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    1یجیتالبه اقتصاد د یرانگذار ا یمدل تکامل یطراح
   3و محمدرضا هدایتی  ٢محمدعلی مرادي

  21/12/1396تاریخ پذیرش:    20/06/1396تاریخ دریافت: 

  چکیده
از  یکـی عنـوان   اشـتغال بـه   یجـاد و ا يرشـد اقتصـاد   یشافـزا  ي،ور بهره يارتقا یکرداقتصاد با رو سازي یجیتالامروزه د

و تجارت کشور  یدحاکم بر تول یسنت يجهان درآمده است. با توجه به ساختارها يغالب در اغلب کشورها یکردهايرو

نرخ  یژهو باال به یکارينازل و نرخ ب يرشد اقتصاد ي،ور رشد بهره خبودن نر ییناقتصاد که با پا یبودن توان رقابت یینو پا

الزام و نه  یک یراناز مشکالت کشور در ا یحل بخش يبرا یجیتالیآموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد د دانش یکاريب

 یجیتالید تصادبر منابع به اق یاقتصاد مبتن یکاست که کشور را از  یمدل یپژوهش طراح ینانتخاب است. هدف ا یک

مصاحبه  یقکه از طر یروش اطالعات ین. در اشود یاستفاده م »ینهزم یهنظر«پژوهش، از  ینانتقال دهد. با توجه به هدف ا

و  اي مورداستفاده در آن، تجربـه  هاي روش، داده ین. بر اساس اشود یو مدل م یهنظر یدمنجر به تول شود، یم يگردآور

 یجگذار مرور و بر اساس نتا یاتمدل گذار در مرحله نخست ادب یو طراح ینتدو یه،ته برايبر دانش خبرگان است.  یمبتن

 يبر کدگذار یکه مبتن »ینهزم یهنظر« یپژوهش یکردشد. در مرحله دو از رو ییاز ابعاد مدل شناسا یآمده، بخش دست به

عرصه فعالند،  ینکه در ا یجیتالخبرگان اقتصاد د یدانش ضمن یفی،ک یقمنظور از روش تحق ینا براي. شد است، استفاده

) ینشـی (گز یانتخـاب  يو کدگـذار  يمحور يباز، کدگذار يسه مرحله کدگذار يدارا يشد. روش کدگذار یافتدر

و اعتبار  یفیتک یابیارز يو متوقف شد و برا یینها ي،مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظر ياست. حجم نمونه برا

 ATLAS.tiافزار  استفاده و از نرم یات،در ادب یاعتبارسنج يشده برا یمعرف یارهايمع یفی؛ک حلیلدر روش ت یجنتا یابی

مصاحبه با خبرگان، مدل گذار  هاي یافتهو  یاتادب هاي یافته یقبا تلف یتاستفاده شد. درنها یفیروش ک ها یافته یلتحل يبرا

و  ییشناسـا  یـران، در ا یجیتـال وضع موجود به اقتصـاد د  ازانتقال  یتکامل یندو فرآ یطراح ی،ساختار منطق یکبراساس 

 هـایی  بر مولفـه  یمبتن یراندر ا یجیتالمدل کالن گذار به اقتصاد د یتکامل ینداست که فرآ ینا یدمو ها یافته. شد  یمعرف

 یجیتالی،د ادبه اقتص یابیدست يوضع موجود، فراهم کردن الزامات برا ییشناسا هاي گام يبرا یلیاست که در ابعاد تفص

توسـعه   یجیتالی،اقتصاد د يرو یشپ هاي فرصت ییشناسا یجیتالی،رشد و توسعه اقتصاد د هاي یاستراهبردها و س یینتب

  . شده است یو معرف ییشناسا یجیتال،به اقتصاد د یابیدست یعنیمطلوب،  یتو وضع یجیتالیاقتصاد د یبخش يکاربردها
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 مقدمه -1

وري، افزایش رشد اقتصادي و ایجاد اشتغال  توسعه اقتصاد دیجیتالی با محوریت ارتقاي بهره

بـه پـایین بـودن نـرخ رشـد       توجـه در توسعه اقتصادي کشورها اقتصاد نقش اساسی دارد. بـا  

 ،آموختگـان  دانـش نـرخ بیکـاري    ژهیـ و بـه وري، رشد اقتصادي نازل و نرخ بیکاري باال  بهره

نـه انتخـاب اسـت.     توسعه اقتصاد دیجیتالی براي حل مشکالت کشور در ایران یک الـزام و 

که کشور را از یک اقتصاد مبتنـی  طراحی مدل گذار براي ایران است تا  هدف این پژوهش

اصـلی پـژوهش ایـن اسـت کـه ابعـاد        مساله د. بنابراین،اقتصاد دیجیتالی تبدیل کن بر منابع به

فرآیندي و تکاملی شناسایی شود که با اجرایی شدن آن، کشور به اقتصاد از نظر  مدل گذار

  دیجیتال دست پیدا کند.  

 هنظریـ «از  بـه اقتصـاد دیجیتـال در ایـن پـژوهش      براي تهیه، تدوین و طراحی مدل گذار

کشـف  «) در کتـاب  1967استفاده شده است. این نظریه توسط گلیزر و استراوس (» ايزمینه

است. در این روش اطالعاتی که از طریـق مصـاحبه گـردآوري     شده یمعرف» ايزمینه هنظری

در  استفاده موردهاي شود. بر اساس این روش، دادهشود، منجر به تولید نظریه و مدل میمی

  اي است. آن تجربه

) و کــوربین و 1967)، گلیـزر و اسـتراوس (  2002در پـژوهش حاضـر، رویکـرد پـاتون (    

و در چارچوب اشباع نظـري و کنتـرل    هها استفاده شد) در گردآوري داده1988استراوس (

و تـداوم تکـرار نمونـه جدیـد تـا       ها آن در هر مرحله و بازبینی مجدد آمده دست بههاي داده

بـراي ارزیـابی   جدیـد نداشـته باشـد.     مقولـه هاي جدید، مفاهیم و نمونه جایی ادامه یافت که

) معیارهـاي  2008کـوربن و اسـتراوس (   ،تحلیـل کیفـی   روش دری نتـایج  ابیاعتبارکیفیت و 

 بـراي اعتبارسـنجی، اسـتفاده شـده اسـت.      ها آن دهند که در این پژوهش ازمتنوعی ارائه می

شـود و بـر اسـاس نتـایج     مـدل گـذار مـرور مـی    نخسـت ادبیـات    مرحلهبراي این منظور، در 

مبتنـی   مدو مرحلهشود. از مرور ادبیات، بخشی از ابعاد مدل گذار شناسایی می آمده دست به

است که به کسب دانش ضـمنی خبرگـان اقتصـاد دیجیتـال      1بر استفاده از روش نظریه زمینه

آیـد. بـراي ایـن منظـور، ابتـدا      مـی   به دسـت و طی آن اطالعات و دانش زمینه  شده متمرکز

کسب و براي  ها، آن ي از روش مصاحبه، دانش تجربیریگ بهرهخبرگان شناسایی و سپس با 

 و مفــاهیم درك عمیــقمنظــور  بــه شــود. پــژوهش کیفــیطراحــی مــدل گــذار اســتفاده مــی

                                                                                                              
1- Grounded Theory (GT) 



 221     یجیتالبه اقتصاد د یرانگذار ا یمدل تکامل یطراح

 
 

 

 

 

 ،دارد زیــادي وجــود پیچیـدگی  ،هــا آن در انســانی وجــود عامـل  دلیــل بـه  کــه هــایی پدیـده 

لیـل  مقالـه بـه تح  قسـمت   این .است گونه روایت و هاي غنیداده تفسیر و تحلیل ،يآور جمع

 ،هـاي خبرگـان   هـاي مصـاحبه   پـردازد. یافتـه  بـا خبرگـان مـی    هـا  هاي حاصل از مصاحبه یافته

هـاي صـورت گرفتـه     ها، کدها و همچنین سندهاي مرتبط بـا مصـاحبه   ي از روایتا مجموعه

هــاي کیفــی  هـا بــا اســتفاده از روش مصـاحبه بــا رویکــرد گـردآوري داده    . ایــن یافتــهاسـت 

هـاي موضـوعی قـرار     بنـدي  اسـت. روایـات موجـود از خبرگـان، مبنـاي طبقـه       آمده دست به

ي از روش نظریـه زمینـه در قالـب کدگـذاري     ریـ گ بهرهها با  گیرد. روش تحلیل این داده می

ي محوري کدگذاري باز، کدگذاراست:  مرحلهسه . روش کدگذاري داراي شود یمانجام 

   1.است ATLAS.ti  افزار نرمها  ي انتخابی (گزینشی). ابزار تحلیل یافتهکدگذارو 

کند که مدل گذار را در ابعاد مختلف طراحـی کنـد.   سه این رویکرد را دنبال می مرحله

اسـت کـه فرآینـد گـذار در آن لحـاظ       شـده   یطراحـ این مدل براساس یک ساختار منطقی 

بـراي   اي از مراحل دوره گذار، تبیـین شـده اسـت.   شود. این ساختار در چارچوب مجموعه

ي آن در قالـب  ها لفهومطراحی مدل جامع، ابتدا چارچوب کالن مدل گذار معرفی و سپس 

مصـاحبه،   هاي حاصل ازهاي مرور ادبیات و همچنین یافتهبندي و بر اساس یافتهجدول طبقه

فرآیند تکاملی مدل کالن گـذار بـه اقتصـاد دیجیتـال در ایـران تبیـین شـده اسـت. در ابعـاد          

شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات براي دسـتیابی بـه اقتصـاد     :از عبارتند گانه شش

ــت  ــا و سیاس ــین راهبرده ــالی، تبی ــالی، شناســایی   دیجیت ــاي رشــد و توســعه اقتصــاد دیجیت ه

هاي پـیش روي اقتصـاد دیجیتـالی، توسـعه کاربردهـاي بخشـی اقتصـاد دیجیتـالی و          فرصت

  وضعیت مطلوب در دستیابی به اقتصاد دیجیتال. 

شود. ی پژوهش، بحث و بررسی میشناس روشها مرور و مفاهیم و نظریه ،در ادامه مقاله

ي سـه  کدگـذار اسـاس روش  و براز رویکرد نظریه زمینه براي تحلیل یافتـه میـدانی اسـتفاده    

سـازي اقتصـاد دیجیتـال قـرار     ها مورد تحلیل قرار و خروجی آن، مبناي مدلاي، یافتهمرحله

هاي حاصل از ادبیـات، مـدل گـذار وضـع موجـود بـه       ها با یافتهگیرد و با تلفیق این یافتهمی

  شود.اقتصاد دیجیتال معرفی می

  

                                                                                                              
1-ATLAS.ti   هاي کیفی  دادهتحلیل براي ، اما نه منحصرا در تحقیقات کیفی بیشترکه افزاري است نرمبرنامه

  .شود استفاده می
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  ي اقتصاد دیجیتالساز مفهوم -2

 1و  0سـري اعـداد    عنـوان  بهنامه کمبریج به معنی ضبط یا ذخیره اطالعات دیجیتال در لغت

دهد که در قالب انگاره و تصویر الکترونیکی بوده و شود و اطالعاتی را نشان میاطالق می

دیجیتال اصطالحی که است که قدرت فکـري و  مستلزم استفاده از فناوري اطالعات است. 

تعریـف، دیجیتـال روش جدیـد     برحسـب دهد. شش میتخیلی مردم را در مقیاس جهانی پو

هـاي  دیجیتـال، رویـه   واقـع  در. شـود  یمـ ورزیـده  مبادرت  ها آن چیزهایی است که به انجام

و بـه اسـتفاده از فنـاوري بـراي      کنـد  مـی را تخریـب   هـا  آن کشـد و متداول را به چـالش مـی  

هـاي حقیقـی،   بـه قیمـت  خلـق ارزش  ، نوآوري هدیجیتال دربار تغییرات بنیادي استوار است.

. دیجیتـال در  شود یمي اطالق رضروریغهاي ي و حذف فعالیترضروریغهاي حذف هزینه

آورد و هاي باالیی را براي جامعه در مقایسه با گذشته به ارمغان میها، ارزشاستفاده از داده

     1کاربران و مشتریان در مرکز ثقل تحوالت دیجیتال قرار دارند.

اقتصـاد دانـش و   ، 1970 هدیجیتـال، جـایگزین اقتصـاد اطالعـات در دهـ      امروزه اقتصـاد 

و اقتصـاد شـبکه و اقتصـاد     1990 ه، اقتصـاد نـوین در دهـ   1980 هاقتصاد الکترونیکی در دهـ 

سـازي اقتصـاد دیجیتـال بـراي     مفهـوم  2اسـت.  شـده   مطرح 2000 هاول هزار هاینترنت در ده

اسـت   کننـده  نیـی تعها در این زمینه، و سیاست توسعه کاربردهاي دیجیتالی و تبیین راهبردها

  جدیدي است.  به نسبت ي مفهوم گذار استیساقتصاد دیجیتال در ویژه اینکه به

گیــرد و در  ) مفهــوم اقتصــاد نــوین و دیجیتــالی را یکســان در نظــر مــی 2004تامپســون (

رود انتظـار مـی  اقتصاد نوین فراتـر از اینترنـت اسـت.    که گوید  خصوص تبیین مفهوم آن می

 دیـ کوي تا. بگـذارد  ریثتـا  اي و خـدمات هاي صنایع کارخانهفناوري اطالعات بر کل بخش

گـذارد بـر اقتصـاد    مـی  ریثتا 3گونه که بر اقتصاد سنتیهماناقتصاد نوین و دیجیتالی  کندمی

هـاي اقتصـاد نـوین بـر نیروهـاي غیرملمـوس نظیـر        ویژگـی  خواهد گذاشـت.  ریثتا نوین هم

ي بـا  ساز يمجازدانش و  هیسرماوزنی، سازي و خدمات استوار است و مواردي نظیر بیبرند

 یچیده از ماهیت غیرملمـوس بـودن آن  بیشترین توصیف پ 4دهد.عنوان استعاره را پوشش می

                                                                                                              
1- Gumming, 2015 
2- Ciocoiu, 2011 
3- Old Economy 

 .مراجعه شود Leadbeater (1999), Kelly (1998) and Coyle (1999)براي اطالعات بیشتر به -  4
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مالی داللت  حوزهویژه در ها بهجریان به ابعاد اجتماعی آن مربوط است که به ادراك شبکه

     1تر شده است.ت نیز مهمدارد و از جریان قدر

سـازي اقتصـاد دیجیتـال را بـر یـک تعریـف بنـا نهـاد.         مفهوم توان یمدر یک نگاه کلی 

تعریـف محـدود و تعریـف گسـترده ارائـه کـرد. گماهـا و         تـوان  یمـ براي اقتصـاد دیجیتـال   

: انـد  کـرده ) تعریـف محـدودي از اقتصـاد دیجیتـال بـه ایـن شـرح ارائـه         2006( 2الدین جمال

اي از فرآینـدهاي  اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات بـراي مجموعـه      عنـوان  بـه اقتصاد دیجیتـال  «

تعریـف دیگـر کـه بـه تعریـف      » ي، مدیریت و بازاریابی است.زیر برنامهاصلی خودش نظیر 

انـد، بـه ایـن شـرح     ) ارائـه کـرده  2007( 3اتکینسـون و مکـی  گسترده معروف اسـت و آن را  

کاربردهـا  افـزار،  افزار، سـخت  ربرد فراگیر فناوري اطالعات (نرمکا اقتصاد دیجیتالی«است: 

وکــار، هـا (کسـب  و ارتباطـات) در تمـامی ابعـاد اقتصـادي شـامل کــارکرد درونـی سـازمان       

 عنـوان  بـه هـا و مبـادالت میـان افـراد کـه      المنفعه)، مبادالت میان سـازمان دولت و بخش عام

یـن پـژوهش بـراي تبیـین ابعـاد      ا». کننـد مـی ها ایفاي نقش  کننده و سازمانشهروند، مصرف

اتکینسـون و مکـی   اقتصاد دیجیتال در ابعاد نظري و کاربردي بر تعریف گسترده که توسـط  

  استوار است.    ،شده ارائه

  

  مرور ادبیات -3

در ادبیات موضوع درخصوص تغییرات کیفی و گذار جوامع بـه اقتصـاد دیجیتـال، مباحـث     

  شود. مرور می اختصار  به ها آن منتخبی ازاي وجود دارد که گسترده

 تــا ) بــه ایـن نکتــه تصـریح کردنــد کـه اقتصــاددانان   2002( 5) و بـامول 1994( 4مــنفـري 

  طور نسبی تحلیل تغییرات فناوري و نوآوري را نادیده گرفته بودند. هاي اخیر به دهه

  است.  ادکردهی 7عنوان جوامع پساصنعتی به 20) از تحوالت نوین در نیمه دوم قرن 1973( 6بل

                                                                                                              
  مراجعه شود. Castells (1996)براي اطالعات بیشتر به  -  1

2- Gumaha and Jamaludin 
3- Atkinson and McKay 
4- Freeman 
5- Baumol 
6- Bell 
7- Post-Industrial Society 
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یـاد   2طبقـاتی خـدماتی   هعنـوان ایجـاد جامعـ    ) از ایـن تحـوالت بـه   1967( 1دورفدارین

 عنـوان بخشـی از تحـوالت    در تداوم این تحوالت، از تحوالت اقتصاد دیجیتالی به 3کند. می

   شود.ریخی یاد میتا

اسـت و   گرفتـه  قـرار اقتصـادي  -تحوالت اجتماعی همطالع هپایها، ها و دیدگاهنظریهاین 

هاي دیجیتالی (فناوري اطالعات و ارتباطات یا فناوري اطالعـات   فناوري ههاي بالقوظرفیت

  ).   6ایجاد کرده است(فیکیرکوکا 5را در قالب اقتصاد نوین 4وکارو ارتباطات) انقالب کسب

کنـد و  مـی  دیـ کتا وري) بـه نقـش اقتصـاد دیجیتـالی بـراي بهبـود بهـره       2015( 7اساسهم

همگـی بـراي    ،افزاري و مردمهاي هوشمند، تحلیل نرمماشین شبکه جمله ازاینترنت صنعتی 

  اي را فراهم ساخت.بنیاد و پایه ،وري باالتروکارهاي جدید، اشتغال جدید و بهره کسب

گذار به اقتصاد دیجیتالی گسترده و وسیع است. هاي موضوعی راهبردها و سیاست هدامن

هاي رقابتی در اقتصاد دیجیتـالی اختصـاص دارد. در ایـن    هاي مهم به سیاستیکی از حوزه

بـر طراحـی سیاسـت     هـا  آن ریثه تـا بازارهاي اقتصاد دیجیتالی و نحو فرآیند شناخت ویژگی

وزه ابعـاد اقتصـادي و   طـور خـاص، در ایـن حـ    رقابتی از مباحث اساسی این بخش است. بـه 

هـاي رقـابتی و ابزارهـاي مـرتبط بـا آن بـا       شود. سیاسـت حقوقی موضوع بحث و بررسی می

بخشـی   8هاي دولتی و مقـررات تنظیمـی  محوریت قانون ضدتراست، مقررات ادغام، کمک

ها به سیاست تجاري، سیاست صنعتی، سیاست مالیاتی، حقوق اختصاص دارد. سایر سیاست

  کننده اختصاص دارد.و حمایت از مصرفمالکیت معنوي 

 9میـر و لـوه  هـاي دولـت بـراي دسـتیابی بـه اقتصـاد دیجیتـالی، دي       در خصوص سیاسـت 

 همداخلـ  هـا  آن و نه نظري به تبیین ابعـاد آن پرداختـه اسـت.    انهیگرا عمل) با رویکرد 2004(

کنند فنـاوري  دولت را براي دستیابی به اقتصاد دیجیتالی را حائز اهمیت دانسته و تصریح می

                                                                                                              
1- Dahrendorf  
2- The Service Class Society 

شکار،  همرحل ؛کنددر تبیین مراحل گذار جامعه، آن را به چهار مرحله تقسیم می 18) در قرن 1776آدام اسمیت ( - 3

 ) Hunting, Pasturage, Farming and Commerceچوپانی، کشاورزي و تجاري (

4- Business Revolution 
5- New Economy 
6- Fikirkoca (2007) 
7- Maçães 
8- Regulatory 
9- De Meyer and Loh 
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اي دارد. وکار و توسعه دولت نقش برجستهکسب هاطالعات و ارتباطات براي رشد و توسع

اقتصـاد دیجیتـالی    هوجود اثرات خارجی فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در توسـع     جمله از

داراي ابعـاد   اقتصاد دیجیتـالی  يها استیسنقش فعالی به دوش بگیرد. شود دولت باعث می

ي، استانداردسـاز  يهـا اسـت یسی، مـ یتنظ مقـررات  هاياستیس ها، آن وسیع است. به اعتقاد

ي، بریسـا  يهـا جـرم  بـا  مبـارزه  يهـا اسـت یسي، اشبکه ضیتبع عدم و یطرف یب يهااستیس

ي هـا اسـت یسها بـراي دسـتیابی جهـان الکترونیکـی،     زیرساخت توسعهي ایجاد و هااستیس

ي فـراهم کـردن   هـا اسـت یسدولت الکترونیکی،  ازجملهگذاري براي بهبود خدمات سرمایه

اطالعـاتی فراگیـر بـراي     جامعـه ي خلـق  هـا  استیسوکار الکترونیکی مساعد و محیط کسب

  توسعه اقتصاد دیجیتالی حائز اهمیت هستند.  

المللـی را بـراي تـدوین    نقش نهادهاي بین )2007( 1نولفتنظیمی، در خصوص مقررات 

   داند.را حائز اهمیت می اقتصاد دیجیتالی هاي مختلفدر حوزه قانون

کنـد ایـن مقـررات    ) در خصوص مقررات تنظیمی تصریح می2016( 2و همکاران بارسنا

سـترس  هاي دیجیتـالی در د ها براي اعمال سیاستیکی از سه سطوح نهادي است که دولت

هـاي بخشـی، باعـث    ها همراه با تهیه و تنظیم راهبردهاي ملـی و سیاسـت  دارند. این سیاست

هاي مختلف نظیـر آمـوزش،   اي و کاربرد و پذیرش فناوري در حوزهشود اهداف توسعهمی

  بینی شود.  سالمت و دولت؛ پیش

  

  اقتصاد دیجیتال در ایران -4

هــا، یی همــراه بــوده و اجــراي ایــن برنامــهفرازوفرودهــاهــاي اخیــر ایــران بــا تجـارب برنامــه 

ی براي کشور به ارمغان آورده و باعث گسـترش و توسـعه فنـاوري    توجه  قابلهاي دورادست

رتبه ایـران در   افتهی توسعهدر مقایسه با کشورهاي  وجود نیباااطالعات در کشور شده است. 

 واي براي توسعه فنـاوري  ي گستردههادر ایران تالشي الکترونیکی فاصله دارد. ها شاخص

بـراي توسـعه تجــارت    ژهیــو بـه خـاص فنـاوري اطالعــات و ارتباطـات     طــور بـه و  اطالعـات 

  الکترونیکی و دولت الکترونیکی صورت گرفته است. 

                                                                                                              
1- Welfens 
2- Bárcena and   et al.  
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طرح تکفا مخفف عبارت برنامه توسعه کاربردي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات ایـران     

بـه تصـویب مجلـس شـوراي      81قـانون بودجـه سـال     13تبصـره   است. این طرح بر اسـاس  

اسالمی رسید. هدف ایـن طـرح ایجـاد زیرسـاخت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات کشـور،         

توسعه اشتغال، توسعه مشارکت بخش خصوصی در بازار فناوري اطالعات و افـزایش تـوان   

  اقتصادي و مالی کشور بود. 

قــانون تجــارت الکترونیکــی مصــوب  79 قــانون تجــارت الکترونیکــی در اجــراي مــاده

قانون چهارم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و    34مجلس شوراي اسالمی و ماده  24/10/1382

فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی تصویب و به اجرا گذاشته شد. پژوهشی در قالب 

مرکـز   در 1381مطالعه، طراحی، معماري و تدوین سـند مـالی دولـت الکترونیکـی از سـال      

فعالیت الکترونیکی انجـام   180فناوري اطالعات نهاد ریاست جمهوري شروع شد و حدود 

تهیه و طی آن سند راهبرد ملی دولت  1383سند دولت الکترونیکی در سال  تیدرنهاشد و 

  1.به تصویب هیات وزیران رسید 26/04/1384ریخ تا الکترونیکی ارائه و در

ارزیابی و تحلیـل عملکـرد اقتصـاد دیجیتـالی معرفـی و      ها و نماگرهاي در ادامه شاخص

مجموعه کلیدي نماگرهاي فناوري اطالعات شود. مشخص می ها آن سپس جایگاه ایران در

نماگر است. براي بررسـی و تحلیـل آن از نماگرهـاي مختلـف      100 بر بالغو ارتباطات ایران 

  . است شده  دهاستفای الملل نیبداخلی و آمار و اطالعات نهادهاي معتبر 

ی المللـ  نیباز سوي نهادهاي آماري کشور و مراکز  منتشرشدهاغلب در آمار و اطالعات 

، هـا  آن بـراي آمـار مشـترکین تلفـن ثابـت، تلفـن همـراه، کـاربران اینترنـت و نظـایر           ژهیـ و به

هاي آمـاري کـه مقایسـه تطبیقـی     اختالفاتی وجود دارد. بنابراین، در این مطالعه، از گزارش

آمارهـاي مربـوط بـه     که ییازآنجاشود. سازد، استفاده میان با دیگر کشورها را میسر میایر

المللی با یـک   اي و بین ی در سطح منطقهاول  قیطر بهمتغیرهاي مهم اقتصادي در سطح ملی و 

اي از عملکـرد متغیرهـاي مهـم     وقفه حداقل دو سال در دسترس است، انجام مقایسـه منطقـه  

  است. ریپذ امکان، دوسالهفه اقتصادي با یک وق

ي اخیـر، دسترسـی و اسـتفاده از    ها سالبر اساس آمارهاي اتحادیه جهانی مخابرات  طی 

 ،مرتبط با تلفن همراه و اینترنت رشد پایداري داشته اسـت  خدمات ژهیو بهفناوري اطالعات 

. ایـران نیـز هماننـد    اند داشتهاما اشتراك تلفن ثابت و خدمات مرتبط با تلفن ثابت رشد کند 

                                                                                                              
  )1392زاده ( قربانی -  1
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اسـت. در ایـن    افتـه ی توسـعه  هـا  نـه یزمارتباطات و فناوري اطالعات در همه  بخش جهانبقیه 

ضـریب نفـوذ    تـا  و باعث شده افتهی توسعههاي ارتباطی و فناوري اطالعات  مدت زیرساخت

. الملـل افـزایش یابـد    تلفن همراه، ضریب نفوذ کاربران اینترنت و پهنـاي بانـد داخلـی و بـین    

و این باعـث افـزایش ظرفیـت شـبکه      افتهی شیافزاالملل داخلی و بین IPهمچنین پهناي باند 

فنـاوري اطالعـات و   هـاي کلیـدي   انتقال شـده اسـت. جایگـاه کشـور همچنـان در شـاخص      

، 91) رتبـه  IDI. در شاخص توسعه ارتباطات و فنـاوري اطالعـات (  ستینمناسب  ارتباطات

، در 74) رتبـه  GCI، در شـاخص رقابتمنـدي (  96تبـه  ) رNRIدر شاخص آمادگی شـبکه ( 

رتبه  )EGDIو در شاخص دولت الکترونیکی ( 94) رتبه KEL( انیبن دانششاخص اقتصاد 

فنـاوري  ي کلیـدي  هـا  شـاخص گفـت ایـران بـه لحـاظ      تـوان  یمجهان را دارد. بنابراین  105

  در بین کشورهاي جهان در سطح متوسط و کمتر از آن قرار دارد.  اطالعات و ارتباطات

ي زیـادي  هـا  تـالش  با وجوداقتصاد دیجیتالی ایران  هبررسی وضع موجود و روند گذشت

 ی جایگــاه چنــدان رضــایت بخشــی نــدارد.المللــ نیبــي هــا شــاخصکــه صــورت گرفتــه در 

: اقتصـاد مبتنـی بـر عوامـل     از عبارتنـد هاي وضع موجود با محوریت اقتصاد دیجیتال  ویژگی

تولید، کاربرد محدود فناوري اطالعات، وابستگی شدید به واردات محصـوالت دیجیتـالی،   

هــاي ســنتی، نهادینــه شــدن ســاختارهاي ایســتا و ســنتی، حاکمیــت شــبکه هگســترداســتقرار 

هاي کافی بـراي نـوآوري و پـذیرش    رویکردهاي یادگیري گسسته و موردي، فقدان انگیزه

پایین  به نسبتهاي نوین، فقدان توازن بین عرضه و تقاضاي خدمات دیجیتالی، سهم فناوري

هـاي  پـایین کشـور در شـاخص    به نسـبت  رتبهکل کشور،  افزوده ارزشاقتصاد دیجیتالی در 

  ی براي عموم مردم.الملل نیباقتصاد دیجیتالی و فقدان سیستم پرداخت الکترونیکی فراگیر 

 
  طراحی مدل گذار شناسی مبانی و روش -5

است. این نظریه توسـط گلیـزر و    شده استفاده» زمینه هنظری«به هدف این پژوهش از  توجهبا 

اســت. در ایــن روش  شــده  یمعرفــ» ايزمینــه هکشــف نظریــ«) در کتــاب 1967اســتراوس (

شـود. بـر   شود، منجر به تولید نظریه و مدل می اطالعاتی که از طریق مصاحبه گردآوري می

اي باشـد. بـه همـین منظـور در     بایـد تجربـه   در آن اسـتفاده  موردهاي ن روش، دادهاساس ای

 شـده   اسـتفاده اي خبرگـان  آوري دانـش تجربـه  پژوهش حاضر از روش مصاحبه براي جمع
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محـور اسـت و    زمینـه  هتوسعه یک نظریـ  ،اي مورد استفاده در این پژوهشزمینه هاست. نظری

  شود.  میآوري جمعها در همین راستا اطالعات و داده

ي براي تهیـه، تـدوین و طراحـی مـدل گـذار بـه       فرد منحصربهی شناس روشدر این مقاله 

شناسی معرفی و سـپس  است. ابتدا این روش شده  استفادهاقتصاد دیجیتال در ایران معرفی و 

شناسـی  براي طراحی مدل برداشـته خواهـد شـد. روش    ازیموردنهاي در چارچوب آن، گام

 شده است.   یمترس )1نمودار (در  ادهمورداستف

  

 به اقتصاد دیجیتال در ایران شناسی طراحی مدل گذار): روش1نمودار (

 
  Janowski (2015)بر اساس توسعه مدل  ي پژوهش حاضرها افتهمنبع: ی

  

نخسـت   مرحلـه در  شـود: معرفـی مـی   شـرح  ایـن  بـه شناسی هر یک از مراحل این روش

از مـرور ادبیـات، بخشـی از     آمـده  دست بهشود و بر اساس نتایج ادبیات مدل گذار مرور می

دو به کسب دانش ضمنی خبرگان اقتصاد دیجیتال  مرحلهشود. ابعاد مدل گذار شناسایی می

اسـت. بـراي ایـن منظـور، ابتـدا       آمده دست بهو طی آن اطالعات و دانش زمینه  متمرکزشده

اي کسب و بر ها آن ي از روش مصاحبه، دانش تجربیریگ بهرهخبرگان شناسایی و سپس با 

کند که مـدل گـذار را   سه این هدف را دنبال می مرحلهشود. طراحی مدل گذار استفاده می

 
 گام نخست:

 مرور ادبیات

 گام دو:

 مصاحبه با خبرگان

 گام سه:

 طراحی مدل گذار

 :1فاز 

 راهبرد

 :1فاز 

 الزامات

 :3فاز 

 هاسیاست

 :4فاز 

 هافرصت

 :5فاز 

 کاربردها

 گام چهار:

 عملیاتی براي اجراي مدل گذار
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اسـت کـه    شده  یطراحاساس یک ساختار منطقی عاد مختلف طراحی کند. این مدل بردر اب

اي از مراحـل دوره  فرآیند گـذار در آن لحـاظ شـود. ایـن سـاختار در چـارچوب مجموعـه       

تکامـل اقتصـاد دیجیتـالی را توصـیف و      تا چهار بر آن است مرحلهگذار، تبیین شده است. 

  . این مهم از طریق مدل تکاملی اقتصاد دیجیتالی صورت گرفته است. کندتفسیر 

ي مراحـل مختلفـی کـه مطـابق چـارچوب تحلیلـی مـدل        امـدها یپدر خصوص دالیـل و  

 . بــراي هــر یــک از مراحــل، شــودتکــاملی اقتصــاد دیجیتــالی اســت، بحــث و بررســی مــی 

هاي مختلفی نظیر اجتماعی، اقتصادي، سیاسـی و سـایر مسـائل مـرتبط بـا اقتصـاد       چارچوب

فناوري  وحوش حولهایی که است و اینکه دولت چگونه با نوآوري شده ییشناسادیجیتالی 

دهد نیز بخشی از مباحث این قسمت را کند به این مسائل واکنش نشان میموجود ایجاد می

شـود کـه   شکال جدیدي از فناوري مـی ها منجر به ااین نوع نوآوريکه دهد و اینتشکیل می

  شود.  کند نیز بحث و بررسی میمی توانمندحکمرانی را 

شـود. ایـن نظریـه ابتـدا     اي استفاده مـی زمینه هبه هدف این پژوهش، تحلیل نظری توجهبا 

رویکـرد   شـود. ) ارائه شد که در این پـژوهش اسـتفاده مـی   1967توسط گلیزر و استراوس (

) با تدوین کتابی به نام کشف نظریه داده بنیاد 1990نظریه زمینه توسط استراوس و کوربین (

هـاي حاصـل از مصـاحبه در ایـن پـژوهش از روش      داده لیـ وتحل هیـ تجزتوسعه یافت. بـراي  

کدگذاري استفاده خواهد شد. ایشان این روش را به سه بخش کدگـذاري بـاز، محـوري و    

  .  کردندتقسیم  گزینشی (انتخابی)

از مصاحبه را سطر به سـطر، جملـه بـه     شده  استخراجکدگذاري باز درصدد است متون 

ي و بـراي هـر یـک، کـد مجزایـی      کدگـذار اي جداگانه صورت بهبه پاراگراف،  بندجمله، 

ي کدگـذار اختصاص دهد. مطالب مندرج در هر کد داراي مفهوم و معانی مستقلی هسـتند.  

 بایک شبکه  صورت بهها دهد. در این مرحله، مقولهدوم تحلیل را تشکیل می مرحلهمحوري 

، تینها درشود و هاي مشترك در این مرحله شناسایی میشود و کدها و مقولهمرتبط می هم

ي گزینشـی در گـام سـوم تحلیـل     کدگـذار کنـد.  نمـود پیـدا مـی    جیتـدر  بهي نظریه ها لفهوم

سـازي  ، نظریـه واقـع  دررسـد.  تاحدودي به استحکام مـی  اختصاص دارد. در این گام، نظریه

هـاي  رسـد و مقولـه  و عوامـل بـه اتمـام مـی     هـا  لفهوم واصالح حکاي در این مرحله با زمینه

ابعاد  تیدرنهاشود و اي انتخاب میهسته مقولهرسد و طی آن در نظریه به اشباع می ازیموردن

  شود.   پارادایمی، تبیین، تنظیم و عرضه میشود و در قالب یک مدل پدیده به هم مرتبط می
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) مطـرح و سـپس توسـط کـوربین و     1967گیري نظري ابتدا توسط گلیزر و اسـتراوس ( نمونه

گیري مبتنی بر فرآیند تکـرار اسـت. بـه ایـن     ) توسعه داده شد. رویکرد این نمونه1988استراوس (

ی و بررسـ  مـورد اصـل از آن را  هـاي ح دارد و داده نمونـه اولیـه را برمـی   » یـک «شکل که محقق 

هـاي در حـال   هـا و نظریـه  هاي بیشـتري را بـراي پـاالیش مقولـه    دهد. سپس نمونهتحلیل قرار  می

ها برسـد، ادامـه دارد.   داده» اشباع« مرحلهدارد. این روش تا زمانی که محقق  به  ظهور مجدد برمی

  به دست نیاورد.     ار نمونهجدیدي از تکر دهیاجدید هیچ   مصاحبهاي است که اشباع مرحله

) و کــوربین و 1967)، گلیـزر و اسـتراوس (  2002در پـژوهش حاضـر، رویکـرد پـاتون (    

ها استفاده شد و در چـارچوب اشـباع نظـري و کنتـرل     ) در گردآوري داده1988استراوس (

 تـا  و تـداوم تکـرار نمونـه جدیـد     ها آن در هر مرحله و بازبینی مجدد آمده دست بههاي داده

بـراي ارزیـابی   جدیـد نداشـته باشـد.     مقولـه هاي جدید، مفاهیم و جایی ادامه یافت که نمونه

) معیارهـاي  2008کـوربن و اسـتراوس (   ،تحلیـل کیفـی   درروشی نتـایج  ابیاعتبار کیفیت و 

مفهـوم کـه   اسـت بـه ایـن     یشـناخت  روشسـازگاري  آن،  جمله از دهند کهمتنوعی ارائه می

اسـتفاده   مـوردنظر شناسـی  هاي مرتبط بـا روش از تمامی رویه دکنپژوهشگر اطمینان حاصل 

  قرار داده است.  توجه موردرا  ها آن کرده و

ی معرفـ ی نتـایج  ابیـ اعتبارروشن بودن هدف مطالعه نیز معیار دیگري براي ارزیابی کیفیـت و  

یکـی دیگـر از معیارهـا اسـت. همچنـین تناسـب داشـتن         کننـدگان  مشارکتاست. شناسایی  شده 

، معیار دیگري از ارزیـابی کیفیـت و   کنندگان مشارکت باتجربهاز مصاحبه  آمده دست بهي ها افتهی

تواند خصیصـه   یمیري گ اندازهمفهوم روایی به این معنی است که آیا ابزار  ی نتایج است.ابیاعتبار

در  ).1387یري کند یـا خیـر؟ (خـاکی،    گ اندازهشده است،  یطراحاي که ابزار براي آن و ویژگی

 يهـا  افتهیال است که چقدر وپاسخ به این سفرد ارائه شده، روایی تعریفی دیگر که توسط دانایی

ارزیـابی   و بررسی براي مفهومی پایایی . هرچندپژوهشگر با دنیاي واقعی تطابق و هماهنگی دارد

  1باشد. داشته کاربرد تواند یمتحقیقی  نوع هر در مفهوم این اما است، کمی تحقیقات

                                                                                                              
این  صورت، این گرفته شود، در نظر اطالعات در استنباط روش عنوان به بررسی شود و عنوان ایده به پایایی اگر - 1

بـراي   مفهـومی  پایـایی  کـه  زمـانی  بود. بنـابراین،  مهم خواهد بسیار کیفی مطالعه هر در کیفیت براي بررسی مفهوم

 مطالعات کیفی، در کیفیت مفهوم صورت، آن در رود کار می به تبیین اهداف با کمی مطالعات در کیفیت ارزیابی

 پایایی طرح از محققان، شماري که است دالیلی از یکی موارد، گونه در این حاصل تفاوت فهم است. ایجاد هدفش

  .)1391زاده،  (عباس اند نامناسب دانسته کیفی، مطالعات براي را
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  هاي پژوهش میدانیتحلیل یافته -6

ــژوهش         ــوع پ ــوص موض ــه در خص ــتند ک ــانی هس ــامل خبرگ ــق ش ــن تحقی ــاري ای ــه آم جامع

ها در سـطح   هستند و حداقل پنج سال در این حوزه اشتغال داشتند و تحصیالت آن تجربه صاحب

دانش آموخته دکتـري   عنوان بهکارشناسی ارشد و دکتري است. وجود تعدادي از اعضاي نمونه 

در حوزه موضوعی در کشورهاي پیشـرفته و همچنـین انجـام سـفرهاي علمـی تعـداد دیگـري از        

ــره   ــراي به ــه ب ــاي نمون ــین  اعض ــارب ب ــش و تج ــري از دان ــی  گی ــر ویژگ ــی، از دیگ ــاي الملل ه

نمونه از طریق مصاحبه عمیق بـراي گـردآوري    10است. به در این چارچوب،  شوندگان مصاحبه

هـاي حاصـل از    گیري شده اسـت. بـراي انجـام فرآینـد کدگـذاري ابتـدا بایـد مـتن         نمونه ها،داده

 شـده  گفتـه هـاي   شامل جملـه  درواقعي کرد. روایات بند دستهها را در روایات گوناگون  مصاحبه

باشـند کـه اسـاس کـار      ي صـورت گرفتـه توسـط خبرگـان مـی     هـا  قول نقلدر فرآیند مصاحبه و 

تـوان بنـا بـه مفهـومی کـه در آن قـرار دارد کـدهاي         ه هر روایت مـی گیرند. ب کدگذاري قرار می

ــاگونی اختصــاص داد کــه ایــن امــري دور از واقعیــت   ــه تعــداد  ســتینگون ــژوهش ب . در ایــن پ

 افـزار  نـرم حاصـل از   کـه خروجـی  شناسایی و مفهوم گـذاري گردیـده    فرد منحصربهروایت 160

  .شود یم، بررسی و تحلیل يکدگذارها بر اساس سه مرحله است. در ادامه یافته

  

  کدگذاري باز: شناسایی کدهاي اولیه -1-6

ها و ابعاد  و ویژگی شده ییکدگذاري باز، فرآیند تحلیلی است که از طریق آن، مفاهیم شناسا

تواند سطر به سطر، عبـارت  . کدگذاري باز از نظر تحلیل میشود ها کشف می ها در داده آن

پاراگراف و حتی صفحه به صفحه صورت پـذیرد. بـا توجـه بـه     به عبارت و یا پاراگراف به 

توان به آن واحد، مفهوم یا کدي اختصاص داد. این کد یا مفهوم باید بتواند واحد تحلیل می

در ایـن مرحلـه،   . )1392، محمـدپور ( فضـاي مفهـومی و معنـایی آن را اشـباع کنـد      حداکثر

بندي اطالعات  بخش لهیوس العه را بههاي اولیه اطالعات درخصوص پدیده در حال مط مقوله

هـا،   ، نظیـر مصـاحبه  شـده  يآور هـاي جمـع   ها را بر همـه داده  دهد. پژوهشگر مقوله شکل می

  .)1386و امامی،  فرد ییدانا( گذارد هاي خود بنیان می مشاهدات و وقایع یا یادداشت

نـام، عنـوان یـا    ها تحت یک هایی از دادهبندي تکهي و مقولهبند مفهومي باز به کدگذار

کنـد، اشـاره   مـی هـا را تلخـیص و تشـریح    هر قطعـه از داده  زمان هم طور بههایی که برچسب

 شـده  جدا، شده  انتخابتحلیلی  ها جهت آغاز مرحلهدهند چطور دادهها نشان میدارد. کد
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است. این مرحله (کدگذاري بـاز) داراي دو مرحلـه کدگـذاري اولیـه یـا       شده  يبند دستهو 

. نحـوه کـار ایـن دو    )1392، محمـدپور ( طح اول و کدگذاري متمرکز یا سطح دوم استس

مرحله در کدگذاري باز به این صورت است که بعد از کدگذاري اولیه یا سـطح اول بـراي   

حـد ممکـن کـدهاي متـداخل و      تـا  در مرحله کدگذاري متمرکز بایدها تقلیل و غربال داده

و در قالب یـک مقولـه    قراردادهاي مشابه را در دسته ها نآ و کردمشابه موجود را شناسایی 

 واقـع  در .اسـت واحد ارائه کرد. باید توجه کرد این مرحله با کدگذاري محـوري متفـاوت   

هـا بـراي مرحلـه    سازي انجـام کـار بـا تقلیـل و غربـال داده     بسیاري در روان ریثتا این مرحله،

اولیه بـه روایـات و مفـاهیم     فرد صربهمنحکد  124کدگذاري محوري دارد. در این پژوهش 

 186کلی در کل فرآینـد کدگـذاري اولیـه     صورت بهاست که  شده  دادهموجود اختصاص 

  )).  1(جدول (کد اولیه با تکرار وجود دارد 

  

 ): چند نمونه از کدهاي اولیه مصاحبه1جدول (

 ازینیروي موردن نیاتخاذ راهبرد مناسب براي تام

 براي مازاد نیرواتخاذ راهبرد مناسب 

 اقتصاد دیجیتال ٔنهیتحقیقاتی درزم يها اجرایی نشدن پروژه

 احساس نیاز در افراد براي کاربرد

 موفق يها احصا نقاط مشترك با نمونه

 ارزیابی از وضعیت نهادهاي اجرایی و تعیین  مسئولیت

 يساز تالیجیارزیابی قوانین با توجه به وضع د

 يساز تالیجیجهانی در د يها شاخص ارزیابی وضعیت کشور با

 يگذار استیاستفاده از خبرگان در س

 استفاده از دانش منتج شده از توسعه زیرساخت

 استفاده از مطالعات تطبیقی

 اصالح فرایندها متناسب با ابزارهاي موجود

 افزایش ضریب نفوذ کاربرد فناوري اطالعات با آموزش

 نفوذ اینترنت افزایش مهارت براي افزایش ضریب

 اهمیت به بحث مالکیت فکري

 ایجاد اخالق متناسب با گذار

 و .... اقتصاد دیجیتال يها تیایجاد آگاهی در جامعه نسبت به مز
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  کدگذاري محوري -2-6

ها در سـطح   ها و پیوند دادن مقوله مقولهریها به ز مقوله یده کدگذاري محوري، فرآیند ربط

نامیده شده است که کدگذاري  این کدگذاري به این دلیل محوريها و ابعاد است.  ویژگی

هـا و ابعـاد حاصـل از     ها ویژگـی  در این مرحله، مقوله. یابد حول محور یک مقوله تحقق می

اي در مورد روابط  دانش فزاینده تا گیردو سرجاي خود قرار می شده نیکدگذاري باز، تدو

ري از چند اقدام اصلی بحث کـرده کـه در   . استراوس در مرحله کدگذاري محوشودایجاد 

  .)1386(دانایی فرد و الوانی،  شده است نشان داده )2(جدول 

ي اولیه و کدگذاري مفاهیم اولیه، کدهاي موجود را بـه  بند دستهدر این پژوهش پس از 

هـا بـر    به سطح باالتري از انتزاع بـرده خواهنـد شـد. ایـن مقولـه      درواقعهاي محوري و  مقوله

مقولـه محـوري بـه     9ها به تعداد  اند. این مقوله شدهایجاد چارچوب موضوعی تحقیق اساس 

یعنی کدگـذاري   ،ها براي سطح بعدي، کدگذاري مقوله ازآن  پس. شوند میشرح زیر ارائه 

. در ادامـه بـه دلیـل محـدودیت حجـم مقالـه، تنهـا چنـد مـورد از          شـوند  مـی گزینشی آمـاده  

  شود.محوري، ارائه میهاي  ي حاصل از مقولهها افتهی
  

  کارآمدسازي نهادها -الف

گـر و   ایجاد نهاد متولی اقتصاد دیجیتال، وجود نهـاد مطالبـه    این مقوله داراي چهار زیر مقوله

نفعـان از نهادهـاي    گـري ذي  در اقتصـاد دیجیتـال و مطالبـه    گـذار  قـانون ارزیاب، نیاز به نهاد 

  )).  2(نمودار ( استاجرایی براي گذار 
  

  نهادها يکارآمدساز هاي مقوله): 2ار (نمود

  
  

  ومقررات قوانین -ب

اصلی شامل گسترش   . دو زیر مقولهاستمحتوایی  مفهوماین مقوله داراي هفت زیرمقوله و 

 کـه در  اسـت هـا   حیطه عمل سازمان تنظیم و مقررات و همگامی قوانین با پیشـرفت فنـاوري  

  گزارش شده است.  )3نمودار (
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  ومقررات قوانینهاي مقوله): 3نمودار (

  
  هاي مرتبط با گذار آموزش -ج

آموزش در راستاي افـزایش کـاربردي از فنـاوري      این مقوله محوري داراي شش زیر مقوله

اطالعات و اینترنت که خود داراي دو زیر مقوله دیگـر بـه نـام افـزایش مهـارت و افـزایش       

  )). 4(نمودار ( است ضریب نفوذ کاربرد فناوري اطالعات با محوریت آموزش

  

  ي مرتبط با گذارها آموزشهاي مقوله ):4نمودار (

  
  کدگذاري گزینشی -3-6

منــد از انتخـاب نظـام   اسـت  عبــارت، کدگــذاري انتخـابی یـا گزینشـی    اسـتراوس بـه اعتقـاد   

 کـردن  پـر ، اعتبار بخشیدن به روابـط و  ها لفهومبا سایر  ها آن ي اصلی و ارتباط دادنها لفهوم
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(مهرابـی، خنیفـر، امیـري،    جاهاي خالی با مقوالتی که نیاز به اصالح و گسترش بیشتر دارند 

توان در ایـن مرحلـه نظریـه یـا هـدف تحقیـق را        . همچنین می)1390زارعی متین و جندقی، 

هاي اولیه با تعـداد   مقوله وجرح ضربزیرا در این مرحله بعد از  ،دانست افتهی قوامي ا گونه به

که نیاز به کدگذاري جدیدي ندارنـد. در ایـن مرحلـه     شویم میوله انتزاعی مواجه اندکی مق

اي به تعیین و تبیین نتایج تحقیق  و حول مدل پارادایمی یا زمینه شده  انتخابمقوله هسته  باید

  ).1392، محمدپورشود (دست پرداخته می

کدگـذاري بـاز را    لـه ، یـک مقولـه مرح  توانـد  مـی  داده بنیاد يپرداز در این مرحله نظریه

عنـوان پدیـده    انتخاب کرده و آن را در مرکز فرآینـدي کـه در حـال بررسـی آن اسـت (بـه      

  شود.  میداده ها را به آن ربط  دهد و سپس، دیگر مقوله مرکزي) قرار می

، براي آن سه هدف عمده قائل داده بنیاد ) ضمن معرفی  روش1967گلیزر و استراوس (

هــاي  متقابــل داده ریثهــا باشــد کــه از تــا مبنــایی بــراي تئــوريشــدند. هــدف نخســت ارائــه 

تواند شکاف بین نظریه و پـژوهش   این تئوري می ها آن زعم به، پدید آمدند. شده يآور جمع

ی بـه  نـوع  بـه کنـد و در پایـان    ها را بیان می کیفی را پر کند. دوم اینکه منطق موجود در داده

ــژوهش کیفــی مشــروعیت مــی    ــه در آن   پ   د بــو افتــهی کــاهشدهــه اعتبــارش  بخشــد ک

)Creswell, 2007(  .  

یعنی طراحی مـدل گـذار    ،پژوهش  تعاریف در مرحله گزینشی، مقوله هسته نیا باوجود

هاي محـوري در دسـترس کـه بـر پایـه       گیرد و با استفاده از مقوله به اقتصاد دیجیتال قرار می

کــدهاي موجــود  و در کنـار آن  اســتادبیـات و چــارچوب موضــوعی پـژوهش در دســت   

یابنـد. در ایـن فرآینـد پـس از      ها براي ارائه چارچوب اصالح، گسترش و یا بهبود مـی  مقوله

هاي محوري و کدهاي موجود در راستاي ارائه چارچوب موضوعی  گسترش و بهبود مقوله

موضـوعات مربـوط بـه      هـا دربردارنـده   رسیم که این مقوله گزینشی می  پژوهش به سه مقوله

 لیتفصـ   بـه که در بخـش پیشـین    هستندهایی  بخشها خود داراي زیر د. این مقولههستنگذار 

، وکـار  کسـب هـاي   هـاي گزینشـی شـامل الزامـات گـذار، فرصـت       ایـن مقولـه   .انـد  شدهبیان 

ها و راهبردها اقتصاد دیجیتالی و همچنین مباحث مربـوط بـه زیرسـاخت الزم بـراي      سیاست

  )).  2(جدول ( استگذار 

) و کـوربین و اسـتراوس   1967)، گلیـزر و اسـتراوس (  2002رویکـرد پـاتون (  بـر اسـاس   

تکـرار نمونـه جدیـد،     که ينحو بهها با رویکرد اشباع نظري صورت گرفت ) مصاحبه1988(
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 شـوندگان  مصـاحبه روشـن بـودن هـدف مطالعـه و شناسـایی      جدید نداشت.  مقولهمفاهیم و 

تطبیـق   ی نتایج بود. روایی نیز بـا رویکـرد  ابیاعتبارمعیارهاي دیگري براي ارزیابی کیفیت و 

  نظر قرار گرفت. مدبا دنیاي واقعی این پژوهش  يها افتهی

  

 ي گزینشیکدگذاراز  شده استخراجهاي ):  مقوله2جدول (

  ابعاد هر مقوله  هاي فرایند کدگذاري گزینشی مقوله

  وکار کسبهاي  فرصت

  ي گردشگري الکترونیکیوکارها کسب -1

  ي سالمتوکارها کسب -2

  ي دیجیتال و فناوري اطالعاتوکارها کسب -3

  اینترنتی دوفروشیخر -4

  الزامات گذار

  ومقررات قوانین -1

  کارآمدسازي نهادها -2

 ي و توسعه خالقساز فرهنگ -3

  هاي راهبردي برنامه -4

هاي اقتصاد  راهبردها و سیاست

  دیجیتالی

 راهبردهاي اقتصاد دیجیتال -1

 ي براي گذار به دیجیتالگذار استیس -2

  ها سازي بخش دیجیتال -3

  ي مربوط به گذارها آموزش -4

  نیروي انسانی نیمات -5

  هاي مربوط به گذار زیرساخت

  توسعه شبکه پهن باند -1

 تولید محتواي دیجیتال -2

 افزار سختتولید  -3

  افزار نرمتولید  -4

  

  ها و فرآیند مدل گذار  لفهومطراحی مدل گذار: معرفی ابعاد،  -7

خبرگـان و همچنـین     از مصاحبه شده حاصلهاي به  بندي و تحلیل کدها و مقوله پس از طبقه

ي حاصـل از ادبیـات، ابتـدا    هـا  افتـه بـا ی  هـا  آن تحلیل این مـوارد بـر اسـاس ادبیـات و تطبیـق     

ي تم اصلی در هـر حـوزه شناسـایی و    ها لفهومچارچوب کالن مدل گذار معرفی و در ادامه 

  شود. مدل تفصیلی گذار به اقتصاد دیجیتال طراحی و ترسیم می تینها در
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  چارچوب کالن مدل گذار  - 1-7

شناسـی پـژوهش تبیـین    چارچوب کالن مدل گذار به اقتصاد دیجیتال براساس کاربرد روش

شـرح اسـت: شناسـایی وضـع      بـه ایـن  فرآیند تکاملی مـدل کـالن گـذار در ایـران     . شود می

-موجود، فراهم کردن الزامات براي دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردهـا و سیاسـت  

هـاي پـیش روي اقتصـاد دیجیتـالی،     هاي رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شناسـایی فرصـت  

یعنـی دسـتیابی بـه اقتصـاد      ،توسعه کاربردهاي بخشی اقتصاد دیجیتـالی و وضـعیت مطلـوب   

  شود.گانه بحث و بررسی می. در ادامه هر یک از ابعاد شش))5(نمودار ( جیتالدی
  

  ): چارچوب کالن مدل گذار به اقتصاد دیجیتال در ایران5نمودار (

  

  

  

  

  

  

  

  

  راهبرد دستیابی به اقتصاد دیجیتال  - 2-7

ي اقتصـاد  سـاز  مفهـوم بـراي   ي اقتصـاد دیجیتـالی اسـت.   سـاز  مفهـوم تبیین راهبرد توسـعه مسـتلزم   

) اسـتوار  2007( 1اتکینسـون و مکـی   است که بر تعریـف  شده  استفادهدیجیتال از تعریف گسترده 

ي دیجیتـالی،  هـا  رساختیزنکات کلیدي این تعریف براي تبیین راهبرد به این شرح است: است. 

هاي مختلف نظیـر سـالمت،   ي دیجیتالی، کاربرد فراگیر دیجیتال در بخشها مهارتو  ها آموزش

، آمـوزش، دولـت دیجیتـال و بـازیگران اقتصـاد      ونقل حملگردشگري، انرژي، بانکداري، مالی، 

با توجه بـه ایـن   اعم از کاالها و خدمات و محتوا.  دکنندگانیتولو  کنندگان مصرفدیجیتال نظیر 

  شود: ابعاد کلیدي، راهبرد اقتصاد دیجیتالی به شرح زیر تبیین و معرفی می

                                                                                                              
1- Atkinson and McKay 

 

ها/ مبانی/ پارادیم

 هانظریه

 توسعه دستگاهی توسعه بخشی هافرصت هاسیاست الزامات راهبردها

  آثار

 )ياشتغال، نوآور ي،بهره ور ید،(تول

 



  1397، بهار 68شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي     238

 

 

انتقال اقتصاد ایران از اقتصاد مبتنی بر منابع بـه اقتصـاد دیجیتـال از طریـق توسـعه و کـاربرد       «

ــاو   ــش، فن ــترده دان ــر و گس ــاختفراگی ــی ري و زیرس ــاي فن ــت،   -ه ــط دول ــالی توس دیجیت

  »و شهروندان وکارها کسب

به نفت اسـت. سـاختار    وابستهمشخص  طور بهاقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به منابع و 

تولید، تجارت و بودجه دولت بر نفت استوار اسـت. بـراي اصـالح سـاختار و رهـا شـدن از       

فناوري و نوآوري در کشور است. این مهم تحقـق   وابستگی به نفت، تولید و کاربرد دانش،

جامعـه در آن تجلـی یابـد. دولـت در ایجـاد       آحادمگر اینکه مشارکت تمامی  کند ینمپیدا 

تولیـد و کـاربرد دانـش، فنـاوري و      منظـور  بـه انگیزه و هدایت مردم براي اندیشیدن و تفکـر  

رویکرد محوري است. در سطح این راهبرد کلیدي داراي چند  نوآوري نقش ممتازي دارد.

 هــا آن تــر کــاربرد دانــش، فنــاوري و نــوآوري در اقتصـاد مطــرح اســت. نمــود عینــی وسـیع 

دولـت الکترونیکـی   است و در سطح نهادي، استقرار و توسعه  فناوري اطالعاتکاربردهاي 

در هدایت بازیگران بـه سـمت توسـعه و کـاربرد فنـاوري دیجیتـال، نقـش محـوري را ایفـا          

ي متعـددي  هـا  برنامـه ها براي دستیابی به کـاربرد دانـش و فنـاوري دیجیتـال،     دولت .کند یم

  . آورند یمطراحی و به اجرا می 

کنند دولت نقـش راهبـردي   می دیکتا ) در خصوص نقش دولت2002( 1رن و رونیهی

ت گرفته اسـت.  ابنیان نشها از ماهیت دانش و اقتصادهاي دانشدارد و این نقش 21 سدهدر 

ابعاد امور فناوري، فرهنگـی و   کننده لیتسه ،ت در سطح کالن براي ایفاي نقش راهبريدول

هـاي  حـوزه ایـن  بـر   باید 21دانش در قرن  گذاران استیس، ها آن اجتماعی است. از دیدگاه

آمـادگی بـراي    ،بـرداري از دانـش مشـترك   تقویت، حمایت و بهره موضوعی متمرکز شود:

  ی.اقتصاددانشسازي جوامع براي مشارکت در آماده برداري از امواج دانش وبهره

  
  الزامات دستیابی به اقتصاد دیجیتالی - 3-7

هـاي میـدانی بـراي    اسـاس مـرور ادبیـات و یافتـه    بر شـده   ییشناسـا محورهاي اصلی الزامات 

  شود.دستیابی به اقتصاد دیجیتالی در ادامه معرفی و بحث و بررسی می

                                                                                                              
1- Hearn and Rooney 
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  کارآمدسازي نهادها -الف

پذیرش پایین دولت الکترونیکـی را   پارادوکس) 2014( 1دیلی و همکارانلواي، سمقالهدر 

دولت الکترونیکی  توسعهگذاري، دو دهه سرمایهبا وجود دریافتند که  ها آن بررسی کردند.

براي مدت طوالنی به درازا کشیده اسـت و در ایـن فرآینـد، تمرکـز اصـلی بـر موضـوعات        

-کـرده  نوبتبه سمت موضوعات نهادي و سیاسی به تازگی ت و فناوري و اجرایی بوده اس

 2اند. در ایـن خصـوص، یانـگ   عوامل نهادي و سیاسی موانع اصلی پذیرش بوده چراکه ،اند

  ) تعالی بین کارگزاران  و نهادها را مطرح کردند. 2003(

  

  ومقررات قوانین -ب

رویکردي فعاالنـه همگـام بـه تغییـر     باید گذاري  قانون  دولت در حوزه ،با توجه به این موانع

بـا   عه صـنعت دانـش و تجـارت الکترونیکـی    نقـش دولـت در توسـ   هـا داشـته باشـد.     فناوري

هـا بایـد بـر     المللـی، دولـت   . به اعتقـاد اتـاق بازرگـانی بـین    استمحوریت تنظیم این صنعت 

ب قـانونی  چـارچو  ارائـه تنهایی قادر به اداره آن باشـند، یعنـی    هایی تمرکز کنند که به حوزه

   3هاي رقابتی صحیح. شفاف، اجراي قوانین، حمایت از مالکیت معنوي و سیاست

وکـار   هـاي کسـب   هـا و روش  مـدل  روزه هربا استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، 

ییـد  تا شوند. تنظـیم مقـررات مربـوط بـه     تر پدیدار می تر و مفهومی هاي انتزاعی با ایده جدید

شـود. در ایـن فرآینـد،    یکی از موضوعات کلیدي کشورها تلقی مـی  امضاهاي الکترونیکی،

اند: رویکرد حداقلی که تمرکز اصلی آن بر   سه رویکرد را اتخاذ کردهاین کشورها یکی از 

یعنی تجویز فناوري یا پروتکل خاص  ،4حذف موانع قانونی موجود است. رویکرد تجویزي

  ي است.ا هیدوالو یا رویکرد ترکیبی و 

  

                                                                                                              
1- Savoldelli and   et al. 
2- Yang 
3- International Herald Tribune (IHT) (2001) 
4- Prescriptive Approach 
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  يساز بکهش -ج

ي از اقتصـاد دیجیتـالی را کـه بـا     ا شـده  سـاده ) مـدل  2015( 1کـی اي، ولی و سدوسدر مقاله

-تصـریح مـی   هـا  آن انـد. ، معرفی کردهشده  یطراحمحوریت فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي و پویـایی وجـود دارد.   اي از روابط پیچیـده کنند در قلب اقتصاد دیجیتالی یک مجموعه

فروشـان،   کنـد و اپراتورهـاي شـبکه را بـا خـرده     سراسر اقتصاد تسري پیدا می این روابط در

ها هاي پشتیبان و مشتريهاي اعتباري، کمپانیکنندگان کارتجو، عرضهو موتورهاي جست

  . کند میمتصل  به همرا 

 شـبکه کننـدگان قـادر هسـتند بـه     کنند که طی آن، مصـرف ها مسیري را فراهم میشبکه

آرزو دارنـد، دسترسـی    آنچـه خواهنـد و  مـی  هـا  آن خدمات متصل شوند اعم از اینکه آنچه

-یعنی ارائه خدمات که روي شبکه انتقال می ،هاهاي اقتصادي، شبکهدر نظریهداشته باشند. 

شود. کیفیت ارائـه خـدمات در شـبکه از    صورت کاالهاي همگن در نظر گرفته مییابد و به

  اعتماد بودن متفاوت است. قابلبعد سرعت، کیفیت و 

  

  هاي الکترونیکی زیرساخت -د

، 4، اشتراك تلفـن ثابـت  3ي اشتراك تلفن همراهها شاخص 2ي جامعه اطالعاتیریگ ندازهدر ا

و استفاده  6اشتراك تلفن همراه فعال در پهناي باند 5اشتراك تلفن ثابت فعال در پهناي باند،

 شـده  یمعرفـ ي اصلی و زیرساختی اقتصاد دیجیتالی ها شاخص نیتر مهم عنوان به 7از اینترنت

توسـط اتحادیـه    هرسـاله ي جامعه اطالعـاتی کـه   ریگ اندازهدر گزارش  ها شاخصاست. این 

 ادشدهي یها شاخصدر  توجه قابل، وجود دارد. نکته شود یممنتشر ) ITU(جهانی مخابرات 

ي دسترسی به ارتباطات ها رساختیزتنها تصویري از تحوالت ابزارها و  ها آن این است که

. دهـد اما اینکه بر جامعه و اقتصاد چه آثاري دارند، پوشش نمـی  ،دهد یمو فناوري را نشان 

یی است کـه بتوانـد   ها شاخصبراي ارزیابی اقتصاد دیجیتالی و تحوالت آن نیاز به  ،بنابراین

                                                                                                              
1- Whalley and Sadowski 

2- Measuring the Information Society Report 2015 
3- Mobile-cellular telephone Subscriptions 
4- Fixed-telephone Subscriptions 
5- Fixed (wired)-broadband Subscriptions 
6- Active mobile-broadband Subscriptions 
7- Individuals using the Internet 
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پهنـاي  ، تلفـن یا توان دسترسی (ابزارهاي ارتباطی  ها رساختیزهمه وجوه آن را تبیین کند. 

ي یا شدت مصرف فناوري دیجیتال و توانمنـدي یـا   ریکارگ به، رایانه و اینترنت) و میزان باند

  .استوجوه مهم اقتصاد دیجیتالی  ازجملهدانش استفاده از فناوري 

  
  پلتفرم -ه 

که  تی هستندنظاماي دیجیتالی ها پلتفرمدر توسعه اقتصاد دیجیتالی نقش اساسی دارد.  پلتفرم

موفق  پلتفرماست.  ریپذ دسترسشوند و براي همه ها روي آن ساخته مینهادها و موجودیت

وکارها دهد، کسبنوآوري را افزایش می ،ي افرادتوانمندساز لهیوس بهی است که پلتفرمآن 

بازارها و جامعه را تغییر  ها، آن تبع بهدهد و هاي جدید را پرورش میکند و ایدهرا ایجاد می

در اقتصــاد دیجیتـال شــامل    پلتفـرم خصـوص نقــش  ) در2013( 2توسـط کاســتیلو  1دهــد.یمـ 

هـاي   هـاي مربـوط بـه داده    هاي اجتماعی و محاسبه ، محاسبات ابري، شبکهسهولت در انتقال

 .داند حجیم می

  

  توسعه شبکه پهن باند -و

هـا در جهـان    هـا و راهبردهـاي مربـوط بـه رونـق بخشـی بـه تقویـت زیرسـاخت          در سیاست

جهان الکترونیکی کارآمد نیازمنـد برخـورداري   . شود میپهن باند مطرح   الکترونیکی بحث

هاي مناسب براي رسیدگی به امور شهروندان یا فراهم کردن شبکه ايهاي پایهاز زیرساخت

وکارهـا قـادر بـه انجـام فعالیـت باشـند. یـک نقطـه         آن کسـب قدرتمندي است که در سایه 

هاي موفق فناوري اطالعات مربوط به سوئد، دانمارك و بلژیک است کانونی مهم، سیاست

اصـل آن   اند.هاي ارتباطاتی با پهناي باند متراکم در سراسر کشورشان فراهم کردهکه شبکه

باشـد؛   ها در سراسـر کشـور   اختدر دسترس بودن این زیرس است که دولت مسئول تضمین

مین شود. بایـد توجـه   تا هرچند گسترش پهناي باند باید در وهله نخست براي بازیگران بازار

 .هاي معقول استدر نرخ هازیرساختاین داشت که نکته مهم، قابلیت دسترسی به 

  

                                                                                                              
1- Discussing new Platforms in the Digital Economy 

2- Castillo  
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  سازي و توسعه اخالقفرهنگ -ز

فرهنـگ خالقیـت، نـوآوري و کـارآفرینی از اجـزاي اصـلی خلـق رشـد پایـدار در اقتصــاد          

روند. جوامع مبتنی بر نـوآوري، اولویـت بیشـتري را بـه خالقیـت (در       می شمار بهبنیان  دانش

دهنـد. در ایـن    وکـار جدیـد) مـی    هـاي کسـب   ها و مـدل  ها، مفاهیم، دانش، نظریه شکل ایده

بر سه موضوع مهم است: کاهش اثرات نامطلوب اجتمـاعی   ها محیط، تمرکز اصلی سیاست

شکست (ایده)، کمک به فرآیندهاي کارآفرینی و نوآوري و  اعطاي پـاداش بـه رفتارهـاي    

 خالق، نوآور و کارآفرین. 

  
  وکار دیجیتالی محیط کسب -ح

هاي جهانی گوناگون براي  ي در شاخصریگ اندازهیکی از اجزاي اصلی  وکار کسبمحیط 

محـیط   بایـد هاي اقتصـاد دیجیتـال    وري و استفاده از ظرفیت . براي بهرهاستاد دیجیتال اقتص

تواند توسـط   الکترونیکی مساعد می وکار کسب. محیط شودي فراهم بردار بهرهمناسب براي 

سطوح محیط خرد،  ،. این محیطشودها و با هماهنگی بین ابعاد مختلف محیط، ایجاد  دولت

  دهد.الملل را پوشش میکالن (ملی) و بین

  

  هاي رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالیسیاست - 4-7

-عنوان یکی از محورهاي اقتصاد دیجیتالی، راسـل و فـین   در خصوص دولت الکترونیکی به

زمـان نـوآوري فناورانـه و انتقـال نهـادي از طریـق حـل مسـائل          ) بـه تکامـل هـم   2007( 1گر

 یـد کردنـد و  ک، تاشـود نفعان در نظر گرفته میپویا که در آن مالحظات انواع ذي صورت به

گـذاري و مقـررات   بیشتر به سیاسـت  بایددولت الکترونیکی  چراکه ،را الزامی دانستند ها آن

 مطالعـه . بـراي  بـه پـردازد  اینکه تنهـا بـه امـور خـدمات اجرایـی       تا تنظیمی توجه داشته باشد

 2ساست، سلیک و کاباک یرگذارثتا اثربخشی خدمات دولت الکترونیکی که بر رفاه جوامع

) اســتدالل منطقــی کــه ارائــه کردنــد ایــن بــود کــه مراحــل تکامــل خــدمات دولــت  2015(

دولـت  ین کنـد. بنـابراین،   متـا  الکترونیکی هدفش این باشد که رضایت خاطر شـهروندان را 

                                                                                                              
1- Rossel and Finger 
2- Çelik and Kabakuş 
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نه اینکه تنها بـه امـور    ،گذاري متمرکز شوددر سطح گسترده به نقش سیاست دیجیتالی باید

  .و هدف غایی آن چگونگی زندگی انسان باشد به پردازدجرایی ا

  
  آموزش و نیروي انسانی -الف

بـراي   تر دسترس قابلو  صرفه تر به مقروندرك اهمیت ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات 

تـر از فنـاوري اطالعـات و    گذاران بسیار مهم است، اما براي تشویق استفاده گستردهسیاست

. اسـت چراکه تنها اقدامات مرتبط با سمت عرضـه   ،شهروندان کافی نیستارتباطات توسط 

هـاي  در راستاي افزایش تقاضاي شهروندان به فناوري اطالعـات و ارتباطـات بایـد آمـوزش    

 داده شود.  ها آن ي این فناوري بهریکارگ بههاي مناسب براي الزم و مهارت

  
  استانداردسازي -ب

اي انتقــال بــه اقتصــاد دیجیتــالی از اهمیــت و جایگــاه ویــژه سیاســت استانداردســازي بــراي 

اقتصـاد   بـالقوه هـاي  ظرفیـت  درآوردنویژه براي توسعه و تحـت کنتـرل   برخوردار است. به

در  جملـه  ازطـور خـاص، در اقتصـاد دیجیتـالی و     دیجیتالی به استانداردسازي نیاز است. بـه 

در ابعاد مختلف صنعتی و بخشـی   اینترنت صنعتی به شرایط حقوقی و فنی صحیح و درستی

کنندگان وکارها و مصرفها، کسبنیازمند است. این مهم شامل تغییرات رفتاري در دولت

هـاي نـوین دارد. ایـن    شود. دستیابی به اثرات مثبت اقتصادي به پذیرش بیشتر فنـاوري نیز می

صوصـی،  هاي فـردي، حـریم خ  خود به اقدامات دولت درخصوص امنیت و حمایت از داده

ها و تجهیزات با ي همکاري متقابل بین دستگاهها يتوانمندهمراه با ارتقاي  ،مالکیت معنوي

طـور خـاص بـراي ایجـاد ارزش از     بـه  ي همکاري متقابلها يتوانمندها دارد. ارتقاي سیستم

ها در کشـورهاي  هاي اینترنتی صنعتی، حائز اهمیت است. کنسرسیومطریق استفاده از برنامه

هدف کنسرسـیوم اینترنـت    1.اند شده جادیاصنعتی  راي تبیین استانداردهاي اینترنتیب مختلف

  صنعتی را ارتقا دهند. نترنتهاي ایصنعتی این است که پذیرش و گسترش برنامه

                                                                                                              
  یل شده عبارتند از:کهاي تشاز جمله کنسرسیوم -  1

The  Industrial  Internet  Consortium  (IIC),  Thread,  the  All  Seen  Alliance  and  the 
Open Interconnect Consortium  
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  امنیت سایبري و اعتماد دیجیتالی -ج

ی بیـان کـرد در عصـر    نـان ینا اطمبا استفاده از نظریه  کاهش  )2016( 1کاتیش و همکارانون

دیجیتال دو عنصر شفافیت و اعتمـاد در شـهروندان بـا محوریـت دولـت الکترونیـک حـائز        

امنیـت فضـاي    .اسـت نیازي بـراي اقتصـاد دیجیتـالی     پیش درواقعاست. بحث اعتماد  تیاهم

هـاي مختلـف را پوشـش دهـد. فرآینـدهاي      الیـه  بـه توانـد  اي باشد کـه  گونهبه دسایبري بای

پذیري سیکل مدیریت آسیب 2دهد:ت سایبري و کنترل، ابعاد زیر را پوشش میمختلف امنی

ردیـــابی و کشـــف ورود غیرمجـــاز بـــه حـــریم      4پایـــانی، نقطـــه حمایـــت   3زنـــدگی

 تیـ ور قابـل  7بودن ورود به سیسـتم،  تیور  قابل 6،روالیفا 5ي پیشگیري،ها ستمیسخصوصی/

  9و  یادگیري مسائل مرتبط با امنیت. 8بودن شبکه
 

  ها حریم خصوصی و حفاظت از داده -د

سازي  رو در مباحث دیجیتالهاي پیش بحث حریم خصوصی و حفاظت داده یکی از چالش

هاي سنجش اقتصاد دیجیتـالی داراي وزن مهمـی    است. حریم خصوصی همواره در شاخص

توســعه ســریع  هنــیدرزمهــاي مهــم  یکــی از چـالش  )2015( 10بــاتورابـوده اســت. گــورپ و  

گیـرد را بحـث حفـظ حـریم      هـاي سیاسـتی قـرار مـی     در پیش روي چارچوب دیجیتالی که

اقتصـاد دیجیتـالی بـراي حمایـت از     بـرد. همچنـین    هـا نـام مـی    خصوصی و حفاظـت از داده 

میلیـون   552 بـر   بالغدر سراسر جهان،  2014در سال اطالعات فردي با ریسک مواجه است. 

ري، مـالی و اطالعـات پزشـکی وجـود     هاي اعتباهاي اطالعات کارتنقض قانون در حوزه

هـا و  در حملـه بـه افـراد، سـازمان     جـرائم انـد. ایـن نـوع    داشته که در معـرض ریسـک بـوده   

کشور هستند که  107وارد کرده است. حدود  ها آن ها بوده که خسارت بر صاحبان شرکت

  ، قانون حمایت از حریم شخصی و اطالعات شخصی وجود دارد.ها آن در

                                                                                                              
1- Venkatesh and   et al. 
2- Georgia  Tech  Information  Security  Center  and  the  Georgia  Tech  Research 
Institute (2011) 
3- Vulnerability Lifecycle Management 
4- Endpoint Protection 
5- Intrusion Detection/ Prevention Systems  
6- Fire-Walls  
7- Logging Visibility 
8- Network Visibility 
9- Security Training 
10- Gorp and Batura 
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  افزار و محتواي دیجیتال افزار، نرم سختتولید  -هـ

 تولیـد  ساختار ،انیبن دانش اقتصاد درقرار دارد.  انیبن دانشاقتصاد دیجیتالی در قلب اقتصاد 

 یعنـی  ،دانایی و اطالعات مصرف و توزیع تولید، به مربوط هاي شبخ و شده دچار تحول

 ي) افـزار  نرم و يافزار سخت از (اعم فناوري تولید و توسعه، آموزش و تحقیق هاي بخش

 بـاال  سـطح  هاي مهارت وکرده  تغییر از اساس کار ماهیت این اقتصاد، یابد. در می اهمیت

 پایین به باال مراتبی سلسله ساختار از کار یده سازمانگیرد،  را می پایین هاي مهارت جاي

 بخـش  و دهد می شکل تغییر یکدیگر با مرتبط مستقل مهین هاي گروه و اي شبکه ساختار به

 هـاي  فعالیـت  و سـاختار مشـاغل   تغییـرات،  ایـن ه مجموعـ . کنـد  مـی  سـریعی  رشد خدمات

  .دهد می قرار ریثتا تحتبه طور عمیق   را اجتماعی زندگی شیوه و اقتصادي

تباطات رهاي مهم اقتصاد دیجیتال صنعت کاربردهاي فناوري اطالعات و ا یکی از حوزه

اسـت،   شـده ) مطرح 2013جزء کلیدي دوم مدل تکامل دیجیتال که توسط کاستیلو (. است

توسـعه و   افـزاري افـزاري و نـرم  افـزاري اسـت. صـنعت سـخت    افـزاري و نـرم  صنعت سخت

اي، صـنعت الکترونیکـی و   هاي شبکهافزاري، مدیریت زیرساختهمگرایی کاربردهاي نرم

  دهد.صنعت مونتاژ تجهیزات را پوشش می
 

  عدالت و عدم تبعیض -و

اي یکـی از موضـوعات کلیـدي در دسـتیابی بـه      طرفی و عدم تبعیض شـبکه هاي بیسیاست

شود در دو زمینه مربوط به شبکه  مباحثی که در این حوزه مطرح می اقتصاد دیجیتالی است.

رشـد نمـایی    ژهیـ و بـه تغییـرات در بخـش مخـابراتی    و همچنین اطمینان از اینترنت باز است. 

ه رقـابتی در  عرضـ هایی بین مقررات و خـدمات  یک اینترنت باعث شده است کشمکشتراف

 دهایی از شبکه ایجاد شود. وقتی شواهدي بـر وجـود رقابـت کامـل وجـود دارد، بایـ      بخش

هـاي نظـارتی بـراي عملکردهـا افـزایش یابـد.       فشارهاي مقررات تنظیمی، کاهش و ظرفیـت 

وارد کـه داراي عـدم تقـارن و موانـع ورود در     ، این شـرایط تنهـا بـراي برخـی مـ     وجود نیباا

تـوان گفـت    اطمینان از اینترنت باز، می هینزم دربازارهاي خاصی هستند، کاربردپذیر است. 

شـکال مختلـف   ا کننـده  فـراهم کـه   هـا  پلتفـرم طرف است که با محتـوا،  یک شبکه زمانی بی

  صورت برابر رفتار کند. به کندها حمایت می اطالعات است و از انواع برنامه
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  رقابت -ز

هاي رقـابتی اختصـاص دارد. در ایـن    هاي مهم در اقتصاد دیجیتالی به سیاستیکی از حوزه

بـر طراحـی سیاسـت     هـا  آن ریثتـا  هنحوبازارهاي اقتصاد دیجیتالی و  فرآیند شناخت ویژگی

هاي رقـابتی و ابزارهـاي مـرتبط بـا آن بـا محوریـت       رقابتی از مباحث اساسی است. سیاست

هاي دولتی و مقررات تنظیمـی بخشـی اختصـاص    ، مقررات ادغام، کمکضدتر استقانون 

نقش دولت در توسعه صنعت دانش و تجـارت الکترونیکـی بـا محوریـت تنظـیم ایـن        دارد.

هایی تمرکز کنند که  ها باید بر حوزه المللی، دولت . به اعتقاد اتاق بازرگانی بیناستصنعت 

چارچوب قانونی شفاف، اجراي قوانین، حمایت  ارائهتنهایی قادر به اداره آن باشند، یعنی  به

  1هاي رقابتی صحیح. از مالکیت معنوي و سیاست

  
  مالیات -ح

ي در فـرد  منحصربههاي مرتبط با آن ویژگی وکار کسبهاي ماهیت اقتصاد دیجیتالی و مدل

هـا شـامل تحـرك و پویـایی از منظـر نـاملموس       دارا است. این ویژگـی  از دیدگاه مالیاتی را

اي و وسعت و پراکنـدگی  ها، اثرات شبکهبر داده یهتک ،وکار کسببودن، کاربران و ماهیت 

و همچنـین مشـتریان و فعالیـت     وکـار  کسـب ي چنـد طرفـه از منظـر    وکارهـا  کسبهاي مدل

ینانی از منظر نا اطمو  چندجانبهدر چند کشور، گرایش به سمت انحصار یا انحصار  زمان هم

  ي تحول و تکامل فناوري. باال سرعتموانع کمتر براي ورود به بازار و 

دیـان مالیـاتی   ودر عصر دیجیتال مقامات مالیاتی قادر خواهند بود شکاف موجود میان م

ي مالیـات و همچنـین بـراي    آور جمـع لیـاتی در  هـاي ما هزینـه  ،را کاهش دهند. عالوه بر آن

ي فرآینــدها بــراي دریافــت مالیــات نیــز از دیگــر ســاز ســادهیـان مالیــاتی کــاهش دهــد.  دوم

یــان مالیــاتی دومي مالیــاتی اســت. ایــن منــافع زمــانی بــراي نهادهــاي مالیــاتی و  دســتاوردها

تمهیـدات الزم  پذیر است که اعتماد میان طرفین وجود داشته باشد و مضـاف اینکـه    حصول

شده باشد. تجارت فرامرزي  یطراحی خوب بهدیجیتالی  نظام بهگذار از نظام جاري  دورهبراي 

، افـزوده  ارزشمالیـات بـر    روش دریـژه اینکـه   و بـه یـز اسـت.   برانگ چـالش هاي یکی از زمینه

  خارجی کاال یا خدمت را دریافت کند. فروشندهاز  کننده مصرف

  

                                                                                                              
1- International Herald Tribune (IHT) (2001) 
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  بندي و پیشنهادها جمع -8

بـراي ایـن منظـور ابتـدا      هدف این مقاله طراحی مدل گذار ایران به اقتصـاد دیجیتـال اسـت.   

ی پژوهش بحث و بررسی و سپس تهیه، تدوین و طراحی مدل شناس روشمفاهیم، ادبیات و 

 این بهشناسی، فازهاي چهارگانه سپس، در بخش روشگذار به اقتصاد دیجیتال معرفی شد. 

ــایج  نخســت ادبیــات مــدل گــذار مــرور مــی  مرحلــهاســت: در  شــرح شــود و بــر اســاس نت

مبتنـی بـر    دو مرحلـه شـد.  از مرور ادبیات، بخشی از ابعاد مدل گذار شناسـایی   آمده دست به

صـاد دیجیتـال   است کـه بـه کسـب دانـش ضـمنی خبرگـان اقت      استفاده از روش نظریه زمینه 

آمـد. بـراي ایـن منظـور، ابتـدا        آمـده  دست بهو طی آن اطالعات و دانش زمینه  متمرکزشده

ها کسب و براي  ي از روش مصاحبه، دانش تجربی آنریگ بهرهخبرگان شناسایی و سپس با 

هـا،   ي از روایـت ا مجموعـه هـاي خبرگـان    هاي مصاحبه یافتهشد. طراحی مدل گذار استفاده 

ها بـا اسـتفاده    . این یافتهاستهاي صورت گرفته  کدها و همچنین سندهاي مرتبط با مصاحبه

است. روایـات موجـود    آمده دست بههاي کیفی  از روش مصاحبه با رویکرد گردآوري داده

هاي موضوعی صورت گرفتـه قـرار گرفـت. روش تحلیـل ایـن       بندي از خبرگان، مبناي طبقه

. روش شــود یمــي از روش نظریــه زمینــه در قالــب کدگــذاري انجــام ریــگ بهــره هــا بــا داده

ي کدگـذار ي محـوري و  کدگـذار ي بـاز،  کدگـذار است:  مرحلهکدگذاري داراي این سه 

  انتخابی (گزینشی).  

کنـد  سه این هدف را دنبـال مـی   مرحله. است ATLAS.ti افزار نرمها  ابزار تحلیل یافته

که مدل گذار را در ابعاد مختلف طراحی کنـد. ایـن مـدل بـر اسـاس یـک سـاختار منطقـی         

است که فرآینـد گـذار در آن لحـاظ شـده اسـت. ایـن سـاختار در چـارچوب          شده یطراح

هـاي مـرور ادبیـات و    اي از مراحل دوره گذار، تبیـین شـده اسـت. بـر اسـاس یافتـه      مجموعه

فرآیند تکاملی مدل کالن گذار به اقتصاد دیجیتال در  هاي حاصل از مصاحبه،همچنین یافته

شناسایی وضـع موجـود، فـراهم کـردن الزامـات بـراي دسـتیابی بـه         ایران به این شرح است: 

اقتصـاد دیجیتـالی، شناسـایی    هاي رشد و توسـعه  اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردها و سیاست

بخشـی اقتصـاد دیجیتـالی و     هاي پـیش روي اقتصـاد دیجیتـالی، توسـعه کاربردهـاي     فرصت

  وضعیت مطلوب یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال.

شود دولت براي دستیابی بـه اقتصـاد دیجیتـالی بـا رویکـرد سیسـتمی و نگـاه        پیشنهاد می

ي دیجیتــالی بــه اســتقرار اقتصــاد دیجیتــال در کشــور هــا فرصــتبــرداري از تکــاملی و بهــره
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یــک مفهــوم فراگیــر در کشــور و جامعــه، اجمــاع نظــر در میــان  عنــوان بــهمتمرکــز شــود و 

، مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و مجریان آن براي هـدایت کشـور بـراي    راناگذ استیس

الــزام شــامل  عنـوان  بــهي موضـوعی  هــا حـوزه دسـتیابی بــه اقتصـاد دیجیتــال را فـراهم کنــد.    

-فـرم هـاي دیجیتـالی، پلـت   ختسازي، زیرساومقررات، شبکه کارآمدسازي نهادها ، قوانین

ي زیرسـاختی، توسـعه اخـالق و    گـذار  هیسـرما هـاي اطالعـاتی فراگیـر،     ها، پهن باند، بانک

  ي و نظام نظارت هستند.  ساز فرهنگ

ي مجـدد، استانداردسـازي،   آمـوز  مهـارت ي به توسـعه آمـوزش،   گذار استیسدر حوزه 

، تولیـد  افـزار  نـرم و  افـزار  سـخت امنیت سـایبري، حـریم خصوصـی حفاظـت از داده، تولیـد      

ی و عـدم تبعـیض، سیاسـت مالیـاتی،     طرفـ  یبـ محتواي دیجیتال، اعتماد دیجیتـالی، عـدالت،   

  دیجیتالی مبادرت ورزد.  وکار کسبهاي بهبود محیط سیاست رقابتی و سیاست

هاي رقـابتی در اقتصـاد دیجیتـالی اختصـاص دارد. در     هاي مهم به سیاستیکی از حوزه

هـا بـر طراحـی     آن ریثبازارهـاي اقتصـاد دیجیتـالی و نحـوه تـا      فرآینـد شـناخت ویژگـی   این 

هـاي  در توسعه اقتصاد دیجیتالی است. سیاسـت  موثرسیاست رقابتی از مباحث اساسی است 

هـاي  رقابتی و ابزارهاي مرتبط با آن با محوریت قانون ضدتراست، مقـررات ادغـام، کمـک   

ي و افـزار  سـخت ي هـا  رسـاخت یزتصـاص دارد. توسـعه   دولتی و مقررات تنظیمی بخشی اخ

-یی در استقرار اقتصاد دیجیتـالی ایفـا مـی   بسزاهاي مرتبط با آن، نقش ي و سیاستافزار نرم

ي توســعه هــا اســتیس بــاهــاي مخــابراتی، همــراه ي آموزشــی و سیاســتهــا اســتیسکنــد. 

توسـعه اقتصـاد    نظـور م بههاي جدید ي مجدد براي نفوذ فناوريبند فرمولهبراي  ها رساختیز

  است.   ازین مورددیجیتال 
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