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پیام مشترک در گزارشهای روندهای فناوری موسسه دیلویت1 این است که اکنون هر بنگاه یک شرکت فناوری 
است. با پیدایش فناوری دیجیتال، کسب وکارها از مشتریان درخواست دارند که در روشهای جدید و عمیقتر به آنها 

اعتماد کنند؛ از درخواست اطالعات شخصی تا ردیابی برخط رفتار از طریق سرنخهای دیجیتالی.

فناوری اخالقی مجموعه ای فراگیر از ارزشهاست که رویکرد سازمان را در استفاده از فناوریها در کل و روشهایی که 
فناوری برای پیش بردن کسب وکار به کارگرفته می شوند، جهت می دهد.

همزمان، ســرخط خبرها به طــور منظم مباحث مبتنی برفنــاوری، ازجمله تهاجم امنیتی، نظارتهــای غیرقانونی یا 
نادرست، استفاده نادرست از داده های شخصی، انتشار اطالعات نادرست، یکسونگری الگوریتمی2، و نبود شفافیت 
را بازگو می کنند. بی اعتمادی که این وقایع در ذینفعان ایجاد می کند، خواه مشتریان، کارکنان، شرکا، سرمایه گذاران یا 

مراجع انتظام بخشی، می تواند به اعتبار سازمان آسیب درخورتوجهی بزند.

با نرخ  رشد باال بودند که درمورد پیامدهای  از پاسخ دهندگان به نظرسنجی موسسه دیلویت از شرکتهای  55 درصد 
اخالقی فناوریها ابراز نگرانی کردند، که این رقم برای شرکتهای با نرخ رشد پایین 27 درصد بود.

فناوری اخالقی فناوری اخالقی 
وو

اعتماد اعتماد 
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در واقــع، اعتمــاد مصرف کننده به شــرکتهای تجاری روبه 
کاهش است، شهروندان نسبت به نهادهای عمومی با احتیاط 
رفتار می کنند و کارگران از کارفرمایان می خواهند که ارزشهای 

اصلی خود را به روشنی بیان کنند. 
در روندی که به عنوان روند نوپدید شناخته می شود، برخی از 
شرکتها به اعتماد به عنوان یک موضوع مربوط به رعایت ضوابط 
یا روابط عمومی نگاه نمی کنند، بلکه آن را به عنوان یک هدف 
مهم برای کســب وکار می بینند که باید آن را دنبال کنند؛ هدفی 
که می تواند این شــرکتها را در یک بازار با پیچیدگی فزاینده که 
بیش از ظرفیت خود شــرکت کننده دارد، از دیگران متمایز کند. 
همانطور که در گزارش روندهــای بازاریابی جهانی دیلویت در 
ســال 2020 بیان شــد، اعتماد به نام  تجاری بیش از هر زمان 

دیگری برای کسب وکارها دارای اهمیت و فراگیر است. 
مشــتریان، مراجع انتظام بخشی و رســانه ها انتظار دارند که 
نامهای تجاری در همه بخشهای کسب وکار، از تولید و تبلیغات 
گرفته تا فرهنگ نیروی کار و روابط شــرکا، شفاف، صادقانه و 

یکنواخت باشد. 
هر بخشی از شرکت که به وسیله فناوری مورد تخریب قرار 
گرفته اســت، می تواند فرصتی برای جلب اعتماد مشــتری، 
کارکنان، شــرکا، ســرمایه گذاران، و یا مراجع انتظام بخشی، 
یا ازدســت دادن آن باشــد. رهبرانی که ارزشــهای سازمانی 
و اصول فناوری اخالقی را در سراســر ســازمان خود نهادینه 
کرده اند، نشان می دهند که نسبت به »انجام کار صحیح« تعهد 
دارند و می توانند پایه اعتماد را برای سهامداران در درازمدت 

ایجاد کنند. 
از این نظر، اعتماد تبدیل به یک تعهد 360 درجه می شــود 
تــا اطمینان دهد که فنــاوری موجود در ســازمان، فرایندها و 
اشــخاص، به طور هماهنگ برای حفــظ آن در حال همکاری 

هستند. 
همانطور که ضرب المثل به ما یاداوری می کند، جلب اعتماد 

دشوار، اما از دست دادن آن آسان است. 

حوزه فناوری اخالقی
اشاره  ارزشها  از  فراگیر  مجموعه ای  به  اخالقی  فناوری  واژه 
نمی شود،  متمرکز  یا  محدود  فناوریها  از  هیچ یک  به  که  دارد 

و  درکل  فناوریها  از  استفاده  در  سازمان  رویکرد  به  عوض  در 
روشهایی می پردازد که فناوریها برای هدایت راهبرد و عملیات 
فعاالنه  به طور  باید  شرکتها  می شوند.  گرفته  به کار  کسب وکار 
ارزیابی کنند که چگونه می توانند فناوری را در راه هایی به کار 
آنها  اصلی  ارزشهای  و  اساسی  اهداف  با  مطابق  که  گیرند 

استفاده شود. 
سیاســتهای فناوری اخالقی، جایگزیــن رعایت عمومی یا 
اخالق در کســب وکار نمی شــود، اما همه آنهــا باید به طریقی 
به هم پیوســته شــوند. همان طور که رویکرد امنیت سایبری، 
جای سیاســتهای کلی حریم خصوصی شرکت را نگرفته است، 
رویکرد فنــاوری اخالقی نیز باید مکمل رویکرد کلی در زمینه 
اخالق باشــد و به عنوان توســعه منطقی آن در حوزه دیجیتال 

به کار رود.
برخی از شــرکتها در کنار حفظ برنامه هــای جداگانه اخالق 
فنــاوری، به دنبــال گســترش ماموریت اخــالق، یادگیری و 

فراگیری پیامهای موجود در زمینه فناوری اخالقی هستند.
انجام این کار ســبب می شــود اخالق در حــوزه فناوری در 
سرتاســر سازمان مورد توجه قرار گیرد و مدیران را تشویق  کند 
تا تفاوتهای میان مســائل اخالقی مربوط بــه حوزه فناوری و 
نگرانیهای گســترده تر مربوط به اخالق حرفه ای و شــرکتی را 

درنظر بگیرند. 
پنجمین مطالعه ســاالنه کسب وکارهای دیجیتالی که ازسوی 
مجلــه تحقیقاتی ام آی تی3 انجام شــد، نشــان داد که تنها 35 
درصد از پاسخ دهندگان براین باور هستند که روسای سازمانهای 
آنها در این زمینه زمان کافی برای تفکر و انتقال تاثیر نواوریهای 
دیجیتالــی در جامعه، صــرف می کنند. این در حالی اســت که 
پاســخ دهندگان از شــرکتهای پیشــرفته دیجیتالی بــا احتمال 
بیشــتری می گویند که رهبران آنها به انــدازه کافی در این زمینه 

کار می کنند؛ اگرچه مقدار آن به سختی به 57 درصد می رسد.
یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه ســازمانها هنــوز فضای 
درخورتوجهی برای طی کردن در این مســیر دارند. آن دســته 
از شــرکتهایی که ذهنیت فناوری اخالقی را توسعه می دهند، 
با نشــان دادن تعهد به تصمیم گیری اخالقی و ترویج فرهنگی 
کــه آن را ترویج می کند، فرصتی برای جلــب اعتماد ذینفعان 

خود دارند.
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به دنبال اعتماد
از  اعتماد مسئله پیچیده ای است که مملو  در عصر دیجیتال، 
بیشتر  در  که  هرچند  است.  شرکت  برای  موجود  تهدیدهای 
رشد  برای  وسیله ای  به عنوان  مخرب  فناوریهای  به  اوقات 
در  نمی تواند  به تنهایی  فناوری  اما  می شود،  نگاه  تدریجی 
درازمدت اعتماد ایجاد کند. به همین دلیل، سازمانهای پیشرو 
موردانتظار  اعتماد  تا  می گیرند  درپیش  را  درجه   360 رویکرد 

سهامداران خود را درسطح باال حفظ کنند.

به فناوری اعتماد داریم
زنجیره بلوکی،  ماشین،  یادگیری   ،(AI) هوش مصنوعی 
واقعیت دیجیتال و سایر فناوریهای نوپدید، سریعتر و عمیقتر 

از همیشه در حال یکپارچه شدن با زندگی روزمره ما هستند.
چگونه کســب وکارها از طریــق این فناوریهــا می توانند در 

مشتریان، شرکا و کارکنان خود اعتماد ایجاد کنند؟
• ارزشهای شرکت خود را رمزگذاری کنید

با در اختیار داشتن فناوری در کسب وکار و پیش بردن تصمیمها 
و اقدام کسب وکار به وسیله یادگیری ماشین، ارزشهای سازمان 
استفاده،  فناوری مورد  راه حلهای  باید رمزگذاری و در فضای 

سنجیده شود.
کاهــش  به منظــور  می تــوان  را  دیجیتالــی  ســامانه های 
یکســونگری طراحی  کرد و ســازمانها را در عمل کردن همسو 
با اصول خود، توانمند ســاخت. به عنوان مثال، نهاد دولتی با 
نهادهای سیاســی همکاری می کند تا جعبه ابزاری الگوریتمی 
با هدف شناســایی راه هایی برای به حداقل رســاندن آســیب 
ناخواســته به شــهروندان با محدود کردن سوگیریها در سامانه 

عدالت کیفری و سایر نهادها گسترش دهد.
این تدابیر ایمن ساز می توانند با کمک به جلوگیری از تعامل 
کاربــران با فناوری با روشــهای ناســالم و غیرمســئول، رفاه 

ذینفعان را افزایش دهند.
به عنوان مثال، می توان به شرکتی اشاره کرد که محدودیتهای 
زمانــی و هزینه ای را برای بازیهای اعتیادآور اعمال می کند، یا 
گرداورندگان اطالعاتی که کاربــران را به موقع در مورد صحت 
اطالعات پرحجم و شــلوغ خبر می کند که هوشیار باشند، و یا 
ارائه دهندگان پردازش ابری که پیش از این که مشتری بیش از 

بودجه خرج کند، هشدار صادر می کنند.
فناوریهای توضیح پذیر مربوط به هوش مصنوعی می توانند 
نحوه تصمیم گیریهای مبتنی بر هوش مصنوعی را روشن کنند. 
به عنوان مثال، برای افزایش اطمینان به تشخیصهای پزشکی 
پشتیبانی شــده مبتنی بر هوش مصنوعی، شــرکتهای خدمات 
بهداشتی در حال توسعه راه حلهایی هستند که به هر تشخیص 
یک نمره اطمینان اختصاص می دهند، که احتمال و ســهم هر 
یک از عالئم بیماری در تشــخیص را شــرح می دهد )عالئم 
حیاتی، ســیگنالهای گزارشــهای پزشــکی، ویژگیهای سبک 
زندگی و غیــره(. متخصصان بالینی می توانند علت به دســت 
آمــدن این نتیجه را بدانند و در صــورت لزوم نتیجه دیگری را 

ارائه دهند.
• یک شالوده داده ای قوی ایجاد کنید

داده ای  چه  این که  درمورد  قاعده مند  و  مستمر  پیگیری  بدون 
دارید، در کجا زندگی می کنید، و چه کسی می تواند به این داده ها 

دسترسی پیدا کند، نمی توانید فضای اعتماد را ایجاد کنید.
یک شــالوده داده ای قوی، ذینفعان را حول یک چشم انداز 
واحد به پاســخگویی داده ها متحد می کنــد و فناوری امنی را 
ارائه می دهد که از مدیریت اثربخش داده ها پشتیبانی می کند. 
رهبران باید هدفشان این باشد که برای ذینفعان در زمینه این که 
چگونه از داده های آنها استفاده می شود و چگونه درصورت نیاز 
داده ها را حذف کنند، مگر این کــه نگهداری آنها برای اهداف 

قانونی یا انتظام بخشی الزامی باشد، کنترل فراهم کنند.
• دفاع خود را مستحکم کنید

آینده  موضوع  با   2019 سال  در  دیلویت  موسسه  پیمایش 
وقت  روزافزون  به طور  مدیران  که  می دهد  نشان  سایبری، 
و  می کنند  سایبری  مسائل  بر  تمرکز  صرف  را  درخورتوجهی 
این منصفانه است. دفاع سایبری نمایانگر تعهد شرکت برای 
در  خود  تجاری  شرکای  و  کارمندان  مشتریان،  از  محافظت 
را  دیگران  ارزشهای  یا  خود  ارزشهای  که  است  افرادی  برابر 

به اشتراک نمی گذارند.
راهبرد ریسک سایبری باید از ابتدا ساخته و مدیریت شود و 
نه تنها در فناوری اطالعات موجود، بلکه در نگرش، راهبرد و 

سیاستهای تجاری گنجانده شود.
رهبران کسب وکارها می توانند با فناوری اطالعات همکاری 
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کننــد تا راهبرد ریســک ســایبری جامعی که شــامل امنیت، 
حریم خصوصــی، صداقت و رازداری اســت را به منظور کمک 
بــه جلب اعتماد ذینفعان و ایجاد مزیتهای رقابتی، تهیه کنند. 
این امر مســتلزم درنظر گرفتن قدرت ریسک پذیری سازمان، 
شناســایی آسیب پذیرترین شــکافها، و همچنین با ارزشترین 
داده ها و سامانه ها و سپس تدوین برنامه هایی به منظور کاهش 

و بازیابی این عوامل است. 

در یک فرایند چه چیزی وجود دارد؟
یک شالوده قوی برای فناوری اخالقی و اعتماد، 

شکل  سازمان  رهبران  اصول  براساس 
کسب وکار  فرایندهای  در  و  گرفته 

تحقق می یابد.
ذینفعان  حریم خصوصی  به   •

احترام بگذارید
اثرهای  مهمترین  از  یکی 
تسریع  فناوری،  در  اختالل 
در گرداوری، تحلیل و انتشار 

اطالعات بوده است.
نه چنــدان دور،  گذشــته  در 

جزئیــات معامــالت زندگــی ما در 
نگهداری  فیزیکی  بایگانی  قفســه های 

می شد که برای نیازهای خاصی بیرون کشیده و 
به آنها مراجعه می شد. امروزه، سامانه ها این جزئیات را به طور 
روزانه گــرداوری می کننــد و آنها را با ســوابق خرید، مطالب 
منتشرشده در شبکه های اجتماعی، موارد جستجوی برخط و 
حتی مســیری که هر روزه تا ســر کار رانندگی می کنیم، تلفیق 

می کنند.
اگر مصرف کنندگان دلیلی بر این ادعا دارند که داده های آنها 
به روشــهای تاییدنشده استفاده می شــود، واکنش آنها به این 
ادعا می توانــد فراخوان برای تحریم، اعتراض عمومی و حتی 
مجازاتهای سخت در قالب مقررات سختگیرانه مانند مقررات 
محافظت از داده های عمومی اتحادیه اروپا4 (GDPR) و 
قانون حریم خصوصی مصرف کننده کالیفرنیا5 (CCPA) را 

دربر گیرد.

شــرکتها باید سیاســتهایی را برای حفــظ حریم خصوصی 
داده ها وضع کنند، که موجب جلب اعتماد عمومی و نه ســلب 
آن باشــد. اولین اقدام واقعی در این راه، می تواند اطمینان از 

مطابقت به کارگیری داده ها با ماموریت شرکت باشد. 
• شفاف باشید

اعتماد  و شفاف،  مناسب  رفتاری  داشتن  با  می توانند  شرکتها 
ای آی  گلوبال  اجرایی  مدیر  کنند.  جلب  به خود  را  ذینفعان 
است.  مهم  و  ضروری  "شفافیت  می گوید:   (Global AI)

این که مردم عالقه مند به مشاهده منابع و داده های موجود در 
آن هستند یا خیر، اهمیتی ندارد. بلکه دانستن 
سیاستهای  شرکتها  که  مطلب  این 
بیشتری  اطمینان  دارند،  شفافی 
نسبت  می اورد؛  فراهم  را 
را  کاری  آنها  که  زمانی  به 

درست انجام می دهند."
از  فراتــر  شــفافیت 
توضیح دهنده  سیاستهای 
و  داده هــا  گــرداوری 
شــیوه های اســتفاده از آنها 
توســعه یافته است. به عنوان 
مثال، نمایندگان هوشــمند6 یا 
رباتهــای گفتگو7 باید خود را معرفی 
کنند که چه هستند. شــرکتها باید استفاده از 
ســامانه های خودکار تصمیم گیری که بر مشتری تاثیرگذار 
اســت را افشا کنند و در صورت بروز مشکالت، با فراهم کردن 
سرعت و کیفیت در پاسخگویی، تمرکز خود بر مشتری را حفظ 
کنند. پیامد ناشــی از وقایع منفی نباید منجر به از دســت دادن 

مشتری یا عناوین مخرب اعتبار شود.
• به هنجارهای فرهنگی مختلف احترام بگذارید

عالیق،  طریق  از  اعتماد  درجلب  سازمان  کلی  رویکرد 
هنجارهای  همچنین  و  حرفه ای  استانداردهای  و  تجربه های 
جامعه و کنترلهای دولتی اطالع رسانی می شود. فعالیت در بازار 
جهانی که انتظارها در آن از نظارت دولت یا همکاری در اجرای 

قانون بسیار متفاوت است، می تواند چالش برانگیز باشد.
به عنوان مثال، برخالف آن چه که انتظار می رود، نظارت در 

جلب اعتماد

دشوار

از دست دادن

آسان
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برخی از کشــورها ممکن است ظالمانه به نظر آید، در حالی که 
در مناطق دیگر همکاری در اجرای قانون امری رایج اســت؛ 
اما در مناطقی که فساد به طور گسترده وجود دارد و یا از حقوق 
سیاســی یا مذهبی پشتیبانی نمی شــود، می تواند غیرمنطقی 
باشــد. در برخی از کشــورها مقررات بســیار خاصی در زمینه 
جلــب رضایت قطعی مشــتری برای اســتفاده از داده ها وجود 
دارد. برخی دیگر به دنبــال تصویب قوانینی همانند ممنوعیت 
فناوری تشــخیص چهره هســتند که می تواند با سایر قوانین 
در تضاد باشــد. راهبری اثربخش فناوریهای نوپدید، مستلزم 
همــکاری همه ذینفعان مربوط در صنعــت، مصرف کنندگان، 
کســب وکارها، دولتها، دانشــگاه ها و جامعه با یکدیگر است. 

کســب وکارها می توانند نقش اصلی در کمک به دولتها داشــته 
باشــند؛ از آن جاکه می توانند قوانین و استانداردهایی را توسعه 
دهند کــه اتکاپذیــری فناوریهــای نوپدیــد را افزایش دهد. 
به عنوان مثــال، گفتمان صریــح و واضح دربــاره فناوریهای 
جدیــد، می تواند منجر به وضع قوانین و رهنمودهای جدید در 
مورد مســائل مربوط به حریم خصوصی، شفافیت، فراگیری، 

دسترس پذیری، نابرابری و موارد دیگر شود. 

به افراد قدرت دهید
از آن جا که بیشتر افراد از فناوری اطالعات استفاده می کنند، 
فناوری اخالقی و اعتماد موضوعی است که همه با آن سروکار 

دارند.
• قدرت همه را به کار بگیرید 

شرکتها ممکن است وقت و هزینه خود را برای انجام فعالیتی 
تلف کنند که گروهی از مشتریان را نادیده می گیرد، یا خدماتی 
با عوارض جانبی نامطلوب ارائه کنند. حتی بدتر این که، ممکن 
تضعیف  را  مشتری  اعتماد  که  دهند  ارائه  راه حلهایی  است 
افراد همسو  از  گروهی  توسط  اغلب، معضلهای طراحی  کند. 
ایجاد می شود که محصوالت، فرایندها یا خدماتی را طراحی 
بر  است  اثری ممکن  چه  که  بیندیشند  این که  بدون  می کنند، 

سایر گروه ها بگذارد.
شــرکتهای پیشــرو بــا تشــکیل گروه هــا و نقشــهایی که 
انعکاس دهنــده تنــوع در مشــتری هســتند و بــا جمع کردن 
دیدگاه های مختلف از صنایــع، زمینه های اقتصادی، تجارب 
آموزشی، جنســیت و زمینه های قومی متفاوت، به دنبال تغییر 
این حرکت هســتند. پژوهش هاروارد در سال 2013 نشان داد 
که ســازمانهایی با گروه های رهبری که ترکیبی از استعدادهای 
متنوع، حداقل ســه مورد موروثی )که با آنها متولد شــده اید( 
و ســه مورد اکتســابی )که آنها را با تجربه به دســت می آورید( 
هســتند، ویژگیهای متنوعی از نواوری بروز می دهند و بهتر از 
دیگران عمل می کنند. برای این سازمانها، 45 درصد احتمال 
بیشــتری وجود دارد که رشد ســهم بازار را گزارش دهند و 70 

درصد احتمال بیشتری برای گرفتن بازار جدید دارند.
• ماهیگیری را به آنها بیاموزید 

آموزش متخصصان فنی برای تشخیص سوگیریهای خود، و 
ازبین بردن آن در محصوالتی که تولید می کنند، گام مهمی در 
تنها  این  دارد.  تاکید  اعتماد  بر  که  است  فرهنگ سازی  جهت 
یک قدم است. آگاه سازی از چگونگی تاثیر فناوری بر اعتماد 
سهامداران به افرادی که به طور مستقیم دست اندرکار و مسئول 
مرتبط،  تصمیم گیری  چارچوبهای  ایجاد  و  نیستند  فناوری 
اقدام دیگری است که سازمان باید درنظر داشته باشد. این امر 
به ویژه در سازمانهای بومی غیردیجیتالی، اهمیت دارد، یعنی 
فناوری  از  روزمره  استفاده  گسترده  پیامدهای  که  سازمانهایی 
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ممکن است برای رهبران و گروه ها کمتر مشهود باشد. شرکتها 
باید درنظر گیرند که چه منابعی برای کمک به کارمندان خود 
و  انجام  و  جایگزینها  ارزیابی  اخالقی،  معضلهای  در شناخت 

آزمون تصمیمهای اخالق فناوری، مورد نیاز می باشد.
• به کارمندان دلیلی برای اعتماد کردن بدهید 

فناوریهای  سایر  و  مصنوعی  هوش  از  ناشی  اضطراب  بیشتر 
پیشرفته به دلیل ترس از جابه جایی نیروی کار است و از منظر 
می کند:  روبه رو  چالش  یک  با  را  کسب وکار  رهبران  اخالقی، 
ایجاد توازن میان منافع کسب وکار، کارمندان و جامعه و اجتماع 
که  واقعیت  این  با  که  است  وظیفه ای  این  بزرگتر.  مقیاس  در 
شده  پیچیده تر  نیستند،  خودکفا  پیشرفته  فناوری  سامانه های 

است.
اگرچه هوش مصنوعی می تواند جایگزین برخی از مشــاغل 
شــود، مشاغل دیگری را نیز ایجاد می کند که اغلب به مهارتها 
و آموزشــهای تخصصــی نیــاز دارنــد. شــرکتها می توانند با 
مشــاوره دادن به کارکنان درباره این که چگونه فناوری می تواند 
در آینده بر حرفه آنها تاثیر بگــذارد، اعتماد آنها را جلب کنند. 
این فرایند می تواند شــامل آموزش دوباره کارگرانی باشــد که 
ممکن اســت نقش آنها تغییر کند و به احتمال با ســامانه های 

خودکار کار خواهند کرد.

فرصتهای 360 درجه
شرکتهایی که فناوری را به عنوان کسب وکار اصلی خود درنظر 
نمی گیرند، ممکن است تصور کنند که این مالحظات به میزان 

زیادی نامربوط هستند. 
در واقــع، اکثر ســازمانها فارغ از صنعــت و جغرافیا، به طور 
روزافزون بــرای انجام کارهــای روزمره خود بــه فناوریهای 

دیجیتالی و فیزیکی پیشرفته تکیه می کنند.
 با توجه به اینکه تمرکز زیادی بر چالشهایی که از فناوریهای 
مخرب به وجود می آیند و تهدیدهای جدی برای اعتبار سازمان 
هنگامی که فناوری به طور صحیح کنترل نشــود، وجود دارد، 
خواه از طریق اســتفاده نادرست یا تخلف، از همین فناوریهای 
مخرب می توان برای افزایش شفافیت، تقویت امنیت، افزایش 
حریم خصوصی داده ها و در نهایت تقویت موقعیت اعتماد یک 

سازمان استفاده کرد.

به عنــوان مثــال، ســازمانها می تواننــد از الگوریتمهــای 
شخصی ســازی برای ارائه توصیه های مربوط مبتنی بر شرایط 
اســتفاده کنند. به عنوان نمونه، در یــک روز بارانی خرید چتر 
را پیشــنهاد دهند، به جای این که پــس از اینکه یک نفر بارانی 
خرید، به او خرید چتر را پیشــنهاد کنند. با تمرکز بر ارتباط و نه 
شخصی سازی، توصیه های هوش مصنوعی احتماال سودمندتر 

از هر زمان به نظر می رسند.
نظرســنجیهای موسســه حسابرسی دیلویت نشــان داد که 
همبســتگی مثبتی میان ســازمانهایی وجود دارد که به شــدت 
اخالق در فناوریهای انقالب صعنتی چهارم و نرخ رشد شرکت 

را مورد توجه قرار می دهند.
 به عنوان مثال، در ســازمانهایی که شــاهد رشــد کم )تا 5 
درصــد( بودند، تنهــا 27 درصد از پاســخ دهندگان بیان کردند 
که به شــدت پیامدهای اخالقــی فناوریها را مــورد توجه قرار 
می دهند. در مقابل، 55 درصد از پاسخ دهندگان شرکتهایی که 
نرخ 10 درصد یا بیشــتر رشد داشتند، بسیار نگران مالحظات 

اخالقی بودند.
با وجــود این، پیگیری اعتماد تنها یــک چالش 360 درجه 

نیست؛ بلکه یک فرصت 360 درجه نیز هست.

پانوشتها:
1- Deloitte’s Tech Trends
2- Algorithmic Bias 

)اشتباهات مکرر و نظام مند الگوریتمهای کامپیوتری(
3- MIT Sloan Management Review
4- European Union’s General Data Protection Regulation 
(GDPR)
5- California’s Consumer Privacy Act (CCPA) 
6- Intelligent Agents
7- Chatbots
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