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 سوی دیجیتالبه     
 ها، بهبود زندگیدهی سیاستشکل
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 پیشگفتار

بیش  هاآنروند. اگرچه ی شدن میها و جوامع سرتاسر جهان به سوی دیجیتالاقتصادها، دولت

دیجیتال و ترکیب های فناوریاما با تغییر سریع اند، از حدود نزدیک به نیم قرن در این مسیر بوده

تر شده و تحول دیجیتال را بدیع و نوآورانه، سرعت تحول سریعهای به روش هااین فناوری شدن

چه بیشتر هر حال استقرار  همین. در دهدمی به جهات جدید و غالبًا غیرقابل پیش بینی سوق

که قابلیت پردازش همه های گوشی همچوندیجیتال های فناوری گسترش زیرساخت ارتباطات و

ها را به یک دارایی مهم و دادهها را دارا هستند، جانبه و تولید مقادیر عظیمی از تمامی انواع داده

روشی که افراد  ،ها در مقیاس بزرگداده جریاندیجیتال و های فناوری .کنداستراتژیک تبدیل می

 1نحوه عجین شدن کنند ودر اقتصاد مشارکت می کنند،کنند، با یکدیگر تعامل میکار و زندگی می

 دهند. تغییر میاساسی  به طور رابا دولت  هاآن

های یفناورتحول دیجیتال را با تحوالت صنعتی پیش از این که توسط  ،در حال حاضر بسیاری

 صرف نظر از اینکه آیا .کنند، مقایسه میاندیا الکتریسیته پیش رفتهبا هدف عمومی مانند بخار 

 تاس 5.0یا جامعه نسل  4.0، صنعت نسل موج سوم است، تحول دیجیتال عصر دوم ماشین است

 تأثیر تحتهمه کشورهای دنیا را ، تغییرات قابل توجهی در راه هستند. تحول دیجیتال خیریا 

تأکید شده  ملل نیز سازماندیجیتال در اهداف توسعه پایدار های فناوریو اهمیت  خواهد دادقرار 

 جهانی و قابل اطالعات و ارتباطات و دسترسی به اینترنتهای فناوریجایی که دسترسی به  است،

 یکی از اهداف کلیدی برای تحول جهان ماست. تأمین 

، وآوریبه ن ترغیبادی برای در اقتصاد و جامعه نویدهای زیبه طور مداوم تحوالت دیجیتالی 

دیجیتال نیز های فناوری. داردبه همراه وری بهرهو بهبود خدمات و در نتیجه رشد کارایی تولید 

آسانتر کرده است. هر چه تحوالت  ،اعی افرادهای اقتصادی و اجتماین کار را با مشارکت در فعالیت

های دهند، چنین منافعی با چالشا تغییر می، بازارها و جوامع رهاسازماندیجیتال ماهیت و ساختار 

ها، حریم خصوصی و امنیت و همچنین ها درباره مشاغل و مهارتشوند و نگرانیهمراه مینیز جدید 

 دهند. مفاهیم برابری و فراگیری را افزایش می

برای استفاده از  و ممکن است دهدرخ نمیها به صورت خودکار چالش یافتنها و فرصت درک

در حال حاضر این فرصت به اقدام سیاستی داشته باشد. نیاز  ،تحول دیجیتال در مسیر رفاه و رشد

و همه ذینفعان برای شکل دادن به آینده دیجیتالی وجود دارد تا از طریق آن ها برای افراد، دولت
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نهایت استفاده ، کندمی مبیشماری که تحول دیجیتال برای بهبود زندگی مردم فراههای از فرصت

 را ببرند و در عین حال اطمینان یابند که هیچ کس از این قافله جا نخواهد ماند.

افزایش رشد و بهبود  یکه به واسطهبرای اطمینان از تحقق منافع همگان از تحول دیجیتال 

و ها و همچنین زمینه - هاهر آنچه در مورد چگونگی کمک سیاستما ، خوردرقم می رفاه

 گزارشاین . ایمدر این گزارش گردآوری کردهدانیم، می –موضوعاتی که باید بهتر درک کنیم 

و  2017-18های در طی سال 1OECDبازتاب دهنده کاری است که در پروژه به سوی دیجیتال

هدف از این گزارش . بود در زمینه تحول دیجیتال شروع شده OECDهمچنین کار مرتبط دیگر 

اقتصاد و جامعه در مورد  کاملی ازرک عوامل محرک تحول دیجیتال است و چشم انداز افزایش د

، ات و موضوعاتی را که نیاز به اقدامات سیاستی هماهنگ دارندتأثیر وروندهای اصلی دیجیتال 

 OECDبرای و فراتر از آن را بلند پروازانه آینده دیجیتال  دستورالعملدهد. همچنین یک می ارائه

 کند.می تبیین
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 رشد و رفاه در مسیرتحول دیجیتال  تحققسرمقاله: 

دیجیتال را به طوری که به  تحولچگونه  -ها و کسب و کارهابه عنوان شهروندان، دولت -ما 

زیرا  ،استدی ؟ این سوال کلیدهیم، شکل میاز قافله عقب نماندجامعه نفع برساند و هیچ کسی 

ولت، داز دیدگاه . ای وجود دارندبه طور فزایندههای ما ها در زندگیدیجیتال و دادههای فناوری

ها وزهحکلید دستیابی به وعده تحول دیجیتال، توسعه پاسخ سیاستی یکپارچه و منسجم در همه 

رساندن  و به حداقلها نیاز دارد که ضمن برخورد با چالشهایی همچنین به سیاست. این امر است

 را غنیمت شمرده و منافع را به حداکثر برساند.ها فرصت، هاهزینه

اده در دما در آغاز عصر دیجیتال هستیم، جایی که رایانه و هم اکنون زمان عمل کردن است. 

سازی یک چارچوب سیاستی یکپارچه مناسب برای عصر طراحی و پیاده همه جا وجود دارد.

نافع موجود  ،دیجیتال یک چالش پیچیده است، اما چیزی که همه ما باید از آن استقبال کنیم

 دهکارایی را افزایش داسازند، های دیجیتال نوآوری را جاری میو داده هافناوریبسیار بالقوه است. 

گذاری بیشتر، رمایهبا توجیه تجارت و س هاآنبخشند. یاری را بهبود میو کاالها و خدمات بس

های اقتصادی و وری، فرصتبهره مرزهایبا کمک به پیش بردن کرده و انتقال فناوری را تسهیل 

 .ی استدرک این پتانسیل و اطمینان از تقسیم گسترده آن ضرور. کنندرشد بیشتر را رهبری می

وری بهرهافزایش  کهدیجیتال از این نظر مهم است  1وریبهرهظاهری پرداختن به پارادوکس 

کل کاهش یافته وری بهرهرشد ، برای بهبود سطح زندگی ضروری است. با پیشرفت تحول دیجیتال

اما کاهش . شودایجاد میوری بهرهدیجیتال در افزایش رشد های و سواالتی در مورد توانایی فناوری

ور، ور و کمتر بهرهی بیشتر بهرههاشرکترا بین ای شکاف عملکرد فزاینده، تجمعیوری بهرهسرعت 

را ببینید(.  3)فصل پنهان کرده است. ، به خصوص در بخشهای خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات

از تحول دیجیتال ادامه  کسب منفعتوری و به افزایش بهره 2وریپیشرو در بهرههای بنگاه

 هافناوری بروزترینها برای انتخاب ها و مشوقهای عقب افتاده همیشه از قابلیتهاما بنگا، دهندمی

همزمان امری اساسی است، اما  پیشروهای به بنگاهرشد برخوردار نیستند. اجازه  راهکارهاو بهترین 

                                                           
 نیا. «یورمربوط به بهره یمگر در آمارها دییرا مالحظه نما انهیهمه جا عصر را دیتوانیشما م» :دیگوی( م36:  1987همانطور که سولو) 1

 لیدال را بهتر نشان دهد. تالیجیدر اقتصاد د یورهرهشده تا پارادوکس ب یبه روز رسان «یسازتالیجید»به  «انهیرا»دادن کلمه  رییمفهوم با تغ

صحبت کردند. به عنوان مثال  یوربر بهره یفناور راتیدرباره تاث ترنیاز کارشناسان بدب یشده است. برخ انیپارادوکس ب نیا یبرا یمختلف

 سازدیم زیمتماگذشته را  یفناور یهاکه انقالب یفناور یهاشرفتیپ ریکمتر از سا اریبس یاثر یرا دارا تالیجید یهایفناور 2016گوردون 

 تالیجیاقتصاد د راتیتاث دنیقبل از به ظهور رس ریتاخ کی جادیرا به ا یورکاهش سرعت رشد بهره ترنانهیخوش ب دگاهید کیدانسته است. 

ها بر امر آن راتیاز اقتصاد به کار گرفته شوند تاث یترگسترده یهادر بخش هایفناور نیا یاحتمال دارد که وقت نی. همچندهدینسبت م

 تر باشدقابل مشاهده یوربهره

2 Frontier firms 
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نیز ضرورت یا در صورت لزوم خروج آسان  (همپایی) 1جهشهای عقب افتاده برای بنگاهکمک به 

 . دارد

، ط به آندیجیتال و دانش مربوهای گسترش فناوریوری به منظور ارتقای رشد بهرههمچنین 

در را ببینید(.  3)فصل سیار مهم است ب -که درحال حاضر بسیار کمتر از پتانسیل آن است  –

داد بسیار اما در تع ،باند دسترسی دارندپهن های اکنون به شبکه OECDی هاشرکتحالی که اکثر 

ش ابری یا مانند رایان -دیجیتال وری بهرهافزایش  وتر پیشرفتههای ابزارها و برنامه هاآنکمی از 

ه بین اختالفات قابل توج، عالوه بر این. توسعه یافت است –بزرگ های تجزیه و تحلیل داده

چرا برخی آورد که ه وجود میبسواالت مهمی را ، اقتصادهاترین حتی در میان پیشرفته، کشورها

 دیجیتال بیش از دیگران موفق هستند.های از کشورها در پذیرش فناوری

ی مجدد دهسازماندیجیتال معمواًل با آزمایش همراه است، زیرا های استفاده مؤثر از فناوری

برای جدید های مهارتتأمین  جدید کسب و کار و یافتن یاهای معرفی مدل، فرایندهای تولید

مکمل در گذاری نیازمند زمان است. تحول دیجیتال همچنین مستلزم سرمایه ،کارگران و مدیریت

ار جدید کسب و کهای و مدلها و همچنین سیستم، نوآوری فرآیند، یسازمانتغییر ، هامهارت

تحول ، مکملهای (. مقیاس رو به رشد و پیچیدگی این سرمایه گذاری4است )نگاه کنید به فصل 

های ر بخشدکوچک و متوسط ی هاشرکتمانند ، غیر پیشروی هاشرکتدیجیتال را به ویژه برای 

ها دانیم که تحول دیجیتال به برخی آسیبدر زمینه مشاغل، ما میکند. می دشوار، کمتر دیجیتالی

نرخ استخدام در ی دهه گذشته طدر را ببینید(.  5شوند )فصل و دستاوردهای شغلی منجر می

ه شغل جدید دی که چهار مورد از هر به طور، تجربه کرده است را بسیاری از کشورها رکورد باالیی

اند. اما این موضوع مهم است که همه کارگران از اینکه های مبتنی بر دیجیتال خلق شدهدر بخش

ها و مساوی از تحول دیجیتال نفع ببرند مطمئن شوند و با ترکیب درستی از مهارت به طور

ته علیرغم در طی بیش از دو دهه گذشد. قدرت داده شو هاآنبرخورداری از حفاظت اجتماعی به 

 کندمشخص می، OECDرشد میانگین دستمزد واقعی در اکثر کشورهای وری، کاهش رشد بهره

دستمزد برای تمامی کارگران  یشناشی از افزاوری دیگر به طور خودکار که دستاوردهای بهره

 .نیست

وری و دنیای کار، استفاده از بر بهرهدیجیتال های فناوریات اقتصادی و اجتماعی تأثیری فراسو

کوتاه نیز بهبود داده  نسبتاًتر مردم را در یک دوره زمانی زندگی و رفاه گسترده ،هااین فناوری

افراد بیشتری را برای دسترسی به خدمات  ،هوشمند هایدیجیتال مانند گوشیهای فناوریاست. 

                                                           
1 Catch up 
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نسبت به قبل  اجازه اتصال به اینترنت به افراد بیشتری را و دولت، ترویج تعلق خاطر مدنی

مصرف کنندگان  پیش روی هایگزینه تعداد دیجیتالهای فناوریهمچنین نماید. پذیر میمکانا

 دهند.ایش میافز نیز را و آسودگی خاطرشان

 قابل تفکیکاغلب  ،ات کلیتأثیراجتماعی تحول دیجیتال پیچیده هستند، زیرا  اتتأثیراما 

هایی را برای ارتقای دسترسی دیجیتال فرصتهای فناوریرا ببینید(. برای مثال  6نیستند )فصل 

، کنندبه اطالعات، ارتباطات بین شخصی و میزبانی از خدمات )اینترنت رایگان و یکپارچه( ارائه می

و آموزش )برای  دادهسالمتی )برای مثال درمان از راه دور( را بهبود د، دهنیشرفت میعلم را پ

هایی مرتبط با توانند چالشمی هاآنبخشند. از طرف دیگر آنالین باز( را غنا میهای مثال دوره

همفکر مجزا، حذف  نسبتاًهای زندگی، ایجاد شرایط تفکیک افراد در گروه –های کار عدم تعادل

را در میان کودکان ایجاد  2ایرایانهقلدری و  افسردگی، 1اعتیاد صفحه نمایشحریم خصوصی، 

 را ببینید(. 6کنند )فصل 

رورت دارد که هرگونه ض، کندمی حمایترشد و رفاه تحول دیجیتال از برای اطمینان از اینکه 

شور در حالی که هر کاهش داده شود. ک ،پیشرفت تکنولوژی ناشی از اثرات جانبینابرابری 

های اجتماعی و محیط خاص خودش را دارد، برخی اقدامات سیاستی وجود دارند که اولویت

ها گذار در آموزش و مهارتسرمایه خصوصا کشورهای ،توانند توسط همه کشورهای مرتبطمی

 را ببینید(. 6و  5، 3های اتخاذ شوند )فصل

انی نیست. اما کار آس ،مهم است بسیارشکل گیری یک اقتصاد و جامعه دیجیتال فراگیر با اینکه 

دار و پذیر، آیندهمورد مطالعاتی را برای یک رویکرد انعطاف OECDپروژه به سوی دیجیتال 

ن رویکردی به دلیل چنیاتخاذ کند. در عصر دیجیتال آماده می گذاریسیاستیکپارچه در زمینه 

چیده و بهم مرتبط های پیهای مختلف اقتصاد و جامعه به روشتحول دیجیتال بر جنبهگذاری تأثیر

ای بین مرزه، عالوه بر این. دشوار است تعامالت بین اهداف سیاستیامری حیاتی است، چرا که 

در تر د مشارکت و همکاری قوینشومی و باعث هستندسیاستی در حال مبهم شدن های حوزه

 ضروری باشد.، از جمله برای توسعه و اجرای سیاست، یهای سیاستسیلو بین

های دیجیتالی ها برای توسعه سیاستبه دولت "به سوی دیجیتال"چارچوب سیاستی یکپارچه 

د. این کار همچنین یک رویکرد هماهنگ و منسجم از دولت یکپارچه کنآور کمک میمناسب و تاب

نماید. های آن تضمین میرا جهت تحقق کامل ظرفیت درونی تحول دیجیتال و توجه به چالش

                                                           
1 Screen Addiction 

2:Cyberbullying  شوداز قلدری یا آزار است که به شیوه الکترونیکی انجام میای ای گونهای یا آزار رایانهقلدری رایانه. 
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رهاسازی ، مؤثرارتقای دسترسی، افزایش استفاده  است:این چارچوب شامل هفت بعد سیاستی 

ایجاد و  رویج شکوفایی اجتماعی، تقویت اعتمادنوآوری، تضمین مشاغل خوب برای همگان، ت

 کنید.مشاهده می 1-شکلدر شرایط گشودگی بازار. این چارچوب را 

 

 به سوی دیجیتالچارچوب سیاستی یکپارچه  - 1 شکل

 
  ,OECD (forthcoming[5]) :منبع

 

آورد که جدا از هم ی را گرد هم میهای سیاستی متعددحوزه ،ابعاد سیاستیهر کدام از این 

کند که استفاده از مزایا و پرداختن می این پیکربندی تأکیدبلکه به هم مرتبط هستند. ، نیستند

به طور مشترک تحت سیاستی است که های نیازمند شناسایی حوزه ،تحول دیجیتالهای به چالش

تحقق  کند که برایمی برجسته این موضوع را همچنین. قرار گرفته و باید هماهنگ شوند تأثیر

که در این ابعاد هایی توصیهاست.  یابعاد سیاست یهمه نیازمند مشارکت ،تحول دیجیتالموفق 

 دسترسی

 رفاه و رشد
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استراتژی تحول بایست هنگام اجرای چارچوب و از جمله برای تدوین می، سیاستی وجود دارد

 دیجیتال توسط سیاست گذاران در نظر گرفته شود.

های صتدیجیتالی را شکل دهند که از فرای و ذینفعان باید با همکاری یکدیگر آیندهها دولت

مل متعادل عظیم تحول دیجیتال برای بهبود زندگی همه مردم استفاده کند. این امر مستلزم یک ع

گذاری فضای سیاستترین زیرا در مناسب، یکسان نخواهد بود سازی است که برای همه کشورها

و این  OECDیکپارچه دیجیتال های گذارند. چارچوب سیاستمی تأثیرنیز سایر عوامل فرهنگی 

تال و بهتر در دوران دیجیهای سیاست خلق، گزارش برای کمک به کشورها در ایجاد این تعادل

 طراحی شده است.، اطمینان از اینکه هیچکس عقب نماند

 

 وونکی مین

 معاون وزیر علم و فناوری اطالعات ارتباطات، کره جنوبی

 OECDاقتصاد دیجیتال  گذاریسیاسترئیس کمیته 
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 چکیده اجرایی

متفاوت از گذشته ها و دولت هاشرکت، دیجیتالی تحول آفرین هستند. مردمهای و دادهها فناوری

 ت. چگونهکنند و این تغییرات به سرعت در حال شتاب گرفتن اسمی کار و تولید، تعامل، زندگی

ی در حال دیجیتال برای رشد و رفاه در جهانهای و دادهها عظیم فناوریهای توانیم به وعدهمی

ی را کند. این گزارش هفت بعد سیاستمی رشد پی ببریم؟ این گزارش مسیر پیش رو را ترسیم

شکل گیری  مکانا -و سهامداران  هاشرکت، همراه با شهروندان -ها کند که به دولتمی مشخص

( 5اغل ( مش4( نوآوری 3( استفاده 2( دسترسی ؛ 1دهد: می تحول دیجیتال و بهبود زندگی را

کلیدی های و سیاستها چالش، ها( باز بودن بازار. همچنین فرصت7( اعتماد و 6رفاه اجتماعی ؛ 

و  دهدمی شواهد و تجزیه و تحلیل جدید ارائه، کند. بینشمی مربوط به هر بعد را برجسته

 دهد.می بهتر در عصر دیجیتال ارائههای برای سیاستهایی توصیه

 

 ها خدمات و داده، ارتباطیهای دسترسی به زیرساخت

 

در حال افزایش است. تا ها تقاضا در شبکه، هااشیاء و فعالیت، با آنالین شدن هرچه بیشتر افراد

، به ازای هر نفر سه دستگاه متصل در سراسر جهان وجود خواهد داشت. با این وجود، 2022سال 

از اتصال پهن باند  OECD در افراد از ٪7فقط ، ظرفیت شبکه در بسیاری از کشورها عقب است

باید موانع ها دولت، هاخدمات و داده، هابرخوردار هستند. برای افزایش دسترسی به شبکه یفیبر

اداری را ساده کنند و های روش، رقابت را ترویج دهند، را کاهش دهندگذاری تجارت و سرمایه

به ای به طور فزایندهها دادههمچنین . نمایندتقویت را ارتباط را در مناطق روستایی و دوردست 

از جمله از طریق ، هاو افزایش دسترسی به داده، کنندمی از تحول دیجیتال عملای عنوان پایه

 ، امریخصوصی و امنیتی، منعکس کننده منافع قانونی ملی ،گذاریبه اشتراکهای یسممکان

 ضروری است.
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 دیجیتالهای و دادهها از فناوری مؤثراستفاده 

اما اغلب از پتانسیل بالقوه خود ، کنندمی از ابزارهای دیجیتال استفاده هاسازمانبیشتر افراد و 

ی هاشرکت از ٪33فقط ، به اینترنت متصل هستند هاشرکتفاصله دارند. در حالی که تقریباً همه 

دهند. رفع این می بزرگ را انجامهای ی کوچک تجزیه و تحلیل دادههاشرکت از ٪11بزرگ و 

 مهارت بزرگساالن از ٪31: فقط برای انجام این کار استالزم های توسعه مهارت نیازمند شکاف

دارند. برای افزایش  همه جا حاضرهای فناوری دنیای در موفقیت برای را مسئله حل در کافی

برای رشد و اعتماد به دنیای دیجیتال ها باید همگان را با ترکیبی از مهارتها سیاست، مؤثراستفاده 

و به ویژه  هاشرکتدر وری بهرهتوانمند سازند؛ پذیرش و انتشار ابزارهای دیجیتال برای رشد 

کوچک و متوسط را تقویت کنند. پویایی کسب و کار و تغییر ساختاری را ارتقا دهند. ی هاشرکت

نرم افزار( افزایش دهند؛ ، حق ثبت اختراعهای نامشهود )به عنوان مثال در داراییگذاری سرمایه

 و خدمات دولت دیجیتال را بیشتر کاربر محور نمایند.

 

 نوآوری دیجیتال و مبتنی بر داده 

ی هاشرکت، 2018در حال افزایش است. در نیمه اول سال  نوآوری دیجیتال و مبتنی بر داده

در سراسر جهان را دریافت سهام خصوصی گذاری درصد از سرمایه 12نوپای هوش مصنوعی 

در همه اقتصادهای بزرگ در حال افزایش است. اما همه کشورها به یک  هاآنو سهم اند کرده

 اختراعات ثبت حق از ٪60حدود ، 16-2013یا به یک میزان نوآوری ندارند: طی سالهای و روش 

 OECD 33%هایکشور در رقم این و بوده ارتباطات و اطالعات فناوری در چین خلق جمهوری

دسترسی به  را ارتقا دهند، باید کارآفرینیها سیاست، بوده است. برای رهاسازی نوآوری دیجیتال

های انتشار دانش و علوم باز پشتیبانی کنند؛ و داده، از تحقیقات پایه ،دنمنابع مالی را تسهیل کن

ها کسب و کار را در بخشجدید های همچنین باید آزمایش و مدلها دولت را باز نمایند. سیاست
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استفاده از کاربرد انعطاف پذیر اجرای مقررات )به عنوان مثال  این امر با، تشویق کنند

 .ممکن خواهد شد نظارتی( "1سندباکس"

 

 مشاغل خوب برای همگان

از درصد  14با احتمال زیاد شود می دنیای کار و بازارهای کار در حال تحول هستند. برآورد

درصد دیگر احتمااًل  32هستند و  رو به روبا پدیده اتوماسیون  OECDمشاغل در سراسر کشورهای 

، طی دهه گذشته، خواهند شد. با این حال رو به روسال آینده با تغییرات قابل توجهی  20-10طی 

ایجاد شده و اشکال جدید شغلی به  2چهار شغل در بخشهای بسیار دیجیتالی ،از هر ده شغل

باید خود را برای ، آمده است. برای اطمینان از مشاغل خوب برای همه به وجود همزمانصورت 

باید انتقال موفقیت آمیز و منصفانه به مشاغل ها یک چالش آموزشی گسترده آماده کنیم. سیاست

تحرک از یک سو و ثبات شغل از جدید را تسهیل کرده و با ایجاد تعادل بین انعطاف پذیری و 

برای تغییرات در مشاغل موجود آماده شوند. ، سوی دیگر و از جمله از طریق گفتگوی اجتماعی

بهبود حمایت ، مورد نیاز برای موفقیتهای باید افراد را با ترکیبی از مهارتها سیاستهمچنین 

اطمینان  حصول براید. این کار باید برطرف کنندر مورد اشکال نوظهور کار را ها اجتماعی و نگرانی

 .صورت گیرد از اینکه هیچ کس از قافله عقب نماند

 

 رفاه و شمول اجتماعی

دیجیتال با های و دادهها رود، چرا که فناوریمی جامعه نیز به سمت دیجیتالی شدن پیش

کنند. به می توانمندمردم را ، جدید برای تعاملهای افزایش دسترسی به اطالعات و ایجاد زمینه

کنند. با این می ارسال آنالین صورت به را سیاسی یا مدنی نظرات مردم از ٪12، طور متوسط

، هایی وجود دارد. به عنوان مثالتفاوت ،های مختلف و در طیف وسیعی از ابعادبین گروه، حال

نویسی هستند. برای ارتقا رفاه کمتر از نیمی از زنان جوان در مقایسه با مردان جوان قادر به برنامه 

این اختالفات را ، بنیادین و یادگیری مادام العمرهای باید با تقویت مهارتها سیاست، اجتماعی

                                                           
اصطالحی است که از محل بازی و زمین شنی کودکان گرفته  )sandbox (یا جعبه شنی سندباکس 1

توانند می در آن سیاستگذارانکه  شودگفته میمحیطی ایمن و بسته گذاری به در حوزه سیاستشده و 

 و اجرا کنند.  آزمایش آن را درها و سیاست قوانین

2 Digital-intensive 
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در عین حال  –افراد مسن و افراد کم درآمد ، به ویژه زنان، کاهش داده و همگان را شامل شوند

نترنتی و اطالعات نادرست مقابله کنند. بایست با خطراتی همچون آزار و اذیت ایها میاین سیاست

به عنوان مثال با ، جمعی کمک کنندهای توانند به رفع چالشمی دیجیتال همچنینهای فناوری

سالمت های از طریق فناوریمثالً )، بهداشتیهای مراقبتهای انرژی و کاهش هزینهوری بهرهارتقا 

 همراه(.

 

 اعتماد به عصر دیجیتال

 یا امنیت دلیل به اینترنت کاربران از ٪30اعتماد زیربنای تحول دیجیتال است. تقریبًا  اساساَ

فقط ، دهند. عالوه بر ایننمی اجتماعی ارائههای شبکه به را خود شخصی اطالعات خصوصی حریم

)به عنوان مثال پلتفرم اشتراک خانه( شرایط و قوانین پلتفرم  1همتا پلتفرم یک در کاربران از 17٪

برای محافظت آنالین از مصرف کنندگان دهد می نشان . این موضوعخوانندمی را به طور کامل

را به مدیریت  هاسازمانباید افراد و ها سیاست، تری الزم است. برای تقویت اعتمادمؤثراقدامات 

و حریم خصوصی دیجیتال و بهبود حمایت آنالین از مصرف کننده  بهتر خطرات مربوط به امنیت

توانند به ارتقا چشم انداز کل جامعه می ملی حفظ حریم خصوصیهای ترغیب کند. استراتژی

های فرامرزی را تسهیل کنند )به عنوان مثال از طریق چارچوبهای داده جریانکمک کرده و 

 حفظ حریم خصوصی(.

 

 تجاری دیجیتالهای محیط باز بودن بازار در

دهند. می را تغییر هاشرکتگذاری تجارت و سرمایه، دیجیتال نحوه رقابتهای و دادهها فناوری

بسیار دیجیتالی نسبت به ی هاشرکتفرامرزی  )تملک(های اکتساب 2015-2007طی سالهای 

نسبت به سایر  ،های بسیار دیجیتالی بخشهاشرکتدرصد رشد داشته است.  20ها سایر بخش

بیشتری داشتند. برای تقویت فضای باز و پویایی بازار در  2گذاری نشانه ٪55نیز  هاشرکت

را کاهش دهند. گذاری بایست: موانع تجارت و سرمایهمیها سیاست، تجاری دیجیتالهای محیط

بازارهای مالی آزاد را ترویج دهند ؛ با تغییر پویایی رقابت همچون مسائل مربوط به افزایش تمرکز 

 مالیاتی بپردازند.های تر به چالشمؤثرمقابله کنند؛ و از طریق همکاری بین المللی 
                                                           

1 Peer platform 
تفاوت قیمت فروش کاال یا خدمات و هزینه است. اغلب به  (up-arkM)به انگلیسی گذاری نشانه 2

  صورت درصدی نسبت به هزینه بیان می شود.
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جامع  راتژیبه یک استها توانند موفق باشند. دولتنمی به تنهاییها هیچ یک از این سیاست

و گذاری سیاستهای در حوزه مؤثراز هماهنگی  تاتحول دیجیتال و رویکرد حاکمیتی نیاز دارند 

اف قابل اهد، و اهداف روشنها اولویت، بین همه ذینفعان پشتیبانی کند. چشم انداز استراتژیک

سی یک عناصر اسااز ها بودجه کافی و نظارت دقیق بر پیشرفت و ارزیابی سیاست، گیریاندازه

 استراتژی موفقیت آمیز تحول دیجیتال است.

رای ایجاد تحول بو دشوارترین سواالتی که جوامع ترین مهمدر حالی که این گزارش به برخی از 

ال یک اما در عین ح، پردازدمی دیجیتال به منظور تحقق رشد و رفاه با آن روبه رو هستند،

 ترسیم درک بهتر و پرداختن به موضوعات جدید و پیچیدهدستورالعمل جهانی دیجیتال را برای 

های هداد جریانو ها کند. این دستور کار شامل تغییر پویایی رقابت؛ حریم خصوصی؛ دادهمی

ن اعتماد به دولت با تحول دیجیتال؛ بازگرداند هاآندر حال رشد و ارتباط های فرامرزی ؛ نابرابری

یتال به منظور اندازه گیری بهتر تحول دیج است. هاشرکتآینده ؛ دموکراسی در عصر دیجیتال ؛ و 

 وری است.های سیاستی در آینده ضرگیریارائه شواهد مستدل به عنوان مبنای تصمیم
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 مقدمه

فناوری  له بین توسعه، مستلزم کاهش فاصهای عصر دیجیتالمزایا و پرداختن به چالش کسب

میراث دوره قبل از دیجیتال هستند و  ،هاهای عمومی است. بسیاری از سیاستو سیاست

بیق این ممکن است بررسی و تط هاآنوقوع و پیامدهای  حالها در درک تغییرات دردشواری

کلی بر اقتصاد و جامعه به طورندازد. چنین درکی از تحول دیجیتال که ها را به تأخیر بیسیاست

 امری ضروری است. ،گذاردمی تأثیر

 

در  های متناسب با عصر دیجیتال، آگاه شدن از عناصر اصلی اکوسیستمبرای توسعه سیاست

امری حیاتی  هاآنهای( ناشی از کاربرد ها و )چالشحال تکامل فناوری دیجیتال و برخی از فرصت

ها ادهد جریانها و داده تأثیرها و چگونگی دادهدر حال وقوع درک انقالب  دومین ضرورت،است. 

های کلیدی شناسایی ویژگی نیز در وهله سومتر است. بر افراد، اقتصاد و جامعه به طور گسترده

 چیست؟ دیجیتال تحول 1-1کادر 

 وسطت خواندن قابل قالب به آنالوگ هایفرآیند و هاداده تبدیل معنی به شدنیدیجیتال

 نینهمچ و دیجیتال هایداده و هاریفناو از استفاده به معنی سازییجیتالید .است ماشین

منجر های موجود های جدید یا تغییرات در فعالیتتاست که به فعالی )ارتباط درونی( اتصال

 اشاره سازییو دیجیتال شدندیجیتالی اجتماعی و اقتصادی اثرات به دیجیتال تحول شوند.می

 .دارد
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وکار های کسبچگونه مدل ،هااین ویژگیکه  آن استشامل این مورد  ،اهمیت دارد تحول دیجیتال

 دارند. دولتیبرند و چه پیامدهایی برای سیاست جدید و در حال تکامل را پیش می

 

 اکوسیستم فناوری دیجیتال

های ش و کاهش همزمان هزینهچشمگیر در قدرت پرداز افزایشسال اخیر  60در طی بیش از 

 (.(OECD, 2015[1]; Moore, 1965[2]است بودهدیجیتال های فناوریپیشرفت سریع پیشران ، مرتبط

که برای  تاسزیربنای تحول دیجیتالی  ،دیجیتال به هم وابسته امروزیهای فناوریاکوسیستم 

 ( 1-1)شکل .پیشبرد تغییرات اقتصادی و اجتماعی در آینده تکامل خواهند یافت

 

 
 دیجیتال وابسته به همهای فناوری. اکوسیستم 1-1

 
 

با  هاآنتر است، زیرا تر و کاربردیآن بسیار قوی منفردهای لفهؤاین اکوسیستم نسبت به م

گشایند. برخی از این را می یاحتماالت جدید کنند، مکمل یکدیگرند ویکدیگر همکاری می

 یهنوز در افق فکر هاآنشده و بخشی از زندگی روزمره ما هستند. بقیه  ارائهها از قبل تکنولوژی

 از مزایای بالقوه برای رشد و رفاه برخوردارند. هافناوریهستند. همه این 

 

 محاسباتیقدرت  اشیااینترنت 

 5Gشبکه 

 ابریرایانش 

 هادادهکالن 

 مصنوعیهوش 

 بالکچین
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 IOTاینترنت اشیا 

های مبتنی بر داده ها و خدمات جدید، برنامهوکار جدیدی کسبهااز مدل میزبانیاینترنت اشیا 

با آن و  کردهکی را حس مواردی که دنیای فیزیشامل ) را و اشیا هادستگاهآوری شده از جمع

یی با اتصال هادستگاه ی اینترنت اشیا شاملهادستگاه. کندپذیر می مکانا (کنندارتباط برقرار می

از حسگرهای  که ارتباطاتی در هر دو دامنه کوتاه و بلند هستند. ارتباطات انبوه ماشین به ماشین

اینترنت  ای ازاند همگی زیر مجوعهشهرهای هوشمند، کشاورزی، تولید و موارد مشابه تشکیل شده

 اشیا هستند.

ها و مانیتورهای سالمتی گرفته تا و وسایل، پوشیدنی هادستگاه اینترنت اشیا شامل اتوماسیون

های هواپیمای باشد. در حقیقت توربینهای پیشرفته مانند وسایل نقلیه متصل و مستقل میبرنامه

. نمایند استفاده هاآناز توانند یمکنند و در هنگام بروز مشکل ها را جمع امروزی دائما داده

نشیند خدمه تعمیر و نگهداری با قطعات سالم و دانش درباره ما به زمین میهنگامی که یک هواپی

اج معدن استخر ی دیگراینکه موضوع چیست آماده هستند که تاخیرها را کم کنند. به عنوان مثال

ها لیونو جراحی از راه دور نیز به لطف اینترنت اشیا عملی خواهند شد. خدمات رفاهی با می

تر به صورت گرفتن تصمیمات آگاهانه مکانده به هم متصل خواهند شد تا اش ی شبکههادستگاه

متصل به اینترنت  هایمحرکدهد. عالوه بر این حسگرها و  هاآنمستقل و در زمان واقعی را به 

 کنند.یو فعالیت افراد، حیوانات، وضعیت محیط و موارد دیگر را رصد م مکانوضعیت سالمتی، 
OECD, 2016[3]).) 

 

 و بعد از آن G5سیم نسل بعدیهای بیشبکه 

سیم های بیاولین نسل از شبکه 5Gدرحالی که استاندارد بین المللی هنوز نهایی نشده است، 

کشد که به اینترنت ها میلیارد دستگاه و حسگر را به تصویر میای از دهخواهد بود که عمدتا آینده

های باالتر )یعنی های قبلی شبکه شامل سرعتهای عمده مبتنی بر نسلمتصل هستند. بهبود

هایی که و شبکه(4Gاز  ترسریعبرابر  10 ها )یعنیتر داده، انتقال سریع(4G تر ازبرابر سریع 200

به کاربردهای متنوعی را  ("1برش دادن شبکه")یعنی های فیزیکیاز طریق مجازی سازی الیه

ها بین ها در چندین کشور از جمله از طریق همکاریکنند. آزمایشبهتر پشتیبانی میصورت 

 (.(OECD, forthcoming .شوندیاپراتورهای شبکه و صنایع عمودی مانند صنعت خودرو انجام م

                                                           
1 Network slicing 
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در این است که نه تنها برای افراد بلکه برای اشیا طراحی شده است، به جهانی  5Gتفاوت عمده 

دهد. رخ می انسانکند که عمدتا به دور از چشمان از ارتباطات ماشین به ماشین تاکید می

های راهنمایی و رانندگی را بهبود ها و چراغارتباطات بین خودروهای خودران جاده 5Gهای شبکه

اتصال خودکار وسایل نقلیه به  –کنند پذیر میمکانرا ا "1پلتونینگ"و از این طریقبخشند، می

بسیار  استایمن  هاانساناز چیزی که برای  هاآنفاصله .ها به طوری که صورت گروهی در بزرگراه

سوخت وری بهرهتواند ازدحام جاده را کاهش دهد همچنین ایمنی و . این کار میتر باشدنزدیک

را بهبود ببخشد. عالوه بر این حسگرهای تعبیه شده در سرتاسر مزارع قادر خواهند بود که ارتباط 

های ستمآالت و سیبین نیازهای آبی و کودهای زراعی به ماشین مستقیم محصوالت کشاورزی را

های ها را با سرعت بسیار باالتر حتی در ناحیهی شخصی. دادههادستگاهکشاورزی برقرار کنند. 

ی که در دسترس مکانهای درخواستی را تقریبا از هر کنند و پوشش بالقوه رسانهشلوغ بارگیری می

 سازند.باشد محقق میمی 5Gهایشبکه

 

 رایانش ابری 

پذیر و بر اساس تقاضا به دسترسی انعطاف مکاناست که ا مدل خدماتییک رایانش ابری 

نماید. مشتریان به چنین منابعی )به عنوان ای از منابع پردازشی را برای مشتریان فراهم میدامنه

های نرم افزاری، ظرفیت ذخیره، شبکه سازی و قدرت پردازش( به صورت آنالین مثال برنامه

گذاری( شوند، پذیر و سازگار استفاده )و قیمتد به روش مقیاستوانندسترسی دارند. این منابع می

و های اطالعات های ثابت قابل توجه مربوط به تکنولوژیسازند تا هزینهمشتریان را قادر می

ای کمتری تغییر دهند، تا عرضه فناوری اطالعات و های حاشیهرا به هزینه (ICT)ارتباطات

تری مرتبط سازد. به آسان به طوررا  هاآنجاری در حال تحول ارتباطات را با نیازهای شغلی و ت

های دهند تا به جای خریدن کامل تکنولوژیبه کاربران اجازه میرایانش ابری عبارت دیگر، 

میزان رایانش ابری . ره کنندرا در هر زمان که نیاز دارند اجا هاآنبتوانند  اطالعات و ارتباطات

دهند، به تنوع و در دسترس بودن منابع پردازشی را افزایش می مقرون به صرفه بودن، ظرفیت،

، چاپ کالن دادهی مستقل، هادستگاهدیجیتال مانند هوش مصنوعی، های فناوریای که سایر گونه

 یند. تر را تسهیل نماسه بعدی و همچنین تحول دیجیتال گسترده

                                                           
1 Platooning  کار  نیبا هم است. ا هینقل لیوسا یگروه تیهدا یبرا یروش به معنایدر حمل و نقل

 .شودانجام میبزرگراه خودکار  ستمیس قیجاده ها از طر تیظرف شیبه منظور افزا
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های شخصی، سازی ساده فایل بسیار زیاد هستند و فراتر از ذخیره یرایانش ابر هایبرنامه

همچنین اجازه دسترسی از راه دور جهت همکاری بر روی اسناد  هاآنباشند. ها میها و فیلمعکس

شخصی به  DVDو  CDهای سازد. به عنوان مثال مجموعهپذیر میمکانرا برای افراد از راه دور ا

 ,Deezerهای صوتی و تصویری مانند شوند که ما به سرویسچیزهایی از گذشته تبدیل می

YouTube و Netflix لطف به  پذیر است.مکانکنیم، همه اینها توسط رایانش ابری امنتقل می

توانیم کل کتابخانه شخصی شوند، ما میهای الکترونیکی که در فضای ابری ذخیره میکتاب

های کامپیوتری خودمان را بر روی یک تبلت حمل کنیم. دیگر نیازی به کپی نسخه فایل پیرامون

از به منظور اهداف بازیابی  هاآندر یک درایو سخت متصل شده محلی و سپس حمل دستی 

مستقیم قابل  به طوردر فضای ابری بازیابی از حادثه نیست. در عوض خدمات پشتیبان و  1حادثه

اند و اغلب به کاربرد آن حتی های تلفن همراه در فضای ابری قرار گرفتهدسترسی هستند. برنامه

ترموستات هوشمند از محاسبات ابری  هایشوند متکی هستند. سیستمپس از اینکه دانلود می

که به مصرف کنند ها استفاده میبرای نظارت، تجزیه و تحلیل و تنظیم روندهای دما در خانه

 شوند.و زندگی سبزتر منتهی میهای کمتر صورت حسابانرژی کمتر . 

 

 کالن دادهتجزیه و تحلیل 

شوند که به حجم و سرعت و تنوع زیاد شناخته هایی اطالق میمعموال به داده کالن دادهاصطالح 

 رایانشها و از داده دیگر به عنوان منبعهای فناوریر بین دشوند. این فناوری از اینترنت اشیا می

توانند ارزش ها میهمقادیر زیادی از داد هرچندبرند. ابری به عنوان منبع قدرت پردازش بهره می

سازی به ظرفیت استخراج اطالعات از مشابه زمان تجاری هاآنبیشتر ارزش  ،خود را داشته باشند

افزاری به عنوان مثال برای رمبزارهای ناو  کالن داده تحلیلهای ها بستگی دارد. تکنیکداده

شوند. با ایجاد محصوالت جدید، می ادگیری ماشین استفادهیکاوی)متن( پروفایل کردن و داده

ها اده از تجزیه و تحلیل دادههای موجود، استفی و بهبود روشسازمانها و بازارهای فرآیندها، روش

پذیر مکانوری و بهزیستی را ابرای بهبود بهره نوآوری مبتنی بر داده و پتانسیل مکان( اهاکالن داده)

 (OECD, 2015[1]).کندمی

اند. قبال محقق شده هاآند که برخی از کالن داده پتانسیل بالقوه عظیمی دارتجزیه و تحلیل 

برای ایجاد پیشنهادات  کالن دادهروتین از تجزیه و تحلیل  به طوربرای مثال خرده فروشان 

نشان  هاآنقبلی جستجو و خرید سفارشی به مشتریان بر مبنای منافع مشتریان که در رفتارهای 

                                                           
1 Disaster Recovery 
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ی هاآنکنند. در شرایطی کامال متفاوت، واحدهای جنین شناسی با رصد ضربداده شده استفاده می

های یک پایگاه داده همیشه در قلب و الگوهای تنفسی نوزادان نابالغ و بیمار، با تهیه خوراک داده

ساعت قبل از اینکه کودکان هرگونه عالئم فیزیکی را نشان  24ها را تواند عفونتحال رشد می

 بینی نماید.دهند با کمک تجزیه و تحلیل پیش

با استفاده توانند می امدادیی هاسازمانها و های در حال توسعه، دولتای کافی از کشورهبا داده

هایی که افراد بیشترین استفاده را از دسترسی و تحلیل کالن داده برای شناسایی حوزهاز تجزیه 

 1گیر شناسانهمهکنند. شان را حداکثر تأثیرمناسب به آموزش، مراقبت بهداشتی و زیرساخت، 

را مد موتورهای جستجو  هایتوانند کالن دادههنگام یافتن و ردگیری شیوع بیماری واگیردار می

فاسد کسب و کار های ها، با شیوهبا کمک کالن داده توانندمی یرقابت نهادهای. قرار دهندنظر 

شناسایی الگوهای  تواند از طریقاین اقدام میتری مبارزه کنند، مؤثرمانند تقلب در مناقصه به طور 

 داده بهره ببرند،به طور مثال کالها کالن داده. فیزیکدانان نیز از رخ دهدپیشنهادی مشکوک 

اروپا ای شورای تحقیقات هسته)LHC( 2برخورددهنده هادرونی بزرگ همچونهایی پروژه

(CERN’s) اند. پروژه پذیر کردهمکانرا اLHC  کند. مرکز می پتابایت داده تولید 30ساالنه تعداد

باشد، اما از هزاران کامپیوتر دیگر در سرتاسر پردازشگر می 65000نیز حاوی تعداد  CERNداده 

همچنین زیربنای  کالن دادهکند. هایش استفاده میمرکز داده دیگر نیز برای تحلیل داده 170

 . باشدمیهوش مصنوعی 

 

 هوش مصنوعی

هوش  است، ه از دانشو استفادها برای اکتساب ها و سیستمماشین توانایی هوش مصنوعی

، پردازش زبان، همچون: حسگرای از کارهای شناختی شامل اجرای تنوع گستردهمصنوعی 

اخیر در استفاده های پیشرفتباشد. ها میتشخیص الگو، یادگیری، و گرفتن تصمیمات و پیش بینی

احتمالی بر اساس توابع ها از هوش مصنوعی ناشی از یادگیری ماشین است )هنگامی که ماشین

ی بزرگ، افزایش چشمگیر هادادهگیرند(، تجزیه و تحلیل می حاصل از تجربیات گذشته تصمیم

بسیار های را در مقیاسها سازد تا دادهقدرت پردازش و رایانش ابری، هوش مصنوعی را قادر می

                                                           
1 Epidemiologists 

 برخورددهنده و ایذرّه دهندهشتاب یک سیاچال مختصر طور به یا بزرگ هادرونیبرخورددهنده  2

میالدی  2008سپتامبر  10زمان تحقیقاتی سرن در نزدیکی ژنو سوئیس است. این پروژه در سا در مستقر

 سازی، آغاز به کار کرد. سال آماده 20پس از 
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ز . هوش مصنوعی انواع جدیدی ارا سرعت بخشدها زیاد پردازش کرده و کشف الگوها در داده

باشند یا نیمه اتوماتیک می "اتوماتیک"( 1ای راند که به طور فزایندهها را پیش میافزار و رباتنرم

و یا  را دارند انسانییا حداقل ورودی  کنند کهگیرند و اجرا میمی تصمیماتی را هاآنیعنی اینکه 

شان برای ه زندگی( قادر به یادگیری، تکامل و بهبود در طول چرخ2؛ و کامال خودکار هستند

شده از های جمع آوریعملکرد و کارایی بر اساس تجزیه و تحلیل دادهسازی و بهبود شخصی

 .هستندمحیط اطرافشان 

های . الگوریتمهاستهوش مصنوعی اکنون بخشی از زندگی روزمره در بسیاری از کشور

گذاشتن بر نتایج تأثیربرای  هاآنو از  کردهیادگیری، الگوهایی را در رفتار دیجیتال ما شناسایی 

هستیم استفاده آن ول خوانیم و سرگرمی که مشغبینیم، اخباری که میجستجو و تبلیغاتی که می

های فناوریهای مربوط به آمازون، نیتفلکس و اسپاتیفای مبتنی بر کنند. برای مثال توصیهمی

ها پیگیری و درمان بیمارییادگیری ماشینی هستند. هوش مصنوعی به پزشکان در تشخیص، 

در ایاالت  اکنون ،. عالوه بر ایندر حال استفاده هستندکنون جراح هم ا هایکنند و رباتکمک می

انجام  هاانسانا در بازار سهام نسبت به رها معامالت بیشتری الگوریتممتحده 

به . دهندآینده میهای زیادی نیز برای هوش مصنوعی وعدههای برنامه. (OECD,2015)دهندمی

و  کاری جدیدهای سازگاری با محیط مکاناها در نهایت به روباتهوش مصنوعی ، عنوان مثال

 بدون نیاز به برنامه ریزی مجدد را خواهد داد.

های دارای قدرت هوش مصنوعی مراقب سالمندان باشند و در حالی که روزی ممکن است ربات

ممکن است ده در آیننیز تعامل کنند. هوش مصنوعی  هاآن هستند با هاآنمراقب نیازهای جسمی 

های درمانی سفارشی که به احتمال زیاد برای افراد برنامه ،های سوابق پزشکیپایگاه دادهاز طریق 

همه جایگزین نماید.  برای ناسببا رویکردهای مرا کند ها کار میدارای مجموعه خاصی از ویژگی

 م اندازهای آینده هوش مصنوعی مانند استفاده از آن دراگرچه برخی از مردم بعضی چش

های توانند جایگزین بخشدانند اما میها را نگران کننده میخودروهای بدون راننده یا در ربات

 قابل توجهی از نیروی کار امروزی باشند. 

 

 بالکچین

مالکیت و انجام معامالت امن برای انواع مختلف از دارایی تایید  مکانبالکچین فناوری است که ا

ای یا صفحه گسترده است که در سرتاسر شبکه 1یک دفترکلفناوری دهد. این ها میرا به برنامه

                                                           
1 ledger 
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ی که وجود مکانشبکه به طور مرتب پایگاه داده را در هر  شود.از کامپیوترها نگهداری و ذخیره می

یعنی اینکه این طوری که همه نسخه هایش همیشه یکسان هستند.  کند، بهدارد بروز رسانی می

ها هیچ نیازی به واسطهباشد و می تأیید دیگر در شبکه نمایان و قابل  رکوردها برای هر شخص

های جدید با استفاده از رمزنگاری پیشرفته به طور . رویدادها و تراکنشبرای تأیید اعتبار نیست

شوند، یک رکورد زنجیر می 1تاریخیشوند که بعدا به صورت ذخیره می "هاییبلوک"خودکار در 

کنند. اگر کسی سعی کند که اطالعات ذخیره شده در بلوک را تغییر دهد دیجیتال را ایجاد می

شوند. به همین دلیل است که شبکه از آن آگاه می 2هایو همه گره شودشکسته می "زنجیره"

 شود.فناوری بالکچین نامیده و اغلب به عنوان مقاوم در برابر دستکاری توصیف می

و به موجب  شودگفته می 3غیرمجاز هابه آن ااصطالحباشند که توانند عمومی ها میبالکچین

در مقابل  )مثل بیت کوین(. افتدآن دسترسی و انتقال بین طرفین ناشناخته برای یکدیگر اتفاق می

پذیر مکانهای خاص را اتوانایی دسترسی و انتقال بین گروه "4مجاز"های خصوصی یا بالکچین

بدون نیاز به دخالت از توانند ها نیز میشوند. برخی از بالکچیناجرا میتر کنند و خیلی سریعمی

این بدان معنی است که  افزار را به صورت غیرمتمرکز اجرا نمایند.طرف یک اپراتور مرکزی نرم

توانند به صورت از شوند میشناخته می "5قراردادهای هوشمند"ها که اغلب با عنوان برخی برنامه

ال ظهور بالکچین اجازه پیش تعریف شده و کامال قطعی اجرا شوند. نسل سوم فناورهای در ح

 کنند. های مختلف را فراهم میهمکاری میان بالکچین

است )به عنوان  های بالکچین تاکنون مربوط به ارزهای رمزنگاری شدهترین برنامهیکی از رایج

های دیگر از جمله کشاورزی، تولید، ریپل(، اما این موضوع بسیاری از بخش مثال بیت کوین و

دهد. قرار می تأثیرونقل و بخش عمومی را تحت های بهداشتی، انرژی، حملخرده فروشی، مراقبت

همه ن ها را در فضای ابری ایمن سازد. همچنیاصلی بالکچین ممکن است داده کاربردسرانجام 

نماید. با این حال تغییرناپذیری بالکچین  اعتمادترتر و قابل تا انتخابات را امنچیز از انعام خیریه 

 بگذارد. تأثیرهای قضایی در برخی از حوزه "6حق فراموش شدن"ممکن است بر 

 

                                                           
1 chronologically 
2 Node 
3 unpermissoned 
4 permissioned 
5 smart contracts 

های خاص ادعای فرد در مورد حذف داده به معنی(  right to be forgotten) حق فراموش شدن 6

 .است تا اشخاص ثالث دیگر نتوانند آنها را ردیابی کنند
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 قدرت پردازش

به تجمیع توان پردازشی برای ارائه عملکرد بسیار باالتر از آنچه )HPC ( 1پردازش با عملکرد باال

پردازش با عملکرد باال معموال برای حل  شود.پذیر است گفته می مکانیوترهای معمولی ادر کامپ

تواند برای مقاصد شود. این کار همچنین میوکار استفاده میمسائل بزرگ علوم، مهندسی یا کسب

مورد است ای های تختهبازی خود یادگیرندهافزار نرم که یک و2آلفا زیردیگر همچون مورد مشهور 

ساعت  9فقط  3گوقهرمان جهان شطرنج و بازی آلفازیرو برای شکست  استفاده قرار بگیرد. در واقع،

ای از صنایع شامل در تنوع گسترده هابنگاه. پردازش عملکرد باال برای زمان برای آموزش نیاز دارد

های مورد استفاده در دارد. روش بیشتریوساز، داروسازی، بخش خودرو و هوافضا رشد ساخت

هایی نه تنها برنامه هاآنیابند، زیرا در حال حاضر پردازش با عملکرد باال در تولید نیز رشد می

واقعی فرآیندهای پیچیده تولید را نیز شامل  مانند طراحی و شبیه سازی بلکه کنترل زمان

 .شوندمی

ها گیرد. فرآیندهای پردازش سنتی دادهپیش می را متفاوت اساساَکوانتومی یک رویکرد  پردازش

یکی از مقادیر صفر یا یک ها )بیتقرار دارند در یک حالت دودویی اختصاصی در هر نقطه از زمان 

ها یت. در مقابل پردازش کوانتومی به کوب(باشند 1و 0توانند ترکیبی از هر دو گیرند و نمیرا می

ن دهنده ترکیبی از صفر و یک است )متودی، فاروق و نشا "هااین وضعیت"متکی است که در 

 به طورتوانند های عظیم از هم جدا شوند میکه با فاصلهها حتی وقتیکوبیت (.2011چونگ، 

در حالتی یکپارچه  هاآنمحدود به سرعت نور نیستند(.  هاآنهمزمان با یکدیگر در تعامل باشند )

توانند با یک الگوریتم فرآیند به عنوان همبستگی میشده با یکدیگر به صورت جفتی در طی یک 

موانع قابل رشته نو ظهور به همراه یک کوانتومی  پردازشبرای پاسخ به سواالت استفاده شوند. 

ی هادستگاه. به عنوان مثال بسیاری از شدن هستندبرطرف مند هنوز نیاز کهاست  یتوجه

نزدیک به صفر مطلق عمل کرده و نیاز به توسعه مواد کوانتومی آزمایشگاهی امروزی باید در دمای 

شان در های کوانتومی به دلیل توانایی عملکرد چندگانهاما اگر موفق شوند، پردازش .جدید دارند

                                                           
1 High-performance computing 

2 DeepMind’s AlphaZero 

ای تاریخ بشری است. این بازی که به صورت دونفره انجام ترین بازی تختهچی قدیمی، یا ویGo گو 3

طلبد. بازی به این صورت انجام ای را میای که دارد راهبردهای پیچیدهسادهرغم قوانین شود، علیمی

های صفحه بازی که یک شبکه های سیاه و سفید خود را در خانهگیرد که دو بازیکن به نوبت مهرهمی

 .دهندمربعی است، قرار می 19در  19
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باشند و وظایف خود را با استفاده از های مختلف یک جهش عظیم در قدرت پردازش میحالت

 دهند.انجام میهمزمان به طورهای ممکن جا به جاییتمامی 

ر مقابل دتوانایی پردازش کوانتومی برای پردازش اطالعات با سرعتی تقریبًا غیر قابل تصور 

های امروزی شرایط عالی را برای هوش مصنوعی و رایانش ابری تکنولوژی اطالعات و ارتباطات

دارند که با استفاده ای نیاز های شبکهبه سیستم هاآنسازد. این امر به این دلیل است که فراهم می

ابری  سنگین دچار مشکل نشوند. عالوه بر این اگر بالکچین بخش زیادی از آنچه که در فضای

کوانتومی در سایه قدرت پردازش نیرومند و الکتریسیته  کند، پردازششود تضمین میذخیره می

کامپیوترهای  نینتواند مفیدتر باشد. همچهای بالکچین حتی میمورد نیاز برای تکمیل تراکنش

های فیزیکی واقعی را تکثیر سازهایی استفاده شوند که سیستمتوانند در شبیهکوانتومی می

ها یا مواد جدیدی ها و ماهوارهانند باتریمطراحی بهتر چیزهایی اجازه کنند، و به تولیدکنندگان می

امنیتی های فناوریمکن است در حالی که پردازش کوانتومی م اعطا خواهند کرد.برای هواپیماها را 

تواند برای پشتیبانی از موارد دیجیتال موجود مانند رمزنگاری را به چالش بکشد، همچنین می

 قرار گیرد. جدید مورد استفاده

در یک اکوسیستم  هافناوریچند برابر کردن توان بالقوه ترکیب 

 دیجیتال

های خود را به همراه آورد، اما بزرگترین پتانسیل ها و چالشتواند فرصتهر فناوری به تنهایی می

خشی رایانش در یک اکوسیستم فناوری دیجیتال نهفته است. به عنوان مثال اثرب هاآندر ترکیب 

و یه برای تجز وابری به اتصال همیشگی، موجود در هر جا و پر سرعت اینترنت نیازمند است 

گر در قدرتمند متکی است. استفاده از میلیاردها دستگاه و حس به پردازش کالن دادهتحلیل 

های پیشرفته و کنند که یک منبع کلیدی برای الگوریتمی را تولید میکالن دادهاینترنت اشیا 

به رشدی  استفاده از هوش مصنوعی را برای استفاده در طیف رو مکانیادگیری ماشین هستند که ا

 دهد.ز مناطق و تبدیل خود هوش مصنوعی به یک منبع را میا

بینایی ها را ببینند و درک کنند )توانند تصاویر و فیلمها می، ماشینهافناوریبه لطف ترکیب  

تواند از کند، میدر فضای ابری استفاده میکه از هوش مصنوعی (. در نتیجه یک ماشین 1ماشین

 با هواپیماهای بدون سرنشین ارتباط برقرار کند.  5Gطریق شبکه 

                                                           
1 computer vision 
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سازد که هر چیزی از پالک خودرو روی یک وسیله نقلیه تا نشتی در خط را قادر می هاآنو 

هوشمند نحوه استفاده از لوله را در زمان واقعی شناسایی نماید. سرانجام گوشی تلفن همراه 

خدمات فضای  مثال دسترسی و ارتباط سریع با کلیدی دیجیتال به عنوانهای فناوریبسیاری از 

اند، نقش مهم ابری، حسگرهای متعدد، هوش مصنوعی و غیره که در حال حاضر فراگیر شده

های ایجاد شده با ها و چالشکنند. ارزیابی فرصترا در زندگی روزمره ما بازی میای فزاینده

های متناسب ستترکیبی برای توسعه سیا وربه طبه تنهایی و  هافناوریاستفاده از هر یک از این 

 .ضروری است با عصر دیجیتال

 هاانقالب داده

ای زیربنای تحول هایی متکی است که به طور فزایندهاکوسیستم فناوری دیجیتال به داده 

زند و به منبع مهمی از ارزش به عنوان مثال برای تصمیم گیری و تولید تبدیل سادیجیتال را می

وجود دارد و در گذاری سیاستهای در حوزه هادادهدر حالی که مسائل مربوط به دامنه  اندشده

ها را به عنوان یک منبع ، این نکته مهم است که ابتدا دادهشودمی پرداخته هاآنکل گزارش به 

 های سیاستی عرضی درک کنیم.حیاتی و با ارزش و همچنین دارای برخی چالش

 

 عنوان یک منبع حیاتیها به شناخت داده

اند جمع هایی از قبیل اعداد ثبت کردهها را به عنوان نمادواقعیت هاانسانها از زمانی که داده

های در حال های جمع آوری شده در گذشته نسبت به حجم دادهاند، اما حجم دادههآوری شد

ه دوم هر روز تا اوایل هزار رشد امروزی همانند قطره در مقابل اقیانوس است. از زمان طلوع تمدن

 میلیارد 1.25اگزابایت معادل  5(: تقریبا 2010شوند )سیگلر، های بیشتری تولید میداده

DVD ،ها را خودشان و اغلب روی مواد بیشتر داده هاانسان(. تا همین اواخر، 2017است )سیسکو

های مجهز به ها توسط ماشینکردند. امروزه بیشتر دادهسخت همانند کاغذ ثبت می ابزارهای

آوری سازی باال و دارای قدرت پردازشگرهای سریع و متصل به اینترنت جمعظرفیت ذخیره

 شوند.می

اند، کنند بسیار فراگیر، کوچک و ارزان شدهمیرا تولید و استفاده ها کلیدی که دادههای فناوری

به ی متصل و هادستگاهدارند.  از یک سوم جمعیت جهان تلفن همراه هوشمندی که بیش طور به

ها آوری و مصرف دادههای مرکزی برای جمعپلتفرمبه نوبه خود های هوشمند خاص تلفن طور

، زیر هادستگاهها در ای از حسگرها و محرکاینترنت اشیا با تعداد فزاینده هاآنهستند و در کنار 

 اند.ها تعبیه شدهها و محیطساخت
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های های مبادله شده از طریق شبکهدر حالی که منابع داده در حال تکثیر هستند، اکثر داده

های اینترنتی ایجاد کنندگان بخصوص در فیلم، به ویژه اینترنت، توسط مصرف(IP)پروتکل جهانی 

از ترافیک  %76جهانی و  IPاز ترافیک  %49های اینترنتی فیلم 2018شوند. در سال و استفاده می

این  2022شود تا سال یدادند. پیش بینی م به خود اختصاصاینترنت مصرف کننده جهانی را 

ترین رشد در ترافیک رود که سریعبرسند. در همین حال انتظار می %82و  %61م به ترتیب به سه

)نرخ رشد ساالنه ترکیبی( از ترافیک ساالنه  %47شد های تلفن همراه با نرخ راینترنت در شبکه

 (.1.2رخ دهد )شکل 2022و2017های اینترنت مصرف کننده تلفن همراه در بین سال

یک منبع طبیعی مانند نفت، آب یا هوا  هاآناند. ها به منبعی مهم و با ارزش تبدیل شدهداده

ای ماشین( تولید طور فزاینده)و به  انسانایجاد و از طریق فعالیت  هاانسانتوسط  هاآننیستند. 

گذاری توانند به عنوان یک هدف کلی، بدون رقیب و یک سرمایه خوب مشخصهها میشوند. دادهمی

ها با جمع آوری و استفاده از آن افزایش برخالف منابع طبیعی، حجم داده .(OECD,2015)شوند

محدوده و مزیت  وباره استفاده شوند،وقفه کپی و دبی  به طورتوانند های دیجیتال مییابد. دادهمی

هوش مصنوعی را برای استفاده جهت بهبود محصوالت موجود یا  کنند وپذیر مکانرا ا 1اقتصادی

همچنین بدان معنی است  کارکرد این. بخشنداختراع محصوالت جدید و واقعیت )مجازی( قدرت 

باشد زیرا یک منبع  هاداده تأثیرکه عملکرد اقتصاد در تخصیص منابع کمیاب ممکن است تحت 

 فراوان و برای همه قابل دسترسی است.

 
 دهدجهانی را شکل می IPتقریبا نیمی از ترافیک ویدئوهای اینترنتی  1.2

 2017-22زابایت در هر ماه، جهانی به صورت اگ IPترافیک 

 

 

                                                           
1 Economies of scale 
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 22-2017، در هر ماه Exabytesترافیک اینترنت مصرف کننده جهانی در 

 

بدون تخریب و ، را ارزان هاآنتوان می ی دیجیتال با آنالوگ متفاوت هستند تا آنجا کههاداده

از هم ب ستفاده کرد، دوباره استفاده کرد، کپی کرد، منتقل کرد و پردازش کرد.خیلی سریع ا

نین مقاومت مواد گرانش و همچ تأثیرها تحت داده جا به جاییبرخالف منابع طبیعی، پردازش و 

گیرند. به لطف اینترنت به عنوان نخستین زیرساخت جهانی که تاکنون ساخته شده، قرار نمی

آالت در سراسر توانند با توجه به شتاب خود با سرعت نور در بین مردم، مشاغل و ماشینها میداده

ها ای تکامل یافته از شبکهه عنوان شبکهیابند. اینترنت ب جریانمرزها و جهان در کمتر از یک ثانیه 

به طور  هادادهتحویل سریع ، با این حالشود. ها و غیره تشکیل میها، نقاط تبادل، دکلاز کابل

نزدیک  هادادهکنند و انتظار دارند یعنی ذخیره محلی می به جایی که مردم تقاضاای فزاینده

 (2-1)کادر شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاسازی محلی دادهو ذخیره محتوا ارائهای هشبکه 2-1کادر

 کیانتقال ترافهای ستمیسحتوا، م هایبه عنوان جمع کننده (CDN)های ارائه محتوا شبکه

نزدیک  هایداده -شینگک-حافظه پنهان)همچون  ،های ارتقا کیفیتورودی ارائه، و میمستق

 دهندگان خدمات آنالین مانندبرای ارائهمحتوا ی ارائه ها. شبکهکنندفعالیت می (به کاربر نهایی

BBC، Netflix، Google  وHulu تجربه مشتریان خود هستند مفید  که به دنبال بهبود

های میانی کمتر و حافظه پنهانی محلی باعث کاهش مستقیم بیشتر، حلقه باشند. ارائهمی

 د .نشوتاخیر و بهبود کیفیت خدمات می
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. در عمل وجود داردها دادهاز مختلف بی نهایت انواع  ها یکدست نیستند، از نظر تئوریهداد

کادر ) OECDها شامل ی دادههاجریانها و های زیادی برای تمایز بین انواع مختلف دادهرویکرد

 های بخش عمومی در مقابل بخشهای دیگر، شامل: دادهاند. تمایز( توسعه داده شده1-3

ی ها(؛ داده2017های غیر شخصی )هافینز و اوسیمو، های شخصی در مقابل دادهخصوصی، داده

های متمایز توسط های تولید شده توسط ماشین؛ دادهخلق شده توسط کاربر در مقابل داده

وکار )برای مثال مالی یا اینترنت وکار به کسببازیگران در حال تبادل آن، به عنوان مثال: کسب

کننده( دولت به کاربر )به عنوان مثال کننده )مانند رسانه، مصرفوکار به مصرفاشیا(، کسب

کننده )به عنوان مثال ارتباطات، اجتماعی( کننده به مصرفخدمات(، یا مصرف

های های ساختاریافته در مقابل دادههای کیفی در مقابل کمی، داده(؛ داده2014)کامرسکولگیوم،

ها ارایه، مشاهده، ، به عنوان مثال اینکه آیا دادههاآنی متمایز توسط منشا هادادهبدون ساختار، یا 

 (.OECD, Forthcoming)اند یا نه تق یا ارجاع شدهمش

شود را باید به شبکه ترمینال ارسال که  ها میزان ترافیک مورد نیازحافظه پنهان محلی داده

به صورت محلی اطالق  هاسازی داده)حافظه کش( به ذخیره حافظه پنهان. دهدکاهش می

ارجاع داده سریعتر  ،دهو پاسخ داده شبه نتایج قبلی  بتوانند هادادهی هارخواستکه دشود می

های دسترسی به داده ،در واکنش به درخواست مشابه قبلی. این بدان معنی است که شود

 YouTubeمحتوا توسط  ارائههای . به همین ترتیب شبکهمشابه بطور بالقوه ضروری نیست

 کنندهصرفبا کیفیت باال از طریق حافظه پنهان محلی نزدیک به م هایبرای ارسال سریع فیلم

 د. نشواستفاده می
Source: Weller and Woodcock (2013[11]), “Internet traffic exchange: Market 

developments and policy challenges”, http://dx.doi.org/10.1787/5k918gpt130q-en 
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 هاداده انواع مختلف تمایز 3-1کادر 

مرتبط یک رویکرد  ،لفها در انواع مختدادهاحتمالی های مختلف برای تجزیه در بین روش

 دتوسعه یافته است که اهمیت مربوط به سیاست گذاری موار OECDتوسط با سیاستگذاری 

 کند:را مشخص می زیر

 هایی است که امکان شناسایی موضوع داده فردی شامل داده شخصی هایداده

د، شش دهنهای بخش عمومی و خصوصی را پوتوانند دادهکند. آنها میرا فراهم می

 (هاها، عکسر)یعنی در وبالگکارببه عنوان مثال محتوای تولید شده توسط 

 توئیتا(

های بخش های تلفن همراه و همچنین دادهدستگاههای موقعیت مکانی از یا داده

 . دهندمی پوشش را عی(های تامین اجتماشماره، عمومی )یعنی سوابق پلیسی

 دولت رای یا بکه توسط  هستندهایی شامل داده عمومی )دولت( بخش هایداده

یع یا آوری، پردازش، حفظ و نگهداری، توزایجاد، جمع ،یا نهادهای عمومی تولید

 .هستندباز دولت های شامل دادهو شوند ین اعتبار میتام

 بنام کنندهای بخش عمومی را تکمیل میکه داده صیهای بخش خصوداده ،

 ،آوری، پردازش، حفظایجاد، جمعتولید، توسط بخش خصوصی تنها که هایی داده

 د.نشونگهداری، انتشار و تامین می

 های بخش دولتی یا خصوصی شامل داده (خصوصی)اختصاصی  هایداده

ت و به عنوان مثال)کپی رای (IPR)مالکیت معنوی  وقکه توسط حق باشندمی

وسط ارائه شده تمشابه ) مانند  تاثیراتسایر حقوق با توسط اسرار تجاری( یا 

 شوند. محافظت می فضای مجازی( جرم درقانون قرارداد یا 

 و ، تصاویر)نمرات عددی، سوابق متنی شامل سوابق واقعی های پژوهشیداده 

شوند، بطوری استفاده می که به عنوان منبع اصلی برای تحقیقات علمی صداها(

های منظور اعتبارسنجی یافتهجامعه علمی به که به عنوان یک امر ضروری در 

 گیرند.پژوهشی بطور گسترده مورد پذیرش قرار می
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 نی مالکیت معنوی )یا سایر حقوق قانو وقتوسط حق (دامنه)عمومی هایداده

ند و به گیرمیجای  "یه عمومزمین"شوند و بنابراین در مشابه( محافظت نمی

نونی بدون هرگونه محدودیت قابرای هر هدف  یهمگان برای استفادهصورت رایگان 

 د.باشمی موجود

 های دادهشامل بخش دولتی یا خصوصی و همچنین  عموم مورد عالقههای داده

تعریف  به خوبی قق اهداف اجتماعیباشد که برای تحمیصی شخصی یا غیر شخ

یار پرهزینه غیر ممکن یا بس آن حققتکه در غیر اینصورت د نباشمورد نیاز میشده 

 باشد.می

Source: OECD (Forthcoming), Enhanced Access to Data: Reconciling Risks and Benefits of Data 

Sharing and Re-use. 
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 کندها ارزش ایجاد میاستخراج بینش از داده

ها )برای نه تنها به حجم و تنوع و سرعت داده هاآنها لزوما ارزش ذاتی ندارند. ارزش خود داده

ها بستگی (، بلکه به صحت، کیفیت یا تناسب استفاده و سایر عوامل ذاتی داده"کالن داده"مثال 

ها ممکن است برای بعضی کاربران نسبت به سایرین ارزش بیشتری های خاص دادهدارد. ویژگی

ها در ترافیک بسیار داشته باشد، به عنوان مثال: سرعت برای یک برنامه ارائه دهنده به روزرسانی

دهد ما برای یک سرویس شجره نامه آنالین اهمیت کمتری دارد. این امر نشان میحیاتی است، ا

ها زمانی تر، دادهخاص به طوربستگی دارد.  هاآنکه ارزش داده به زمینه و سود بالقوه استفاده از 

مشتق شوند و چنین اطالعاتی همیشه زمینه  هاآنتوانند از شوند که اطالعات میارزشمند می

 (.,2013OECD)هستند  1محور

ها ها و خلق ارزش کاری اساسی است. تحلیل دادهاز داده ها برای استخراج بینشتحلیل داده

سازی و غیره افزار، هوش مصنوعی، ابزارهای تصویرنرم –ها، ابزارها ای از تکنیکشامل مجموعه

ها در آن ادغام که دادهها با آشکارسازی محیطی که به استخراج اطالعات از داده –باشند می

 به طور ها با چنین ابزارهاییداده مؤثرنماید. تحلیل کمک می هاآنو ساختار  سازماناند و شده

ها و مهارتهای مدیریتی به خصوص مهارتها به عنوان مثال تحلیل داده انسانیحیاتی به ظرفیت 

تواند برای تولید نماید که میمی ها کمکعات از دادهها به استخراج اطالنیاز دارد. تحلیل داده

گیری استفاده شود. به جای فرآیند خطی داشتن، خلق ارزش از دانش و/یا پشتیبانی از تصمیم

دهد. این های بازخورد در چندین مرحله از خلق ارزش رخ میها در یک چرخه ارزش با حلقهداده

، ادهکالن دها، ساختار دهی به دهآوری داها و جمعچرخه ارزش یک فرآیند جاری از: خلق داده

ها و افزودن ارزش را گیریها، برقراری یک پایه دانشی، تصمیمها از طریق تحلیلاستخراج بینش

 (.OECD,2015)کند منعکس می

ها اگر گیری و پیشراندن نوآوری است. دادهها بهبود تصمیمهدف کلیدی خلق ارزش از داده

ی و بازارهای اجتماعی و اقتصادی استفاده شوند سازمانهای برای بهبود فرآیندها، محصوالت، روش

رها وکار جدید که بازاهای کسبمحور با تاکید بر بسیاری از مدلباشند. نوآوری دادهارزشمند می

وری را پیش کند، رشد بهرهها به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل و مالی را متحول میو بخش

هستند. سرمایه  2ها رکن کلیدی سرمایه دانش بنیانها و تحلیل دادهتر، دادهکلی به طور. راندمی

و همچنین کند، از تولید اقتصادهای خدمات و دانش حمایت میای فزاینده به طوردانش بنیان 

                                                           
1 Context-dependent 

2 KBC 
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های ها و عالئم تجاری( و قابلیتها، طرحها، کپی رایتشامل مالکیت فکری )برای مثال، پتنت

ی( سازمانهای افراد و نهادها و دانش فنی خاص بنگاه، شبکه انسانیاقتصادی )برای مثال سرمایه 

ارتقای دسترسی تواند برای مثال با ها میدر نهایت، خلق ارزش از داده .(OECD,2013)باشد می

ها اهرم قدرت محسوب شوند ها و به همین ترتیب پرورش استفاده مجدد از دادهبه و اشتراک داده

 را مشاهده نمائید(. 2)فصل 

 هاهای کلیدی مرتبط با دادهشناسایی چالش

گیری، نوآوری و تولید هایی که منبع اجتماعی و اقتصادی شامل خلق ارزش، تصمیمهر چه داده

شوند. مسائل بیشتری از مسائل مواجه می ، سیاستگذاران با تعدادبیشتر شود شوندمی محسوب

های شخصی و همچنین تمرکز و و حفاظت از داده هاجریانمنتخب مهم شامل ارزش، مالکیت، 

 باشند. های بالقوه میتقسیم داده

 ی خلق خواهد شد کهوقت اساساَ  داده ارزش کاری دشوار است. چرا که ،هادادهصرف ارزشیابی 

. عالوه بر این، محیطی که برخی شوندتحلیل  استفاده وخود  1ارگرفتن اطالعات بافت به منظور

شوند تمایل دارند نامطمئن، پیچیده و پویا )برای مثال تحقیق( ها استفاده میداده

بستگی بینش  کسببرای  هاآنها به ساختار و ظرفیت ارزش داده همچنین.  (OECD,2013)باشند

ها و همچنین دانش و مهارتهای قبلی داده های تحلیلتکنولوژی و تکنیکمثال  به طوردارد 

(OECD,2015)  .های ها تاکنون به شکل پروکسیها برای محاسبه ارزش دادهبا این وجود تالش

کننده رفدهد که مازاد قابل توجه مصمانده است. برای مثال، یک برآورد پیشنهاد میباقی ناقص 

ها مورد استفاده غیر مستقیم توسط داده به طورو  –شود توسط محصوالت دیجیتال تولید می

 (.2018گیرد )برایانجولفسن، اگرز و کالیس، قرار می هاآن

ستفاده موضوعی بحث برانگیز است. حق کنترل دسترسی، نسخه برداری، ا "مالکیت داده"مفهوم 

 همچونهای مختلف به روش –ها حقوق اصلی مرتبط با مفهوم مالکیت داده –ها و حذف داده

 suiده کپی رایت و حقوق مرتبط، حقوق کاربردی پایگاه دا نظیری قانونی مختلف هاچارچوب

generis ن حفاظت شوند، بر قانوهای شخصی میو رازهای تجاری یا جایی که مربوط به داده

 .(OECD,2015; OECD, forthcoming)گذارد می تأثیرخصوصی 

 مؤثرکنند و هرگونه اقدامات می ای تجارت در عصر دیجیتال را پشتیبانیبه طور فزاینده هاداده

تواند ناشی این اقدامات بعنوان مثال می. ، احتماالً عواقب تجاری نیز به همراه داردهاداده جریانبر 

های حفاظت از باشد، مانند شرایط ذخیره سازی محلی، موافقت نامه هادادهاز مقررات مربوط به 
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تعدادی . دهدهای مرزی را پوشش میداده جریانتجاری که های اطالعات شخصی یا توافق نامه

کند یا برخی دیگر را می ی فرامرزی را مشروطهادادهاز اقدامات موجود در حال حاضر برخی از 

ی هادادهمربوط به  هاآنبسیاری از (. 2019اسالینی و لوپز گونزالس، )ککند به طور کلی ممنوع می

مربوط های شورای مربوط به دستورالعمل OECD 1980توصیه  هاآنشخصی است که در رابطه با 

هر کدام "که: کندمی ی شخصی توصیههادادهات فرامرزی جریانبه حفاظت از حریم خصوصی و 

های شخصی باید متناسب با های فرا مرزی دادهی دادههاجریانها برای از این محدودیت

 .(OECD,2013"ار پردازش باشند.ها و هدف و بافتهای ارائه شده مرتبط با حساسیت دادهریسک

سازی، استفاده، دسترسی و اشتراک ها به مدیریت ریسک نیاز دارد. فواید ذخیرهحفاظت از داده

ها برخاسته شوند که ممکن است از هر کدام از این فعالیتمیبالقوه های ها باعث بروز ریسکداده

 .((OECD,2015 فع نیاز دارند ها برای افزایش مناشود، و به مدیریت خوب ریسک

ه گذاری و استفادهای بالقوه از طریق اشتراکتوانند به تحقق دادههای ملی میراهبردهای داده

ماعی مسائل اشاره شده و کسب یک قرارداد اجتمجدد کمک کنند. هدف راهبردها متعادل کردن 

سازد. با این وجود، برخی کشورها در فرآیند ها را آزاد میداده و غیر مرسوم است که نیروی بالقوه

های دولت های مرتبط با داده را در راهبردهای دادهتوسعه چنین راهبردی هستند و برخی جنبه

اند، و برخی از یا راهبردهای امنیتی قبال مطرح کردههمچنین در اقتصاد دیجیتال ملی و  باز و

کشورهای دیگر در آستانه مطرح کردن راهبردهای در حال ظهور حریم خصوصی ملی هستند 

(OECD,forthcoming). های توانند راهبردهای دادهها میبر مبنای این راهبردهای موجود، دولت

رویکرد یکپارچه و منسجم برای اهرم قدرت  یک تر منسجم در حال توسعه را به عنوانگسترده

قرار نظر  مدهای مربوطه قراردادن نیروی بالقوه جهت خلق ارزش به هنگام طرح چالش

 .(OECD,2018)دهند

های ( تحول دیجیتال و تکامل مدل1های کلیدی )بردارهایویژگی

 وکارکسب

و ها دیجیتال در بسیاری از بخشی دیجیتال زمینه ساز تحول هادادهو  هافناوریاستفاده از 

به منظور توصیف  OECDات میانبر تحول، تأثیربرای درک بهتر  سیاستی است.های حوزه

. بردارهای است کردهشناسایی را  "بردار تحول دیجیتال"هفت های کلیدی تحول دیجیتال ویژگی

میانبر شامل تحول  تحول دیجیتال یک دیدگاه فراگیر را با توصیف ماهیت تغییرات زیربنایی و

دهد. در های سیاستی پیشنهاد میهای مختلف و زمینهدر سراسر بخش هاآندیجیتال و مفاهیم 
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کنند و به منظور غلبه بر درک پراکنده از مسائل سیاستی کمک می هاآننتیجه اغلب اوقات 

 ا ببینید(.ر 9کنند )فصل گیری تحول دیجیتال تسهیل میرویکرد دولت یکپارچه را برای شکل

ها و تحول دیجیتال برای مثال منابع جدید خلق ارزش، بر مدلهای بسیاری از ویژگی

های دیجیتال استفاده و داده هافناورییی که از هابنگاهگذارند. می تأثیروکار کسب یهاسازمان

کنند. در برخی هایی که قبال در دست متصدیان بزرگ بودند رقابت میکنند اغلب در حوزهمی

بازارهای  هاآنکنند؛ در دیگر موارد کلی بازارهای جدیدی را خلق می به طورموارد بازیگران جدید 

و کارهای سنتی را برای بازآفرینی کسببرند و پیش می دهند، تغییر ساختاری راموجود را تکان می

یی هاآناند شامل وکار اخیر که ظهور یافتههای کسبکنند. مدلمجدد خودشان تقویت می

کنند. توسعه آفالین استفاده می های آنالین وآنالین با ترکیب ویژگیهای باشند که از پلتفرممی

وکار حمایت های کسباز مدلای ر دامنههای دیجیتال را دپرداخت جدید که تراکنش هاییزممکان

 دهند. وکار را نشان مینوآوری کسب نوع دیگری ازکنند می
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 مقیاس، محدوده و سرعت

برای دیجیتالی کردن یجیتال یا را برای خلق محصوالت د هابنگاههای دیجیتال و داده هافناوری

وکار های کسبده کردن مدلآنالین و پیا ، خرید و فروشوکار محصوالت موجودیندهای کسبفرآ

و بازارها  هابنگاهت، ها بر تحول دیجیتال محصوالکند. این فرصتجدید توانمند می سازمانو 

محدوده جدید در  مزیت، مزیت مقیاس کند. سه ویژگی کلیدی این تحول شاملتاکید می

 (1-1باشد)جدولای از مفاهیم سیاستی میدیجیتال، سرعت و داشتن دامنههای محیط

 
 بردارهای تحول دیجیتال: مقیاس، دامنه و سرعت 1.1

 مفاهیم سیاستیهای مثال توصیف بردارها

مزیت 

 مقیاس

مثال  به طورمحصوالت و خدمات اصلی دیجیتال، 

ای نزدیک به های حاشیهها، هزینهافزار و دادهنرم

 صفر دارند. در ترکیب با دسترسی جهانی اینترنت،

را  هاآنها که و پلتفرم هابنگاهاین محصوالت و 

توانند خیلی سریع با کنند اغلب میاستفاده می

های مشهود و/یا تعداد کمی از کارمندان، دارایی

  یاس یابند.هیچ اثر جغرافیایی مق

مقیاس دیجیتالی بودن ممکن است اجازه  تأثیر

که  –سهم بازار را به سرعت فراهم نماید  اکتساب

دهد که می پیشنهاد –ممکن است گذرا باشد 

که موانع ورود و نوآوری  اطمینان دهدها باید سیاست

پائین هستند، و رویکردهای مبتنی بر اندازه به عنوان 

و طبقه بندی مبتنی بر تعداد  1های کوچکآستانهمثال 

  کارمندان را تنظیم نماید.

دامنه 
 2سراسرنما

سازی خلق محصوالت پیچیده که دیجیتال

ها )برای مثال بسیاری از عملکردها و ویژگی

بندی، ترکیب گوشی همراه هوشمند( و ویرایش

مجدد و خرده فروشی گسترده خدمات را تسهیل 

کنند. استانداردهای قابلیت همکاری تحقق می

و  هابنگاهاقتصاد دامنه را در میان محصوالت، 

   کند.یصنایع توانمند م

ها ممکن است نیاز به ایجاد ظرفیت برای سیاست

های سیاستی متعدد داشته باشند که به تعامل زمینه

های بحث از نظر تاریخی مشترک در سرتاسر حوزه

نیاز داشته ای های بیشتر چند زمینهجداگانه و دیدگاه

باشند. این امر ممکن است برای اصول سطح باال در 

محدود از جنس یک تغییر از همگنی مقابل قوانین 

رایی صالحیت محدود به قابلیت همکاری و همگ

  دیدگاه سیاستی باشد.

سرعت: 

هاپویایی

 ی زمان

های شتابدهنده دیجیتالی ممکن است فعالیت

فرآیندهای نهادی عمدی را سرعت بیشتری 

را  انسانها و رفتارها را تعیین و توجه بدهد، روال

دهد که زمان ری نیز اجازه میمحدود نماید. فناو

حال به آسانی ضبط شود و گذشته مورد کاوش، 

نمایه، هدفگذاری مجدد، فروش مجدد و یادآوری 

 شود. 

راهنمای اصول سیاستی ممکن است به قوانین خاص 

که به سرعت تسلیم شده و منسوخ شوند ارجحیت داده 

شوند. رویکردهای جدید به عنوان مثال استفاده از 

ها ی دادههاجریانخراج های مقرراتی و استکسسندبا

 گذاریسیاستممکن است هر دو  کالن دادهو تحلیل 

 . پذیر سازندمکانرا سرعت ببخشند و اتر تکراری و چابک

Source: OECD (2019[25]), “Vectors of Digital Transformation”, https://dx.doi.org/10.1787/5ade2bba-en. 
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فروشند، توانایی دسترسی سریع یی که محصوالت دیجیتال را میهابنگاهاولین ویژگی بسیاری از 

محصوالت فیزیکی که تمایل به  برخالفباشد. بدون تجمیع شلوغی بسیار می وسیعبه مقیاس 

یابند، ای قابل توجه دارند که با مقیاس کاهش میحاشیههای های ثابت باال و هزینهداشتن هزینه

ای ثابت و پائین نزدیک به های حاشیهعمده تمایل به داشتن هزینه به طورمحصوالت دیجیتال 

های و پلتفرم هابنگاهصفر دارند. این ویژگی در ترکیب با توزیع جهانی توانمند توسط اینترنت به 

خیلی های مشهود یا داراییالمللی و گاهی با کارمندان جهه بینموفق برای مقیاس به سرعت، از و

(. در حالی 2014شود )برینجولفسون و مکافی، پذیر میمکانا "1بدون شلوغی"و بدین ترتیب ، کم

 هابنگاهکلی بدون شلوغی مقیاس یابد، محصوالت دیجیتال به  به طورتواند که هیچ بنگاهی نمی

ها یا استخدام تعداد کارمندان زیاد )بجز در مواردی( به یس کارخانهدهند که بدون تاساجازه می

منظور جهانی شدن پیشروی کنند. این کار در تضاد شدید با صنایع فیزیکی است جایی که 

 به حضور فیزیکی نیاز دارد. حداقل گسترش جهانی 

این نانچه چد. باشدیجیتال میهای موضوع دامنه جدید در محیط ،دومین ویژگی اقتصادها

مشترک های تواند با تقسیم هزینهمی ،مزیت شناخته شودیک به عنوان توسط مجامع موضوع 

از بسیاری از ، حسابداری و بازاریابی یا از طریق ادغام عمودی، مالی، حقوقیهای هزینهمانند 

ذخیره ی و مزیت حوزه در دوره دیجیتال با توانایی طبقه بندی، کدگذار .محصوالت پشتیبانی کند

معامله را های و هزینه کرده زمینه تعامل کارآمد را فراهم است کهاطالعات به صورت استاندارد 

محصوالت دیجیتال را  توانندمیبه نوبه خود  هاشرکت(. 2017)گلدفارب و توکر، دهد کاهش می

رار و حفظ ای افراد متناسب تنظیم کرده، روابط مشتری را در گذر زمان برقبه صورت بالدرنگ بر

)برای کنند می کنند و محصوالت مختلفی را بفروشند، در حالی که همزمان مرزهای بخشی را محو

 .(و اجرا/لجستیکی ICTمثال: یک بنگاه فعال در خرده فروشی، خدمات 

ها از طریق دیجیتال را برای ترکیب بسیاری از ویژگیهای فناوریدامنه ظرفیت  مزیتهمچنین 

دهد. این کار به نوبه خود باعث سازی کارآمد بازتاب میسازی و مجازیترکیب، ادغام، کوچک

به عنوان مثال در انجامد. میشود که به گسترش عملکرد تسهیل نوآوری و مهندسی ترکیبی می

یابی، عکاسی و موسیقی را کردهای تلفنی، جهتدهد که عملیک گوشی همراه هوشمند اجازه می

 دهد تعداد زیادی برنامه دیگر را در یک دستگاه اضافه کنندمی مکانو به افراد اترکیب نماید 

های کشاورزی و مالی وکار داده محور از طریق بخشهای کسبهر چه که مدل (.2017)واریان، 

ای و دانا مزیتی مقایسه چابکی هاشرکتند، شوگرفته تا حمل و نقل و خرده فروشی تکثیر می
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 تازه واردانهای اضافی مانند کند و به بخششان توانمند میرا برای گسترش دامنه هاآندارند، که 

 یابند.ی موجود گسترش میهاشرکتیا از طریق اکتساب 

فعالیت باشد که به صورت اقتصاد و دیجیتال مربوط به سرعت میهای فناوریسومین ویژگی 

یابند، ها سریعتر گسترش میشوند، ایدهشود: بازارها زودتر شفاف میبیان می 1شتابان اجتماعی

، هر چه که زمان برای درگیر شدن و توسعه دهدکاهش میرا  شکافگیر زمان به عنوان یک ضربه

ین ای به اولفزاینده به طورشود، مزیت یک جامعه یا آوردن یک محصول به بازار صرف می

، چابکی حمایت شده با یادگیری سریع و تکراری تعلق هاآنکنندگان و پیروان سریع حرکت

( 1اند: ند که با عصر دیجیتال مرتبط بودهکنوکار تاکید میگیرد. این امر به سه الگوی کسبمی

( 2(؛ 2017)تاپلین،  "سریع حرکت کنند و ساختارها را بشکنند  " دهندنوید مییی که هاآن

ای نزدیک به صفر ارتباطات دیجیتال و اشتراک اطالعات یی که مقیاس را توسط هزینه حاشیههانآ

با این فرض که یادگیری تکراری از کاربرد آن در بازار که ایده را  هاییآن( 3اند، و دست آوردهبه 

کند که می واداررا  هاشرکتها این ویژگی کنند.میراه اندازی  قبل از کامل شدنشود، حاصل می

 .را، داشته باشند 2از یک محیط سیاستی کندبرداری بهرهبهترین  چگونه -به سرعت یاد بگیرند 

 

 

                                                           
1 accelerated 
2 slow-moving policy 
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 پرداخت دیجیتالهای کسب و کار مبتنی بر نوآوریهای مدل 1.4

هها یگر از بنگابرند، برخی داز مقیاس، دامنه یا سرعت نفع می در حالی که بسیاری از بنگاهها

های ناوریحوزه مالی از سازگاران اولیه فبرند. برای مثال ترکیب هر سه اینها نفع میاز 

وکار داده محور این حوزه دیده های کسبو اخیرا نوآوری قابل توجه در مدل اندهدیجیتال بود

ه طور بسیاری از عملکردها مانند پرداخت ب "جدا کردن"های دیجیتال لحشده است. راه 

ار که قبال اعتباری، تجاری و اوراق بهاد –سیم های اعتباری یا انتقال باو کارتنقدی، بدهی 

 .(OECD,2018; OECD,2018) اندند شروع شدهشدها انجام میبطور اولیه توسط بانک

(، از طریق M-Pesaهای پرداخت دیجیتال مانند پول تلفن همراه )برای مثال نوآوری

ده است. شپذیرفته بازارهای مالی کم توسعه یافته بیشتر  اپراتورهای شبکه همراه خصوصا در

ند و ها پایبند هستناپذیری تراکنشبرخی از ارزهای رمزنگاری شده به شفافیت و تغییر

دن و دستگاههای متصل جهت برداشت کر تال بطور افزایشی این امکان را بههای دیجیکیف

ک را در جهان کاهای بدون اصطپرداخت ند، در نتیجهدهانتقال دادن پول بر حسب تقاضا می

 کنند. واقعی امکانپذیر می

ها یا های اعتباری، عابر بانکخوانگذاری در کارتسرمایه توانند بدونهایی میحلچنین راه

توانند در نقاط فروش آنالین همانند دهند؛ آنها میافزایش مقیاس  های فیزیکی فرامرزیبانک

توانند سریع و بطور ی )دامنه( ادغام شوند؛ و برخی میهای فیزیکاهروند افزایشی در فروشگ

های پرداخت سنتی )سرعت( بکار حلتر نسبت به راهارسال خدمات سریع گسترده اغلب با

 گرفته شوند. 
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 ها و ارزش اقتصادیمالکیت، دارایی

های مقیاس، دامنه و سرعت ایجاد شده با دیجیتالی شدن و دیجیتالی کردن محصوالت، مزیت

های نامحسوس گذاری کردن در داراییجهت سرمایه هابنگاههایی برای مشوق هاسازمانفرآیندها و 

توانند بازیگران محض دیجیتال باشند که یی میهابنگاهکنند. چنین و منابع ارزش جدید خلق می

افزایشی  به طوری سنتی نیز هابنگاهکنند. کلی آنالین شروع و اداره می به طورکسب و کارشان را 

یا دیجیتال وهای ا ویژگیتقای محصوالت فیزیکی خودشان بهای نامحسوس برای اردر دارایی

تال کلی دیجی به طورکه کار خود را  هابنگاهکنند. نهایتا، برخی گذاری میخدمات جانبی سرمایه

 به طور هانگاهبدهند. در نتیجه، اند در حال حاضر دنیای فیزیکی را هم گسترش میشروع کرده

کنند و تلنگری به منابع جدید خلق ارزش با مفاهیم برداری میافزایشی سرمایه نامحسوس را بهره

 (.1.2زنند )جدول سیاستی می

 

 

 
 اقتصادیها و ارزش بردارهای تحول دیجیتال: مالکیت، دارایی

 مفاهیم سیاستیهای مثال توصیف بردار

سرمایه 

نامحسوس 

و منابع 

جدید خلق 

 ارزش

 

های نامحسوس گذاری در شکلسرمایه

ها رشد افزار و دادهسرمایه مانند نرم

ها را تولید کند. حسگرهایی که دادهمی

کنند به ماشین آالت و تجهیزات می

)برای مثال موتورهای جت، تراکتورها( 

دهند که با خدمات جدید اجازه می

و  هابنگاهها که شوند. پلتفرم 1پکیج

افراد را برای پولی کردن یا اشتراک 

کند، سرمایه فیزیکی شان توانمند می

ماهیت مالکیت )برای مثال از کاال به 

 دهند.می خدمات( را تغییر

های سیاستگذاران ممکن است مشوق

گذاری را برای همراستاتر شدن با سرمایه

اقتصاد نوآوری و تولید دیجیتال )برای مثال 

ها، مالکیت فکری( دادهتحقیق و توسعه، 

خدمات کارآمد . توانایی برای استفاده کنند

مشتق شده ای از تجهیزات سرمایهکه  بازار

ن مستقیم( ممک هایگذاری)در مقابل سرمایه 

ها جهت است مفاهیمی برای مشوق

همچنین اندازه گیری و گذاری سرمایه

   داشته باشند.وری بهرهو گذاری سرمایه

Note: R&D = research and development.Source: OECD (2019[25]), “Vectors of digital 

transformation”, https://dx.doi.org/10.1787/5ade2bba-en. 
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های از داراییوکار گذاری کسبمیالدی، سهم در حال رشدی از سرمایه 20از اواسط قرن 

در گذاری سرمایه . (OECD,2013)( فیزیکی سنتینسبت به سرمایه شود )نامحسوس تشکیل می

یه های نامشهود به سرعت رشد کرده و اکنون در تعدادی از اقتصادهای توسعه یافته با سرمادارایی

این آنجایی که  (. از2006)کورادو، هولتن و سیچل، رود می فراتر هاآنسنتی مطابقت دارد یا از 

کلی یا  به طور وکاربه شکل دانش فنی یا فرآیندهای کسبتوانند مینامحسوس هستند،  هادارایی

های توانند شکلمی هابنگاه –افزار کدگذاری شوند ها و نرمدر داده –نسبی دیجیتالی شوند و 

های کسب و کار جدید اتخاذ ، منابع و فرآیندهای خلق ارزش جدید و مدلسازمانجدیدی از 

 کنند.

زده آغاز نامشهود و محصوالت دیجیتال برای ارائه باهای داراییدر گذاری که سرمایه هاستمدت

ی را به هایگذاریدر حالی که بسیاری از کشورها تنها یک دهه قبل چنین سرمایهشده است. 

ال اخیر به ی دارای فروش محصوالت دیجیتال در چند سهابنگاهاند، عنوان یک ریسک دیده

ه شرکت بزرگ هفت شرکت از د، 2018در سال اند. دهدر جهان تبدیل ش هاشرکتارزشمندترین 

اند ای از آن را از محصوالت دیجیتال بدست آوردهاگر نگوییم همه درآمدشان اما سهم عمده، جهان

فرم  بازیگران محض دیجیتال بودند که یا از یک پلت، شرکت با ارزش اینترنتی 10و شش از 

)میکر، دادند. می ئهفروختند و یا خدمات مالی دیجیتال ارامی کردند، یا نرم افزارمی آنالین استفاده

2018.) 

توانند تلنگری ی سنتی فروشنده کاالهای فیزیکی همانند مالکان سرمایه نیز میهابنگاهبیشتر 

یره از حسگرهایی یی مانند رولز رویس و جان دهابنگاهبه منابع خلق ارزش جدید بزنند. برای مثال 

( برای جمع )برای مثال: موتورهای جت، تراکتورها هاآناالهای سرمایه محسوس ادغام شده در ک

کنند؛ این استفاده می هاآنکرد تجهیزات و شرایط کارکرد ها درباره عملآوری و استفاده از داده

مراه با کاال را برای ارائه خدمات جانبی اغلب فروخته شده در قالب یک بسته بندی ه هاآنکار 

ودروها و قدرت خعالوه بر این، مالکان سرمایه مانند بنگاه امالک،  .(OECD,2017)کند میتوانمند 

آن به عنوان یک خدمت از  و پولی کردن هاآنهای با دسترسی یافتن به داراییتوانند پردازش می

  استفاده کنند. خودبه طور افزایشی از سرمایه های آنالین طریق پلتفرم

را در خود  "1دوقلوی دیجیتالی"کف کارخانه و فرآیند تولید دیجیتالی است که  در مثال دیگر

یی که هادادهاین کار جمع آوری و تحلیل   .کندمی به موازات روند فیزیکی کار وجای داده است 

توانند کنترل کند. اپراتورهای کارخانه میپذیز میمکانبخشند اعملکرد فرآیند تولید را بهبود می

                                                           
1 Digital twin 
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برای افزایش کارآمدی را بهینه کنند، تصمیمات آگاهانه مرتبط با روابط بین عملکرد و  را نهکارخا

اندازی خطوط را تعیین کنند، وظایف نگهداری در لحظه درست ها و راهماندگاری بگیرند، بارگیری

ا از طریق بگیرند، و آینده ر هاآنرا اجرا کنند، جلوی مشکالت پر هزینه باال سری را قبل از رخداد 

 ها جستجو کنند. شبیه سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

های آنالین و آفالین را ترکیب وکار که ویژگیهای کسبمدل 1.5

 کنندمی

یژگی وکنند و هر دو ر افزایشی به سوی آنالین حرکت میبسیاری از بنگاههای سنتی بطو

سوی دیجیتال های سنتی به نگاهکنند. در حالی که بمیدیجیتال و فیزیکی را با هم ترکیب 

د اکنون به سوی دیگری حرکت ردنشروع ککار خود را آنالین  ها کهروند، برخی بنگاهشدن می

دن ؛ بلکه به دیوب سایت دارندیک این فراتر از شرکتهای سنتی است که فقط کنند. می

شود. ط میروشگاه فیزیکی و بالعکس مربوهای آنالین به عنوان یک پیوند یکپارچه از فمحیط

ها، های گوشی همراه، خودآزماییفروشان سنتی از وب سایت، برنامه ز یک طرف، خردها

یگر، خرده دکنند، از طرف قفسه فروشگاه هوشمند استفاده می های الکترونیکی و فناوریباجه

مع جکلیک و "فروشان آنالین با حذف موانع از فرآیندهای خرید سنتی و پیشنهاد گزینه 

 کنند. فیزیکی ارتقا یافته دیجیتالی می ختن فروشگاههای، شروع به سا"آوری

 است ممکن کنندگانمصرف مثال، برای. کندمی تغییرنیز  کننده مصرف رفتار عوض، در

نند، کقبل از خرید آن در فروشگاههای فیزیکی به صورت آنالین تحقیق  محصول یک درباره

، ایخوانند. بطور مشابهای را به صورت آنالین میهای مقایسهکه هنوز مرورها و قیمت در حالی

)برای مثال  با کیفیت متعدد های دیگر عناصر آنالین و آفالین را برای فروختن کاالهایبنگاه

چراکه کنند تناسب خاصی نیاز دارند ترکیب می جات و سبزیجات( یا کاالهایی که بهمیوه

 .(OECD,forthcoming)است  دشواریالین )برای مثال پوشاک سفارشی( کار آن انتخاب
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 ها روابط، بازارها و اکوسیستم

. اینترنت به تعامل بدون اینترنت تغییر دهنده بازی نیستند 2و دیجیتالی شدن 1رقمی سازی

دهد که در هر فاصله و زمانی رخ دهند؛ اینترنت به ارزش اجازه می جا به جاییدیجیتال، روابط و 

های دارای ویژگی دهد؛ و خلق اکوسیستممهاجرت یا خلق کردن تجربه آنالین را می مکانبازارها ا

نماید. تحول بسیاری از اغلب بازیگران، جوامع، محصوالت و بازارهای به هم وابسته را تسهیل می

ها همگی پیامدهای این سیاست هستند )جدول ها و اکوسیستمو پلتفرم حاشیهسازی فضا، توانمند

1.3) 

 
 هابردارهای تحول دیجیتال: روابط، بازارها و اکوسیستم 3.1

 نمونه پیامدهای سیاستی توصیف بردارها

 3تحول فضا

 

، هاآنبه لطف ماهیت نامحسوس و کدگذاری ماشینی 

توانند در هر جایی از ها و منابع پردازشی میافزار، دادهنرم

برانگیز جداسازی ارزش از مرزها و اصول سنتی چالش

سرزمینی، جوامع جغرافیایی محور و حق حاکمیت ذخیره 

هایی را برای برداری شوند. این جداسازی فرصتیا بهره

 کند. داوری قضایی ایجاد می

رابطه های جغرافیایی مانند ههای متکی بر مشخصسیاست

، قوانین بازارهای اصلی یا تعریف شده ممکن است 4داخلی

برای لحاظ کردن نقاط دیگر در راستای فرآیند خلق و توزیع 

ها در مقابل تحویل ارزش( خلق ارزش مکانارزش )برای مثال 

نیاز به بازنگری داشته باشند. این جداسازی خلق ارزش از 

استفاده نیاز به قابلیت همکاری سیاستی بین کشورها و 

   دهد.مناطق را افزایش می

توانمندساز

 5حاشیهی 

ه باینترنتی شبکه هوشمند از مرکز  "پایان به پایان"اصل 

های رفته است. با تجهیز به کامپیوترها و تلفن حاشیه

ها و جوامع خود را از توانند شبکههوشمند، کاربران می

های اجتماعی های ایمیل، هایپرلینکها و شبکهطریق لیست

  نوآوری و طراحی کنند و بسازند.

گیری مجدد به دور از الیه های عمومی نیاز به جهتسیاست

تر سوی واحدهای دانه درشتمرکزی )موسسات بزرگ( به 

ها در دامنه امنیت مانند افراد دارند. این امر شامل سیاست

  باشد.های کار و اجتماعی میدیجیتال تا سیاست

و ها پلتفرم

اکوسیستم 

 ها

های دیجیتال نه تر در تراکنشهای تراکنش پائینهزینه

های چند طرفه تنها توسعه روابط مستقیم بلکه پلتفرم

دهند که در عوض به دارای قدرت دیجیتالی را نشان می

های تراکنش در بسیاری از بازارها کاهش بیشتر هزینه

 به طورها نمایند. چند مورد از بزرگترین پلتفرمکمک می

های های اختصاصی با درجهبه عنوان اکوسیستم اساسی

های بازار های عمومی برای مالحظه پویاییسیاست

ها های آنالین که ممکن است با هدف افزایش کارآمدیپلتفرم

ها الیتمجدد بر فع گرینیاز هستند، بلکه با تمرکز بر واسطه

ممکن است پیامدهایی برای حفظ رقابت کافی داشته باشد. 

ها به فکر ها نیز ممکن است برای کسب مزیت از پلتفرمدولت

 ارائه مجدد خدمات عمومی نیاز داشته باشند. 

                                                           
1 Digitisation 
2 Digitalisation 
3 Transformation of space 
4 nexus 
5 Empowerment of the edges 
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ها و متنوعی از یکپارچگی، قابلیت همکاری، اشتراک داده

 شوند.گشودگی شناخته می

 Source: OECD (2019[25]), “Vectors of digital transformation”, https://dx.doi.org/10.1787/5ade2bba-en.



 

44 

 

 درک تحول دیجیتال :1فصل 

 

ها و باعث انتقال اطالعات از مرکز به حاشیه، گذاردمی تأثیرموجود های اینترنت بر روی شبکه

ارائه  هاآنهای سی سال قبل مخصوص نوع خدمات یا محتوایی بودند که . شبکهشودمی همگرایی

شدند، در حالی که های سوئیچ تلفنی برای انتقال صدا استفاده میدادند. برای مثال شبکهمی

مرکز هوشمند اما  دارای یکها این شبکهشدند. های پخش برای انتقال تصویر استفاده میشبکه

. اینترنت این کار را از مانند تلفن آنالوگ یا تلویزیون هستند "45گنگ"نهایی  ی کاربرهادستگاه

که در قلب پروتکل اینترنت است تغییر داد. هوشمندی شبکه از مرکز  "پایان به پایان"طریق اصل 

ی پایانی هاآنمیزبعملکردهای خاص برنامه در "حرکت کرده است جایی که ها( )حاشیههابه لبه

)سالتزر، رید و "اند.های میانی قرار گرفتهای مثال یک تلفن همراه( به جای گرهیک شبکه )بر

ها و انتقال انواع مختلف داده مکان(. اینترنت نیز با ا2015آگوست  12؛ استرین، 1984کالرک، 

 برد.های مجزای قبلی را پیش میاطالعات برای مثال متن، صدا و تصویر، همگرایی شبکه

توانند با بسیاری از افراد شود، کاربران میاش کمتر میاگیرتر و هزینه استفادههرچه اینترنت فر

گذارد. می تأثیرهای جدید ساخته شده در اینترنت اندازی شبکهدیگر ارتباط برقرار کنند که بر راه

در  "دستور و کنترل"دیگر ساختارهای سلسله مراتبی یا  "46چندبه  چند"چنین ارتباطات 

عات را به حاشیه برده است. دقیقا همانطوری که انقالب صنعتی منجر به اختراع پردازش اطال

های جدید و ممکن است منجر به شکل نیز شد، عصر دیجیتال مدرنشرکت با مسئولیت محدود 

ی کوچک و افراد شبه مستقل هابنگاهشود که پیکره آن از یک شاخه  سازمانپذیری از انعطاف

تر ارزش ممکن است تمایز بین های کوچکمؤلفهشود. تفکیک و ترکیب مجدد تشکیل می

کننده، کار و تفریح؛ خانه و اداره را بیشتر کار و مصرفوهای اقتصادی به عنوان مثال کسبمقوله

 کاهش دهد. 

شود و ها، بازارها و جوامع میاین عدم تمرکز کارکردی منجر به توانمندسازی و گسترش شبکه

ها قرار ولتو د هابنگاهچنین تعامالتی در بین مردم،  تأثیرگذارند که قدرت و می تأثیردر جایی 

های جدیدی برای افراد و جوامع پیشنهاد فرصت و اطالعات کاهش یافته دارند. عدم تقارن

توانند به شوند؛ کارآفرینان می های ارزش جهانی متصلتوانند به زنجیرهدهند؛ مناطق میمی

توانند به کنندگان بالقوه دور دنیا متصل شوند؛ و افراد میکنندگان مالی و عرضهمشتریان، تامین

و عدم تمرکز نیز در زمینه کنترل  چندبه  چندنگاران تبدیل شوند. اما ارتباطات ناشران یا روزنامه
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همانند  "چندیکی به "ات سنتی یا موسسات داوران اطالع تأثیرخورند و اطالعات شکست می

 کنند. ها را فرسوده میها، پخش تلویزیون و رادیو و دولتروزنامه

 

 های آنالینوکار مورد استفاده پلتفرمهای کسبمدل 1.6

ها اجماع یفروی یکی از این تعردر حالی که تعاریف بسیاری از پلتفرم آنالین وجود دارند، 

تند که تعامالت بین دو خدمت دیجیتال هس های آنالین نوعیپلتفرم "بیشتری وجود دارد: 

ها یا افراد( را از طریق برای مثال بنگاهیا چند مجموعه از کاربران متمایز اما به هم وابسته )

ای راحتی بطور افزایشی برهای آنالین . پلتفرم(OECD,forthcoming)کنداینترنت تسهیل می

، وصل کردن عرضه و تقاضا در بازارها های آنالینبندی کردن تعامالت و تراکنشو ساختار

ه یک یا چند شبک شوند، و منجر به گردهم آوردنعات، کاالها و خدمات استفاده میبرای اطال

برای مثال، موتورهای جستجو . (OECD,2016) د.نشو( می"طرفین")همچنین به اصطالح 

به کاربران وصل نندگان را کتبلیغ کنند، در حالی که مردم برای یافتن اطالعات کمک می به

کنند و بین افراد، یمکی عابران را به رانندگان وصل های سواری اشتراکنند؛ پلتفرممی

داران را خریهای تجارت الکترونیک کنند؛ و پلتفرمتجارت می وکارها و تبلیغ کنندگانکسب

 کنند.به فروشندگان وصل می

ه طور اگر ب ی، حتکنندیرا متمرکز م نیمالت آنالچند طرفه به طور خاص تعا یهاپلتفرم

از اثرات شبکه  هاییپلتفرم نی. چنفتندی)به ظاهر( جداگانه اتفاق ب یمستقل در شبکه ها

د کاربران شده با تعدا تاثیرات مستقیم در جایی که ارزش یک خدمت ارائه شوند: یمند مبهره

از  ش تعداد کاربران یک خدمته با افزایمستقیم در جایی کیابد، و تاثیرات غیرافزایش می

های تراکنش های اطالعاتی و هزینهبرند. با کاهش عدم تقارنارزش خدمات مکمل نفع می

ها اجازه ند. این کار در عوض به بنگاهتوانند بازارها را کارآمدتر سازهای آنالین نیز میپلتفرم

ات و ( در حالی که از اطالع1937)کواس،  "به جای ساختن بخرند"دهد که بطور سنتی می

 های ورودی نسبت به خرید مستقیم در بازار مطمئن نیستند.قیمت
Sources: OECD (forthcoming[39]), Online Platforms: A practical approach to their economic and social 

impacts; OECD (2016[40]), “New forms of work in the digital economy”, 

https://dx.doi.org/10.1787/5jlwnklt820x-en; Coase (1937[41]), “The nature of the firm”, 
https://www.jstor.org/stable/2626876?seq=1#page_scan_tab_contents. 
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دهند، عدم تمرکزگرایی را ترویج میها حاشیهدر حالی که تغییر هوشمندی از مرکز به 

های کند. بخصوص اینکه پلتفرممی یجادهایی برای تمرکزگرایی اآنالین نیز فرصت گریواسطه

تجارت الکترونیک، توزیع محتوا، خدمات جستجو و  پذیریمکانادر اینترنت،  گریواسطهآنالین 

آنالین عدم های (. از یک طرف، پلتفرم1.6کنند )جدول می اجتماعی را فراهمهای ذخیره و شبکه

 کنند.میرا بیشتر ها دهند، اغلب توانمندی لبهمی تمرکزگرایی را با کاهش موانع مشارکت ترویج

، مرکادولیبره و علی بابا هزینه شروع یک کسب و کار را با مانند آمازون ییهابرای مثال، پلتفرم

راه اندازی ویترین فروشگاههای آنالین، به مشتریان دسترسی  از طریق کنند،میارائه سریع کم 

با تمرکز  توانندمیها دهند. از طرف دیگر، همچنین پلتفرممی را انجامها کنند و سفارشمی پیدا

اصی که مالک فناوری زیربنایی آن هستند، قوانین زمین را برای بر کنترل در یک خدمت اختص

 و درباره کاربران جمع آوری کنند. کاربران را از ها تعامل بنا کنند و داده

دیجیتال و های دیجیتال توسعه اکوسیستمهای فناوریآنالین، های در آن سوی ظهور پلتفرم

شامل ترکیبات برنامه هایی چنین اکوسیستم کنند.میپذیر مکانکسب و کار مرتبط را اهای مدل

مطمئن برای ارتقای های که به روش باشندمیویا سخت افزار ها عامل، پلتفرمهای ها، سیستم

 tablets Amazon`s Fire ،Fire OS fork)برای مثال ها یا دادهکنند و می تجربه کاربر همکاری

و آیپدهای ها الکترونیک قابل همکاری؛ آیفونهای کتابو ها در سیستم عامل اندروید و برنامه

 کنند.میقابل همکاری از فروشگاه برنامه اپل( را تجمیع های و برنامه هاآن IOSاپل، سیستم عامل 

آسانی استفاده، راحتی و نگاه و احساسی آشنا را به کاربران پیشنهاد کنند  توانندمیها اکوسیستم

نیز ممکن است قابلیت همکاری خارج از  هاآناحتی رشد کنند، اما ممکن است به ر هاآنکه 

تواند مزایایی برای کسب و کارها ایجاد نماید می اکوسیستم را محدود کنند. در حالی که این کار

 همچنینکه از مدلی که در سرتاسر کل یک اکوسیستم گسترده شده بهره برداری نمایند، این کار 

سوئیچ کاربران را زمانی که با یک محصول برتر همراه های هزینهممکن است در صورت وجود 

کنند تا از ورود به بازار و رقابت با یکدیگر می هستند افزایش دهد، در نتیجه به متصدیان کمک

 جلوگیری کنند.
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کنند، و تعامالت دیجیتال تاکید میهای فناوریها و خدمات ارتباطات بر استفاده از زیرساخت

مبنایی برای اینترنت باز، به  هاآن. نمایندهای متصل را تسهیل میو ماشین هاسازمانبین افراد، 

دسترسی  .کنندپذیر میمکانآزاد جهانی اطالعات را ا جریانباشند که هم متصل و توزیع شده می

های رقابتی برای تحول دیجیتال کاری ها و خدمات ارتباطات به قیمتبا کیفیت باال به شبکه

محرک فعالیت اقتصادی و ورودی ها داده. نیز به همین اندازه اهمیت دارندها اساسی است. داده

اما این مزایا در گرو دسترس بودن و دسترسی ، هستندها عمومی برای تولید در بسیاری از زمینه

از اهمیت برخوردار است، اگرچه ها است. از این رو افزایش دسترسی و اشتراک دادهها به داده

 توازن یابد.ها چنین تصمیماتی باید با رعایت حریم خصوصی و امنیت داده

 

آنالین آماده  بیشتر از هر زمان دیگری برای افراد آنالین و کارهای

 شوید 

به ویژه ، قانونی و نهادی قابل اجرا، به باز بودن اینترنتی هاچارچوبافزایش ارتباطات با رعایت 

گرچه دالیل موجهی برای تعیین برخی از مرزها . شده و بهم پیوسته آن بستگی دارد ماهیت توزیع

اینترنت از نظر اقتصادی و اجتماعی اما دور شدن از اولویت عمومی برای باز بودن ، وجود دارد

  هزینه بر است.

های که دیگر مدل، درحالیمسیرهای دسترسی به اینترنت همچنان در حال افزایش است

اند. صرفا تعداد کل کاهش یافته 1990خطوط تلفن ثابت سنتی از دهه  همچون یارتباطات

میلیون در  95به تعداد  OECDهای پهنای باند ثابت و سیار در سرتاسر کشورهای حوزه اشتراک

های پهنای باند رشد یافته است. این نرخ رشد توسط ادراک افزایش یافته از اشتراک 2017سال 

های ی متصل مانند تلفنهادستگاهدهنده رشد مستمر در استفاده از نسیار پیش رفته است که نشا

میلیارد برای جمعیت  1.377پهنای باند سیار تا رقم های باشند. اشتراکمیها و تبلتهوشمند 

ساکن  100اشتراک به ازای هر  100، به بیش از OECDمیلیارد نفر در سرتاسر کشورهای  1.344

میلیون  79(. این تصویر افزایش 2.1افزایش یافت)تصویر  2017سال  در دسامبر باربرای اولین 

(، 15، با سریعترین رشد تجربه شده توسط شیلی )%2016اشتراک پهنای باند سیار از دسامبر سال 

 دهد. ( را نشان می%13( و لیتوانی )13(، یونان )%15لهستان )%
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 وجود دارند OECDپهنای باند سیار بیشتر نسبت به افراد در های اشتراک 2.1

 2017ساکن، بر اساس نوع بسته بندی، دسامبر  100پهنای باند سیار، به ازای هر های اشتراک

 

Source: OECD (2019[3]), Measuring the Digital Transformation, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, 
based on OECD[4], Broadband Portal, www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics; ITU[11], World 

Telecommunication ICT Indicators Database, http://handle.itu.int/11.1002/pub_series/dataset/64cb0e71-en; 

European Union[12], Digital Scoreboard, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard 
(accessed September 2018). 12 https://doi.org/10.1787/888933914974. 

توجه در قابلبه طورارتباطات نیز های در شبکه هاآنی متصل و تقاضاهای هادستگاهاستفاده از 

در تعداد  2017تا  2015های بین سال ی موبایلهادادهکند. استفاده از همان بازه زمانی رشد می

ها موجود بودند بیش از دو برابر شد. برای مثال در طی این دوره در دو سوم از کشورهایی که داده

 7.23ماهانه دو برابر شد و از  به طورهای هر اشتراک پهنای باند موبایل فنالند، میزان دانلود داده

 OECDین دستاورد بخصوص در مقایسه با نرخ میانگین رسید. ا GB 16به تقریبا  (GB)گیگابایت 

 در هر ماه به ازای هر اشتراک موبایل محسوس بود.  گیگابایت 3فقط 

 (IOT)بود. اینترنت اشیا  نه تنها مردم بلکه اشیای متصل ویژگی کلیدی آینده دیجیتال خواهند

مانند هایی ع شامل بخشدیجیتال برای گسترش بیشتر در تمامی اقتصادها و جوامهای فناوری

 1سازد )فصل توانمند می را های کشاورزی، آموزش، سالمتی، حمل و نقل، تولید و انرژیسیستم

میلیارد دستگاه  20دهد که اینترنت اشیا شامل بیش از را مشاهده کنید(. یک برآورد پیشنهاد می

شد، رشد جهانی بیش از )بیش از سه شی برای هر فرد( خواهد  2022در سرتاسر جهان تا سال 

 (.2018دهد )سیسکو، درصد در طی پنج سال را نشان می 400

مورد استفاده در  IOTای از با بکارگیری زیر مجموعه (M2M)تعامالت ماشین به ماشین 

های سیم کارت به اشتراک M2Mهای کنند. اشتراکهای بی سیم و با سیم ارتباط برقرار میشبکه

و مترهای های نقلیه متصل ی متصل مانند وسیلههادستگاهها و برخی ماشین شود که درمربوط می

های بین سال OECDدر سرتاسر کشورهای  M2Mهای تعداد اشتراک .شوندهوشمند استفاده می
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، جمهوری خلق OECD(. خارج از کشورهای 2.2تقریبا دو برابر شدند )تصویر  2017تا  2014

به  2018پتامبر سال در کل دنیا را در س M2Mهای سیم کارت درصد اشتراک 61چین به میزان 

 .نام خود داشت

 هستند افزایشی متصل در حال هادستگاه 2.2

 2017نفر ساکن،  100، به ازای هر M2Mهای سیم کارت

 

Note: See Chapter notes.1Source: OECD (2019[3]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD[4], Broadband Portal, 
www.oecd/sti/broadband/oecd/broadbandportal.htm (accessed September 2018). 12 

https://doi.org/10.1787/888933914993 

شوند. ها ایجاد میشوند، تقاضاهای جدید بر روی شبکههر چه که افراد و اشیا بیشتری متصل می

دیجیتال مانند هوش های فناورییی که با پیدایش هاآنی متصل شامل هادستگاهبسیاری از 

داشت.  مان واقعی نیاز خواهندهای زگیرند، به انتقال حجم باالیی از دادهقدرت می (AIمصنوعی )

، معادل GB 4000روزانه تا  خودمختارخودروهای  2020رود که تا سال انتظار میبرای مثال 

 (.2016کاربر اینترنت داده تولید کنند )وارینگ،  2700میانگین  به طورتقریبا 

افزایش های حیاتی مانند سالمتی یا انرژی ی متصل در بخشهادستگاهای، هر چه مشابه به طور 

های ارتباطی بستگی های مربوطه به قابلیت اطمینان شبکه، امنیت و عملکرد سیستمیابندمی

های حساس به ممکن است به آپلود و دانلود دادهها خواهند داشت. به خصوص اینکه این برنامه

رود دستگاه در شبکه نیاز داشته باشند. هرچندکه انتظار میها بین دو زمان با انتقال سریع داده

و خدمات ها تقاضاها برای اتصال مطمئن و سریع افزایش یابند، سیاستگذاران باید در زیر ساخت

 گذاری کنند. ارتباطی با کیفیت باال سرمایه
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های فناوریدر پهنای باند برای قدرت بخشیدن به گذاری سرمایه

 آینده 

های ارتباطی گذاری مستمر در شبکهشوند، سرمایهد که افراد و اشیا بیشتری آنالین میهر تعدا

تواند به سرعت اتفاق ی متصل میهادستگاهها بین برای اطمینان از اینکه اتصاالت و انتقال داده

 مانند هافناوریبیفتد امری ضروری است. در واقع، افزایش پهنای باند با سرعت باال بر اتخاذ برخی 

کند. به خصوص اینکه تعبیه ( تاکید می2019را ببینید( )سوربه و همکاران،  3)فصل  رایانش ابری

های ثابت به منظور پشتیبانی از افزایش سرعت و ظرفیت در سرتاسر همه فیبر بیشتر در شبکه

 بینید(.را ب 1شود )فصل مهم میای فزاینده به طور 5Gهای نسل آینده شامل شبکههای فناوری

ی هوشمند با نسل هادستگاهتمایل دارند که از پهنای باند سیار ارتقایافته؛  5Gهای شبکه

العاده های حیاتی )ارتباطات فوقهای کامال خودکار، تبادل و پردازش، و ارتباطات و برنامهداده

های بسیاری شامل وعده 5Gها( پشتیبانی کنند. اعتماد با آپلود و دانلود خیلی سریع دادهقابل

 5Gهای برابر سرعت شبکه موجود دارد. شبکه 10 وهای موجود برابری انتقال داده 100ظرفیت 

ی بیشتری بدون نیاز به اتصاالت سیمی هادستگاهتوانند اتصاالت بیشتری را پردازش کنند، می

 .(OECD,forthcoming)توانند آنالین شوند می

شوند، سرعت و نرخ دانلود این اتصاالت بیشتری ایجاد میبدون سیم که اتصاالت  اما حتی وقتی

های تقاضاهای افزایشی در شبکه "سبک کردن"های ثابتی بستگی دارند که نهایتا به ظرفیت شبکه

مانند  هادستگاههای آپلود و دانلود شده بر روی درصد داده 60گیرد. حدود را بر عهده می سیمبی

 قدرت، های پایگاه سلولی کمهای ثابت از طریق ایستگاههای همراه هوشمند در شبکهگوشی

، هامسیرهای دسترسی جایگزین و بارگذاری آفالین داده. شوندفای یا کوچک استفاده میوای

بود دهد، ظرفیت برای بهکاهش میرا از طریق باندهای سلولی  جایینیازمند جابه هایمقدار داده

سیم های ثابت و بیسازد. در نتیجه، هر دو شبکهدسترسی سلولی برای کاربران دیگر را آزاد می

 کنند. به عنوان مکمل و جایگزین عمل می

کنند های ثابت تاکید میهای شبکه مرکزی که به دیگر شبکهتسهیالت پشتیبان یا زیرساخت

گذاری در فیبر پشتیبان اما سرمایه. انددهل شهای اپتیک فیبری تشکیکلی از شبکه به طورتقریبا 

سیم یا کاربران نهایی رفته رفته های بیارتباطی و برج ی شبکههاآنبنام اتصاالت میانی بین پشتیب

چه در محل کار و چه در محل ، نزدیک کردن فیبر به کاربر نهایی، به طور خاصشود. مهم می

از جمله برای اتصاالت نهایی با استفاده  هافناوریسکونت، برای افزایش سرعت اینترنت در همه 

 از کابل کواکسیال یا مسی مهم است.
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ردهای های پهنای باند کابلی نیز برای ارائه خدمات با سرعت باالتر از طریق اتخاذ استانداشبکه

شوند. انواع مختلفی از ارتقا داده میها یق بکارگیری فیبر در این شبکهاز طر xDSLجدید مانند 

xDSL ای های ارتباطی در کشورهبه عنوان فناوری رایج در شبکهOECD  های اشتراک %41با

های پهنای از اشتراک %23ن که در حال حاضر به میزا هاآنمانند، اما پهنای باند ثابت باقی می

 شوند.( به کندی با فیبر جایگزین می2017در سال  %15)تا باند ثابت را دارند 

ر به اشتراک پهنای باند فیب OECDساکنان کشورهای حوزه  %7، تنها 2017در پایان سال 

 کندکشورها را نمایان میهای معنادار بین دسترسی داشتند. با این حال میانگین سهم فیبر تفاوت

 فیبری بیش ازهای هستند که اشتراک OECDی حوزه (. ژاپن و کره تنها کشورها2.3)تصویر 

اند؛ همچنین دو کشور از پهنای باند ثابت را به خود اختصاص دادههای از مجموع اشتراک 75%

 نیمسکورا برای خدمات  GB 10سرعت دانلود  هاآنهستند که اپراتورهای  OECDچند کشور 

یرلند و بریتانیا نرخ ارائه دادند. در مقابل، استرالیا، بلژیک، آلمان، یونان، ایتالیا، ا 2018در سال 

 ثبت کردند.  2017های پهنای باند ثابت در دسامبر سال فیبر را در اشتراک %10کمتر از 

 را افزایش دهد هافناوریتواند سرعت همه گذاری در فیبر پشتیبان میسرمایه 2.3

 2017نفر ساکن/تکنولوژی، دسامبر  100های پهنای باند ثابت، به ازای هر اشتراک  

 

 Source: OECD (2019[3]), Measuring the Digital Transformation, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, 

based on OECD[4], Broadband Portal, www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics; ITU[11], World 

Telecommunication ICT Indicators Database, http://handle.itu.int/11.1002/pub_series/dataset/64cb0e71-en; 

European Union[12], Digital Scoreboard, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard 

(accessed September 2018). 12 https://doi.org/10.1787/888933915012. 

 

از  %420توجه . ایرلند نرخ رشد قابلهستند )همپایی( 1در حال جهشبسیاری از کشورها 

که استرالیا و کلمبیا نیز نرخ تجربه کرده است، درحالی 2017فیبر را در دسامبر سال های اشتراک

های فیبر در سرتاسر را داشتند. با این حال، میانگین نرخ رشد اشتراک %100رشدهای بیش از 

                                                           
1 catching up 
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بود. در حالی که این میانگین نرخ  %14.6فقط  2017در دسامبر سال  OECDکشورهای حوزه 

دودی نرخ رشد کمتر در کشورهای دارای سهم باالی نفوذ فیبر شامل ژاپن، لیتوانی رشد پائین تا ح

دهد، میانگین پائین عدم رشد کافی فیبر برای حمایت از تقاضاهای ظرفیت و لتونی را نشان می

 .(OECD,2018)دهد پیش بینی شده را نیز نشان می

دهد. که نسل آینده را نشان میری شبگذاری در بکارگینیز انگیزه سرمایه 5Gهای پیدایش شبکه

اند، بسیاری انتظار دارند که طور کامل محقق نشده در حالی که استانداردهای فنی و صنعت به

های سلولی بزرگ های سلولی کوچکتر نیاز خواهند داشت، برجبه سایت 5Gهای سازی شبکهآماده

ان نیاز دارند که به عنوان زیربنای الزم هایی به فیبر پشتیبکنند. چنین سلولسنتی را تکمیل می

 شوند.مجددا متصل می های ارتباطات نسل آیندهیافته در زیرساختگذاری افزایشبرای سرمایه

ی و تکامل فناور مکاندر حال حاضر در دست اجرا هستند که ا 5Gآزمون و خطاهای گسترده 

نمایند. اپراتورهای پیدایش موارد کسب و کار جدید شامل حوزه خدمات ثابت بی سیم را فراهم می

ورها در را در حالی درخواست نمودند که اپراتبی سیم  5Gبه ثابت تجاری پیشنهادهای دسترسی 

اند. بعضی درخواست کرده 2019سیار را تا سال  5Gژاپن و کره پیشنهادهای خدمات تجاری 

زی را پیاده سا 5Gهای و راهبردهای اختصاصی مرتبط با گشایش شبکهها کشورها نیز برنامه

 .(OECD,forthcoming)اند کرده

های تجاری هنوز به سرعت در حال پیشرفت هستند، این احتمال در حالی که فناوری و نمونه

سنتی برای استقرار موفقیت آمیز این  وجود دارد که برخی از موضوعات نظارتی ارتباط از راه دور

برای مثال اغلب اپراتورهای ارتباطات  بی سیم بیشتر مورد توجه قرار گیرند.های فناورینسل جدید 

ها، را برای: کابل کشی و نصب دکل هاآنبرای کندن خیاب "1حقوق عبور و مرور"از راه دور باید 

سازی چنین حقوق عبور و (. ساده2018های دیگر امن کنند )کمیسیون اروپا، آنتن و زیرساخت

و فیبر پشتیبان  5Gهای کوچک برای سازی تعداد انبوهی از سلولمروری ممکن است برای آماده

 شود. ای مهم فزاینده به طورها برای اتصال سلول

ای به استفاده از طیف الکترومغناطیسی بستگی دارند. مشابه به طورسیم ت بیهمه اتصاال

امری  5Gسیم های بیتخصیص کافی از طیف درون باندهای فرکانس رادیو برای توسعه شبکه

جدید های دیگر شامل دسترسی به تسهیالت پشتیبان و حامی و شکلهای اساسی است. مقوله

 .(OECD,forthcoming)ست مهمتر شوند زیرساخت اشتراکی نیز ممکن ا

                                                           
1 “rights of way 
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 اتصال تقویتگذاری برای رقابت و حذف موانع سرمایه ارتقای

های و مدل هاشرکتبا ، به طور معمول OECDارتباطی در سرتاسر های شبکه، در گذشته

این خدمات کردند.می بی سیم و پخش صدا و سیما فعالیت، ثابتهای در شبکه، تجاری جداگانه

یا اینترنت همگرا شدند. این کار به این معناست که  IPهای مبتنی بر ای در شبکهفزایندهطوربه 

سیم و بازیگران بازار قادر بودند ترکیباتی از تلفن، دسترسی پهنای باند اینترنت، خدمات بی

 تلویزیون را ارائه دهند.

های کنند که کاربران انتخاباطمینان حاصل یابد، سیاستگذاران باید هرچه همگرایی ادامه می

تواند می ارتقای رقابت. کنندگان خدمات صدا، داده وتصویر در اختیار دارندبیشتری از شبکه و ارائه

مثبت بگذارد و همچنین کیفیت و سرعت کلی  تأثیرگذاری و قیمتگذاری بر تصمیمات سرمایه

گذاری به اشتراکهمچنین  ایش دهد.پیشنهادات پهن باند، از جمله به جمعیت کم برخوردار را افز

ها تواند هزینه، به عنوان مثال از طریق اشتراک غیر فعال زیرساخت، گاهی اوقات میشبکه اجزای

ات مکانمشترک اتأمین  پایان به پایان وهای را کاهش دهد. تعیین تعادل بین رقابت زیرساخت

 . برای هر کشور یک تصمیم حیاتی است.، توسط رقبا برای حمایت از رقابت خرده فروشی بیشتر

در سراسر  MNOهمگرایی به افزایش فعالیت ادغام و تملک بین اپراتورهای شبکه کابلی و 

OECD را ارائه دهند و در برابر رقبا رقابت ای زیرا بازیکنان قصد دارند خدمات بسته، کندمی کمک

)واردن و ی سیم افزایش یافته است مخابراتی بهای برخی معتقدند که تمرکز در شبکه .کنند

اخیر به طور منظم وارد بازارهایی های جدید در سالهای MNO، از طرف دیگر(. 2018فرویب، 

 و افزایش نوآوری است.ها که نتیجه آن کاهش قیمتاند در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا شده

مانند  OECDبازیکنان جدید آماده ورود به بازارهای ، در آینده نزدیک، به همین ترتیب

Digi.Mobi در مجارستان ،Rakuten  در ژاپن وTPG عالوه بر این، در برخی در سنگاپور هستند .

های ثابت یکپارچه کشورها این بازیگران موبایل هستند که رقابت بزرگتر از طریق استفاده از شبکه

بی سیم  5Gبرای  Verizonایتی سالت در سوئیس یا برنامه گیگاب 10به عنوان مثال، پیشنهاد )

اهمیت ها این توسعه یکنند. هر دو( ایجاد میات خاص خودمکانثابت در ایاالت متحده از طریق ا

ارتقای رقابت  به منظورهای فیبری برای پشتیبانی از هر فناوری را تر شبکهسازی عمیقآماده

 ند.کنمی خصمش

ها و برنامه، عنوان شبکه عمومی مدوالر ظاهر شده است که انواع مختلف ترافیکپهنای باند به 

 کند.می تحول پذیر مانند رایانش ابری و اینترنت اشیا پشتیبانیهای ها را از جمله فناوریدستگاه

است که خدمات صوتی و تصویری را هایی فوق العاده شامل برنامههای دامنه در حال ظهور برنامه
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یی هاآنبه ویژه ، دهند که ممکن است مستقیماً با خدمات ارائه دهنده اپراتورهای شبکهمی هارائ

، رقابت کنند. با توجه به تغییر رابطه بین نوآوری، که عالقه مندی قابل توجهی در پخش دارند

سیاست گذاران باید هدف خود را برای ارتقا ، در یک بازار همگراگذاری رقابت و سرمایه

کنند بهبود بخشند، از مصرف می باند پهن را تقویتهای در شبکهگذاری که سرمایهیی هاچارچوب

 نمایند. ها را برای همه فراهم میکنند و فرصتمی کنند، رقابت را تقویتمی کنندگان محافظت

 سیاست گذاران باید با توجه به مطالعات موجود در مورد قیمت و اثرات غیر قیمتی، در مورد

. این امر به این احتیاط کنند شوددر بازار می هاآنکه باعث کاهش تعداد ها MNOادغام احتمالی 

یی هاآنبرای مثال ها MNOاز  بیشتریدلیل است که تجربه نشان داده است که کشورها با تعداد 

دهند تری پیشنهاد میروند احتماال خدمات رقابتی و نوآورانهکه از سه یا چهار اپراتور فراتر می

 هاآناگرچه شرایط محلی متفاوت دارند. عالوه بر این، اصالحات پیشنهادی باید درباره اینکه آیا 

تاری مانند کنند ارزیابی شوند. برخی کشورها اصالحات رفی رقابت را تضمین میمؤثر به طور

حضور اپراتورهای  اند، در حالی که دیگر کشورهاتخاب کردهتعهد گرفتن از گروههای ادغام را ان

هنوز اصالحات ساختاری )به عنوان مثال واگذاری( سایرین اند. شبکه مجازی همراه را تسهیل کرده

اند. تلقی نشده مؤثرافی دیگر برای ارتقای رقابت به اندازه کهای برند وقتی که گزینهرا به کار می

سیاستگذاران نیز باید رقابت کافی در رومینگ بین المللی همراه را ارتقا دهند )بورآسا و همکاران، 

2016.) 

اشتراک زیرساخت راه دیگری برای ارتقای رقابت در بازارهای ارتباط از راه دور است، خصوصا 

هایی معموال به دسترسی جایی که بازارها دارای ویژگی یک بازیگر غالب هستند. چنین سیاست

 شوند اینکه آیا اپراتورها فیبر رابه زیرساخت غیرفعال آماده شده توسط بازیگران دیگر مربوط می

ی انرژی و تسهیالت شهری(، هاشرکتآهن، برای دسترسی به زیرساخت خدمات عمومی )مانند راه

یا برای تازه واردان به دنبال دسترسی به زیرساخت غیر فعال تحت مالکیت اپراتورهای دیگر )مانند 

فزایش برند. اشتراک زیرساخت غیرفعال در اسپانیا به اها( به کار میسیاه، مجاری و دکل فیبر

 (OECD,2017).تر به کاربر نهایی کمک کرده استاستقرار فیبر نزدیک

توسعه خدمات جدید و  مکاندر حالی که ا تواندمیمقررات مشترک زیرساختی مانند اینها 

ارائه دهندگان شبکه و خدمات را کاهش های کند، هزینهابتکاری را برای کاربران نهایی فراهم می

شوند، بسیاری انتظار دارند که بیشتری مستقر می 5Gهای ه که شبکههر چ. (OECD,2017)دهد

دیگر های سلولی یا سایتهای انتقال )به نام برجهای اشتراک زیرساخت برای جایابی کردن سایت

افزایشی مهم شود، لذا  به طورتوانند مستقر شوند( جایی که تجهیزات ارتباطات الکترونیکی می
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ج به هنگام استفاده از طیف مو 5Gرود برای دسترسی به استانداردهای تاخیر کمتر انتظار می

 .تر صد برابر افزایش یابدکوتاه

مشترک که به موجب آن دو یا چند اپراتور برای استقرار شبکه گذاری ترتیبات سرمایه

. شودمی ایش رقابتدر برخی شرایط باعث ایجاد پوشش و افز، کنندمیمشترک گذاری سرمایه

در کشورهایی مانند هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئیس به عنوان ابزارهای اشتراک ترتیبات چنین 

ات چنین مقدمات و شرایط تأثیراند. با این حال های مالی ظهور یافتهریسک و غلبه بر محدودیت

آل برای دسترسی شبکه این سه گروه به شرایط و عوامل بازار محلی مانند تعداد اپراتورها و ایده

کلی در این مرحله شفاف نیست )گادلویتچ و  تأثیرگذاری مشترک بستگی دارد و مناطق سرمایه

 (.2017نومن، 

ن توانمندسازهای فنی باشند. اول اینکه توانند شامل فقدامیگذاری موانع دیگر برای سرمایه

تبادل بهتر ترافیک  پذیریمکانا به منظورها IXPکردن توسعه، دسترسی و استفاده از  تضمین

های محلی مهم سازی سرمایه در شبکهای و همزمانبین منطقههای محلی، سبک کردن لینک

کند، یک منبع ا تضمین میاست. دومین مانع از این جهت مهم است که اختصاص کافی طیف ر

سیم های بیهای انتقال یافته از طریق شبکهکمیاب طبیعی که اهمیت آن با حجم زیادی از داده

 اختصاص IPهای شود که هر چه استخر آدرسیابد. سومین مانع نیز به این مربوط میافزایش می

 IPهای نسل جدیدی از آدرسکند  نسبتاً شوند، جذب نیافته موجود به از کارافتادگی نزدیک می

(IPv6) (، اگرچه 2010های بیشتر را محدود نماید )پرست، و ماشین هادستگاهتواند اتصال می

توسعه  IPv4های کوتاه مدت برای استفاده مجدد حلدهندگان خدمات اینترنت راهبرخی از ارائه

کلی به طورتوانند شامل الزامات حق امتیاز و گذاری میاند. دیگر موانع مدیریتی برای سرمایهداده

 ها باشد.ها یا دکلحقوق پیچیده مجوزهای مسیر برای نصب برج

دور را با اعمال گذاری در بخش ارتباطات از راه المللی نیز سرمایهموانع تجارت خدمات بین

باشند کاهش ترین عوامل میها و موانع رقابت که جزو رایجروی ورود خارجی ها برمحدودیت

اند. در های اخیر برای کاهش چنین موانعی ترکیب شده(. اصالحات سال2.4دهند )تصویر می

، حدود یک سوم موانع تجارت 2014در مقایسه با سال  2017کشورهای نظرسنجی شده در سال 

یافته و یک سوم تغییر نیافتند ها کاهشحذف، یک سوم محدودیت خدمات ارتباطات از راه دور

(OECD,2017). 
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 های تجارت خدمات ارتباطات از راه دور هستندترین محدودیتموانع ورود و رقابت رایج 4.2

 OECDتجارت خدمات ارتباطات از راه دور های شاخص محدودیت

 

های تجارت اصالحات خواهان رقابت در بخش ارتباطات از راه دور با کاهش قابل توجه هزینه

بیشترین افزایش کلی در محدودیت ، 2017در سال وکار مرتبط هستند. برای خدمات کسب

 .(OECD,2018)مربوط به بخش ارتباطات از راه دور بود ، بخش مورد بررسی 22خدمات برای 

گذاری خارجی و عملیات در این های افزایش یافته بر روی سرمایهخاطر محدودیتاین اتفاق اوال ب

ها در الزامات سکونتی و ملیتی اعضای هیئت مدیره اپراتورهای ارتباطات از بخش شامل افزایش

 راه دور بود.

طلبان رقابت  اصالح ای ازاست که اخیرا دامنه 2014مکزیک کشوری با بیشترین تغییر از سال 

گذاری مستقیم خارجی را ارتباطات از راه دور و پخش شامل کاهش موانع سرمایههای ا در بخشر

معرفی نموده است. در حالی که ساختار بازار ارتباطات از راه دور مکزیک خیلی تغییر نکرد، این 

های کمتر و خدمات کیفیت بهتر شامل افزایش بیش اصالحات مربوط به افزایش اتصاالت، قیمت

 .(OECD,2017)میلیون اشتراک پهنای باند موبایل را پیش برد 50 از

 

 گسترش دسترسی در مناطق روستایی و دور افتاده برای اتصال افراد

های ارتباطات در سرتاسر مناطق جغرافیایی امری اساسی تضمین دسترسی کافی به زیرساخت

. ببرندهای تحول دیجیتال نفع برای تضمین این واقعیت است که همه شهروندان بتوانند از فرصت

دار در اتصال پهنای باند از طریق جغرافیا در سرتاسر کشورهای عضو های ریشهبا این حال، تقسیم

OECD شود، بلکه روستایی تنها شامل دسترسی به پهنای باند نمی-ادامه دارند. تقسیم شهری
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شود که دارای کیفیت کافی است. تداوم این تقسیم بندی باعث باعث دسترسی به پهنای باند می

 شود. تی درباره فراگیری و فرصت در عصر دیجیتال میسؤاالبروز 

 OECDمرتبط در کشورهای  به طورسترسی به پهنای باند در حالی که سهم اعضای خانواده در د

نفوذ کامل افزایش یافته است، این دستاوردها به صورت زوجی در میان اعضای های تا نزدیکی نرخ

، سهم OECD. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو گذاشته نشده استخانواده به اشتراک 

مناطق روستایی کمتر از سهم مناطق شهری و غیره اعضای خانواده با اتصاالت پهنای باند در 

 2010از سال  OECDاست. به این صورت، خال بین این دو سهم تقریبا در همه کشورهای عضو 

در حال حاضر ای کاهش یافته است. در برخی کشورها مانند لوکزامبورگ به صورت دلگرم کننده

هنای باند از سهم مناطق شهری بیشتر سهم اعضای خانواده در مناطق روستایی با دسترسی به پ

 شده است.

جهت تحقق توان  هامکانبا این اوصاف، کیفیت دسترسی اتصاالت پهنای باند که باید در همه 

است  فیت دسترسی یک مفهوم چند جانبهآید. کیبالقوه تحول دیجیتال باال باشد به دست نمی

و  هادستگاهها بین کاربران یا که درگیر سرعت اتصال، زمان اختصاص داده شده به انتقال داده

باشد. برخی مصرف کنندگان نیز ممکن است در انتخاب ها میخطاهای کمتر در انتقال داده

اعتماد به یک اپراتور خاص یا ترجیح برای یک حالت خاص از دسترسی ارزش  برایاپراتورشان 

 .ئل شوندقا

اند که بجز ژاپن اهداف ملی برای وجود پهنای باند تعیین کرده OECDهمه کشورهای عضو 

اند. اکثریت قریب به اتفاق چنین معموال به اصطالح بر سرعت خدمات و درصد پوشش بنیان شده

( جهت دسترسی داشتن به نرخ دانلود %90اهدافی به منظور اکثر جمعیت )معموال نزدیک به 

العاده باال مگابایت بر ثانیه یا حدودا سرعت الزم برای اجرای یک فیلم با کیفیت فوق 20از بیش 

 .(OECD,2018)اندهای پیشرفته درمان از راه دور تعیین شدهیا پشتیبانی از برنامه

دسترسی، خالهای دسترسی در طول جغرافیا قابل  معیارهایبا در نظر گرفتن بعد سرعت در 

به پهنای باند ثابت با حداقل  2016اعضای خانوار روستایی در سال  %56د. صرفا شونتر میتوجه

اعضای خانوار در مناطق دیگر دسترسی  %85مگابایت بر ثانیه، در مقایسه با بیش از  30سرعت 

مگابایت بر ثانیه در  30های پوشش پهنای باند ثابت با حداقل سرعت (. اندازه2.5داشتند )تصویر 

گیری شده توسط های دسترسی به پهنای باند اندازهتوانند با کل دادهفیایی میمناطق جغرا

کنند به شدت متضاد های فناوری را لحاظ نمیهای حداقلی یا مقولههایی که سرعتنظرسنجی

اعضای خانوار در مناطق روستایی به پهنای  %90باشند. جایگاه فنالند از این نظر در حالی تقریبا 

از اعضای خانوار روستایی فنالندی به پهنای باند  %8.3دسترسی داشتند، فقط  2017 باند در سال
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کلید  4Gموبایل مانند های فناوریمگابایت بر ثانیه دسترسی داشتند.  30ثابت با حداقل سرعت 

   ارائه پوشش پهنای باند خصوصا در مناطق روستایی در فنالند هستند.

   
 افتندهای کافی میاطق شهری و غیره در دسترسی به پهنای باند با سرعتمناطق روستایی پشت سر من 2.5

مگابایت بر ثانیه یا بیشتر موجود است، به  30اعضای خانوار در مناطقی که پهنای باند ثابت با سرعت قراردادی 

 2017کلی و روستایی، ژوئن های عنوان درصدی از اعضای خانوار در مقوله

 

Note: See Chapter notes.4Source: OECD (2019[3]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD calculations based on CRTC, Communications 

Monitoring Report, 2017 (Canada); EC, Study on Broadband Coverage in Europe 2017 (European Union); FCC, 

2018 Broadband Deployment Report (United States). 12 https://doi.org/10.1787/888933915050. 

 

های پشتیبان با توجه به اینکه تقسیمات جغرافیایی دیجیتال کاری چالش برانگیز است، شبکه

ق با تراکم جمعیت کم ممکن گیرند. مناطمعموال نزدیکتر به مناطق دارای جمعیت متراکم قرار می

است مستعد به انحصارهای طبیعی باشند، هر چند اپراتورهای تجاری ممکن است ارزیابی کنند 

گذاری کردن وجود ندارد. در برخی کشورها، فقدان زیرساخت پایه که تقاضای کافی برای سرمایه

توسعه زیرساخت با سرعت  های بیشتری برایتوانند چالشها و بندرها میشامل الکتریسیته، جاده

 باال در مناطق روستایی و دورافتاده نشان دهند. 

گذاری در بزرگترین منبع سرمایه OECDگذاری خصوصی در اکثر کشورهای سرمایه

ها ممکن است برای داشتن دوره های ارتباطات است. با این حال در برخی موارد، دولتزیرساخت

گذاری کردن همراه با تر جایگاه بهتری داشته باشند که سرمایهتر و دیدگاه گستردهزمانی طوالنی

های خصوصی برای به اشتراک گذاشتن ریسک –های عمومی بازیگران خصوصی از طریق مشارکت

 مرتبط با خلق، توسعه و عملیات یک دارایی زیرساختی را انتخاب کنند.
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دهد. کمیسیون ند ملی رخ میهای پهنای بای از طریق برنامههایگذاریاغلب چنین سرمایه

درصد  80گزارش داد که بیش از  2016ملل در سپتامبر سال  سازمانپهنای باند توسعه پایدار 

کردن آن یا برای معرفی های دیجیتال را بنیان نهادههای پهنای باند یا استراتژیکشورها برنامه

ت خدمات ارائه شده و درصد پوشش، کلی از نظر سرع به طورها کنند. این برنامهریزی میبرنامه

گیری آل شامل اهداف قابل اندازهایده به طوراند و باید های تمرکز خاص تعیین شدهنفوذ و گروه

گذاری باشند. های سیاستی و مرتبط با اطمینان از رقابت و سرمایهبرای خطاب قرار دادن چالش

پهنای باند در مناطق روستایی و های خاصی مرتبط با گسترش مؤلفه OECDاکثر کشورهای 

چنین راهبردهای پهنای باند ملی  .اندهای پهنای باند خودشان در نظر گرفتهدورافتاده را در برنامه

ها و خدمات با سرعت باال را مورد توجه قرار دهند سازی شبکهباید همه موانع کلیدی برای آماده

 مرتب ویرایش و بازنگری شوند.  به طورو باید 

گذاری زیرساخت عمومی های پهنای باند ملی شامل راهبردهای سرمایهبسیاری از برنامه

ها را برای فعالیت بخش خصوصی در مناطق ها ممکن است حل مسائل گلوگاهشوند؛ دولتمی

 (OECD,2017)های پشتیبان یا برگشتی با سرعت باال را گذاری در زیرساختروستایی با سرمایه

های دسترسی باز به منظور عدم ترویج قدرت سازی سیاستقات به شرط پیادههر چند اغلب او

 .انحصاری در مناطق کم بهره انتخاب کنند

های پر سرعت تجاری، با توجه به منابع کمیاب عمومی و توان بالقوه عرضه گسترده شبکه

ی کاهش هزینه ها براگذاری خصوصی از طریق انواع مشوقدیگری برای ارتقای سرمایه هایگزینه

توانند شامل سازی شبکه در مناطق روستایی وجود دارد. این کارها میگذاری و آمادهسرمایه

با نرخ های مناقصه رقابتی برای معافیت مالیاتی نسبی، تغییرات طیف تنظیمات حق امتیاز یا وام

د باید مورد مالحظه اگرچه اهداف رقابتی قبل از اینکه تغییرات سیاستی ایجاد شون ،بهره کم باشند

اند، در ی خدمات جهانی اتخاذ کردههاچارچوب OECDقرار گیرند. بسیاری از کشورها در حوزه 

ای نیز توان پهنای باند ماهوارههای فناورینوآورانه مورد استفاده در  ترکیبیحالی که رویکردهای 

 (OECD,2017) .روستایی و دور افتاده را دارند بالقوه برای بهبود دسترسی به مناطق

 

 ها برای رهاسازی توان بالقوه آنافزایش دسترسی به داده

که از هایی داده، و خدمات ارتباطی زیربنای تحول دیجیتال هستند. با این حالها زیرساخت

. چنین شوندمی نیز به عنوان عنصر بنیادی ظاهر کنندمیدیجیتالی عبور های طریق این شبکه

تواند می هاآنو نوآورانه از  مؤثرهایی منبع ارزش اقتصادی هستند و استفاده و باز استفاده داده
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موجودیت و  در گرومنافع اقتصادی و اجتماعی را تحریک نماید. با این وجود، این منافع 

ازیگران ممکن است ها برای انواع ب. بنابر این ارتقای دسترسی به دادهاستها پذیری دادهدسترسی

 مالحظه مفیدی برای سیاستگذاران باشد. 

ای ها وسیلهتواند برای مثال با فراهم کردن شرایط استفاده مجدد از دادهها میخلق ارزش از داده

دسترسی و اشتراک از طریق دهند که کلی، شواهد موجود نشان می به طوربرای نفوذ قدرت باشد. 

د همانند نتوانمیها به شرط لحاظ کردن منافع و حقوق قانونی مترتب کاربران دادهارتقا یافته 

ها همگن نیستند مند شوند. با این وجود، دادهبهره هاآن از هاکنندگان( دادهکنندگان )و عرضهارائه

ترافیک در موارد استفاده با  جریانمربوط به های دادهبستگی دارد.  هاآنبه محیط  هاآنو ارزش 

باید متفاوت  هاآنتوانند شخصًا کاربر را شناسایی کنند متفاوت است و رفتار با می کههایی داده

 باشد.

تواند در یک طیف دارد که می باز بودنها نیاز به درجه خاصی از دادهاجازه دسترسی و اشتراک 

یز )دسترسی آمها( و تبعیضکننده دادههای مختلف از بسته )دسترسی تنها توسط کنترلبا درجه

توانند ها می( تا باز )دسترسی توسط جامعه( دیده شوند. در اصل، همه انواع دادهذینفعانتوسط 

برای استفاده مجدد اما نه تحت شرایط مشابه به اشتراک گذاشته یا دسترسی داده شوند؛ هیچ 

برای  باز بودنه ها وجود ندارد. نهایتا، سطح بهینداده " باز بودن "سطح بهینه منحصر بفردی از 

های آن شامل توجه به زمینه آن، مالحظات امنیتی و محیط هر مجموعه داده مورد نظر به ویژگی

 قانونی و فرهنگی مرتبط بستگی دارد.

ها به ارمغان بیاورد. تواند منافع مهمی برای اقتصاد، جوامع و دولتها میدسترسی باز به داده

های خود را در دسترس مالی شده به طور عمومی دادهتأمین  یهاسازمانبرای مثال وقتی که 

ضد فساد های توانند به تالشدهند و میو پاسخگویی نهادها را بهبود می شفافیت هاآنگذارند، می

باره تصمیمات ، در حالی که همچنان کاربران را برای اطالع بیشتر در(OECD,2017کمک کنند )

ی علمی خصوصا وقتی که تحقیق به هادادهترسی باز به منافع دسبخشند. شخصی قدرت می

همکاری، انتشار، باز  پذیریمکاناشود را از دیدگاه منافعش برای مالی میتأمین  صورت عمومی

تواند می باز بودناما  .(OECD,2017های علمی شناسایی نموده است )تولید و کاربرد نتایج تالش

که جهت ضربه زدن به تعادل مناسب بین منافع اجتماعی از هایی را با خود همراه بیاورد ریسک

های سیاست عمومی به عنوان مثال ها و همچنین دغدغهدسترسی بیشتر و استفاده مجدد از داده

های از میان دیگر عوامل مهم در چهارچوب (IPRحریم خصوصی و حقوق مالکیت فکری )

 حکمرانی داده هستند.
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برای اشتراک  هاسازمانهایی برای توانمندی افراد و امل تالشها شارتقای دسترسی به داده

باشند تر و بسیاری از رویکردها شامل رویکردهای مبتنی بر بازار میگسترده به طورهایشان داده

(G7,2017). ای شامل کامال آزاد از نظر هزینه مشابه به طورگذاری قیمتمتنوع های مدل

ها به محیط استفاده از اطالعات و دانشی دارد ها این حال ارزش دادباشند. بای و تجاری میحاشیه

ذاری گقیمتهای تواند بعضی شکل، که می(OECD,2015استخراج شوند ) هاآنتواند از که می

 تنی بر بازار را به چالش بکشد.مب

داده آزاد شاید بهترین روش شناخته شده و شدیدترین حالت باز بودن های تالش برای داده

شوند می باشد که به موجب آن همه کاربران از دسترسی بدون تبعیض برخوردار

(OECD,forthcoming). های بخش عمومی ها برای انتشار مجموعه دادهدر همین زمان، تالش

ای برای تحریک نوآوری و شناخته شده( توان بالقوه 1"ی دولت بازهاداده" ابتکارات)اغلب به نام 

های اخیر از طرف مقام را ببینید(. برای مثال تالش 4و کار جدید دارند )فصل های کسب مدل

میلیون  130اندازی به میزان حمل و نقل شهرداری لندن برای انتشار اطالعات مرتبط و به روز پس

GBP  را ساالنه برای مشتریان، کاربران جاده، شهر لندن و خود مقام حمل و نقل شهری برآورد

 (.2017لویت، نموده است )د

ها شامل اشتراک داده باز، رویکردهای دیگر برای ارتقای دسترسی به دادهابتکارات در مقابل 

 هابنگاهباشد. برای مثال، بسیاری از ی کمتر یا خاص میهاسازمانها با تعداد کاربران یا داده

ت قراردادی با ز طریق توافقاکنند که ممکن است اهای اختصاصی را فعاالنه تجاری میداده

ای، رویکردهای مبتنی بر بازار برای تشویق به مشابه به طوردیگر به آن دست یابند. ی هابنگاه

توانند کنند میهای داده که خدمات اضافه ارائه میها مانند بازارها و پلتفرمدسترسی و اشتراک داده

 پذیر کنند. مکانها را اسازی دادهتجاری

سازد تا به می کاربران را قادر "2 هاداده جا به جاییقابلیت های یسممکان "ای مشابه به طور

 3را به طرف ثالثها شود دسترسی پیدا کنند یا این دادهکه در قالب معمول استفاده میهایی داده

ها ها نیز شامل اشتراک دادهگذاری دادههای محدود اشتراک. دیگر شکلمنتخب منتقل نمایند

 باشند.اجتماعی می منافعهای باز برای داده ابتکاراتو  هاسازمانبین 

ها و توانند پیشران خلق ارزش باشند، چالشها میدر حالی که ارتقای دسترسی و اشتراک داده

های دیگر نیز وجود دارند. مانند بسیاری از جنبه ابتکاراتیهای قانونی بسیاری برای چنین دغدغه

                                                           
1 “open government data” initiatives 
2 Data portability mechanisms 
3 third-party 
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ها ممکن است استثنا نباشند، به خصوص سی ارتقا یافته به دادهتحول دیجیتال، منافع دستر

هایشان ممکن است همه منافع اقتصادی و اجتماعی یا یی که افزایش دسترسی به دادههاآن

توانند کسب آن منافع را کسب نکنند. در جایی که دستاوردها نمیهای احتماال باال بودن هزینه

هایی برای افزایش دسترسی وجود داشته باشند. اید بازدارندهها کسب شوند، شتوسط دارنده داده

های باال برای تسهیل دسترسی در ارتباط با مجموعه، پاکسازی که هزینهاین امر خصوصا در جایی 

ای به عنوان منبع فزاینده به طورها نیز . دادهکندشوند صدق میها مشمول میو نظارت بر داده

در تالش برای محدود کردن دسترسی به ممکن است  هازمانساشوند و ارزش شناخته می

ها به های ارزشمند وسوسه شوند. با این حال، هزینه ارتقای دسترسی به دادههای دادهدارایی

سازوکارهای ها نشوند باید مالحظه شوند. آوری و تجزیه و تحلیل دادهطوری که باعث جمع

که منحصر به ، کمک کندها به رفع این چالش تواندمیتجاری های قراردادی از طریق توافق نامه

 مسائل مربوط به دسترسی بیشتر و اشتراک اطالعات نیست.

و  هاسازمانقانونی از جمله منافع خصوصی افراد و های ممکن است محدودیت، سرانجام

، ته باشدوجود داشها یا استفاده مجدد از داده و جریانهمچنین امنیت ملی و منافع عمومی در 

ها بین ممکن است مشوق، به عنوان مثال OECD,forthcomingرا ببینید( ) 8و  7های )فصل

افزایش دسترسی ممکن است های یسممکانبازیگران نادرست توزیع شده باشد و برخی از انواع 

در عوض،  خطر امنیت دیجیتال یا نقض حریم خصوصی و حقوق صاحبان حقوق را افزایش دهند.

توانند به طور قانونی از طریق مرزها به اشتراک گذاشته شوند، در حالی که ها نمیبرخی انواع داده

ها ممکن است درباره طبیعت و حقوق مالکیت فکری مرتبط با انواع خاصی از داده هاآنعدم اطمین

 گیری را منحرف نمایند. ها و تصمیممشوق

به ها ها با ارتباط بیشتر افراد و دستگاهیابد، دادهمی عت ادامههمانطور که تحول دیجیتال به سر

شود، تقاضا برای ، هر چه تولید دانش محورتر میمشابه به طورشوند. می صورت تصاعدی ایجاد

در  AIدر حال ظهور دیجیتال مانند های فناوریها نیز افزایش خواهد یافت. نهایتا، بسیاری از داده

های متعادل سازی خطرات و فرصت .(OECD,forthcomingکنند )تکیه میها دسترسی به داده

 همچنان به عنوان یک اولویت سیاستی ادامه دارد.ها دادهگذاری افزایش دسترسی و به اشتراک
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 مؤثربه استفاده  هابنگاهها و ها برای افراد، دولتدیجیتال و دادههای فناوریقدرت و توان بالقوه 

کردن خال  تر، سیاست عمومی باید بر کمبستگی دارد. به منظور ایجاد شرایط کاربرد پیچیده هاآن

ها باید توان بالقوه دولت دیجیتال را محقق کنند، یک رویکرد کاربر آموزشی تمرکز نماید. دولت

وری، ند و خدمات دولت دیجیتال را با طراحی دیجیتال ارائه دهند. برای تقویت بهرهمحور اتخاذ کن

کوچک ی هاشرکتاز ابزارهای پیشرفته دیجیتال خصوصا در  مؤثرترویج اتخاذ، انتشار و استفاده 

ها و پرورش های نامحسوس مانند مهارتو دارایی ICTدر گذاری متوسط ترویج سرمایه –

هایی برای تقویت اعتماد در وکار امری اساسی است. در حین حال، سیاستهای کسبپویایی

برای مدیریت بهتر  هاسازمانهای دیجیتال مانند افزایش آگاهی و توانمندسازی افراد و محیط

 باشند.ریسک دیجیتال نیاز می

 

 تر را برای همه تقویت کنیدت پیچیدهاستفاده از اینترن

گسترده شده است.  OECDاستفاده ساده از اینترنت در میان افراد در سرتاسر کشورهای حوزه 

های آنالین درصد افراد تاکنون از کاربران روزانه اینترنت هستند و فعالیت 80با این حال، کمتر از 

های کاربرد با درجه پیچیدگی یک وال نرختر در اکثر کشورها رواج کمتری دارند. معمپیچیده

کنند، اما افراد از اینترنت برای ایمیل استفاده می %74یابند. برای مثال، فعالیت آنالین کاهش می

(. عالوه بر این، اکثر کاربران تمایل دارند که 3.1گذرانند )تصویر های آنالین میافراد دوره %9تنها 

های ها شامل فعالیتی ساده را به جای دامنه متنوعی از فعالیتهافقط تعداد محدودی از فعالیت

ای های مرتبط با توسعه شخصی و حرفهفعالیت .(OECD,forthcomingپیچیده را اجرا کنند )

در میان کمترین ای به طور چشمگیری سازی اجتماعی حرفههای آنالین یا شبکههمچون دوره

ای بزرگ در استفاده نیز در سرتاسر کشورها با خال بیش ههای انجام شده هستند. تفاوتفعالیت

های کاربرد درصدی برای مثال در بانکداری اینترنتی بین کشورها با بیشترین و کمترین نرخ 80از 

 مانند. باقی می
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 مانددامنه معنادار برای بیشتر افراد جهت تبدیل به کاربران پیشرفته اینترنت باقی می 1

های آنالین منتخب در میان افراد، با سطوح آموزش، به عنوان درصدی از افراد در سن فعالیتانتشار 

74-16 ،2018 

 

 

Note: See Chapter notes.1Source: OECD[2], ICT Access and Usage by Households and Individuals (database), 

http://oe.cd/hhind (accessed January 2019). 12 https://doi.org/10.1787/888933914803. 

ها، بیشتر ات آموزشی )و مهارتمکاندسترسی افراد به ا ،گذار بر کاربردتأثیریک عامل کلیدی 

آموزش دیده در بعضی  ترو بیشتر در ذیل توضیح داده شده( است. خال کاربرد بین افراد کم

های بسیار مختلفی درصد است. کاربرانی که فعالیت 40ها مانند بانکداری اینترنتی بیش از فعالیت

کنند به های آنالین و ایجاد محتوا برگزار میتر به عنوان مثال دورههای پیچیدهشامل فعالیت

ای های سادهتر فعالیتمرسوم وربه طاحتمال زیاد مدرک عالی دارند، در حالی که افراد کم سواد 

 .(OECD,forthcomingکنند )دهند و از اینترنت برای ارتباطات و تفریح استفاده میانجام می

عوامل مهم دیگری شامل سن، شرایط استخدام، درآمد، جنسیت همچنین )عدم( پذیرش استفاده 

گذارند. تأثیربر کاربرد  (دیجیتال )که ممکن است به سطوح آموزش مربوط باشندهای فناوریاز 

کنند، تر توانمند میهای مورد نیاز برای کاربرد پیچیدههایی که افراد را به ویژه با مهارتسیاست
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را  6بنابر این برای ایجاد شرایط استفاده از اینترنت پیچیده برای همگان حیاتی هستند )فصل 

 ببینید(.

 

 به پتانسیل دولت دیجیتال پی ببرید

برای بسیاری از کشورها، این به ها کار مهمی است. شدن خود دولتدر حال حاضر دیجیتالی 

. ل استو کاربر محور دولت دیجیتاتر معنای تغییر از دولت الکترونیکی به سمت رویکرد جامع

ش عمومی و فراتر از ارائه خدمات عمومی دیجیتال، دولت دیجیتال مشتمل بر ارتقا نوآوری در بخ

 را ببینید(. 6و  4های )فصلش مشارکت مدنی است گستر

دیجیتال برای رویکردی های فناوریتر یک اصل مرکزی در دولت دیجیتال نفوذ کردن کامل

ها و خدمات عمومی های طراحی، توسعه، ارسال و پایش سیاستکاربرمحور خصوصا در زمینه

کارها(، به جای استقرار بر مبنای ومرکزی پیرامون افراد و نیازهای کاربر )شهروندان و کسب

دیجیتال نباید تنها برای دیجیتالی های فناوری .(OECD,2018باشد )فرضیات باال به پائین می

بلکه به عنوان فرصتی برای بازنگری اساسی و کردن فرآیندها و خدمات آنالوگ استفاده شوند، 

و تسهیل  ن دیجیتال طراحی شدهو خدمات دولت به عنواها رویه، دهی مجدد فرایندهاسازمان

در راستای این رویکرد، درگیر کردن ترجیحات مردم و نیازهای کاربر به عنوان محرک تغییر است. 

 کنند.را برای دولت دیجیتال اتخاذ می "1اول موبایل"رویکرد ای فزاینده به طورکشورها 

کیفیت خدمات بهبود هایی را برای افزایش دسترسی، دستیابی و دیجیتال فرصتهای فناوری

خدمات تر ستردهگعامل اصلی جذب دهند. و طراحی خدمات پیشنهاد می گذاریسیاستعمومی و 

 .(OECD,2018)و امضای الکترونیکی و / یا دیجیتالی است. ها eID، دیجیتالی در اقتصاد و جامعه

تواند برای دادن امضای اجباری را معرفی نمود که می eIDبرای مثال دولت استونی یک کارت 

سهیل نموده، دیجیتال فردی استفاده شود. این کار نه تنها استفاده از خدمات دولت دیجیتال را ت

دیجیتال خود جهت مطابقت با های اوریفنوکارهای استونی را به ارتقای بلکه بسیاری از کسب

 ملزم نموده است. eIDلزامات پیشرفته امنیت دیجیتال در کارت ا

های مدیریت یا خدمات عمومی خود را دیجیتالی بسیاری از کشورها حداقل برخی از جنبه

های ها و پاداشمناقصهاعالم  OECDکشور از کشورهای حوزه  29اند. برای مثال، در تعداد کرده

 و در تعداد فزایندهترونیک یک دولت مرکزی اعالن شدند، قرارداد از طریق سیستم بکارگیری الک

                                                           
1 mobile first 
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به صورت  هاشرکتمالیاتی اظهارنامه مالیات بر درآمد شخصی و های تمام پرونده، از کشورها

در استفاده از ابزارهای  OECDبسیاری از کشورهای  .(OECD,2017) شودمی آنالین ارسال

اند )کادر دیجیتال نه تنها درون و توسط دولت، بلکه در مشارکت با بخش خصوصی پیشرفت کرده

3.1.) 

 

 

آوری عخصوصی در جم -همکاری بخش عمومی 3.1

 مالیات بر ارزش افزوده حاصل از فروش آنالین

های عمومی و شین بخهای جدید برای همکاری مشترک بتهای دیجیتال فرصفناوری

آوری مالیات در محیط مشترکی در جمع کنند. برای مثال چنین همکاریخصوصی خلق می

های دیجیتال مرتبط های بدهی برای پلتفرمموثرتر و کارآمدتر رخ داده است. چند کشور نظام

ها و با هدف کاهش هزینه (VAT/GST)با دارایی ارزش افزوده یا مالیات کاالها و خدمات 

د بر روی تعدا VAT/GSTآوری مالیات دیریتی، سیاستگذاری و جمعمها برای مقامات سکری

 اند. در حال افزایش فروش آنالین معرفی کرده

را مسئول  یتالیجیدهای عامل ستمیکه ساند کرده یرا معرف یمیاز کشورها رژ یبرخ

از  یده ناشبر ارزش افزو اتیبر ارزش افزوده / مال اتیو بازپرداخت مال یجمع آور، یابیارز

د که توسط تعدا یدر حالاین روش  کند.می هاپلتفرمشده توسط  لیتسه نیفروش آنال

ورد فروش در م ژهیبه و، است دیهنوز نسبتاً جدشود می اجرا ییقضاهای از حوزه یشتریب

با ا ر کردیرو نیکشورها ا نیاز ا ی. بعضکم ارزش است یکه شامل واردات کاالها نیآنال

 نیهمچن یاتیها و مقامات مالپلتفرم نیب یاجبار ایاطالعات داوطلبانه  یگذاراشتراک دمانیچ

 گرید یاند. کشورهاکرده لیها تکمپلتفرم یبا هدف فروشندگان رو یآموزش یهااسیمق

 یهااطالعات و اندازه یگذاردر به اشتراک تالیجید یهاپلتفرم یمحدود کردن الزامات برا

 اند.را انتخاب کرده نیتوسط فروشندگان آنال یاحتمال یدور زدن کالهبردار یخاص برا

 
Source: Ongoing project by the OECD`s Working Party 9 on Consumption Tax 
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ای در تر، هنوز توان بالقوه قابل توجهایدر سطحی بسیار پایهدر بسیاری از کشورها با این وجود 

 در افراد ٪60کمتر از ماند. سطح استفاده عمومی و درک بیشتر خدمات دولت دیجیتال باقی می

تعامل دارند و تعداد  هاآنیا با  کنندمیمقامات دولتی بازدید های از وب سایت OECD سراسر

های پر شده از طریق وب سایتهای نت برای بارگیری یا ارسال فرماز اینتر هاآنبسیار کمی از 

های فناوریموجود در مورد استفاده از های ( داده3.2)شکل  کنندمیمقامات دولتی استفاده 

 شود.می هنوز عمدتا به جذب خدمات دولت دیجیتال توسط افراد محدودها دیجیتالی توسط دولت

 
 باشندمیمعناداری در سرتاسر کشورها متفاوت  به طوردرک خدمات دولت دیجیتال  2.3

 2018، 16-74استفاده از خدمات دولت دیجیتال توسط افراد، به عنوان درصدی از همه افراد در سن 

 

Note: See Chapter notes.2Source: OECD[2], ICT Access and Usage by Households and Individuals (database), 

http://oe.cd/hhind (accessed January 2019). 12 https://doi.org/10.1787/888933914822. 

از ابزارهای  مؤثرفرا سوی خدمات دولت دیجیتال، راهبردهای دولت دیجیتال در ترویج استفاده 

برای مثال راهبردهای دولت دیجیتال  .(OECD,2014دیجیتال درون بخش عمومی مفید هستند )

دهی گیری، شکلدیجیتال در فرآیندهای تصمیمهای فناوریتر نند به یکپارچه کردن کاملتوامی

. یک استراتژی های کار راهبردی و اصالحات قانونی و مقرراتی در بخش عمومی کمک کنندبرنامه

های عمده مقطعی دولتها را هنگام دیجیتال شدن برطرف دولت دیجیتال همچنین باید چالش

استفاده منسجم از ، اد عوامل اصلی تحول دیجیتال کمک کند. به عنوان مثالکند و به ایج

ی دولتی و بخش عمومی و همچنین هاسازماندیجیتال در بخشها و سطوح مختلف های فناوری

 . ضروری است.، قابل همکاریای دیجیتالی و استانداردهای دادههای راه حل
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انتشار و استفاده مؤثر از ابزارهای دیجیتال در ، افزایش انطباق

 کوچک و متوسطی هاشرکتبه ویژه ، هاشرکت

است.  ICTگذاری در سرمایه ،هابنگاهدیجیتال در های فناوریشرط کلیدی برای استفاده از 

اتخاذ ات مثبتی بر تأثیررا ببینید(  2گذاری در پهنای باند با سرعت باال )فصل برای مثال سرمایه

(. در حالی که میانگین نرخ 2018ابزارهای دیجیتال دارد )اندروز، نیکولتی و تیمیلیوتیس، 

 OECD 2.4%در کشورهای حوزه  (GDPگذاری به عنوان سهمی از تولید خالص داخلی )سرمایه

 اند،اشاره کرده 2000بود، بسیاری از ناظران به کاهش آن از زمان اوج خود در سال  2017در سال 

نسبت داده  هابنگاهتوسط  رایانش ابری ممکن است به استفاده در حال رشد هاآنکه برخی از 

 .(OECD,2019شوند )

افزار کامپیوتر در زمینه سخت GDPبه عنوان سهمی از  ICTگذاری در واقع، ارزش اسمی سرمایه

این حال، کاهش یافت. با  2015و  1999های و تجهیزات ارتباطات از راه دور بین سال

در همان دوره  GDPنسبت به  %44های داده تا افزار کامپیوتری و پایگاهگذاری در نرمسرمایه

از نظر میزان خصوصا به  GDPبه  ICTگذاری زمانی افزایش یافت. عالوه بر این، نسبت سرمایه

افزایش یافت. افزایش  GDPهای نسبت به قیمت ICTهای هنگام کنترل افزایش قیمت

مشابه افزایش در میزان  %65از نظر میزان معادل  GDPنسبت به  ICTگذاری در تجهیزات سرمایه

 2015تا  1999های های داده در طی سالافزار کامپیوتری و پایگاهنرم

 .(OECD,forthcomingبود)

های برنامه همچونستی های سیارا از طریق انواع مقیاس ICTگذاری در حوزه کشورها سرمایه

دهند. ترویج می ICTها برای خرید تجهیزات یا توسعه مالی به منظور ارائه حمایت پولی یا مشوق

سازی خدمات حمایت غیرمالی اغلب از طریق آموزش هدفمند با بیشترین تمرکز بر دیجیتال

های شود )حمایتمی های دیجیتال ارائهاز رسانه مؤثروکار، تجارت الکترونیک یا استفاده کسب

رویکردهای دیگر مورد  .(OECD,forthcomingبیشتر در مهارت و آموزش را در ذیل ببینید( )

ها در هایی برای استفاده )مجدد( دادهاز نظر فراوانی شامل مقیاس OECDاستفاده در کشورهای 

الکترونیک، خلق  های سالمت مجازی و تجارتشوند، ترویج برنامهها تسهیل میو بخش هاسازمان

و ارتباطات ماشین  (IOTهایی برای ایجاد درک اینترنت اشیا )و انتشار محتوای دیجیتال و مقیاس

 .(OECD,2017باشند. )به ماشین می

امری ضروری است، اما برای انتشار ابزارهای دیجیتال کافی نیست. دومین  ICTگذاری در سرمایه

به خصوص  (KBCهای مکمل، سرمایه دانش بنیان )راییگذاری مربوط به داشرط اساسی سرمایه
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 باشدمیی و مهارتهای خاص بنگاه سازمانها، طراحی، فرآیندهای جدید شامل تحقیق و توسعه، داده

روی  بیشتر R&Dگذاری در ها برای سرمایهمشوقرسد به نظر میرا ببینید(. برای مثال  4)فصل 

)آندروز، نیکولتی و  شودمتمرکز می (CRMمدیریت روابط مشتری )افزارهای نرم

گذاری تر از سرمایهسریع KBCگذاری در ها قبل از این، سرمایه(. برای سال2018تیمیلیوتیس،

آالت، تجهیزات، ساختمان ها( در بسیاری از کشورها افزایش یافته  در سرمایه فیزیکی )ماشین

های فیزیکی در برخی کشورها جلو زده گذاری در سرمایهچشمگیری از سرمایه به طوراست و 

بین دو  بین های داده افزار کامپیوتری و پایگاهگذاری در نرمامروزه سرمایه .(OECD,2013است )

    .(OECD,forthcomingباشد )می ICTگذاری از مجموع سرمایه نصف تا دوسوم

ابزارهای دیجیتال که در آن  ی ازمؤثر به طور هابنگاهور است که  تنها زمانی بهره ICTصنعت 

از حداقل یک  OECDدر کشورهای عضو  هابنگاهکنند استفاده نمایند. اکثر گذاری میسرمایه

کنند. با این ها استفاده میو ابزارهای ساده دیجیتال مانند وب سایت "پایه"اتصال پهنای باند 

تر برای مثال جهت دیجیتال پیشرفتهتر از ابزارهای ای برای کاربرد گستردهحال، دامنه قابل توجه

های الکترونیک، تر )بخصوص خریدهای الکترونیک، فروشسازی بازار دیجیتال عمیقیکپارچه

وکار و افزار مدیریت روابط مشتری(، دیجیتال سازی فرآیندهای کسبهای اجتماعی، نرمرسانه

، نرم رایانش ابری ،(ERPبنگاه )دهی مجدد بنگاه )بخصوص نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان

بخصوص شناسایی فرکانس رادیویی ) IOTیا نفوذ قدرت  ((SCM)افزار مدیریت زنجیره عرضه 

(RFID)) ماند. باقی می 

درصد از  30یک وب سایت دارند، تنها  هابنگاهدرصد  80در حالی که به طور میانگین تقریبا 

توجه به اینکه بسیاری از ابزارهای پیشرفته دیجیتال  باکنند. می استفادهابری  از رایانش هاآن

به ویژه هنگامی که با سرمایه ، بسیار مهم استتر شوند انتشار گستردهمی وریبهرهباعث افزایش 

، سوربه و 2019)گال و همکاران، مدیریتی و فنی ترکیب شوند های مکمل در مهارتهای گذاری

متوسط  –ی کوچک هاشرکت. توان بالقوه زیادی خصوصا در (OECD ،2015، 2019همکاران، 

های مهم برای همه ابزارهای دیجیتال بسته به اندازه تواند آزاد شود. در حال حاضر، تفاوتمی

ها متوسط %19ی بزرگ، اما تنها هابنگاه %33توسط  کالن دادهبنگاه وجود دارند، برای مثال تحلیل 

 (.3.3شوند )تصویر یی کوچک اجرا مهابنگاه %11و 
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 متوسط –ی با اندازه کوچک هابنگاهخصوصا  هابنگاهوجود توان بالقوه فراوانی برای انتشار ابزارهای دیجیتال در میان  3.3

2018، هابنگاهاندازه بنگاه، به عنوان درصدی از همه  بر اساس، هابنگاهانتشار ابزارهای دیجیتال منتخب در میان 

  

Note: See Chapter notes.4Source: OECD[16], ICT Access and Usage by Businesses (database), http://oe.cd/bus 

(accessed January 2019). 12 https://doi.org/10.1787/888933914841.   

ترین شکل ممکن منتشر و خدمات به گسترده ICTهای بسیاری از ابزارهای دیجیتال در بخش

قرار دارد. دو  هاآناند. با این حال توان بالقوه زیادی نیز در کاربرد ساخت و تولید صنعتی شده

دیجیتال را به نیروی تحول در حال افزایش برای تولید صنعتی تبدیل کرده های فناوریروند کلی 

مختلف، توانمندی های فناوری( ترکیب 2فناوری و تر گستردهانتشار  مکانا( کاهش هزینه، 1است: 

 نوآوری و انواع جدیدی از کاربردها.

 

 

 

 

 

 

 

دیجیتال به های و انتشار فناوری انطباقعدم تقارن  2.3

 کندمی دیجیتال کمک "پارادوکس بهره وری"توضیح 

وری همراه با توانمندسازی نوآوری های تحول دیجیتال پیش بردن رشد بهرهیکی از بزرگترین وعده

رغم انتشار  یاما عل(. 2017ی کسب و کار است )گولدفارب و تاکر، های فرآیندهاو کاهش هزینه

 تساکندتر شده دهه گذشته  یدر ط یرشد کل بهره ور، 1990از اواسط دهه  تالیجیدهای یفناور

به وجود  یبهره ور شیافزا یبرا تالیجیدهای یفن آور لیدر مورد پتانس یجنجال یبحث موضوع نیو ا

دیجیتال ممکن است  "ریپارادوکس بهره و"اند که این . در حالی که برخی پیشنهاد دادهآورده است

 موضوعاین  دهد کهپیشنهاد می OECD، شده باشدناکافی توضیح داده  معیارهایتا حدودی توسط 

(. عالوه بر این، اتخاذ و 2017دهد )احمد، ریبارسکی و رینسدورف،را توضیح نمیبهره وری کندی 

ها و کشورها یک شکل نیست )کالوینو و ها، صنایع، بخشانتشار ابزارهای دیجیتال در سرتاسر بنگاه

 (.OECD,2017؛  forthcomingکریسکولو، 
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 نیب در یچند عامل یرا در رشد بهره ورای ندهیشکاف فزا، کل یه ورکاهش بهر، از همه مهمتر

(. در 3.4)تصویر  دهد.می در مرزها پوشش، ICTبخش خدمات فشرده های با شرکت، شرکت ها

هره وری، بلکه سرتاسر اقتصاد، این واگرایی نه تنها با فشار به برخی بنگاههای پیشرو در خط مقدم ب

ها های محدود یا فقدان مشوقهای عقب افتاده با قابلیتبا راکد شدن بهره وری دامنه بلندی از بنگاه

 (.2016ال، گ)آندروز، کریسکولو و  روندبرای اتخاذ فناوری جدید و الگوهای نمونه به پیش می

دهند که منبع اصلی کندی بهره وری ممکن است تا حد خیلی زیادی به این عالئم پیشنهاد می

های پیشرفته جهانی نباشد، بلکه به دلیل یک تحرک نامتقارن دلیل کندی نوآوری توسط اکثر بنگاه

تواند نشانگر قرار می نیامر همچن نیا.  (OECD,2015)ها در سرتاسر اقتصاد باشدو انتشار این نوآوری

های تفرص شگامیاز افراد پ یباشد که در آن فقط تعداد کم یفناور دیموج جد کیگرفتن در قله 

 یبهره بردار یبرا ازیمورد ن یو دانش فناند را فرا گرفته تالیجیدهای یشده توسط فناور جادیا دیجد

های دیجیتال و انتشار فناوری انطباق. نشده است. یارانتشار آسان کدگذ یفرصت ها هنوز برا نیاز ا

 های عمومی تسهیل شوند. یاستستوانند توسط مانند، اما میدرست ذیل توان بالقوه باقی می
 خال در رشد بهره وری چند عاملی در حال گسترش است 3.4

 ICTخدمات                         ICTخدمات غیر 

 
Note: See Chapter notes.5Source: Andrews, D., C. Criscuolo and P. Gal (2016[22]), “The best versus the rest: 

The global productivity slowdown, divergence across firms and the role of public policy”, 

https://dx.doi.org/10.1787/63629cc9-en.12 https://doi.org/10.1787/888933914860. 

Sources: Goldfarb and Tucker (2017[18]), “Digital economics”, https://www.nber.org/papers/w23684; Ahmad, 

Ribarsky and Reinsdorf (2017[19]), “Can potential mismeasurement of the digital economy explain the post-

crisis slowdown in GDP and productivity growth?”, https://dx.doi.org/10.1787/a8e751b7-en; Calvino and 

Criscuolo (forthcoming[20]), “Business dynamics and digitalisation: A progress report”; OECD (2017[21]), 

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264268821-en ; Andrews, Criscuolo and Gal (2016[22]), “The Best versus the 

Rest: The global productivity slowdown, divergence across firms and the role of public policy”, 

https://dx.doi.org/10.1787/63629cc9-en; OECD (2015[23]), The Future of Productivity, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264248533-en. 

 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264248533-en
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هر کدام  IOTو  رایانش ابری ،کالن دادهکلیدی دیجیتال مانند تحلیل های فناوریدر حالی که 

های کمتر های کسب و کار و تولید در بسیاری از صنایع شامل بخشتغییر مدل به نوبه خودشان

 بیشتریتوان بالقوه شوند زمانی که بصورت ترکیبی استفاده میاند، شروع کردهرا دیجیتال بنیان 

ها و ماشین، ساخت افزودنی )به خصوص پرینت سه بعدی(، هافناوری. ساختن این هم دارند

ماشین توان بالقوه  – انسانسازی ها و یکپارچه ، رباتیک(AIهای مستقل، هوش مصنوعی )سیستم

کنند. همچنین کاربرد ای از صنایع خلق میدر دامنهوری بهرهات تأثیرزیادی برای کاربردها، 

ر از طراحی تا احتمالی دیگر شاید فرآیندهای تولید کامال خودکاهای فناوریها و پیشرفته این

 .(OECD,2017پذیر نمایند )مکانارسال را بیشتر و بیشتر ا

نیازمند انتشار وری بهرهجهت افزایش  هابنگاهرها سازی توان بالقوه ابزارهای دیجیتال برای 

مدل انتشار فناوری خطی گذشته برای یک های با شناخت محدودیت 3.2 کادرباشد )موفق می

بلکه ، رویکردهای تقویت انتشار باید نه تنها شرکت منفرد، شبکه ایمحیط دیجیتالی پویا و 

. بازیگران و موسسات را نیز در نظر بگیرد هاآنکاربران و مشتریان ، کنندگانتأمین  هایشبکه

کلیدی برای انتشار فناوری شامل دفاتر انتقال فناوری دولت، دانشگاهها، دیگر سهامداران غیر 

آینده کمک  هایگذاری توانند به کاهش ریسک سرمایهباشند که میا میدولتی و آزمایشگاهه

های توسعه نمایند. نمونه ساز و کارهای انتشار مورد استفاده در کشورهای مختلف شامل برنامه

صنعتی، انتقال فناوری، خدمات کسب و کار فناوری بنیان، مراکز فناوری کاربردی، مراکز تحقیق 

ها و ها، مشارکتباشند. عالوه بر این، شبکهبادل دانش و نیاز محور میو توسعه، ابزارهای ت

   .(OECD,2017ای مهم هستند )فزاینده به طورهای منبع باز در هماهنگی انتشار همکاری

تر فرآیندهای کسب مؤثرمتوسط برای توسعه -ی کوچکهاشرکتتوانند به ابزارهای دیجیتال می

را باال ببرند و بین المللی کنند. با این  هاآنو کار و خطوط محصول متنوع کمک نمایند، مقیاس 

ی دانش بنیان موانع مهم اکتساب هاشرکتتوسط  هاآنوجود، ابزارهای در حال استفاده فعلی 

های مکمل و دارایی هافناوریگذاری در و دسترسی مالی برای سرمایهامل فقدان ریسک دوطرفه ش

نمایند. برای و تخصص مدیریت برجسته می انسانیکلیدی برای مثال منابع های یا فقدان قابلیت

 –ی کوچک هاشرکتی ظرفیت سازمانهای گذاری در نوآوری داخلی و قابلیتمثال، عدم سرمایه

ها، درگیری در تجارت الکترونیک و مشارکت در را برای بهره گیری کامل از تحلیل داده متوسط

متوسط جهت غلبه بر موانع  –ی کوچک هاشرکتکند. برای کمک به های دانش محدود میشبکه

بهتر برای  مندهای هدفها به حمایت و سیاستاز ابزارهای دیجیتال پیشرفته، دولت مؤثراستفاده 

 (.3.3متوسط نیاز دارند )کادر  –کوچک ی هاشرکت
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های هدفمند بهتر برای حمایت و سیاست 3.3

 طمتوس –های با اندازه کوچک بنگاه

بزارهای دیجیتال متوسط جهت غلبه بر موانع استفاده از ا –های کوچک برای کمک به شرکت

ها و مانند خلق سیاست ICTی برای اکتساب توانند شرایط مطلوبپیشرفته، سیاستگذاران می

کنند. آنها همچنین باید ها و پویایی کسب و کار را ایجاد گذاری، توسعه مهارتسرمایه

های متوسط از طریق سیاست –های کوچک های خاصی را در مواجهه با شرکتچالش

 د:باشنمی از رویکردهای سیاستی شامل موارد ذیلهایی هدفمندتر مورد توجه قرار دهند. نمونه

زارهایی مانند رایانش ابری که بطور خاصی کارگیری ابهای پشتیبانی برای تسهیل در ببرنامه

 به ومتوسط جدید باشند  –های کوچک ممکن است برای شرکت مفید هستند اما

 های افزایش یا کاهش مقیاس منعطف نیاز دارند. گذاری پیشتاز محدود و فعالیتسرمایه

 تیز مالکبهتر و حفاظت ا یغلبه بر موانع بهره بردار یها برا SMEکمک به  یبرا یاقدامات

هدفمند های توسعه مهارت، ممکن است شامل کهمشهود  ریمواد غ ریو استفاده از سا یمعنو

های زمیمکان و یادار یمانند بارها، یمعنو تیبه مالک یابیغلبه بر موانع دست یاقدامات برا ای

  باشد. نهیو پرهز دهیچیپ ییو اجرا ییقضا

های ها بسته به اندازه آنها باید از ایجاد موانع برای شرکتهای هدفگذاری بنگاهسیاست

زی متوسط برای افزایش مقیاس خود خودداری کنند. برای مثال در مورد ساده سا –کوچک 

های موثر ممکن است کوچک باقی ماندن را متوسط، بنگاه –های کوچک قانونی برای شرکت

 راه باشد.رای خودداری از بار قانونی اضافه انتخاب کنند که ممکن است به اندازه خاصی همب

متوسط جهت تسهیل انطباق قانونی  –های کوچک های قوانین خاص برای شرکتمعافیت

های عمومی اتحادیه اروپا شامل فسخ این نوع از قوانین برای برای مثال مقررات حفاظت از داده

 شود.ها میکارمند با توجه به حفظ ثبت داده 250رای تعداد کمتر از های داسازمان

های ها بین بنگاههایی برای روابط و مشارکتهایی که با افزایش آگاهی و ایجاد فرصتبرنامه

 –های کوچک توانند به شرکتمتوسط و بزرگتر در سطح داخلی و بین المللی می –کوچک 

ای و خدمات دیجیتال ن بالقوه آنها در تولید کاالهای واسطهمتوسط برای بهره برداری از توا

 کمک نمایند.

متوسط ممکن  –های کوچک این ابزارها و ابزارهای سیاستی دیگر برای حمایت از شرکت

همگنی  ورا ببینید( برای اطمینان از هماهنگی  9است در محیط راهبرد تحول دیجیتال )فصل 

رتاسر مختلف مربوط به ابزارهای پیاده سازی شده در س متوسط –در سرتاسر شرکتهای کوچک 

  های سیاستی مختلف مدنظر قرار گیرند.حوزه
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کند و تغییرات ساختاری می یک محیط کسب و کار که تخصیص کارآمدترین منابع را تشویق

با گردش مالی هایی بخشدیجیتال منتخب در های با انتشار بیشتر فناوری، نمایدمی را تسهیل

)کالوینو و کریسکولو،  کند.می دیجیتال را تشویقهای باالتر، پذیرش و انتشار فناوری

forthcoming).  های فناوریدرگیر آزمایش  هابنگاهاین امر نسبی است، زیرا دیجیتال سازی

کنند و سریعا افزایش که ابزارهای دیجیتال را اتخاذ میاست ی موفق هابنگاهدیجیتال با برخی 

کنند و حضور بالقوه در بازار دارند )آندروز و خود را با دیگران کم می فاصلهدهند و مقیاس می

دهند که پویایی کسب و کار در های دهه گذشته نشان می(. با این حال داده2013کریسکولو، 

( و عدم 2014یافته است )کریسکولو، گال و منون، کاهش  OECDبسیاری از کشورهای عضو 

؛ برلینجیری، 2017تخصیص منابع در حال افزایش است )ادالت مک گوان، آندروز و میلوت، 

 (. 2017بالنچنای و کریسکولو، 

ی موجود هاچارچوبتوانند به تقویت پویایی کسب و کار کمک نمایند. اصالحات ساختاری می

و مانع  کن است به طور ضمنی یا صریح طرفدار وضعیت فعلی باشندمم، در بعضی از کشورها

کوچک و بزرگ ی هاشرکتکسب وکار جدید که زیربنای های و مدلها فناوری، آزمایش ایده ها

، بگذارند تأثیرتوانند بر فشار رقابت و پویایی کسب و کار می کههایی سیاست. موفق هستند شوند

قانون ، فناوری و تخصیص بهتر منابع را منجر شوند، شامل: مقررات بازار کارو به نوبه خود انتشار 

به عنوان مثال. مجازات کمتر ورشکستگی و ، ورشکستگیهای حمایت از اشتغال و طراحی رژیم

)آندروز، نیکولتی و تیمیلیوتیس، ورشکسته هستند ی هاشرکتموانع کمتر در مورد تجدید ساختار 

     (.2019؛ سوربه و همکاران، 2018ان و آندروز، ؛ ادالت مک گو2018

 

ها در عصر و دولت هاشرکت، اهرمی برای پیشرفت مردمهای مهارت

 دیجیتال 

دیجیتال در زندگی و کار های فناوریاز  مؤثرها برای استفاده مردم به آمیخته درستی از مهارت

های آنالین در میان افراد با سطوح فعالیتدهند که انتشار می نیاز دارند. شواهد موجود نشان

های را ببینید(. افراد با مهارت 3.1تر است )تصویر آموزش باالتر نسبت به افراد کم سواد گسترده

های غنی فناوری یافت های حل مسئله در محیطشناختی صحیح، مثال عددی، ادبی و مهارت

های آنالین ها شامل فعالیتز فعالیتتری اشدند که احتمال بیشتری دارد در دامنه متنوع

 .(OECD,forthcomingپیچیده/پیشرفته عمل کنند )
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را ببینید(، بسیاری از  6و  5های ها امری حیاتی است )فصلدر حالی که ترکیبی از مهارت

های غنی از فناوری های کافی حل مسئله در محیطبزرگساالن خصوصا افراد مسن فاقد مهارت

های ساله در سطح متوسط یا باالیی در حل مسئله در محیط 16-64از افراد  %31هستند. تنها 

ادبی و عددی  یهامهارتترکیبی از (. اگر شخصی را با 3.5کنند )تصویر عمل میغنی از فناوری 

در چندین کشور تعداد بزرگساالنی که از مهارتهای شناختی اساسی برای تولید در در نظر بگیرد، 

نزدیک به یک از هر پنج بزرگسال است. ، دیجیتال برخوردار نیستندهای محیط

(OECD,forthcoming). 

شامل  هاسازمانیا دیگر  هابنگاهاز ابزارهای دیجیتال در  مؤثرهای اضافه برای استفاده مهارت

ها یا ترکیب دقیق باشند. در حالی که دامنه همه مهارتها و بخش عمومی مورد نیاز میدولت

ای چند مهارت خاص مورد نیاز بسته به کاربرد متفاوت هستند، برای مثال فعالیت آنالین یا وظیفه

های مهم ن بیشتر تکامل یابد، مهارتشود و ممکن است در گذر زما انجام باید در محیط کارکه 

ها و ها و همچنین مهارتداده متخصصو  ICT متخصص، ICTهای دانش عمومی شامل مهارت

مانند کار تیمی، استقالل، حل مسئله، تفکر خالق، ارتباطات، همکاری، هوش های مکمل شایستگی

پذیر مکانکاری با عملکرد باال را اباشند که اقدامات میتوانایی قوی برای ادامه یادگیری  هیجانی و

 را ببینید(. 5، )فصل (OECD,2017; OECD,2015کنند )می

 هابنگاهمستقیم با سازگاری بیشتری با ابزارهای دیجیتال در  به طوراز این مهارتها  موردچند 

مر و مشارکت در یادگیری مادام الع ICTهای باشند. برای مثال، کیفیت مدیریت، مهارتمرتبط می

باشند مرتبط می هابنگاهتوسط  رایانش ابری و CRMو آموزش ضمن خدمت با سازگاری بیشتری از 

(. در حالی که مهارتهای خوب برای دولت دیجیتال و بخش 2018)آندروز، نیکولتی و تیمیلیوتس، 

ه ی کوچکتر و عقب افتادهابنگاه، کارفرمایان عمومی (OECD,2017عمومی اهمیت یکسانی دارند )

ی هابنگاهنیز تمایل دارند که در بکارگیری استعدادهایی که اغلب توسط پیشنهادات رقابتی از 

  .(OECD,2017ها مواجه شوند )کنند با چالشخصوصی بزرگ و پیشگام طمع می

های های بلند مدت مورد نیاز در عصر دیجیتال به نگاهی تازه به سیستمتضمین شرایط مهارت

آموزشی نیاز دارد. عالوه بر نقش مرکزی ادبیات بنیادی و مهارتهای عددی، هر دانش آموزی به 

های غنی و مکمل مانند مهارتهای حل مسئله در محیط ICTنوع آموزشی نیاز دارد که مهارتهای 

ه در دسترسی به دنیای دیجیتال )کاری( نیاز دارد. برنام مؤثراز فناوری به منظور جهت یابی 

ها همانند و داده ICTها برای متخصصان درسی بخصوص در آموزش جانبی به تعداد کافی از دوره

های مکمل مهم مانند تضمین مهارتهای اجتماعی، ارتباطات یا هایی برای کسب قابلیتگزینه
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به منظور تضمین دسترسی برابر به مهارتهای اصلی برای همگان کسب برخی . استمدیریت نیاز 

 شود.می ارتهای مهم با آموزش در اوایل کودکی آغازاز مه
 ساله16-65های غنی از فناوری، به لحاظ سنی به عنوان درصدی از افراد تسلط به حل مسئله در محیط

 

Notes: StatLink contains more data. See Chapter notes.11Source: OECD (2019), Measuring the Digital 

Transformation, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD calculations based on OECD[30], 

Survey of Adult Skills (PIAAC), www.oecd.org/skills/piaac/publicdataandanalysis (accessed September 2018). 

به ویژه آموزش کارگران کم ، آموزش، در مهارت هاگذاری با توجه به بازگشت سریعتر سرمایه

، چه از محل کار و چه در محل کار، مهارت بسیار مهم است. چه به صورت عمومی و چه خصوصی

برای تهیه و آموزش نیاز داشته باشند. هایی هو افراد به طور یکسان ممکن است به انگیز هاشرکت

 تأثیربیشترین ، باعث گسترش فناوری شود تواندمیدر حالی که آموزش کارگران با مهارت باال 

این کارگران همچنین با احتمال باالتری از . انتشار از طریق آموزش به کارگران با مهارت کم است

ای را ببینید(، و سود حاشیه 5)فصل هستند و بیشترین نیاز به آموزش را دارند  رو به رواتوماسیون 

آموزش برای اکتساب فناوری توسط کارگران کم مهارت دو برابر بیشتر نسبت به کارگران با مهارت 

این امر همچنین حاکی از آن است که اقدامات برای آموزش کارگران کم مهارت احتماالً است. 

)آندروز، نیکولتی و تیمیلیوتیس، و فراگیری در پی خواهد داشت  وریبهرهرای سود مضاعفی ب

2018.) 

دیجیتال برای های فناوریتر در استفاده بهتر از مؤثرتوان بالقوه مهم برای آموزش و تربیت 

رویکردهای مختلف یادگیری دیجیتال تکامل ، طی دهه گذشتهآموزش و یادگیری نهفته است. 

از جمله با اجازه دسترسی ، دسترسی و انعطاف پذیری یادگیری را بهبود بخشیده استیافته و اغلب 

مراجعه کنید( و / یا جدا کردن و شخصی سازی  5به آموزش و آموزش از طریق اینترنت )به بخش 

 آن. مثالها عبارتند از:

 یرهای ات جدید مانند تفسمکانمواد آموزشی دیجیتال و منابع آموزشی باز )آنالین( که ا

های درس خصوصی دیجیتال، امتحانات آنالین ماشین نمره دهی، اتصاالت به آموزش

 توانند تا حد زیادی هزینه هر یادگیرنده را کاهش دهند.کنند و میو غیره خلق می
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 ل یادگیری آمیخته یا هیبریدی که ممکن است شکل یادگیری چهره به چهره دیجیتا

 خود بگیرد.های کالس کاغذی را به یا دوره

ها و جمع یاز طریق بازکه شده و یادگیری انتخابی، سازی های شخصی دستورالعمل ●

 یابد.می ارتقا (AIنوعی )ها، تحلیل پیش بینی و هوش مصآوری داده

ستاد را تسهیل ا-شجودانشجو و دان-تواند تعامالت استادیادگیری اشباع دیجیتال که می ●

 عملی شود. نماید و جایگزین تجربیات آموزشی

ها ها، انگیزهها توان بالقوه زیادی دارند، مهارتدر حالی که این رویکردها به هنگام درگیری معلم

های ها عوامل کلیدی برای موفقیت یادگیری دیجیتال هستند. برای مثال مهارتهای معلمو نگرش

ی بر عملکرد دانش اباط مثبت قابل توجههای غنی از فناوری ارتها در محیطحل مسئله معلم

  .(OECD,forthcomingآموزان در حل مسئله کامپیوتری و ریاضیات کامپیوتر دارند )

های خوب، اختصاص کارگران ماهر به مشاغلی که به بهترین مندی کافی از مهارتدر کنار بهره

ارتها اند برای پرورش کاربرد بسیار مهم است. کاهش عدم تطابق مهوجه ممکن برای آن مجهز شده

ارتباط مثبتی با عملکرد اقتصادی و انتشار فناوری ایجاد کرده است. برای مثال عدم تطابق کمتر 

های دانش بنیان در در بخش رایانش ابری و CRMهای سازگار باالتری از نرم افزار مهارتها با نرخ

در حالی (. 2018دیگر ارتباط نامناسبی دارد )آندروز، نیکولتی و تیمیلیوتیس، های مقایسه با بخش

به چندین بازار کار و ، ی چند ملیتیهاشرکتبه ویژه ، 1ی با بهترین عملکردهاشرکتکه 

استعدادها ، با درآمد بهتر و جذاب ترهای توانند با شغلمی دسترسی دارند و 2استخرهای استعداد

بیشتری های عقب مانده و بخش چالشی هاشرکت، کوچکمتوسط و ی هاشرکت، را جذب کنند

 دارند.مورد نیاز خود  انسانییافتن و رقابت برای سرمایه در 

 

 

 

 بی اعتمادی را برطرف کنید، برای افزایش تعامل آنالین

اعتماد زیربنای بیشتر روابط و معامالت دیجیتال است و عدم اعتماد مانع مهمی در انتشار و 

یا حفاظت از اطالعات ها درباره امنیت دیجیتال و گرانیرا ببینید(. ن 7)فصل است  مؤثراستفاده 

                                                           
1 best-performing firms 
2 talent pools 
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منتشر های های آنالین را شدیدا منع نماید. گزارشتواند گرایش افراد در انجام فعالیتشخصی می

درصد افراد در تعدادی از کشورها اطالعات شخصی  30کنند که بیش از اعالم می OECDشده 

کاالها یا خدمات  14% (EU28)کنند، و به طور میانگین های اجتماعی آنالین ارائه نمیرا در شبکه

کنند میهای امنیتی خودداری دهند و از بانکداری اینترنتی بخاطر نگرانیرا آنالین سفارش نمی

 (.3.6)تصویر 

 امنیتی بازدارنده در تعامل آنالینهای دغدغه 3.6

های امنیتی، به صورت درصدی از افراد دارای های آنالین منتخب بخاطر نگرانیخودداری افراد از فعالیت

 2015، 16-74سن 

 
Source: OECD calculations based on Eurostat[33], Digital Economy and SocietyStatistics (database), 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/comprehensive-database (accessed September 

2018). 12 https://doi.org/10.1787/888933914879. 

بودن از یک پرداخت  تواند ریشه در تجربیات منفی مانند قربانی ضرر مالیهایی میچنین نگرانی

شخصی که از های . با تکرار نقض دادهداشته باشند 2فارمینگ /1فیشینگآنالین کالهبردارانه یا 

به خطر بیفتد  تواندمیاعتماد نیز ، اخیر افزایش یافته استهای نظر مقیاس و مشخصات طی سال

(OECD,2017). که بر استفاده از  هاستن اعتماد یک عامل کلیدی برای کسب و کاریهمچن

گذارد. برای مثال ریسک یک شکست امنیتی و عدم قطعیت درباره می تأثیرابزارهای دیجیتال 

 رایانش ابری های ذخیره شده دالیل کلیدی برای کسب و کارها برای استفاده نکردن ازمحل داده

قوه برای مثال در میان که در ذیل توان بال رایانش ابری های کاربردها در نرخهستند و این نگرانی

 را ببینید(. 3.3یابند )تصویر متوسط قرار دارند بازتاب می –ی کوچک هاشرکت

                                                           
1 Phishing یمانند نام کاربر یبه دست آوردن اطالعات یبه تالش برا یگذارتله ای نگیشیف ای یریرمزگ، 

 .شودیها گفته مو مانند آن لیمیوبگاه، آدرس ا کیجعل  قیها از طرو مانند آن یگذرواژه، اطالعات حساب بانک

2
 Pharming شودیک نوع حمله هکرهاست که موجب هدایت ترافیک یک وب سایت به سایت جعلی دیگر می 
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عدم اعتماد توسط حوادث امنیتی دیجیتال شامل بخش عمومی که از نظر پیچیدگی و اندازه 

های حریم خصوصی که با اند و همچنین توسط ریسکدر طی دهه گذشته افزایش یافته تأثیر

و چالش انطباق کامل با مقررات حریم خصوصی مربوطه افزایش  کالن دادهجمع آوری و استفاده از 

متوسط  –ی کوچک هاشرکتاین موانع خصوصا برای  .(OECD,2017شود )یابند تشدید میمی

های حریم خصوصی و/یا منابع برای مدیریت کافی امنیت دیجیتال و ریسک که اغلب فاقد آگاهی

ها و خدمات ها نیز ممکن است با توجه به ایمن کردن داراییباشند. نهایتا، دولتهستند مهم می

های مجزا یا دیجیتال و حریم خصوصی برای مثال به هنگام برقراری ارتباط اولیه با مجموعه داده

شوند. با هایی برای مدیریت ریسک مواجه های دولتی برای جامعه با چالشدادهبه هنگام گشودن 

توجه به عدم اعتماد به عنوان یک مانع در استفاده همه بازیگران برای مدیریت بهتر ریسک 

های ارزیابی ریسک دیجیتال و کاهش آن به یک سطح دیجیتال به خصوص شامل ساختن ظرفیت

 را ببینید(. 7شود )فصل یا انتقال ریسک انجام میو  کاهشیق قابل قبول، این کار از طر
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شود را گسترش وری و رشد پایدار خلق شغل، بهره آنچه ممکن است منجر بهنوآوری مرز 

. نوآوری دیجیتال یک پیشران بنیادین تحول دیجیتال است که به تغییرات انقالبی در دهدمی

کنند. نوآوری تعامل، خلق، تولید و مصرف میبه وسیله آن شوند که مردم می هایی منجرروش

هایی برای دهد، بلکه فرصتفرصت ابراز میبه محصوالت و خدمات جدید دیجیتال نه تنها 

تواند کارآیی بخش عمومی و کند و میو بازارهای جدید نیز خلق میکسب و کار جدید  یهامدل

در  نوآوریپیشران گسترش دامنه ا نیز هدیجیتال و دادههای فناوریآن را به پیش ببرد.  ترفرا

نقل، انرژی، کشاورزی، شیالت، ساخت و وهایی همچون آموزش، سالمت، مالی، بیمه، حملحوزه

  هستند. (ICTهمچنین خود بخش فناوری اطالعات و ارتباطات )

 

 ی جوانهابنگاهترویج کسب و کارهای استارتاپی و 

تعداد نامتناسبی از مشاغل  هاآنی جوان بخش اساسی از عرصه نوآوری دیجیتال هستند. هابنگاه

تر در سرتاسر اقتصاد تاکید کنند و بر رشد اقتصادی گستردهمرتبط به اندازه خودشان خلق می

(. سهم بزرگی از 2016؛ کالوینو، کریسکولو و منون، 2014کنند )کریسکواو، گال و منون، می

کمک کرده و ها درون این بخشوری بهرهجوان با تخصیص مجدد منابع به ارتقای ی هابنگاه

را برای  هاآنسازند و ی عقب مانده ناکارآمد به کوچکتر و پویا روانه میهابنگاهمنابع از  جریان

 کنند.رشد سریعتر توانمند می

های دیجیتال برانند. بخش توانند نوآوری دیجیتال را به پیشعالوه بر این، تازه واردان جدید می

های دیگر در نسبت به بخش را ی جوانهابنگاههای بزرگتری از که سهم ICTمحور مانند بخش 

در ، تمایل به پویایی و نوآوری بیشتری دارند. (OECD,2017دارند ) OECDاکثر کشورهای عضو 

های ورود و خروج به طور میانگین نرخمحور های دیجیتال بخشاکثر کشورهای مورد مالحظه 

های ورودی کوچکتر است )تصویر ها نسبت به نرخباالتری دارند، اگرچه میزان زیادی از این تفاوت

های بین کشوری برای کشورهای مورد مالحظه در این نمونه قابل توجه هستند. (. تفاوت4.1

ها بخشترین بنیان و غیر دیجیتالترین اتریش، هلند و ترکیه بیشترین تفاوت بین دیجیتال بنیان

 دهند.را از خود نشان می
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 دیجیتال بنیان ابداع فکری بیشتری دارندهای بخش 4.1

 1998-2015ها، مه بخشهو  محورهای بیشتر دیجیتال پویایی کسب و کار، نرخ میانگین ورودی و خروجی، بخش

 

Note: See Chapter notes.1Source: OECD (2019[4]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD calculations based on OECD, DynEmp3 (database), 

http://oe.cd/dynemp (accessed January 2019).12 https://doi.org/10.1787/888933915088. 

نقش مهمی در تجاری  هاآنبرند، زیرا پیش می ی جدید و جوان نوآوری را تا حدیهابنگاه 

(، و اغلب 1986؛ تاشمن و اندرسون، 1993کنند )هندرسون، جدید بازی میهای فناوریسازی 

در و ویگلرز، در صنایع خود را ندارند )اشنای تحول آفرینو گاهی  رادیکالتوانایی ترویج نوآوری 

فناوری پاک  وافزار، نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی در صنایع نرم هایی (. از این مورد نمونه2010

تولید  ی جوان نیز که اغلب برای تجاری سازی دانشهابنگاه .(OECD,2018اتفاق افتاده است )

اند ی پژوهشی در موقعیت بهتری قرار گرفتههاسازمانشده توسط 

(OECD,2010;Baumol,2002)پذیر مکانا سر اقتصادتری را در سرتا، انتشار دانش گسترده

 کنند.می

مکمل در فرآیندهای  هایگذاریممکن است برای سرمایه  همچنینی جدید و جوان هابنگاه

ی و سازمانشامل نرم افزار، تحقیق و توسعه، سرمایه  (KBCکسب و کار و سرمایه دانش بنیان )

 لختی" هاآنکه  چراتر باشند، آموزش مورد نیاز برای کسب مزیت تحول دیجیتال توانمند

(. این امر به 1990تر را ندارند )هندرسون و کالرک، ی بزرگتر و جا افتادههابنگاه "1یسازمان

کند تا به عوامل ساختاری به کارآفرینان کسب و کارهای جدید برای شروع نوآوری کمک می

ک ی بیش از حد توجه کنند )ادالت مسازمانو عدم تنبیه شکست ها منظور حمایت از خطر پذیری

 (.2017گوان، آندروز و میلوت، 

ی هاشرکتمانع دیگری برای نوآوری باشد.  تواندمیتمرکز بازار در یک اقتصاد دیجیتالی شده 

 تواندمی این موضوع کنند ومیی مستقر عمل هاشرکتجوان به عنوان منابع مهم رقابت برای سایر 

                                                           
1 Organizational inertia 
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 )تملک(ی در اکتسابقابل توجه ین حال، افزایشدر ع نوآوری در کل اقتصاد را تحریک کند.

به  است. ی بزرگتر در صنایع دیجیتال محورتر وجود داشتههابنگاهی استارپاپی توسط هاشرکت

، بخشهای پردازش داده و انتشار نرم افزار شاهد افزایش زیادی در کسب و کارهای طور خاص

 ارزش ٪70 برتر خریداران از ٪1که با ند ابوده 2016و  2005نوپای پردازش داده بین سالهای 

 (.شود )باجگر و همکارانرا شامل می 2016 سال در معامالت کل

که برای پیشبرد رقابت، نوآوری و  یتوانند ورود بازیگران جدیدمی گذاریقانونی هاچارچوب

در  OECDمحدود نمایند. در نظر سنجی اخیر  ،انتشار فناوری در اقتصاد نقشی اساسی دارند

یافت  OECDقانون در کشورهای  92تعداد  ،ارتباط بین مقررات عمودی، دیجیتالی شدن و رقابت

مقررات عمودی که ورود به بازار را برای  .(OECD,2018معکوسی بر رقابت داشتند ) تأثیرشد که 

نعت و رشد گسترده صوری بهرهات بالقوه برای نوآوری، تأثیرهای خاص با رقبای دیجیتال در بخش

هایی با بیشترین نمایند، به عنوان بخشات و داروسازی محدود میمکانهای حمل و نقل، ادر بخش

ات بالقوه محدود کننده رقابت شناسایی شدند. اگرچه باید به یاد داشت که تأثیرقوانین دارای 

 ها همچنان مهم هستندحمایت مصرف کننده، بازار کار و استانداردهای ایمنی در این بخش

(OECD,2018). 

، مقرراتی که به حضور فیزیکی یا حداقل مقیاس نیاز دارند، محدود کننده ظهور به طور خاص

به  .(OECD,2018)، از جمله موارد خارج از کشور هستند های آنالینمشاغل متمرکز بر پلتفرم

تواند آنقدر زیاد شود که می یک بار قانونی شدید در بعضی از صنایع مانند بانکداری، همین ترتیب

کوچکتر با قابلیت های یی در اندازه مشخص مقرون به صرفه باشد و ظهور مدلهاشرکتفقط برای 

 ،کندمقرراتی که یک کسب و کار با حداقل مقیاس را به این کار مجبور می دیجیتال را محدود کند.

انند به چنین مقیاسی دست یابند. توتواند به این معنا باشد که تنها چند بنگاه دیجیتالی میمی

بازار مربوط  )شکست(هایاین بررسی نشان داد که مقرراتی که قبالً برای رفع نارساییدر نهایت، 

بندی استاندارد درجه هایبه عدم تقارن اطالعاتی در نظر گرفته شده بودند )به عنوان مثال سیستم

 هاآننیاز نباشند چرا که کیفیت  دیجیتالمحصوالت در  ها( ممکن است دیگرهتل برای ایستاره

 ارائه شده توسط کاربر(.های و بررسیها )به عنوان مثال رتبه بندی قابل تشخیص هستند

 ی جدیدهابنگاهمالی متنوع برای تأمین  هایترغیب گزینه

بخصوص در زمینه نوآوری و  OECDکاهش فعلی نرخ کارآفرینی در کشورهای عضو در مورد 

دهد ، زیرا این موضوع پویایی و فشار بر متصدیان نوآوری را کاهش مینگرانی وجود دارددیجیتال 

گذارد و می تأثیروری کل عدم پویایی بر رشد بهره(. 2017)برلینگری، بالنچنای و کریسکولو، 

دیجیتال استفاده نکنند. های های فناوریبیانگر آنست که ممکن است صنایع به طور کامل از مزیت
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دهد که موانع ساختاری ممکن است یکی از دالیل کاهش نرخ ورود قیقات همچنین نشان میتح

 (.2014؛ هاتاوی و لیتان، 2014)کریسکولو، گال و منون، باشد.  هاشرکت

آینده  در ی جوان استارتاپی و نوآور در صنایع دیجیتال با عدم اطمینان به خصوصیهابنگاه

کنند و نوآوری دارند )کالوینو، کریسکولو ها معموال رشد میاستارتاپ %5مواجه هستند. تنها حدود 

جهت بهبود عملکرد پس از ورود  هابنگاه(، و دسترسی مالی برای توانمند کردن آن 2015و منون، 

ری وبهره(، افزایش مقیاس و گسترش منافع 1998امری ضروری است )راجان و زینگال،  هاآن

 تواند قابل توجه باشد. تر میدر سرتاسر اقتصاد گسترده هاآن

کنند که تضمین کافی ندارند. این امر می کوچک و متوسط گزارشی هاشرکتاما بسیاری از 

نامشهود است های متکی به دارایی هاآنتجاری های که مدل ICTنوپا در بخش ی هاشرکتبرای 

 .((OECD,2015شود می تشدید، یا تصفیه آن دشوار است و در صورت خروج از شرکت ارزیابی

مالی تأمین  از طریقاغلب  باال رو به رو هستند وریسک و پویایی با  ICTهای بخش استارتاپ

 .(OECD,2015کنند )کمکی را دریافت نمیمالی بدهی سنتی، تأمین  ایی محور ودار

دارای ریسک باالست. تحقیقات اخیر  هابنگاهتامین مالی حق السهم یک ساز و کار سنتی برای 

تأمین  ترین ابزار برای حمایت از دسترسی بهمالی حق السهم محبوبتأمین  دهند کهنشان می

(. OECD ،2017است )کمیسیون اروپا/ OECDی نوآور در کشورهای عضو هابنگاهمالی برای 

م خصوصی دنیا را در نیمه اول سها هایگذاریاز کل سرمایه %12های هوش مصنوعی استارتاپ

جذب نمودند. این سهم در همه  2011در سال  %3با یک افزایش قابل توجه از فقط  2018سال 

های مالیاتی شرکتی اغلب رفتار خود را با سهم یابد. با این حال نظاماقتصادهای عمده افزایش می

مالی تأمین  کمتری نسبت به از اولویت هاآنمالی برای تأمین  های دیگردهند و شکلنشان می

 بدهی هستند.

های جوان( اغلب فاقد سرمایه با توجه به این حقیقت که پذیرندگان اولیه )برای مثال بنگاه

سرمایه گذاران شان به سرمایه گذاران هستند،  "کیفیت"داخلی و سابقه برای اعالن کردن 

(. تحقیقات نشان 2009)هال و لرنر، لی کمک کنندماتأمین  برای پر کردن خالتوانند خطرپذیر می

مثبتی  به طورهای بین کشوری درباره وجود ریسک سرمایه قابل توجه است و داده است که تفاوت

؛ آندروز، کریسکولو و گال، 2015شود )سایا، آندروز و آلبریزیو، به سرعت انتشار فناورانه مربوط می

2015.) 

برای مثال  –نیز به سرعت در حال تکامل است  خطر پذیرگذاری سرمایهصنعت رسد به نظر می

گذاری شود(، از داشتن تقریبا هیچ سرمایهجمهوری خلق چین )که از اینجا به بعد چین نامیده می
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خطر پذیر در گذاری به رتبه دومین گیرنده سرمایه 2015خطرپذیر در هوش مصنوعی در سال 

 %50دهند که برخی برآوردها نشان می .(OECD,forthcoming) ه استرسید 2017سال 

پذیر معموال نه تنها برخی از انواع حمایت دولتی را از طریق های با پشتوانه سرمایه خطراستارتاپ

، بلکه گاهی اوقات سرمایه خطر پذیر را از طریق 1"هاگذاری در سایر صندوقصندوق سرمایه"

 (.2015کنند )براندر، دو و هلمن، میها دریافت مالکیت دولتی مستقیم از بودجه

کند گیر میرا به خود در هابنگاه %1خطرپذیر کمتر از  هایگذاری در حالی که سرمایه

(OECD,2018) خطرپذیر در بخش  هایگذاری، سرمایهICT ای در میان قابل مالحظه به طور

باشند. ایاالت متحده بیشترین مقدار از موجود هستند متفاوت می هاآنی هاکشورهایی که داده

دهد )تصویر را در جهان گزارش می ICTخطر پذیر بخصوص در بخش گذاری مجموع سرمایه

4.2.) 

 نمایدخطر پذیر جذب میگذاری سرمایه ICTبخش  4.2

 GDP ،2017، به عنوان درصدی از ICTخطرپذیر در بخش گذاری سرمایه

 

   Note: See Chapter notes.2Source: OECD (2019[4]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD, Entrepreneurship Financing Statistics, 

http://www.oecd.org/industry/business-stats/ (accessed November 2018). 12 https://doi.org/10.1787/888933915107. 

های جایگزین تر مانند شکلمالی متنوعتأمین  هایها نیازی به گزینهکلی استارتاپ به طور

دیجیتال و توانایی های فناوریبعضی نیز به  .(OECD,G20,2015دارند ) ترکیبیابزارهای بدهی و 

ی کوچک و جوان در بازارهای سرمایه مانند هابنگاهبرای کاهش موانع اصلی در مواجهه با  هاآن

مالی تأمین  های جدیدراه حل . (OECD,2017کنند)عدم تقارن اطالعات و کمبود وثیقه اشاره می

های ، همچنین نوآوری,2018OECD(مالی جمعی )تأمین  و 2همتا به همتا وامدیجیتال مانند 

                                                           
1 funds of funds 
2 peer-to-peer lending 
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به مطالعه البته که  کمک کننداست در این زمینه نیز ممکن ICO () 1عرضه اولیه سکهاخیر مانند 

پلتفرم  واممشابه،  به طور .(OECD,2019های کلی نیاز دارند )بیشتر برای ارزیابی منافع و ریسک

محور )برای مثال آمازون و علی بابا( که از تاریخ تجاری و رفتار کسب و کار روی پلتفرم تا پروکسی 

برای کمک به گسترش ای کنند، توان بالقوههای دیگر ریسک بنگاه استفاده میبرای شاخص

    کوچک و جوان دارند.ی هابنگاهمالی خصوصا برای تأمین  هایگزینه

 

از علم و نوآوری دیجیتالی بخشهای دولتی و خصوصی را برای حمایت 

 بسیج کنید

لوم و عنوآوری دیجیتال به ایجاد مداوم دانش بنیان متکی است و تحقیقات اساسی در زمینه 

ات پایه حمایت از دانشگاهها و دیگر موسسات مجری تحقیق فناوری از این نظر بسیار مهم است.

به  هافناوریتواند به کاشتن بذرهای نوآوری در آینده کمک نماید، در واقع تحقیقات پایه اکثر می

 .(OECD,2015;OECD,2015)برد یک هدف کلی تاکید دارد که فاز فعلی تحول دیجیتال را به پیش می

های ها به دلیل هزینهکردن در پروژهگذاری ی اغلب برای سرمایهاز زمانی که تمایل بخش خصوص

نقش مهمی در  دولتیافته است، بخش های مالی کاهش یباال و عدم قطعیت موجود در برگشت

دیجیتال مانند های فناوریترین نماید. برای مثال، برخی از اولیهحمایت از تحقیقات پایه ایفا می

های گسترده و فناوری تشخیص صدا نتیجه تالش (GPSی جهانی )اینترنت، سیستم موقعیت یاب

 .(OECD,2016هستند ) دولتیتحقیق و توسعه در بخش 

در  2007بر روی تحقیق و توسعه در سال  یعلیرغم اهمیت تحقیقات پایه، صرف هزینه دولت

این کار ممکن  .(OECD,2018بود ) 2009کمتر از سال  %8به میزان  OECDکشورهای عضو 

 از ٪30که کمتر از دهد است اهمیت فزاینده آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی عمومی را نشان 

 نجامااما بیش از سه چهارم تحقیقات اساسی را ، دهندمی را تشکیل OECD توسعه و تحقیق کل

هزینه تحقیق و توسعه آموزش  2017تا  2016تر اینکه از سال جالب .(OECD,2016)دهند می

 هزینه OECDرشد یافت. کشورهای عضو  OECDنرخ واقعی در کشورهای عضو  %1عالی تا میزان 

  .(OECD,2017اند )افزایش داده %9بر روی آموزش جانبی را در طی دهه گذشته حدود 

                                                           
آید. این روش عرضه اولیه سکه یک عرضه اولیه عمومی است که یکی از اصطالحات رایج در ارزهای دیجیتال و بالک چین به شمار می 1

یکیشن هایی از قبیل ساخت یک اپلاند سرمایه گذاری کنند. پروژههایی که هنوز استارت نخوردهفرصتی برای افراد عادی ست که در پروژه

  …جدید یا یک پروژه جدید در صنعت بالک چین
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نماید. برای مثال دولت نقش تحقیق کمک میبخش عمومی نیز به پیشبرد نوآوری فراتر از 

نوظهور های فناوریمتوسط برای درک و نهایتا انتخاب  –ک ی کوچهاشرکتمهمی در کمک به 

چاپ سه  همچوندولت  تأیید مورد های فناوریهای پائین دست، دارد. عالوه بر این در بخش

مثال مرتبط با ریسک آسیب محیطی ات منفی احتمالی برای تأثیربا کنترل  هاآنبعدی، انتشار 

توانند به های بین دانشگاهها، صنعت و دولت نیز میمشارکت .(OECD,2018نماید )حمایت می

بودجه اولیه برای تست و مقیاس کردن تأمین  ها با فراهم کردن دانش فنی، تجهیزات واستارتاپ

سرمایه گذاریها در تا دارد  وجودی که احتمال بیشتری به طورجدید کمک نمایند، های فناوری

  .(OECD,2018های خطرپذیر موفق باشند )جذب بودجه

 دولتی و خصوصی با تقسیم خطرات و مزایای نوآوری دیجیتال باعث ایجاد نوآوریهای مشارکت

نزدیکی با  به طورهای تولید پیشرفته، نوآوری در بخش کسب و کار . در بسیاری از زمینهشوندمی

حتی بزرگترین  –جداگانه  به طور هاشرکت تعداد کمی ازسیستم علم و فرآیند کشف ارتباط دارد. 

به تنهایی دامنه کاملی از منابع مورد نیاز برای پیشرفت لبه دانش را دارند. این واقعیت و  – هاآن

علم و نوآوری را دارد.  منجر شده است که قصد تولید و انتشار لبه برنده PPPبه پیچیدگی بیشتر 

تجاری سازی تحقیقات کمک نماید  جریانتواند به می نیز دولتی –های عمومی بخش مشارکت

(OECD,2018).   

 OECDبخش خصوصی مسئول سهم بزرگی از تحقیق و توسعه اجرا شده در کشورهای حوزه 

تقریبا سه چهارم کل هزینه تحقیق و توسعه را  2016است. تحقیق و توسعه خصوصی در سال 

مقدار هزینه صرف شده تحقیق و توسعه در کسب و کار به میزان  .(OECD,2018پوشش داد )

به باشد که صنایع اطالعاتی می 2016در سال  OECDدر کشورهای عضو  GDPاز %1.6میانگین 

(. الزم 4.3نمایند )تصویر ه کل هزینه تحقیق و توسعه کسب و کار کمک میای بقابل توجه طور

دیگر را شامل های ها میزان تحقیق و توسعه دیجیتال رخ داده در بخشبه ذکر است که این داده

است. برای مثال،  توسعه یافتهای در سرتاسر اقتصاد گسترده به طورشوند. نوآوری دیجیتال نمی

های بیشتری را نسبت به میانگین بنگاه هر دو بخش تولیدی و خدماتی نوآوری در ICTی هابنگاه

     .(OECD,2017کنند )در هر دو بخش به بازار معرفی می
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 تحقیق و توسعه خصوصا در صنایع اطالعاتی یک پیشران کلیدی نوآوری دیجیتال است 4.3

 GDP ،2016هزینه تحقیق و توسعه کسب و کار، تمامی صنایع و صنایع اطالعاتی، درصدی از 

 

Notes: StatLink contains more data. See Chapter notes.3Source: OECD (2019[4]), Measuring the Digital 

Transformation, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD, ANBERD (database), 

http://oe.cd/anberd (accessed December 2018); OECD, Main Science and Technology Indicators (database), 

http://oe.cd/msti (accessed July 2018). 12 https://doi.org/10.1787/888933915126. 

در مقایسه  OECDها در کشورهای عضو حدود یک سوم از پتنت 2013-16در طی دوره زمانی 

دیجیتال بودند )تصویر  حوزه مربوط بههای فناوریها در کشور چین در زمینه پتنت %60با حدود 

گذار برتر هزار سرمایه 2با بیش از  هابنگاهدر تعداد کمتری از  ICTهای (. عالوه بر این، پتنت4.4

های جهانی مربوط به از پتنت %75که مالکیت در زمینه تحقیق و توسعه شرکتی متمرکز بودند 

ICT  هزار سرمایه گذار  2از این  %10(. بیش از 2017داشتند )دایکو و همکاران،  2014را در سال

بودند که دفاتر مرکزی  ICTی هابنگاه 2014برتر شرکتی در زمینه تحقیق و توسعه جهان در سال 

 (. 2017یکو و همکاران، باشند. )دادر ایاالت متحده مستقر می هاآن

 اندعقب مانده ICTبسیاری از کشورها در پتنت کردن  4.4

 2013-16و  2003-6، کشور مالکیت، IP5های پتنت ، درصدی از مجموع خانوادهICTمرتبط با های فناوریها در پتنت

 
Notes: IP5 = five largest intellectual property offices. StatLink contains more data. See Chapter notes.4Source: OECD (2019[4]), 

Measuring the Digital Transformation, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD, STI Micro-data Lab: 

Intellectual Property Database, http://oe.cd/ipstats (accessed November 2018). 12 https://doi.org/10.1787/888933915145. 
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ی دانش هاشرکتدر گذاری بر سرمایه OECDتمامی کسب و کارها در سراسر کشورهای عضو 

در گذاری ی در مقایسه با سرمایهسازمانبنیان شامل نرم افزار، تحقیق و توسعه، سرمایه و آموزش 

دهند تجهیزات اهمیت بیشتری میای ثابت شامل ماشین آالت و های سرمایهدارایی

(OECD,2017).  ی و کسب و کار، نوآوری و سازماناین موضوع تا بخشی به دلیل اقدامات

(. 2002دیجیتال هستند )برینجولفسن، هیت و یانگ، گذاری های فرآیند مکمل سرمایهمهارت

در  ICTگذاری یهدهند که اقدامات مدیریت ایاالت متحده در ترکیب با سرماتحقیقات نشان می

ی اروپایی داخلی موفق بوده است )بلوم، سادون هابنگاهباالتری در مقایسه با وری بهرهدستیابی به 

 (.2012و ون رنان، 

کل ارزش افزوده کسب و کار در سال  %15ی دانش بنیان معادل هاشرکتدر گذاری سرمایه

انش بنیان در کشورهایی مانند ی دهاشرکتدر گذاری سرمایه .(OECD,2017باشد )می 2015

گیرد. یک محسوس )فیزیکی( پیشی می هایگذاریفنالند، انگلیس و ایاالت متحده از سرمایه 

ارزش بنگاهی را در  %80ی دانش بنیان ممکن است بیش از هاشرکتدهد که برآورد نشان می

یان ارتباط خود را ی دانش بنهاشرکت(. هر چه 2016انگلیس تشکیل دهند )کورادو و همکاران، 

در دسترسی  هاآنو قدرت نفوذ بالقوه  گذاریارزشبرای  هاآندهند، توانایی افزایش می هابنگاهبا 

 شود. مالی به عنوان یک فرآیند جانبی مهمتر می

ی کوچک هاشرکتیابند، مکمل افزایش می هایگذاریهر چه مقیاس و پیچیدگی این سرمایه 

شود. به عالوه ای مشکل میفزاینده به طورمتوسط سنتی ممکن است دریابند که رقابت کردن  –

یا فرآیندهای کسب  هافناوریهای جدید کسب و کار، های مرتبط با آزمایش برای مثال مدلهزینه

ک و شوند )برینجولفسون، را هابنگاهوری کم یا حتی منفی در این توانند باعث رشد بهرهو کار می

دیجیتال های فناوری(. نوآوری در عصر دیجیتال اغلب نه تنها با معرفی موفق 2017سیورسون، 

یابند )هاسکل و وستلیک، های نامحسوس ارتباط میبا دیگر دارایی هاآنبلکه با هم افزایی موفق 

د های نامحسوس داده، ورودی و خروجی فرآیناصلی در میان این داراییهای (. دارایی2017

 دیجیتالی شدن هستند.

 ها به همه نوآوران ارائه حمایت و مشوق

های ارزش های به هم متصل صنایع و زنجیرهها به همه نوآوران در الیهارائه حمایت و مشوق

 گذاریسیاستباشند. داده جهانی تشکیل دهنده اکوسیستم نوآوری دیجیتال امری ضروری می

باید همه بازیگران بازار را برای توسعه و تجاری سازی کردن نوآوری هایشان توانمند نماید، این 
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کار ظرفیت اکوسیستم دیجیتال را برای حداکثر کردن ارزش اقتصادی و اجتماعی ناشی از 

 دهد.های فناورانه شان بهبود مینوآوری

های به خوبی مشوق همچوننوآوری کردن  ها برایای از ابزارها برای ارائه حمایت و مشوقدامنه

های مبتنی بر مالیات مانند طراحی شده برای حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری شامل مشوق

توانند در این رابطه کمک کننده باشند. تضمین اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه وجود دارند که می

برای ایجاد شرایط انتشار دانش در سرتاسر هایی ی نیز به تالشهایگذاریات چنین سرمایه تأثیر

خواهند آمد.  به وجوداقتصاد بستگی دارد که با تقویت کردن تبادالت بین علم و کسب و کار 

های های دیجیتال در حال ظهور، دسترسی به زیرساختهای جدید شامل قانون پلتفرممدل

نوآوری باز  .(OECD,2017نماید )پذیر میمکانتحقیقاتی تحقق وعده علم برای عصر دیجیتال را ا

تواند برای تقویت می ( نیز4.1های علم باز )کادر و کارگروه –گشودن فرآیند نوآوری برای همه  –

 نوآوری دیجیتال مفید باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم باز 4.1

های علمی در تعامل موثرتر وعده دسترسی بیشتر به اطالعات و داده (OECD,2015)علم باز 

های میان کسب و کارها، سیاستگذاران، شهروندان و دیگر گروههای ذینفع را در فرآیند

و  دهد. نهایتا این کار باید به علم کارآمدتر و موثرتر، نوآوری شتاب یافتهتحقیقات دولتی می

منجر شود. با این وجود،  یشبرد توسعه اجتماعی و اقتصادیهای جدید برای پدانش و فناوری

نتظارات و تحقق کامل منافع بالقوه علم باز نیاز به اقدام سیاستی قضایی و مدیریت دقیق ا

 (.2018و )دای، شین و اسمیت،  (OECD,2016)ها دارد ریسک

است که در  نشود که به معنای ایهای دیجیتال امکانپذیر میدسترسی باز توسط فناوری

های حال حاضر احتمال توزیع اطالعات علمی منتشر شده در سرتاسر جهان صرفا با هزینه

تواند به فراگیرتر شدن علم ای وجود دارد. دسترسی بیشتر به اطالعات علمی میاضافه حاشیه

عمومی  کمک نماید و جهش و ترجمه این اطالعات به منافع اجتماعی را شتاب دهد. تحقیقات

چاپ  "حق التالیف"های عضویت و ها شامل مدلهای علمی با استفاده از انواع مدلژورنالدر 

 د.شوتمرکز از مدل عضویت در جریان دسترسی باز دور مید. نشومی
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با این  ند.باشنتشار دسترسی باز دائما در حال تکامل میجدید کسب و کار برای اهای مدل

حبوبیت پرداخت حق التالیف با روند م مبتنی بر مدل فوریوجود، در حالی که دسترسی باز 

 چاپ تمقاال کل تعداد %80 از بیش نرخعضویت سنتی با مدل ، اما یابدیکسانی افزایش می

. مدلی است که ارزش به ذهن سپردن داردترین هنوز محبوب گذشته سال در جهانی شده

ستفاده از شار فعلی و اپارادایم انت ی ارزیابی تحقیقات تا حد زیادی بههاهمچنین، سیستم

یل نیاز به ند. یک گذار موثر به دل، عوامل تاثیر ژورنال و ذکر منابع بستگی دارکتاب سنجی

های سیاستی باید این موضوع را تضمین نماید دسترسی باز اطالعات علمی به الزامات و مشوق

های با کیفیت باال هستند در حقیقاتی که دارای توانایی چاپ ژورنالکه بسیاری از جوامع ت

 باشند.حفظ کیفیت انتشار علمی موفق می

های مورد استفاده های تحقیقاتی )هر دو دادههمزمان که دسترسی مقاالت ژورنال به داده

ل دیجیتال اند، اما تحودر تحقیقات و تولید شده توسط تحقیقات( به شدت محدود به زمان بوده

ه تواند این موضوع را تغییر دهد. متفاوت از جنس انتشار علمی، منافع مالی تعیین کنندمی

اند، اگرچه این زمینه ممکن است با توجه به های تحقیقاتی نبودهاصلی در دسترسی به داده

ند. در ها به عنوان دارایی ارزشمند در عصر دیجیتال ظهور یابند تغییر نمایاینکه هر چه داده

های فرهنگی و اصول های تحقیقات دولتی به نمونهعوض، موانع اصلی برای اشتراک داده

 شوند.جامعه تحقیقاتی در کنار فقدان ظرفیت و زیرساخت مربوط می

ها بجز همکاران نزدیک آنها وجود مشوق کمی برای دانشمندان جهت اشتراک گذاری داده

های خاص خصوصا تواند مانع گشودگی آنها باشد. زمینهمیها دارد و تاکید بر رقابت بین گروه

های شخصی هستند، نیز مالحظات مهم قانونی و اخالقی وجود دارند که جایی که درگیر داده

و رفتارها در ها نگرشنمایند. با این وجود، سترسی تحمیل میدهای قانونی بر محدودیت

یابند. گاهی تغییر می –نتایج چاپ شده فقدان کپی برداری  –اخیر  "بحران کپی برداری"

های علمی و های دادهاوقات بودجه گذاران تحقیقاتی، الزاماتی به سرمایه گذاری در انباشت

های ها را در ارتقای دسترسی به دادهاند و دانشمندان دادهزیرساخت مرتبط تحمیل کرده

 .دهندپژوهشی و استخراج منافع مورد استفاده آنها آموزش می

شگاهی استقبال تحقیقات عمومی از درگیر کردن سهامداران خارج از جامعه تحقیقاتی دان

های های تحقیقاتی به عنوان مثال آزمایشنیز امری مهم اما پیچیده است. در برخی از حوزه

های پژوهشی، طراحی کلینیکی، درگیری گروههای بیمار و دیگر ذینفعان در تعریف اولویت

 رای تحقیقات کاری موضوعی روتین است. ها و اجپروتکل
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گذارند. حقوق می تأثیرجدید بر عملکرد نوآوری های با ترویج ایده (IPRحقوق مالکیت فکری )

در نوآوری و خالقیت و بهره گذاری و افراد جهت سرمایه هابنگاههایی برای مالکیت فکری مشوق

کنند. حقوق مالکیت فکری نیز ها ارائه میو انتقال دانش به دانشگاه هاآنبرداری اقتصادی از خلق 

توانند به دانش موجود اثربخش دسترسی داشته باشند و از چگونه می هابنگاهدرباره اینکه افراد و 

حیاتی از  مؤلفهسیاست مالکیت فکری یک گذارند. در نتیجه، می تأثیرآن بهره برداری کنند 

های نوآوری است. چالش خلق نظام مالکیت فکری با عملکرد خوب با جهت دهی به اهداف سیاست

و تعادل  ایجاد کردههای قانونی و اقتصادی متعدد، توافقاتی در میان بازیگران نوآوری و محدودیت

 نماید. نش زیربنایی را تضمین میها و دابین ارتقای نوآوری و خالقیت و انتشار ایده

اولیه به واسطه وجود محصوالت محسوس  به طورهای مالکیت فکری در عصر دیجیتال که نظام

آورند که ممکن است نیاز به سازگاری داشته های جدیدی به ذهن میتوسعه یافته بودند، چالش

ها ممکن است درگیر ید دادهها برای تول(. مسائل پیرامون مشوق2018باشند )گوئلک و پائونو، 

ها وارد کنند که باعث برخی ابزارهای اختصاصی باشند و فشارهایی برای افزایش دسترسی به داده

های مالکیت فکری شتاب دفاتر کارشناسی مالکیت فکری به منظور مالحظه تغییرات در نظام

د اختراعات قابل پتنت توانهای دیگر مانند اینکه آیا هوش مصنوعی میشوند. چالشموجود می

ممکن است دفاتر و  –دیجیتال در کمک )یا منع( کردن جعل های فناوریخلق نماید و نقش 

های مالکیت فکری های نظامی کارشناسی مالکیت فکری را درباره اینکه آیا سازگاریهاسازمان

ند )گوئلک و پائونو، دهاند مورد بررسی قرار میمورد نیاز در یک دنیای آنالوگ بزرگ توسعه یافته

2018.) 

ا این روابط بین تحقیقات دولتی پایه و صنعت در علم شیمی به خوبی تبیین شده است. ب

های تحقیقاتی های قانونی درباره حفظ آزادی دانشگاهی در بسیاری از حوزهوجود، دغدغه

خورد. این موضوع هم اکنون به عنوان اند به چشم میدیگر که به ترویج علم تمایل نداشته

گذاری عمومی در علم و تحقق در مسئولیت پذیری عمومی، در مقیاس سرمایهتغییر مورد نیاز 

یابند. تحول دیجیتال هر چه بیشتر به منظور درگیری منافع جامعه توسط دانشمندان رشد می

کند دیالوگ عمومی بزرگ مقیاس را درباره مسائل تعیین اولویت اخالقی امکانپذیر می

(OECD,2017; OECD,2016)های ت استفاده از اهالی علم و جمع سپاری فرصت، و موقعی

 نماید.    ها ایجاد میجدید را برای جمع آوری و تحلیل داده
 



 

104 

 

 : رهاسازی نوآوری4فصل

 دولت باز برای ایجاد نوآوری دیجیتالی پی ببریدهای به پتانسیل داده

به ها یک ویژگی شاخص نوآوری امروزی این است که با جمع آوری، پردازش و تحلیل مقادیر انبوهی از داده 

 هابنگاهافزایشی افراد،  به طوردیجیتال های فناوریاشاره شد،  2رود. همانطوری که در فصل افزایشی پیش می طور

توانند میکنند که هایی را تولید میها و متا دادههنمایند. هر تعامل و تراکنش انواع دادو اشیا را به هم وصل می

توانند به آسانی و با هزینه کم جمع شوند و ها اغلب میکنند. این داده با هم جمع بندی های مفید رادیدگاه

ها و توان شوند. این دیدگاهافزایشی برای دسترسی آسان می به طورها ها از دادههایی برای استنباط دیدگاهابزار

 "نوآوری داده محور"ی و بازارها به عنوان سازمانبرای بهبود قابل توجه محصوالت، فرآیندها، روشهای  هاآنبالقوه 

 .(OECD,2015نمایند )اشاره می

توسط مشتریان  هاآنهای ارائه شده به توانند مقادیر عظیمی از دادهکسب و کارهای دیجیتال می

های مفید به منظور ایجاد خود، یا ناشی از رفتار آنالین مشتریان خود جهت استنباط دیدگاه

ا حضور ها بگیری یا فرآیندها استفاده کنند. بسیاری از دیدگاهتوانمندی برای خودکار کردن تصمیم

های ی جستجوی اینترنتی وظایف مرکزی خود را بر مبنای دیدگاههابنگاهآنالین از دالالن گرفته تا 

    کنند.داده محور خودکار و شخصی سازی می

تر نوآوری نمایند. برای مثال توانند با آزمایش کردن به روشی تکراری آساننیز می هابنگاه

ها آزمایش آنالین برای درک بهتر روتین میلیون به طوربوک آمازون، مایکروسافت، گوگل و فیس 

ها و رفتار مصرف کننده با دیدگاهی برای بهبود تجربه کاربر اجرا کنند )برینجولفسون، اگرز اولویت

تغییرات محصول بر رفتار کاربر را  تأثیر(. نتفلیکس، یک شرکت پخش اینترنتی، 2018و کالیس، 

های شبکه ارائه محتوا سازگار و الگوریتم جریانتوانند ها میاین دیدگاه نماید. در عوضارزیابی می

را برای ارتقای بیشتر تجربه کاربر بهبود دهند. حتی به نسبت تغییرات جزئی در تصویر یک ویدئو 

درصد  30تا  20تواند تماشای بیشتر آن مورد خاص را به میزان یا فیلم خاص، نتفلیکس می

 (.2016آوریل  28کس، افزایش دهد )نتفلی

توسط سیاست گذاران و ای و تحلیل داده به عنوان منبع نوآوری به طور فزایندهها اهمیت داده

های داده و اطالعات کامپیوتری به . اخیرا توسعه و تحلیل پایگاهدفاتر آماری شناخته شده است

 (OECD/Eurostat,2018)نامه اسلو وکار در ویرایش چهارم آئینعنوان یک فعالیت نوآوری کسب

 گیری نوآوری مهم تشخیص داده شد. المللی جهت اندازهبه عنوان استاندارد آماری بین

یکی از داده  دولتیشوند. بخش های نوآوری دیجیتال به بخش خصوصی محدود نمیفرصت

محور در اقتصاد برآورد متحده پنجمین بخش دادهایاالتدولتی ؛ بخش هاستمحورترین بخش

کنند، توان بالقوه مقادیر زیادی داده تولید و مصرف دولتی هرچه بخش  .(OECD,2013شود)یم
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 به وجودها کردن برای دولتدیجیتال به منظور نوآوریهای فناوریمعناداری جهت استفاده از 

 آید. می

ی تواند برای پیشبرد نوآوری انجام دهد ارتقامیدولتی یکی از مهمترین چیزهایی که بخش 

های دولت باز شامل ها برای درگیرکردن دادهاست. تالشدولتی های بخش دسترسی به داده

 هاآنی که به طورباشد، آوری اطالعات رایگان موجود و رایج با استفاده از بودجه عمومی میجمع

های دولت باز با ایجاد داده ابتکارات(. 2013آسانی مرتب و یکپارچه شوند )اوبالدی،  توانند بهمی

توانند باعث افزایش اعتماد مدنی شوند، همچنین توجه خاصی را در یک اقتصاد شفافیت می

 کنند.ها و اطالعات برای نوآوری حالت بنیادین دارند به خود جلب میبنیان تا جایی که دادهدانش

ها . هرچه دسترسی بازتر به دادههای دولت باز دارنددستاورد زیادی از داده هابنگاهبه خصوص 

توانند در سطح می هابنگاههای اطالعاتی هموار نماید، مسیر مزیت رقابتی را با کاهش عدم تقارن

های آوری خرده دادهزمین بازی تولید، نوآوری و رقابت کنند. برای مثال تصمیم ناسا برای جمع

شود که یی میهابنگاهجوی طال توسط ای موجود منجر به افزایش فعالیت جستماهوارهدولتی 

کشی موفق های طالی جدید را به هنگام نقشهتقریبا دو برابر احتمال وجود دارد که کشف انباشته

های دولت در جهت (. بعضی مطالعات نیز استقبال از داده2016دهند )نگاراج، مناطق گزارش 

به عنوان مثال استفاده دهند. یشنهاد میهای جدید را پفراهم ساختن شرایط برای توسعه استارتاپ

های ایجاد برنامه مکانا، باز شهری در مورد الگوهای حمل و نقل در لندنهای نوآورانه از داده

جمع آوری شده عمومی را با منابع دیگر های از جمله مواردی که داده، نوآورانه و نوپا را فراهم کرد

کنند . مطالعات سطح بنگاه برآورد میته را فراهم کندکرد تا تجزیه و تحلیل چند حالمی مخلوط

 .(OECD,forthcoming) کنند.میاضافه  هابنگاهبه  GBPمیلیون  15 تا 12های باز ساالنه که داده

بخش دولتی و راحتی دسترسی و های علی رغم افزایش موارد در دسترس قرار دادن داده

اند میزان اقداماتی که برای انجام این کار انجام دادهکشورها از نظر ، هاآناستخراج اطالعات از

 (.5.4)تصویر تفاوت قابل توجهی دارند 
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 وجود دارند دولتیهای بخش توان بالقوه زیادی برای استفاده بیشتر از داده 4.5

 قابل استفاده مجدد –مفید  –های دولت باز شاخص داده

 

 Note: The OURdata indices take values between zero and one, with one being the most open. Each component can 

score a maximum of 0.33. Source: OECD (2019[4]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD (2018[54]), Open Government Data Report: 

Enhancing Policy Maturity for Sustainable Impact, https://doi.org/10.1787/9789264305847-en.12 

https://doi.org/10.1787/888933915164. 

 

های جایی که تمام داده، اندرا اجرا کرده "1پیش فرض باز"در حالی که اکثر کشورها سیاست 

اولین پیشروان ، مگر اینکه دالیل موجهی برای انجام آن وجود نداشته باشد، شددولت باید باز با

ارتقا در دسترس های انگلستان و ایاالت متحده در معرفی و اجرای سیاست، کره، مانند فرانسه

های ذکر ترین چالشرایج .(OECD,2017)باالتری برخوردار هستند  نسبتاً از نمره ها بودن داده

، با اشاره به اینکه (OECD,2017ی هستند )سازمانهای دولت نهادی و شده برای گشودن داده

ممکن است توان بالقوه  دولتیفنی شامل مقاومت در مقابل تغییر در بخش های غیرمحدودیت

در  گذاریسیاست نوآوری دیجیتال را محدود نمایند. این چالش نیاز به رویکرد دولت واحد برای

 کندتاکید می ی سیاستیچارچوب سیاستی همگن از طریق سیلوهابه و  دارد عصر دیجیتال

(OECD,forthcoming). 

 

 ها های نوآوری دیجیتال در بخشآمادگی برای تحقق وعده

های و داده هافناوریکنند، بر نوآوری دیجیتال تاکید می هاآن ها و تحلیلدر حالی که داده

مربوط های با استفاده از دادهگذارند. نمی تأثیریکسان  به طورهای اقتصاد دیجیتال بر همه بخش

طبقه بندی ایجاد شد که ، انسانیبازار و سرمایه ، مربوط به فناوریهای به طیف وسیعی از ویژگی

                                                           
1 open by default 
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طبقه این کند. می روشهای مختلف پاسخ صنایع به تحول دیجیتال را مشخص

وکار دهد در حالی که تقریبا هیچ کسب( نشان می2018)کالوینو و همکاران،  (شناسیریختبندی)

رسد که در ها به نظر میشوند، بعضی بخشامروزی بدون برخی اشکال فناوری دیجیتال اداره نمی

 های دیگر قرار داشته باشند. سطح باالتری از شدت دیجیتال نسبت به بخش

های دیجیتال و دانش فنی را در سرتاسر دور که داراییارتباطات از راه  و ICTهایشاید بخش

 ICTبه نظر شگفت انگیز نرسند، حتی اگر خدمات اند وکارهایشان به هم وصل کردهگستره کسب

مالی بخش دیگری از دیجیتال بنیان است. نوآوری تأمین  از رقبای تولید کننده خود پیشی بگیرد.

ات مخرب بالقوه در تأثیربرخی  "فین تک"دیجیتال یا های فناوریی بر در خدمات مالی مبتن

مالی تأمین  ای از خدمات مالی شامل بانکداری،دارد که بر انواع گستردهدر پی صنعت مالی 

ها، بیمه )اینشورتک(، شرایط مستمری و مدیریت کننده و کوچک، پرداختوکار مصرفکسب

ها برخی دیگر ناهمگنی قابل توجهی را در بین شاخص(. 4.2ادر گذارند )کمی تأثیرگذاری سرمایه

 کنند.می دهند و به درجات مختلف شدت دیجیتال اشارهمی نشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکانقالب فین 4.2

ها، محصوالت و جغرافیا متفاوت تک در میان بخشهای فیناگرچه سطح و سرعت نوآوری

و  "چابکی"ها درگیر کارآیی )این پیشراناصلی آنها مشابه هستند. های هستند، اما پیشران

باشند و اصوال میهای یکدست حاشیهسادگی، شفافیت و  (،"حذف واسطه"سرعت، و اغلب 

مبتنی بر تک فینبرای مثال . ندگیرنشات میهای عملیاتی و تاثیرات مقیاس کمتر هزینهاز 

واسطه وجود را بدون  گروههای بین دو اجازه تراکنش ،دفترکل توزیع شدهبالکچین و فناوری 

ها و در دامنه پرداخت توانندشده مییعهای فناوری دفترکل توزدهد. برنامهمی ،مورد اعتماد

تک به های فین، انطباق و غیره قرار گیرند. منافع نوآوری"هوشمند"تنظیم قراردادهای 

ت و خدمات با ای از محصوالمشتریان شامل تجربه بهتر و یکپارچه مشتری، دامنه گسترده

مانند برخی )هزینه کمتر و توان بالقوه در دسترسی به خدمات مالی را برای مشتریان بی بهره 

 باشند.ت مالکیت بانک میمتوسط( یا تح-های کوچکشرکت
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امنیت دیجیتال و خطر ، خاصی را برای حریم خصوصیهای چالش فینتکهای نوآوری

امنیتی دیجیتال های جدید به طور بالقوه آسیب پذیریهای آورد. فناوریعملیاتی به وجود می 

یف را افزایش می دهند که می تواند حریم خصوصی مصرف کنندگان مالی و مشاغل را تضع

می  تضعیف، مالی مهم را که می تواند پیامدهای سیستمی داشته باشدهای کند و زیرساخت

عتبار مجدد کالن برای ارزیابی بیمه پذیری یا اهای ههنگامی که از تجزیه و تحلیل داد کند.

ام دهی مصرف کنندگان یا هدف قرار دادن مشاوره و بازاریابی محصوالت استفاده می شود و

 .نویسی می تواند تبعیض آمیز باشدو پذیره 

ها درباره هایی شامل نگرانیتک نیز تعدادی از مفاهیم ساختاری بالقوه درباره چالشفین

ن مقررات کاربردی و حفظ پایداری مالی، حفاظت کافی از مصرف کنندگان مالی و تضمی

شوند. با توجه به این آورد که به اهداف سیاست مالی تحمیل مییکپارچگی بازار به بار می

کننده و یکپارچگی ( بین نوآوری و حفاظت مصرف1ها، سیاستگذاران نیاز دارند که: چالش

وکارهای خرد و کوچک کنندگان و کسب( حفاظت و تجهیز مصرف2کنند؛ بازار تعادل ایجاد 

کننده و آموزش مالی را از طریق آگاهی ریسک بهتر و همچنین حفاظت پایدار مالی مصرف

های داخلی و خارجی هموار ( زمین بازی نسبتا کاربردی را بدون عالقه به بنگاه3ایجاد کنند؛ 

های بطور بالقوه بدون مرز در حوزه فین تک حلی برای راهالملل( مقررات همکاری بین4کنند 

 را تسهیل کنند.

تک ینکنندگان مقررات و سیاستگذاران نیز به مالحظه تغییرات به دست آمده از فتصویب

های اکسسندب"ها نیاز دارند. جهت ایجاد ظرفیت در خود برای درک و مواجهه با این نوآوری

کار جدید معرفی وهای کسبمدلپذیری مقرراتی برای نعطافکه مقدار محدودی ا "مقررات

در حین حال امنیت پایداری رراتی مفید را برای ایجاد نوآوری و کنند، یک رویکرد مقمی

 .دهندارائه می مالی، یکپارچگی بازار و حفاظت مصرف کننده

Source: OECD (2018[59]), Financial Markets, Insurance and Pensions: Digitalisation 
and Finance, https://www.oecd.org/finance/private-pensions/Financial-markets-
insurance-pensions-digitalisation-and-finance.pdf. 
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توان بالقوه  (ICTهای آنالین، مصنوعی، پلتفرم دیجیتال )هوشهای فناوریبا نگاهی رو به آینده، 

بنیان )برای های کمتر دانشهای خدماتی شامل فعالیتوری در فعالیتبهرهزیادی برای بهبود 

است پیشنهاد  سنتی کند بودهبه طوروری ات شخصی( در جایی که بهرهمکانونقل و امثال حمل

های پتنت (. برای مثال در بخش سالمتی وصل کردن داده2018دهند )سوربه، گال و میلوت، می

توانند مراقبت شخصی ی متصل میهادستگاهنت زمان واقعی با استفاده از های پتتاریخی با داده

های درمان، شناسایی بهتر اقدامات ناامن، و نوآوری گسترده بخشی شامل سنجش بهتر هزینه

کالهبرداری و اتالف منابع در نظام مراقبت بهداشتی را پیش ببرند. سواد دیجیتال کارگران در 

کردن منافع تحول ناپذیر برای محققهای شکستکمرانی دادههای حبخش سالمتی و نظام

؛ آژانس سالمت 2017برای انجام این کار مورد نیاز هستند )اودرکیرک،  دیجیتال در بخش سالمتی

 (. 2018دیجیتال استرالیا، 

و این ، هستندها به طور مداوم در پایین طبقه بندی بخش، مانند کشاورزی، برخی از بخشها

ممکن است به اندازه آنچه که ممکن است از تحول دیجیتال بهره مند  هاآندهد که می نشان

دیجیتال در بخش کشاورزی برای تحریک نوآوری و های پتانسیل فناوری، به عنوان مثال. نشوند.

 (.4.3)کادر رشد بسیار زیاد است 

های قابل توجه با استفاده از فناوری در بخش آموزش به منظور بهبود خروجی هایگذاریسرمایه

تحول با ارتقای دسترسی به دانش اند. آموزشی برای دانشجویان در خانه و مدرسه ایجاد شده

نماید. با این های جدید خلق میای برای پیشبرد توسعه مهارتهای قابل توجهدیجیتال فرصت

دیجیتال به این موضوع وابسته است که های فناوریدسترسی و استفاده از منافع به نظر وجود، 

شوند )بولمن و فیرلی، آیا ابزارهای دیجیتال به عنوان جایگزین یا مکمل آموزش سنتی استفاده می

رسد که آموزش به کمک کامپیوتر (. در مدرسه، به نظر می2017؛ اسکوئتا و همکاران، 2016

آوری گذاری در فنبر نتایج آموزشی دانشجویان داشته باشد تا سرمایهات مثبت بیشتری تأثیر

گذاری در اطالعات و ارتباطات زمانی که استفاده از کامپیوترها با آموزش اضافی و با سرمایه

  شود.های معلمان برای استقرار کارآمد ابزارهای دیجیتال تکمیل میمهارت
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 کندمی آزمایش سیاست از نوآوری دیجیتال در بخشها پشتیبانی

های خاص اغلب ات دیجیتالی خصوصا در بخشمکانوکار نوآورانه با اهای کسبمحصوالت و مدل

وکار در بازارهای سنتی هستند؛ در های کسبای متفاوت از محصوالت و مدلقابل توجه به طور

ی مقرراتی موجود به خوبی تناسب ندارند. سیاستگذاران در هاچارچوببا  هاآنبعضی موارد 

 دیجیتال سازی کشاورزی 4.3

یادی . بخش کشاورزی با ذینفعان زدیجیتالی سیستم غذایی و کشاورزی پیچیده استتحول 

کنند و ای شامل مناطق دورافتاده فعالیت میهای متنوع گستردهسر و کار دارد که در محیط

را ببینید(. با این اوضاع نوآوری  2شوند )فصل اغلب با مسائل مربوط به اتصال مواجه می

های دیجیتال ها در فناوریدهد که پیشرفتهای بسیاری میورزی وعدهدیجیتال در حوزه کشا

وری و ذخایر بالقوه از نظر دانه، کود، جو زمین، آّب و زمان کمک توانند به تقویت بهرهمی

 نمایند. 

ها درباره خاک، هوا و بندی داده های حسگری از راه دور جمعها در حوزه فناوریپیشرفت

های یرا بطور افزایشی امکانپذیر کرده است. هر چه که هزینه فناورشرایط زیست محیطی 

توانند کنند کاهش یابد، کشاورزان بهتر میآوری میهایی که آنها جمعدیجیتال و تحلیل داده

اند استنباط های تولید کشاورزی را که قبال ممکن نبودهای از جنبهمفاهیم مربوط به دامنه

 کنند. 

های متکی به حیوانات اهلی و برداشت غذا بدون دخالت زیاد وانند با ماشینتمزارع آینده می

افزارهای تجاری شده موجود ها و نرمانسان مستقل باشند. تیمی از محققان انگلیسی از ماشین

. تقل کار کنندپهپادها و تراکتورهای آماتور را قادر می سازند تا به طور مسدر حوزه کشاورزی 

ا دست انسان تن جو بهاره بود که هرگز ب 5ا برداشت کاماًل خودکار تقریباً اوج این پروژه ب

 .    (OECD,2018; Hands Free Hectare,2018)لمس نشده بود 
 



 ها، بهبود زندگی: شکل دهی سیاستبه سوی دیجیتال

111 

 

 : رهاسازی نوآوری4فصل                                       

اند که به انواع راهها ا تشخیص دادههای مقرراتی مرتبط با تحول دیجیتال رسرتاسر جهان چالش

وکار را های کسباند تا مدلپاسخ داده هاآنتا ممنوعیت دیجیتالی به  "منتظر باش و ببین"از 

بین این دو سر طیف، بعضی قانونگذاران آزمایش را انتخاب  . (OECD,2018پذیر نمایند)مکانا

 اند.کرده

توانند ها میتوانند به آزمایش سیاستی کمک کنند. تحلیل دادههای دیجیتال میو داده هافناوری

های مقرراتی بالقوه در زمان احتمالی کمک ارائه مقررات مبتنی بر ریسک به نشت پذیریمکانابه 

توانند رویکرد مبتنی بر های دیجیتال نیز میو داده هافناوری .(OECD,2018بیشتری نمایند )

سازی ازند. یک مثال پیادهپذیر سمکانهای دیجیتال اتری را برای تنظیم مقررات نوآوریمؤثریسک ر

ین است که ازود هنگام برنامه نوآوری سالمتی دیجیتال از طرف اداره غذا و دارو ایاالت متحده 

کی پزشهای فناوریتکثیر افزایشی  قصد دارد از رویکردی مبتنی بر ریسک برای تدوین مقررات

های پزشکی موبایلی استفاده نماید )اداره غذا و دارو ایاالت متحده، برنامه همچونافزار مبتنی بر نرم

2018.) 

و ، کندمی نتایج یا اهداف مورد نیاز را مشخص ،ظهور نتیجه یا مقررات مبتنی بر عملکرد

را  هاشرکت. این موضوع به طور بالقوه را تعیین کند هاآنوسایل الزم برای دستیابی به  تواندنمی

. برای مثال استرالیا آزاد باشند، سازد تا در حالی که در چارچوب روح قانون باقی مانده اندمی قادر

است  را انتخاب کرده خودراندر استفاده از وسایل نقلیه  1خطوط راهنمای مبتنی بر عملکرد

 (.2018)کمیسیون ملی حمل و نقل استرالیا، 

پذیر یا اجرای یک رویکرد شناخته شده به منظور توسعه سازوکارها با هدف ترویج کاربرد انعطاف

ویژه برای انواع  طور بهمقرراتی است که ممکن است  "هایسندباکس"ها استفاده از سیاست

های دیجیتالی مفید باشند. یک سندباکس مقرراتی به شکل محدودی از ابطال خاصی از نوآوری

وکار جدید با الزامات مقرراتی های کسببه منظور تست مدل هابنگاهپذیری مقرراتی برای طافیا انع

ها اغلب شامل سازوکارهایی به منظور تضمین اهداف مقررات نماید. سندباکسکمتر توانمند می

های مقرراتی معموال بنا به صالحدید باشند. سندباکساساسی شامل حفاظت مشتری می

های مقررات شوند. سندباکسیریت میی و مددهسازمانگذاران مربوطه به صورت موردی مقررات

و فراتر از آن مثال در حوزه مالی و  OECDها در سرتاسر کشورهای عضو ای از بخشدر دامنه

 اند.ونقل، خدمات قانونی، هوایی و انرژی ظهور یافتههمچنین سالمتی، حمل

 

                                                           
1 performance-based guidelines 
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منجر  1خالق تخریبتحول دیجیتال به مشاغل و ظهور مشاغل جدید، برخی با از بین رفتن 

اند. هر چه استخدام در بسیاری از کشورها در سطوح باال ثبت شدههای حال نرخشود. با اینمی

شناسیم متفاوت غل جدید احتماال از مشاغلی که ما مییابند، بسیاری از مشابازارهای کار تحول می

های مورد نیاز برای موفقیت در دنیای کار شوند. قدرت بخشیدن به افراد با ترکیبی از مهارتمی

های جا به جاییهای آموزش و تربیت در سرتاسر چرخه زندگی، تسهیل دیجیتال شامل بهبود نظام

امری اساسی است. برخی کارگران احتماال نسبت  ،کافیشغل به شغل و تضمین حفاظت اجتماعی 

با هدف توسعه اقتصاد موفق و هایی سیاستبرند: به دیگران نفع بیشتری از تحول دیجیتال می

 جوامع فراگیر نیاز به اطمینان از انتقال موفق و عادالنه برای همه دارد.

 

اید، نمهای شغلی جدید را خلق میتحول دیجیتال بسیاری از فرصت

 کشد.همچنین بسیاری از مشاغل موجود را به چالش می

، رار بگیرنداتوماسیون ق تأثیرتوجه زیادی به برآورد تعداد مشاغلی که ممکن است در آینده تحت 

توانند خودکار شوند می سال آینده 20تا  10معطوف شده است. بر اساس برآورد وظایفی که طی 

تند در بین هس رو به رودرصد مشاغلی که با احتمال زیاد با اتوماسیون ، و با وجود عدم اطمینان

. است بزرگساالن مهارتهای ٪14به طور متوسط  OECDکشورهای شرکت کننده در نظرسنجی 

ای درباره چگونگی خودکارسازی از مشاغل احتماال با تغییر قابل توجه %32عالوه بر این، حدود 

شوند. بنابر این در مجموع تقریبا نیمی شان در نحوه انجام برخی وظایف خود مواجه می وظایف

 ق لنزاز طری (. با نگاهی5.1ویر شوند )تص رو به رواز همه مشاغل ممکن است با تغییر قابل توجه 

مورد  سوادهای رسد که کامپیوترها هم اکنون به باز تولید روزانه مهارتها، به نظر میمهارت

 (.2017نزدیک باشند )الیوت،  OECDاز کارگران در کشورهای  %62استفاده توسط 

 

 

 

 

 

                                                           
1 creative destruction 
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 خودکارسازی باشند تأثیرتوانند تحت ای از مشاغل میسهم قابل توجه 5.1

 2015یا  2012یا تغییر قابل توجه مشاغل، به عنوان درصدی از همه مشاغل، خودکار سازی احتمال 

 

Notes: StatLink contains more data. See Chapter notes.1Source: Nedelkoska and Quintini, (2018[2]), “Automation, 

skills use and training”, http://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en. 12 https://doi.org/10.1787/888933915183. 

رسد . لذا به نظر مییابدمی مشخص نیست که با چه احتمالی اتوماسیون واقعاً تحقق، با این حال

تواند از دیدگاه فنی خودکار شود و چیزی که فعال توسط که شکافی بزرگ بین چیزی که می

خودکار شده است وجود دارد. گروهی از عوامل شامل سیاست، اقتصاد، صنعت، قانون،  هابنگاه

بگذارند. برای مثال نیروهای بازار  تأثیرتوانند بر انتخاب فناوری عوامل اخالقی و اجتماعی می

ی بزرگ، کوچک یا متوسط هابنگاههای نسبی سرمایه و کار، ساختار بازار و حضور پیشران قیمت

های اجتماعی و اصول اخالقی مصرف حل یا صنعت، اصول و مقررات صنعتی و اولویتدر یک م

ای از عالوه بر این دامنه .(OECD,2018شوند )گیری انتخاب فناوری میکننده همگی باعث شکل

حتی فناوری دیجیتال مورد نیاز هستند.  مؤثری برای به کار گرفتن سازمانها و تغییرات مهارت

 به کنترل از بین رفتن مشاغل، هابرخی فعالیت جا به جاییبا کاهش نیاز به ها ممکن است ربات

)دی بیکر و همکاران، در برخی از اقتصادهای توسعه یافته کمک کنند  مرتبط با برون سپاری

2018.) 

جمعیتی توزیع -اجتماعیهای مناطق و گروه، احتمال اتوماسیون به طور مساوی در کشورها

نمونه اختالفات جغرافیایی مهم در هر دو مورد ایجاد شغل و خودکارسازی شغل  . براینشده است

د. این امر بدین معناست که تحول دیجیتال درست ندیجیتالی در بسیاری از کشورها وجود دار

مکن است از ی دیگر بجز جایی که مشاغل مهامکانهمانطوری که مشاغل جدید ممکن است در 

(. 2018)سوربه، گال و میلوت،  نمایندهای بین مناطق را تشدید اوتتف بین بروند دیده شوند و

ایاالت متحده صنایع جدید عمدتا در نواحی شهری که سهم بزرگی در  که دهندنشان میشواهد 

( و آن مناطقی 2015اند )برگر و فری، از کارگران برخوردار از سطح مهارت باال در آنجا دیده شده
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ات منفی در زمینه اشتغال و دستمزدها به خود تأثیرها هستند، ب رباتکه بیشتر در معرض انتخا

(. این امر در راستای درک این موضوع است که مناطقی که با 2017)اسموگلو و رسترپو، اند دیده

کمتری از خودکارسازی مواجه هستند به داشتن سهم بزرگتری از کارگران به آموزش  احتمال

  .(OECD,2018شده تمایل دارند )جانبی، مشاغل بیشتر در خدمات و بسیار شهری

در دهه گذشته، تحول دیجیتال یک کمک کننده کلی شغل با توجه به شواهد ایجاد و نابودی 

بود. مجموع اشتغال در کشورهای عضو  OECDی عضو برای ایجاد شغل در سرتاسر کشورها

OECD 38خالص حدود  داشته و به طور رشد %6.9به میزان  2016تا  2006های بین سال 

. در حالی که تحول دیجیتال ممکن است برخی مشاغل را نابود ایجاد کرده استمیلیون شغل 

 16یا  %42( به میزان 2018ن، کامال دیجیتال بنیان )کالوینو و همکاراهای کرده باشد، بخش

ای (. این یافته در راستای مفروضه نظریه5.2کمک کردند )تصویر  به اشتغالمیلیون شغل خالص 

باید به خلق شغل غیر  ICTیا استفاده از گذاری است که عالوه بر خلق شغل مستقیم، سرمایه

ید منتج شود که به نوبه های کمتر و محصوالت جد، قیمتوریبهرهمستقیم با کمک به افزایش 

در مقابل خلق  .(OECD,2016خود به تقاضای نهایی باالتر و در عوض اشتغال بیشتر منجر شوند )

های شغلی که در طی همان دوره های دیجیتال بنیان، بخش بسیار بزرگی از آسیبشغل در بخش

یا متوسط رخ  های با شدت دیجیتال کمزمانی در بعضی کشورها اتفاق افتاده است در بخش

 اند. داده

 
 کنندهای دیجیتال بنیان به ایجاد شغل کمک میبخش 5.2

 2006-16ها، بر اساس شدت دیجیتال بخش، ها به تغییرات در کل اشتغالکمک

 

 

Notes: StatLink contains more data. See Chapter notes.2Source: OECD (2019[11]), Measuring the Digital 

Transformation, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD calculations based on OECD, 

STAN Database, http://oe.cd/stan; National Accounts Statistics; national sources; and OECD, Inter-Country Input-

Output Database, http://oe.cd/icio(accessed October 2018).12 https://doi.org/10.1787/888933915202. 
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ایجاد شغل جدید در ترکیب با تغییرات احتمالی و تخریب احتمالی مشاغل وجود بازارهای کار 

به کمک برای گذار از این مرحله  هاآنشرکای اجتماعی  وهمراه  یهانماید. دولترا متحول می

و  هاسازمانهای جدید مطابق پیشرفت فناورانه و شکل هاآنکارگران در مشاغل جدید نیاز دارند. 

ها نیاز دارند. هایی برای تسهیل گذار کارگران در مشاغل، صنایع، مناطق و حرفهکار به سیاست

یکی از شرایط مهم برای کارگران در گذار به مشاغل جدید بازارهای کار با عملکرد خوب هستند. 

راهنمایی درباره چگونگی بهبود عملکرد بازار کار در  OECD 2018گزارش استراتژی مشاغل 

راستای سه بعد: مشاغل بیشتر و بهتر، بازارهای کار فراگیر و انطباق پذیری و تاب آوری ارائه 

 هاآنخاصی در محیط تحول دیجیتال مهم هستند، لذا به طورآوری پذیری و تابنماید. انطباقمی

وزش، تهیه ها و آمگذاری در مهارتکارگران، سرمایه جا به جاییو  هابنگاهپذیری برای به انعطاف

های فعالسازی قوی، حداقل پرداختی مناسب و شبکه ایمنی اجتماعی کافی، در ترکیب با سیاست

حمایت هدفمند برای کارگران مهاجر، دیالوگ اجتماعی و چانه زنی تجمعی در سطوح مختلف 

 .(OECD,2018نیاز دارند)

 

کارگران را برای بسیاری از مشاغل جدید و تغییر در مشاغل موجود 

 آماده کنید 

اند. یعنی دو قطبی شده OECDبازارهای کار در طی دو دهه گذشته در اکثر کشورهای عضو 

اینکه سهم اشتغال در مشاغل با مهارت باال )و تا حدودی با مهارت کم( افزایش یافته است، در 

(. این موضوع 5.3حالی که سهم اشتغال در مشاغل با مهارت متوسط کاهش یافته است )تصویر 

نوشتاری های مهارتمانند  های شناختیبا این یافته ارتباط دارد که تقاضای بازار کار برای مهارت

و شفاهی، عددی، استدالل و حل مسئله پیچیده در دهه اخیر افزایش یافته است، در حالی که 

ای افت کرده است قابل توجه به طورهای روتین و فیزیکی تقاضا برای توانایی
(OECD,forthcoming). 
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 اندطبی شدهدو ق OECDبازارهای کار تقریبا در همه کشورهای عضو  5.3

 2015تا  1995نقطه درصد تغییر در سهم کل مشاغل، بر اساس سطح مهارت، 

 

Note: See Chapter notes.3Source: OECD (2017[14]), OECD Employment Outlook2017, https://doi.org/10.1787/ 

empl_outlook-2017-en.12 https://doi.org/10.1787/888933914898. 

های های شغلی با مهارت سطح باال مثال در بخشکارگرانی که احتمال بیشتری دارد از فرصت

توانند کنند و میهایی هستند که فناوری را تکمیل میدیجیتال بنیان نفع ببرند، کارگران با مهارت

های بالقوه جلو، کارگرانی که ممکن است هزینه وظایف غیر روتین را اجرا کنند. با نگاهی رو به

زیادی ناشی از تحول دیجیتال را تحمل کنند احتماال کارگرانی با مهارت سطح پائین در مشاغل 

باشند که احتمال دارد با خودکارسازی، رقابتی رو به افزایش از طرف کارگران با مهارت سطح می

   .(OECD,2017جدید مواجه شوند ) متوسط و مشکالت سازگاری با نیازهای مهارتی

وری مرتبط با تحول بدون توجه به سطح مهارت، تضمین اینکه کارگران از دستاوردهای بهره

دیجیتال نفع ببرند امری مهم است. این موضوع لزوما به عنوان متوسط رشد دستمزد واقعی در 

جدا نبوده است  کار در طی دو دهه گذشتهوری بهرهاز رشد  OECDاکثر کشورهای عضو 

(OECD,2018). وری به طور خودکار هرگز به رسد که دستاوردهای بهرهدر نتیجه به نظر می

 شود. معنای دستاوردهای دستمزد برای همه کارگران تفسیر نمی

های مثبت برای کارگران، الزم است که گذارهای موفق و به منظور کمک به تضمین خروجی

 هابنگاهپذیری مشاغل برای مثال از یک سو با ایجاد تعادل بین انعطافعادالنه از کاهش تا گسترش 

پذیری شامل دیالوگ کامل اجتماعی از سوی دیگر کارگران و از سوی دیگر ثبات جا به جاییو 

توانند شود که کارآفرینان میمی سهولتی میزان این موضوع شامل .(OECD,2018تسهیل شوند )

توانند نیروی کار خود را در پاسخ به می هابنگاهیک کسب و کار را شروع کنند یا خاتمه دهند، 

در جستجوی  هامکانو  هابنگاهتوانند بین وکار تنظیم کنند و کارگران میشرایط متغیر کسب

https://doi.org/10.1787/
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ن حرکت کنند. عملکرد و مقررات مالی، ای خودشاهای حرفهها و انگیزهبهتر برای مهارت روابط

های کلی نیز به عنوان موضوعاتی مهم بر ورود و خروج مسکن و بازارهای محصول شامل سیاست

 گذارند.می تأثیر هاآن

برای تنظیم نیروی کار خود  هاشرکتو موسسات بازار کار با تعیین انعطاف پذیری ها سیاست

، هاشرکتکارگران در  جا به جایید( و سهولت نکنمی کافی)در حالی که از کارگران محافظت 

ها، سیارپذیری منافع و . مورد بعدی به گستره مهمی از قابلیت انتقال مهارتنقشی اساسی دارند

های شغل به جا به جاییهای بازار کار فعال جهت تسهیل و برنامه مؤثروجود خدمات اشتغال 

های دستمزد برای کارگران جهت حرکت از نیز به مشوقکارگر  جا به جاییشغل بستگی دارد. 

وری کم به زیاد بستگی دارد که با تاکید بر اهمیت آن اجازه تنظیم دستمزدها به ی با بهرههابنگاه

زنی دهد که تسلط کافی در چانهوکار در سطح بنگاه خصوصا در کشورهایی را میشرایط کسب

دهد. نهایتا طراحی کردن رخ می هاآنطح بخشی یا ملی زمینه در سپیش به طور وتجمعی دارند 

ها نیز امر مهمی است، در ها در بین حرفهجا به جاییهای آموزش و تربیت برای تسهیل سیاست

کنند و جبران های مهارتی کارگران استفاده حداکثری میحالی که کیفیت مشاغلی که از مجموعه

 .کندمی تضمین ،نمایندخدمات جذابی ارائه می

 

افراد را قادر سازید تا در دنیای کار ، هابا موفقیت در ترکیبی از مهارت

 دیجیتالی موفق شوند 

ها برای به ترکیب درستی از مهارتبه منظور آمادگی برای مشاغل جدید و متغیر نیاز افراد 

شناختی های های کاری غنی از فناوری دارند. شواهد نشان از اهمیت مهارتموفقیت در محیط

، عددی و حل مسئله برای کارگران در هر صنعت برای پیشبرد اقتصاد جهانی نوشتاریمانند 

(. آمار رو 2018، گراندکه و همکاران، 2017دیجیتال و به هم پیوسته دارند )گراندکه و همکاران، 

ت آگاهانه های نوسنجی مانند تفکر نقادانه و خالقانه، حل مسائل، اتخاذ تصمیمابه رشدی از مهارت

 با استفاده از فناوری و رفتار همکارانه وجود دارند که نقش حیاتی در این زمینه دارند. 

زیرا کار در ، دنهزینه دانش محتوایی باش حاصلند نتوانمی هاتوسعه این مهارت، در عین حال

 (OECD ،[13])یک محیط دیجیتال نیاز به درک عمیقی از ذات آن دارد 

(OECD,forthcoming). هایی بین های کاری احتماال مکملسازی محیطعالوه بر این با دیجیتالی

های شناختی مانند رود به استفاده بیشتری از مهارتیابند که انتظار میفناوری و کارگران رشد می

ریزی و اینکه آزادی بیشتر در برنامهای عددی توسعه یافته منجر شوند. عالئه بر همهارت
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احتماال با وظایف روتین کمتری  اکثر مشاغلشود که دهی کار به این حقیقت مربوط میسازمان

مدیریتی و ارتباطی بهتر است های برای موفقیت در کار تیمی نیاز به مهارت، دنسر و کار دار

(OECD,forthcoming). 

های مورد نیاز برای پیشبرد ره تغییرات دقیق در مهارتقطعیت دربادر حالی که همواره عدم 

هایی هستند که به نظر حیاتی های ذیل در زمره آن مهارتدنیای کار دیجیتال وجود دارد، مهارت

ها و ؛ مهارتICTهای ، عددی و مهارتنگارشیهای شناخت عمومی مانند رسند: مهارتمی

فکر نقادانه و خالقانه، استقالل، کار تیمی، های مکمل مانند حل مسئله پیچیده، تقابلیت

باشند. های تعامل اجتماعی پیچیده، هوش هیجانی و توانایی قوی برای ادامه یادگیری میمهارت

های متخصص های دیجیتال محور نیز به مهارتها و حرفهمشاغل بسیاری به خصوص در بخش

ICT  تقدر بسیاری از کشورها و/یا داده نیاز دارند که(اضای زیادی دارندOECD,2017). 

اند، اوال های متعدد و در مراحل مختلف کار و زندگی کسب شدهها به روشدر حالی که مهارت

شامل یادگیری  هاآنهایی که بنیان زندگی )کاری( آموزش جانبی برای مجهزکردن افراد به مهارت

التحصیالن آموزش جانبی در غدهند امری اساسی است. زمانی که نوبت فارطول عمر را شکل می

های مهم در میان کشورها رسد، تفاوتمطالعه که در عصر دیجیتال کلیدی هستند میهای زمینه

مطالعه خالق با های ، علم، ریاضیات، مهندسی و زمینهICTالتحصیالن یابد. سهم فارغنمود می

 متفاوتورهای با کمترین سهم % یا کمتر در کش 20در کشورهای با باالترین سهم تا  %40بیش از 

 (.5.4باشند )تصویر می

 

 به منظور آماده کردن افراد برای دنیای کار دیجیتال تحصیلیکلیدی های زمینه 5.4

 2016فارغ التحصیالن جانبی، به رشته آموزشی، به عنوان درصدی از همه فارغ التحصیالن جانبی، 

 

Note: See Chapter notes.8Source: OECD (2019[11]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD calculations based on OECD, Education Database, 

http://www.oecd.org/education/database.htm (accessed September 2018) .12  https://doi.org/10.1787/8 

88933915221. 

https://doi.org/10.1787/8
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گیرد: کارگران در صنایع ای تعلق میهای کار دیجیتال پاداش ویژهها در محیطبه بعضی مهارت

های سطح های سطح باالی علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات و مهارتدیجیتال بنیان با مهارت

دهی یا مدیریت و ارتباطات تمایل به دریافت دستمزد بیشتری نسبت به کارگران سازمانباالی خود 

رسد (. از سوی دیگر، به نظر می2018در صنایع غیردیجیتال بنیان دارند )گراندکه و همکاران، 

که کارگران با مهارت پائین به دلیل قرار گرفتن در عصر تحول دیجیتال فشار باال به پائین بیشتری 

؛ داوت و همکاران، 2017)اسموگلو و رسترپو،  کنندمییافت دستمزدهای خود تجربه را در در

 (.2018؛ ندلکوسکا و کوئینتینی، 2017؛ گراهتز و میکائیلز، 2017

هایی هستند که کارگران از طریق آموزش رسمی و همچنین مهارت تأثیردستمزدها نیز تحت 

از کارگران  %8میانگین  به طورکنند. ب میتربیت و یادگیری در طول زندگی کاری خودشان کس

بینند، اگرچه در پی این موضوع کارگران به دریافت دستمزدهای برای صالحیت رسمی آموزش می

برای گذراندن  گرفته شده از کارشانیابند که این امر ممکن است به دلیل زمان تر تمایل میپائین

دستمزدهای مربوطه با یادگیری  %11ا افزایش کارگران ب %41. در مقابل، باشدهای رسمی دوره

های یادگیری غیر رسمی شرکت کارگران در فعالیت %70غیررسمی سر و کار دارند و در حدود 

  (OECD,forthcoming) شودمی هاآنافزایش در دستمزد  %3.5کنند که منتج به می

داشته  هاآنو بهبود مستمر  مؤثرمورد نیاز و استفاده های همه باید فرصتی برای کسب مهارت

باشند. شروع از آموزش اولیه کودکی، دسترسی پذیری، کیفیت و سهم آموزش برای افراد جوان و 

دیجیتال های فناوریشان که شامل استفاده بهتر از آموزش برای بزرگساالن در طول زندگی کاری

 (.5.1شود نیاز به بهبود دارند )کادر برای یادگیری دیجیتال می
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 عمرال مادامابزارهای یادگیری دیجیتال برای یادگیری بزرگساالن و  5.1

کنند. یادگیری مکانات جدیدی برای آموزش و تربیت خلق میهای دیجیتال افناوری 

های بسیاری )مانند بعد از آموزش متوسطه، آموزش دیجیتال و آموزش آزاد در شکل

ای( ظاهر کارشناسی و فارغ التحصیلی، آموزش مستمر، تربیت کوتاه مدت و توسعه حرفه

تواند توسط موسسات آموزشی رسمی، صنعت یا تازه واردان شوند. این نوع آموزش میمی

تواند با کاهش هزینه ای آموزش و تربیت ارائه شود. یادگیری دیجیتال میهجدید در زمینه

ان دیگران آموزش، انعطاف پذیری در شرایط آموزش را افزایش دهد و نیازهای افراد را در می

 بخش دیو آموزش آزاد نو تالیجید یریادگی. (OECD,forthcoming)بهتر محقق سازد 

 .استمادام العمر  یریادگیبزرگساالن و  یریادگیپرورش 

تن یک شکل از یادگیری دیجیتال یادگیری آنالین است که مسیر آن با امکانپذیر ساخ

تواند برای تعداد زیادی از دانش آموزان باز باشد. ، مییادگیری از راه دور بطور قابل توجه

و ی آنالین منابع آموزش های ضبط شده،های خصوصی، ارائهیادگیری آنالین شامل تدریس

باشد. می (MOOC)ین های باز انبوه آنالهای آنالین کوچک و خصوصی یا دورههمچنین دوره

اند، اما در های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب نمودههای باز انبوه آنالین در طی سالدوره

های لعوض بخاطر تجربه بالقوه خودشان در زمینه آموزش و تربیت هنوز محدود هستند. شک

 اند.بحث شده 3یادگیری دیجیتال در فصل دیگر 

سطه از طرف موسسات آموزشی بعد از دوره متو MOOCدر حالی که اولین دوره پرطرفدار 

های موضوعی سنتی دانشگاهی ارائه شدند، اخیرا تعدادی از این رسمی با تمرکز بر حوزه

اند. برخی از این یش یافتهای افزافهها و ایجاد توسعه حرها به منظور ارتقای سطح مهارتدوره

های چند ملیتی با هدف ها توسط یا در همکاری مشترک با شرکتها با محوریت مهارتدوره

آمیز اتمام های موفقیتکمک به تعیین محتوای برنامه درسی یا آمادگی برای پذیرش گواهی

است ممکن  MOOCهای شوند. دورهدر فرآیندهای اسخدامی ارائه می MOOCهای دوره

ندان خود ابزارهای بالقوه اثربخشی را در مدیریت هزینه از دیدگاه سرمایه گذاری در کارم

موزش رسمی فراهم کنند. کاربران آموزش باز تعداد زیادی از کارمندان هستند که آن را با آ

 .(OECD,2016; OECD,forthcoming)کنند و تا حد کمتری کارگران شاغل ترکیب می
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جهت تکامل خود  ،بلند مدت های درسی مرتبط به چشم اندازامهآموزش رسمی و برنهای حرفه

یابی عدم قطعیت و تکامل به بهبود شرایط و کیفیت آموزش نیاز دارند. به عالوه به منظور جهت

های های یادگیری، در زمینهها و فرصتهای کاری با ترویج اطالعات کامل درباره مهارتمحیط

  قق برایپذیر و قابل تحهای یادگیری انعطافهای فردی برای ایجاد فرصتتدوین سیاست

کنند. اینکه میکارمندان و ایجاد ساز و کارهایی برای تضمین کیفیت و اعتبار یادگیری کمک 

یی که اکثرا در ریسک هاآنها باعث ایجاد شرایط تعلق به یادگیری در همگان بخصوص سیاست

کلی آمادگی افراد برای  به طورشوند امری مهم است. های خودشان منفک میداشتن مهارت

های شناختی همبستگی دارد، یک تعیین کننده حیاتی در قوی با مهارت به طوریادگیری که 

های یادگیری های آموزشی و همچنین یادگیری از تجربه و گسترش فرصتمشارکت برنامه

 .(OECD,forthcomingباشد )دیجیتال می

شوند، یابند و متنوع میادگیری گسترش میهای آموزش، تربیت و یهر چه که شرایط و شکل

دهی کردن گواهی یادگیری شامل یادگیری سازمانکلیدی درباره چگونگی طراحی و  سؤالیک 

های اتمام خیلی پائین این است که نرخ MOOCهای یک چالش کلیدی بسیاری از دوره

ین هستند، الگوهای مشارکت و اتمام دوره به نظر کپی الگوهای یادگیری آفالهستند و اینکه 

ها توسط کارگران بسیار آموزش دیده و احتمال بیشتری در خصوص مشارکت و اتمام دوره

 MOOCهای هکه آیا دوررا م مهارت وجود دارد. بنابر این این موضوع ماهر نسبت به کارگران ک

د کنتشدید میدهند یا نه زرگساالن کاهش میها را در یادگیری بنابرابری

(OECD,forthcoming)کنند، گواهی و یا می های آنالین را تکمیل. برای آنهایی که دوره

واع اری از رویکردهای نوآورانه انخود یک چالش است، علیرغم اینکه بسیتشخیص آنها، 

های جایگزین های دیجیتال، مدارک نانو و مایکرو و دیگر شکلها مانند نشانگواهینامه

 . اندل یافتهه با یادگیری دیجیتال تکاماند که همراگواهینامه را پیشنهاد داده
 

Sources: OECD (2016[22]), Massive Open Online Courses (MOOCs): Trends and Future Perspectives, 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/CERI/CD/RD(2016)5&docLa

nguage=En; OECD(forthcoming[13]),OECDSkills Outlook 2019.    
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و افراد و تسهیل در تشخیص مهارتهای کسب شده رسمی  هابنگاهدیجیتال برای ارائه شفافیت به 

با تحصیالت مشابه  1از کارگرانای عه. بسیاری از بازارهای کار با مجموشودو غیر رسمی مطرح می

های نه تنها خواستار مهارت هاشرکت، د. عالوه بر ایننشومی بسیار متفاوت مشخصهای اما مهارت

کنند تا اینکه می آزمایشای را به طور فزاینده هاآنهای بیشتری از کارگران هستند بلکه مهارت

 کنند.های آموزشی اعتماد بتوانند به گواهینامه

های کسب شده توسط کارگران از طریق یادگیری رسمی و اغلب مهارتبه ای، مشابه به طور

شوند بلکه شوند و به آسانی توسط دیگر کارفرمایان شناخته نمینمیاعطا غیر رسمی گواهی 

کامل از چنین یادگیری تضعیف  اخذ منفعتگران را برای های یادگیری و توانایی کاراحتماال مشوق

بنابراین بسیار مهم است که  .(OECD,forthcoming; Quintini,forthcomingنمایند )یم

هایی مله گواهینامهسنتی از جهای آموزشی گواهینامهاعتباربخشی بهتری که مکمل های یزممکان

به جای ها و به سمت ارزیابی قابل اعتماد مهارت، تحصیل مستقل هستندهای که از اتمام سال

 .(OECD,forthcoming)د. نحرکت کن، یادگیریهای مشارکت در فعالیت صرف گواهی

ها نیاز دارند های آموزش و پرورش، دولتنگر در جهت بهبود نظامبه منظور توسعه رویکرد کلی

ها جهت انجام چنین راهبردی در این زمینه داشته باشند. برای کمک به دولتگذاری که سرمایه

یک  ، با توجه به ارزیابی مجدد فعلی،2019در سال  OECDهای ارتکاری، برنامه راهبردی مه

عف چارچوب راهبردی یکپارچه بین دولتی برای کمک به کشورها جهت شناسایی نقاط قوت و ض

هایی را توسعه با الگوبرداری بین المللی توانستند سیاست هاآن، باشدمی های ملی خودمهارت نظام

های برتر خود را در زمینه مشاغل بهتر، رشد اقتصادی و فراگیری اجتماعی دهند که بتوانند مهارت

پرورش  سه مقوله یادگیری مادام العمر، OECDهای متحول نمایند. برنامه راهبردی مهارت

یک دستگاه یادگیری  فاده بهتر از فناوری دیجیتال به عنوانها، و استبرابر و خروجیهای فرصت

نماید. این برنامه راهبردی توجه خود را به سه حوزه مرکزی اقدام سیاستی را شناسایی می

ها ( استفاده از مهارت2های مرتبط در سرتاسر دوره زندگی، ( توسعه مهارت1دهد: اختصاص می

ها ارت( تقویت حکمرانی نظام مه3جامعه و های کار و در همه جنبه مؤثر به طور

(OECD,forthcoming). 

شرکا و  ی و تربیتی، کارفرمایان،عالوه بر این، هماهنگی مشترک در میان موسسات آموزش

های آموزش و تربیت به نیازهای متغیر موسسات اجتماعی برای الزام به پاسخگویی بیشتر برنامه

های یادگیری دارند امری حیاتی یشترین نیاز را به فرصتیی که بهاآنو کمک به تحقق اهداف 

                                                           
1 pool of workers 
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است. این موضوع باید کیفیت باال و محوریت مستقل و مشاوره یادگیری مادام العمر همه کارگران 

 شامل شود. هاآنو بیکاران را در ظرف شغلی یکپارچه 

 

 برای یک چالش آموزشی انبوه آماده باشید

رین فوریت را برای مهارت آموزی یا مهارت مجدد دارند زیرا کارگران کم مهارت معموالً بیشت

کمتری نیاز های شود و مشاغل روزمره به مهارتمی بیشتر به صورت خودکار انجام هاآنشغل 

(. در عوض، 2018)مارکولین و اسکویکسیارینی،  گرچه این همبستگی لزوماً زیاد نیست، دارند

کارگران برخوردار از مهارت سطح باالتر تمایل دارند تا از تغییر فناورانه به نسبت بیشتری نفع 

به مشاغل دیگر، احتمال بیشتری جهت  هاآنهای ببرند، به دلیل قابلیت انتقال آسانتر مهارت

 تکمیل فناوری مربوطه دارند. 

، احتمال کمتری وجود دارد که کارگران کم مهارت آموزش مبتنی بر بنگاه را از با این وجود

اق ممکن (. بخشی از این اتف5.5کارگران دارای سطح مهارت متوسط یا باال دریافت کنند )تصویر 

الزامات  فقدانبخصوص کارگران کم مهارت  برایمشارکت در یادگیری  است به واسطه وجود موانع

 توضیح داده شودهای زمانی و کمبود انگیزه ای برای ورود و همچنین محدودیتهای پایهمهارت

(OECD,2019). ( 40اگر سهم کارگران کم مهارت که تحت آموزش شرکت هستند٪ )سهم به 

 به ویژه با توجه به اینکه آموزش کارگران کم مهارت، یابد افزایش( ٪73) باال مهارت با کارگران

پتانسیل مهمی را در انتشار و استفاده از به نوبه خود و  توجهی بهبود یابدتواند به طور قابل می

را ببینید( )آندروز، نیکولتی و  3)فصل تحقق بخشد وری بهرهو  هاشرکتدیجیتال در های فناوری

 (. 2018تیمیلیوتیس، 
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 2015یا  2012کارگران دریافت کننده آموزش بنگاهی، بنا به سطح مهارت، به عنوان درصدی از کارگران در هر زمینه، 

 

Note: See Chapter notes.9Source: OECD (2019[11]), Measuring the Digital Transformation, https://dx.doi.org/ 

10.1787/9789264311992-en, based on OECD calculations based on (OECD[27]), Survey of Adult Skills (PIAAC), 

www.oecd.org/skills/piaac/publicdataandanalysis (accessed October 2018).12 https://doi.org/ 

10.1787/888933915240.    

برای انتقال به مشاغلی که تحت ، کارگران کم مهارت نیز در مواجهه با احتمال اتوماسیون بیشتر

. با این حال با مشکالت بیشتری نسبت به کارگران ماهر مواجه هستند، اتوماسیون نیستند تأثیر

تر از آموزش ارت کم هزینهبا در نظر گرفتن فرصت هزینه آموزش، آموزش مجدد کارگران کم مه

باشد. از یک طرف، کارگران کم مهارت آسانتر از کارگران ماهر از یک مجدد کارگران ماهر می

های مهارت شناختی بین مشاغل با سطح مهارت کنند، زیرا فاصلهشغل به شغل بعدی حرکت می

ت پائین هستند های مختلف کمتر از مهارت شناختی بین مشاغل با سطح مهارباال در زمینه

حرکت یک کارگر با مهارت از یک شغل با احتمال ، از سوی دیگر(. 2018)بچیچی و همکاران، 

زیاد اتوماسیون به یک شغل با احتمال کمتری از اتوماسیون هزینه بیشتری نسبت به حرکت 

ای زیرا هزینه فرصت کارگران با مهارت باال ترک شغل بر، مشابه یک کارگر با مهارت کم دارد

)مارکولین، اسکویکسیارینی و جامت،  آموزش باالتر از هزینه فرصت برای کارگران کم مهارت است
forthcoming).  

 مکانرسد انتقال به مشاغل با احتمال کم یا متوسط اتوماسیون برای همه کارگران امی به نظر

اما لزومًا قابل قبول نیست زیرا برخی از انتقالها ممکن است منجر به ضررهای مهم ، پذیر است

بعد از یک دوره بازآموزی شش ماهه یا کمتر، تقریبا  د.نو یا کاهش دستمزد شو انسانیسرمایه 

ها توانند به حرفه دیگری که از نظر الزامات مهارت شناختی، مهارتها میکارگران در تمامی حرفه

که هایی اما همه انتقال. ای مبتنی هستند وارد شوندمشابه نسبتاً های دانش که بر وظیفه هو حوز

با تالشهای آموزشی ، پذیر هستند لزوماً مورد قبول کارگران نیستند. در حقیقت مکاندر اصل ا

 زیرا سایر مشاغل، انتقالهای قابل قبول کمی برای مشاغل کم مهارت وجود دارد، حداکثر یک ساله

های انتقال قابل قبول برای مشاغل با مهارت باال با همان تالش. شوندمی با مهارتهای باالتر مشخص

https://dx.doi.org/
https://doi.org/
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به ویژه به دلیل اینکه چندین انتقال احتمالی منجر به کاهش مهم دستمزد ، آموزشی نیز نادر است

کسیارینی )اسکویبیش از حد صالحیت دارند  هاآند که کارگران برای نشومی یا پذیرش مشاغلی

 .(forthcomingو جامت، 

یا ها برای ارتقای مهارت و مشوق ها وتمامی کارگران و افراد در جستجوی شغل باید از فرصت

شان در طول زندگی –یا از طریق آموزش رسمی یا از طریق یادگیری غیر رسمی  –بازآموزی مهارت 

چند جنبه برای واقعی کردن یادگیری مادام العمر خصوصا برای افراد کم مهارت، برخوردار باشند. 

ها های اثربخش برای سرمایه گذاریکلیدی باید در نظر گرفته شوند. این کار شامل طراحی مشوق

آموزشی مادام العمر( و ایجاد ساز  های آموزش شخصی یا حقوقثال حسابدر آموزش )برای م

ی که این حقوق به طورباشد حقوقی آموزش بین کارفرمایان می پذیریمکانا وکارهایی برای مجوز

شوند. عالوه بر این، انگیزه دادن به کارگران به هنگام تغییر مشاغل کارگران گم نمی هتجمیع شد

ها برای افزایش مشارکت در آموزش و تربیت موضوع مهمی است و حذف زمان و دیگر محدودیت

های خاصی تواند کارگران را در مواجهه با چالشهای غیر استاندارد میشکل که انجام این کار به

های یادگیری مادام العمر قرار دهد. البته این موضوع مهم را باید مدنظر جهت دسترسی به فرصت

داشت که اغلب کارگران نسبت به رعایت استانداردها به منظور مشارکت در آموزش تمایل کمتری 

 دارند.

نقشی اساسی در اطمینان از اینکه کارگران در ، آموزش بزرگساالن با عملکرد خوبی هاسیستم

بینند تا در برابر تغییرات شغل مقاوم باشند و می الزم راهای تمام سطوح و سنین مهارت آموزش

یادگیری بزرگساالن همچنان یک پیوند ضعیف . کنندمی بازی، جدید بهره مند شوندهای از فرصت

میانگین مشارکت در یادگیری  OECDدر کشورهای عضو . کار یادگیری مادام العمر است در دستور

است. این سهم حتی برای آن کشورهایی که نیاز بیشتری به ارتقا یا  %40بزرگسال تنها حدود 

بازآموزی مهارت دارند کمتر است: مشارکت یادگیری بزرگسال در آن کشورها با سطوح مهارتی 

در حالی که این کار باید های متوسط و باال است. تر از کشورهای با مهارتدرصد پائین 23پائین 

میانگین تنها دو سوم  به طورشان انجام شود، برای درک نیازهای آموزشی کارمندان هابنگاهبه نفع 

دهند، یی که چنین کاری انجام میهاآنکنند و نیازهای مهارتی آینده خود را ارزیابی می هابنگاه

احتماالً فشار وارد ها این کاستیشود. نمی همیشه سیاست آموزشی شان با این ارزیابی همراستا

 .(OECD,2019)دهد می یادگیری بزرگساالن را افزایشهای شده بر سیستم

یادگیری بزرگساالن را با استفاده از موارد زیر های تواند آمادگی آینده سیستممی اقدام سیاستی

 بهبود بخشد:
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 طریق ارائه اطالعات و  های یادگیری بزرگسال، برای مثال ازفراگیرتر کردن نظام

 راهنمایی بهتر، شرایط یادگیری منعطف و تشخیص آموزش و تربیت قبلی

  نزدیکتر کردن راستای یادگیری بزرگسال با نیازهای مهارتی، برای مثال با تضمین

های اطالعات با کیفیت باال درباره نیازهای مهارتی برای کمک به شکل دهی نظام

 یادگیری 

  آموزش، برای مثال با تنظیم و پایش استانداردهای کیفیت، تضمین بهبود کیفیت

 های ارزیابی و یادگیری به طور مرتبو برنامه نامه آموزشیآموزش منجر به گواهی

 مالی کافی برای یادگیری بزرگسال شامل فراخوانی کارفرمایان و افراد تأمین  تضمین

 هاآنراستای کسب منافع  های آموزش درها برای کمک به هزینهبه عالوه دولت

  در یادگیری بزرگسال  مؤثرهماهنگی افقی و عمودی  پذیریمکانابهبود حکمرانی برای

ها و همچنین همکاری با شرکای اجتماعی و دیگر ذینفعان درون دولت

(OECD,2019)  

 و تشویق  ه مهارتینامهای اعتبار و گواهیها برای یادگیری، تقویت نظامافزایش انگیزه

به توسعه بازارهای آموزشی و تربیتی به منظور پاسخگویی به نیازهای بزرگساالن 

(OECD,forthcoming) 

های مورد نیاز موفقیت در دنیای کار مهارت برای دستیابی به به افرادچالش قدرت بخشیدن 

ارگران در مشاغلی هزینه تجمعی برای بازآموزی همه کباشد. ها میدولت دیجیتال فراتر از قابلیت

)مارکولین،  بسیار زیاد است، هستند رو به رو که در یک کشور مشخص با احتمال زیاد اتوماسیون

با این وجود، نیازی نیست هزینه به یکباره انجام شود،  .(forthcomingاسکویکسیارینی و جامت، 

شوند احتماال می مواجهاز خودکارسازی احتمال که با مشابهت هایی زیرا ضررهای مشاغل در حرفه

د. به ترتیب اهمیت، کشورها هنوز دچار چالش تعیین نحوه تقسیم هزینه بین نباشتدریجی می

ها باید نیست. برای مثال دولت سؤالو کارگران هستند. نهایتا تنها پول مورد ها کارفرمایان، دولت

گذاری هایی جهت سرمایهکردن در آموزش تشویق کنند، مشوقگذاری کارمندان را برای سرمایه

در توسعه مهارتهای قابل انتقال برای بخش خصوصی فراهم کنند، یادگیری مبتنی بر کار در 

آموزشی ایجاد کنند و محیطی خلق کنند که افراد قوه تشخیص بیشتری نسبت به های برنامه

 های یادگیری داشته باشند.فعالیت
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اطمینان حاصل کنید که هیچ محافظت اجتماعی را بهبود ببخشید تا 

 ماند کس عقب نمی

آورند یا کسانی که برای اولین بار یا پس از طلسم می همه کارگرانی که به مشاغل جدید روی

. بنابر این حفاظت کنندنمی بالفاصله شغل جدیدی پیدا، کنند وارد بازار کار شوندمی بیکاری تالش

موفق و مناسب برای همگان شامل کارگران  به جاییجا پذیر کردن یک مکاناجتماعی کافی برای ا

جابجا شده امری حیاتی است. نقطه شروع برای بهبود دیدگاههای اشتغال )مجدد( و امنیت درآمد 

های بازار کار نهفته و خصوصا برای کارگران جابجا شده یک نظام به خوبی طراحی شده و برنامه

 بخشی از راهبردهای فعالسازی ملی پیاده سازیفعال با منابع کافی است که اغلب به عنوان 

  .(OECD,2018شوند)می

های بازار کار فعال باید دسترسی آنی همه کارگران جابجا شده را به خدمات پایه جستجوی برنامه

تر نیاز دارند شغل فراهم نمایند و کارگرانی که به خدمات اشتغال )مجدد( یا آموزش مجدد محوری

های بازار کار فعال در میان کشورها با . صرف هزینه عمومی بر روی برنامهندگیرمورد هدف قرار 

بر روی خدمات برای کارگران جابجا شده به عنوان ای ات مهم چنین صرف هزینهتأثیرتوجه به 

و در برخی از کشورها کامال  باشدمیای متفاوت قابل توجه به طورمثال همکاری اشتغال مجدد 

(. میانگین صرف هزینه بر روی آموزش برای بیکاران و کارگران در معرض 5.6پائین است )تصویر 

است که از نظر  GDPاز  %0.13تنها  OECDریسک بیکاری اجباری در میان کشورهای عضو 

باالیی از  احتمالهای مورد انتظار برای آموزش مجدد کارگران در مشاغلی که با هزینه

 رسد.می خودکارسازی مواجه هستند پائین به نظر

موقت به حمایت منافع بیکاری نیاز داشته باشند. یک برنامه  به طوربعضی کارگران ممکن است 

منافع بیکاری به خوبی طراحی شده برای فراهم کردن امنیت درآمد کافی در این زمینه حیاتی 

های کاری برای فراهم به طور کلی بدون در نظر گرفتن مشوقهای حمایتی درآمد باید است. برنامه

کردن امنیت درآمد و جبران درآمدهای از دست رفته هدفگذاری و طراحی شوند، برای مثال 

گردند شغل جدیدی شرایط مکمل دستمزد موقت برای کارگران جابجا شده که سریعا به کار برمی

تواند در این زمینه کمک کننده باشد یکنند که مبا سطح پرداخت کمتری را قبول می

(OECD,2018). 
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 فعال بازار کار در کشورها تفاوت قابل توجهی دارد های هزینه 5.6

 GDP ،2016های بازار کار فعال، به عنوان درصدی از بر روی سیاست دولتیهزینه 

 

Note: See Chapter notes.11Source: OECD (2019[11]), Measuring the Digital Transformation, https://dx.doi.org/ 

10.1787/9789264311992-en, based on OECD, Labour Market Programmes Database, https://doi.org/10.1787/ 

0305a59d-en (accessed October 2018).12 https://doi.org/10.1787/888933915259. 

و سازگارتر کردن حفاظت اجتماعی نیاز  مؤثرممکن است به موضوع پایدار، ها در مجموع، دولت

ری از کشورها از قبل برای فراهم کردن حفاظت اجتماعی کافی داشته باشند. با این شرط که بسیا

برای کارگران فاقد قراردادهای کاری استاندارد )مانند قراردادهای موقت، خود اشتغالی، کار به 

حفاظت های ز طریق پلتفرم ممکن است بار نظاماکار  ظهورکنند، هنگام تماس( مبارزه می

 .(OECD,2018اجتماعی را افزایش دهد )

و منابع درآمدی ها کنند و/یا شغلمی تعداد رو به افزایشی از افراد تنها در گاهی از مواقع کار

آزاد کاری دارند. های مکرر بین اشتغال وابسته، خود اشتغالی و دورههای جا به جاییمتعددی با 

شوند. همه نمی کنند و تحت قوانین موجود حفاظتمی بسیاری از افراد به طور غیر رسمی کار

امنیت اجتماعی موجود که هنوز تا حد زیادی های مواجه شده با نظامهای به چالش اتاین موضوع

شوند می با فرض قرارداد تمام وقت، مرتب و بی پایان با یک کارفرمای منحصر بفرد پیش بینی

اگرچه ، دارندرا ها کارگران بیشتری خطر سقوط در شکاف، هادر نتیجه این چالشنماید. می اضافه

 پیش بینی مقیاس مسئله پیش رو در این مرحله دشوار است.

اساسی درآمد هستند که عالوه بر های چندین کشور در حال آزمایش اشکال مختلفی از طرح

کنند با این وجود پرداخت بی نمی این مزیت را دارند که کسی را بدون حمایت رها، ساده بودن

قید و شرط به همه در سطوح معنی دار اما واقع بینانه مالی نیاز به افزایش مالیات و همچنین 

برخی ، عالوه بر این. برای کاهش فقر نخواهد بود مؤثراغلب ابزاری  کهکاهش منافع موجود دارد 

https://dx.doi.org/
https://doi.org/10.1787/
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این نشان دهنده  .کنندمی ضرر، ایهمحروم با از دست دادن سودهای موجود با درآمد پهای از گروه

 .(OECD,2017)است. گذاری حمایت اجتماعی بدون هیچ گونه هدفهای ضعف

  

 مربوط به اشکال نوظهور کار را برطرف کنید های نگرانی

ی هاآنشرکسب و کار جدید در میان پیهای دیجیتال و مدلهای فناوریاستفاده تکاملی از 

، "کار جمعی" که پیدایش کار از مجرای پلتفرم ماننداند آنالین شدههای دیگر باعث افزایش پلتفرم

ازارهای بنمایند. کارگران در می را تسهیل "تقاضا مبتنی برکار های و دیگر شکل "کار گیگی"

یکپارچگی بازار کار  توانندمیبرند که می پلتفرمی اغلب از موانع ورود کم و انعطاف پذیری سود

رسد ر میبه نظاشاره را تسهیل کنند ) و ممکن است فراگیری را ترویج نمایند(.  موردهای گروه

شتغالی مستقل حجم زیادی از چنین کاری به عنوان شکلی از کار غیر استاندارد برای مثال با خود ا

حالی که  . درشود یا کارگران به حساب خود و در بعضی موارد به عنوان یک شغل پاره وقت انجام

 ، برآورداخیر رشد سریع داشته اندهای رسد این گروه متضاد از کارگران در طی سالمی به نظر

؛ forthcomingشود که سهم خیلی کوچکی از کل اشتغال را داشته باشند )چولنوس، می

OECD,2016)این جمعیت هنوز یک چالش باقیتر خاصهای ، و سنجش اندازه دقیق و ویژگی 

 .(OECD,2019ماند )می

ندادهای بازار کار در میان کارگران غیر استاندارد به خصوص از نظر پرداخت، امنیت شغلی برو

با احتمال بیشتری  1شخصی حساب باو حفاظت اجتماعی خیلی متنوع است. برای مثال کارگران 

 کنندکار می قابل توجه برای کسب درآمد کمتر از حداقل دستمزد نسبت به کارمندان به طور

(OECD,2018).  چنین کارگرانی نیز احتمال کمتری دارند که توسط توافقات چانه زنی انباشتی

و/یا بعضی مقررات کار پوشش داده شوند، تمایل به دریافت آموزش کمتر و در معرض فشار شغلی 

ف تواند انعطامی، نیز فراتر از اینکه یک تسهیل کننده یا بازار صرف باشندها هستند. بعضی پلتفرم

، هاپذیری و خودمختاری مرتبط با اشتغال واقعی را تضعیف کند به عنوان مثال در تعیین قیمت

تضمین بروندادهای خوب برای همه کارگران  .(OECD,2018)زمان کار یا جزئیات ارائه خدمات. 

ی و و سازگار کردن بیشتر حفاظت اجتماع مؤثرنیاز به ترکیبی از مرور مقررات بازار کار، پایدار، 

 کسب و کار جدید که با تغییر فناورانه تسهیلهای ترویج صدای کارگران دارد. در بعضی موارد مدل

شوند ممکن است باعث تحریک رشد در خود اشتغالی اشتباه شوند که نیاز است مورد توجه می

 قرار گیرد.

                                                           
 ها بهشغل آنکنند،  یکار م کیچند شر ای کیبا  ایخود و  یشود که، با حساب شخص یگفته م یبه کارگران یکارگران با حساب شخص 1

 / شود یم فیتعر یعنوان خوداشتغال
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 پیامدهاییتسهیل شود و  مالیاتمختلف کار از طریق پلتفرم نیز ممکن است توسط های شکل

بزرگترین مقوله تقریبا کار های مالیات OECDدر همه کشورهای عضو داشته باشد.  آنبرای 

 تأثیربرای ای مالیاتی در میان انواع اشتغال توان بالقوههای مالیاتی هستند. بنابر این تفاوت

تی سؤاالوز باعث برموضوع معناداری بر بازارهای کار و همچنین عایدی دارند. از یک طرف، این 

شود که تغییرات در بازارهای کار مبتنی بر مالیات هستند و از طرف دیگر میای درباره گستره

مالیات در کار غیر های درباره وجود و نحوه نیاز به سازگاری با افزایش نظام سؤالباعث بروز 

 شود.می استاندارد

است: سیاستگذاران باید درباره اینکه  اولین برونداد برتر از نظریه مالیات بهینه اصل خنثی سازی

اشتغال خنثی هستند مطمئن شوند. با این وجود، دستیابی های مالیاتی در میان شکلهای سیستم

سیاستی دیگر پیشتر مطرح شوند ممکن است پیچیده باشند. های به این هدف اگر که اولویت

نیاز راه حل مالیاتی مختلفی  مختلفی دارند که ممکن است بههای مختلف کار ویژگیهای شکل

کسب های در ریسک کارآفرینی، حقوق منافع اجتماعی و هزینهها برای مثال تفاوتداشتهباشند. 

اگر اشکال خاصی از کار ، با این حال .(forthcoming)میالنز،  از جمله این موارد هستندو کار 

ک انتخاب سیاستی آگاهانه باشد این موضوع باید ی، پایین کار غیر مزدی شودهای مشمول هزینه

(OECD,2018) .  

خاص )معموال زنان، جوانان، کم مهارت ها، های با در نظر گرفتن اینکه گروهرسد به نظر می

بیش از حد کوچک و مهاجران( ی هابنگاهکارگران دارای ناتوانی جسمی و حرکتی، کارگران در 

تواند به کاهش می کیفیت مشاغل مورد تقاضا افزایش، در اشکال غیراستاندارد کار حضور ندارند

، بازبینی و اعتبارهای به ویژه سیستم. طراحی خود بازارهای خطر تقسیم بازار کار کمک کند

تواند برای مثال با افزایش قابلیت می که، ممکن است اثرات سوئی مانند موانع ورود داشته باشد

از چنین  هابنگاههمچنین اگر  .(OECD,2016) ها رفع شود.شهرت در پلتفرم جا به جایی

کار برای خودداری از مالیات و دیگر اجبارهای مالی استفاده کنند، یک ریسک وجود های شکل

 و اشخاصها آماری از کارفرمایان به دولتهای دارد که چنین کاری منجر به انتقال مسئولیت

 شود. می

هر چند تحول دیجیتال ممکن است شکل کاری غیر استاندارد را بیشتر ترویج دهد، این امر 

ممکن است منجر به کاهش امنیت شغلی برای بسیاری از کارگران شود. بسیاری ممکن است اصال 

با قوانین استاندارد برای بکارگیری و اخراج قابل اعمال برای قراردادهای بی پایان محافظت نشوند. 

لب اوقات، قوانین انعطاف پذیر بیشتری )برای مثال در موارد اشتغال موقت یا خود اشتغالی اغ

وابسته( اعمال نشوند، در حالی که در موارد دیگر کارگران روی هم رفته مشمول قانون حفاظت 
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حتی مشخص ، برای برخی از اشکال نوظهور کارشوند. نمی اشتغال )برای مثال خود اشتغالی(

 اعمال شود. هاآنکارفرما کیست و چه قوانینی باید برای ، وضعیت کارگران چگونه استنیست که 

های ممکن است بخواهند این مسئله را بررسی کنند که آیا سیستمها دولت، در برخی موارد

مالیات و مزایا نیاز به تمدید یا / و سازگار کردن با اشکال جدید کار دارند تا از این طریق همه 

به سیستم مالیات وارد  هاآنن از حداقل حفاظت برخوردار شوند و منابع مختلف درآمد کارگرا

تواند به جلوگیری از از دست دادن حق مزایا می اجتماعیهای حق بیمه جا به جاییقابلیت . شود

همچنین ها دولت. انواع قراردادها و ورود و خارج از کار منجر شود، هنگام کارگرها بین مشاغل

غیر مشارکت را گسترش دهند تا کسی در نتیجه های است در نظر داشته باشند نقش طرح ممکن

های بنابراین باید مقررات بازار کار و سیاست. وضعیت قرارداد خود بدون حمایت اجتماعی نماند

مالیاتی مورد بازنگری قرار گیرد تا از بی طرفی بین اشکال مختلف کار اطمینان حاصل شود و از 

مهم است که ، عالوه بر این. جلوگیری شود، کندمی غیر استاندارد کاری که وابستگی ایجاد اشکال

چرا که در غیر اینصورت کارفرمایان و کارگران قراردادهای غیر ، از آربیتراژ نظارتی جلوگیری شود

 کنند.می استاندارد را فقط برای دور زدن مالیات و مقررات مربوط به قراردادهای عادی انتخاب

ی هاچارچوبشوند بلکه امتحان می مناسبی تقویت به طورنه تنها تضمین اینکه مقررات موجود 

نیاز به روز رسانی و/یا تنظیم دارند یا خیر امری اساسی  هاآنبرای تعیین اینکه آیا  هاآنقانونی 

حقوق، منافع  دتواننمیی که همه کارگران بدون توجه به نوع قرارداد به طور .برای کشورها است

وانین حداقل موضوع شامل قانون حفاظت اشتغال، قکافی دریافت کنند. این های و حفاظت

. باشندمیای تعیین کننده زمان کاری و مقررات سالمتی و ایمنی حرفههای دستمزد، سیاست

با  تری در مواجههمؤثر به طور توانندمیکشورها نیز باید درباره اینکه مقررات موجود چگونه 

کسب و کار جدید تقویت شوند و چه ابزارهای اندازه گیری مکمل قانونی و مقرراتی های مدل

 کمک نمایند مالحظه نمایند.  توانندمی

دیالوگ اجتماعی  توانندمیها کند که دولتمی موضوع به این اشارهترین آخرین اما نه کم اهمیت

با روحیه همکاری  هاآنکارگران و نمایندگان ، کارفرمایاناگر و چانه زنی جمعی را پرورش دهند. 

، آیندههای و فرصتها داشته باشند پیش بینی چالشها و اعتماد متقابل همکاری نزدیک با دولت

مدیریت پیشگیرانه تغییر و شکل گیری دنیای آینده کار با سهولت و مؤثرتر ، هایافتن راه حل

و مذاکره  نمایندگیمیالدی، فرآیند  1980اره شود که از دهه این موضوع باید اش .شودمی حاصل

 %17به  %30با چالش مواجه شده است؛ تعداد اعضای اتحادیه از  OECDجمعی در کشورهای 

اشکال کاهش یافته است.  %33به  %45و سهم کارگران دارای توافقات جمعی از اند کاهش یافته

ای افزاید زیرا افراد به طور فزایندهمی صدای کارگراندهی و تقویت سازمانکار پلتفرمی به چالش 
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اند و یا از فقدان اطالعات زبان و وضعیت حقوقی جدا افتاده، از نظر جغرافیا، کنندمی به تنهایی کار

در بسیاری از کشورها کارگران مستقل )پیمانکاران خود  .(OECD,2018)برند الزم رنج می

، OECDکند )می تشکیل دهند زیرا این امر قانون رقابت را نقضتوانند اتحادیه نمی اشتغال(

توان نمایندگی کارگران را در می مهم است که درک کنیم چگونه، برای پیش روی .([31] 2018

 ارتقا داد.، جهانی که اشکال انعطاف پذیر شغلی رایج است
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 6فصل  

 ترویج شکوفایی اجتماعی
 

 

که به طوری گذارد، می تأثیربر جامعه و فرهنگ  ،های پیچیده و مرتبطتحول دیجیتال به روش

ها با خود و و دولت هابنگاههایی که اشخاص، روشای قابل توجهبه طرز های دیجیتال فناوری

 ات اجتماعی تحول دیجیتال اغلب بهتأثیردهند. دلیل پیچیدگی تغییر می را یکدیگر تعامل دارند

شود که ممکن است در میان کشورها متنوع ات کلی مربوط میتأثیرعواملی مانند عدم شفافیت 

هایی را برای ارتقای دسترسی به اطالعات )اینترنت دیجیتال فرصتهای فناوری نمونه،. برای باشد

کنند، مراقبت بهداشتی )برای مثال پزشکی از راه دور( را بهبود فراهم میرایگان و بهم متصل( 

 ،. از سوی دیگربخشندمی غناهای آنالین باز فراوان( را بخشند و آموزش )برای مثال دورهمی

مجزای همفکر،  نسبتاً های مرتبط با عدم تعادل زندگی کاری، تفکیک افراد به گروههایی چالش

خصوص میان به بروندادهای سالمت ذهنی منفی مانند اعتیاد غربال، افسردگی و قهرمان مجازی 

شوند. برای اینکه تحول میپدیدار ها( دیجیتال )برای مثال در مهارت شکافکودکان و پیدایش 

ال مثبت و های عمومی حمایت از جامعه دیجیت، سیاستبه کار آیددیجیتال برای رشد و سالمتی 

 فراگیر امری اساسی است.

 

 دیجیتال برای افزایش فراگیری شکافتوجه به 

مواردی از جمله در هایی شکافدیجیتال، هنوز های فناوریبا وجود افزایش سریع کلی، به طور

 زنان از ٪83، 2016در سال  OECDدر سراسر وجود دارد.  جنسیت، سن، درآمد و سطح آموزشی

 (٪85با نرخ ) کمی کمتر از مردانکه این میزان  کنندمی استفاده اینترنت از متوسط طور به

 .(OECD,2019)وجود دارد در این خصوص ، اما تفاوت قابل توجهی در بین کشورها باشدمی

ترین عمیق( بود که %18استفاده از اینترنت در باالترین سطح خود در ترکیه ) خصوص شکاف در

اگرچه ( را نیز نشان داد. %66ین کاربران پیر و جوان )بیش از ب از اینترنت شکاف استفاده
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 250بیش از  ،است صورت گرفتهدر بسیاری از کشورها برای پر کردن این شکاف  ییهاپیشرفت

 .(OECD,G20,2018) هستندبه اینترنت متصل دان در سرتاسر جهان میلیون زن کمتر از مر

شود. بیش از دو برابر بیشتر نمایان مینویسی برنامههای مهارتدر بررسی شکاف جنسیتی 

اند که ( نسبت به زنان در سرتاسر اتحادیه اروپا یاد گرفته16-24مردان جوان )در رده سنی 

توانند توسعه مینویسی برنامههای (. تنها افرادی با مهارت6.1کنند )تصویر  نویسیبرنامه

هایی را شکل انحرافقادرند که  رقم بزنندوعی( را دیجیتال )برای مثال هوش مصنهای فناوری

 دهند. 

 

 کنندنویسی برنامهتوانند مردان جوان نسبت به زنان بیشتر می 6.1

کنند، بنا به جنسیت، به عنوان درصدی از همه نویسی برنامهتوانند ای که میساله 16-24سهم افراد 

 2017کاربران اینترنت، 

 
Note: See Chapter notes.1Source: OECD (2019[3]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on Eurostat[4], Digital Economy and Society Statistics 

(database), https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/comprehensive-database (accessed 

September 2018). 12 https://doi.org/10.1787/888933915278. 

 (STEMهای علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات )زنان نیز احتمال کمتری دارد که در رشته

سالگی  15تا سن  شکافاین رسد به نظر میدنبال کنند.  ICTمطالعه کنند یا مشاغلی را در بخش 

دختران در مقایسه با نرخ پنج درصدی پسران در سرتاسر کشورهای عضو  %0.5تنها در میانگین 

OECD که آرزوی متخصصICT که پسران دو برابر است در حالی . این دیده شود ،شدن را دارند

ضور زنان مهندس، دانشمند و معمار شوند. این شکاف بعدا در زندگی با ح که دختران امیدوارند

 ICTعلوم طبیعی، مهندسی یا  هایرشتهاز همه فارغ التحصیالن جانبی در  %30به میزان تقریبی 

قابل باوری، زنان  به طورشاید  .(OECD,2017یابد)می ادامه 2015در سال  OECDدر کشورهای 

و زنان کارآفرین کمتری  STEM (OECD/G20,2018)های کمتری در تخصص
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(OECD/EU,2017) -  و آن زنانی که کسب و کارها را در بخشICT با انحراف  کهکنند می شروع

)برسچی،  ، وجود داشته باشندشوندجنسیتی فرهنگی اجتماعی به هنگام افزایش سرمایه مواجه می

 (.2018الزبی و منون، 

اینترنت است. بر اساس استفاده از کننده دیگری در تعیین جز موضوع جنسیت، سن عامل ه ب

در  16 -24( نسبت به افراد رده سنی 55-74، افراد پیرتر )رده سنی 2016های موجود سال داده

 60بیش از  .(OECD,2019تمایل کمتری به استفاده از اینترنت دارند) OECDهر کشور عضو 

از اینترنت  هاآنگزارش دادند که  OECDدر سرتاسر کشورهای عضو  55-74درصد زنان رده سنی 

. دادندگزارش  نیز درصد مشابهی را مردان همان رده سنیکردند. می استفاده 2017در سال 

از افراد رده  %32میانگین  به طورکه حاکی از آن است های بزرگساالن های مربوط به قابلیتداده

استفاده از ساله هیچ گونه تجربه  16-24از افراد رده سنی  %5در مقایسه با تنها  55-65سنی 

که سن قدر هر  .(OECD,2017اند )شکست خورده ICTاصلی های آزمونندارند یا در رایانه را 

، شود و در نتیجهمی برخطیابد، خدمات عمومی شامل خدمات سالمتی بیشتر جمعیت افزایش می

تر، مسن. برای افراد کندتواند به عنوان یک دغدغه سیاستی ظهور تر میافراد مسن مشارکت کمتر

تواند منبع مهمی از تعلق خاطر و اطالعات استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند اینترنت نیز می

 .(OECD,2019اجتماعی باشد )

دیجیتال با توجه های شکاف. برای مثال، دیگری هم در سایر ابعاد وجود دارد مشابه هایشکاف

مراجعه  2 فصلبه روستایی وجود دارند )های شهری و جمعیتبررسی به جغرافیا خصوصا به هنگام 

یا غیر رسمی نسبت به افراد برخوردار تحصیالت کمتر های موجود، افراد با (. بر اساس دادهکنید

درصد در  60درصد در نروژ تا  4)فقط اینترنت را  استفاده از کمتری ازمیزان از آموزش جانبی 

 سطح ، افراد بابه طور مشابهیادند. گزارش د ،OECD(OECD,2017)عضو  هایدر کشوریونان( 

به استفاده از پایین تر، تمایل بیشتری آموزشی  با سطحرسمی باالتر نسبت به افراد آموزشی 

مراجعه کنید(. این موضوع  3به فصل ای تمایل دارند )و حرفهمولد های اینترنت برای فعالیت

 جلوهها را کم ارزش برای همه گروهها برای بهبود فراگیری تحول دیجیتال ضرورت تقویت مهارت

 .دهدمی

استعداد و سواد های بنیادی در علم، دیجیتال، تضمین مهارت در حال تغییردر عرصه به سرعت 

. کندها برای مشارکت در یک جامعه دیجیتال کمک به توانمند کردن همه گروهتواند ریاضی می

های کنند نیز تمایل دارند که از مهارتاستفاده میافرادی که به روشی متنوع و پیچیده از اینترنت 

های تفریحی برقراری ارتباطات و فعالیتی که از اینترنت برای بهتری نسبت به افرادریاضی ادبی و 

های بنیادی برای لذا این مهارت .(OECD,forthcoming)، برخوردار شوندکنندمی استفاده



 بهبود زندگیها، : شکل دهی سیاستسوی دیجیتال 

145 

 

 ترویج شکوفایی اجتماعی :6فصل                                          

. سطح حداقلی از تسلط در باشندمی ضروریهای شخصی پیچیده در عصر دیجیتال فعالیت

ی هامکاندیجیتال و نفوذ در های فناوریدهی به عنوان مبنایی برای استفاده از خواندن و نمره

 (.مراجعه کنید 5و  3های فصلبه شوند )کاری دیجیتال بنیان در نظر گرفته می

متنوع  ی مختلفای در کشورهاقابل توجه به طورعملکرد خواندن و ریاضیات  ،با این وجود

ای بین کشورها، بلکه برای نه تنها برای عملکرد مقایسه ها(. این تفاوت6.2باشند )تصویر می

های بنیادی از اینترنت شوند که با مهارتیی استفاده میهاآنتقسیمات دیجیتال موجود حتی 

کنند که وی مشاغل و اطالعات استفاده میمانند یادگیری یا جستج یترهای پیچیدهبرای فعالیت

 اند. برای پیشبرد در عصر دیجیتال بهتر استقرار یافته

 

 ای برای زندگی هستندهای پایه، مهارتخواندن سوادو ریاضیات های بنیادی مانند علم، مهارت 6.2

2015ساله،  15آموزان در علم، ریاضیات و خواندن، به عنوان درصدی از دانش بهترین عملکرد

  

 

Note: Top performers in science, mathematics and reading are students aged 15-16 who achieved the highest levels 

of proficiency (i.e. Levels 5 and 6) on the OECD PISA’s assessment. Source: OECD (2019[3]), Measuring the Digital 

Transformation, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD, PISA 2015 (database), 

https://www.oecd.org/pisa/data/ (accessed December 2018). 12 https://doi.org/10.1787/888933915297. 

افزایشی توسط  به طورهای اجتماعی و احساسی( مکمل )مانند مهارت هایدیگر مهارت

 گذاریارزشتر توسط جوامع عمومی به طور همچنین(، مراجعه کنید 5فصل به کارفرمایان )

های آموزشی مبتنی مانند ایفای نقش، دورهراهبردهایی توانند از طریق ها میشوند. این مهارتمی

های فوق برنامه فعالیتو  موردی، رویکردهای حل مسئله اجتماعیبر همکاری، بازی، مطالعات 

)لدون،  ، توسعه داده شوندبر احساسات و روابط دانشجویان تمرکز دارندکه مانند ورزش و هنر 

آموزان دارای توانند به درگیری مجدد دانش(. این راهبردها نیز می2016فراسر و بوسکوئت، 

  انگیزه هستند.بی  رسهدر مد عملکرد ضعیف کمک کنند که
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جبران  های کلیهای آموزشی و مهارتسیاست ها شاید تا حدودی بادر توزیع مهارتها شکاف

 هابنگاهها و کنند. دولتها در طول چرخه زندگی حمایت میشوند که از توسعه یادگیری و مهارت

ز طریق نظام مالیاتی(، با های پیشنهادی )برای مثال اتوانند یادگیری بزرگساالن را با مشوقمی

های کسب شده بعد تسهیل دسترسی به آموزش رسمی برای بزرگساالن و بهبود تشخیص مهارت

این موضوع نیز در اولین  .(OECD, 2017( )مراجعه کنید 5فصل به دهند )ارتقا از آموزش اولیه 

 قرار گرفته استمورد تاکید درباره اقدام سیاستی در زمینه رشد فراگیر  OECDرکن چارچوب 

 (.6.1)کادر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراگیری رشد در عصر دیجیتال 6.1

و خارج از آن در  OECDفرصت درون و میان کشورهای عضو  وهای درآمد، ثروت نابرابری

وری رشد، به معنای رشد . این تغییرات با کاهش بهره (OECD,2017)حال افزایش می باشد

 OECDها، بری. با توجه به این نابرا(OECD,2018)باشد و توسعه اقتصادی گسترده مرتبط می

ها به منظور قرار دادن رفاه در دل به منظور پاسخ به افزایش جهانی نابرابری و کمک به دولت

 د. نمو 2012سیاستگذاری هایشان، اقدام به راه اندازی کارگروه رشد فراگیر در سال 

م سیاستی رشد فراگیر نام چارچوب اقدا توان از تدویناز میان ابزار مرکزی این کارگروه می

ها برای تضمین توزیع برابرتر منافع از رشد اقتصادی که قصد دارد به دولت (OECD,2018)برد 

 در راستای سه محور اصلی کمک نماید. 

اند، بر ترویج یادگیری مادام العمر هایی که نادیده گرفته شدهگذاری بر افراد و مکانسرمایه

ها، افزایش جابجایی اجتماعی، بهبود سالمتی و ارتقای دسترسی به مسکن رتو اکتساب مها

 نماید.جمعی تاکید می گذاری در رفاهای و سرمایهقابل تحقق، ترویج همپایگی منطقه
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دیجیتال  هایشکافای از توانند به مورد توجه قرار دادن دامنههای اجتماعی نیز میسیاست

کمک کنند. برای مثال، در حالی که کارگران بسیار ماهر اغلب )از نظر بین المللی( سیار هستند 

های بر سیاستتوجه ، باید (OECD,2008)داشته باشندباالتری از دستمزدها را بازدهی توانند و می

کارگران کم مهارت  جغرافیایی را برای جا به جاییتواند می د کهنباش داشته اجتماعی مانند مسکن

توانند به تضمین این های سود نیز میهای باز توزیع مانند مالیات و سیاست. سیاستنمایدتسهیل 

ای به اشتراک گسترده به طور است و اینکه منافع تحول دیجیتالنمانده موضوع که هیچ کس عقب 

مک به افرادی که از تحول از نوع کهایی انتقالاند کمک نمایند. بجز حمایت مالی، گذاشته شده

برند نیز امری مهم است. الگوهای باز توزیع نیز ممکن است در کمتری نفع می نسبتاًدیجیتال 

( که با 2018سایه تغییرات ماهیت کار نیاز به بازنگری داشته باشند )کاوسا، ویندیکس و اکگون، 

 (.مراجعه کنید 5فصل به یابند )چالشهای کارگران در عصر دیجیتال تالقی می

 

وری، نوآوری حمایت از پویایی و فراگیری بازارهای کسب و کار که نیاز به بهبود انتشار فنا

ه کم و همچنین تاب آوری بازارهای کار و مشاغل خوب برای همگان دارند کو کارآفرینی 

 شوند.ارزشگذاری می

های کارآمد و پاسخگو که خود را وقف حکمرانی خوب و راهبردهای دولت ساختن دولت

های اقتصادی و دیجیتال مردم محور و همچنین رویکرد دولت یکپارچه برای طراحی سیاست

 اند. توسعه نموده

ها را از طریق لنزهای بازیگران اقتصادی و ارچوب اقدام سیاستی رشد فراگیر سیاستچ

دهد که به عنوان یک دیدگاه مکمل برای چارچوب برنامه اجتماعی مورد توجه قرار می

رویکرد زمینه سیاستی را به خود  OECDسیاستی یکپارچه دیجیتالی شدن کشورهای 

 گیرد.می

Source: OECD (2018[15]), Opportunities for All: A Framework for Policy Action on 

Inclusive Growth, https://dx.doi.org/10.1787/9789264301665-en. 
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 تجمعیهای استفاده از ابزارهای دیجیتال برای مواجهه با چالش

. بخصوص اینکه دهندمی یدیجیتال وعده حفاظت و مدیریت زیست محیطی بهترهای فناوری

تر توانند با ترویج مدیریت الکتریسته به صورت مستمرتر و هوشمندانهدیجیتال میهای فناوری

مستقیم بر  به طور "هوشمند"های به اصطالح سنجهتفاده گسترده از برای مثال از طریق اس

ات درازمدت احتمالی بر تولید تأثیرسیستم های انرژی دیجیتالی با . بگذارند تأثیرمصرف انرژی 

 پایدار، می توانند انرژی را به شخص مناسب و به نحوه مناسب برسانند.

( نیز وعده افزایش مراجعه کنید 4فصل به های انرژی بنیان )افزایش دیجیتالی شدن بخش

 ،دهد. برای مثالهای اقتصادی و اجتماعی میکارآمدی و پایداری انرژی را در بسیاری از فعالیت

از انتشار  %23 از تقاضای نهایی انرژی جهانی و میزان %28بخش حمل و نقل در حال حاضر میزان 

. بزرگترین سهم دهدمی را به خود اختصاصجهانی گاز دی اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت 

ای مانند وسایل نقلیه باربری جادهمتعلق به ( %36این حجم از تقاضای انرژی حمل و نقل )

های دیجیتال و اما اعمال راه حل .(OECD/IEA,2017; ITF,2017باشد )های بزرگ میکامیون

نیاز به انجام چنین سفرهایی را با توان توانند داده محور برای عملیات و پشتیبانی حمل بار می

درصد کاهش دهند  25درصد تا  20ای از در استفاده از انرژی بار جاده بالقوه کاهش

(OECD/IEA,2017;ITF,2017).  

فصل به سازد )پذیر میمکانا برون مرزهادر از سوی دیگر، تحول دیجیتال خریدهای بیشتری را 

یع جهانی آثار زیست محیطی را تغییر دهد )دبیکر و فالیگ، تواند توز( که میمراجعه کنید 8

سازی شده مانند مسئولیت گسترده تولید و اصول بازیافتی پیادهها (، و از نظر ملی رژیم2017

تقاضا برای به طور مشابهی، (. 2017)بورکی، دهد قرار  تأثیرنیز ممکن است تحت را کننده 

، بعضی ICTای انرژی و منابع مرتبط با تولید و استفاده از دیجیتال ممکن است تقاضاههای فناوری

. زباله گیردمی نادیده را توانند به ارمغان بیاورندمی هاآناز دستاوردهای زیست محیطی را که 

های همراه و تعداد رو به رشدی از حسگرها و دیگر شامل تلفن (e-wasteالکترونیک جهانی )

اند افزایش یافته 2014دامنه متنوعی از محصوالت متصل از سال های فنی ادغام شده در مؤلفه

شوند تر میدیجیتال کوتاههای فناوریهای جایگزین برای شود و چرخهمی ICTجهش  باعثکه 

باشد می(. با این وجود تولید زباله الکترونیک در میان کشورها متفاوت 2017)بالده و همکاران، 

 به طور هاآندهند که می های موجود کشورهای اروپایی نشانداده ،یترغیب به طور( و 6.3)تصویر 

استفاده  مورد را بازیافت نموده یا 2016از میزان زباله الکترونیک تولید شده در سال  %40تقریبی 

 .قرار دهندمجدد 
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 باشدمیمتفاوت در میان کشورها ی تولید و بازیافت زباله الکترونیک 6.3

دالر آمریکا  100000، کیلوگرم به ازای سرانه و هر یاستفاده مجدد از زباله الکترونیک تولید و بازیافت یا
 GDP ،2016از 

دیجیتال توان های فناوریهای تجمعی مربوط به بخش سالمتی است که یکی دیگر از چالش

توانند مراقبت را بهبود بالقوه زیادی در آن دارند. برای مثال، ارائه کنندگان مراقبت سالمتی می

آالت جراحی جدید، گسترش مراقبت سالمتی، استفاده از ماشینسوابق دهند و با دیجیتالی کردن 

ای کاهش بالقوه به طورا ها رهزینه ،سیار سالمتیهای فناوریسازی و مشاوره از راه دور و پیاده

خاص خود برای مراقبت طوالنی مدت از افراد مسن  دیجیتال به تعهدهای فناوریدهند. همچنین 

با آن مواجه  OECDنگرانی که با پیر شدن جوامع در سرتاسر کشورهای عضو ؛ پایبند هستند

 .(OECD,2017)هستیم 

های فناوریبرند، افزایش مراقبت شخصی را پیش می هاآنو تحلیل ها کالن دادهدر حالی که 

و کارکرد  توموردیجیتال همراه با بهبود دانش درباره شرایط سالمتی، به پیشرفت بیماری و سطوح 

نمایند. کانادا، دانمارک، فنالند، نیوزلند، سنگاپور، سوئد، بریتانیا )انگلیس و شناختی کمک می

های سالمتی و برداشت در اتصال داده OECDکشورهای عضو ترین سوئد( و آمریکا از پیشرفته

با این وجود، خدمات سالمتی داده محور نیز باعث بروز  .(OECD,2017باشند )منافع می

های جدید مرتبط با حفاظت و حریم خصوصی، امنیت، کنترل و مالکیت، شفافیت و چالش

توانند از طریق می هاآنیاری از شوند که بسهای شخصی میپاسخگویی و کیفیت و ایمنی داده

دیجیتال دارای های فناوریهای سالمتی مورد توجه قرار گیرند. منافع حکمرانی خوب داده

 (.2017اند )اودرکیرک، تا به امروز با مشکل مواجه بوده ناقصهای حکمرانی داده سیستم

برای اطالعات  . این امر نیزهای تحول دیجیتال افزایش وجود اطالعات برای کاربران استاز نشانه

های اخیر، از این اطالعات در سال آنالین وکار کسب هایباشد؛ با ظهور مدلسالمتی مطرح می

کنند. ارسال توصیه سالمتی استفاده می مکانها و دردها و ابرای آموزش بیماران، توضیح بیماری
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عات سالمتی آنالین هستند به دنبال اطال OECDاز کاربران اینترنت در کشورهای عضو  45%

(OECD,2019) باشدمیدر استرالیا متغیر  %20در هلند تا زیر  %71از  این رقم که . 

اتی با عدم قطعیت باال بر سالمتی روحی و تأثیرتوانند دیجیتال نیز میهای فناوریاستفاده از 

سال کاری  18. آنالین بودن برای بسیاری از افراد زیر باشداحساسی مردم مانند کودکان داشته 

بیش از  2015در سال OECDساله در کشورهای عضو  15یک نوجوان برای نمونه، عادی است. 

دهد می اختصاصآنالین های فعالیتدو ساعت از وقت خود را در هر روز هفته بعد از مدرسه به 

(OECD,2017). ًاله در کشورهای عضو س 15درصد از افراد  62 تقریباOECD کنند آنالین چت می

در حالی  .(OECD,2017کنند )روزانه یا تقریبا روزانه در یک شبکه اجتماعی مشارکت می %73و 

ات سالمتی کار سختی است تأثیردیجیتال و های فناوریشفاف بین استفاده از تصور ارتباطی که 

(OECD,2018) ورد نظرسنجی قرار گرفته در کشورهای ساله م 15، بیش از نیمی از جوانان

OECD  اگر هیچ ارتباط اینترنتی ممکن نباشد، "موافقت شدید خود را با جمله  2015در سال

بازتاب  این امر ممکن است به سادگی .(OECD,2018گزارش دادند ) "من واقعا احساس بدی دارم

خصوصا در به  امروزی یاجتماع دیجیتال در زندگیهای فناوریدهنده این موضوع باشد که 

های دیگر مانند ها و یافتهد، اما این یافتهننماینقش محوری ایفا می "بومیان دیجیتال"اصطالح 

مستلزم و  (OECD,2018)شده است ها در میان والدین و سیاستگذاران باعث افزایش نگرانی آن

 .استپایش آینده 

 تقویت تعلق مدنی از طریق راهبردهای دولت دیجیتال

ای گسترده به طور هاآنکنند، ها اقدام به آزمایش ابزارهای دیجیتال میهنگامی که ابتدا دولت

ها، پرداخت از مجموعه دیجیتال مالیات ("e-government"بر دیجیتالی کردن خدمات عمومی )

ها و غیره عمومی، مجوزها و گواهینامهمنافع های ها برای برنامهها تا افزونهها و حق الزحمهجریمه

ها راهبردهای دولت دیجیتال را برای اخیرا دولتمنظور، (. به همین 2014کنند )وارف، تمرکز می

 .(OECD,2017اند )افزایش تعلق مدنی طراحی کرده

نیاز به دوری از فرضیات باال به  ،تغییر از دولت الکترونیک به سوی راهبردهای دولت دیجیتال

کارها و ایجاد شرایط گشودگی بیشتر و تعلق عمومی به ودان و کسبدرباره نیازهای شهرونپایین 

ها و خدمات عمومی آوردن افراد به درون طرح به منظور توسعه، ارسال و پایش سیاست

ی هاچارچوبنماید. این کار همچنین با استقرار )رویکردهای شهروند محور( را کم ارزش برآورد می

رساندن ی و حکمرانی برای همکاری بیشتر با ذینفعان داخلی و خارجی با بهبود در سازمان

دهد تا تصمیمات درباره خدمات می باشد که به کاربران اجازهها و خدمات بهتر درگیر میسیاست

 را با توجه به نیازهای خود پیش ببرند.
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ا، شهروندان و دیگر ذینفعان ههای متعدد مانند توانمندسازی دولتابزارهای دیجیتال به روش

گذارند. سهم افراد انتشار دهنده می تأثیرتر بر میزان تعلق مدنی برای تعامل به روشی بازتر و شفاف

در سال  OECDعقاید درباره موضوعات مدنی یا سیاسی به صورت آنالین در کشورهای عضو 

شهروندان  کی از این است کهاین خود حا، که (OECD,2019)باشد میمتغیر  %24تا  %4از  2017

 . باشندممکن است پذیرای این شکل از تعلق مدنی 

که برای ایجاد تعلق مدنی در ذینفعان شروع ICT به استفاده ازOECD  اکثریت کشورهای عضو

های عمومی برای هماهنگی مشاوره ICTاز  OECDکشور عضو  30و بیش از اند ، روی آوردهاندشده

توانند از ابزارهای دیجیتال قانونگذاران می .(OECD,2018کنند )در بستر اینترنت استفاده می

ی مصرف کننده، دانشگاهها و جوامع فنی و کسب و کار برای رصد هاسازمانبرای تسهیل امور 

آوری اطالعات بیشتر توسط با جمعهای فناورانه استفاده کنند. روندها و آگاه ماندن از توسعه

ی خصوصی، ممکن است نیاز به همکاری در میان ذینفعان برای کسب اهداف سیاست هاسازمان

 عمومی افزایش یابد.

تر و کاربر های مردمیها زمینه توسعه سیاستدیجیتال توسط دولتهای فناوریاستفاده از 

توانند کاربران را برای دسترسی به جیتال مینماید. راهبردهای دولت دیپذیر میمکانمحور را ا

های جدید از طریق تعامل ارتقایافته با خدمات عمومی دیجیتال بر اساس شرایط خود و به روش

های دولت قدرتمند سازند. وقتی که ارائه خدمات در میان مدیریت عمومی درون و میان حلقه

را اتخاذ  "فقط یک دفعه"ها اصل ت، بسیاری از دولناقص استهای مختلف عمومی نمایندگی

باید  هاآنهستند تا اطمینان یابند که  هاشرکتاند که به دنبال کاهش بار افراد، موسسات و کرده

تنها یکبار استانداردهای اطالعاتی مشخص را به مقامات عمومی ارائه دهند )کمیسیون اروپا، 

ند دسترسی به اطالعات و همکاری را به توانهای یکبار توقف دیجیتال نیز می(. فروشگاه2017

توانند از طریق ها میتر که دولتعنوان مثال برای جویندگان شغل آسان کنند. اطالعات مفصل

سازی بیشتر خدمات شخصی مکاناتوانند آوری کنند نیز میتعامل با شهروندان آنالین جمع

 .کندمی فراهمعمومی را های بهتر سیاستگذاری عمومی و هدف

دیجیتال با ایجاد تعادل بین های فناوریات اجتماعی تأثیرارزیابی 

 ها و مخاطراتفرصت

تحول دیجیتال نیز با معرفی موضوعات جدید اجتماعی یا ارتقای موضوعات موجود اجتماعی 

. هر چه تحول نباشدواضح  هاآنات تأثیرگذارد که ممکن است ات کلی یا انباشتی بر جای میتأثیر
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های تجاری، وکار، اتحادیهها، جامعه کسبدولتاز جمله رود، مسئولیت ذینفعان تال پیش میدیجی

 . شودمی بیشتر هاآنجامعه فنی و جامعه مدنی برای همکاری و مدیریت کردن این مسائل با تکامل 

های تحول دیجیتال ظهور یا ارتقا وجود دارند که به عنوان پیشرفت مختلفی مسائل اجتماعی

توانند در دیجیتال به این معناست که این افراد میهای فناوریفراگیری  ،اند. برای مثالافتهی

برای  ییهابه خانوادهتواند این میکه سهیم شوند دورکاری مانند  یترتوافقات کاری منعطف

شوند. با این وجود، که به خوبی با روز کاری منظم منطبق نمی کندهایی کمک مدیریت برنامه

های دور کاری برای کارگران بسیار ماهر وجود دهد که بسیاری از فرصتتحقیق حاضر پیشنهاد می

درصد مردم اتریش، جمهوری چک، آلمان،  80(، و بیش از 2017)بیالری، گیونتال و استال، دارد 

دهند که یتوانی، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسپانیا و ترکیه گزارش مییونان، مجارستان، ایتالیا، ل

 .(OECD,2019)اند دورکاری نکردههرگز  هاآن

در حین حال این حقیقت وجود دارد که کارگرانی که ممکن است به کار از خانه در طول همه 

مثال، یک مطالعه توانند به سطوح باالیی از استرس دچار شوند. برای شوند میمشغول ساعات 

ها و انتظار برای دهد که زمان سپری شده در ایمیلمینشان درباره بزرگساالن شاغل در آمریکا 

از تعادل زندگی ناشی رضایت شغلی  ،بعد از ساعات کاری هاآنکارگران به منظور رصد ایمیل 

اخیر مطالعه های (. عالوه بر این، یافته2016)بلکین، بکر و کونروی،  دهدمی کاهشرا هاآنکاری 

(OECD,2019) سر کار و سهم در های رایانهبین استفاده مکرر از  یارتباط مثبت و معنادار

 .(OECD,2019وجود دارد ) کنند،می را تجربه کار در خانهناشی از نگرانی که کارگران اروپایی 

استفاده رایانه مکرر از به طور کارگرانی که احتمال بیشتری وجود دارد  %7.8به میزان کلی، به طور 

، کننداستفاده نمیرایانه نسبت به کارگرانی که زیاد از  را ها درباره کار در خانهکنند نگرانیمی

 (.6.4)تصویر  تجربه کنند
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 روندمی پیش به موازات همو استرس کاری ها رایانه 6.4

 2015در سر کار، ها رایانهافراد نگران درباره اضافه کاری، درصد افراد استفاده کننده از 

 
Note: See Chapter notes.3Source: OECD (2019[3]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD calculations based on Eurofound 

(2015[33]), “European Working Conditions Survey 2015”, https://www.eurofound.europa.eu/surveys/ 

(accessed November 2018). 12 https://doi.org/10.1787/888933915335. 

مسائل کنند نیز باعث بروز استفاده و خلق می هاآنهایی که دیجیتال و دادههای فناوری

برای تولید ای توان بالقوه (AIشود. هوش مصنوعی )بر جامعه می هاآن تأثیرای درباره پیچیده

برخی ممکن است  ،برای مثال .(OECD,2016دارد ) هامنافع اجتماعی عظیم در بسیاری از عرصه

شان را آسانتر آلکسا، دستیار گوگل و سیری زندگیمانند  یدریابند که لوازم خانگی هوشمند

قول خود شامل آسان کردن تنهایی افراد هوش مصنوعی به های کاربردی کنند و دیگر برنامهمی

های هوش مصنوعی برای یاد گرفتن، تحلیل کردن و مسن متعهد هستند. اما توانایی الگوریتم

تولید نمودن خروجی که ممکن است حتی برای خلق کنندگان آن مبهم باشد باعث بروز 

در نتیجه، هوش مصنوعی به اولویت دستور  .(OECD,2018)شود می ییدهای سیاستی جدچالش

کار سیاستی ارتقا یافته است که با مسائلی پیرامون اصول اخالقی، انصاف، شفافیت، پاسخگویی، 

( 6.2)کادر دارند های مهمی ویژگیبه نحوی که هر کدام ایمنی و حریم خصوصی سر و کار دارد 

(OECD,forthcoming). 
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 هوش مصنوعی در جامعه 6.2

به ، کنندیم ییاز داده ها شناسا یمیالگوها را در حجم عظ یهوش مصنوع یها ستمیس

 یه وربهر دی، تولدهندیها را کاهش مینیبشیپ نهیو هز بهبود بخشیدهدقت را  یادیطور بن

هنوز در راستای  .نمایندیم کیتحر یاز مشکالت فور یاریرفع بس یرا برا یکنند و نوآورمی

های جدیدی در ری ماشینی( نگرانیمنافع عظیم هوش مصنوعی )مانند برخی از انواع یادگی

جعبه "تواند به وابط انتزاعی ریاضی مید. ابتدا ریابنهای قدیمی تر بروز میمقایسه با فناوری

سیستم هوش مصنوعی را  که برای درک هر شخص حتی شخصی که بدل شوند "هاییسیاه

ی هوش مصنوعهای دومین مورد اینکه برخی از سیستم .باشدخیلی پیچیده راحی کرده، ط

های پیش را به روش شانتوانند رفتاریابند و حتی میشوند و تکامل میدر گذر زمان تکرار می

کن بینی خاص تنها ممومین مورد اینکه یک خروجی یا پیشتغییر دهند. سای بینی نشده

های خاصی مواجه یستم هوش مصنوعی با شرایط و دادهکه یک س دظهور کناست زمانی 

تکامل و  . نهایتا محصوالت و خدمات مستقل در حالنیستقابل تکرار  هم و لزوما شودمی

 شوند.ش مسائل امنیتی جدیدی میافزایش باعث پیدای

وط هایی مربهوش مصنوعی به انصاف و به داده های سیاستیتمرکز اصلی مباحث بر چرخه

ش مصنوعی های هومعی به آنها متکی هستند. الگوریتهای هوش مصنوشوند که سیستممی

سیتی و های آموزشی مورد استفاده )مانند انحرافات نژادی و جنانحرافات نهفته در داده

ادفی هوش تمرکز بسیاری بر تاثیرات تص ،کنند. امروزهمچنین کلیشه ها( را باز تولید میه

مال ت که احتهای یادگیری ماشین اسحراف بالقوه در عملکرد الگوریتمنمصنوعی مانند ا

 .(OECD,forthcoming) نمایدبازگشت را برآورد می

مکن ودروهای بدون راننده مایمنی و پاسخگویی نیز جزو مسائل سیاستی اصلی هستند. خ

حیطی را زیست مو تاثیرات کنند، کیفیت زندگی را بهبود تر را ایمن خوبی رانندگیاست به 

نیت، حریم درباره مشاغل، ایمنی، مسئولیت، ام مسائلیآنها نیز باعث بروز  اما ،کاهش دهند

اینکه کدام  ،د )برای مثالنشوهای اخالقی ممکن میو همچنین گزینه خصوصی و شفافیت

 ;OECD,forthcoming)( "شودذخیره می"یر قابل اجتناب غ شخص در رویداد تصادف مرگبار

OECD,2018)وش مصنوعی های هتوازنی بین طراحی سیستم اغلب ،تری. به طور گسترده

 های طراحی وجود دارد که شفاف و پاسخگو هستند.برای صحت سنجی و سیستم
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سازی اجتماعی ممکن است های دیجیتال مانند شبکهدیجیتال و بخصوص برنامههای فناوری

سازی اجتماعی معموال تمایز بین فضای عمومی و خصوصی منجر شود. شبکهکم رنگ شدن به 

تا  دهدمی را مکاناین انماید، در حالی که به افراد نیز پذیر میمکانتعامالت شخصی بین افراد را ا

 %60، فقط بیش از OECDکشورهای عضو تمامی یکباره با افراد بسیاری ارتباط برقرار نماید. در 

استفاده کردند. استفاده از  2018های اجتماعی در سال افراد از اینترنت برای دسترسی به شبکه

از های هوش مصنوعی که به مقادیر انبوهی مچنین تنش واضحی بین درستی سیستمه

ر حین حال، وجود دارد. د هاشده نیاز دارند و حفاظت از داده سرپرستیهای نماینده و داده

ند: نمایها را تضعیف میهای شخصی و دیگر دادههای الگوریتمی تمایز بین دادههمبستگی

ها را های شخصی و همبستگیتوانند حساسیت و دادههای هوش مصنوعی اغلب میسیستم

از حفاظت ی هاچالش (IOT)ها در اینترنت اشیا وسعهوکسی استنباط کنند. تاز متغیرهای پر

در اماکن  IOTهای راگیری دستگاهنماید. بخصوص، فحریم خصوصی را بیشتر تشدید می

های ر( ممکن است تاثیر چشمگیری بر آزادیهای کاعمومی )مانند شهرهای هوشمند، محل

گیرند، ممکن است که آن رار میند یا تحت تاثیر قشواشته باشد. هر چه افراد آگاه میفردی د

نظارت  به شکل قابل درکی ازد که این موضوع پایش شو شانهایها شناسایی شوند و فعالیت

 های حریم خصوصی نیز با افزایش استفاده از. دغدغه(OECD,forthcoming)د نشومی منجر

های خانههای پوشیدنی، از یک ماهیت باالی شخصی )دستگاه IOTدستگاههای متصل 

ناشناخته برای های شخصی آوری دادهآید که جمع( پیش می"خود تعیین شده"ند و هوشم

 نماید.افراد را تسهیل می

د به تضمین نتوانافق شده سطح باال در میان تعداد زیادی از کشورها میاصول راهنمای تو

 OECDکند. ند که هوش مصنوعی به شکوفایی اجتماعی کمک میاین موضوع کمک نمای

ال را در جوالی س (AIGO)گروه کارشناسی بین المللی چند جانبه ذینغعان هوش مصنوعی 

امعه برای راهنمایی یک رویکرد انسان محور به هوش مصنوعی در ج یدر زمینه اصول 2018

وده است ایجاد نموده است که شرایط ایجاد اعتماد و سازگاری با هوش مصنوعی را فراهم نم

(OECD,2018)هوش مصنوعی و کم کردن وزن دادن منافع  –بی به تعادل درستی . دستیا

برای توسعه و اشتراک  OECDهای کلی دل وظیفه گروه کارشناسی و تالش در – خطرات

  .قرار داردگذاری اصول هوش مصنوعی در جامعه 
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های هایشان بین سالزمانی افزایش یافت که داده OECDشبکه اجتماعی در هر کشور عضو 

افراد  %90(. تقریبا 6.5)تصویر بود درصد موجود  20با میانگین افزایش بیش از  2018تا  2011

های شبکه از وب سایت OECDمیانگین در کشورهای عضو  به طورساله  24تا  16رده سنی بین 

 افراد بزرگتر استفاده کردند.  %32در مقایسه با فقط  2018اجتماعی در سال 

، تحول دیجیتال باعث باشدآنالین بیشتر  مؤلفهری از تعامالت آفالین یک که تعداد بیشتقدر هر 

ای کنند. شواهد رقابتیبا یکدیگر ارتباط برقرار می از طریق آن شود که افرادهایی میتغییر روش

شوند های اجتماعی آفالین جایگزین، تکمیل یا جابجا میدرباره اینکه آیا تعامالت آنالین با تماس

از یک طرف، افزایش استفاده از تعامالت اجتماعی آنالین  .(OECD,2019وجود دارد ) ،یا نه

برقراری ارتباط با یکدیگر و کاهش هزینه ماندگاری در تماس به کاربران کمک نماید، به تواند می

تواند نماید. این کار میلذا روابط موجود یا ایجاد روابط جدید را بدون توجه به فاصله تقویت می

 شناسایی، تعلق و احساس تنهایی داشته باشد. بر ات بالقوه مثبتی تأثیر
 شبکه سازی اجتماعی رایج است 6.5

بنا به سن، درصدی از کاربران اینترنت در  کنند،میشبکه سازی اجتماعی استفاده های افرادی که از اینترنت برای دسترسی به وب سایت
 2018هر گروه سنی، 

 
Note: See Chapter notes.4Source: OECD (2019[3]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD[1], ICT Access and Usage by 

Households and Individuals (database), http://oe.cd/hhind (accessed December 2018). 12 

https://doi.org/10.1787/888933915354. 

بالقوه منفی به طور از طرف دیگر، تحول دیجیتال نیز انتشار آسانتر و سریعتر تعامالت اجتماعی 

پذیر  مکانخاص را اهای شامل آزار و اذیت جنسی، سخنان تنفر آمیز و تبعیض در مقابل گروه

یی که در زندگی واقعی تعهد هاآندر مقایسه با  های تعامالت آنالیننماید. بسیاری از شکلمی

 اند، اما موانع مشارکت نیز ممکن است کمتر شود.هبیشتر تفکیک شداند پذیرفته

 رو به روها پذیری را دارند ممکن است با بیشترین ریسکیی که بیشترین آسیبهاآنکودکان و 

دیده را به عنوان نتیجه تعامالت منفی آنالین تجربه کنند. شوند و بیشترین بروندادهای آسیب
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های اجتماعی یا دریافت محتوا، تعامل با شبکه مختلفی از جملهکودکان از اینترنت برای اهداف 

د، کنند )هوفت گرافلنهای مشارکتی مانند وبالگ گردی یا بازی استفاده میدرگیری با فعالیت

گزارش دادند که مورد آزار و اذیت  OECDساله در کشورهای عضو  15از افراد  %9(. حدود 2018

توانند باالتر باشد اغلب مایل (، اگرچه سهم افراد قربانی که می6.6اند )تصویر جنسی قرار گرفته

جوان ، دختران بودموجود  یشانهاکشوری که داده 28کشور از  24در به خود گزارشی نیستند. 

، اما تعداد داشتندمسن نسبت به پسران تمایل بیشتری جهت گزارش مورد آزار و اذیت جنسی 

نیز نسبت به پسران دوست داشتند که گفتگوی روزانه یا تقریبا روزانه آنالین  هاآنبیشتری از 

 .(OECD,2017داشته باشند )

 و اذیت اینترنتی را گزارش دادندداشتن تجربه آزار  OECDبسیاری از کودکان در کشورهای عضو  6.6

ساله در  15کودکان در معرض آزار و اذیت اینترنتی از طریق پیامک ها، بنا به جنسیت، درصدی از همه کودکان 
 2013هر گروه، 

 

Note: See Chapter notes.5Source: OECD (2019[3]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on WHO (2016), Growing up unequal: gender 

and socioeconomic differences in young people’s health and well-being, Health Behaviour in School-

aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey, Copenhagen. 12 

https://doi.org/10.1787/888933915373. 

نمایند و پذیر میمکانارتباطات را در میان جوامع پراکنده جغرافیایی ا ،دیجیتالهای فناوری

نمایند و با فرآیند و مصرف اخبار خلق میگذاری برای افراد جهت اشتراکهای جدید را فرصت

ی به سازمانهای جدید شکل پذیریمکانابا شناسایی  هاآننمایند. همچنین می سیاسی تعامل

در حین  .(OECD,2019بخشند )افراد برای مشارکت در مباحث اجتماعی یا سیاسی قدرت می

 استفاده گران شبکه اجتماعیاد از اطالعات آنالین از طریق میانجیحال، با مصرف هر چه بیشتر افر

 سطحی بدلهای خاص به یک موضوع ، گسترش سریع و تقویت الگوریتمی بالقوه دیدگاهکنندمی

 .شودمی

اطالعات غلط یک دغدغه مرتبط است که اخیرا توجه زیادی را به خود جلب نموده است. این 

ه بشود. اطالعات غلط دیجیتال تسهیل میهای فناوریتر با انتشار هر چه سریعتر و گسترده امر
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به دلیل ضرر عمومی عامدانه یا به منظور کسب سود به صورت شود که می تعریفاطالعاتی صورت

(. در 2018)کمیسیون اروپا،  شودمی دادهنادرست یا گمراه کننده طراحی و ارائه شده و ترویج 

هایی باعث بروز دغدغه هاآنغیر قانونی نیستند، برخی از  که اطالعات غلط جدید و لزوماً حالی

؛ 2018گذارند )کمیسیون اروپا، منفی می تأثیرتری بر افراد و جامعه گستردهبه طور شوند که می

؛ آژانس شرایط اضطراری مردمی 2018؛ وزارت امور خارجه دانمارک، 2018اتاق بازرگانی بریتانیا، 

های گیری گزارشباشد، یک شاخص اندازهگیری دقیق سخت می(. در حالی که اندازه2018سوئد، 

باشد )تصویر می "کامال ساختگیهای وایتر"خود ساخته از گستره اطالعات غلط در معرض بودن 

در معرض اطالعات  OECD(، لذا بر اساس گزارش منتشر شده افراد بسیاری در کشورهای عضو 6.7

 %50کشورها از نزدیک تمامی ای در قابل توجه به طورباشند. با این وجود، این سهم غلط می

 و روندها شفاف نیستند.باشد متغیر می در آلمان و دانمارک %10پاسخ دهندگان در ترکیه تا زیر 

 

 .باشدمیمتغیر  OECDگزارش در معرض اطالعات غلط قرار گرفتن کشورهای عضو  6.7

 2018کامال ساختگی در هفته گذشته مواجه شدند، های روایتگزارش از سهم افرادی که با 

 
Source: OECD (2019[3]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on Newman, N. et al. (2018 [46]), Reuters 

Institute Digital News Report 2018, http://media.digitalnewsreport.org/wp- 

ontent/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf?x89475. 12 

https://doi.org/10.1787/888933915392. 

توانند گمراه کننده های خود گزارش شده میاین نکته الزم به ذکر است که عالوه بر اینکه اندازه

را به جای درجه روایت انبوه اطالعات ارائه شده در این  باشند، و این اندازه خاص درک افراد از

نماید، کلی اطالعات غلط را کسب نمی تأثیر نماید. این مقیاس نیز لزوماً واقعی صحیح کسب می

اند قرار گرفته هاآن تأثیررا خوانده یا تحت ها روایتبه طوری که تعداد افرادی که واقعا این 

کند. اگرچه محدوده اطالعات غلط هنوز مشخص نیست، این موضوع در دستور گیری نمیاندازه

http://media.digitalnewsreport.org/wp-
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های ترین سایتکار سیاستی بسیاری از کشورها اهمیت بیشتری یافته است. برخی از محبوب

(، در 2018اند )فیس بوک، سازی کردههایی را در مقابل اطالعات غلط پیادهشبکه اجتماعی اندازه

ها تغییراتی را برای ارتباطات و پخش قوانین برای نبرد با اطالعات غلط در حالی که برخی دولت

(. با توجه به 2018) ه استاشاره شد به آن در یونسکو همانطور که (،2019گیرند )فانک، نظر می

محیط  ها دراطالعات غلط در عصر دیجیتال و حفظ فرصتبه وسیله های تحمیل شده چالش

ها را ها و دولتهای گسترده و جامعه یکپارچه نیاز خواهد بود که افراد، بنگاهبه تالش ،اطالعاتی

 در بر گیرد.
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  7فصل 

 تقویت اعتماد
 

ها نیاز دارند که از و دولت هابنگاهکامل از تحول دیجیتال، افراد،  برداریبهرهبرای پذیرش و 

های اجتماعی و اقتصادی خود مطمئن شوند تا درگیری با محیط دیجیتال برای اجرای فعالیت

باعث بروز تواند می برایشان به ارمغان آورد. چنین ضررهاییرا منافع بیشتری نسبت به ضررها 

ی بین مرزی هاجریانو  هادیجیتال، دادههای فناوریشوند که بر متعددی عدم قطعیت منابع 

های بگذارند. بسیاری از این ضررها به اتفاقات بالقوه امنیتی دیجیتال )برای مثال نقض تأثیر

شوند. ها( مربوط میها یا شبکهها، سیستمسازی یا اعتبارسنجی دادهدسترسی پذیری، یکپارچه

های قضائی ناشی از محیط های قدرت یا چالشهای اطالعات، عدم تعادلدیگر ضررها به عدم تقارن

نقض قوانین و مقررات مانند حریم خصوصی، بر شوند. این ضررها ممکن است یجیتال مربوط مید

. داللت کنندها ها و چالشحفاظت از مشتری یا ایمنی محصول، تمایل به کاهش این عدم تعادل

 تا حد ممکن موضوعی حیاتی است.یی هابرای تضمین اعتماد، سبک کردن چنین عدم قطعیت

 مدیریت ریسک برای تضمین اعتماد اتخاذ رویکرد 

های کسب و کار یا دزدی هویت فردی یا پیامدهای رویدادهای نامطلوب مانند دزدی دارایی

توانند بر شخصیت، منابع مالی، آزادی، استقالل، سالمتی، های شخصی میاستفاده نادرست از داده

به درگیری کامل همه بازیگران  هاآن پذیری یا اثربخشی و نهایتا محدوده تمایلرفاه، ایمنی، رقابت

بر کارکرد جامعه ما مانند  تأثیرتوانند با همچنین می هاآنبگذارد.  تأثیردر محیط دیجیتال 

مالی و حمل و نقل توسط اقدامات امنیتی  امور زیرساخت حیاتی و خدمات اساسی مانند انرژی،

 دیجیتال تخریب شوند.

باشد. بخاطر های دیجیتال میها در مدیریت کردن ریسکتترین روش مواجهه با عدم قطعیمؤثر

از ریسک باید پذیرفته شود. ای کلی حذف شوند، لذا درجه به طورتواند نمی هااینکه عدم قطعیت
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به سطح قابل قبولی شده حاصل  ک دیجیتال در سایه اهداف و منافعریسباید به عبارت دیگر، 

به یادگیری نیاز  هاآنها و مدیریت کردن . این کار جهت ارزیابی کردن ریسککاهش داده شود

شود که آیا ریسک پذیرفته شود، گیری درباره این موضوع میدارد که در نهایت شامل تصمیم

های شود که در مورد آخری با درگیر نشدن در فعالیتاز آن اجتناب کاهش یا انتقال یابد یا حتی 

 شود.یدیجیتال همراه م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتماد چیست؟ 7.1

اعتماد به موسسات سیاسی، دولت، آمار،  –های زندگی تواند در بسیاری از جنبهاعتماد می

فصل به ود )نقش قانون )اعتماد نهادی( یا اعتماد به دیگر افراد )اعتماد بین شخصی( دیده ش

 OECDدارد، (. در حالی که هیچ تعریف توافق شده جهانی درباره اعتماد وجود نمراجعه کنید 6

ه شخص یا نهاد دیگری بطور یک اعتقاد شخصی ک"ای اعتماد را به عنوان بطور گسترده

گیری اندازه تعریف کرده است، و به "مرتبط با انتظارات یا رفتار مثبت آنها عمل خواهد نمود

زمایشی و از طریق کار آ (OECD,2017)هنما برای ادارات آمار ملی بهتر آن از طریق اصول را

 (.2018کمک نموده است )مورتین و همکاران، 

افزاید. این تحول دیجیتال بعد جدیدی به مفهوم اعتماد برای افراد، جوامع و اقتصاد می

دهد )مایر، ر میها مورد توجه قراها و به هم وابستگیفصل اعتماد را از دیدگاه عدم قطعیت

کنند. اعتماد در های دیجیتال این عوامل را کپسوله می( زیرا محیط1995داویس و چورمن، 

ها، بستگی ها و چالشفرصت و یا چیزی که مطرح است از جمله های دیجیتال به محیطمحیط

  دارد.

فشای و ا از نقطه نظر افراد، اعتماد در عصر دیجیتال به تمایل در ریسک کردن زمان، پول

، و ارتباط پیدا می کندهای تجاری و اجتماعی شود که با فعالیتط میهای شخصی مربوداده

های آنها دزدیده شوند یا برای پایش رفتار آنها استفاده اگر یک خرید اشتباه شود یا داده

پذیر و شکننده شوند، در مقابل آنها با ایجاد تبعیض یا اختالل در حریم خصوصی، آسیب

ه دست آمده د. از نقطه نظر سازمانی، اعتماد نیز درباره پذیرش سطح خاصی از ریسک بشومی

باشد از امنیت، حریم خصوصی، حفاظت مصرف کننده یا دیگر تصادفات احتمالی دیجیتال می

ل رشد برای تحقق کامای اعتماد شرط کلیدی بنابراین،. استکه برای تحول دیجیتال مفید 

   اعی در عصر دیجیتال است.بالقوه و پیشرفت اجتم
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ی بزرگ و هابنگاهوکارهای کوچک تا از کسب هاسازمانمدیریت ریسک دیجیتال برای افراد و 

های ها را برای مدیریت کردن ریسک. همه بازیگران برخی مسئولیتکاربرد داردی عمومی هابنگاه

کنند و ها، توانایی عملکرد و محیط خود تقسیم میهای خودشان بر اساس نقشدیجیتال فعالیت

های صحیح برای انجام چنین کاری مجهز شوند. از آنجایی که نیاز دارند به مهارت هاآنهمچنین 

ین بخشی و چند ذینفعانه است، مدیریت ریسک دیجیتال ریسک یک موضوع بین مرزی، ب

های اعتماد را نماید که سیاستبرای جوامع سیاستی مختلف ارائه میمشترکی چارچوب ارجاعی 

که بر مبنای عناصر بنیادین چرخه مدیریت دهد می به سبکی یکپارچه و کلی مورد توجه قرار

 :است شوند. این عناصر شامل موارد ذیلریسک بنا می

 ایجاد اهداف و محیط فعالیت و تعیین سطح قابل قبولی از ریسک در سایه منافع مورد انتظار 

 ارزیابی ریسک با شناسایی عوامل ریسک و ارزشیابی شباهت و شدت رخداد ریسک

، کاهش آن به سطح قابل قبولی از هاآنبرخورد با ریسک در مجموع از طریق پذیرش برخی از 

 ی دیگریهااز ریسکاجتناب ی مناسب، تقسیم یا انتقال برخی و/یا گیرطریق اندازه

پایش و مرور بر مبنای فعلی چرخه مدیریت ریسک برای سازگار کردن آن با محیط در حال 

 تغییر دائمی

شوند برای افزایش اعتماد حیاتی هایی که باعث ایجاد مدیریت ریسک دیجیتال میسیاست

شان توانمند را برای حداکثر کردن اهداف اقتصادی و اجتماعی هاسازمانباشند و افراد و می

نماید. اقدامات مدیریت ریسک بر اساس اینکه آیا هدف امنیت دیجیتال، حریم خصوصی، می

ها نیاز دارند در روابط ، اما سیاستاستحفاظت مصرف کننده یا ایمنی محصول است یا نه متفاوت 

اب شوند. هر ابزار سنجش باید مناسب مدیریت کردن های مختلف ریسک حسدرونی بین مقوله

برای بازیگران مرتبط متناسب باشد.  جریانریسک دیجیتال باشد و با ریسک و اهداف در 

نامناسب  یهایی که شاید برای یک نفر مناسب باشد ممکن است برای بنگاه خصوصی بزرگاندازه

 کنند. ای را دنبال ، حتی اگر هر دو بازیگر هدف مشابهباشد

خاصی به طور ی کوچک و متوسط هاشرکتها و ی بخش خصوصی، استارتاپهابنگاهدر میان 

از نظر اقتصادی، بلکه از دیدگاه  هاآنکه نه تنها بخاطر نقش حیاتی  استسیاستگذاران  مورد توجه

باشد. انه ریسک دیجیتال میمؤثرظرفیت محدود برای تشدید تصادفات عمده و مدیریت 



 

164 

 

 : تقویت اعتماد7فصل 

های مرحله اولیه نقش حیاتی در رشد اقتصادی ی کوچک و متوسط و خصوصا استارتاپهاشرکت

های متمایز نیز با چالش هاآنکنند. با این وجود، دارند که به رقابت، نوآوری و خلق شغل کمک می

که به کاهش  یامنیت دیجیتال شوند. برای مثال، یک رخدادجیتال مواجه میدر مدیریت ریسک دی

شود، ممکن است برای صرف کننده، آسیب به شخصیت یا کاهش درآمد منجر میاعتماد م

تر باشد، زیرا احتمال بیشتری ی بزرگتر آسیب زنندههابنگاهی کوچک و متوسط نسبت به هاشرکت

باعث کاهش موقت درآمد خواهد شد را که اجرای آن ی کوچک و متوسط هاشرکتوجود دارد که 

 کاری سخت بدانند. ،یا نه

ی کوچک و متوسط نیز فاقد آگاهی، منابع و تخصص برای ارزیابی و مدیریت هاشرکتمعموال 

اثربخش ریسک هستند. از جنبه مثبت، آگاهی از ریسک دیجیتال و اقدامات مدیریت ریسک 

ی بزرگتر مزیت رقابتی هاسازمانهای مشارکت با پابرجا ممکن است در زمان جستجوی فرصت

ها ی کوچک و متوسط جهت تحقق این فرصتهاشرکتن بیاورد. برای کمک به به ارمغا هاآنبرای 

های مدیریت نشده ناشی از در خطر قرار دادن شرکت کوچک و متوسط و/یا و خودداری از ریسک

 اساسی است. امری  ،شریک )های( کسب و کار خود، افزایش آگاهی و ترویج اقدامات خوب

 فراگیر و عملیاتی حریم خصوصی قوی،ی هاچارچوبتوسعه 

های کند، حریم خصوصی و بخصوص حفاظت از دادههر چه که تحول دیجیتال پیشرفت می

اند های شخصی آمدهیابد. دادهتر همیشگی بر اعتماد ظهور میحیاتی تأثیرشخصی به عنوان یک 

 هافناوریه از های روزمره ما بازی کنند و با استفادتری را در اقتصاد، جوامع و زندگیتا نقش مهم

حال، فراوانی عین . در کنندمی خلقهای جدید منافع اجتماعی و اقتصادی بزرگی را و داده

را نسبت به حریم خصوصی افراد ها آوری، پردازش و تبادل شده ریسکهای شخصی جمعداده

 ارتقا داده است. 

آوری شخصی بیشتری را جمعهای ها داده، ارائه دهندگان خدمات اینترنت و دولتهابنگاههر چه 

یابند. با وجود تغییر زیادی در میان کشورها، های حریم خصوصی افزایش میو ذخیره کنند، ریسک

تجربه یک نوسان حریم خصوصی را در سه  OECDافراد در کشورهای  %3میانگین حدود  به طور

یلی نوسان در حریم افراد در ش %7.5(. برای مثال حدود 7.1ماه گذشته گزارش دادند )تصویر 

های بود. نشت داده %1خصوصی را گزارش دادند، در حالی که سهم جمهوری چک کمتر از 

افزایشی به به طور دیجیتال های فناوریمنبع اصلی نوسانات حریم خصوصی هستند، و ، شخصی

ها استفاده های دادهمجموعه "کاوش"های شخصی با ارتباط دادن و منظور استنتاج داده

 .(OECD,2017شوند)می
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ها شوند، این روشاستفاده میای های غیر منتظرهافزایشی به روشبه طور های شخصی داده

به شوند یا آوری اطالعات حساس در زمان شفاف میهایی هستند که با اجازه جمعشامل روش

فاده و ارزش تدهند. با رشد اسهای ناشناس را به افراد خاص ارتباط میپیش فرض داده طور

ی تلویح به طورها این ریسک .(OECD,2017تر شده است )های شخصی رایجها، نشت دادهداده

هستند که به دنبال ترویج  وریها و اصول محکه نه تنها افراد مرتبط، بلکه ارزشحاکی از آن است 

باشند ن میهای شخصی شامل استقالل فردی، برابری و آزادی بیاحریم خصوصی و حفاظت از داده

های مربوط ریسکبنابراین، بر جامعه به عنوان یک کل داشته باشد. بیشتری  تأثیرکه ممکن است 

بهتری به صورت  مؤثرفاظتی بیر حنیاز دارند برای ارائه تدا های شخصی و حریم خصوصیبه داده

  مدیریت شوند.
 باشدمتغیر میقابل توجهی در میان کشورها به طور نوسانات حریم خصوصی  7.1

 2015ت، افرادی که نوسانات حریم خصوصی را تجربه کردند، به عنوان درصدی از کاربران اینترن

 
Note: See Chapter notes.1Source: OECD (2019[5]), Measuring the Digital Transformation, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD[6], ICT Access and Usage 

by Households and Individuals (database), http://oe.cd/hhind (accessed September 2018). 12 

https://doi.org/10.1787/888933915411. 

حریم خصوصی نه تنها به عنوان یک ارزش بنیادین شناخته شده است که به حفاظت ارزش 

باشد که و مرزها می هاسازمانهای شخصی در میان دادهآزاد  جریاندهد، بلکه شرطی برای می

افراد  .(OECD,2016شود )باعث ایجاد نوآوری داده محور، رشد اقتصادی و شکوفایی اجتماعی می

های های شخصی بیشتری نسبت به قبل در شبکهمیزان داده در خانه و مشاغل امروزی معموالً

های یا گوشی 1از طریق ردیابی جستجوی وبای انهناآگاهبه طور اجتماعی و هر جای دیگر، بلکه 

بیش از نیمی از میزان حریم خصوصی در میان  ،. در نتیجهگذارندمی به اشتراکهوشمند 

 .(OECD,forthcomingسازند )توانمند قصد دارند افراد را با افزایش آگاهی  OECDکشورهای 

                                                           
1 web-browsing tracking 



 

166 

 

 : تقویت اعتماد7فصل 

 هاآن، های خود هستندی برای مدیریت دادهدر حالی که افراد به دنبال تضمین و کنترل بیشتر

شوند، چگونه آوری و ذخیره میجمع هاآنهای شخصی درباره خواهند بدانند که چه دادهمی

ها را حذف یا تصحیح کنند یا هر کاربرد ثانویه را توانند دادهمی هاآنشوند و اینکه آیا استفاده می

  کنترل کنند.

توانند اعتماد هایشان به چه کسانی میبا داده هاآنخواهند بدانند که به عبارت دیگر، افراد می

های شخصی و از مجموعه داده کنند. ابزارهای سنجش برای افزایش شفافیت اهداف و استفاده

اد ای به اعتمدر عصر دیجیتال به طور ویژه هایشارتقای دسترسی و کنترل کاربر نسبت به داده

طراحی "توانند به افزایش اعتماد از طریق فرآیندهای های فناورانه میمرتبط هستند. پیشرفت

در جایی کمک کنند که مفاهیم حریم خصوصی در فاز طراحی اولیه یک محصول  "حریم خصوصی

شوند. این امر ممکن است رویکردهای حریم اندیشی شناخته میچارهنوعی یا خدمت به عنوان 

کاهش به ، یا از ابتدا کندپذیر مکانا هافناوریافظتی را به منظور ادغام یا کدگذاری در خصوصی مح

تواند با گسترش هر چه بیشتر رمز نگاری می ،. برای مثالنمایدهای شخصی کمک مجموعه داده

 .(OECD,2017ی موبایل و اینترنت اشیا نقش مهمی در حریم خصوصی ایفا نماید )هادستگاه

های حریم خصوصی ممکن است عدم تمرکزگرایی مجدد وب باشد، به دغدغهپاسخ دیگر 

های شخصی را در میان خود کاربران های فناورانه که توزیع ذخیره دادهی از نوآوریامجموعه

 نماید. پذیر میمکانا هاشرکتاینترنت به جای تمرکز آن در تعداد کوچکی از 

های برای کمک به حفاظت از حریم خصوصی و دادهتواند نقش مثبتی در حالی که فناوری می

های ملی که در باالترین سطوح دولت شخصی ایفا نماید، نیازی داخلی برای راهبردهای داده

ای یکپارچه برای ایجاد تعادل مناسب بین منافع شوند وجود دارد که دیدگاه جامعهحمایت می

راهبردهایی جهت دستیابی شفاف به منافع نماید. چنین متعدد افراد و منافع جمعی برقرار می

نمایند ها را در حالی ارائه مییابند و تقسیم دادهاجتماعی و اقتصادی از استفاده مجدد ارتقا می

های شخصی و حقوق ی را درزمینه حفاظت از حریم خصوصی و دادهسازمانهای فردی و که نگرانی

ی ملی و همچنین هاچارچوبنیز عملیات پذیری  هاآندهند. مالکیت فکری مورد توجه قرار می

 کنند.ها را تسهیل میآزاد داده جریان

 

 ها ی حفاظت از دادههاچارچوبسوی حریم خصوصی عملیاتی و ه ب

 هاآنبرند، اکثر ی حریم خصوصی متفاوتی را به کار میهاچارچوبدر حالی که کشورها 

کنند ای استفاده میمرتب از رویکردهای مشابه طوربه کنند و ای را دنبال میهای مشابهخروجی
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شوند. نیاز خوب نشان داده می گذاریقانونکه با توافق بر اصول راهنمای سطح باال و اقدامات یا 

ها و پذیری در میان حفاظت دادهکارهایی که باعث ایجاد شرایط عملیاتبه توسعه سازو

 ;OECD,2016اند)خوبی شناخته شدهشوند نیز به ی حریم خصوصی میهاچارچوب

OECD,2013). پذیری باید ویژگی راهبردهای حریم خصوصی ملی در حالی که شرایط عملیات

سازی باید راهبردهای حریم خصوصی ملی را پیاده هم هنوز OECDباشند، اکثر کشورهای عضو 

 اسایی کنند. پذیری شنبرای تضمین عملیاترا دیگری ، و سازوکارهای (OECD,2017کنند )

 ی حریم خصوصیهاچارچوبای همگرایی و هماهنگی منطقه

اتحادیه اروپا که  108ای شامل مصوبه بروز رسانی شده شماره کنندههماهنگ تأثیرابزارها با 

و هنوز برای غیر اعضا باز است مثالی دیگر در  گرفته استکشور عضو قرار 47 تأیید اخیرا مورد 

باشد که قوانین حفاظت از می (GDPRهای عمومی اتحادیه اروپا )زمینه قانون حفاظت از داده

غیر متعهدانه مقررات نماید. های همه کشورها را در منطقه اقتصادی اروپا هماهنگ میداده

های مرتبط با حریم داده جریانصی نیز توانند با ترغیب به همگرایی قوانین حریم خصومی

سیستم داوطلبانه  (APECاقیانوسیه )–همکاری اقتصادی آسیا سازمانخصوصی را تسهیل نمایند. 

را پیاده سازی نموده است که از طریق (CBPR) از قوانین حریم خصوصی بین مرزی اما اجباری

حریم خصوصی در سرتاسر  کشورهای عضو برای برداشتن استاندارد جامع یمشارکت اقتصاد

 APEC CBPR: برای مثال سیستم استمتفاوت  به این موضوع کنند. رویکردهامنطقه کار می

 GDPRکند، در حالی که استانداردهای حریم خصوصی مبنایی را بدون تغییر قوانین داخلی بنا می

 نماید.نگ میمستقیم هماهبه طور اتحادیه اروپا قوانین را از طریق مقررات قابل کاربرد 

 های حریم خصوصیاندازه "کفایت"یا  "برابری"تشخیص 

توانند گواهی دهند که کشورهای ها و حریم خصوصی میمقامات ملی مسئول حفاظت از داده

های داخلی حریم خصوصی کافی تحت نظر رژیمتأمین  دیگر اصولی دارند که برای حفاظت قابل

های شخصی از اتحادیه ی دادههاجریاناتحادیه اروپا  GDPR 45یا برابر هستند. برای مثال الیحه 

 پذیرمکاناروپا به کشورهای گروه ثالث به عنوان مثال اسرائیل و نیوزلند را با فرض کافی بودن ا

ها آور شرکت برای چند ملیتیگیری شامل قراردادهای مدل، قوانین الزام. انواع دیگر اندازهکندمی

های اجباری های بین مرزی در راستای حفاظتداده جریان پذیریمکانارای ب تأیید و سازوکارهای 

الیه حریم  یابند. نمونه دیگر از سازوکارهایهایشان انتقال میباشد که دادهبرای افرادی می

ها بین دو منطقه اقتصادی برای انتقال داده هاشرکتاتحادیه اروپا به مشارکت -خصوصی آمریکا
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ای از اصول در راستای موضوع انطباق با مجموعه ،با برقراری یک تعهد اجباریکه شود می مربوط

 نماید. پذیر میمکانهای اتحادیه اروپا را االزامات حفاظت از داده

 همکاری بین مرزی بین مقامات مستلزم حریم خصوصی

در اصول توافق شده سطح باالی دو طرفه به عنوان مثال در پیشنهادات همکاری بین مرزی 

برای اطمینان مقامات تواند می (OECD,2007) 2011الزام قوانین حفاظت از حریم خصوصی سال 

الزام کننده حریم خصوصی در راستای تدابیر امنیتی به اطالعات شخصی افراد بدون توجه به 

ها مانند شبکه جهانی الزام حریم خصوصی که کمک نمایند. مشارکت هاآنموقعیت جایگیری 

های گیری برخی از کارگروهنمایند که منجر به شکلپذیر میمکانتقسیم اطالعات و همکاری را ا

شده که برای افزایش همکاری  مشترک یا همکاری جانبی بین مقامات اجرا کننده حریم خصوصی

اثربخشی سازوکارهای عملیاتی نیز بر اهمیت همکاری و الزام  بین مرزی مفید است. اطمینان از

مشارکت  APEC CBPRنماید. برای مثال، برای اینکه یک اقتصاد در سازوکار بین مرزی تاکید می

تواند می های دیگر همکاریبرای الزام همکاری پایبند باشد. شکل APECنماید باید به چارچوب 

 (.2019)کاسالینی و لوپز گونزالز، باشد ق نامه تقسیم اطالعات شامل تفاهم نامه همکاری و تواف

 ایتوافقات تجارت منطقه

ای با ها در توافقات تجارت جانبی یا منطقهداده جریانکشورها نیز توجه خود را به موضوعات 

معطوف های بین مرزی داده جریانپذیر کردن مکانشرایط مرتبط با حریم خصوصی معموال برای ا

که تاکنون توسط قانونگذاران –( 19.8کانادا )الیحه -مکزیک-توافق آمریکا ،نمایند. برای مثالمی

نماید که برای حفاظت از اطالعات قانونی اشاره میحفظ چارچوبی به اتخاذ یا  –تصویب نشده است 

ثنائات شود، در حالی که هیچ حزبی نباید انتقال اطالعات بین مرزی درباره استشخصی ارائه می

( )کاسالینی و 19.11محدود را برای قانونی کردن اهداف سیاست عمومی محدود نماید )الیحه 

 (.2019لوپز گونزالز، 

های همدیگر را های حفاظت دادهو نهادهای کشورها که سیستم هاشرکتابزارهای سنجش 

 دهندتشخیص نمی

GDPR  آور قوانین الزام"سازی ی چند ملیتی جهت پیادههابنگاهشامل سازوکارهایی برای

نماید، حتی پذیر میمکانرا ا هاآنها بین شود که انتقال دادهبرای همه اعضای خود می "شرکتی

که سازوکار یا توافق خاصی را تدارک باشد های نهادی در کشورهایی مستقر اگر زیر مجموعه

باشد ه کارکرد قوانین حریم خصوصی در کشورهایی میاند. این یک مثال کاربردی درباره نحوندیده

برخی مقامات اجرایی  ،مشابهبه طور دهند. های یکدیگر را تشخیص نمیکه قوانین حفاظت از داده
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در هر قرارداد یا تواند می اند کههای قراردادی استانداردی را توسعه دادهحریم خصوصی گزاره

که حفاظت داده یا تنظیمات شود هادها در کشورهایی تصویب ها بین نتوافق از طریق انتقال داده

ها معتقدند که این گزاره هابنگاهدهند. با این وجود، برخی حریم خصوصی یکدیگر را تشخیص نمی

های مدیریتی باالیی منجر شوند توانند به هزینهشوند و میالزامات طاقت فرسایی را متحمل می

 (.2019)کاسالینی و لوپز گونزالز، 

 مدیریت ریسک امنیتی دیجیتال به جای تالش برای حذف آن

تخریب  کم کردنآوری و امنیت بهتر به یک موضوع مهم در رابطه با تحول دیجیتال نیاز به تاب

شود. اتفاقات می های اقتصادی و اجتماعی توسط اتفاقات امنیت دیجیتال مربوطاحتمالی فعالیت

امنیت دیجیتال از مزیت ماهیت جهانی اینترنت برای گسترش سریع میان مرزهای قضایی، 

 Dynو  Wannacry ،NotePetyaطوری که در حمالت  ، همانکندمی ی و بخشی استفادهسازمان

ی هاشرکتهای همه کسب و کارهای فعالیتتواند میاتفاقات امنیت دیجیتال  نشان داده شد،

. کندو آسیب مالی و حیثیتی ایجاد کند ها و افراد را تخریب متوسط و بزرگ، دولت –کوچک 

باعث کاهش تولید موقت در چند شرکت جهانی )مانند مرک( شد که باید NotePetya ،برای مثال

سفارشات تأمین  های خود را از منابع مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا به منظوردوز واکسن

میلیون  240باعث کاهش میزان فروش سه ماهه شرکت تا  . این موضوعود قرض بگیردمشتریان خ

 (.2017؛ هوفورد و لوفتوس، 2017دالر شد )مرک، 

طوری که در یک اتفاق امنیت دیجیتالی  ، همانشودباعث آسیب فیزیکی تواند میاتفاقات نیز 

 225خارج شدن خدمات برقی در اکراین شد که بر تقریبا دسترس نشان داده شد این کار باعث از 

چنین  .(;2018NCCIC,2016گذاشت )پاپسکو و سکریرو،  تأثیر 2015هزار نفر مشتری در سال 

های حیاتی عملکرد که بر زیرساخترخ دهد  تربا مقیاس بزرگی هاآنبحرتواند در اتفاقاتی می

گذارد. عالوه می تأثیرنیز قل و خدمات اساسی دولت اقتصاد و جامعه مانند مالی، انرژی، حمل و ن

ات منفی زیرکانه اما تأثیرتواند میبر چنین سناریوهای فاجعه باری، اتفاقات امنیت دیجیتال نیز 

طوالنی مدت به همراه داشته باشند که با کاهش اعتماد در محیط دیجیتال، محدود کردن نوآوری، 

 .باشدمی مانع تحول دیجیتال و منافع مرتبط آن همراهجدید و های فناوریجذب کاهش سرعت 

 بیشتر نیز یابد، ریسک اتفاقات امنیت دیجیتالهر چه که تحول دیجیتال عمق بیشتری می

کاربران اینترنت را از ارائه اطالعات شخصی به  %30های امنیت دیجیتال تقریبا . دغدغهشودمی

های امنیت پرداخت و دغدغه .(OECD,2017دارد )میای آنالین باز های اجتماعی و حرفهشبکه

، فنالند %68حریم خصوصی در بسیاری از کشورها با بیش از نیمی از کاربران اینترنت در پرتغال 

ماند ثابت باقی می 2017هایی در سال با گزارش چنین نگرانی %55و ترکیه  %55، سوئیس 66%
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 %9و کره جنوبی  %6جمهوری چک ، %6(، استونی %1(. افراد در لهستان )کمتر از 7.2)تصویر 

 کمترین نگرانی را درباره امنیت پرداخت و حریم خصوصی در طی آن دوره داشتند.

 

 

 باشدمی رایجامری های امنیت پرداخت و حریم خصوصی در بسیاری از کشورها نگرانی 7.2

الین نداشتند، به عنوان درصدی از های امنیت پرداخت یا حریم خصوصی خرید آنافرادی که بخاطر دغدغه
کاربران اینترنت که کاالها یا خدمات بر بستر اینترنت بیش از یک سال قبل سفارش دادند یا افرادی که هرگز 

 .2017خرید نکردند، 

 

Note: See Chapter notes.2Source: OECD calculations based on Eurostat[15], Digital Economy and 

Society Statistics (database), https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-

society/data/comprehensive-database; national sources (accessed December 2018). 12 

https://doi.org/10.1787/888933914917. 

 

وکارها، امن و مطمئن دیجیتال، برای کسب با در نظر گرفتن اینکه خلق نمودن محیط کامالً

گیری های امنیتی را به هنگام تصمیمممکن است، همیشه بعضی ریسکو افراد دیگر غیر هاسازمان

باید برای درک نحوه مدیریت ریسک به روشی  هاآن ،شدن در نظر بگیرید. بنابراینبرای دیجیتالی

ترغیب  ،دهددیجیتال را کاهش نمیهای فناوری های اقتصادی و اجتماعی استفاده ازکه فرصت

ایزو های سازی استانداردهای امنیتی )مانند سریتواند شامل پیادهاین کار می ،شوند. برای مثال

وکار با کم کردن پیامدهای ( برای افزایش تاب آوری و حفظ و نگهداری تداوم کسب27000

ذینفعان در محیط دیجیتال و همچنین سرتاسر اتفاقات امنیتی بالقوه شود. از آنجایی که همه 

ها در میان آنان امری کلیدی است که مرزها وابستگی درونی دارند، این کار برای رشد مشارکت

به کاهش ریسک و ترویج اقدامات خوب مدیریت ریسک به خصوص از طریق تقسیم اطالعات 
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این مسئله شود که میمنجر ریسک  ها، اتفاقات و اقدامات مدیریتپذیریدرباره تهدیدات، آسیب

 نماید. ی کوچک و متوسط کمک میهاشرکتدر توجه به 

شرایط برای فراهم کردن در تواند میهای عمومی برای پرورش امنیت دیجیتال سیاست

تر مطمئنهای فناوریی مدیریت ریسک امنیت دیجیتال، در توسعه هاچارچوبو اتخاذ  هاسازمان

ی هادستگاهتر از ها و استفاده مسئوالنهو درک بهتر ریسک هاسازمانپذیرتر برای و کم آسیب

کمبود  در نظر گرفتنبا تواند میهای عمومی نیز . سیاستکنددیجیتال برای افراد نقش مهمی ایفا 

باعث ترغیب رشد مهارتهای امنیت دیجیتال توسط کارشناسان امنیت فنی و مدیران کسب و کار 

. بیمه نمایدو به رشد صنعت در حال تکاپوی امنیت دیجیتال کمک شود نوآوری امنیت دیجیتال 

ها برای های امنیت دیجیتال و ایجاد مشوقپذیر کردن انتقال برخی ریسکمکانبا ا سایبری نیز

 .به حساب آیدعنصر مهمی در مدیریت ریسک  تواندمی ،اقدامات بهتر مدیریت ریسک

آوری دیجیتال زیرساخت و خدمات حیاتی در زمینه عملکرد اقتصادها و جوامع ما امنیت و تاب

به عنوان امری اساسی، جنبه مهمی از سیاست امنیت دیجیتال در تقاطع شکوفایی اقتصادی و 

های حیاتی و ریسک های درونی و پیچیدگی سیستم. تحول دیجیتال وابستگیباشدمیامنیت ملی 

دهد. ای افزایش میقابل توجه به طورها و مرزها را سیستمی سرازیر به سرتاسر بخشهای شکست

را به منظور هایی سیاست ها برای حمایت و ترویج زیرساخت و خدمات حیاتی اپراتورها بایددولت

که از تحول نیازمندند برای انجام چنین کاری  هاآنتقویت امنیت دیجیتال خود اتخاذ نمایند. لذا 

اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بزرگ داده و بالکچین، و مانند هایی جذب فناوریجیتال شامل دی

، استفاده های فرهنگی خاص بخش موجوددر نظر گرفتن بازار، مقررات و مشخصهعواملی مثل 

ساخت حیاتی و خدمات اساسی به اپراتورهای بزرگ و اغلب بخش . در حالی که زیرکنندحداکثری 

ی کوچک و متوسط را جهت مشارکت در هاشرکتهستند، تحول دیجیتال نیز  خصوصی متکی

 .(OECD,forthcomingسازند )های ارزش خدمات اساسی قدرتمند میزنجیره

وجود دارد،  های مالی، انرژی و حمل و نقلبرای تحول دیجیتال در میان بخش ی کهچالش مهم

باشد که ی کوچک و متوسط میهاشرکتی همچون پذیرش نقش فزاینده بازیگران کوچکتر

ی هاشرکتها یا بانکی مانند های امنیت دیجیتال در خارج از قلمرو بازیگران محوری بزرگریسک

ها با ارائه استارتاپاز جمله ی کوچک و متوسط هاشرکتدهد. چنین برقی را گسترش می

 جا به جاییبالکچین یا خدمات  تجارت انرژی مبتنی برهای فناوریهای پرداخت نوآورانه، سیستم

در  متخصصی کوچک و متوسط هاشرکتها، باشند. در کنار استارتاپدر حوزه حمل و نقل می

نقش فزاینده مهمی را در مدیریت ریسک امنیت دیجیتال برای سبک کردن  ،ارائه خدمات اساسی

 نمایند. ایفا می هاآنهای ارزش ی بزرگتر در زنجیرههابنگاهها برای ریسک
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امنیت دیجیتال یک حوزه سیاستی چندجانبه است که شامل موضوعاتی مرتبط با شکوفایی 

از  شود.المللی میاقتصادی و اجتماعی، الزام قانونی فناوری و جنایی و همچنین امنیت ملی و بین

دی سنتی دیدگاه اقتصادی و اجتماعی، ریسک امنیت دیجیتال به عنوان یک مسئله فنی رویکر

های فنی نیاز دارد، اما ماهیت و مقیاس متغیر ریسک امنیت دیجیتال حلداشته است که به راه

ها را با ارزشیابی مجدد راهبردهایشان به منظور اعالم نیاز به تغییری فرهنگی در این حوزه دولت

 برد. پیش می

 

 کنندگان به عنوان پوشش دنیای آنالین و آفالین حفاظت از مصرف

حفاظت از مصرف کنندگان در محیط دیجیتال جنبه اساسی دیگری از تضمین اعتماد در تجارت 

 (.مراجعه کنید 7.2کادر به جدید مانند اینترنت اشیا است )های فناوریالکترونیک یا در استفاده از 

ی گشاید و همچنین منافع اقتصادیی را برای مشتریان و بازارهای جدید میهامکانا چنین امری

آورد. برپا کردن یک بازار تجارت الکترونیک پر رونق به زیرساخت را به ارمغان میتری گسترده

شده بیشتری نیاز دارد. این کار به افزار تخصصیپهنای باند، تسهیالت میزبانی و پرداخت و نرم

الها کنندگان برای غلبه بر تردیدها درباره تراکنش از راه دور جایی که کاتمایل بخش مصرف

های ورود جزئیات پرداخت آنالین و ها درباره ریسکتوانند از قبل آزمایش شوند، ترسنمی

تواند وجود داشته باشد یا در صورت وجود اشتباه میجبرانی ها درباره اینکه آیا راهکار یا نگرانی

 شود.نه مربوط می

، با کاهش داردهایی نگرانی کننده درباره دریافت یا مرجوع کاالهادر حالی که حفاظت از مصرف

هنوز موضوعی این مسئله میانگین در طی دهه گذشته،  به طورتعداد شکایت یا جبران خدمات 

و مجارستان  %47، فنالند %48، سوئیس %48هایی در پرتغال (. چنین نگرانی7.3)تصویر است مهم 

کاربران اینترنت در لهستان و کانادا  %1کمتر از  ،اند. در مقابلدر باالترین سطح خود بوده 38%

های این نگرانی نیز %3و استرالیا  %1کننده که در ایرلند های خود را درباره حفاظت از مصرفنگرانی

 به اشتراک گذاشتند.بود، کم 
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 بردمیکننده را در بسیاری از افراد باال ها درباره حفاظت از مصرفکاالهای سفارش شده آنالین هنوز نگرانی 7.3

کنند، به خرید آنالین نمی ها درباره دریافت یا مرجوع کاالها، شکایت یا جبران خدماتافرادی که بخاطر نگرانی
گذشته کاالها یا خدمات را در بستر اینترنت سفارش دادند عنوان درصدی از کاربران اینترنت که بیش از یک سال 

 2017یا کسانی که هرگز خرید نکردند، 

 

Note: See Chapter notes.3Source: OECD calculations based on Eurostat [15], Digital 

Economy and SocietyStatistics (database), https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-

economy-and-society/data/comprehensive-database; national sources (accessed December 

2018). 12 https://doi.org/10.1787/888933914936. 

اند که برای یافته از محصوالت بدون شکایت و ناایمن افزایشبسیاری ها درباره همچنین نگرانی

شوند یا از بازار ، در حالی که از فروش منع میوجود داردالمللی فروش آنالین داخلی و بین

ساالنه آگاهی جهانی درباره ایمنی محصول کارزار به عنوان بخشی از OECD .شوندمی فراخوانده

رسانی هدف اطالعشده آنالین با آگاهی درباره ایمنی محصوالت فروختهکارزار مصرف کننده، 

های ایمنی های شناسایی ریسککنندگان آنالین درباره روش، فروشندگان و مصرفبسترها

 اجرا نمود. 2018های ایمنی محصول را در سال دهی به مقررات و قضاوتمحصول و جهت

های آنالین که کنندگان درگیر در تجارت الکترونیک و دیگر فعالیتاثربخش از مصرف حفاظت

های محتوای دیجیتال و مرزهای شود امری مهم است. تراکنشباعث رونق اقتصاد دیجیتال می

های سنتی مالکیت، دارایی، حقوق توانند ایدهوکارها نیز میکنندگان و کسبمصرف بین غیر واضح

های کلیدی به موضوعاتی مانند اطالعات، افشا، اقدامات تجاری را پیچیده نمایند. چالشو الزامات 

و پرداخت، کالهبرداری و شناسایی دزدی، ایمنی محصول و حل  تأیید بی نتیجه و ناعادالنه، 

 .شودمیمربوط  مناقشه و جبران خدمات
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های شخصی خود از را در قبال داده "رایگان"کنندگان کاالها و خدمات مصرفنمونه، برای 

تواند سازوکارهای سنتی حل که انجام این کار می کنندپولی کسب میهای غیرطریق تراکنش

های شکلبه طور مشابهی،  .(OECD,2016کننده را هر چه بیشتر به چالش بکشد )مناقشه مصرف

هایی را به درک جدید دارایی و کاربرد محتوا مانند خدمات اجاره، اشتراک دارایی و عضویت چالش

ها درباره (. محدودیت7.2کنند )کادر میل میتح کننده از طریق حقوق و الزامات خودمصرف

گذاری، . بلکه اقدامات قیمتنیستنداغلب شفاف  ،پذیری محصوالت دیجیتال عملکرد و عملیات

گذاری قیمت"وکارها در نشان دادن همه عناصر قیمت صعودی )برای مثال وقتی که کسب

 (P2Pهمتا به همتا) بستراعتماد به بازارهای  7.2

اند، اما والنی نقشی در تجارت ایفا کردهط مدت زماندوتایی برای  هایتراکنشبا اینکه 

های اولیه شامل کنند. مثالبرای آنها فراهم میآنالین مقیاس بسیار بزرگتری  بسترهای

های باشد. مدلهای مراقبت آنالین( میرای فروش کاالها )برای مثال سایتب بسترهایی

های دیگر که دهند. حوزهشش میحمل و نقل و جابجایی را پویابی، جدیدتر، خدمات مکان

ی مربوط خدمات غذا و خدمات مال مشاغل کوچک، شوند بهتوسط این بسترها متحول می

 "مصرف همکارانه"یا  "کیاشترا"وان اقتصاد کار اغلب به عنوهای کسبشوند. این مدلمی

به خوبی  رک است راکه در بازارها مشتاین اصطالحات بعد تبادل تجاری شوند، اما توصیف می

 د.دهنشان نمی

کننده کاالها یا خدمات رضهعهای اقتصادی را برای افراد وکار فرصتهای کسباین مدل

( "های همتابستر"برای ارتباط برقرار کردن بسترها ) ( و" همتا به همتاارائه دهندگان ")

همتا در  یهاربا موضوعات اعتماد در استفاده آنها از بست توانندیم کنندگان گشاید. مصرفمی

 ییکننده همتا، اعتماد به داراارائه یهاتیو صالح ییمتفاوت، اعتماد به روا اریبس یهاطیمح

ر همتا مواجه شوند. ارائه شده توسط بست یتیامن ریها و تدابخدمت، و اعتماد به ضمانت ای

 یت مهم براارتباط برقرار کردن با اطالعا یبرا شهیست همممکن ا طیمثال، بندها و شرا یبرا

همتا )به  یهابستر طیراافراد بندها و ش %17که تنها  یینباشد، از آنجا یکنندگان کافمصرف

 یهااز سازوکار ی. بسترها تعدادخوانندیرا بطور کامل م (BlaBlaCarو  Airbnbعنوان مثال 

اند. ده توسعه دادهو موانع مربوط به تعلق مصرف کنن هایرانبه نگ وجهو نوآورانه را با ت یکاربرد

 . مرور و اعتبار اشاره نمود یهاستمیبه س توانیاعتماد م یاز جمله سازوکارها
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برداری از انحرافات رفتاری های مرجع بی نتیجه برای بهره( یا استفاده از قیمت"ایچکه

 .باشدساز کنندگان مشکلای برای مصرفبه طور مشابهتواند می، ماندمیکنندگان ناکام مصرف

 

 

 یهاستمیس ش،ینما شیشده، پ دیتائ یهاتیهو مه،یب ایها سازوکارها شامل ضمانت گرید

ی درک بهتر برا.(OECD,2016) شودیم اهو فرم هاستیپرداخت امن، آموزش، چک ل

یک نظرسنجی  OECD، همتا همتا به بسترهایننده در بازارهای کهای اعتماد مصرفپیشران

. به (OECD,2017)انجام داده است در ده کشور عضو  کنندهمصرف 10000آنالین در مورد 

 بستربازارهای کنندگان دهد که مصرفنشان میاین واقعیت را های نظرسنجی طور کلی، یافته

. کننداد میمشابه اعتم بازاردرآن  کارهای مرسوموهمتا به همتا، اغلب به چیزی بیش از کسب

کنندگانی که علیرغم نامطمئن بودن از مصرف %30دهد که حداقل این نظرسنجی نشان می

کاری کردند زیرا  اقدام به خرید و انجام چنین ،به فروشنده اعتماد کنند یا نهآیا اینکه  درباره

 (.7.4اعتماد کردند )تصویر  این بسترآنها به 
 دارند همتا به همتاهای ندگان تمایل به اعتماد به بسترمصرف کن 7.4

یا نه مطمئن  دنندهنده اعتماد کاینکه آیا به فروشنده/ارائه همتا به همتا علیرغم  بستردالیل خرید از 
در حالی  ،ید کردنداقدام به خر همتا به همتا بستر، به عنوان درصدی از همه خریدهای افرادی که از نبودند

 2017که به فروشنده/ارائه دهنده مطمئن نبودند، 

 

Source:OECD (2019[5]),Measuring the Digital Transformation, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-
en, based on OECD calculations based on OECD (2017[19]), “Trust in peer platform markets: Consumer survey 
findings”, https://dx.doi.org/10.1787/1a893b58-en.12 https://doi.org/10.1787/888933915430. 
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ها و دانش سطح پائین سواد دیجیتال( به مهارتبا ی یهاافراد در بازارهای مالی )خصوصا گروه

استفاده ی مؤثربه طور جدید نیاز خواهند داشت تا بتوانند از خدمات و محصوالت دیجیتال جدید 

ها با موسسات پی ببرند. عالوه بر این، هر چه که دادهگذاری کنند و به آثار بالقوه اشتراک

)برای مثال مشاوره رباتیک، چت  انسانیفرآیندهای خودکار و پشتیبانی غیر به کنندگان مصرف

کننده مالی ها باید برای تضمین حفاظت از مصرفکنند، حکمرانی و کنترلبات( بیشتر اتکا می

های بدون حساسیت . تراکنشبه کار بسته شود ،ین هستنددر دنیای آفال هاآننسبت به زمانی که 

کنندگان بندها و ماهیت اینکه کدام مصرفبه شدت آفالین موجود قبلی را با توجه سواالت نیز 

با  هاآنتر اینکه موضوع مهم. نمایندبیشتر تقویت می ،کنندمی های ایجاد شده را درکتراکنش

 شوند. های همراه نیز پذیرفته میها در گوشیتر شدن فعالیتدیجیتالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنندگان و اینترنت اشیامصرف 7.3

ها و زندگی های متصل در خانهکنندگان، آنها با تعداد زیادی از دستگاهبا خرید مصرف

ها مل پوشیدنیها شاکنند که بخشی از اینترنت اشیا هستند. این دستگاهشان تعامل میروزمره

ها و های هوشمند(، دستگاهها و عینکهای فعالیت آمادگی جسمانی، ساعت)مانند ردیاب

توانند باشند که میهای هوشمند میها و ترموستاتلوازم خانه هوشمند )مانند ساعت

ها و تجهیزات شان مطلع سازند(، اسباب بازیکنندگان را از استفاده و الگوهای انرژیمصرف

 باشد.صالی مراقبت کودک میات

های متصل از طریق یک گوشی سازی و توانایی کنترل از راه دور دستگاهتسهیالت، سفارشی

برند کنندگان از آنها لذت میهمراه هوشمند از منافع فراوان اینترنت اشیا است که مصرف

(OECD,2018)حصول در آن طراحی رود که بازار با بهبود روشی که م. عالوه بر این، انتظار می

شود، فرآیندهای تولید و ارسال را در طی زمان متحول نماید و تعدادی از منافع امن می

 های هوشمند یاهای متصل مانند ترموستاتمحصول را به ارمغان بیاورد. برای نمونه، دستگاه

ت توانند از راه دور پایش و بروزرسانی شوند یا برای مدیریمی هشدارهای دودی حسگر

شوند غیرفعال ها( که بعد از نصب پیدا میهای ایمنی محصول )شامل یادآوریریسک

 . (OECD,2018;OECD,2018)شوند

ب مرجع به منظور تقویت اعتماد در ایجاد مدیریت ریسک به عنوان یک چارچو ،طور کلیبه 

 جوامع های هماهنگ به منظور ارتقای اعتماد امری حیاتی است که رایج جهت توسعه سیاست
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تواند بر ایمنی محصوالت متصل ها و نقاط ضعف امنیت دیجیتال نیز میافزایش دهد. ریسک

هایی درباره تواند با ایجاد عدم قطعیتتاثیر بگذارند. پیچیدگی زنجیره عرضه اینترنت اشیا می
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ها را به عنوان مبنایی از رویکرد کننده در میان این حوزههای هماهنگدورنی اهمیت سیاست

 برد.می سؤالزیر  را نسبت به اعتماد در عصر دیجیتال یتریکپارچه
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  8فصل 

 بازار باز بودن تقویت
 

 

گذاری متحول های رقابت، تجارت و سرمایهرا از جنبه هاشرکتدیجیتال محیط های فناوری

 وکار دوستانهمحیط کسببازار دیجیتال به منظور رونق دادن به خلق یک گشایش کنند. می

فرسا های اضافه یا شرایط طاقتکه اجازه رقابت بر اساس همپایه بودن و بدون محدودیتانجامد می

های تجارت آزاد و نظام .(OECD,2010نماید )پذیر میمکانی خارجی و داخلی اهابنگاهرا برای 

خلق نمایند  هاو مهارت هافناوریتوانند درآمدهای جدید را برای ارتقای سریع گذاری میسرمایه

پیشگام، کاربردها و فرآیندهای انتشار را از طریق بازارهای های فناوریگرایی را به عنوان و تخصص

بازار نیز با پرورش شرایط رقابت به گشایش (. 2015باز افزایش دهند )اندروز، کریسکولو و گال، 

گذاری به منظور کمک به فع تجارت و سرمایهکند که به منای داخلی و خارجی کمک میهابنگاه

 (.2007رشد اقتصادی برسند )رومالیس، 
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دهی مجدد تجارت دیجیتال در تداوم شکلهای فناوریآمادگی 

 المللبین

های ارزش های تجارت، تسهیل هماهنگی زنجیرههای دیجیتال با کاهش هزینهو داده هافناوری

وکارها در طول مرزها و ارتباط با تعداد بیشتری از کسب هافناوریها و ، انتشار ایده(GVCجهانی )

 تأثیرالملل بر تجارت بینبه طرز چشمگیری کنندگان جهانی پیش برنده مرز تجارت و مصرف

ای برای های جدید بالقوهفرصت ،باز و یکپارچه اینترنتزیست بوم جدید و های فناوریگذارند. می

وکار جدید و های کسبهای ارزش جدید با بازیگران و مدلزنجیرهنمایند که تجارت خلق می

 نمایند. پذیر میمکاننوآوری را اتقویت 

و خدمات دیجیتال مانند خدمات ارتباط دیجیتال،  هافناوریوکار نوآورانه که از های کسبمدل

یی را ارائه هاحلکنند راههای پرداخت امن آنالین استفاده میو سیستمتدارکاتی پشتیبانی 

دهد میبرای فروش محصوالت آنالین خود در بازارهای جدید  هابنگاهرا به  مکاننمایند که این امی

(OECD,forthcoming). به منظور تجارت، شامل  هابنگاهآنالین موانع ورود های بستر ،برای مثال

و زیرساخت خدمات های تدارکاتی بستری کوچکتر برای پرداخت و استفاده از هابنگاهاجازه به 

ی دیجیتال بنیان نیز هابنگاهمشتری برای فروش در بازارهای جهانی را کاهش داده است. دیگر 

های محلی و آفالین جهت فروش سودآور انواع جدید محصوالت خدمات آنالین خود را با فعالیت

های تواند بر برون سپاری و پویاییاین کار نیز می .(OECD,forthcomingکنند )جهانی ترکیب می

 بگذارد. تأثیرجانبی 

هر چه که تحول دیجیتال شتاب بیشتری بگیرد، عرصه تجارت الکترونیک بین مرزی به عنوان 

های تجارت شود. با افزایش هر چه بیشتر تراکنشپویاتر مینیز عنصر کلیدی تجارت دیجیتال 

به رقمی بیش از  2016در سال  %45مرزها به میزان ی تجارت الکترونیک در هابنگاهالکترونیک 

ها بین کشورها اهمیت درک بهتر (. اما وجود تفاوت8.1رسد )تصویر می 2010در سال  42%

تقویت رشد و رفاه مصرف منظر تجارت الکترونیک بخصوص تجارت دیجیتال را از ی هاآنپیشر

 برد.میسوال کننده زیر 
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 مرزهادر ک گسترش تجارت الکتروی 8.1

متعهد به فروش تجارت  هابنگاهمرزها، به عنوان درصدی از همه  درهای تجارت الکترونیک متعهد به فروش هابنگاه

 2016الکترونیک، 

 
Notes: StatLink contains more data. See Chapter notes.1Source: OECD (2019[5]), Measuring the 

Digital Transformation, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on Eurostat[6], Digital 

Economy and Society Statistics (database), https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-

society/data/comprehensive-database (accessed September 2018). 12 

https://doi.org/10.1787/888933915449. 

 

سازی تجارت از طریق ابزارهای دیجیتال و افزایش صادرات خدمات قابل ارسال دیجیتال

تر مانند کاالهای های پیچیدهدر تولیدی تر خصوصاً تجارت سنتی پذیریمکانادیجیتال و 

، OECD(. در میان کشورهای عضو 2018)لوپز گونزالز و فرنسز،  را فراهم کرده استکشاورزی 

از کل صادرات  %28از کل واردات خدمات و  %23تجارت در خدمات قابل ارائه دیجیتالی میزان 

 (.8.2دهد )تصویر خدمات را نشان می
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 ر خدمات قابل ارسال دیجیتالی قوی استتجارت د 8.2

پیش زمینه، به عنوان درصدی از مجموع واردات و صادرات به طور تجارت در خدمات قابل ارسال دیجیتالی 
 2017خدمات به ترتیب، 

 

Notes: StatLink contains more data. See Chapter notes.2Source: OECD (2019[5]), Measuring the Digital 

Transformation, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD calculations based on OECD, 

International Trade in Service Statistics (database), http://www.oecd.org/sdd/its/international-trade-in-services-

statistics.htm; EBOPS 2010, https://www.oecd.org/sdd/its/EBOPS-2010.pdf; WTO, Trade in Commercial Services 

(database), https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tradeserv_stat_e.htm (accessed October 2018). 12 

https://doi.org/10.1787/888933915468. 

تحول دیجیتال نه تنها شیوه تجارت بلکه کاالی تجارت را تغییر داده است: تعداد زیادی از 

همچنین خدمات دیجیتال در حال حاضر از  و های کوچکتر و کم ارزش کاالهای فیزیکیبسته

اند و خدمات بندی شدهخدمات بستهشوند. تعداد زیادی از کاالها با طریق مرزها رد و بدل می

شوند. افزایش خدمات در تجارت بین جدید و غیرقابل تجارت قبلی هم اکنون در مرزها تجارت می

به های سریع فناورانه مرتبط قرار دارند. خدماتی که المللی در فاصله نزدیکی از توسعهمرزی بین

این توانند در فاصله دور تجارت شوند، که مجاورت با مشتریان نیاز دارند اکنون میبه سنتی  طور

 دهد.می هابنگاهکمتر را به های دسترسی به بازارهای جهانی با هزینه مکانخود ا
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های تجارت اما مقررات خدمات با باقی ماندن در مرزهای شکننده، اختالفات مقرراتی در هزینه

ایجاد  (SMEدازه کوچک و متوسط )ی با انهابنگاهبرای  کنندگان خدمات خصوصاًرا برای ارائه

دیجیتال ممکن است با حذف موانع تجارت موجود و در های فناوریمنافع  ،کنند. در نتیجهمی

خدمات ایجاد نمایند که ارسال دیجیتال از طریق  جریانحال ظهور و پس زدن نوآوری موانعی در 

 نماید. پذیر میمکانمرزها را ا

های پذیر کردن ارسال دیجیتال با توجه به محدودیتمکانکه با احاکی از آن است های اخیر داده

گیری هستند که بر زیرساخت و اتصال های اندازهدلیل روشوهله اول، تجارت در حوزه خدمات در 

های داده جریانهای مقررات غیراثربخش بر ارتباط درونی و محدودیت ،گذارند )برای مثالمی تأثیر

های شخصی ی خارج از محدوده مقرراتی است که برای تضمین حفاظت و امنیت دادهبین مرز

گیری محدودکننده تجارت در چنین خدماتی های اندازه(. دیگر روش8.3اند( )تصویر تحمیل شده

گذار بر تأثیرکننده های تبعیضهای الکترونیک )برای مثال اندازههای تراکنششامل محدودیت

ها در امضاهای الکترونیک( در های پرداخت )محدودیتالکترونیک( و سیستم تجارتمجوزهای 

 باشند.میان دیگر روشها می
در نگاه اول به  ارسال دیجیتال پذیریمکانااندازه گیری محدود کننده تجارت در خدمات با هدف های روش 8.3

 زیرساخت و اتصال مرتبط هستند

 OECD ،2018تجارت خدمات دیجیتال های شاخص محدودیت

 
NOTES: THE DIGITAL SERVICES TRADE RESTRICTIVENESS INDICES TAKE VALUES BETWEEN ZERO AND ONE, WITH ONE 

BEING THE MOST RESTRICTIVE. STATLINK CONTAINS MORE DATA. SEE CHAPTER NOTES.3SOURCE: OECD (2019[5]), 

MEASURING THE DIGITAL TRANSFORMATION, HTTPS://DX.DOI.ORG/10.1787/9789264311992-EN, BASED ON OECD, 

STRI (DATABASE), HTTP://OE.CD/STRI-DB (ACCESSED DECEMBER 2018). 12 HTTPS://DOI.ORG/10.1787/888933915487. 

 

 

 

https://doi.org/10.1787/888933915487
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در حالی که تجارت دیجیتال از طریق برنامه کاری در زمینه تجارت الکترونیک در اوایل سال 

مدت به جز در ، پیشرفت آن (WTO,1998مطرح شد ) (WTOتجارت جهانی ) سازماندر  1998

 هسته بوده است. درهای الکترونیک آهای گمرکی در زمینه انتقالموقت در تحمیل تعرفهزمانی 

 دیجیتال چیست؟تجارت  8.1

های زیاد بخشی از واقعیت مرتبط با کاالها یا خدمات که سالهای تجارت دیجیتال تراکنش

های غیر دیجیتال می مشترک یا مشابه به عنوان تراکنش اغلب باعث بروز مسائل اند،بوده

نیست،  این کار صرفا به دلیل تجارت دیجیتال درباره خدمات قابل ارسال دیجیتالی. شوند

باشد که به واسطه رشد اتصال دیجیتال تر شامل زنجیره تقاضا مرتبط میبلکه به تجارت سنتی

ها امکانپذیر شده است. موضوع جدیدی که در تجارت دیجیتال مطرح است مقیاس تراکنش

ری از و پیدایش بازیگران جدید )و مخرب( است که فرآیندها و صنایع تولیدی مانند بسیا

 سازی بوده اند.نماید که قبال کمتر تحت تاثیر جهانیصنایع را متحول می

های خشدر حالی که عرصه تجارت دیجیتال به طور دیجیتالی امکانپذیر شده است، تمامی ب

انپذیر آن به صورت دیجیتالی قابل ارائه نیست. تجارت دیجیتال نیز کاالها و خدمات امک

از طریق خدمات  تر بازار آنالین یا رزرو هتلدیجیتالی اما فیزیکی )برای مثال خرید کاال بر بس

 شود. اتصال( را شامل می

وجود  در حالی که هیچ تعریف شناخته و پذیرفته شده منحصر بفردی از تجارت الکترونیک

های امکانپذیر دیجیتالی در تجارت کاالها و خدمات وجود ای از تراکنشندارد، توافق فزاینده

شوند. این ویژگی برگرفته از تعریف تراکنش ا فیزیکی ارسال میدارد که به صورت دیجیتالی ی

است که به  (WTO,1998)( و سازمان تجارت جهانی 2011) OECDتجارت الکترونیک توسط 

ها نسبت داده های متمایز از تراکنشتفکیک محیط تجارت الکترونیک به تعدادی از مقوله

های سیاستی و الت مختلفی در زمینهرح شدن سؤاشود که هر کدام از آنها باعث مطمی

 شود. گذاری میرمایهگیری مربوط به تجارت و ساندازه
Source: López González and Ferencz (2018[7]), “Digital trade and market openness”, 

https://doi.org/10.1787/1bd89c9a-en. 
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حفظ اقدام فعلی "درباره WTOآیرس، اعضای در بوینس 2017یازدهمین کنفرانس وزرا در سال 

تا دور بعدی جلسه وزرا توافق  "های الکترونیکهای گمرکی بر انتقالعدم تحمیل تعرفه

آغاز کار تبیینی مشترک در جهت "در خصوص عضو  71گروهی از  ،به عالوه .(WTO,2017کردند)

توافق کردند  "های تجاری مرتبط با تجارت الکترونیکدر زمینه WTOمذاکرات آتی 

(WTO,2017). 

تجارت دیجیتال و حتی زمانی که از پیدایش قوانین تجاری چند جانبه موجود به هنگام دوران 

درباره سواالتی . در این رابطه، نظر فناورانه خنثی در نظر گرفته شدند مورد بحث قرار گرفتند

های ها نیاز داشته باشند یا نه بروز یافتند که با بازتاب شکلمکن است به شفافیتم هاآناینکه 

قوانین تجارت سنتی با  ،جدید باعث بروز مسائلی مرتبط با حوزه دیجیتال شدند. برای مثال

به پیش بینی مرزهایی پرداختند که شوند می شناسایی اینکه محصوالت شامل کاالها و خدمات

وکار و ماهیت جهانی اینترنت این تمایزات های جدید کسبعبور کردند، اما مدل اهآناز برخی از 

ی مختلف به بازارها خدمات هامکانپذیری از انعطاف به طورتوانند می هابنگاهرا کمرنگ نمودند. 

مثال بیت مناسب یا یک گوینده  برایبندی خدمات )به دسته بدهند و با فروش محصوالت خود

شود که در . این کار باعث ایجاد مشکل در شناسایی قوانین تجارت خاص میبپردازندهوشمند( 

 (.2018شوند )لوپز گونزالز و فرنسز، های خاص اعمال میتراکنش

دسترسی به اینترنت ممکن  نمونه،نگر دارد. برای بازار نیاز به رویکردی کلاین، گشایش بنابر

باشد. اگر پذیر در کاالها میمکانپذیری تجارت دیجیتالی ابرای رونقناکافی الزم اما  شرطیاست 

های تجارت خدمات کننده( بخاطر محدودیتکننده )یا ارسالدر کشور دریافتتدارکاتی خدمات 

شوند، لذا فرآیندهای فرسایشی در مرز انبار میبه خاطر یا اگر کاالها شود ها باعث افزایش قیمت

بستری است پذیر مکانهای تجارت ا. تراکنشگرایانه نباشدادی ممنافع تحول دیجیتال ممکن است 

 رخ ندهد.  یا اصالً کاهش یابدممکن است که 

گذارند در حال تأثیرکه در تجارت دیجیتال امروزی ی هابنگاهگیری نحوه تعامل با ماهیت اندازه

های دیجیتال یا پشتیبانی از خدمات دیجیتال دسترسی و استفاده از شبکهبر برخی  –تغییر است 

و برخی نیز در حال هستند  گذارند، برخی دیگر مسائل تجارت قدیم با پیامدهای جدیدتأثیر

تجارت  ،کشند. برای مثالباشند که مسئله جدیدی را پیش میگیری معیارهای جدید میاندازه

را تغییر دهد یا بزرگ نماید. تجارت کاالهای با  "قدیمی"وعات تواند اهمیت موضدیجیتال می

های اتصال فیزیکی سنتی است. اند هنوز موضوع محدودیتشده داده ارزش کم که آنالین سفارش

های از ارزش محمولهتوجهی سهم قابل تواند میهای تجارت با این وجود، از آنجایی که هزینه

به طور تواند و قیمت یک کاالی فیزیکی با حذف گمرک میکوچک را نشان دهند، میزان سرعت 
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های سفارش شده دیجیتالی با خاصی مهم باشد. در حالی که تجارت در حال رشد در محموله

های جدیدی از حجم کاری تا شفافیت در سازگاری و فرآیندهای مدیریت ریسک و چالش

زش افزوده به مقامات گمرک و دیگر ها یا مجموعه مالیات ارموضوعات درآمدی مرتبط با تعرفه

 .مواجه استهای مرزی نمایندگی

 پذیریمکانابا  هاآنکنند. های تجارت پشتیبانی میهای بین مرزی از تراکنشداده جریان

گیری تسهیل سازی ابزارهای اندازههای ارزش جهانی یا پیادهکنترل و هماهنگی در راستای زنجیره

ذینفعان متعدد  تبادل نظرکنند. دستیابی به منافع تجارت دیجیتال به در تجارت بر آن تاکید می

صوصا درباره های مقرراتی متمایز، خدرباره رویکردهای مقررات نیاز دارد که قابلیت عملیاتی رژیم

نماید های بین مرزی را تضمین میداده جریانمانند مسائل سنجش ارزش بر اساس معیار جدید 

 جریانبر  تأثیرگیری در حال ظهور با (. از یک طرف، ابزارهای اندازهمراجعه کنید 7فصل به )

وانایی انتفاع از و ت شوندمی وکارهایی درباره فعالیت کسبهای بین مرزی باعث ایجاد نگرانیداده

عمومی مهم مانند حفاظت های از طرف دیگر، اهداف سیاست. دهندتجارت دیجیتال را افزایش می

از حریم شخصی، امنیت و حقوق مالکیت فکری باید در نظر گرفته شوند. چالش توجه به اهداف 

تصادی و منافع اق جریانغیر انتزاعی یا غیر تبعیضی به منظور حفظ  سیاست عمومی به روشی

تبادل باشد. یک گام مهم برای پشتیبانی از این محور میاجتماعی قابل توجه ناشی از تجارت داده

ها و همچنین پیگیری دامنه اهداف سیاست عمومی داده جریاندرک بهتر ماهیت و ترکیب نظر 

 باشد که تا حد زیادی ناهمگن هستند.می

های مفید در مدیریت تبادالت برخی بینش –چند جانبه، جمعی و یکجانبه  –توافقات تجاری 

های فرهنگی و سیاسی مختلف نمایند که محیطمیان کشورها را با استانداردهای مختلف ارائه می

بازار نشان داده شد، گشایش دهند. در توافقات تجاری و همانطوری که در اصول را بازتاب می

( استانداردها 1گذاری بر اصولی بنا شده است که: حقوق کشورها در مقررات ترکیب منافع تجارت با

شود )بخصوص اعمال میمشابهی ( این استانداردها برای هر کسی به روش 2شفاف هستند، 

( کشورها در دستیابی به اهداف سیاست عمومی قانونی خود، 3یی که غیر تبعیضی هستند(، هاآن

منظور محدود نمودن تجارت خود برای دستیابی به این اهداف بیش از  گیری بهاز ابزارهای اندازه

 نمایند. حد لزوم استفاده می

 گذاری و ترویج بازارهای باز مالیکاهش موانع سرمایه

و  هافناوریهای ارتباطات، گذاری خصوصی در زیرساختگذاری که سرمایههای سرمایهنظام

کنند، ها( را جابجا میهای کسب و کار، نرم افزار و دادهی دانش بنیان )برای مثال مدلهاشرکت
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نمایند و بر تحول دیجیتال را جذب می (FDIهمراه با بازارهای باز مالی، سرمایه مستقیم خارجی )

با کمک به منابع کانال برای  هاآننمایند. همچنین به عنوان یک پیشران رشد فراگیر تاکید می

دهندگان شده توسط سهامداران و اعتبارو از طریق فشارهای رقابتی و اصل تحمیلبهتر  استفاده

ی هابنگاهدهند که جنگند و اجازه میبرای بهبود کارآیی خود می هابنگاهیابند که همه اطمینان می

  .(OECD,2015ناکارآمد از آن عرصه خارج شوند)

تر المللی برای پشتیبانی از تحول دیجیتال گستردهگذاری بینکاهش موانع سرمایهین، بنابرا

موانع  OECD(RRI)کشورهای عضو  FDIکاری مهم است. شاخص محدودیت مقررات 

ها . در حالی که در کتابگیردمیاز کشورها اندازه بعضی گذاری خارجی را در شدگی سرمایهاشباع

شوند سازی میقوانین چگونه پیاده که به این موضوع شود، امامرکز میت FDIبر موانع مقرراتی 

گذاری روندهای تأثیرمفید اگرچه نسبی از چگونگی های نشانه هاآن، در عوض. شودای نمیاشاره

(. در گذر زمان 2017)تامسن و میستورا، نمایند میگذاری خارجی ارائه سیاست جهانی بر سرمایه

گذاران بیشتر برای سرمایهگشایش های مورد عالقه خود را در حرکت به سوی کشورها سیاست

 (. 2017اند )تامسن و میستورا، خارجی نشان داده

باشد میمتغیر هنوز تا حد زیادی در میان کشورها و مناطق  FDIمحدودیت  ،کلیبه طور 

اقیانوسیه تمایل دارند نمرات  –در منطقه آسیا  OECDو غیر  OECDشورهای (. ک8.4)تصویر 

FDI RRI گذاری ورودی و استفاده بیشتر از باالتری درشکوفایی بیشتر برای نمایش سرمایه

داشته باشند. کشورهای اتحادیه اروپا با نمایش نسبی های سهم خارجی در یک سطح محدودیت

توانند شورهای بزرگ با بازارهای داخلی بزرگ خود میکمتر و ک نسبتاً های محدودیت

به کشورهای کوچکتر تحمیل کنند. در میان کشورهای عضو  های بیشتر و بزرگتریمحدودیت

OECD ،ارتباطات  مؤلفهRRI  نسبت به نمره میانگینRRI  .باالتر )محدود کننده تر( است 
 باشدمیمتغیر در میان کشورها  FDIموانع  8.4

OECD FDI RRI,2017 

 
Notes: The FDI RRI take values between zero and one, with one being the most restrictive. StatLink 

contains more data. See Chapter notes.4 Source: OECD (2019[5]), Measuring the Digital 
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Transformation, https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en, based on OECD, FDI Regulatory 

Restrictiveness Index (database), http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm (accessed December 

2018).12 https://doi.org/10.1787/888933915506. 

توانند استفاده می – بنا به تعریف عملکرد مرزهای خود -ی چند ملیتی هابنگاه ،عالوه بر این

وکار و های کسبدهی کردن فعالیتسازمانهای دیجیتال جهت و داده هافناوریای از گسترده

های فناوری(. استفاده از چنین مراجعه کنید 3فصل به بهبود فرآیندها و روندهایشان داشته باشند )

د، اگرچه سرریزهای مرتبط با نماینالمللی مبتنی بر بازار را ترویج میی نیز انتقال فناوری بینی

ترین کنند که از قویهایی استفاده میها از خدمات بخشدر میان بخش FDIدانش متنوع ناشی از 

 (.2008برند )لشر و میرودوت، می لذت FDIناشی از وری بهرهات ارتقادهنده تأثیر

یک بنگاه درباره اینکه  های دیجیتال نیز ممکن است بر تصمیمو داده هافناوریاستفاده بسیار از 

گذار است. اگرچه صادرات ممکن تأثیرگذاری کنند را صادر نماید یا حضور محلی خود را پایه هاآن

شوند ارائه میتر تر باشد، زیرا محصوالت دیجیتالی به نسبت آسانجذاب هاآناست برای 

(UNKTAD,2017).  دیجیتال در پشتیبانی از گسترش های فناوریعالوه بر این، هر چندکه

ها و خدمات مورد (، زیرساخت2017اند )دی باکر و فالیگ، های ارزش جهانی کمک کردهزنجیره

های ارزش جهانی ممکن است به متغیر جدیدی در تصمیم یک بنگاه نیاز برای پشتیبانی از زنجیره

 (.2018ت، )گسترین و استاودبدل شوند گذاری سرمایه مکاندرباره وجود و 

های ی دانش بنیان مانند مدلهاشرکتگذاری در گذاری نیز به سرمایههای سرمایهنظام

های خاص های اقتصادی )برای مثال مهارتها، مالکیت فکری، شایستگیافزار، دادهوکار، نرمکسب

جهت ها ی جدید( و مهارتسازمانبنگاه مانند مدیریت، مدیریت برند، فرآیندها و ساختارهای 

گذاری در حال (. چنین سرمایهمراجعه کنید 4و  3های فصلبه تسهیل این فرآیند نیاز دارند )

بیشتر  OECDآالت و تجهیزات در بسیاری از کشورهای گذاری در ماشینحاضر نسبت به سرمایه

بنیان نه تنها به تقویت رشد ی دانشهاشرکتوکار در گذاری کسبسرمایه .(OECD,2017است )

تر با ترویج نوآوری بازار ، بلکه از تحول دیجیتال گسترده(OECD,2013نماید)وری کمک میبهرهو 

 نماید.پشتیبانی مینیز 

 با بازارهای مالی بازگذاری تسهیل سرمایه

بازارهای مالی کارآمد، با ثبات و باز مبتنی بر سطوح باالیی از شفافیت، اعتماد و یکپارچگی به 

نمایند. همچنین گذار در تحول دیجیتال کمک میی سرمایههابنگاهبه تخصیص منابع مالی 

ی خدمات مالی داخلی در مواجهه با رقابتی ماندن هابنگاهبازارهای مالی باز این موضوع را که 

تر تر و شفافی داخلی را کارآمدهابنگاهنماید. رقابت افزایش یافته باید رقابت خارجی تضمین می
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در کشورهایی با سرمایه کمیاب  هابنگاهتوانند هزینه سرمایه را برای ی مالی میهاجریاننماید. 

های دیجیتال را و داده هافناوریگذاری در تواند سرمایهکاهش دهند که این کار در عوض می

 افزایش دهد.

 توانند موانع برای خدماتی مقرراتی که مبتنی بر بخش )برای مثال بانک( هستند میهاچارچوب

ها( را برای ورود به بازار نشان دهند. قانونگذاران و ناظران نیاز دارند تر )برای مثال پرداختهدفمند

کنند. تعیین ظرفیت خود را در راستای هدف ترویج رویکرد دیجیتالی امن و سودمند خدمات مالی 

ات مرتبط در گذاری مقررات و اطالعالمللی برای اشتراکلذا همکاری مقررات بین بخشی و بین

 این زمینه مورد نیاز است. 

کنند که مالی خارجی تاکید میتأمین  های جدیدی ازشکلبر دیجیتال های فناوریهمچنین 

آنالین بسترهای مالی خارجی از طریق تأمین  سپاری است، در جایی کهجمع هاآنترین شاخص

تأمین  د. اگرچه هنوز سهم کوچکی ازیابگذاران افزایش میزیادی از سرمایه نسبتاًاز طرف تعداد 

به عنوان یک کل در  هابنگاههای خاص مالی را به جای دهد )و پروژهوکار را نشان میمالی کسب

وکارهای مالی کسبتأمین  از جملهای فزایندهسپاری ممکن است نقش گیرد(، جمعنظر می

خطرپذیر نوآورانه ایفا نماید، هرچندکه تعامالت آنالین با تعداد زیادی از مشتریان ممکن است به 

گذاران بر این، سرمایهمضاف نشده کمک نماید. آزمایش کارآفرینان برای اعتبار دادن به محصوالت 

گذاری بیشتری را از رمایههای سفرصت یسازمانگذاران وکار و سرمایهخطرپذیر، فرشتگان کسب

به یابند )میبسترها ترین یافتهاز طریق بزرگترین و توسعه سپاری، معموالًجمع بسترهایطریق 

 .(OECD,2017( )مراجعه کنید 4فصل 

 های رقابتی در حال تغییرپایش پویایی

کمتر های کنندگان از طریق قیمتتقویت رقابت شامل گشایش دسترسی به بازارها، به مصرف

کند. حمایت میگذاری رساند و از تجارت و سرمایهو تنوع بیشتری از کاالها و خدمات نفع می

وری وکار، پویایی و بهرههای جدید کسببازارهای رقابتی نیز با سرازیر کردن نوآوری، مدل

 کند.اقتصاد بر تحول دیجیتال تاکید میکل وکار، پیشبرد تغییر ساختاری در کسب

دیجیتال رقابت بزرگتری را در انواع بیشتری از بازارهای محصول و خدمات داخلی و تحول 

نماید. مرزهای بازار جغرافیایی در عصر دیجیتال اهمیت کمتری دارند، زیرا المللی ترویج میبین

فروشان دیجیتالی )مانند آمازون، راکوتن، علی بابا( را کنندگان و خردهاینترنت ورود و رشد عرضه

تسهیل نموده است. این امر به افزایش  ،ه نیازی به حضور فیزیکی در همه بازارهای فروش ندارندک
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پذیر مکانهای اهای ارزش جهانی کمک نموده است. در عوض، مدلرقابت و گسترش زنجیره

 وکار دیجیتالی فشار رقابتی را بر متصدیان آفالین افزایش داده است.کسب

ع موجود )مثال جدیدی از محصوالت و خدمات را برای رقابت با انوا دیجیتال انواعهای فناوری

دهندگان خدمات تلویزیون کابلی و محتوای تلویزیون اینترنتی را به جای ارائه جریانخدماتی که 

نمایند. در پذیر میمکانهای سنتی چاپی و غیره( اآنالین به جای رسانه ای، انتشارات صرفاًماهواره

( و داللیها )مثال خدمات مالی و ن محصوالت و خدمات جدید تا حد زیادی قیمتای ،برخی موارد

دیجیتال به ساختن های فناوریها و قات دادهاند. گاهی اوخدمات )مانند کرایه فیلم( را کاهش داده

های فیلمبرداری که دوربین )مثالً باسابقه محصوالت و خدمات جدید احتمالی به تخریب بازارهای 

های های دیجیتال جایگزین شده توسط گوشیهای دیجیتال جایگزین شده، دوربینبینبا دور

 اند.ی دیجیتال( کمک کردههاجریانط دانلودها و های فشرده جایگزین شده توسهوشمند، دیسک

سیاری از بازارها منجر دیجیتال به رقابت بزرگتری در بهای فناوریها و اما حتی وقتی که داده

ی تمرکز بیشتر، قدرت بازار و دادن دیگران به سوسوق ای برای نیز توان بالقوه هاآنشوند، می

ات شبکه و احتمال دستیابی ثیرتأآنالین، بستر در بازارهای  ،اند. برای مثالحتی زمینه نشان داده

ها باشد. در حالی که تواند پیش برنده همه یا بیشترین خروجیمی "مقیاس بدون حجم"به 

شوند ای که برخی محصوالت مانند تلفن با افزایش تعداد کاربران مفیدتر میپدیده –ت شبکه اتأثیر

شوند، مقیاس بدون حجم به ویژگی بسیاری از بازارهای دیجیتال ای درک میگسترده به طور –

نماید دید را رایگان اضافه جکاربران مجازی  تا دهدمی را مکاناین ا هاشرکتشود که به مربوط می

 (.مراجعه کنید 1فصل به )

ای که بنگاه بین قیمت یک بنگاه مسئول در برابر خروجی خودش در بازار و هزینه 1گذارینشانه

از سطح رقابت در یک بازار هایی شاخص–شود برای تولید یک واحد خروجی اضافه متحمل می

یی که هابنگاهکشورها، خصوصا  و هابنگاهدر میان گذاری نشانه ،میانگینبه طور باشند. خاص می

)تصویر است در حال افزایش ، اندهای دیجیتال بنیان بودهو بخشگذاری نشانهدر صدر توزیع 

های با بیشترین درجه دیجیتال بنیان در صورت برابری در بخش هابنگاه ،میانگینبه طور (. 8.5

رضایت  از %55دیجیتال بنیان به میزان های کمتر ی فعال در بخشهابنگاهدر همه موارد نسبت به 

(. این شکاف حتی 2018برخوردارند )بر اساس توضیح کالیگاری، کریسکولو و مارکولین، بیشتری 

 وری و سهام پتنت بنگاه استمرار دارد. بعد از کنترل بهره

 

                                                           
1 Markup 
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 ی دیگر دارند.هابنگاهنسبت به ای فزایندههای دیجیتال بنیان عالئم بیشتر و در بخش هابنگاه 8.5

 2013-14و  2001-3های دیجیتال بنیان و کمتر دیجیتال بنیان، رشد عالمت در بخش

 

 

Note: See Chapter notes.5 Source: Elaboration based on Calligaris S., C. Criscuolo and L. 

Marcolin (2018[21]), “Mark-ups in the digital era”, http://dx.doi. org/10.1787/4efe2d25-en, 

based on Orbis® data (accessed July 2018). 12 https://doi.org/10.1787/888933914955. 

برای درک درجه رقابت شاخصی تواند به عنوان با وجود اینکه تمرکز صنعت کامل نیست، اما می

نظر و همچنین تغییرات در ساختار صنایع مورد مالحظه قرار گیرد. در یک بخش یا بازار مورد

ها در طی ها و اکتسابصنعت مرتبط هستند. تعداد ادغامبر ها با افزایش تمرکز ها و اکتسابادغام

در  هابنگاههای بین مرزی ها و اکتسابدر ادغامچشمگیری با افزایش  2013-15های سال

های تعداد اکتساب .(forthcomingهای دیجیتال بنیان دو برابر شدند )باجگار و همکاران، بخش

 20، با رشد 2007-15های رشد در طی سال %40ش از ی دیجیتال بنیان با بیهابنگاهمرزی  بین

بنیان مقایسه شدند )باجگار و همکاران، ی کمتر دیجیتالهابنگاهها در درصدی اکتساب

forthcoming). ها با اینکه ممکن است با ماهیت تحول دیجیتال ارتباط درونی داشته این توسعه

با در قیاس یان های دیجیتال بنبخش

 های کمتر دیجیتالبخش

ا بدر قیاس دیجیتال بنیان  هایبهترین

 های کمتر دیجیتالبخش

http://dx.doi/
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بلکه باید توسط سیاستگذاران مورد بررسی و  اما ممکن است لزوما منبع نگرانی نباشند، باشند،

 مالحظه بیشتری قرار بگیرند.

های داخلی و بین مرزی امری اساسی است. اعمال ایجاد محیط رقابتی برای تراکنش

های مقررات روی محصوالت در محیط بین مرزی با اضافی یا ناکافی بودن در مقایسه محدودیت

توانند مورد ارزیابی قرار والت عرضه شده داخلی میهای وضع شده بر روی محصبا محدودیت

چنین ارزیابی ممکن است این موضوع را در نظر بگیرد که آیا استانداردهای  .(OECD,2018گیرند )

 قانونیشوند و یا اینکه محصوالت غیرملی توسط محصوالت فروخته شده در بین مرزها دنبال می

مرزی شامل رقابت در محیط بین .(OECD,2018خیر ) نماید یاکه موجود نیستند تضمین می را

های شود که به دنبال فروش محصوالت بین یک مرز و محدودیتی منحصربفردی میهابنگاه

 باشند.های غالب میرقابتی توسط یک بنگاه یا خوشه

های نوآوری دیجیتال شود. در واقع مدل جریانمقررات نیز ممکن است باعث کندی فقدان 

های بخش سنتی یا روابط میان ار جدید و نوآورانه ممکن است با ظهور در مرزبندیوککسب

ای طرح حداقل الزامات پایهو  را متحول نماید. فقدان مقررات کافی جریانبازیگران مختلف این 

گذاران و همچنین نوآوران تازه وارد بازار وکار ممکن است سرمایههای کسببرای این گروه از مدل

ها نسبت به تراکنش های گروهمشابه، درک مشترک از حقوق و مسئولیتبه طور سرد نماید. را دل

 .(OECD,2016مفید باشد )بستری در اقتصاد  "اعضا"های بین ممکن است برای وقوع تراکنش

کنندگان کاالها و خدمات را در تبادل برای استفاده از جایی که مصرف "آزاد"های تراکنش

کنند ممکن است خود )شامل اهداف تبلیغ و ارائه محتوای سفارشی( دریافت میهای شخصی داده

از این نوع ای وکارهای مناسب جبران خسارت برای افرادی که در مواجهه با مسئلهدر نبود ساز

در مواردی مانند این، نبود برخی  .(OECD,2016روایی کمتری داشته باشند )هستند، ها تراکنش

تواند پیدایش محصوالت نوآورانه یا کننده میاز مقررات افقی شامل ایمنی و محافظت از مصرف

 وکار را محدود نماید. های کسبمدل

گذاری خود را بر رقابت استمرار دهد، ممکن است به بعضی تأثیرهر چه تحول دیجیتال 

سیاستی در رقابت منجر شود که بر اساس محصوالت سنتی ی هاچارچوبهای جدید برای چالش

اند. این چالش به این صورت است که دیجیتال سازی ممکن است ابعاد در ذهن طراحی شده

 مثلهای جدید دستیابی به بروندادهای ضد رقابتی جدیدی از رقابت را در بازارها و همچنین روش

بیشتری  ید. عالوه بر این، موضوعات مورد قبول رقابتیهای تبانی را معرفی نمااستفاده از الگوریتم

کننده، با حفظ مصرف هاآنو عمق بخشیدن به همکاری  هاآنهای دفاعی برای ارتقای تالش هم

کننده تحت های مصرفها و دیگر قانونگذاران نیاز خواهد بود. این کارها شامل استفاده از دادهداده
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نوان یک دارایی رقابتی به هنگام ارائه محصوالت رایگان یا های مرتبط به عشرایط حفظ داده

 . باشدمیهای شخصی شده توسعه قیمت

گذاران ممکن است به اعمال استانداردهای رایج و وجود اطالعات برای مقررات ،در این همکاری

مقامات گیری مشترک بین ای برای مثال در زمینه تصمیممطمئن نیاز باشد. الزام دو طرفه و منطقه

قضایی نیز ممکن است مفید باشد، اگرچه وجود قوانین شفاف برای اشاره به نحوه توجیه اقدامات 

  یا نه. کننده وجود دارندهای همپوشانیاست که آیا اعضایی با مسئولیتامر مهمی الزامی 

 سازی اقتصاد های مالیاتی برآمده از دیجیتالتوجه به چالش

گذاری داخلی گیری درباره سرمایهبه هنگام تصمیم هابنگاهنظام مالیاتی عامل مهمی است که 

ی بین هابنگاهتواند رقابت و تخصیص منابع را به دلیل اینکه گیرند و مییا خارجی در نظر می

ه باشند المللی مزیت رقابتی داشتریزی مالیاتی بینی داخلی از طریق برنامههابنگاهمرزی نسبت به 

های سیاست و ، بر حوزهمتعددی یا نه تحریف نماید. تحول دیجیتال با طرح مفاهیم مالیاتی

گذارد که با ارائه ابزارهای جدید به می تأثیرالمللی مدیریت مالی در هر دو سطح داخلی و بین

تصاد در سازی اقنماید. در نتیجه، دیجیتالهای جدید برای سیاستگذاران اشاره میمعرفی چالش

المللی رایج به کانون بحث اخیر جهانی درباره این موضوع بوده است که آیا قوانین مالیات بین

 دهد یا خیر.وکار جهانی فرآیندها ادامه میبودن در یک محیط کسب "مناسب هدف" جریان

و چارچوب  OECD/G20در کشورهای عضو  (BEPSدر سایه پروژه فرسایش مبنا و تغییر سود )

وکار به عنوان تسهیلگران های کسبسازی و برخی از مدل، این کار که دیجیتالBEPSیری فراگ

این  .(OECD,2015انجام شده است ) است، المللیهای مهم فعلی در حوزه مالیات بینچالش

کشیدن دور اقتصاد دیجیتال از بقیه اقتصاد برای  "ایحصار حلقه"که به این دلیل است تحلیل 

تر سازی مشکل، اما به دلیل ماهیت فراگیر دیجیتالنیستتی اگرچه غیر ممکن اهداف مالیا

 شود. می

به سازی مرتبط است که های کلیدی دیجیتالهمچنین این کار با شناسایی تعدادی از ویژگی

سازی نیز شوند. این تشخیص وجود دارد که دیجیتالبالقوه از دیدگاه مالیاتی مطرح میطور 

ی چند ملیتی عملیات جهانی خود را در آن یکپارچه هابنگاههای ارزش جهانی که گسترش زنجیره

آوری و جمعی مانند های جدیدپدیده خاص،شتاب بخشیده و تغییر داده است. به طور  ،کنندمی

چند های بستروکار جدید مانند های کسبات شبکه و پیدایش مدلتأثیرها، برداری از دادهبهره

 .(OECD,2018های بیشتر در قوانین مالیاتی موجود شناسایی شدند )ارائه چالش طرفه به عنوان
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های مالیاتی برآمده ای به نام چالش، گزارش میان دوره2015در سال  1بر اساس گزارش اقدام 

ارائه شد. این  2018مارس سال در  G20سازی در اجالس وزرای مالی کشورهای عضو از دیجیتال

وکار دیجیتالی های کسبای با ارائه تحلیل عمیقی از خلق ارزش در میان مدلگزارش میان دوره

این  .(OECD,2018نماید )های اصلی بازارهای دیجیتال اقدام میمختلف به توصیف ویژگی

ها تکامل یافتند. بخصوص اینکه سه در برخی از بنگاه ای خصوصاً قابل توجهبه طور ها ویژگی

( 1وکار کامال دیجیتالی مشاهده شدند: های کسبدر خلق مدل معموالًویژگی شناسایی شدند که 

ها و کاربر. همچنین های داده( اتکا به کمک3های نامحسوس و ( اتکا به دارایی2مقیاس بدون انبوه، 

های رایج حتی ها به عنوان ویژگیرود این ویژگیموضوع بود که انتظار میاین  در نتیجهاین کار 

 شوند.بدل های دیجیتالی وکارها به عنوان پیشرفتشتری از کسببه تعداد بی

المللی برجسته ای اهمیت توجه به مفاهیم این سه ویژگی را در نظام مالیات بیندورهگزارش میان

موضوعات مهمی در رابطه با قوانین مرتبط با تخصیص قوانین مالیاتی بین قضات  هاآنکند. می

( و تعیین سهم مربوط به سودهای بنگاه چند ملیتی که موضوع مالیات در یک "پیوندی")قوانین 

 مطرحکه اینجا سوالی نمایند. مطرح می است، ("تخصیص سود"سیستم قضایی مورد نظر )قوانین 

آیا قوانین پیوندی موجود که محدوده حق قضاوت برای اخذ مالیات از یک  این است که شودمی

تواند کند شاید به عنوان یک بنگاهی از رده خارج باشد که اکنون میبنگاه غیربومی را اداره می

حقوق  درگیر زندگی اقتصادی یک نظام قضایی باشد که تحت قوانین مالیاتی موجود صرفاً  شدیداً

 نماید.الیات را برای آن سیستم قضایی جذب میحداقلی یا بدون م

باشند که در اصول راهنمای می "طول بازو"مبتنی بر اصل  "تخصیص سود"قوانین مربوط به 

های مورد استفاده اند و بر کارکردهای اجرا شده، داراییتوصیف شده OECDگذاری انتقال قیمت

اینجاست که آیا قوانین سوال باشند. های پیش فرض در هر موجود حقوقی متمرکز میو ریسک

تخصیص سود موجود در تولید نتایج مناسب شامل مواردی هستند که به وجود خود با برخی یا 

 برند.دهند و تا چه حدی این کار را پیش میهمه سه ویژگی اشاره شده ادامه می

های عرفی اندازه، تعدادی از مقامات قضایی ممحور حل جهانی و آماردر حین کار بر روی راه

، هیچ آماری درباره ارزش یا BEPSدهند. در چارچوب فراگیر ای را مورد توجه قرار میمیان دوره

ارائه  هاآنای که پیشنهادی برای معرفی دورهای و گزارش میاندورههای میاننیاز به اندازه

ها ای با افزایش ریسکدورهکنند که اندازه میانوجود ندارد. تعدادی از کشورها فکر می ،دهدنمی

ای و پیامدهای متعارض بدون ارتباط به هر محدودیت خواهد شد که شاید بر طراحی چنین اندازه

 ای قرار گیرد. تحمیل شود که در مقابل چنین اندازه
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، نیازی به اطمینان از دادن هاآنها و در نظر گرفتن کشورهای دیگر با قدردانی از این چالش

بیشتر به مالیات به مقامات قضایی خود نسبت به خدمات دیجیتالی خاص عرضه شده در بهای 

پرداخت به سیستم قضایی خود ندارند و در اینکه حداقل بعضی از پیامدهای متناقض احتمالی 

گیرد. گروه دوم از کشورها به این در نظر میکاسته شود، گیری از طریق طراحی اندازهتواند می

ای نامطلوب خواهد بود، لذا دورههای میانگیریدند که افزایش انواع مختلفی از اندازهدیدگاه معتق

ای را تنظیم کرده ای آن کشورها درباره مالحظات طراحی راهنمای توافق شدهدورهگزارش میان

 ای در نظر گرفته شوند.دورههای میانکه نیاز است به هنگام مالحظه معرفی اندازه

وکار های کسبهای مالیاتی برای تحقق افزایش تغییرات برآمده از مدلینکه نظاماطمینان از ا

های بالقوه حفاظت از ریسک مکانها و اجهانی با قابلیت دیجیتال و همچنین استفاده از فرصت

 مؤلفهالمللی سازی بر نظام مالیات بیندیجیتال تأثیرباشد. یک چالش حیاتی می ،آماده هستند

ها ی چند ملیتی و دولتهابنگاهای از این کار خواهد بود و دارای انشعابات مهمی برای قابل توجه

بر انجام مروری  BEPS. اعضای چارچوب فراگیر باشدمیهای مالیاتی و همچنین آینده نظام

یکپارچه و همزمان از دو جنبه کلیدی چارچوب مالیاتی موجود یعنی تخصیص سود و قوانین 

سازی اقتصاد مرتبط با اصل همراستاسازی سودها با ات دیجیتالتأثیررند که پیوندی توافق دا

 دهند.های اقتصادی زیر بنایی و خلق ارزش را مورد لحاظ قرار میفعالیت

عضو چارچوب فراگیر  120، بیش از 2018سال مارس ای در دورهاز زمان انتشار گزارش میان

ن خالها در موقعیت خودشان با تعدادی از کشورهای ای برای پر کردپیشرفت قابل توجه BEPSدر 

، پویایی مباحث با انگیزه تازه برای 2018اند. تا پایان سال داشته یپیش برنده پیشنهادات جدید

توافق بالقوه تغییر یافت. چالش فعلی تشخیص چگونگی تقاطع پیشنهادات متعدد برای یافتن یک 

کننده دو تقویت تأثیرتواند دهد و میبه هم ربط میحل است که عناصر این پیشنهادات را راه

برای پیشبرد رو به جلو این  2019ای داشته باشد. چارچوب فراگیر مجددا در سال طرفه

قوی از اتحاد و پایبندی به کار با هم در باالترین سطح های نشانهپیشنهادات محقق خواهد شد و 

رود که این مشترک خواهد داشت. امید میمبنایی باشد که عنصری کلیدی در یافتن سیاسی می

های توافق شده بتواند تا حلکه کار فنی بر راهباشد به طوری کارها بتوانند به معنای جهت توافق 

 انجام شود.  2020پایان سال 
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 توسعه راهبردی تحول دیجیتال

 

 

 

ها تر گفته شد، دولترویکرد دولت یکپارچه در تحول دیجیتال که پیش عملی کردنبه منظور 

سازی را برای خود پیاده (DTSآمیزی راهبرد تحول دیجیتال )موفقیتبه طور نیاز به توسعه دارند تا 

نمایند. بسیاری از کشورها برنامه راهبردی اقتصاد دیجیتال یا معادل سیاستی آن را به جای خود 

محدود هستند و تنها تعداد محدودی از  نسبتاًکثر این کشورها از نظر دامنه همچنان دارند، اما ا

 .(OECD,2017دهند )کشورها صریحا رویکرد دولت یکپارچه درباره تحول دیجیتال را ترویج می

است که باید با توجه به دامنه موضوعات مورد  DTSچنین رویکردی ویژگی کلیدی یک برنامه 

ها در یکپارچه و همگن شوند تا از هماهنگی سیاست 8تا  2های بحث سیاستی مرتبط در فصل

در مورد دهی تحول دیجیتال مطمئن شوند. این فصل های درگیر در شکلو بخشها تمامی زمینه

 کند.ث میبح DTSهای کلیدی حکمرانی، توسعه و پیاده سازی جنبه

 مؤثربنیان رویکردی حکمرانی به منظور پشتیبانی از هماهنگی 

ها و بازیگران سیاستی متاثر های تحول دیجیتال نیاز به هماهنگی در میان همه حوزهسیاست

گذار بر( تحول دیجیتال دارند. علیرغم این واقعیت که اهمیت هماهنگی در دیگر  تأثیراز )

ها هماهنگی ، دولت(OECD,2015وری( به خوبی شناخته شده است )های برنده )مثال نوآسیاست

شناسند می مؤثرهای دیجیتال هماهنگ و های اصلی سیاسترا به عنوان یکی از چالش
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(OECD,2017).  های متعدد و سطوح در بخش مختلفی بازیگراندربرگیرنده چنین هماهنگی باید

 باشد. المللی غیردولتی میو همچنین ذینفعان و شرکای بیندولتی متنوع 

امری بنیادین است، اما هیچ رویکرد مناسبی  مؤثربرای هماهنگی مدون در حالی که حکمرانی 

نهادهایی مانند تغییراتی در تواند میمختلفی وجود ندارد. رویکردهای  DTSبرای حکمرانی 

تنظیمات  ،ظرفیت مدیریت بازتاب دهند. به عالوه یا فرهنگ وها ، دولتها سازمانکشورها، 

حکمرانی احتماال در طول زمان برای مثال با تغییرات در دولت، پیشرفت فناورانه و تغییرات در 

 یابند.جمع بازیگران پیشران تحول دیجیتال تکامل می

هستند به نوبه خود دارای برنامه راهبردی دیجیتال ملی  OECDتقریبا تمامی کشورهای عضو 

تخصیص  ،با این وجود. اندها شکلی از حکمرانی را از این طریق توسعه دادهو اکثر دولت

سازی، پایش و ارزیابی در میان این های کلیدی مانند توسعه راهبرد، هماهنگی، پیادهمسئولیت

این  OECDتحقیقات اخیر توسط  .(OECD,2017باشد )ای متفاوت میتوجهقابلبه طور کشورها 

پذیری مربوط برای تخصیص مسئولیت نماید و دو رویکرد اصلی متمایز خصوصاًمی تأیید افته را ی

پذیری را در سطحی نماید. اولین رویکرد مسئولیتبرای هماهنگی راهبردی شناسایی می هاآنبه 

داند. بحث ذیل قصد باال )باالی وزیران( و دومین رویکرد در سطح یک یا چند وزیر منصوب می

خواهد چشم انداز حکمرانی فعلی را ندارد هیچ رویکرد خاصی را ترویج نماید، بلکه در عوض می

 ید. مستند نما

پذیری متمرکز برای هماهنگی راهبردی در سطح باالی وزیران رهبری سطح باال و مسئولیت

(. نفر 9.1)تصویر  باشدمیهای اولین رویکرد در اکثر موارد توسط رئیس جمهور از ویژگی خصوصاً

خلی اول دولت نیز تمایل دارد در ترویج برنامه راهبردی دیجیتال کشور در این رویکرد از نظر دا

و خارجی نقش پیش فعال داشته باشد. در کشورهایی مانند مکزیک و جمهوری اسلواکی که در 

کنند، نخست وزیر با به دست گرفتن قدرت در مسائل حال حاضر از این رویکرد استفاده می

نویس برنامه راهبردی، این برنامه را از طریق دفتر هماهنگی مربوطه اجرا دیجیتال شامل پیش

دیگر کشورهای استفاده کننده از این روش مانند برزیل، شیلی، استونی، کره و  کند.می

اند، مانند هماهنگی راهبردی توسط نخست وزیر مطمئن شدهخاصی لوکزامبورگ از عملکردهای 

سازی وزیران هنوز نقش مهمی در ارائه ورودی به توسعه برنامه راهبردی و پیاده ،اما در عوض

 کنند.ا میبرنامه راهبردی ایف

در تمامی کشورهای دارای سطح باالی هماهنگی راهبردی، ذینفعان معموال از طریق دفتر 

سازی راهبرد تمایل هماهنگی در توسعه راهبرد درگیر هستند. هماهنگی عملیاتی در محیط پیاده

امل مجری دارد از طریق نقاط کانونی )برای مثال مدیران اجرایی دیجیتال( در هر کدام از وزرا و عو
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سازی و گزارش به دفتر پیاده سازی اطمینان حاصل نمایند. دو مورد اخیر نیز معموالًپیاده

هماهنگی را در بیشتر موارد با اطمینان از ارزیابی کلی راهبرد بر اساس چشم انداز رئیس جمهور 

 نمایند. پایش می

ح باالی وزارت متمرکز پذیری هماهنگی راهبردی را در سطدر میان کشورهایی که مسئولیت

از باالترین سطوح  کنند، اداره هماهنگی مرکزی شاید )بخشی( از دولت مرکزی باشد که معموالًمی

شامل صدراعظم آلمان، دفتر کابینه  از این دست هاییکند. مثالبازوی اجرایی دولت حمایت می

زی تمایل دارند نقش های مرکدولت .(OECD,2014)شود میانگلیس و دفتر اجرایی کاخ سفید 

های اقدام در هماهنگی با ها و هماهنگی راهبردی و همچنین طراحی برنامهدر اولویتای رهبری

 ی دولتی مرتبط ایفا کنند.هاآندپارتم

 

 های تحول دیجیتالهماهنگی راهبردی سطح باال در سیاست 9.1

 

 

 

 رئیس دولت

 دفتر هماهنگی

توسعه راهبردی، هماهنگی، 
 ارزیابی

 

 یگروه هماهنگ

 یاتیعمل یهماهنگ

 

 ذینفعان

 

اجرا و ی آژانس ها
نظارت

 

 مر و  به مشاغل ، م ار  ها و   هاییاسترات  
 رهی

 هاخانهوزارت

 و نظارت اجرا

 رانیوز یشورا
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پذیری به یک وزارت پیشرو در زمینه اختصاص مسئولیت ،ویژگی متمایز دومین رویکرد

(. وزارت پیشرو در چند کشور مانند بلژیک، جمهوری خلق 9.2)تصویر  هماهنگی راهبردی است

اختصاصی به امور دیجیتال اختصاص یافته است. به طور چین، ژاپن، لهستان، پرتغال و اسلوانی 

این وزارت در کشورهای دیگر مسئولیت چند حوزه سیاستی شامل سبد دیجیتال را دارد و در 

 ت بلکه چند وزارت مسئولیت این حوزه را دارند.چند کشور محدود نه تنها یک وزار
 های تحول دیجیتالهماهنگی راهبردی سطح وزارت در زمینه سیاست 9.2

 

 

نویس و همچنین در عالوه بر هماهنگی راهبردی، وزارت پیشگام تمایل دارد که مسئول پیش

در سایه  را ذینفعانکه سازی و پایش راهبرد باشد. توسعه راهبردی تمایل دارد بعضی موارد پیاده

است، سهیم وزارت پیشگام و گاهی اوقات رئیس جمهور میزبان آن  شورای وزارتی که معموالً

توسط یک گروه هماهنگی اختصاصی  . مشابه اولین رویکرد، هماهنگی عملیاتی معموالً سازد

شود. دو مورد کننده راهبرد ضمانت میهای پیادهها و آژانسمتشکل از نقاط کانونی از وزارتخانه

سازی توسط وزارت پیشگام و/یا شورای وزارتی ادهاخیر نیز تمایل دارند که با گزارش پایش پی

 . نمایندبیشتر مواقع ارزیابی کلی راهبرد را تضمین 

 ذینفعان

 

 مجریان

 

اجرا و ی آژانس ها
نظارت

 

 مر و  به مشاغل ، م ار  ها و   هاییاسترات  
 رهی

 هاخانهوزارت

 و نظارت اجرا

 شرویوزارت پ

توسعه راهبردی، هماهنگی، 
 سازی، پایش و ارزیابیپیاده

 

 یگروه هماهنگ

 یاتیعمل یهماهنگ

 رانیوز یشورا
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سازی موفق یک برنامه بی ارتباط با طرح واقعی رویکرد حکمرانی یک کشور، توسعه و پیاده

 گیری ودر شکلسهیم ها و ظرفیت افراد و موسسات به مهارت راهبردی تحول دیجیتال کامالً

به های مورد نیاز در دنیای کاری دیجیتال )کلی، مهارتبه طور سازی آن بستگی دارد. پیاده

های اساسی به شمار ( از مهارتمراجعه کنید 6فصل به ( و زندگی )مراجعه کنید 5و  3های فصل

ی تر و ظرفیت مورد نیاز در حوزه خدمات عمومی با عملکرد باال و نوآورهای خاصروند. مهارتمی

توانایی برای تعریف مسائل سیاستی، مانند های توسعه سیاستدر بخش عمومی شامل مهارت

ها، های مدیریت شبکهمهارت ،شود. عالوه بر اینبر دستور کار سیاستی می تأثیرها و حلطراحی راه

عمومی، مدیریت دانش و روابطدر اموری نظیر شهروندان یا ذینفعان  مشارکت دادنبرای مثال 

 .(OECD,2017های حل تعارض نیز مهم هستند )روژه، هماهنگی، ارتباطات و مهارتپ

 اجرای یک چشم انداز راهبردی و تضمین انسجام

توسعه یک برنامه راهبردی تحول دیجیتال منسجم قوی از یک چشم )یا جهت( راهبردی برای 

ها و اهداف اندازی به شکل دادن اولویتباشد. چنین چشمتحول دیجیتال یک کشور مفید می

اصلی یک برنامه راهبردی تحول دیجیتال و تسهیل در انسجام میان مسائل سیاستی مختلف با 

انداز راهبردی نیز ممکن است درباره نماید. یک چشمرونی راهبرد کمک میتوجه به ماهیت د

تواند به رشد اقتصادی و شکوفایی اجتماعی کمک نماید، توجه به اینکه تحول دیجیتال چگونه می

های مرتبط با سالمتی یا تغییر اقلیم و کمک در دستیابی به چالشاز جمله  "های بزرگچالش"

شود. برخی رشد فراگیر، رفاه و توسعه پایدار شفاف میدر مواردی مانند ال اهداف سیاستی سطح با

های راهبردی دیگر باشند )تصویر از این اهداف سطح باال ممکن است شامل دستور کارها یا برنامه

درک جامعی از تحول دیجیتال  ، داشتنگیری یک چشم انداز راهبردی(. شرط مهم برای شکل9.3

شود که بر ( تحول دیجیتال می"بردارها"های کلیدی )شناسایی ویژگی است. این کار شامل

 (.مراجعه کنید 1فصل به گذارد )می تأثیرای از مناطق ها و مقررات در دامنهسیاست

 

 

 

 

 

 



 

204 

 

 توسعه راهبردی تحول دیجیتال :9فصل 

 های دیگراطمینان از انسجام بین استراتژی تحول دیجیتال و استراتژی 9.3

 

 

انسجام، راهبردها و اهداف سیاستی ملی و/یا بین المللی موجود نیاز است به منظور اطمینان از 

که برنامه راهبردی تحول دیجیتال به هنگام توسعه برنامه مربوطه مورد توجه قرار گیرند. برای 

یک دولت ممکن است یک برنامه توسعه ملی یا یک برنامه راهبردی رشد فراگیر داشته  ،مثال

ها ممکن است دستور کارهای کالن مانند اهداف توسعه پایدار لی، دولتباشد. در سطح بین المل

 ملل یا در مورد کشورهای اروپایی دستور کار دیجیتال اروپا را مورد مالحظه قرار دهند.  سازمان

تر یک برنامه راهبردی تحول دیجیتال نیز نیاز دارد تا با دیگر راهبردهای سطح باالتر و/یا پائین

های یاستی مرتبط با تحول دیجیتال انسجام یابد. این موضوع با راهبردها و سیاستو/یا اهداف س

ها و مرتبط با هر مسئله کلیدی توسط یک برنامه راهبردی تحول دیجیتال مانند مشاغل، مهارت

ها و رویکردهای متعارض و شناسایی هم شود. خودداری از همپوشانینوآوری پوشش داده می

هایی که یک برنامه راهبردی تحول دیجیتال ممکن است به ی مانند روشهای احتمالافزایی

امری حیاتی است.  ،هماهنگی قوی عناصر راهبردهای دیگر مرتبط با تحول دیجیتال کمک کنند

دهد که در موضوعاتی را پوشش می یک برنامه راهبردی تحول دیجیتال احتماالً عالوه بر این،

برای مثال توسعه پهنای باند یا امنیت دیجیتال نیز مورد توجه تر های خاصراهبردها و سیاست

های ذیل اقتصاد/تحول دیجیتال ملی باید اثربخشی راهبردها و/یا سیاستدر نهایت، گیرند. قرار می

 یک برنامه راهبردی تحول دیجیتال ملی را تکمیل کنند یا افزایش دهند.

 داری/ اهداف توسعه پا ر یرشد فراگ ی/ استراتژ یبرنامه توسعه مل

مر و  به  یها یاستراتژ
 رهیم ار  ها و غ، مشاغل

، ینوآور یها یاستراتژ
 صنعت و ...

 در سطح یتالیجیتحول د یها یاستراتژ
 یملتقسیما  

 تالیجید تیامن، باند پ ن یها یاستراتژ
 رهیو غ

  DTS تالیجیتحول د یاستراتژ
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 ها و مقرراتتارزیابی روندهای کلیدی دیجیتال مرتبط با سیاس

هر کشور در مرحله متفاوتی از توسعه دیجیتال است. درک جایگاه یک کشور به پایش و تحلیل 

ات سیاستی نیاز دارد. اندازه گیری، پایش و ارزیابی موضوعات تأثیر مؤثرروندهای مرتبط و ارزیابی 

تحلیلگران اجازه باشند و به سیاستگذاران و حیاتی برای طراحی و حکمرانی سیاست دیجیتال می

( کمک تحول دیجیتال در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی را ارزیابی نماید 1دهد که: می

و موانع تحول  هاآنپیشر( درک 2، برانگیزدو بحث آگاهانه )مانند میان ذینفعان کلیدی( را 

( ارزیابی اثربخشی رویکردهای سیاستی 3حیاتی است،  مؤثرهای دیجیتال که برای طراحی سیاست

ها و ها، اندازهها برای اخذ تصمیمات آگاهانه درباره اولویتسازی دولتمختلف به منظور توانمند

ها و ارتقای ( بهبود مستمر طراحی و مدیریت برنامه4ابزارهای سیاستی و تخصیص اعتبارات، و 

 .(OECD,2015ت دولت)پاسخگویی، مشروعیت و اعتبار مداخال

آید. ها میسازی یک راهبرد و/یا سیاستپایش و ارزیابی در چرخه سیاستی جامع به دنبال پیاده

پذیر نماید و در عوض مکانها را در گذر زمان ابندی و بهبود سیاستاین کار باید یادگیری، اولویت

دهد. بیشتر کشورهای عضو  های موجود را شکلمبنای هر راهبرد و/یا اصالح جدید از سیاست

OECD شوند و سازی یک راهبرد دیجیتال ملی، بزودی نیازمند ارزیابی میدر حال حاضر با پیاده

دهند را توسعه میجدیدی نمایند یا برنامه راهبردی تحول دیجیتال یا رویکرد فعلی خود را بروز می

(OECD,2017).  یش و ارزیابی جهت اطمینان از برای پاای جدید باید شامل برنامهراهبرد هر

 .(OECD,2015)شود  های عمومییهبود مستمر کیفیت و اثربخشی سیاست و هزینه

گیرد، های فعلی خودش قرار میسازی راهبرد و/یا سیاستدر چرخه پیادهکشوری هر جایی که 

به عنوان راهنمای  OECDبا رویکرد دیجیتال در کشورهای عضو ای چارچوب سیاستی یکپارچه

گیرد مینماید که برای پایش و ارزیابی مورد توجه قرار های سیاستی ارائه میدر حوزهای کاربردی

(OECD,forthcoming).  های اطمینان از ارزیابی کلی از همه روندها و سیاستبه این رویکرد

موجود پوشش داده ممکن است با راهبرد دیجیتالی  هاآننماید که برخی از مرتبط کمک می

کند تا برنامه راهبردی تحول را برای سیاستگذاران ایجاد می مکاننشوند. این کار همچنین این ا

( 1شامل  . دو عنصر اصلی ارزیابیتدوین نمایندتری نظام یافته به طوردیجیتال جدید خود را 

های ات و اثربخشی سیاستتأثیر( ارزیابی )کمی و/یا کیفی( 2و  پایش کمی روندهای کلیدی

 (.9.4)تصویر باشد میسازی شده تا به امروز پیاده
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 ارزیابی جایگاه کشور شما: پایش و ارزیابی 9.4

 

برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در توسعه دیجیتال ها پایش روندهای کلیدی با کمک به دولت

را در قالب یک برنامه راهبردی  هاآننمایند که اولویت دار اصلی تمرکز میهای کشور خود، بر حوزه

راهبرد های تعریف شده در برنامه پایش و ارزیابی دهند. شاخصتحول دیجیتال مورد توجه قرار می

های جایگزین با کمک به کمی کردن و پایش روندها تر و منابع دادهفعلی همانند آمار ملی عمومی

 شدند. و توسعه کلیدی به عنوان نقطه شروع پایش در نظر گرفته

که بر اساس چارچوب  OECDهای تولید شده المللی با شاخصالگوبرداری بین ،برای نمونه

ای یکپارچه از . مجموعهباشدمیطراحی شده نیز مهم  (OECD,forthcomingسیاستی یکپارچه )

 (OECD,2019برای آینده)را نقشه راه  ،گیری تحول دیجیتالها به همراه چاپ کتاب اندازهشاخص

های ها و دادهتوان به این شاخصمی ،. در پورتال جعبه ابزار با رویکرد دیجیتالنمایدمی ائهار

 را مکاناین ابه کشورها این مسئله که را بارگیری کرد  هاآنو دسترسی پیدا کرد  زیربنایی آن

 روندهای داخلی کشورهای دیگر را خودارزیابی و الگوبرداری نمایند.دهد که می

مقررات و  تأثیرهای موجود از طریق ارزیابی ات سیاستتأثیردرک به ها ارزیابی سیاستی دولت

این  .(OECD,2017نماید )در دستیابی به اهداف راهبردی خود کمک می هاآنمیزان موفقیت 

ی سیاستی و/یا مقرراتی فعلی همانند مسائل هماهنگی درونی هاچارچوبخالهایی در به اقدام نیز 

 . (OECD,2014نماید)اشاره می

تحلیل داخلی شامل بازخورد از سهامداران متکی به ارزیابی سیاستی ممکن است در اولین مرتبه 

. ارزیابی داشتو اقدامات بین المللی را نیز در این زمینه مدنظر ها باشد، اما الزم است مقایسه

های ا برای مثال با پایش مستقیم خروجیدیجیتال رهای فناوریتواند استفاده بهتر از سیاستی می

 (.9.2)کادر بخشد معناداری بهبود به طور سیاستی 

دسترس

 ی

 رفاه و رشد

های به خصشا

 سوی دیجیتال

راهنمای 

 OECDسیاستی 

ارزیابی 

 سیاستی 

شکاف ، راتیتأث

 ها و انسجام
 اهداف

مانیتور ینگ 

 پیشرفت

ها و قوت

 هاضعف

 هااولویت
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 منسجم و یکپارچهراهبردی توسعه 

نماید که با ، یک چشم انداز راهبردی ارائه میمؤثرقدرت نفوذ رویکرد حکمرانی در هماهنگی 

های قبلی باید انسجام و/یا سیاستهای کلیدی در پایش و ارزیابی راهبردها پیشتیبانی از دیدگاه

تضمین نماید. فرآیند توسعه  را در توسعه برنامه راهبردی تحول دیجیتال منسجم و یکپارچه

راهبردی با اینکه ممکن است همه ذینفعان مرتبط را به عنوان کاری اساسی با انجام کارهایی 

تی جهت دستیابی به این اهداف ها و اهداف کلیدی، شناسایی معیارهای سیاسابطال اولویتمانند 

که در هر کشور راهبرد مشارکت دهدآمیز سازی موفقیتو توسعه یک برنامه اجرایی جهت پیاده

(. بازیگران کلیدی درگیر در این زمینه شامل مراجعه کنیدبخش بعدی به باشد )متفاوت می

و همچنین شرکای ها و سطوح مرتبط دولتی، ذینفعان غیر دولتی مقامات رسمی از همه بخش

 باشند.بین المللی می

های جامعه های آن و چهرهای از اعضای دولت ملی و زیر مجموعههماهنگی دامنه گسترده

های قدرت های تراکنش باال، عدم تقارنهزینه ،تواند موضوعی چالش برانگیز باشد. برای مثالمی

توانند هماهنگی و مذاکرات می و اطالعات و رویکردهای حکمرانی مختلف در میان سطوح دولت

وزیر جمهور یا نخسترئیسمثل فرسا نمایند. شخص )یا عضو( مسئول هماهنگی راهبردی را طاقت

 مؤثرنویس راهبردی مسئولیت مهم هماهنگی به عنوان مسئول هماهنگی راهبردی و تهیه پیش

ی برنامه راهبردی به یک سازهر عضو درگیر در توسعه و/یا پیاده ،گیرد. در عوضرا به دست می

 نقطه کانونی جهت تضمین هماهنگی و تعلق مستمر در برنامه راهبردی نیاز دارد.

وکارها و دیگر ذینفعان غیردولتی ها، بلکه توسط افراد، کسبتحول دیحیتال نه تنها توسط دولت

وکار، ای کسبهبه ذینفعان غیردولتی شامل انجمنراهبرد رود. یک فرآیند فراگیر توسعه پیش می

دارد )کادر مشارکت های تجاری و مجامع فنی و علمی نیاز به ی اجتماعی مدنی، اتحادیههاسازمان

ها برای های برتر و خلق فرصتتواند به شناسایی موانع، تبادل نمونهذینفع میتبادل نظر (. 9.1

ی کمک نماید. خصوص–های عمومیخود تنظیمی، تعیین استانداردها توسط ذینفعان و مشارکت

های های مشاوره و کمیتهدر تعلق ذینفعان شامل بازخورد از جامعه عمومی، گروهرایج های شکل

. استفاده از شودمیشرکای اجتماعی  منتخبی مانندهای های رسمی با گروهآمادگی و مشاوره

وب را بیشتر  های مبتنی بردیجیتال تعلق خاطر ذینفعان برای مثال از طریق مشاورههای فناوری

 .(OECD,2018نماید )تسهیل می

مستقیم با توسعه راهبردهای ملی درگیر به طور  المللی معموالً در حالی که شرکای بین

های برنامه راهبردی تحول دیجیتال را تعیین نمایند. توانند برخی خروجیمی هاآنشوند، نمی
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به  شوند احتماالً می باره آن مشاورهالمللی همانند بازیگران محلی درمباحثی که شرکای بین

مستقیم خارجی، مقررات و گذاری ی داده بین مرزی، سرمایههاجریانتجارت، ازجمله موضوعاتی 

. در حالی که برخی از این مباحث کنندمی اشارهمرتبط با حکمرانی اینترنت سواالت همچنین 

در محیط همکاری و توافقات چند جانبه برای مثال در موسسات چند جانبه مورد توجه  احتماالً

ها یا هستند، مباحث دیگر ممکن است بر اساس همکاری دو طرفه، توافقات رسمی، معاهده

 استانداردهای رایج توافق شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ذینفعان متعدد: کلید سیاستگذاری خوب در  9.1

 عصر دیجیتال

سازی آن در ایجاد تعلق خاطر میان ذینفعان از مراحل یا سیاستی موفق و پیاده راهبردکلید 

رمغان او سیاستگذاری است. همکاری چند ذینفع منافع محسوسی را به  راهبرداولیه توسعه 

در تهیه  سهیمد. بازیگران دولتی شومیهای برتر منجر ها و خروجیآورد که به سیاستمی

توانند دیدگاه و درک کاملی از همه ها هرگز نمیراحی سیاستنویس یک راهبرد و طپیش

در جهت بهره بردن د. گیرها و موضوعاتی داشته باشند که باید مدنظر قرار ها، چالشفرصت

ی بهترین معیارهای سیاستی ممکن انتخاب و طراح در ها و اهداف صحیح راهبردیاولویت از

ها نیاز به اطمینان از ید برای همگان، دولتهای فراگیر و مفو تدوین راهبرد و سیاست

 ذینفعان دارند. ها و نیازهای تمامیدسترسی و تضمین دیدگاه

ر یک نمونه از تعلق خاطر موفق توسط ذینفعان در سطح ملی معطوف به سیاستگذاری د

قررات محوزه قوانین و مقررات است. به منظور اطمینان از پوشش ذینفعانی که تحت تاثیر 

گذاری اند، بسیاری از کشورها اقدامات خود را با تمرکز بر کاربر به نفع جامعه پایهگرفته قرار

ها، تخصص و شواهد از ذینفعان، اند. این کار با بهبود کیفیت قانونگذاری از طریق ایدهکرده

دهد. در عوض، این ها و قوانین را ارتقا مینماید و مشروعیت سیاستحس مالکیت خلق می

علق تواند اعتماد به دولت و انطباق با قوانین را افزایش دهد. به منظور پایش تکامل تمیکار 

های سیاست مقررات و با توسعه شاخص OECDخاطر میان ذینفعان در سیاست مقررات، 

 ه و کشورهای در دسترس و اتحادیه اروپا پوشش داد OECDکشور عضو  38، (iREG)حکمرانی 
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درباره تعلق خاطر  اطالعات درباره اقدامات مدیریت مقررات برای مثال غنی بودنشوند و می

 نماید. ذینفعان در توسعه قوانین اولیه یا مقررات جایگزین ارائه می

در زمینه  OECDالمللی مربوط به رویکرد و اقدام یک نمونه موفق از تعلق خاطر ذینفعان بین

مباحث  ازدیدی ج ابعادهایی است که دنبال غنی کردن بحث مشاوره گسترده ذینفعان به

 OECDنماید. های سیاستی بهتری را امکانپذیر میخروجی و نهایتاً را روشن می سازدپیچیده 

گیری روابط نهادی بفرد بودن در میان همکاران خودش، درست از ابتدای شکلبه جای منحصر

 OECDوکار در های کسبوکار از طریق دو کمیته مشاوره به نامهای تجاری و کسببا اتحادیه

(BIAC)  و کمیته مشاوره اتحادیه تجاری(TUAC) شد.  نهاده بنیانBIAC  وTUAC ران به بازیگ

کنند. می کار سازمان کمک بهشدند که فعاالنه در میان مرزها  بدل OECD زیست بومر درونی د

 ،(OECD,2011) 2011در زمینه اصول سیاستگذاری اینترنت در سال  OECDشورای توصیه 

صیه تو "تشویق همکاری ذینفعان متعدد در فرآیندهای توسعه سیاستی"همه پیروان را به 

 نماید.می

های گفتگو پا را فراتر برای در برگرفتن دیگر طرف OECDند سیاستگذاری فرآی ،با این حال

 2008اقتصاد دیجیتال در سال  درباره OECDگذارد. در جلسه وزرای از این روابط نهادی می

طور به رنت در سئول، جامعه مدنی، جامعه اطالعاتی، شورای مشاوره و کمیته مشاوره فنی اینت

وی خلق . سئول اولین گام به سرسمیت یافتنداقتصاد دیجیتال  رسمی در کار کمیته سیاستی

ن کار به مدل چندگانه ذینفع متحد و فراگیر بود که از آن زمان به خوبی حفظ شده است. ای

های فنی، اجتماعی و ها با دیدگاهها و توصیهشامل گزارش OECDبهبود کیفیت بروندادهای 

 DNAبرای توسعه سیاست دیجیتال از  رویکردیدهی وکار کمک کرده است که به شکلکسب

کمک کرده ی اینترنت خودش به صورت باز، توزیع یافته، بدون مرز، چند ذینفعانه با رشد جهان

 است. 
Sources: OECD (2017[9]), Government at a Glance 2017, https://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-
2017-en; OECD (2018[11]), OECDRegulatory Policy Outlook 2018, 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264303072-en. 
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 راهبردسازی موفق پیاده

تحول دیجیتال به راهبرد سازی موفق آن نهفته است. حتی اگر در پیادهراهبرد ارزش اصلی هر 

 از جملهسازی های پیادهخوبی هماهنگ شده باشد و به طور گسترده پشتیبانی شود، چالش

ی سازمانیا نهادهای محدود و ساختارهای و مانند اهداف غیر واقعی راهبردهای ضعیفی طراحی 

مدیریتی،  نماید ممکن است بروز یابد. ظرفیتکه مانعی بر سر راه تخصیص کارآمد منابع ایجاد می

ها و سطوح مختلف حکومت عوامل حیاتی هستند. بندی شفاف کار و مکمل در میان بخشتقسیم

سازی مانع توانند در فرآیند پیادههای اجتماعی نیز میی سیاستی موجود و اولویتهاچارچوب

 .(OECD,2015ایجاد نمایند )

مبتنی است. این کار به راهبرد سازی موفق پشتیبانی بر گستردگی یک شرط مهم برای پیاده

تعلق خاطر ذینفع نیاز دارد و ممکن است شامل فشار هیئت انتخاب کنندگان شود. ارتباطات 

سازی اموری حیاتی هستند. عالوه ، مذاکره سازنده و همکاری با ذینفعان در طی دوره پیادهمؤثر

ق انجام اموری به عنوان اقدام به گیری باید از طریبندی، معیارهای اندازهبر هدفگذاری و اولویت

برای موفقیت دیگران باید نیازی پیشها به عنوان انجام اولین کارها مانند کاهش تراکنش

با بهبود  .(OECD,2018)را لحاظ کردها ها بین سیاستافزاییدر هم هاآنخوب  پذیریمکانا

هایی را برای بهبود فرصت دیجیتالهای فناوریسازی، و پیاده سیاستگذاریهای متعدد جنبه

 (.9.2نمایند )کادر شرایط موفقیت ارائه می
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های دیجیتال برای بهبود استفاده از فناوری 9.2

 سازی و ارزیابیسیاستگذاری، پیاده

سازی که سیاستگذاری، پیاده می دهد این امکان راهای دیجیتال به سیاستگذاران فناوری

ها ها و فرصتهای به سرعت در حال تغییر، ریسکو ارزیابی مانند پاسخگویی بیشتر به محیط

ای توان ظرفیت بالقوههای دیجیتال میبا استفاده موثر از فناوری ،. برای مثالدهندبهبود را 

 را برای بهبود به دست آورد:

  ها گذاری بهتر سیاست دفهپایش و 

تر های سیاستی به صورت یکپارچهخروجی بستری فراهم می کنند کههای دیجیتال فناوری

ها را سازی و اجرای بهتر سیاستگذاری، پیاده دفهپایش شوند. این کار  تر و کم هزینه

های شناسایی در بسته زمین حسگری از راه دور و سیستم ،نماید. برای مثالتسهیل می

  نماید.را تسهیل می یارانه هاگذاری  دفهزی دیجیتال در بخش کشاور

 طراحی و ارزیابی سیاست 

توانند می هادولت برای موجود سیاستی ابزارهای با توسعه جعبه دیجیتال هایفناوری

های ر پالکبا ثبت خودکا ،مثال برای. را کاهش دهند سیاستی ارزیابی و آزمایش هایهزینه

 اجرای و اکممتر نواحی سازیشهرها، فرآیند پیاده در دیجیتال هایخودرو توسط دوربین

توانند می شهری ونقلحمل هایسیاست تاثیرات. است شده گذاری امکانپذیرقیمت هایبرنامه

 شهری جابجایی رهبیشتری را دربا ناب اطالعات مختلف داده هایبه پایگاه اتصال و استفاده با

    .کنند ارزیابی

  شهروند و تعلق خاطر ذینفع  –تعامل دولت 

 یشتریب یداده ها، یدر بخش عموم ییپاسخگو شیافزا یبرا OECD یاز کشورها یاریبس

ر و انتقال انتشا یهادرکور جادیا، دهند. به عنوان مثال یرا به صورت آزاد در دسترس قرار م

تحت  یابر نهاده یتواند نظارت جامعه مدن یدر دسترس عموم م نیها به صورت آنال ندهیآال

 شتریب ینظارت عموم یانطباق را شفاف تر و نقض ها را برا یتالش ها، ل کندینظارت را تسه

 کند.
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سازی موفق ترجمه اهداف راهبردی به اندازه کافی به معیارها و ابزارهای تر، پیادهبه زبان عملیاتی

معیارها و این شود. یک برنامه اجرایی ارائه میبه طورکلی به وسیله نیاز دارد که خاصی سیاستی 

ها و/یا مالیات، گذاری، مشوقمثال افزایش آگاهی و آموزش(، سرمایه برایابزارهایی شامل دفاع )

اینکه مسئولیت تر مهم. از همه شودمی های عمومی و مشروعیت و/یا مقرراتخدمات و برنامه

سازی همه معیارهای برنامه اجرایی باید مشخص شود. این کار نه تنها مقامات سازی در پیادهشفاف

کند، بلکه سازی کننده راهبرد را نگران میها و دیگر اعضای پیادهنمایندگی ها،رسمی و وزارتخانه

 شود. خصوصی نیز می –های عمومی در مورد مشارکت باعث نگرانی ذینفعان غیر دولتی، خصوصاً

گذاری باید برنامه اجرایی با صرف هزینه عمومی یا سرمایهمرتبط با تمامی معیارهای سیاستی 

 OECDهای عضو . در حالی که اکثر دولتنمایدبودجه را شناسایی تأمین  و منابع مقدار مورد نیاز

به طور بندی دیجیتال فعلی خودشان دارند، رویکردهای بودجهراهبرد ای مرتبط با بودجه

برخی از کشورها نمونه، برای  .(OECD,2017باشند )کشورها متفاوت میکل در ای گسترده

اند، در حالی که کشورهای دیجیتال خود اختصاص دادهراهبرد به ای ویژهر به طوای دارند که بودجه

های درگیر در سازی را از طریق خطوط بودجه متفاوت از وزرا و نمایندگیدیگر معیارهای پیاده

 ای براینمایند. در موارد کمیاب، عضو مسئول هماهنگی جامع بودجهبودجه میتأمین  راهبرد

مالی تأمین  هاسازی وزرا و نمایندگیدارد که حداقل بخشی از آن با پیادهمالی معیارها تأمین 

تواند با تسهیل در فرآیند راهبری بیشتر پیاده سازی، هماهنگی میان بازیگران شوند. این کار میمی

 .(OECD,2018) بیشتر کندمختلف برای کار در جهت هدف مشابه را 

های دیجیتال در طول کل چرخه توانند نقش فناوریسیاستگذاران می ،عالوه بر این

برای  یدیدج یهنذمورد مالحظه قرار دهند. مجموعه نظامندتری طور به سیاستگذاری 

مصنوعی و ها و هوشهای دیجیتال شامل الگوریتمبرداری از ظرفیت بالقوه فناوریبهره

های عمومی دولت برای انجام خودکارسازی برای طراحی مجدد فرآیندها، خدمات و سیاست

ها ولتدها به وسیله طراحی، چنین کاری مورد نیاز است. با دیجیتالی کردن بیشتر سیاست

اده و معماران و داده، دانشمندان د ICTمانند متخصصان فناوری ها  وارد درتا افراد  مندندیازن

 سیستم را جذب نمایند. 
Source: OECD (2019[13]), “Using digital technologies to improve the design and 
enforcement of public policies”, https://doi.org/10.1787/99b9ba70-en. 
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سازی هر معیار و کمی کردن اهداف و یادهیک چارچوب زمانی شفاف برای پ ،در نهایت

سازی موفق نام حیاتی پیاده مؤلفهتوان به عنوان دو های مرتبط برای پایش پیشرفت را میشاخص

شده در برنامه اجرایی پایش شود که بر برد. پیشرفت باید با استفاده از اهداف خاص شناسایی

اهداف اساسی بیان شده در راهبرد و همچنین دیگر اهداف سیاستی سطح باالی مرتبط در سطوح 

سازی ا میان سیر زمانی پیادهنماید. عالوه بر این، برخی از کشورهالمللی تاکید میداخلی و بین

ای و ای اولیه خود از ارزیابی مجدد دورههای ساالنه بر اساس فرضیات بودجهخود با بودجهراهبرد 

، پایش و راهبردسازی کنند. در پایان چرخه پیادهاصالح در صورت نیاز ارتباط نزدیک برقرار می

فعلی یا راهبرد رسانی از دیدگاه بروزبردی راهیک ارزیابی جامع  عملی کردن براینظامند ارزیابی 

 مورد نیاز است.  یجدیدراهبرد سازی آماده
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تعریف دستور کار آینده : 10فصل 

 دیجیتال

 

نسبت به در شرایط عدم قطعیت و با سرعت در حال تکامل است.  است پیچیدهتحول دیجیتال 

شوند.  اتخاذها موضوع دیجیتال و سایر پیشرفتبا بیشتری گذاری سیاستهای تصمیمباید  ،آینده

های این گزارش بر ضرورت همکاری با طیف وسیعی از ذینفعان و هماهنگی در بین تصمیم گیرنده

کند. می ها به سمت آینده فراگیر و پایدار دیجیتالی تاکیدسیاسی و دولتی برای هدایت سیاست

ترین سواالت سیاستی که امروزه در حالی که پیشرفت در پاسخ به برخی از مهمترین و سخت

برای درک بهتر برخی از مسائل پیچیده و طراحی هستند انجام شده است،  رو به روها با آن دولت

باشد. موضوعات نیاز به کار بیشتری در پاسخ به مسائل میپذیر انعطاف سیاستگذاریهای چارچوب

 جهانی دیجیتال در آینده است. دستورالعملآمده است که بخش مهمی از  به وجودجدیدی نیز 

 آینده دیجیتالدستور کار 

جدید و دشوار بپردازد تا نوید سیاستی دستور کار آینده دیجیتال باید به این موضوعات 

. چنین موضوعاتی شامل تغییر پویایی رقابت، برای رشد و رفاه را تحقق بخشد دیجیتالهای فناوری

ها و دیجیتالی مرزی، نابرابریفراای ی دادههاجریانها و حریم خصوصی در عصر دیجیتال، داده

گیری تحول دیجیتال، و در عصر اطالعات، اندازه دموکراسیی اقتصادی، هابنگاهشدن، آینده 

 .باشد، میخواهد شدمطرح دیجیتال و فراتر از آن سوی به  2 فازدر  ی کهمرتبطهمچنین موارد 

 

 تغییر پویایی رقابت

توانند می ،کننداستفاده میهای نامشهود دیجیتالی از داراییروز افزون به طور  یی کههاشرکت

آنالین بسترهای یی که هاآنمانند  هاشرکتبرخی تولید نمایند. را باز هاآنبه راحتی و با هزینه کم 

با صرفه بسترها این دهند. ای مستقیم و غیرمستقیم قوی از خود نشان میگردانند، اثر شبکهرا می

های بسیار ناچیز همراه است و برخی معتقدند که ویژگیهای جویی در مقیاس و دامنه و هزینه
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را برنده بیشترین "به پویایی دیجیتال به طور غیرقابل انکاری اصطالحاً منجر ی هاشرکتبرخی از 

 در بازارها حداکثر چند بازیگر عمده نقش ایفا ،شود که به موجب آنمی "1کندتصاحب می

کنند. این چشم انداز در حال تغییر نه تنها رقابت، نوآوری، اشاعه فناوری و نابرابری ها، بلکه می

در صورت وجود، طیف وسیعی هایی، نیز به دنبال دارد. چنین پویاییرا رشد و انسجام اجتماعی 

 آورد، از جمله:می از سواالت را به وجود

 جیتال مناسب آیا ابزارهای سنتی برای ارزیابی سوء استفاده از تسلط بر بازار در عصر دی

قدرت بازار های سهم بازار و شاخص اغلب رقابتی گذارانقانون  به طور خاص،هستند؟ 

املموس ناز آنجایی که محصوالت  کنند.می وند، بررسیشمی را که از طریق قیمت بیان

الحظاتی چنین مممکن است شوند، و خدمات دیجیتالی اغلب با قیمت صفر ارائه می

 کمتر مفید باشند.

  ی مالکیت فکری هاسازمانآیا حقوق مالکیت فکری موجود باید توسط متخصصان و

ینی چنین بازبجهانی مالکیت فکری؟(  سازماننمونه  برایبررسی و بازنگری شوند؟ )

کند و مانع می کافی برای نوآوری را فراهمهای انگیزه IPRکند که می اطمینان حاصل

ساسی ذاتی اهمچنین ادامه حمایت از حقوق  شود.نمی انتشار فناوری در سراسر جامعه

ط از حق رشمثال امتناع بی قید و برای ) دهدنمی تا پایان آنحق ثبت اختراعات را 

 امتیاز استفاده از یک پتنت معتبر(

 ها و گستره های ناشی از تحلیل دادهآوری دادهها با ایجاد قدرت بازار و جمعآیا داده

ا توانند قدرت بازیگران غالب را در تحکیم مزیت رقابتی خود به ضرر تازه واردهمی هاآن

ی هاشرکتهای پیش روی و سایر بازیگران افزایش دهند؟ مسائل مرتبط با فرصت

برداری کنند نیز توانند از آن بهرهکوچک و متوسط برای شکوفایی و اینکه چگونه می

 در این زمینه اهمیت دارد.

  ی پویایادراک که بازار چند وجهی است، این چند وجهی بودن چگونه باید هنگامی

ینکه بازار مثال، تعیین ا برایقرار دهد و یا موقعیت غالب چیست؟  تأثیررقابت را تحت 

ار در چندین طرف بازها مربوطه چیست، ممکن است دشوار باشد در صورتی که بنگاه

 متقابل هستند.رانه یاکنند و همچنین قادر به رشد می فعالیت

 

                                                           
1 winner-take-most 
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 حریم خصوصی در عصر دیجیتال

جمع آوری شده در مورد های با توجه به کمیت در حال رشد، تنوع و سطح جزئیات داده

ها قابل توجه در ظرفیت تجزیه و تحلیل دادههای و روابط افراد، و همچنین پیشرفتها فعالیت

نگرانی در مورد عدم تقارن حریم  برای ارائه بینش در مورد تنظیمات و رفتارهای مردم،

حریم خصوصی را به عنوان یک ارزش ها خصوصی و اطالعات در حال افزایش است. دولت

را برای جمع هایی شناسند و اصول حاکم بر حریم خصوصی و چارچوبمی اساسی به رسمیت

هایی قابل شناسایی شخصی ترسیم کرده اند. با این حال، چالشهای آوری و مدیریت داده

برای اجرای کامل برخی از این اصول وجود دارد و سواالتی در مورد چگونگی محافظت از 

 کند:می حریم خصوصی در عصر دیجیتال ایجاد

 آنالین را بهتر انعکاس های توان مقررات حریم خصوصی را انعکاس داد تا نگرانیمی چگونه

پارادوکس حریم "الح تواند به رفع به اصطمی دهد؟ به طور خاص، چگونه سیاست

مربوط به حریم خصوصی درباره های کمک کند که در آن مردم نگرانی "خصوصی

دهند، اما در صورت فرصت برای انجام آن می تبلیغات شخصی سازی شده را گزارش

؛ آکویستی، 2015)کمیسیون اروپا، دهند نمی تنظیمات حریم خصوصی را تغییر

 (؟2017ارث و دجونگ، ، ب2015برندیمارته و لویونستین، 

 های تواند به بهترین وجه مردم را در مورد استفاده از دادهها میچگونه شرایط و واژه

دیجیتال به پذیرش های مثال، بیشتر برنامه برایآگاه و توانمند سازد؟  هاآنشخصی 

مهم با شرایط و ضوابط از سوی کاربران نیاز دارند، اما اینها در برقراری ارتباط اطالعات 

مراجعه کنید( عالوه بر این، حتی اگر مصرف  7مصرف کنندگان بی اثر بودهاند )به بخش 

که هایی خود آگاهی کافی داشته باشند، تنها گزینههای کنندگان از استفاده از داده

علی رغم عدم توافق با شرایط و خدمات توانند ببینند استفاده از این می اینگونه کاربران

توانند های حریم خصوصی چگونه مینظامنصراف کامل از خدمات است. ضوابط یا ا

به حفاظت  –های مختلف از افراد و اتصال منابع داده –ها هایی را که تحلیل دادهچالش

توزیع یا باز  کالن دادهمورد توجه قرار دهند؟ ارتباط مجموعه  ،کنندها تحمیل میداده

ها از قبل و استقرار در ت ناشناخته بودن این دادهها به افراد حتی در صورتوزیع داده

های درباره اینکه آیا دادهسواالت  .(OECD,2015) کندمی کمکهای جداگانه پایگاه داده

 "قابل شناسایی شخصی"توانند شخصی یا اقتباس یا مشاهده شده از این جنس می
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ی حریم خصوصی قرار هاچارچوبو تحت پوشش ماند میباشند در این زمینه باقی 

 .(OECD,2013)گیرد می

 

 و دیجیتالی شدنها نابرابری

گذاری بر تغییر مثبت در کل اقتصاد دارد. تأثیربرای چشمگیری تحول دیجیتال ظرفیت بالقوه 

وکار و همچنین افزایش دیجیتال دسترسی به بازارها و شروع یک کسبهای فناورینمونه، برای 

های را برای گروه –شامل آموزش، سالمتی و خدمات مالی  -ات دسترسی به کاالها و خدم

کنند( آسانتر کرده است. یی که در مناطق دور افتاده زندگی میهاآن ای )خصوصاًحاشیه

برای پاسخگویی بیشتر به شهروندان و  هابنگاهها و دیجیتال نیز به دولتهای فناوری

تحول دیجیتال ممکن است پیامدهای اجتماعی . در حالی که نمایندمی کنندگان کمکمصرف

افزایش  را که باید پاسخ داده شوندسواالتی ، تعداد داشته باشد هاای مانند تشدید نابرابریناخواسته

 دهد:می

 یابد؟ نابرابری دستمزد تا چه میزان به دلیل تغییر فناورانه مبتنی بر مهارت افزایش می

تقاضای نسبی کارگران ماهر با کاهش هر چه تحول دیجیتال ممکن است با افزایش 

در سطوح با  ، با کمک به ایجاد تضاد شغلی بر کارگران عمدتاًمعمولبیشتر مشاغل 

حال، شواهد موجود به افزایش عین گذارد. در می تأثیرهای کم و متوسط مهارت

هر محدودی از حقوق بگیران رده باال به جای افزایش گسترده دستمزدهای کارگران ما

 نماید.اشاره می

  تحول دیجیتال و تجارت با کشورهای کم درآمد چگونه بر سهم کارگران و نابرابری

 گذارند؟می تأثیردستمزد 
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 های بین مرزیداده جریانها و داده

ها به عنوان منبع مهمی برای پیشرفت اقتصادها و شکوفایی جوامع روز به روز بیشتر داده

ها برای افراد، (. با این وجود، برای آزاد کردن کل منافع دادهمراجعه کنید 1فصل به شوند )می

 مهم نیاز است که مورد توجه قرار گیرند:تعدادی سوال ها، همچنان به تحلیل و دولت هابنگاه

 آوری و استفاده شده چگونه رها شوند؟ این کار ممکن های جمعانواع مختلف از داده

های ال توسعه برای اهداف مختلف مانند حفاظت از دادههای در حاست انواع داده

های بین مرزی( را شامل شود. داده جریانها )شخصی )اجرا(، حکمرانی و تجارت داده

های سیاستی از حوزهسواالت ها وقتی که شود: انواع دادهمطرح می سوالسپس این 

 کنند؟ شوند چگونه با هم تعامل میمختلف به هم وصل می

 شوند؟ گیری میهای بین مرزی چگونه اندازهداده جریانها و زش )انواع مختلف( دادهار

ها برای درک و در صورت نیاز راهبری تکامل بازارهای داده و ارتقای ظرفیت بالقوه داده

های ارزش امری حیاتی هستند. این موضوع نیز با محیط مالیات تولید و زنجیره

گیری خلق ارزش به عنوان یک یی که شناسایی و اندازهالمللی مرتبط است در جابین

 شود.بحث سیاستی کلیدی مطرح می

 های ها، در حالی که از ارزشهای ملی با آزادسازی ظرفیت بالقوه دادهراهبردهای داده

های شخصی و همچنین حقوق مانند حریم خصوصی و حفاظت از داده هاآناساسی 

 مؤثربه طور یک قرارداد اجتماعی دیجیتال  مالکیت فکری برای به دست آوردن

 یابند؟می کنند چگونه توسعهمی حفاظت

 

 آینده بنگاه

زنی یافتن اطالعات قابل اتکا، چانه مانندهای تراکنش )هایی مانند هزینهتحول دیجیتال هزینه

ونقل های مرتبط با کپی کردن و حملها و قراردادها و پایش و اجرای قراردادها(؛ هزینهقیمت

دهد. هر چه هویت و شهرت فعاالن اقتصادی را کاهش می تأیید های محصوالت دیجیتال و هزینه

ی بیشتری ظهور سازمانو ساختارهای وکار جدید های کسبیابند، مدلها کاهش میاین هزینه

 :باشدمیمهم جهت طرح در این محیط شامل موارد ذیل سواالت یابند. می
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 تر شدن محصوالت، فرآیندها و ی و مرزهای بازار بنگاه با دیجیتالیسازمانهای مدل

وقتی که اطالعات و  معموالً  ،هابنگاه ،یابند؟ برای مثالبازارها چگونه تکامل می

سازند )کواسه، می به جای اینکه بخرند معموالً ،های ورودی عدم قطعیت دارندقیمت

ها، محصوالت و آنالین با ارائه اطالعات بیشتر درباره قیمت( و بسترهای 1937

 کنند.کنندگان خریدن را به جای ساختن نسبت به گذشته تسهیل میارائه

 ی بر بازارهای کارگری و محصول به چه معناست؟ اگر زمانساتکامل ساختارهای  تأثیر

ممکن است بتوانند منابع را به روش  هاآنهای چابک شوند، بیشتر شبیه شبکه هابنگاه

آسانتری باز تخصیص دهند، مقیاس خود را کاهش یا افزایش دهند و به بازارها شامل 

ساس شرایط سیاسی، انجام این کار خارج شوند. برا هاآناز المللی وارد یا بازارهای بین

بازار و همچنین شکل کار انجام شده  تر و پویاییوکار گستردهتواند بر محیط کسبمی

 گذار باشد.تأثیرو/یا بازارها  هابنگاهدر آینده 

 تری داللت چه مفاهیم گستردهبر بنگاه و بازار بر جامعه و رفاه  سازمانتکامل  تأثیر

ی چابک ممکن است برای کارگران سیار و هابنگاهتر و الکنند؟ بازارهای سیمی

های قانونی مطلوب باشند، اما هایی مانند درنوردیدن صالحیتپذیر در زمینهانعطاف

بینی جوامع محلی پذیری و قابلیت پیشدر این میان بسیاری از افراد ممکن است ثبات

های مورد نیاز این است که مهارت شودمی مطرحرا ترجیح دهند. لذا سوالی که اینجا 

شوند و چه مباحث اجتماعی حاصل ممکن شکل توانند به بهترین موفقیت چگونه می

های باز توزیع و منفعت اجتماعی ممکن گذار بر سیاستتأثیرموارد  مانندتری گسترده

    است بروز یابند؟

 

 در عصر اطالعاتمردم ساالری 

کنند که ی بیشتر را تسهیل میهامکانعتر اطالعات به افراد و دیجیتال انتشار سریهای فناوری

دیجیتال مانند های فناوریکننده باشند. فراگیری روز افزون ممکن است نادرست یا گمراه

های هوشمند انواع ارتباطات اجتماعی، سیاسی و مدنی بیشتر و مختلف را بین نهادها و گوشی

شود که اگرچه در این زمینه به این موضوع مربوط می نماید. عدم قطعیتپذیر میمکانمردم ا

های حکمرانی رفتار آنالین هنوز در شوند، اما اصول و ارزشجوامع خیلی به سرعت دیجیتالی می

های شخصی برای با استفاده از داده مؤثرهای اینکه استمرار نگرانیدر نهایت، حال تکامل هستند. 
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های دیجیتال و داده هافناوری تأثیرهایی درباره های سیاسی، باعث بروز نگرانیهدف قرار دادن پیام

 :شودمیشامل موارد ذیل  شده که مردم ساالریدر باب 

 ؟ اعتماد عمومی جلب کنندتوانند اعتماد نهادها را در عصر دیجیتال ها چگونه میدولت

، اما (OECD,2017است ) کاسته شدهدر گذر زمان  OECDهای ملی عضو در دولت

مشخص دیجیتال و مصرف اطالعات های فناوریارتباط بین این روند و استفاده از 

 نیست.

 توان بهتر مورد توجه قرار داد؟ گستره فقدان اطالعات در عصر دیجیتال را چگونه می

ه یا دروغ با هدف کنندای برای گسترش اطالعات آنالین گمراههای حساب شدهپویش

در برخی کشورها روی داده است، اما مردم ساالری گذاری بر فرآیند تأثیرآشکار 

اصالح فنون درک نشده است. پیشرفت درستی به  هاآنگذاری تأثیراثربخشی یا 

 دهد.هایی را بزرگ جلوه میای چنین پویشبالقوهبه طور ها ها و فیلمها، صوتعکس

 های اساسی را ترویج دهند و اصول توانند ارزشچگونه می هابنگاهها و افراد، دولت

در دوره تغییر فرهنگی را با پیشران دیجیتالی توسعه دهند؟ جدیدی فرهنگی 

اساسی تغییر کرده است، اما توافق بر روی به طور کنند هایی که افراد تعامل میروش

قوانین حکمرانی  ،. برای مثالگفتمان عمومی آنالین هنوز ظهور نیافته استمعیارهای 

ی خصوصی در زمینه اجرا هابنگاهبه حدودی آنالین در آزادی بیان که حداقل تا 

شود که تا چه حدی فعاالن درباره این موضوع میسواالتی بستگی دارد، باعث بروز 

 شوند. مدیریت بخش خصوصی باید برای سخنرانی در فضاها 

 

 گیری تحول دیجیتالاندازه

گیری توسط ماهیت جهانی و بهم پیوسته تحول دیجیتال به چالش کشیده ی اندازههابچارچو

های سطح بنگاه در زمینه تکمیل آمار سنتی شوند، اما ظرفیت بالقوه در استفاده خرد از دادهمی

پذیر جدید دیجیتالی بنا شده مکانهای ابرای فعالیت های ملی(، خصوصاً )برای مثال نظرسنجی

احتمال  مضاف بر این،گیری سنتی دیده نشده بودند. ی اندازههاچارچوباست که در زمان توسعه 

ی آماری در سطح ملی برای کسب بسیاری از منافع تحول دیجیتال در حوزه هاچارچوبدارد که 

ی کم ممکن است در بازتاب وررشد بهره برای نمونهرفاهی ناکام بمانند، زیرا که انحرافاتی )
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سواالت نیاز است که . آیدمی پدیددیجیتال شکست بخورند( های فناوریدستاوردهای رفاهی از 

 :شودذیل از هر دو گروه محققان و سیاستگذاران پرسیده 

 دیجیتالی جدید شامل تجارت الکترونیک، خدمات ابری و اینترنت  مکانهای با افعالیت

چگونه وجودنداشته باشد،  هاآناز درک  اطمینانی تاشیا وقتی که ممکن اس

شوند؟ این کار ممکن است که با افزایش غیر قابل تفکیک گیری و رهگیری میاندازه

 . شودتر های آنالوگ سختهای دیجیتال از فعالیتشدن فعالیت

 هاداده ها در عصر دیجیتال خصوصاًتوانند بر روی دادهی آماری چگونه میهاچارچوب 

تواند ظرفیت جدیدی برای گذاری کنند؟ تحول دیجیتال میبخش خصوصی سرمایه

های ها در روشهای پروکسی جدید را به دست گیرد یا تغییرات و کارآییتوسعه اندازه

 های سنتی را پیش ببرد.آوری دادهجمع

  ی آماری در عصر دیجیتال باید چگونه تکامل یابند؟ هاچارچوبمعیارهای سنتی و

ارتباطات بیشتر میان مرزها از طریق تحول دیجیتال،  پذیریمکانابا  ،برای مثال

 شود. تر میتخصیص فعالیت اقتصادی به یک قلمرو قانونی خاص سخت

 های مناسب چگونه در غیاب قیمتبه ویژه دیجیتال بر رفاه های فناوریات تأثیر

گیری را در ابزارهای اصلی اندازه اهآنتوان می تواند بهتر اندازه گیری شود و چگونهمی

 بازتاب داد؟

 گیری پیش به سوی دیجیتال تواند نقشه راه اندازهجامعه جهانی چگونه می

(OECD,2019) سازی نماید؟را به بهترین وجه ممکن پیاده 

 

 تقویت اعتماد در دولت

مجدد اعتماد جلب ای برای ارتقای رفاه اجتماعی و کمک در دیجیتال ظرفیت بالقوههای فناوری

توانند تعلق مدنی را افزایش دهند، در حالی که در دولت دارند. راهبردهای دولت دیجیتال می

توانند پاسخگویی هر دو بخش عمومی و خصوصی را با کمک خدمات ابزارهای داده محور جدید می

منظور تحقق  سفارشی به نیازهای افراد برای مثال در شرایط مراقبت بهداشتی بهبود دهند. به

های گذاری فرصتدیجیتال نیازی که باید کاهش یابد را با اشتراک پدیده ظرفیت فراگیری بیشتر،

ات بازار تأثیردر ارتباط با  ها خصوصاًتر و مدیریت بهتر ریسکتحول دیجیتال به صورت گسترده
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مورد توجه قرار های کلیدی که باید نماید. چالشکار و دسترسی به مراقبت بهداشتی تقسیم می

 :شودمیشامل موارد ذیل گیرد 

 ها و تقاضاها برای حفاظت و با تغییر ریسک شرایط کاالها و خدمات عمومی چگونه

ات کلی تحول دیجیتال ممکن است مثبت باشد، تأثیر؟ ندیابمی سازی تکاملتوانمند

ها )درآمد سلهای احتمالی ممکن است به طور نابرابری در میان نها و ریسکاما هزینه

های بزرگ و به خوبی متصل شده شهری برخوردار به و تصدی شغلی(، مناطق )حوزه

 ات تجمیعی( و مشاغل )شرایط در معرض مشابه خودکارسازی( توزیع شوند.تأثیردلیل 

  یابند؟ به منظور نتیجه تحول دیجیتال چگونه تغییر می درانتظارات شهروندان دولت

ها باید درباره اینکه نیازهای افراد چگونه تکامل مجدد اعتماد عمومی، دولتجلب 

به بهترین وجه ممکن این نیازها را برطرف تواند مییابند و سیاست عمومی چگونه می

گیری مفاهیم، عقاید، ها باید با تشخیص نحوه شکل. همچنین دولتآگاه شوند ،نمایند

نمایند بر حمایت یجیتال جوامع را به هم وصل میدهای فناوریها و اصولی که ارزش

 های مالیات و منفعت عمومی تاکید کنند.از نظام

 را ایجاد نماید؟  سیاستگذاریهای فراگیرتری از تواند شکلتعلق مدنی چگونه می

توانند مشارکت بیشتر شهروندان را در همه سطوح چرخه دیجیتال میهای فناوری

تسهیل نمایند، اما اطمینان از اینکه چنین مراحل سازی ادهسیاستی شامل طراحی و پی

های دیجیتال موجود یا خلق موارد جدید تعلق خاطری برای خودداری از تقویت بهره

     فراگیر است یا نه امری مهم است.

 

 دیجیتال و بیش از آن 2مرحله رفتن به سوی 

مانده اند، استمرار این کار تحت عنوان پروژه پاسخ داده نشده باقی سواالت اگرچه بسیاری از 

مواجه شده است. این موضوع کار بیشتری را  2019-20در سال  OECDپیش به سوی دیجیتال 

نماید. همچنین دستاوردهای جدیدی از پذیر میمکانکه باید در ابعاد خاصی از پروژه انجام شود ا

تحلیل و پژوهش سیاستی با توجه به مفاهیم دو فناوری در حال ظهور شامل بالکچین و هوش 

 گشاید.میبه روی ما مصنوعی را 

 OECDدیگر از کار آینده تحت عنوان پروژه پیش به سوی دیجیتال شامل مرورهای  مؤلفهیک 

نماید. د که عملکرد ملی و آمادگی برای آینده دیجیتال را ارزیابی میاز تحول دیجیتال خواهد بو
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 ,OECDاین مرورها مبتنی بر چارچوب سیاستی یکپارچه پیش به سوی دیجیتال هستند )

forthcoming)  که در قلب مفهومی پروژه پیش به سوی دیجیتال قرار دارد و بسیاری از

گیری تحول نتشارات همراه خود را به نام اندازههای ترکیبی خودش شامل این گزارش و اخروجی

به اینکه دهد. این چارچوب باید برای اطمینان از شکل می را دیجیتال: یک نقشه راه برای آینده

استفاده  ها در عصر دیجیتالسازی سیاستعنوان یک راهنمای مرتبط و مفید جهت توسعه و پیاده

 .دادرا مورد بررسی مجدد قرار  شود

بسترهای دوم پیش به سوی دیجیتال شامل کار بیشتر بر روی مرحله دیگری از کار در  جریان

آنالین بسترهای تواند بر برخی از مباحث اصلی سیاستی مرتبط با شود. این کار میآنالین می

های مرتبط درباره رابطه میانی با سیاستسواالت در اطراف دنیا، و بستر تکامل ماهیت رقابت  مانند

عرصه  کننده تمرکز نماید. چیزی که احتماالً انی حریم خصوصی، مالیات و حفاظت از مصرفحکمر

های توانند به بهترین وجه برای تحقق چالشرقابتی جدید خواهد بود و روشی که سیاستگذاران می

شوند. احتماالت دیگر شامل های مطالعاتی مهم شناخته میجدید محقق کنند به عنوان حوزه

، فیلتر کردن تحقق انسان آنالین بر سالمتی بسترهای ات تأثیرسیاستی مرتبط با  هایچالش

آنالین برای گسترش اطالعات بسترهای استانداردهای خصوصی و/یا عمومی و استفاده نادرست از 

 باشند.میمردم ساالری نادرست و کم برآورد نمودن فرآیندهای 

جعبه ابزار پیش به سوی دیجیتال تبیین خواهد شد. این جعبه ابزار کاربران را برای  ،در نهایت

های پیش به سوی دیجیتال و همچنین یافتن توصیه کاربردی در درگیری تعاملی با شاخص

. دو حوزه دارای ظرفیت آماده خواهد کردهای نوآورانه سازی سیاستی شامل رویکردها و نمونهپیاده

 :شودمیبرای پوشش شامل موارد ذیل یدبخش و نوبالقوه 

 آزمایش سیاستی 

ی مقرراتی هاچارچوبهای سیاستی و وکار دیجیتال ممکن است بین شکستهای کسبمدل

ی جدید در یک عرصه به سرعت در حال حرکت دیجیتال هاچارچوبقرار گیرند، اما توسعه 

و فراتر از  OECDکشورهای عضو  های قضایی در سرتاسرتواند کاری مشکل باشد. صالحیتمی

کننده، مقررات  بینیمقررات پیش ااز جملهآن با رویکردهای مقرراتی جدید در عصر دیجیتال 

شوند. کار آینده بر روی می مبتنی بر عملکرد، مقررات چابک و جعبه ابزارهای مقرراتی آزمایش

 . باشدمیباشد که شامل اقدامات سیاستی نوآورانه جعبه ابزار ارزیابی چنین رویکردهای مقرراتی می

 های آموزش و تربیتنظام 
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های فناوریاند که نه تنها بر استفاده از میانبر مهمی ظهور یافته مؤلفهها به عنوان مهارت

که بر توانایی سطح مشارکت کافی در یک جامعه دیجیتال  تالکار در عصر دیجی بر دیجیتال بلکه

که سازوکارهای ساختن سوال . با این وجود، کشورها نه تنها به این ، اثراتی دارندگذاردمی تأثیر

پیاده  های آموزش رسمی و تربیتیدر نظام را هاآنچگونه  ها را چگونه توسعه دهند، بلکهمهارت

. رویکردهای سیاستی کشورهای باشد، مواجه هستند مؤثرشان چرخه زندگی کل در  کنند که

های ها و درسها و ابزارهای خاصی را برای تقویت توسعه مهارتبرنامه ،و بیش از آن OECDعضو 

     کنند.آموخته شده توصیف می
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