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رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.

 

۱ 

 

  

  

  

  

    

  

رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.

 

۱ 

 

  

  

  

  

    

  

رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.

 

۱ 

 

  

  

  

  

    

  

رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.

 

ــی  ــعه جهان ــزارش »توس ــی از گ ــه بخش های ــش رو، ترجم ــزارش پی گ
2021؛ داده هــا در خدمــت زندگــی بهتــر« اســت کــه توســط انتشــارات 
بانــک جهانــی منتشــر شــده و در پــی نشــان دادن پتانســیل عظیــم 
انقــاب داده هــا بــرای بهبــود زندگــی افــراد بــا درآمــد پاییــن در عیــن 
در نظــر داشــتن آســیب های احتمالــی آن بــرای افــراد، کســب و کارهــا 

و جوامــع اســت.
ــه شــده  مطالــب، تحلیل هــا و پیش بینی هایــی کــه در ایــن گــزارش ارائ
ــا  ــی ب ــه ای گزینش ــا ترجم ــت و صرف ــران نیس ــاق ای ــدگاه ات ــت، دی اس

ــه بخــش خصوصــی اســت. رویکــرد ارتبــاط ب
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 خالصه مدیریتی

در فوریه سال  است که "ها در خدمت زندگی بهتر؛ داده2021 یتوسعه جهان"گزارش  اي ازخالصه حاضر، ترجمه گزارش

 برها هاز انقالب دادحاصل تحوالت تحلیل و بررسی تاثیر  است. گزارش با هدف توسط بانک جهانی منتشر شده ،2021

به توانند ها میچگونه داده -1و به دنبال توضیح این دو مسئله است که نگاشته شده ي جوامع و اقتصاد اجتماعی ابعاد

ی و ، اخالقمطمئن به شکلیها داده بکارگیريبراي پشتیبانی از تولید و  -2و  ؟کمک نمایندبهتر اهداف توسعه  دربپیش

  نیاز است؟مورد  ايداده حکمرانی، چه نوع تنظیمات حاصل از آن ارزشمنصفانه  تسهیم ،ایمن و همچنین

ی نیست، کاف هاآوري بیشتر دادهاست که تنها جمع حقیقت این تاجدر راستاي استن تالش براي پاسخ به این سواالت،

  به ویژه در کشورهاي فقیر است.  بلکه مسئله مهم، استفاده مؤثر از آنها براي ارتقاي توسعه

، جامعه مدنی -1دارند.  توسعه پیوند اب نهاديها از طریق سه مسیر داده ها:اي از طریق دادهپیشبرد اهداف توسعه

 نظارت و دسترسی به خدمات عمومی و تجاري، هاي دولتاثرات سیاست ها را به منظور پایشکه داده ها و افراددانشگاه

گذاري مبتنی بر شواهد و حمایت از سیاست ها به منظورکه از دادهالمللی هاي بینها و سازماندولت -2کنند، استفاده می

  گیرند.بکار می در فرآیند تولیدها را که دادههاي خصوصی شرکت -3و  برندبهتر بهره می ارائه خدمات

 یاجتماع يهاقرارداد، نیاز به وجود المللیهم در سطح ملی و هم در سطح بینها، به دلیل ماهیت فرامرزي جریان داده

اري و ارائه گذبهبود سیاستتوانند از طریق هاي عمومی میدادهاز این طریق  مند نماید.ها را نظامه استفاده از دادهک است

ولت د کردنو پاسخگو  مناطق محرومو  هاگروهها براي رسیدن به آنمندسازي بندي منابع کمیاب و هدفاولویت ،خدمات

 ، منجر به ارتقاي استانداردهاي زندگی شوند.و توانمندسازي افراد براي انتخاب بهتر از طریق اطالعات و دانش بیشتر

محور و گیري دادهبا افزایش تصمیم، نوآوري در استفاده و کاربرد توسط کسب و کارهاهاي خصوصی نیز از طریق هداد

   .توسعه دارندتسریع روند پتانسیل زیادي براي کرده و ، ارزش اقتصادي عظیمی ایجاد مبادلههاي کاهش هزینه

به کشورها اجازه  ،داده مناسب براي حکمرانیچارچوب یک : یاجتماع قرارداد با داده یحکمران يهمسوساز

د. ها استفاده کننآن افزاییو از هم یافتهدست  خصوصیهاي عمومی و ارزش کامل اقتصادي و اجتماعی دادهبه دهد تا می

   ها است.داده در خصوص قرارداد اجتماعی یک کشور همان ،چارچوب این منظور از

و  حصارانمرزي تصمیمات ضدفرامدیریت سرریزهاي با مشکالتی مانند منصفانه، کارآمد و یک قرارداد اجتماعی طراحی 

یا  2هاداده گرایش به حفظمانند ( 1سواري مجانیرسیدگی به مشکالت جهانی ، م سایبريیبراي مبارزه با جرا همکاري

استانداردهاي قانونی و فنی  سازياز طریق هماهنگ مبادلههاي و کاهش هزینه ها)داده متکی بهفرار از مالیات خدمات 

   همراه است.  پذیري،و تعاملها براي حفاظت از داده

هاي جدید اینترنت، عدم وجود استطاعت مالی یا عدم تعادل در دسترسی به فناوري هایی از جملهبه دلیل وجود چالش

چارچوب نهادي مؤثر براي یک سواد دیجیتالی در برخی مناطق و حتی تاثیرات آب و هوایی افزایش ارتباطات، وجود 

از  را حکمرانیو  را توسعه دهد قوانین و استانداردهاي حمایتی را تنظیم نماید، اهداف سیاست که بتواند داده حکمرانی

  . استطراحی یک قرارداد اجتماعی منصفانه و کارآمد نیاز ، مستمرا بهبود بخشد، پیشطریق یادگیري و ارزیابی

                                                 
1 Free-rider 
2 Data Protectionism 
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و  دهکننوضعرا به عنوان  حکمرانی مناسب اگر بتوان چارچوب: یمل داده کپارچهی نظام کی سمت به حرکت

ت در نظر گرف» هاشبکه بزرگراه«توان به عنوان ملی را مییکپارچه داده  نظامدر نظر گرفت، » ايقوانین جاده« مجري

بر  تبایساین نظام می کند.مین میمقصد را تضبه یک  از، و هاو عبور امن داده نمودهکه تمام کاربران را به هم متصل 

ه از حفاظت، تبادل و استفاد ید،تولو  ها ساخته شدهداده حکمرانیبراي  ینفعو چند ذي فراگیر، هدفمند ياساس رویکرد

 ی،مختلف از جامعه مدن نفعانيو فعاالنه ذ دهدشکل  یدولت ينهادها یندر ب یريگیمو تصم یزيرها را در برنامهداده

چگونگی براي اگرچه . کندادغام  یحکمران يها و ساختارهاداده یاترا در چرخه ح یو بخش خصوص یبخش عموم

هاي تکاملی، پیشرفت ستفاده از برخی مدلتوان با اد، اما میوجود ندار ، طرح واحدينظام یکپارچه داده ملییک ساخت 

  در این مسیر را ارزیابی نمود. 

هاي هاي اقتصادي و دادهاز فعالیتهاي حاصل داده ،کسب و کارها: یخصوص بخش يبرا یمنبع عنوان به هاداده

در ي نوآوربرده و در نتیجه آن، محور به کار دادهگیري در تصمیم نهادهبه عنوان را ها گذاشته شده توسط دولتاشتراكبه

ده استفاکنند. تجربه میو رشد را  یصادراتقابت و افزایش ر وريبهرهو  مبادلههاي هزینه ، کاهشمحصوالت و خدمات

افراد  نفعبه  بازيزمین  تغییر شکلبه ، در بازارها چندپارگیبا کاهش  تواندمی ،هاي تجاريها در فرآیند تولید بنگاهاز داده

کمک  ،ددمات رایگان دسترسی داشته باشنها تجارت کنند و به خاز طریق پلتفرم ی که بتوانندهاي محرومگروهفقیر و 

و یا در مواردي  ،باشندن فراهم ي مورد نیاز در درون یک کشورهازیرساخت پایه وهاي مهارت مواردي کهدر  هر چندکند. 

اي ههاي ناشی از مقیاس و دامنه دادهدر صرفه جهانیرقابت با بازیگران بزرگ  هاي متعلق به یک کشور درکه شرکت

گذاران در مسیر توسعه نیز وجود دارد، و لذا ضروري است که سیاست نابرابريمورد استفاده، ضعیف باشند، امکان تشدید 

  هایی توجه داشته باشند. ها، به چنین ریسکبرداري از دادهاز طریق بهره

 از پلتفرم استفاده: محورو کار دادههاي کسب هاي توسعه از طریق مدلارزش و حل چالش خلق-

را  يو کارکسب هاي نوید مدلهاي داده محور توسط کسب و کارها، به ویژه در مناطق دورافتاده جهان، 

توسعه در این هاي چالش رفعبرند و به ها را براي ایجاد کاالها و خدمات جدید و بهتر به کار میدهد که دادهمی

 د. کننفرآیند کمک می

 ها در نقش دادهباره اجماعی درمورد یا  غالبهنوز هیچ نظریه : هاشرکت دیتول ندیفرآ در هاداده نقش

ه وري، چه بکننده بهرهها چه به عنوان عامل تولید، چه به عنوان عامل تقویت، اما دادهفرآیند تولید وجود ندارد

ود کیفیت بهب: دارند در ایجاد ارزش براي اقتصاد نقشعنوان محصول جانبی فرآیند تولید و یا به عنوان ستانده، 

محصوالت  ایجادنوآوري بیشتر در ، کاهش هزینه در تحویل محصوالت و خدمات، محصوالت و خدمات موجود

 ، از جمله این ارزش افزوده است. ترپایین مبادلهگري موثرتر و هزینه واسطهو  و خدمات جدید

 ها شرکتند: کنیم کمک ارزش خلق در هاآن به که ییهايفناور و محورداده يکارها و کسب

تفاده از ، مانند اسیا به صورت ترکیبی استفاده کنند و مختلف به تنهایی محورداده هايفناوريممکن است از 

محور به داده هايفناورياستفاده از  میزان. اما هادیگر تحلیلیا اینترنت اشیا و و  در کنار هوش مصنوعیداده، 
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 هايو شبکه پایاهاي پرداخت سیستمدر رأس آنها قرار دارد، پوشش شبکه  ، کهاصلیهاي زیرساخت وجود

 . بستگی دارد دستگاه تبلیغاتیلجستیک، زیرساخت حمل و نقل و 

 یفرمکسب و کارهاي پلت: متوسط و نییپا درآمد با يکشورها در یپلتفرم يهاشرکت بر تمرکز ،

ه و را کاهش داد مبادلههاي هزینهمحور فعلی بوده که دادههاي ترین مدلکنندهترین و دگرگونفراگیریکی از 

، شامل حمل و نقل بار و مسافر)تجارت الکترونیک، حمل و نقل و لجستیک (. ندکنمی کمهاي بازار را شکست

 کشورهاي با درآمد پایین و متوسطدر  هاي اصلی فعالیت این کیب و کارهاتوریسم، از جمله زمینه کشاورزي و

 . هستند

 و کارکسب رد پاي دیجیتال یک فرد یا : ياقتصاد يهاتیفعال يبرا يانهاده عنوان به هاداده، 

که  هاي دیجیتال استردیابی در اینترنت یا دیگر رسانه ها و ارتباطات دیجیتال قابلاي از فعالیتمجموعه

 ،هاي اجتماعی کاربرانو شبکه جابجاییشناسایی رفتار، الگوهاي  ها و با هدفمجموع این آثار توسط شرکت

 شود. میکار گرفته و بهآوري جمع

 ها براي مناطق وفرصت افزایش :دیتول ندیفرآ در استفاده مورد يهاداده ياتوسعه مثبت اثرات 

، وري و رشدبهره يارتقا، یهاي جدید صادراتایجاد فرصت، بازار چندپارگیبا کاهش  ماندهي عقبهاجمعیت

، اخلیدهاي کارآفرینی حمایت از اکوسیستمو  یسنت یانمتصد يبازار یتو برهم زدن موقع یدجد يبازارها دیجاا

 يراببه ویژه ها اهمیت این مدلبا سه فرصت اي در فرآیند تولید داده محور است. از جمله اثرات مثبت توسعه

هاي جدید کسب روش برگزیدن، کنندگانرایگان به مصرفبه ظاهر ارائه خدمات  نیز شاملدرآمد کم يکشورها

  است.  و پایداري محیطیکارهاي زیستبر روي دستور  یراتتأثو  19-کوویدو کار به دلیل پاندمی 

 ها اینکه کدام داده: کندیم متحول را مختلف يهابخش د،یتول ندیفرآ در هاداده از استفاده چگونه

به مشکالت بازار و مجاري ممکن براي  ،آفرینی را داشته باشندتحولین میزان بیشترتوانند ها میفناوريو 

ین تواند در غلبه بر اها میدیجیتالی شدن و تحلیل منطقی داده. در بحث تامین مالی، توسعه بستگی دارد

 ز. مؤسسات اعتبارسنجی نیتر کردن خدمات راهگشا باشدتر و امنپذیرتر، ارزانمنظور هرچه دسترسها بهچالش

هاي اعتبارسنجی جایگزین، از ردپاي دیجیتال کاربران به منظور امتیازدهی به ایشان با روي آوردن به الگوریتم

هاي تراکنش مربوط به انتقال منابع را کاهش هزینههاي پرداخت دیجیتال نیز کنند. همچنین سامانهاستفاده می

یب و بدین ترت هبردهاي مالی را از بین وجود واسطهنیاز به تواند استفاده از فناوري بالکچین هم می. اندداده

ال آنی تبدیل کند. همتایابی دیجیت نقل و انتقاالت را به فرایندي تقریباً  و زمان تسویه حساب را کاهش داده

یک مربوط و لجست کنندبراي حمل بار از طریق معرفی محموله به رانندگانی که کمتر از ظرفیت خود فعالیت می

توانند بخش قابل توجهی از خدمات لجستیک را در هایی هستند که میهاي دیجیتال از جمله فناوريه پیکب

ي اقالم سازامکان انتقال و ذخیره سازي سرد به کمک اینترنت اشیا کهچارچوب رسمی ارائه دهند. نهایتا، ذخیره

مله کند، از جتوسط مالک بار فراهم می گیريو امکان ره بیشترخوراکی و دارویی حساس به دما را با کنترل 

 ها در فرآیند تولید است. مزایاي استفاده از داده
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 وجهت مورد هااستیس در دیبا که محورداده يکارها و کسب یمنف يامدهایپ و بالقوه مخاطرات یرخب

هاي همکاري در اکوسیستمهاي مسلط در بازار (به دلیل تعارض میان رقابت و امکان بالقوه ظهور شرکتد: رنیگ قرار

کشی از افراد (از طریق افراط در ها)، احتمال بالقوه بهرهو تبادل غیربهینه داده محورهاي دادهمحور، ادغام و تملکداده

 و گذاري، تبعیضهاي خصوصی، قیمتهاي تحت اختیار شرکتها، اعمال حکمرانی ناکافی بر روي دادهگردآوري داده

زایش نابرابري ها) و ظرفیت بالقوه افو مدیریت غیرمستقیم نیروي کار با استفاده الگوریتم از الگوریتمهاي استفاده ریسک

   در درون و در میان کشورها، از جمله این مخاطرات هستند.

سیستم مرجع براي کل اقتصاد،  به عنوانهاي عمومی داده:  يتجار يهابرنامه يبرا باز يهاداده میعظ تیظرف

ارزش افزودة و در کشورهاي با درآمد باال،  2016. در سال بخشندهاي مختلف اقتصادي میچشمگیري به بخشارزش 

درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شد. شکی نیست که در کشورهاي با  1,4تا  0,4هاي عمومی بین ناخالصِ داده

اطالعات از نبود  همچنان جهان محور است.داده درآمد کم ومتوسط، فقدان داده مانعی جدي بر سر راه توسعه خدمات

درآمد رنج ها براي اقتصاد در کشورهاي کمهاي عمومی و ارزش آنمند در مورد استفاده بخش خصوصی از دادهنظام

کند در کشورهاي با درآمد پایین و هاي عمومی استفاده میدهد که بخش تجاري که از دادهها نشان میبرد. ارزیابیمی

تر از اقتصادهاي با درآمد باال است. بدیهی است که رفع چنین مشکلی در این کشورها، نیازمند وسط بسیار کوچکمت

  هاي داده ملی با ظرفیت باال، یکپارچه و باز است.سازوکارهاي تأمین مالی بهتر و سیستم
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  کلیمرور 

توانید بدون داده، اطالعاتی داده در اختیار داشته باشید، اما نمی هم اطالعات توانید بدونشما می

  .داشته باشید

  1دانیل کیز موران

  هاي علمی تخیلینویس و نویسنده داستانبرنامه

  

اما براي  د.انپذیر زندگی اکثر مردم در همه جا تبدیل شدهناسابقه در حال رشد هستند و به بخش جداییبا نرخی بی هاداده

 هادادهدید انواع ج رشد سریعدارد؟ آیا  یاهمیت چه مسئلهکنند، این که در فقر شدید زندگی می يمیلیون نفر 700از  بیش

و  محورداده جدیدِ  دنیايِ  مند از مزایايِ با ایجاد شکاف بین افراد بهرهبخشد؟ یا ها را بهبود میزندگی آنآن، و استفاده از 

  ؟مانندز این تحول جا میامردم فقیر و کشورهاي فقیر افراد محروم از این مزایا، 

ترین وقایع زندگی در این یکی از مهم ،هادادهخالقانه از جدید هاي هاي ناشی از استفادهنوآوريتوان نشان داد که می

از انقالب  لحاصموتور بخار و الکتریسیته، تحوالت  نظیرهاي عمومی فناوري. مانند بسیاري از استدوره براي هر کسی 

اي به صورت خودکار قرار دهد. اما چنین تغییرات گسترده یرتأث را تحت يو اقتصاد اجتماعی ابعادتواند تمام مینیز  هاداده

نه به این  یرتأخها تحقق یافت. این آن عرضهوري موتور بخار و الکتریسیته چند دهه پس از دهند. ارزش بهرهرخ نمی

ر خاطبلکه به این  -متوجه اهمیت آنها شدنددیر یا زود همه -دانستند ها را نمیکه مردم اهمیت این نوآوري بود خاطر

ل بگیرند. توانستند یک شبه شکنمی ،هانیاز براي تحقق پتانسیل اقتصادي آن موردِ  جدیدِ تولیديِ هايِ که سیستم بود

 هاادهدبه تنهایی رفاه را بهبود نخواهند بخشید. نیز  هادادهدي نشد، منجر به توسعه اقتصا به خوديِ خودکه برق  طورهمان

قرار استفاده مورد  ايگونهاجتماعی و اقتصادي را بهبود بخشند که به طور سیستماتیک به  نتایجتوانند میتنها در صورتی 

 .فراهم نمایندزندگی را بهبود الزم براي  بینش ،اطالعاتبا ایجاد که گیرند 

؟ ک نمایندکماهداف توسعه بهتر  دربپیشبه توانند می هادادهاول، چگونه  :اساسی است سؤالن گزارش پاسخ به دو هدف ای

 ارزشفانه منص تسهیم ،، اخالقی و ایمن و همچنینمطمئن شکلیبه  هاداده بکارگیريدوم، براي پشتیبانی از تولید و 

 نیاز است؟مورد  ايداده حکمرانی، چه نوع تنظیمات حاصل از آن

 یژهوبه، هاادهدقابل توجه کمبود البته که نیست. کافی ي بیشتر هادادهآوري جمعتنها یک پیام مهم گزارش این است که 

 تایجنبراي بهبود  هادادهاز  مؤثرتربه سمت استفاده  تمرکزدر کشورهاي فقیر وجود دارد، اما هدف این گزارش، تغییر 

  براي افراد فقیر در کشورهاي فقیر است. ویژهبهتوسعه، 

  هادادهپیشبرد اهداف توسعه از طریق 

 کلش(دهد پیوند میبه توسعه  نهاديرا از طریق سه مسیر  هاداده ،یک چارچوب مفهومیبا ایجاد بخش اول این گزارش 

گذاري مبتنی بر شواهد حمایت از سیاست المللی برايهاي بینها و سازمانتوسط دولت هادادهاستفاده از  ،مسیر میانی .)1

سط هاي دولت و تواثرات سیاست پایشتوسط جامعه مدنی براي  هادادهاستفاده از  ،باالاست. مسیر  بهتر و ارائه خدمات

                                                 
1 Daniel Keys Moran 
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توسط  هادادهها به نظارت و دسترسی به خدمات عمومی و تجاري است. مسیر پایین، استفاده از افراد براي قادر ساختن آن

تر و همچنین رشد اقتصادي گسترده هاشرکترشد  به هادادهاز استفاده -هاي خصوصی در فرآیند تولید است شرکت

ا حل د مشکالت توسعه رنتوانبه تنهایی نمی هادادهچارچوب مفهومی این است که این  هايداللتکند. یکی از می کمک

د زندگی تواننکه می هستندبه اطالعات مفیدي  هاداده تبدیل اصلیبازیگران  ها)و شرکت هادر جامعه، دولت( افرادند: نک

 اهداف توسعه هستند که در نهاده براي یکنیز  هادادهو معیشت را بهبود بخشند. در کنار سرمایه، زمین و نیروي کار، 

. کاهدنمی ارزش آناز  هادادهاز شوند. اما بر خالف سرمایه، زمین و نیروي کار، استفاده طول هر سه مسیر پدیدار می

متفاوت دوباره مورد استفاده  کامالًبراي یک هدف  توانمیاند را آوري شدهجمع هدف خاصیی که در ابتدا با یک هاداده

  .قرار داد

  کنند: نظریه تغییرکمک توسعه به توانند چگونه میها داده .1 شکل

  
  2021منبع: گروه گزارش توسعه جهان 

  اثر مثبت با رنگ سبز نشان داده شده است و اثر منفی با رنگ قرمز مالحظه:

  هاداده 1تغییر کاربريو  مجدد براي افزایش استفاده هاداده گذارياشتراكبهنتشار، تبادل، و ا

جازه ابه زندگی بهتر منجر شود،  هادادهنامحدود است، اگر از آنها  مولدبراي استفاده  هادادهپتانسیل  اساساً از آنجا که 

کل چارچوب مفهومی است. شابعاد اصلی این از  موضوع. این یابدمیبسیاري اهمیت  هاداده تغییر کاربريو  مجدد استفاده

هاي کند. فلش دو طرفه بین بخش خصوصی و سازمانها استفاده میهاي دو طرفه براي نشان دادن این جریاناز فلش 1

                                                 
ــناختی) ها براي یک هدف مشــخص (مثالً اهداف جمعیتبه کار رفته اســت. در واقع منظور این اســت که داده repurposingبراي معادل » تغییر کاربري«عبارت  1 ش

  د. نتواند براي کاربري دیگري (مثالً براي بررسی رفاه) نیز مورد استفاده قرار گیرآوري شده اما میجمع

سمت * شبکه ا یبه ق شاره دارد که ز ینترنتاز  ساختا س یارتباط يهایر ستر صورت رمزنگار يو اجازه کاربر یريعموم به اطالعات خاص جلوگ یآن از د ده و ش يبه 

 .ودشیم یرامکان پذ یرقانونیو کسب اطالعات غ یرزمینیمجرمانه و ز يهایتانجام فعال ي،بستر ینکند. لذا در چنیناشناس را فراهم م
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براي  اند راشده آوريجمعدر اصل براي اهداف تجاري  ی کهیهاداده مجدد از استفادهو  تغییر کاربريمللی، الدولتی/بین

به طور مشابه، فلش دو طرفه بین افراد/ جامعه مدنی/دانشگاه و  دهد.مینشان و بالعکس عمومی  گذاريسیاست

گیرند. مورد استفاده قرار می مجدداً هابخشو توسط آن  شدهتبادل  هادادهدهد که المللی نشان میهاي دولتی/بینسازمان

توسط افراد/جامعه مدنی/دانشگاه را  محورداده هاياپلیکیشني بخش خصوصی و هاداده، استفاده از آخرهاي دو طرفه فلش

. با این دهدمی ننشاها توسط شرکترا توسط افراد/جامعه مدنی/دانشگاه  یجادشدهاهاي و تحلیل هادادهو استفاده از 

ورد هایی در مها ممکن است نگرانینداشته باشند. آن هادادهممکن است تمایلی به تبادل  هاداده دارندگانحال، در عمل، 

ه بیا ممکن است امیدوار  داشته باشند. هادادهآوري در جمع گذاريسرمایهاز  کسب بازده لزومیا  هادادهحفاظت و امنیت 

 دیگر هر نوع مزیت سیاسی یا رقابتی کسبیا  هاي تولید انبوهجوییصرفه به منظور هادادهانباشت  باقدرت بازار  کسب

  .باشندها از احتکار آن حاصل

از که امکان استفاده مجدد  دادهاین گزارش براي تمام تبادل در  »و استفاده مجدد گذارياشتراكبه«اختصاري عبارت 

مشتمل  يهادادهتا معامالت مبتنی بر بازار براي  هاداده گذارياشتراكبهدولت براي  بازداده کارابتکند، از را فراهم میآنها 

 ید امکانبا، هادادهحق مالکیت اقتصادي از روشن ، تعریف نظریه. در گیردمورد استفاده قرار میهاي خصوصی، شرکت بر

 )هاو آگهی براي تبلیغاتموجود از بازار  جدا( هادادهتجارت  حجم. اما در عمل، فراهم کند در بازارها را دادهگسترده مبادله 

به منظور بیشتر  يهادادهآوري براي جمع و انگیزه هادادهمالکیت، تنش بین انتشار گسترده  يادعادر رقابت  به واسطه

  است. محدود شده هادادهارزیابی کیفیت و دقت زمینه در موجود تجاري خصوصی، و مشکالت  هايسود کسب

، اما همان توانند زندگی را بهبود بخشندمی هادادهد که چگونه ندهنشان می 1شده در شکل مشخصهر یک از سه مسیر 

 هاادهد. از طریق مسیر دولت، کنندها براي آسیب رساندن به مردم ایجاد میهایی را براي استفاده از دادهفرصتمسیرها 

جنسیت ا یقومیت، مذهب، نژاد، ناتوانی،  بر اساسبراي اهداف سیاسی، مانند نظارت با انگیزه سیاسی یا تبعیض  توانمیرا 

گذرد، این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبري با سرقت و ر مسیري که از میان افراد مید استفاده قرار داد. ءمورد سو

 شامل ايشبکه موازي گسترده 1مجازي تاریکا وارد کنند. شبکه هتوجهی به آندستکاري اطالعات حساس، آسیب قابل

تجارت  و هاي جناییاي از فعالیتطیف گستردهکمک به براي  مخفیهاي مخفی است که پلتفرم دیجیتال سایتوب

دن ي بهاي گرم و اعضاهاي اعتباري، اوراق جعلی، سالحغیرقانونی مواد مخدر، پول تقلبی، کاالهاي دزدي، شماره کارت

اردي آور، به مواز میان موارد متعدد استفاده زیان توانمیمسیر بخش خصوصی، در . به طور مشابه، کندفراهم میانسان 

یا  حمیلیتهاي بازاریابی در تکنیکاستفاده کننده براي از اطالعات در مورد ترجیحات و رفتار مصرف سوء استفادهمانند 

هایی که تبانی بین بازیگران بازار را هاي متقاعدکننده و یا به کار بردن الگوریتمپیامبا گیري خرد هدف متقلبانه مبتنی بر

  )1(.اشاره کردکنند تسهیل می

  

  

  

                                                 
1 Dark Net 



10 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

10 

 

  19-هایی در زمینه کوویدلسوء استفاده: مثا در مقابل آن و حفاظت از رفاه اجتماعیبراي  هاافشاي داده

 افراد براي موقعیتاین استفاده شامل ردیابی اند. استفاده کرده 19-کوویدوع ها براي کنترل شیبسیاري از کشورها از داده

گذاران گامبیا سیاستاست.  انراي کمک به ردیابی تماس با بیماریا ب تردددوره منع در طول  جابجاییدرك بهتر الگوهاي 

قادر به بررسی  ،شده بودآوري جمع فردي سطحتا که  2020 میاز ماه مارس تا  ارتباطات افرادبا استفاده از سوابق جزئیات 

کمک  گذارانسیاستها به این نقشه .)1نقشه داد (نشان می استانیهایی بودند که حرکت مردم را در سراسر مرزهاي نقشه

را  و عوامل مرتبط به پایبندي یا عدم پایبنديتوفیق داشته  جابجاییتا چه حد در کاهش منع تردد کرد تا بفهمند که می

  .ریزي نمایندشناسایی و متناسب با آن برنامه

در  19-کوویدشیوع منع تردد دوره در طول افراد  گیهفت ترددبراي ردیابی  تلفن همراهاستفاده از سوابق  .1نقشه 

  2020 یم -گامبیا، مارس

  
  http://bit.do/WDR2021-Map-O_1ها قابل دسترس در . داده2020برگ و مییر، منبع: کیپن

شان یآب هايیهسا: مالحظه ست.  دهندهن شانسبز  هايیهساخروج افراد ا سر دهندهن سرا ست. منع تردد  شد.  2020مارس  22در  يورود افراد ا اعمال 

  شدند. يآورجمع ارتباطات یاتها با استفاده از سوابق جزئداده

از را افراد ي هادادهآوري جمعه که اجازتصویب کرد  را اضطراري قانونی 2020در مارس  در همین حال، دولت اسرائیل

  .شود فراهم 19-کوویدجلوگیري از گسترش  امکانتا  دادمیهاي همراه تلفنطریق 

گردآوري افراد  جابجاییگذاري عمومی و یا اجازه به دولت براي پیگیري براي کمک به سیاست ئیات تماسزسابقه ج

هاي عمودي در شکل در کانال جاري( ها استداده مجدد ازاستفاده و  کاربريتغییر اي از نمونه این مورد، اما است نشده

 دسترسی شدند، اما تنها براي اهداف امنیت ملی قابلآوري میقبل از شیوع بیماري جمع هادادهدر اسرائیل، این  .)1

  )2(بودند.

 أثیرتبراي ردیابی افراد مبتال،  جزئیات تماسسابقه هاي داده تغییر کاربريهاي اولیه در تالشاین رسد که به نظر می

تحت قیرتر را به طور نامتناسبی مناطق ف منع ترددشود که  معلومها کمک کردند تا نقشهاین . در گامبیا، داشته باشدمثبتی 

این مناطق است. در اسرائیل، تجزیه و  مختص جبرانیدهنده نیاز به اقدامات امدادي و است، که نشان دادهقرار  تأثیر

ها منجر به شناسایی بیش از یک سوم موارد کرونا در که استفاده از آن تلفن همراه حاکی از آن بودي هادادهتحلیل 
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شناسایی  این و مبتال به این بیماري شده بودند)نفري که  16،200نفر از  5،500بیش از (شد هاي اولیه پاندمی هفته

  .کرداسرائیل کمک در کرونا  ناشی ازبسیار پایین  و میر و مرگ ابتالاولیه به نرخ  احتماالً

را برانگیخت  هاییبزرگی از جمعیت اسرائیل، بحث براي ردیابی بخش سابقه جزئیات تماسي هادادهاین استفاده جدید از 

 گذارانقانونسیاري از . در اسرائیل، بهمراه داشتبه  هادادهاستفاده بالقوه دولت از این  ءسو در خصوصرا  یهایو نگرانی

دادگاه در اواخر این  این طرح را متوقف کرد. ،دادگاه عالیسرانجام و مطرح کردند حریم خصوصی نقض  ازرا خود  نگرانی

گار با ساز و مناسب جایگزین و داشته باشد یقانونمصوبه ردیابی تلفن همراه  براي حکم داد که دولت باید 2020آوریل 

  )3(.کنداصول حریم خصوصی پیدا 

سابقه ي هادادهو استفاده مجدد از  گذارياشتراكبهاند. شده داده در این مثال نشانحاضر گزارش  مضامینبسیاري از 

 زندگینجات در نتیجه و  19-کووید ابتال بهکنترل  کمک بهبا  ،مقامات دولتی توسطبخش خصوصی  جزئیات تماس

 و اساسی در مورد اعتماد ایجاد کرد یهاینگرانی هاداده. در عین حال، این انتقال ارزشی اجتماعی را خلق کردها، انسان

د شایناخواسته و  یها توسط مقامات دولتی براي اهدافآن سابقه جزئیات تماسي هادادهشدند که شهروندان نگران 

در  .مورد بحث قرار گرفتنیز  عدالت موضوع. ده قرار بگیردمورد استفانیز سالمت عمومی حوزه از در خارج  بارخسارت

گامبیا درصد بود، در کشوري با درآمد پایین مانند  93نفوذ تلفن هوشمند اسرائیل حالی که در کشوري با درآمد باال مانند 

قه سابي هاداده، قادر به تولید گوشی هوشمندمورد، اقلیت جمعیتی فاقد دو درصد بود. در هر  75نفوذ تلفن هوشمند تنها 

  ردند.ببه طور مستقیم از حفاظت بهداشت عمومی حاصل از ردیابی تماس بهره نمی به ناچارنبودند و  جزئیات تماس

هاي که مردم در قالب سیاست يابالقوهمزایاي ممکن است دهند. کلیدي را نشان می معضلیک  ،ها همچنیناین مثال

شخصی،  يهادادهي بیشتر، به ویژه هادادهگذاري و استفاده مجدد از با اشتراك ،کنندکسب میدمات بهبودیافته و ارائه خ

یا  یابد. این مزایاي بالقوه به انتشارنیز افزایش می هادادهاز  سوء استفادهطرات ناشی از اخماما ، به سرعت افزایش یابند

 راردادهاییقو نهادهایی که زمینه امنیت چنین ، قوانین هاباید به سیستم هاگروهبستگی دارد. اما  هاگروهبین ها دادهتبادل 

  تا با میل و رغبت در آن مشارکت کنند. داشته باشندآورند اعتماد را فراهم می

سهیم  هاداده حاصل ازارزش آنها در ها محافظت خواهد شد و ي آنهادادهاز که  مطمئن باشندتوانند مردم چگونه می

- داللت دارد هاداده پیرامونیک قرارداد اجتماعی جدید ضرورت  برهایی ماهیت رو به رشد چنین نگرانی ؟ودخواهند ب

ها ه آنکاین اطمینان را که  ،هاداده گذارياشتراكبهدر فرآیند ایجاد، استفاده مجدد و  نفعانذيمیان تمام  ییعنی، توافق

منصفانه به آنها هم تعلق خواهد گرفت، تقویت به طور  هادادهو ارزش ایجادشده توسط  بینندنمیآسیب  هادادهاز تبادل 

هاست وجود داشته و اغلب در قرن شوند،یم یاجتماع ينوع قراردادها ینا یرکه جوامع درگ یدها ینا .)2شکل ( نماید

  .خوردیممانند توماس هابز، جان الك و ژان ژاك روسو به چشم  یلسوفانیف يهانوشته

 هايتوانند به عنوان ابزارهایی براي ایجاد، تسهیل و اجراي قراردادمی ،حکمرانیتر به طور کلیحقوقی و  هاينظام

صول کار آسانی نیست و به ح ،رعایت قوانین یک قرارداد اجتماعی به هامتقاعد کردن گروهاجتماعی در نظر گرفته شوند. 

ه هر کسی چیزي براي ب به این معنی که-ها بستگی دارد مزایاي استفاده از داده عادالنه گذارياشتراكبهاطمینان از 

 هاي الزم برايزیرساخت و مهارت به واسطه فقداندرآمد اغلب . در این فرآیند، کشورهاي کمخواهد داشتدست آوردن 



12 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

12 

 

فقدان ها؛ و داده نظامد اعتماد در هاي نهادي و نظارتی براي ایجاچارچوبفقدان ؛ ها و تبدیل آن به ارزشداده آوريجمع

  .وضعیت مساعدي ندارند ،هاو حاکمیت آن براي مشارکت عادالنه در بازارهاي جهانی دادهالزم مقیاس و نمایندگی 

  

  عدالتارزش، اعتماد و  بر اساسها : قرارداد اجتماعی براي داده2شکل 

  
  2021گزارش توسعه جهان  گروهمنبع: 

توسط  هانجتغییر تر تغییر شکل زندگی جوامع و به طور کلی توجه به باها، رزي تبادل و جریان دادهبه دلیل ماهیت فرام

این امر مستلزم المللی نیاز است. ها هم در سطح ملی و هم در سطح بینداده در خصوصاجتماعی  يهاقراردادبه ، هاداده

 براي دستیابی به یعمومی جهانی و به عنوان منبع کااليها به عنوان یک اجماع جهانی براي اطمینان از حفاظت داده

  است. توسعه عادالنه و پایدار

فاده در حال تحول براي تولید، است حاکمیتیهاي قانونی، نظارتی و ها؛ چارچوبداده نخوردهدست پتانسیلموضوعاتی چون 

هاي گیري چارچوبدر شکل صاد سیاسی)تاریخ، فرهنگ، حاکمیت و اقتکشور ( شرایطها؛ اهمیت دادهمجدد  کاربريو 

 ، همگیهاتر ارزش دادهمنصفانه تسهیمو نیاز به اعتماد و  ؛هاهاي فنی در ایمن کردن اکثر دادهمناسب؛ نقش قابلیت

  قرار دارند. گزارش توسعه جهانشماره از این  کانون توجهموضوعاتی هستند که در 

  .ودشآغاز می بر توسعه شده براي اهداف عمومیآوريي جمعهادادهلقوه با تأثیرتر بخش اول گزارش با توصیف دقیق
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، پاسخگویی و گذاريهدفتوانند ارائه خدمات، میتحلیل تصمیمات کاربران  هاي عمومیداده

  توانمندسازي را بهبود بخشند

مومی هاي عها و سیاستنامهپتانسیل زیادي براي طراحی، اجرا و ارزیابی برتحلیل تصمیمات کاربران،  هاي عمومیداده

 اصلیکنندگان هاي دولتی تولیددولتی هستند، سازمان هايیتمأمورنیاز بسیاري از پیش هاي عمومیدادهاز آنجا که . دارند

هاي جامعه مدنی، و غیره هستند. شهروندان، سازمان ثبتیي هادادهآوري ، جمعبا استفاده از سرشماري هادادهاین 

سپاري و سایر هاي جمعالمللی با استفاده از نظرسنجی، پلتفرمهاي بینو سازمان علمی مؤسساتغیردولتی، هاي سازمان

  دارند. هاي عمومیدادهدر تولید  اساسی یابزارها، نقش

خدمات؛ گذاري و ارائه به زندگی بهتر منجر شوند: اول، با بهبود سیاستاز طریق سه مسیر اصلی توانند می هادادهاین نوع 

 ردنک؛ و سوم، پاسخگو مناطق محرومو  هاگروهها براي رسیدن به آن سازيمندبندي منابع کمیاب و هدفا اولویتدوم، ب

  .دولت و توانمندسازي افراد براي انتخاب بهتر از طریق اطالعات و دانش بیشتر

 و تأمین پیمایش ملیدهد. نشان می تارائه خدما هدفمنديبراي بهبود و را  هاي عمومیدادهمثالی از نیجریه قدرت 

، یهاي آبآب، طرح تأمینهاي محلها، را از خانواده هادادهکه توسط دولت نیجریه انجام شد،  2015در سال آب  بهداشت

اي میلیون نیجریه 130 براي نشان داد که هادادهآوري کرد. این بهداشتی جمع مدارس و مراکزو امکانات عمومی، از جمله 

و دسترسی ناکافی به آب نشده اهداف توسعه هزاره برآورده مدنظر استاندارد  یا بیش از دو سوم جمعیت در آن زمان)(

 واکنشدر  )4(.)2نقشه است ( بوده اساسی مشکلبه ویژه براي خانوارهاي فقیر و در مناطق جغرافیایی خاص یک  پاکیزه

وضعیت اضطراري در این بخش اعالم کرد و  1جمهور محمدو بوهاري، رئیسهادادهاین ی بر مبتنهاي گزارش به یافته

  )5(اندازي کرد.راهنیجریه  درمان، بهداشت و براي احیاي بخش آبرا طرح اقدام ملی 

ها براي تولید نپتانسیل آ، )قابلیت تفکیکبودن، دقت و  روزهایی مانند به از نظر ویژگیباالتر باشد ( هادادههرچه کیفیت 

 -درآمدبه ویژه کشورهاي کم-کشورها  دستیابیبا این حال، عوامل مختلفی مانع  ارزش براي توسعه بیشتر خواهد بود.

از فقدان منابع، ظرفیت فنی،  عبارتند. این موانع شوندمی عمومی کاالهاي مربوط به يهاداده از يارزش بیشتر به

به عنوان بخشی که بانک جهانی  2آماري هاي عملکرد. شاخصهادادهگیري مبتنی بر راي تصمیمو تقاضا ب داده حکمرانی

کشور،  174بین را  هاي عمومیداده، کیفیت و قابلیت استفاده از هایشکاف در دسترس ه است،از این گزارش منتشر شد

نشان ، هاداده به اینو قابلیت دسترسی  پذیريتعامل، میزان جزئیاتبودن،  روزبه  مرتبط با هايبا تمرکز بر ویژگی

  )6(.دهدمی

سپس دولتگذاري است. ها در فرآیند سیاستداده مطلوببندي اولویت مستلزم ،هاي عمومیدادهپتانسیل  شکوفایی کامل

اعتبار شفافیت و  دهند.قرار  یتدر اولو یريگیمتصمدر را ها و استفاده باز و شفاف از داده یفیتباک يهاداده یدتولباید ها 

ر، بار بدهی یک کشو عدم اعالنتواند به ایجاد اعتماد در اقدامات دولت کمک کند. فقدان شفافیت، مانند آمار مالی می

 مستلزمها ادهپتانسیل د تحقق. آسیب بزنداعتماد مردم به دولت به داشته باشد و  باريخسارتتواند پیامدهاي اقتصادي می

                                                 
1 Muhammadu Buhari 
2 Statistical Performance Indicators 

 دهند. (م)هاي آماري را مورد بررسی قرار میهایی هستند که عملکرد نظاممجموعه شاخص
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 قوانینی منجر به تولید و استفاده وجود گذاري در ظرفیت آماري و فنی؛ وها؛ سرمایهالی بلندمدت و پایدار دادهم تأمین

که بر تقاضا  از: سطح پایین سواد داده اندعبارتهایی که باید مورد توجه قرار گیرند . سایر حوزهاست هادادهاز مجدد ایمن 

هاي دادهها، اعتماد پایین به کیفیت گذاران به استفاده از دادهگیزه و عالقه سیاستگذارد، عدم انمی تأثیرها براي داده

ند، ها و ابتکارات به یکدیگر وابسته هستگذاريها. این سرمایه، و فقدان زیرساخت براي دسترسی و استفاده از دادهعمومی

 دازد.انبه خطر می ،به ارمغان بیاورندبراي توسعه د نتوانمیها که دادهرا  یارزشکل  ،و بنابراین شکست در یک حوزه

 يهاگذاري براي تولید دادهدر نتیجه سرمایه و کندایجاد  هاآنتواند تقاضاي بیشتري براي ها میاستفاده مؤثر از داده

  .نمایدبا کیفیت باالتر را توجیه  و بیشتر

  یجریهآب در ن ترمناسبداشت به به یازمندمناطق ن شده مربوط بهپاالیش هايداده .2نقشه 

  
  قابل دسترس هستند. http://bit.do/WDR2021-Map-O_2ها در . داده2017منبع: بانک جهانی 

از جمعیت منطقه که ز ا درصد بر حسبین شدت بیشترتا ترین شدت از کم مناسبدسترسی ناکافی به سیستم بهداشتی با جغرافیایی  حساستوجه: نقاط 

  .، نشان داده شده استبرخوردارند المللیبا معیار بینمنطبق سیستم بهداشتی 

  

  توسعه را افزایش دهند و بوده رشد محرك توانندمیتحلیل تصمیمات کاربران ي خصوصی هاداده

توسعه  تسریع روندتوسط بخش خصوصی براي اهداف تجاري نیز پتانسیل زیادي براي  تدقیق شدهآوري و ي جمعهاداده

ي هاو کاهش هزینه محوردادهگیري توسط کسب و کارها با افزایش تصمیم هادادهنوآوري در استفاده و کاربرد . دارند

نشان داد که  2011در سال  ایاالت متحدهبزرگ  شرکت 179کند. مطالعه ، ارزش اقتصادي عظیمی ایجاد میمبادله

پایتخت کشور
المللیمرزهاي بین

مرزهاي استانی

 درصد جمعیت فاقد دسترسی  مناسب به آب بهداشتی
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نسبت  درصد 6تا  5به میزان وري خود را بهره ،انددر دستور کار خود قرار دادهرا  محوردادهگیري هایی که تصمیمشرکت

  )7(.انددادهافزایش  ،رودانتظار می اطالعات فناوريها و استفاده از گذاريسرمایهسایر از  به آنچه

 افزایش ناگهانی بخش غالب، اما دنشومحسوب میها فرآیند تولید شرکتدر یک نهاده از بسیاري جهات  هادادهاگرچه 

هاي اقتصادي مانند دیجیتالی کردن عملیات شرکت، استفاده از محصول جانبی فعالیت صورتي جدید به هاداده اخیر

 با فراوانی باال هادادهاست. این  شده ایجادهاي اجتماعی تلفن همراه توسط افراد، معامالت دیجیتال و تعامالت رسانه

ها فراهم کنند. اقتصادي و پدیده آیندهايبرتوانند اطالعات دقیقی در مورد افراد، کسب و کارها، و می شدهآوري جمع

 گذاريیاستبراي نیازهاي س تغییر کاربريدهند، بلکه پتانسیل ها را افزایش مینه تنها کارایی اقتصادي خود شرکت هاداده

 هايروشاي خدمات مالی به طور فزاینده دهندگانارائهرا نیز دارند. به عنوان مثال،  19-کوویدعمومی مانند ردیابی 

یا به طور بالقوه ( یرندگانگوامدر مورد  دادهفقدان  دیرپاي مسئلهحل  به منظورامتیازدهی اعتباري براي  ی راجایگزین

 رجهددیجیتال کاربران براي ارزیابی  ردیابیاز  هاروشکنند. این در بانکداري اتخاذ می اطالعات)عدم تقارن ، ترمشخص

در فیلیپین و  1، لندوروشکنند. دو نمونه برجسته از این و مدارك هستند، استفاده میکه فاقد اسناد  اشخاصیاعتباري 

  .هستند د،نشوبه کار گرفته می التین يآمریکادر آفریقا، آسیا و  که 2ياسیگنیف

هاي جدیدي نیز همراه هستند که باید مورد توجه قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که اقتصاد اما این روندها با ریسک

 يهادادهناکافی  حکمرانی، هادادهآوري بیش از حد ها در مورد جمعدهد. نگرانیرفاه اجتماعی را افزایش می ،محورداده

ها ي شخصی در حال افزایش است. بسیاري از این نگرانیهادادهکافی از هاي خصوصی، و حفاظت ناشرکت در اختیار

حفاظت درست از در ها شرکت قصورهایی شامل سوء استفادهي شخصی هستند. چنین هادادهاز  سوء استفادهحول 

، یا ازیرمجغها در استفاده یا مشارکت شرکت -وجوه یا هویتقرار گرفتن سرقت در معرض –اطالعات مالی مشتریان 

  افراد است. مکانییا  بهداشتیعدم محافظت از اطالعات محرمانه 

 ريیادگی و هایتمالگورکنند، توسط میایجاد ارزش ي خود هادادهها با ها از طریق آنکه شرکت بسیاري از فرایندهایی

کنند که افراد در معرض چه اطالعات، دیگر، مشخص می موارد کنارها، در ها، الگوریتمدر این مدل. شوندمی هدایت ماشین

ها نآیا درخواست وام آ ؛شودها پیشنهاد اي به آنهاي بیمهچه بسته بگیرند؛قرار و با چه قیمتی محصوالت، یا خدماتی 

  .نمایندافت دریرا هاي پزشکی چه توصیهمناسب است که و دارند؛ شغلی را صالحیت چه  آنها قرار بگیرد یا نه؛ تأییدمورد 

با تواند یادگیري ماشین میتوجه کارایی اقتصادي را دارند. به عنوان مثال، ها پتانسیل بهبود قابلهمه این نوع فعالیت

اد بیشتري افرو استخراج اطالعات مربوطه از الگوهاي به ظاهر نامرتبط، امتیاز اعتباري  هاداده ي ازبیشترانواع  کارگیريبه

باشند،  يیزآموارد شده به یادگیري ماشین حاوي فرضیات تبعیض يهادادهبا این حال، اگر  .تولید نمایدرا با دقت باالتر 

 ینا )8(.زنددامن نیز میها آنبه کند، بلکه نه تنها نتایج مضر ایجاد می و تبعیض را تقویت خواهد کرد، یادگیري ماشین

 یستمس یککه  یمعن ینبه ا آورد،یم خاطررا به  3»اشتباه یخروج-اشتباه  يورود«ساله علم داده دهالمثل چند نکته ضرب

 )9(.دهدرا به دست نمی شودیم به آن واردپردازش  يکه برا ییهابهتر از داده ، چیزيینماش یادگیريپردازشگر داده مانند 

ي جدید به سیستم هادادهبا ورود  کرات مبهم است و به معموالً تري وجود دارد: خروجی یادگیري ماشین اما نگرانی عمیق

                                                 
1 Lenddo 
2 Cignifi 
3 Garbage in–Garbage out 
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عناصر  ییاشناس ینو بنابرا یست،که شفاف ن کندیم یجادا يابه عمد قاعده تقریباً ینماش یادگیريکند. تغییر می

  باشد. یزبرانگچالش یاربس ید از نظر فنتوانمی یتمالگور آمیزیضتبع

دهند، که منجر به افزایش بازده نسبت به مقیاس و را نشان می 1مثبت ايشبکه جانبی آثار محوردادهاغلب، بازارهاي 

ارآفرینی تر به ضرر کتر یا سنتیهاي کوچکتواند حذف شرکتشود. نتیجه میچند شرکت بزرگ میتسلط  گرایش به

 ، که در آنههاي در حال توسعکننده باشد. این اثرات ممکن است در بازاربا خطرات احتمالی براي رفاه مصرف و محلی

وجود دارد،  دادهو سرمایه انسانی محدودي در علوم  مشکالت بیشتري دارند اولیهسرمایه  تأمین براي واردتازه هايشرکت

سداد انهاي اساسی براي دستیابی به مقیاس، مانند توانند محدودیتگذاران می. براي مقابله با این امر، سیاستتشدید شوند

 ايهدادهاي یا سیاست موقعیت جغرافیایی کاربر) بر اساسمحدود کردن دسترسی به محتواي اینترنت ( 2یاییجغراف

و  یکنند که مقررات بخش را ایجاداطمینان این توانند ها میرا مورد توجه قرار دهند. آنمناطق مختلف  بینناهماهنگ 

  کنند.ها فراهم میهمه شرکترقابت منصفانه هاي پشتیبانی دولت زمینه را براي طرح

  

  کند بیشترها را آن ايتوسعه تأثیرتواند می هاداده تغییر کاربريترکیب و 

 ستندمشکالت توسعه پیچیده ه .افزایش دهدبر توسعه را  هادادهتواند اثر می هادادهانواع مختلف  تغییر کاربريترکیب و 

بتنی مدهند. طراحی سیاست محیطی، جمعیتی و بسیاري عوامل دیگر را پوشش میاقتصادي، فرهنگی، زیست مسائل و

 بودکمتواند می هادادهترکیب انواع مختلف ناقص و بعضاً نابجا خواهد بود.  ،را پوشش دهدعامل بر داده که تنها یک 

  توسعه ارائه دهد. هاي جدیدي در مورد مشکالتو دیدگاه جبران نمودهرا  هاداده

اي را در مورد استانداردهاي زندگی، مصرف، ي گستردههاداده، که عمومیبا هدف  خانوار هايپیمایشبه عنوان مثال، 

 مایشپیکنند، پایه و اساس برآورد نرخ فقر ملی در اکثر کشورها هستند. از آنجا که ابزار آوري میها جمعدرآمد، و هزینه

از نظر آماري براي یک کشور و در  کوچک هستند. برآوردهاي فقر معموالً ها نسبتاً بر است، نمونهبسیار گسترده و زمان

ارائه براي  ااز خانواره هاییپیمایشچنین جغرافیایی معتبر هستند، اما به ندرت  هايبنديطبقه از ترکوچک اندکیسطوح 

را  ترنفقر تا سطح روستا یا پاییکاهش  يهاسیاستبکارگیري که  اندهشدطراحی  ايو به گونهفقر دقیقی از  توصیف

فقر  برآورد مدل از طریق اي باال)(با تفکیک منطقهفقر  دقیق هاينقشهها است سال در این میان،. پذیر سازندامکان

امکان تخمین  بو به این ترتی شودي سرشماري ترسیم میهاداده بهاین مدل  تعمیم و سپس پیمایشیي هاداده مبتنی بر

ي سرشماري تنها هادادهاست که آن  . مشکل این رویکردشودمیي سرشماري فراهم هادادهفقر براي هر خانوار در 

  .شوندآوري میجمع تر)و در بسیاري از کشورهاي فقیرتر حتی کمبار در هر دهه (یک

هاي سنجش از یا انواع مختلف دادهزئیات تماس سوابق جهاي هاي سرشماري جمعیت با دادهاین روش، دادهبراي بهبود 

 سوابق تغییر کاربرياست. این شده جایگزین  ها، همچنین از هواپیماهاي بدون سرنشین)از ماهواره معموالًراه دور (

. به عنوان در دسترس قرار دهدفقر را  تر ازهنگامبهتر و ضحاو یهاینقشهتواند اي میهاي ماهوارهیا دادهجزئیات تماس 

                                                 
1 Positive Network Externalities 

ت وجود دارد. اثر اي مثبکنندگان، افزایش یابد، یک اثر جانبی شبکهپی افزایش خرید آن کاال از سوي سایر مصرفکننده در اگر میزان تقاضاي یک کاال توسط مصرف

  اي منفی برعکس است.جانبی شبکه
2 Geoblocking 
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کشور مشخص  درمنطقه  20 به تفکیکخانوار توانست سطح فقر را تنها  پیمایشهاي با استفاده از دادهدولت تانزانیا مثال، 

 169اي ترکیب شدند، برآورد فقر براي هر یک از ماهواره تصاویرهاي خانوار با داده پیمایشهاي کند. هنگامی که داده

ن بدو ،ها، وضوح تصویر فقر را تا هشت برابر افزایش دادترکیب این دو منبع داده .)3نقشه (شد  یرپذامکانناحیه کشور 

مواجه  قِ مناطاز دیگر نوآورانه در برخی  هاياین تجزیه و تحلیلاز دیگر  یهای. نمونهشود کاسته آن دقت از اینکه اساساً 

فراهم ها شکاف داده کاهشبراي را هایی حلراه در جریان هستند که در جهان مانند افغانستان و رواندا کمبود داده با

  )10(.کنندمی

  دهده فقر تانزانیا را افزایش میي پیمایش خانوار، وضوح نقشهادادهاي با ماهواره تصاویرترکیب  .3نقشه 

  
   http://bit.do/WDR2021-Map-O_2  . داده قابل دسترس در2019: بانک جهانی منبع

براي  انتوسط کاربر یجادشدهاهاي آنالین و محتواي شامل استفاده از رسانه ،هاداده تغییر کاربرياز دیگر  یهایمثال

دولتی  اي از منابعماهواره تصاویري هاداده/سیل براي مدیریت آب و امنیت غذایی و ترکیب یوقایع آبدرنگ بینگاشت 

این گزارش، هاي از مثال، بسیاري همچنین )11(است.تغذیه  ءبینی سوو پیش محصوالت کشاورزيو خصوصی براي پایش 

از هایی مانند نظارت بر سالمت عمومی (حوزهها و نتایج در ها، سیاستبراي بهبود برنامه هاداده تغییر کاربريپتانسیل 

، و رانزیتتها در حمل و نقل و بحران و تخصیص منابع، تضمین ایمنی جاده به واکنش، مدیریت جمله گسترش بیماري)

  .دهندنشان میزدایی را و جنگل مجازنظارت بر ماهیگیري غیر

ها پاسخگو سیاست در قبالها را سازد تا دولت، جامعه مدنی را قادر میهاداده بکارگیريجدید براي ایجاد و  هايروش

ي هادادهبا استفاده از  1هاي اجتماعیرسانه هاي گروهی دربحثبه عنوان مثال،  )12(.فساد نظارت کندبر بهتر و  داشته نگه

                                                 
1 Social Media Discussion Boards 

  الف. نقشه فقر با استفاده از پیمایش بودجه خانوار

 ناحیه) 20(

ايهاي پنل الف با تصاویر ماهوارهب. نقشه فقر با ترکیب داده

 ناحیه) 169(                       

عدم وجود داده
پایتخت کشور

المللیمرزهاي بین
مرزهاي استانی

2018شیوع فقر، 
(درصد از جمعیت)

عدم وجود داده
پایتخت کشور

المللیمرزهاي بین
مرزهاي استانی

  2018شیوع فقر، 
 (درصد از جمعیت)
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شوند که رهبران هایی پدیدار میروش، به عنوان ها)سایتوباز  هادادهاستخراج وب ( کنکاش درسپاري و جمع حاصل از

د. هاي ضد فساد دریافت کننسیاست تأثیردر مورد ي فوري و بازخورد شدهوارد عمل توانند علیه مقامات فاسد محلی می

اندازي در هند راه 2توسط مرکز شهروندي و دموکراسی جاناگرها 2011که در سال  1»من رشوه دادم«ابتکار عمل آنالین 

هروندان ش يهااست. این ابزار گزارش در جهان تبدیل شده سپاري ضدفسادجمع يهاپلتفرمترین به یکی از بزرگ شد،

 .نشان دهدهاي مشکل را تا زمینه نمایدمیي مکانی ادغام هادادهها را با کند و آنآوري میجمع فسادآمیزاز رفتارهاي را 

  .هستند هنجاربهنارفتارهاي قادر به مبارزه با  هاافراد، جامعه مدنی و دولت بدین ترتیب،

که در  کندتشریح میهایی را ، روشهادادهو ترکیب منابع  تغییر کاربريبیشتر براي  تالشبه این گزارش براي تشویق 

نافع براي م هادادهجدید و تحقیقات مورد نیاز براي استفاده از منابع  ممرد رويتوانند ها میها و شرکت، دولتخیرینآن 

 ایجاد مهارت روي گذاريگذاري و سرمایهابتکارات سیاست رويدرآمد باید گذاري کنند. کشورهاي کمعمومی سرمایه

ا ب همکاري؛ ترویج هادادهو تحلیل علم  ایجاد رشته؛ گسترش آموزش عالی براي گیرندگانتحلیلگران و تصمیم ياداده

هاي ارشد دولتی؛ ایجاد محیط مدیران؛ تقویت سواد اطالعاتی پردرآمداي هاي خصوصی کشورهها و شرکتدانشگاه

هاي آمار به منظور ایفاي نقشملی  ادارات؛ و نوسازي گذاريسیاستدر و شواهد پیچیده  هادادهاستفاده از  مشوقنهادي 

  .کنند تأکید ي خصوصیهادادهبا  متداولغیر

  با قرارداد اجتماعی داده حکمرانیهمسوسازي 

و  هاي عمومیدادهارزش کامل اقتصادي و اجتماعی به دهد تا به کشورها اجازه می داده حکمرانیمناسب چارچوب 

 تاس هاداده نظام تجمیعایجاد اعتماد در  الزمه این امرها استفاده کنند. آن افزاییو از هم یابنددست  خصوصیهاي داده

 س قرارداد اجتماعی یک کشورلموم تجلی. چنین چارچوبی خواهد بود هاداده متضمن تسهیم عادالنه منافع حاصل ازکه 

  است. هاداده در خصوص

هاي کارآمد و منصفانه بسیاري از چالش و فصل حل اما ،متمرکز بر کشورها است حکمرانی دادهاگرچه بخش اعظم 

 همکاريو  انحصارمرزي تصمیمات ضدافرپذیر است. مدیریت سرریزهاي المللی امکانتنها با همکاري بین حکمرانی داده

 مجانی سواريرسیدگی به مشکالت جهانی به منظور است. هاي دوجانبه تالش مستلزم ،م سایبريیبراي مبارزه با جرا

ازي ساز طریق هماهنگ مبادلههاي و کاهش هزینه )هاداده متکی بهیا فرار از مالیات خدمات  هاداده گرایش به حفظمانند (

. در عین حال، ت داردضرور چندجانبه هايهمکاريپذیري، و تعامل هادادهاستانداردهاي قانونی و فنی براي حفاظت از 

 داده رانیحکمجهانی کشورهاي با درآمد پایین و متوسط در مذاکرات  رساتر کردن صدايتواند به اي میمنطقه همکاري

  کمک کند. هادادهمقیاس در توسعه زیرساخت  هاي ناشی ازصرفهو تحقق 

 
   

                                                 
1 I paid a bribe 
2 Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy 
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  المللیها در سطوح ملی و بینداده رانیهاي حکم: الیه3شکل 

  
  2021گزارش توسعه جهانی  گروه منبع:
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  کندقیر در کشورهاي فقیر کمک میمردم ف برابربه حصول اطمینان از دسترسی  هادادهبهبود زیرساخت 

ادل، آوري، تببراي جمع ينیازپیش- کندایجاد میزیرساخت دیجیتال  نیاز بهمدرن  يهاداده ی بودنویژگی دیجیتال

ین درون و بدر  نابرابري ،چنین زیرساختی ی بهدسترسوجه مشخصه با این حال،  .هادادهسازي، پردازش و توزیع ذخیره

با اتصال هرچه بیشتر شهروندان به هم به شدت  هاداده. از آنجا که ارزش اجتماعی و اقتصادي زیرساخت استکشورها 

سیون کمیاست.  خدمات وجود داشته گسترشها پیش براي ترویج از مدت همگانیهاي خدمات یابد، سیاستافزایش می

، کندفراهم میباند براي افراد و کشورها که اتصال پهن آفرینیتحولهاي فرصت به خاطر 1سازمان ملل متحد پهناي باند

  )13(است. کرده 2025تا سال درصد  75 به بانداینترنت پهن اننفوذ کاربر رساندنالمللی را متعهد به عه بینجام

 نیفاساسی مواجه است. اول، به دلیل نوآوري  يهابا چالش همگانیدسترسی  سويها براي حرکت به تالش با این حال،

 ،2018است. در حالی که در سال  سیالیک هدف  ،شبکه تلفن همراه تلفن همراه، پوشش فناوريمستمر در خدمات 

مگابایت  40هاي سرعتکردند (زندگی می نسل سوم اینترنتدرصد از جمعیت جهان در محدوده سیگنال  92 قریب به

 و کندراهم میمگابایت بر ثانیه را ف 400تر هاي سریعسرعتکه ( اینترنت نسل چهارم فناوري، این سهم براي بر ثانیه)

درصد  80به  توانند توسعه را ارتقا دهند، مورد نیاز است)هاي هوشمند که میتر گوشیهاي کاربردي پیچیدهبراي برنامه

در تعدادي از بازارهاي پیشرو، ) مگابایت بر ثانیه 1000با سرعت (اینترنت نسل پنجم  فناوريتجاري  آغاز. کاهش یافت

توانند با ایجاد محیط گذاران میبمانند. سیاست تردرآمد حتی از این هم عقبکه کشورهاي کمآورد وجود را به این خطر 

منابع  ترمؤثرمدیریت  آغازهاي فیبر نوري و در عین حال گذاري بخش خصوصی در زیربناي شبکهحمایتی براي سرمایه

د به شدت هزینه ارتقا را تواننیز میها تزیرساخ گذارياشتراك بهبخشند. ب شتاب فناوري يارتقا به ،حساس رادیویی

دهندگان همکاري بین ارائهبه ممکن و تشویق  مواردکاهش دهد. با این حال، بین ترویج رقابت در ارائه پهناي باند در 

اید ببیش از یک شبکه زیرساخت بسیار محدود است، از پشتیبانی  جهتدر آن تقاضا بازار که از  یهایخدمات در بخش

  دقیقی برقرار شود. تعادل

کنند، در محدوده سیگنال استفاده نمی دادهکه از خدمات  از مردمیدرصد  40قریب به اتفاق  چالش دوم این است که اکثر

ه اینترنت کنند و بکنند. بیش از دو سوم افرادي که در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط زندگی میباند زندگی میپهن

دانند اینترنت چیست یا چگونه از آن استفاده کنند که نشان نظرسنجی اظهار داشتند که نمی دسترسی ندارند، در یک

در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط  عاملیک  استطاعت مالی هم )14(مهم است. مسئلهدهد سواد دیجیتالی یک می

درصد کم درآمد  20ماهانه  مددرصد از درآ 80حدود به منزله ن ه پاییردکه در آن هزینه یک گوشی هوشمند است 

نوآوري،  پیها در با کاهش هزینه )16(.سهم زیادي دارنداین گرانی در باال  مالیات و عوارض نسبتاً  )15(.است هاخانوار

افزایش خواهد یافت. با این حال، حتی در میان  احتماالًستفاده از اینترنت او سیاست درست دولت،  فشارهاي رقابتی

گیگابایت در هر ماه است، کسري از آنچه که  0,2تنها  دادهخدمات سرانه کنند، مصرف کسانی که از اینترنت استفاده می

  اجتماعی و اقتصادي آنالین مورد نیاز باشد.پایه  هايفعالیتکند ممکن است براي انجام این گزارش برآورد می

                                                 
1 United Nations Broadband Commission 
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 تباطاتارآب و هوایی افزایش  تأثیراتبالقوه آن بر گرم شدن کره زمین است.  تأثیر ،ارتباطات گسترشِ لش سومِچا

 اًتقریب هاداده، برق مورد نیاز براي پشتیبانی از زیرساخت 2018. در سال در بر داردپیچیده را  هايبستانبدهاي از مجموعه

همراه بود. اما به دلیل اتکا به مهمی محیطی که با پیامدهاي زیست-بود  جهان برق مصرفکل درصد از  1برابر با 

ت اي مرتبط با زیرساخوري انرژي، انتشار گازهاي گلخانهانرژي تجدیدپذیر و افزایش بهرهبا شده پشتیبانی دادهزیرساخت 

و  تواند اثرات آبمی هادادهرساخت ها است. عالوه بر این، دسترسی به زیتر از سایر بخشبه طور نامتناسبی کم هاداده

در طول  ویدیویی هايکه با کاهش عظیم در سفر و افزایش کنفرانس چنانداشته باشد،  نیز توجهیهوایی مثبت قابل

  .این مسئله به نمایش درآمد )5-2بخش تمرکز خاص ( 19-کووید

افی کتوسعه نیازمند شهروندان، بلکه  ر یک ازهنه تنها مستلزم برقراري ارتباط  محوردادهمشارکت کامل در اقتصاد 

فاقد امکانات داخلی هستند تا  ،کشورهاي با درآمد پایین و متوسطبه طور کلی در سطح ملی است.  هادادهزیرساخت 

 )2مکانهم در مراکز داده، ذخیره ()IXPs، 1ینترنتینقطه تبادل اطالعات ااز طریق ( مبادلهخود را  داخلیهاي تولیدشده داده

خارج از  مراکزهمچنان به از این کشورها  یاريدر عوض، بس .را ببینید 4نقشه - کنند )3هاي ابريدر پلتفرمو پردازش (

بدین منظور آنها –ها را به داخل و خارج از کشور منتقل کنند از داده یاديحجم ز خواهندیها مو از آن بودهکشور وابسته 

  .پردازندیباالتر م هايیمتسرعت کمتر و ق حیثاز  ايمالحظهقابل  تاوان

  ستا ش نیافتهتمام نقاط جهان گستر بههنوز  هادادهزیرساخت  .4نقشه 

  
نقطه ، پکت کلیرینگ هوس، گزارش پکت کلیرینگ هوس در خصوص https://www.peeringdb.comدبی، پایگاه داده اتصال داخلی، پرینگمنبع: 

هاي دریایی (پایگاه جئوگرافی، کابلتله ؛/ixp/summaryhttps://www.pch.net، 2020دسامبر  14(پایگاه داده)، قابل دسترس:  ینترنتیتبادل اطالعات ا

  قابل دسترس هستند. .O_4-Map-http://bit.do/WDR2021ها در داده ؛https://www.submarinecablemap.comداده)، 

انجام دهند. این فرآیند با  هادادهکارهاي زیادي براي بهبود دسترسی به زیرساخت به تدریج توانند گذاران میسیاست

مکان هم ادهدگذاري مناسب براي مراکز و سپس ایجاد فضاي سرمایه داخلدر  ینترنتیتبادل اطالعات ااط نقتشویق ایجاد 

                                                 
1 Internet Exchange Points 
2 Colocation Data Centers 
3 Cloud Platforms 

 مکانمراکز داده هم
 ینترنتینقطه تبادل اطالعات ا

 هاي دریایی به خشکیمحل فرود کابل 
 هاي دریاییکابل
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هاي ذخیره کرد و دسترسی به زیرساختکشور  در داخل را پرطرفدار یاینترنت اتمحتویتوان میشود. در این مراکز، آغاز می

اتصال  هاطقی که در آناتوان در سطح منرا می مراکزيتسهیل نمود. چنین  هارمپابري خارج از کشور را از طریق ارائه 

به دلیل استانداردهاي بسیار . به اشتراك گذاشت کافی وجود دارد نظارتی یبین کشورها و هماهنگ یفیبر نوري مناسب

استفاده  شاز گستر ناشی کربن انتشارو همچنین نگرانی در مورد  هادادهباالي قابلیت اطمینان مورد نیاز براي زیرساخت 

بیعی و کننده طهزینه، خنکگذاري بخش خصوصی باید الکتریسیته مطمئن، پاك، کمسرمایهآل ایدهفضاي ، هاداده از

که همواره در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط به آسانی شرایطی - را به همراه داشته باشد ي طبیعیحداقل خطر بالیا

  شود.نمی محقق

  اعتماد کمک کنندفضاي توانند به ایجاد می هادادهمعطوف به قوانین و مقررات 

و هم  1تدابیر حفاظتیتوان از طریق یک چارچوب قانونی و نظارتی قوي که هم را می هاداده داد و ستداعتماد در 

 ازشورها کایجاد چنین چارچوبی به عنوان یک کار در حال پیشرفت در همه . گیرد پشتیبانی کردبرا در بر  2توانمندسازها

  .)4شکل (خورد به چشم میدرآمدي مختلف هاي گروه

 وها کشور، همچنان یک کار در حال پیشرفت در تمام حکمرانی دادهبراي  چارچوب قانونی و نظارتی .4شکل 

  باقی خواهد ماند درآمديمختلف هاي گروه

 
. گزارش انجام شده است ینا يمقررات داده که منحصراً برا یجهان یبر اساس نظرسنج، 2021گزارش توسعه جهانی منبع: گروه 

(https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3866)ها داده ؛http://bit.do/WDR2021-Fig-O_4 هستند.بل دسترس اق 

  دهد.ینشان م يدر هر گروه درآمد یتحت پوشش نظرسنج يکشورها يرا برا یاندر جر یمناسب و اقدامات نظارت ینشکل درصد قوان ینامالحظه: 

 بادلهم، موجب افزایش اعتماد در هادادهاز  سوء استفادهناشی از  هايیا محدود کردن آسیب پیشگیريبا  تدابیر حفاظتی

، امنیت سایبري است. دستیابی به امنیت سایبري دادههاي سیستم درنیاز اساسی براي اعتماد شود. یک پیشمی هاداده

                                                 
1 Safeguards 
2 Enablers 

 چارچوب تجارت الکترونیک

 جریان داده فرامرزي

 حفاظت از 

 هاي غیرشخصیداده

 امنیت سایبري هاي شخصیحفاظت از داده

 امکان دسترسی به

هاي شخصی تحلیل داده 

 تصمیمات کاربران

 امکان دسترسی به
عمومی تحلیل هاي داده 

 تصمیمات کاربران

پردرآمد

 درآمدکم
 درآمد باالتر از متوسط

 درآمد کمتر از متوسط
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فنی براي  يهاسیستم بکارگیريها و پردازشگرها را ملزم به کنندهست که کنترلمناسب مستلزم ایجاد چارچوب قانونی ا

هاي قانونی کوچکی از کشورهاي با درآمد پایین و متوسط، چارچوب بخشتا به امروز، تنها  )17(.کندمی هاداده ایمنی

نیت جامع ام مقرراتکنیا مثال خوبی از در  هادادهاند. قانون جدید حفاظت از مناسبی را براي امنیت سایبري اتخاذ کرده

  سایبري است.

ین بطور مشخص نیز بسیار مهم است. چنین چارچوبی باید به هادادهایجاد یک چارچوب قانونی مناسب براي حفاظت از 

 یعاتالیی که حاوي هیچ گونه اطهاداده( یرشخصیغي هادادهو  کنند)یی که فرد را شناسایی میهادادهي شخصی (هاداده

تدابیر حفاظتی  به دلیل. در میان کشورهاي با درآمد متوسط، موریس شود قائلتمایز  )نیستند اشخاصشناسایی یت قابلبا 

خود را به عنوان یکی از اولین کشورهاي این کشور . در واقع، در خور توجه استي شخصی هادادهپیشرفته براي  نسبتاً

ي هادادهپردازش  در زمینهحفاظت از افراد  در موردشوراي اروپا  108+  نسیونجنوب صحراي آفریقا براي تصویب کنوا

  )18(.کرده استشخصی، متمایز 

 تبادله قبل از انجام هر گون کندایجاب میالمللی حقوق بشر است که بین قوانین مبتنی برشخصی  يهادادهحفاظت از 

به  هاداده موضوع افراد اجباربا  این حفاظت معموالً )19(.شودبه اندازه کافی محافظت  هادادهموضوع  دِافرامنافع از  ،هاداده

دهد شود. اما آیا چنین رضایتی معنادار است؟ شواهد نشان میحاصل می هادادهبراي استفاده از صریح رضایت  نوعیارائه 

، برنامه هستندسایت و وبهر از بازدید  دردر این زمینه رضایت فرد خواستار که  افشاي اطالعاتکه خواندن کامل اسناد 

براي عمل به را  دادهدهندگان خدمات تقویت تعهدات قانونی ارائهلزوم  ،این یافته )20(!انجامدمیطول به روز در سال  76

  .دهدمینشان ، شودمیشان استفاده ای يهادادهمشتریانی که از  منافع تأمینراستاي بهترین شکل ممکن در 

 افیبه اندازه ک از طریق حقوق مالکیت معنويدر اکثر موارد  تواني غیرشخصی، میهادادهبه دلیل ماهیت کمتر حساس 

. با این حال، برقرار کرد هادادهو استفاده مجدد از  هادادهحفاظت از بین را تعادل منافع تا حدي و  نمودمحافظت ها آناز 

 هاي شخصیدادهحقوق مالکیت معنوي براي داراي  ،بررسیمورد درآمد ثر کشورهاي کمدهد که اکاین گزارش نشان می

  نیستند.

ی از ناش ابهاماست. این  اي مبهم شدهي غیرشخصی به طور فزایندههادادهي شخصی و هادادهعالوه بر این، تمایز بین 

ي هادادهاي است که ممکن است هاي پیچیدهمختلف با استفاده از الگوریتم ايدادهترکیب و پردازش گسترده منابع 

  .شناسایی کندهاي اجتماعی خاص را به صورت شخصی یا حداقل گروه هاي همراه)مانند تلفنغیرشخصی (

رزش ا از دستیابی بهاطمینان  جهتنفع هاي ذيدر داخل و بین گروهرا  هادادهاز توانمندسازها دسترسی و استفاده مجدد 

به  هاداده گذارياشتراكبهمقررات براي حمایت از  حجم. ماهیت و کنندتسهیل می هادادهکامل اجتماعی و اقتصادي 

توجهی در سرتاسر جهان براي هاي قابلمتفاوت است. تالش خصوصیهاي دادهو  هاي عمومیداده بینتوجهی طور قابل

 قرراتم، همراه با دولتی) يهاداده دستانهپیشتشویق انتشار ( بازدادهاي هعمومی از طریق سیاست يهادادهافشاي ایمن 

راي ب اگرچهاست.  انجام شده )افشا به براي اجبار به شهروندان قانونی قابل اجرا حقوق اعطايدسترسی به اطالعات (

رکیب تدر  حساس يهادادهبندي طبقه به منظور هماهنگباید توسط یک پروتکل  بازدادههاي واقعی، سیاست اثرگذاري

عدي مجدد ب يهابراي تسهیل استفاده بازهاي قابل خواندن توسط ماشین و مجوز با استانداردهاي فنی سازگار، قالب

  پشتیبانی شود.
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 یی ممکن استهادادهچنین  گذارياشتراكبهکمتري دارند. به مراتب  تأثیر خصوصیهاي دادهها در مورد افشاي دولت

، مانند جمهوري عربی مصر، که در آن ادغام بین دو برنامه به کار گرفته شود به عنوان راه حلی براي تمرکز قدرت بازار

هاي دیگر، تر است. در زمینهبا رقباي کوچک مسافراطالعات راننده و  گذارياشتراكمشروط به  بزرگ تاکسی اینترنتی

هاي مهم سیاست عمومی حیاتی باشند، مانند استفاده از سوابق به چالش نیز ممکن است براي پرداختن خصوصیهاي داده

 يهادادهبا این حال، تا کنون به امکان تشویق تبادل  .19-کوویدکنترل گسترش  به منظورتلفن همراه براي ردیابی تماس 

 شدهن چندانیتوجه  هاداده تراكاشو انواع مختلف  هادادهاز طریق اقداماتی مانند صدور مجوز باز، قابلیت انتقال  خصوصی

وصی ي بخش خصهاداده گذارياشتراكبه اند که قانونی را تصویب کرده -به ویژه فرانسه-برخی کشورها  هر چنداست. 

  )21(.کندحکم میبه نفع عموم 

  کند کمکارزش  خلق بهتواند با اهداف سیاست اقتصادي می هادادههمسوسازي مقررات 

 ،کنند. به عنوان مثال، موتورهاي جستجوایفا می یکار پلتفرم و هاي کسبنقش مهمی در گسترش سریع مدل هاداده

بتوانند ها آنهاي بازاریابی بفروشند تا به شرکتآن را توانند می و کنندآوري میاز سایت را جمعکاربران ي بازدید هاداده

ن اي در کشورهاي با درآمد پاییبه طور فزاینده یکار پلتفرم و هاي کسبمدلاین  .گذاري نمایندهدفتر دقیقرا  هاآگهی

 يو کارها حفظ کسب در یعمل تأثیري ،هاداده يبرا یو نظارت یقانون يهاچارچوب یطراح. اندیافتهاهمیت و متوسط 

ي هاداده اصلیبراي مثال، فراهم کردن دسترسی به منابع  است. يدشوار یاستیس يهاموازنه یازمنددارد و ن محورداده

گذاري رمایههاي سحیاتی باشد، اما ممکن است انگیزه یبازار، ممکن است براي ترویج رقابت میان کسب و کارهاي پلتفرم

حفاظت از  براي شدهمقررات طراحی :مثال دیگرقرار دهد.  تأثیرتحت نیز را  محوردادهو نوآوري در کسب و کارهاي 

رقابتی یک کشور  بر مزیتاساسی  شکلو به  نمودهرا محدود  هادادهالمللی بین ممکن است جریان خصوصیي هاداده

  .بگذارد تأثیر محوردادهدر تجارت رو به رشد خدمات 

ده کند که ارزش ایجاد شنقش مهمی در تضمین این امر ایفا می یسیاست رقابت .انحصاررقابت و سیاست ضد 

شود. ذاشته میبه اشتراك گ کنندگانمصرفتولیدکنندگان و  بین منصفانهبه طور  یپلتفرم و کارکسب هاي توسط مدل

پیوستن  که. چرادهدها را افزایش میارزش شبکه ،هادادهآوري جمع جانبیمقیاس در اثرات هاي ناشی از صرفهوجود 

سلط بازار ت اینبه  پرداختنسریع قدرت بازار شود.  انباشتممکن است منجر به ها به پلتفرم کنندگان بیشترمشارکت

  نیازمند دو استراتژي مکمل است.

-باید به کار گرفته شود وقوعپس از  اقدامدارند، انحصار ظرفیت کافی براي اجراي مقررات ضداول، در کشورهایی که 

 ارهايکهاي ناشی از کسب و ممکن است براي پرداختن به چالشکه  طباقیایجاد انهر گونه در نظر گرفتن البته با 

ممکن  -بازار انرهبراز  یتوسط یک باالگذاري قیمت-باشد. براي مثال، آزمون استاندارد تسلط بازار  مورد نیاز محورداده

چه گراین حال، ا دار نباشد. بادهند، معنیکننده را رایگان ارائه میمصرف خدمات معموالً ها هایی که پلتفرماست در بخش

دار و مکزیک پدی ند مصر، هندکشورهاي با درآمد متوسط، مان یهاي پلتفرمتجارتدر برجسته انحصار چندین مورد ضد

 مسلطهاي شرکت رغم حضور، علیهم یک کشور با درآمد پایین حتی دهد کهنشان می حاضر گزارش اما ،است شده

  .از عهده انجام کامل چنین موارد ضدانحصاري برنیامده استها، آن در بازار مشابه جهانی
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ي ضروري براي هادادهبراي در دسترس قرار دادن  نگرپیش، اقدامات قانونی انحصاريهاي ضددوم، به موازات تالش

تا  سازدرا قادر می کنندگانمصرفاین امر  خاصه آنکهگیرد، بوارد نیز باید مورد توجه جدي قرار هاي رقیب و تازهشرکت

اید مراقب کنند. همیشه ب یکی را انتخابرقیب  دهندگانارائهخود، بین  خصوصیي هادادهکامل  انتقالقابلیت  با توجه به

ب و آوري در کسهاي نوانگیزه دلیلبی و بودهبراي رقابت حیاتی  هادادهبود تا اطمینان حاصل شود که دسترسی به 

  دهد.قرار نمی تأثیرتحت را  محورداده کارهاي

محور به صورت نمایی رشد کرده است و در حال حاضر نیمی از ، تجارت جهانی خدمات داده1990. از سال 5شکل 

  دهدتجارت خدمات را تشکیل می

   
ها در داده ؛http://wits.worldbank.org/WITS، انیجه بانک WITS اساس پایگاه داده، بر2021گروه گزارش توسعه جهانی منبع: 

http://bit.do/WDR2021-Fig-O_5. .قابل دسترس است  

 امر اینه کنند کباز مینیز المللی جدیدي را براي تجارت بین مسیرهاي یپلتفرم کارهايکسب و  .يسیاست تجار

ي هادادهچارچوب نظارتی یک کشور براي حفاظت از  .)5شکل ( پی داردرا در  هادادهتوجهی از مرزي قابلفراهاي جریان

کشورها  شود.بین اعتماد و خلق ارزش می و موجب تعارض بر مشارکت در چنین تجارتی دارد مهمی تأثیر شخصی

متحده،  خی، به ویژه حوزه قضایی فدرال در ایاالتبر اند.مختلفی را براي مقابله با این موضوع اتخاذ کردهي رویکردها

دهند. برخی دیگر، مانند چین، استانداردهاي بخش خصوصی، با دخالت محدود دولت می بر اساسرا  بازدادهاجازه جریان 

ي هاداده پیکمستلزم ذخیره کنند که را اعمال می تريیرانهگسختنیجریه، فدراسیون روسیه و ویتنام، الزامات قانونی 

میان،  . در ایناستالمللی و مجوز دولتی براي بسیاري از مبادالت بین )هادادهسازي بومیشخصی خاص در داخل کشور (

ي هاادهدهستند که انتقال  از جمله اعضاي اتحادیه اروپا و سایر کشورها مانند آرژانتین و آفریقاي جنوبی)کشورهایی (

  روپیشِ  . گزارشاندنمودهتجاري  شریککشور  درها رژیم حفاظت مناسب از دادهبه  را مشروط به بیرون مرزهاشخصی 

هولت س در کنار که به خوبی مشخص شده باشد، شخصی داخلی يهادادهظت از افح اقداماتدهد که ترکیبی از نشان می

 فراهم محوردادهر خدمات المللی دترین محیط را براي تجارت بینبه نظر مطلوب هاداده المللیگردش بیننسبی 

  )22(کند.می

خدمات رایانه، ارتباطات و سایر   خدمات سفر
 ه)نشدبنديسایر موارد (دسته اینترنت (محور راست) ترافیک خدمات حمل و نقل
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ورهاي هاي کشکنند، دولتهاي اقتصادي بیشتري را ایجاد می، فعالیتمحورداده مبادالتاگرچه  .سیاست مالیاتی

ا بدرآمدهاي مالیاتی مربوطه، براي به اشتراك گذاشتن عادالنه این ارزش  سازماندهیدرآمد پایین و متوسط، با  داراي

به  خصطور مشبه  درآمد مالیاتی، مانند مالیات بر ارزش افزوده)هاي غیرمستقیم (. براي مالیاتهستند مشکالتی مواجه

یابد. با این حال، ظرفیت اجرایی براي به دست آوردن این شود اختصاص میکشوري که در آن فروش نهایی انجام می

از دست  ي مالیهادرآمد ،کشورهاي آسیاي شرقی درانجام شده  يهابرآوردبر اساس است.  پاییندرآمد به طور معمول 

 بر مانند مالیاتهاي مستقیم (مالیات در ارتباط با )23(برسد.درصد تولید ناخالص داخلی  1به  2030تواند تا سال می رفته

ازارها بدون که در ب یکارهایکسب و از  اخذشدهمالیاتی توافقی براي تخصیص حقوق مورد المللی ، قوانین بین)هاشرکت

ویژه ي از کشورها به استفاده از مالیات اهچنین اجماعی، تعداد فزایند نبودکنند وجود ندارد. در حضور فیزیکی فعالیت می

  ند.اهجبرانی متوسل شد اقدامخدمات دیجیتال به عنوان یک 

  بخشندبرا بهبود  هاداده ايتوسعه اثرتوانند می حکمرانی مناسبو  نهادها

د و یا اجرا نخواهند ش پیاده مؤثربه طور  احتماالًها و قوانین و مقررات اگر نهادها عملکرد خوبی نداشته باشند، سیاست

مهم را  وظیفهباید چند  داده حکمرانیبراي  مؤثرد کرد. یک چارچوب نهادي ننخواه آزادپتانسیل خود را  هازیرساخت

تی، و انطباق با چنین مقررا تکلیف بهانجام دهد، مانند تنظیم اهداف سیاست، توسعه قوانین و استانداردهاي حمایتی، 

جمهوري نزدیک به دفتر ریاستپیشرو یک سازمان براي مثال، ایجاد  .زیابیري و اراز طریق یادگی حکمرانیبهبود مستمر 

کشور ن ایآمیز دولت الکترونیک ، نقش مهمی در پیشبرد اصالحات موفقیتروگوئهادر  دولت اندازهايفعال در همه چشم

  ست.ا هداشت 2007از سال 

هستند، وجود  داده حکمرانیهایی که به دنبال ایجاد ترتیبات نهادي قوي براي براي دولت یکسانی روشهیچ  با این که

و  ، منابع کافیداراي حکم رسمیبرخوردار هستند. نهادها باید  فراگیريهاي طراحی نهادي از اهمیت ویژگیبرخی ندارد، 

دولت باشند. بازیگران نهادي اصلی در  کلي هماهنگ در اهوظایف خود به شیو مؤثرظرفیت فنی مورد نیاز براي انجام 

همچنین انواع  امنیت سایبري و هايسازمان ،هاداده، مقامات حفاظت از داده حکمرانیي هااین چارچوب اغلب شامل نهاد

دهند به افراد اجازه می پذیرانه کهبا نگاهی مسئولیت داده هایی در حوزهواسطه- 1هاداده متولیانمانند  نهادهاجدیدي از 

ل نهادي . استقالهستند -صرح واگذار کنندمامانی  حقوقبا  یو آن را به متولیان تحصیل هاداده ازتا حقوق قانونی خود را 

در برابر نفوذ سیاسی یا تجاري  داده حکمرانی نهادهايظت از اعملکرد ممکن است در برخی موارد براي حفو استقالل 

، مانع هاي اجراییایجاد شکافبا هاي اقتصاد سیاسی اغلب حیاتی باشد. هنجارهاي رفتاري و فرهنگی و محدودیت نابجا

. مدیریت تغییر، رهبري مشارکتی و فرهنگ شوندمیط هاي اصالحی به ویژه در کشورهاي با درآمد پایین و متوستالش

هاي تها و مسئولینقش مؤثر ایفايسازي و هماهنگی و موانع پیادهبر غلبه براي  نهادهاد به نتوامی انگیزشو  ییاکار

  .کنندکمک خود 

تر و در شکل عام ادهد حکمرانیکنندگان در اکوسیستم همه شرکت گذاري داده توسطاشتراكبهحداکثر رساندن  به براي

یابد . مشروعیت زمانی افزایش میداشته باشد قانونی مشروعیتو  گرفتههمه جامعه را در بر باید  هادادهجامعه، مدیریت در 

                                                 
1 Data Trusts 
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 عاالنف. باشندجدي هاي پاسخگویی و در معرض سیستم کردهي شفاف مدیریت و استفاده اهرا به شیو هادادهها که دولت

ها و کاربران نهایی براي توانند با کمک به دولتمی دادههاي ظهور مانند واسطهنو سازوکارهايو  غیردولتی

اکوسیستم این در را نقش مهمی  ،هاآن ايکنترل بهتر ارزش توسعه جهت هادادهاز مسئوالنه و استفاده  گذارياشتراكبه

نفعان، يکنند. تعامل با ذاستفاده محافظت می ءیا سومناسب نادر برابر خطرات استفاده ها از دادهکه  ضمن این، ایفا کنند

و قرارداد  گسترش دادهاعتماد و مشروعیت را  ،و شفاف همکارانهي اهالمللی، به شیودر سراسر جامعه و در سطح بین

 یبصوتبا  )آنآسهکشورهاي جنوب شرق آسیا ( اتحادیهکند. به عنوان مثال، را تقویت می هادادهاجتماعی حول استفاده از 

تبادل و  هدفاعضا با  يهاداده حکمرانی، به هماهنگی ترتیبات دیجیتال يهاداده حکمرانیي در مورد اهمنطق یچارچوب

  کند.کمک می اطالعات از مشتركاستفاده 

  ملی داده یکپارچه نظامحرکت به سمت یک 

 انهادههاي اقتصادي و ها، قوانین، سیاستزیرساخت اطمینان از کارکردن حصولباعث  ،داده مناسب حکمرانیچارچوب 

 از حقوقو در ضمن هاي هر جامعه همخوانی داشته که با ارزش ايگونهبه ، هادادهاستفاده از  به شده و یکدیگر در کنار

ط ومرب یاقانطب سازوکارهاي. این چارچوب قوانین و نمایدد، کمک میکنظت احف هاآن يهادادهاستفاده از  هنگامافراد 

  کند.می مشخصنفعان توسط همه ذيو را به صورت امن ها دادهمجدد  کاربري، استفاده و گذارياشتراكبهچگونگی به 

 حکمرانیب چارچوبتوان اگر در قالب یک قیاس، کند. کار می حکمرانیبا ساختار  آسانیبه آرمانی  نظام یکپارچه داده ملی

بکه ش«توان به عنوان را میملی  یکپارچه داده نظامدر نظر گرفت،  »ايقوانین جاده« مجريو  کنندهوضعرا به عنوان 

  کند.مقصد را تضمین می یک بهو  از هادادهو عبور امن  نمودهدر نظر گرفت که تمام کاربران را به هم متصل  »هابزرگراه

 ینات. سا هساخته شد هاداده حکمرانیبراي  ینفعو چند ذي فراگیر، هدفمند يرویکرد بر اساس نظام یکپارچه داده ملی

 یدولت ينهادها یندر ب یريگیمو تصم یزيرها را در برنامهحفاظت، تبادل و استفاده از داده ید،به صراحت تول یستمس

ها و داده یاترا در چرخه ح یو بخش خصوص یبخش عموم ی،مختلف از جامعه مدن نفعانيو فعاالنه ذ دهدیشکل م

 یتیرپردازش و مد ید،تول يبرا يبا عملکرد خوب به افراد یستمس یک )24(کند.یادغام م یستمس ینا یحکمران يساختارها

نظارت و  ه،یته يبرا ي؛ و به افرادکنندمیمحافظت  ها در برابر سوء استفادهکه از داده یباال؛ به کسان یفیتبا ک يهاداده

ي هانیاز دارد تا بخش افراديهمچنین به  نظاماین  ز دارد.یاها ندادهمعطوف به و مقررات  هایاستس ها،ياستراتژ ياجرا

هاي خصوصی شرکت شده در تولید يهادادهاز  که بتوانند ي نیاز داردافراد نیز به دولتی و خصوصی را پاسخگو نگه دارند و

از ي دتا افراد زیا دارد یمتقن يادادهه سواد . تمام این موارد نیاز باستفاده نمایند ها در بخش دولتیبراي بهبود سیاست

  برند.ببهره  نظام یکپارچه داده ملی

 هاداده ذاريگاشتراكبهبراي تولید، حفظ و  خوبیهاي باید انگیزه فعاالنمناسب، نهادها و  نظام یکپارچه داده ملییک  در

فی باشد. در کمباید نیز مورد نیاز براي عملکرد خوب سیستم  نهادهايسازي زیرساخت و داشته باشند و بودجه براي پیاده

متکی و انه گیري آگاهو تقاضا براي تصمیم کردهکمک  هادادهبا کیفیت  ۀبه ترویج عرض هادادهنهایت، فرهنگ استفاده از 

  .کند، فعال مینخواهد بودملی پایدار  يهاداده نظامرا که بدون آن  هادادهبه 
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 دادهملی  نظامدر یک  با اطمینان خاطرو بخش خصوصی  مراکز علمیهاي دولتی، جامعه مدنی، انهنگامی که سازم

سیستم این ر چه . در واقع، هیابدگسترش میبر توسعه آن بالقوه  تأثیر بنابراینو  هادادهکنند، استفاده بالقوه از می مشارکت

 کنندهمشارکتباالتر خواهد بود. اگر دو  آن باشند، بازده بالقوهکنندگان بیشتري در آن دخیل باشد و مشارکت ترمنسجم

نند، را مبادله ک هادادهکننده توانند در دو جهت جریان یابند. اگر سه شرکتمی هادادهرا تبادل کنند،  هادادهبه طور ایمن 

مورد استفاده  مجدداً  هادادهز آنجا که جهت جریان یابند. ا دوازدهکننده در توانند در شش جهت و با چهار شرکتمی هاداده

پارچگی سطوح باالتر یکبه سرعت افزایش خواهند یافت.  ارتباطاتشود، این می ها تغییر دادهکاربري آنگیرند و قرار می

با  نسجامیاچنین  از جهاتی دیگر،دارد، اما نیاز  کنندگانمشارکتمشترك بین  حکمرانیبه هماهنگی نزدیک و  انسجام و

 یمنها آزادانه و احاصل شود که داده یناناطم تاشده است  یطراح یستمس یناسازگار است.  هادادهغیرمتمرکز ساختار 

  .مانندنمی یجا باق یکو در  یابندمی یانجر

دف ه فاصله زیادي دارند، اما تعیین این هادادهمناسب یک سیستم  دستیابی به اگرچه بسیاري از کشورها از هدف آرمانی

حرکت  . چگونگیمطرح باشدهاي بعدي در توسعه چنین سیستمی کشورها در مورد گامعنوان راهنمایی براي تواند به می

 بستگی هادادهها و پارامترهاي قرارداد اجتماعی براي به ظرفیت فعلی آنملی  داده نظام یکپارچهکشورها به سمت دیدگاه 

 تکاملیدر عوض، این گزارش یک مدل د. وجود ندار نظام یکپارچه داده ملییک ساخت چگونگی براي  واحديطرح دارد. 

از  احتماالًد، قرار دارن نظاماستقرار این کند. کشورهایی که در مراحل اولیه براي کمک به ارزیابی پیشرفت پیشنهاد می را

هایی با ها و استراتژيسیاست گسترشل برند. این امر شاممیین سود را بیشتر نظام یکپارچه داده ملی هايپایهایجاد 

یج آمار، و تروملی هاي دولتی و اداره و استفاده از سازمان داده، تقویت ظرفیت فنی براي تولید دادهبهتر  حکمرانیهدف 

مند کردن ندازي و نظاماهتوانند بر روي راها می، دولتهابنیاناستقرار . با کارآموزي استاز طریق آموزش و  دادهسواد 

یی ها و استانداردهاکار کنند. این امر نیازمند سیاست هادادهملی  امکنندگان نظمشارکتو بین  دروندر  دادههاي جریان

ها به طوري که دادهتبادل امن  سازيفعالها را براي و زیرساخت، نهادها هاداده پذیريتعاملاست که سازگاري و 

ازي س، هدف بهینههاداده تکامل. در سطوح پیشرفته نمایدحریم خصوصی را کاهش دهد، تضمین  مرتبط با مخاطرات

المللی، جامعه هاي بیندولت، سازمانجمله نفعان مختلف از بین ذي همکاريو  هادادهمشترك  حکمرانیسیستم از طریق 

  مدنی و بخش خصوصی است.

تفاده براي اس داخلیهنجارهاي تفاوت دهنده این نشاناز کشوري به کشور دیگر متفاوت خواهد بود که  نظامساختار این 

دستاوردهاي توسعه  تحققبراي  مشخصیهاي مشترك با این حال، ویژگی .است هادادهایمن گذاري اشتراكمجدد و به

، اختیارات و مناسبعملکرد  داراي دادهیک سیستم مورد نیاز است.  هاداده گذارياشتراكبهاستفاده مجدد و  ناشی از

ها، اساس زیرساخت کند. این سیستم برمی مستقر ها را در یک کشورها در تولید، جریان و استفاده از دادهمسئولیت

نفعان ذي؛ و همه کندمیرا با هم ادغام  هادادهبسیاري از منابع  ؛شد ساخته خواهد نهادهاها، قوانین و مقررات و سیاست

  .)6شکل کند (را به هم متصل می

کنندگان مشارکتو به طور ایمن در میان یافته جریان با کیفیت باال  ییهادادهبسیاري از کشورها، سیستمی که در آن  در

ی و درآمد که از سطوح باالي فقر، شکنندگ. یک کشور کمنیافتنی استیاي دستؤرمختلف مورد استفاده قرار گیرد، یک 

که  نآ، چه برسد به دچار چالش شود نیز هادادهترین اساسی تولیدممکن است حتی براي  ،بردضعیف رنج می حکمرانی
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این  مد نظر داشتن. با این حال، در پیش بگیرد هاداده حکمرانیبراي را نفع ذيبا چندین  شمولیک رویکرد دولتبخواهد 

نوان تواند به عمی چرا کهمهم است، ها دارند داده در موردرا  چالشحتی کشورهایی که بیشترین  ،دیدگاه براي همه کشورها

  .)1کادر ( مورد استفاده قرار بگیرد آنها يهاداده گیري در مورد چگونگی توسعه سیستمیک راهنما در تصمیم

  افتد؟ها میدادهملی جامع چه اتفاقی در یک سیستم  .6شکل 

  
  2021گروه گزارش توسعه جهانی منبع: 

  

که  اهدادهاعتماد براي تولید ارزش از  برمبتنی - اهادهدمشترك از یک قرارداد اجتماعی جدید براي  یحول درک ائتالف

ش ارزسازي با آزاد- نظام یکپارچه داده ملیو ارائه طرح اولیه مناسب براي ساخت یک  -شودمیتوزیع  برابربه طور 

مانی بسیار آر یاهداف -طیف وسیعی از کاربرانتوسط کاربردهاي خالقانه و نوآورانه براي بهبود زندگی از طریق  هاداده

  هستند.
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استفاده از گذاري و اشتراكتوجهی در نحوه تولید، مدیریت، محافظت، بهدستیابی به این اهداف نیازمند تغییرات قابل

بستگی خواهد داشت، اما هزینه شکست  یقابل توجهاهد بود و به تعهد و تالش یجاد این تغییرات دشوار خو. اها استداده

  هاي از دست رفته بسیار مواجه است.بیشتر و فرصت نابرابريجهانی است که با  ،در تغییر
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  هاي کشوري: نمونهنظام یکپارچه داده ملییک  سويبه  .1کادر 

آنچه  از وجوهیکه اند دستور کار قرار داده دراز کشورها اقدامات مهمی را  بسیاري. تمهم در جهت درس هايگام

، ریزي، نظارت و ارزیابی آفریقاي جنوبیبرنامه سازمان گیرد.را در بر میمتصور است  نظام یکپارچه داده ملیکه در یک 

تی نظارت هاي دولعملکرد برنامه ي تولیدشده توسط شهروندانی است که برهادادهست که شامل ا هسیستمی را ایجاد کرد

ال س مصوبها و شهروندان در مدیریت عمومی کنند. در شیلی، مشارکت جامعه مدنی توسط قانون مشارکت انجمنمی

ملی  نظامنفعان متعدد در یک ذي حضورست. ا هآمار یک شوراي جامعه مدنی ایجاد کرد اداره ملیو  شداجباري  2011

. برنامه کندکمک میاز آن  کنندگانمشارکتهمه  منديفرصت دسترسی و بهره ازاطمینان حصول به تداوم آن و به ، داده

ایجاد به  کمکساعته و قابل تنظیم براي  100، شامل ابزار آموزشی شکل گرفت 2019نپال که در سال در  دادهسواد 

کاري هماست. این برنامه در حال حاضر با  هادر میان نپالی هادادهفرهنگ استفاده از  ءارتقاهاي فنی و تالش براي مهارت

هاي دانشگاه بگنجاند و یک دوره د تا ابزارهاي سواد اطالعاتی را در برنامهشومیاجرا  دانشکده مدیریت دانشگاه کاتماندو 

  و هزاران دانشجو رایگان خواهد بود. مؤسساتایجاد کند که براي سایر  محورداده

ان ي شخصی شهروندهادادهبراي مدیریت ایمن را  داده ملی نظامدر استونی، دولت  .تحقق یافته کامالً یايؤریک 

براي باز متنحل یک راه 1رود-ایکسست. ا هایجاد کرد حاضر کسب و کارهايهاي دولتی و استفاده توسط سازمان جهت

کرده را فراهم خصوصی و عمومی داده هاي گذاري خودکار اطالعات پایگاهاشتراكبهاست که امکان  2هادادهالیه تبادل 

حل فنی یک راهاین روش  کند.میتضمین  بین طرفین تبادل اطالعاترا و قابلیت همکاري  امانتداريمحرمانه بودن، و 

مندرج در قانون  »بارفقط یک«اصل ( حکمرانیحل را با یک راه ها)ي از پروتکلاهفنی و مجموعساختار  سازيفعالبا (

این سیستم،  بر اساس .کندترکیب می کند)می داده تقاضاياز تکرار  پرهیزبخش دولتی را ملزم به  اداراتملی که 

ار سپس به طور خودکاین اطالعات اطالعات بدهند.  کسب و کارهاي حاضربار باید به ادارات دولتی و شهروندان تنها یک

دهند زیرا شفافیت را نیز افزایش می رود-ایکسهاي رمزنگاري شود. پروتکلمنتقل می کنندهمشارکتي هابه دیگر نهاد

خود را  يهادادهبینش دقیقی نسبت به این که چه کسی به افراد کنند و هاي واردشده به سیستم را ثبت میها مدخلآن

  .دهند، میگذاردبه اشتراك می و براي چه هدفی

و تقویت می شکل داده ،و ارزش برابرياعتماد،  تأمینبا را  هاداده در موردارداد اجتماعی استونی قر رود-طرح ایکس

هد. سادگی درا ترویج می برابري و دسترسی همگانی به آن ملی فراگیريشود. ایجاد اعتماد می . شفافیت آن باعثنماید

بستگی دارد.  »آنالوگ« يهامؤلفهدیجیتال به برخی از  دادهاین سیستم کارکرد درست کند. می ایجاد ارزشو جامعیت آن 

 بانیمشود. مدیریت تغییر در کل سیستم، از ها تقویت میبین دولت و بخش خصوصی و بین اجزاي زیرساخت همکاري

 فرهنگ اعتمادبه عالوه . یابدگسترش میگرفته تا طراحی، جذب و نگهداري آن  و قرارداد اجتماعی)قانون ملی (آن در 

  شود.تشویق مینیز  هاداده گذارياشتراكبهو 

   

                                                 
1 X- Road 
2 Data exchange layer 



32 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

32 

 

  هایادداشت

1 Amnesty International (2019); Zuboff (2019). 
2 Scheer and Cohen (2020). 
3  Scheer and Cohen (2020). 
4  World Bank (2017). 
5  FMWR (2018). 
6 World Bank, Statistical Performance Indicators (database), 

http://documents.worldbank.org/curated/en/815721616086786412/Measuring-the-Statistical-Performance 
-of-Countries-An-Overview-of-Updates-to-the-World-Bank-Statistical-Capacity-Index.  
7 Brynjolfsson, Hitt, and Kim (2011). 

  رجوع کنید به:، یهاي دیگر در مورد یادگیري ماشینبراي بحث گسترده در مورد این مشکل و بسیاري از نگرانی 8 
O’Neil (2017) 

  رجوع کنید به:در ادبیات آماري،  اشتباه یاشتباه خروج يوروداز  به عنوان یک مرجع پایه 9 
Parzen (1964) 
10 Aiken et al. (2020). 
11 Burke and Lobell (2017); Osgood-Zimmerman et al. (2018). 

موزشی در هاي آدر مطالعه استفاده از بودجه توانمیهاي عمومی را ها براي بهبود پاسخگویی براي هزینهاز چگونگی استفاده از دادهتوضیحی ابتدایی  12 

  در مقاله زیر مالحظه نمود: اوگاندا
Reinikka and Svensson (2001) 

   ،)2020اکتبر  31از  دسترسقابل قابلیت اتصال (: 3المللی مخابرات، هدف باند براي توسعه پایدار، اتحادیه بینکمیسیون پهن 13 
https://broadbandcommission.org/Pages/targets/Target-3.aspx. 
14  Chen (2021). 

کشور داراي درآمد پایین و متوسط  22آفریقا در مخابراتی  اتشده توسط تحقیقآوريهاي جمعداده  2017-18دسترسی  پیمایش اساس برتجزیه و تحلیل 

  .در آفریقا، آسیا و آمریکاي التین
15  GSMA (2019). 

 »سیمیب يهاشبکه یرسا یا» همراه يهاتلفن« یسلول يهاشبکه يها براتلفن« در حوزه یسازمان تجارت جهان یارزش یفاز وظا یبانک جهان یلتحل 16 

  ).851712هماهنگ  یستم(کد س
17  ITU et al. (2018). 
18  COE (2018). 

 يحقوق فرد یانبا ب» قانون یتحاکم«استقرار  باها پادمان ینبر چارچوب حقوق بشر است. ا یمبتن المللیینب ینبر اساس قوان یشخص يهاپادمان داده 19 

و  1970 يهاآنالوگ در دهه يهاداده ینهدر زم یشترگرفتند. آنها ب يجا المللیندوم در حقوق ب یو پس از جنگ جهان شدندآغاز  گريدر عصر روشن

 یشخص يهااز افراد در رابطه با پردازش خودکار داده یتحما ياروپا برا يشورا 1981 یونمنصفانه اطالعات، کنوانس هايیوهبا قانون ش 1980

 يارسازمان توسعه و همک هايلاصالح شدند. دستورالعم ياقتصاد يمنتشره توسط سازمان توسعه و همکار هايدستورالعمل ین) و اول108 یون(کنوانس

شدند و به تکامل خود ادامه  یروزرسانبه یجیتالد يمحتوا ینهدر زم 1995وب در سال  یشبکه جهان ياندازپس از راه 108 یونو کنوانس ياقتصاد

  .دهندیم
20  Madrigal (2012). 
21  OECD (2019). 
22  Ferracane and van der Marel (2021). 
23 Al-Rikabi and Loeprick (forthcoming). 

که  پیوندندیم یستمیکنندگان مختلف به س. در عوض، شرکتیستن یداده مل یگاهپا یکها در ادغام همه داده یبه معن نظام یکپارچه داده ملی یک 24 

 کنندگانمشارکتاز  يامعنا که مجموعه یناست به ا یمل يآمار یستمس یکبه  یهشب یناستفاده است. ا در حال و یاندر جر یمنها به طور ادر آن داده

داده از  یجامع مل یستمس یکدامنه  ی،آمار مل یستم. اما برخالف سکنندمیمحافظت، پردازش و منتشر  آوري،جمعرا  یرسم يبه طور مشترك آمارها

  آنها است. يهاو نقش کنندگانمدیریت مشارکت يهدفمند برا یکردرو یکمستلزم  یستمس ینا رود؛یفراتر م یرسم يآمارها

                                                 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان33

33 

 

 براي بخش خصوصی  یبه عنوان منبع هاداده

  هاي اصلی پیام

گذاشته شده توسط اشتراكهاي بهدادههاي اقتصادي و از فعالیتهاي حاصل دادهکسب و کارها ارزش زیادي از  )1

 توانندروند، میبه کار می محوردادهگیري در تصمیم نهادهها که به عنوان کنند. این دادهها کسب میدولت

وري، رقابت در نهایت بهره و را کاهش دهند مبادلههاي و هزینه شدهنوآوري در محصوالت و خدمات محرك 

 ند.و رشد را افزایش ده یصادرات

 شکل تغییربه  در بازارها چندپارگیبا کاهش  هاي تجاري ممکن استها در فرآیند تولید بنگاهاستفاده از داده )2

ها تجارت کنند و به خدمات توانند از طریق پلتفرمکه میهاي محروم (گروهافراد فقیر و  نفعبازي به زمین 

ها ، زیرساختپایههاي مهارت مواردي کهدر  هااز داده استفاده هر چندکمک کند.  رایگان دسترسی داشته باشند)

 .هاي داخلی را تشدید کندتواند نابرابريمی ،نیستند فراهمو امور مالی به طور گسترده در کشور 

شورهایی ، کتغییر دهدکشورهاي فقیر  به ضرربازي را  زمینتواند استفاده از داده توسط کسب و کارها نیز می )3

 هايصرفهجهانی تا حدودي به دلیل بزرگ رقابت با بازیگران  درها ممکن است آن لیداخهاي که شرکت

 با مشکل مواجه شوند.مورد استفاده مقیاس و دامنه داده 

اما  ،کندفراهم میهاي توسعه هاي بسیاري را براي حل چالشفرصت ،گرچه استفاده از داده در فرآیند تولیدا )4

ی که این استفاده براي تمرکز قدرت اقتصادي، الگوهاي نابرابري و حفاظت از هایگذاران باید به ریسکسیاست

  .نمایند، توجه آوردبه وجود میحقوق افراد 

  محورداده و کارکسب هاي هاي توسعه از طریق مدلارزش و حل چالش خلق

 زانیم ؟باردمی یدارد. باران ک یبستگ یقبه اطالعات دق یغذا به دسترس تأمینو  يهزاران سال است که کشاورز

 حضورکدام محصوالت بیشترین درآمد را در بازار خواهند داشت؟ خریداران احتمالی کجا چقدر خواهد بود؟  تمحصوال

آوري و مورد کشاورزي جمع محورداده و کارکسب هاي سابقه از طریق مدلبی نرخیاین اطالعات با  دارند؟ امروزه

اي، ارهاطالعاتی دسترسی داشته باشند که از تصاویر ماهو پلتفرمتوانند به یک ند. در هند کشاورزان میگیراستفاده قرار می

محصول از راه دور و تخمین محصول پیش از برداشت استفاده  سالمتبراي تشخیص  و یادگیري ماشین هوش مصنوعی

شان به اشتراك بگذارند تا سودآوري بالقوه خود را ن مالی مؤسساتتوانند چنین اطالعاتی را با کند. سپس کشاورزان میمی

محصول را کنونی هاي ، قیمتمحوردادههاي گرفتن وام افزایش دهند. سایر پلتفرمبراي را خود دهند و در نتیجه شانس 

  دهند.میرا به هم ارتباط خریداران  وکنند و فروشندگان می ارائه

و سفر  هاکیلومترهاي پزشکی تخصصی بدون دور افتاده در سراسر جهان، دریافت مراقبت افراد ساکن در مناطقبراي 

توانند ها میاز راه دور و متخصصان آن درمانیهاي است. امروزه، کلینیک غیر ممکن بوده تقریباً به مناطق شهري رفتن 

که به تحلیل چنین  هوش مصنوعیند و کنآوري میهاي سالمت بیماران را جمعبا استفاده از سنسورهایی که داده

  تشخیص دهند.بیماري آنها را و  مشاوره دادهبیماران از راه دور به د نکنهایی کمک میداده
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ها را براي ایجاد کاالها و خدمات جدید و بهتر دهد که دادهرا می يو کارکسب هاي ، نوید مدلیی از این دستهانوآوري

ی خصوصشده با هدف) آوري(جمعهاي کنند. هم دادههاي توسعه در این فرآیند کمک میشچال رفعبرند و به به کار می

ها براي ایجاد ارزش در فرآیند تولید مورد اي توسط شرکتعمومی به طور فزایندهشده با هدف) آوري(جمعهاي و هم داده

شوند هاي اقتصادي تولید میصول جانبی فعالیتها به طور مداوم به عنوان محگیرند. در عین حال، دادهاستفاده قرار می

ن آوري، ذخیره و پردازش ایکند. با افزایش ظرفیت جمعها را هدایت میکنند که اقتصاد دادهدیجیتالی ایجاد می اثراتو 

هاي اخیر به صورت ها در سالارزش از این داده استحصالها براي که توانایی آن کنندمالحظه میها، کسب و کارها داده

  یافته است. نمایی افزایش

 یريگبه منظور مقابله با همه محورداده يهاحلجهت اتخاذ راه یبخش خصوص يبرا يفور ییتقاضاها 19-یدکوو بحران

ر گ یکی از معدود برندگان دبزر فناوريهاي شرکت است. نموده یجادا بازیابی يبرا يورو بهره یريپذانعطاف یشو افزا

گشت با بازکنند. کاالها و خدمات بیشتري را به صورت آنالین خریداري می ،کنندگانزیرا مصرف ،اندبحران بودهاین طول 

 که را محوردادههاي فناوريبه سمت حرکت واقعیت جدید به احتمال زیاد روند این کسب و کارها،  تدریجی رونق به

  .تسریع خواهد کرد، کندهاي ارزش را فراهم میامکان اتوماسیون و قابلیت ردیابی در زنجیره

تمرکز قدرت اقتصادي، نابرابري بیشتر،  در زمینه مخاطراتیاین روندها  فزاینده، سرعت به رغم همه نویدهابا این حال، 

  .داردهمراه  هم بهو حفاظت از حقوق افراد 

رسی با توجه به دست -، کارآفرینان و جویندگان کارکنندگانمصرفاز جمله - محوردادهراد از اقتصاد مندي افمیزان بهره

- گذاران، سیاسترو پیشِ مسیرمتفاوت خواهد بود. در ترسیم  فناوريها و ، مهارتمیزان تحصیالتمالی،  منابعها به آن

اده از به طوري که استف ،ها هشیار باشندت به این ریسکباید نسب -کشور خود محوردادهدر تمام مراحل توسعه اقتصاد 

  کمک کند. فراگیرها به منافع مشترك داده توسط شرکت

  هاها در فرآیند تولید شرکتنقش داده

توان به یشده، مها و انواع داده در نظر گرفتهفناوريها، صنایع، هاي شرکتنقش داده در فرآیند تولید را بسته به ویژگی

ها در فرآیند تولید وجود ندارد. نقش دادهباره اجماعی درمورد یا  غالبهاي مختلفی تصور کرد. هنوز هیچ نظریه روش

- کنندیها را خالصه مارزش توسط شرکت یجادها در امختلف درك نقش داده يهاراه آیند،یکه در ادامه م ییهامقوله

  .یعنوان خروج به یا یعنوان محصول جانب به ي،وربهره دهندهیشافزاعنوان  به ید،عامل تول یکبه عنوان 

ها در نظر آن و کارکسب براي  محوري نهادهها، داده به عنوان براي برخی از شرکت .ها به عنوان عامل تولیدداده

ها به عنوان یک عامل تولید ضروري است. در این زمینه، داده هاآن شرکتشود که براي تحقق اهداف اصلی گرفته می

به عنوان  )1(وري است.و بهره ستاندهکننده اصلی شوند که تعیینشناخته می -به موازات نیروي کار، سرمایه و زمین-

  اند.هغات ساخته شدبراي تبلی خود کاربران هايهاي اجتماعی حول کسب درآمد از دادههاي رسانهمثال، بسیاري از پلتفرم

ید تولوري کل عوامل به عنوان محرك بهرهها داده. همچنین ممکن است وريکننده بهرهها به عنوان تقویتداده

استفاده کارآمدتر از عوامل تولید است که اغلب ناشی از  دهندهنشان تولیدوري کل عوامل بهره سازي شود. افزایشمفهوم

هاي کنند تا با بهبود فرآیندهاي مختلف استفاده میفناوري درکنار هاکسب و کارها از داده. استتصور م فناوريتغییر 
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 محورادهدمحصوالت جدید، یا اتخاذ تصمیمات  ایجادو مشتریان خود،  ارباب رجوعخود، یادگیري بیشتر درباره  و کارکسب 

عوامل اصلی تولید منجر به عملکرد با کارآمدتر کردن ها به فرآیند تولید، در این زمینه، افزودن داده )2(شوند. مولدتر بهتر

درصد رشد  0,7با  هادادهکالناستفاده از  ،متحده در بخش بهداشت و درمان ایاالت ايشود. براساس مطالعهبهتر می

در سهامی عام بزرگ شرکت  179اند که در میان ادهمطالعات دیگر نشان د )3(.بوده استوري در سال همراه بهره

  )4(.است وري شدهدرصدي بهره 6تا  5، منجر به افزایش محورگیري دادهتصمیم انتخابمتحده، ایاالت

انبی به عنوان محصول ج ریزي نشدهبرنامهها اغلب به صورت . دادهها به عنوان محصول جانبی فرآیند تولیدداده

یک محصول جانبی استفاده از تلفن هستند.  ،. به عنوان مثال، سوابق جزئیات تماسآیندمی پدیدهاي اقتصادي فعالیت

کنندگان، محصول فرعی تجارت الکترونیک آنالین است. خرید مصرفجستجو و شده در الگوهاي هاي مشاهدهداده

را  هاي اصلیتوانند در تولید محصوالت یا خدمات جدید، چه توسط شرکتی که دادههاي ایجاد شده به این روش میداده

اري، مورد تج تحت قرارداديشوند، ها به اشتراك گذاشته میها با آنهاي دیگري که دادهکند و یا توسط شرکتتولید می

ت ایجادشده به عنوان محصول جانبی معامال هايهاي تجارت الکترونیک از دادهاستفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، پلتفرم

امله هاي معهاي کارت اعتباري گاهی اوقات دادهکنند؛ شرکتبراي بهبود ارائه محصول خود استفاده می خود،در پلتفرم 

سابقه جزئیات هاي جدید از فروشند؛ و شرکتمی محلگردشگري در آن  مرتبط باهاي به شرکترا یک مکان خاص 

  )5(کنند.داف تجاري، از جمله تجزیه و تحلیل و تبلیغات استفاده میبراي اهتماس 

شامل  ايداده يهاواسطهاولیه فرآیند تولید هستند.  ستانده ،هاها، دادهبراي برخی از شرکت .ستاندهها به عنوان داده

قابل ذکر  يهااز جمله نمونه یتاپابلکیا،داده مانند د يمانند گالوپ؛ و گردآور هاینظرسنج ؛یلسنمانند ن يبندخدمات رتبه

گذاري مورد استفاده و یا توسط دولت در سیاست دتولیهاي دیگر در فرآیندهاي ها سپس توسط شرکتاین داده )6(هستند.

  گیرند.قرار می

، نندکایفا مید نقش ها در فرآیند تولیکه داده مسیريها در ایجاد ارزش براي اقتصاد نقش دارند، اما در تمام موارد، داده

  متفاوت است.زمینه  مبتنی بر

  مسیرهاي توسعه

عه را بر توس تحولی آثاروري، محرك بهره خواه به عنوان وبه عنوان عامل تولید خواه ستفاده از داده در فرآیند تولید ادر 

  خالصه کرد:مسیر چهار  درتوان می

 صیارائه تشخ يبرا محورداده گیريیمشامل استفاده از تصم مسیر ینا. بهبود کیفیت محصوالت و خدمات موجود. 1

  کنندگان است.به مصرف تریمحصول شخص یهجستجو و توصبهتر  یجبهتر، نتا اعتبارسنجیسالمت، بهتر 

ها را قیمت و در پی آنهاي تحویل توانند هزینهها میها و تحلیل. دادهکاهش هزینه در تحویل محصوالت و خدمات. 2

د هزینه ارائه توانبهتر می اعتبارسنجی. به عنوان مثال، )باشند رقابتیکافی به اندازه  آنکه بازارها مشروط بردهند ( کاهش

 ررسیبهاي کشاورزي مبتنی بر حسگر که ها و پلتفرمها شود. دستگاهوام را کاهش دهد و منجر به کاهش نرخ بهره وام

یب و بدین ترت دادهبه کشاورزان اطالع میزان استفاده الزم از کود را توانند ، میدهندانجام میخاك را و تجزیه و تحلیل 

  .بکاهند هاضایعات و هزینه از میزان
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محصوالت مالی جدید، قراردادهاي هوشمند  ایجاد مثل هایینمونه. محصوالت و خدمات جدید ایجادنوآوري بیشتر در . 3

هاي آنالین یا ترجمه، و کاالهاي هایی مانند نقشهبر برنامهمتکی  ید، محصوالت جدتأمینو خدمات ردیابی زنجیره 

  هستند. ، از جمله این موارداساس تجزیه و تحلیل روند خرید مصرفی جدید بر

نند و هاي بازار کمک کتوانند به حل شکستمی یهاي پلتفرمشرکت تر.پایین مبادلهگري موثرتر و هزینه واسطه. 4

 تا حدي با کاهشامر ها متصل هستند کاهش دهند. این هایی که به آن پلتفرمرا براي شرکت مبادلههاي ورود و هزینه

نه تنها  1شدهتوزیع کل دفتر هايفناوريافتد. ها اتفاق میعدم تقارن اطالعات و در نتیجه افزایش اعتماد به آن شرکت

گري بهتر دهند. واسطهاز طریق معامالت امن افزایش میبلکه اعتماد را  ،هاي معامله را کاهش دهندتوانند هزینهمی

زي هایی مانند کشاورها را کاهش دهد، به خصوص در بخشتواند ساختار بازار سنتی را مختل کند و قدرت بازار واسطهمی

  اند.که به طور سنتی نقش اصلی را در زنجیره ارزش ایفا کرده

تواند ها میشوند. اول، تحلیل دادهبر توسعه توسط دو اثر کلیدي هدایت میها داده تأثیربراي افزایش  مسیراین چهار 

ت توانند به تسهیل معامالها مید. دوم، دادهنسازرا ممکن می يبهتر محورگیري دادهکه تصمیم نمایان کندالگوهایی را 

ه کنند. به این ترتیب، استفادقاضا میها را تکنندگان کاال و خدمات با کسانی که آنعرضه تطابقکمک کنند، از جمله با 

  .)7ل شک(و رفاه کمک کند  اشتغالوري، رشد، هاي بازار، با اثرات مثبت بر بهرهتواند به غلبه بر شکستها میاز داده

  ها در فرآیند تولید: مسیرهاي توسعهنقش داده .7شکل 

  
  2021منبع: گروه گزارش توسعه جهانی 

   

                                                 
1 Distributed Ledger Technologies (DLTs) 
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  کنند گري پشتیبانی میو واسطه محورگیري دادههایی که از تصمیمروش ها وفناوري. 2کادر 

  یادگیري ماشین شامل: هوش مصنوعی، محورتحلیل داده پشتیبان فناوري

زه) (غیر مکانی یديهاي خود را با تالش ند تا دادهنها کمک کد به شرکتنتوانو یادگیري ماشین میهوش مصنوعی 

کند و اي است که محیط خود را درك میتوسعه و استفاده از هر وسیله ،هوش مصنوعیتجزیه و تحلیل کنند.  يکمتر

مله از جرساند (شده را به حداکثر میدهد که شانس موفقیت آن براي رسیدن به یک هدف تعریفاقداماتی را انجام می

کی از ها است. یادگیري ماشین یفناورياز  گروهیبلکه  ؛نیستتنها  فناوري. این یک یادگیري و تطبیق با محیط خود)

هاي دقیق و با هوش مصنوعی، براي یادگیري و تولید دیدگاه زیربنايهاي است. الگوریتم هوش مصنوعیکاربردهاي 

که  دکننبینی می، مطالعات پیشمورد استفادهاساس الگوهاي  کنند. برها تکیه میزیادي از داده حجم ارزش، بر ورود

را تا سال  هوش مصنوعی فناورياقتصادي هستند، حداقل یک نوع  تولیددرصد از  70هایی که مسئول حدود شرکت

  1خواهند کرد. اختیار 2030

هاي مختلف و توزیع ها در فرمتها گاهی اوقات نیازمند پردازش دادهدادهکالنمحور و تحلیل تحلیلی داده هايبرنامه

گرفته زیستی یا محاسبات تواند شامل رایانش ابري، محاسبات الهاممیامر هاي مختلف هستند. این ها در مکانآن

به ظرفیت نیاز  ها براي اصالح اشتباهاتآنپاکسازي و  داده هاي بزرگپایگاهذخیره براي ها همچنین کوانتومی باشد. آن

  . دارند

ستگاهآوري میها جمعها و اقدامات را از تحلیلادهکه د هاییفناوري ستگاه يهاکند: د شمند و د شده هو صل  هاي مت

  ءاز طریق اینترنت اشیا

 هاي هوشمند براي بهبود عملیاتکنند. دستگاهها را تولید میها شامل حسگرها و مانیتورهایی هستند که دادهدستگاه

اي فزاینده ها به طورکنند. دستگاههاي تولید شده توسط ماشین تکیه می، بر دادههوش مصنوعیخود، اغلب با استفاده از 

رطوبت زمین، آب و هوا و کیفیت هوا، مربوط به  يهادهد تا دادهها اجازه میشوند، که به آنمتصل می ءاینترنت اشیابه 

هاي را از و به دیگر دستگاه ینهاي تأمرهمعیارهاي سالمت افراد، عملکرد دارایی شرکت، و حرکت کاالها از طریق زنجی

هاي داده نمایی افزایشها، آماده از دستگاهحاصل  یهاي ماشینو داده اینترنت اشیادریافت و ارسال کنند.  اینترنت اشیا

 )درانخوقلیه مانند وسایل نتوسعه در کشاورزي، بهداشت، تولید و حمل و نقل ( قابلیتتولید شده توسط کسب و کارها، با 

د که تا سال شوبینی میدر حال حاضر از تعداد کاربران اینترنت فراتر رفته و پیش ءاینترنت اشیاهاي هستند. دستگاه

  برسد.  واحدمیلیارد  25به نسل پنجم  اینترنت، با معرفی 2025

  چین از جمله بالك، شدهدفترکل توزیع فناوريکند: ها ایجاد میداده ثبتکه شفافیت و اعتماد را در  فناوري

یک  هاي)یا دستگاه(نقاط اتصال ها در سراسر شده است که در آن داده داده توزیع یک پایگاه ،شدهدفترکل توزیع فناوري

شده است که به موجب  دفترکل توزیع فناورينوعی از  ،چینشوند. بالكگذاشته و هماهنگ می اشتراك شبکه ثبت، به

دون بهاي اطالعاتی را به دفترکل توان الیهاند که در آن میبه هم متصل شده ايگونهبه  یی کههاكولآن اطالعات در ب

ها را دارایی، را ثبت هاچین تراکنششوند. بالكمی تجمیع، نموداضافه هاي قبلی (به شیوه فقط الحاق) قابلیت تغییر داده

کند. می نتقلمکننده مرکزي و دائمی بدون نیاز به یک نهاد هماهنگ ییدبین دو طرف به روشی قابل تأ اعتبار را، یا دنبال

 فرد باعث ایجاد اعتماد فناوريها را ببیند، این تواند تمام تراکنشمی حاضر استچین از آنجا که هر کسی که در بالك

، نیمند، ردیابی زنجیره تأمها، قراردادهاي هوشپرداخت پذیريامکانشود و کاربردهاي متعددي دارد، از جمله می فردبه 

 .اینترنت اشیاها در و حل مسائل امنیتی و حفاظت از داده

                                                 
1 MGI (2018). 



38 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

38 

 

  کنندها در خلق ارزش کمک میی که به آنهایفناوريو  محوردادهکسب و کارهاي 

فاده سازي فرآیندها مورد استگیري و بهینهتصمیم بهبودهاي جدید، توانند براي کشف دیدگاهمحور می هاي دادهتحلیل

راي ب نهادهتوانند به عنوان شوند، میحجم، سرعت، و تنوع مشخص می سه مشخصهها با قرار گیرند. هنگامی که داده

 هاي جدیدي هستندفناوريها و هایی به طور معمول نیازمند روش. چنین تحلیلبه کار گرفته شوندها دادهکالنتحلیل 

که از  پردازدیم يو کار کسب يهاتوسعه مدل تأثیر بهفصل  ینا .)2کادر (گیري پیشرفته را ممکن سازند تا تصمیم

 فناوري يهاخواه شرکت کنند،یارزش خود استفاده م یاصل يهاعنوان محركمحور بهداده یلتحل یا فناوري

  ور).محداده ياهفناوري یرندگان(پذ یسنت ینانها و کارآفرشرکت یامحور) باشند داده فناوري يهاحلدهندگان راه(ارائه

هاي مدل ی ازمختلف به تنهایی یا به صورت ترکیبی استفاده کنند. یک محورداده هايفناوريها ممکن است از شرکت

 است يمحورداده یاست، کسب و کارهاي پلتفرمپدیدار شده  محورهاي دادهفناوريکه با استفاده از  و کارکسب  اصلی

اربري کمتمایز هاي بین گروه گريهها، براي واسطو دیگر تحلیل هوش مصنوعی/یادگیري ماشیندر کنار که از داده، 

هاي هو کاهش هزین ها با غلبه بر عدم تقارن اطالعاتد. این کسب و کارنکنبراي مطابقت عرضه با تقاضا استفاده می

  کنند.ها تولید میبران و رفتار آنهاي بیشتري را در مورد کارجستجو، مبادالت بازار را تسهیل کرده و داده

از  التزنجیره غ. به عنوان مثال، پلتفرم قرار دهند استفاده را مورد دیگر هايفناوريبرخی نیز ممکن است ترکیبی از 

تفاده اسبین خریدران و فروشندگان محصوالت کشاورزي معامالت امن  گريبراي واسطه شدهدفتر کل توزیع فناوري

ن در آ کند.می مانند وزن کاال استفاده یرهاییمتغ یقدق یريگاندازه يبرا یااش ینترنتا يهاکه از دستگاه یدر حال ،کندمی

از  شدهيآورجمع يهاآورند، دادهیبه دست م یغاتاز درآمد خود را از تبل یکه بخش قابل توجه یدسته از مشاغل پلتفرم

با  يکشورها يها براآن یتاهم یلبه دل یپلتفرم يهاشود. مدلیاستفاده م یغاتدادن اطالعات به تبل يپلتفرم برا یقطر

  مطرح شده هستند. ياقتصاد یاستاز مسائل س یاريفصل و بس ینا لیدرآمد کم و متوسط، از مباحث اص

بستگی س آنها قرار دارد، أدر ر، که پوشش شبکه اصلیهاي زیرساخت وجودمحور به داده هايفناورياستفاده از  میزان

ها بکهبین تعداد افرادي که به شاست که افراد بیشتر، به خصوص در کشورهایی  نمودنآنالین  ،دیگر. همچنین چالش دارد

وجود  ،استطاعت مالی. این شکاف تابعی از وجود دارد قابل توجهی شکاف دسترسی دارند و کسانی که آنالین هستند

ه شوند و استفاده از دادهاي بیشتري آنالین میهمانطور که افراد و دستگاه. ي دیجیتال استهاو مهارت داخلیمحتواي 

ا ایجاب رطیف کافی براي استفاده از تلفن همراه  تأمیناین شود، ظرفیت شبکه مورد نیاز رشد خواهد کرد، و کامل می

راي ب اینترنت نسل چهارم فناوري. اگرچه غالب است فناوريدرآمد که تلفن همراه به خصوص در کشورهاي کم- کندمی

مانند  ،یاز دارندنخیر پایین أو تباال  پایاییکافی است، اما براي کاربردهایی که به  ءاینترنت اشیابسیاري از کاربردهاي 

 فناوريدهاي ارتباط براي کاربر پایایینیاز است.  اینترنت نسل پنجم، به خودرانهاي انرژي هوشمند و وسایل نقلیه شبکه

اي هسازي و تحلیل داده. ذخیرهمهم است نیز نگه داردها را از داده مداومیو  سابقه پایاکه باید  شدهتوزیع کل دفتر

سازي یرهزیرساخت ذخبه محاسبات ابري ( یپلتفرم کسب و کارهاي و مدل اینترنت اشیاهاي تولیدشده از طریق دستگاه

  ها در داخل یا خارج از کشور بستگی دارد.ها از طریق اینترنت به مراکز دادهانتقال دادهو توانایی  و پردازش از راه دور)

هاي بنیادي دیگر، از جمله اي از سیستمبه مجموعهبراي ایجاد ارزش  فناوري يزیرساخت داده، اکثر کاربردها عالوه بر

به طور  8ل شک. دارندنیاز  تگاه تبلیغاتیدسهاي لجستیک، زیرساخت حمل و نقل و و شبکه پایاهاي پرداخت سیستم
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به عنوان محصول فرعی چگونه  و گیرندیمقرار استفاده مورد  نهادهبه عنوان  هها چگوندادهکه دهد نشان می خالصه

ي اقتصادي هااز طریق فعالیت یجادشدهاهاي دهد که چگونه دادهنشان می شکل. این شوندمیتولید هاي اقتصادي فعالیت

  گیرند.بهاي جدید مورد استفاده قرار فعالیت اقتصادي یا فعالیتهمان براي  نهادهتوانند به عنوان می

  هاي اقتصاديها در فعالیتنقش داده .8شکل 

  
  2021منبع: گروه گزارش توسعه جهانی 

  در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط یهاي پلتفرمتمرکز بر شرکت

را  مبادله هاي، هزینهبوده محور فعلیهاي دادهترین مدلکنندهترین و دگرگونفراگیر، یکی از یکسب و کارهاي پلتفرم

گسترده هاي نوپا گرفته تا کسب و کارهایی که در مقیاس از شرکت )7(ند.کنمی کمهاي بازار را کاهش داده و شکست

ط در سراسر کشورهاي با درآمد پایین و متوس دهند کهرا شکل میهاي داخلی و خارجی کنند، ترکیبی از شرکتیفعالیت م

ها در آفریقا قرار دارد در اقتصادهاي که مقر آن دیجیتال پلتفرم 300بیش از  ،2020سال  ازدر حال گسترش هستند. 

ه بدست یافته  داخلیهاي پلتفرم معطوف بهکه در آسیا اي لعهمطا 8ند.اهبزرگ کشورهاي جنوب صحراي آفریقا فعال بود

شناسایی کرد، که  2016در سال  يمیلیون دالر 800را با سرمایه بازار حداقل  عمدهمحلی  پلتفرم 62، بودبزرگ مقیاس 

  )9(بودند. ها در چین واقع شدهنیمی از آن
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پردازند، مشهود می یافتهتوسعههاي و هم پلتفرم هاي نوپاشرکتبه بررسی هم هاي جدید در تحقیقات اخیر که تنوع پلتفرم

چهار بخش  در یشرکت پلتفرم 959حداقل  )10(،تمام مناطقاز  کشور با درآمد پایین و متوسط 17 اي شاملدر نمونهاست. 

بار  شامل حمل و نقلوري اقتصادي مهم هستند: تجارت الکترونیک، حمل و نقل و لجستیک (که براي مشاغل یا بهره

 بانمونه، بنگالدش، برزیل، اندونزي، کنیا و نیجریه این در  )11(.اندداشته حضور فیزیکیتوریسم،  ، کشاورزي وو مسافر)

  .الف) پنل، 9شکل هستند ( یهاي پلتفرمباالیی از شرکت راي تعداد نسبتاًدا کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه

درصد در پنج سال گذشته  55-وارد اخیر هستند هاي تازه، شرکتیهاي پلتفرمدر میان کشورهاي نمونه، بیشتر شرکت

به تمایل مهمچنین ها ند. شرکتاهشد تأسیسسال پیش  10ها بیش از درصد از شرکت 11تنها  )12(اند.شده تأسیس

 10 درصد) 47ها (نیمی از آن تقریباًکارمند یا کمتر دارند، و  50 هااز شرکت درصد 80بیش از - هستند مقیاس-کوچک

که به عنوان داشتن حضور (اند باقی مانده، فعال تأسیسها از زمان . اغلب شرکت)ب پنل، 9شکل کارمند یا کمتر دارند (

 حاضر در مناطق مختلف فعالهاي شرکتاز درصد  80بیش از متوسط به طور ؛ شود)روز تعریف میآنالین و به فعال 

  )13(رسند.به نظر می یرفعالغهاي آن نیمی از شرکت تقریباً است:  مورد استثنایک  سیاه. آفریقاي هستند

  اما معموالً کوچک هستند پرتعداددرآمد کم ياز کشورها یدر برخ یپلتفرم يهاشرکت. 9شکل 

  
ـــاس اطالعات پایگاه داده کرانچNyman and Stinshoff (forthcoming)منبع:   پایگاه داده  ؛https://www.crunchbase.comبیس، ، بر اس

   ؛https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment :بانک جهانیتوسعه دیجیتال 

کشورهاي نمونه دارد و باالترین سهم را در از درصد  82را در  یهاي پلتفرمشرکتاز ترین سهم تجارت الکترونیک باال

 بخشبه خود اختصاص داده است.  در اروپا و آسیاي میانه سهم راجنوب آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا و کمترین 

کشورهاي جنوب صحراي آفریقا دارد.  ها در سراسر مناطق، به استثنايشرکترا در میان ترین سهم کشاورزي کوچک

  است. اهمیت تجارت الکترونیک در اقتصاد داده در ترافیک وب نیز منعکس شده

هاي خارجی شرکتاما در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط در حال افزایش هستند،  داخلی محورهاي دادهاگرچه شرکت

آور ها همچنین یاددارد. حضور آن تأکیدیت جهانی اقتصاد داده محور بر ماهاین در این کشورها دارند و توجهی حضور قابل

تا است (اه آغاز ردرآمد نسبت به اقتصادهاي با درآمد باال در هنوز هم در کشورهاي کم یاین نکته است که اقتصاد پلتفرم

 سایتوب 25. از مالی) عمنابهاي دیجیتال و عدم دسترسی به حدودي به دلیل مسائل مربوط به اعتماد، فقدان مهارت
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 تعداد کارکنان
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هاي خارجی درصد متعلق به شرکت 59 به طور میانگین کشور با درآمد پایین و متوسط نمونه، 17ترافیک در  حیثبرتر از 

هایی از کشورهاي با اگرچه حضور شرکت .)10شکل متفاوت است ( ي مختلفاین رقم در کشورها هر چند- )14(هستند

هاي درصد از شرکت 15تنها اما عکس آن صادق نیست.  ،شایع است امري درآمد باال در کشورهاي با درآمد پایین

ه و ها به خاورمیانکنند، و اکثریت آنها در جنوب صحراي آفریقا است خارج از منطقه فعالیت میدیجیتالی که مقر آن

  )15(اند.یافته ترششمال آفریقا گس

به سهم شرکت خارجی با توجه داراي شعبه مرکزي هاي شرکت مقایسه باهاي داخلی در اهمیت شرکت .10شکل 

  در کشورهاي مختلف هاي برترسایتوباز 

  
ــورها (در آوریل 2020)،  ــایت برتر اینترنت، به تفکیک کش ــا، 500 س ــایت اینترنتی آلکس ــعه جهان 2021، بر پایه اطالعات س منبع: گروه گزارش توس

https://www.alexa.com/topsites/countries 

برتر در هر کشور بر اساس  یتساوب 25 یندر ب یبا دفاتر داخل یسهرا در مقا یارجخ يشعبه مرکز يدارا يهاشرکت هايیتساشکل درصد وب یناتوجه: 

  .است سایتوب 425. حجم کل نمونه يامنطقه یا ی، نه دفتر داخلشودیمشناخته  یجهان يبه عنوان دفتر مرکز ي. شعبه مرکزدهدینشان م آنها یکتراف

  

و  ینآنال يجستجو يبرا یژهها، به ودرآمد و شهروندان آنکم يکشورها یجیتالد یستمبا اکوس یشروپ یجهان يهاپلتفرم

سایت وب 10در میان  بوكفیسو  که متعلق به گوگل است)گوگل، یوتیوب ( دارند. یاديز هرابط ی،اجتماع يهارسانه

ها همچنین داراي این پلتفرم. )الف پنل، 11شکل درآمد پایین و متوسط قرار دارند (کشور داراي  77از کشور  62پربازدید 

  .)ب پنل، 11شکل شده در سایت به ازاي هر کاربر در سطح جهان هستند (باالترین میانگین زمان روزانه صرف

  

   

 هاي برتر، درصدسایتسهم از وب

 هاي داخلیشرکت هاي خارجیشرکت
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 یشتريان بو زم کنندمی یدبازد یشترب یوتیوب، گوگل و بوكفیساز  هایتساوب یرکاربران نسبت به سا. 11شکل 

  گذرانندمیها را در آن

  
منبع: گروه گزارش توسعه جهان 2021، بر پایه اطالعات سایت اینترنتی آلکسا، 500 سایت برتر اینترنتی، به تفکیک کشورها (در آوریل 2020)، 

https://www.alexa.com/topsites/countries. 

  است. کشور) 127سایت برتر در وب 10سایت (وب 1270مالحظه: نمونه شامل 

  توجهیور قابله طتواند بمی یکنند، چنین محبوبیتها براي جلب توجه بینندگان رقابت میآنالین که شرکت در بازارهاي

و  کنندگان محصوالت دیگر مهم است)عرضهکه به نوبه خود براي ( دادهافزایش را در تبلیغات  هاپلتفرمقدرت بازار این 

 کاربر به طور یلیاردم یکگوگل با عنوان  يابتکار بعدشده در مورد کاربران را افزایش دهد. آوريجمع هايداده میزان

کاربردي با  ايبرنامه بوكفیس هدف قرار داده است. درآمدکم يکشورها يمشخص توسعه محصوالت و خدمات را برا

 ی) از نظر زمانبوكفیسپ (متعلق به آواتس. کرده استاندازي درآمد راهدر کشورهاي کم هاداده ارائه رایگانهدف 

 یها، پویایی در بازارهاي خارجبه دلیل ماهیت جهانی این شرکت )16(هان است.در سطح ج یلموبا یکیشناپل ینترپرمصرف

ی گذارد، براي کشورهاي با درآمد پایین و متوسط پیامدهایمی تأثیرهاي بزرگ هاي این پلتفرمها و سیاستکه بر استراتژي

  خواهد داشت.

جریان د از درص چهلیی بیش از آمریکاچند شرکت است. شش شرکت  رويمتمرکز عمدتاً نیز  یاینترنت يهاترافیک داده

 هفدهدر  ترافیک)بر اساس سایت برتر (وب 25. در میان )الف پنل، 12شکل کنند (اینترنت جهان را تولید می ياداده

گوگل، مایکروسافت، (درصد متعلق به پنج شرکت است  60است، حدود  داده شده نشان 10که در شکل  مورد بررسیکشور 

یی مهم آمریکاهاي مادر غیرقرار دارد. شرکت آمریکامتحده  در ایاالتها دفتر مرکزي آنکه  ، ورایزن و آمازون)بوكفیس

به  -دارد)الیت فعکه تا حد زیادي در نیجریه ( ژومیا، و چین)( باباعلی، در آفریقاي جنوبی) دفتر مرکزيعبارتند از: ناسپرز (

  .مراجعه کنید ب پنل ،12کل ش

  

  

   

 درآمد متوسطداراي  درآمدپر درآمدکم

صد
در

 

 10در زمره  یوتیوبگوگل و  بوك،یسکه ف ییسهم کشورهاالف. 

 ورکش يشده قرار دارند، بر اساس گروه درآمد یدبرتر بازد یتساوب

): یجهان یانگین(م یتساشده در وبزمان روزانه صرفب. 

 یتساوب 10 یربا سا یسهدر مقا یوتیوبگوگل و  بوك،یسف

 یدپربازد

 شده روزانه توسط هر کاربر (دقیقه)میانگین زمان صرف
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متحده متمرکز  یاالتچند شرکت مستقر در ا رويبا درآمد کم و متوسط  يدر کشورها ینترنتا یکتراف. 13شکل 

  است

  

  هاي اقتصاديفعالیت ها به عنوان نهادهداده

  هاتوسط شرکت هاآوري دادهو جمع »پاي دیجیتالرد «

یک تماس تلفنی برقرار کند، یک متن ارسال  گذارد، خواهاثري بر جاي میدهد هر کاري که کاربر دیجیتال انجام می

یا یک معامله دیجیتال انجام دهد. رد پاي بگذارد و  یهاي اجتماعی پستکند، یک جستجوي آنالین انجام دهد، در رسانه

هاي ردیابی در اینترنت یا دیگر رسانه دیجیتال قابلو ارتباطات ها اي از فعالیت، مجموعهو کارکسب دیجیتال یک فرد یا 

حاوي ند تواننیز می -ءاینترنت اشیا داراي هايبه ویژه دستگاه-ها شده از طریق دستگاهآوريهاي جمعدیجیتال است. داده

هاي خروجی و کارایی، ظرفیت مازاد و از داده اطالعاتین ها، چنی. براي شرکتباشندها در مورد افراد و شرکت اطالعاتی

تریک بهداشتی و بیوم هايدادهشامل  معموالً  این اطالعاتافراد،  در خصوصآیند. به دست میموارد دیگر  وکیفیت دارایی 

  هستند.

انتخاب کند، مانند را عات اطال ريگذابه اشتراكگزینه که کاربر  شکل بگیرد مؤثرتواند به طور میزمانی پاي دیجیتال  رد

 مکن استرد پاي دیجیتال منام براي خدمات. ثبت دراطالعات  انهداوطلبارائه هاي اجتماعی یا در رسانهگذاري پست

 ،دیگر مانند آدرس پروتکل اینترنت هايها به عنوان محصول جانبی فعالیتزمانی که داده ود؛ نظیرایجاد ش ناخواسته

هاي و هم داده آگاهانههاي هم داده ها معموالًشرکت. نندمامیاینترنت باقی  در فضاي تاریخچه جستجو، یا کلیک

  شوند.آوري میجمع جزءجزءو  به کراتکنند. اغلب، این اطالعات آوري میرا جمع آگاهانهغیر

اطالعات  یه، بر پاNyman and Stinshoff (forthcoming)منبع: 

 لیکشورها (در آور یکبه تفک ینترنت،برتر ا یتسا 500آلکسا،  ینترنتیا یتسا

2020،( 
  https://www.alexa.com/topsites/countries 

شده در هاي مادر لیستسازمانسایت برتر متعلق به وب 25 سهم پنل نکته: این

شان می شتر)( 1دهد. رتبه ترافیک از کم نمونه را ن حداقل ( 20تا زیاد  ترافیک بی

کشــور با درآمد پایین و  17ســایت از وب 425اســت. کل نمونه شــامل  ترافیک)

 شود. تعریف میسهم اکثریت  دارا بودنمتوسط است. مالکیت به عنوان 

 

 ها قابل دسترس در ، داده2019 ینسندومنبع: 

http://bit.do/WDR2021-Fig-3_6_a. 

شبکه  هايیامو پ یتبازار، امن یل،فا يگذاراشتراكبه به »یرسا«مالحظه: 

 اشاره دارد. یو صوت يابر یانجر ینو همچن يمجاز یخصوص

 سایت برتروب 25شرکت مادر پربازدید از میان  10ب.  (درصد از کل) 2018ها، الف. سهم از ترافیک اینترنت جهان به تفکیک شرکت
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تماعی ها و وضعیت اجمانند نگرشهاي افراد (گیها را قادر به استنتاج ویژشرکت ،یادگیري ماشینداده و الگوریتم کالن

کند. در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط، رد می )آوازهمانند عملکرد، ظرفیت، و و سایر کسب و کارها ( اقتصادي) -

هایی کیشنپلیااست. با این حال،  بینی رفتار بازپرداخت شناخته شدهها در پیشبه خاطر توانایی آنبیشتر پاي دیجیتال 

توسعه ابزارهاي تحلیلی کسب و کارها، و براي محصوالت جدید و بهبود ارائه خدمات در سراسر اقتصاد، هم براي ایجاد 

روشی -تواند براي فروش خدمات تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرد کننده که میهاي مصرفتر، ایجاد پروفایلاز همه مهم

سترش گ -دهدکنند یارانه میامروزه استفاده می کنندگانمصرفکه  »رایگان«ت که در نهایت به بسیاري از محصوال

ت. این اس مطرح شده هااپلیکیشنها و هایی در مورد این روشاند و نگرانیها شناسایی شده. تعدادي از ریسکاندیافته

  گیرند.در این فصل مورد بحث قرار می موارد بعداً

 رو به رشد اطالعات و رفتار کاربر بوده به سرعتشده از طریق استفاده از تلفن همراه یکی از منابع  آوريهاي جمعداده

هاي خاصی در هر تماس و شده توسط اپراتورهاي شبکه تلفن همراه حاوي دادهنگهداريسوابق جزئیات تماس است. 

تلفن همراه مربوطه هستند.  دکل، و تماسزمان  ، تاریخ ومخاطبگیرنده و از جمله شماره تلفن تماسشده، انجام پیام

توانند براي شناسایی رفتار، الگوهاي اما می ،شوندآوري میحساب جمعصدور صورتبا هدف این اطالعات در درجه اول 

ت مربوط د اطالعانتوانهمچنین میاپراتورهاي شبکه تلفن همراه هاي اجتماعی کاربران استفاده شوند. و شبکه جابجایی

  )17(.کند یگیريپرا  تلفنبا استفاده از  یپول هايتراکنشبه استفاده از خدمات ارزش افزوده، خدمات اینترنتی و 

عالوه بر این،  -هاي اجتماعیهاي تجارت الکترونیک، جستجوي آنالین و رسانهاز جمله شرکت-محور هاي دادهشرکت

باطات یا ارت هاتراکنشو میزان  تواترتوانند با توجه به زمان، کنند که میهایی در مورد الگوهاي رفتاري تولید میداده

ر دسترس دبینی وضعیت اقتصادي کمک کنند به پیش توانندکه می هاییمتغیر برخی ازشناسایی شوند.  شدهانجام

، اساوآيدوز، وینعامل (، سیستم، تبلت، موبایل)رایانه، از جمله نوع دستگاه کاربرانشان (قرار دارند یهاي پلتفرمشرکت

 اساويآ رسد. براي مثال، داشتن یک دستگاه، و کانالی که یک کاربر از طریق آن به صفحه اصلی شرکت میاندروید)

اي در آلمان نشان داد که مطالعه )18(.دارد متحده باالترین چارك توزیع درآمد در ایاالتاي منطقی با حضور در رابطه

ار کننده خودکنترلی مشتري و رفتبینیشد، پیشروز که خریدها در یک سایت تجارت الکترونیک انجام می موقعی از

 6 وافرادي که خریدهایشان را بین ظهر توسط شده بدهی محصوالت خریداري احتمال عدم پرداختبود.  وي بازپرداخت

 .دادندمیصبح انجام  ساعت شششب و را بین نیمه خود که خریدهايبود دادند، نصف کسانی بعد از ظهر انجام می

ود بمشتریانی نصف  تقریباً  ،سایت مقایسه قیمت آمده بودندمشتریانی که از یک وبتوسط احتمال عدم پرداخت بدهی 

 1یجانیهخرید  تحقیقات مربوط بهبا  که این شدندجستجو به سمت سایت هدایت میکه از طریق تبلیغات موتورهاي 

  )19(.مطابقت دارد

 رايبقابل استناد تنها شوند که ایجاد می فرآیندهاییکنند که در نتیجه آوري میهایی را جمعها دادهدر نهایت، شرکت

ند شامل توانشوند و میها تولید میها یا دستگاهها اغلب توسط ماشینخاص نیستند. این داده و کار کسبیک فرد یا 

گزارش  اي باشند. اینهاي ترافیک، آب و هوا و شرایط آب و هوایی و کاربرد شبکه در مورد صنایع محاسباتی یا شبکهداده

  کند.اي اهداف توسعه برجسته میبررا ها دادهاز استفاده از این نوع هاي زیادي نمونه

                                                 
1 Impulse Shopping 
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  عمومی باز توسط کسب و کارها هاياستفاده از داده

ها شوند، به ویژه در جایی که این دادهتوسط کسب و کارها براي اهداف تجاري استفاده میهمچنین هاي عمومی داده

تفاده از . اسآیدمیوجود به هایی استفاده خصوصی از چنین داده باغیرشخصی هستند و در جایی که سرریزهاي مثبتی 

ت، اگرچه رایج اسپیشرفته داده ملی  هاينظامهاي خصوصی در اقتصادهاي پیشرفته با عمومی باز توسط شرکت هايداده

  وجود دارد. هایی نمونهدرآمد و نوظهور نیز اقتصادهاي کم در

  استفاده در فرآیند تولید مورد هايداده اياثرات مثبت توسعه

، معرفی به همراه دارد هافرآیند تولید شرکت در دادهاز استفاده که را  ايتوسعهمثبت بالقوه هایی از اثرات نمونه ،این بخش

هاي یسکربه . سپس هاي خصوصی)تولیدشده توسط شرکت يهادادهاز  ناشیمسیر توسعه  ینسوم در راستاي(کند می

. این شودداشته باشند، پرداخته مینظر مد ها را گذاران باید آنها که سیاستها توسط شرکتاستفاده از دادهناشی از 

ها ممکن است . اگرچه بسیاري از این مثالکمک کندتولید فعلی  اتمرز امکاناحتمالی  تبیین آیندهبه شده تا  ارائهها مثال

  آرزوي آن را داشته باشند. توانندمیو چه کشورهایی  استپذیر امکان موارديچه توانند نشان دهند که باشند، اما می استثنا

هاي کسب و مدل .بازار چندپارگیبا کاهش  ماندهي عقبهاها براي مناطق و جمعیتفرصت افزایش

هاي کوچک و هاي جدیدي را براي شرکتهاي ورود به بازار را کاهش دهند و فرصتتوانند هزینهمی محوردادهکار 

توانند دسترسی خود به بازارها را از طریق تر میجمعیتها در مناطق کمشرکت )20(.فراهم کنند درآمدخانوارهاي کم

ت هاي تجار، و از طریق خدمات لجستیک پلتفرمدهدمیپیوند هم  بهرا  محور، که فروشندگان و خریدارانهاي دادهپلتفرم

هاي کنند، گسترش دهند. هزینهفراهم میرا  دوردستمحصوالت به بازار از مناطق  رساندن تدارکاتالکترونیک، که 

تجارت الکترونیک جهانی، در مقایسه با فروشندگان  هايپلتفرمبراي فروشندگان آنالین فعال در  مربوط به مسافت

توجهی مزایاي قابلهاي تجارت الکترونیک توانند از پلتفرمکشورهاي با درآمد پایین می )21(تر است.درصد کم 65ین، آفال

کنندگان مصرف يکه برا ايصادرکننده يکشورها يها براپلتفرمناشی از استفاده از  ینهاثرات کاهش هزبه دست آورند: 

  )22(.هاي فساد)با شاخص هشد گیرياندازه( است یشترکمتر قابل اعتماد هستند ب یاناشناخته 

 ساالنه یکتجارت الکترون هايتراکنشحجم که  ین) چدرآمد کم(و معموالً  مناطق روستایی در 1تائوبائو هايهکدهدر د

 ییروستا يمشغول هستند، خانوارها یکیدرصد از خانوارها در تجارت الکترون 10و حداقل  رودمیفراتر  یوان یلیونم 10از 

این  )23(دارند. نیرینسبت به سا ي، درآمد و رشد درآمد به مراتب باالترکنندمیپلتفرم تائوبائو معامله  يکه کاالها را بر رو

شروع موجود تازه مانده هستند، اما شواهد در مناطق عقب محورداده و کارکسب هاي ها حاکی از مزایاي بزرگ مدلداده

 ناطقمتصادفی اخیر در چین که  آزمایشکننده نیستند. براي مثال، یک دلگرم نیز هانشانهو همه به گسترش کرده 

در  درآمد براي تولیدکنندگان و کارگران روستایی افزایشاز اندك  يروستایی را به تجارت الکترونیک متصل کرد، شواهد

شود، ناچیز براي دیگر روستاهاي چین میو دستاوردهاي  تائوبائو. درك این که چه عواملی منجر به موفقیت بر داشت

  است. آتیبخش مهمی از دستور کار تحقیقات 

                                                 
1 Taobao 

 (م)توسعه یافته و دفتر مرکزي آن در هانگژو است.  2003بابا در سال یک فروشگاه آنالین است که در چین و توسط شرکت علی
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توانند کاالهاي خود را از راه دور بازاریابی کنند، بلکه کارآفرینان نه تنها می .یهاي جدید صادراتایجاد فرصت

هایی را براي تازه، فرصتمحورکنند. رونق خدمات دادهدر حال حاضر از مرزها عبور می محورداده حسوسخدمات نام

در دسترسی به  معمولکه به طور را کند و ممکن است رشد اقتصادي کشورهایی واردان در تجارت جهانی ایجاد می

 رخناند، تقویت کند. براي مثال، افزایش صادرات خدمات هند با افزایش درآمد سرانه و کاهش مانده بازارهاي جهانی عقب

براي  یژهوبهغل، شموجب ایجاد صنعت خدمات دیجیتال هند نیز  )24(.بوده استروستایی همراه  فقر شهري و يسرشمار

هاي نابرابري کاهشتواند به است که می شدهتر، میلیون نفر یا کم 1تر با جمعیت حدود زنان و در شهرهاي کوچک

  )25(اقتصادي و اجتماعی کمک کند.

از طریق میلیارد دالر  23خدماتی به ارزش تقریبی  با صادراتنفع مهم در این زمینه فیلیپین یکی دیگر از کشورهاي ذي

معادل نیمی از صادرات کاال و بیش از دو برابر کل صادرات کشاورزي این کشور  ،. این میزاناست اطالعات فناوري

و  شغلیبر خدمات  متمرکزي به بخش خدمات دیجیتال پویا ،است درآمدکم يکشور که در آفریقا، سنگال )26(است.

کند. جزیره موریس افتخار می بازارهاي منطقه بهخود افزاري هاي نرمکارهاي کاربردي و راهبرنامهروانه کردن همچنین 

حور خود با مبه اقتصاد خدمات، محورصادرات و کارکسب دیجیتال صنعت خدمات با رشد سریع در شرق ماداگاسکار) (

 اهمیت، 19-شیوع کوویدبا توجه به فروپاشی گردشگري ناشی از  )27(است. دهتنوع بخشیمحوریت بخش گردشگري 

دهند که تجارت خدمات، به ویژه خدمات تجاري است. مطالعات نشان می خود را نشان داده گسترش خدمات دیجیتال

  )28(انی مستعد فروپاشی ناگهانی نیست.ارت جههاي تج، به اندازه دیگر شکلاطالعات فناوريمبتنی بر 

 يکشور عضو سازمان همکار 10در تر، با درآمد پایین یکشورهایاندك در میان شواهد با وجود  .وري و رشدارتقا بهره

کل  يوربهره یانگین) میفروشو تجارت خرده هایها، تاکسها، رستوراندر چهار صنعت (هتل و )29(و توسعه ياقتصاد

 افزایش اند،اشتهد 2017تا  2011 يهاسال ینب یینسبتاً باال ینکه توسعه پلتفرم آنال ییدر کشورها یهکار و سرما یروين

 14وري نیروي کار را در رشد بهره از درصد 18هاي فروش الکترونیکی، افزایش فعالیت )30(.دهدرا نشان می یشتريب

شکاف دهد که نیز نشان میشواهدي از اروپا  )31(است. به خود اختصاص داده 2010تا  2003کشور اروپایی از سال 

  )32(.ت، کمتر اسکنندهایی که بیشتر از فروش آنالین استفاده میهاي بزرگ و کوچک در بخشوري بین شرکتبهره

شواهد تجربی در مورد  )33(نوآوري را متحول کند. بنیانها به قلب فرایند رشد، با آوردن دادهتواند یادگیري ماشین می

 هااز دادهبیشتري استفاده که  یهایدهد شرکتنشان می 2010و  2005هاي بین سال آمریکاکارخانه تولیدي  هزارهجده

بر  )34(هستند.دتر مولتوجهی به طور قابل محورگیري دادهبلکه به دلیل تصمیم فناوري استفاده ازنه تنها به دلیل  ،کنندمی

اقتصادي بیشتري در حدود  ستانده در سطح جهانیتواند می هوش مصنوعی، 2018شده در سال ي انجامسازاساس مدل

 به همراه داشته باشد و )مبادله هاياثرات رقابت و هزینهبا کسر ( 2030و  2018هاي بین سالرا هزار میلیارد دالر  13

  )35(دهد. افزایش درصد در سال 1,2تا حدود را تولید ناخالص داخلی جهانی 

کشورهاي با درآمد پایین  مربوط بهشواهد  مجموعهقرار نخواهند گرفت، و  تأثیر تحت یکسانالبته، همه کشورها به طور 

ها، وري از طریق دادهمحور و افزایش بهرهداده و کارکسب هاي تمرکز بر مدل گزارشدر این . گسترش یابدو متوسط باید 

 اي ازدهد. این عدم تعادل خود نشانهبا درآمد باالتر نشان می یکشورهایمربوط به عات موردي در مطالرا  یعدم تعادل

  ها است.مزایاي ناشی از دادهنامتوازن توزیع 
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به همراه هاي پول الکترونیکی، پلتفرم .یسنت یانمتصد يبازار یتو برهم زدن موقع یدجد يبازارها یجادا

اند. براي به چالش کشیدهرا ها دهندگان خدمات در انتقال وجوه به و از حسابدیگر ارائههاي سنتی و ، بانکعوامل دیگر

 9,5به  ،میلیون حساب بانکی دارد 8,4کشوري که تنها ، در سه سال اول فعالیت در کنیا 1پزا-ام تعداد مشتریان مثال،

حمل و نقل را با دارندگان  يهاشرکتکه  3روبم و 2یوشیپمانند  یکیمبادالت حمل و نقل الکترون )36(رسید. موردمیلیون 

خود  یجیتالیتا مبادالت د اندکردهرا وادار  5الاچديو  4شنکرمانند  یجهان یکلجست دهندگانارائه دهند،یم یوندمحموله پ

معرض شد، در حال حاضر در ها محافظت میاز آنمجوز ثابت  سقفکه با  تلفنیدهندگان تاکسی ارائه را توسعه دهند.

راي مثال، در د. بنخشبجمعیت را بهبود باز  یهایبخش جابجایید نتوانکه می قرار دارندهاي سفري اپلیکیشنرقابت با 

 )37(است. درصد) 5/0 - 5/2مکزیک ( رانیبیشتر از صنعت تاکسی درصد) 5( 6اوبردر مکزیکوسیتی، نسبت رانندگان زن 

 به فعلیت درآوردنوارد دیجیتال با هاي تازهنشان داد که شرکت 2017در سال کشور  شصتشرکت در  دوهزارمطالعه 

در واقع، این مطالعه نشان داد که  )38(دهند.تقاضاي پنهان و گرفتن سهم بازار از متصدیان، اندازه صنعت را افزایش می

 دارايیان یابد، و متصدکاهش می وارد دیجیتالهاي تازهشرکتبا رقابت  پیتوجهی در به طور قابل سنتی سود متصدیان

 گیرند. این اثرات باید به مزایاي رفاهی براي کاربران از طریق محصوالت مقرونقرار می یرتأث بیشتر تحت ،ترین رشدکم

 ،شوندیدرآمد احساس مهاي کمتر و نوآوري بیشتر تبدیل شوند، اگرچه این مزایا با احتمال کمتري توسط گروهصرفه به

  .حاضر نیستند هکنندعرضهیا  هکنندها در این بازارها به عنوان مصرفزیرا آن

ریق پیوسته از خدمات است که از طهماي بهیک اکوسیستم مجموعه .داخلیهاي کارآفرینی حمایت از اکوسیستم

جام ا خرید کنند، رزرو هتل انسازد تکاربران را قادر می بوكفیسیکپارچه به آن دسترسی داریم. براي مثال، واحد  رویداد

هاي ا شرکتباین کارها را همه کاربران -، اخبار را بخوانند، و با یک دکتر صحبت کنند به مخاطبین پیام بفرستنددهند، 

پس اغلب از طریق محصوالت مکمل و  محورهاي موفق داده. شرکتدهندمیانجام  مختلف اما از طریق یک رابط واحد

هاي ، متشکل از شرکتداخلیهاي اکوسیستم این قبیلشوند. میکسب و کار هاي جدید اد مدل، باعث ایجاز فروش

هاي جهانی پیشرو براي یابند. بنابراین، پلتفرممی پرورشپیشرو  یتیچندملهاي همزي و وابسته، اغلب حول پلتفرم

  هستند. حائز اهمیتها بسیار هاي دیجیتال کشورها و شهروندان آناکوسیستم

این امکان را فراهم  ترپایین درآمد با اقتصادهاي براي شوند،می ساخته تربزرگ هايشرکت حول که هاییاکوسیستم

اي از خدمات یان مجموعهم در را داده هاآن که دلیل این به مخصوصاً  کنند، ایجاد را دیجیتال هايقابلیت تا کنندمی

اپل به کاربران اپل این  7. به عنوان مثال، پلتفرم هلثکیتدهند افزایش را هاداده مجموعه دامنه و مقیاس تا گنجانندمی

هاي هوشمند به اشتراك هاي کاربردي روي گوشیهاي سالمت و فعالیت خود را در تمام برنامهدهد تا دادهامکان را می

اي بهداشتی و تناسب اندام اجازه همراقبتهاي برنامهدهندگان ها، و توسعهبه محققان، بیمارستان ترکیببگذارند. این 

                                                 
1 M-Pesa 
2 uShip 
3 Mober 
4 Schenker 
5 DHL 
6 Uber 
7 Healthkit 
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مراقبت از بیمار، بازاریابی، و توسعه محصول دسترسی داشته باشند.  از براي اطالع يهاي ارزشمنددهد تا به دادهمی

  ها بستگی دارد.ها و سیستمبه فراهم کردن دسترسی به داده ،قويتوسعه یک اکوسیستم 

  محورداده و کارکسب هاي از مدل برآمده مرتبطِ هايِفرصت

که به طور مستقیم به چهار کانال مورد بحث حاصل شوند محور داده و کارکسب هاي توانند از مدلسه فرصت مرتبط می

توانند یها ممدل ینکه ا دهندبه خوبی نشان می، اما نمایان شدن هستنددر حال  یشواهد به تازگقبلی متصل نیستند. 

  مهم باشند. درآمدکم يکشورها يبرا

ناپذیر جدایی به بخش 1قیمت صفربا رایگان یا به ظاهر خدمات  .کنندگانبه مصرف رایگانبه ظاهر ارائه خدمات 

جستجو،  يرسانی رایگان، ارتباطات ویدیویی، ابزارهاي ارتباط اجتماعی، موتورهاپیام خدماتاند. از زندگی ما تبدیل شده

هاي پرداخت و ترجمه، در حال حاضر بسیار رایج هستند و با در نظر گرفتن مصرفو برنامه سازيخدمات نقشه، ذخیره

 يهایکیشناپل ي،سوادآموز يهاغلبه بر چالش يگوگل برااي در حال توسعه هستند. درآمد به طور فزایندهکنندگان کم

یارائه م یمتقهوشمند ارزان يهایگوش يرا برامختلف  يهایشبه گو یصوت يجستجو ینو همچن یمیلجستجو و ا

هاي آپ. استارتکنندمی فراهم محوردادههاي مهمی را براي سایر کسب و کارهاي نهادهخدمات رایگان همچنین  کند.

 سازي ابري و ابزارهاي تحلیلی آنالین متکی هستند. برايهاي پرداخت دیجیتال، ذخیرهادغام با سیستم بهدیجیتال اغلب 

، خدمات کنندهاي جغرافیایی مختلف تطبیق داده و متصل میکننده که کاربران را در مکانمتحول کار وکسب هاي مدل

  حیاتی هستند. نهادهنقشه آنالین 

 به احتمالارزش این دستاوردها توجه هستند. با این حال، قابل به ظاهر رایگانکاالهاي دیجیتال  یرفاه يدستاوردها

ارند. ها قیمت اسمی صفر دآن-شوند در تولید ناخالص داخلی ثبت نمی چرا که ،شودبرآورد میکمتر از میزان واقعی زیاد 

درصد به رشد تولید  0,11تا  0,05، بین بوكفیسدستاوردهاي رفاهی حاصل از  با لحاظنشان داد که  ايمطالعه اخیراً

  )39(متحده اضافه خواهد شد. ایاالت نهناخالص داخلی ساال

ا در ام. است بسیار پایینو خدمات دیجیتال خاص  هاو توزیع داده کپیهزینه نهایی دهد که نشان می خدمات رایگان

ها را از طریق تبلیغات و فروش توانند دادهها میشرکت بدین خاطر است کهها در مقیاس بزرگ آنعملی شدن نهایت 

جام را انخود پرداخت  هايبا داده«آورند که کاربران در واقع داده به پول تبدیل کنند، در نتیجه این ایده را به وجود می

کل درصد از  84شود. تبلیغات موبایل منعکس می فناوريهاي . این رویکرد در ساختار درآمد برخی از غول»دهندیم

بابا از تبلیغات علیبیش از نیمی از درآمد جهانی ضمن این که  )40(،به خود اختصاص داد 2019درآمد گوگل را در سال 

  )41(.حاصل شد

براي  كبوفیسهاي اند. طرحدرآمد ارائه کردههر دو دسترسی رایگان به اینترنت را در کشورهاي کم بوكفیسگوگل و 

را نادیده گرفته و  طرفی شبکهبیدر ابتدا قوانین  چراکهاست،  درآمد مورد انتقاد قرار گرفتهکاربران کم هاياستخراج داده

در همین حال، گوگل تالش کرد تا با نشان دادن  )42(.نموده بودفراهم ها را دسترسی به تنها مجموعه محدودي از سایت

                                                 
1 Zero Price 
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 رآمد کسبد که در نه کشور با درآمد متوسط گسترش یافت)خود (رایگان  فايواي خدماتاز آگهی تبلیغاتی به کاربران، 

  )43(که این خدمات سودآور نیستند. این خدمات را قطع کرد، زیرا ثابت شد اخیراًکند، اما 

هاي در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط ممکن است توانایی شرکتکسب درآمد از داده هاي محدودتر بنابراین فرصت

انادا متحده و ک به ازاي هر کاربر در ایاالت بوكفیسدرآمد میانگین راي ارائه خدمات رایگان را محدود کند. ب داخلیفعال 

متحده، کانادا و کشورهاي  ایاالت استثنايدر حالی که این رقم در همه کشورها به ، دالر بود 41,41 معادل 2019در سال 

براي ، ممکن است روي کشورهاي با درآمد پایین متمرکز هايبود. شرکتدالر  2,48اقیانوسیه برابر با -اروپایی و آسیا 

بلیغات ت لبَاز قِبه عملیات خود کمک مالی در سطح جهانی و  فعال هايشده توسط شرکترایگان ارائه مشابه خدمات ارائه

  .، با مشکالتی روبرو شوندجهانی

 يبرا با تقاضاي جدي یبخش خصوص .19-وویدکبه دلیل پاندمی  و کارکسب هاي جدید روش برگزیدن

 هترب یابیباز به منظور يوربهره نیز افزایش و آوريتاب یشافزا ،یريگمقابله با همه يمحور براداده يهاحلاتخاذ راه

گذاري ایهسرمي ارزش هااي در شفافیت و قابلیت ردیابی زنجیرهها باید به طور فزایندهشرکتهمچنین  است. بودهمواجه 

و عرضه  خود يتري در مورد تقاضاهاي دقیقبینیافزایش دهند و پیشرا در فرآیند تولید  خودکارسازيبه  کنند، اتکا

نقش مهمی در کمک  محورداده هايفناوري. شوندبینی پیش احتمالی قابلاختالالت  د، به طوري کهنانجام ده هانهاده

آوري جمع منضرا  در گذشتههوشمند که فرآیندهاي دستی متصل هاي ها و رباتدستگاه کنند.ها ایفا میبه انطباق شرکت

ه دوردر  کسب و کارکلیدي در این مهندسی مجدد فرآیندهاي  نهادهکنند، به عنوان یک ها خودکار میو تحلیل داده

هایی که بینی کند، همراه با پلتفرمتواند روند مصرف و تولید را پیشکه می هوش مصنوعیبازیابی عمل خواهند کرد. 

  نیروي کاري مبتنی بر تقاضا براي آن ایجاد نماید. کنند، ممکن استها فراهم میرا از طریق تحلیل داده هماهنگی

براي هم تواند یک فرصت باشد، اما این روندها خطراتی را می محوردادههاي کسب و کار اگرچه پذیرش فزاینده مدل

  راه دارد.به هم يمشاغل و نابرابر يبرا یامدهاپبه واسطه  یستندن فناوري يکه در مرزها ییکشورها المللیینرقابت ب

محور به انتشار هاي دادهفناوريافزایش استفاده از  .و پایداري محیطیکارهاي زیستبر روي دستور  یراتتأث

طی خود محیها کمک کنند تا اثرات زیستتوانند به شرکتها میفناورياین  در عین حالکند و کربن کمک میجهانی 

یی دهند تا با تغییرات آب و هواهایی مانند کشاورزي اجازه میرا بهتر مدیریت کنند و پایدار شوند، در حالی که به بخش

، ضایعات را و فرآیندهاي تولید تأمینهاي با بهبود کارایی و قابلیت ردیابی زنجیرهتوانند میها فناورياین سازگار شوند. 

قدرت دهند تا  کنندگانمصرفو به  را ارتقا دهند هاپایدار نهاده تأمیناي را ممکن سازند، چرخههاي حلکاهش دهند، راه

دیابی خودکار از جمله از طریق رهاي انرژي (ردن سیستممحیطی بیشتري بگیرند. با کارآمدتر کتصمیمات مسئوالنه زیست

ند. کشاورزي کن کمکپذیرش انرژي تجدیدپذیر از طریق مدیریت بهتر عملکرد به توانند می هافناوري، استفاده از انرژي)

به ي مضر را هانهاده در حالی که استفاده از ،سازگار شوند اقلیمیتواند به کشاورزان کمک کند تا با تغییرات می محورداده

زیست به عوامل متعددي از جمله اقدامات هایی بر محیطفناوريخالص چنین  تأثیربا این حال، آورد. شکل منطقی در می

  خواهد داشت.ایی بخش انرژي بستگی زدکنندگان و کربنمسئوالنه مصرف
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  کندمیمتحول را  هاي مختلفبخش ،فرآیند تولید ها درداده چگونه استفاده از

در اقتصادهاي داراي درآمد پایین و  ،شودارزش استفاده می ایجادها براي ها از دادههاي جدید کسب و کار که در آنمدل

اشته آفرینی را دین میزان تحولبیشترتوانند ها میفناوريها و حال رشد هستند. اینکه کدام داده سرعت درمتوسط به

ه حوزه دیگر اي بحل شوند و مجاري ممکن براي توسعه بستگی دارد. این مسئله از حوزهباشند به مشکالت بازار که باید 

  متفاوت است.

  تأمین مالی

شرکت کوچک  200حداقل  )44(.اندفاقد حساب بانکی بوده 2017سال در سرتاسر جهان تا سال میلیارد بزرگ 1,7حدود 

تریلیون دالر برآورد  2,2اي دارند که مقدار آن نشدهدر کشورهاي با درآمد پایین یا متوسط نیازهاي اعتباري تأمین

هایی راکنشت در مقایسه باچند نقص بازار عامل ایجاد این وضع هستند. نخست، هزینه باالي بانکداري سنتی  )45(.شودمی

ش از ي براي پوشش این بخبانکداردرآمد از میزان قابلیت تداوم یا جذابیت این شیوه زهاي افراد کمو ترا اندازه کوچکبا 

را  يارزیابی ریسک اعتبار ،درآمدگیرندگان کمسسات مالی و وامؤاطالعاتی میان م 1موارد عدم تقارن ،دومکاهد. بازار می

الی سسات مؤدهند. نکته آخر آنکه مبهاي آن را افزایش می و دشوار کرده، بدین ترتیب میزان عرضه وام را محدود نموده

  درآمد هستند. رسمی فاقد محصوالت و خدمات مفید براي مشتریان کم

اي در حال استفاده از طور فزایندهدهنده خدمات مالی بهسسات ارائهؤم .جایگزین هاي اعتبارسنجیالگوریتم

گیري ماشین هاي یادپیشبرد الگوریتمها از ردپاي دیجیتال کاربران براي هاي جایگزین اعتبارسنجی هستند که در آنروش

 ،ندمون اثبات اعتبار خود هستجز همین موارد فاقد هر گونه سندي پیراامتیازدهی و تأیید اعتبار افرادي که به به منظور

  شود.استفاده می

(که در فیلیپین فعالیت دارد)  2یعنی لندو ،اند از این روش در مقیاس گسترده استفاده کننده پیشگام که توانستهمؤسسدو 

الگوهاي  پیرامون طور داوطلبانههایی که کاربران بهي التین فعالیت دارد) از دادهآمریکافریقا، آسیا و آ(که در  3و سیگنیفاي

در اختیار قرار  هاي خودگرديهاي اجتماعی و نیز وبدر شبکه هاي دیجیتال، فعالیتاستفاده خود از تلفن همراه، تراکنش

اعتباري  ارزش وایشان را ترسیم نموده  که الگوهاي رفتارينمایند ایجاد را هایی الگوریتم کنند تااستفاده می ،دهندمی

  .کنندمیامتیازدهی گیرندگان را وام

هاي فعال در حوزه تجارت الکترونیک امکان داده تا وارد حوزه ها به شرکتمراجعه به سوابق پرداخت و تراکنش ،همچنین

ه ب مستقیماً براي امتیازدهی و افزایش اعتبار مشتریان، 5انتمالی ه مؤسسمتعلق به  4بانک منافزار اعطاي وام شوند. نرم

شرکت آمازون در زمینه اعطاي وام به  )46(.شودبابا وصل میها در شرکت علیهاي آنهاي مربوط به تراکنشداده

هاي کوچک (در هند، چین و چند کشور دیگر) از سوابق عملکرد فروشندگان در خود آمازون براي تعیین امکان یا شرکت

هاي جایگزین آپ اعتبارسنجی با روشکه یک استارت 6. شرکت دستاکامهکندمیها استفاده عدم امکان افزایش اعتبار آن

                                                 
1 Asymmetry 
2 Lenddo 
3 Cignifi 
4 MYbank 
5 Ant Financial 
6 Destácame 
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هاي مربوط به پرداخت قبوض خدماتی از داده ،ي التین استآمریکامستقر در شیلی و نخستین شرکت از این نوع در 

  کند.براي اعتبارسنجی مشتریان استفاده می

براي  گیرند نیزهاي شخصیتی افراد مورد ارزیابی قرار میها و ویژگینگرشها، ها تواناییسنجی که در آنهاي روانآزمون

ات مالی قرار مؤسسسنجی را در اختیار ابزارهاي روان 1الافگیرند. شرکت لندو ايگزینش مشتریان مورد استفاده قرار می

ویی گهمچون طول مدت پاسخآنالین شامل عواملی  آزمونهاي متقاضیان به یک دهد که به تجزیه و تحلیل پاسخمی

 12پردازند. این شرکت مدعی است که تاکنون بیش از ها با محیط کاربري تحت وب میمتقاضیان و نحوه تعامل آن

  )47(.ه مالی در سراسر جهان انجام داده استمؤسسمیلیون ارزیابی اعتبارسنجی را از طریق بیش از پنجاه 

ها به اند که استفاده از الگوریتمکنند، ناظران این نگرانی را مطرح کردهد میهایی که این رویکردها ایجارغم فرصتعلی

دانیم یم هاي نژادي، جنسیتی و اقتصادي موجود منجر شود. مثالً تواند به تبعیض علیه افراد و تقویت نابرابرياین شکل می

تري در اند، لندو امتیاز کمهتأخیر داشت که اگر افراد در فیسبوك با کسانی دوست باشند که در پرداخت اقساط یک وام

   )48(.گیردتبارسنجی براي این افراد در نظر میاع

ها تهستند. این پرداخ یهاي الکترونیکهایی از دادههاي دیجیتال بنابه تعریف جریانپرداخت .هاي پرداختسامانه

یرامون هایی را پهاي آنالین نقشی محوري دارند و در عین حال دادهدر پیشبرد تجارت الکترونیک و سایر انواع تراکنش

 دستکنندگان بههاي مصرفاي از ویژگیهایی را پیرامون طیف گستردهتوانند بینشکنند که میالگوهاي خرید تولید می

  دهند.

هاي تراکنش مربوط به انتقال منابع را کاهش گیرند هزینههایی که با استفاده از تلفن همراه صورت میختویژه پردابه

اند. ها فراهم کردهرا براي خانوارها و شرکت انداز و ارسال پول جدیدداخت، پسهاي پراند و امکان استفاده از روشداده

 و حمل و نقل، تشویق به مبادلههاي تر شامل کاهش هزینهآمد پایینشده پرداخت همراه در کشورهاي با درمزایاي اثبات

حریم  بانوان از طریق تقویت توانمندسازيها در یک قالب دیجیتال، امن ارزش دارایی سازي نسبتاًانداز از طریق ذخیرهپس

ان ثرتر ریسک میؤسیم مایجاد امکان تق در نهایت و ها در خانوادهزنی آنقدرت چانه خصوصی و بدین ترتیب افزایش

 3طور متوسط به میزان به و سک را افزایش دادهیدر هند، پرداخت همراه توانایی خانوارها در تقسیم ر )49(است.خانوارها 

وجود رابطه معناداري را میان  هاپژوهش ،همچنین )50(.مزایاي رفاهی ایجاد کرده است ،درصد کل میزان درآمد 4تا 

 واسطه تغییرات درو کاهش فقر در میان مردم کنیا نشان داده است و این مسئله به 2ازپ-استفاده از خدمات مالی همراه ام

رفتار مالی و جابجایی نیروي کار از کشاورزي براي امرار معاش به سمت مشاغل ثانویه و کارآفرینی، تأثیر بیشتري بر 

  )51(.داراي سرپرست زن داشته است خانوارهاي

مقادیر  ،هاي دیجیتالپرداخت .در طراحی محصول ها براي توسعهتراکنش مربوط به هاياستفاده از داده

پول نقد  دتاًکه عم ویژه در اقتصادهاییکنند که بهزیادي داده پیرامون نحوه خرید و نقل و انتقاالت توسط افراد تولید می

ز اهمیت فراوان ئحا ،هایی از جمعیت که حضور کمرنگی در دنیاي دیجیتال دارندو نیز در میان گروه ها رواج دارددر آن

هاي بازار درحال گسترش شخها امکان دهند تا ببینند کدام مناطق و کدام بتوانند به شرکتها می. این دادههستند

                                                 
1 LenddoEFL 
2  M-Pesa 
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ی امکان بینهاي خرد آشنا شوند و به پیشنند وامهستند، با پسندها و رفتار کاربران جهت تعیین مخاطبان خدماتی ما

 اطالعات صفحاتخدمت  براي مثال،هاي مختلف بپردازند. برداري و افزایش امنیت در درون و نیز در میان سامانهکاله

ها دادهگذاري بهتر براي فعاالن صنعت گردشگري را از طریق استفاده از کالنامکان سرمایه 1گردشگري مسترکارت

هایی مشوق 2بنکه تایممؤسسفریقاي جنوبی، آدر  )52(.کندمسافران فراهم می ترجیحاتمنظور ارائه اطالعات پیرامون به

هاي کند که امکان دسترسی به دادهارائه می 3هاي وفاداري خردبه طرحبانکی هاي را به مشتریان خود جهت اتصال کارت

  شود.ها در طراحی محصول استفاده مینماید و از این دادهها را فراهم میآن هايمربوط به هزینه

رد و بدین بهاي مالی را از بین میبالکچین نیاز به وجود واسطه .شده شامل بالکچیندفتر کل توزیع فناوري

هاي فناورياز  کند. استفادهمیآنی تبدیل  نقل و انتقاالت را به فرایندي تقریباً و ترتیب زمان تسویه حساب را کاهش داده

توان به اجراي خودکار قراردادها اشاره تواند قواعدي را در قراردادهاي هوشمند تثبیت کند که از آن جمله میدیجیتال می

توانند فرایندهاي پیچیده مذاکره و میشده فناوري دفتر کل توزیعهاي مبتنی بر کرد. شروط مصرح و نیز پرداخت

در زمینه اعطاي وام و اعتبار شده فناوري دفتر کل توزیعاستفاده از قراردادهاي هوشمند در  )53(.را ساده کنند آزماییراستی

ي هاي کوچکی که فاقد سوابق اعتبارویژه براي شرکتتواند سطح اعتماد را نیز افزایش دهد. این مسئله بههمچنین می

  اهمیت است. حائز ،مورد نیاز و ضامن هستند

توان به هاي بالقوه بالکچین، موانعی جدي بر سر راه رواج گسترده آن وجود دارد که از آن جمله میظرفیت رغمعلی

الکچین ب فناوريرویکردهاي نامشخص یا نامساعد در حوزه قوانین و مقررات و عدم آشنایی کاربران اشاره کرد. استفاده از 

  از است.سپردازد نیز مشکلکنندگان نمیبه نیازهاي مصرف کند یامشکل اصلی را حل نمی فناوريدر جایی که این 

  کشاورزي

هاي اصلی فراروي کشاورزان خرد و مراکز کشت و صنعت هاي مربوط به تولید و بازاریابی یکی از چالشمدیریت ریسک

هاي امون فعالیتها اطالعاتی را پیرهاي اطالعات جغرافیایی در کنار تحلیل منطقی دادهاست. سنجش از دور و سامانه

نیز  هاي تولید وتواند به مدیریت ریسککنند که میدست داده، به توسعه کشاورزي هوشمند کمک میکشاورزي به

 است که هاي کشاورزيفناوري، یک شرکت هندي فعال در حوزه 4نوبسول به عنوان مثال،هاي مالی کمک کند. ریسک

هاي هایی در زمینه کاربرد نهادهبینی میزان بازده و نیز توصیههمراه پیشداران نیشکر را بهنقشه ماهانه اراضی مزرعه

  دهد.ها قرار میها در اختیار آنکشاورزي مانند کود بر مبناي سنجش از دور و تحلیل منطقی داده

ها براي اعطاي تسهیالت اعتباري دادهنوعی و کالنهاي هوش مصاز تکنیک ،در چین 5دي دیجیتزجی فناوريشرکت 

هایی مجهز به هوش مصنوعی و با قابلیت کند. در این طرح، دوربیندهند استفاده میبه  کشاورزانی که خوك پرورش می

. شوندهاي مربوط به شرایط فیزیکی مزرعه در آن نصب میجهت انتقال داده ءها و نیز اینترنت اشیاتشخیص چهره خوك

 سرعت اطالعات مربوطتواند بهصورت تشخیص وجود نابهنجاري تغذیه در یک خوك، الگوریتم هوش مصنوعی می در

 اي متناسب با شرایط آن خوكهاي تغذیهبه سوابق رشد آن خوك و شرایط سیستم ایمنی بدن آن را جهت ارائه مراقبت

                                                 
1 Mastercard's Tourism Insights Service 
2 TymeBank 
3 Retail Loyalty 
4 NubeSol 
5 JD Digits 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان53

53 

 

هاي دریافتی زرعه مانند میزان رطوبت، دما و نور را بر اساس دادهنیز شرایط فیزیکی م ءاستخراج نماید. سامانه اینترنت اشیا

 ،هاي مزرعهشرکت مذکور با استفاده از اطالعات مربوط به فعالیت ،کند. همچنیناز مزرعه در زمان واقعی تنظیم می

نرخ تسهیالت ه دهد و همین مسئلهاي مربوط به اعتبارسنجی را نیز جهت اعطاي وام به کشاورزان انجام میارزیابی

  به صفر کاهش داده است. ها را تقریباًآن غیرجاري

ها براي ارائه طیفی از خدمات و محصوالت در امتداد زنجیره ارزش از جمله از طریق کاهش ظرفیت ها نیز از دادهپلتفرم

از پلتفرمی  ،ریه آغاز کردهکه فعالیت خود را در نیج 1»سالم تراکتور«کنند. شرکت آالت استفاده میدر ماشین بالاستفاده

کند که از طریق آن، مالکان تراکتور و کشاورزانی که فاقد تجهیزات کشاورزي شخصی هستند با یکدیگر استفاده می

صد و رقابل نصب، ها با استفاده از یک دستگاه هاي مربوط به مکان تراکتورها و موجود بودن آنشوند. دادهمرتبط می

تفاده از توانند با اسشود و کشاورزان میکه براي تلفن همراه طراحی شده منتقل می» م تراکتورسال«افزار سپس به نرم

راکتور موجود ترین تصرفهبه توانند مقرونافزار درخواست رزرو تراکتور را ثبت نمایند. بدین ترتیب، کشاورزان میاین نرم

ز تجهیزات متعلق به خود نظارت داشته باشند. یک پلتفرم دیگر در توانند بر استفاده او مالکان تراکتورها هم می یافتهرا 

صورت دیجیتال ثبت و ضبط سوابق سالمت گاوها را به نموده،کار که در کنیا آغاز به 2اکحوزه کشاورزي با نام دیجی

  نماید.پزشکی مرتبط میکند و کشاورزان را با مراکز مناسب خدمات داممی

، یک پلتفرم 3محور در کل زنجیره ارزش در بخش کشاورزي درحال عرضه هستند. دیجیفارمدادهمحصوالت یکپارچه و 

جاي کشاورزان به طیفی در کنیا ارائه شده است، امکان دسترسی یک 4بر بستر تلفن همراه که توسط شرکت سافاریکام

شده درباره  سازيعات شخصیاز محصوالت شامل خدمات مالی و اعتباري، محصوالت باکیفیت براي مزارع و اطال

هاي اند و نیز دادها اخذ شدهزپ-هاي همراه که از امهاي مربوط به پرداختکند. دادههاي کشت را فراهم میبهترین روش

  وند.شافزار در ارائه محصوالت و خدمات متناسب با نیازهاي کشاورزان لحاظ میمربوط به شیوه رفتار افراد در این نرم

نیز  هاي مختلفشده از سوي واسطههاي تأمین در بخش کشاورزي، حاشیه سود تحمیلتر شدن زنجیرهپیچیدهموازات به

 ،یندهد. همچنکننده را افزایش و میزان درآمد کشاورزان را کاهش میکند و همین مسئله قیمت مصرفافزایش پیدا می

توانند هاي داده میمحصوالت مبتنی بر پایگاه )54(.یابدها در زمینه امکان رهگیري مواد غذایی نیز افزایش مینگرانی

ها، ساختارهاي سنتی بازار را نیز قابلیت رهگیري مواد غذایی را افزایش دهند و در عین حال با کاهش نیاز به واسطه

اي همختل نمایند. محصوالت مبتنی بر بالکچین در هائیتی از طریق تسهیل امکان رهگیري محصول و انجام پرداخت

به  نبه را تا زمان فروش نهاییهم کرده تا مالکیت خود بر محصول انبه فراادهندگان مستقیم، این امکان را براي پرورش

د هاي زنجیره تأمین ماننلفهؤیی حفظ کنند. در صورت استفاده از این محصوالت در کنار سایر مآمریکافروشان خرده

حذف  ،پیش از این قدرت قابل توجهی در تعیین وضع بازار داشتندهایی که تا خدمات لجستیک شخص ثالث، واسطه

به، نحوه نمحصول، به اطالعاتی درباره مبدأ اتوانند با اسکن بارکد نهایی روي شوند. بدین ترتیب، مشتریان میمی

هاي ، فروشگاهبه همین ترتیب )55(.هاي مربوط به هر مرحله از فرایند دست پیدا کنندبندي و انتقال آن و هزینهبسته

                                                 
1 Hello Tractor 
2 DigiCow 
3 Digifarm 
4 Safaricom 
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به  ي جنوبی و مرکزيآمریکانبه وارداتی از مبدأ ام در زمینه رهگیري محصوالت ابیاي والمارت نیز با شرکت آيزنجیره

کند، بالکچین که اعتماد و شفافیت را تضمین می فناوريهمکاري کرده است. با توجه به غیرمتمرکز بودن  آمریکا

  )56(.کنندگان در این فرایند قادر به ویرایش اطالعات نیستندشرکت

هاي مربوط به مزارع قابل تشخیص . دادهاستهاي معینی هاي شخصی براي کشاورزان داراي پیچیدگیحفاظت از داده

صی مانند میزان ثروت و درآمدشان استفاده کرد. اما استفاده از ها براي افشاي جزئیات زندگی شختوان از آناست و می

ها سودمند باشد. بدین ترتیب، نظام حکمرانی تواند در ایجاد شم تجاري در کشاورزان براي آنها نیز میها و تجمیع آنداده

  .استاي هاي ویژهلفهؤدر بخش کشاورزي نیازمند توجه به م

  بهداشت

ز ها و نیمحور نیازمند بهبود شرایط زیرساختافزارهاي داده، نرمدرآمد هداشتی در کشورهاي کممنظور ارائه خدمات ببه

لبه هاي کسب و کار دورنماي مثبتی براي غراستی منشأ تحول شوند. برخی مدلخدمات بهداشتی پایه است تا بتوانند به

، تولید داروهاي جعلی، هاي باالي لجستیکوان به هزینهتها میاند. از جمله این چالشها از خود نشان دادهبر این چالش

ویژه در مناطق روستایی سازي امکانات بهداشتی و کمبود نیروي متخصص بههاي موجود در زمینه هماهنگدشواري

ها در زمینه دیجیتالی کردن اطالعات سالمت و گذارياشاره کرد. با توجه به ضریب نفوذ باالي تلفن همراه، سرمایه

بر حوزه سالمت در کشورهایی با میزان درآمد متوسط  بیشترحوالت در حوزه رایانش ابري، کسب و کارهایی با تمرکز ت

ها استقبال خواهند کرد. با وجود دورنماي مثبت این قبیل هاي مبتنی بر دادهرو از پیشرفت هاي پیشِ در سال احتماالً

 گذاران نسبت به مخاطرات ناشیکند که سیاستسالمت اقتضا می هاي مربوط به حوزهها، ماهیت حساس دادهپیشرفت

  ها آگاه باشند.از گردآوري و استفاده نامناسب از این داده

هاي ها و دستگاهپزشکی از راه دور، از داده در .)3و سالمت الکترونیک 2(سالمت همراه 1پزشکی از راه دور

اد ها نسبت تعدشود. در مناطق روستایی که در آنمتصل به شبکه جهت ارائه خدمات بهداشتی از راه دور استفاده می

ی است. اي و تشخیصپزشکان به بیماران پایین است، پزشکی از راه دور روش مفیدي براي دسترسی به خدمات مشاوره

ش نق ،نیز که در آن پزشکی از راه دور به یک ضرورت تبدیل شده بود 19-گیري کوویددر جریان همه ،همچنیناین مدل 

  مهمی ایفا کرده است.

ها و توانند تشخیصهاي پوشیدنی میهاي مبتنی بر هوش مصنوعی و دستگاهفناوريافزارهاي تلفن همراه در کنار نرم

افزار تلفن همراه که امکان خواندن به عنوان یک نرم 4کالوریمتریکس یند. مثالً هاي پزشکی را در محل ارائه نماتوصیه

فن هاي مجاري ادراري را با استفاده از تلو عفونت ويهاي مبتنی بر رنگ براي تشخیص دیابت، بیماري کلینتایج آزمون

براي مقایسه نتایج با مقادیر اولیه تر طراحی شده است. براي اقتصادهاي با درآمد پایین کند، مشخصاًهمراه فراهم می

کان تحلیل شوند و بدین ترتیب امسپس نتایج به تلفن هوشمند منتقل می ،شودهایی استفاده میشده از الگوریتمذخیره

                                                 
1 Telehealth 
2 mHealth 
3 eHealth 
4 Colorimetrix 
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افزارها در نهایت بتوانند موارد ابتال به که این نرم این امیدواري وجود داردشود. نتایج براي استخراج روندها فراهم می

  )57(.وي، ماالریا، و سل را نیز تشخیص دهندآيچا

د. هم کناز طریق حسگرهاي پزشکی متصل به شبکه، وضعیت بیماران در مناطق دورافتاده را رصد می 1شیلی ثاکیوهل

ده به شسازيهاي مناسبشده از طریق پرسشنامههاي کیفی گردآوريهاي کمّی مربوط به پیشرفت بیمار و هم دادهداده

 ثشوند. همچنین اکوهلمی 2شوند که در آن بیماران بر اساس تحلیل الگوریتمی تریاژرکز بالینی مجازي ارسال مییک م

  کند.کننده استفاده میبینیهاي پیشبراي افزایش میزان کارآیی ارائه خدمات از الگوریتم

 ساکن مناطق روستایی بهروقی ع-قلبیدر داخل کشور و با هدف بهبود دسترسی بیماران  3افزار کاردیوپددر کامرون، نرم

هاي مربوط به وضعیت افزار با حسگرهایی جفت شده است که دادهخدمات بهداشتی طراحی شد. تبلت مجهز به نرم

صصان ها متخکند که در آنه میهایی مخابرها را از طریق شبکه تلفن همراه به بیمارستانسالمت بیمار را گردآوري و آن

  توانند به تشخیص بپردازند.روق میعقلب و 

جهانی، محصوالت دارویی غیر استاندارد یا تقلبی در دهه پیش رو بهداشت بنابر اعالم سازمان  .آزمایی داروهاراستی

ویژه به محصوالت داروییدهم شود حدود یکبرآورد می )58(.هاي بهداشتی خواهند بودیک چالش فوري در حوزه مراقبت

  )59(.غیر استاندارد یا تقلبی باشند ،بیوتیک در کشورهاي داراي درآمد پایین یا متوسطداروهاي ضد ماالریا و آنتی

در کشورهایی همچون غنا، هند، کنیا و نیجریه راه آسانی را براي  4پِدیگريام خدمات تشخیص اصالت محصول مانند

در کشور غنا  2007که در سال  پِدیگرياماند. سامانه صل بودن داروها ایجاد کردهمردم جهت حصول اطمینان از ا

ه بندي محصوالت خود اضافه کنند کدهد کدي را به بستهاندازي شده به تولیدکنندگان محصوالت دارویی امکان میراه

نه استفاده از این ساما ،نمایند. همچنینتوانند اصالت آن را با استفاده از گوشی تلفن همراه خود تأیید کنندگان میمصرف

ها ها در زمان واقعی را نیز آغاز کرده تا بتواند بر اساس این دادههاي تشخیص اصالت محصول جهت پایش نابهنجاريداده

  )60(.ندکنندگان اقدام کنسبت به صدور هشدارهاي الزم براي مالکان برندها، متولیان وضع قوانین و مقررات و نیز مصرف

توانند به مدیریت عرضه در کشورهایی که نظام متمرکز عرضه در می ،هاي دیجیتال همچنینپلتفرم .مدیریت عرضه

هاي رستانااي است که بیمیک شرکت نیجریه 5بانکناقص است نیز کمک کنند. الیف ندشته و یاوجود  اساساً ها آن

ونی با هاي خات فعال در زمینه توزیع فراوردهمؤسسامی هاي مکانی تممتقاضی خون را بر مبناي تقاضاي جاري و نقشه

سازي و تحویل سازد. اطالعات فرایندهاي مربوط به اهدا، دریافت، غربالگري، ذخیرهاهداکنندگان بالقوه خون مرتبط می

مدعی  بانککند. الیفشوند و بدین ترتیب میزان اطمینان به کیفیت خون افزایش پیدا میدر یک بالکچین ذخیره می

این پلتفرم در جریان بحران  )61(.دقیقه کاهش داده است 45ساعت به  24است که متوسط زمان تحویل خون را از حدود 

یافتن و معرفی تجهیزات پزشکی مورد نیاز به مراکز نیازمند این تجهیزات را نیز به مجموعه  19-گیري کوویدناشی از همه

  خدمات خود افزوده است.

                                                 
1 Accuhealth Chile 

  ها.مراکز درمانی بسته به میزان وخامت حال و میزان امید به زنده ماندن آنبندي بیماران در اولویت2 
3 CardioPad 
4 mPedigree 
5 LifeBank 
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  آموزش

از  درآمدآموز متوسط در کشورهاي کمهاي گذشته، یک دانشنام در مدارس طی دههبهبود قابل توجه نرخ ثبترغم علی

کمبود امکانات آموزشی و ابزارهاي یادگیري و  )62(.تري داردآموزان در کشورهاي پردرآمد عملکرد ضعیفدرصد دانش 95

رجمعیت، هاي پویژه در مناطقی با کالسدر حوزه آموزش، به رویکرد سنتی مبتنی بر استفاده از یک نسخه واحد براي همه

هاي اخیر در حوزه پیشرفت )63(است. آموزان را دشوار کردهها و نیازهاي فردي دانشسازي آموزش با تواناییکار مناسب

وزان آمششده براي دانسازيهایی را جهت فراهم کردن تجربیات یادگیري شخصیها و هوش مصنوعی فرصتدادهکالن

ها در زمینه تشخیص الگوهاي رفتاري هاي مبتنی بر یادگیري ماشین و تحلیل منطقی دادهاند. تکنیکایجاد کرده

 براي مثال،بیش از معلمان کارآیی دارند.  دهند) معموالًها رخ میآموزان (مانند اشتباهاتی که به کرات در آزموندانش

ادگیري آموزان، مواد یو درك الگوهاي رفتاري دانش ذخیرهمکمل در هند است، با  که یک پلتفرم یادگیري دیجیتال 1بایجو

ین کند. اآموزان پیشنهاد میهایی را بر مبناي نیازهاي هر یک از دانشکارتو فلش هاآزمونمتناسبی مانند ویدئوها، 

اده از این آموزان با استفري تمامی دانشهاي مربوط به نحوه یادگیپلتفرم عالوه بر تحلیل رفتارهاي فردي یادگیري، داده

داشته  ها مشکلآموزان با انواع مشابهی از مسئلهدهد. اگر تعداد زیادي از دانشسامانه را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می

  د.کنباشند، سیستم نیاز به افزودن ویدئوها یا مواد آموزشی توضیحی بیشتري به کل سامانه را گوشزد می

صورت تخصصی در زمینه آموزش مستقر در چین، شرکت دیگري است که به 2ادگیري هوش مصنوعی اسکویرلشرکت ی

آموزان کار خود را با یک آزمون تشخیصی کوتاه براي ایجاد رد پاي دیجیتال آغاز کند. دانشفعالیت می 3هوشمند تطبیقی

ماید ها را ارائه ناند یک برنامه متناسب با نیازهاي آندهد تا نظام آموزشی بتوها را نشان میکنند که سطح دانش آنمی

هاي شود. این شرکت بر اساس مقایسهروز مییادگیري به هايپودمانآموز در و این برنامه نیز به موازات پیشرفت دانش

ا ر قیاس بشده توسط آن دکند که سامانه طراحیآموزان مقطع راهنمایی ادعا میگرفته در میان دانشآزمایشی صورت

  )64(.تدریس سنتی در کالس، عملکرد بهتري در زمینه بهبود نمرات درس ریاضی داشته است

سیار مهمی در نقش ب ،کنندهاي دیجیتالی که از ارتباط زنده ویدئویی پشتیبانی می، پلتفرم19-گیري کوویددر جریان همه

کشور تعطیل شده بودند که این مسئله بر  140، مدارس در بیش از 2020 میگذار به یادگیري آنالین ایفا کردند. تا ماه 

ات مؤسسبه  4شرکت الرك به عنوان نمونه، )65(.شده در مدارس تأثیر داشت نامآموزان ثبتدرصد دانش 60وضعیت بیش از 

تر ارتباطی با قابلیت که یک بس 5تاكدهد. دینگکنفرانس رایگان ارائه میویدئو آموزشی در هند فضاي ابري و خدمات 

آموز را با معلمان خود در ون دانشیمیل 50امکان ارتباط بیش از  ،پشتیبانی از ویدئوکنفرانس و امکان حضور و غیاب است

  چین فراهم کرده است.

   

                                                 
1 Byju 
2 Squirrel 
3 Intelligent Adaptive Education 
4 Lark 
5 Dingtalk 
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  حمل و نقل و تدارکات

ن در بازار تفاده سایر فعاالمنظور تسهیل اسبه ،کنندفعالیت می لجستیکمحور که در زمینه حمل و نقل و هاي دادهشرکت

یی کارآ ،گیري و ناوبريها از طریق خودکارسازي فرایند تصمیمپردازند. این مدلمی 1یابیهمتااز امکانات، به ارائه خدمات 

 یابیهمتاتوان به ها میدهند. از جمله موارد عمده کاربرد این مدلهاي تأمین را افزایش میرسانی و مدیریت زنجیرهخدمات

  اشاره کرد. ءبا استفاده از اینترنت اشیا 2سازي سردهاي دیجیتال و ذخیرهدیجیتال براي حمل بار، پیک

شود) محموله تعبیر می 3»هااوبر کامیون«ها با عنوان ها (که اغلب از آناین پلتفرم .یابی دیجیتال براي حمل بارهمتا

تر که کنند. در کشورهایی با سطح درآمد پایینها مرتبط میات ترابري را جهت حمل و نقل نهایی به کامیونمؤسسو 

است که بازگشت  يدشوارکار  4شدت پراکنده و اغلب غیررسمی است، تأمین بارشکل عرضه رانندگان کامیون به

 27هاي خالی از بار در چین شود. نرخ بازگشت کامیونهاي باربري منجر میهاي بدون بار به افزایش هزینهکامیون

  )66(.درصد است 10 آمریکادرصد و در  13درصد، در آلمان 

الیت تر از ظرفیت موجود خود فعیابی دیجیتالی براي حمل بار از طریق معرفی محموله به رانندگان کامیونی که کمهمتا

سازي ارسال ها جهت بهینههاي مبتنی بر دادهاز یافته ،کند. همچنین در این مدلاین مشکالت را حل می ،کنندمی

شود. از آنجا که بخش قابل توجهی از خدمات یکپارچه به رانندگان کامیون استفاده میو سرمایه محموله و ارائه خدمات 

رار دادن قها فرصتی را براي فناوريشود، این کنندگان غیررسمی ارائه میدرآمد توسط تأمینلجستیک در کشورهاي کم

(برزیل)، فول تراك  6(هند)، کارگو ایکس 5باكتوان به بلکعنوان نمونه میکنند. بهخدمات در چارچوب رسمی فراهم می

(کنیا، نیجریه، رواندا، سودان جنوبی، تانزانیا و  9(غنا، کنیا، نیجریه، توگو و اوگاندا) و لوري 3608(چین)، کوبو 7آلیانس

اس و پیهاي جیهاي گوناگون مانند دادهیابی، از دادههمتاها براي باك عالوه بر استفاده از دادهاوگاندا) اشاره کرد. بلک

هاي وري دادهکند. شرکت لهاي مربوط به طول مدت توقف رانندگان براي تعیین دقیق زمان تحویل استفاده میبینیپیش

سازي خدمات ار میزان استفاده از امکانات موجود جهت بهینهمربوط به میزان هزینه و درآمد به ازاي هر کریدور را در کن

بر  360وبوکند. ککند. کارگو ایکس براي اجتناب از ترافیک و نیز خطر سرقت بار، نقشه مسیرها را مشخص میرصد می

خاب لح انتروز ارسالی از طرف رانندگان، مسیرهاي خاصی را براي اجتناب از مواجه شدن با سارقان مساساس اطالعات به

هاي مربوط کنند. دادهکننده بار فراهم میها امکان رهگیري محموله را براي ارسالکند. همچنین بسیاري از شرکتمی

راروي هاي فمنظور مقابله با چالشامکان ارائه خدمات کمکی را بههاي مختلف پلتفرم درها و رفتار رانندگان به ویژگی

اي اولیه هها براي کمک به رانندگان در پرداخت هزینهبرخی پلتفرم به عنوان مثال،ت. رانندگان کامیون فراهم کرده اس

ها محصوالت بیمه اند. همچنین آن، هزینه سوخت و الستیک اقدام به ارائه محصوالت مالی کردههاجادهمانند عوارض 

  کنند.هدفمند را نیز ارائه می

                                                 
1 Matching 
2 Cold storage 
3 Uber for trucks 
4 Cargo sourcing 
5 Blackbuck 
6 Cargo X 
7 Full Truck Alliance 
8 Kobo360 
9 Lori 
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طور اند و کاربران نیز بهدرصد افزایش داده 40ن درآمد خود را به میزان ت میزاکمدعی است که رانندگان این شر 360کوبو

 40کند که بیش از شرکت لوري نیز ادعا می )67(.کنندجویی میهاي مربوط به تدارکات صرفهدرصد در هزینه 7متوسط 

م انتقال هاي مستقیهزینه شود وشود از طریق پلتفرم این شرکت جابجا میدرصد غالتی که از کنیا به اوگاندا برده می

  )68(.درصد کاهش یافته است 17میزان هاي بزرگ غالت در اوگاندا بهمحموله

به فروشندگان خرد و صنعت رو به رشد  1محض تقاضاهاي بهرشد پیک .هاي دیجیتالپیک لجستیک مربوط به

ه به مشتریان خود دسترسی داشت گسترشرو به دهد تا با سرعت و دقت در مناطق شهري تجارت الکترونیک امکان می

ود و امکان شهاي باالي جستجو و ترافیک حل میها، مشکل هزینهسازي مسیر بر مبناي دادهابی و بهینههمتایباشند. با 

نمونه اعالي این  2. گوجکشودمیآزمایی رعایت استانداردهاي ایمنی از طریق بازخوردهاي مشتریان نیز فراهم راستی

هزار کسب  500رسانی به ها بیش از یک میلیون راننده موتورسیکلت براي خدمتو کار است که بنابر گزارشمدل کسب 

 19-گیري کوویدهزار کسب و کار خرد، کوچک و متوسط از زمان آغاز همه 12و کار خرد، کوچک و متوسط و از جمله 

کنندگان با نوان مرکز تماس براي ارتباط مصرفعبه 2010این شرکت که در سال  )69(.کننداز خدمات آن استفاده می

ه کنندگان براي گسترش دامنهاي خود در زمینه رفتار مصرفکنندگان خدمات پیک در اندونزي تأسیس شد، از دادهارائه

افزار این شرکت درحال  حاضر خدمات لجستیک استفاده کرد. نرم 2015فعالیت به ارائه خدمات پیک دیجیتال در سال 

ی جهت بینیابی، پیشهمتاکند. گوجک براي گونی شامل تحویل غذا، خواربار، دارو و محصوالت دارویی را ارائه میگونا

عی گذاري پویا از هوش مصنوو قیمت گیري میزان تقاضارسانی به رانندگان جهت حضور در نقاط خاص پیش از اوجاطالع

اي رانندگان پینگ در روز بر افزارمیلیارد نرمواسطه هشت ت که بهکند. این شرکت مدعی اسو یادگیري ماشین استفاده می

  کند.ترابایت داده تولید می 5الی  4خود، هرروزه 

میلیون نفر در سرتاسر  19 .4بر پایه اعالم سازمان بهداشت جهانی،  .ءسازي سرد به کمک اینترنت اشیاذخیره

اند که یکی از دالیل این امر عدم وجود دهنده زندگی دسترسی نداشتههاي نجاتبه واکسن 2018جهان در سال 

امکان انتقال و  ءسازي سرد مبتنی بر اینترنت اشیامحصوالت ذخیره )70(.بوده است نگهداري سردهاي زنجیره سامانه

کند. و امکان رهگیري توسط مالک بار فراهم می بیشترحساس به دما را با کنترل  سازي اقالم خوراکی و داروییذخیره

ها پیش از تزریق، حتی پیش از انجام تواند به حصول اطمینان از سالمت آنها، امکان رصد دما میدرمورد واکسن

  کمک کند. بیشترهاي آزمایش

هاي سردسازي با انرژي خورشیدي و مجهز به محفظه در نیجریه تأسیس شده از 2018که در سال  3آپ گریکداستارت

د. مالکان کننکند که حسگرهاي داخلی آن دما را ثبت و سپس آن را به یک سرور مخابره میاستفاده می ءاینترنت اشیا

افزار تلفن همراه به اطالعات زمان واقعی درباره مکان و دما دسترسی صورت آنالین یا از طریق یک نرمتوانند بهبار می

  شود.ثري پایش و حفظ میؤشکل مبه نگهداري سردداشته باشند و اطمینان حاصل کنند که زنجیره 

   

                                                 
1 On-demand 
2 Gojek 
3 Gricd 
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  مثابه ابزاري براي ارتباط با بازارهاهاي اجتماعی بهشبکه

هاي بازاریابی و تبلیغات یکی از موانع موجود بر سر راه آن دسته از کسب و کارهاي کوچکی است که ن هزینهباال بود

مربوط  هايهاي باالي جستجو و اصطکاكخواهند به بازارها و مشتریان جدید دسترسی پیدا کنند. در عین حال، هزینهمی

هاي اجتماعی شبکه )71(.کندمانعی بر سر راه تجارت ایجاد میو داده  براي خریداران افزایشرا ها به اجراي قراردادها، قیمت

هاي جستجو براي کنند و هزینهها فراهم میهزینه براي فروش در داخل و خارج از کشور براي شرکتبستري کم

نند کمی کنندگان را فراهمها امکان هدایت هرچه بهتر محصوالت به سمت مصرفدهند. آنکنندگان را کاهش میمصرف

هاي شبکه ،همچنین )72(.درصد در مقایسه با بازاریابی سنتی تلویزیونی کاهش دهند 90هاي بازاریابی را تا توانند هزینهو می

 هايزمان واقعی و گردآوري داده رد دربازار را از طریق دریافت بازخو اطالعاتدهند تا اجتماعی به فروشندگان امکان می

نیمی از تمامی  با توجه به این مزایا، جاي تعجب نیست که تقریباً  )73(.گیرندبکار الت خود بهآنالین، در طراحی محصو

  )74(.اندها براي اهداف تبلیغاتی استفاده کردهاز این شبکه 2017کسب و کارها در قلمرو اتحادیه اروپا در سال 

شکل هتر بهاي بزرگهاي کوچک را در قیاس با شرکتتواند شرکتهاي اجتماعی میدسترسی به بازارها از طریق شبکه

نامتناسبی در وضعیت بهتري قرار دهد، چنانکه استفاده بخش زیادي از کارآفرینان از فیسبوك گویاي همین نکته است. 

اي بود که نفرههاي تکك، حدود چهار حساب متعلق به شرکت، از هر ده حساب کاربري کاري در فیسبو2018در سال 

هاي رکتش در حالی کهکشور جهان (از جمله کشورهایی با سطح درآمد پایین و متوسط) با یکدیگر مرتبط بودند،  42در 

ز احتمال استفاده کسب و کارهاي تحت مدیریت زنان ا )75(.دهندها را تشکیل میدهم کل شرکتنفره تنها یکتک

ر عهده ها را مردان بابزارهاي آنالین براي تسهیل موفقیت در کسب و کار بیش از کسب و کارهایی است که مدیریت آن

  )76(.دارند

دم کاهش ع به واسطهتوانند از طریق اعتمادسازي از جمله هاي اجتماعی میدر طرف خریدار نیز ارتباطات از طریق شبکه

ستد را افزایش  و ین براي سازوکارهاي رسمی ضمانت اجراي قراردادها، میزان دادهاي اطالعاتی و ارائه جایگزتقارن

منطقه در اروپا صورت گرفت، ارتباطات اجتماعی میزان  332کشور و  180اي که روي بر پایه نتایج مطالعه )77(.دهند

ورد م ویژه درها را نیز بهافزایش و قیمت -ها ضعیف استقانون در آن حاکمیتویژه به کشورهایی که به-صادرات را 

  )78(.دهدکاهش می ،شوندنیز معامله نمی بورسها شفاف نیست و در کاالهایی که قیمت آن

  ها مورد توجه قرار گیرندمحور که باید در سیاستبرخی مخاطرات بالقوه و پیامدهاي منفی کسب و کارهاي داده

پیوسته همگذاران باید چند ریسک و پیامد منفی اغلب بهمحور، سیاستهاي دادهآفرین شرکترغم تأثیرات بالقوه تحولعلی

افتن ها به فعلیت یها در فرایندهاي مولد شرکترا نیز مد نظر داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که استفاده از داده

تصاد ها به میزان وابستگی اقی خواهد شد. ضرورت و فوریت توجه به این نگرانیشکلی امن منتهها بهظرفیت بالقوه آن

در  محور، تغییرات بازارهاي بزرگ دادهها بستگی دارد. اما با توجه به ماهیت جهانی بسیاري از شرکتیک کشور به داده

را از تقویت  گذارانگرانی نباید سیاستهمراه داشته باشند. اما این نالمللی بهتوانند پیامدهاي بینیک کشور اغلب می

ها و عوامل توانمندسازي مناسب را ها باید تضمینمحور در کشورهاي متبوع خود بازدارد، اما آناکوسیستم اقتصادي داده

ن امحور همچنان رقابتی و پویا باقی خواهند ماند و با افزایش میزنیز لحاظ کنند تا اطمینان حاصل شود که بازارهاي داده
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هد اواي در کل جامعه توزیع خها، عواید حاصل از فعالیت این بازارها نیز در سطح گستردهوابستگی اقتصاد کشور به داده

  شد. 

  هاي مسلط در بازارامکان بالقوه افزایش احتمال ظهور شرکت

عنوان به ها اغلبکه دادهایجاد کنند. از آنجا  نسبیتوانند براي یک شرکت نسبت به رقبا مزیت هاي اختصاصی میداده

ینه گذاري یک شرکت در زمینه تأمین هزشوند، پس از سرمایههاي اقتصادي یک شرکت تولید میمحصول فرعی فعالیت

اندك خواهد بود. عالوه بر این،  بیشترهاي اي تولید دادهها، هزینه حاشیهسازي براي گردآوري دادهثابت ظرفیت

ي را جذب کند و بدین ترتیب شرکت از اثرات بیشترتواند کاربران الت شرکت میمندسازي هرچه بهتر محصوهدف

» ستا چیزها از آنِ برنده بیشتر«مبتنی بر  سازوکارتواند به یک شود که میمیمند اي میان کاربران بهرهارتباطات شبکه

ارد بازار هایی که تازه وبراي شرکتکه غلبه بر آن  اي؛ مسئلهمقیاس براي شرکت منجر شود مزیتیا دست کم به ایجاد 

دگان در کنني درباره مصرفبیشترهاي یک پلتفرم تجارت الکترونیک که داده به عنوان نمونه، )79(است.دشوار  ،شوندمی

کند، تري درباره محصوالت به مشتریان ارائه میهاي دقیقکند، توصیهپذیرتري را ایجاد میخود دارد، تجربه خرید انعطاف

یشان ي اهاکنندگان بر مبناي تراکنشي را نیز از مصرفبیشترکند و بازخوردهاي ي ایجاد میبیشترهاي سفارش سبد

  نماید.دریافت می

را نیز از طریق  يبیشترکنندگان عرضه ،ي در آن حضور داشته باشندبیشترکنندگان پلتفرمی که تعداد مصرف ،همچنین

 هاي رقیب را براي کاربران افزایشاثرات غیرمستقیم شبکه جذب خواهد کرد و همین مسئله هزینه مهاجرت به پلتفرم

سمت چند براي سنجش میزان تمرکز در بخش تجارت الکترونیک به شاخصیعنوان خواهد داد. توزیع ترافیک اینترنت به

درصد از بازدیدکنندگان اینترنت  56فریقا، آکننده در مصرف-بازار کسب و کار 631ن تر چولگی دارد. از میاپلتفرم بزرگ

درصد از کاربران را  24تنهایی به 1جومیا )80(.هاي اینترنتی مراجعه کرده بودندتنها به یک درصد از سایت 2019در سال 

  سمت خود جذب کرده بود.به

بازار  ا از بازار انتقال پول بهزپ-بازارهاي مجاور را نیز تسهیل کنند. ورود امتوانند ورود یک پلتفرم به ها میداده ،همچنین

انداز و وام، ورود اوبر به حوزه تحویل غذا و بار، و تکامل گوگل از یک موتور جستجو و ورود آن به محصوالت پس

ها از طریق ترکیب انواع مختلف از این پدیده هستند. پلتفرم يهاي مشهورهاي خرید، نقشه و سایر بازارها نمونهحوزه

سمت ادغام با هدف ها را بهي از شرکتبیشترشوند. همین مسئله شمار میهاي خود منتفع تر دادهها از طیف گستردهداده

  )81(.آپ توسط فیسبوك استافزار واتسها سوق داده است که یک نمونه بارز آن، خرید نرمانباشت داده

ظرفیت بالقوه یک پلتفرم براي کسب قدرت در بازار به مدل کسب و کار آن پلتفرم و از جمله انواع کاربرانی که در آن با 

 ،کنندیجاد میا سبینهایی که براي شرکت مزیت یکدیگر تعامل دارند و مدل درآمد آن پلتفرم بستگی دارد که بر نوع داده

ی هاي کلهاي متکی به درآمد حاصل از تبلیغات براي ایجاد پروفایلشرکت ثال،به عنوان م). 14شکل گذارند (تأثیر می

نیاز  هاي موردروزرسانی کنند. نوع دادهکنندگان خود را به کرات بههاي مربوط به مصرفکنندگان نیاز دارند دادهمصرف

اردي گذارد. در موها تأثیر میاري از آنبردهاي مورد نظر یا نسخهها به دادهنوبه خود بر میزان سهولت دسترسی شرکتبه

                                                 
1 Jumia 
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 بیشترت هاي داراي قدرکنندگان متکی هستند، شرکتشده مربوط به مصرفهاي داوطلبانه یا مشاهدهها بر دادهکه پلتفرم

 هايهها گزینکنندگان در برابر آنزیرا مصرف ،ها بپردازندي به گردآوري دادهبیشتردر بازار ممکن است بتوانند با سهولت 

  د.توانند موقعیت خود را در بازار بیش از پیش تثبیت کننها میکمتري دارند: این بدان معنا است که این شرکت جایگزین

تر یا هاي کوچکخطر کنار گذاشته شدن شرکت ،محورافزایش تمایل به تبدیل شدن به بازیگر مسلط در بازارهاي داده

کنندگان ایجاد مانع در مسیر کارآفرینی محلی، مخاطراتی را نیز براي رفاه مصرفدهد که خود ضمن تر را افزایش میسنتی

ها جمع کردن سرمایه اولیه و استخدام که در آن ايدنبال دارد. این تأثیرات ممکن است در بازارهاي درحال توسعهبه

دید شوند. تش ،شوند دشوار استارد بازار میتازگی وها براي بازیگرانی که بهنویسان و کارشناسان ماهر در حوزه دادهبرنامه

ن میزان یبیشترهاي پیشرفته با فناورياز کل بودجه خصوصی دریافتی توسط ده شرکت فعال در حوزه  براي مثال

هاي تحت مالکیت سه شرکت بزرگ اینترنتی در درصد به شرکت 77فریقا، آتأثیرگذاري در برهم زدن شرایط موجود در 

، دو شرکت تحت مالکیت جومیا، و یک شرکت تحت مالکیت شرکت رینگیر 1کت تحت مالکیت نسپرزاین قاره (دو شر

محور فعالیت دارند یا تعداد معدودي در مناطقی که عده معدودي شرکت داده )82(.) اختصاص یافته است2وان افریکا مدیا

خاطرات ممکن است کمتر آشکار باشند. هاي بزرگ به ارائه خدمات و کاالهاي پرتقاضا مشغول هستند، این ماز شرکت

از  گذاران باید عدم ایجاد نوعیسمت ساختارهاي متمرکز، سیاستها بهدلیل پویایی این قبیل بازارها و تمایل آناما به

  تضمین کنند. ،شودسلطه را که مانع از ورود بازیگران جدید و نیز نوآوري می

  

  

  هاي پلتفرمیو قدرت بازاري ناشی از شرکتمخاطرات معطوف به ساختار بازار . 14شکل 

  
  2021منبع: گروه گزارش توسعه جهان 

 ،دین ترتیبکند و بها را کنترل نمی، یک نهاد واحد دسترسی به دادهشدهدفتر کل توزیع فناوريهاي مبتنی بر در پلتفرم

هاي چینکند. اما بالکزار کاهش پیدا میمیزان تأثیرگذاري مزایاي ناشی از اثرات شبکه در تثبیت قدرت بازیگران در با

رکت داشته توانند در سیستم مشاخصوصی همچنان نیازمند یک مرجع یا نهاد مرکزي هستند که تعیین کند چه کسانی می
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 کند. در مقابل،عنوان نگهبان سیستم عمل میگیرد که بهباشند و بدین ترتیب، قدرت در دست نهادي قرار می

جهت مشارکت در  1»سند کار«جاي یک مرجع مرکزي، کاربران را به ارائه کوین بهمانند بیت هاي عمومیبالکچین

است.  کارانه از قدرت رایانشهاي تفننی یا خرابها از استفادهکنند که هدف از این الزام نیز بازداشتن آنسیستم ملزم می

فاده از زیرا کار در آن مستلزم است ،کندف انرژي ایجاد میلحاظ مصرهاي باالیی به نوبه خود هزینهاما این سیستم نیز به

هاي مرتبط با مسئله سلطه و ساختار بازار هاي بعدي به تشریح پدیدهدر بخش )83(.قدرت رایانش و استفاده از منابع است

   خواهیم پرداخت.

هاي پلتفرممحصوالت مکمل حول محور  .محورهاي دادهتعارض میان رقابت و همکاري در اکوسیستم

دیل شوند. تر تبهاي بزرگهاي کسب و کار پلتفرملفه اصلی مدلؤتوانند به مها میشوند. این نوآوريتر ساخته میبزرگ

قادر به فعالیت نخواهند  خود شده در خدماتهاي پرداختی تعبیهبدون سامانه 2بیانآمازون، اوبر و ایربی به عنوان مثال،

 رهاي دیگشرکت هايها و دادهها به دسترسی به سامانهشود شرکتاي همچنین سبب میکهبود. اما این ساختار شب

  ها تبدیل شوند.توانند در آینده به رقباي آنوابسته باشند که می

کنند ها دسترسی پیدا میهاي سایر شرکتها و دادهبه سامانه 3افزارينویسی نرمهاي برنامهها از طریق رابطشرکت عموماً 

دیگر و  هايها را به پلتفرمنویسی پلتفرمهاي برنامهشود. این رابطکه توسط پلتفرم اصلی اکوسیستم ارائه می

هاي دهنده خدمات دیجیتال از طریق همین رابطکنند. یک پلتفرم یا ارائهدهندگان خدمات دیجیتال متصل میتوسعه

د خود ها جهت پشتیبانی از کارکرهایی به آنها یا ارائه دادهز سایر شرکتیا به استخراج داده ا افزار عموماً نویسی نرمبرنامه

د، صاحبان رونشمار میکلیدي به نهادهها یک پردازد. در بازارهایی که دادههاي سایر بازیگران مییا پشتیبانی از فعالیت

  تر خواهند بود.فرایند رشد کارآفرینان کوچک محافظان ،هاي ارزشمندداده

هاي مکمل ممکن است پلتفرم پیشتاز را به محدود کردن رابط احتمال رقابت بالقوه از جانب پلتفرم شدن مطرح

یتر متوجه وجود یک تهدید رقابتی از ئپس از آنکه تو 2012در سال  به عنوان مثال،نویسی کاربردي خود وادار کند. برنامه

داده  هاي کاربران دیگر در لینکدین نمایشیتئمحدود کرد تا تونویسی کاربردي خود را جانب لینکدین شد، رابط برنامه

خرسندي نویسی کاربردي خود ابراز ناگذاري رابط برنامهاشتراكا از بهزپ-افزار از امتناع امدهندگان نرمنشود. در کنیا، توسعه

اپل را به  2020کنگره در سال افزار در جریان شهادت خود در دهندگان نرمنیز برخی توسعه آمریکادر  )84(.اندکرده

هاي مربوط به حفظ حریم خصوصی براي محدود کردن گردآوري برداري از محصوالت خود و توسل به دغدغهکپی

   )85(.دهندگان ثالث متهم کردندهاي مکانی توسط توسعهداده

تر توسط بازیگران وچکهاي کهایی از خرید شرکتهاي اخیر شاهد موجدر سال .محورداده هايکلتمها و ادغام

بزرگ محلی در حوزه تجارت الکترونیک در چین و هند و نیز در حوزه حمل و نقل در کشورهاي جنوب شرقی آسیا 

عنوان بزرگترین پلتفرم منطقه، بازارهاي به 4هاي وابسته به خود به گرباوبر پس از فروش شرکت براي مثال،ایم. بوده

که  اندهاي دیجیتالی صورت گرفتههایی که با مشارکت پلتفرماز میان ادغام )86(.کردهشت کشور را در این منطقه ترك 
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توسط یک شرکت بسیار بزرگ  تملک گواهدرصد  82اند، در سراسر جهان مورد بازبینی قرار گرفته تتوسط مراجع ضدتراس

  ترین نوع معامله بوده است. ادغام دو شرکت بسیار بزرگ، معمول )87(.اندبوده

ه ایجاد تواند بها میها توسط شرکتداده استفاده ازمجدد و تغییر  کاربريهرچند استفاده،  .هاتبادل غیربهینه داده

یجاد ها را امجدد داده کاربريمنجر شود، سازوکارهاي حاکم بر بازار ممکن است الگوهاي معینی از تبادل و  بیشترعواید 

متولیان وضع قوانین و مقررات باید   )88(.کندین میزان رفاه اجتماعی را ایجاد میبیشترکه  باشدسطحی از تر کند که پایین

ها و فواید ناشی از اجباري کردن ها از طریق ایجاد توازن میان هزینههاي چندي را در جهت رفع این نگرانیگام

ها باید آن هاي شخصی صیانت کنند. ثانیاً ها باید از حقوق افراد در ارتباط با دادهآن ها بردارند. اوالًگذاري دادهاشتراكبه

ذاري در حوزه گها براي سرمایهها از انگیزه شرکتگذاري دادهاشتراكاین نکته را به رسمیت بشناسند که الزامی کردن به

هاي خود را با رقباي بالفعل یا بالقوه به ند بود دادهها در این صورت مجبور خواهزیرا آن ،ها خواهد کاستگردآوري داده

ه شرکتی براي ک صورتی ها، درگذاري دادهاشتراكباید این نکته را نیز مد نظر داشته باشند که به اشتراك بگذارند. ثالثاً 

ود هاي خحاصل از داده اي یا رایگان به درآمدالتفاوت بهاي خدمات یارانهتأمین منابع مالی مورد نیاز جهت پرداخت مابه

ی که ها در کشورهایها میان شرکتتواند ارائه این قبیل خدمات را به مخاطره بیندازد. تبادل بهینه دادهمتکی باشد، می

توازن مناسب میان این  )89(.باشد تريدر سطح پایینممکن است  ،ها از اهمیت کمتري در اقتصاد برخوردار هستندداده

درآمد متفاوت باشد، هرچند ممکن است الزم باشد اقتصادهاي پردرآمد نسبت به اقتصادهاي کمموارد ممکن است در 

 رمحوهاي آتی در اقتصاد دادهبراي پیشرفتالزم درآمد براي فراهم کردن زمینه گذاران در برخی کشورهاي کمسیاست

  را در این عرصه اتخاذ نمایند.  انهنگردر کشورهاي خود، نگرشی آینده

مثابه محصول هایی است که بهها، بحث بر سر حقوق مالکیت یا حقوق دسترسی به دادهتبادل دادهارتباط با له دیگر در مسئ

شخصی  هايها در مورد دادهتفاوت میان افراد و شرکتبرحسب  براي مثال،-شوند هاي اقتصادي تولید میفعالیت جانبی

  افزار). از آن دستگاه یا نرم گانکننداي کاربردي در مقابل استفادهافزارهها یا نرممالکان دستگاه مرتبط بایا 

  کشی از افراداحتمال بالقوه بهره

افزارها و ها، نرمهایی که به رهگیري کاربران در وبسایتها توسط شرکتگردآوري داده .هاافراط در گردآوري داده

ها در انحصار عده معدودي . این شیوه گردآوري دادهباشدهایی نگرانی بموجتواند می ،پردازندابزارهاي طرف ثالث می

 گیرد کهها توسط گوگل در مواقعی صورت میاي از فرایند گردآوري دادهبخش عمده براي مثال-شرکت بزرگ است 

ه مقادیر انبوه اند کمطالعات اخیر نشان داده )90(.نیستکاربر با هیچ یک از محصوالت این شرکت در حال تعامل مستقیم 

ممکن است طبق قوانین جاري رقابت در اروپا بیش از حد تلقی شوند: قوانینی  ،اندهایی که به این شکل گردآوري شدهداده

هاي ضدرقابتی معینی است که صرف نظر از نقض یا عدم نقض مقررات مربوط به صیانت از ها بر آسیبکه تمرکز آن

ها و هم متولیان حوزه رقابت به این مسئله اشاره طور کلی، هم متولیان صیانت از دادههب )91(.ها، ممکن است رخ دهندداده

د و کننکاري مینمایی یا پنهانکوچک خودها توسط هاي واقعی گردآوري دادهمورد شیوه ها اغلب دراند که شرکتکرده

هاي مربوط به افراط در گردآوري داده )92(.شوندکنندگان میهاي آگاهانه از سوي مصرفبدین ترتیب مانع از انتخاب
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ویژه در کشورها و مناطقی هاي آموزش، بهداشت و مالی)، بهدر بخش براي مثالپذیر (هاي آسیبکودکان و سایر گروه

  خود در برابر این مخاطرات هستند، مایه نگرانی است. از که افراد فاقد دانش کافی براي محافظت 

گذاري ها میزان سرمایهشرکت .هاي خصوصیهاي تحت اختیار شرکتروي داده اعمال حکمرانی ناکافی بر

که  گذاري ممکن است کمتر از میزانی باشدکنند، اما این سرمایهها را تعیین میدر زمینه امنیت سایبري و صیانت از داده

یم خصوصی و امنیت براي کاربران طور کامل ارزش حرها بهکند، زیرا شرکتین میزان رفاه اجتماعی را ایجاد میبیشتر

دهندگان خدمات زیرساخت ممکن است کنند. ارائهسازي نمیها را درونییا ضرورت ایجاد حس اعتماد در اقتصاد داده

 ها عمدتاً گذاري کنند، زیرا پیامدهاي اقتصادي هر گونه نقض امنیت دادهکمتر از حد الزم در حوزه امنیت سایبري سرمایه

شان به مخاطره افتاده است. طبق گزارش شوراي مشاوران اقتصادي ای هايگیرد که دادهیانی قرار میبر دوش مشتر

 109تا  57بین  2016در سال  آمریکاهاي مخرب سایبري بر اقتصاد ، خسارات ناشی از فعالیت2018در سال  1آمریکا

ممکن  )93(است.در آن سال  آمریکاناخالص داخلی  تولید 0,58 تا 0,31بین  معادل میلیارد دالر برآورد شده است که رقمی

 گذاري اندك در حوزه امنیتها به سرمایهها یا مقرراتی را براي خنثی کردن تمایل شرکتها مشوقاست الزم باشد دولت

  )94(.ها اشاره کردهاي کافی براي افشاي دادهتوان به وضع جریمهسایبري مد نظر قرار دهند که از آن جمله می

ها اطالعات فراوانی پیرامون از آنجا که شرکت .هاي استفاده از الگوریتمگذاري، تبعیض و ریسکتقیم

توانند شیوه ارائه خدمات یا محصوالت خود را براي دریافت هاي فردي و سوابق خرید مشتریان خود دارند، میویژگی

عه امکان آمد جامدرتواند به اقشار کمن روش مییا کمتر بر مبناي حساسیت فرد به قیمت تنظیم کنند. ای بیشترهزینه 

داشت. همچنین این روش ها وجود نمیت کنند که در غیر این صورت امکان ارائه خدمات به آندهد تا خدماتی را دریاف

ها در تسویه موجودي خود و بدین ترتیب کاهش میزان اتالف کمک کند. اما این نوع تبعیض در قیمت تواند به شرکتمی

(و نوعی  امري نامطلوب نیست، کنندگان زیان وارد کند. این نوع تبعیض قیمت ذاتاً تواند به برخی مصرفکیفیت می و

توزیع  هاي نقدي برايتوانند از اهرم مالیات و پرداختها میکنندگان به تولیدکنندگان است و دولتانتقال مازاد از مصرف

  نند.کمحور اعمال تبعیض بر مبناي قیمت را تسهیل میدادهکسب و کار هاي ها و مدلمجدد آن استفاده کنند)، اما داده

راد زیان واسطه افزایش قیمت به افو در نهایت به کردهها را تسهیل توانند رفتار ضدرقابتی توسط شرکتها میتمالگوری

کننده ینو از طریق رصد مخفیانه رفتار یک تعی به شکل مستقلتا  تنظیم نمودها را توان الگوریتموارد نمایند. همچنین می

هاي آموزشی خود، دچار واسطه تورش ذاتی در دادهها بهت این الگوریتمبه تبانی بپردازند. همچنین ممکن اس 2قیمت

ها اغلب همان پذیرترین گروهرا تشدید کند، زیرا آسیب 3حاشیه راندنتواند فرایند بهتورش ناخواسته باشند. این تورش می

بالقوه  ها از ظرفیت. هرچند الگوریتمآیدها به عمل میهاي دیجیتال کمترین نمایندگی از آنهایی هستند که در دادهگروه

طقی ها در نهایت و به دلیل تورش منزیرا آن ،آیدطرفی برخوردار هستند، اما این ظرفیت بالقوه همواره به فعلیت درنمیبی

 نها در قضاوت و رفتار انسادهنده همان سوگیريشوند، بازتابها وارد میهاي آموزشی آنو مفروضات ناقصی که در داده

بالقوه در  ها و اثرات ضدرقابتیگیري الگوریتمی فرایندي غیرشفاف است، شناسایی تورشهستند. اما از آنجا که تصمیم

  ها ممکن است دشوار باشد.آن
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یارهاي توانند به اعمال تبعیض بر مبناي معها میگیري الگوریتمی و از جمله امتیازدهی به اعتبارات، این ریسکدر تصمیم

درصورت تداوم تبعیض  )95(.هاي موجود خواهند انجامیداجتماعی منجر شوند که در نهایت به تثبیت نابرابري-اقتصادي

هاي تري به گوشیهایی مانند زنان که دسترسی کمدار، گروههاي تورشواسطه استفاده از مجموعه دادهالگوریتمی به

یرند. اگر گبگیري کمتر مورد توجه قرار ها و تصمیمدر دادهممکن است  ،هاي بانکی دارندتلفن همراه، اینترنت یا حساب

امل دارد، ها تعهاي مربوط به کسانی مانند دوستان یا همسایگان اتخاذ شوند که یک فرد با آنتصمیمات بر مبناي داده

تواند به ک فرد میی تعیین امتیاز اعتباري پایین براي براي نمونه،تواند اثرات تبعیض را تشدید کند. این مسئله نیز می

توان از ابزارهاي منجر شود. عالوه بر این، می نیز کاهش امتیازات افراد در همسایگی یا شبکه روابط  اجتماعی وي

صوالت ها یا سایر محها به وامپذیري استفاده کرد که امکان گرایش آنامتیازدهی جایگزین براي شناسایی افراد آسیب

  )96(.اردمالی استثمارکننده وجود د

ها کتهاي مورد استفاده شرها بیانگر ضرورت ایجاد یک سامانه نظارت، بازرسی و حسابرسی براي الگوریتماین نگرانی

هاي هوش هاي مناسب در حوزه قوانین و مقررات جهت مقابله با ریسکحال حاضر شاهد فقدان چارچوب . اما دراست

  هاي مناسب هستیم.یزان خسارات و نیز ارائه ضمانتهاي قانونی براي تعیین ممصنوعی و نیز ظرفیت

دهندگان هاي مربوط به کارگران و ارائهگردآوري داده .هامدیریت غیرمستقیم نیروي کار با استفاده الگوریتم

خودکار درمورد پارامترهایی مانند تخصیص وظایف، هاي خودکار یا نیمهگیريخدمات از راه دور جهت استفاده در تصمیم

عالوه بر  )97(.هاي عملکرد و ارائه مشوق براي انواع خاصی از رفتار در اقتصاد گیگ رواج فراوان یافته استارزیابی

جتناب از ا کند، استفاده از این روش،ها در زمینه تورش و تبعیض ایجاد میهایی که مدیریت مبتنی بر الگوریتمریسک

نماید. یل میها تسهرتیب اجتناب از ارائه مزایا به نیروي کار را براي شرکتعنوان نیروي کار و بدین تبندي افراد بهطبقه

امات ها بر نیروي کار، در تعیین اقدها با استفاده از الگوریتمدرك بهتر تأثیرات سازمانی و رفاهی مدیریت و گردآوري داده

  حمایتی مناسب راهگشا خواهد بود. 

  و در میان کشورهاظرفیت بالقوه افزایش نابرابري در درون 

در درون کشورها، در میان کشورها و میان انواع  تواند به افزایش شکافمحور میههاي کسب و کار داداستفاده از مدل

  هاي درآمدي مختلف منجر شود.ها، انواع مختلف نیروي کار و افراد در گروهمختلف شرکت

ها کننده، کارآفرین یا جویاي کار به میزان دسترسی آنمثابه مصرفمحور بر افراد بهدر درون یک کشور، تأثیر اقتصاد داده

ا ههاي موجود بستگی دارد. هرچند فروش از طریق پلتفرمفناوريها و ها، مهارتبه منابع مالی، میزان تحصیالت آن

از این روش هاي کوچکی که هاي بزرگ و کوچک را براي آن دسته از شرکتوري میان شرکتتواند اختالف بهرهمی

هاي ناوريفکارگیري ها و کارآفرینان خرد در سراسر جهان در زمینه بهطور کلی شرکتبهاما کنند کاهش دهد، استفاده می

تر متایان بزرگه مقایسه با بنیادین مانند اینترنت پرسرعت، حضور در اینترنت، فروش آنالین و استفاده از رایانش ابري در

ات و تنها کسانی که از امکان اما کند،زایی ایجاد میهایی را جهت اشتغالند اقتصاد گیگ فرصتتر هستند. هرچخود عقب

 توانند از مزایايهاي الزم جهت مشارکت در چنین اقتصادي (مانند خودرو، تلفن همراه و سواد) برخوردار هستند میمهارت

فزایش ابراي برخی افراد به معناي افزایش کارآیی و  تواندگیري خودکار میهرچند تصمیم ،مند شوند. همچنینآن بهره

  ارائه خدمات باشد، اما ممکن است به افزایش سوگیري و تبعیض علیه برخی دیگر منجر شود. هاياثربخشی هزینه
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 آن ها، توانمندي و توانمحور به زیرساختمندي از مزایاي اقتصاد دادهبه همین ترتیب، میزان ظرفیت یک کشور در بهره

ل قابل هایی که در داخهاي مرتبط با این نوع از اقتصاد بستگی دارد. میزان دادهکشور در زمینه افزایش مقیاس فعالیت

ه اقتصادهاي هاي وابسته بهاي اقتصاد دیجیتال در یک کشور بستگی دارد. شرکتاستخراج هستند نیز به سطح فعالیت

اند کرده هایی که از قبل در کشورهاي مختلفی فعالیتنیز دارند یا شرکت فناوريهاي ي به شبکهبیشترتر که اتصال بزرگ

از مزیتی برخوردار هستند که به مرور زمان بر میزان آن افزوده  ،دسترسی دارندنیز ها تري از دادههاي بزرگو به مجموعه

نیز  ها ویه گردآوري و مدیریت دادههاي اولشود. احتمال عدم دسترسی به اعتبارات مالی مورد نیاز جهت تأمین هزینهمی

هاي وابسته به اقتصادهاي با مورد شرکت ها درهاي تحلیلی جهت کسب ارزش از این دادهعدم برخورداري از ظرفیت

ها در تر جهت درآمدزایی از دادههاي کمتر یا غیرقطعیاست. این عامل زمانی که با فرصت بیشتردرآمد پایین یا متوسط 

براي ا رها از طریق تبلیغات یا طراحی محصوالت جدید) همراه شود، انگیزه این دسته از شرکت آینده (مثالً زمان حال یا

تواند به تشدید نابرابري میان ها کاهش خواهد داد و همین مسئله میگذاري در زمینه گردآوري و تحلیل دادهسرمایه

  کشورها در سطح کالن منجر شود.

وضع  از طریق براي مثالدرآمدتر (محور از فعالیت یا استقرار در کشورهاي کمالمللی دادهبینهاي سلب انگیزه شرکت

عملی نیست، زیرا این کار اقتصاد کشورها را از مزایاي این قبیل  حلها) راهودکننده در حوزه دادههاي محدسیاست

شکل گیري اکوسیستم داخلی متر مانع از شکلاین کا ،کند. همچنینها در زمینه کمک به رشد و توسعه محروم میشرکت

ها و تواند روند تقویت زیرساختشود: وضعیتی که میتر میهاي بزرگمحور با محوریت این شرکتاز کارآفرینان داده

ر . دنمایدند براي کم کردن فاصله با کشورهاي پردرآمد در درازمدت کُرا درآمدتر هاي مورد نیاز کشورهاي کمظرفیت

محور و در عین حال کاستن از مخاطرات گیري از تأثیرات رفاهی مثبت اقتصاد دادهتوانند براي بهرهها میدولت عوض،

هاي گذاري، سرمایه1دیجیتال شمولهاي مبتنی بر این نوع اقتصاد در زمینه تشدید نابرابري از طریق تلفیقی از سیاست

ث بیشتر مورد بحدر بخش دوم این گزارش  این مسائلتالش کنند.  عمومی و ابزارهاي دقیق در حوزه قوانین و مقررات

  .قرار خواهند گرفت

  

  

  

  

   

                                                 
1 Digital Inclusion 
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گذاري دو ایجاد کرد و چندین برابر هزینۀ سرمایه 2009و  2005ي هامیلیون کرون) بین سال 450میلیون یورو (بیش از 

این مثال در مورد کشورهاي با درآمد کم و متوسط نیز  )2(ها را بازگرداند.میلیون کرون) در داده 15میلیون یورویی (تقریباً 

و نقل و لجستیک داده ها مانعی براي توسعه خدمات حملها و مجموعه داده آدرسصادق است، جایی که فقدان آدرس

  محور بوده است. 

  هاي عمومیایجاد ارزش با استفاده از داده

ها کنند. نخست، شرکتهاي دیگر، ارزش ایجاد میهایی مشابه با دادههاي عمومی، به روشکارآفرینان با استفاده از داده

هاي حاصل فروشان ایاالت متحده، دادهکنند. براي مثال، خردههاي عمومی براي بهبود عملکرد خود استفاده میاز داده

 ازيساي سفارشیکنند تا موجودي خود را به صورت منطقهي فروش ترکیب میهارا با داده آمریکااز نظرسنجی جامعه 

به  -در میان بسیاري از کاربردهاي دیگر-ها عالوه بر این، کسب و کارها براي تعیین دستمزدها و کمک هزینه) 3(کنند.

ت یا خدمات جدید، از هاي عمومی براي توسعه محصوالها از دادهدوم، شرکت )4(متکی هستند. 2هاي سطح قیمتداده

به عنوان مثال، بخش تحلیل انرژي جهانی براي نظارت بر الگوهاي ) 5(کنند.جمله خدمات تحقیقاتی و تحلیلی استفاده می

ها براي ارائه سایر کسب و کارها از داده )6(وابسته است. 3هاي اداره اطالعات انرژيمصرف انرژي در سراسر جهان به داده

 رسمیهاي هواشناسی دولتی و ، شرکتی در غنا، داده4کنند. فارمرالینره به مشتریان خود استفاده میاشکال جدید مشاو

ی ها همچنین به آمار جمعیتکند تا از طریق پیامک به کشاورزان مشاوره دهد. شرکتهاي اختصاصی ترکیب میرا با داده

 حوة ورودشوند یا خیر و نبکه آیا وارد بازارهاي جدید این کنند تا تصمیمات خود را در موردکسب و کارها تکیه می یو ثبت

ا کنند، به این معنهاي داده عمل ها ممکن است به عنوان واسطههی کنند. در نهایت، شرکترا سازماند به بازارهاي جدید

  کنند. بنديقالبآوري و دوباره تر و کاربرپسند جمعهاي قابل دسترسرا در قالب هاکه داده

  شودهاي عمومی هدایت میهاي تجاري که توسط دادهانداز در حال تغییر بخشچشم

وبی به خ ،شوندهاي عمومی هدایت میوکارهایی که توسط دادهاگرچه در اقتصادهاي با درآمد باال برخی از جزئیات کسب

ها براي هاي عمومی و ارزش آنچندانی در مورد استفاده بخش خصوصی از داده مندنظام، اما اطالعات )7(اندشدهمطالعه 

                                                 
1 Open access dataset of addresses 
2 price-level data 
3 Energy Information Administration 
4 Farmerline 
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اي هدرآمد وجود ندارد. با وجود این، منابع انگشت شماري وجود دارند که استفادة تجاري از دادهاقتصاد در کشورهاي کم

  )8(کنند.عمومی، از جمله در اقتصادهاي نوظهور را روشن می

ها را در اي از بخشکنند، طیف گستردههاي عمومی استفاده میهایی که از دادهد که شرکتدهناین منابع نشان می

ست. به وضوح تسلط یافته ا فناوريدهند. در سراسر جهان، بخش اقتصادهاي پردرآمد و با درآمد پایین و متوسط پوشش می

هایی هاي عمومی است. شرکتاز دادهده کننده ات و مشاوره دومین استفادر اقتصادهاي با درآمد کم و متوسط، بخش تحقیق

ها جوان و کوچک هستند؛ در واقع، اکثریت بزرگی از از نظر کارمندان و تعداد آن ،کنندهایی استفاده میکه از چنین داده

ر دارند. از کارمند یا کمت 200کنند، استفاده می 1»گلوبال نتورك 500گولب اوپن دیتا «هاي جهانی که از پایگاه داده شرکت

هاي چندین سازمان مستقر در ایاالت متحده، از داده 2»500اوپن دیتا «هاي هاي مورد استفاده، نیمی از شرکتنظر داده

درصد) است. به طور مشابه در  16ترین منابع (یکی از پر استفاده 3کنند. اداره سرشماري ایاالت متحدهدولتی استفاده می

هاي عمومی براي کسب و کارها است، به ، مهمترین منبع داده4نی مؤسسه ملی آمار و جغرافیامکزیک، اداره ملی آمار یع

شرکت در  200کنند. در میان هاي این مؤسسه استفاده میاند که از دادهها گزارش دادهدرصد از شرکت 88طوري که 

هاي باز براي آوري شده توسط شبکه دادهگرد 5هاي بازِ داده اثرگذارينقشه  مشمولکشورهاي با درآمد کم و متوسط که 

درصد)،  36هاي جمعیتی (و پس از آن داده بوده درصد) 41هاي عمومی (ترین نوع دادههاي مکانی رایجاند، دادهشده 6توسعه

  درصد) قرار دارند. 27هاي بهداشتی (درصد) و داده 30هاي اقتصادي (داده

کند در کشورهاي با درآمد پایین و هاي عمومی استفاده میي که از دادهدهد که بخش تجارها نشان میاین ارزیابی

اراي دهاي هاي مربوط به دادهتر از اقتصادهاي با درآمد باال است. این الگو به طور کلی با چالشمتوسط بسیار کوچک

هاي تولید شده و هاي داده ملی با توجه به مقدار دادهدر بسیاري از موارد، سیستم )9(هدف عمومی ارتباط نزدیکی دارد.

هایی که توسط در واقع، شرکت )10(.همچنین کیفیت و قابلیت استفاده، به موقع بودن، باز بودن و دسترسی محدود هستند 

ا به هاي عمومی رعدم دسترسی به داده شوند، کیفیت پایین وبانک جهانی هدایت می از سويبررسی شده  هاي بازِ داده

هاي عمومی در مکزیک و سایر کشورهاي تر مبتنی بر دادههاي تجاري فعالبخش) 11(عنوان نگرانی اصلی گزارش کردند.

توجهی براي کشورهاي با درآمد پایین و متوسط است. تحقق این ظرفیت آمریکاي التین، منعکس کنندة ظرفیت قابل

 ا ظرفیت باال، یکپارچه و باز است.هاي داده ملی بهاي تأمین مالی بهتر و سیستمنیازمند سازوکار

شرکت مستقر در ایاالت متحده تمرکز یافته  500کشد. این شکل بر هاي باز را به تصویر میظرفیت عظیم داده 15شکل 

هاي برخی ، اگرچه دادههاي دولتی فدرال در دسترس عموم استو حاکی از استفاده گسترده بخش خصوصی از داده

اورزي هاي باز وزارت کشهاي کمتري از دادهگیرد. به عنوان مثال، شرکتمؤسسات بیشتر از سایرین مورد استفاده قرار می

طور کنند، همانهاي مهم دیگر) استفاده مینسبت به وزارت بازرگانی (محل سرشماري ایاالت متحده و بسیاري از داده

دهد. اما، حتی در مورد کشاورزي تري از این دایره به وزارت کشاورزي، این موضوع را نشان میکه اختصاص بخش کوچک

دهد که نشان می 15اند. شکل هاي باز وزارت کشاورزي استفاده کردههایی از هفت بخش مجزا از دادهنیز شرکت

هاي بخش مالی و براي مثال، شرکت هاي دولتی متکی هستند.ها به انواع مختلفی از دادههاي برخی از بخششرکت

                                                 
1 GoLab Open Data 500 Global Network 
2 OpenData500 
3 US Census Bureau 
4 National Institute of Statistics and Geography (INEGI) 
5 Open Data Impact Map  
6 Open Data for Development Network 
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 هاي ارتباطات، حاکی از ظرفیتاند. پیچیدگیبخش و مؤسسه ایاالت متحده استفاده کرده 19هاي باز گذاري از دادهسرمایه

  ها است.داده استفاده ازمجدد و تغییر  کاربريقابل توجهی براي استفاده، 

  

عمومی در ایاالت متحده از ارزش بسیار زیادي برخوردار است هاي هاي خصوصی از دادهاستفاده شرکت. 15شکل 

  کند.دولتی را منعکس میباز هاي و ارزش داده

  
  گرد به قرار زیر است:عناوین از رنگ سبز در باالي شکل به صورت پادساعت

؛ غذا و کشاورزي؛ خدمات تجاري و حقوقی؛ گذاريو سرمایه امور مالی؛ علمی هايپژوهش؛ فناوريها و داده؛ آموزش؛ محیط زیست و آب و هوا؛ تحقیق و مشاوره

زمان حفاظت سا؛ حمل و نقل؛ بیمه؛ انرژي؛ مسکن و امالك و مستغالت؛ برداريهاي مکانی و نقشهداده؛ حکمرانی؛ کنندگانسبک زندگی و مصرف؛ هاي بهداشتیمراقبت

وزارت  ؛کمیسیون انتخابات فدرال؛ هیئت فدرال رزرو؛ هاي فدرالمنابع متعدد داده؛ وانوردي و فضا (ناسا)اداره کل ملی ه؛ کمیسیون بورس و اوراق بهادار؛ از محیط زیست

؛ وزارت آموزش؛ وزارت دفاع؛ وزارت نیرو؛ وزارت بهداشت و خدمات انسانی؛ وزارت امنیت داخلی؛ وزارت دادگستري؛ وزارت کار؛ وزارت راه؛ وزارت کشور؛ داريخزانه

  .هاي ایاالت متحدهدفتر اداري دادگاه؛ وزارت کشاورزي؛ بازرگانیوزارت 
Source: Verhulst and Caplan 2015. Data at http://bit.do/WDR2021-Fig-S3_1_1. © The GovLab.  

که از مؤسسات فدرال سرچشمه  میکنیرا مشاهده م يخطوط خاکستر ره،یرنگ دابنفش مۀیمتمرکز است. با شروع از سمت راستِ ن ییکایشرکت آمر 500 يرو شکل نی: اتوضیح

 ییاهتعداد شرکت ههر بخش، نشان دهند يبرا رهیاد مین اندازهاند. استفاده کرده یکدام بخش دولت يهااز داده یبخش خصوص يهاکه کدام نوع شرکت دهدیو نشان م ردیگیم

ها از که کدام دسته از شرکت دهدینشان م یاز بخش خصوص یناش يخطوط خاکستر ره،یسبز رنگ دا مهیو ن. با حرکت به سمت چپ کنندیآن استفاده م يهااست که از داده

  اند.متحده استفاده کرده االتیبخش و مؤسسه ا 19باز  يهااز داده يگذارهیو سرما یبخش مال ياهمثال، شرکت ياند. برااستفاده کرده یکدام سازمان دولت يهاداده
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  : 1بنديجمع

 بدیلت اصلیبازیگران  ها)ها و شرکتدر جامعه، دولت( افرادند: ند مشکالت توسعه را حل کنتوانها به تنهایی نمیداده

توانند زندگی و معیشت را بهبود بخشند. در کنار سرمایه، زمین و نیروي کار، که می هستندها به اطالعات مفیدي داده

شوند. اما بر خالف سرمایه، زمین و طول هر سه مسیر پدیدار می توسعه هستند که دراهداف  نهاده براي یکها نیز داده

  کاهدنمی ارزش آناز ها نیروي کار، استفاده از داده

ي بهبود براآن به سمت استفاده مؤثرتر از  آوري صرف دادهتمرکز از جمعتغییر تالش براي ، نیز گزارش اصلی اینهدف 

نی، نظارتی هاي قانوچارچوب ،هاداده نشدهاستفاده پتانسیلموضوعاتی چون  کشورهاي فقیر است.ویژه در توسعه، به نتایج

 تاریخ، فرهنگ، حاکمیت وکشور ( شرایطاهمیت  ،هادادهمجدد  کاربريدر حال تحول براي تولید، استفاده و  حاکمیتیو 

اعتماد و  و نیاز به اههاي فنی در ایمن کردن اکثر دادهنقش قابلیت ،هاي مناسبگیري چارچوبدر شکل اقتصاد سیاسی)

  بایست در کانون توجه قرار بگیرند. میهستند که  مسائل کلیدي ، همگیهاتر ارزش دادهمنصفانه تسهیم

ی به یابدستبرد،  یرنج م فیضع یفقر و حکمران ،یکه از شکنندگ يکشور يبرااگرچه همانطور که در گزارش ذکر شد، 

، چشم اندازن ایدر جهت تحقق بعید به نظر برسد، اما شکی نیست که حرکت  ممکن است کپارچهی یداده مل ستمیس کی

پذیر است. در نظر داشتن این واقعیت که دستیابی به چنین سیستمی نیازمند طی براي هر کشور و در هر شرایطی امکان

 تواند کمک کننده باشد.   ز مییک فرآیند طوالنی و اصالح و بهبود مداوم است نی

رشد و توسعه بخش خصوصی، به عنوان محرك و پیشران اصلی اقتصاد، به ویژه در کشورهاي با درآمد کم و متوسط 

توانند با ایجاد امکان همکاري میان دولت و بخش ها میداده یکی از نتایج ایجاد سیستم داده ملی یکپارچه خواهد بود.

پذیري و به یبینهاي اقتصادي را در جهتی تنظیم نمایند که ضمن ایجاد شفافیت، امکان پیشگذاريخصوصی، سیاست

  هاي بخش خصوصی را فراهم آورد. طور کلی تسهیل امور تجاري، موجبات افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت

ق فقدان آن، امکان تحقگیري مناسب بخش خصوصی از این سیستم نیازمند ملزومات و بسترهایی است که در بهره

کشورهاي اي وجود نخواهد داشت. طبق آنچه در گزارش بدان پرداخته شد، اهداف کالن و راهبردي اقتصادي و توسعه

 گیرندگانتحلیلگران و تصمیم ياداده ایجاد مهارت براي گذاريگذاري و سرمایهابتکارات سیاستنیازمند برخی درآمد کم

صوصی هاي خها و شرکتبا دانشگاه همکاريترویج  ،هاعلم و تحلیل داده ایجاد رشتهی براي گسترش آموزش عال هستند.

اهد ها و شواستفاده از داده مشوقهاي نهادي ایجاد محیط ،ارشد دولتی مدیرانتقویت سواد اطالعاتی  پردرآمد،کشورهاي 

ایجاد سیستم داده ملی یکپارچه، از جمله  به نحوي متناسب باملی آمار  اداراتگذاري و نوسازي پیچیده در سیاست

  نیازهاي حرکت در این مسیر است. پیش

 

  

  

                                                 
 ارائه شده است و در متن اصلی نیست. ایران هاي اتاقبندي از طرف مرکز پژوهشاین جمع 1
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