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 چکیده
هایی در تا راهکار اندتالشدانند و در بسیاری از اندیشمندان، اقتصاد دیجیتال را موتور محرکه اقتصاد امروز می

ر ببرداری هر چه بیشتر از این حوزه ارائه نمایند. با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر جهت بهره
و پس از  دکنمیبرای کشور ایجاد را و تهدیداتی  هافرصتاقتصاد دیجیتال چه ابتدا بررسی نماید، است تا  آن

رائه ای اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن هافرصتی از برداربهرهسازی ی را برای حداکثرراهبردهایآن 
، بررسی اسناد و همچنین ایکتابخانهمطالعـات طریق نیـاز، از مـورد هایدادهاطالعـات و برای این منظور، . دهد

تحلیل اطالعات و وجهت تجزیه سپسو است شـده  آوریجمعمطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه 
 بر اساس نهایتاً. استفاده شده استو تکنیک دیمتل SWOT از روشهای مربوطه ارائه راهبردها و استراتژی

فرصت خارجی  7نقطه ضعف داخلی و تعداد  3لی در برابر قوت داخ 5، برای اقتصاد دیجیتال تعداد پژوهشنتایج 
خارجی،  هاینقاط قوت داخلی و فرصتبا مقایسه تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. سپس  5در برابر 

های خارجی، نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای نقاط ضعف داخلی و فرصت
 .ارائه شده استبرداری از اقتصاد دیجیتال، در فضای اقتصادی ایران جهت بهرهراهبرد  8، خارجی با یکدیگر

با استفاده از همچنین ، استاستخراج شده  SWOT یکتکن یقکه از طرعامل داخلی و خارجی  20 نهایتاً
مربوط  ،یذاررتبه اثرگ ینباالتر که نتایج نشان داد اندهگرفتقرار  یسهمورد مقا یت،از منظر درجه عل یمتلروش د

 گذاریهیسرما»مربوط به عامل  ،یریرتبه اثرپذ ینو باالتر «یکو توسعه تجارت الکترون یشافزا»به عامل 
 .باشدمی «یمعظ

 .یمتل، دSWOTو فرصت،  یدتهد یجیتال،اقتصاد د: یدیکل واژگان
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 مقدمه .1

گسترده رواج  یبه شکل یر،اخ یدهه یاست که ط یاز جمله اصطالحات یجیتالیاقتصاد د یا یجیتالاقتصاد د
به  یمرتبط با تکنولوژ یهر واژه یجابه تقریباًنظر وجود ندارد، هم اتفاقآن یفکه بر سر تعر علتیناو به یافته
عال تا تعداد ف هاییتتعداد سا یاز بررس اینترنتی، یکتا رشد مصرف تراف یلفروش موبا یش. از افزارودیکار م

 .گیرندمیمورد بحث قرار  یجیتالعنوان اقتصاد د یرز یهمگ یجیتال،د یهارمپلتف
 یدو اقتصاد جد بر وب یبر شبکه، اقتصاد مبتن ی، اقتصاد مبتنینترنتیعنوان اقتصاد اکه از آن به یجیتالد اقتصاد

امل ش یجیتالد هایفناوری یهاست که قسمت اعظم آن بر پا یصورت ساده، اقتصادبه شود،یبرده مهم نام 
( و 1389نور،  یو مهدو یاناست )فتح یاطالعات هایفناوری یرافزارها و سانرم ها،یانهرا ی،ارتباط یهاشبکه

و  کیهوشمند و پول الکترون یهاو پرداخت، کارت یافتدر یک،الکترون یبازارها یک،انواع تجارت الکترون
درصحنه  کیالکترون یرا ازنظر حضور بازارها یجیتالصاد داقت تواندمی ین. همچنشودیرا شامل م یتراکنش مال
ر اقتصاد شبکه د یدتول یوهاطالعات، ش یدمرتبط با جستجو و تول یناقتصاد شبکه، مشاغل نو یاهیژگیتجارت، و

 (.1386 ی،که برشمرده شد، مورد مطالعه قرار داد )محسن هاییینهو تعامل زم
افراد  ی،وژتکنول یشرفت. با پیردلقب گ یعنوان موتور محرکه هر اقتصادبه تواندیم یجیتالامروزه اقتصاد د

ورها لذا کش جویندیبهره م یجیتالشده در اقتصاد د یااز مبادالت خود از امکانات مح یاانجام بخش عمده یبرا
از  یاریدر بس بر آن هستند. مؤثرو عوامل  یجیتالجهت توسعه اقتصاد د ییبه دنبال راهکارها ازپیشیشب

 یصاد مجازبر اقت یرگذارعنوان عوامل تأثو ... به شدنیجهان ینترنت،ا ی،تکنولوژ یجیتالی،مطالعات از شکاف د
 آوردیکنندگان فراهم ممصرف یبرا یژهوبه یاریبس یهافرصت یجیتالاقتصاد د همچنینبرده شده است. نام

حجم فروش،  یشافزا ید،تول هایینهبه مکان و زمان، کاهش هز یتمحدودعبارتند از عدم هاآن ترینمهمکه 
 یای. باوجود مزا و ... هاهو زمان معامالت، حذف واسط هاینهتجارت، کاهش هز شدنیآسان، جهان یدسترس

جهان،  یدر نظام مال هافناوریدست  این توسعهمعلول از  یعو تحول بد یجیتالاقتصاد د یذکرشده برا شماربی
در  یشرفت،و پ یاز فناور یهر نوع شکی. ب(1397)صادقی،  دارد یدر پ یزرا ن یداتیتهد ید،جد یارتباط انقالب

 یشترب یکسب آگاه منظوربهدارد.  یدر پ یزرا ن اییدهعد یهاامور، مشکالت و چالش یلکنار وجوه مثبت و تسه
ر حجم و اندازه ب تواندمی هی کو تحت کنترل گرفتن عوامل ییبا شناساو نیز با توجه به اینکه  خصوص یندر ا

رشد  ینوعبه تواندمی ،رگذارندیتأث یجیتالواسطه اقتصاد دشده به یجادا یداتها و تهدو فرصت یجیتالاقتصاد د
اقتصاد  یرویشپ یدهایها و تهدفرصت شودمیتالش  مطالعه یندر ا، کرد یریترا مد یجیتالو توسعه اقتصاد د

لذا  ؛ارائه شود ینهزم یندر ا یرانا یاسالم یجمهور یمناسب برا ییگردد و راهبردها یبررسکشور  یجیتالد
 یداتیها و تهدچه فرصت دیجیتال اقتصاد - 1گویی به سؤاالت تواند گفت مطالعه حاضر به دنبال پاسخمی
از  یبرداربهره یحداکثر ساز یبرا یرانا یاسالم یمناسب جمهور یراهبردها -2 ؟کندمی یجادکشور ا یبرا

 باشد.می ؟آن کدامند یداتو مقابله با تهد یجیتالاقتصاد د یهافرصت
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 . مبانی نظری2-1

 تعریف اقتصاد دیجیتال. 2-1-1
 یورآفن یقکه از طر یهای اجتماعاز اقتصاد و فعالیت یای جهانشبکه»عبارت است از  یجیتالیاقتصاد د

 (.1385نژاد، )نورایی «است یدهپذیر گردها امکانو شبکه یلموبا ینترنت،اطالعات و ارتباطات مانند ا
ه در آن آورد کفراهم می یجهان یبستر یهای ارتباطو زیرساخت یجیتالیسازی دشبکه ین،اقتصاد نو ینا در

ت اطالعا یو جستجو یارتباط، همکار یبرقرار یکدیگر،به راهبردها به تعامل با  یزبا تجه هاسازمانافراد و 
 است: یربستر شامل موارد ز ینپردازند. امی

 

 ها های داده، اخبار و اطالعات، کتابپایگاه یجیتال،به د یلاز محصوالت باقابلیت تبد یعیوس یفط
 و یقیلوح فشـــرده موســـ یک،های الکترونبازی یلم،ف یزیون،و تلو یوهای رادو مجالت، برنامه

ستر درمن سر جهان قابل یجیتالیافزارها که در ب سرتا سی هر زمان و هر مکان در  ستر  لیتحو ود
 ؛است

 یقاز طر یپردازند. مبادالت مالمی یجیتالید یها به مبادالت مالکنندگان و شـــرکتمصـــرف 
 ؛شودانجام می یارس یزاتتجه یاای و شبکه یهارایانه یقاز طر یا یجیتالیهای دپول

 ای ها و امکانات شـــبکهکه مجهز به ریزپردازنده یلخانگی و اتومب مانند لوازم یزیکیف یکاالها
 .(1397، 1)جلفسن و کاهن هستند

که این دو حالیشوند، دریمگرفته  در نظردر برخی منابع، اقتصاد اطالعات و اقتصاد دیجیتال مشابه یکدیگر 
ندمدت به و بل یرگرایش فراگ یمعنا به« اقتصاد اطالعات» هباشند. واژیممتفاوتی  کامالًمفهوم دارای تعریف 

تبط با مر ینیت عالو محصو هاییعات و دانش نسبت به داراالبر اط یمبتن هایییسمت گسترش ارزش و دارا
نیافته تحقق کامالًطور خاص، به تحول تازه و هنوز به «یتالاقتصاد دیج»معدن و صنعت است. واژه  ی،کشاورز

فهم از آنجایی که  شود.ق میالنمودن اطالعات از طریق رایانه اط یتالیصنعت از راه دیج هایبخشهمه 
 ی،فکر تیو توسعه، حقوق مالک یقگذاری در تحقسرمایه از جمله هایاستاز س یعیوس طیف با یتالاقتصاد دیج

صاد و حوزه اقت رتباط است، ماهیتدر ا تجارت و موارد متعدد دیگر ی،حسابدار یاستانداردها ی،دولت هاییتفعال
ا ب یکشورها ناگزیر به رویاروی همه .استمهم  یها و در همه سطوح توسعه، موضوعهمه ملت یبرا یتالدیج

قتصاد هستند. ا المللیینهای بگذاریت و سرمایهالمباد یلاینترنت و تسه در بسترجریان نامحدود اطالعات 
 یهاکردن مدل یفجدید مشهور است، در حال تضع یهاو ثروت یتجارجدید  یهاکه به ارائه مدل یتالدیج

قدمت محسوب  یمشاغل دارا یوکار در برخو کسب هاگذارییهسرما یبرا یاست و تهدید یقبل یاقتصاد
 و اییانهرا هاییدر تکنولوژهای موجود توانمندی یلبه دل ،تا حدی نگرانیاین متحده، در ایاالت شود.می

                                                           
1  Jolfsen & Kahen 
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فع یسی، مرتاز زبان انگل یناش یاس(مق یهاصرفه) یاسمق هاییتنرخ ثابت خدمات تلفن و مز ،افزارینرم
 .(1397اهن، )جلفسن و ک شودبا دیده تردید نگریسته می یتال، به اقتصاد دیجگردیده است اما در سایر کشورها

 ارتباطی ایهشبکهاز جملـه  ی دیجیتـالیهاتکنولوژی یـهاقتصادی است که بر پا یجیتالمنظور از اقتصاد د
 هاینولوژیتک سایر افزار ونرم ها،( کامپیوترافزودهارزش خصوصـی هایشبکهو  ینترانتا ینترنت،)ا یجیتالید

 یدهنام یزن باقتصاد و ید یااقتصاد جدینترنتی، ا اقتصادمواقع  یبعض یجیتالاطالعات مربوطه باشد. اقتصاد د
 همراف یجهـان یگـاهیپا ارتبـاطی، ساختارهایزیرو  یجیتالید سازیشبکه ید،اقتصاد جد این . درشودیم
 و هستند همکاریدر حـال تعامـل، ارتبـاط و  یکـدیگر بـا هاسازمانآن افـراد و  یـقکـه از طر سازندیم

 باشد: یرشامل اجزای ز تواندیم پایگاه ینا .کنندیم جستجو را خود موردنظر اطالعات

 ــاتی، هایبانک مثالً. هستندشدن  یجیتالیکه قابل د یمحصوالت  اخبار و اطالعات، کتب و اطالعـ
ـــیقی هایدیسی های الکترونیکی،بازی ها،فیلم های رادیویی،برنامه یزیون،مجالت، تلو سـ و  مو

 از جهـان، نقطـه هر و زمـان هردر  تواندمیمحصوالت را  ایـن. هستنددسـته  یـنجـزء ا افزارنرم
 ؛داد یلتحو یجیتالید ساختارزیر یـنا طریـق

 نی. ادهندمیرا صـورت  مـالی هایتراکنش یجیتالیت دصـور بـه هاکننـدگان و شـرکتمصـرف
ـ یعالئم مال یا دیجیتالی هایارز یقکار از طر ـردیصورت م ـه از طر گی بکهش یوترهایکامپ یقک

 ؛شوندیحمل م یارس یلسازی شده و وسا

 شبکه هایقابلیت و هاپردازندهیزمنـزل و خودرو کـه بـا اسـتفاده از ر یلمثل وسـا فیزیکی هایکاال
 .(1397)صادقی،  شوندیسازی ارائه م

 یرو سا ترنتینبر روی ا ارتباطی و محاسبه هایتکنولوژی همگراییبه معنای  یجیتالیعبارت اقتصاد د همچنین
 یـکای بـه نـام تجـارت الکترونیـدهو پد یابـدیم یانآن اطالعات و تکنولوژی جر نتیجه در که است هاشبکه

 ها،انـواع اطالعـات )داده یتمـام شـودیمـ ثباعـ همگرایی یـن. ادهندمیرخ  یـرگچشـم یسـازمان ییـراتو تغ
 رتاسر جهان مخابره شوند.از مقاصد در س یاریو پردازش و به بس ذخیره هاو ...( بـر روی شبکه ویـدئو صـوت،

، 1رونوظه الیجیتـاقتصـاد د یهکـه بـر اسـاس نشـر کندمی یجـاددر عرصه اقتصـاد ا یتحول یجیتالاقتصـاد د
 مـدعا اسـت ینبر ا گواهی یخوقفه در طول تار ینترسابقه و گسترش اقتصادی با کمیعملکرد اقتصادی ب

متحده یاالتدر ا یجیتالیتحول د ینهاز اطالعـات آماری در زم یبـه بعضـ ینجـا. در ا(2000، 2و وینستون )چوی
 :گرددمیاشاره 

 ـد. در سـالاز دو برابر رشد کل اقتصاد رشد کـرده یشب ،تکنولوژی اطالعات یعصنا  هاآن 2000 ان
 درصد 9/4 مقـدار برابـر بـا ینا 1985که در سال یحالدر یدندرس داخلی ناخالصتولید درصد  9به 
 ؛ه استبود

 انـد اقتصاد را به خود اختصـاص داده یچهارم کل رشد واقع یک ییبه تنها فناوری اطالعات یعصنا

                                                           
1 Emerging Digital Economy 
2 Choi & Whinston 
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و  1996 ینهای باطالعات به ســال ینآن در نظر گرفته نشــده اســت(. ا یممســتقیر)البته اثرات غ
 ؛گرددیمبر 2000

  یشـترب یـزیچ یعنـی رسـید،یم % 1/3بـه  1997اگر تکنولوژی اطالعات نبود، تورم کل در سـال 
یاالتدرصـد بـود. تکنولـوژی اطالعات باعث شد ا 0/2 یعنـیآن  یبـاالتر از مقـدار واقعـ %1از 

 ؛داشته باشدتورم  هیچبدون  یداریرشد پا اخیر هایدر سال یکامتحده آمر

 ــ اطالعاتفناوری وری به بهره تقویت برای اقتصاد سرتاسر در هاشرکت ــدیروی مـ دهه . در آورنـ
ـه در کـاروکسب مخارج 1960 ـزاتتجه زمین ـذاری یهکـل سـرما %3تنهـا  فناوری اطالعات ی گ
به  فناوری اطالعاتسهم  2000. در سال دادیکار را به خود اختصاص موکسب یزاتتجه ینهدر زم

 ؛یدکار در سال رسومخارج کسب درصد 45

  ـال ـ 1999در س ـونم 5/8از  یشب ـه کار یلی ـر ب ـرتبط هاینف ـا م ـندر ا فناوری اطالعات ب  ی
دالر در سال بود که آن را  49000کارکنان کمتر از  ینا یانگیناقتصــــاد اشتغال داشتند. دستمزد م

 ؛نمود یسهمقا یدالر کل بخش خصوص 29000 یانگینبا م تواندمی

 ـلدر اوا ـال  ی ـونم 5/2 تقریباً 2000س ـغل ا یلی ـیش ـاالتدر ا ینترنت ـود داشت که ی ـده وج متح
 ؛را بـه خـود اختصـاص داده بود شغلی هایاز فرصت درصد 36ماه  12تنها ظرف 

 بر طبق گــــزارش  اینترنتی کاربردی هایبرنامه یقسرتاسر جهان از طر هایهزینهدر  ییجوصرفه
ـات ـروه اطالع ـه  1گیگا یگ ـونتر 25/1ب ـه از ا ید،رس 2002دالر در سال  یلی ـنک ـانم ی  600 ی

 .(1397اسماعیل، کاظمی و حاج)شوند یمربوط م آمریکـایی هایسازماندالر بـه  یلیـاردم
 

 ی اقتصاد دیجیتالهایژگیو .2-1-2
 یفبه تعر هست. بدهدمیاقتصاد نشان  ینرا از ا یمختلف هاییژگیو یجیتالی،شده درباره اقتصاد دانجام یقاتتحق
 الاقتصاد دیجیت هایویژگیاز  ایمجموعه ذیل در شود.برخوردار می یاز تنوع خاص یاتخصوص یناشده،  ارائه

 :شودارائه می

 د؛یابیزات کاهش میها، تأسیسات و تجهاستخدامهایی از قبیل ها در بخش: هزینههاکاهش هزینه 

 شود؛سرمایه بیشتر می گردش: درآمد یشافزا 

 کنند؛کمتری نیاز پیدا می کار نیرویها به ابزار دیجیتال، شرکت : با استفاده ازکاهش کارکنان 

 سه یگاهارتقاء جا س ساتپذیری، : با توجه به افزایش رقابتمو س شناخت مؤ شتر  سطح جهانی بی ه در 
 ؛گرددمیشوند که این امر منجر به افزایش قیمت برند موسسه می

 رسانیهای اطالعواسطه و از طریق درگاهتوانند بدون ها مییم: شرکتفروش و ارائه خدمات مستق 
 های مجازی خدمات خود را به مشتریان ارائه نمایند؛خود از قبیل سایت و شبکه

 ـــاعته و  24های ارائه خدمات و حمایت های دیجیتال، این گیری از ابزار: با بهرهروز در هفته 7س

                                                           
1 Giga Information Group 
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خدمات خود را به مشــتریان ارائه روز شــود که در تمامی ســاعات شــبانهمهیا می هاآنامکان برای 
 دهند؛

  تواند کلیه اطالعات الزم : در فضــای دیجیتالی مشــتری میتأمینفروش مؤثر و کارا و ســرعت در
ـــت آورد.درباره خدمت و کاال مورد تواند محصـــول حتی می نیاز خود را از طریق اینترنت به دس

ضوع از این جهت که مورد سه قرار دهد. این مو شابه آن در بازار مورد مقای صوالت م نظر را با مح
فروشنده مانند گذشته ملزم به ارائه برخی توضیحات به مشتری نیست، سرعت و کارایی فروش را 

د راحتی ثبت سفارش کن تواند از طریق ابزارهای دیجیتال به. همچنین فروشنده میدهدمیافزایش 
های فعال در این طور که شـــرکتنظر خود را تحویل بگیرد. همینکنندگان کاالی موردو از تولید

 اند؛روی به این امر آورده 1حوزه در کشور از جمله دیجی کاال

 ـــا پذیرش فناوری اطالعات و اجرای کارآمد آن می: مؤثرتر تأمین یرهزنج تواند همکاری بین اعض
های اطالعاتی سیستم کارگیریبهرا از طریق انتقال و توزیع سریع اطالعات دقیق و  تأمینه زنجیر

 ؛گردد تأمینبهبود بخشد و باعث افزایش کارآیی زنجیره 

 شتر صت را فراهم میجهان یمحور یم صاد دیجیتال این فر شرکتی: اقت ه ب نیاز بدونها آورد که 
 ئه داده واار هاآنخود، کاال و خدمات با کیفیت را به نزدیک بودن از نظر جغرافیایی به مشـــتری 
مشــتریان خود را راضــی نگه دارند. از فروش و  مؤثرهمچنین با اســتفاده از خدمات پس از فروش 

ــرکت ــتیبانی ش در این  مثالی عنوانبه تواندمیای های رایانهافزارها و بازیهای تولید کننده نرمپش
 باب یاد کرد؛

 دمانن یاریمنافع بســ تواندیمکارها و: این کســبکوچک و متوســط یوکارهابکســ یمناســب برا 
ضور ح و تالسرعت و دقت در مباد یشمبادله، افزا هایینهکاهش هز یشتر،ب یبه بازارها دسترسی
ــت آورندمتنوع  یدر بازارها ــت که اما به دس کوچک و  یهابنگاه ذکر این نکته خالی از لطف نیس

سبت به بنگاه سط ن صاد دیجیتال یریکارگبزرگ، در به یهامتو ستفاده از مزایای اقت سبا ر و ا  کی
شتریب ستند؛ ز ی سب را در  ینهزم یندر ا گذارییهسرما یبرا یمنابع کاف یرامواجه ه و آموزش منا

 ؛ندارند یاراخت

 ضا برا یشافزا ش یتقا شوکارکنان ماهر و دان صیل ی: از آنجایی که در ک ر ما نیروهای فعال و تح
یادی  یار ز لذا از این موضـــوع  وجودکرده بســـ ندمیدارد،  بدیل برای فرصـــتی بی عنوانبه توا

 کارها نام برد؛وکسب

 سرعت یبه فناور یازن سرعت  اطالعات با  صاد دیجیتال فناوری با  باال: الزمه موفقیت در زمینه اقت
ساخت ست که به دلیل مهیا نبودن زیر ستیابی به آن میباال شور، د واند از تها در تمامی مناطق ک

 ها باشد؛کاروهای پیش روی کسبچالش ترینمهم

 به د ییرتغ نالوگ  مات و هماز آ خد یت  تال: این تغییر موجب بهبود کیف مات ویجی خد  چنین تنوع 

                                                           
1 Digikala 
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 ؛گرددمیمحصوالت قابل ارائه 

 ضح: خرید نرمو ناملموس یجیتالید یکاال یلتحو سریال از وا وجود های مترین مثالافزار، فیلم و 
 در این زمینه است؛

 های پیشرفته ارتباطات های پرشتاب دیجیتال و تکنولوژیبه واسطه رسانه: مصرف یدر الگو ییرتغ
به داخل قلمروهای ملی و محلی جوامع  های مصرفی متفاوتی از سایر کشورها، فرهنگو اطالعات

 پردازد؛میگرایانه و تغییر رفتارهای مصرفی مردم رسوخ کرده و به ترویج فرهنگ مصرف

 ستگ یشافزا ستفاده از ابزارهای دیجیتالی تمامی سازمانیدرون یواب ند سازمان مان هایبخش: با ا
ــوند و به نوعی تمامی بخشمرتبط میتار عنکبوت به یکدیگر   هایبخشها از اهداف و عملکرد ش

به طور غیردیگر مطلع می ند. این ویژگی  مان گرد ـــاز کارایی کلی س به افزایش  مســـتقیم منجر 
 ؛گرددمی

 که اقتصــاد یجیتالیبه ســمت اقتصــاد د محور تولیداقتصــاد جهان امروز از اقتصــاد : محوریدانش 
شدمیمحور دانش ست و مز ییرتغ ،با سازمان یرقابت یتجهت داده ا ست که از پا ییهااز آن   یگاها

ش یاطالعات ستحکم یو دان سازمانی بخواهد در بازار فعلی به موفقیت برخوردار  یم ستند. لذا اگر  ه
 ؛باشدمیخود  کارکنانبرسد، ملزم به بهبود سطح دانش خود و 

 ستفاده از این ابزارها می هاسازمانی: سازمان ینب یو همکار یاتعامالت پو رخی ب راحتیبهتوانند با ا
های بانکی و ... را انجام دهند. این ویژگی به ارتباط هر امور خود از جمله پرداخت مالیات، تراکنش

 با یکدیگر منجر خواهد شد؛ هاسازمانچه بهتر 

 سطه شد، بهره طورهمان: هاحذف وا شتر نیز بدان پرداخته  صاد دیجیتال گیری از مزاکه پی یای اقت
 ؛گرددمیها منجر به حذف واسطه

 سب جهانی ستیابی به بازارهای جهانی : یکی از بزرگوکارشدن ک صاد دیجیتال، د ترین منافع اقت
 یانورمنتواند در این زمینه ایجاد نماید )های جغرافیایی، کمتر خللی میچرا که محدودیت باشــدمی

 (1393 و همکاران،

 

 یجیتالیبه اقتصاد د یابیالزامات دست .2-1-3

به  ییاببـرای دست یـدانیم هـاییافتـهو  یـاتشـده براسـاس مـرور ادب ییالزامات شناسـا یاصل محورهای
 شود:یم یو بحث و بررس یدر ادامه معرف یجیتالیاقتصاد د

 

 نهادها سازی کارآمد -الف

 هانآکردند.  یرا بررس یکـیدولت الکترون یینپا یرشپارادوکس پذ (2014) 1و همکاران یلیای، سولدمقاله در
اسـت  دهیبه درازا کش یبرای مدت طوالن یکیتوسعه دولت الکترون گذاری،یهکه با وجود دو دهه سرما یافتنددر

                                                           
1 Savoldelli and  et al 
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عات به سمت موضو یبوده است و به تازگ ییبـر موضـوعات فناوری و اجرا یتمرکـز اصـل ینـد،فرآ یـنو در ا
 یلیسولد) اندیرش اقتصاد دیجیتال بودهپذ یموانع اصل یاسیکه عوامل نهادی و س چرااند رفته یاسینهادی و س
در ایران  کارگزاران و نهادها را مطرح کرد. ینب ی( تعال2003) 1یانـگخصـوص،  یـندر ا .(2014 ،و همکاران
های موردنیاز برای دستیابی به اقتصاد سازی بسترهای گذشته اقدامات شایانی در زمینه فراهمنیز در دهه

دیجیتال و افزایش پذیرش دولت الکترونیک انجام پذیرفته است. از افزایش دسترسی به اینترنت و موبایل در 
ادیقی از این اقدامات نام برد. الزم به ذکر است برای مص عنوانبه تواندمیشهرهای دورافتاده و برخی روستاها 

دفتر ) شودهایی از این قبیل احساس میدستیابی به جایگاهی مطلوب در سطح جهانی نیاز بیشتری به فعالیت
 .(1395، مجلس یهامرکز پژوهش ینهای نوآوریمطالعات ارتباطات و فن

 

 ین و مقرراتقوان -ب

هـا داشـته باشـد. نقـش دولـت فناوری ییـرفعاالنـه همگـام بـه تغ یکردیرو یدباگذاری دولت در حوزه قانون
صنعت است. به اعتقـاد اتـاق  ینا یمتنظ یتبـا محور یکـیدر توسـعه صـنعت دانـش و تجـارت الکترون

 نـییعآن باشـند، قادر به اداره  ییتنها تمرکز کنند که به هاییزهبـر حو یـدها بادولـت ،المللیبین یبازرگـان
 . بایحصح یرقابت هاییاستمعنوی و س یتاز مالک یتحما ین،شفاف، اجرای قوان یارائـه چـارچوب قـانون

 تریانتزاع هاییدهبا ا یدکـار جدوهـای کسـبهـا و روشاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، هر روزه مـدل
وعات از موض یکی یکی،امضاهای الکترون تأییدمقـررات مربـوط بـه  یم. تنظـشوندیم یدارپد تریو مفهوم

 یکردرو -1: اندکردهرا اتخاذ  یکردسه رو یناز ا یکیکشورها  ینـد،فرآ یـن. در اشـودیمـ یکشورها تلق یدیکل
 یافناوری  یزتجو یعنی، یزیتجو یکردرو -2؛ موجود است یآن بر حذف موانع قانون یکه تمرکز اصل یحداقل

 .(1396)مرادی و هدایتی، اییهو دوال یبیترک یکردرو -3پروتکل خاص و 

 

 سازیشبکه -ج

فناوری  یترا کـه بـا محور یجیتـالیای از اقتصـاد دشـده ( مـدل سـاده2015) 2یو سدوسکـ یای، ولمقاله در
 یک یجیتالیاقتصاد دکنند در قلب یمـ یحتصـر هاآنانـد. کرده یشده، معرف یاطالعات و ارتباطات طراح

ورهـای و اپرات کندمی یدااقتصاد تسری پ اسرروابط در سر ینوجـود دارد. ا یـاو پو یچیـدهای از روابط پمجموعه
و  یبانپشت هاییهای اعتباری، کمپانکنندگان کارتجو، عرضهوفروشـان، موتورهای جستشـبکه را بـا خـرده

کننـدگان قـادر هسـتند آن، مصـرف یکه ط کنندیرا فراهم م یریمس اهشبکه. کندمیها به هم متصل مشتری
داشته  یو آنچـه آرزو دارنـد، دسترسـ خواهنـدیمـ هاآنآنچه  ینکهبـه شـبکه خدمات متصل شوند اعم از ا

 ایهصورت کاال و به یابدیارائه خدمات که روی شبکه انتقال م یعنیها، اقتصادی، شبکه هاییهباشند. در نظر
ودن اعتماد ب و قابل یفیتارائـه خـدمات در شـبکه از بعد سرعت، ک یفیت. کشودیهمگن در نظر گرفته م

ه کنند. این امر بها، کاالهای خود را عرضه میامروزه بسیاری از مردم با استفاده از همین شبکه متفاوت است.

                                                           
1 Yang 
2 Whalley and Sadowski 
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 کنندگان و خریداران بههای فروش و بازریابی شده است. از سوی دیگر نیز مصرفنوعی باعث کاهش هزینه
ی، )ولی و سدوسک کننده مینیاز خود را یافته و برندهای متفاوت را با یکدیگر مقایسراحتی کاالهای مورد

2015). 
 

 یکیالکترون هاییرساختز -د

های اشتراك تلفن همراه، اشتراك تلفـن ثابـت، اشتراك تلفن ثابت شاخص یجامعه اطالعات یریگاندازه در
شاخص نتریمهم عنوانبه ینترنتفعال در پهنای باند، اشتراك تلفن همراه فعال در پهنای باند و استفاده از ا

جامعه  یریگدر گزارش اندازه هاخصشا یناست. ا ی شـدهمعرفـ یجیتالیاقتصاد د یرساختیو ز یهای اصل

توجه  وجود دارد. نکته قابل شود،ی( منتشر مITU1مخابرات ) یجهان یـهسـاله توسـط اتحاد کـه هر یاطالعـات
به  یدسترس هاییرساختا و زاز تحوالت ابزاره یریتنها تصو هاآناست که  ینا یاد شدههای در شاخص

 ین،بنابرا ؛دهـدیجامعه و اقتصاد چه آثاری دارند، پوشش نم بر ینکهاما ا ،دهدمیارتباطات و فناوری را نشان 
کند.  یینوجوه آن را تب همه است کـه بتوانـد ییهابه شاخص یازو تحوالت آن ن یجیتالیاقتصاد د یابیبرای ارز

 یا یریارگک به یزان( و مینترنتو ا یانهتلفـن، پهنـای باند، را ی)ابزارهای ارتباط یتوان دسترس یا هایرساختز
 تالییجیجمله وجوه مهم اقتصاد د دانش استفاده از فناوری از یـاو توانمنـدی  یجیتالشدت مصرف فناوری د

 (.2004، 2)آیرس و ویلیامز است

 پلتفرم - ه

هستند که نهادها و  ینظامات یجیتالیهای ددارد. پلتفرم ینقش اساس یجیتالیدر توسعه اقتصاد د پلتفرم
 وسیلهبهه است ک ی. پلتفرم موفق آن پلتفرمهستند در دسترسو برای همه  شوندیروی آن ساخته م هایتموجود

 دهدمیرا پرورش  یدجد هاییدهو ا کندمی یجادکارها را اوکسب ،دهدمی یشتوانمندسازی افراد، نوآوری را افزا
را  یجیتـال( نقــش پلتفـرم در اقتصــاد د2013)یلو . کاســتدهدمی ییر، بازارها و جامعه را تغهاآن تبعبه و

 یمهـای حجهـای مربـوط بـه دادهو محاسبه یهای اجتماعشــامل سهولت در انتقال، محاسبات ابری، شبکه
 .(2013)کاستیلو،  رشد کنند یعسر یلیتوانند خیم یپلتفرم یکارهاوکسب .داندیم
 سرعت در حال رشد و ینکه در سراسر جهان با باالتر یدیجد یهاشرکت یستل ینترنت،ا یشرفتزمان پ از
، درواقعکنند. یاستفاده م یکار پلتفرموکسب یهااست که از مدل ییهاهستند، تحت تسلط آن شرکت یشرفتپ

اند، هشت مورد شده تأسیس 1994س از سال جهان که پ یهاشرکت ینترده مورد از با ارزش یاناز م
 .هستند یپلتفرم یهاشرکت

 
 
 

                                                           
1 International Telecommunication Union 
2  Ayres & Williams 
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های برتر جهاننقش پلتفرم در ارزش بازار شرکت( 1شماره ) جدول  

 نوع پلتفرم شرکت
2015در سال  ارزش بازار  

د دالر()بر حسب میلیار  
تأسیسسال   کشور 

40/425 رسانه تبلیغاتی گوگل  ایاالت متحده 1998 

30/248 رسانه تبلیغاتی فیس بوك متحدهایاالت  2004   

70/235 تبادل آمازون  ایاالت متحده 1994 

63/232 - موبایل چین  چین 1997 

 چین 1999 167 تبادل، سیستم تراکنش گروه علی بابا

87/150 تبادل، رسانه تبلیغاتی تِنسنت هُلدینگز  چین 1998 

62/73 - ساینوپِک  چین 1998 

86/62 تبادل گروه پرایس الین  ایاالت متحده 1994 

40/52 رسانه تبلیغاتی بایدو  چین 2000 

45/45 استاندارد نرم افزاری سلزفورس  ایاالت متحده 1999 

 2018، 1: تیسمنبع

 توسعه شبکه پهن باند -و

ث بح یکی،در جهـان الکترون هـایرسـاختز یـتبـه تقو یبخشـو راهبردهـای مربـوط بـه رونـق هـایاستس در
رای مناسب ب اییهپا هاییرساختبرخـورداری از ز یازمنـدکارآمد ن یکی. جهان الکترونشودیپهن باند مطرح م

کارهـا قـادر بـه وآن کسـب سایههای قدرتمندی است که در فراهم کردن شبکه یابه امور شهروندان  یدگیرس
موفق فناوری اطالعات مربوط به سوئد، دانمارك  هاییاستمهم، س ینقطـه کانون یـکباشـند.  یـتانجـام فعال

اند. اصـل آن با پهنای باند متراکم در سراسر کشورشان فراهم کرده یهای ارتباطاتاست که شبکه یکو بلژ
در سراسـر کشـور باشـد؛ هرچند گسترش  هایرساختز ینا دندر دسترس بو یناست که دولت مسئول تضم

 تیتوجـه داشت که نکته مهم، قابل یـدشود. با تأمینبازار  یگرانبرای باز در وهله نخست یدپهنای باند با
 ایالزم به ذکر است که دولت حاضر نیز تالش گسترده های معقول است.در نرخ هایرساختز ینبه ا یدسترس

ات اطالع یباند شبکه مل ایبه پهن یدسترس یزانمدر زمینه توسعه شبکه داشته است. طبق آمار منتشر شده، 
 است. یافته یشدرصد افزا 67 میزان قابل توجه درصد بود که اکنون به 32دولت دوازدهم در کشور  یدر ابتدا

                                                           
1  Teece 
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بی در های مناساین آمار حاکی از آن است که لزوم پیشرفت در این زمینه در بین مسئولین حس شده و برنامه
 .(1396این حوزه در دستور کار قرار گرفته است )مرادی و هدایتی، 

 سازی و توسعه اخالقفرهنگ -ز

 به یانبندر اقتصــاد دانش یـدارخلـق رشـد پا یاز اجـزای اصـل ینینـوآوری و کـارآفر یـت،خالق فرهنـگ
انش، د یم،مفاه ها،یده)در شکل ا یـترا بـه خالق یشـتریب یـتبر نـوآوری، اولو ی. جوامع مبتنروندیشمار م

بر سه موضوع  هایاستس یاصل کزتمر یط،مح یـن. در ادهنـدی( مـیـدکـار جدوهـای کسـبو مـدل هایهنظر
ی و نوآوری و اعطا ینیکارآفر یندهای(، کمک به فرآیدهشکست )ا یمهم است: کاهش اثرات نامطلوب اجتمـاع

 (.1386)درودچی و نیک مهر،  ینپـاداش بـه رفتارهـای خالق، نوآور و کارآفر

 یجیتالیکار دوکسب یطمح -ح

است.  یجیتالگوناگون برای اقتصاد د یهای جهاندر شاخص یریگاندازه یاز اجزای اصل یکیکار وکسب محیط
برداری فراهم شود. مناسب برای بهره یطمحـ یـدبا یجیتـالاقتصـاد د هاییتوری و استفاده از ظرفبرای بهره

 یجادا یط،ابعاد مختلف مح ینب یها و با هماهنگتوسـط دولت تواندیمساعد م یکیکار الکترونوکسب یطمح
 .(1396مرادی و هدایتی، ) دهدمیرا پوشش  المللین( و بیکالن )مل و خرد یطحم یط،مح ینشود. ا

 

 اقتصاد دیجیتال در جهان .2-1-4
که در است، چنان یافته یتاز گذشته اهم یشب ینفوذ آن در اقتصاد جهان یژهشدن به و یجیتالیموضوع د

است که  آمدهشده و  تأکید یزن مسئله ینبر ا (OECD)و توسعه  یاقتصاد یهمکار ناآمار سازم ینترتازه
 زاتیاز تجه یبرداربهره یننو هایروشو  یتکنولوژ یریکارگبا به کوشندیسازمان م ینعضو ا یکشورها

و  یاقتصاد یهمکار ناکنند. سازم یجادتحول ا شانیاقتصاد هاییرساختاطالعات و ارتباطات در ز یفناور
و اقتصاد آزاد  یآن متعهد به اصول دموکراس یعضو دارد و اعضا 34است که  المللیینسازمان ب یکتوسعه 

در سال  ن سازمانیاست؛ ا یاقتصاد گیرندهیمتصم المللیینسازمان ب ینترعمده یریسازمان به تعب ینهستند. ا
کرده است که مرکز  یحرا تشر OECDدر  یجیتالاقتصاد د اندازو چشم یتدرباره وضع یاگزارش تازه 2015

 مجلس آن را منتشر کرده است یهاپژوهش
در بخش  گذارییهسرما یسککه با وجود خطر و ر دهدمیو توسعه نشان  یاقتصاد یهمکار ناسازم گزارش

 یاصل یهااز نشانه مسئلهدو  ینا یهاد یمهن یزاتو توسعه بازار تجه (فاوا)اطالعات و ارتباطات  یفناور
د در بخش فاوا وجو یرخطرپذ هایگذارییهشوند؛ چراکه سهم روزافزون سرمابخش قلمداد می ینا هاییشرفتپ

 یدر بخش فناور گذارییهگزارش سرما ین. در اگذاردیم یشبخش را به نما ینکار در اوکسب یآت یهافرصت
 یکشورها یوجود اما نگرش کل ینهمراه است با ا یسکر است که با ییهااطالعات و ارتباطات ازجمله حوزه

ه م شده است کالطور مثال اعشده است. به ارزیابیدر فاوا مثبت  گذارییههمچنان به سرما ناسازم ینعضو ا
سطح آن از سال  ینترالبا یعنیر الد یلیاردم 15متحده به مرز یاالتدر ا یرخطرپذ هایگذارییهسرما یزانم
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درصد بالغ شده است  67فاوا به  یعبه صنا یافتههم اختصاص س 2014که در سه ماهه آخر سال  یدهرس 2000
سازمان ) فاوا است یهاالخدمات و کا یالمللدر روند دادوستد بین یاربس هاییشرفتدهنده پامر نشان ینکه هم

 .(2015همکاری اقتصادی و توسعه، 
 

 اقتصاد دیجیتال در ایران .2-1-5
 یلیاردم 3500د حدو یااطالعات دن یارزش بازار فناور های مجلس،ه توسط مرکز پژوهشارائه شد در گزارش

 یاز بازار فناور یراندر جهان، سهم ا یتازنظر جمع یرانا یدرصد یکبرآورد شده که با توجه به نسبت  یورو
مطالعات ارتباطات و دفتر ) ه استم شدالتومان اع یلیاردهزار م 140معادل  یورو یلیاردم 35 یااطالعات دن

 .(1395، مجلس یهامرکز پژوهش ینهای نوآوریفن
هـا، برنامـه یناجرای ا اماهمـراه بــوده  ییفرودهـاوبــا فراز یرانا یـرهـای اختجـارب برنامـه اگرچه

 رشوبرای کشور به ارمغان آورده و باعث گسـترش و توسـعه فنـاوری اطالعات در ک یتوجهدستاوردهای قابل
مناسب  یکیهای الکترونران در شاخصیـرتبه ا یافته با کشورهای توسعه یسهدر مقا ین وجودا شده است. با

طــور خـاص فنـاوری  ای برای توسعه فنـاوری و اطالعـات و بـههای گستردهتالش یراندر ا باشد.نمی
که  ه استصورت گرفت یکیو دولت الکترون یکیبـرای توسـعه تجــارت الکترون یژهو اطالعات و ارتباطات بـه

 به موارد ذیل اشاره نمود: تواندمیاز جمله آن 

 ـات ا :تکفا طرح ـات و ارتباط ـاوری اطالع ـرانمخفف عبارت برنامه توسعه کاربردی فن است.  ی
 یمجلـس شـورای اسالم یببـه تصـو 81قـانون بودجـه سـال  13طرح بر اسـاس تبصـره  ینا

فنـاوری اطالعات و ارتباطات کشـور، توسعه اشتغال،  یرسـاختز یجـادطـرح ا یـن. هدف ایدرس
ـــزا یبخش خصوص ارکتتوسعه مش ـــوان اقتصادی و مال یشدر بازار فناوری اطالعات و افـ  یتـ

 ؛کشور بود

 ـانون  1382سال  مصوب یکیقانون تجـارت الکترون 79در اجرای مــاده  یکی:تجـارت الکترون ق
ــاع 34و ماده  یشورای اسالم مجلس ــادی، اجتمـ برنامه  ی،و فرهنگ یقانون چهارم توسعه اقتصـ

ــو یکیجامع تجارت الکترون ــ یبتص ــد. پژوهش ــته ش  ،یدر قالب مطالعه، طراح یو به اجرا گذاش
در مرکـــز فناوری اطالعات نهاد  1381از ســـال  یکیدولت الکترون یســـند مال ینمعماری و تدو

ـــام شد و درنها یکیالکترون یتفعال 180ع شد و حدود جمهوری شرو یاستر سند دولت  یتانجـ
ــال  یکیالکترون ــند راهبرد مل یو ط یهته 1383در س ــال ارائه و در  یکیدولت الکترون یآن س س
 (.1386مهر،  یکو ن ی)درودچید رس یرانهیئت وز یببه تصو 1384

 یرانا یگاهو سپس جا یمعرفـ یجیتـالیعملکـرد اقتصـاد د یـلو تحل یابیها و نماگرهای ارزادامه شاخص در
نماگر  100بر  بالغ یراننماگرهای فناوری اطالعات و ارتباطات ا یدی. مجموعه کلشودیمشخص م هاآندر 

 یالمللبیننهادهای معتبر  اتو آمار و اطالع یآن از نماگرهای مختلـف داخل یـلو تحل یاست. برای بررسـ
 هب المللیبیندر آمار و اطالعات منتشرشده از سوی نهادهای آماری کشور و مراکز  اغلب ست.استفاده شده ا
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وجود  ی، اختالفاتهاآن یرو نظـا ینترنـتتلفـن ثابـت، تلفـن همـراه، کـاربران ا ینبـرای آمـار مشـترک یـژهو
 یسرکشورها را م یگرن با دیراا یقـیتطب یسـههای آماری کـه مقا، از گزارشبخش یندر ا ین،بنابرا ؛دارد

 و به یمهم اقتصادی در سطح مل یرهایآمارهـای مربـوط بـه متغ یی کهآنجا . ازشودیاستفاده م سازد،یم
 یسـهوقفه حداقل دو سال در دسترس است، انجام مقا یـکبا  المللیینای و بدر سطح منطقه یاول یقطر

اساس آمارهای  بر است. یرپذساله، امکان دو فهوق یکدی با مهـم اقتصا یرهـایای از عملکـرد متغمنطقـه
خدمات مرتبط  یژهو و اسـتفاده از فناوری اطالعات به یدسترسـ یـر،های اخسال یمخابرات ط یجهان یهاتحاد

داشته اسـت، اما اشتراك تلفن ثابت و خدمات مرتبط با تلفن ثابت رشد  یداریرشد پا ینترنتبا تلفن همراه و ا
 هـاینـهبخش ارتباطات و فناوری اطالعات در همه زمدر  جهانکشورهای  بقیه هماننـد یـزن یـراناند. اداشتهکند 

ـا و باعث شده ت یافته و فناوری اطالعات توسعه یارتباط هاییرساختمدت ز یـناسـت. در ا یافتـه توسـعه
. یابـد یشـزااف الملـلینو بـ یو پهنـای بانـد داخلـ ینترنتنفوذ کاربران ا یبنفـوذ تلفن همراه، ضر یبضـر

ـده شـبکه انتقال ش یـتظرف یشباعـث افـزا ینو ا یش یافتهافزا المللینو ب یداخل IPباند  پهنای ینهمچن
. در یستفنـاوری اطالعـات و ارتباطات مناسب ن یـدیهـای کلکشـور همچنـان در شـاخص یگـاهاسـت. جا

، 96( رتبـه NRI2شـبکه ) ی، در شاخص آمادگ91( رتبـه 1IDIاطات و فنـاوری اطالعـات )شاخص توسعه ارتب

و در شاخص  94( رتبه KEL4) یانبن، در شاخص اقتصاد دانش74( رتبـه GCI3منـدی ) در شـاخص رقابت

هـای بـه لحـاظ شـاخص یـرانگفـت ا تواندمی ینبنابرا ؛جهان را دارد 105( رتبه EGDI5) یکیدولت الکترون
دی )مرا و کمتر از آن قرار دارد متوسطکشورهای جهان در سطح  ینفنـاوری اطالعات و ارتباطات در ب یـدیکل

 .(1396و هدایتی، 
کـه صــورت  یـادیهـای زبا وجود تـالش یرانا یجیتالیوضع موجود و روند گذشته اقتصاد د با بررسی
 هاییژگیندارد. و یبخشـیتچندان رضـا یگاهجاگفت که کشور  تواندمی لمللیاینهـای بـدر شـاخص ،گرفتــه

دود فناوری مح کاربرد ید،بـر عوامـل تول یعبارتنـد از: اقتصـاد مبتنـ یجیتالاقتصاد د یتوضع موجود با محور
 ینهنهاد ی،هـای سـنتاســتقرار گســترده شـبکه یجیتالی،والت دصبه واردات مح یدشد یاطالعات، وابستگ

 یکاف هاییزهگسسته و موردی، فقدان انگ یادگیری یکردهایرو یــتحاکم ی،و سـنت یسـتاشدن ساختارهای ا
سهم به  یجیتالی،عرضه و تقاضای خدمات د ینن، فقدان توازن بیهای نوفناوری یرشبـرای نوآوری و پـذ

هـای خصکشـور در شـا ییننسـبت پـاافزوده کل کشور، رتبه به  در ارزش یجیتالیاقتصاد د ییننسبت پا
 تواندمیز موارد فوق ا برای عموم مردم. المللیینب یرفراگ یکیپرداخت الکترون یستمو فقدان س یجیتالیاقتصاد د

 .(1397)صادقی،  های موجود در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز نام بردچالش عنوانبه
تجارت و  د،یطور مشخص وابسته به نفت اسـت. سـاختار تول اقتصاد وابسته به منابع و به یک یراناقتصاد ا

کاربرد  و یدبه نفت، تول یبودجه دولت بر نفت استوار اسـت. بـرای اصـالح سـاختار و رهـا شـدن از وابستگ

                                                           
1 ICT Development Index 
2 Networked Readiness Index 
3 Global Competitiveness Index 
4 Knowledge Economy Index 
5 E–Government Development Index 
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 نکهیا رمگ کندینم یدامهم تحقـق پ ینکشور است. ا روییکی از راهکارهای پیش دانش، فناوری و نوآوری
 و یشیدنمردم برای اند یتو هدا یزهانگ یجـاد. دولـت در ایابـد یآحاد جامعـه در آن تجلـ یمشارکت تمام

ارای چند د یدیراهبرد کل ینو کـاربرد دانـش، فنـاوری و نوآوری نقش ممتازی دارد. ا یـدمنظـور تول تفکـر بـه
در اقتصـاد مطرح است. نمود کــاربرد دانــش، فنــاوری و نــوآوری  تریعمحوری است. در سطح وس یکردرو
ر د یکـیکاربردهای فناوری اطالعات است و در سطح نهادی، استقرار و توسعه دولـت الکترون هاآن ینـیع

ها برای . دولتکندمی یفانقـش محـوری را ا یجیتـال،بـه سـمت توسـعه و کـاربرد فنـاوری د یگرانباز یتهدا
)صادقی،  آورندیمدر اجرا و به یهـای متعـددی طراحبرنامـه یجیتـال،کـاربرد دانـش و فنـاوری د به یابیدست

1397). 
 یندارد و ا 21 قرندولت نقـش راهبـردی در  کنندیم تأکید( در خصوص نقش دولت 6200) 1گوماه و زولیخا

 نقش یفایگرفته اسـت. دولت در سطح کالن برای ا نشأت یانبندانش و اقتصادهای دانش یتها از ماهنقش
در  دانش گذارانسیاست ،هاآن یدگاهاست. از د یو اجتماع یابعاد امور فناوری، فرهنگـ کنندهیلراهبری، تسه

بـرداری از دانـش مشـترك، و بهره یتحما یت،متمرکز شود: تقو یهـای موضوعحـوزه یـنبـر ا یدبا 21قرن 
)گوماه و زولیخا،  یدانشجوامع برای مشارکت در اقتصادسازی برداری از امواج دانش و آمادهبـرای بهره یآمـادگ
2006). 

 . پیشینه پژوهش2-2

 . مطالعات داخلی2-2-1
 جیتالییبه بحث شکاف د نگاهیدارد با  یسع «شکاف دیجیتالی»ای تحت عنوان ( در مطالعه1385نورائی نژاد )

در  .یدآن را روشن نما اهمیت ،ایران نمونهبر روی  تأکیدآن در جهان پرداخته و با  یتوضع یلتحلویهبه تجز
 از جمله: سند تعهد تونس یالمللینمعتبر ب هایدر اسناد و گزارش یجیتالیبحث شکاف د این پژوهش به اهمیت

، 2یآ یاِ ید از جمله: یمختلف جهان هایطبق شاخص یرانا یکنون یتو موقعشود اشاره می هزاره یهاعالم و
 ینا کاهشجهت  یشنهادیی پهاحلراه یان. در پاگیردمورد بررسی قرار می 3یاو آ یو د یکالکترون یآمادگ

 دهدمیآورده شده است و در نهایت، پژوهشگر پیشنهاد  توسعهحالی درهادولت یبرخ یتشکاف با اشاره به فعال
 جهانی در هایداردو استان هادولت ایران و به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با توجه به الگوکه 

 خاص خود را قائل شود. اهمیتنیز ارزش و  زمانهماین عرصه، برای بحث آموزش 

 «بر ایجاد اقتصاد نوین )دیجیتالی( مؤثربررسی عوامل »ای تحت عنوان ( در مطالعه1386کیا )صوفی و حسینی
زدایی، پدیده جهانی های اطالعات، مقرراتمانند وجود اطالعات مناسب، تکنولوژی مؤثریبه بررسی عوامل 

اند، ای داشتهشدن، اینترنت و دیدگاه مدیران که در تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین و دیجیتالی نقش عمده
های زمانی و ودیتاین عوامل به واسطه دسترسی سریع به اطالعات، کاهش محد هاآنپردازند. از دیدگاه می

                                                           
1 Gumah and Zulikha 
2 DAI 
3 DOI 
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ر به های جهانی منجهایی از قبیل بازاریابی و افزایش دسترسیمکانی بین خریدار و فروشنده؛ کاهش هزینه
 گردند.های اقتصادی میتسهیل فعالیت

ای ( در مطالعه1395های مجلس شورای اسالمی )نوین مرکز پژوهش هایفناوریدفتر مطالعات ارتباطات و 
به ترجمه و  «1های اقتصادیاد دیجیتال در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریاقتص»تحت عنوان 

در این گزارش آخرین دستاوردهای پردازد. می 2015تلخیص گزارش منتشر شده از این سازمان در سال 
های این حوزه و چالش ترینمهمو همچنین  شدهدر زمینه اقتصاد دیجیتال معرفی  OECD ضوکشورهای ع

این سازمان مورد بررسی قرار می ضوهای جدید در کشورهای عها و ایجاد فرصتی مواجهه با چالشچگونگ
 گیرد.

به بررسی  «نگاهی به پدیده مصرف دیجیتال در فضای مجازی»ای تحت عنوان ( در مطالعه1395ناظمی )
ای اقتصادی و اجتماعی پیرامون آن ههو معرفی و مقایسه برخی نظری 2مفهوم مصرف مجازی دیجیتال

ن با آ هایتفاوتو  هاشباهتدر این نوشتار، ابتدا پدیده مصرف در فضای مجازی معرفی شده و به  پردازد.می
 . سپس مفهوم اقتصاداشاره گردیده است، آمدهدیگر  هایفناوریسیک در مورد الک هاینظریهمصرفی که در 

صه بررسی شده الطور خ معرفی و به ،در فضای مجازی شکل گرفته آفرینی و مصرفمجازی که حول ارزش
مصرف مجازی در ترازوی دو رویکرد تئوری انتقادی و مطالعات فرهنگی صنعت بحث و بررسی  سپس است.

صه بررسی و در الطور خ المللی بهگذاری فضای مجازی در سطوح ملی و بین. در پایان نیز سیاستگرددمی
 می ایران در این باره، بحث شده است.الهوری اسجم هایسیاستمورد 

ه ب «طراحی مدل تکاملی گذار ایران به اقتصاد دیجیتال»ای تحت عنوان ( در مطالعه1396مرادی و هدایتی )
که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی انتقال دهد. با توجه به  پردازندمیطراحی مدلی 

این روش اطالعاتی که از طریق مصاحبه  . درکردند استفاده»نظریه زمینه» ازپژوهشگران ، این پژوهش هدف
این است که فرآیند تکاملی  موید ی این پژوهشها. یافتهگرددمی، منجر به تولید نظریه و مدل شودمیگردآوری 

های ابعاد تفصیلی برای گامهـایی است که در ایران مبتنی بر مولفـه مدل کالن گذار به اقتصاد دیجیتال در
های شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردها و سیاست

پیش روی اقتصاد دیجیتالی، توسـعه کاربردهای بخشی  هایرشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شناسایی فرصت
 یابی به اقتصاد دیجیتال، شناسایی و معرفی شده است.اقتصاد دیجیتالی و وضعیت مطلوب، یعنی دست

 به بررسی «نقش محتوا بر شکاف دیجیتال اقتصاد»ای تحت عنوان ( در مطالعه1397جهانگرد و همکاران )
. برآورد پردازندمیمدت بر پذیرش اینترنت و شکاف دیجیتالی اقتصاد و کوتاه مؤثرعاملی  عنوانبهمحتوا 

مجرای اتخاذ محتوا مشخص کرده است. استفاده از روش معادالت  عنوانبهبه طور صریح، زبان را  پژوهشگران
دهد که نشان می ،های تابلوییبه صورت داده 2014تا  2005های زبان در سال 9کشور و  107همزمان برای 

الی کاف دیجیتمحتوا هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از مجرای پذیرش اینترنت بر ش
 است. تأثیرگذار

                                                           
1 OECD 
2 DVC; Digital Virtual Consumption 
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های فضای مجازی گیری از قابلیتبررسی اثر بهره»ای تحت عنوان ( در مطالعه1398و مزینی ) حاصل مراد
های فضای گیری از قابلیتهبهر به بررسی چگونگی «()رویکرد استانی در تحقق توسعه پایدار شهری ایران

 در جهتدولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و امثال آن،  ارتباطات( همچون آوری اطالعات ومجازی )فن
، های استانی. در قالب مبانی نظری موجود و با استفاده از دادهپردازندرشد جمعیت می کاهش تبعات منفی

آوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه پایدار شهری کشور از مجرای کاهش تخریب به بررسی اثر فن پژوهشگران
. بدین منظور اندکشور پرداخته برخوردار غیرهای برخوردار و صرف سوخت(، به تفکیک در استانزیست )ممحیط

آوری اطالعات و ارتباطات دار فنهای تلفیقی استفاده شده است. نتایج بررسی حکایت از اثر معنیاز روش داده
 .نشده است تأیید برخوردار غیرهای استانهای برخوردار دارد. این اثر در بر تحقق توسعه پایدار شهری در استان

آوری اطالعات و ارتباطات بر تحقق توسعه داری اثر فنرسد دلیل تفاوت در معنینظر میه ب به گفته محققان
آوری گیری از فندر افزایش ضریب نفوذ و نهادینه شدن بهره برخوردار غیرهای برخوردار و پایدار در استان

 باشد.می برخوردار غیرهای های برخوردار در مقایسه با استانر استاناطالعات و ارتباطات د

 . مطالعات خارجی2-2-2
به  «اندازهایی از سنگاپورها و چشمخلق اقتصاد دیجیتال؛ استراتژی»ای تحت عنوان ( در مطالعه1998) 1تان

میالدی به این استراتژی  80پردازد. در آسیا، سنگاپور در دهه بررسی سابقه اقتصاد دیجیتال در سنگاپور می
و با برنامه  1997روی آورد و چشم انداز یک شهر هوشمند در آغاز هزاره جدید به واقعیت تبدیل شد. در سال 

د. ونیکی را به هر خانه، مدرسه و دفتر کار ببرسنگاپور موفق شد تا خدمات الکتر «یک اینترنت برای هر نفر»
یتالی های دیجهای برنامههای دیجیتال از داللتداری الکترونیک، خرید الکترونیکی، کتابخانهامروزه بانک

تحلیل چگونگی خلق اقتصاد دیجیتال در سنگاپور و اثرات و. هدف از این پژوهش، تجزیهباشدمیسنگاپور 
 های استراتژیک است.ی ملت برای دستیابی به مزیتگسترده آن بر توانای

اقتصاد دیجیتال: چه چیزهایی جدید هستند و چه چیزهای »ای تحت عنوان ( در مطالعه2004) 2کارلسن
در اقتصاد آمریکا  90در نیمه دوم دهه  آمدهپردازد که آیا تغییرات به وجود به بررسی این موضوع می «نیستند؟

رات مشاهده دارد که تغییدیجیتالی شدن آن است یا خیر. در این مطالعه پژوهشگر بیان می تأثیراتگرفته از بر
که دیجیتالی شدن اطالعات به همراه اینترنت منجر به  باشدمیشده، در بدترین حالت، سازگار با این نگاه 

ی پویاست ال درباره کارایاقتصاد جدید یا دیجیت به اقتصاد جدید تشبیه کرد. تواندمینظمی شده است که آن را 
 تأثیراتی وری بیشتر. این اقتصاد برخپردازد تا بهرهها و محصوالت میو نه ایستا. این اقتصاد بیشتر به فعالیت

 های موجود است.گیریوری و کارایی خواهد گذاشت اما اثرات بلندمدت آن چیزی فراتر از اندازهبر بهره
ه بررسی ب «گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد دیجیتالسرمایه تأثیر»وان ای تحت عن( در مطالعه2005) 3زکوس

 کندیمگذاری مستقیم خارجی بر پیدایش و توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخته است. پژوهشگر اشاره نقش سرمایه
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 یشود، منجر به واردات بعضگذاری مستقیم خارجی جایگزین صادرات برخی کاالها میکه سرمایه طورهمانکه 
شوند چرا که حذف موانع داخلی تجارت و ها ملزم به بهبود کارایی مدیریتی خود میشود. کارخانهکاالها نیز می

ود ها با خبنگاه این توسعههای اقتصادی چندملیتی همراه خواهد شد. تحرك سرمایه با رشد سریع بنگاه
ت که اسشود. این درحالیهای متفاوت از ابزارهای تولیدی و لوجستیک در توزیع کاالهای ملموس میاستفاده

کاالهای غیرملموس به واسطه مراکز تجاری پیشرفته که در کشور مقصد مستقر هستند، توزیع خواهد شد. 
یک شود بلکه کار الکترونوتجارت الکترونیک و کسبپژوهشگر معتقد است که اقتصاد دیجیتال نباید محدود به 

 تر اقتصاد نیز از آن بهره جست.سنتی هایبخشباید در کاالها و 
به » دیجیتالیماهیت کاالهای  «های اقتصاد دیجیتالبررسی چالش»ای تحت عنوان ( در مطالعه2008) 1راینا

. وی این کاالها را بر اساس «دازدپرها و ماهیت اقتصادی کاالهای دیجیتالی میبررسی مشخصه
شان به کاالهای عمومی و کاالهای بادوام تقسیم کرده است. همچنین، محتوای این کاالها، با پذیریتکرار

که تنها حالیرا در زمره کاالهای تجربی قرار دهد. به عقیده محقق، در هاآنتواند ، میهاآندرنظر گرفتن دوام 
رسد، یدر بازار کافی به نظر م هاآنکنندگان و شکست برای ایجاد چالش برای تولیدهای مذکور یکی از مشخصه

عتقد شود. راینا مها منجر به تقویت دیگری مینتایج این پژوهش حاکی از آن است که هرکدام از این مشخصه
دگان نی مصرف کننهای استفاده غیرقانودر بررسی چالش تواندمیاست که از چارچوب ارائه شده در این پژوهش 

 گیری ارزش کاالهای دیجیتال استفاده کرد.از این کاالها و اندازه
 به بررسی «هااقتصاد دیجیتال و توریست؛ اثرات و چالش»ای تحت عنوان ( در مطالعه2011بروجی و نظری )

و  یکیالکترون یبر کاالها یمبتن یجیتالاقتصاد دپردازند. ارتباط بین اقتصاد دیجیتال و صنعت توریست می
. شودیامله ممع یکتجارت الکترون یقساخته شده و از طر یکیالکترون کاروکسب یکاست که توسط  یخدمات

 یار جنبهدر ه بلکه یستن یمحدود به تجارت و خدمات تجار یجیتالیمنابع، اقتصاد دتجهیز و  یتبا رشد جمع
به رشد  افراداز  یاری. بسوارد شده است یداربانک تاکار وآموزش و پرورش و از کسب تااز سالمت  یاز زندگ

 وجهموردتنیز  یکتجارت الکترون یا یکیالکترون یکو درامات یاند. رشد جاراشاره کرده یجیتالیاقتصاد د یعسر
 یک عنوانبهرا  یکظهور تجارت الکترون یر،اخ یهاآن در سال یع. به رغم رشد سربسیاری قرار گرفته است

اطالعات  یورآفنگرفته از تغییرات عمده  نشأتکه  تغییرات کلی ساختار اقتصادیاز  یتنها بخش روند مهم که

(IT ) از  یبر صنعت گردشگر یجیتالنشان دادن اثرات اقتصاد د مطالعه. هدف شودمیاست، در نظر گرفته
ثرات مثبت تواند انتایج تحقیق حاکی از آن است که اینترنت می است. وب سایتو  ینترنتیا یهایآورفن یقطر

 و منفی بر صنعت توریست داشته باشد.
کار کردن در اقتصاد دیجیتال؛ مرتب کردن از قدیم به »ای تحت عنوان ( در مطالعه2016) 2والندوك و پاتریکا

ها با برگزیدن و تفکیک کردن عناصر با تحلیل اقتصاد دیجیتال و تغییرات موجود در فعالیتوبه تجزیه «جدید
های اقتصاد های جدید که در مدلهای بررسی شده عبارتند از: ویژگیپردازد. جنبهدوام از عناصر جدید می

، اشدبمی، تغییرات تکنولوژیکی عمده که در محیط کار قابل مشاهده گیرندمیدیجیتال مورد مواجهه قرار 

                                                           
1 Rayna 
2 Valenduc and Patricia 
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های موجود در تنظیم یک دنیای کارگر های جدید کار در اقتصاد دیجیتال، مسافت و روابط کاری، چالششکل
 هایی با مشخصه ارتباطاتو کوتاه کردن ساختارهای رایج. پژوهشگران، با در نظر گرفتن مفهوم کار در محیط

پذیر رد و انعطافاستانداپیدایش مشاغل غیرکه اقتصاد دیجیتال منجر به  گیرندمیفزاینده واقعی و مجازی، نتیجه 
 شده است.

امل به بررسی تع «ها و زندگی جهانی در اقتصاد دیجیتالسیستم»ای تحت عنوان ( در مطالعه2017) 1الدرواس
 2میان اقتصاد دیجیتال و مناسبات زندگی مدرن تحت تأثیر پارادایم فکری فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس

شناس، مبانی فکری هابرماس و مفاهیم نشر یافته ین پژوهش ابتدا محقق در قالب یک جامعهپردازد. در امی
یان دهد و سپس با بتوسط وی نظیر دهکده جهانی و زندگی متعامل میان تمدن ها را به تفصیل توضیح می

 گیرییی در شتابهاهای ایجاد شده در اثر تحول دیجیتال در جوامع، مثالهای اقتصاد دیجیتال و فرصتویژگی
پذیری بیشتر جوامع و های اقتصادی، انعطافدارد. در این میان تحول در نظامنظریات هابرماس بیان می

 گردد.های نظام جدید مطرح میعنوان موهبتهای اقتصادی و نزدیکی بیشتر ایدئولوژیکی بهمکانیسم

 به بررسی «دموکراسی در اقتصاد دیجیتال و نوآوری خطرپذیری،»ای تحت عنوان ( در مطالعه2017) 3کوران
پردازد. غفلت های موجود در های یک جامعه میها و تهدیدات دیجیتالی شدن برای افراد، روابط و بنیانفرصت

سازی نظریات افراد تهدید اصلی شمارد و محدود کردن روابط و یکسانقبال این تحول را معضلی جدی برمی
های احتمال رشد بیکاری، بحران هویت و از بین رفتن ارزشا پارادایمی انتقادی بهکند و در ادامه بمعرفی می

مندی از مزایای اقتصاد دیجیتال، بازنگری در روابط میان اصول کند. در پایان برای بهرهدموکراسی اشاره می
 دهد.جامعه و تحوالت مدرن را پیشنهاد می

شکل دادن به سیستم های عمومی اقتصاد دیجیتال »عنوان  ای تحت( در مطالعه2019) 4کمولوف و همکاران
نین پردازد. همچبه بررسی و ارزیابی تأثیرات اقتصاد دیجیتال بر جوانب مختلف جامعه مدرن می «در روسیه

یک  هایکند و به برشماری نقشعنوان عنصری مهم در جهت توسعه کشورها معرفی میتحول دیجیتال را به
ارچه ی وجود یک ساز و کار یکپالزمه پردازد. در نهایت برا بر ارکان اقتصادی یک جامعه میتحول دیجیتالی پوی

ک کند و وجود یجهت بالفعل کردن استعدادهای اقتصاد دیجیتال و به حداکثر رساندن مزایای آن تأکید می
 ل را در سطوح باالیای دیجیتاها و الگوهای گذار به جامعهچشم انداز استراتژیک جهت پیاده سازی سیاست

 .داندحاکمیتی ضروری می

 

 

 

                                                           
1 Elder-Vass 
2 Jurgen Habermas 
3 Curran 
4 Kamolov et al. 
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 شناسی پژوهشروش. 3
و  یاقتصاد زانیرمورد استفاده برنامه ،هایاستراهبردها و س نییدر تع تواندیم مطالعه نیا جیکه نتا ییز آنجاا

 یاربردکتحقیقات  از نوعپژوهش  نیا رد،یقرار گ یاقتصاد هایسیاستبه اهداف  دنیکشور در جهت رس یاسیس
 یجادا ی،اتوسعه یقهدف از انجام تحق ؛است یاتوسعه یقتحق ی،کاربرد یقاتاز انواع تحق یکی همچنین است.
ه به آن با توج است. یقاتتحق ینانجام شده و گسترش دامنه مطالعات ا یقاتتحق یجتر از نتامعرف جامع یک

 یهااز فرصت یبردارو بهره یمطلوب اقتصاد یطشرا یجادپروژه ارائه خواهد شد در جهت ا ینکه در ا یکه مطالب
راهم را ف یرانا یاسالم یجمهور یموجبات توسعه اقتصاد تواندیپروژه م یناست، ا یمجاز یایشده در دن یجادا

 .یردقرار گ یزن یادر زمره مطالعات توسعه تواندیپژوهش مذکور م یجهآورد، در نت

آوری اطالعــات تحلیلــی اســت. بــه منظــور جمــع – توصـیفیروش مورد استفاده در این پـژوهش، روش 
ای، بررسـی اسناد و همچنین مطالعـات میـدانی شـامل مصـاحبه نیاز، از مطالعـات کتابخانـهی موردهادادهو 

را شامل  خبرگان حوزه اقتصاد دیجیتالنفر از  17مطالعه،  برای این منظور نمونهو پرسشنامه استفاده شده است. 
 SWOT از روش ها،و ارائه راهبردها و استراتژی حاصله تحلیل اطالعـاتوجهت تجزیه شود. همچنینمی

و نیز تعیین  SWOTپس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی با استفاده از تکنیک . استفاده شده است
پرداخته  2مبنای روابط علی و معلولی بر شناسایی شده،بندی عوامل به رتبه 1از طریق تکنیک دیمتلها، استراتژی

 مشخص گردد. یرهامتغ یرترینو اثرپذ ینتراثرگذارشود تا می

 SWOTتکنیک . 3-1

 یهاهاروارد به نام یمدرسه بازرگان یلالتحصتوسط دو فارغ 1950بار در سال  یناول یبرا SWOT تحلیل

، (W) 4ها، ضعف(S) 3هاعبارات قوت یسرواژه SWOT مطرح شد. یستنسنو رولند کر یتجورج آلبرت اسم
رسالت، اهداف و  یینتع یکاستراتژ یزیرگام اول در مراحل برنامه .است (T) 6یدهاتهد ( وO) 5هافرصت
 ینتدو یاز ابزارها یکیکه  SWOT یلتحل یقاز طر تواندمیسازمان است و پس از آن  هاییتمأمور

 ینا یلتحل ینآن باشد. با استفاده از ا یطکرد که متناسب با مح یطراح یسازمان استراتژ یاست، برا ستراتژیا
 یماتتصم یاًپرداخته و ثان یو خارج یداخل هاییطمح یلتحل ویهکه اوالً به تجز شودیامکان حاصل م

 .(2006و همکاران،  7دوراته) ازدمتوازن س یطیمح یهاسازمان را با فرصت یهااتخاذ نمود که قوت یکیاستراتژ
 بر شمرد: یرصورت زه ب تواندمیرا  SWOT یزمراحل انجام آنال

 SWOT یلتحلویهتجز یجلسه یلشکت -1

                                                           
1  Decision Making Trial And Evaluation (DEMATEL) 
2 Causality 
3 Strenghths 
4 Weaknesses 
5 Opportunities 
6 Threats 
7 Duarte 
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 هدف جلسه و مراحل انجام کار یاجمال ضیحوت -2
 یدهاها و تهدنقاط قوت و ضعف و فرصت ییشناسا یبرا یاستفاده از روش طوفان ذهن -3
 یو خارج یعوامل داخل بندییتاولو -4
 یبندیتو وارد کردن عوامل انتخاب شده به آن با توجه به اولو SWOT یسماتر یلتشک -5
بازنگری  ،SO))تهاجمی  هاییاســتراتژ یینو تع یکدیگربا  یو خارج یعوامل داخل یســهمقا -6

(WO)، تنوع (ST)  و تدافعی(WT) 
 شده یینتع هاییانجام استراتژ یاقدامات موردنیاز بر یینتع -7
 هاآن یجنتا یانجام اقدامات و بررس -8
 (2006)دوراته و همکاران،  مناسب یدر فواصل زمان SWOT یسماتر یرسانوزرهب -9

 یهاقدرت، ضعف، تهدیدها و فرصت اطنق تأیید همچنین الزم به توضیح است که در این پژوهش، به منظور
طراحی شده و  یهایاست. بدین شکل که پرسشنامه شدهتک نمونه استفاده  t آزمونها، از مستخرج از مصاحبه

کدام از عوامل استخراج شده را در حوزه مربوط به  از پاسخ دهندگان خواسته شد تا میزان اهمیت هر هاآندر 
امتیازدهی نمایند. در ،ایدر قالب طیف لیکرت پنج درجه (هانقاط قدرت، ضعف، تهدیدها و فرصت)خودشان 

دهنده اهمیت متوسط در قالب طیف که نشان 3، با عدد کدام از عوامل نهایت، امتیازات تخصیص یافته برای هر
 3از  تربزرگداری یشوند. اگر میانگین اهمیت این عوامل به طور معنای است، مقایسه میلیکرت پنج درجه

 گردد.می تأییدباشد، اهمیت آن عامل 

 . تکنیک دیمتل3-2
 ینموده و در طراح ییرا شناسا یرهامتغ یرترینو اثرپذ ینتراثرگذار تواندمی یمتل،د یکتکن سازییادهبا پ

بهرت ینا یگر،د یانجام داد. از سو یو مال یدانش گذارییهسرما هاآن یبر رو ییها، به صورت اقتضایاستراتژ
 یردر سا ییرغت ی،اهرم یرهایمتغ ناساییشود و با ش یرهامتغ یتحساس یلتحل یسبب بسترساز تواندیم یبند
در  1973توسط فونتال و گابوس در سال  یمتلد یکانجام داد. تکن یکمتر ینهرا با صرف زمان و هز یرهامتغ

 یرهااز متغ یاهمجموع یانم یروابط عل یالگو ییجهت شناسا یمتلد یکشد. تکن گذارییهباتل پا یادبودموسسه 
که  یزمان ی،معادالت ساختار یهامدل یبرا یمناسب ینجانش یمتلد یکتکن دیدگاه، یناز ا شود؛یاستفاده م

برگان خ یدگاهبر د یموارد مبتن یدر برخ یرها،متغ یانسنجش روابط م اساساً. باشدمیحجم نمونه اندك است، 
 تواندیم هجو ینبه بهتر یمتلد یکحالت، تکن یناندك است و در ا هاآناست که تعداد  یو کارشناسان منتخب

 .(2014، 1)هسو و لی را منعکس سازد یرهامتغ یانروابط م

 (:2015، 2گام به شرح ذیل است )جو و همکاران 5الگوریتم اجرایی تکنیک دیمتل شامل 

                                                           
1  Hsu & Lee 
2 Jue et a11 
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 (Mگام اول: تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم ) -

عنصر  تأثیرشود. تشکیل می n*nمعیار، ابتدا یک ماتریس  nبرای شناسایی الگوی روابط میان 
 0شود. از یک طیف یا امتیاز تون در این ماتریس درج میمندرج در هر سطر بر عناصر مندرج در س

برای امتیازدهی استفاده نمود به طوری که اگر هیچ ارتباطی میان معیارها وجود نداشته  تواندمی 5تا 
 ترنزدیک 5تر باشد، به سمت عدد باشد از عدد صفر استفاده شود و هرقدر که شدت ارتباط قوی

 شود.می

 کردن ماتریس مستقیمگام دوم: نرمال  -

 ها را محاسبه کرده و بیشترین مقدار، شناساییسازی ابتدا جمع تمامی عناصر سطر و ستونبرای نرمال
ها، شود. سپس تمام عناصر ماتریس بر بیشترین مقدار محاسبه شده حاصل از جمع سطرها و ستونمی

 شود.تقسیم می

 گام سوم: محاسبه ماتریس کامل -

شود. سپس تشکیل داده می n*n، ابتدا یک ماتریس همانی 1یس ارتباط کاملبرای محاسبه ماتر
 . ماتریس نرمالگرددمیاین ماتریس همانی، منهای ماتریس نرمال شده و ماتریس حاصل، معکوس 

 شود تا ماتریس ارتباط کامل به دست آید.در ماتریس حاصل، ضرب می

 گام چهارم: محاسبه ماتریس وابستگی داخلی -

از  تواندمیبا این روش  محاسبه شود. 3، باید ارزش آستانه2حاسبه ماتریس وابستگی داخلیبرای م
نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا و یا همان نقشه شبکه روابط را ترسم نمود. روابط جزئی صرف

ابط وباشد در نقشه شبکه ر تربزرگدر ماتریس کامل از مقدار آستانه  هاآنتنها روابطی که مقادیر 
شوند. برای محاسبه مقدار آستانه کافی است تا میانگین عناصر ماتریس کامل محاسبه نمایش داده می

آستانه  تر از مقدارشود. بعد از آنکه شدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریس کامل که کوچک
 .گرددمیج شوند و برای سایر عناصر، همان مقادیر خودشان درباشند صفر در نظر گرفته می

 گام پنجم: ماتریس علیت و معلولیت -

 :گرددمیدر این ماتریس، چهار شاخص برای هرکدام از متغیرها محاسبه 

گر میزان اثرگذاری آن عامل بر ( برای هر عامل، نشانD: جمع عناصر هر سطر )Dشاخص  -1
 سایر عوامل سیستم است.

آن عامل  تأثیرپذیریر میزان گ( برای هر عامل، نشانR: جمع عناصر هر ستون )Rشاخص  -2
 از سایر عوامل سیستم است.

هر عامل، در سیستم عوامل است؛ به عبارت  تأثرو  تأثیردهنده میزان : نشانD+Rشاخص  -3
 ها است.گر میزان تعامل هر کدام از عوامل با سایر عاملدیگر، این شاخص نشان

                                                           
1 Total Relation Matrix 
2 Inner Dependence Matrix 
3 Threshold 
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برای هر  D-R. به طور کلی، اگر دهدمیهر عامل را نشان  تأثیرگذاری: قدرت D-Rشاخص  -4
شود و اگر مقدار آن منفی باشد، معلول محسوب عامل مثبت باشد، آن عامل، علی محسوب می

 .(2015)جو و همکاران، گردد می

 

 های پژوهشها و یافتهتحلیل دادهتجزیه و  .3

منظور شناسایی و به  SWOT تحلیلدر این مطالعه شناسی تحقیق ذکر شد، که در قسمت روشطوریهمان
 اقتصاد دیجیتالها و تهدیدها( بر بررسی عوامل درونی )نقاط قوت و ضعف( و عوامل تأثیرگذار بیرونی )فرصت

استراتژیک و ارائه استراتژی مسائلابزاری جهت شناسایی  عنوانبهشود. در حقیقت از این روش کار برده میهب
 ،جش محیط داخلی و محیط خارجی فهرستی از نقاط قوت، ضعفدر ابتدا با سن ؛گرددهای مناسب استفاده می

گیرد، سپس جهت بر طرف نمودن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و رد شناسایی قرار میمو اهفرصت و تهدید
های مناسبی ارائه می، استراتژیاقتصاد دیجیتالهای موجود در ارتباط با تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت

 شود.دامه بدان پرداخته میکه در ا گردد

صت. 4-1 ضعف، فر شکیل ماتریس نقاط قوت، نقاط  صاد  (SWOT) یها و تهدیدهات اقت

 دیجیتال
نقطه  3قوت داخلی در برابر  5تعداد  اقتصاد دیجیتال،نشان داده شده است، برای ( 2) که در جدولطورمانه

به این ترتیب در  ؛شناسایی و بررسی شده است د خارجیتهدی 5فرصت خارجی در برابر  7ضعف داخلی و تعداد 
محدودیت و تنگناهای پیش روی  عنوانبهضعف و تهدید  8و  مزیت عنوانبهنقطه قوت و فرصت  12مجموع 

 ند.شناسایی شد اقتصاد دیجیتال

یو خارج یعوامل داخل( 2) شماره جدول  

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 (Strengthsها )قوت

 S1 استفاده از اینترنت: ارتقای 

 S2افزایش و توسعه تجارت الکترونیک : 

 S3توسعه کاالها و خدمات دیجیتالی : 

 S4شفافیت : 

 S5: افزایش سرعت تعامالت و تجارت 

 

 (Opportunitiesها )فرصت

 O1 :عدم محدودیت به مکان و زمان 

 O2 :های تولیدکاهش هزینه 

 O3 :افزایش حجم فروش 

 O4 :دسترسی آسان 

 O5 :شدن تجارتیجهان 

 O6 :ها و زمان معامالتکاهش هزینه 

 O7 :هاحذف واسطه 

 (Weaknesses)ها ضعف

 W1کاهش در استخدام نیروی انسانی : 

 W2کمبود نیروی متخصص : 

 (Threats)تهدیدها 

 T1 :حریم خصوصی و امنیت 

 T2 :نیاز به اینترنت 
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 W3گذاری عظیم: سرمایه  T3 :فقدان تعامل 

 T4 : هاشرکتمسائل امنیتی 

 T5 :های تجارت زیرساخت هایهزینه
 الکترونیک

 های تحقیقمنبع: یافته

 هاها مستخرج از مصاحبه، ضعف، تهدیدها و فرصتقوت اطأیید نقت. 4-2

تک نمونه استفاده  tها، از آزمون ها مستخرج از مصاحبهنقطه قدرت، ضعف، تهدیدها و فرصت 20برای تأیید 
 3تر از داری بزرگیکدام از عوامل، به طور معن تخصیص یافته برای هر زامتیادر این حالت چنانچه است.  شده

شده است ارائه  (3)تک نمونه، در قالب جدول  t گردد. نتایج حاصل از آزمونباشد، اهمیت آن عامل تأیید می
 باشد.که حاکی از معناداری عوامل شناسایی شده می

هااهمیت عوامل مستخرج از مصاحبه بررسی (3) شماره جدول  

 نتیجه معناداری حد آستانه میانگین عامل ردیف

52/4 ارتقای استفاده از اینترنت 1  3 000/0  تأیید 

35/4 افزایش و توسعه تجارت الکترونیک 2  3 000/0  تأیید 

ها و خدمات دیجیتالیالتوسعه کا 3  82/4  3 000/0  تأیید 

23/4 شفافیت 4  3 000/0  تأیید 

ت و تجارتالافزایش سرعت تعام 5  52/4  3 000/0  تأیید 

29/4 کاهش در استخدام نیروی انسانی 6  3 000/0  تأیید 

88/3 کمبود نیروی متخصص 7  3 000/0  تأیید 

گذاری عظیم سرمایه 8  70/3  3 000/0  تأیید 

23/4 عدم محدودیت به مکان و زمان 9  3 000/0  تأیید 

تولید هایهزینهکاهش  10  76/3  3 000/0  تأیید 

00/4 افزایش حجم فروش 11  3 000/0  تأیید 

41/3 دسترسی آسان 12  3 010/0  تأیید 
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 نتیجه معناداری حد آستانه میانگین عامل ردیف

شدن تجارت جهانی 13  94/3  3 000/0  تأیید 

تالو زمان معام هاهزینهکاهش  14  23/4  3 000/0  تأیید 

ها حذف واسطه 15  35/4  3 000/0  تأیید 

70/4 حریم خصوصی و امنیت 16  3 000/0  تأیید 

88/4 نیاز به اینترنت 17  3 000/0  تأیید 

82/3 فقدان تعامل 18  3 000/0  تأیید 

هاشرکتمسائل امنیتی  19  35/4  3 000/0  تأیید 

 تجارت هایزیرساخت هایهزینه 20
 الکترونیک

23/4  3 000/0  تأیید 

های تحقیقمنبع: یافته  

 یجیتالاز اقتصاد د یبرداربهرهارائه راهبردهای . 4-3
ای خارجی، هنقاط قوت داخلی و فرصت یجیتال،بر توسعه اقتصاد د مؤثرپس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی 

های خارجی، نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای نقاط ضعف داخلی و فرصت

 –(، ضعف SO) فرصت – تخارجی با یکدیگر مقایسه شده و نتیجه آن به ترتیب به صورت استراتژی قو

 شود.ارائه می( به شرح زیر WT) تهدید –( و ضعف ST) تهدید –(، قوت WO) فرصت

 فرصت(-های تهاجمی )قوتاستراتژی. 4-3-1
ــعه اقتصاد دیجیتال که در دار تعیین مفاهیم اقدامات اولویت .1 ــرای توسـ ــانونی بـ تنظیم مقررات قـ

ود و تعریف مفاهیم حقوقی شهای قانونی توسعه اقتصـاد دیجیتال میمنجر بــه حذف محـدودیت
 .برای توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است اولیه و اساسی که

 نتیجه در که دیجیتال اقتصاد توسعه برای قانونی مقررات بهبود مدتمیان اقدامات مفاهیم تعریف .2

 تنظیم برای ایتازه کاروساز و شده فصل و حل جامع طور به دیجیتال اقتصاد از ناشی روابط آن

 .شد خواهد ایجاد جدید روابط

 محیط یک ،برای این کار .شودمی تعریف دیجیتال اقتصاد توسعه روابط حقوقی تنظیمات مفاهیم .3

سعه و ظهور قانونی ضوابط کامل طور به نظارتی صادی هایفعالیت و مدرن هایآوریفن تو  اقت

 .کندمی رصد را دیجیتال( اقتصاد) هاآن



 141                                                                                    1398 بهار، یازدهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال چهارم 

 فرصت(:-های بازنگری )ضعفاستراتژی. 4-3-2
جهت تأمین منافع اقتصـــاد  ای عمومیحرفههماهنگ و ازوکارهای ســـاختارها و ســـابع الزم و نم .1

شود شرفتهای تکمیلی برای و آموزش دیجیتال فراهم  س حرکت دراد دیجیتال و صاقت پی ـــیرم  ـ
 ایجاد گردد. هـای اقتصاد دیجیتالظرفیـت ضمینتوسـعه فردی و ت

 تضمین خبره شهروندان کارگیریبه و دیجیتال اقتصاددر زمینه  روز شدهبه و دائمی انسانی نیروی .2

 .شود

 تهدید(-)قوت تنوعهای استراتژی. 4-3-3
ـف و مزایا  .1 ـامانه تخفی ـرمایه فراهم آوردنرای بایجاد یک س ـرایط س ( ویژه خصوصیهبگذاری )ش

ـه ـه زمین ـاختدر هم ـا و زیرس ـبکهه ـای اطالعاتی )ش ، مراکز ماهوارهاطی از جمله بهای ارته
 و ...( دادهپـردازش 

هـای دیجیتـال هـای امنیتـی دیجیتـال در زمینه جدیدترین فنـاوریایجـاد چهـارچوب زیرسـاخت .2

 .ایراندر 

 تهدید(-های تدافعی )ضعفاستراتژی. 4-3-4
 to end end هـایآورفنحداقل یک بستر دیجیتال برای تحقیـق و توسـعه در هـر قسـمت از  .1

 end هـایالمللـی فنـاوریهمچنین حداقل دو شریک از مراکـز برتر بینبا حـداقل پـنج نفـر و 

to end اقتصاد دیجیتال تشکیل شود. 

 تبیین شبکه روابط میان عناصر )تکنیک دیمتل(. 4-4
هدیدها های نقاط ضعف، قوت، تگانه شناسایی شده درحوزهبندی عوامل بیسترتبهنتیجه حاصل از  در این بخش،

 ییهاامه، پرسشنمنظور ینا یبراشود. آورده میبر مبنای روابط علی و معلولی  با تکنیک دیمتل، ها،و فرصت
سنجش  مورد یگرمستقل د یرهایمستقل، با متغ یرهایهر کدام از متغ یانارتباط م یزانکه در آن، م شده یطراح

خواسته  هاآنگشته و از  یعتوز لیجیتاخبره در حوزه اقتصاد د 17 یانها در مپرسشنامه ینقرار گرفته است. ا
 یازاثرگذار( امت یار)بس 5( تا عدد یزناچ تأثیر) 1از عدد  یرها،متغ یگربا د یرهامتغ ازارتباط هرکدام  یزانشد تا به م

 قیها از طرپرسشنامه ینا یتوجود ندارد، عدد صفر را قرار دهند. در نها یرهامتغ یانم یارتباط یچدهند و اگر ه
 ( نشان داده شده است:4که نتیجه در جدول ) اندقرار گرفته یابیو ارز یلمورد تحل یمتلد یکتکن
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 مستقل یرهایمتغ یریو اثرپذ یاثرگذار یزانم( 4دول شماره )ج

 D R D+R D-R نام عامل عامل
RANK(D) 

 رتبه اثرگذاری
RANK (R) 

 رتبه اثرپذیری

F1 
ارتقای استفاده از 

 اینترنت
565722/1  605128/0  17085/2  960594/0  4 11 

F2 
افزایش و توسعه 
 تجارت الکترونیک

196556/2  102894/0  29945/2  093662/2  1 20 

F3 
توسعه کاالها و 
 خدمات دیجیتالی

38404/1  305933/0  689973/1  078107/1  7 16 

F4 649683/1 شفافیت  559171/0  208854/2  090512/1  3 12 

F5 
افزایش سرعت 
 تعامالت و تجارت

459736/1  279336/0  739072/1  1804/1  6 17 

F6 
کاهش در استخدام 

 نیروی انسانی
019331/2  210115/0  229446/2  809215/1  2 19 

F7 
کمبود نیروی 

 متخصص
90325/0  438113/2  341363/3  53486/1-  12 3 

F8 گذاری عظیمسرمایه  62207/0  90295/2  52502/3  28088/2-  19 1 

F9 
عدم محدودیت به 

 مکان و زمان
919579/0  470774/0  390354/1  448805/0  11 14 

F10 
های کاهش هزینه

 تولید
78977/0  831529/1  621299/2  04176/1  17 6 

F11 
افزایش حجم 

 فروش
125122/1  143432/2  268554/3  01831/1-  8 5 

F12 890526/0 دسترسی آسان  756829/2  647354/3  8663/1-  13 2 

F13 تجارتشدن جهانی  504954/1  666349/1  171303/3  16139/0-  5 7 

F14 
ها و کاهش هزینه

 زمان معامالت
017029/1  700371/0  717401/1  316658/0  9 10 

F15 هاحذف واسطه  803804/0  370203/1  174007/2  5664/0  16 8 

F16 
حریم خصوصی و 

 امنیت
747767/0  206595/2  954361/2  45883/1-  18 4 

F17  اینترنتنیاز به  829686/0  249468/0  079155/1  580218/0  15 18 
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 D R D+R D-R نام عامل عامل
RANK(D) 

 رتبه اثرگذاری
RANK (R) 

 رتبه اثرپذیری

F18 845703/0 فقدان تعامل  480686/0  326389/1  365017/0  14 13 

F19 
مسائل امنیتی 

هاشرکت  
95819/0  416453/0  374643/1  541737/0  10 15 

F20 

 هایهزینه
های زیرساخت

 تجارت الکترونیک
305679/0  841866/0  147545/1  53619/0-  20 9 

 های تحقیقمنبع: یافته

 با «یکو توسعه تجارت الکترون یشافزا»یعنی عامل  دوم عامل است، ( مشخص4) جدول در که همان طور
 رددا عوامل سایر بر را اثرگذاری بیشترین بنابراین است، D ستون در میزان بیشترین دارای 196556/2 مقدار

های دوم و سوم قرار دارند. به ترتیب در رتبه «شفافیت»و  «انسانی نیروی استخدام در کاهش»عوامل  و
 ستون در میزان بیشترین دارای 90295/2 مقدار با «یمعظ گذارییهسرما»هشتم یعنی عامل  عامل همچنین،

R ،نیروی کمبود» و «آسان دسترسی»و عوامل  دارد متغیرها سایر به نسبت را اثرپذیری بیشترین بنابراین است 
 دسترسی»دوازدهم یعنی عامل  عامل نهایت، دردوم و سوم قرار دارند.  هایرتبهبه ترتیب در  «متخصص

 بیشترین عامل، این دهدمی نشان که است D+R ستون در میزان بیشترین دارای 647354/3 مقدار با «آسان
ی ها از منظر میزان اثرگذارعاملاثرپذیری، با سایر عوامل دارد. همچنین، رتبه تمامی  و اثرگذاری نظر از را تعامل

 های رتبه اثرگذاری و رتبه اثرپذیری ارائه شده است.و اثرپذیری، در ستون

 گیری و پیشنهادهایجهنت. 5
در رشد آن و  مؤثرو عوامل  یجیتالموجود در اقتصاد د یهاو فرصت یدهاتهد ییِ شناسا یپژوهش در پ ینا

اد اقتص ینهزم راستا در کنار مطالعات متمرکز درباب بود. در این  یندر ا یکاربرد یراهکارها رائها ینهمچن
و با  اهآن یانپرسشنامه م یعو توز یجیتالاز نخبگان حوزه اقتصاد د یمصاحبه با جمع یقاز طر یجیتال،د

نقطه قوت )ارتقای استفاده از اینترنت، افزایش و توسعه  5شامل  یعوامل داخل، SWOT یکتکن کارگیریبه
 3الکترونیک، توسعه کاالها و خدمات دیجیتالی، شفافیت و افزایش سرعت تعامالت و تجارت( و  تجارت

ی گذاری عظیم( و عوامل خارج)کاهش در استخدام نیروی انسانی، کمبود نیروی متخصص و سرمایه ضعفنقطه
دسترسی ، افزایش حجم فروش، های تولیدکاهش هزینه، عدم محدودیت به مکان و زمانفرصت ) 7شامل 
حریم خصوصی و تهدید ) 5( و هاحذف واسطه، ها و زمان معامالتکاهش هزینه، شدن تجارتجهانی، آسان
( های تجارت الکترونیکزیرساخت هایهزینهو  هامسائل امنیتی شرکت، فقدان تعامل، نیاز به اینترنت، امنیت

 ییشناسا یو خارج یسپس، عوامل داخل عوامل اثرگذار و معنی دار بر اقتصاد دیجیتال شناسایی شدند. عنوانبه
 یجنتاه ک گرفتندقرار  یو معلول یاز منظر روابط عل بندییتو اولو یمورد بررس یمتلد یکتکن یقاز طر ،شده
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رتبه  نیو باالتر «یکت الکترونو توسعه تجار یشافزا»مربوط به عامل  ی،رتبه اثرگذار یننشان داد باالتر
 یبرداربهره یحداکثر سازجهت  راهبرد، 8همچنین  .باشدمی «یمعظ گذارییهسرما»مربوط به عامل  یری،اثرپذ

آن ارائه شده است. در پایان با توجه به نقاط قوت، ضعف،  یداتو مقابله با تهد یجیتالاقتصاد د یهااز فرصت
تر، توسط گروهی تر و جامعگردد که پژوهشی بزرگفرصت و تهدیدهای پیش روی اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد می

ای متشکل از خبرگان و مسئوالن مرتبط با این زمینه و تحت حمایت نهادهای مربوطه، با نمونه و جامعه
ها ازلحاظ علمی قابل اتکاتر باشند و هم بتوان به سؤاالتی بیشتر نظیر اندازه تا هم یافته ت پذیردتر صورگسترده

 و وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور، مشکالت پیش روی کسب و کارهای دیجیتال و ... پاسخ داده شود.
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 و مأخذمنابع 
 منابع فارسی

 یو مهد یتقو یترجمه: مهد یجیتال،شناخت اقتصاد د .(1397) ینو کاهن، برا یکجولفسن، ار 
 .یراناطالعات ا یفر، تهران، سازمان فناورکرامت

 اقتصاد،  یجیتالنقش محتوا بر شکاف د .(1396) یلوفرسپهوند، ن یب،مروت، حب یار،جهانگرد، اسفند
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 .15121، شماره اطالعات و ارتباطات( یعمده بخش فناور
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