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چکیده 

 فادهاست دنبال به هستند، فعالیت به مشغول مختلف هایحرفه در افرادی. است شده آغاز دیتا بیگ عصر

 دیتا بیگ هایویژگی. است شده آوریجمع مختلف طُرُق از که هستند کالنی هایداده کارگیری به و

 وکاریبکس هر تا شده سبب( پیچیدگی و تغییرپذیری صحت، زیاد، تنوع تولید، باالی سرعت باال، حجم)

 سازمان ایبر آفرینیارزش به توانمی دیتا بیگ کمک به که باشد اطالعاتی و هابینش از استفاده دنبال به

 مشتریان از دیتا بیگ که کاملی تصویری زند،می را آخر و اول حرف مشتری، که عصری در. شود منجر

 .آوردمی فراهم هاآن برای را اختصاصی و شده سازیشخصی ایتجربه ارائه اجازه کند،می ایجاد

 رایب وسیله بهترین آن، تحلیل و دیتا بیگ و هستند خود مخاطبان از دقیق شناخت دنبال به هاسازمان

 از و چگونه ها،داده( الف: اندکرده پیدا اساسی دغدغه دو دیتا، بیگ عصر در کاربران اما. است منظور این

 استفاده مسیری چه در ها،داده این از گرفته نشئت هایتحلیل از( ب و شوندمی آوریجمع مسیری چه

 . شد خواهد

 تهگرف قرار بررسی مورد هاسازمان در دیتا بیگ سازیپیاده اخالقی هایچالش نخست، گام در مقاله، این در

 از هرکدام به هاسازمان پاسخ که اندشده مطرح حوزه این در مهم سؤال چند قالب در هاچالش این است،

 به بعدی، بخش در. سازد ترروشن را هاسازمان این برای دیتا بیگ از استفاده مسیر تواندمی سؤاالت، این

 هایدیدگاه از زمینه این در مطرح هایتئوری و شده پرداخته حوزه این در مطروحه اخالقی مباحث بررسی

 مچنینه. است گرفته قرار بررسی مورد دیتا بیگ اخالقیات بر رویکردها این تأثیرات و گوناگون فلسفی

 در .شوندمی برشمرده زد، خواهد رقم دنیا در دیتا بیگ کارکردهای که هاییچالش و هانگرانی تریناصلی

 القاخ با ارتباط در شده مطرح هایچالش و هانگرانی تمامی وجود با که شد خواهد گیرینتیجه مقاله پایان

. خیر یا است ماندهباقی حوزه این در مدارانهاخالق رویکرد اتخاذ برای زمانی هنوز آیا دیتا، بیگ در

 ،باشند داشته توجه پدیده یک چرایی به که آن از بیش اطالعات، فناوری حوزه متخصصان و دانشمندان

 یاریبس سرمنشأ بشر، تاریخ در رویکردی چنین و گیرندمی نظر مد را پدیده آن بودن غیرممکن یا ممکن

.است بوده هافاجعه و هاآسیب از

 تا،دی بیگ هاینگرانی دیتا، بیگ کارگیری به اخالقی هایچالش دیتا، بیگ در اخالقواژگان کلیدی: 

 دیجیتال عصر در مداریاخالق
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 مقدمه 

 دیجیتال تحول ،4602 سال در دنیا برتر هایشرکت عامل مدیران از درصد 06 حدود در. است دیجیتال تحول زمانه حاضر، عصر

 عالی سطح در پارادایم تغییر این دهندهنشان موضوع این(. Gartner, 4602) انددانسته خود سازمان اولویت ترینمهم را

 ،«(جیتالدی پیشتازی» کتاب نویسنده و تیآیام دانشگاه محقق) وسترمن جورج بندیطبقه طبق. دنیاست هایشرکت مدیریت

 هاسازمان که زمانی تا(. Westerman et al, 4602) باشدمی دیجیتال تحول هایاهرم و هاالمان از یکی  دیتا بیگ تحلیلگری

 و اربردهاک با ارتباط در. کرد نخواهند پیدا دست تحول این نهایی و اصلی ارزش به منطقاً نمایند، برداریبهره روند این از نتوانند

 زمینه نای در اخالق جایگاه اما. است شده گفته سخن بسیار کند،می ایجاد وکارهاکسب بر دیتا بیگ هایتحلیل که تأثیراتی

 است؟ متصور شده آوریجمع هایداده این از استفاده برای مرزی و حد چه چیست؟

 ارقر بررسی مورد هاسازمان در دیتا بیگ سازیپیاده اخالقی هایچالش نخست، گام در که است نحو بدین مقاله این ساختار

 سؤاالت، این از هرکدام به هاسازمان پاسخ که اندشده مطرح حوزه این در مهم سؤال چند قالب در هاچالش این است، گرفته

 در همطروح اخالقی مباحث بررسی به بعدی، بخش در. سازد ترروشن را هاسازمان این برای دیتا بیگ از استفاده مسیر تواندمی

 اجتماعی، قراردادهای کانت، مکتب) گوناگون فلسفی هایدیدگاه از زمینه این در مطرح هایتئوری و شده پرداخته حوزه این

 مورد پنج نهمچنی. است گرفته قرار بررسی مورد دیتا بیگ اخالقیات بر رویکردها این تأثیرات و( طلبیمنفعت و اخالقی فضیلت

 سؤال این مقاله پایان در. شوندمی برشمرده زد، خواهد رقم دنیا در دیتا بیگ کارکردهای که هاییچالش و هانگرانی تریناصلی از

 وزهن آیا دیتا، بیگ در اخالق با ارتباط در شده مطرح هایچالش و هانگرانی تمامی وجود با که شد خواهد گیرینتیجه و مطرح

 رد؛گیمی خود به بیشتری رنگ ایران در دغدغه این. خیر یا است ماندهباقی حوزه این در مدارانهاخالق رویکرد اتخاذ برای زمانی

 در ارانهمداخالق و مندقاعده رویکرد ایجاد برای فضا هنوز کشور، در آن کاربردهای و دیتا بیگ کمتر پیشرفت به توجه با چراکه

 . دارد وجود دیتا بیگ

 غیرممکن یا ممکن باشند، داشته توجه پدیده یک چرایی به که آن از بیش اطالعات، فناوری حوزه متخصصان و دانشمندان

 حلیلگریت. است بوده هافاجعه و هاآسیب از بسیاری سرمنشأ بشر، تاریخ در رویکردی چنین و گیرندمی نظر مد را پدیده آن بودن

 واندتمی شود، رانده پیش مشخص اخالقی قواعد بدون که صورتی در فناوری، این اما است، بشری مشکالت رفع دنبال به  داده

 .باشد ما برای بیشتری مشکالت سرمنشأ

 
 ادبیات موضوع

و غالباً مسائل اخالقی در این حوزه، در انتهای مسیر  اندموضوعات اخالقی همیشه با اندکی تأخیر در مباحث فناورانه مطرح بوده

توان علمای اخالقیات در فناوری را شماتت کرد؛ چراکه تا زمانی که البته در این رابطه نمی تکاملی هر فناوری مطرح شده است.

ها تأثیرگذار نباشد، ارزش نقد و بررسی موشکافانه و اخالقی نخواهد داشت، اما در سوی دیگر، فناوری در زندگی روزمره انسان

سائلی دیر خواهد بود. پس اندیشمندان حوزه اخالق باید از زمانی که وارد زندگی روزمره گردد، برای مطرح ساختن چنین م

 های دقیقی برای جلوگیری از ایجاد چنین حلقه معیوبی برخوردار باشند.بینینگری و پیشآینده

باشد که به مباحث اخالقی و می 0994در سال  4، اثر نیل پستمن«0تکنوپولی»ها در این زمینه، کتاب ترین کتابیکی از مطرح

ها، های اخالق دنیای فناوری از منظر پستمن، آن است که انسانهنگی در عصر فناوری اطالعات پرداخته است. یکی از چالشفر

 (.Postman, 0994کنند، چون دلیلی برای باور نکردن ندارند )همه چیز را باور می

در  4662ست. عبارت بیگ دیتا، اولین بار در سال با توجه به موضوع این مقاله، نیاز به بررسی مختصر بیگ دیتا و تاریخچه آن ا

( معرفی نمود 01)به معنای ده به توان « 2پتابایت»مطرح شد. در این مقاله، وی عصر حاضر را عصر  3ای از کریس اندرسونمقاله
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اند. در ینی بودهگذاری این چنهای مختلفی که در این زمانه وجود داشتند، علت نامآوری شده توسط دستگاههای جمعو داده

 ,Barnesوکارها نمایش دهد )تواند حقایق ناپیدایی را برای کسباین مقاله، اندرسون معتقد بود که این حجم از داده، می
تواند درک خوبی از موجودیت هایی که از رفتارها و گفتارهای انسانی در محیط مجازی دریافت شده بود، می(. چنین داده4603

ها به کار بیاید. نمونه از کاربردهای بیگ دیتا کرده و در راستای ایجاد محصوالت و خدمات منحصر به فرد برای آنها ایجاد انسان

« 0نتفلیکس»توسط «( 1خانه پوشالی»هایی با مخاطبان بسیار باال و درصد مقبولیت زیاد )همانند سریال و تحلیل آن، تولید سریال

 نامه نموده است. ز رفتارهای مخاطبانشان برای ایجاد سناریو و فیلمهای دریافتی ااست که از تحلیل داده

شود که با کمک اینترنت اشیا، هوش هایی گفته می، بیگ دیتا به داده«2امبیآی»اما بیگ دیتا چیست؟ طبق تعریف شرکت 

گوناگون کاربرد دارد. بخش بسیار های آوری شده و در تحلیلمصنوعی و رایانش موبایلی، در حجم بسیار زیاد و تنوع باال جمع

ی داده هاهای ساختار نیافته یا نیمه ساختار یافته است. حجم بیگ دیتا آن چنان باالست که پایگاهزیادی از بیگ دیتا، داده

شته باشد، ها را داکه یکی از این ویژگی 2ایهای دادهآوری، مدیریت و تحلیل نمایند. بیگ دیتا به بستهتوانند جمعمعمولی، نمی

 اطالق خواهد شد: 

 حجم زیاد 

 تنوع و گوناگونی 

 جریان ورودی باال 

ای، به تحلیل اخالق در بیگ دیتا پرداختند. در این مقاله به اهمیت موضوع حریم ، ورونوا و کازانسف در مقاله4601در سال 

 یری مستقیم و قطعی دانسته است. های بیگ دیتا بر افراد را تأثخصوصی در بیگ دیتا توجه خاصی شده و تأثیر تحلیل

کند. در این مقاله وی معتقد است که ، فرضیه مقاله ورونوا و کازانسف را به نحو دیگری تبیین می4602مقاله زویتر در سال 

گ دیتا بی ها از تأثیرها مشخص نیست و عدم درک انسانهای بیگ دیتا بر افراد مستقیم بوده، اما این تأثیر برای آنتأثیر تحلیل

 سازد.در تصمیماتشان دلیلی است که مباحث اخالقی را در این زمینه حائز اهمیت می

ها در عصر حاضر، جانبه دادهآوری همهتر متصور است. وی معتقد است با توجه به جمعهَند موضوع را بسیار وسیع 4602مقاله 

ها به آن پایبند باشند. در غیر این صورت، هَند بیان ی شرکتهای اخالقی داده تبیین شده تا تمامباید قوانین مشخصی در حوزه

 کند که مضررات این فناوری بسیار بیشتر از فواید آن خواهد بود. می

، به بررسی این موضوع از نگاه مکاتب فلسفی 4602در سال « اخالق و بیگ دیتا»هرشل و میوری در مقاله خود با عنوان 

مک این های معین برسد. با کمباحث اخالقی باید از منظر مکاتب فلسفی تبیین گردد تا به نتیجهها معتقدند که پرداختند. آن

 های اخالقی بیگ دیتا پرداخته شده است.مکاتب فلسفی در این مقاله به راهکارهای معین برای چالش

ا پرداخته شده است، اما سخنی از در مقاالت این حوزه، به صورت محدود، به مباحث اخالقی مطروحه در حوزه اخالق بیگ دیت

ها و یا تأثیر بحث در این حوزه در حال حاضر نشده است. مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با تکیه بر مطالعات پیشین، به چالش

 تر اخالق در بیگ دیتا پیش ببرد. سؤال اصلی پژوهش پرداخته و مطالعات مذکور را یک گام به سوی درک دقیق
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 روش تحقیق
-های معتبر علمیاستفاده شده است. پایگاه هابرای گردآوری مقاالت و گزارش 9ایاین پژوهش از روش مطالعه کتابخانه در

اند. با های خبری معتبر، جزئی از منابع مورد بررسی بودهالمللی و نیز پایگاهای معتبر بینهای مؤسسات مشاورهپژوهشی، گزارش

ها ها و یادداشتهای دنیا که در قالب گزارششرکت 06هایروشادبیات آکادمیک، استفاده از بهتوجه به نو بودن این موضوع در 

 شود، به غنای هرچه بیشتر پژوهش کمک کرده است. منتشر می

 در این پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ خواهد داده شد:

 اند؟ها کدمسازی بیگ دیتا در سازمانهای اخالقی پیادهچالش .0

 اخالقی مطروحه در این حوزه از منظر مکاتب فلسفی چه هستند؟مباحث  .4

 های کارکردهای بیگ دیتا در دنیا شامل چه مواردی است؟ها و چالشترین نگرانیاصلی .3

 مانده است یا خیر؟مدارانه در این حوزه باقیآیا هنوز زمانی برای اتخاذ رویکرد اخالق .2

 

  یافته ها
 مطرح سؤاالت از یک هر به سرفصل، زیر یک قالب در. است شده پرداخته هاتحلیل و هابررسی ایجنت ارائه به مقاله، از بخش این

 .شد خواهد داده پاسخ مقاله این در شده
 
 سازی بیگ دیتا در سازمانهای اخالقی پیاده. نگرانی0

در عصر بیگ دیتا، همه صنایع و همه متخصصان به دنبال به دست آوردن اطالعات بیشتر از کاربران و مشتریانشان هستند. در 

این میان، سواالتی درباره فواید و مضررات این فناوری نوظهور مطرح شده است. آیا این فناوری به ایجاد خدمات بهتر به ما کمک 

لیلگری ها از دریچه تحتوان استفاده کرد؟ آیا تغییر رفتار انسانبیگ دیتا در جریانات سیاسی میکند؟ به چه قیمتی؟ آیا از می

 داده ممکن است؟ 

ها به های مختلفی را درگیر خود ساخته است. برخی از آنها سواالتی است که در چند سال اخیر، ذهن متخصصان حوزهاین

ا، پاسخ برند. آیها و بنیان چنین سواالتی را زیر سؤال میفرضبرخی دیگر پیشها هستند و دنبال عملیاتی سازی این درخواست

های ای مرکب از پدیدهخود، بیگ دیتا را پدیده 4603مدارانه است؟ بوید و کرافورد در مقاله سال به چنین سواالتی اخالق

 کنند که بر سه پایه بنا شده است: فرهنگی، فناورانه و پژوهشی مطرح می

 هاآوری و تحلیل دادهسازی جمع: بهینهریفناو .0

 ای بزرگهای داده: شناسایی قواعد و الگوهای معین در دستهتحلیل .4

العاده از بیگ دیتا که تا قبل از آن های خارق: بررسی اعتقادات سازمانی به توانایی ایجاد بینش00بررسی باورهای عامی .3

 غیرممکن بوده  

د زدایی از نقش تماماً مثبتی هستنرسد بوید و کرافورد به دنبال ابهامدر قسمت باال، به نظر می های بیگ دیتااز پایه 3در مورد 

 العادههای خارقالعاده، بدون هزینههای خارقانتظار دارند. چرا که به دست آوردن بینش -به اشتباه-ها از بیگ دیتا که سازمان

 آید.ن مقاله به چشم میپذیر نخواهد بود. مفهومی که در سرتاسر ایامکان
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های اخالقی به کارگیری بیگ دیتا در کسب و کارها مورد بررسی قرار خواهد در این بخش با مطرح ساختن چند سؤال، چالش

تر( تر )یا اخالقیها ایجاد شده است، اما شاید با نگاهی دقیقگرفت. این سؤاالت، عموماً در ذهن بسیاری از مدیران ارشد سازمان

 ، رویکرد این مدیران در قبال چنین انتظاراتی از بیگ دیتا، دستخوش تغییراتی گردد. به آن

 سؤال اول: آیا بیگ دیتا ساختار دانش را متحول کرده است؟ 

زمانی که در ابتدای قرن بیستم، هنری فورد کمپانی خودروسازی خود را بنا نهاد، نحوه کار کردن را به طور کلی متحول ساخت.  

ات توان با تغییربه معنای روش جدیدی بود که وی در صنعت تولید معرفی نموده بود. تحول بیگ دیتا را می« 04ردیسمفو»واژه 

کند، این فناوری نحوه هایی که بیگ دیتا را ایجاد میها مقایسه کرد. حجم بسیار زیاد و متنوع دادهفورد در ساختار کارخانه

ن را به طور کلی متحول ساخته است. هنگامی که بیگ دیتا به واقعیت موجود تبدیل مدیریت دانش و مباحث اخالقی پیرامون آ

ها قرار ها( تحت تأثیر تعریف بیگ دیتا از آنهای پیرامونی آن در ساختارهای مختلف جامعه )مثل سازمانگردد، موجودیت

 خواهند گرفت. 

جاد کند، ها ایتواند با تحولی که در درک انسانت؛ بیگ دیتا میمندی باورهای فلسفی را از بین برده اسبیگ دیتا، قدرت و نظام

(. اما زمانی که ما تمامی تکیه خود را بر Boyd and Crawford, 4603ها باشد )مبدأ جدید برای تاریخ هوشمندی انسان

پذیرش قرار دادیم. تحول  ها را به عنوان بخشی از نتیجه، موردهایی غیرمطمئن و ناقص بگذاریم، در واقع نقص آناین سیستم

ه یک ها را بدرک انسان از محیط پیرامونی خود با کمک بیگ دیتا قابل قبول است، اما این که تمامی بینش و فهم خود از پدیده

 گردد.ماشین هوشمند بسپاریم، در زمان حاضر، امری هوشمندانه محسوب نمی

 طرف و دقیق است؟سؤال دوم: آیا بیگ دیتا بی 

کردن خود است؛ تالشی که قطعًا بی سرانجام خواهد بود. اما ، علم جامعه شناسی به دنبال کمی4669طبق بیان التور در سال  

های اجتماعی و انسانی را کمی سازی نماید. البته این به معنای بیطرف بودن نتایج بیگ دیتا توانسته بسیاری از پژوهش

 ع نماید. پذیری تحقیقات اجتماعی را رفتواند به تنهایی تنازع بی پایان عدم تعمیمنمی های بیگ دیتا نیست و بیگ دیتاتحلیل

یرد. هر گها مورد استفاده قرار میهای آنها، بدون کمی و کاستی در تحلیلتوانند ادعا کنند که دادهتحلیلگران بیگ دیتا نمی

ت؛ داده اس« سازیپاک»ر خواهد شد. گام اول تحلیلگری داده، داده مورد استفاده در تحلیل، به نحوی دستخوش تعبیر و تفسی

قت  طرفی و دها که به زعم تحلیلگر، ارزشی برای تحلیل نهایی ایجاد نخواهد نمود. پس بییعنی کنار گذاشتن برخی از داده

 ها، نباید معیاری تهییج شده در هنگام به کاربردن بیگ دیتا در سازمان باشد.نتایج تحلیل

 سوم: آیا داده بیشتر همیشه به معنای داده بهتر است؟ سؤال 

کنند. نمونه از این موضوع، استفاده بسیاری از پژوهشگران در دفاع از نتایج تحقیقات خود، حجم جامعه آماری خود را بیان می

(. نکته آن Boyd and Crawford, 4603های توییتر )با توجه به سهولت استخراج آن( در تحقیقات مختلف است )از داده

ز های توییتر، یک صاحب داشته و بسیاری دیگر ااست که کاربران توییتر، نماینده تمامی مردم دنیا نیستند. بسیاری از اکانت

توان انتظار نتیجه دقیقی داشت، هر چقدر هم که این باشند. تا زمانی که نمونه درستی انتخاب نگردد، نمیها میها، رباتآن

 ت( بزرگ و حجیم باشد.نمونه )نادرس

توان ای درست است. با توجه به همان مثال قبل، نمیهمچنین در عصر بیگ دیتا، باور عامه بر آن است که هر داده موجود، داده

کند که تمامی ها این تصور را ایجاد میAPIهایی دقیق، کامل و صحیح هستند. ظهور های توییتر، دادهمطمئن بود که داده

کنند، ها را ارائه میAPIهایی که این ورد نیاز در اختیار مخاطب قرار گرفته است، اما واقعیت آن است که عموم شرکتهای مداده

نمایند. پس با توجه به اینکه فضای های خروجی، تقطیع و دستکاری میهای خود را به کاربران عرضه نکرده و در دادهتمامی داده

 ها )هرچند حجیم و بزرگ( اعتماد تمام و کمال داشت.توان به دادهاخالقی ندارند، نمی بیگ دیتا در عصر حاضر، رنگ و بوی
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  ای برای کسب نتیجه، اخالقی است؟سؤال چهارم: آیا استفاده از هر داده 

 هایهای موجود در فضای مجازی و شبکهدر حال حاضر، بسیاری از کسب و کارها برای بهبود محصوالت و خدمات خود از داده

ودن گیرد. آیا صرفاً به دلیل عمومی بکنند. اما غالباً این استفاده بدون توجه به رضایت فرد مقابل صورت میاجتماعی استفاده می

بسیاری از مخالفان چنین رویکردهایی  توانند از آن برای تحلیلگری استفاده کنند؟ها میصفحه اجتماعی یک فرد، سازمان

ردد ها مقابله گشود و باید به صورت جدی با آنها تلقی میین چنینی، نقض حریم خصوصی انسانمعتقدند که تمامی اقدامات ا

(Boyd and Crawford, 4603). 

، ارزش زایی نخواهد کرد. در بسیاری از 03موضوع دیگر که باید به آن توجه گردد، آن است که بیگ دیتا بدون زمینه مفهومی

گیرند؛ این در حالی است که شان خارج شده و مورد ارزیابی قرار میاز زمینه مفهومی های بیگ دیتا، داده احصا شدهتحلیل

چنین کاری ضربه جدی به مفهوم آن داده وارد ساخته و در نتیجه تحلیل این داده را بدون زمینه و شرایط پیرامونی از اعتبار 

 سازد.ساقط می

 کرد؟ های خود عمل خواهدسؤال پنجم: آیا بیگ دیتا به وعده 

آشنا هستند. اما تا چه اندازه « بیگ دیتا کسب و کار شما را متحول خواهد ساخت»هایی نظیر ها با عبارتمدیران سازمان

های های گران قیمت، هزینهآوری داده نیازمند زیرساختکند؟ جمعشعارهای این چنینی برای یک سازمان عادی ارزش زایی می

ها توان این حجم از هزینه را ندارند. به عبارت باشد که بسیاری از سازمانداده و تحلیلگری میپشتیبانی باال و متخصصان حوزه 

باشد و های اجتماعی و موتور جستجو( میهای شبکهدیگر، دسترسی واقعی به بیگ دیتا، در اختیار چند ابرشرکت )مثل شرکت

 (. Boyd and Crawford, 4603هاست )ها، در اختیار آنهای ارزشمند از این دادهدر نتیجه، تحلیل

هایی متناسب با سازمان شما ارائه نمایند. اما این های هنگفت، بینشها حاضر هستند در ازای هزینهبدون شک این شرکت

ًا توان مطمئن بود راهکارهای ارائه شده، صرفها چطور؟ آیا میهای این بینشآوری دادهها تا چه اندازه منطقی است؟ جمعبینش

 ها نیست؟ در جهت ارزش زایی برای همین ابرشرکت

ید. های بیگ دیتا گام بردارسازی راهکاریراهکار عملیاتی برای این موضوع آن است که با استراتژی، تأنی و دقت، در مسیر پیاده

گ توان انکار کرد که بییهاست. نمهای مطرح شده توسط ابرشرکتهای این مسیر، بسیار بیشتر از وعدهها و سرابچرا که چالش

تواند های آن، میکند، اما عدم توجه به پرتگاهها ایفا میها و کارکرد سازمانهای آتی، نقش پر رنگی در نوآوریدیتا در سال

 های کالنی برای سازمان ایجاد کند.هزینه

 
 . اخالق در بیگ دیتا از منظر مکاتب فلسفی4

ها در لحظه از نقاط مختلف سازی اشیا، منجر به آن شده تا حجم باالیی از داده دسترسی همیشگی به اینترنت و هوشمند

زتابایت خواهد رسید. عالوه بر  26به  4646های دنیا در سال ، حجم داده4600آوری شود. طبق گزارش فوربس در سال جمع

، ارزش بازار بیگ دیتا سیدیآیطبق گزارش  هاست.ها، چالش دیگر به کارگیری آنحجم فوق العاده زیاد، تنوع باالی این داده

 آوریمیلیارد دالر خواهد رسید. اما بیگ دیتا بدون چالش نیست. با توجه به مشخص نبودن حدود جمع 2280، به 4609در سال 

ها، کمک این داده ها اطالع ندارند و باآوری آنکنند که مشتریانشان از جمعآوری میهایی جمعها، دادهها، بسیاری از شرکتداده

(. یکی Herschel et al, 4602شود )گیرد که دقت کافی نداشته و بیشتر باعث نارضایتی کاربران میهایی صورت میتحلیل

 گردد.های ناصحیح میباشد که منجر به تحلیلمی 02از معضالت بیگ دیتا عدم توجه به کلیت موضوع
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است. مکاتب مختلف، به این موضوع از مناظر مختلف « اخالق»مفهوم  های اخالقی، درک و تبیینیکی از ملزومات بحث

ن وجود، با ای«. تواند به یک فرد یا جامعه، ضرر یا نفع برساندرفتاری است که می»اند. به طور کلی، اخالق به معنای نگریسته

 Herschelاند )موضوع را تبیین کرده ساله داشته و مکاتب مختلف فلسفی، از مناظر گوناگون این 4266ای، تاریخ چنین مقوله
et al, 4602)ها در کاربردهای بیگ دیتا پرداخته شده است.. در این بخش از مقاله، به بررسی مکاتب فلسفی و آثار آن 

 01مکتب کانت 

ن در ایکند. دهد نیست و توجه خود را درستی یا نادرستی آن عمل معطوف میمکتب کانت، به دنبال عملی که فرد انجام می

باشد. این مکتب تأکید دارد تا هر فردی به عنوان یک موجودیت مکتب، رفتار یک فرد تحت تأثیر قاعده و نه احساسات فردی، می

شمارد. در واقع فلسفه کانت عبارت مشهور ها را مذموم میمستقل و هدفمند مورد بررسی قرار بگیرد و استفاده ابزاری از انسان

را احیا نمود. در دنیای بیگ دیتا، این فلسفه کامالً نادیده گرفته « ار کن که دوست داری با تو رفتار کنندطوری با دیگران رفت»

ین گیرند که اها در نظر میها را به عنوان یک تولید کننده ابزار برای تحلیل سیستمآوری داده، انسانشده است. ابزارهای جمع

نند که کهایی طلب میها در ابتدای کار، از کاربر دسترسی. بسیاری از اپلیکیشنها در تعارض استموضوع با استقالل انسان

ن نمایند. ایهای داده کاوی میها، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه حق استقالل و خودمختاری را تسلیم شرکتکاربر با قبول آن

 های خود را در اختیار دیگران بگذارند.حتی دادههای داده محور، به هیچ عنوان حاضر نیستند به رادر حالی است که شرکت

کنند، اما این ادعا از غیر اخالقی بودن ها برای بهبود تجربه و خدمات استفاده میکنند از این دادهها ادعا میبرخی از شرکت

کتب، انسان باید در اعمال کاهد. چراکه از منظر این مشود، نمیهای تحلیلی که روی آن اعمال میها و الگوریتمآوری دادهجمع

ه آوری شدخود اختیار کامل داشته باشد و از نگاه علم داده، یک کاربر باید در هر لحظه در جریان اطالعاتی باشد که از وی جمع

 باشد.شود. به همین سبب، کارکردهای بیگ دیتا با اخالق کانتی در تعارض میآوری میو نتایجی که از این اطالعات جمع

  00منفعت گراییمکتب 

داند که پیامد آن مثبت تلقی شود. به همین سبب، هر فرد این مکتب که در برابر مکتب کانتی قرار دارد، عملی را اخالقی می

 Herschel et)تواند رفتاری اخالقی نشان دهد که از منظر خود صحیح و از منظر یک عامل خارجی، نادرست تلقی گردد می
al, 4602)گرایی را داراست که برای افراد بیشتری ارزش زایی نماید.ه فلسفی، عملی باالترین درجه از اخالق. در این دیدگا 

در مکتب منفعت گرایی، باید سود و زیان کاربردهای بیگ دیتا در ترازو گذاشته شود. زمانی که مزایای و معایب استفاده از این 

بردهای بیگ دیتا در جامعه اخالقی هستند یا خیر. این رویکرد، با توان تصمیم گرفت که کارفناوری معین گشت، آن گاه می

ضای ها و در فها از تحلیلگری داده در سیستمگر استفادهتواند تا حد بسیار مناسبی، جوابگو و توجیههایش، میها و بدیخوبی

قابل  «ر بسیار بیشتر از مضررات آن استهای این کافایده»جویانه، با استفاده از منطق کنونی باشد، چرا که هر رفتار منفعت

 باشد.توجیه می

 02مکتب قراردادهای اجتماعی 

این مکتب، که با تفکرات اندیشمندانی چون هابز و الک سنخیت دارد، معتقد است که کار اخالقی از منظر یک فرد، به قواعد و 

ت تن دادن به قوانین و مقررات حکومتی از منظر شود که در جامعه پذیرفته شده است. همچنین علرفتارهای درستی مرتبط می

 هاست.این مکتب، جلوگیری از آشوب و بازگشت به طبیعت حیوانی انسان

داند که افراد زیادی در جامعه، از آن منتفع گردند. برای مثال در مقوله حریم تا زمانی این مکتب یک عمل را اخالقی می

صنایع را مکلف به رعایت این گونه قوانین نمود، در حالی که اتحادیه اروپا، تمامی خصوصی، دولت ایاالت متحده تنها برخی از 

ها را اجبار به تبعیت از این قانون کرد. ویژگی مکتب قراردادهای اجتماعی در آن است که با توجه به نیازها و منافع سازمان
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تب فلسفی، هم یک فرد باید حریم خصوصی )به عنوان یکی توان مضامین اخالقی را تغییر داد. با توجه به این مکها، میحاکمیت

های بیگ دیتا( را رعایت نماید، هم نباید به حریم خصوصی دیگران تجاوز کند. اما در واقعیت بیگ دیتا و تحلیلگری از چالش

زندگی روزمره افراد قابل داده، عملی غیر اخالقی در این چارچوب خواهد بود. این فناوری با ایجاد چنان ارزشی که به راحتی از 

حذف نیست، توانسته معضالت گوناگونی برای کاربران خود ایجاد نماید. اما از سویی کاربران این فناوری شرکتی به عنوان 

ای های این چنینی ندارند. پس با وجود مذموم بودن کارکردهای ناصحیح بیگ دیتا، چارهجایگزین اخالق مدار به جای ابر شرکت

 ده از خدمات فعلی ندارند.جز استفا

 02مکتب فضیلت اخالقی 

داند. ریشه این فلسفه در یونان های فردی را ارجح به وظائف و پیامدهای عمل فرد میاین مکتب توجه اخالقیات و فضیلت

عتالی ا هایی است که در پی خود شادی وباستان و در فیلسوفانی چون ارسطو و افالطون ایجاد شده است. این مکتب به ویژگی

دهد، به همین سبب ها را به دنبال داشته باشد. یک فرد اخالقی، کار درست را در زمان درست و به دالیل درست انجام میانسان

 توان یک عمل اخالقی را به چند قاعده یا دستور شکاند.نمی

گرایی در آن باید به دنبال رفتار، شخصیت و اعمال با توجه به این که بیگ دیتا، یک فرد نیست، برای بررسی وضعیت اخالق 

آوری و تحلیلگری بیگ دیتا را دارند. برای مثال برای بررسی اخالقی بودن کاربردهای بیگ دیتا کسانی رفت که مسئولیت جمع

های بیگ دیتا، با علم به تجاوز به حریم خصوصی کاربران، چقدر رفتار د مسئول تحلیلاز منظر این مکتب، باید دید که فر

وان به تباشد، میای نشان داده است. در صورتی که این نتیجه حاصل گردد که چنین رفتاری، غیر اخالقی و نادرست میاخالقی

خالقی ندارند. پس این موضوع کامالً به رفتار و کردار بندی رسید که بیگ دیتا و برخی از کاربردهای آن، رنگ و بوی ااین جمع

های داده است. اگر این رفتار از منظر کاربر صحیح های کامپیوتری، مشغول به تحلیلگردد که در پشت سیستمفردی مربوط می

 .تلقی نگردد، اعمال آن فرد در این مکتب فکری، غیر اخالقی خواهد بود

 

 : رویکرد مکاتب فلسفی نسبت به بیگ دیتا0جدول 

 فضیلت اخالقی قراردادهای اجتماعی منفعت گرایی کانتی نام مکتب 

رویکرد 

نسبت به 

 بیگ دیتا

فرد باید در هر لحظه و به ازای 

هر تصمیم، در جریان استفاده از 

هایی که اطالعات خود و تحلیل

شود باشد. در از آن استخراج می

غیر این صورت عملی غیر 

 اخالقی صورت گرفته است. 

در صورتی که فواید 

آوری و تحلیل بیگ جمع

دیتا از مضررات آن برای 

جامعه بیشتر باشد، 

به وقوع عملی اخالقی 

 پیوسته است.

در صورتی که بیگ دیتا 

و کاربردهای آن با 

ها و قواعد، قانون

هنجارهای جامعه در 

تعارض باشد، عملی غیر 

 اخالقی خواهد بود.

باید شخصیت و نیت افرادی 

ها که مسئول بررسی داده

هستند مورد بررسی قرار 

بگیرد و عمل اخالقی به 

ای هصورت نسبی به فضیلت

 گردد. لگر برمیفرد تحلی

 

هایی در نظر بگیرد. با توجه به وارد شدن کند تا برای خوبی و بدی، چارچوبنکته مباحث اخالقی آن است که به ناظر کمک می

ناخت هایی شهای چنین سیستمها و خروجیبیگ دیتا و کاربردهای آن به ابعاد مختلف زندگی، باید به عنوان یک کاربر از ورودی

باشیم. در این بخش از مقاله، مشخص شد که اکثر مکاتب فلسفی مورد بررسی، با وضعیت فعلی تحلیلگری بیگ  کافی داشته

های دیتا تعارض دارند. به همین دلیل نیاز به بازنگری در استفاده ما از بیگ دیتا، ضرورتی است که باید پیش از دیر شدن و آسیب

 بندی رویکردهای مختلف نسبت به بیگ دیتا بیان شده است.، جمع0 در جدول ناپذیر، به آن پرداخته گردد.جبران
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 های اخالقی بیگ دیتا در عصر حاضر. چالش3

ها در مقوله اخالق، توجه به این موضوع در سطح با وجود کم رنگ بودن مباحث اخالقی در عصر حاضر، روند کنونی سازمان

گردد که بیشترین پیامد مثبت را برای اکثریت داشته باشد. اطالق میباشد و عمل اخالقی به رفتاری ( می09کالن )غیرشخصی

)رویکرد مکاتب فلسفی در قبال بیگ دیتا( ذکر شده است. با توجه به نگاه کسب و کارها به  4این رویکرد به تفصیل در بخش 

 (: Zwitter, 4602شاخص اخالقی برای این فناوری در نظر گرفت ) 2بایست بیگ دیتا، می

گیگابایت داده تولید  06، به ازای هر ثانیه، 4601داده در حال حاضر، از تمامی طول تاریخ بیشتر است )در سال  حجم .0

 .شده است(

 های آن وجود ندارد.بندی دقیقی برای دادهبیگ دیتا ماهیت ارگانیک دارد: به این معنا که طبقه .4

 المللی خواهد بود.آوری داده بینسطح جمعالمللی است: در بیگ دیتای عظیم )مثل گوگل( بیگ دیتا بین .3

 هاست و نه علل.بیگ دیتا به دنبال رابطه .2

 کند. های ایجاد میهایی هستند که استفاده از بیگ دیتا در عمل برای سازمانگر چالشهای اخالقی مذکور، نشانشاخص

ها ین ناشی از فعالیت و تولید گرما توسط انسانهای اخالقی بیگ دیتا، همانگونه که گرم شدن کره زماز شاخص 4و  0در مورد 

ها و حسگرهای مختلف های مختلف است، علت وجودی بیگ دیتا، تولید حجم باالیی از داده توسط کاربران، سیستمو کارخانه

ه الع نداشتآوری شدشان توسط گوشی موبایل اطاست. در همین گام، برای مثال، زمانی که کاربران تلفن همراه از اطالعات جمع

، به عنوان یکی از تولیدکنندگان بیگ دیتا، نمونه دیگری از 46باشند، باعث یک معضل اخالقی شده است. فناوری اینترنت اشیا

ای در زمینه حریم خصوصی ایجاد نماید. چرا که حجم بسیار باال اطالعات جمع های اساسیتواند چالشاین معضل است که می

 ها خواهد شد. های امنیتی و اخالقی برای آنآوری برای کاربر، تنها باعث ایجاد نگرانیایی جمعشده و عدم تبیین دقیق چر

ها های اخالقی( منجر به ایجاد مونوپولی در حوزه دیتا شده است. امروزه برخی از ابر شرکتدر شاخص 3چالش سوم )مورد 

ات بسیار عمیقی در سطح جامعه و حتی در عرصه سیاست داشته باشند. اند با حجم بسیار باالیی از داده کاربرانشان، تأثیرتوانسته

تواند سرنوشت انتخابات نشان داد که تسلط چند شرکت محدود در عرصه داده، می «40کمبریج آنالیتیکا-فیسبوک»رسوایی 

ت: منافع ابر این چالش کاماًل مشخص اس(. نگرانی اخالقی Guardian, 4602) ریاست جمهوری یک کشور را تغییر دهد

های حوزه داده و فناوری اطالعات در گرو چه دسته و گروهی است؟ با توجه به اینکه حجم باالیی از مراودات ما از طریق شرکت

؟ ها مطمئن باشیمکند، چگونه از رویکرد اخالقی این سازمانهای مختلف عبور میرسانگوگل، فیسبوک، اینستاگرام و پیام

ها برای جلوگیری های حاکمیتتردید یکی از اولویتآور برای این موضوع، بیهای جامع و الزامچارچوب اهمیت و ضرورت ایجاد

 از خطرات رویکردهای غیر اخالقی بیگ دیتا خواهد بود.

کرد که بیگ دیتا کند. این شاخص مطرح میها، چالش دیگری از مباحث اخالقی در بیگ دیتا را مشخص میدر شاخص 2مورد 

هایی که از ابزارهای تحلیلگری بیگ دیتا صورت ها و خروجیکند و نه علل آن را. در برخی از موارد، تحلیلط را معین میرواب

کند که وجود خارجی ندارد. توجه به این موضوع از قضاوت و اقداماتی که گیرد، عللی برای رفتارها و اتفاقات مختلف بیان میمی

 نماید.ی صورت گرفته، جلوگیری میهای ناقصبر مبنای چنین تحلیل
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 گرایی در بیگ دیتا زمانی دیر شده است؟. آیا برای اخالق2

در برابر مباحث فناورانه، دنیای هوش مصنوعی و تحلیل گری داده، توجه کمتری به موضوعات اخالقی معطوف ساخته است. 

اند. که از باید یا نباید انجام چنین تحقیقاتی غافل شدهدانشمندان علوم داده آن چنان سرگرم پیش بردن مرزهای دانش هستند 

چنین رویکردی باعث شده است که همیشه، پس از ایجاد یک مشکل اساسی، به دنبال راه حل آن باشیم؛ به جای آن که قبل 

قی ندارند های اخالبررسی ها و مؤسسات تحقیقاتی، تمایلی به ارائه نتایجاز وقوع حادثه، از آن جلوگیری کنیم. بسیاری از دانشگاه

سازد. در برخی از موارد هم، این مؤسسات پژوهشی، برای گردآوری و همین موضوع، کار را برای محققان این حوزه دشوارتر می

 (.Litaro, 4602کنند )های اخالقی، قراردادهای اخالقی نظیر کپی رایت را نقض میداده در حوزه

گ علوم با سابقه، نظیر فلسفه، در دنیای دیجیتال کنونی است. امروزه که اطالعات بسیاری یکی از دالیل این مشکل، نقش کمرن

تر شود، تحلیل گری داده، نتایج بسیاری از تحقیقات دانشگاهی و پژوهشی را سریعدر بستر وب قرار گرفته و هر روز بیشتر می

انه یک جامعه که قبال نیازمند گروهی از دانشمندان علوم رفتاری کند. برای مثال، تحلیل روانشناستر به مخاطبان ارائه میو دقیق

و انسانی بود، امروزه با کمک یک اتصال اینترنت و چند دانشمند علم داده، اطالعاتی قابل احصا است که در بسیاری از موارد، 

 مخاطب این پژوهش، از مورد آزمایش قرار گرفتن خودش بی خبر است.

هایشان هایی که با الگوریتمها بیشتر نیز خواهد شد؛ ماشینهای رفتاری انسانهوش مصنوعی به تحلیل ای با ورودچنین دغدغه

ها در )دقیق یا غیر دقیق( بتوانند حجم بسیار باالیی از مخاطبان را تحلیل کرده و فراخور این تحلیل، رفتارهای مختلفی با آن

های بزرگ، نظیر بلومبرگ، از پاسخ دادن به قواعد اخالقی که در از شرکت فضای دیجیتال داشته باشند. در حال حاضر، بسیاری

 روند. گیرند، طرفه میقبال کاربرانشان پی می

شود که با توجه به جمیع شرایط، آیا زمان برای اتخاذ رویکردهای اخالقی در حوزه داده از دست رفته حال این سؤال مطرح می

 های کاربرانها و مقاالت مختلف با استفاده از دادهجود در این زمینه، انتشار بی رویه پژوهشهای اخالقی مواست؟ یکی از دغدغه

فاده ای غیر معتبر استهای دادهمختلف است. در صورتی که مجالت پژوهشی رویکرد خود را نسبت به پذیرش مقاالتی که از دسته

در بسیاری از موارد، دانشمند علم داده بدون توجه به حریم خصوصی توان انتظار یک تغییر را داشت. اند، تغییر دهند، میکرده

کنند که از منظر اخالقی، رویکرد صحیحی به این موضوع نیست. در هایی در مقاالت خود استفاده میو قواعد محرمانگی، از داده

توان انتظار ده روی آورد، میهای مورد استفاسازی بیشتر در دادهصورتی که داوری مجالت علمی و پژوهشی به سمت شفاف

 سازی عملی مباحث اخالقی را انتظار داشت. پیاده

ود، شها و رویکردهای اخالقی که در مراکز فناوری بزرگ دنیا، مثل فیسبوک و گوگل، اتخاذ میباید توجه داشت که تصمیم

 ها و شاید میلیاردها انسان را تحت شعاع قرار خواهد داد.میلیون

های گیری در ارتباط با چگونگی استفاده از دادهای و آکادمیک در حوزه فنی، مسئولیت تصمیمافرادی با سوابق حرفهتا زمانی که 

توان انتظار رویکرد اخالقی در این زمینه داشت؛ چراکه ذات علوم مهندسی، شکستن مرزها و جلو کاربران را بر عهده دارند، نمی

توانند با تکیه بر دو بعد فنی و شود، میها حس میای، که در عصر حاضر نیاز شدیدی به آنرشتههاست. اما علوم میانراندن آن

گذاران ها ایجاد نمایند. همچنین استفاده از علمای رفتاری و اخالقی و نیز قانونمدیریتی )انسانی(، ترکیب متوازنی برای سازمان

 ناوری کمک خواهد کرد.های فدر این زمینه، به ایجاد چارچوب اخالقی برای شرکت

، نشان دهنده 4602اتفاقاتی نظیر زیر سؤال رفتن اقدامات گوگل و فیسبوک و احضار شدن مدیران عامل این دو شرکت در سال 

توان چشم هر مقام دهد، میبرمال شدن نواقص اخالق در خدمات آنالین کنونی است. اما قدرتی که بیگ دیتا به صاحبان آن می

تواند به پیشبرد های مردم نهاد در این زمینه میگیری سازمانبرابر خود کور کند. به همین سبب لزوم شکلمسئولی را در 

ها کمک کند. در غیر این صورت، هر صحبتی از بحث اخالق، بیشتر بوی باجگیری و سهم خواهی از قدرت تمایالت و حقوق آن

 دهد.انتهای بیگ دیتا و تحلیلگری داده در عصر حاضر میبی
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 گیریبحث و نتیجه
های در این مقاله تالش بر آن بود تا درکی دقیقی از مفهوم اخالق در بیگ دیتا از منظر مکاتب فلسفی بیان شده و چالش

تواند برای کاربران ایجاد نماید، مورد بررسی قرار گیرد. در ها میهایی که رویکردهای غیر اخالقی شرکتسازی و نگرانیپیاده

سازی بیگ دیتا در کسب و کارها پرداخته شد. بسیاری از مدیران صرفاً های اخالقی پیادهرانیسؤال، به نگ 1بخش اول، در قالب 

مانشان های این چنینی در سازبا شنیدن عبارت تحول دیجیتال و به طور مشخص، تحلیلگری بیگ دیتا، به دنبال ایجاد قابلیت

، هر فناوری( و رفتار غیر استراتژیک، صرفًا باعث هزینه هستند، غافل از این که شناخت ناصحیح این فناوری )و به طور کلی

 شود. های میاضافی و در برخی از موارد تهدید حیات سازمان

 در هریک« عملِ اخالقی»در بخش بعدی چهار مکتب فلسفی، معرفی و روند کنونی دنیا در مورد بیگ دیتا در چارچوب مفهوم 

قبال  ها درگرفت. نتیجه قابل توجه این بخش آن است که مسیری که اکنون شرکتاز این مکاتب فلسفی، مورد بررسی قرار 

اند، عموماً مسیر غیر اخالقی و بدون چارچوبی بوده است، چرا هاست( گرفتهآفرین )که بیگ دیتا، یکی از آنهای تحولفناوری

شده و آخرین چیزی که یک شرکت در عصر های اصیل و صحیح، منجر به ایجاد حدود و ثغور برای کسب و کارها که رفتاری

 پرشتاب کنونی نیاز دارد، دستبندی از قوانین بر دستانش خواهد بود.

های اخالقی بیگ دیتا ادامه پیدا کرده و در پایان به سؤال اصلی این پژوهش پاسخ داده شد. آیا برای رویکرد این مقاله با شاخص

خیر. جواب این سؤال که نتیجه بحث خواهد بود، آن است که بدون یک دستگاه اخالقی در حوزه بیگ دیتا زمانی باقیست یا 

های فناوری اطالعات در دنیا، انتظار چنین اتفاقی بعید خواهد بود. در صورتی که ر شرکتبَگری و نظارت بر رفتار اَبرای مطالبه

. ها را داشتتوان انتظار اصالح رفتار از سوی آنیهای ارائه دهنده خدمت قواعدی تنظیم نمایند، مکاربران، خودشان برای شرکت

 اما روند کنونی دنیا و بی توجهی کاربران به حقوق اخالقیشان، بدون شک تغییر در وضع نابسامان کنونی نخواهد داشت.

 

 های آتیپیشنهاد برای پژوهش

باشد؛ چراکه به فراخور هر و متنوع می های اساسیموضوعی مثل اخالق در فناوری اطالعات، موضوعی است که نیازمند پژوهش

ها برای کارهای تحقیقاتی آتی پیشنهاد شود. در پایان این پژوهش، این حوزهفناوری، نیاز به قواعد اخالقی خاصی احساس می

 گردد:می

 چگونگی مطالبه مؤثر برای اعمال قواعد اخالقی برای کسب و کارهای بیگ دیتا .0

 اخالقی برای کسب و کارهای بیگ دیتا تبیین ابعاد و ساختار رویکرد .4

 ها در عصر دیجیتالاخالقی سازمان های نوظهور برای کنترل و نظارت بر رفتارهایبررسی فناوری .3
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