهشتريان

 (986،ص.1386)توربان و ديگران،.شوند افراد خصوصي حهري 

 :است داده افزایش اطالعات فناوری از اخالقی غیر استفاده مورد در را عموم نگرانی که عواملی

 بهه اقهدام کارکنهان وري بهره ضريب افاايش و سازماني هاي دارايي کنترل جهت امروزه فرمايانرکا از بسياري •

 فنهاوري طريق از سطوح کليه بر کام  دسترسي و ها ايمي  جمله از کارکنان خصوصي ري ح به نفوذ و نظارت

 .کنند اعمال خود سازمان بر تري کارآمد مديريت توانند مي طريق اين از دارند اعتقاد و نمايند مي اطالعات

 صهورت به و وجه تپرداخ بدون را خود عالقه مورد هاي وفيل  مقاالت ها، کتاب جهان سطح در نفر ها ميليون •

  مهالي ههاي ضهرر شهود مي ياد آن از رايت کپي حقوق نقض عنوان به که عم  اين با و کنند مي رايگان دانلود

 .  کنند مي تحمي  اثر صاحب به را گاافي

 ايميه  قانوني غير آوري جمع به اقدام تبليغاتي وري بهره افاايش و تبليغات هاينه کردن ک  جهت ها سازمان •

 حري  در مداخله و ناراحتي ايجاد افراد شخصي ايمي  با تبليغاتي محتواي و متون ارسال با و کنند اشخاص مي
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 يا و خبرنامه اعضا به را تبليغات بايد تنها که حالي در يابند دست خود تجاري اهداف به تا نمايند مي خصوصي

 .  نمايند اند کرده ايمي  دريافت تماي  به اعالم که خود شرکت مشتريان باشگاه

 تهالش گسهترده، خلهق نقهض با و نموده ايجاد اطالعات فناوري اخالق در را چالش بارگترين امروزه نيا هكرها •

 George)0کننهد مي اعمال را اينترنتي دزدي و افراد بانكي و تجاري هاي حساب به نفوذ جهت متعدد  هاي

Reynols,2014,24) 

 

 مشهخ  بياندازي  بعد به ميالدي 1960ازدهه خصوص به انساني علوم مختلف هاي شاخه و منابع به اگرنگاهي

 است. گرفته قرار نظر مد ومنابع متون دراين اي طورفااينده به اخالق فلسفه عنوان تحت که بحثي شود مي

 شهبكه از کودکهان نشهده مههار و نادرسهت اسهتفاده اطالعات فناوري اخالق ناهنجاري ظهور مصداق بارزترين

 (26،ص1388ر نقدي )پو.است جهاني

 در مطهرح مسهائ  و موضهوعات از هايي نمونه دادن دست به فناوري اخالق ماهيت روشن درک طريق بهترين

 در اخهالق نكهردن رعايت.اسهت متنهوع پژوهشهي ههاي برنامه و ها رساله مايه دست امروزه که باشد حوزه اين

 شود. مي ذي  موارد جمله از مسائلي باعث فناوري

 

 العاتاط آلودگی

 افهراد سالمت و امنيت که شده تبدي  جامعه در تهديدي به امروزه مجازي فضاي در اطالعات آلودگي و انفجار

 است. زير قرار به آنها مهمترين که شود مي آلوده گوناگون هاي شيوه به اطالعات.است داده قرار هدف را

 

 آگاهانهه ها پيام ساير از بيش،  سياسي هاي پيام و است رايج بيشتر جامعه سياسي ساختار در شيوه اين حذف

 .دارد بيشتري رواج سياسي سازمانهاي در هژوي به آلودگي نوع اين.شوند حذف يا انتخاب

 اطهالع بهدون شهود مي ايگاينج نادرست اطالعات و کنند مي وارونه را اطالعات،  شيوه اين در،  سازي وارونه

 .مخاطب

 .است پيام ارسال انداختن تاخير به در عم  ترين مهمول که، تاخير

)نوروزي ، شوند که نمي توان  از ه  تمييا داده شوند. روش ترکيب اطالعات صحيح و نادرست با ه  عرضه مي

1381) 

 :مانند رود کار به گوناگون مقاصد و اهداف براي تواند مي:  مجازي هويت

 بيان آزادي بردن باال

 زندگي طول در رنف يك عقايد و ذهنيت تغيير قابليت
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 نفرت روي از گفتگو و سخن

 فريبكاري و تقلب

 (1389)خسروي ، هكاريبانايي و جفعاليتهاي 

 مولهف حق کننده تهديد بارگترين بدو از اينترنت:  مولف حق نكردن رعايت و اينترنت از منصفانه غير استفاده

 (1385)اکبري ، د. اينترنت لبريا از اطالعات که بايد مشمول حق مولف شو.است بوده

 اتفهاق اينترنهت ههاي شهبكه در اسهت ممكن کارتها از برداري کاله:   آنها از استفاده سو و اعتباري هاي کارت

 (63،ص.1383)باستاني ، افشا کردن جاييات کارت اعتباري در هنگام خريد. طريق از و بيافتد

 

 گونهه هر و شود مي تر آسان به  افراد دسترسي الكترونيكي پست طريق از:  سايبر طريق از مخدر مواد قاچاق

 فعاليهت گسهترش و افتهد مهي اتفاق کننده مصرف و واسطه بين تر راحت...  و فروش و خريد جمله از قاچاقي

 يابند. دست دننتوا مي نيا المل  بين سطح به حتي و بيشتراست مجازي فضاي در قاچاقچيان

 ههه  بههه يكههديگر بهها کههار بهراي آشكارا کاربران و بود شده يجادا متقاب  اعتماد اساس بر اينترنت اول نس 

 در مختلف اهداف و عاليق با بيشتر افراد درآمهدن عهضويت بهه و اينترنت وسيع گسترش با. کردند مي اعتمهاد

 توسهع  اينترنهت در عمهده مباحهث از يكهي حاضهر درحهال. داد دسهت از را خود معناي متقابه  اعتمهاد آن،

 (34،ص.1384)سادوسكاي و دمپاي ،  اسهت. متقابه  اعتمهاد نهوين فههومم

 را نادرسههت و درسههت که است الزم. است مه  بسيار اي حرفهه کهار انجهام بهراي اينترنهت در اخالقهي رفتار

 (233،ص.1386)توربان و ديگران ،  دهيد. تشخي 

 "دارنهد. بهودن آزاد بهه تمايه  آن در اطالعهات" کهه دشهو مي گفتهه اينترنهت ماهيهت مهورد در اوقات گاهي

 (34،ص.1384)سادوسكاي و دمپاي ، 

 مهداوم طهور بهه کههه اسههت متعههددي عوامه  از يكهي اطالعهات فنههاوري کهه اسهت انكار غيهرقاب  امر اين

 تههثثير جهود،و اين با و کند مي تعريهف دوبهاره را آنهها و کهشد مهي چهالش بهه را انهساني ارزش سيستمههاي

 ارزشهها، ايهن جملهه از. دارد شهوند، مي ارزيابي مهه  مهدرن، جوامهع در کهه ارزشهها برخهي بهر چهشمگيري

 هههاي دارايههي به احترام نيا و محتواي نامناسب برابر در حفاظت و بيهان آزادي حق خصوصي، حري  و امنيت

 (233،ص.1386و ديگران ، )توربان  .برد نام ميتوان را معقهول اسهتفاده و معنهوي

 توسهعه جههت الزم، ههاي برنامه اجراي و تدوين اي، شبكه دنياي در مؤثر حضور براي جامعه توسعه جهت در

 آن، از حمايهت و تشهويق و روزمهره زنهدگي در شههروندان و سهازمانها وسهيله بهه اطالعات فناوري از استفاده

 :به ميتوان که است شده گرفته نظر در راهكارهايي
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 با اطالعات فناوري توانمنديهاي از استفاده فرهنگسازي و توليد و فناوري کاربردهاي اخالقي راهنماي تدوين -

)جاللهي ،  .سهايبر فضهاي بها مهرتبط تربيتهي و اخالقهي کتبهي و تصهويري و صهوتي هاي برنامه وپخش توليد

 (88،ص.1388

 کارگاههها، بها متناسهب ديجيتهالي محهيط در اطالعهات فنهاوري بكهارگيري اخهالق راهنمهاي کتاب تدوين  -

 موضوع. اين در مناسب زماني فرصتهاي در تبليغ و هدايت جلسات برگااري و مختلف سازمانهاي و دستگاهها

 ههاي محهيط و دانشهگاه اسهاتيد و دانشهجويان اسهتفاده بهراي سهايبر فضهاي اخهالق راهنماي کتاب تدوين -

  اخهالق ديهن، تبليغ و هدايت هدف با ها محيط اين در اخالقي منشورهاي و رفتاري ضوابط عيينت و دانشگاهي

)جاللههي ، . اي رايانههه فضههاهاي طريههق از امنيتههي -فرهنگههي روشهههاي تهههاج  بهها آنههان آشههنايي و معنويههت و

 (85،ص.1388

 

 ههاي نوشهت وب الكترونيكهي، ايه بولتن توسعه و اجتماعي هاي شبكه گيري شك  از حمايت و ساماندهي -

)جاللهي ، . قهانون چهارچوب در ديگهر اخالقي ارزشهاي و مشروع هاي آزادي توسعه از هدف حمايت با شخصي

 (96،ص.1388

 در اخهالق و ديهن توسعه با مرتبط هاي طرح از حمايت بر تكيه با اخالقي -ديني محتواي ساماندهي و توليد -

 و تقويهت زمينهه در کهه هايي نويس وب و ها پايگاه تخصصي، گروههاي از پشتيباني و الكترونيكي هاي محيط

 (97،ص.1388)جاللي ،  نمايند. مي فعاليت ملي و اسالمي،انقالبي هويت با جامعه توسعه

 زيرساخت ايجاد به نسبت اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت اليحه برنامه پنج  توسعه، 49طبق بند )ح( ماده 

 هههاي مؤسسه علميه، هاي حوزه ها، دانشگاه. کند مي اقدام کشور علمهي شهبكه توسهعه منظهور به الزم هاي

 نهرم امكانهات و علمهي محتهواي مابور، شبكه به اتصال ضمن موظفنهد دولتهي فنهاوري و پژوهشهي آموزشهي،

 علمهي شهبكه روي بهر الزم ياسهتانداردها رعايت با معنوي مالكيهت حفهظ بها را خهود افااري سخت و افااري

 (32،ص.1389)ترکان و نيك خواه ،  .دهند قرار

 اعمهال انجام براي را افراد بعضي اسهت ممكهن اطالعهات، فناوري کارگيري به با سازماني هاي دگرگوني تحقق

 منهدانکار ههاي فعاليهت بهر نظهارت براي سازمانها است ممكهن. کنهد وسوسهه غيرقهانوني حتي و غيراخالقي

 وارد اسههت ممكههن کههار ايهن انجهام در و باشهند اطالعهات فنهاوري استفاده از بهه ناچهار خهود، مهشتريان و

 (968،ص.1386)توربان و ديگران ،  .شوند افراد خصوصي حهري 

 در تهري عمهده نقهش بايهد هنهوز ارتباطهات و اطالعات فناوري اسالمي، توسعه بانك عضو کشورهاي اغلب در

 تعميههق و ايجههاد داليهه  ديگهر از اجتماعي، و معنوي فرهنگي، عوام . کند ايفا کشورها اين اقتصادي وسعهت

 و بهاز محتهواي و اطالعات ناخوشايند تثثير از مسلمان جوامع عمومي تفكر. اند شده برشمرده ديجيتالي، شكاف
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 سهخن مهي ؛ القي با اسالم ناسازگار هستندفرهنگي و اخ نظر از که اطالعات از دسته آن ويژه به نشده، پااليش

 (5-4،ص.1387)شمس ،  گويند.

 جهرائ  قهانون از مجازاتهها و جرائ  يك  بخش عمومي، اخالق و عفت عليه جرائ  چهارم فص  از 14طبق ماده 

 يها مخهابراتي يها اي رايانه هاي سامانه وسيله به اسالمي،هرکس شوراي مجلس 05/03/1388مصوب اي رايانه

 ذخيهره يها توليد افساد يا تجارت قصد به يا کند معامله يا توزيع را منتشر، مستهجن محتويات داده هاي  حام

 چهه  (ريال تا000/000/5ميليون) پنج از نقدي ياجااي سال دو تا روز يك و نود از حبس به کند، نگهداري يا

 (221،ص.1388 )جاللي ، شد. خواهد محكوم مجازات دو هر (ريال يا000/000/40ميليون)

 مخهالف مهردم برخهي اينكهه اول شههود مهي بهسياري اخالقهي مسائ  طرح موجب امنيتي، هاي برنامه اجراي

 آزادي از تخطهي را هها کنترل بعضي از استفاده نيا، برخي. هستند شخصي ههاي فعاليهت بهر نظهارت هرگونهه

 خصوصي حهري  به تجاوز را سنجي زيست هاي لکنتر از استفاده بسياري،. دانند مي مدني حقوق ساير و بيان

 (Automated tracebackرديههابي خودکهار  هههاي برنامههه از اسهتفاده نهايهت، در. کنند مي تلقي افراد،

Programs) توربهان و ديگهران ،  غيرقههانوني باشهد. حتههي يهها و غيراخالقههي است ممكن موارد برخي در(

 (1207،ص.1386

 بهراي تهالش وجهود، ايهن بها. داننهد مي نامشروع  را اينترنهت سانهسور دموکراتيهك، مهعجوا در افهراد بيهشتر

 بهه کودکهان دسترسهي از جلهوگيري مثهال، طور به) نامناسب محتهواي مقابه  در خهاص افهرادي از حفاظهت

 مي انگيا حثب بسيار را اينترنت سانسور مسثله که باشد داشته دالي  موجهي توانهد مهي( غيراخالقي سايتهاي

)توربهان و ديگهران ،  شهود. مهي محسهوب غيراخالقي پسنديده مطالب از کودکان از حفاظت ايده معموالً. کند

 (1275و1274،ص.1386

 از جلههوگيري و بيههان خصوصهي،آزادي حهري  و امنيهت مثه  موضوعاتي اهميت بر تثکيد با اطالعات فناوري

 را سهههنتي ارزش سيههستمههههاي معقهههول، اسههتفاده و عنهويم مالكيهت به احترام نيا و نامناسب محتواي

 (1281،ص.1386)توربان و ديگران ،  .کشد مي چالش بههه

 ههاي پيهام زيادي ههاي شرکت است؛ رديابي مسثله شود، مي مربوط نيا کارکنان به که خصوصي حري  مسثله

 درون اينترنتهي ههاي فعاليهت کههه انههد ردهکهه نههصب را افااري نرم و نموده کنترل را کارمندان الكترونيكي

 جملهه از غيرسهازماني امهور بهراي را کهاري وقهت از زيهادي زمهان که کارکناني تا کنند مي کنترل را سازمان

 کهه خواهنهد نمهي کارکنهان از بسياري اما. شوند مشخ  نماينهد، مهي اسهتفاده سايرکارکنان؛ براي مااحمت

 (313،ص.1386)توربان و ديگران ،  قا باال سر هستند.آت نظر کنند حتي در هنگام کار تح حس
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 بها کهه اسهت سايرين به فهرد يك درباره اطالعات انتشار مياان و زمان تعيين حق خصوصي، حري  ديگر جنبه

 را مشهروح اطالعهات واحهد شبكه يك بهه منفهك سهابقاً داده ههاي پايگهاه پيوند امكان که هايي فناوري ظهور

 (1272،ص.1386)توربان و ديگران ،  .کنهد مهي موضوعيت پيهدا ،(تهديدآميا) کنند مي مهيا

 ههيچ دارنهد وجهود واقعهي دنياي در که تهديداتي و سهايبر فهضاي تهديهدات ماهيهت ميهان مفههومي نظهر از

 حهوزه اين اتتهديد و الكترونيكي فهضاي خهصوصيات از برخاسهته مقولهه دو ايهن تفاوت بلكه نيهست، تفاوتي

 عنهاوين. نمهود رفع و شناسايي يا خنثي، را آنها و کرد جلوگيري آنها بروز از بتوان شهود مهي باعهث کهه اسهت

 (34،ص.1384)سادوسكاي و دمپاي ،  ارتباط هستند. در امنيهت مسئله با ومحرمانگي خصوصي حري 

 موضهوعات خههود همههراه بههه و بهوده اشهكپ -بيمار بين تعامالت از متنوعي اقسام شام  الكترونيك سالمت

پاشهكي  ههاي فعاليهت انجههام ماننههد موضهوعاتي ، دارد اخهالق بحهث در نيها را وتهديهداتي برانگيها چهالش

onlin  ،اطالعهات فنهاوري ورود با که است مهواردي جمله از بيماران اطالعات خصوصي حفظ و بيمار رضايت 

 (622،ص.1387)ترابي و صفدري ،  نمود. توجه آنها به بايستي سالمت حوزه به

 کپهي حهق شهما و دارنهد قهرار Copyrightيا  نشر حق قانون تحت کنيد مي خريداري که هايي برنامه اغلب

 نههرم سهرقت بهها مقابلهه فدراسهيون جملههه از زيهادي ههاي سههازمان کشهورها دربيشهتر. نداريههد را آنهها کهردن

)سباعلي گه  و موسهوي ،  افاارها است. نرم قانوني غير ازتكثير وگيريجل کارشان که دارد وجود F.A.S.Tافاار

 (211،ص.1392

 

 :ميشوند تقسي  دسته چند به نشر حق قوانين لحاظ از افاارها نرم

 

 نشر حق داراي افاارهاي نرم         -

 رايگان هاي افاار نرم         -

 اشتراکي هاي افاار نرم         -

 نمايشي ايافااره نرم         -

 (214،ص.1392)سباعلي گ  و موسوي ،  :باز متن هاي افاار نرم         -
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Ethics in Information Technology 

Abbas Qandali 

 

Abstract 

 Information technology is not dedicated to any specific field, but as an 

interdisciplinary branch, it can present sophisticated technologies based on up-to-

date technologies and based on the strategic goal of knowledge to realize and 

implement each subject and to update the knowledge of relevant information and 

how to use it. , Have intelligent monitoring. 

The growth of information technology has provided the ability to capture and 

store large amounts of personal data by relying on advanced information systems 

on all aspects of people's lives, and the immoral exploitation of personal data and 

intrusion into privacy in information technology. There is an increase in this 

factor called information theft and identity of individuals, which has seriously 

challenged the ethics of information technology. (George Reynolds, 2014, 23) 

The results of this study showed that more than %92 of users are exposed to 

moral harms and information technology anomalies and virtual identity has 

become a common cause that has caused many social anomalies. 
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