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مطالعات  حوزهیک  عنوانبهای از اخالق کاربردی است که اخالق پژوهش اینترنتی زیرمجموعه: چکیده

کارگیری کند. هدف آن بررسی، ارائه و بههای علمی و تخصصی متعددی را درگیر میای، رشتهرشتهمیان

های اینترنتی های انسانی در پژوهشهای پژوهشی، خصوصاً با تمرکز بر سوژهرهنمودهای اخالقی برای انجام فعالیت

 مطالعات چارچوب در و اسنادی هایپژوهش سیشناروش بر مبتنی توصیفی، رویکردی بامقاله  این. است

 منابع و مراجع تخصصی، اصیل و روزآمد،با مراجعه به  است شده تالش اساس این بر. است گردیدهارائه  ایکتابخانه

های گیریتصمیم شود کهاستدالل می. سپس گرددهای اینترنتی معرفی اخالقی در پژوهش گیریابتدا تصمیم

اتخاذ پایین به باال با رویکردی  صورت موردی ودر محیط اینترنت بههای پژوهشی اخالقی باید بر اساس موقعیت

های و همچنین موضوعات اخالقی، معیارهای اساسی در بررسی و تحلیل چالش امکانات اینترنتیگردد. دو شاخص 

پذیری را برای تواند شرایط انعطافها تا حدی می. این شاخصشودمیمعرفی های اینترنتی اخالقی در پژوهش

شمول اخالقی و های جهانهای اینترنتی با پرهیز از ارائه دستورالعملهای اخالقی متنوع در پژوهشبررسی موقعیت

های اخالقی در های جدول موقعیتلفهمؤهای مذکور شاخص های اخالقی فراهم کند.رهنمودها یا بینش برهیتکتنها 

های گیری در موقعیتکند تا تصمیمدهد. این جدول به پژوهندگان کمک میهای اینترنتی را تشکیل میپژوهش

 اخالقی متنوع را با توجه به مسئله اخالقی و بستر تجلی آن در محیط اینترنت شناسایی و تحلیل نمایند.

 .موقعیت اخالقیسوژه انسانی پژوهشی،  ،قیگیری اخالتصمیماخالق پژوهش اینترنتی،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه( 1
 مطالعات حوزهیک  عنوانبهکه  استاز اخالق کاربردی  ایمجموعهزیر 1اخالق پژوهش اینترنتی

کارگیری و به ، ارائهبررسی آن. هدف کندمیهای علمی و تخصصی متعددی را درگیر ای، رشتهرشتهمیان

در های انسانی های پژوهشی، خصوصاً با تمرکز بر سوژهاخالقی برای انجام فعالیت رهنمودهای

های تحقیقاتی اشاره دارد که در آن از از فعالیت ینوعبه 2اینترنتی پژوهشاست.  های اینترنتیپژوهش

های ششود )مواردی از قبیل پیمایآوری اطالعات توسط ابزاری آنالین استفاده میاینترنت برای جمع

ها در ها و بررسی فعالیتآوری داده( و یا اینکه از اینترنت برای جمعاز طریق ارسال رایانامه آنالین

 هایها یا پایگاه دادهجموعه دادهگردد )مواردی همچون استفاده از مبرداری میمحیطی آنالین بهره

های انسانی در حمایت از پژوهش ادارهکمیته مشورتی  .(Buchanan & Zimmer 2016)آنالین( 

: های اینترنتی برشمردمصادیقی از پژوهشها و نمونه عنوانبههای پژوهشی زیر را ، فعالیت3متحدهاالتیا

است، بدون تعامل  یدسترسقابلاطالعاتی پژوهشی که معموالً از طریق اینترنت یا بر رویِ اینترنت ( 1

، مشاهده یا ضبط مجموعه یگردلیپروفاطریق برداشت، استخراج، های انسانی )بلکه از مستقیم با سوژه

 و...(؛ های اجتماعیهای رسانهها، مرسولههای گپ، وبالگهای موجود، تعامالت در اتاقداده

طور به موردپژوهشهای یک رسانه برای جذب یا تعامل با سوژه عنوانبههایی که از اینترنت پژوهش( 2

 کند؛و...( استفاده می ، ابزارهای پیمایشخود آزمونهای مستقیم یا غیرمستقیم )وبگاه

های اجتماعی، خودِ اینترنت و پیامدهای آن )استفاده از الگوها یا پیامدهای رسانه دربارههایی پژوهش( 3

ائل اخالقی در فضای وجو، تحول و تکامل مسینگ اطالعات توسط موتورهای جستپاالیش یا فیلتر همسئل

 و...(؛ مجازی

و  دهندکاربران اینترنتی و رفتارهای آنان در فضای مجازی، شامل آنچه انجام می دربارههایی پژوهش( 4

 دهد؛اینکه چگونه اینترنت افراد و رفتارهای ایشان را تحت تأثیر قرار می

گیرد، مانند قرار می مورداستفادهگر ابزاری مداخله عنوانبهها، اینترنت ایی که در آنهپژوهش( 5

 دهد؛ها را تحت تأثیر قرار میهایی که رفتار سوژهمداخله

خود را در محیط وب یا از طریق ابزارهای اینترنتی جذب و  پژوهش موردهای هایی که سوژهپژوهش( 6

  های اجتماعی؛کند، مثالً رسانهاستخدام می

و فضای مجازی را پلتفرم یا  قرارگرفتههای در حال ظهوری که بر بستر اینترنت ها و پژوهشانواع روش( 7

2016n & Zimmer (Buchana ; های مبتنی بر موبایل.دهند، مانند پژوهشسکوی خود قرار می

)2013SACHRP Letter to the HHS Secretary   
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3. The United States Secretary’s Advisory Committee to the Office for Human Research 
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 ( پیشینه پژوهش2
های رسید که روشکارگیری اینترنت برای تحقق اهداف پژوهشی به نظر میهای آغازین بهدر سال

جهان واقعی(، برای تحقق اهداف پژوهشی در جهان مجازی نیز )در جهان فیزیکی  مورداستفادهپژوهش 

مطرح در  های اخالقیچالش تدریج دریافتند کهاما پژوهندگان به؛ است استفادهقابلیکسانی  به نحو

کم شکل های سنتی است یا دستهای اینترنتی بعضاً متفاوت از موارد مطرح در پژوهشپژوهش

 (Frankel & Siang 1999). هاستآنای از یافتهتوسعه

ابزار پژوهش تلقی  عنوانبههای پژوهشی عمدتاً ، اینترنت در فعالیت1.0در دوران سیطره وب 

، امکان رابطه تعاملی بسیار محدودی را 1.0وب  هیسوکیهای امکانات و قابلیت کهیطوربهگردید، می

ها از طریق رایانامه، انجام نامهنمود، مثالً انتشار و توزیع پرسشها فراهم میمیان پژوهندگان و پژوهیدنی

ها مندی از محتویات متنی وبگاهصفحه اینترنتی، بهرهای از طریق یک وبگاه یا یک نظرسنجی چندگزینه

های ، اینترنت در فعالیت2.0اما با پیدایش و گسترش وب  های پژوهشی و مواردی دیگر.برای تحلیل

های دوسویه و امکانات و قابلیت کهچنانآنمحیطی برای پژوهش تبلور یافت،  عنوانبهپژوهشی عمدتاً 

ها ایجاد ه تعاملی و مشارکتی بسیار مغتنمی را میان پژوهندگان و پژوهیدنی، فرصت رابط2.0تعاملی وب 

 کرد.
یافت، آگاهی و توجه های پژوهشی توسعه میاستفاده از اینترنت در فعالیت 1990 دهههمچنان که از 

نسبت به اخالق پژوهش در فضای مجازی نیز با رشد و گسترش همراه بود. آشفتگی در تحقیقات اینترنتی 

در در حال تحقق بود.  زمانهمطور به های آشکار نسبت به موضوعات اخالقی در این حیطهو نگرانی

 عنوانبهاختصاص یافت که « های اینترنتیپژوهش»به مسئله « جامعه اطالعاتی»، موضوع نشریه 1996

شود و تا امروز، پیشگام شناخته میدر رشد و گسترش اخالق پژوهش در فضای مجازی نقطه عطفی 

مایش: نزندگی بر صفحه»است. شِری تورکل در کتاب  شدهیمعرفمطالعات آغازینِ این زمینه تحقیقاتی 

قرار داد. با توجه به تغییر  موردتوجههای آنالین را ، مؤلفه انسانی در محیط بازی«هویت در عصر اینترنت

های اینترنتی، تورکل در محیط متن محورهای به پژوهش شخص محورهای پارادایم از پژوهش

 یقات اینترنتی حساس نموددر تحق های انسانیپژوهندگان را به پیامدها و مخاطرات بالقوه پیرامون سوژه

(Buchanan & Zimmer 2016). 

های در طی قراردادی با دفتر حمایت از پژوهش، 1999در سال  1انجمن آمریکایی پیشرفت علم 

 باهدفتغییر نام یافت(، کارگاهی را  3)که بعدها به دفتر حمایت از مخاطرات پژوهش 2متحدهاالتیاانسانی 

ارزیابی و تعدیل مفاهیم اخالق پژوهش سنتی به پژوهش اینترنتی برگزار نمود و در همان سال 

های انسانی جوانب اخالقی و حقوقی پژوهش درباره سوژه»با عنوان دستاوردهای این کارگاه در گزارشی 

اخالق  ترین اسناد دریکی از مهم عنوانبهامروزه، این گزارش  منتشر گردید.« فضای مجازیدر 

 (212-203، 1391االسالمی ثقهو  Frankel & Siang 1999)شود. های اینترنتی شناخته میپژوهش

                                                           
1. American Association for the Advancement of Science: AAAS 

2. U.S. Office for Human Research Protections 

3. Office for Protection from Research Risks 
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 های تخصصی نیز همچون انجمن آمریکایی پیشرفت علم، تهیه، دیگر انجمن21های آغازین قرن در سال

 قراردادندها به استانداردهای تخصصی خود را در دستور ها، رهنمودها و پیوستنویسِ بیانیهتنظیم پیش و

اشاره کرد؛  1توان به رهنمودهای کارگروه اخالقِ انجمن پژوهندگان اینترنتیمی هاآنترین که از مهم

های علمی مختلف از ن حوزهای مرکب از محققان اخالق و پژوهندگاکارگروه این انجمن با تشکیل کمیته

برای راهنمایی پژوهندگان در محیط اینترنت  2012و  2002چندین منطقه و کشور دو گزارش در 

 های جامعهبرنامه فناوری توسط کمیسیون اروپاییِ 2، برنامه رِسپِکت2004گردآوری و منتشر نمود. در 

های ی در هدایت و پیشبرد پژوهشای و اخالقتهیه و تنظیم رهنمودهایی حرفه باهدفاطالعاتی 

توسعه  لیقباست، از  شدهاشارهشد. در اهداف این برنامه به مواردی  بنانهادهاقتصادی -اجتماعی

های مرتبط اقتصادی خصوصاً پژوهش-های اجتماعیاستانداردها و معیارهای مشترک اروپایی در پژوهش

المللی و اقتصادی بین-های اجتماعیپژوهش اطالعاتی، پرورش استانداردهای سطح باال در جامعهبا 

اطالعاتی، کمک به کاهش موانع پیشِ روی محققان  جامعههای فناوری برنامهای مرتبط با رشتهمیان

 جامعهای درون تر اخالقی و حرفهاروپایی، همکاری در مباحث گسترده هیاتحاداقتصادی در -اجتماعی

پژوهشی مذکور، استخراج مفاهیم و وضع قوانین جدید و مرتبط در اتحادیه اروپایی؛ خصوصاً در زمینه 

ها و اقتصادی، ایجاد و ارزیابی مهارت-های اجتماعیها و حق مؤلف در پژوهشحفظ و حمایت از داده

ا و وضع قوانین اقتصادی، ارائه رهنمودهای الزم، اجر-ای در پژوهشگران اجتماعیهای حرفهصالحیت

چنین در اهداف برنامه مذکور آمده است: فراهم نمودن های مذکور. هماستاندارد کیفی در پژوهش

های جامعه و دیگر افراد درگیر در برنامه فناوری یگذاراستیسهای فنی، اطالعات برای فعاالن در حوزه

د، اما با ارائه اطالعات به یکدیگر نظر هستنهای تخصصی خود صاحباطالعاتی که هر یک صرفاً در حوزه

جامعه اطالعاتی  یهایگذاراستیسها و اقتصادی مرتبط با توسعه فناوری-درباره موضوعات اجتماعی

اقتصادی در جامعه -پژوهش اجتماعی»کنند. این برنامه در قالب یک سند با عنوان نقشی اساسی بازی می

 هایای برای پژوهشنامهشامل آیین« 3امه رِسپِکتاطالعاتی: رهنمودی برای کاربران از طرف برن

گردآوری و منتشر گردید  2004در  اقتصادی در فضای مجازی و جامعه اطالعاتی است که-اجتماعی

(Socio-Economic Research in the Information Society 2004  203، 1391االسالمی ثقهو-

212). 

های مبتنی بر اینترنت و رایانه برای رهنمودهایی برای پژوهش»، سند 2007 سال در

انتشار یافت. منبع اصلی این رهنمود اخالقی توسط هیئت بررسی اخالق « کنندگان انسانیمشارکت

گرفته  به کارپژوهش دانشگاه ایالتی پِنسیلوانیا و دانشگاه جورجیا تهیه و تدوین و در همین سال تأیید و 

این رهنمود توسط هیئت بررسی اخالق دانشگاه کانکتیکات مورد تأیید و پذیرش قرار گرفت.  شد.

                                                           
1. Association of Internet Researchers 

2. RESPECT 

3. Socio-Economic Research in the Information Society: A User’s Guide from the RESPECT 

Project 
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زییات، آن را تأیید و با اضافه نمودن برخی ج شیکاگو لویوالهمچنین هیئت بررسی اخالق دانشگاه 

 .(IRB Guideline X 2007 & Internet Research-UGA Research 2014) حمایت نمود

با انتشار مجموعه آثاری برگزیده، ادبیات این حوزه مطالعاتی  21آغازین قرن  دههخالصه آنکه در  

سازی مستندات پژوهشی اخالق پژوهش توجهی یافت و موجب انباشت و غنیرشد و گسترش قابل

رفته از . این اطالعات برگ)پیوست الف را مالحظه نمایید( های علمی گردیداینترنتی در بسیاری از رشته

های انسانی بود. در انداز سوژههای بررسی اخالق پژوهش در فضای مجازی و از چشمفرآیند ارزیابی هیئت

قرار گرفت و آشکار  یموردبررس متحدهاالتیاهیئت بررسی اخالق پژوهش در  700، فعالیت 2006سال 

ها، خصوصی، امینت دادهها عمدتاً متمرکز بر موضوعات حریم گردید که مالحظات اولیه این هیئت

های انسانی پژوهیدنی است. در این زمان، و فرآیند جذب سوژه محرمانگی، احراز رضایت آگاهانه

های تخصصی متعددی در حوزه اخالق پژوهش در فضای های علمی و نشریههای مشورتی، همایشانجمن

و کانادا شکل گرفت.  متحدهاالتیاهای علمی متفاوت خصوصاً علوم انسانی و اجتماعی در مجازی در رشته

( 1 چهاراصلمنتشر گردید که در آن « گزارش مِنلو»سندی با عنوان  متحدهاالتیانیز در  2012در سال 

های فضای ( احترام به قانون و منافع عمومی در پژوهش4و  ( انصاف3، ( احسان2احترام به اشخاص، 

 .(Buchanan & Zimmer 2016) است قرارگرفتهمجازی مورد تأکید 

چنین محیطی پدیده، ابزار و هم عنوانبههای اینترنتی، اینترنت بر این اساس، امروزه در پژوهش

شود. وابسته به نقشی که اینترنت در های پژوهشی در نظر گرفته میای( اجتماعی برای فعالیتزمینه)

شناختی و اخالقی شناختی، روشکند، این پدیده از مالحظات معرفتهای تحقیقاتی بازی میپروژه

کند که انتقال هایی را توصیف میای از رایانهاصالتاً شبکه« اینترنت»متفاوتی برخوردار است. اصطالح 

ها، ابزارها، وزه، این اصطالح همچون چتری بر فراز فناوریسازد. امراطالعات غیرمتمرکز را ممکن می

های پژوهشی از شماری گسترده شده است. در انجام فعالیتو فضاهای اجتماعی بی ها، کاربردهاظرفیت

های جدیدی از ارزیابی و دهد که مدلها، مسائل اخالقی و اجتماعی متنوعی رخ میطریق این فناوری

 .(AoIR 2002 & AoIR 2012)نماید هایی ضروری میای چنین پژوهشمالحظات اخالقی را بر

پردازد که با توجه به امکانات متعدد اینترنتی برای تحقق این پژوهش به این پرسش اساسی می

های های پژوهشی و مسائل اخالقی متجلی و مترتب بر این امکانات، برای تحلیل این موقعیتفعالیت

ها و چالش به برای پاسخ به این پرسش، ابتداتوان پیشنهاد کرد؟ چه چارچوبی میمتنوع و متکثر اخالقی 

شود؛ همچنین فهرستی از این مسائل ارائه میپرداخته و  های اینترنتیمسائل اخالقی مطرح در پژوهش

در  هاشاخصگردد. در ادامه، این معرفی میپژوهش محیط عنوان ابزار و یا ی بهفهرستی از امکانات اینترنت

هر خانه این . شوددرج میهای اینترنتی پژوهشدر  شناسایی موقعیت اخالقی منظوربه یدوبعد جدولی

که با توجه به شرایط بالقوه  استهای مرتبط با هر موقعیت اخالقی جدول دربردارنده مجموعه پرسش

 یابد.های اینترنتی تجلی میامکان تحقق آن در پژوهش
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 پژوهش ( روش3
های اینترنتی های اخالقی در پژوهشرسید موقعیتاشاره شد تا اواخر قرن بیستم به نظر می کهچنانآن

 تغییر هرگونه کهیطوربه، های سنتی و متعارف استهای اخالقی مشابه در پژوهشبه موقعیت لیتقلقابل

های پژوهشی ، اینترنت در فعالیت1.0. با فراگیری وب و تحولی در این نگرش، فرآیندی آسان نبوده است

و به دنبال آن مراجع و منابع آموزشی متعددی برای استفاده از  گرفته شد به کارابزار پژوهش  عنوانبه

نیز ، عمده منابع اخالق پژوهش اینترنتی جهیدرنتو  ابزار پژوهش منتشر گردید عنوانبهامکانات اینترنت 

و  21. این در حالی است که در پایان دهه آغازین قرن است دهشارائهدر چارچوب اخالق پژوهش سنتی 

محیطی برای پژوهش و فرصتی برای  عنوانبههای پژوهشی اینترنت در فعالیت، 2.0پس از گسترش وب 

است. با توجه به این تغییر  افتهیتحققها رابطه پیوسته تعاملی و مشارکتی میان پژوهندگان و پژوهیدنی

حوزه مطالعات  عنوانبهامِ محدودی برای معرفی اخالق پژوهش اینترنتی نگرش، منابع پیشگ

 است. منتشرشدهای در اخالق پژوهش یافتهتوسعه

منابع محدود و اسناد موجود، اما فراگیر و معتبر،  لیوتحلهیتجزشود با ، در این مقاله تالش میرونیازا

یافته آن توصیف و تبیین گردد. این بر این تغییر نگرش در اخالق پژوهش اینترنتی تأکید و جایگاه توسعه

 هستندالمللی های ملی و بینو رهنمودهای منتشرشده توسط سازمان هاتوصیهشامل که منابع و اسناد 

آدرس پایگاه اینترنتی( به ترتیب ذیل فهرست  عنوان سند، نام سازمان و )با ذکر« الف»در پیوست 

کمیسیون ( 3(، 2002)سند  انجمن پژوهندگان اینترنتی( 2انجمن آمریکایی پیشرفت علم،  (1اند: شده

( 5ژوهش دانشگاه ایالتی پِنسیلوانیا، هیئت بررسی اخالق پ( 4های جامعه اطالعاتی، اروپایی برنامه فناوری

اداره ( 7 ،متحدهاالتیا( وزارت بهداشت و خدمات انسانی 6، (2012انجمن پژوهندگان اینترنتی )سند 

 است.  هاآندر  مورداستفادهو همچنین برخی منابع  های انسانی دانشگاه جورجیاسوژه

های اسنادی و در چارچوب مطالعات شناسی پژوهشبا رویکردی توصیفی، مبتنی بر روشاین مقاله 

منابع مذکور و اسناد تخصصی، اصیل با مراجعه به شود. بر این اساس تالش شده است ای ارائه میابخانهکت

معرفی گردد. همچنین با  های اینترنتیهای اخالقی در پژوهشمعیارهای مؤثر بر تحلیلابتدا  و روزآمد،

های اخالقی که تصمیم شودو رهنمودهای اخالق پژوهش اینترنتی نشان داده  هاتوصیهمراجعه و تحلیل 

صورت موردی، با رویکردی پایین به باال های پژوهشی و بههای اینترنتی باید بر اساس موقعیتدر پژوهش

ا به های اخالقی مذکور رشمول اتخاذ شود. این راهبرد، تصمیمجهان یهادستورالعملو پرهیز از کدها یا 

ها و امکانات ( استفاده از محیط2( موضوع یا مسئله اخالقی و 1نماید: میوابسته دو مؤلفه اساسی 

یابی ها ابعاد جدول دوبعدی موقعیتها یا شاخصمثابه ابزار و یا محیط پژوهش. این مؤلفهاینترنتی به

کند تا ژوهندگان کمک میدهد. این جدول به پهای اینترنتی را تشکیل میمسائل اخالقی در پژوهش

 یموردبررسهای اخالقی مختلف را با توجه به مسئله اخالقی و محیط تحقق آن در موقعیت یگیرتصمیم

 .اندشدهیگردآوراستقرایی  یبه نحوهای ذیل این دو شاخص فهرست موضوعات و موقعیتقرار دهند. 
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 های اینترنتیدر پژوهش اخالقیهای دو معیار مؤثر بر تحلیل( 4
، جهان (آنالین) مجازیدر تعامل میان جهان  اخالق پژوهش اینترنتی به دنبالو  های اینترنتیپژوهش

فضای آنالین و انواع  ،جهان مجازی. (یک شکل) گیردشکل می و جهان تکنیکی (آفالین)واقعی 

قابل  هایفعالیتی و انواع جهان ماد ،جهان واقعی ؛دهدیابد را پوشش میکه در آن تحقق می هاییفعالیت

امکانات و ابزارهای متنوعی شامل  ،جهان تکنیکیشود؛ شامل میهای فیزیکی را تحقق در میان واقعیت

ر د. بخشدمیو جهان مجازی را تحقق  نمایدهای آنالین و آفالین را به یکدیگر متصل میجهاناست که 

در اجتماعات واقعی و مجازی از پارامترهای  موردپژوهشهای سوژهو هم  پژوهندهها هم پژوهشاین 

قرار متقابل این سه جهان  تحت تأثیرآنان  محور یفناورهای فرهنگی خاص خود برخوردارند و تعامل

دهند که به اجتماعی بسیاری رخ می، مسائل اخالقی و محور یفناورهای در چارچوب این تعامل. گیردمی

های اینترنتی ضروری ژوهشمعنای دقیق کلمه، الگوهای جدیدی از ارزیابی و مالحظات اخالقی را برای پ

 .(Maczewski et al 2004, 66-67) دنمایمی

 

 

 یهای اینترنتو تکنیکی در پژوهش ، مجازیهای واقعیجهان اخالق پژوهش اینترنتی؛ وجه اشتراک: 1 شکل

(Maczewski et al 2004, 64-66) 

های مجازی )ابزار و یا محیط از اینترنت در پژوهش پژوهندگانتنوع شیوه استفاده  به خاطرامروزه 

تر از همه و مهم هاعات اخالقی مطرح در این پژوهشپژوهش(، همچنین تنوع مسائل و موضو

های ها یا هیئتهای اینترنتی، گروههای متنوع و متکثر اخالقی در پژوهشناپذیری موقعیتبینیپیش

اذعان  هاآنکنند. شمول پرهیز میاخالقی جهان یهادستورالعملبررسی اخالق پژوهش از کدها یا 

مبتنی بر تصمیمی دو ندرت اند و بههای اینترنتی بسیار پیچیدهنمایند که تنگناهای اخالقی در پژوهشمی
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 کهیوقتسازد، خصوصاً تنگناهای اخالقی را دشوار می دربارهاین موضوع، قضاوت شی هستند. ارز

 .(AoIR 2012) گیردای دیگر در تعارض قرار میههای اخالقی در برابر مجموعای از تحلیلمجموعه

کند تا میمایت ح 2از رهنمودهای اخالقی 1جای کد رفتاریاینترنتی به پژوهندگان، انجمن رونیازا 

ها محیطمواره با تغییر ( ه3و  های متنوع( پذیرای زمینه2پذیر، ( انعطاف1 های اخالقی به شکلیپژوهش

های اخالقی صرفاً تبعیت گیریها و تصمیمتحلیل هاگونه پژوهشاینهمراه گردد. در امکانات فناورانه یا 

ها وابسته به گیریها و تصمیمانگارانه از مجموعه قواعد یا کدهایی اخالقی نیست، بلکه این تحلیلساده

دارای اهمیت است  در این فرآیند آنچه، حالنیباامتکثر و متنوع است.  ،های مختلفها و موقعیتزمینه

اخالقی است. این تأکید بر  تصمیمیه برای دستیابی به و اتخاذ تصمیمی موجتحلیلی مستدل ارائه 

ها و مبتنی بر هایی درون زمینهها و تصمیمرا در انجام چنین تحلیل پژوهندهرویکرد فرآیندی، مسئولیت 

های افراطی ر برخی از موقعیتنماید. البته، دهای پژوهشی متنوع برجسته میهای خاص در طرحموقعیت

خاصی اخالقی  هایفعالیتچه  وجود داشته باشد کهبر این موضوع ای اِجماع گسترده خاص ممکن است

های اجتماعی، مسائلی اخالقی که موقعیت عمدهکه در  باید یادآوری کرد حالنیباای است. یا غیراخالق

 .(AoIR 2012) هستند هاییموقعیتتر از چنین و طیفی ترتشکیکیشوند درگیر آن می پژوهندگان

الوقوع و ضرورت بینی پیامدهای اخالقی محتملبایستی میان ضرورت پیش پژوهندگانهمچنین 

در برقرار نمایند.  شوند تعادلدر طی فرآیند پژوهش مطرح میپیگیری مستمر موضوعاتی اخالقی که 

پیش از انجام پژوهش، ملزم به دریافت مجوز از  پژوهندگان عمدهبسیاری از مؤسسات و مراکز پژوهشی 

گردند. محققان در گسترش تحقیقات خود، درباره مسائل اخالقی ی اخالق پژوهش میهای بررسهیئت

یستند و تکرارپذیر ن موردپژوهشهای سوژه کهنیاگیری هستند. با فرض متعددی نیازمند تصمیم

و توسعه تکامل  تواند تغییر کند. همچنینمی مسائل اخالق پژوهش توجه به کنندها تغییر میموقعیت

، رونیازا؛ دستخوش تغییر نمایدهای اخالقی را ممکن است موقعیت هاآنو امکانات ها پیوسته فناوری

 تواند دشوار گردد.میاینترنتی نیز  پژوهشمخاطرات مرتبط با یک و تحلیل بینی پیش

 و شرایطی هادر زمینه دبای هایی پژوهشیفرآیند چنین فعالیت درهای اخالقی استلزام، سوکیاز 

های جهانحت تأثیر مناسبات و اقتضائات و ت هااین پژوهشهر یک از  خاصهای و موقعیت فردمنحصربه

از  ینوعبهاینترنتی  گانه، پژوهشهای سهدر تعامل این جهان .بررسی شود مجازی، واقعی و تکنیکی

آوری اطالعات از ابزار پژوهش برای جمع مثابهبههای تحقیقاتی اشاره دارد که در آن از اینترنت فعالیت

ها آوری دادهمحیط پژوهش برای جمع مثابهبهشود و یا اینکه از اینترنت طریق امکاناتی آنالین استفاده می

استفاده ابزاری یا محیطی از این امکانات به  گردد.برداری میها در محیطی آنالین بهرهو بررسی فعالیت

 .(Buchanan & Zimmer 2016) بستگی دارد هاآنو یا نوع فعالیت پژوهشی  پژوهندگاننوع استفاده 

خالقی ترین مبحث در اخالق پژوهش اینترنتی، مسائل و موضوعات امهم، از سویی دیگرهمچنین 

ست. این مسائل و موضوعات دربردارنده مالحظاتی اخالقی است که هامطرح در این نوع پژوهش

نماید. فهرست چنین اخالقی متعددی درگیر می یهاباارزشهای پژوهشی در محیط وب را فعالیت

                                                           
1. Code of practice 

2. Ethical guidelines 
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معموالً رهنمودهای اخالقی در اخالق پژوهش اینترنتی بیشتر دارای اهمیت است که  جهتنیازامسائلی 

هر چه فهرست مسائل و اینکه  توجهقابلنکته شود. بندی میتنظیم و صورت و تهیهعناوین این ذیل 

شود. یابد، رهنمودهای اخالقی مشابه بیشتر نمایان میموضوعات اخالقی مذکور گسترش بیشتری می

ها، سرقت ها، رضایت آگاهانه، مالکیت دادهاز: صحت داده اندرتعبابرخی از این موضوعات اخالقی 

و  کنندگانهای علمی، حریم خصوصی و محرمانگی، گمنامی و ناشناختگی، جذب مشارکتداده

 .هادادههای کالنچالش

 معیارموضوعات و مسائل اخالقی، دو مؤلفه و همچنین  مکانات اینترنتیاها و محیطمؤلفه بنابراین، 

تا حدی  هاشاخصاین . استهای اینترنتی های اخالقی در پژوهشاساسی در بررسی و تحلیل چالش

اخالقی و شمول های جهانبرای پرهیز از ارائه کدها یا دستورالعمل موردنظرپذیر تواند شرایط انعطافمی

های پژوهش های متنوع و متکثر دربررسی موقعیتبرای های اخالقی رهنمودها یا بینش برهیتکتنها 

 فراهم نماید.را اینترنتی 

 

 اینترنتی هایپژوهش اخالقی درمسائل موضوعات و  مروری بر( 5
اخالقی ها و تنگناهایی موقعیتهای اینترنتی دربردارنده اخالقی مطرح در پژوهش مسائلو  موضوعات

 نمایدهای اخالقی متعددی درگیر میارزشاصول و را با  اینترنتهای پژوهشی در محیط است که فعالیت

دارای اهمیت است که تمامی رهنمودهای اخالقی در اخالق  جهتنیازا. فهرست چنین مسائلی (شکل دو)

تردید این عناوین شود. بیبندی میتنظیم و صورت و پژوهش اینترنتی معموالً ذیل همین مسائل تهیه

ای و کتابخانه یبر اساس مطالعاتنیست، بلکه این فهرست  مقالهمحدود به موضوعات اخالقی مطرح در این 

فهرست این  ،رونیازا؛ 1است شدهیگردآوراستقرایی  یبه نحومنابع مقتضی و اسناد و تحلیل و بررسی 

بسط و گسترش  یا در رویارویی با مسائل اخالقی جدیدترتر و منابعی گسترده بامطالعه توانمیرا  عناوین

کننده نحوه گردآوری استقرایی و امکان بیان دودر شکل « دیگر مسائل اخالقی نوپدید»)عبارت  داد

مرتبط با آن مسائل اخالقی  به معرفی این موضوعات و. در ادامه رویارویی با مسائل اخالقی جدید است(

 :شودپرداخته می

                                                           
بندی عقلی قرار بندی استقرایی در مقابل تقسیمروش گردآوری مسائل اخالقی مذکور مبتنی بر حصری استقرایی است. تقسیم. 1

تعداد  کهیدرحالو کاهش نیست،  شیافزاقابلمنطقی(  یبه نحوبندی عقلی )در این است که تعداد اقسام تقسیم هاآنفاوت داد. ت

مبتنی بر شمارش اقسام موجود است. این نحوه  چراکهو کاهش است،  شیافزاقابلتجربی(  یبه نحوبندی استقرایی )اقسام تقسیم

 نامند.بندی مفاهیم را حصر عقلی و حصر استقرایی نیز میتقسیم
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 از مسائل و موضوعات اخالقی مطرح در پژوهش اینترنتی برخی: 2شکل 

 هات دادهصح (1-5

است،  صرفهبهمقرونبسیار  مکانیپژوهش در فضای آنالین به دالیل زمانی و  و محققان، پژوهندگانبرای 

ها را توجیه نماید. اگر در در گردآوری داده صحتت و های ناشی از دقیل نباید نگرانیاما این دال

اطمینان یافت، یکی از  موردپژوهشهای داده صحتمطلوب از  یبه نحوهای اینترنتی نتوان پژوهش

یکی از شود. های علمی است، نقض میعالیتترین اصول اخالق پژوهش که حفظ صداقت در فمهم

طراحی  مرحلههای آنالین، ها در پژوهشادهگردآوری د صحتها برای اطمینان از ترین گاممهم

 صحت ییآزما یراستتواند برای هر یک از ترفندهای زیر میهای آنالین است. نامهیا پرسش هانظرسنجی

 گرفته شود: به کارشده در محیط اینترنت های گردآوریداده

دهندگان ها برای کشف و شناسایی پاسخترین روشتأیید: این ترفند یکی از متداول درج( 5-1-1

دهندگان را مخاطبِ پرسشی انحرافی یا های آنالین است. در این ترفند، پاسخنامهتوجه در برابر پرسشبی

دهیم. با ها قرار مینامهمطرح در پرسش سؤاالتدیگر  هیرو تر مخاطبِ پرسشی خالفِبه تعبیری دقیق

دهندگان را ارزیابی کنند و در صورت عدم توانند دقت و توجه پاسخمی پژوهندگاناستفاده از این ترفند، 

 توجهی و کاهش درجه تأیید نامعتبر قلمداد نمایند.ها را به دلیل بیدادهاین احراز آن، 

یک ترفند دیگر ، های آنالین( کد دسترسی شخصی: با توجه به شرایط و مقتضیات پژوهش5-1-2

فرد )مانند کد ها استفاده از کد دسترسی شخصی یا کد شناسایی منحصربهداده صحتبرای آگاهی از 

های آنالین است. بر این اساس، برای حفظ امنیت نامهدهندگان به پرسشملی( برای هر یک از پاسخ

دهندگان، یک کد از پاسختوان به هر یک ها میداده صحتهای آنالین و همچنین اطمینان از فُرم

پژوهش های 
اینترنتی

رضایت 
آگاهانه

صحت 
داده ها

مالکیت 
داده ها

سرقت
داده های 

علمی

حریم 
خصوصی و 
محرمانگی

ائلدیگر مس
اخالقی 
نوپدید

چالش 
کالن داده ها

گمنامی و
گیناشناخت

جذب 
مشارکت 
کنندگان
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کننده در پژوهش( تنها با مشارکت)دهنده پاسخ کهیطوربهفرد اختصاص داد، شناسایی منحصربه

 های آنالین برخوردار است.نامهپرسش دسترسی بهامکان از کارگیری کد شناسایی به

اساسی این ترفند آن است که تأیید پاسخی معتبر به یک  دهیاشده: ( تأیید زمان سپری5-1-3 

نامه پرسش بهشده برای پاسخ سپری گیری زمانِاز طریق اندازه کنندگاناز طرف شرکت نامه آنالینپرسش

است،  یریگاندازهقابلهای متعددی که به شیوهاین برآورد زمانی شود. نامه حاصل مییا بخشی از پرسش

 .(Gwinner 2008) کنددهندگان را ارزیابی میپاسخدقت یا عدم دقت 

 

 رضایت آگاهانه (2-5

 کهیطوربهشود، معرفی می موردپژوهشهای انسانی زیربنای حمایت از سوژه عنوانبهرضایت آگاهانه 

صورت داوطلبانه و با آگاهی از مخاطرات و منافع پژوهش اقدام به مشارکت های انسانی باید بهسوژه

کنندگان منوط به مواردی است از قبیل توضیح محقق نمایند. معموالً کسب رضایت آگاهانه از مشارکت

هایی ت یا آسیبو همچنین مخاطرا ، نتایج محتمل پژوهشمورداستفادههای درباره اهداف پژوهش، روش

مواجه شوند. این فرآیند پیش از اعالن  هاآنکنندگان در طی انجام پژوهش با که ممکن است مشارکت

های در پژوهش. است پژوهندگاناز طرف  فهمقابلکنندگان، مستلزم توضیحاتی روشن و رضایت مشارکت

یابد. این نکته بسیار تحقق می هرهچهره به چیا در مالقاتی طور شفاهی سنتی معموالً دریافت رضایت به

شود و برای بنا می موردپژوهشانسانی مهم است که رضایت آگاهانه بر اساس آگاهی و شناخت سوژه 

با بسط و اما ؛ نیاز است انسانیهای و سوژه پژوهندگانتحقق مطلوب این موضوع به ارتباطی مستمر میان 

تحت  به خاطرهای امنیتی و محرمانگی نگرانی تی جدید،های اینترنارها و محیطها، ابزگسترش فناوری

های اینترنتی اشکال مختلف پژوهش، رونیازا .است افتهیشیافزاتأثیر قرار گرفتن مسئله رضایت آگاهانه 

نیازمند رویکردهای متفاوتی به فرآیند کسب رضایت آگاهانه است و برخی استانداردها با توجه به محیط 

های اینترنتی، گیرند. گاهی اوقات در پژوهشای به خود میانجام پژوهش در فضای مجازی شکل تازه

در این است،  یپوشچشمقابلدر شرایطی خاص ندات آن برخورداری از رضایت آگاهانه الزم است اما مست

به کفایت کرده و تواند برای دریافت رضایت آگاهانه می« موافق هستم» وبگاه و تعبیه گزینهیک  صورت

از  پژوهندگانمستندات کسب رضایت آگاهانه ضروری باشد، برخی  ،هاییاگر در پژوهشگرفته شود.  کار

های اینترنتی، فارغ از موضوع محیط، در پژوهش. گیرندهایی همچون امضاء الکترونیکی بهره میگزینه

کنندگان و باید مشارکت پژوهندگانمستندات رضایت آگاهانه در حال یک تحول و تغییر گفتمانی است. 

های اینترنتی همچون تجسس یا سوءاستفاده از ود را از مخاطرات بالقوه در پژوهشهای انسانی خسوژه

به این نکته اِقرار کنند که تمامی مطلع و آگاه نمایند. همچنین  هاآنساختن ها در صورت عمومی داده

ای ها در فضگیرند، اما امنیت دادهمی به کارهای مذکور همت و تالش خود را برای حفظ امنیت داده

طور کامل تضمین گاه بههیچامکانات مختلف آن، متغیر بوده و ها و محیطو در شرایط استفاده از مجازی 

های اخالقی مرتبط را با توجه به موقعیتاخالقی  رهنمودها و پیامدهای، محققان باید رونیازاشود. نمی

 & Buchanan) قرار دهند مدنظراهداف پژوهشی،  شبردیپمتنوع و امکانات اینترنتی مختلف برای 

)6201Zimmer . 
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 هامالکیت داده (3-5

سازمان یا و  پژوهندهروشن است. معموالً  یاتااندازههای سنتی در پژوهش هامفهوم مالکیت داده

طور ضمنی به این کنندگان بهشده هستند و مشارکتآوریهای جمعمالک داده پژوهش، دهندهسفارش

، صداهای هانامهپرسشهای کاغذی از نسخه پژوهندگانهای سنتی، دهند. در پژوهشموضوع رضایت می

شده تحت ، این اَسناد یا صداهای ضبطمتحدهاالتیابرخوردارند. در  و... های میدانیشده، یادداشتضبط

های آنالین، های اینترنتی از قبیل پیمایشاما در پژوهش؛ شوندو حمایت می قرارگرفتهرایت نون کپیقا

ی هایی از مواردها، نمونهات وبالگهای اجتماعی، یا محتویهای کاربران شبکهاطالعات حاصل از پروفایل

های چندان روشن نیست. در پژوهش اشتراک گذاشتهبر این محتوای به  افرادهستند که مالکیت 

قرار دارند،  متن محورو  شخص محورهای انسانی در طیفی از سوژه موردپژوهشهای سوژه ،اینترنتی

به رعایت حق  پژوهنده. تعهد داد قرار موردتوجهتوان در این طیف ها را میمسئله مالکیت داده رونیازا

محوری یا یط پژوهش در فضای مجازی برای تشخیص شخصتعامل پیوسته با مح منوط بهها مالکیت داده

 ها رادادهمسئله مالکیت  در فضای مجازی،المللی مرزهای بین. فقدان است انسانیهای محوری سوژهمتن

ای شدههای فَرامَرزی موضوع شناختهجریان دادهکند. می مبهم و دشوار هاآنبرای یافتن محل فیزیکی 

افزارهای مدیریت منابع نرماست.  کنترلقابلافزاری مدیریت منابع های نرماست که توسط برخی از بسته

آوری، مدیریت اجازه جمع محققانافزارها به این نرم .است پژوهندگانبرای  ازیموردنترین ابزارهای از مهم

بخش  ،منابع فهرستایجاد یک د. دهشناختی یک مقاله یا تحقیق را میانتشار اطالعات کتابو حتی 

) 2011Buchanan,  بخشدپژوهشی است که به مطالعه علمی اعتبار می هایفعالیتاز  یناپذیرجدایی

)108-83. 

 

 های علمیسرقت داده (5-4

 قرارگرفته موردتوجه شیازپشیبهای اینترنتی، یکی از موضوعات و مسائلی که با رشد و گسترش پژوهش

توان ذیل مسئله حق مالکیت و های علمی یا سرقت علمی است. این پدیده را میاست، سرقت داده

های اینترنتی اهمیت این موضوع و گسترش آن در پژوهش به خاطرها بررسی نمود، اما مالکیت داده

عناست که سرقت علمی بدین م یطورکلبه. بگیردقرار  موردبحثطور جداگانه شایسته است این موضوع به

های فردی، با مالکیت شخص دیگری عرضه شود. سرقت و نوشته هاها، سرودهعقاید، افکار، تصاویر، نظریه

 پژوهندههای علمی تواند دیدگاه اجتماع علمی را نسبت به دیگر فعالیتمی پژوهندهعلمی توسط یک 

سرقت دار کند. ر وی را خدشهآثا یدارامانتدچار تردید نماید و حفظ اصول اخالقی، اعتمادپذیری و 

دی بودن حالت و در صورت غیرعم نیترنانهیبخوشکاری در محیط علمی است و در علمی نوعی فریب

ترین تعاریف سرقت علمی، توسط یکی از جامع .(6-9، 1393 رمحمدینو) انگاری استآن، نوعی سهل

 عبارات، ها،ایده کلمات، از آگاهانه و غیرآگاهانه هسرقت علمی به استفاد: است شدهارائهر کمیته اخالق نش

ستناد مناسب به اثر، صاحب اثر یا سخنران ایده گفته توضیح و اِ، ستنادات دیگران بدون قدردانییا اِ  ادعا

های زیادی پیش روی ها و دشواری، پیچیدگیمتون نوشتاریبرای پرهیز از وقوع سرقت علمی در  .شودمی

 امروزه، وقتیشود. تر میمراتب پیچیدهبه ینوشتار ریغآثار  این مسئله در مواجهه بااست؛ اما  پژوهندگان
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ذعان به ستناد و اِبرای اِ  قبولیقابل  قوانین و استانداردهای ،شوددیگران وام گرفته مینوشتاری آثار از 

همچون تصاویر،  ینوشتار ریغاشاره شد در مورد آثار  کهچنانآن وجود دارد؛ امامذکور آثار استفاده از 

بر این اساس، یابد. فزونی می پژوهندگانهای صوتی و تصویری و مواردی از این نوع، وظیفه نمودارها، فایل

و  عباسیانکند )خودنمایی می تریگیریچشم نحو بهمسئله سرقت علمی در اخالق پژوهش اینترنتی 

 .(1394 زاده عصارهارجب

 ریغعلمی اعم از نوشتاری و های اینترنتی و دسترسی آسان به انبوه اطالعات گسترش روزافزون پایگاه 

. برخی از سازدمیفراهم را در استفادۀ نادرست از این منابع  پژوهندگانلغزش غفلت یا ، زمینۀ ینوشتار

ها، ها، وبالگبرگرفته از وبگاه ینوشتار ریغو استفاده از منابع نوشتاری آگاهانه یا ناآگاهانه با  پژوهندگان

های اجتماعی و بسیاری موارد دیگر و بدون توجه به اِستناد و اِرجاع مناسب به های افراد در شبکهپروفایل

 پژوهندگانهای اینترنتی، که در پژوهش. این در حالی است شوندمرتکب سرقت علمی می منابع مذکور

برداری از منابع های اِستنادی در استفاده و بهرهنامهبایستی با توجه به رهنمودهای اخالقی و آیین

این مسئله نیز بایستی  علمی را رعایت نمایند. یدارامانتدیداری، نوشتاری و شنیداری در فضای مجازی، 

 قرار بگیرد. موردتوجهاهداف پژوهشی  شبردیپنترنتی برای در چارچوب استفاده از امکانات ای

 

 حریم خصوصی و محرمانگی (5-5

های انسانی سوژه بر اساس اصول اخالق پژوهش، محققان باید حمایت از حریم خصوصی و محرمانگی

تواند خود را تضمین و حفظ نمایند. تجاوز به حریم خصوصی یا نقض محرمانگی می موردپژوهش

کنندگان در پژوهش را افزایش دهد. در اینجا تهدید حریم خصوصی و مخاطرات حضور مشارکت

عات شخصی یا اطالعات در معرض قرار دادن اطال لیقبها است، از محرمانگی ناظر به طیفی از اقدام

جز از طریق قانون تحت حمایت. مبنای ها بهآور یا غیرقانونی، یا انتشار دادهرفتار شرم افشایحساس، 

های انسانی ممکن است از منظر های اخالقی در تهدید حریم خصوصی مربوط به سوژهتحلیل نگرانی

معموالً سی شود. اطالعات برر ر افشایها و مخاطرات بالقوه دها به افراد و همچنین آسیبسطح پیوند داده

شود، مثالً های پژوهش حاصل میحمایت از حریم خصوصی و محرمانگی با ترکیبی از تدابیر و شیوه

اطالعات شخصی ها با حذف سازیِ دادهشده یا ناشناس، پاکهای کنترلها در محیطآوری دادهجمع

هایی از نمونه ها.ط با امنیت دادههای مرتبها و روش، یا استفاده از محدودیت برای دسترسیییشناساقابل

مشخصات فردی )از قبیل تاریخ تولد، محل تولد، جنس، گرایش  :از اندعبارت ییشناساقابلاطالعات 

ها، ن، ظاهر فیزیکی، اثرانگشتهای متمایزکننده و اطالعات بیومتریک همچون قد، وزجنسی، ویژگی

یافته به یک فرد )از قبیل نام، های تخصیصفرد یا شناسههای منحصربهشماره (،اِی و اسکن شبکیهاِندی

و  مالی( یهاحسابشماره، شماره تأمین اجتماعی، شماره گواهینامه رانندگی، آدرس، شماره تلفن

  (.ساِیپیجیا  ساِیآیجهای های موقعیت فیزیکی )دادهتوصیف

های های قانونی سنتی در حفظ حریم خصوصی سوژههای اینترنتی، تعاریف و چارچوبپژوهش

توانند می یطورجدبه پژوهندگان، مثالعنوانبههای جدیدی کرده است. انسانی را دستخوش پیچیدگی

رشیوهای ها یا آ، توییتر، وبالگبوکسیف همچونهای تفصیلی از منابعی آوری دادهدرباره افراد به جمع
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تری نسبت به مراتب آسانبه به نحوتواند های غنی میای عمومی بپردازند و این مجموعه دادهرایانامه

های در دسترس و آنالین پردازش، مقایسه و ها یا مجموعه دادهدیگر داده به همراههای سنتی پژوهش

در موارد متعددی قادرند هویت افراد را با ترفندهای مختلفی از طریق  پژوهندگانترکیب شوند. 

دهد که صرف . این موارد نشان میها مجدداً شناسایی نمایندوتحلیل و مقایسه این مجموعه دادهتجزیه

های سنتی مانند حذف نام، آدرس، یا روش ها بااز داده شناساییاطالعات شخصی قابلحذفِ  یا یسازپاک

ها و محرمانگی داده حریم خصوصیبرای تضمین  موردپژوهشهای انسانی سوژهاز شماره تأمین اجتماعی 

برای تعیین هویت  ییشناساقابلتوانند الگوهای کاوی میهای داده، تکنیکمثالعنوانبه دیگر کافی نیست.

 حریم خصوصی و محرمانگی آنان را تهدید کند. صورتنیبدو  دهای پژوهشی را فراهم نمایسوژه

های پژوهشی نقش مهمی در حمایت از حفاظت و پاسداری پژوهندگان از اطالعات شخصی سوژه

به گردآوری یا که در تحقیقات خود  پژوهندگاناما برخی از ؛ ان داردحریم خصوصی و محرمانگی آن

کنند که این انتظار معقولی از  ادعا پردازند ممکن استمیهای انسانی های آنالین سوژهتحلیل فعالیت

 چراکهنظارت نشوند  طورمعمولبههای آنالین آنان فعالیتنیست که  موردپژوهشهای انسانی طرف سوژه

دهندگان خدمات ها و ارائهاز طریق وبگاه تواندمیهای آنالین کنشها و برهمتا حدی تمامی تراکنش

مصداقی های آنالین ممکن است دادهاساساً  که بیان کردتوان می ادعااینترنتی ثبت گردند. بر اساس این 

متوسط کاربران  دهدمیی است که مطالعات متعدد نشان حالمعرفی نشود. این در  شخصیاطالعات از 

با  .است یابیردقابلمعموالً در محیط وب هایشان اینترنت، شناخت کاملی از این نکته ندارند که فعالیت

گذاری اطالعات و محیطی برای محلی برای به اشتراک عنوانبههای اجتماعی پیدایش و گسترش شبکه

بیشتر  ازآنجاکهکرده است.  تریجدتر و تهدید حریم خصوصی را ، این شرایط را پیچیدههشوتحقیق و پژ

 جهیدرنتاست،  مشاهدهقابل صورت عمومیاجتماعی به هایهای شبکهشده بر پروفایلارائهاطالعات 

رهنمودهای اخالقی ناظر ، رونیازااست.  گردیدهدشوار  شخصیاطالعات از  ابی به تعریف استانداردیدستی

باید با توجه به امکانات  موردپژوهشهای به حفاظت و حمایت از حریم خصوصی و محرمانگی سوژه

 . Buchanan & Zimmer)2016( در محیط اینترنت مشخص و معین شودپژوهشی 

 

 گمنامی و ناشناختگی (6-5

مناسبی را برای انجام  محیطگمنامی و ناشناختگی برای افراد،  تسهیل شرایط، با سوکیفضای مجازی از 

های انسانی سروکار دارد )همچون برانگیز سوژههایی مهیا کرده است که با اطالعات حساسیتپژوهشی

و از سویی دیگر، همین فضای مجازی با  و مواردی از این نوع( اطالعات پزشکی، سیاسی، جنسیتی

های بدیع و های انسانی را با روشسوژه یابیردهای اطالعاتی و ارتباطی، امکان استفاده از فناوری

، این مسئله در رونیازاشود. و شرایط ایجاد نظارت فراگیری را موجب میاست ای فراهم کرده سابقهبی

کند، خودنمایی می موردپژوهشهای انسانی و سوژه پژوهندگانمیان  تعاملهای اینترنتی در پژوهش

هایی با اطالعات کنندگان در پژوهش خصوصاً برای پژوهشتهدید گمنامی مشارکت کهیطوربه

نیزنباوم ) شود یپژوهشهای تواند منجر به نقض حریم خصوصی و محرمانگی سوژهبرانگیز میحساسیت

1999، 138-135). 
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های اینترنتی آن است که های پژوهششود که یکی از قابلیت، امروزه همچنان تأکید میحالنیباا

گمنام  ،کنندگان در پژوهشیا دیگر مشارکت پژوهندهتوانند هویت خود را در برابر می پژوهشیهای سوژه

های سوژه. این مسئله پیوند نزدیکی با موضوع حریم خصوصی و محرمانگی دارندنگهپنهان  یطورکلبهو 

 طورمعمولبه سازی هویت واقعی است.ن یا پنهاندارد. گمنامی در فضای مجازی به معنای نداشتپژوهشی 

 :با سه مفهوم از گمنامی مواجه هستیم

توان با شماره، شناسه، یا اسم مستعار خاصی شناسایی کرد، هر فردی را می ( هویت مستعار:1-6-5

هویت مات نام کرد. در اینجا با مفهومی بهتلقی  یشبه گمنامعنوان بنابراین هویت مستعار را باید به

، فرد به شخص استبهو منحصر اعتمادقابلسروکار داریم. هویت مات به معنای پیوند و انتساب یک نشانه 

کند. شماره هیچ سرنخی برای شناسایی و تعیین هویت واقعی شخص ارائه نمی ییتنهابه کهچنانآن

های مات هستند. یابهایی از هویتنگاری و مواردی از این نوع مصداقهای انگشتتأمین اجتماعی، نشانه

شناسایی شود و طالعاتی ا هایها یا سامانهبه یکی از بانک بانفوذممکن است های مستعار البته هویت

 .(144-142، 1999نیزنباوم و  149-150 ،2007)کیزا  آشکار گردد پژوهشیهای واقعی سوژه هویت

برای دریافت یا ارسال مکاتبات با دیگران در نظر این فرآیند  ( گمنامی از طریق نشانی مستعار:2-6-5

های از نشانه یاشبکهدرونتوان با انتساب یا پیوند یک نشانه به هویت واقعی فرد که شود و میگرفته می

، آدرس منزل، آی پی های، آدرسمثالًاطالعاتی مشغول فعالیت است، هویت واقعی فرد را پنهان ساخت. 

های های مستعار از طریق آشکارسازی رابطه میان نشانهند. این نشانیوع هستر و... از این نمحل کا

هویت  نییتعقابلکند، طور مستقیم هویت واقعی فرد را شناسایی میاطالعاتی با اطالعاتی دیگر که به

که منجر اینترنت  کننده خدماتموجود در شرکت فراهم و اطالعات آی پیآدرس  انطباق همچوناست. 

 .(144-142، 1999نیزنباوم و  150-149، 2007)کیزا  شودسوژه میهویت واقعی به شناسایی 

های انسانی هیچ اسمی شود که سوژهبه حالتی گفته می ( هویت غیرقابل ردیابی: این فرآیند3-6-5

رسد در فضای می به نظر چراکهاغواکننده است  یتا حداسم مستعار نیز ندارند، اما این مفهوم  ازجمله

های گاه هویت واقعی افراد در هیچ سطحی از تعاملتوان چنین ادعایی کرد که هیچمجازی عمالً نمی

قیقت ناظر ردیابی در ح توان بیان کرد هویت غیرقابلشناسایی و ردیابی نیست. میاینترنتی قابل

شود، موضوعی که بیشتر سطح شناسایی و آشکارسازی هویت واقعی افراد در نظر گرفته می یدشواربه

 هایهویت واقعی سوژهشناسایی  توانمی مثالًگیرد. حول پیچیدگی سطح شناسایی هویت افراد شکل می

 ،2007)کیزا  چیده نمودیپهای متعدد، دشوار و را از طریق رمزگذاری های اینترنتیپژوهشانسانی در 

150-149). 

 پژوهندگانکنندگان، دریافتی از مشارکت با توجه به نوع تحقیق و اطالعات های اینترنتیپژوهشدر 

د و از سویی نکنندگان را با استفاده از امکانات متعدد مهیا نمایحفظ گمنامی مشارکت سوکیباید از 

 پژوهشیهای سوژهها در حفظ گمنامی ها و محدودیتطور صریح و روشن تواناییباید بهپژوهندگان دیگر، 

 .ی کنندیادآور آنانرا به 
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 کنندگانجذب مشارکت (5-7

 هایروشژوهش به کنندگان در پ، عضوگیری و جذب مشارکتهای اینترنتیتوجه به نوع پژوهش با

تواند معطوف به اهدافی خاصی می موردپژوهشانتخاب جامعه  مثالعنوانبه شود.مختلفی انجام می

انجام شود. گاهی چگونگی  گیرینمونه هایروشله طیفی از وسیتواند بهیا این انتخاب می وصورت بگیرد 

بر این،  افزونشود. ایت آگاهانه در نظر گرفته میبخشی از فرآیند رض عنوانبهکنندگان جذب مشارکت

طور منصفانه میان آنان توزیع کنندگان باید عادالنه باشد و مخاطرات و منافع پژوهش بهتخاب مشارکتان

در  چراکهبرانگیز گردد، کارگیری آن در فضای مجازی ممکن است چالششود. توجه به این موضوع و به

 پژوهندهتوسط  لباغکنندگان، جامعه آماری این محیط بنا به شرایط عضوگیری یا دسترسی به مشارکت

برای جذب  پژوهندگانهای اینترنتی ، در پژوهشرونیازا شود.صورت گزینشی و انحصاری انتخاب میبه

ها از طریق گمنامی بالقوه شوند؛ این چالشرو میهای مختلفی روبهکنندگان با چالشمشارکت

ست(، استفاده از اسامی مستعار هایی که نیازمند تأیید سن ایشان اکنندگان )خصوصاً در پژوهشمشارکت

کنندگان در دسترسی به های اقتصادی و اجتماعی مشارکتهای متعدد و جایگزین، نابرابریو هویت

یابند. همچنین حفظ اصول اخالقی برداری آنان از اینترنت فرصت ظهور میاینترنت و همچنین توان بهره

بر این اساس،  شود.محرمانگی آنان نیز میکنندگان درگیر مسئله حریم خصوصی و در جذب مشارکت

کنندگان باید تضمین کنند که برای استفاده از امکانات وب در جذب مشارکت پژوهندگان

شرایط جذب و هم برای اعالن رضایت آتی خود از اطالعات  آگاهی ازهم برای  ،کنندگان بالقوهمشارکت

برانگیز، های حساسیتکنند که در پژوهششوند. همچنین محققان باید تضمین مند میکافی بهره

گردد و در صورت امکان شناسایی، باید کننده منجر به شناسایی هویت افراد نمیهای جذب مشارکتروش

 . Buchanan & Zimmer)2016( کنندگان انتقال داده شودمشارکت به یجدمخاطرات احتمالی 
 

 هادادهچالش کالن (5-8

های اخالقی متعددی را ایجاد کرده است. های عظیم، نگرانیها یا دادهدادهامروزه، پژوهش بر روی کالن

بینی پیشآن،  به دنبالو هایی خاص ها توسط الگوریتماین دادهها قدرت تحلیل ترین این نگرانیمهم

 های اخیردر سالنماید. شدت تهدید میربران را بهحریم خصوصی کااین قدرت، رفتار کاربران است که 

، رونیازاتوجهی یافته است. های پژوهشی گسترش قابلهای اجتماعی برای انجام فعالیتاستفاده از شبکه

نزد پژوهندگان و ها دادههای مبتنی بر کالنو حساسیت نسبت به پژوهش های الزمامروزه کسب آگاهی

از  انجام پژوهشتوان گفت که . بر این اساس میگذشته دارای اهمیت استز بیش اهای پژوهشی، سوژه

های آشفتگی آن را ناشی ازطور متعارف بههایی اخالقی همراه است که با چالشها دادهطریق کالن

 ناتوانی یا تأخیر دهندهنشانهای مفهومی، آشفتگی .(88-86 ،1985)مور  کنندمعرفی میمفهومی 

های های اخالقی در مواجهه با فناوریها و چالشسازی ارزشپژوهان برای مفهومگذاران و اخالقسیاست

 هایشبکههای هرگونه اطالعاتی بر روی بسیاری از پروفایل ارائهنمایش و ، مثالعنوانبهنوظهور است. 

های مبتنی بر معرفی شود، اما در پژوهشکاربران  خصوصیتواند مصداقی از اطالعات اجتماعی می

های اجتماعی، در شبکه، بر این اساس گیرد.قرار میپژوهندگان  مورداستفاده به سهولت هادادهکالن
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خصوصی، منجر به خالئی در آشفتگی مفهومی میان مفهوم حریم خصوصی و تعریف متعارف از اطالعات 

 گردد.شرایط می و تدبیرِ یگذاراستیس

 عنوانبه. کندتواند به مفهوم رضایت آگاهانه نیز سرایت دیگر می ینوعبه اخالقی یهاچالشاین 

ممکن است ادعا اجتماعی  هایشبکهکاربران در  لبه هنگام استخراج اطالعات از پروفای پژوهندگان، نمونه

این اطالعات  چراکهکه برای استفاده از این اطالعات نیازی به دریافت رضایت از کاربران نیست؛  کنند

رسد این اما به نظر می؛ و مصداقی از اطالعات خصوصی نیستند هستند یدسترسقابلطور عمومی به

ها برای این رسانه درستی از شرایط فنیمواجه است: آیا کاربران به یجدهایی ها و پرسشاستدالل با ابهام

دارند؛ اگر کاربران از این موضوع آگاهی داشته  یخودآگاهاطالعات  یریمشاهده ناپذپذیری یا مشاهده

 مورداستفادهآنان برای اهداف پژوهشی خاصی  لباشند که ممکن است روزی اطالعات موجود بر پروفای

سازی اطالعات خود دارند؛ اگر در فرآیند پژوهش، از طریق عمومیبه قرار بگیرد، آیا همچنان تمایل 

بالقوه هویت مالک پروفایل  یبه نحووجوی ساده، اطالعات موجود بر پروفایل کاربران و با یک جست

این  ها ندارند؟پروفایلاز مالکان این نیازی به کسب رضایت آگاهانه  پژوهندگان بازهمشناسایی گردد، آیا 

های در انجام پژوهش کارگیری رهنمودهای اخالقی مقتضی توسط پژوهندگانبهها مؤید ها و پرسشابهام

 . Buchanan & Zimmer)2016(ها است دادهمبتنی بر کالن
 

 اینترنتی هایپژوهش دراخالقی  هایموقعیتجدول ها: یافته( 6

به  اهداف پژوهندگان شبردیپبرای پژوهش ابزار و یا محیط  عنوانبهاینترنت اشاره شد، امروزه  کهچنانآن

اخالقی وابسته به شرایط استفاده از اینترنت  هایچالش، موقعیت تحقق رونیازاشود. گرفته می کار

منظور یسته است بهبنابراین شا؛ طلبد، رهنمودهای اخالقی خاصی را میپژوهش ابزار و یا محیط عنوانبه

یک از ی مشخص و هر یهادر چنین پژوهش مورداستفادهاینترنتی  امکانات استخراج رهنمودهای اخالقی،

رنتی تنای امکاناتبرخی از . گردد لیوتحلهیتجزاخالقی خاصی موقعیت  موضوعات اخالقی مذکور در

 نمود: فهرست ذیل ارائهتوان در را می موردنظر

صدا یا تصویر های رسمی یا غیررسمی از طریق متن، ابزارهای ارتباط مستقیم مانند مصاحبه( 1

 ؛زمانهم ریغو  زمانهم

 ها و ...؛های چت، فروم، اتاقوب محوریا  محور لیمیاهای اجتماعاتی مانند آرشیوهای ( محیط2

 بوک، توییتر و ...؛لینکدین، فیس های اجتماعی مانند( شبکه3

 ها، یوتیوب افراد و ...؛، وبالگهای شخصیشخصی مانند وبگاه ( فضاهای4

 های مجازی و فضاهای بازی آنالین؛، جهانآواتار محورفضاهای اجتماعی ( 5

 اِن و ...؛اِسیاهو، بینگ، اِم خدمات وب تجاری مانند گوگل، (6

 .(AoIR 2012) ی اطالعاتیهاها و بانکپایگاه داده( 7

یا نوع فعالیت  پژوهندگانبه نوع استفاده اینترنتی امکانات استفاده ابزاری و یا محیطی از این 

. اکنون با استفاده از ددهرا شکل می ایهای اخالقی بالقوهموقعیت کهچنانآن، بستگی دارد ناپژوهشی آن

. کرد ترسیمرا  یکتوان جدول تی میاینترن امکانات همچنین اخالقی و و مسائل موضوعات شاخصدو 
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بایستی یادآوری . اندشدهیگردآوراستقرایی  یبه نحو شاخصدو  عناوین ذیل این الزم به توضیح است که

و در صورت  شیافزاقابل نوظهورفناورانه امکانات پیدایش  این جدول بانمود که عناوین سطرهای 

عنوان راهنمایی برای توان بهرا می یکجدول  باشد.فناورانه این امکانات قابل ادغام نیز میهمگرایی 

خاص در اخالقی  هایموقعیت شناساییهای بررسی اخالق پژوهش معرفی کرد که به و گروه پژوهندگان

ها با توجه به پژوهشنوع این  گسترهی که در های. موقعیتهای اینترنتی منجر خواهد شدپژوهش

توان چارچوبی الگوریتمی در مواجهه با را نمیقابل تحقق است. این جدول  ی این جدولهاشاخص

را  شدهنییتع شیپنتایجی قطعی و از  چراکههای اینترنتی معرفی کرد، های اخالقی در پژوهشچالش

)هیوریستیک( در رویارویی با  یابتکار فراچارچوبی  عنوانبه، این جدول را باید رونیازادهد. ارائه نمی

های اینترنتی با فرض چنین راهبردی به حل مسائل اخالقی در پژوهشچنین مسائلی در نظر گرفت. 

های( )ابزارها و محیطی به نوع خاصی از امکانات هایچنین پژوهشهای تحقیقاتی در انواع دادهاست که 

( موردپژوهشهای ترنتی )فارغ از دادهدِ این امکانات اینخو درواقع چراکهاینترنتی پیوند نشده است، 

ابزارها و  منزلهبهتکنیکی  ، این امکاناتدرواقعشوند. کنیکی صرف در نظر گرفته نمیت امکانات منزلهبه

، 2009 )جانسون برخوردار است. یتوجهقابلبوده و از مالحظات اخالقی  دارارزشپژوهشی،  هایمحیط

، مالحظات اخالقی متعددی گردداین در حالی است که اگر این امکانات خنثی از ارزش تلقی  (56-58

 یکسطری و ستونی جدول  شاخصهای اخالقی متعددی ذیل دو بنابراین، پرسش؛ شودنادیده گرفته می

ی اخالقهای موقعیت لیوتحلهیتجزمهارت در  پژوهشگران را برای ارتقای کهچنانآنگیرد، شکل می

 نماید.های اینترنتی مهیا میمتعدد پژوهش
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 گیری( نتیجه7
های مجازی )ابزار و یا محیط تنوع شیوه استفاده پژوهندگان از اینترنت در پژوهش به خاطرامروزه 

تر از همه ها و مهمپژوهش(، همچنین تنوع مسائل و موضوعات اخالقی مطرح در این پژوهش

های ها یا هیئتهای اینترنتی، گروههای متنوع و متکثر اخالقی در پژوهشناپذیری موقعیتبینیپیش

تنگناهای  چراکهکنند، شمول پرهیز میاخالقی جهان یهادستورالعملالق پژوهش از کدها یا بررسی اخ

ندرت مبتنی بر تصمیمی دو ارزشی هستند. این اند و بههای اینترنتی بسیار پیچیدهاخالقی در پژوهش

ای از مجموعه کهیوقتسازد، خصوصاً تنگناهای اخالقی را دشوار می دربارهگیری موضوع، تصمیم

، انجمن پژوهندگان اینترنتی رونیازاگیرد. ای دیگر در تعارض قرار میهای اخالقی در برابر مجموعهتحلیل

پذیر، ( انعطاف1های اخالقی به شکلی کند تا پژوهشجای کد رفتاری از رهنمودهای اخالقی حمایت میبه

 .(AoIR 2012) امکانات فناورانه همراه گردد ها ومحیط ( همواره با تغییر3و  های متنوع( پذیرای زمینه2

های مطالعاتی پیشین برای اِعمالِ کدهای اخالقی در پژوهش یهاتجربه بادر مقایسه این مقاله  

های اخالقی صرفاً در استفاده گیریها و تصمیمورزد که در اینجا تحلیلاینترنتی، بر این نکته تأکید می

های اینترنتی های اخالقی در پژوهشگیریها و تصمیمشود، بلکه تحلیلیمکانیکی از این کدها خالصه نم

های فناورانه مختلف است. بر ها و محیطوابسته به چگونگی تحقق موضوعات اخالقی متنوع در موقعیت

و همچنین مؤلفه موضوعات و مسائل اخالقی، دو معیار  امکانات اینترنتیها و محیطمؤلفه این اساس، 

ها تا حدی های اینترنتی است. این شاخصهای اخالقی در پژوهشر بررسی و تحلیل چالشاساسی د

شمول اخالقی و های جهانبرای پرهیز از ارائه کدها یا دستورالعمل موردنظرپذیر تواند شرایط انعطافمی

های های متنوع و متکثر در پژوهشهای اخالقی برای بررسی موقعیترهنمودها یا بینش برهیتکتنها 

 اینترنتی را فراهم نماید.

های اخالقی موقعیتجدول  یهامؤلفه یکجدول سطری و ستونی های اشاره شد، شاخص کهچنانآن

، اندشدهیگردآوراستقرایی  یبه نحوهای این شاخص ازآنجاکهدهد. را تشکیل می های اینترنتیدر پژوهش

های اخالقی ها در موقعیتیگیرکند تا تصمیمکمک می پژوهندگاناین جدول به . هستندقابل توسعه نیز 

بررسی های قرار دهند. همچنین به گروه یموردبررسرا با توجه به مسئله اخالقی و بستر تجلی آن  متنوع

هایی شمول با طرح پرسشهای جهانارائه کدها یا دستورالعملکند تا با پرهیز از اخالق پژوهش کمک می

های اخالقی اکتفا فوق( صرفاً به ارائه رهنمودها و بینش هایر موقعیت خاص )وابسته به شاخصدر ه

 یک مثالی و تحلیلمطالعاتی های هایی، با ارائه برخی نمونهتهیه و تدوین چنین پرسش عموماً نمایند.

 فناورانه طمحییک ( در یکهای جدول ص )ناظر به موضوعات مندرج در ستونموضوع اخالقی مشخ

 ها و تحلیلحاصل چنین پرسش .همراه است( یکهای جدول های مندرج در سطرمعین )ناظر به محیط

جای انطباق و اجرای مکانیکی کدها و بهد )کنهای اخالقی مذکور به پژوهندگان کمک میموقعیت

تحلیلی  هایمهارتمالحظات و  (،های اخالقی متنوعشمول مفروض در موقعیتنهای جهادستورالعمل

 تواندمی هامهارتارتقاء ببخشد. این مالحظات و بهبود و های اخالقی مذکور خود را در موقعیت

های اینترنتی برای اتخاذ ناپذیر در پژوهشبینیهای اخالقی متنوع و پیشپژوهندگان را در موقعیت

در و رعایت اختصار،  نگارشی تفصیلیاز  پرهیزبرای  پایان،در  ماید.ن ه آمادهاخالقی موجّ یهاتصمیم
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های مرتبط با دو مسئله احراز رضایت آگاهانه و حفظ حریم خصوصی و پرسشبرخی تنها به  دوجدول 

به فضای فکری و  ها، این پرسشدرواقع. شوداشاره می یاینترنت پژوهش کنندگان درمشارکتمحرمانگی 

مهارتی  عنوانبهرا های بررسی اخالق پژوهش و گروه پژوهندگان های اخالقی الزم برایآن تحلیل دنبال

 .سازدمیهای اینترنتی مهیا های متنوع اخالقی در پژوهشدر مواجهه با موقعیت
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المللی در حوزه اخالق بینهای ملی و ها و رهنمودهای سازمانتوصیهپیوست الف: 

 پژوهش اینترنتی
 آدرس پایگاه اینترنتی سال انتشار نام سازمان عنوان سند شماره

1 

جوانب اخالقی و حقوقی پژوهش 

های انسانی در فضای درباره سوژه

 مجازی

انجمن 

آمریکایی 

 پیشرفت علم

1999 

https://www.aaas.org/res

ources/ethical-and-legal-

aspects-human-subjects-

research-cyberspace 

2 

گیری اخالقی و پژوهش تصمیم

های کارگروه اینترنتی: توصیه

اخالق انجمن پژوهندگان 

 (یکاینترنتی )نسخه 

انجمن 

پژوهندگان 

 اینترنتی

2002 http://aoir.org/reports/et

hics.pdf 

3 

اقتصادی در -پژوهش اجتماعی

جامعه اطالعاتی: رهنمودی برای 

 کاربران از طرف برنامه رِسپِکت

کمیسیون 

اروپایی برنامه 

های فناوری

جامعه 

 اطالعاتی

2004 http://www.respectproje

ct.org/pubs/guide.php 

4 

های رهنمودهایی برای پژوهش

مبتنی بر اینترنت و رایانه برای 

 کنندگان انسانیمشارکت

دانشگاه ایالتی 

 پِنسیلوانیا
2007 

https://www.research.ps

u.edu/irb/policies/guidel

ine10 

5 

گیری اخالقی و پژوهش تصمیم

های کارگروه اینترنتی: توصیه

اخالق انجمن پژوهندگان 

 (دواینترنتی )نسخه 

انجمن 

پژوهندگان 

 اینترنتی

2012 http://aoir.org/reports/et

hics2.pdf 

6 

هایی مربوط مالحظات و توصیه

پژوهش اینترنتی و مقررات به 

های انسانی، پژوهش درباره سوژه

 با تجدیدنظر

اداره حمایت از 

های سوژه

انسانی: وزارت 

بهداشت و 

خدمات انسانی 

 متحدهاالتیا

2013 

https://www.hhs.gov/ohr

p/sachrp-

committee/recommendat

ions/2013-may-20-

letter-attachment-

b/index.html 

7 
های رهنمودهایی برای پژوهش

 اینترنتی

های اداره سوژه

انسانی: دانشگاه 

 جورجیا

2014 

https://research.uga.edu/

docs/policies/complianc

e/hso/IRB-Internet-

Research.pdf 
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Abstract: Internet research ethics (IRE) is recognized a subfield of applied ethics, so 

that as an interdisciplinary field involve different scientific and technical fields. The 

aim of IRE, studying and applying ethical guidelines to realize research purposes, in 

particular with attention to research human subject. This research is realizing under a 

descriptive approach, a documentary research and based on a qualitative analysis. 

Early, there is defined ethical decision-making in internet research with referencing to 

technical, original and updated resources. Then, there are argued ethical decision-

makings must be based on research situations in internet environments, so that there 

are adopted in case and based on a bottom-up approach. Two indicators of the internet 

facilities and the ethical issues are recognized fundamental components to study and 

analyze the moral challenges in internet research. These indicators could accept some 

flexibility to explore various ethical situations in Internet research to avoid providing 

universal ethical instructions (or codes) and only rely on advice or provide moral 

insights. These indicators forms table components of moral situations in internet 

research. This table helps researchers to ethical decision-making in varied situations 

to suit the context of the moral position to recognize and analyze its expression in the 

Internet environment. 
Keywords: Ethical decision-making, Internet research ethics, Moral situation, 

Research human subject. 
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