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چکیده
بسیاری از اندیشمندان ،اقتصاد دیجیتال را موتور محرکه اقتصاد امروز میدانند و در تالشاند تا راهکارهایی در
جهت بهره برداری هر چه بیشتر از این حوزه ارائه نمایند .با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال ،پژوهش حاضر بر
آن است تا ابتدا بررسی نماید ،اقتصاد دیجیتال چه فرصتها و تهدیداتی را برای کشور ایجاد میکند و پس از
آن راهبردهایی را برای حداکثرسازی بهرهبرداری از فرصتهای اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن ارائه
دهد .برای این منظور ،اطالعـات و دادههای مـوردنیـاز ،از طریق مطالعـات کتابخانهای ،بررسی اسناد و همچنین
مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه جمعآوری شـده است و سپس جهت تجزیهوتحلیل اطالعات و
ارائه راهبردها و استراتژیهای مربوطه از روش SWOTو تکنیک دیمتل استفاده شده است .نهایتاً بر اساس
نتایج پژوهش ،برای اقتصاد دیجیتال تعداد  5قوت داخلی در برابر  3نقطه ضعف داخلی و تعداد  7فرصت خارجی
در برابر  5تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است .سپس با مقایسه نقاط قوت داخلی و فرصتهای خارجی،
نقاط ضعف داخلی و فرصتهای خارجی ،نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای
خارجی با یکدیگر 8 ،راهبرد جهت بهرهبرداری از اقتصاد دیجیتال ،در فضای اقتصادی ایران ارائه شده است.
نهایتاً  20عامل داخلی و خارجی که از طریق تکنیک  SWOTاستخراج شده است ،همچنین با استفاده از
روش دیمتل از منظر درجه علیت ،مورد مقایسه قرار گرفتهاند که نتایج نشان داد باالترین رتبه اثرگذاری ،مربوط
به عامل «افزایش و توسعه تجارت الکترونیک» و باالترین رتبه اثرپذیری ،مربوط به عامل «سرمایهگذاری
عظیم» میباشد.
واژگان کلیدی :اقتصاد دیجیتال ،تهدید و فرصت ،SWOT ،دیمتل.
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 .1مقدمه
اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد دیجیتالی از جمله اصطالحاتی است که طی دههی اخیر ،به شکلی گسترده رواج
یافته و بهاینعلت که بر سر تعریف آنهم اتفاقنظر وجود ندارد ،تقریباً بهجای هر واژهی مرتبط با تکنولوژی به
کار میرود .از افزایش فروش موبایل تا رشد مصرف ترافیک اینترنتی ،از بررسی تعداد سایتهای فعال تا تعداد
پلتفرمهای دیجیتال ،همگی زیر عنوان اقتصاد دیجیتال مورد بحث قرار میگیرند.
اقتصاد دیجیتال که از آن بهعنوان اقتصاد اینترنتی ،اقتصاد مبتنی بر شبکه ،اقتصاد مبتنی بر وب و اقتصاد جدید
هم نام برده میشود ،بهصورت ساده ،اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایه فناوریهای دیجیتال شامل
شبکههای ارتباطی ،رایانهها ،نرمافزارها و سایر فناوریهای اطالعاتی است (فتحیان و مهدوی نور )1389 ،و
انواع تجارت الکترونیک ،بازارهای الکترونیک ،دریافت و پرداخت ،کارتهای هوشمند و پول الکترونیک و
تراکنش مالی را شامل میشود .همچنین میتواند اقتصاد دیجیتال را ازنظر حضور بازارهای الکترونیک درصحنه
تجارت ،ویژگیهای اقتصاد شبکه ،مشاغل نوین مرتبط با جستجو و تولید اطالعات ،شیوه تولید در اقتصاد شبکه
و تعامل زمینههایی که برشمرده شد ،مورد مطالعه قرار داد (محسنی.)1386 ،
امروزه اقتصاد دیجیتال میتواند بهعنوان موتور محرکه هر اقتصادی لقب گیرد .با پیشرفت تکنولوژی ،افراد
برای انجام بخش عمدهای از مبادالت خود از امکانات محیا شده در اقتصاد دیجیتال بهره میجویند لذا کشورها
بیشازپیش به دنبال راهکارهایی جهت توسعه اقتصاد دیجیتال و عوامل مؤثر بر آن هستند .در بسیاری از
مطالعات از شکاف دیجیتالی ،تکنولوژی ،اینترنت ،جهانیشدن و  ...بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد مجازی
نامبرده شده است .همچنین اقتصاد دیجیتال فرصتهای بسیاری بهویژه برای مصرفکنندگان فراهم میآورد
که مهمترین آنها عبارتند از عدممحدودیت به مکان و زمان ،کاهش هزینههای تولید ،افزایش حجم فروش،
دسترسی آسان ،جهانیشدن تجارت ،کاهش هزینهها و زمان معامالت ،حذف واسطهها و  . ...باوجود مزایای
بیشمار ذکرشده برای اقتصاد دیجیتال و تحول بدیع معلول از توسعه این دست فناوریها در نظام مالی جهان،
انقالب ارتباطی جدید ،تهدیداتی را نیز در پی دارد (صادقی .)1397 ،بیشک هر نوعی از فناوری و پیشرفت ،در
کنار وجوه مثبت و تسهیل امور ،مشکالت و چالشهای عدیدهای را نیز در پی دارد .بهمنظور کسب آگاهی بیشتر
در این خصوص و نیز با توجه به اینکه با شناسایی و تحت کنترل گرفتن عواملی که میتواند بر حجم و اندازه
اقتصاد دیجیتال و فرصتها و تهدیدات ایجاد شده بهواسطه اقتصاد دیجیتال تأثیرگذارند ،میتواند بهنوعی رشد
و توسعه اقتصاد دیجیتال را مدیریت کرد ،در این مطالعه تالش میشود فرصتها و تهدیدهای پیشروی اقتصاد
دیجیتال کشور بررسی گردد و راهبردهایی مناسب برای جمهوری اسالمی ایران در این زمینه ارائه شود؛ لذا
میتواند گفت مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت  - 1اقتصاد دیجیتال چه فرصتها و تهدیداتی
برای کشور ایجاد میکند؟  -2راهبردهای مناسب جمهوری اسالمی ایران برای حداکثر سازی بهرهبرداری از
فرصتهای اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن کدامند؟ میباشد.
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2مبانی نظری
 .1-1-2تعریف اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتالی عبارت است از «شبکهای جهانی از اقتصاد و فعالیتهای اجتماعی که از طریق فنآوری
اطالعات و ارتباطات مانند اینترنت ،موبایل و شبکهها امکانپذیر گردیده است» (نورایینژاد.)1385 ،
در این اقتصاد نوین ،شبکهسازی دیجیتالی و زیرساختهای ارتباطی بستری جهانی فراهم میآورد که در آن
افراد و سازمانها با تجهیز به راهبردها به تعامل با یکدیگر ،برقراری ارتباط ،همکاری و جستجوی اطالعات
میپردازند .این بستر شامل موارد زیر است:
 طیف وسیعی از محصوالت باقابلیت تبدیل به دیجیتال ،پایگاههای داده ،اخبار و اطالعات ،کتابها
و مجالت ،برنامه های رادیو و تلویزیون ،فیلم ،بازی های الکترون یک ،لوح فشـــرده موســـیقی و
نرمافزارها که در ب ستر دیجیتالی هر زمان و هر مکان در سرتا سر جهان قابلد ستر سی و تحویل
است؛
 مصـــرفکنندگان و شـــرکت ها به مبادالت مالی دیجیتالی میپردازند .مبادالت مالی از طریق
پولهای دیجیتالی یا از طریق رایانههای شبکهای و یا تجهیزات سیار انجام میشود؛
 کاالهای فیزیکی مانند لوازم خانگی و اتومب یل که مجهز به ریزپردازنده ها و امکانات شـــبکهای
هستند (جلفسن و کاهن.)1397 ،1
در برخی منابع ،اقتصاد اطالعات و اقتصاد دیجیتال مشابه یکدیگر در نظر گرفته میشوند ،درحالیکه این دو
مفهوم دارای تعریف کامالً متفاوتی میباشند .واژه «اقتصاد اطالعات» به معنای گرایش فراگیر و بلندمدت به
سمت گسترش ارزش و داراییهای مبتنی بر اطالعات و دانش نسبت به داراییها و محصوالت عینی مرتبط با
کشاورزی ،معدن و صنعت است .واژه «اقتصاد دیجیتال» بهطور خاص ،به تحول تازه و هنوز کامالً تحققنیافته
همه بخشهای صنعت از راه دیجیتالی نمودن اطالعات از طریق رایانه اطالق میشود .از آنجایی که فهم
اقتصاد دیجیتال با طیف وسیعی از سیاستها از جمله سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ،حقوق مالکیت فکری،
فعالیتهای دولتی ،استانداردهای حسابداری ،تجارت و موارد متعدد دیگر در ارتباط است ،ماهیت و حوزه اقتصاد
دیجیتال برای همه ملتها و در همه سطوح توسعه ،موضوعی مهم است .همه کشورها ناگزیر به رویارویی با
جریان نامحدود اطالعات در بستر اینترنت و تسهیل مبادالت و سرمایهگذاریهای بینالمللی هستند .اقتصاد
دیجیتال که به ارائه مدلهای جدید تجاری و ثروتهای جدید مشهور است ،در حال تضعیف کردن مدلهای
اقتصادی قبلی است و تهدیدی برای سرمایهگذاریها و کسبوکار در برخی مشاغل دارای قدمت محسوب
میشود .در ایاالتمتحده ،این نگرانی تا حدی ،به دلیل توانمندیهای موجود در تکنولوژیهای رایانهای و
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نرمافزاری ،نرخ ثابت خدمات تلفن و مزیتهای مقیاس (صرفههای مقیاس) ناشی از زبان انگلیسی ،مرتفع
گردیده است اما در سایر کشورها ،به اقتصاد دیجیتال با دیده تردید نگریسته میشود (جلفسن و کاهن.)1397 ،
منظور از اقتصاد دیجیتال اقتصادی است که بر پایـه تکنولوژیهای دیجیتـالی از جملـه شبکههای ارتباطی
دیجیتالی (اینترنت ،اینترانت و شبکههای خصوصـی ارزشافزوده) کامپیوترها ،نرمافزار و سایر تکنولوژیهای
اطالعات مربوطه باشد .اقتصاد دیجیتال بعضی مواقع اقتصاد اینترنتی ،اقتصاد جدید یا اقتصاد وب نیز نامیده
میشود .در این اقتصاد جدید ،شبکهسازی دیجیتالی و زیرساختارهای ارتبـاطی ،پایگـاهی جهـانی فراهم
میسازند کـه از طریـق آن افـراد و سازمانها بـا یکـدیگر در حـال تعامـل ،ارتبـاط و همکاری هستند و
اطالعات موردنظر خود را جستجو میکنند .این پایگاه میتواند شامل اجزای زیر باشد:
 محصوالتی که قابل دیجیتالی شدن هستند .مثالً بانکهای اطالعـــاتی ،اخبار و اطالعات ،کتب و
مجالت ،تلویزیون ،برنامههای رادیویی ،فیلمها ،بازیهای الکترونیکی ،سیدیهای مو ســــیقی و
نرمافزار جـزء ایـن دسـته هستند .ایـن محصوالت را میتواند در هر زمـان و هر نقطـه جهـان ،از
طریـق ایـن زیرساختار دیجیتالی تحویل داد؛
 مصـرفکننـدگان و شـرکتها بـه صـورت دیجیتالی تراکنشهای مـالی را صـورت میدهند .این
کار از طریق ارزهای دیجیتالی یا عالئم مالی صورت م ـیگی ـرد ک ـه از طریق کامپیوترهای شبکه
سازی شده و وسایل سیار حمل میشوند؛
 کاالهای فیزیکی مثل وسـایل منـزل و خودرو کـه بـا اسـتفاده از ریزپردازندهها و قابلیتهای شبکه
سازی ارائه میشوند (صادقی.)1397 ،
همچنین عبارت اقتصاد دیجیتالی به معنای همگرایی تکنولوژیهای محاسبه و ارتباطی بر روی اینترنت و سایر
شبکهها است که در نتیجه آن اطالعات و تکنولوژی جریان مییابـد و پدیـدهای بـه نـام تجـارت الکترونیـک
و تغییـرات سـازمانی چشـمگیـر رخ میدهند .ایـن همگرایی باعـث مـیشـود تمـامی انـواع اطالعـات (دادهها،
صـوت ،ویـدئو و  )...بـر روی شبکهها ذخیره و پردازش و به بسیاری از مقاصد در سرتاسر جهان مخابره شوند.
اقتصـاد دیجیتال تحولی در عرصه اقتصـاد ایجـاد میکند کـه بـر اسـاس نشـریه اقتصـاد دیجیتـال نوظهور،1
عملکرد اقتصادی بیسابقه و گسترش اقتصادی با کمترین وقفه در طول تاریخ گواهی بر این مـدعا اسـت
(چوی و وینستون .)2000 ،2در اینجـا بـه بعضـی از اطالعـات آماری در زمینه تحول دیجیتالی در ایاالتمتحده
اشاره میگردد:
 صنایع تکنولوژی اطالعات ،بیش از دو برابر رشد کل اقتصاد رشد کـردهانـد .در سـال  2000آنها
به  9درصد تولید ناخالص داخلی رسیدند درحالیکه در سال  1985این مقـدار برابـر بـا  4/9درصد
بوده است؛
 صنایع فناوری اطالعات به تنهایی یک چهارم کل رشد واقعی اقتصاد را به خود اختصـاص دادهانـد
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(البته اثرات غیرمســتقیم آن در نظر گرفته نشــده اســت) .این اطالعات به ســالهای بین  1996و
 2000برمیگردد؛
اگر تکنولوژی اطالعات نبود ،تورم کل در سـال  1997بـه  % 3/1میرسـید ،یعنـی چیـزی بیشـتر
از  %1بـاالتر از مقـدار واقعـی آن یعنـی  2/0درصـد بـود .تکنولـوژی اطالعات باعث شد ایاالت
متحده آمریکا در سالهای اخیر رشد پایداری بدون هیچ تورم داشته باشد؛
شرکتها در سرتاسر اقتصاد برای تقویت بهرهوری به فناوری اطالعات روی مـ ـیآورنـــد .در دهه
 1960مخارج کسبوکـار در زمینـه تجهیـزات فناوری اطالعات تنهـا  %3کـل سـرمایهگـذاری
در زمینه تجهیزات کسبوکار را به خود اختصاص میداد .در سال  2000سهم فناوری اطالعات به
 45درصد مخارج کسبوکار در سال رسید؛
در س ـال  1999ب ـیش از  8/5میلی ـون نف ـر ب ـه کارهای م ـرتبط ب ـا فناوری اطالعات در ای ـن
اقتصــــاد اشتغال داشتند .دستمزد میانگین این کارکنان کمتر از  49000دالر در سال بود که آن را
میتواند با میانگین  29000دالر کل بخش خصوصی مقایسه نمود؛
در اوای ـل س ـال  2000تقریباً  2/5میلی ـون ش ـغل اینترنت ـی در ای ـاالتمتح ـده وج ـود داشت که
تنها ظرف  12ماه  36درصد از فرصتهای شغلی را بـه خـود اختصـاص داده بود؛
صرفهجویی در هزینههای سرتاسر جهان از طریق برنامههای کاربردی اینترنتی بر طبق گــــزارش
گ ـروه اطالع ـاتی گیگا 1ب ـه  1/25تریلی ـون دالر در سال  2002رسید ،ک ـه از ای ـن می ـان 600
میلیـارد دالر بـه سازمانهای آمریکـایی مربوط میشوند (کاظمی و حاجاسماعیل.)1397 ،

 .2-1-2ویژگیهای اقتصاد دیجیتال
تحقیقات انجامشده درباره اقتصاد دیجیتالی ،ویژگیهای مختلفی را از این اقتصاد نشان میدهد .بسته به تعریف
ارائه شده ،این خصوصیات از تنوع خاصی برخوردار میشود .در ذیل مجموعهای از ویژگیهای اقتصاد دیجیتال
ارائه میشود:
 کاهش هزینهها :هزینهها در بخشهایی از قبیل استخدامها ،تأسیسات و تجهیزات کاهش مییابد؛
 افزایش درآمد :گردش سرمایه بیشتر میشود؛
 کاهش کارکنان :با استفاده از ابزار دیجیتال ،شرکتها به نیروی کار کمتری نیاز پیدا میکنند؛
 ارتقاء جایگاه مو س سه :با توجه به افزایش رقابتپذیری ،مؤ س سات در سطح جهانی بی شتر شناخته
میشوند که این امر منجر به افزایش قیمت برند موسسه میگردد؛
 فروش و ارائه خدمات مستقیم :شرکتها میتوانند بدون واسطه و از طریق درگاههای اطالعرسانی
خود از قبیل سایت و شبکههای مجازی خدمات خود را به مشتریان ارائه نمایند؛
 ارائه خدمات و حمایت های  24ســـاعته و  7روز در هفته :با بهرهگیری از ابزار های دیجیتال ،این
Giga Information Group
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امکان برای آنها مهیا میشــود که در تمامی ســاعات شــبانهروز خدمات خود را به مشــتریان ارائه
دهند؛
فروش مؤثر و کارا و ســرعت در تأمین :در فضــای دیجیتالی مشــتری میتواند کلیه اطالعات الزم
درباره خدمت و کاال موردنیاز خود را از طریق اینترنت به دســـت آورد .حتی میتواند محصـــول
موردنظر را با مح صوالت م شابه آن در بازار مورد مقای سه قرار دهد .این مو ضوع از این جهت که
فروشنده مانند گذشته ملزم به ارائه برخی توضیحات به مشتری نیست ،سرعت و کارایی فروش را
افزایش میدهد .همچنین فروشنده میتواند از طریق ابزارهای دیجیتال به راحتی ثبت سفارش کند
و از تولیدکنندگان کاالی موردنظر خود را تحویل بگیرد .همینطور که شـــرکت های فعال در این
حوزه در کشور از جمله دیجی کاال 1روی به این امر آوردهاند؛
زنجیره تأمین مؤثرتر :پذیرش فناوری اطالعات و اجرای کارآمد آن میتواند همکاری بین اعضـــا
زنجیره تأمین را از طریق انتقال و توزیع سریع اطالعات دقیق و بهکارگیری سیستمهای اطالعاتی
بهبود بخشد و باعث افزایش کارآیی زنجیره تأمین گردد؛
م شتری محوری جهانی :اقت صاد دیجیتال این فر صت را فراهم میآورد که شرکتها بدون نیاز به
نزدیک بودن از نظر جغرافیایی به مشـــتری خود ،کاال و خدمات با کیفیت را به آنها ارا ئه داده و
همچنین با اســتفاده از خدمات پس از فروش مؤثر مشــتریان خود را راضــی نگه دارند .از فروش و
پشــتیبانی شــرکتهای تولید کننده نرمافزارها و بازیهای رایانهای میتواند بهعنوان مثالی در این
باب یاد کرد؛
مناســب برای کس ـبوکارهای کوچک و متوســط :این کســبوکارها میتواند منافع بس ـیاری مانند
دسترسی به بازارهای بیشتر ،کاهش هزینههای مبادله ،افزایش سرعت و دقت در مبادالت و حضور
در بازارهای متنوع به دســت آورند اما ذکر این نکته خالی از لطف نیســت که بنگاههای کوچک و
متو سط ن سبت به بنگاههای بزرگ ،در بهکارگیری و ا ستفاده از مزایای اقت صاد دیجیتال با ری سک
بی شتری مواجه ه ستند؛ زیرا منابع کافی برای سرمایهگذاری در این زمینه و آموزش منا سب را در
اختیار ندارند؛
افزایش تقا ضا برای کارکنان ماهر و دان شی :از آنجایی که در ک شور ما نیروهای فعال و تح صیل
کرده بســـیار زیادی وجود دارد ،لذا از این موضـــوع میتوا ند بهعنوان فرصـــتی بی بدیل برای
کسبوکارها نام برد؛
نیاز به فناوری اطالعات با سرعت باال :الزمه موفقیت در زمینه اقت صاد دیجیتال فناوری با سرعت
باال ست که به دلیل مهیا نبودن زیر ساختها در تمامی مناطق ک شور ،د ستیابی به آن میتواند از
مهمترین چالشهای پیش روی کسبوکارها باشد؛
تغییر از آ نالوگ به دیجی تال :این تغییر مو جب بهبود کیف یت خد مات و همچنین تنوع خد مات و
Digikala
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محصوالت قابل ارائه میگردد؛
تحویل کاالی دیجیتالی و ناملموس :خرید نرمافزار ،فیلم و سریال از وا ضحترین مثالهای موجود
در این زمینه است؛
تغییر در الگوی مصرف :به واسطه رسانههای پرشتاب دیجیتال و تکنولوژیهای پیشرفته ارتباطات
و اطالعات ،فرهنگهای مصرفی متفاوتی از سایر کشورها به داخل قلمروهای ملی و محلی جوامع
رسوخ کرده و به ترویج فرهنگ مصرفگرایانه و تغییر رفتارهای مصرفی مردم میپردازد؛
افزایش واب ستگی درون سازمانی :با ا ستفاده از ابزارهای دیجیتالی تمامی بخشهای سازمان مانند
تار عنکبوت به یکدیگر مرتبط میشــوند و به نوعی تمامی بخشها از اهداف و عملکرد بخشهای
دیگر مطلع میگرد ند .این ویژگی به طور غیرمســـتقیم منجر به افزایش کارایی کلی ســـازمان
میگردد؛
دانشمحوری :اقتصــاد جهان امروز از اقتصــاد تولید محور به ســمت اقتصــاد دیجیتالی که اقتصــاد
دانشمحور میبا شد ،تغییر جهت داده ا ست و مزیت رقابتی از آن سازمانهایی ا ست که از پایگاه
اطالعاتی و دان شی م ستحکمی برخوردار ه ستند .لذا اگر سازمانی بخواهد در بازار فعلی به موفقیت
برسد ،ملزم به بهبود سطح دانش خود و کارکنان خود میباشد؛
تعامالت پویا و همکاری بین سازمانی :سازمانها میتوانند با ا ستفاده از این ابزارها بهراحتی برخی
امور خود از جمله پرداخت مالیات ،تراکنش های بانکی و  ...را انجام دهند .این ویژگی به ارتباط هر
چه بهتر سازمانها با یکدیگر منجر خواهد شد؛
حذف وا سطهها :همانطور که پی شتر نیز بدان پرداخته شد ،بهرهگیری از مزایای اقت صاد دیجیتال
منجر به حذف واسطهها میگردد؛
جهانی شدن ک سبوکار :یکی از بزرگترین منافع اقت صاد دیجیتال ،د ستیابی به بازارهای جهانی
میباشــد چرا که محدودیتهای جغرافیایی ،کمتر خللی میتواند در این زمینه ایجاد نماید (منوریان
و همکاران)1393 ،

 .3-1-2الزامات دستیابی به اقتصاد دیجیتالی
محورهای اصلی الزامات شناسـایی شـده براسـاس مـرور ادبیـات و یافتـههـای میـدانی بـرای دستیابی به
اقتصاد دیجیتالی در ادامه معرفی و بحث و بررسی میشود:
الف -کارآمد سازی نهادها
( )2014پارادوکس پذیرش پایین دولت الکترونیکـی را بررسی کردند .آنها
در مقالهای ،سولدیلی و
دریافتند که با وجود دو دهه سرمایهگذاری ،توسعه دولت الکترونیکی برای مدت طوالنی به درازا کشیده اسـت
همکاران1
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و در ایـن فرآینـد ،تمرکـز اصـلی بـر موضـوعات فناوری و اجرایی بوده است و به تازگی به سمت موضوعات
نهادی و سیاسی رفتهاند چرا که عوامل نهادی و سیاسی موانع اصلی پذیرش اقتصاد دیجیتال بودهاند (سولدیلی
و همکاران .)2014 ،در ایـن خصـوص ،یانـگ )2003( 1تعالی بین کارگزاران و نهادها را مطرح کرد .در ایران
نیز در دهههای گذشته اقدامات شایانی در زمینه فراهمسازی بسترهای موردنیاز برای دستیابی به اقتصاد
دیجیتال و افزایش پذیرش دولت الکترونیک انجام پذیرفته است .از افزایش دسترسی به اینترنت و موبایل در
شهرهای دورافتاده و برخی روستاها میتواند بهعنوان مصادیقی از این اقدامات نام برد .الزم به ذکر است برای
دستیابی به جایگاهی مطلوب در سطح جهانی نیاز بیشتری به فعالیتهایی از این قبیل احساس میشود (دفتر
مطالعات ارتباطات و فنآوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس.)1395 ،
ب -قوانین و مقررات
دولت در حوزه قانونگذاری باید رویکردی فعاالنـه همگـام بـه تغییـر فناوریهـا داشـته باشـد .نقـش دولـت
در توسـعه صـنعت دانـش و تجـارت الکترونیکـی بـا محوریت تنظیم این صنعت است .به اعتقـاد اتـاق
بازرگـانی بینالمللی ،دولـتها بایـد بـر حوزههایی تمرکز کنند که به تنهایی قادر به اداره آن باشـند ،یعنـی
ارائـه چـارچوب قـانونی شفاف ،اجرای قوانین ،حمایت از مالکیت معنوی و سیاستهای رقابتی صحیح .با
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،هر روزه مـدلهـا و روشهـای کسـبوکـار جدید با ایدههای انتزاعیتر
و مفهومیتر پدیدار میشوند .تنظـیم مقـررات مربـوط بـه تأیید امضاهای الکترونیکی ،یکی از موضوعات
کلیدی کشورها تلقی مـیشـود .در ایـن فرآینـد ،کشورها یکی از این سه رویکرد را اتخاذ کردهاند -1 :رویکرد
حداقلی که تمرکز اصلی آن بر حذف موانع قانونی موجود است؛  -2رویکرد تجویزی ،یعنی تجویز فناوری یا
پروتکل خاص و  -3رویکرد ترکیبی و دوالیهای (مرادی و هدایتی.)1396،
ج -شبکهسازی
در مقالهای ،ولی و سدوسکـی )2015( 2مـدل سـاده شـدهای از اقتصـاد دیجیتـالی را کـه بـا محوریت فناوری
اطالعات و ارتباطات طراحی شده ،معرفی کردهانـد .آنها تصـریح مـیکنند در قلب اقتصاد دیجیتالی یک
مجموعهای از روابط پیچیـده و پویـا وجـود دارد .این روابط در سراسر اقتصاد تسری پیدا میکند و اپراتورهـای
شـبکه را بـا خـردهفروشـان ،موتورهای جستوجو ،عرضهکنندگان کارتهای اعتباری ،کمپانیهای پشتیبان و
مشتریها به هم متصل میکند .شبکهها مسیری را فراهم میکنند که طی آن ،مصـرفکننـدگان قـادر هسـتند
بـه شـبکه خدمات متصل شوند اعم از اینکه آنچه آنها مـیخواهنـد و آنچـه آرزو دارنـد ،دسترسـی داشته
باشند .در نظریههای اقتصادی ،شبکهها ،یعنی ارائه خدمات که روی شبکه انتقال مییابد و به صورت کاالهای
همگن در نظر گرفته میشود .کیفیت ارائـه خـدمات در شـبکه از بعد سرعت ،کیفیت و قابل اعتماد بودن
متفاوت است .امروزه بسیاری از مردم با استفاده از همین شبکهها ،کاالهای خود را عرضه میکنند .این امر به
Yang
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نوعی باعث کاهش هزینههای فروش و بازریابی شده است .از سوی دیگر نیز مصرفکنندگان و خریداران به
راحتی کاالهای موردنیاز خود را یافته و برندهای متفاوت را با یکدیگر مقایسه میکنند (ولی و سدوسکی،
.)2015
د -زیرساختهای الکترونیکی
در اندازهگیری جامعه اطالعاتی شاخصهای اشتراك تلفن همراه ،اشتراك تلفـن ثابـت ،اشتراك تلفن ثابت
فعال در پهنای باند ،اشتراك تلفن همراه فعال در پهنای باند و استفاده از اینترنت بهعنوان مهمترین شاخص
های اصلی و زیرساختی اقتصاد دیجیتالی معرفـی شـده است .این شاخصها در گزارش اندازهگیری جامعه
اطالعـاتی کـه هر سـاله توسـط اتحادیـه جهانی مخابرات ( )1ITUمنتشر میشود ،وجود دارد .نکته قابل توجه
در شاخصهای یاد شده این است که آنها تنها تصویری از تحوالت ابزارها و زیرساختهای دسترسی به
ارتباطات و فناوری را نشان میدهد ،اما اینکه بر جامعه و اقتصاد چه آثاری دارند ،پوشش نمیدهـد؛ بنابراین،
برای ارزیابی اقتصاد دیجیتالی و تحوالت آن نیاز به شاخصهایی است کـه بتوانـد همه وجوه آن را تبیین کند.
زیرساختها یا توان دسترسی (ابزارهای ارتباطی تلفـن ،پهنـای باند ،رایانه و اینترنت) و میزان به کارگیری یا
شدت مصرف فناوری دیجیتال و توانمنـدی یـا دانش استفاده از فناوری از جمله وجوه مهم اقتصاد دیجیتالی
است (آیرس و ویلیامز.)2004 ،2
ه  -پلتفرم
پلتفرم در توسعه اقتصاد دیجیتالی نقش اساسی دارد .پلتفرمهای دیجیتالی نظاماتی هستند که نهادها و
موجودیتها روی آن ساخته میشوند و برای همه در دسترس هستند .پلتفرم موفق آن پلتفرمی است که بهوسیله
توانمندسازی افراد ،نوآوری را افزایش میدهد ،کسبوکارها را ایجاد میکند و ایدههای جدید را پرورش میدهد
و بهتبع آنها ،بازارها و جامعه را تغییر میدهد .کاســتیلو ( )2013نقــش پلتفـرم در اقتصــاد دیجیتـال را
شــامل سهولت در انتقال ،محاسبات ابری ،شبکههای اجتماعی و محاسبههـای مربـوط بـه دادههـای حجیم
میداند .کسبوکارهای پلتفرمی میتوانند خیلی سریع رشد کنند (کاستیلو.)2013 ،
از زمان پیشرفت اینترنت ،لیست شرکتهای جدیدی که در سراسر جهان با باالترین سرعت در حال رشد و
پیشرفت هستند ،تحت تسلط آن شرکتهایی است که از مدلهای کسبوکار پلتفرمی استفاده میکنند .درواقع،
از میان ده مورد از با ارزشترین شرکتهای جهان که پس از سال  1994تأسیس شدهاند ،هشت مورد
شرکتهای پلتفرمی هستند.

International Telecommunication Union
Ayres & Williams

1
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جدول شماره ( )1نقش پلتفرم در ارزش بازار شرکتهای برتر جهان
کشور

سال تأسیس

ارزش بازار در سال 2015
(بر حسب میلیارد دالر)

نوع پلتفرم

شرکت

ایاالت متحده

1998

425/40

رسانه تبلیغاتی

گوگل

ایاالت متحده

2004

248/30

رسانه تبلیغاتی

فیس بوك

ایاالت متحده

1994

235/70

تبادل

آمازون

چین

1997

232/63

-

موبایل چین

چین

1999

167

تبادل ،سیستم تراکنش

گروه علی بابا

چین

1998

150/87

تبادل ،رسانه تبلیغاتی

تِنسنت هُلدینگز

چین

1998

73/62

-

ساینوپِک

ایاالت متحده

1994

62/86

تبادل

گروه پرایس الین

چین

2000

52/40

رسانه تبلیغاتی

بایدو

ایاالت متحده

1999

45/45

استاندارد نرم افزاری

سلزفورس

منبع :تیس2018 ،1

و -توسعه شبکه پهن باند
در سیاستهـا و راهبردهـای مربـوط بـه رونـقبخشـی بـه تقویـت زیرسـاختهـا در جهـان الکترونیکی ،بحث
پهن باند مطرح میشود .جهان الکترونیکی کارآمد نیازمنـد برخـورداری از زیرساختهای پایهای مناسب برای
رسیدگی به امور شهروندان یا فراهم کردن شبکههای قدرتمندی است که در سایه آن کسـبوکارهـا قـادر بـه
انجـام فعالیـت باشـند .یـک نقطـه کانونی مهم ،سیاستهای موفق فناوری اطالعات مربوط به سوئد ،دانمارك
و بلژیک است که شبکههای ارتباطاتی با پهنای باند متراکم در سراسر کشورشان فراهم کردهاند .اصـل آن
است که دولت مسئول تضمین در دسترس بودن این زیرساختها در سراسـر کشـور باشـد؛ هرچند گسترش
پهنای باند باید در وهله نخست برای بازیگران بازار تأمین شود .بایـد توجـه داشت که نکته مهم ،قابلیت
دسترسی به این زیرساختها در نرخهای معقول است .الزم به ذکر است که دولت حاضر نیز تالش گستردهای
در زمینه توسعه شبکه داشته است .طبق آمار منتشر شده ،میزان دسترسی به پهنای باند شبکه ملی اطالعات
در ابتدای دولت دوازدهم در کشور  32درصد بود که اکنون به میزان قابل توجه  67درصد افزایش یافته است.

Teece

1
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این آمار حاکی از آن است که لزوم پیشرفت در این زمینه در بین مسئولین حس شده و برنامههای مناسبی در
این حوزه در دستور کار قرار گرفته است (مرادی و هدایتی.)1396 ،
ز -فرهنگسازی و توسعه اخالق
فرهنـگ خالقیـت ،نـوآوری و کـارآفرینی از اجـزای اصـلی خلـق رشـد پایـدار در اقتصــاد دانشبنیان به
شمار میروند .جوامع مبتنی بر نـوآوری ،اولویـت بیشـتری را بـه خالقیـت (در شکل ایدهها ،مفاهیم ،دانش،
نظریهها و مـدلهـای کسـبوکـار جدیـد) مـیدهنـد .در ایـن محیط ،تمرکز اصلی سیاستها بر سه موضوع
مهم است :کاهش اثرات نامطلوب اجتمـاعی شکست (ایده) ،کمک به فرآیندهای کارآفرینی و نوآوری و اعطای
پـاداش بـه رفتارهـای خالق ،نوآور و کارآفرین (درودچی و نیک مهر.)1386 ،
ح -محیط کسبوکار دیجیتالی
محیط کسبوکار یکی از اجزای اصلی اندازهگیری در شاخصهای جهانی گوناگون برای اقتصاد دیجیتال است.
برای بهرهوری و استفاده از ظرفیتهای اقتصـاد دیجیتـال بایـد محـیط مناسب برای بهرهبرداری فراهم شود.
محیط کسبوکار الکترونیکی مساعد میتواند توسـط دولتها و با هماهنگی بین ابعاد مختلف محیط ،ایجاد
شود .این محیط ،محیط خرد و کالن (ملی) و بینالملل را پوشش میدهد (مرادی و هدایتی.)1396 ،
 .4-1-2اقتصاد دیجیتال در جهان
موضوع دیجیتالی شدن به ویژه نفوذ آن در اقتصاد جهانی بیش از گذشته اهمیت یافته است ،چنانکه در
تازهترین آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( )OECDبر این مسئله نیز تأکید شده و آمده است که
کشورهای عضو این سازمان میکوشند با بهکارگیری تکنولوژی و روشهای نوین بهرهبرداری از تجهیزات
فناوری اطالعات و ارتباطات در زیرساختهای اقتصادیشان تحول ایجاد کنند .سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه یک سازمان بینالمللی است که  34عضو دارد و اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد
هستند .این سازمان به تعبیری عمدهترین سازمان بینالمللی تصمیمگیرنده اقتصادی است؛ این سازمان در سال
 2015گزارش تازهای درباره وضعیت و چشمانداز اقتصاد دیجیتال در  OECDرا تشریح کرده است که مرکز
پژوهشهای مجلس آن را منتشر کرده است
گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان میدهد که با وجود خطر و ریسک سرمایهگذاری در بخش
فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) و توسعه بازار تجهیزات نیمه هادی این دو مسئله از نشانههای اصلی
پیشرفتهای این بخش قلمداد میشوند؛ چراکه سهم روزافزون سرمایهگذاریهای خطرپذیر در بخش فاوا وجود
فرصتهای آتی کسبوکار در این بخش را به نمایش میگذارد .در این گزارش سرمایهگذاری در بخش فناوری
اطالعات و ارتباطات ازجمله حوزههایی است که با ریسک همراه است با این وجود اما نگرش کلی کشورهای
عضو این سازمان همچنان به سرمایهگذاری در فاوا مثبت ارزیابی شده است .بهطور مثال اعالم شده است که
میزان سرمایهگذاریهای خطرپذیر در ایاالتمتحده به مرز  15میلیارد دالر یعنی باالترین سطح آن از سال
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 2000رسیده که در سه ماهه آخر سال  2014سهم اختصاص یافته به صنایع فاوا به  67درصد بالغ شده است
که همین امر نشاندهنده پیشرفتهای بسیار در روند دادوستد بینالمللی خدمات و کاالهای فاوا است (سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه.)2015 ،
 .5-1-2اقتصاد دیجیتال در ایران
در گزارش ارائه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس ،ارزش بازار فناوری اطالعات دنیا حدود  3500میلیارد
یورو برآورد شده که با توجه به نسبت یک درصدی ایران ازنظر جمعیت در جهان ،سهم ایران از بازار فناوری
اطالعات دنیا  35میلیارد یورو معادل  140هزار میلیارد تومان اعالم شده است (دفتر مطالعات ارتباطات و
فنآوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس.)1395 ،
اگرچه تجـارب برنامـههـای اخیـر ایران بــا فرازوفرودهـایی همـراه بــوده اما اجرای این برنامـههـا،
دستاوردهای قابلتوجهی برای کشور به ارمغان آورده و باعث گسـترش و توسـعه فنـاوری اطالعات در کشور
شده است .با این وجود در مقایسه با کشورهای توسعه یافته رتبه ایـران در شاخصهای الکترونیکی مناسب
نمیباشد .در ایران تالشهای گستردهای برای توسعه فنـاوری و اطالعـات و بـه طــور خـاص فنـاوری
اطالعات و ارتباطات بـه ویژه بـرای توسـعه تجــارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی صورت گرفته است که
از جمله آن میتواند به موارد ذیل اشاره نمود:
 طرح تکفا :مخفف عبارت برنامه توسعه کاربردی فن ـاوری اطالع ـات و ارتباط ـات ای ـران است.
این طرح بر اسـاس تبصـره  13قـانون بودجـه سـال  81بـه تصـویب مجلـس شـورای اسالمی
رسید .هدف ایـن طـرح ایجـاد زیرسـاخت فنـاوری اطالعات و ارتباطات کشـور ،توسعه اشتغال،
توسعه مشارکت بخش خصوصی در بازار فناوری اطالعات و افــــزایش تــــوان اقتصادی و مالی
کشور بود؛
 قـانون تجـارت الکترونیکی :در اجرای مــاده  79قانون تجـارت الکترونیکی مصوب سال 1382
مجلس شورای اسالمی و ماده  34قانون چهارم توسعه اقتصـــادی ،اجتمـــاعی و فرهنگی ،برنامه
جامع تجارت الکترونیکی تصــویب و به اجرا گذاشــته شــد .پژوهشــی در قالب مطالعه ،طراحی،
معماری و تدوین ســـند مالی دولت الکترونیکی از ســـال  1381در مرکـــز فناوری اطالعات نهاد
ریاست جمهوری شروع شد و حدود  180فعالیت الکترونیکی انجــــام شد و درنهایت سند دولت
الکترونیکی در ســال  1383تهیه و طی آن ســند راهبرد ملی دولت الکترونیکی ارائه و در ســال
 1384به تصویب هیئت وزیران رسید (درودچی و نیک مهر.)1386 ،
در ادامه شاخصها و نماگرهای ارزیابی و تحلیـل عملکـرد اقتصـاد دیجیتـالی معرفـی و سپس جایگاه ایران
در آنها مشخص میشود .مجموعه کلیدی نماگرهای فناوری اطالعات و ارتباطات ایران بالغ بر  100نماگر
است .برای بررسـی و تحلیـل آن از نماگرهای مختلـف داخلی و آمار و اطالعات نهادهای معتبر بینالمللی
استفاده شده است .اغلب در آمار و اطالعات منتشرشده از سوی نهادهای آماری کشور و مراکز بینالمللی به
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ویـژه بـرای آمـار مشـترکین تلفـن ثابـت ،تلفـن همـراه ،کـاربران اینترنـت و نظـایر آنها ،اختالفاتی وجود
دارد؛ بنابراین ،در این بخش ،از گزارشهای آماری کـه مقایسـه تطبیقـی ایران با دیگر کشورها را میسر
میسازد ،استفاده میشود .از آنجایی که آمارهـای مربـوط بـه متغیرهای مهم اقتصادی در سطح ملی و به
طریق اولی در سطح منطقهای و بینالمللی با یـک وقفه حداقل دو سال در دسترس است ،انجام مقایسـه
منطقـهای از عملکـرد متغیرهـای مهـم اقتصادی با یک وقفه دو ساله ،امکانپذیر است .بر اساس آمارهای
اتحادیه جهانی مخابرات طی سالهای اخیـر ،دسترسـی و اسـتفاده از فناوری اطالعات به ویژه خدمات مرتبط
با تلفن همراه و اینترنت رشد پایداری داشته اسـت ،اما اشتراك تلفن ثابت و خدمات مرتبط با تلفن ثابت رشد
کند داشتهاند .ایـران نیـز هماننـد بقیه کشورهای جهان در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در همه زمینـههـا
توسـعه یافتـه اسـت .در ایـن مدت زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطالعات توسعه یافته و باعث شده تـا
ضـریب نفـوذ تلفن همراه ،ضریب نفوذ کاربران اینترنت و پهنـای بانـد داخلـی و بـینالملـل افـزایش یابـد.
همچنین پهنای باند  IPداخلی و بینالملل افزایش یافته و این باعـث افـزایش ظرفیـت شـبکه انتقال شـده
اسـت .جایگـاه کشـور همچنـان در شـاخصهـای کلیـدی فنـاوری اطالعـات و ارتباطات مناسب نیست .در
شاخص توسعه ارتباطات و فنـاوری اطالعـات ( )IDI1رتبـه  ،91در شاخص آمادگی شـبکه ( )2NRIرتبـه ،96
در شـاخص رقابت منـدی ( )3GCIرتبـه  ،74در شاخص اقتصاد دانشبنیان ( )4KELرتبه  94و در شاخص
دولت الکترونیکی ( )5EGDIرتبه  105جهان را دارد؛ بنابراین میتواند گفـت ایـران بـه لحـاظ شـاخصهـای
کلیـدی فنـاوری اطالعات و ارتباطات در بین کشورهای جهان در سطح متوسط و کمتر از آن قرار دارد (مرادی
و هدایتی.)1396 ،
با بررسی وضع موجود و روند گذشته اقتصاد دیجیتالی ایران با وجود تـالشهـای زیـادی کـه صــورت
گرفتــه ،در شـاخصهـای بـینالمللی میتواند گفت که کشور جایگاه چندان رضـایتبخشـی ندارد .ویژگیهای
وضع موجود با محوریت اقتصاد دیجیتال عبارتنـد از :اقتصـاد مبتنـی بـر عوامـل تولید ،کاربرد محدود فناوری
اطالعات ،وابستگی شدید به واردات محصوالت دیجیتالی ،اســتقرار گســترده شـبکههـای سـنتی ،نهادینه
شدن ساختارهای ایسـتا و سـنتی ،حاکمیــت رویکردهای یادگیری گسسته و موردی ،فقدان انگیزههای کافی
بـرای نوآوری و پـذیرش فناوریهای نوین ،فقدان توازن بین عرضه و تقاضای خدمات دیجیتالی ،سهم به
نسبت پایین اقتصاد دیجیتالی در ارزش افزوده کل کشور ،رتبه به نسـبت پـایین کشـور در شـاخصهـای
اقتصاد دیجیتالی و فقدان سیستم پرداخت الکترونیکی فراگیر بینالمللی برای عموم مردم .از موارد فوق میتواند
بهعنوان چالشهای موجود در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز نام برد (صادقی.)1397 ،
اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به منابع و به طور مشخص وابسته به نفت اسـت .سـاختار تولید ،تجارت و
بودجه دولت بر نفت استوار اسـت .بـرای اصـالح سـاختار و رهـا شـدن از وابستگی به نفت ،تولید و کاربرد
1

ICT Development Index
Networked Readiness Index
3 Global Competitiveness Index
4 Knowledge Economy Index
5
E–Government Development Index
2
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دانش ،فناوری و نوآوری یکی از راهکارهای پیشروی کشور است .این مهم تحقـق پیدا نمیکند مگر اینکه
مشارکت تمامی آحاد جامعـه در آن تجلـی یابـد .دولـت در ایجـاد انگیزه و هدایت مردم برای اندیشیدن و
تفکـر بـه منظـور تولیـد و کـاربرد دانـش ،فنـاوری و نوآوری نقش ممتازی دارد .این راهبرد کلیدی دارای چند
رویکرد محوری است .در سطح وسیعتر کــاربرد دانــش ،فنــاوری و نــوآوری در اقتصـاد مطرح است .نمود
عینـی آنها کاربردهای فناوری اطالعات است و در سطح نهادی ،استقرار و توسعه دولـت الکترونیکـی در
هدایت بازیگران بـه سـمت توسـعه و کـاربرد فنـاوری دیجیتـال ،نقـش محـوری را ایفا میکند .دولتها برای
دستیابی به کـاربرد دانـش و فنـاوری دیجیتـال ،برنامـههـای متعـددی طراحی و بهاجرا در میآورند (صادقی،
.)1397
1
گوماه و زولیخا ( )2006در خصوص نقش دولت تأکید میکنند دولت نقـش راهبـردی در قرن  21دارد و این
نقشها از ماهیت دانش و اقتصادهای دانشبنیان نشأت گرفته اسـت .دولت در سطح کالن برای ایفای نقش
راهبری ،تسهیلکننده ابعاد امور فناوری ،فرهنگـی و اجتماعی است .از دیدگاه آنها ،سیاستگذاران دانش در
قرن  21باید بـر ایـن حـوزههـای موضوعی متمرکز شود :تقویت ،حمایت و بهرهبـرداری از دانـش مشـترك،
آمـادگی بـرای بهرهبرداری از امواج دانش و آمادهسازی جوامع برای مشارکت در اقتصاددانشی (گوماه و زولیخا،
.)2006
 .2-2پیشینه پژوهش
 .1-2-2مطالعات داخلی
نورائی نژاد ( )1385در مطالعهای تحت عنوان «شکاف دیجیتالی» سعی دارد با نگاهی به بحث شکاف دیجیتالی
به تجزیهوتحلیل وضعیت آن در جهان پرداخته و با تأکید بر روی نمونه ایران ،اهمیت آن را روشن نماید .در
این پژوهش به اهمیت بحث شکاف دیجیتالی در اسناد و گزارشهای معتبر بینالمللی از جمله :سند تعهد تونس
و اعالمیه هزاره اشاره میشود و موقعیت کنونی ایران طبق شاخصهای مختلف جهانی از جمله :دی اِی آی،2
آمادگی الکترونیک و دی او آی 3مورد بررسی قرار میگیرد .در پایان راهحلهای پیشنهادی جهت کاهش این
شکاف با اشاره به فعالیت برخی دولتهای درحالتوسعه آورده شده است و در نهایت ،پژوهشگر پیشنهاد میدهد
که دولت ایران و به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با توجه به الگوها و استانداردهای جهانی در
این عرصه ،برای بحث آموزش همزمان نیز ارزش و اهمیت خاص خود را قائل شود.
صوفی و حسینیکیا ( )1386در مطالعهای تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد اقتصاد نوین (دیجیتالی)»
به بررسی عوامل مؤثری مانند وجود اطالعات مناسب ،تکنولوژیهای اطالعات ،مقرراتزدایی ،پدیده جهانی
شدن ،اینترنت و دیدگاه مدیران که در تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین و دیجیتالی نقش عمدهای داشتهاند،
میپردازند .از دیدگاه آنها این عوامل به واسطه دسترسی سریع به اطالعات ،کاهش محدودیتهای زمانی و
1
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مکانی بین خریدار و فروشنده؛ کاهش هزینههایی از قبیل بازاریابی و افزایش دسترسیهای جهانی منجر به
تسهیل فعالیتهای اقتصادی میگردند.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ( )1395در مطالعهای
تحت عنوان «اقتصاد دیجیتال در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی »1به ترجمه و
تلخیص گزارش منتشر شده از این سازمان در سال  2015میپردازد .در این گزارش آخرین دستاوردهای
کشورهای عضو  OECDدر زمینه اقتصاد دیجیتال معرفی شده و همچنین مهمترین چالشهای این حوزه و
چگونگی مواجهه با چالشها و ایجاد فرصتهای جدید در کشورهای عضو این سازمان مورد بررسی قرار می
گیرد.
ناظمی ( )1395در مطالعهای تحت عنوان «نگاهی به پدیده مصرف دیجیتال در فضای مجازی» به بررسی
مفهوم مصرف مجازی دیجیتال 2و معرفی و مقایسه برخی نظریههای اقتصادی و اجتماعی پیرامون آن
میپردازد .در این نوشتار ،ابتدا پدیده مصرف در فضای مجازی معرفی شده و به شباهتها و تفاوتهای آن با
مصرفی که در نظریههای کالسیک در مورد فناوریهای دیگر آمده ،اشاره گردیده است .سپس مفهوم اقتصاد
مجازی که حول ارزشآفرینی و مصرف در فضای مجازی شکل گرفته ،معرفی و به طور خالصه بررسی شده
است .سپس مصرف مجازی در ترازوی دو رویکرد تئوری انتقادی و مطالعات فرهنگی صنعت بحث و بررسی
میگردد .در پایان نیز سیاستگذاری فضای مجازی در سطوح ملی و بینالمللی به طور خالصه بررسی و در
مورد سیاستهای جمهوری اسالمی ایران در این باره ،بحث شده است.
مرادی و هدایتی ( )1396در مطالعهای تحت عنوان «طراحی مدل تکاملی گذار ایران به اقتصاد دیجیتال» به
طراحی مدلی میپردازند که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی انتقال دهد .با توجه به
هدف این پژوهش ،پژوهشگران از «نظریه زمینه«استفاده کردند .در این روش اطالعاتی که از طریق مصاحبه
گردآوری میشود ،منجر به تولید نظریه و مدل میگردد .یافتههای این پژوهش موید این است که فرآیند تکاملی
مدل کالن گذار به اقتصاد دیجیتال در ایران مبتنی بر مولفـههـایی است که در ابعاد تفصیلی برای گامهای
شناسایی وضع موجود ،فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی ،تبیین راهبردها و سیاستهای
رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی ،شناسایی فرصتهای پیش روی اقتصاد دیجیتالی ،توسـعه کاربردهای بخشی
اقتصاد دیجیتالی و وضعیت مطلوب ،یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال ،شناسایی و معرفی شده است.
جهانگرد و همکاران ( )1397در مطالعهای تحت عنوان «نقش محتوا بر شکاف دیجیتال اقتصاد» به بررسی
محتوا بهعنوان عاملی مؤثر و کوتاهمدت بر پذیرش اینترنت و شکاف دیجیتالی اقتصاد میپردازند .برآورد
پژوهشگران به طور صریح ،زبان را بهعنوان مجرای اتخاذ محتوا مشخص کرده است .استفاده از روش معادالت
همزمان برای  107کشور و  9زبان در سالهای  2005تا  2014به صورت دادههای تابلویی ،نشان میدهد که
محتوا هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از مجرای پذیرش اینترنت بر شکاف دیجیتالی
تأثیرگذار است.
OECD
DVC; Digital Virtual Consumption
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مراد حاصل و مزینی ( )1398در مطالعهای تحت عنوان «بررسی اثر بهرهگیری از قابلیتهای فضای مجازی
در تحقق توسعه پایدار شهری ایران (رویکرد استانی)» به بررسی چگونگی بهرهگیری از قابلیتهای فضای
مجازی (فنآوری اطالعات و ارتباطات) همچون دولت الکترونیک ،تجارت الکترونیک و امثال آن ،در جهت
کاهش تبعات منفی رشد جمعیت میپردازند .در قالب مبانی نظری موجود و با استفاده از دادههای استانی،
پژوهشگران به بررسی اثر فنآوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه پایدار شهری کشور از مجرای کاهش تخریب
محیطزیست (مصرف سوخت) ،به تفکیک در استانهای برخوردار و غیر برخوردار کشور پرداختهاند .بدین منظور
از روش دادههای تلفیقی استفاده شده است .نتایج بررسی حکایت از اثر معنیدار فنآوری اطالعات و ارتباطات
بر تحقق توسعه پایدار شهری در استانهای برخوردار دارد .این اثر در استانهای غیر برخوردار تأیید نشده است.
به گفته محققان به نظر میرسد دلیل تفاوت در معنیداری اثر فنآوری اطالعات و ارتباطات بر تحقق توسعه
پایدار در استانهای برخوردار و غیر برخوردار در افزایش ضریب نفوذ و نهادینه شدن بهرهگیری از فنآوری
اطالعات و ارتباطات در استانهای برخوردار در مقایسه با استانهای غیر برخوردار میباشد.
 .2-2-2مطالعات خارجی
تان )1998( 1در مطالعهای تحت عنوان «خلق اقتصاد دیجیتال؛ استراتژیها و چشماندازهایی از سنگاپور» به
بررسی سابقه اقتصاد دیجیتال در سنگاپور میپردازد .در آسیا ،سنگاپور در دهه  80میالدی به این استراتژی
روی آورد و چشم انداز یک شهر هوشمند در آغاز هزاره جدید به واقعیت تبدیل شد .در سال  1997و با برنامه
«یک اینترنت برای هر نفر» سنگاپور موفق شد تا خدمات الکترونیکی را به هر خانه ،مدرسه و دفتر کار ببرد.
امروزه بانکداری الکترونیک ،خرید الکترونیکی ،کتابخانههای دیجیتال از داللتهای برنامههای دیجیتالی
سنگاپور میباشد .هدف از این پژوهش ،تجزیهوتحلیل چگونگی خلق اقتصاد دیجیتال در سنگاپور و اثرات
گسترده آن بر توانایی ملت برای دستیابی به مزیتهای استراتژیک است.
کارلسن )2004( 2در مطالعهای تحت عنوان «اقتصاد دیجیتال :چه چیزهایی جدید هستند و چه چیزهای
نیستند؟» به بررسی این موضوع میپردازد که آیا تغییرات به وجود آمده در نیمه دوم دهه  90در اقتصاد آمریکا
برگرفته از تأثیرات دیجیتالی شدن آن است یا خیر .در این مطالعه پژوهشگر بیان میدارد که تغییرات مشاهده
شده ،در بدترین حالت ،سازگار با این نگاه میباشد که دیجیتالی شدن اطالعات به همراه اینترنت منجر به
نظمی شده است که آن را میتواند به اقتصاد جدید تشبیه کرد .اقتصاد جدید یا دیجیتال درباره کارایی پویاست
و نه ایستا .این اقتصاد بیشتر به فعالیتها و محصوالت میپردازد تا بهرهوری بیشتر .این اقتصاد برخی تأثیرات
بر بهرهوری و کارایی خواهد گذاشت اما اثرات بلندمدت آن چیزی فراتر از اندازهگیریهای موجود است.
زکوس )2005( 3در مطالعهای تحت عنوان «تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد دیجیتال» به بررسی
نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر پیدایش و توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخته است .پژوهشگر اشاره میکند
1
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که همانطور که سرمایهگذاری مستقیم خارجی جایگزین صادرات برخی کاالها میشود ،منجر به واردات بعضی
کاالها نیز میشود .کارخانهها ملزم به بهبود کارایی مدیریتی خود میشوند چرا که حذف موانع داخلی تجارت و
تحرك سرمایه با رشد سریع بنگاههای اقتصادی چندملیتی همراه خواهد شد .توسعه این بنگاهها با خود
استفادههای متفاوت از ابزارهای تولیدی و لوجستیک در توزیع کاالهای ملموس میشود .این درحالیاست که
کاالهای غیرملموس به واسطه مراکز تجاری پیشرفته که در کشور مقصد مستقر هستند ،توزیع خواهد شد.
پژوهشگر معتقد است که اقتصاد دیجیتال نباید محدود به تجارت الکترونیک و کسبوکار الکترونیک شود بلکه
باید در کاالها و بخشهای سنتیتر اقتصاد نیز از آن بهره جست.
راینا )2008( 1در مطالعهای تحت عنوان «بررسی چالشهای اقتصاد دیجیتال» ماهیت کاالهای دیجیتالی «به
بررسی مشخصهها و ماهیت اقتصادی کاالهای دیجیتالی میپردازد» .وی این کاالها را بر اساس
تکرارپذیری شان به کاالهای عمومی و کاالهای بادوام تقسیم کرده است .همچنین ،محتوای این کاالها ،با
درنظر گرفتن دوام آنها ،میتواند آنها را در زمره کاالهای تجربی قرار دهد .به عقیده محقق ،درحالیکه تنها
یکی از مشخصههای مذکور برای ایجاد چالش برای تولیدکنندگان و شکست آنها در بازار کافی به نظر میرسد،
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هرکدام از این مشخصهها منجر به تقویت دیگری میشود .راینا معتقد
است که از چارچوب ارائه شده در این پژوهش میتواند در بررسی چالشهای استفاده غیرقانونی مصرف کنندگان
از این کاالها و اندازهگیری ارزش کاالهای دیجیتال استفاده کرد.
بروجی و نظری ( )2011در مطالعهای تحت عنوان «اقتصاد دیجیتال و توریست؛ اثرات و چالشها» به بررسی
ارتباط بین اقتصاد دیجیتال و صنعت توریست میپردازند .اقتصاد دیجیتال مبتنی بر کاالهای الکترونیکی و
خدماتی است که توسط یک کسبوکار الکترونیکی ساخته شده و از طریق تجارت الکترونیک معامله میشود.
با رشد جمعیت و تجهیز منابع ،اقتصاد دیجیتالی محدود به تجارت و خدمات تجاری نیست بلکه در هر جنبهای
از زندگی از سالمت تا آموزش و پرورش و از کسبوکار تا بانکداری وارد شده است .بسیاری از افراد به رشد
سریع اقتصاد دیجیتالی اشاره کردهاند .رشد جاری و دراماتیک الکترونیکی یا تجارت الکترونیک نیز موردتوجه
بسیاری قرار گرفته است .به رغم رشد سریع آن در سالهای اخیر ،ظهور تجارت الکترونیک را بهعنوان یک
روند مهم که تنها بخشی از تغییرات کلی ساختار اقتصادی که نشأت گرفته از تغییرات عمده فنآوری اطالعات
( )ITاست ،در نظر گرفته میشود .هدف مطالعه نشان دادن اثرات اقتصاد دیجیتال بر صنعت گردشگری از
طریق فنآوریهای اینترنتی و وب سایت است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که اینترنت میتواند اثرات مثبت
و منفی بر صنعت توریست داشته باشد.
والندوك و پاتریکا )2016( 2در مطالعهای تحت عنوان «کار کردن در اقتصاد دیجیتال؛ مرتب کردن از قدیم به
جدید» به تجزیهوتحلیل اقتصاد دیجیتال و تغییرات موجود در فعالیتها با برگزیدن و تفکیک کردن عناصر با
دوام از عناصر جدید میپردازد .جنبههای بررسی شده عبارتند از :ویژگیهای جدید که در مدلهای اقتصاد
دیجیتال مورد مواجهه قرار میگیرند ،تغییرات تکنولوژیکی عمده که در محیط کار قابل مشاهده میباشد،
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شکلهای جدید کار در اقتصاد دیجیتال ،مسافت و روابط کاری ،چالشهای موجود در تنظیم یک دنیای کارگر
و کوتاه کردن ساختارهای رایج .پژوهشگران ،با در نظر گرفتن مفهوم کار در محیطهایی با مشخصه ارتباطات
فزاینده واقعی و مجازی ،نتیجه میگیرند که اقتصاد دیجیتال منجر به پیدایش مشاغل غیراستاندارد و انعطافپذیر
شده است.
الدرواس )2017( 1در مطالعهای تحت عنوان «سیستمها و زندگی جهانی در اقتصاد دیجیتال» به بررسی تعامل
میان اقتصاد دیجیتال و مناسبات زندگی مدرن تحت تأثیر پارادایم فکری فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس2
میپردازد .در این پژوهش ابتدا محقق در قالب یک جامعهشناس ،مبانی فکری هابرماس و مفاهیم نشر یافته
توسط وی نظیر دهکده جهانی و زندگی متعامل میان تمدن ها را به تفصیل توضیح میدهد و سپس با بیان
ویژگیهای اقتصاد دیجیتال و فرصتهای ایجاد شده در اثر تحول دیجیتال در جوامع ،مثالهایی در شتابگیری
نظریات هابرماس بیان میدارد .در این میان تحول در نظامهای اقتصادی ،انعطافپذیری بیشتر جوامع و
مکانیسمهای اقتصادی و نزدیکی بیشتر ایدئولوژیکی بهعنوان موهبتهای نظام جدید مطرح میگردد.
کوران )2017( 3در مطالعهای تحت عنوان «خطرپذیری ،نوآوری و دموکراسی در اقتصاد دیجیتال» به بررسی
فرصتها و تهدیدات دیجیتالی شدن برای افراد ،روابط و بنیانهای یک جامعه میپردازد .غفلت های موجود در
قبال این تحول را معضلی جدی برمیشمارد و محدود کردن روابط و یکسانسازی نظریات افراد تهدید اصلی
معرفی میکند و در ادامه با پارادایمی انتقادی بهاحتمال رشد بیکاری ،بحران هویت و از بین رفتن ارزشهای
دموکراسی اشاره میکند .در پایان برای بهرهمندی از مزایای اقتصاد دیجیتال ،بازنگری در روابط میان اصول
جامعه و تحوالت مدرن را پیشنهاد میدهد.
کمولوف و همکاران )2019( 4در مطالعهای تحت عنوان «شکل دادن به سیستم های عمومی اقتصاد دیجیتال
در روسیه» به بررسی و ارزیابی تأثیرات اقتصاد دیجیتال بر جوانب مختلف جامعه مدرن میپردازد .همچنین
تحول دیجیتال را بهعنوان عنصری مهم در جهت توسعه کشورها معرفی میکند و به برشماری نقشهای یک
تحول دیجیتالی پویا بر ارکان اقتصادی یک جامعه میپردازد .در نهایت بر الزمهی وجود یک ساز و کار یکپارچه
جهت بالفعل کردن استعدادهای اقتصاد دیجیتال و به حداکثر رساندن مزایای آن تأکید میکند و وجود یک
چشم انداز استراتژیک جهت پیاده سازی سیاستها و الگوهای گذار به جامعهای دیجیتال را در سطوح باالی
حاکمیتی ضروری میداند.

1

Elder-Vass
Jurgen Habermas
3 Curran
4
Kamolov et al.
2
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 .3روششناسی پژوهش
از آنجایی که نتایج این مطالعه میتواند در تعیین راهبردها و سیاستها ،مورد استفاده برنامهریزان اقتصادی و
سیاسی کشور در جهت رسیدن به اهداف سیاستهای اقتصادی قرار گیرد ،این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی
است .همچنین یکی از انواع تحقیقات کاربردی ،تحقیق توسعهای است؛ هدف از انجام تحقیق توسعهای ،ایجاد
یک معرف جامعتر از نتایج تحقیقات انجام شده و گسترش دامنه مطالعات این تحقیقات است .با توجه به آن
که مطالبی که در این پروژه ارائه خواهد شد در جهت ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی و بهرهبرداری از فرصتهای
ایجاد شده در دنیای مجازی است ،این پروژه میتواند موجبات توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران را فراهم
آورد ،در نتیجه پژوهش مذکور میتواند در زمره مطالعات توسعهای نیز قرار گیرد.
روش مورد استفاده در این پـژوهش ،روش توصـیفی – تحلیلــی اســت .بــه منظــور جمــعآوری اطالعــات
و دادههای موردنیاز ،از مطالعـات کتابخانـهای ،بررسـی اسناد و همچنین مطالعـات میـدانی شـامل مصـاحبه
و پرسشنامه استفاده شده است .برای این منظور نمونه مطالعه 17 ،نفر از خبرگان حوزه اقتصاد دیجیتال را شامل
میشود .همچنین جهت تجزیهوتحلیل اطالعـات حاصله و ارائه راهبردها و استراتژیها ،از روش SWOT
استفاده شده است .پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی با استفاده از تکنیک  SWOTو نیز تعیین
استراتژیها ،از طریق تکنیک دیمتل 1به رتبهبندی عوامل شناسایی شده ،بر مبنای روابط علی و معلولی 2پرداخته
میشود تا اثرگذارترین و اثرپذیرترین متغیرها مشخص گردد.
 .1-3تکنیک SWOT
تحلیل  SWOTبرای اولین بار در سال  1950توسط دو فارغالتحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامهای
جورج آلبرت اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد SWOT .سرواژهی عبارات قوتها ،)S( 3ضعفها،)W( 4
فرصتها )O( 5و تهدیدها )T( 6است .گام اول در مراحل برنامهریزی استراتژیک تعیین رسالت ،اهداف و
مأموریتهای سازمان است و پس از آن میتواند از طریق تحلیل  SWOTکه یکی از ابزارهای تدوین
استراتژی است ،برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد .با استفاده از این تحلیل این
امکان حاصل میشود که اوالً به تجزیهو تحلیل محیطهای داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات
استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد (دوراته 7و همکاران.)2006 ،
مراحل انجام آنالیز  SWOTرا میتواند به صورت زیر بر شمرد:
 -1تشکیل جلسهی تجزیهوتحلیل SWOT
1

)Decision Making Trial And Evaluation (DEMATEL
Causality
3 Strenghths
4 Weaknesses
5 Opportunities
6 Threats
7
Duarte
2
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

توضیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام کار
استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها
اولویتبندی عوامل داخلی و خارجی
تشکیل ماتریس  SWOTو وارد کردن عوامل انتخاب شده به آن با توجه به اولویتبندی
مقایســه عوامل داخلی و خارجی با یکدیگر و تعیین اســتراتژیهای تهاجمی ( ،(SOبازنگری
( ،)WOتنوع ( )STو تدافعی ()WT
تعیین اقدامات موردنیاز بری انجام استراتژیهای تعیین شده
انجام اقدامات و بررسی نتایج آنها
بهروزرسانی ماتریس  SWOTدر فواصل زمانی مناسب (دوراته و همکاران)2006 ،

همچنین الزم به توضیح است که در این پژوهش ،به منظور تأیید نقاط قدرت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای
مستخرج از مصاحبهها ،از آزمون  tتک نمونه استفاده شده است .بدین شکل که پرسشنامههایی طراحی شده و
در آنها از پاسخ دهندگان خواسته شد تا میزان اهمیت هر کدام از عوامل استخراج شده را در حوزه مربوط به
خودشان (نقاط قدرت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها) در قالب طیف لیکرت پنج درجهای ،امتیازدهی نمایند .در
نهایت ،امتیازات تخصیص یافته برای هر کدام از عوامل ،با عدد  3که نشاندهنده اهمیت متوسط در قالب طیف
لیکرت پنج درجهای است ،مقایسه میشوند .اگر میانگین اهمیت این عوامل به طور معنیداری بزرگتر از 3
باشد ،اهمیت آن عامل تأیید میگردد.
 .2-3تکنیک دیمتل
با پیادهسازی تکنیک دیمتل ،میتواند اثرگذارترین و اثرپذیرترین متغیرها را شناسایی نموده و در طراحی
استراتژیها ،به صورت اقتضایی بر روی آنها سرمایهگذاری دانشی و مالی انجام داد .از سوی دیگر ،این رتبه
بندی میتواند سبب بسترسازی تحلیل حساسیت متغیرها شود و با شناسایی متغیرهای اهرمی ،تغییر در سایر
متغیرها را با صرف زمان و هزینه کمتری انجام داد .تکنیک دیمتل توسط فونتال و گابوس در سال  1973در
موسسه یادبود باتل پایهگذاری شد .تکنیک دیمتل جهت شناسایی الگوی روابط علی میان مجموعهای از متغیرها
استفاده میشود؛ از این دیدگاه ،تکنیک دیمتل جانشین مناسبی برای مدلهای معادالت ساختاری ،زمانی که
حجم نمونه اندك است ،میباشد .اساساً سنجش روابط میان متغیرها ،در برخی موارد مبتنی بر دیدگاه خبرگان
و کارشناسان منتخبی است که تعداد آنها اندك است و در این حالت ،تکنیک دیمتل به بهترین وجه میتواند
روابط میان متغیرها را منعکس سازد (هسو و لی.)2014 ،1
الگوریتم اجرایی تکنیک دیمتل شامل  5گام به شرح ذیل است (جو و همکاران:)2015 ،2

Hsu & Lee

1

Jue et a11

2
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گام اول :تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم ()M
برای شناسایی الگوی روابط میان  nمعیار ،ابتدا یک ماتریس  n*nتشکیل میشود .تأثیر عنصر
مندرج در هر سطر بر عناصر مندرج در ستون در این ماتریس درج میشود .از یک طیف یا امتیاز 0
تا  5میتواند برای امتیازدهی استفاده نمود به طوری که اگر هیچ ارتباطی میان معیارها وجود نداشته
باشد از عدد صفر استفاده شود و هرقدر که شدت ارتباط قویتر باشد ،به سمت عدد  5نزدیکتر
میشود.
گام دوم :نرمال کردن ماتریس مستقیم
برای نرمالسازی ابتدا جمع تمامی عناصر سطر و ستونها را محاسبه کرده و بیشترین مقدار ،شناسایی
میشود .سپس تمام عناصر ماتریس بر بیشترین مقدار محاسبه شده حاصل از جمع سطرها و ستونها،
تقسیم میشود.
گام سوم :محاسبه ماتریس کامل
1
برای محاسبه ماتریس ارتباط کامل  ،ابتدا یک ماتریس همانی  n*nتشکیل داده میشود .سپس
این ماتریس همانی ،منهای ماتریس نرمال شده و ماتریس حاصل ،معکوس میگردد .ماتریس نرمال
در ماتریس حاصل ،ضرب میشود تا ماتریس ارتباط کامل به دست آید.
گام چهارم :محاسبه ماتریس وابستگی داخلی
برای محاسبه ماتریس وابستگی داخلی ،2باید ارزش آستانه 3محاسبه شود .با این روش میتواند از
روابط جزئی صرف نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا و یا همان نقشه شبکه روابط را ترسم نمود.
تنها روابطی که مقادیر آنها در ماتریس کامل از مقدار آستانه بزرگتر باشد در نقشه شبکه روابط
نمایش داده میشوند .برای محاسبه مقدار آستانه کافی است تا میانگین عناصر ماتریس کامل محاسبه
شود .بعد از آنکه شدت آستانه تعیین شد ،تمامی مقادیر ماتریس کامل که کوچکتر از مقدار آستانه
باشند صفر در نظر گرفته میشوند و برای سایر عناصر ،همان مقادیر خودشان درج میگردد.
گام پنجم :ماتریس علیت و معلولیت
در این ماتریس ،چهار شاخص برای هرکدام از متغیرها محاسبه میگردد:
 -1شاخص  :Dجمع عناصر هر سطر ( )Dبرای هر عامل ،نشانگر میزان اثرگذاری آن عامل بر
سایر عوامل سیستم است.
 -2شاخص  :Rجمع عناصر هر ستون ( )Rبرای هر عامل ،نشانگر میزان تأثیرپذیری آن عامل
از سایر عوامل سیستم است.
 -3شاخص  :D+Rنشاندهنده میزان تأثیر و تأثر هر عامل ،در سیستم عوامل است؛ به عبارت
دیگر ،این شاخص نشانگر میزان تعامل هر کدام از عوامل با سایر عاملها است.
1

Total Relation Matrix
Inner Dependence Matrix
3
Threshold
2
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 -4شاخص  :D-Rقدرت تأثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد .به طور کلی ،اگر  D-Rبرای هر
عامل مثبت باشد ،آن عامل ،علی محسوب میشود و اگر مقدار آن منفی باشد ،معلول محسوب
میگردد (جو و همکاران.)2015 ،

 .3تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
همانطوریکه در قسمت روششناسی تحقیق ذکر شد ،در این مطالعه تحلیل  SWOTبه منظور شناسایی و
بررسی عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل تأثیرگذار بیرونی (فرصتها و تهدیدها) بر اقتصاد دیجیتال
بهکار برده میشود .در حقیقت از این روش بهعنوان ابزاری جهت شناسایی مسائل استراتژیک و ارائه استراتژی
های مناسب استفاده میگردد؛ در ابتدا با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی فهرستی از نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهدیدها مورد شناسایی قرار میگیرد ،سپس جهت بر طرف نمودن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و
تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصتهای موجود در ارتباط با اقتصاد دیجیتال ،استراتژیهای مناسبی ارائه می
گردد که در ادامه بدان پرداخته میشود.
 .1-4ت شکیل ماتریس نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فر صتها و تهدیدهای ( )SWOTاقت صاد
دیجیتال
همانطورکه در جدول ( )2نشان داده شده است ،برای اقتصاد دیجیتال ،تعداد  5قوت داخلی در برابر  3نقطه
ضعف داخلی و تعداد  7فرصت خارجی در برابر  5تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است؛ به این ترتیب در
مجموع  12نقطه قوت و فرصت بهعنوان مزیت و  8ضعف و تهدید بهعنوان محدودیت و تنگناهای پیش روی
اقتصاد دیجیتال شناسایی شدند.
جدول شماره ( )2عوامل داخلی و خارجی
عوامل داخلی







قوتها ()Strengths
 :S1ارتقای استفاده از اینترنت
 :S2افزایش و توسعه تجارت الکترونیک
 :S3توسعه کاالها و خدمات دیجیتالی
 :S4شفافیت
 :S5افزایش سرعت تعامالت و تجارت




ضعفها )(Weaknesses
 :W1کاهش در استخدام نیروی انسانی
 :W2کمبود نیروی متخصص

عوامل خارجی










فرصتها ()Opportunities
 :O1عدم محدودیت به مکان و زمان
 :O2کاهش هزینههای تولید
 :O3افزایش حجم فروش
 :O4دسترسی آسان
 :O5جهانیشدن تجارت
 :O6کاهش هزینهها و زمان معامالت
 :O7حذف واسطهها
تهدیدها )(Threats
 :T1حریم خصوصی و امنیت
 :T2نیاز به اینترنت
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 :W3سرمایهگذاری عظیم

 :T3فقدان تعامل
 :T4مسائل امنیتی شرکتها
 :T5هزینههای زیرساختهای تجارت
الکترونیک

منبع :یافتههای تحقیق

 .2-4تأیید نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها مستخرج از مصاحبهها
برای تأیید  20نقطه قدرت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها مستخرج از مصاحبهها ،از آزمون  tتک نمونه استفاده
شده است .در این حالت چنانچه امتیاز تخصیص یافته برای هر کدام از عوامل ،به طور معنیداری بزرگتر از 3
باشد ،اهمیت آن عامل تأیید میگردد .نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونه ،در قالب جدول ( )3ارائه شده است
که حاکی از معناداری عوامل شناسایی شده میباشد.
جدول شماره ( )3بررسی اهمیت عوامل مستخرج از مصاحبهها
ردیف

عامل

میانگین

حد آستانه

معناداری

نتیجه

1

ارتقای استفاده از اینترنت

4/52

3

0/000

تأیید

2

افزایش و توسعه تجارت الکترونیک

4/35

3

0/000

تأیید

3

توسعه کاالها و خدمات دیجیتالی

4/82

3

0/000

تأیید

4

شفافیت

4/23

3

0/000

تأیید

5

افزایش سرعت تعامالت و تجارت

4/52

3

0/000

تأیید

6

کاهش در استخدام نیروی انسانی

4/29

3

0/000

تأیید

7

کمبود نیروی متخصص

3/88

3

0/000

تأیید

8

سرمایه گذاری عظیم

3/70

3

0/000

تأیید

9

عدم محدودیت به مکان و زمان

4/23

3

0/000

تأیید

10

کاهش هزینههای تولید

3/76

3

0/000

تأیید

11

افزایش حجم فروش

4/00

3

0/000

تأیید

12

دسترسی آسان

3/41

3

0/010

تأیید
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ردیف

عامل

میانگین

حد آستانه

معناداری

نتیجه

13

جهانی شدن تجارت

3/94

3

0/000

تأیید

14

کاهش هزینهها و زمان معامالت

4/23

3

0/000

تأیید

15

حذف واسطه ها

4/35

3

0/000

تأیید

16

حریم خصوصی و امنیت

4/70

3

0/000

تأیید

17

نیاز به اینترنت

4/88

3

0/000

تأیید

18

فقدان تعامل

3/82

3

0/000

تأیید

19

مسائل امنیتی شرکتها

4/35

3

0/000

تأیید

4/23

3

0/000

تأیید

هزینههای زیرساختهای تجارت
20
الکترونیک
منبع :یافتههای تحقیق

 .3-4ارائه راهبردهای بهرهبرداری از اقتصاد دیجیتال
پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال ،نقاط قوت داخلی و فرصتهای خارجی،
نقاط ضعف داخلی و فرصتهای خارجی ،نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای
خارجی با یکدیگر مقایسه شده و نتیجه آن به ترتیب به صورت استراتژی قوت – فرصت ( ،)SOضعف –
فرصت ( ،)WOقوت – تهدید ( )STو ضعف – تهدید ( )WTبه شرح زیر ارائه میشود.
 .1-3-4استراتژیهای تهاجمی (قوت-فرصت)
 .1تعیین مفاهیم اقدامات اولویتدار در تنظیم مقررات قـــانونی بـــرای توســـعه اقتصاد دیجیتال که
منجر بــه حذف محـدودیتهای قانونی توسعه اقتصـاد دیجیتال میشود و تعریف مفاهیم حقوقی
اولیه و اساسی که برای توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است.
 .2تعریف مفاهیم اقدامات میانمدت بهبود مقررات قانونی برای توسعه اقتصاد دیجیتال که در نتیجه
آن روابط نا شی از اقتصاد دیجیتال به طور جامع حل و فصل شده و سازوکار تازهای برای تنظیم
روابط جدید ایجاد خواهد شد.
 .3مفاهیم تنظیمات حقوقی روابط توسعه اقتصاد دیجیتال تعریف می شود .برای این کار ،یک محیط
نظارتی به طور کامل ضوابط قانونی ظهور و تو سعه فنآوریهای مدرن و فعالیتهای اقت صادی
آنها (اقتصاد دیجیتال) را رصد میکند.
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 .2-3-4استراتژیهای بازنگری (ضعف-فرصت):
 .1منابع الزم و ســـاختارها و ســـازوکارهای هماهنگ و حرفهای عمومی جهت تأمین منافع اقتصـــاد
دیجیتال فراهم شود و آموزشهای تکمیلی برای پی شرفت اقت صاد دیجیتال و حرکت در م ســــیر
توسـعه فردی و تضمین ظرفیـتهـای اقتصاد دیجیتال ایجاد گردد.
 .2نیروی انسانی دائمی و بهروز شده در زمینه اقتصاد دیجیتال و بهکارگیری شهروندان خبره تضمین
شود.
 .3-3-4استراتژیهای تنوع (قوت-تهدید)
 .1ایجاد یک س ـامانه تخفی ـف و مزایا برای فراهم آوردن ش ـرایط س ـرمایهگذاری (بهویژه خصوصی)
در هم ـه زمین ـهه ـا و زیرس ـاخته ـای اطالعاتی (ش ـبکههای ارتباطی از جمله ماهواره ،مراکز
پـردازش داده و )...
 .2ایجـاد چهـارچوب زیرسـاختهـای امنیتـی دیجیتـال در زمینه جدیدترین فنـاوریهـای دیجیتـال
در ایران.
 .4-3-4استراتژیهای تدافعی (ضعف-تهدید)
 .1حداقل یک بستر دیجیتال برای تحقیـق و توسـعه در هـر قسـمت از فنآورهـای end to end
با حـداقل پـنج نفـر و همچنین حداقل دو شریک از مراکـز برتر بینالمللـی فنـاوریهـای end
 to endاقتصاد دیجیتال تشکیل شود.
 .4-4تبیین شبکه روابط میان عناصر (تکنیک دیمتل)
در این بخش ،نتیجه حاصل از رتبهبندی عوامل بیستگانه شناسایی شده درحوزههای نقاط ضعف ،قوت ،تهدیدها
و فرصتها ،با تکنیک دیمتل ،بر مبنای روابط علی و معلولی آورده میشود .برای این منظور ،پرسشنامههایی
طراحی شده که در آن ،میزان ارتباط میان هر کدام از متغیرهای مستقل ،با متغیرهای مستقل دیگر مورد سنجش
قرار گرفته است .این پرسشنامهها در میان  17خبره در حوزه اقتصاد دیجیتال توزیع گشته و از آنها خواسته
شد تا به میزان ارتباط هرکدام از متغیرها با دیگر متغیرها ،از عدد ( 1تأثیر ناچیز) تا عدد ( 5بسیار اثرگذار) امتیاز
دهند و اگر هیچ ارتباطی میان متغیرها وجود ندارد ،عدد صفر را قرار دهند .در نهایت این پرسشنامهها از طریق
تکنیک دیمتل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتهاند که نتیجه در جدول ( )4نشان داده شده است:
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جدول شماره ( )4میزان اثرگذاری و اثرپذیری متغیرهای مستقل
عامل
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

نام عامل
ارتقای استفاده از
اینترنت
افزایش و توسعه
تجارت الکترونیک
توسعه کاالها و
خدمات دیجیتالی
شفافیت
افزایش سرعت
تعامالت و تجارت
کاهش در استخدام
نیروی انسانی
کمبود نیروی
متخصص
سرمایهگذاری عظیم

D

R

D+R

D-R

)RANK(D
رتبه اثرگذاری

)RANK (R
رتبه اثرپذیری

1/565722

0/605128

2/17085

0/960594

4

11

2/196556

0/102894

2/29945

2/093662

1

20

1/38404

0/305933

1/689973

1/078107

7

16

1/649683

0/559171

2/208854

1/090512

3

12

1/459736

0/279336

1/739072

1/1804

6

17

2/019331

0/210115

2/229446

1/809215

2

19

0/90325

2/438113

3/341363

-1/53486

12

3

0/62207

2/90295

3/52502

-2/28088

19

1

0/919579

0/470774

1/390354

0/448805

11

14

0/78977

1/831529

2/621299

1/04176

17

6

1/125122

2/143432

3/268554

-1/01831

8

5

2/756829

3/647354

-1/8663

13

2

3/171303

-0/16139

5

7

0/316658

9

10

16

8
4
18

F10

عدم محدودیت به
مکان و زمان
کاهش هزینههای
تولید
افزایش حجم
فروش

F12

دسترسی آسان

0/890526

F13

جهانیشدن تجارت

1/504954

1/666349

F14

کاهش هزینهها و
زمان معامالت

1/017029

0/700371

1/717401

F15

حذف واسطهها

0/803804

1/370203

2/174007

0/5664

F16

حریم خصوصی و
امنیت

0/747767

2/206595

2/954361

-1/45883

18

F17

نیاز به اینترنت

0/829686

0/249468

1/079155

0/580218

15

F9

F11
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عامل

نام عامل

D

R

D+R

D-R

)RANK(D
رتبه اثرگذاری

)RANK (R
رتبه اثرپذیری

F18

فقدان تعامل

0/845703

0/480686

1/326389

0/365017

14

13

0/95819

0/416453

1/374643

0/541737

10

15

0/305679

0/841866

1/147545

-0/53619

20

9

مسائل امنیتی
F19
شرکتها
هزینههای
زیرساختهای
F20
تجارت الکترونیک
منبع :یافتههای تحقیق

همان طور که در جدول ( )4مشخص است ،عامل دوم یعنی عامل «افزایش و توسعه تجارت الکترونیک» با
مقدار  2/196556دارای بیشترین میزان در ستون  Dاست ،بنابراین بیشترین اثرگذاری را بر سایر عوامل دارد
و عوامل «کاهش در استخدام نیروی انسانی» و «شفافیت» به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
همچنین ،عامل هشتم یعنی عامل «سرمایهگذاری عظیم» با مقدار  2/90295دارای بیشترین میزان در ستون
 Rاست ،بنابراین بیشترین اثرپذیری را نسبت به سایر متغیرها دارد و عوامل «دسترسی آسان» و «کمبود نیروی
متخصص» به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .در نهایت ،عامل دوازدهم یعنی عامل «دسترسی
آسان» با مقدار  3/647354دارای بیشترین میزان در ستون  D+Rاست که نشان میدهد این عامل ،بیشترین
تعامل را از نظر اثرگذاری و اثرپذیری ،با سایر عوامل دارد .همچنین ،رتبه تمامی عاملها از منظر میزان اثرگذاری
و اثرپذیری ،در ستونهای رتبه اثرگذاری و رتبه اثرپذیری ارائه شده است.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش در پی شناساییِ تهدیدها و فرصتهای موجود در اقتصاد دیجیتال و عوامل مؤثر در رشد آن و
همچنین ارائه راهکارهای کاربردی در این باب بود .در این راستا در کنار مطالعات متمرکز در زمینه اقتصاد
دیجیتال ،از طریق مصاحبه با جمعی از نخبگان حوزه اقتصاد دیجیتال و توزیع پرسشنامه میان آنها و با
بهکارگیری تکنیک  ،SWOTعوامل داخلی شامل  5نقطه قوت (ارتقای استفاده از اینترنت ،افزایش و توسعه
تجارت الکترونیک ،توسعه کاالها و خدمات دیجیتالی ،شفافیت و افزایش سرعت تعامالت و تجارت) و 3
نقطهضعف (کاهش در استخدام نیروی انسانی ،کمبود نیروی متخصص و سرمایهگذاری عظیم) و عوامل خارجی
شامل  7فرصت (عدم محدودیت به مکان و زمان ،کاهش هزینههای تولید ،افزایش حجم فروش ،دسترسی
آسان ،جهانیشدن تجارت ،کاهش هزینهها و زمان معامالت ،حذف واسطهها) و  5تهدید (حریم خصوصی و
امنیت ،نیاز به اینترنت ،فقدان تعامل ،مسائل امنیتی شرکتها و هزینههای زیرساختهای تجارت الکترونیک)
بهعنوان عوامل اثرگذار و معنی دار بر اقتصاد دیجیتال شناسایی شدند .سپس ،عوامل داخلی و خارجی شناسایی
شده ،از طریق تکنیک دیمتل مورد بررسی و اولویتبندی از منظر روابط علی و معلولی قرار گرفتند که نتایج
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نشان داد باالترین رتبه اثرگذاری ،مربوط به عامل «افزایش و توسعه تجارت الکترونیک» و باالترین رتبه
اثرپذیری ،مربوط به عامل «سرمایهگذاری عظیم» میباشد .همچنین  8راهبرد ،جهت حداکثر سازی بهرهبرداری
از فرصتهای اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن ارائه شده است .در پایان با توجه به نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهدیدهای پیش روی اقتصاد دیجیتال ،پیشنهاد میگردد که پژوهشی بزرگتر و جامعتر ،توسط گروهی
متشکل از خبرگان و مسئوالن مرتبط با این زمینه و تحت حمایت نهادهای مربوطه ،با نمونه و جامعهای
گستردهتر صورت پذیرد تا هم یافتهها ازلحاظ علمی قابل اتکاتر باشند و هم بتوان به سؤاالتی بیشتر نظیر اندازه
و وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور ،مشکالت پیش روی کسب و کارهای دیجیتال و  ...پاسخ داده شود.
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جولفسن ،اریک و کاهن ،براین ( .)1397شناخت اقتصاد دیجیتال ،ترجمه :مهدی تقوی و مهدی
کرامتفر ،تهران ،سازمان فناوری اطالعات ایران.
جهانگرد ،اسفندیار ،مروت ،حبیب ،سپهوند ،نیلوفر ( .)1396نقش محتوا بر شکاف دیجیتال اقتصاد،
فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی ،مقاله  ،2دوره  ،3شماره  ،1صفحه .54-27
درودچی ،محمود ،نیکمهر ،نوید ( .)1386مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره
تأمین ،همایش ملی تجارت الکترونیکی ،دوره چهار.
دفتر مطالعات ارتباطات و فنآوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس ( .)1395اقتصاد دیجیتال در
کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ـ ( OECDروندها ،مقررات و سیاستهای
عمده بخش فناوری اطالعات و ارتباطات) ،شماره .15121
صادقی ،محمدرضا ( .)1397معجزه اقتصاد دیجیتال ،تهران ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
صوفی مجیدپور ،مسعود و حسینیکیا ،سیدتقی ( .)1387بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد اقتصاد نوین
(دیجیتالی) ،مجلس و پژوهش ،سال چهاردهم ،شماره .55
فتحیان ،محمد و مهدوی نور ،حاتم ( .)1389مبانی مدیریت فناوری اطالعات ،تهران ،انتشارات دانشگاه
علم و صنعت ایران.
کاظمی ،حسین ،حاج اسماعیلی ،فهیمه ( .)1397مقایسهی سطوح چهارگانه شکاف دیجیتالی برحسب
متغیرهای جمعیتی (مورد مطالعه :شهر رفسنجان) ،مسائل اجتماعی ایران ،سال نهم ،شماره .2
محسنی ،منوچهر ( .)1386جامعهشناسی جامعه اطالعاتی ،چاپ اول ،تهران ،دیدار.
مراد حاصل ،نیلوفر ،مزینی ،امیر حسین ( .)1396بررسی اثر بهرهگیری از قابلیت های فضای مجازی در
تحقق توسعه پایدار شهری ایران (رویکرد استانی) ،نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست ،شماره .2
مرادی ،محمدعلی و هدایتی ،محمدرضا ( .)1397فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،دوره  ،18شماره 68
(پیاپی .)1
منوریان ،عباس ،مانیان ،امیر ،اکبری ،محسن ( .)1393بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه تجارت
الکترونیک ،فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات ،دوره  ،6شماره  ،1بهار ،ص .160-145
ناظمی ،مسلم ( .)1395نگاهی به پدیده مصرف دیجیتال در فضای مجازی ،مجله علمی ترویجی وزارت
علوم ،شماره  ،64ص .31-11
نورایی نژاد ،مریم ( .)1385شکاف دیجیتالی ،مجله رسانه جهانی ،شماره .2

... فرصتها و تهدیدات آن و،عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد دیجیتال
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