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رانن)های را تصور کنا) که برای رسان)و فرزن) بامارش به درمانگاه زماو چن)انی ن)ارد ،اما نمیتوان)
مکانی برای پارک خودروی خود بااب) و ناگزیر میشود تا جلوی تابلوی تورف ممنوع ییا روبیهروی
درب پارکانگ یک پارتماو پارک کن) .فرض این است که او تمایلی به انجام عمل غار اخالری و ییا
خالف رانوو 1ن)ارد ،اما او نمیتوان) از انجام کارش منصرف شود و جستوجویش ناز راه به جایی
نمیبرد و به ناچار خودرو خود را جلوی درب پارکانگ یک پارتماو مسکونی پیارک مییکنی) .ایین
عمل ،از یکسو موجب عذاب وج)او و فشار رویی و روانیی راننی)ه مییشیود و از سیوی دیگیر،
ممکن است صایباو پارکانگ نارایت و عصبانی کن)؛ تا جایی که یتی بیه ماشیان او سیاب وارد
ٔ
وظافه اخالری رانن)ه است ،اما فرض
کنن) .شای) گفته شود که نجات جاو فرزن) در مورعات فعلی،
کنا) که صایب پارتماو ناز در یالت اضطرار ررار داشته باش) و او ناز برای نجات جاو فرزن)ش یا
رسا)و به جلسهای مهم مجبور به خرو از پارتماو خود باش)؛ در یالی که خودروی رانن)ه جلوی
درب پارتماو او پارک ش)ه و مانع خرو اوست .درست است که راننی)ه در راسیتای نجیات جیاو
فرزن)ش ،مرتکب رفتاری غار رانونی و خالف اخالق شی)ه اسیت ،ولیی بی)وو اینکیه ب)انی) اوال
موجب اذیت و زار دیگراو ش)ه است و ثاناا ،این ایساس تعارض همچناو در او وجیود دارد .بایی)
توجه داشت که وضعات انتخاب در چالشهای اخالریی متفیاوت بیا انتخیاب در میوارد تعیارض
اخالری است .برای مثال ،هماو رانن)ه پایبن) مثال ربل را تصور کنا) که بیرای مراجعیه بیه بانیک و
انجام امور بانکی که ضروری و فوری هم ناست ،هر بار به این دلال که محل پیارک ،تعبایه شی)ه از
ٔ
بانک فاصله داردٔ ،
فاصله زیادی از بانک پارک میکنی) ،امیا مییبانی) کیه افیراد
وساله نقلاهاش را با
دیگری جلوی بانک دوبله پارک کردهان) .او تقریبا هر روز با این چالش اخالری روبهرو مییشیود و
در مواجهه با این چالش هر بار کار درست و اخالری را انتخاب میکنی) .او زمیاو باشیتری صیرف
میکن) و زیمت باشتری را متحمل میشود ،اما پس از م)تی کیه بیا پیارک دوبلیه و عی)م رعاییت
دیگراو مواجه میشود ،در مییاب) که پایبن)ی او ٔ
هزینه زیادی دارد در ییالی کیه عی)م پیایبنی)ی
دیگراو برای نها کمهزینه است .در هر دو مورد تعارضات اخالری و چالشها ،تعبایه امکانیات ییا
ساز و کارهایی برای پارک خودرو مثل پارکانگ ،2پارکومتر یا استفاده از فناوریهیای نیوین از سیوی
 .1عمل نکردو به رانوو نوعی بیاخالری است.
 .2بر اساس تعریف «فناوری» ،پارکانگ یک راهکار برای رفع یک مسئله است و بر اساس سطح فناوری ،انواع مختلفی

←

✺

→

مثل معمولی ،طبقاتی و هوشمن) دارد که میتوان) به عنواو فناوری رلم)اد شود.
 .1عبارت مشهور «من ال معاش له ال معاد له» گرچه سخن معصوم ناست ،مضمونش با روایات مربوط به نکوهش فقر
از هر یاثی ،سازگار است و تکیا) میشود.
 .2بستن کمربن) ایمنی به عنواو یک رفتار رانونی و اخالری یتی با اجبار و پس از م)تی به یک عادت در افراد جامعه ب)ل
ش)ه است؛ چناو که امروز یتی با برداشتن اجبار و البته با توجه به باال بردو سطح گاهی و بانش ،افراد بسااری خود
را ملزم به بستن کمربن) ایمنی میدانن).

3۹
ست اخالقی شرروندان
نقش فناوری در ز ی ِ
ِ

م)یریت شهری ،میتوان) موجب شود که رانن)گاو با چنان تعارضیات و چیالشهیای اخالرییای
مواجه نشون) و در نتاجه ،مجبور به صرف هزینه سنگان برای پایبن)ی به اخالق ،گرفتار در تبعیات
1
تعارض اخالری یا مجبور به انتخاب عمل غار اخالری برای یفظ منافع ملموس خود نباشن).
ممکن است هر روزه افراد بسااری با چنان تعارضات و چالشهای اخالریای مواجه شیون).
فق)او یا نقصاو در زیرساختهای الزم ،موجب ایجاد تعارضها و چالشهیای اخالریی بیرای
افراد پایبن) به اخالق و شیکلگایری عیادات ناپسین) و روا فرهنیگ اخیالقگرییزی در افیراد
غار پایبن) به اخالق خواه) ش)؛ یال و که چه بسا بتواو با بهرهگاری از فناوریها و طراییی و
ایجاد زیرساختهای الزم ،به مورعاتی دست یافت که نهتنها افراد پایبن) به اخالق ،بلکیه افیراد
ٔ
انگازه انجام عمل اخالری را ن)ارن) ناز یتی ب)وو گیاهی و بیه ظیاهر،
غار پایبن) و کسانی که
اخالری عمل کنن) و در گامهای بع)ی با موزش و ایجاد گاهی پایبن) به مسائل اخالری شون).
نچه در این شاوه و رویکرد اهمات دارد این است که جامعهای با ی)ارل رفتار غار اخالری داشته
باشام و اخالری زیستن برای افراد پایبن) بیه اخیالق کیمهزینیه باشی) و نایز عیادات و فرهنیگ
2
اخالری زیستن روا باشتری یاب).
در این مقاله ،در پی تحلال این مسئله هستام که طرایی و کاربست فناوری چگونه میتوانی)
زمانهساز بروز و ظهور رفتارها و اعمال اخالری و ارتقای سطح اخالق در جامعه شود؟ فرض این
است که در صورت به کیارگاری فنیاوری بیا طراییی و مالیظیاتی خیاص ،وضیعات فیردی و
اجتماعی افراد در سطح جامعه به گونهای تغاار خواه) کرد که ٔ
زمانه ررارگرفتن در مورعاتهیایی
که ممکن است به عمل غار اخالری منجر شود ،به ی)ارل کاهش یاب).
عوامل متع)دی برای ب)اخالری در جامعه وجود دارد؛ برخوردار نبودو از دانیش و شیناخت
ٔ
انگازه کافی برای رفتار اخالری ،ن)اشتن مهارتهیای اخالریی عمیل کیردو،
اخالری ،ن)اشتن
ع)م معرفی یا در دسترس نبودو الگوهای اخالری (موسوی اصل و دیگراو ،70۵7 ،ص ۵۵؛ گیلمحمی)ی
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و بهشتی ،70۵0 ،ص  ،)701پرهزینه بودو رفتار اخالری 1و مهاا نبودو بستر و زیرسیاختهیای الزم
برای عمل اخالری.
میتواو عوامل بروز ب)اخالری در سطح اجتماع را به دو دسته تقسام کرد :دسیته اول ،عوامیل
مربوط به نظام موزش و یادگاری است و افراد میتوانن) خودخواسته و یا بر اسیاس ییک ساسیتم
موزشی مشخص ،موزشها و مهارتهای الزم را کسب نماین) که چهار عامل نخست در ایین
دسته ررار میگارن)ٔ .
دسته دوم را میتواو عوامل ساختاری و اجتماعی تلقی کرد؛ زیرا مهاا نمودو
بستر و زیرساختهای الزم برای عمل اخالری و همچنان پرهزینه بودو رفتیار اخالریی میواردی
فردی ناستن) ،بلکه م)یریت بخش عمومی و فرهنگی جامعه مسئول طرایی زیرساختهای الزم
برای شکلدهی به چنان ساختاری است .دو عامل خر را میتواو در دسته دوم طبقیهبنی)ی و بیه
نوعی عوامل ساختاری و اجتماعی تلقی کرد.
بر اساس این دستهبن)ی ،به نظر میرس) به دو شیاوه مییتیواو اخیالق را در جامعیه نهادینیه
ساخت (گلمحم)ی و بهشتی ،70۵0 ،ص  )701و ٔ
زمانه زیست اخالری را فراهم ورد .نخسیتان شیاوه،
ٔ
شاوه توصاهای است که بر اساس و افراد جامعه به رعایت اصول اخالری توصاه میشیون) و در
صورت رعایت ،تشویق و تمجا) و در غار این صورت سرزنش میشون) .در این شاوه ،محوریت
با فرد است .اصول و موزههای اخالری موزش داده میشون) و افراد بر اساس این میوزههیا ییاد
میگارن) که چگونه خوب باشن)(شعبانی ،70۵۹ ،ص  )۵7و در نهایت ،اختاار دارن) کیه اخالریی ییا
غار اخالری عمل کنن) .این شاوه را میتواو «زیست اخالری مبتنی بر رعایت فیردی» نامای) کیه
البته ،افراد در سطح جامعه ممکن است با موانع و تعارضاتی مواجه شون)؛ به این معنا که اینگونه
ناست که اگر افراد بر اساس موزشها و مهارتهای تعلام دی)ه رفتیار کننی) بیا هیاچ چیالش و
تعارض اخالری مواجه نمیشون)؛ زیرا همه چاز به فرد بستگی ن)ارد ،بلکه ممکن اسیت برخیی
عوامل اجتماعی موجب انگازش فرد برای انجام عمل غار اخالری شود.
در دومان ٔ
شاوه نهادینهکردو اخالق در جامعه ،م)یریت بخش عمومی 2در سطوح مختلف از
ابزار و ساز و کارهایی مبتنی بر فناوری استفاده میکن) که نیهتنها ررایب روش اول ناسیت ،بلکیه
 .1برای مثال ،راستگویی در برخی جوامع ،هزینههایی در پی دارد و به عکس ،دورویی و چاپلوسی منافعی در بر دارد.
 .2به طور کلی ،بخش عمومی متشکل از دولتها و تمام ژانسها ،شرکتها و سایر مؤسسات تحت نظارت دولتیی ییا
دولتی است که برنامهها ،کاالها یا خ)مات عمومی را ارائه میدهن) ).(see Lawton & et al.

✺

میتواو و را مکمل یا یتی ٔ
الزمه روش اول دانست .این ساز و کارها به گونهای عمل میکنن) که
میتوانن) کنش افراد را  -از طریق م)یریت عوامل مؤثر در انگازش اخالریی - 1تنظیم کیرده ،از بیروز
مورعاتهایی که در و انجام عمل غار اخالری محتمل است ،جلوگاری نماین) .این شاوه را میتواو
«زیست اخالری مبتنی بر زیرساختها» ناما) .در زیست اخالری مبتنی بر زیرساختها که در این
مقاله به طور ویژه به فناوری به عنواو یکی از زیرساختهای الزم پرداخته میشود ،کیارکرد فنیاوری
در پاشگاری از عمل غار اخالری یا از بان بردو ٔ
زمانه عمل غار اخالری بررسی و تحلال میشود.
موقعیت «زیست اخالقی مبتنی بر زیرساختها» نسبت به اخالق کاربردی

 .1عوامل مؤثر در انگازش اخالری یا تحریک افراد برای عمل غار اخالری ،عواملی هستن) که میتوانن) در افیراد انگایزه
عمل غار اخالری را تقویت کنن) .این عوامل به شکل برداشت یا ایساسی هستن) کیه افیراد در مواجهیه بیا افیراد ییا
فناوریها دارن) .یکی از اه)اف فناوری این است که با باال بردو درت ،سرعت و کافات ،بتوان) این یسها را مثبیت
کن) ،عملکرد این عوامل را بهبود بخش) و در نتاجه زمانه عمل غار اخالری را کاهش ده).
 .2پاشااخالری به ربل از مورعات اخالری اشاره دارد جایی که هنوز فرد در مورعات انتخاب ررار نگرفته است.

3۳
ست اخالقی شرروندان
نقش فناوری در ز ی ِ
ِ

استفاده از محاط مساع) برای رش) فضایل اخالریی ،دینیی و تعیالی معنیوی ،یکیی از یقیوق
شهرون)او است و در این راستا دولت موظف است همه امکانات خود را برای تکمان شرایط الزم
جهت بهرهمن)ی از این یق ،به کار گارد (نک :منشور یقوق شهرون)ی۔ ماده  .)۹در تباان «منشور یقوق
شهرون)ی» دولت بر فراهم کردو امکانات و زیرساختها جهت رش) فضایل اخالری شهرون)او
تککا) کرده و خود را موظف به انجام این کار کرده است .از اینرو ،توجه بیه دو سیؤال ضیرورت
توجه به زیست اخالری مبتنی بر زیرساختها را باشتر نمایاو میکن)« :جامعهای بهتر است کیه
مردم تمایل به زیست اخالری دارن) ،اما زیرساختهای الزم برای رعایت اخالق وجود نی)ارد و
در نتاجه رفتار اخالری هزینه باالیی دارد» یا «جامعهای بهتر است که امکانات الزم برای زیست
اخالری فراهم و رفتار اخالری کمهزینه یا بیهزینه است»؟
ٔ
شاوه «زیست اخالری مبتنی بر زیرساختها» جایگاهی پاشا اخالری 2نسیبت بیه مبایی
اخالق کاربردی دارد .سالمت اخالری در جامعه مهمترین بروودادی اسیت کیه در ایین شیاوه
مورد تککا) است .این شاوه نگاهی اجتماعی و ساختاری به نهادینه شی)و اخیالق در جامعیه و
زن)گی افراد دارد .در مااو پژوهشهای تصمامگاری اخالریی ،فر ینی) تصیمامگایری اخالریی
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ِرست ،1مورعات اخالری را در چهار مریله تشریح کرده اسیت .ایین مراییل بیا ( )7تشیخاص
مورعات اخالری شروع ش)ه سپس به ( )۵رضاوت اخالری منجر میشود و بع) از و به ( )0رصی)
یا تمایل به عمل اخالری و در نهایت ،به ( )۴رفتار اخالری میانجام) ( .)Rest, 1979نکته رابل توجیه
ٔ
ییوزه بررسیی پیژوهش
در ارتباط مورعات چهار مریلهای ِرست و پژوهش یاضر این اسیت کیه
یاضر به پاش از ایجاد مورعات اخالری اشاره دارد؛ یعنی زیست اخالری مبتنی بر زیرسیاختهیا،
درص)د تباان ساز و کاری است که افراد را از ررارگرفتن در مورعات تعارض اخالری یا بی) اخالریی
دور سازد و عوامل ساختاری مؤثر در ایجاد مورعاتهای اخالری را شناسایی کن).
ٔ
ییوزه سیالمت اخالریی هماننی)
کارکرد شا ٔوه «زیست اخالری مبتنی بر زیرساختهیا» بیرای
کارکرد بخش به)اشت در ٔ
یوزه سالمت جسمی است .هماوطور کیه جایگیاه به)اشیت در نظیام
سالمت یک جایگاه پاشادرمانی است ،جایگاه زیست اخالری مبتنی بر زیرساختها یک جایگیاه
پاشااخالری است .در بخش به)اشت ،بر رعایت مجموعیهای از اصیول فیردی و محاطیی تککای)
میشود تا فرد بامار نشود و در صورت بامار ش)و ،بخش درماو مسئولات م)اوا و ریشهکین کیردو
باماری را عه)هدار میشود .اصول به)اشت فردی بر اساس یک نظام موزش همگانی ،موزش داده
میشود و افراد به اختاار و را رعایت میکنن) ،اما بر اساس اصول به)اشیت محاطیی سیازماوهیا،
ٔ
زمانیه ظهیور و
مؤسسات و مراکز خاصی ناز ملزم به رعایت استان)ارهای تعرییفشی)ه هسیتن) تیا
سرایت باماریها را از بان ببرن) .برای مثال ،سازماو ب موظف است  -بیر اسیاس شیاخصهیای
استان)ارد  -کافات ب ُشرب را در بازههایی معان کنترل کن) و ٔ
زمانه باماریها را به ی)ارل برسیان).
در این یالت اگر افراد جامعه اصیول به)اشیت فیردی را رعاییت کننی) و همزمیاو زیرسیاختهیا
(فناوریهای پایش و کنترل در سطح کالو) ناز بیه شیکل مناسیبی وظافیه خیود را عملیی سیازن)،
ایتمال گسترش و پای)اری سالمت عمومی باشتر خواه) بود .یال ،اگر ٔ
همه افراد اصول به)اشیت
ُ
فردی را رعایت کنن) ،اما در سطح کالو ،فناوری مناسب برای کنترل و پایش ب شرب ،یا م)یریت
ٔ
هزینیه یفیظ
فاضالب وجود ن)اشته باش) ،رعایت در ُبع) فردی کیافی نخواهی) بیود و دشیواری و
سالمت برای افراد جامعه افزایش مییاب) .دو ٔ
شاوه «زیسیت اخالریی مبتنیی بیر رعاییت فیردی» و
«زیست اخالری مبتنی بر زیرساختها» هر ک)ام کارکردهیای خیاص خیود را دارنی) و مییتواننی)
تؤاماو با یکدیگر در یک جامعه پاادهسازی شون) ،اما در این نوشتار تککا) بر معرفی و تباان شیکل
1. rest

✺

دوم است .در شکل دوم سعی بر و است تا به کمک فناوری ،افراد در معرض چالشها و تعارضات
اخالری یا ب)اخالری ررار نگارن) یا چنان مورعاتهایی به ی)ارل رسان)ه شیود .نچیه اهمایت دارد
1
این است که جامعهای با کمترین ی) از رفتار غار اخالری بهوجود ی).
طراحی و مدیریت فناوری برای زیست اخالقی

در نخستان مواجهه با ٔ
واژه فناوری ،مصنوعاتی همچوو ماشان ،هواپاما و کامپاوتر به ذهن متبادر
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ست اخالقی شرروندان
نقش فناوری در ز ی ِ
ِ

 .1ممکن است به بح اختاار و نقش عاملات انساو در انتخاب عمل اخالری یا غار اخالری  -در شکل دوم  -اشیکالهیایی
وارد شود .اگر فناوری شرایطی را به وجود ورد که نتواو عمل غار اخالریی انجیام داد ،بحی اختایار و فعیل اخالریی چیه
وضعاتی خواه) داشت؟ در پاسخ ،میتواو گفت که فناوریٔ ،
زمانه مواجهه با مورعاتی که ایتمال عمل غار اخالری وجیود
صف بانک بتواو پاسخ را کمی شفافتر کرد .فرض بر ایین اسیت
دارد را به ی)ارل میرسان) .شای) با کمک گرفتن از مثال ِ
که شما به عنواو شهرون)ی ّ
مقا) به اخالق و روانان در صف ایستادهای) و یک نفر ناز جلیوتر از شیما ایسیتاده اسیت .طبیق
زماوبن)ی ی)ود پنج دراقه دیگر نوبت به شما خواه) رسا) و بر همان اساسٔ ،
برنامه کاری خود را تنظام کردهایی) .در ایین
هنگام دو نفر وارد بانک میشون) و فرد جلویی ب)وو هماهنگی ربلی عنواو میکن) که نها نوبیت داشیتهانی) .شیما متوجیه
میشوی) که نها میخواهن) یقوق دیگراو را رعایت نکنن) .در این مورعات شما چه میکنا)؟ شای) یکیی از پاسیخهایتیاو
این باش) که به نها اجازه میدهم پاش از من کار خود را انجام داده و برون) .اگرچه کار نها غار اخالری است ،من بیه کیارم
نخواهم رسا) و بع)ا خود را سرزنش خواهم کرد ،اما برای گرفتن این یق ،از مقابله با نها و ایتمال سابدی)و مییترسیم
چوو نها سه نفر هستن) .پاسخ دیگرتاو ممکن است این باش) که با نها مقابله میکنم ،زیرا فرد جلیویی بیا مین هماهنیگ
نکرده است ،پس نمیتوان) نها را در صف وارد کن) ،این کار او غار اخالری است و من از ییق خیود دفیاع خیواهم کیرد.
ایتماال به خود بگویا) :ورتی مطمئنم که یق با من است ،اگر از یقم دفاع نکنم در ین)ه خود را سرزنش خیواهم کیرد .بیا
ٔ
مشاجره لفظی ،فحاشی و یتی زد وخورد شوی) و اینها هماو مورعاتهایی هسیتن) کیه
این فرض ممکن است با نها وارد
در نها ٔ
زمانه عمل غار اخالری(ترس ،فحاشی و زد و خورد) به وجود می ی) .یال ،اگر با فرض استقرار فنیاوری ییا ساسیتم
اتوماساوو صف در بانک سناریو ربل مرور شود ،شیما شیمارهای دریافیت کیرده و سیامانه افیراد ربیل از شیما را بیه نوبیت
فرامیخوان) و مالک نوبتدهی ،شمارههای دستگاه است و با کمی توجه میتواو دریافیت کیه ایسیاس ِرنی)ی ،تیرس از
بیع)التی و زورگویی ،مشاجره و فحاشی در این سناریو وجود ن)ارد .پس بح اختاار و فضالت اخالری موضوعات پای)ا
نمیکن)؛ چرا که استقرار فناوری ربل از اینکه شما در دوراهی انتخاب رفتار اخالری یا غار اخالری یا مورعات هایی که زمانه
رفتار غار اخالری وجود دارد ررار بگاری) از و جلوگاری میکن) .ممکن است پرسا)ه شود در سیناریوی پیاشگفتیه ،فعیل
اخالری دیگر وجود ن)ارد .بنابراین ،موضوع از بررسی در ٔ
یاطه اخالق خار میشود ،اما نجه در این پژوهش بر و تاکای)
ٔ
جامعه اخالری را میتواو به جامعهای اطالق کرد که در و رفتارها اخالری اسیت
میشود ایجاد «جامعه اخالری» است و
یا به عبارت دیگر ،جامعه ایست که در و رفتارهای غار اخالری کمتر دی)ه میشیود .ورتیی بیا اسیتفاده از فنیاوری از بیروز
مورعاتهایی که فعل غار اخالری در نها محتمل است ،جلوگاری میشیود بعی) از می)تی بیا روشهیای تقوییت مینظم
میتواو رفتار کنشگرانه را تب)یل به یک عادت رفتاری کرد (موسوی اصل و دیگراو ،70۵7 ،ص  )۵۵و این یالت همراه با
گاهیبخشی و باال بردو بانش اخالری افراد به شکلگاری زیست اخالری در جامعه کمک میکن).
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میشود (ابطحی ،701۵ ،ص  ،)۹1اما فناوری تنها شامل این مصنوعات نمیشود ،بلکه موارد دیگری
مانن) ابزارها ،دسیتگاههیا و کارخانیههیایی کیه ایین مصینوعات را تولای) مییکننی) و همچنیان
دستورالعمل 1و طرح کاربرد ،2نقشهیای اجتمیاعی و نهیادی بیرای رابیل اسیتفاده نمیودو ایین
فناوریها را ناز در بر میگارد(ورماس و همکاراو .)70۵7 :اینکه چگونه میردم و بیه وییژه مهن)سیاو و
م)یراو از این فر وردهها بهرهبرداری میکنن) (ورماس و همکیاراو ،۵000 ،ص  )7۵۵و همچنان طراییی
روش برای روال روزمره ( )Chan, 2015, p. 9ناز از مصادیق فناوری به شمار مییرونی) .در بررسیی
ّ
ارتباط فناوری و زیست اخالری ،همه مصادیق و تعاریف اشاره ش)ه برای فناوری م ِ) نظر اسیت.
خود فناوری باش) طرایی و بهکارگاری مناسب
نچه در این مقاله مورد تککا) است باش از و که ِ
فناوری از سوی م)یریت بخش عمومی است.
ٔ
در طرایی فناوریها و به ویژه فناوریهای اجتماعی که دربرگارن)ه ساسیتمهیایی متشیکل از
انسیاو و ماشیان هسیتن) ( ،)Bertalanffy, 1969 p. 91بیه منظیور جهیتدهیی و هی)ایت کیاربراو
دستورالعملهایی بهکار گرفته میشود که کاربراو ملزم بیه رعاییت وهیا هسیتن)(ورمیاس،70۵0 ،
ص  .)7۹7ع)م پذیرش برخی از این دستورالعملها از سوی کاربراو ،نشاو ٔ
دهن)ه و است که همه
وها این دستورالعملها را به دلال تحمایل زیمیت ،افیزایش هزینیه ،اتیالف وریت و ییا دیگیر
مشکالت ایتمالی نپذیرفته و تمایل ن)ارن) بهگونهای رفتار کنن) که و دستورالعمل دیکته میکن).
در چنان شرایطی افراد بر سر دوراهی انتخاب ررار میگارن) .از یکسو کاربراو ملیزم بیه رعاییت
دستورالعملهایی هستن) که طراح وضع میکن) و انتظار میرود که کاربراو و را رعاییت کننی)؛
یال وکه این دستورالعملها از نظر کاربراو غار منطقی ،غار رابل اجرا و نارض منافع نهاسیت.
از سوی دیگر ،کاربراو بیرای ایین کیه از رفتیار غایر اخالریی اجتنیاب کننی) ،ملیزم بیه رعاییت
دستورالعمل طرایی ش)ه هستن) .برای مثال ،بوستاو یا بلیوار ُپیر تیرددی را در نظیر بگاریی) کیه
طرایاو هنگام طرایی به منظور عبور عابراو ،مسارهایی را در نقاط مختلف در نظر گرفتیهانی) و
این مسارها را با سنگهای مخصوص فرش و مابقی با چمن و درختچههای طباعی پوشا)ه ش)ه
است .پس از م)تی عابراو با این مشکل مواجه میشون) که برای رسا)و از نقطه «الف» به ٔ
نقطه
«ب» بای) مساری طوالنی را طی کنن) تا به نزدیکترین مسار تردد مشخص شی)ه برسین)؛ زییرا
1. instructons
2. use plan

✺

ٔ
تجربه کاربراو 1شناسایی کرده و
طرایاو به هر دلالی نتوانستهان) نقاط ُپر تردد را بر اساس رفتار و
در طرایی لحاظ نماین) .در چنان شرایطی ،عابراو در دوراهی انتخاب ررار خواهنی) گرفیت؛ ییا
بای) به دسیتورالعمل طراییاو کیه عبیور از مسیارهای مشیخص اسیت  -بیه دلایل ُپیر هزینیه و
ُپر زیمت بودو و  -ورعی ننهن) که البته ،در ظیاهر و بیه واسیطه سیرپاچی از دسیتورالعملهیا،
ّ
غار اخالری است و یا با صرف ٔ
هزینه زمانی و تحمل سختی و مشقت ،دستورالعمل طراییاو را
ِ
رعایت کنن) تا در ظاهر مرتکب عمل غار اخالری نشون).

33

فناوری و طرایی فناوری از و جهت که یکی از لوازم و زیرساختهای زیست اخالری است ،از
اهمات بهسزایی برخوردار است .در نظر گرفتن مالیظات اخالری در تجزیه و تحلال ،و طرایی
فناوریها میتوان) موجب به کارگاری فناوریهیایی شیود کیه زمانیههای رفتیار غایر اخالریی را
به ی)ارل میرسان) و ٔ
زمانه زیست اخالری را فراهم می ورد.
سطح استفاده از فناوری برای زیست اخالقی

فناوری میتوان) سطوح 2مختلفی داشته باش) (شیهبازی .)70۵۹ ،سطح فناوری ،بااو ٔ
کنن)ه این نکته اسیت
ِ
که برای انجام هر کاری میتیواو از فنیاوری در سیطوح ابتی)ایی تیا پاشیرفته (محمیودزاده ،7010 ،ص)۹0
ٔ .2
واژه «نسل» ناز به جای سطح بهکار برده میشود.

1. user experience

ست اخالقی شرروندان
نقش فناوری در ز ی ِ
ِ

شکل  :۹طراحی بدون توجه به ت ربه کاربر

استفاده کرد .سطوح فناوری بر اساس مازاو توجه به ناازها ،امکانیات و میوارد دیگیر ،طراییی و
استفاده میشود .برای روشنتر ش)و این موضوع ،سناریوی پارک خودرو مرور و تحلال میشیود
تا سطوح فناوری و مفاهام استفاده ش)ه در سناریوی پارک خودرو مثل زمانه عمل غار اخالریی،
دوراهی انتخاب اخالری و سطح استفاده از فناوری ،بررسی و مشخص شود کیه چگونیه سیطح
استفاده از فناوری ،پایانی متفاوت و اخالری برای سناریو ررم خواه) زد .پایاو و نتاجه سناریو در
ک)ام سیطح فنیاوری مییتوانی) بیرای ایجیاد جامعیهای اخالریی(جامعیهای بیا کمتیرین رفتیار
غار اخالری) مناسبتر باش)؟
سطح اول :کمترین استفاده از فناوری (فناوری سطح پائین)
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در سطح اول ،فرض بر این است که سطح پائانی از فناوری در ی) تابلوهای راهنما استفاده ش)ه
است .بر این اساس ،رانن)ه نبای) دوبل پارک کن) یا مقابل درب ساختماو ییا پارکانیگ مجتمعیی
مسکونی بایست) و در صورت انجام چنان کاری ،غار اخالری عمل کرده است ،اما با این یال دو
وضعات (فرض) مطرح است )7 :افرادی که پایبن) به مسائل اخالری ناستن) و بی)وو توجیه بیه
پاام)های کارهای غار اخالری خود مقابل درب پارک میکننی)؛  )۵افیرادی پایبنی) بیه مسیائل
اخالری که در برخی موارد ،پارک نکردو برای نها هزینههای بسااری دارد و در برخیی میوارد بیا
ّ
شق
تعارض اخالری مواجه میشون)؛ اگر چه ممکن است پارک کردو برای نها  -به دلال ترجاح ِ
دیگر تعارض  -اخالری باش) ،اما همچناو دچار عذاب وج)او میشون).
تحلیل وضعیت ()1

وضعات اول ،وضعاتی است که در و کنشیی توسیط نقیش راننی)ه انجیام گرفتیه و ایین کینش،
واکنشهایی را از جانب دیگر نقشهای این سناریو به دنبیال خواهی) داشیت .هیر کی)ام از ایین
واکنشها میتوانن) یک عمل غار اخالری باشن) که در ادامه ،مرور خواهن) ش).
ٔ
واسطه عمل خود ممکن است دچار عذاب وج)او شود .امکاو جریمه شی)و
الف) رانن)ه به
ٔ
برای او ایجاد اضطراب و عصبانات کن) که این خود ممکن است زمانیه پرخیاش ،کیجخلقیی و
موارد دیگری را به وجود ورد .از این که ساز و کار و امکانی برای پارککیردو در چنیان شیرایطی
ُ
وجود ن)ارد ،ممکن است غر بزن) ،فحاشی کن) و به م)یریت و دستان)کاراو ب)بان شود.

✺

ب) ساکن مجتمع ممکن است هنگام خرو  ،ورتی درب مجتمع را باز میکنی) بیا ماشیانی
مواجه شود که جلوی درب پارک کرده و مانع خرو او ش)ه است .او در صورتی که کیار مهمیی
ُ
ن)اشته باش) ،به دنبال رانن)ه میگردد تا او را پا)ا کن) و البتیه ،عصیبانیشی)و و غیرزدو کمتیرین
واکنشی است که او ممکن است داشته باش) ،اما در صورتی که کار ضیروری داشیته باشی) و ییا
صبور نباش) ممکن است برای تسکان خود یا تکدیب رانن)ه به ماشان او ساب بزن).
تحلیل وضعیت ()3

سطح دوم :استفاده بیشتر از فناوری (فناوری سطح باالتر)

در سطح دوم ،فرض بر این است که از سطح بیاالتری از فنیاوری نسیبت بیه سیطح اول ،یعنیی
دستگاههایی مانن) پارکومتر ،پارکانگ یا ساستم ارتباط با رانن)ه (دستگاهی مانن) پاجر ییا چایزی
مشابه و) استفاده ش)ه است .در این وضعات ،رانن)ه بر اساس ساز و کارهایی مبتنی بر فنیاوری
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ٔ
واسطه پایبن)ی باشیتری کیه نسیبت بیه رفتیار اخالریی دارد در ییک
در وضعات دوم ،رانن)ه به
تعارض اخالری ررار میگارد .در این تعارض رانن)ه ممکن است از خود بپرس) کیه بیان نجیات
جاو فرزن)م و رعایت یق دیگراو ک)ام ارجحان)؟ یا این سؤال که اگر فردی از این پارکانگ رص)
خرو داشته باش) و کار ضروری داشته باش) ،چه؟
شای) پارک کردو جلوی پارکانگ دیگراو به منظور نجات جاو فرزن)  -به رغم غار رانونی بیودو -
توجاه اخالری داشته باش) ،اما به هریال ،ایساس مزایمت نسیبت بیه دیگیراو بیرای کسیانی کیه
پایبن) به ارزشهای اخالری هستن) ،ناخوشاین) است و در چنان مواردی هرچن) الیزام اخالریی و
ُ
ربح فاعلی در کار ناست ،اما ربح فعلی و اثر وضعی و ظاهرا همچناو وجود دارد .نکته دیگیر ایین
که اگر ر ٔ
انن)ه پایبن) در مواردی که با تعارض اخالری مواجه نشی)ه اسیت ،نخواهی) بیرای دیگیراو
مزایمت ایجاد کن) بای) در جایی دورتر از درمانگاه پارک کرده و مساری طوالنی را بازگردد و چنیان
رفتاری به خصوص در صورت تکرار برای او هزینه خواه) داشیت و او را بیا ایین چیالش مواجهیه
میکن) که زیست اخالری هزینهبردار است و بهصرفه ناست .مواجهه با این تعارضات و چیالشهیا
افراد مرتبط با این سناریو (فرض) را درگار میکن) و این در یالی است که فناوری در سطح مناسیبی
ناست تا بتوان) از این تعارضات ،چالشها و زمانههای رفتار غار اخالری جلوگاری کن).

که در سطح شهر و توسط م)یریت شهری ت)ارک دی)ه ش)ه است ،ماشان خود را پارک میکن) .به
نظر میرس) در این وضعات هم برای رانن)ه و هم دیگراؤ ،
زمانه بروز تعارض و چالش اخالریی
به ی)ارل خواه) رسا).
جدول  :۹تحلیل سناریو پارک خودرو
سطح
فناوری

سطح دوم

سطح اول

(فناوری سطح باالتر)

(فناوری سطح پایین)

پارکانگ ،پارکومتر یا امکاو

پارکانگ ،پارکومتر یا امکاو

دیگری وجود ن)ارد.

دیگری وجود ن)ارد.

رفتار

ُمحتمل

پارک میکن)

نقش
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پارک میکن)

مردد برای پارک کردو

(بییی)وو توجیییه بیییه تعیییارض( /مواجهیییه بیییا تعیییارض/
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چالش اخالری)
چالش اخالری )
مواجهه با تعارض اخالریی
ایجاد اضطراب و عصبانات
مزایمت  /نجات جیاو
 ٔفرزن)
زمانه پرخاش و کجخلقی
ُ
 ایساس مزایمت یتیی غر زدو و فحاشیدر صییورت ارجحاییت
نجات جاو فرزن)
 مواجهیییه بیییا چیییالشاخالرییی سییابزدو یییا
 امکاو عصباناتجابجییا کییردو خییودرو/
 مکاو سیابزدو بیه ماشیانخرو از پارکانگ
پارک ش)ه
 ایجیییییاد اضیییییطراب وعصبانات

راننده

زمانه تعارض /چیالش ییا
عمل غایر اخالریی در
ی)ارل است.

ساکن
م تمع

زمانه تعارض /چیالش ییا
عمل غایر اخالریی در
ی)ارل است

پلیس

ٔ
زمانه تعارض /چیالش ییا
عمل غایر اخالریی در تعارض بان اخالق و رانوو
ی)ارل است

تعارض بان اخالق و رانوو

در مثال پارک خودرو ،تابلوهای راهنمایی از سطح فناوری اولاه بیه شیمار میرونی) .در سیطوح
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فناوری و عوامل ترغیب افراد برای عدم مراعات اخالق(عمل غیر اخالقی)

ٔ
انگازه ارتکاب اعمال غار اخالری را تقویت کنن) .یکی
عواملی وجود دارن) که میتوانن) در افراد
از اه)اف فناوری این است که بتوان) با باال بردو درت ،سرعت و کافات این عوامل را به یی)ارل
برسان) ،عملکرد این عوامل را بهبود بخشن) و در نتاجه زمانه عمل غار اخالری را تقلال ده).
سالها پاش در بانکها ،ساستم کنترل صف مراجعهکنن)گاو به صیورت ّ
سینتی و بیر اسیاس
رراردادهای عرفی نانوشته و تعامل افراد با یکدیگر صورت میگرفیت؛ در صیورت شیلوغ بیودو
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باالتر ،ممکن است بر اساس نااز ،شرایط و امکانات ،فناوریهای مناسبتر و و ج)ی)تری مثیل
پارکومتر و پارکانگهای ریلی چن) طبقه استفاده شود .نچه در این مقاله مورد تککا) اسیت ،ایین
است که در صورت رعایت مالیظاتی خاص در طرایی و انتخاب فناوری در سطحی مناسب با
نااز (محمودزاده ،7010 ،ص  ،)۹0زمان ٔه زیست اخالری بیه واسیطه کیاهش تعیارض و چیالشهیای
اخالری باشتر فراهم خواه) ش).
ُ
در مثال طرایی پارک یا بلوار و جانمایی ای)اث پل برای عبور عابراو ،اگر پاش از ای)اث بیا
استفاده از فناوریهایی در سطوح مختلف و بر اساس امکانات موجود؛ مانن) روشی بیرای ثبیت
ّردپای عابراو از نقاط مختلف بلوار یا استقرار دوربانهایی برای ثبت نقاط ُپر ّ
تیردد ،بیه تجربیه و
ِ
رفتار کاربراو توجه شود ،افراد کمتر در تعارض یا چیالش اخالریی ،ییا تیرجاح منیافع (هزینیه و
زیمت) خود ررار خواهن) گرفت.
بر اساس تحلال مثالهای استفاده ش)ه ،در تاپشناسیی پیایبنی)ی اخالریی در ییک جامعیه
میتواو به دو گروه (تاپ) معمول اشاره کرد .نخستان گیروه کسیانی هسیتن) کیه بیه انجیام عمیل
اخالری پایبن)ان) ،مگر وکه موانع و شرایطی نها را به غار مسار و سوق ده) .مازاو پیایبنی)ی
اخالری در این گروه ش)ت و ضعف دارد ،ولی ترجاح نها پایبنی)ی و التیزام بیه رواعی) و اصیول
اخالری است .دومان گروه را کسانی تشکال میدهن) که پیایبنی)ی عماقیی بیه اصیول اخالریی
ّ
ن)ارن) و در شرایط مختلف ،تحقق اه)اف شخصی خود را دنبال میکننی) .در طراییی فنیاوری و
استفاده از سطح مناسب و برای زیست اخالری ،باشترین نفع برای گروه اول است که میخواهن)
اخالقم)ار باشن) ،اگر چه هماوطور که در جی)ول شیماره ( )7اشیاره شی) ،در صیورت اسیتقرار
فناوری مناسبٔ ،
زمانه تخطی از اصول اخالری برای گروه دوم ناز به ی)ارل خواه) رسا).
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بانک هر فرد به محض ورود در انتهای صف میایستاد تا نوبت به او برس) ،اما در سالهای بعی)
ساستمهای الکتروناک کنترل صف (اتوماساوو صیف) ،جیایگزین روش ّ
سینتی شی) .در روش
ر)یمی ایتمال سوء استفاده و تقلب در صف و امکاو نقض ع)الت یا ایجاد ایساس بیع)التی
و ٔ
زمانه عمل غار اخالری باشتر وجود داشت ،اما در یالتی که اتوماسیاوو صیف اسیتفاده شی)ه
است هر فرد به محض ورود ،شمارهای دریافت میکن) و منتظر فرا رسا)و نوبت خود میشیود.
در این یالت ،میتواو گفت که ایساس بیع)التی از طرف افراد بساار کاهش مییاب) و ساستم
ب)وو هاچ مالیظهای افراد را به نوبت فرامیخوان) .بنابراین ،میتواو م)عی ش) که استقرار ییک
فناوری مناسب میتوان) افراد را از ررار گرفتن در موضع و مورعات تعارض و چالش اخالری دور
کن) .شای) این سؤال پاش باای) که تحت هر شرایطی اسیتقرار فنیاوری خیوب اسیت و ایین امیر
ب)یهی است و چه ناازی به بررسی است؟ نکته رابل توجه این اسیت کیه فنیاوری کنتیرل صیف
میتوان) به گونهای طرایی و مستقر شود که مالیظات اخالری در طرایی و اسیتقرار و لحیاظ
ّ
نشود و راه را برای عمل غار اخالری(تقلب و موارد مشابه و) بیاز گیذارد و بیا ریراردادو افیراد در
موضع انتخاب ،نها را برای انتخاب ب) ،وسوسه کن) .بیشک با کمی توجه به فناوریهای مستقر
در اطراف میتواو نمونههایی از نها را یافت.
احساس بیعدالتی و انگیزش اخالقی

افراد همواره خود را با دیگراو مقایسه میکنن) و در صورتی که با بیع)التی مواجه شیون) ییا و را
ایساس کنن) به گونهای واکینش نشیاو مییدهنی) (  .)Bonne & Kurtz, 1992اسیتقرار و بکیارگاری
فناوریهای ج)ی) و مناسب میتوان) به گسترش ع)الت کمک کنی) (  .)Ribadeneyra, 2012شیای)
در نگاه نخست ،به نظر برس) که فناوریها از انعطاف کافی برخوردار ناستن) ،اما میتواو م)عی
ش) که این یکی از عابهای طرایی ِب) فناوری (طرایی ب)وو توجه به مالیظات زمانهساز برای
زیست اخالری) است و فناوری با طرایی خوب بای) بتوان) در عان منعطف بودو ع)الت را نایز
برررار کن) یا دستکم ایساس بیع)التی در افراد را به ی)ارل برسان) .در اتوماساوو صیف ییک
ّ
نفر ممکن است بتوان) دو شماره از دستگاه دریافت کن) و به این شکل مرتکیب تقلیب و عملیی
غار اخالری شود ،اما چوو در این عمل دیگراو درگار نمیشون) و خود را با دیگیراو نمییتواننی)
مقایسه کنن) ،پس ی)ارل ایساس بیع)التی برای نها به وجود نمیی یی) .برریراری عی)الت ییا
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ایساس وجود ع)الت به افراد کمک میکن) تا رامش باشتری داشته باشن) و به ایتمال زییاد در
این شرایط ،انگازه برای نقض اصول اخالری در کمترین ی) خود خواه) بود.
احساس ناامنی ناشی از ناکارآمدی فناوری و انگیزش اخالقی

احساس بینظمی

نظمٔ ،
الزمه روابط خوب انسانی و اساس کار نظیامهیای اجتمیاعی اسیت .بینظمیی میتوانی)
ٔ
واسطه تکثاری
انساوها را برای رفتار غار اخالری تحریک کن) ( .)Momford,1996, p. 57بینظمی به
که در ساختار روانی افراد ایجیاد میکنی) ،میتوانی) نهیا را بیا دوراهیی اخالریی ییا اخیتالل در
 .1مانن) محاسبات ،فر ین)های پاچا)ه و امثال نها.
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ٔ
واسطه عواملی مانن) سرعت ،درت و پاچا)گی فناوریها و کاربراو نها و
این ایساس میتوان) به
دیگر عوامل مرتبط بروز نمای) .شهرون)او استفاده کنن)ه از فنیاوریهیا در صیورت مواجهیه بیا
سرعت غار معقول ،کافات خروجی غار رابل ربول و پاچا)گی اسیتفاده از فنیاوریهیا ممکین
است برای انجام رفتار غار اخالری تحریک شون) .برای مثال ،اشتباه محاسباتی در یک بانک یا
ٔ
ٔ
انگایزه ارتکیاب عمیل
اداره مالاات  -در صورتی کیه اشیتباه بیارز و فیایش باشی)  -میتوانی)
غار اخالری در فرد ایجاد کن).
«سرعت» از عواملی است که در فناوریها به ویژه ساستمهای اجتماعی اهمات پا)ا میکن).
روزمره نشاو میده) که گاهی کن)ی در ار ٔ
ّ
ائه خ)مات ،موجیب تحرییک افیراد بیرای
مشاه)ات
انجام رفتار غار اخالری میشود .درت در خروجیی فنیاوریهیا میتوانی) در کیاهش تنشهیای
اخالری ناشی از بیدرتی در تعیامالت ارائهدهنی)گاو خی)مات و مخاطبانشیاو میؤثر باشی) .در
فناوریهای اجتماعی ،پاچا)گیهای فناوری 1بای) در پسزمانه و سادگی در پیاشزمانیه فیراهم
شود تا موجب عصبانات کاربر نشود؛ هرچن) شهرون)او بای) بر اساس «زیست اخالری مبتنی بر
رعایت فردی» موزشهای اخالری الزم برای یضور در جامعه را فرابگارن) و در بهکاربسیتن و
تالش نماین).

تصمامگاری مواجه کن) (موسوی اصل و دیگراو ،70۵7 ،ص  .)۵0سازمان)هی یا تقسام نادرست نقشها
( )Momford,1996, p. 75,79میتوان) برای بهرهبیرداراو (کیاربراو) ایین فنیاوریهیا ّ
محیرک باشی).
به عنواو نمونه ،یکی از کارکردهای استقرار اتوماساوو صف در بانکها یا مراکز شلوغ دیگر ایجاد
نظم و بهدنبال و ،ارامش خاطری است که بیرای شیهرون)او ایجیاد مییکنی) .در مثیالی دیگیر،
ُ
میتواو به برنامه جمع وری زباله اشاره کرد .ورتی ررار اسیت زبالیهها رأس سیاعت نیه شیب از
جلوی خانهها جمع وری شون) ،برای شهرون)انی که خود را به این برنامه ّ
مقا) میدانن) و افیزوو
بر این کار را ،غار اخالری برمی شمارن) ،اجرای نامنظم این برنامه میتوانی) انگایزه ایین افیراد را
تحت تکثار ررار ده) .اینجاست که شای) با به کارگاری سطحی بیاالتر از فنیاوری و می)یریت و،
بتواو این بینظمی را به عنواو عامل انگازش اخالری بررسی و بهبود بخشا).
نقض کرامت و عدم تکریم
 .3احساس ِ
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«ایترام» نوعی از رفتارکردو با دیگراو است که ٔ
همه ما دوست داریم دیگراو با ما وگونه باشن) تا
دناای اخالریتری داشته باشام (شعبانی ،70۵۹ ،ص  )1۹در ق آن ک یم انساو موجودی برخیوردار از
سوره اسراءٔ ،یه  )۵0و کرامتجو( 2نکٔ :
کرامت( 1نکٔ :
سوره یجراتٔ ،یه  )70معرفی ش)ه است؛ زیرا ایترام و
کرامت از طرفی برای انساو کارکردهای انگازشی دارد و موجب یرکت او بیرای کسیب مادییات و
معنویات میشود و از طرف دیگر ،با توجه به ضرورت ایترام و کرامت ،ناکام مان)و ایین ناازهیا
موجب ایساس یقارت و ضعف میشود(مزلو ،70۹۵ ،ص  )77۴و یتی با توجه به این رواییت کیه
«کسی که نفسش در مقابلش خوار ش)ه باش) از شر او در اماو نباشا)»(3ابن شعبه ّ
یرانیی ،70۹0 ،ص
 )۴10ناکام مان)و یا ناکام گذاشتن افراد از این نااز مهم مییتوانی) افیراد را بیرای ارتکیاب اعمیال
غار اخالری تحریک نمای).
َ
ََ َ
ُ َ َ
َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َ ِّ َ َ َ َ َ ُ َ ِّ
ناهم علی کثار ِممن خلقنا تفضاال؛ ما
بات َو فضل
« .1و لق) کرمنا بني دم و یملناهم ِفي البر و البح ِر و رزرناهم ِمن الطا ِ
فرزن)او دم را کرامت بخشا)یم و بر دریا و خشکی سوار کردیم و از چازهای خوش و پاکازه روزی دادیم و بر بسااری
از مخلورات خویش برتریشاو نهادیم».
ّ
ََ َ ُ َ ََ ُ ُ ُ َ َ َ َ َُ
َ ََ ُ َ ّ َ ُ
ََ ُ
َ ُّ َ
ُ
اللیه َعلیامٌ
بائل ِلتعارفوا ِإو أ کرمکم ِعن) الله أتقاکم ِإو
« .2یا أیها الناس ِإنا خلقناکم ِمن ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و ر ِ
َ
خبار؛ ای مردم ،ما شما را از نری و مادهای باافری)یم .و شما را جماعتها و ربالهها کردیم تا یک)یگر را بشناسا)؛ هر ینه
گرامیترین شما نزد خ)اون) ،پرهازگارترین شماست .خ)اون) دانا و کارداو است».
« .3من هانت علاه نفسه فال تکمن ّ
شره»

✺

در صورتی که کار افراد در هریک از نقشهای مرتبط با فناوری ،یعنیی اپراتیور ،بهرهبیردار ییا
مواردی از این ربال با سرعت ،درت ،ع)الت و نظم انجام شود ،ایساس ایترام و تکریم باشتری
خواهن) داشت (ورماس )777 :70۵7 ،و در این صورت با توجه به این فرمایش معصوم (ع) که «هیر
امت نفس برخوردار باش) ،تن به پستیها نمیده)» ( نک ،تمامیی می)ی7۴70،،ق،
که از ایساس کر ِ
ص  ،)۴افراد کمتر دچار ضعف اخالری میشون) (موسوی اصیل و دیگیراو )۵7 :70۵7 ،و بیرای ارتکیاب
ٔ
انگازه کمتری خواهن) داشت.
رفتار غار اخالری ،عزم و
نیازمندیهای اخالقی 1در تحلیل و طراحی فناوری

ٔ

یکی از مرایل طرایی فناوری ،مریله ناازسنجی یا تجزیه و تحلال ناازها (هاچانز ،70۵۹ ،ص )0۵7

1. ethical requirements
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است که به عنواو رویکردی برای یل مشکالت پاچا)ه کسیب و کیار و ابیزاری بیرای انتخیاب
هوشمن) ،مؤثر است و ارزشهای اجتماعی مهم را در بر میگارد ( .)Momford,1996, p. 18در این
مریله بررسی میشود که خروجی این فناوری چیه ناازهیایی را برطیرف سیازد .در ایین مریلیه
طرایاو میتوانن) راههای سوء استفاده و دوراهیهیای انتخیاب اخالریی را شناسیایی کیرده و از
ٔ
مواجهه کاربراو فناوری با نها جلوگاری کنن).
در این مریله سؤاالتی میتواو پرسا) که در نها مالیظات اخالری وجود داشته باشی) :ییا
در این وضعات (مریله) از طرایی فناوری ،یک معضل اخالری وارعیی وجیود دارد؟ موضیع
اخالری من (طراح) در مورد این معضل اخالری چاست؟ یا راه یلی وجود دارد که منطبیق بیا
ارزشهای من باش) و ناازهای ذینفعاو دیگر را ناز بیر ورده کنی)؟ ییا ایین راه ییل بیرای همیه
گروهها رابل ربول اسیت؟ ( .)Momford,1996, p. 105ییا ایین راه ییل ممکین اسیت بیرای افیراد
تعارض یا چالشی اخالری ایجاد کن)؟
ٔ
به طور مثال ،در فناوری کنترل صف ،تحلالگر با مطالعه محاط مسئله میتوانی) دریابی) کیه
گاهی افراد نوبت میگارن) ،میرون) و زمانی برمیگردن) که نوبتشاو گذشته است .در این یالت
دیگراو نمیپذیرن) که و فرد را جلوتر از خود در صف جای دهن) و این میتوان) زمانهساز عمیل
ّ
غار اخالری (مشاجره و گاه زد و خورد) یا ایجاد دوراهی انتخاب اخالریی (تقلیب و دروغ بیرای

رسا)و به ه)ف یا ایستادو و تلفکردو ورت) باش) .در این مثال ،همچنان تحلایلگیر بیا کمیی
توجه میتوان) دریاب) که فردی که در ابت)ای صف نوبتی دارد ،میتوان) به دروغ وانمیود کنی) کیه
یکی از دوستانش بع) از او نوبت گرفته است و این وضعاتی است که برای فرد اصلی ،فرد ج)ی)
(دوست تازه وارد) و افراد منتظر در نوبتهای بع)ی میتوان) زمانیه عمیل غایر اخالریی ایجیاد
ٔ
مطالعه موارد مسئلهساز در زمانه اخالق میتوانی)
نمای) .بنابراین ،طراح فناوری در فاز تحلال ،با
در طرایی فناوری ج)ی) ،مانع بروز این مورعاتها (زمانهها) شود .طیراح مییتوانی) فنیاوری را
زمانه بروز مسائل اخالریای که در یالت ّ
به گونهای طرایی کن) که ٔ
سنتی وجود داشیت از بیان
برود .در اتوماساوو صف ،ورتی فردی شمارهای در دسیت دارد یتیی بعی) از مراجعیه بییموریع
ّ
مشخص میشود که او یضور داشته است؛ اگر چه در این یالت ناز امکاو تقلب و دروغ وجود
دارد .همچنان امکاو جا زدو کسی که شمارهای در دست ن)ارد در بان صف ممکن ناست؛ چوو
سامانه بر اساس شماره پاش میرود .بنابراین ،اگر توجه به ناازمن)یهای اخالریی فنیاوری بیرای
ٔ
مریله تحلال و طرایی اهمات داشته باش) ،میتواو بیه
سفارشدهن)گاو و همچنان طرایاو در
ّ
تحقق زیست اخالری اما)وار بود.
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نمونه راهکار برای رفع زمینه عمل غیر اخالقی

در این بخش نمونهای از توجه و بررسی سطوح باالتر فناوری و همچنیان توجیه بیه مالیظیات
اخالری در طرایی برای از بان بردو زمانه عمل غار اخالری ارائه میشیود .در مثیال اتوماسیاوو
صف ،شای) این ِاشکال وارد باش) که فردی هنگام ورود میتوانی) دو ییا چنی) شیماره از دسیتگاه
دریافت کن) تا در صورت نااز به دوستانش ب)ه) که بع) از او می ین) .او بیا ایین کیار مییتوانی)
نوبت دیگراو را به تعویق باان)ازد و ب)ین شکل مرتکب عملی غار اخالری شود .این ییک نمونیه
کوچک از یک مسئله اخالری است که در مریله تحلال میتوان) شناسیایی شیود و در صیورت
اهمات و وزو باال ،بیرای و چیارهای ان)یشیا)ه شیود ،یعنیی اگیر تیام طراییی در فیاز تحلایل
ناازمن)یها ،ملزم به بررسی مالیظات اخالری و پاشبانی مسائل و پاام)های اخالری محتمیل
در سناریوی پاشگفته ش)ه باشن) ،به عنواو نمونه میتواننی) از مشیتریاو بانیک ییا دیگیر مراکیز
ُ
استفاده کنن)ه از این فناوری بخواهن) تا به جای فشردو دکمه برای دریافیت نوبیت ،از ییک کی)
هویتی یکتا مثل شماره ملی یا اثر انگشت استفاده کنن) تا هر مشتری در یک لحظه نتوان) باشتر از
یک شماره دریافت کن) .هرچن) این طرح ناز پاام)های خاص خودش را دارد ،اما بیه هیر ییال

✺

تککا) بر این است که سفارشدهن)گاو (م)یریت بخش عمیومی) و طراییاو فنیاوری بایی) وزو
رابل توجهی برای مسائل اخالری در طراییهایشاو داشیته باشین) و و را در تحلایل ،طراییی،
برنامهریزی و استقرار این فناوریها لحاظ نماین).
نتیجهگیری
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زیست اخالری یکی از یقوری است که در منشورهای مختلف اخالری در جوامع مختلف به و
اشاره ش)ه است .یاکمات ،وظافه دارد افزوو بر موزش اصول اخالری به افراد جامعیه ،زمانیه و
زیرساختهای محاطی و اجتماعی الزم برای زنی)گی اخالریی را فیراهم نمایی) و در طراییی و
به کارگاری ابزار و امکانات ،برنامهریزی ،تصمامگاری و دیگر مصادیق فناوری ،به ناازمن)یها و
مالیظات زمانهساز برای عمل غار اخالری توجه نمای) .با بهرهگاری از مثالهای مختلف ،نشاو
داده ش) که فناوری با همه گستردگیاش در مفهوم و کاربرد ،چگونه مییتوانی) می)یریت بخیش
عمومی را کمک کن) تا در صورت مواجهه با معضالت اخالری در بخشهای مختلف جامعیه،
با تحلال فناوری موجود (سطح موجود) و رفع نقایص و و طراییی بیا رعاییت ناازمنی)یهیای
زمانهساز زیست اخالری ،برای رفع معضالت اخالری اری)ام نمایی) .بنیابیراین ،الزم اسیت کیه
م)یریت بخش عمومی جامعه و طرایاو فناوری هنگام طرایی یک فناوری ج)ی).

. اعتبارسینجی محرکهیای دنایوی در نظیام اخالریی اسیالم.)70۵0( . جعفر و ایم) بهشیتی،گلمحم)ی
 ؟؟؟؟-707 ،)7۴( ۴ ، پژوهشنانه اخال
. انستاتو ایزایراو: تهراو.) (چاپ دوم. ندی یت ب آینده با اکنولوژی ف دا.)7010( . ابراهام،محمودزاده
. نشر ه)ف: تهراو.) (ترجمه شاوا رویگریاو. کوانشناسی شخصیت سالم.)70۹۵( .) براهام هارول،مزلو
۵1/۵/7۴ :؛ تاریخ دسترسیhttp://epub.citizensrights.ir/CitizensRights.pdf ،منشور یقوق شهرون)ی
. پژوهشگاه یوزه و دانشگاه: رم.  کوانشناسی اخال.)70۵7( . سا)مه)ی و دیگراو،موسوی اصل
 از: کویکا دی دک فلسافه فنااوکی.)70۵7( . پاتیر، میارتان؛ ویبیو هیاوکس؛ کیروس، فیرنس، پاتیر،ورماس
. نشر مه: مصطفی تقوی و فرخ کاکایی)؛ تهراو: (ترجمه.نصنوعات اکنیکی اا سیستمهای اجت اعی
. مرکز موزش م)یریت دولتی: تهراو.) رشا) اصالنی: (ترجمه. کاکب د اندی ه سیست ی.)70۵۹( . درک،هاچانز
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