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ارائه ی مدل استاندارد اخالق حرفه ای در سیستم های اطالعاتی

)مطالعه موردی فرایند خرید اینترنتی(

وحید خاشعی *
مصطفی تمتاجی** 

چکیده:
تاریخ دریافت: 95/02/15
تاریخ پذیرش: 95/08/10

سیســتم های اطالعاتــی در نقطــه ی تالقــی انســان، ســازمان و فنــاوری قــرار دارنــد. از ایــن جهــت مؤلفه هــای اخالقــی و فرهنگــی نقــش بســزا 

و غیرقابــل انــکاری در طراحــی، توســعه، پیاده ســازی و بهره بــرداری آن هــا دارنــد. در ایــن مقالــه، پــس از تبییــن نقــش اخــالق و ابعــاد آن در یــک 

سیســتم اطالعاتــی، مــدل اســتانداردی بــرای اخــالق حرفــه ای در سیســتم های اطالعاتــی ارائه شــده اســت. ایــن مــدل از 6 بعــد اصلــی و 14 مؤلفــه 

اخالقــی تشکیل شــده اســت و شــمای کاملــی از الزامــات اخالقــی در توســعه ی سیســتم های اطالعاتــی ارائــه می کنــد. همچنیــن بــرای توســعه ی ایــن 

مــدل از روش شناســی مفهومــی بــرای درک صحیــح ضــرورت توجــه بــه اخــالق در سیســتم های اطالعاتــی بهره گیری شــده اســت. در نهایــت فراینــد 

خریــد اینترنتــی بــا ایــن چارچــوب مقایسه شــده و مــوارد نقــض اخــالق حرفــه ای اســتخراج شــده اســت.  

واژگان کلیدی:
اخالق حرفه ای، اخالق فناوری اطالعات، سیستم اطالعاتی

1. مقدمه
ــردی  ــای کارب ــی از گرایش ه ــات یک ــاوری اطالع ــالق فن اخ
اخــالق اســت و اهمیــت روزافــزون آن مدیــون افزایش ضریب 
ــات  ــاوری اطالع ــات اســت. اخــالق فن ــاوری اطالع ــوذ فن نف
موضــوع بیــن رشــته ای اســت کــه بــه مفهوم پــردازی اصــول 

ــردازد.  ــی می پ ــتم های اطالعات ــی در سیس اخالق
سیســتم های اطالعاتــی در نقطــه ی تالقــی انســان، ســازمان 
و فنــاوری قــرار دارنــد و از ایــن جهــت تحــت تأثیــر 

ــتند.  مؤلفه هــای اخالقــی و فرهنگــی نیــز هس
در ایــن مقالــه، پــس از بیــان اصــول عمومی اخالق و بررســی 
ــای  ــات، چالش ه ــاوری اطالع ــالق فن ــالق و اخ ــم اخ مفاهی
سیســتم های  در  توجــه  مــورد  و  ایجاد شــده  اخالقــی 
ــرای  ــی ب ــن مدل ــد. همچنی ــد ش ــرح خواهن ــی مط اطالعات
ــز مــورد  ــه ای کــه از منظــر اســالمی نی اصــول اخــالق حرف
ــتم های  ــا سیس ــه ب ــرای مواجه ــد ب ــرار گرفته ان ــد ق تأکی

ــد شــد.  ــه خواه ــی ارائ اطالعات
2  اصول عمومی اخالق

در حــوزه ی اخــالق، تعاریــف، اصــول و گزاره هــای بســیاری 
ــی در  ــج اصــل عموم ــن بخــش پن مطرح  شــده اســت. در ای
حــوزه اخــالق کــه مــورد قبــول و اجمــاع نظــر متخصصــان 

ــده اند ]1[. ــان ش ــت بی اس
اصل اول: قانون طالیی1

در انجــام هــر کاری، بــا دیگــران به گونــه ای رفتــار کنیــد کــه 
ــن اصــل  ــد. ای ــار کنن ــا شــما رفت ــه ب ــد آن گون دوســت داری
کــه اکنــون در کتــب خارجــی در شــکل های مختلــف ذکــر 
ــد  ــورد تأکی ــا م ــی اســالم باره ــای دین می شــود، در آموزه ه

قرارگرفتــه اســت. 
اصل دوم:  امر مطلق2

اصــل دوم برگرفتــه از امــر مطلــق ایمونوئــل کانــت3 اســت. 
ایــن اصــل بیــان می کنــد کــه اگــر اتخــاذ اقــدام یــا انجــام 
ــا  ــدام ی ــس آن اق ــت، پ ــب نیس ــردی مناس ــرای ف ــی ب عمل

ــت. ــب نیس ــس مناس ــرای هیچ ک ــل ب عم
اصل سوم: : سطح لرزان4

ــدون تبعــات منفــی  ــد بارهــا و بارهــا ب اگــر اقدامــی می توان
تکــرار شــود، پــس مشــکلی نــدارد. امــا اگــر اقــدام تکــراری 
ــی  ــدام حت ــس آن اق ــود، پ ــار ش ــات فاجعه ب ــه تبع ــر ب منج

ــد انجــام شــود. ــم نبای ــار ه یک ب
اگــر شــما ســرخوردن روی ســطح شــیب داری را آغــاز کنیــد، 
ممکــن اســت نتوانیــد بــه موقــع و قبــل از دیرشــدن خــود را 

ــازید. متوقف س

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

* نویسنده مسئول - عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
** دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه عالمه طباطبایی
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ارائه مدل استاندارد اخالق حرفه ای در سیستم های اطالعاتی

اصل چهارم: مطلوبیت حداکثری5
بهتریــن اقــدام، اقدامــی اســت کــه بهترین هــا را بــرای 
بیشــترین افــراد تأمیــن نمایــد. فــرض ایــن اصــل آن اســت 
ــد. ــود دارن ــف وج ــات مختل ــدی اقدام ــکان رتبه بن ــه ام ک

نســخه دیگــری از ایــن اصــل می توانــد به صــورت زیــر بیــان 
شــود: بهتریــن اقــدام، اقدامــی اســت کــه منجــر بــه کمترین 

ضــرر شــده یــا کمتریــن هزینه را داشــته باشــد.
به عنــوان مثــال ایــن اصــل می توانــد بــه ایــن ســؤال پاســخ 
دهــد کــه ســاخت فــرودگاه بایــد در مرکــز شــهر انجام شــود 

یــا در حومــه شــهر.
اصل پنجم:  غیر مجانی بودن6

هــر شــیء )ملمــوس یــا ناملمــوس( مالکــی دارد. اگــر قصــد 
اســتفاده از آن را داریــد، بایــد هزینــه آن را بــه مالــک 
ــود  ــی وج ــار مجان ــر: نه ــارت دیگ ــد. به عب ــت کنی پرداخ

ــردازی. ــش را بپ ــد پول ــدارد، بای ن

3  ادبیات، ضرورت و اهداف تحقیق
3-1 مفهوم اخالق

ــش موضــوع  ــه ی اخــالق و فلســفه آن از ســال های پی مقول
ــوده  ــوفان ب ــان و فیلس ــی، عارف ــان دین ــث عالم ــورد بح م
ــن  ــه در ای ــی از اخــالق ارائه شــده ک ــف مختلف اســت. تعاری
بخــش بــه برخــی از آن هــا اشــاره شــده اســت]2و3و4و5 و6[.

علم اخالق7:
ــا اصــول اخالقــی ســر و  - شــاخه ای از فلســفه اســت کــه ب
ــر  ــا تحــت تأثی ــرده ی ــرل ک ــار انســان را کنت کار دارد و رفت

ــد. ــرار می ده ق
ــار انســان در موقعیت هــای پیچیــده  ــرای رفت ــی ب - راهنمای
اســت کــه ســطح مطلــوب )اولویــت دار( کارکردهــای اخالقــی 

ــد. ــرار می ده ــعاع ق وی را تحت الش
ــال درســت  ــه دنب ــر ب ــه اگ ــن اســت ک ــاره ای ــاً درب - عمدت
عمل کــردن هســتیم، چگونــه بایــد بــا مــردم رفتــار کنیــم و 

ــد. ــل کنن ــه عم ــد چگون انســان ها بای
- حوزه مطالعاتی مرتبط با ارزش های بشری است.

ــد در  ــا ب ــار )عمــل( خــوب ی ــن رفت ــز بی ــا تمای ــط ب - مرتب
ــت مشــخص اســت. ــک موقعی ی

ــره  - شــامل اســتانداردها، ارزش هــا، ســیرت ها، اصــول و غی
ــد  ــدام هســتند. بای ــم و اق ــرای تصمی ــی ب ــه مبنای اســت ک

توجــه داشــت کــه در فراینــد تصمیم گیــری اخالقــی اغلــب 
پاســخ “اشــتباه” و “درســت” واضــح و شــفاف وجــود نــدارد.

- به مطالعه و توسعه استانداردهای اخالقی می پردازد.
ــی را  ــاری و اجتماع ــای هنج ــن و نرم ه ــات، قوانی - احساس

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
- مطالعــه ی مســتمر اعتقــادات اخالقــی و عمــل مبتنــی بــر 

اخــالق اســت.
3-2 مفهوم اخالق فناوری اطالعات

ــر  ــات ب ــاوري اطالع ــي از فن ــار ناش ــل آث ــن و تحلی - تعیی
ــروت،  ــالمت، ث ــد س ــي مانن ــاني و اجتماع ــاي  انس ارزش ه
اشــتغال، فرصت هــا، آزادي، دموکراســي، دانــش، حریــم 
ــا  ــا  ی ــد این ه ــس و مانن ــت نف ــت، رضای ــي، امنی خصوص
ــار بشــر  ــال و آث ــر روي افع ــذاري ب به طــور خالصــه ارزش گ
در زمینــه فنــاوري اطالعــات )تعریــف بی نــام از اخــالق 

ــه( ]2[ رایان
ــه و  ــاوری رایان ــی فن ــرات اجتماع ــت و اث ــل ماهی -  تحلی
ــتفاده   ــرای اس ــی ها ب ــه خط مش ــر و توجی ــالت متناظ تعام
اخالقــی از ایــن فنــاوری به عبــارت دیگــر مطالعــه و تحلیــل 
ارزش  اقدامــات بشــری کــه تحــت تأثیــر فنــاوری رایانــه قــرار 
ــه  می گیــرد )اولیــن اســتفاده کننده از اصطــالح اخــالق رایان

]7[  ) James H. Moore

ــری از  ــوم کامل ت ــی مفه ــتم های اطالعات ــه سیس ــا ک از آنج
فنــاوری اطالعــات را القــا می کنــد و از یــک جنبــه فنــاوری 
ــذا در  ــت؛ ل ــی اس ــتم اطالعات ــی از سیس ــات، بخش اطالع
ــی  ــرد اخــالق در سیســتم های اطالعات ــر کارب ــه ب ــن مقال ای
تأکیدشــده اســت کــه مفهومــی نزدیــک و تقریبــاً یکســان بــا 
اصطالحــات متداولــی از قبیــل اخــالق در فنــاوری اطالعــات، 
ــالق  ــازی، اخ ــای مج ــالق در فض ــت، اخ ــالق در اینترن اخ

ــره دارد.  ــه و غی رایان
3-3 ضرورت تحقیق

دوراهی هــای اخالقــی8 در سیســتم های اطالعاتــی: هــر 
فنــاوری جدیــد به همــراه مزایــا و تبعــات مثبتــی کــه 
بــرای جامعــه به همــراه دارد، می توانــد منشــأ آســیب ها 
پیامدهــای  از  یکــی  باشــد.  نیــز  منفــی  پیامدهــای  و 
سیســتم های اطالعاتــی ایجــاد چالش هــا و دوراهی هــای 
اخالقــی هســتند کــه پاســخ بــه آن هــا شــفاف نیســت و تابــع 
ــول  ــل قب ــا قاب ــال آی ــوان مث ــددی اســت. به عن ــل متع عوام
5. The Utilitarian Rule
6. No Free Lunch
7. Ethics
8. Ethical Dilemmas
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اســت کــه نرم افــزاری را بخریــد و ]1[:
- آن  را دو بار نصب کنید؟

- آن  را برای استفاده شخصی به دوستتان بدهید؟
- 100 نسخه از آن کپی کنید و خودتان بفروشید؟

- آن  را در وب ســایت خــود قــرار دهیــد تــا دیگــران بتواننــد 
دانلــود کننــد؟

- آن  را در وب سایت خود قرار داده و به دیگران بفروشید؟
نرم افــزار  طــرف  یــک  از  چیســت؟  صحیــح  پاســخ 
ــه  ــت و از جنب ــدار اس ــت خری ــت مالکی ــده تح خریداری ش
اخالقــی می تــوان بــه نیازمنــدان نرم افــزار آن را هدیــه 
ــزار  ــا توســعه دهندگان نرم اف ــر، آی ــی از طــرف دیگ ــرد! ول ک

ــتند؟ ــده هس ــن عقی ــر ای ــز ب نی
ایــن قبیــل چالش هــا سبب شــده اســت تــا موضــوع اخــالق 
در سیســتم های اطالعاتــی اهمیــت ویــژه ای یافتــه و موضــوع 
کتــب و مقــاالت و ســمینارهای متعــدد شــود؛ لــذا در ایــن 
ــی  ــتم های اطالعات ــالق در سیس ــای اخ ــه جنبه ه ــه ب مقال
توجه شــده و تالش شــده اســت تــا چارچوبــی بــرای اخــالق 

اســتاندارد در ایــن حــوزه ارائــه شــود.
3-4 اهداف و روش تحقیق

ــه  ــن دو مقول ــد بی ــاد پیون ــه، ایج ــن مقال ــی ای ــدف اصل ه
تشــریح  و  اطالعاتــی  و سیســتم های  اخــالق حرفــه ای 

ــت.  ــن آن هاس ــاط بی ارتب
ــده  ــی و پذیرفته ش ــول عموم ــالق و اص ــوم اخ ــن مفه تبیی
ــی  ــی و معرف ــتم های اطالعات ــالق در سیس ــف اخ آن، تعری
ابعــاد آن و نگاهــی بــه اخــالق اســالمی و نظریــات اســالمی 
ــه اهــداف  ــی از جمل در حــوزه اخــالق سیســتم های اطالعات

فرعــی ایــن مقالــه اســت.
لــذا بــا انجــام مطالعــات کتابخانــه ای و بررســی ابعــاد 
ــالق  ــرای اخ ــی ب ــا، چارچوب ــدی آن ه ــده و جمع بن مطرح ش
حرفــه ای در سیســتم های اطالعاتــی ارائه شــده اســت.

4  ابعاد اخالقی سیستم های اطالعاتی
ــی  ــتم های اطالعات ــرح در سیس ــی مط ــم اخالق ــاد مه ابع

ــد از:  عبارتن
4-1 حقوق مالکیت فکری9 

ــط  ــده توس ــاد ش ــوس ایج ــی ناملم ــری، دارای ــت فک مالکی
مختلــف،  کشــورهای  در  سازمان هاســت.  یــا  اشــخاص 
ــف و  ــا حــق تالی ــط ب ــن مرتب ــری تحــت قوانی ــت فک مالکی

ــم تجــاری، اســرار تجــاری و حــق  چــاپ )copyright(، عالئ
ــرد.  ــرار می گی ــت ق ــورد حمای ــراع )patents( م ــت اخت ثب
ــعه دهندگان  ــه توس ــن دغدغ ــزار بزرگ تری ــردن نرم اف کپی ک

اســت.
IPR از خــود ایده هــا محافظــت نمی کنــد بلکــه تــالش 

می کنــد خروجــی و روش بــروز و ظهــور آن هــا را محافظــت 
ــد ]7[. کن

4-2 پاسخ گویی10
پاســخ گویی ارتبــاط نزدیکــی بــا قواعــد اخالقــی دارد. 
ــازمان در  ــا س ــرد ی ــئولیت پذیری ف ــد مس ــخ گویی، تأیی پاس
برابــر پیامدهــای تصمیمــات و اقدامــات خــود روی دیگــران 

ــت. ــه اس ــه ناآگاهان ــه و چ ــورت آگاهان ــه به ص چ
ــت را  ــا کیفی ــودن کار ب ــا ارزش ب ــت، ب پاســخ گویی در حقیق
ــراد را به دقــت در انجــام کارهــا تشــویق  نشــان می دهــد، اف
ــارت ها  ــران خس ــا جب ــه ی ــرای جریم ــی ب ــد و مبنای می کن

ــد. ــم می کن فراه
ــترده در  ــور گس ــی به ط ــتم های اطالعات ــه سیس ــا ک از آنج
ــروز  ــال ب ــد و احتم ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــه م جامع
فاجعــه ناشــی از کار بی کیفیــت همــواره وجود دارد، مســئول 

ــد مشــخص شــود. هــر تصمیــم و اقدامــی بای
در برخــی مــوارد، پاســخ گویی اپراتورهــا از طریــق ارجــاع بــه 
ــزار،  ــه نقــض می شــود و توســعه دهندگان نرم اف ــی رایان خراب
ــد  تبعــات ناشــی از اســتفاده از محصــول خــود را نمی پذیرن

]1 و7[.
4-3  حریم خصوصی11 

Privacy ، حــق افــراد بــرای تنها بــودن و خلوت گزیــدن 

ــم  ــت. حری ــران اس ــط دیگ ــدن توس ــنیده نش ــده و ش و دی
ــی  ــن معن ــه ای ــا داده( ب ــات )ی ــوزه اطالع ــی در ح خصوص
اســت کــه افــراد، گروه هــا و ســازمان ها حــق دارنــد تعییــن 
کننــد کــه در چــه زمانــی و چــه میزانــی از اطالعــات مرتبــط 

ــرد ]3و4و7[. ــرار گی ــار دیگــران ق ــا خودشــان در اختی ب
ــر و  ــور دیگ ــه کش ــوری ب ــی از کش ــم خصوص ــتره حری گس
ــوان  ــت. به عن ــاوت اس ــر متف ــت دیگ ــه وضعی ــی ب از وضعیت
مثــال قوانیــن حریــم خصوصــی بعــد از حادثــه 11 ســپتامبر 

در آمریــکا تغییــر کــرد.
ابعاد مطرح در حریم خصوصی عبارتند از:

- خلــوت و تنهایــي: دفــاع از ارزش حــق امــکان وجــود خلوت 
9. Intellectual property rights
10. Accountability
11. privacy
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ارائه مدل استاندارد اخالق حرفه ای در سیستم های اطالعاتی

و تنهایــي بــراي کاربــران. به عبــارت دیگــر راه حل هــاي 
ــي  ــوت و تنهای ــکان داشــتن خل ــد ام ــات بای ــاوري اطالع فن

را فراهــم کننــد.
- محرمانگــي و راز: دفــاع از ارزش محرمانگــي داده هــاي 
ــای  ــد داده ه ــات، نبای ــاوري اطالع ــاي فن ــران. راه حل ه کارب

ــد. ــرار دهن ــاز ق ــراد غیرمج ــترس اف ــران را در دس کارب
عدم ردیابــی.  ارزش  از  دفــاع  ناشناســي:  و  گمنامــي   -
فعالیــت  امــکان  بایــد  اطالعــات  فنــاوری  راه حل هــای 
کاربــران بــدون دغدغــه افشــای نــام آن هــا را فراهــم کننــد. 
ــتي و  ــاط دوس ــاد ارتب ــق ایج ــت: ح ــتي و صمیمی - دوس
صمیمیــت. راه حل هــای فنــاوری اطالعــات بایــد حــق کاربــر 
بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط دوســتی ســالم، بــدون اینکــه مورد 

تجســس و پیگیــری قــرار گیــرد، را بــه رســمیت بشناســد.
ــس  ــق آزادی و عدم تجس ــاع از ح ــه: دف ــز از مداخل - پرهی
ــران را  ــد کارب ــاوری اطالعــات، نبای بی مــورد. راه حل هــای فن

مــورد تجســس و وارســی قــرار دهــد. 
در ذهــن بســیاری از خواننــدگان، دالیــل بســیار قابــل قبولی 
بــرای نقــض هــر یــک از ابعــاد مطــرح در حریــم خصوصــی 
ــرای  ــل ب ــن دالی ــرار ای ــاید ناشــی از تک ــه ش ــود دارد ک وج
توجیــه تجــاوز بــه حریــم خصوصــی افــراد و شــاید ناشــی از 

قواعــد اخالقــی هــر کشــور باشــد ]7[.
4-4 آزادی بیان و پاالیش محتوی12  

سه اصل در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد: 
الف( هرکس حق دارد هر چیزی بگوید؛

 ب(  هیچ کــس حــق نــدارد چیــزی بگویــد کــه بــه دیگــران 
آســیب بزنــد؛

 پ( هر کس حق دارد آنچه را نمی خواهد نشنود.
ــه طــرح مباحــث پیچیــده  ســه اصــل ســاده فــوق منجــر ب
آزادی بیــان و پاالیــش محتــوی می شــود. پاالیــش محتــوی 
شــامل حــذف و ممانعــت از گــردش اطالعاتــي اســت 
ــد  ــیب می توان ــن آس ــد. ای ــیب می زن ــران آس ــه دیگ ــه ب ک
بــه اعتقــادات، باورهــا، آیین هــا، ارزش هــا و به عبارتــی 

ــد. ــه باش ــا جامع ــرد ی ــوس ف ــای ناملم جنبه ه
از طرفــی گیرنــده محتــواي الکترونیکــي، بایــد اختیــار 
ــذا  ــات را داشــته باشــد؛ ل ــت اطالع ــا عدم دریاف ــت و ی دریاف
راه حل هــای فنــاوری اطالعــات بایــد بــه ایــن جنبــه توجــه 

ــد ]4و7[. نماین

4-5  مالکیت اطالعات13  
ــت و  ــه اس ــان و هزین ــرف زم ــتلزم ص ــات مس ــد اطالع تولی
بــرای اســتفاده از آن بایــد هزینــه آن را پرداخــت کــرد. بســتر 
ایجادشــده در اثــر افزایــش ضریــب نفــوذ سیســتم های 
اطالعاتــی، سبب شــده اســت کــه امــکان نقــض ایــن اصــل 
یــا  آگاهانــه  و  فراهم شــده  به راحتــی  بدیهــی  اخالقــی 
ــه شــود.  ــده گرفت ــات نادی ــت اطالع ناخــودآگاه اصــل مالکی
ایــن مســأله در کپی کــردن از دســتاوردهای پژوهشــی 
ــرداری  ــا بهره ب ــی ت ــع اصل ــه مرج ــاع ب ــدون ارج ــایرین ب س
ــاهده  ــل مش ــران قاب ــاری دیگ ــای داده کاوی و آم از تحلیل ه
ــش  ــد رایان ــدی مانن ــای جدی ــور فناوری ه ــا ظه ــت. ب اس
ابــری، مالکیــت اطالعــات بــه یکــی از دغدغه هــای اساســی 

کاربــران تبدیل شــده اســت]2و7[.
4-6  امنیت14  

ابعاد اخالقی مطرح در امنیت عبارتند از ]7[:
محرمانگــي: عدم افشــای اطالعــات کاربــران. راه حل هــای 
ــوذ  ــکان نف ــدون ام ــتر ب ــک بس ــد ی ــات بای ــاوری اطالع فن
بیــن فرســتنده و گیرنــده ایجــاد نماینــد تــا امــکان افشــای 

ــد. ــته باش ــود نداش ــران وج ــات کارب اطالع
کاربــران.  داده هــای  دســتکاری  و  عدم تغییــر  تمامیــت: 
ــی  ــه ای طراح ــد به گون ــات بای ــاوری اطالع ــای فن راه حل ه
شــوند کــه امــکان دســتکاری و تغییــر داده هــا بین فرســتنده 

ــده وجــود نداشــته باشــد. و گیرن
ــای  ــه داده ه ــران ب ــی کارب ــق دسترس ــترس پذیری: ح دس
ــد  ــات بای ــاوری اطالع ــای فن ــان. راه حل ه ــر زم ــود در ه خ
امــکان دسترســی کاربــر بــه داده هــای خــود را در هــر زمانــی 

فراهــم کننــد.
ــده  ــت اعالم ش ــودن هوی ــان از واقعی ب ــت: اطمین ــراز هوی اح
ــد ســاز و  ــاوری اطالعــات بای ــر. راه حل هــای فن توســط کارب
کار شناســایی هویــت واقعــی کاربــر و تشــخیص مــوارد جعل 

هویــت را فراهــم نماینــد.
انکارناپذیــري: عدم امــکان انــکار اقدامــات انجام شــده توســط 
کاربــر. راه حل هــای فنــاوری اطالعــات بایــد به گونــه ای 
ــن  ــه در ای ــی ک ــد اقدامات ــر نتوان ــه کارب ــوند ک ــی ش طراح

ــد.  ــکار کن ــام داده را ان ــتر انج بس
مجموعــه اصــول فــوق، معمــوالً تحــت عنــوان قواعــد 
ــورد  ــای م ــات و رفتاره ــن، اقدام ــده قوانی ــی دربرگیرن اخالق
12. Freedom of speech and filtering
13. Ownership of information
14. Security
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ــد  ــود. قواع ــالغ می ش ــان اب ــه ذی نفع ــن و ب ــار تدوی انتظ
ــف را  ــای مختل ــول در موقعیت ه ــل قب ــار قاب ــی رفت اخالق
ــه تعلیــق عضویــت  شــفاف می کنــد. نقــض قواعــد منجــر ب
ــد،  ــن قواع ــت ای ــود. محدودی ــکاری می ش ــه هم ــا خاتم ی
ــوارد  ــی م ــه در برخ ــت ک ــودن آن هاس ــه عمومی ب ــل ب تمای
کشــورهای  قواعــد  همچنیــن  می شــوند.  مشکل ســاز 

ــت. ــرد نیس ــل کارب ــر قاب ــرای یکدیگ ــف ب مختل

5 مدل پیشنهادی )چارچوب استاندارد اخالق 
حرفه ای در سیستم های اطالعاتی(

5-1 ر وش شناسی توسعه چارچوب
ــی سیســتم های  ــت تلفیق ــدل، ماهی ــی توســعه م ــده اصل ای
ــی اســت. همان طــور کــه در شــکل )1( نشــان داده  اطالعات
شــده اســت، سیســتم های اطالعاتــی در نقطــه تالقــی 
انســان، ســازمان و فنــاوری قــرار دارنــد؛ لــذا از میــزان 
پیچیدگــی زیــادی برخــوردار هســتند. از منظــر مــورد بحــث 
ــده در  ــر ش ــای ذک ــه مؤلفه ه ــوان ب ــق، می ت ــن تحقی در ای

ــرد. ــاره ک شــکل )2( اش

و  ســعادت  به دنبــال  فطــری  و  ذاتــی  به طــور  انســان 
خوشــبختی اســت. از جملــه اهــداف ادیــان آســمانی 
ــی  ــت. از طرف ــری اس ــعادت بش ــرای س ــازی ب ــز بسترس نی
ــه  ــتیابی ب ــتند و دس ــی هس ــال تعال ــز به دنب ــازمان ها نی س
ــعه دهندگان  ــی  توس ــه آرمان ــز نقط ــر نی ــای برت فناوری ه
فنــاوری اســت. تحقــق ایــن اهــداف کــه در شــکل )3( نشــان 

داده شــده اند، نیازمنــد ابزارهــای متعــددی اســت.

ــف  ــت اخــالق )اعــم از گرایش هــای مختل ــا رعای انســان ها ب
اخــالق کاربــردی ماننــد اخــالق اجتماعــی، سیاســی، 
ــی  ــد زندگ ــره( می توانن ــی و غی ــالق مهندس ــادی، اخ اقتص
ــته  ــر داش ــار یکدیگ ــی در کن ــالمت آمیز و آرامش بخش مس
باشــند. فرهنــگ کاری منســجم و صحیــح، بســتری فراهــم 
ــه  ــع ب ــا وجــود محدودیت هــا و موان می کنــد کــه ســازمان ب
چشــم انداز خــود نزدیــک شــود. پیشــروهای دنیــای فنــاوری 
نیــز یــک نظــام پژوهشــی ممتــاز را بــه کار می گیرنــد. 
ــرش  ــا نگ ــکل )4( ب ــده در ش ــی ارائه ش ــه میان ــد الی هرچن
و ذهنیــت محقــق نســبت بــه موضــوع تحقیــق تعیین شــده 
اســت، لیکــن تحقیقــات مشــابه و تجربیــات قبلــی نیز نشــان 
ــی، نقــش مهمــی  ــه میان می دهــد کــه ابزارهــای واســط الی

ــد. در تحقــق اهــداف الیــه ســوم دارن

5-2 چارچوب پیشنهادی
ــر،  ــعادت بش ــدف )س ــوان ه ــه به عن ــترک آنچ ــه مش وج
ــتم های  ــاد سیس ــر( در ابع ــاوری برت ــی، فن ــازمان متعال س
اطالعاتــی )انســان، ســازمان و فنــاوری( و ابزارهــای تحقــق 
اهــداف )اخــالق ، فرهنــگ و پژوهــش( مطــرح شــد را 
می تــوان اخــالق حرفــه ای نامیــد. اخالق حرفــه ای مجموعــه 
اصولــی هســتند کــه رفتــار خــوب و بــد را از یکدیگــر تفکیک 
می کننــد. شــکل )5( مدلــی را بــرای ابعــاد مختلــف اخــالق 

حرفــه ای در سیســتم های اطالعاتــی نشــان می دهــد.
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شکل 1: ماهیت تلفیقی سیستم اطالعاتی

شکل 2: مولفه های پیچیدگی از دیدگاه مورد بحث در مقاله

شکل 3: آرمان های ابعاد مطرح در سیستم های اطالعاتی

شکل 4: مدل مفهومی اخالق در سیستم های اطالعاتی
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ارائه مدل استاندارد اخالق حرفه ای در سیستم های اطالعاتی

ــد  ــد خری ــوب در فراین ــوردی چارچ ــه م 5-3 مطالع
اینترنتی 

در ایــن بخــش مقالــه، مــوارد نقــض اخــالق حرفــه ای مطابــق 
چارچــوب ارائــه شــده در فراینــد متــداول و پرکاربــرد خریــد 
اینترنتــی تعیین شــده اســت. در ایــن مثــال، کاربــر بــا 
ــود را  ــر خ ــی کاالی موردنظ ــایت اینترنت ــه س ــدن ب واردش

 

اسرار 
 تجاري

 حق ثبت
  اختراع

عالئم 
 تجاري

حق تالیف 
 و چاپ

محرمانگی 
 و راز

پرهیز از 
 مداخله

خلوت و 
 تنهایی

دوستی و 
 صمیمیت

و  منامیگ
 ناشناسی

 محرمانگی جامعیت

احراز  عدم انکار
 هویت

 دسترسی

 پاسخگویی

ان
 بی

دي
آزا

 

وي
حت

ش م
الی

 پا

 امنیت حریم خصوصی حق مالکیت فکري

ــتفاده از  ــا اس ــرده، ب ــف انتخــاب ک ــای مختل ــن مدل ه از بی
کارت اعتبــاری مبلــغ را پرداخــت کــرده و کاالی خــود را در 
زمــان انتخابــی، در محــل موردنظــر خــود تحویــل می گیــرد. 
جــدول )1( روندنمــای ایــن فراینــد و ابعــاد اخالقــی مترتــب 

ــد.  ــان می ده ــر آن را نش ب

6  جمع بندي و نتیجه گیري
عدم توجــه بــه اصــول اخــالق در توســعه و به کارگیــری 
ــری  ــات جبران ناپذی ــد تبع ــی می توان ــتم های اطالعات سیس
ــرای  ــتر الزم ب ــه ای بس ــالق حرف ــد. اخ ــته باش ــر داش درب
ــاوری  هم زیســتی مســالمت آمیز بیــن انســان، ســازمان و فن
ــا  ــک از آن ه ــر ی ــی در ه ــاز تعال ــرده و زمینه س ــم ک را فراه

اســت. در ایــن تحقیــق، ضمــن بیــان مفاهیــم پایــه و ادبیــات 
ــتم های  ــالق سیس ــه ای و اخ ــالق حرف ــوزه اخ ــرح در ح مط
ــرورت  ــی ض ــدل مفهوم ــک م ــتفاده از ی ــا اس ــی، ب اطالعات
تبییــن  اخالقــی  سیســتم های  در  مضاعــف  اهمیــت 
ــه ای در  ــالق حرف ــرای اخ ــتانداردی ب ــوب اس ــده و چارچ ش
ــده  ــه ارائه ش ــد و 14 مؤلف ــا 6 بع ــی ب ــتم های اطالعات سیس

شکل  5: چارچوب استاندارد پیشنهادی برای اخالق حرفه ای در سیستم های اطالعاتی

جدول1: روندنمای فرایند خرید اینترنتی و ابعاد اخالقی مطرح در آن

 فرایند شرح رویداد نقض اخالق

 گمنامی و ناشناسی•
 امنیت•

سرور به اطالعات  دسترسی وب
سیستم عامل، جستجوگر، نام 

 و غیره IPکامپیوتر، 

 ورود مشتري به سایت.1

 گمنامی و ناشناسی•

 خلوت و تنهایی•

دسترسی کارگزار به عالیق   
 مشتري و سوابق جستجو

  جستجو و انتخاب.2
 کاال

 خصوصینقض حریم •

 عدم انکارپذیري•

 احراز هویت•

دسترسی کارگزار به اطالعات 
 شخصی

 ثبت نام در سایت.3

 نقض حریم خصوصی•

 عدم انکارپذیري•

 امنیت•

دسترسی کارگزار به اطالعات 
 حساب

 پرداخت الکترونیکی.4

 نقض حریم خصوصی•

 ارایه اطالعات اضافی•

دسترسی کارگزار به آدرس 
 منزل یا محل کار

درخواست ارسال .5
 کاال

 گمنامی و ناشناسی•
 آشنایی کارگزار با شما

 پیشنهاد محصوالت جدید
 ورود مجدد به سایت.6
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اســت. 
ــتم  ــک سیس ــعه دهندگان ی ــه توس ــنهادی ب ــوب پیش چارچ
ــی  ــل طراح ــدای مراح ــا از ابت ــد ت ــک می کن ــی کم اطالعات
ــرده  ــه ک ــتم توج ــروری در سیس ــی ض ــول اخالق ــه اص ب
و بــه بهره بــرداران کمــک می کنــد تــا هنــگام تعریــف 
پــروژه یــا تأمیــن یــک سیســتم اطالعاتــی، بتواننــد اصــول 
اخالقــی مــورد نیــاز خــود را در چارچــوب مناســبی تعریــف 

ــد. ــت نماین و درخواس
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