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 سسهؤپیشگفتار م

ها   د لت یتمام یبود که عمالً به ستتتودرگم ایمن ظوهیوغ هایکو نا در جهان از جمله رخداد یو سگستتت و   

   یقاتیتحق هاییمت یهشتتدارها رغمیدر جهان منجو شتتدع عل ی  فوهنگ یاج ماع های  گو ه یاق صتتاد یهابخش

ش  هایسازمان س یبهدا سبت به اح مال گ شورها یدمیاپ یک  و در جهان ن  یح  یام حده  یاالتا یونظ ییدر ک

ها، از ارائه پاسخ موجه   مناسب د لت یژهبه   یدی،کنشگوان کل ی، تمامظوف د  دهه گذش هدر سطح جهان  یپاندم

کنشگوان، بد ن درک رخداد مذکور به  یناز ا یاریبازماندندع بس یپاندم یها ل یهادر ماه 19 یدکو  یماریبه بوآمدن ب

هنوز هم دارند( که  ای  عده) بو آن داش ند ی  عمل، همچنان سع یلتحل یدچارچوب جددهنده به کلش یمثابه امو

ز ا یکیگذشتت ه با آن مواجه شتتوندع  یعمل یداتکوده   در بستت و تمه یلتحل یشتتینپ هایآن را در چارچوب گف مان

 یو س »آن را  یکی ،ودک یاد «یطانیشتت یبال»از آن با نام  یگوی  د یدنام «پنهان یستت یتو ر»آن را  یدرهبوان جد

من ظوه در قالب یورخداد غ یندادن ااشتتاره کودع قوار «یالیستت یامپو یماریب»به آن با عنوان  یگویخواند   د «ینیچ

سیس هایگف مان سود  یک  ژئوپل  ی  نظام یا سا  یاد ران جنگ  شان یازدهد ران پ  یدهنده عمق بسپ امبو، خود ن

 خاص بودع  یدهپد ینخاص ا یتاز مودم جهان از ماه سیاریرهبوان   ب یاطالع

ست که اکنون که ب یدر حال این شو ع همه یکاز  یشا س گذردیم یویگسال از  شورها یاری  ب  یندجهان فوا یاز ک

د، را به اتمام بوسانن یسواسو یناسیون اکس یندهکه ظوف کم و از شش ماه آ ید ارندرا آغاز کوده   ام یناسیون اکس

شاهد شویاح هایبخش یمذکور بو تمام یکه پاندم یواتیثأه تم سان یباق یت ب شت آ ست شده توگذا  ونظ به اماع ا

د بگذرد آشکار خواهد ش یش ویاستع اگو زمان ب یش ویزمان ب یط یازمنداتفاق ن ینا یواتثأت تویقدرک دق رسدمی

مخ لف  هایتوستتپ پژ هشتتگوان حوزه یشها پرا که از ستتال یاز قواعد یاریچگونه بستت یومن ظوهغ یدادر  ینکه ا

صه هشد بینییشپ سان قون ب یم فا ت زندگ هایبود بو عو ستان ستع در  اقع م یکم ی  یاندمپ توانیحاکم کوده ا

 تع داده اس ییوگذش ه را تغ یوبه مس یاز عناصو  ابس گ یاریکه بس یدد «یخیتار یبزنگاه»کو نا را به مثابه 

به  یجهان هایاز ستتازمان یاریاکنون بستتکو نا الزم استتت اما از هم یدارپا یواتدرک تأث یزمان مذکور بوا یط گوچه

ندپوداخ ه یواتتأث ینا یپژ هیندهآ به گستتت و   19 یدکه بوآمدن کو  دهندینشتتتان م یندهآ هایپژ هش اینع ا

 نیبودند اما با بوآمدن ا یاف هر اج  یکمیستتت   یدر جوامع قون ب یتا حد د تویشمنجو شتتده استتت که پ یتحوالت

 استع  یگویاز هو زمان د یشتحوالت ب ینعمق   گس وه ا ییو،تغ یعامل اساس

ض یتا حد د تویشکه پ ،د رکاری شوکت یدر بع سعه  ی  خدمات یعمدتاً تجار یهااز   یمدت زمان یط ،بود یاف هتو

س ایسابقه یسال به حد د ب یککم و از  س یدهر صاد هایتع بنگاها ال به س یک ینا یدر ط «سکو»بو  یمب ن یاق 

سعه  ش ه تو سال گذ سعه با «اج ماع»بو  یع منطق ارتباطات مب ناندیاف هاندازه ده  والت تح یاج ماع هایشبکه تو

 ینچن یاج ماع هایشتتبکه یو  ستتا یستتبوکبوآمدن ف اب یح  یناز ا یشرا از ستتو گذرانده استتت که پ یقابل توجه

 لف مخ هاییکاربوان   کاربو یوندپ یبوا یابو ی  گس و  فضا یرا لمس نکوده بودع تحوالت هو  مصنوع ییموزها

سان بودند چنان شدت  تویشکه پ کودهاییتوسعه کار ین  همچن ست که به نظو م یاف هبو عهده ان  یماندر ز رسدیا

 خواهند دادع  ییوانسان را تغ یندهآ کودیمیکم و از آنچه تصور م
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 یاتبازگشت از ح یب ایکه عمالً بشو را  ارد موحله یدخواهند رس ییبه موزها یکنزد یهاتحوالت در سال ینا تمامی

اما  اندیاف هتوستعه  یود  دهه اخ ی  در ط یست ندن یدتحوالت جد یناز ا یاریبست یمخود خواهند کودع چنان که گف 

 یویخاص خود تغ یوهآنچه را تاکنون  جود داش ه به ش یت  ماه هبار ت عمل کود در انبار ایبه مثابه شعله یویگهمه

 داده استع 

مده آ جودبه هاییرخ خواهد داد   نوآ ر ی  مل یدر عوصه جهان ینکه پس از ا یعیآنچه گف ه شد، درک  قا یمبنا بو

 جهان یهاسلسله گزار »، مبنا ینبوخوردار استع بو هم ی افو یتکو نا از اهم یویگاز منظو تحوالت موتبپ با همه

با بورستتت «پس از کو نا ر که کو نا د یاز تحوالت حلیلیجهان، ت یکنون یپکو نا بو مح یواتتأث یبو آن استتتت که 

ر  د مین گزار  گزار  پیشخواهد کود به دست دهدع  یجادا ی  فنا ر ، سالمتاق صاد، فوهنگ یاست،س هایعوصه

های جدید   تأمین اج ماعی دیجی ال از این مجموعه استتتت که به تحلیل تحوالت ناشتتتی از کو نا در حوزه فنا ری

 پودازدع می

 ها در آمادگی بوای مواجهه با پیامدهای آینده کو نا در کشور مفید  اقع شوندع امید است این گزار 
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 مدیریتیخالصه 

ست. بههای دیجیتال را نیز بهآوریگیریِ فنگیری کرونا، همههمه شته ا ایم که مواجه واقعیت جدیدعبارتی، با یک همراه دا

 :اشاره داشت به شرح زیر آن ابعادتوان به می

سال  97: بنابر آمارها، تقریباً تمام جمعیت جهان )آوریپذیرش اجباری فن صد( در  ست 2019در شبکۀ اینترنت به د کم 

2G از ابزارهای دیجیتال نه همیشگی و ضروری بود و نه در این حد گسترده و متنوع. طی  اند، اما استفادهدسترسی داشته

قط در دید، یا فیک سال گذشته، بخش مهمی از جمعیت جهان که شاید پیش از این ضرورتی برای کاربرد این ابزارها نمی

 «. توفیق اجباری»ها تن داده است؛ نوعی به استفادۀ حداکثری از آن ناچاربهکرد، ها استفاده میهای محدودی از آنموقعیت

های جدید در راهبری سیینتی بر پایۀ صییدور دسییتورات از باال به پایین، برای دورکاری : سییبکهای راهبریتحول شیییوه

شرکتمحیط ست.  شخیص دادهها و راهبران دوراندیش این نهای دیجیتال کارآمد نی ا اند و در حال انطباق بکته را خوب ت

 واقعیت جدیدند. 

( 1: به دو دلیل عمده، در آینده با اقتصییادسیییاسییی دیجیتال مواجهۀ بیشییتری خواهیم داشییت: اقتصییادسیییاسییی دیجیتال

شد. این روند بهآوریفن صاد تبدیل خواهند  سل های دیجیتال به نیرویی عمده برای هدایت تحول اقت ها آن جدیدکمک ن

صنوعی 1چِینبالک شامل شرکت های بزرگ( رویارویی دولت2شتاب خواهد گرفت؛  2و هوش م حوزۀ دیجیتال،  هایو اَبر

 ناپذیر خواهد بود. اجتناب

های دیجیتال، نگرانی از نحوۀ عملکرد بسترهای دیجیتال، بیشتر احساس خواهد آوری: با گسترش کاربرد فناعتماد دیجیتال

آوری، و اسییتفادۀ مناسییم و موجه اند از حریم خصییوصییی، ایمنی، پایایی، تاباجزای اصییلی اعتماد دیجیتال عبارت شیید.

 آوری دیجیتال. های دولتی و غیردولتی از فنسازمان

 یبیرا یمناسیب یاریمع ی،داخلی ناخالیص یدیتول دهدمی نشیانکرونا  : تبعاتزیستی و هوشمندسازی شهرهاالزامات محیط

ینجش یاه س یتین رف ییزیرا  ،س یع،  دسترس یه مناب یراد ب یی آن بهاف یرایط مال یاش فتۀ های پیشرآوریوابسته است. فن ه

در بستر خدمیییات  ۀارائییی. تجربۀ 3ویژه در قالم شهر هوشمندتوانند به ارتقای رفاه شهروندی کمک کنند؛ بهدیجیتال می

یمند،  ی یهر هوش ی یرار حکمرانان و شهروندان  های آتی مورد توجهدر بحرانش ی یردمیق ی کنند این . نهادها سعی میگی

 ها استفاده کنند.های آتی از آنبندی کنند تا در بحرانها را طبقهتجربه

                                                           
1. Blockchain 

2. AI 

3. smart city 
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میلیارد دستگاه مجهز به اینترنت اشیا خواهند بود. این  75بیش از  2025شود تا سال بینی می: پیشجامعۀ جهانی دیجیتال

است. ضمناً مطالبات شهروندان برای حفظ امنیت  دسترسدریشههمنیازمند تضمین ارتباطات یکپارچه و  آورحجم سرسام

سانه ضاهای دیجیتال و رقابت با ر شیوع ف سنتی، میاطالعات و آزادی ارتباطات دیجیتال افزایش خواهد یافت؛  تواند های 

  .و ممنوعیت سانسور، محدودیت گستردۀای ناموجه باشد برای شیوع بهانه

. این نسییخۀ شییدخواهد  جلم  و دیجیتال 1پذیرشییوک یاجتماع تأمین به یجهان توجه : در آیندهتأمین اجتماعی دیجیتال

 یهاوکشیی بزرگ، اسیمق در یعیطب یایبال تبعات به یدگیرسیی یبرا را یاجتماع امکانات و گسییترۀ ویایت تأمین ،جدید

صاد سیس یهابحران و هایریگهمه ،فراگیر یاقت سازمان جدید تأمین اجتماعی باید بتواند موقع بروز  .دهدیم شیافزا یا

شود تا از زیرساخت 2بکینگهایی مثل پیگیشیوههای بزرگ، بهشوک سازمانمتوسل  ها و نهادهای خصوصی و های دیگر 

های کشییور هند ابتکارات مفیدی ایالتگیری کرونا، در برخی طورمثال، طی همهعمومی اسییتفادۀ فوری و مناسییم کند. به

از بستر یک برنامۀ توزیع ملی استفاده کردند تا در کمترین زمان ممکن به حساب هر یک از  3مشاهده شد. در ایالت بیهار

های فروشییییاز شیییبکۀ گسیییتردۀ ارزان 4روپیه واریز شیییود. یا در ایالت اوتار پرداش 1000بندی، دارندگان کارت جیره

 90تا  50توسییعه حدود ، برای توزیع فوری مواد غذایی مورد نیاز مدارس اسییتفاده شیید. در کشییورهای درحالایزنجیره

شاغل، در بخش صد جمعیت  شغولدر شاورزی م سمیِ غیرک ستند. اند که از مراقبتهای غیرر های اجتماعی برخوردار نی

ن، از شاغال ینگران یِتصاعد شیمتوسط و افزارتمها یارزشِ کارها یبه کاهش تصاعد ،یآورکاربرد فن شیافزا نیهمچن

  منجر خواهد شد. یاجتماع نیبه خدمات تأم یبابت نابرابربودنِ دسترس

ها از گمان شییرایط متفاوتی در همۀ حوزهدر جهان پس از کرونا که بی تالیجید یهایآورفنکاربرد  در راسییتای پذیرش و

 . است متصور التبه شرح جدول  سناریو 3 احتمال وقوع تامین اجتماعی را رقم خواهد زد،حوزۀ جمله 

 در آیندههای دیجیتال آوریمحتمل کاربرد فن یسناریو 3 جدول الف.

 3سناریوی محتمل  2سناریوی محتمل  1سناریوی محتمل 

ید فن جد آوری از دل رکود موج 

ست و  صادی فعلی برخواهد خا اقت

ندۀ قرن  هد  21آی را دگرگون خوا

بییا جهییانی  صیییورتدراینکرد. 

تالیزه جه دیجی که کرانموا  ها،ایم 

شخصی دارد و  بازیگران و قواعد م

تواند متضییمن آزادی، برابری و می

 های انسانی باشد.حفظ ارزش

تحوالت سیییریع  کنون  گرچییه ا

های دیجیتال با اسیییتقبال آوریفن

ما عمومی همراه شیییده اسیییت، ا

ظارتبه با افزایش ن ها، تدریج 

طۀ کنترل تاً افزایش سیییل های ها و ن

های دولتی، ها و نیز سازمانشرکت

نی گرا ن فزون موجی از  هییای روزا

به تاد فردی و جمعی  هد اف راه خوا

یان پا ویژه گیری و بهگرفتن همهبا 

قدرت کنترلی دولت ها با افزایش 

کت جه افزایش ها و دو شیییر رنتی

شیییهروندان عادی، نسیییل  نگرانی

هییای دیجیتییال آوریجییدییید فن

ستبی صرف یا د سم و م کم نامنا

این  نظر خواهد رسیییید.ناموجه به

مقییاومییتبییه بروز  هییای معنییای 

                                                           
1. shock-responsive social protection (SRSP( 

2. Piggybacking  

3. Bihar 

4  . Uttar Pradesh 
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ند مشیییکالتی را برای که می توان

 ها ایجاد کنند. آوریتوسعۀ این فن

سترده و نهایتاً تغییرات  اجتماعی گ

صاد، جزئی و کلی در حیطه های اقت

 آوری خواهد بود.سیاست و فن

وجود رکود اقتصادی فعلی پدید  باهای نویهور یآوربینانه است، موج جدید فنکه سناریویی خوش 1براساس سناریوی 

 هایکند. تجربهباشد، شرایط آتی را چندان مطلوب تصویر نمی 1تواند بدیل سناریوی که میآید. سناریوی دوم می

ها و بسیار باال است. تشدید رقابت 2سوی سناریوی به 1دهند که احتمال حرکت سناریوی تاریخی هم نشان می

، که امتناع 3تواند این امر را تسهیل کند. همچنین تحقق سناریوی های دیجیتال، میشدن پلتفرمنهایتاً انحصاری

 ها و اعتراضات اجتماعی بزرگ و نهایتاً تغییرات جزئیشدن است، منجر به بروز مقاومتقطعی از پذیرش دیجیتالیزه

 آوری خواهد شد.های اقتصاد، سیاست و فنیا کلی در حیطه

 

 :هاتوصیه

 ضایت شرکت صی، ر صو ساس پایایی، امنیت، حریم خ شند و بر ا ها باید به چیزی مثل اخالق دیجیتال پایبند با

 های اجتماعی، استانداردهایی را برای طراحی و عملکرد دیجیتال تعریت کنند. کاربر، مقررات قانونی و ارزش

  های دیجیتال دارند، به سیستم جدید و آوریکه وابستگی اساسی به فن 1«گیگاقتصاد »نیروهای شاغل در حوزۀ

 منظور تأمین بودجۀتوانند از این فرصیییت بههای تأمین اجتماعی میکارآمد تأمین اجتماعی نیاز دارند. سیییازمان

 الزم برای رفع نیازهای ضروری این شاغالن استفاده کنند. 
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 مقدمه -1

مدرن، درهمیکی از ویژگی ماعی در دوران  یات اجت های فردی و جمعی در های ح تار کات و رف یدگی حر تن

دهد. تأثیر قرار میتحت طورمستقیمدیگران را به ،های گوناگون است. در این شرایط، زیستن هر یک از ماساحت

ست. تفکیک  ست که در نحوۀ ادارۀ زندگی رخ داده ا ضعیت مرهون تحوالتی ا یک از تکنقطعی جدیدبودنِ این و

ستمه )دانایی( که  شامدرن و حتی اوایل مدرنیته، اپی سفی و علمی های تفکریکی از پایهدر دوران پی سوب م فل ح

ت آن به ساحت اندیشه و پژوهش فلسفی و و تحوال آوریفنتر شد و درنتیجه، شد، در دوران مدرن کمرنگمی

های گوناگون، نسییبت مهمی با تغییروتحوالت وارد شیید. در این دوران اسییت که تغییروتحوالت در عرصییه علمی

صۀ  سیا آوریفنعر ستقیم آندارد و در ب سوب می ری از مواقع، پیامد م سیاری از متفکران،  .شوندمح به باور ب

  ها.بحران های معاصر نقش دارد و هم در دستیابی به راهکارهای خروج از آنهم در بروز بحران آوریفنتحوالت 

حال توان نخسییتین بحران عصییر دیجیتال نامید. درعینرا می «19-کووید»گیری ، همهرخی پژوهشییگرانبه باور ب

یت بحرانی، درسمی له اینتوان از این موقع خت. ازجم بههای مهمی آمو ها مبنی بر که،  عا رغم برخی اد

شبکهخطرناک ضروری برای بودن  صحیح و همچنین طرح برخی اقدامات  های اجتماعی در مورد تبادل اطالعات 

ضاهای بیتررانهیگسختنظارت  سی د، باید گفت ف سا شی ا سترس اینترنتی مثل توئیتر، نق ستقیم درد ر مرکز و م

کتۀ دیگر اند. نی اجتماعی، تعطیلی اماکن، و درنهایت مهار بیماری ایفا کردهگذاراتخاذ تدابیر مؤثر درمورد فاصییله

که، برخالف امید واهی بازگشییت امور به حالت عادی، قابل کتمان نیسییت که تغییرات در شیینون گوناگون این

سیالمت، در عرصیۀ آموزش و  آوریفنچندان دلبخواهانه از طور مثال اسیتفاده نهاسیت، بهجامعه گسیترده بوده

 زیستی، امکانات نویهور برای کاهش آلودگی هوا و غیره. کاهش رفتارهای ضدمحیط

های وریآفنکارگیری شییدن و گسییترش بهواقعیت جدید این اسییت که با توجه به روندهای پشرشییتاب دیجیتالی

شهروندی و روابط انویهور، رفتارها و بخش شارکت  صاد، های گوناگون فردی و اجتماعی، از کار، م جتماعی تا اقت

خود ها خودبهآوریفنکارگیری ابزارها و تأثیر قرار خواهند گرفت. شییییوۀ بهسییییاسیییت و خدمات عمومی تحت

 شوند. شکل عادات فردی و جمعی نهادینه میکنند و این تغییرات بهتغییراتی ساختاری ایجاد می

ست که روپیش هدف از تهیۀ گزارش شی از این ا شیدبه های دیجیتالآوریفنگیریِ همه شرایط نا صویر ک ه ت

نۀ شییییوه، تحوالت فنآوریفنپذیرش اجباری های بعدی برای این منظور، در بخش. دوشییی های راهبری، آورا

سی دیجیتال، امنیت و اعتماد دیجیتال، افزایش الزامات محیط سیا صاد شهرها، جامعۀ اقت سازی  شمند ستی و هو زی

ند چانداز آتی و چشیییمبندی، جمعبخش در . شیییوندبحث میتأمین اجتماعی دیجیتال، جهانی دیجیتال و نهایتاً، 

 .  استشدهارائه  هاتوصیهدر پایان نیز برخی  و سناریوی محتمل
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 های دیجیتال: واقعیت جدیدآوریفنگیریِ همه -2

و پیامدهای این اثرات بر آیندۀ جوامع، بهتر است یک پرسش  آوریفنگیری و پیش از ورود به بحث اثرات همه

ستکلیدی مطرح کنیم: چه موقع می سیا شت که  های گوناگون، با تردید مواجه ها در بخشگذاریتوان انتظار دا

به این بحث کمک کند. تا قبل از  1شییوند و درنتیجه مسیییرشییان تغییر کند  شییاید ماجرای آزادراه امبارکدرو

ادراه داد که این آزخاطر منافعش اجازه نمیکار اما منسجم، بهسانفرانسیسکو، یک اقلیت محافظه 1989لرزۀ زمین

د. خود موجم شد این امر محقق شولرزه خودبهخواستۀ اکثریت ساکنان شهر، تخریم شود. زمین بنا برکاره، نیمه

سیار  ضرر میگرچه یک اقلیت ب سیر مت سجم، با تخریم این م سیده بود، من شد و تا آن زمان هم به هدف خود ر

راه لرزه آزادهای حاصل از زمینجاکه این خواسته به یک مسنلۀ اجتماعی تبدیل شد، پس از وقوع خرابیاما ازآن

جود را تغییر داد و لرزه وضیییع موکامل برچیده شییید و نهایتاً تالش اقلیت برای حفظ آن ناکام ماند. پس زمین

 لحاظ اقتصادی و سیاسی، واقعیت جدیدی بنا کرد. به

ستورالعملهای مکرر و بهاکنون تعطیلی صلهویژه د  و لحم افراد و آمدورفت گذاری اجتماعی و محدودیتهای فا

عی و بالعکس، نه قط آوریفنگیری بر کاالها، داللت بر نوعی تغییر وضیییعیت دارند. اگرچه اثرات آتی همه نقل

ست و نه دقیقاً پیش ست که بهپذیر، اما آنبینیا ضعیت ا ست، خودِ تغییر و سلم ا ضح و م ر تغییر ویژه بر اثچه وا

 توان ابعاد واقعیت جدیدایجاد شده است. در این چارچوب می …دلیل تعطیلی اماکن، دورکاری وشرایط کاری به

 است.  یکدیگربر  آوریفنگیری و ثرات همهرا مدنظر قرار داد که همچنین گویای ا

 های دیجیتالآوریفنپذیرش اجباری  -2-1

قریباً تمام آمارها، ت بنا براند و هرچند بیش از نیمی از جمعیت جهان، تا پیش از کرونا به اینترنت دسترسی داشته

صد 97جمعیت جهان ) سال در ست 2019( در  شبکۀ اینترنت همراه به د شته 2Gکم  سی دا ستر اند، اما این د

های آورینفنه همیشگی و ضروری بود و نه در این حد گسترده و متنوع. استفادۀ گسترده و همگانی از  دسترسی

شته، به جدید سال گذ شاید طی یک  ست که بخش مهمی از جمعیت جهان که  ه نیازی ب ازاینپیشمعنای آن ا

صی از ها نمیآوریفنکاربرد این  ستفاده می هاآندید، یا فقط در موارد خا ستفادۀ حداکثری ا ناچاربهکرد، ا ز به ا

 تطبیقا کنیم بکنیم، تالش میما هروقت با یک ابزار جدید برخورد می«. توفیق اجباری»تن داده است؛ نوعی  هاآن

ی های قدیمیم از ابزار جدید در همان چارچوبکوش، روال موجود امور را حفظ کنیم. یعنی میهای قبلیآن با شیوه

ستفاده کنیم. اما بعد از گذشت مدتی، ناگزیر می شیوها شیوۀ کارمان را با ابزار جدید وفق دهیم.  های جدید شویم 

کس نتواند بگوید کدام شیییوۀ کار در این شییرایط بحرانی بهتر ها، یکی از این موارد اسییت. شییاید هی انتقال داده

                                                           
1. Embarcadero Freeway 
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ی چند های کار را پیدا کنند. براروند تا بهترین شیوهوخطا پیش میۀ مسلم این است که افراد با آزموناست. نکت

سته ستگاه تلفن ثابت که امروز به ابزاری د ستفاده از د سل پیش از ما، ا ضروری تبدن یل چندم و گاهی حتی غیر

سپانیایی در ابتدا شیوع آنفوالنزای ا سخت بود. اما  سیار  ست، ب صلهشده ا ستم و اعمال فا ذاری در آن گی قرن بی

ثال طورمدوره، اسیتفاده از تلفن را برای حفظ ارتباطات آن نسیل ضیروری و سیپس حتی جذاب کرد. همچنین به

ماری از مسییافران به جسییتجوی راه2014فوریۀ  6و  5زمان با اعتصییاب کارکنان متروی لندن در هم ها و ، شییش

 ددتری برای ترهای مناسمتوانند مسیرها و شیوهمتوجه شدند که می هاآناز مسیرهای جدید پرداختند و برخی 

های آموزش و سییالمت توان در بخشرا می دسییتازاینانتخاب کنند. در تحوالت جاری تغییرجهتی  شییانروزانه

، یا کردندنمیهای دیجیتال ها عمالً یا اسییتقبال چندانی از شیییوهگیری، این بخشمشییاهده کرد. پیش از آغاز همه

شده سی نبود. هر دو بخش اکنون به روند پذیرش اجباری وارد  سا شده چندان زیاد و ا ز اند که اتغییرات ایجاد

 گذاری اجتماعی ناشی شده است.مراکز آموزشی و فاصله تعطیلی

پذیرش و تغییر منتهی میآوریفنتغییر  یت  ها حان و درن یادگیری، امت به  مد،  ند  یک رو اوم و شیییود. این 

کردن یک بحران، هنگامی که وضییع موجود با افتد که بعد از فروکشندرت اتفاق میناپذیر اسییت. بهبرگشییت

ست شد، امور به روال قبل بازگردد. د شته، بهشکاف و تحول مواجه  شتی به گذ د با دلیل تجارب جدیکم هر بازگ

 د بود.که با گذشته بسیار متفاوت خواه مطمننیماما هایی همراه خواهد بود. شاید از آینده باخبر نباشیم، پیچیدگی

 بینانهخوش( دیدگاه تقریباً 1را تعیین کرده است:  آوریفنطی چند دهۀ گذشته، دو دیدگاه عمده، رابطۀ جامعه و 

سازی، های جدیدی که به شگفتیآوریفنهای نویهور و امید اجتماعی به پذیرش آوریفن بخشبه یرفیت رهایی

های نویهور در حیات اجتماعی و آوریفن( بدبینی به نقش 2شییوند؛ عادات و شییاید بهبود امور منتهی میتغییر 

ری گیرسد همهنظرمیبه«. های قدرتمنددولت»با مقاصد « های بزرگآوریفن»ارتباط وثیق و گاه خطرناک حوزۀ 

صمیمات آتی، یا ب ستحکم و نفوذناپذیر خواهند بود، یزمینۀ ترکیم این دو دیدگاه را فراهم خواهد کرد. ت ا سیار م

شکافاین شود. بهکه  سیرهای جدیدی خواهند گ هایی که جامعه انتظار دارد با دقت و آوریفنزیاد احتمالها و م

یگر، دطورمثال هوش مصنوعی در حوزۀ بهداشت. ازسوییابند، بهکار گرفته شوند، گسترش مینظارت بیشتری به

با افراد عادی ارتباط بیشیییتری دارند، نظیر پلتفرمآوریفنآن دسیییته  با نظارت و ها که  های ویدئوکنفرانس، 

 حساسیت فزایندۀ اشخاص حقیقی مواجه خواهند بود.  

تأسیس در حوزۀ آموزش و سالمت این بود که مراجعان خود های تازهدر گذشته یک چالش اساسی برای شرکت

صول نوآور ستفاده از یک مح شت که باعث میانه و تحولرا برای ا سائلی وجود دا د این شآفرین متقاعد کنند. م

سوپاگیر و شرایط نظارتی پیچیده باعث مینشود. وجود روندهای اداری دست راحتی برطرفچالش به تقبال شد، ا

اده اسیتف انهآورفنها از کاالهای ها کار نشیود. از طرفی، افرادی که در این بخشچندانی از تغییر شیرایط و شییوه
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ستند که خدمات ها و بیماران(، معموالً همانآموزها، پزشککنند )معلمان، دانشمی سانی نی  دهندگان را انتخابک

ستانکنند )بهمی شی و بیمار دگان دهنکنند(. معیار کار برای ارائهها این کار را میطورمعمول مدیران اماکن آموز

. ترس از بروز خطا و … ی اسیییت نه مواردی مثل کیفیت کاربری وهای مالکاال و خدمات هم اغلم دغدغه

جز این موارد، کند. بهقبلی می محصیییوالت های متعاقم آن، شیییخص را محتاط و وادار به پذیرشسیییرزنش

دهندۀ کند و همین امر نیز مراجعه به خدماتایجاد می 1طورمعمول وابستگی به فروشندهقراردادهای بلندمدت به

 سازد.دشوار می جایگزین را

های آموزش و سییالمت، تولید یک کاال یا خدمت مفید و تازه که، در گذشییته برای اسییتارتا مخلص کالم این

صرفکرد، چون معموالً با هزینهکفایت نمی سنگین ارائۀ آن کاال یا خدمت به م انند کننده مواجه بودند تا بتوهای 

سکو در مارس  حاضروکارشان را گسترش دهند. اما درحالکسم  2020کرونا روند امور را تغییر داده است. یون

اند. نشین کردهآموز را در سراسر جهان خانهمیلیون دانش 300کشور با تعطیلی مدارس، حدود  13اعالم کرد که 

ستمی ضعیتی را حدس زد؛ ازد صتتوان اثرات چنین و ضطراب، باالرفتن رفتن فر سرخوردگی، ا شی،  های آموز

حل آموزش از راه دور بوده اسیییت و جا راههای فردی، خانوادگی و اجتماعی. تا اینتحصییییل و هزینهنرخ ترک

 هایی را دربارۀ کیفیتحال، قالم و شیوۀ این نوع آموزش، نگرانیحاضر انتخاب دیگری وجود ندارد. درعیندرحال

 این شیوه ایجاد کرده است.  آموزش و میزان موفقیت

شخاص در کالسباید اعتراف کرد  ضور ا شی قدیمی که متکی به ح ست، چنداکه تغییر نظام آموز ن های درس ا

ضطراری موجود حساب ساده شرایط ا ضوابط جدیدی را هم زدهوکتاب مدیران آموزشی را بهنیست. اما  ست و  ا

ی اگر تحمیل کرده اسییت. در تحول وضییع موجود آموزش از راه دور به یک امر متعارف تبدیل شییده اسییت. حت

شوند و دانش شایی  شی بازگ شجوها دوباره در کالسمراکز آموز شوند، پذیرش آموزها و دان ضر  های درس حا

 های جدید آموزشی، واقعیت جدید را رقم خواهد زد.آوریفن

زیاد بسیاری از افراد آمادگی مناسم برای درک احتمال، طرف بازنده هم خواهد داشت. بهآورانهفناین تغییرات 

 های خوگرفته به شرایط قدیم در شرایطفروشرسد خشردهنظرمیکه بهپذیرش تغییرات پشرشتاب را ندارند، چنانو 

سیم شتری  جدید آ شرکتسویبینند. ازمیبی سیاری از  شرایطدیگر، ب صادی و مالی این   ها از منافع و فواید اقت

صی از اطالعات شخ استفادهوءخاطر امکان سویژه به، بهازاینپیشهایی که تا آوریفنمند خواهند بود. جدید بهره

صت را یافته ستافراد، مطرود مانده بودند، اکنون این فر شتر یا د شنهاد کم با امکان طرح پاند که با پذیرش بی ی

 در فضای عمومی جامعه همراه شوند. 

                                                           
1. lock-in 
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 پلتفرم اندازچشمراهبری جدید:  -2-2

ستردۀ ویروس  شیوع گ ستو آگاهی از این« 19-کووید»پس از  شرایط کم تا آیندهکه د ای نزدیک باید با این 

حل را در پذیرش طور ادارات دولتی، راههای کوچک و بزرگ و همینوپنجه نرم کرد، بسیییاری از شییرکتدسییت

شده است. رویکردهایدورکاری یافته ر اخالقی کار را از  منظ کهتر سنتی اند. دورکاری به مسنلۀ بغرنجی تبدیل 

 پذیرند. مدت آن را میدانند و حداکثر برای بازۀ کوتاهنگریستند، اغلم دورکاری را نامطلوب میمی

شده همراه  کارکنانفرماها و هرحال، چه بخواهیم و چه نخواهیم، دورکاری با پذیرش اجباری کارفرماها، خویشبه

بی برای مراتراهبری سنتی و سلسله . سبکداده استیت جدیدی را شکل هایی پیدا و پنهان، واقعشیوهو به است

ضاها و محیط ستور و کنترل، برای ف صدور د ست.  ست، زیرا بهدورکاری کارآمد نی شکلی های دیجیتال مفید نی

صله بهاجتناب شرکتناپذیر، افزایش فا ست.  شخیصمعنای کاهش کنترل ا  ها و راهبران دوراندیش این نکته را ت

 . جدیدند اند و در حال انطباق با واقعیتداده

ای جز این نیست ، چاره«راهبری دیجیتال»در شرایط جدید، امکان راهبرشدن برای همه وجود خواهد داشت. در 

سخگویی و وییفهکه کارفرمایان درعین ستار پا شند، به حال که خوا سی پرسنل با شتاعتماد  هاآنشنا شند هدا و  با

ازمان از که س اندمطمننباز باشد. راهبران دیجیتال  های آزادانهوسیاقمجال دهند دستشان برای استفاده از سبک

سا برخوردارندها قطعیتوفتق مخاطرات و عدمالزم برای رتق 1«گیرهایضربه» شه موانعی رؤ . در دفاتر کار، همی

شرایطی، یرا از کارمندان جدا می شیند، یعنی دائماً می 2ک رئیس یا مدیر در یک اتاقک پژواککردند. در چنین  ن

ص مسیر را مشخ صمیمانههای بینیم که پیامشنود. اما در شرایط جدید، میهای خود را میفقط طنین صدا و ایده

ان ناند که کارکهایی را تعیین کردهدهند. برخی مدیران زماندهند و درک و همدلی نشان میکنند، توضیح میمی

 های گوناگون، نظرات خود را مطرح کنند. ها و شبکهتوانند مستقیم و ازطریق برنامهمی

تر با همکاران خود در ارتباط باشییییم، چون به تعیین وقت مالقات و دهد که بهتر و سیییریعدورکاری اجازه می

که وقتی با  دیگر مهم نیستقرارهای همیشگی نیاز نیست. الزم نیست نگران ترافیک و مشکالت گوناگون باشیم. 

ستهها کنارمان بازی کنند، یا سرووضع یاهریکنیم، بچههمکاران جلسۀ کاری مجازی برگزار می  مان همیشه آرا

شسته شد. وقتی راحت در منزل ن ستانهتر فکر میایم، راحتبا ر خسته تکنیم و از کارها کمتر برخورد میکنیم، دو

سمی ادارهمی شرکت این شویم. دفترهای ر شایعات، پ و  شه باید با  های های آزارنده و تنشپ طور نبود، همی

ست ستکردیم؛ روندها، رویهوپنجه نرم میروزمره د سیا سخت برای انجام ها و  سر هایی که مانعی عبورناپذیر و 

                                                           
1. shock absorbers 

2. echo chamber 
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را به هم  گذاری اجتماعی مادرسییتِ کارها بودند. در این روزهای تلش شییاید طنز ماجرا این اسییت که فاصییله

 های کاری بهتری ایجاد کرده است!    تر کرده و در مقایسه با فضاها و دفترهای مدرن، محیطنزدیک

شتاب تغییرات بیشتر  شرایط حیاتی است.  شیده او امور در مسیرهای ازپیش شده استشناخت درست این  ندی

در  که امورشییود. تشییخیص اینفق میرا تعریت کند، در کارش مو« هنجار آتی»روند. هر کس بتواند پیش نمی

و نیز گشودگی اندیشیده و مناسم نسبت به این تغییرات، به امری حیاتی تبدیل شده است. هنگام،  تغییرندحال 

ساخت، نه صالت، بینش و مهارت، نه تکرار و روزمرگی. باید بازارها را از نو  ست؛ ا که از قواعد اینهنگامۀ گذار ا

فارغ از محدودیتپیروی کرد. د همیشیییگی یایی، این امکان را مطرح میورکاری،  که های مکانی و جغراف کند 

شتر ابداع و نوآوری توان جهتمی سهولت بی سترش داد که موجم  شخص کرد، و فرهنگی را گ گیری آینده را م

 شود. می

تر در ها که پیشها و حوزهرویهایم. بسیاری از چندان دور، با نوعی سیارۀ پلتفرم مواجهرسد در آیندۀ نهنظر میبه

سا، دولت و زیرمجموعه سی، تجارت و امنیت ملی، بهانحصار رؤ سیا ه شکلی فزاینده بهایش بود، اعم از مذاکرات 

کند، این ها را رمزگذاری و آشکار میها و نابرابریکه نابسامانیاند. کرونا درحالیمکان کردهفضاهای دیجیتال نقلِ 

نده کند. آیتری ترکیم میشییکلی بادوامهای اجتماعی را بهو سیییسییتم آوریفنتسییریع و حوزۀ  روند انتقال را

رعت زیاد توان یا ساحتمالهمراه خواهد داشت، چون بههای قدیمی دولتی و غیردولتی بهمشکالتی نیز برای بخش

نیازمند امنیت مجازی خواهد  شامرارمعاکافی برای ورود به وضییعیت جدید را ندارند. زندگی، تأمین مایحتاج و 

ابسته های و. در این میان، شرکتبیندیشدداری نیز ناگزیر خواهد شد تمهیدی برای  شرایط جدید بود و سرمایه

جویی بر سر تأمین نیازهای دیجیتال شهروندانی )مشتریان( خواهند بود دنبال رقابت و برتری، بهآوریفنبه حوزۀ 

شدهبه ارتباطات و تراکنشکه بیش از هر زمان دیگر  سته  اند. هرچند در این حوزه تغییرات عمده های برخط واب

سالمت و  شفاف و بهینۀ حوزۀ  ست ابزارهای دیجیتال را برای ادارۀ  سوی دولت رقم خواهد خورد، زیرا ناچار ا از 

نیز به مباحث  اهآنرو مسییائلی مانند حریم خصییوصییی شییهروندان و حفایت از اطالعات درمان بپذیرد. ازاین

 هرروزه تبدیل خواهد شد.    

 دیجیتال  سیاسیاقتصاد -2-3

طور همین و آورانهفنبا شیوع ویروس کرونا، اقتصاد دیجیتال با تقویت تولید و عرضۀ محصوالت و خدمات جدید 

همان از وکار، نقش مهمی در احیا و حتی گسییترش حوزۀ اقتصییاد ایفا کرده اسییت. های جدید کسییماشییاعۀ مدل

ستفعال در حوزۀ دیجیتال وکارهای کوچک و بزرگشاهد بودیم که کسم ،گیریهای ابتدایی همههفته فاده از ، با ا

ت ها یک فرصگیری برای آندرواقع همه پرداختند. یبه ارائۀ خدمات و کاالهای متفاوت و جدید خودهای پلتفرم
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 زمانهم در شییرایط جدید، افراداند تا با ارائۀ کاالهای موردنیاز ها از این فرصییت اسییتفاده کردهآن اسییت.بوده

ازجمله مواردی  …دور، خدمات دورکاری و. آموزش ازراهوکارشیان ایجاد کنندهای جدیدی برای کسیمیرفیت

  .(1)جدول  اندوکارها ارائه دادهکه این کسم بوده

شد و موجبات تحول رسد نظر میبه اقتصاد دیجیتال به نیرویی حیاتی جهت هدایت باززایی اقتصاد تبدیل خواهد 

سناریوهای جدید شگرف در فعالیت دیجیتال در حال ایجاد  آوریفنهای تولیدی را فراهم خواهد آورد. درواقع، 

زیست ، از مصرف کاالها تا مصرف ابزارهای حفظ محیطکنندهحجم باورنکردنی تقاضا اند. گسترۀ اینترنت مصرف

 .سییتین یآسییان کاردۀ آن نیآ ینیبشیپ ،دارد یرخطیغ یروند اقتصییاداین نوع  جاکهازآناسییت.  افتهیگسییترش

سال به سمجمعیت کارکنان  2013طورمثال، در  شد با متحدهایاالت در یپلتفرمهای وکارک صد 200 ر  در یدر

 زاای تجربه کرد. سابقهبا شیم نزولی مواجه شد، و بعد دوباره رشد بی 2018. این روند تا سال شد روروبه سال

صاد،  بارز یهامشخصه ست نیااین نوع اقت ص ۀنقط بهی وقت که ا  زۀبا کی در دارد لیتما رسد،یم توسعه از یخا

ست تردید یجا . فعالًشود یسنت یبازارها نیگزیجا ادیز یسرعت با کوتاه یزمان یرفیتِ  یفرمپلت وکارکسم که ا

ش شد را یسنت یبازارها تمام ینیجان شته با شانه حال،نیباا. دا شد  یپلتفرم وکارکسم وجود دارد که ییهان نرخ ر

شیید چین، رها نظیر دسییترسییی به اینترنت همراه، بالکبرخی پیشییران مراتم باالتری را تجربه خواهد کرد.به

توانند نقش مهمی در رشییید روزافزون این های کارکنان اسیییتخدامی، میهای هوش مصییینوعی و هزینهافزونه

 وکارها داشته باشند. کسم

در مهار شیییوع  ، به چهار شییکل…و 3، هوآوی2، تِنسیینت1باباهایی مثل علیاقتصییاد دیجیتال با عاملیت شییرکت

( 4( ردیابی جمعیتی و 3گیری، ( تدارک نقشیییۀ همه2( تشیییخیص و مراقبت پزشیییکی، 1بیماری نقش ایفا کرد: 

های جدید عکسییبرداری در افزایش آوریفنهای هوشییمند و مناسییم شییرایط بیماران گوناگون. روبات مدیریت

یار های مربوطه، بساری کارکنان بخشطور در کاهش فشار کسرعت و دقت تشخیص و مراقبت پزشکی و همین

 کمکدهد. بهدرنگ نشییان میگیری، جغرافیای موارد جدید ابتال در سییطح جهان را بیاند. نقشییۀ همهمؤثر بوده

ماران اند وجود دارد. مدیریت بیردیابی جمعیتی، امکان گرفتنِ تسیییت از کسیییانی که با فرد مبتال در تماس بوده

 کند.  کنترل و شیوع کروناویروس را محدود می گوناگون، افراد بیمار را

  گیریدر شرایط همه دیجیتال آوریفن فعاالن حوزۀ جدیدهای برنامه برخی. 1جدول 

 توضیح تکمیلی کاال/ خدمت جدید نام شرکت  وکار حیطۀ کسب

                                                           
1. Alibaba Group Holding Limited 

2. Tencent Holdings Ltd 

3. Huawei Technologies Co., Ltd 
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)برخط(  دورازراهآموزش  DingTalk آموزش 

برای مقاطع راهنمایی و 

 متوسطه

میلیون  120مدرسه،  140.000بیش از 

پوشش میلیون معلم تحت 3.5آموز و دانش

 اند.بوده

غذای سرویس 

 آماده

Meituan, 

Ele.me 
بَر جدید استخدام بیرون 300.000بیش از  لوازم پزشکی فوری توزیع

 شد.

]فضای[ کارِ 

 *اشتراکی

Tencent  سابقه داشته تعداد کاربر فعال، افزایش بی دورکاریخدمات

 است.

 .Miss Fresh تجارت الکترونیک

Carrefour 

دریافت سفارش با حداقل 

 **تماس

و رشد  فرش چهار برابرفروش روزانۀ میس

ساالنۀ سفارشات کارفور بیش از شش برابر 

  شد.

contactless delivery**  working-co* 

 2020، 1جیانگ منبع:                                                                                                                           

صاد دیجیتال و نیز دیگر حوزهها که میآوریفنیکی دیگر از  ش موردتوجهها تواند در آینده در حوزۀ اقت ود، واقع 

کنند تا مراحل خودکار ایجاد، پردازش، چین این امکان را فراهم میهای مبتنی بر بالکاسیییت. پلتفرم 2ینچِبالک

شود. تاکنون تراکنشها بهسازی دادهانتقال و ذخیره کا بر یک کم با اتهای دیجیتالی دستصورت نامتمرکز انجام 

 کند که این تراکنش، حتی اگر درلث تأیید میاند. درواقع این شییخص ثاشییدهمیاعتماد انجام شییخص ثالثِ قابل

صورت هطورمثال، وقتی یک جفت کفش بانجام شده است. به باریکپلتفرم دیجیتال انجام شده باشد، فقط و فقط 

زیاد با استفاده از کارت اعتباری صادرشده از سوی بانک )طرف معتمد( بهای  احتمالبهکنید، برخط خریداری می

روشنده ف حساببهشود و طور است که قیمت کفش از حساب شما کسر میکنید. رویه اینمیکفش را پرداخت 

توان پس گرفت یا بعداً شییود که همان پول واریزشییده را نمیشییود. در این فرایند، اطمینان حاصییل میمنتقل می

ده ین تراکنش را مشیییاهجای بانک، تعدادی از کاربران ناشیییناس اینترنتی ادوباره خرج کرد. حال فرض کنید به

دهند. این تراکنش برای همه در دسیییترس کنند و یک کپی از آن در اینترنت قرار میکنند، آن را ثبت میمی

تواند تمامی مراحل این عملکرد را چین میبالک آوریفنتواند تغییری در آن ایجاد کند. کس نمیاسییت، اما هی 

را طوری ذخیره کند که برای همیشه  متمرکز توزیع کرده و یک تراکنشصورت نا( به3هابین کاربران متصل )گره

شد. بنابراین بالک شته با شاهدۀ آن وجود دا را حل کند.  4«دو بار پرداخت»تواند مشکل معروف چین میامکان م

                                                           
1. Jiang 

2. Blockchain 

3. nodes 

4 .double spending  
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از کل  درصیید 10توانایی ذخیرۀ بیش از  2027چین تا سییال بالک آوریفن، 1طبق برآورد مجمع جهانی اقتصییاد

تواند در نهادها، شیییود و میچین فقط به اقتصیییاد سییینتی محدود نمیتولید ناخالص داخلی جهان را دارد. بالک

ها و حکمرانی اجتماعی و عمومی تحوالت مهمی ایجاد کند. هرچند، هنوز هم بسیییاری از اما و اگرها باقی سییازمان

های سوءاستفاده از اطالعات محرمانۀ کاربران در فضای نهشدن زمیویژه در زمینۀ قابلیت اعتماد و فراهماست، به

 اینترنتی.

سنلۀ  شرکتمهم م ستها و دولت آوریفنهای دیگر حدود همکاری و تعارض میان  سی مهمی  ا سیا که اثرات 

را محدود  2گرای برزیل، ژائیر بولسیوناروجمهور راسیتها مطالم رئیسطور مثال، برخی پلتفرم. بهخواهد داشیت

سش پیش میکر ستند. برای برخی این پر اید توان ها بآید که آیا پلتفرمدند، زیرا آن را حاوی اطالعات کذب دان

ند  همدست شو هاآزادی بیان، با دولت تضعیت باید در هاآنجمهور را داشته باشند  آیا سانسور مطالم رئیس

شان داد: حال میدرعین سی را ن سا سنلۀ ا سش، یک م های جدید دیجیتال در آوریفنتوان از ترکیم این دو پر

تاده ماعی امروز ایسییی طه از اکوسییییسیییتم اجت بهکدام نق ند   لتا بل این دو، یعنی دو قا و  های بزرگهرحال ت

، «کاالهای عمومی دیجیتال»مان ملل با طرح عبارت دیجیتال، امری قطعی خواهد بود. ساز آوریفن هایاَبرشرکت

شتابان  ست. این کاالها همان ریل آوریفنپذیرش  سوی نهادهای عمومی و دولت را مطرح کرده ا های جدید از 

طورمثال، عمل خواهند کرد. به 3عنوان نیروافزاها، بهوکارها و دولتکه برای طیفی از کسییم اندمشییترکدیجیتال 

گیری استفاده کرد و چند کشور های پولی دیجیتال در طول دورۀ همهخاصی برای پرداخت آوریفن دولت هند از

 اند. برداری کردهدیگر نیز از این شیوه گرته

 امنیت و اعتماد دیجیتال  -2-4

 4عتماداهای دیجیتال اسییت. یکی از نکات مهم در این حوزه، قابلیت آوریفناقتصییاد دیجیتال نیازمند بسییترها و 

سترش کاربرد این نوع آوریفن ست. با توجه به گ شتری بدر دوران همه آوریفنهای دیجیتال ا ه گیری، نیاز بی

ن وکار احساس خواهد شد. اطمیناکسم اطمینان کافی از عملکرد مستمر و امن بسترهای جدید و دیجیتالِ کسم

سترهای دیجیتال، بهاز قابل ست. تراکنشویژه در مورد اعتمادبودنِ ب سی برای کارها سا ضرورت ا های مالی، یک 

 های نویهور دیجیتال حاصل نخواهد شد. آوریفنقبولی هم از اگر این اطمینان حاصل نشود، عواید قابل

های امنیت اطالعات در کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، در های دولتی بخشهای خصوصی و سرویسشرکت

 یبردارکالهگیری حمالت سییایبری در قالم گیری امکان شییکلهشییدار دادند که در شییرایط همه 2020آوریل 

                                                           
1. World Economic Forum (WEF) 
2. Jair Bolsonaro 

3. force multiplier 

4. trustworthiness 
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ستردۀ بدافزار و حمله به زیرساخت شینگ، پخش گ سیمفی شتهای آ شرایط موپذیر، افزایش دا ست. این  جم ه ا

با  اکنونهای کاری دیجیتال از همجاکه شیییوهها دربارۀ امنیت آتی فضییای دیجیتال خواهد شیید. ازآنبروز نگرانی

ستقبال روبه سترو ا ساکرونا نیز تداوم خواهد یافت، تدارک و حفظ اعتماد دیجیتال  شده ا و احتماالً در دوران پ

سازمان ضرورت کلیدی برای  شرکتها یک  ست. درحالیو  شورها ها سایبری  در موردکه تمامی ک تهدیدات 

عوت د« بس دیجیتالآتش»که سییازمان ملل متحد همه را به تاجایی-هایی دارند نگرانی هازیرسییاختنسییبت به 

یافته نیستند. جرائم را در این حوزه تشدید خواهد کرد که لزوماً سازمانخرده «19-کووید»گیری همه -استکرده

شینگ، طبابت تلفنی و مانند  هایبرداریکاله سوم به فی ستازاین هااینمو سترهای دیجیتهد ال به اند. زمانی که ب

 در خطر قرار خواهد گرفت.  آوریفنسازی تبدیل شوند، اعتماد به آب حیات جهان

سر صنعتیکن سبت به این نکته که یک »کند: طور تعریت میقابلیت اعتماد را این 1سیوم اینترنت  درجۀ اعتماد ن

آوری در مقابل هایی مثل ایمنی، امنیت، حریم خصییوصییی، پایایی و تابسیییسییتم، ضییمن برخورداری از ویژگی

ۀ ملی مؤسس« رود کار کند.ار میطور که انتظسیستمی و حمالت، همان نقایصاختالالت محیطی، خطاهای انسانی، 

ستاندارد آوریفن ستم اطالعاتی قابل 2و ا سی ل رود بتواند در مقابانتظار می»اعتماد آمریکا اعالم کرد که از یک 

سترسیتمامی حمالت و تهدیدات، محرمانه پذیری اطالعات را حین پردازش، ذخیره و انتقال بودن، یکپارچگی و د

 «  حفظ کند.

متفاوت با رویکرد متعارف پیش برد. در رویکرد متعارف،  روشیتوان بحث اعتماد دیجیتال را با حال میدرعین

( 1شود. اعتماد دیجیتال محصول تعامل دو جنبه است: در نظر گرفته می شناختیرواناغلم عوامل اجتماعی و 

شناسی اجتماعی. اگر قرار اجتماعی، یعنی شناخت ( جنبۀ2، 3شناختیـتکنوجنبۀ تکنیکی یا دیجیتال، یعنی اعتماد 

( احراز صالحیت 1باشد پیشنهادات دیجیتال از سوی یک شرکت، اعتمادپذیر باشد، دو شرط باید محقق شود: 

شده، دقیقاً همان چیزی است که باید باشد. این روند تدریجی، که کاالی دریافت( باور به این2کیفی محصول، 

اجتماعی  پیوستۀ روندهایهمشناختی از خدمات دیجیتال و مزایای استفاده از آن، از بستر بهـنوحاصل گذرِ دانش تک

 روابط جمعی است.  تعامل دیجیتالی، تبادل اطالعات میان مشتریان، داشتن تجربۀ دلچسم و اطمینان به

اگر بخواهیم اجزای سازندۀ اصلی اعتماد دیجیتال را برشماریم باید به امنیت، حریم خصوصی، ایمنی، پایایی، 

م های شخصی اشاره کنیهای دیجیتال و دادهآوری و سیاست سازمانی مؤثر برای استفادۀ اخالقی از سیستمتاب

سن شهرتشان، این موارد را در نظر داشته برای کسم اعتماد مشتریان و افزایش حش ناچارندها شرکت (.1)شکل 

                                                           
1. Industrial Internet Consortium 

2. Institute of Standards and Technology 

3. techno-epistemic 
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دهد که اعتماد دیجیتال چهار نشان می 1شده در مدرسۀ حقوق و دیپلماسی دانشگاه تافتسباشند. تحقیقات انجام

تال، : کاربران طی تجربۀ دیجیرفتار: کاربران چه احساسی دربارۀ محیط دیجیتال دارند. ب( نگرشبشعد دارد: الت( 

: سازوکارهای ایجاد و تقویت اعتماد محیطدهند. ج( های احتمالی واکنش نشان میها و تنشاکچگونه به اصطک

 ای از اعتماد دیجیتال دارند.: کاربران چه تجربهتجربهدیجیتال. د( 

 برای اعتماد دیجیتال مدلی -1شکل 

 

 2021، 2منبع: چادوری                                                                                                    

کنند یک چیز است آوری میهای دولتی و خصوصی چگونه اطالعات مشتریان را جمعها و سازمانکه شرکتاین

ستو این شتری چه انتظاری دربارۀ نحوۀ ا شتریان به که م فاده و حفایت از اطالعاتش دارد چیزی دیگر. نگرش م

سرعت در حال تکامل و پیچیدگی است. با توجه به روندهای موجود، شرایط حریم خصوصی و امنیت اطالعاتی، به

 این وضعیت در آینده تشدید خواهد شد. 

  : هوشمندسازی شهرهازیستیافزایش الزامات محیط -2-5

 ای که تأثیر مثبتگیری، تصییاویر ماهوارهدر کنار مصییائم بسیییار سیینگین جانی، عاطفی و مالی ناشییی از همه

های اخیر ترین تصاویر سالترین و جالمدهند ازجملۀ جذابزیست را نشان میبر محیط «19-کووید»گیری همه

ها و کاهش سییفرهای شییهری، هوای مناطق های ترافیکی و حرکتی، تعطیلی کارخانهدلیل اعمال محدودیت. بهبود

 بود. های قبل تر از سالآلوده به ویروس در بسیاری از روزهای سال گذشته پاک

                                                           
1. Fletcher School at Tufts University 
2. Chaudhuri 
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صله ست.محیط دوستدار هایگذاریسیاستگذاری اجتماعی، نیروی جدیدی برای تعطیلی و فا العات مط زیست ا

شان می پذیر و سمت تجارت مسنولیتعنوان معیار حرکت بهخود را به 1ESGها امتیازات دهند شرکتتجربی ن

 ESGگذاری بیشتری برای ادغام معیارهای تقاضای سرمایه هاآناند. تعهد به سهامداران و ذینفعان افزایش داده

شان میریزی راهبردیدر برنامه سرمایهدهد همانشان دارند. این مطلم ن  هایگذاریطورکه در مورد نرخ رشد 

شان بهگذاریکه سرمایهگذارها مادامیپایدار مشهود است، سرمایه شان می ESGلحاظ های دهند، کیفیت باالیی ن

سکبرای پذیرش  ساس ری شده برا شان میپایین 2بازده تعدیل  شتیاق ن -کووید»دهند. حتی در میانۀ بحران تر ا

شرکت«19 صیص بودجه،  شاخص  ها در تخ شت ESGبه   ESGکه امتیاز ند. نتیجۀ نهایی اینعملکرد بهتری دا

 های سطح کیفی عملکرد شرکت است.ترین سنجهیک شرکت، یکی از مهم

 6Gو  5Gهای ارتباطی آوریفنتوانند به سبزترماندن شهرها کمک کنند. های پیشرفتۀ دیجیتال نیز میآوریفن

شهر در جهان، تحت پوشش  380ریزان شهری بوده است. تا زمان حاضر، بیش از برنامه موردتوجهدر این زمینه 

5G  که درواقع با هدف تحقق شهرهای پایدار و عمدتاً بر پایۀ اینترنت اشیا  (. شهرهای هوشمند2جدول )هستند

یاری برای اشیا فواید بسباور کارشناسان، اینترنت هایی نیاز دارند. بهآوریفناند، به استفاده از چنین طراحی شده

سالمت، آموزش وهای حملبخش شت و  دهد. تواند رفاه اجتماعی را افزایش دارد و درمجموع می …ونقل، بهدا

شییدن اسییتفاده از اینترنت اشیییا و درنتیجه اهمیت رسیید اسییتقبال از شییهرهای هوشییمند موجم عمومینظرمیبه

 های وابسته به آن خواهد شد. آوریفن

   6G تا  1Gتکامل شبکه از  -2جدول 

 1G 2G 3G 4G 5G 6G امکانات

 -2030 2010/2015 2000/2010 1990/2002 1980/1999 1970/1984 شروع /توسعه

 ,AMPS آوریفن

NMT, 

TACS 

GSM WCDMA, 

EDGE 
LTE, 

WiMax 
MIMO, 

mmWaves 
Ultra 

MIMO, 

OAM 
 – 30KHz 1.8 Ghz 1.6-2 GHz 2-8 Ghz 3-30 Ghz 95 Ghz فرکانس

3THz 

 2Kbps 14.4-64 kbps 2 Mbps 200 Mbps to پهنای باند

1 Gbps 

 1 Gbps < 1Tbps 

سیستم 

 دسترسی

FDMA TDMA/CDMA CDMA CDMA OFDM/BDMA Net yet 

known 

 PSTN PSTN Packet شبکه اصلی

Network 
Internet Internet Internet 

 2021، 3علّم و جونز منبع:                                                                                                               

                                                           
1. Environmental, Social, and Corporate Governance 
2. risk-adjusted return 

3. Allam & Jones 
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 خدمات ۀادار ۀنحو مورد در که است 1هوشمند شهر طرح بخش به آن اشاره کرد، نیا در توانیم که یبعد ۀنکت

ستردام، مانند ییشهرها در ستکهلم، سنول، آم سکو ا ست …و گال س ۀبرنام کی نیا گفت توانیم البته .ا  عیو

ست انجامدرحال و نویهور  دستورکار در را هوشمند شهر یسوبه یرَوشیپ شگام،یپ یشهرها نیا از کی هر و ا

  .اندداده قرار

یی با یالب صنعت یای اصیل «شیهر» و یهور شهرنشینی در معنای امروزیِ آن، انق یر مبن یه ب یاندن ب یررس حداکث

یی  یگ از بعد .شدطراحیی درآمدزای ی جن یرمبنا  نیز دوم یجهان یص یدیتول سازیحداکث ی ناخال  تاسبوده یداخل

 الیصناخ یدیتول دهدمی نشیان کرونا تبعات امیا. دوشیم اسیتفاده شیهروندان رفیاه سنجۀ عنیوانبیهآن  از کیه

یط افیراد بیه منابیع، بیراسیاس شیرا دسترسیی زیرا غالباً ،سیتین رفیاه سینجش یبیرا یمناسیب یاریمع یداخلی

برخی دیگر از است سیاسی و اجتماعی جدید سعی شده تحوالت. گرچه با سییییتا هاآنمالییییی و اقتصییییادی 

شاخصشاخص سانی ها نظیر  سعۀ ان ستیسدر های تو شوند و برخی  هایگذارا تمهیدات اجتماعی دخالت داده 

است ی شهرها تغییر چندانی ایجاد نشده، اما باز هم در زیرساخت و پیکرۀ اصلوددرآمد اندیشیده شبرای افراد کم

 هبییییییدسترسی کمتری نتیجه نیستند و دراز  امکانات مالی کافی برخوردار  کییییییه یشییییییهروندانو هنوز هم 

یتریب ،دارند شهری و اجتماعی خدمییات یر، باعیث شوند. می متحمییل را میآسیی نیشی ین ام  شده استهمی

  .پذیرتر شوندآسیم «19-کووید»بحران در برابیر  یشهرنییپاهای دهک

یوع ش بدوها در بود. دولت هییای تأمییین جهانیییزنجیرهاختالل شدید در  گیریهمهپیامدهای  نخستینیکی از  

کرونا با کمبود شدید تأمین منابع کافی برای شهروندان خود مواجه شدند. کمبود منابع غذایی و وسایل بهداشتی 

های های کافی دیجیتال برای تبادلزیرسییاخت ونقل جهانی و نبودِهای ناکافی یا مشییکالت حملنظارت ۀجیدرنت

. در شییرایطی که ها شییدمقابل فروشییگاه های طوالنیوحشییت عمومی و تشییکیل صییتباعث  …ارزی سییریع و

های مواد غذایی و خرید مایحتاج مازاد از جوم مردم به قفسییهدر اولویت قرار داشییت، ه اجتماعی گذاریفاصییله

گیری کرونا همه. اسیییتزنگ خطری برای یادآوری مسییینلۀ بازنگری در زنجیرۀ تأمین  ،ای نامعلومترس آینده

سنلهدرک بهبزنگاهی بود برای  درواقع شکل کنونیِ آن آمادۀ بحران تر این م های جدی که روند تأمین منابع در 

ست.  شورها برنامهاکنون نی سازماندر اکثر ک شهری و  شهرها ، میذیربطها و نهادهای ریزان  شند   لحاظرا بهکو

 های آتی مهیا شوند. فاکتورهای فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی برای بحران

 خدمیات ۀارائی منظوربهدر ایجیاد شیرایط مناسیم  هادولتنقیش  استهباعیث شید «19-کووید»گییری همه

ی یرای ارائ یا ب ین نهاده یگ شیود و ای یی آن پررن یات الکترونییک و  ۀشیهر هوشیمند و بسیترهای مقررات خدم

                                                           
1. smart city 
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یاد یز ایج یی وفاصله شرایط نی یذاری اجتماع ین  گ یت آن، قوانی یان از رعای یع  ایگیرانهختساطمین  .کنندوض

زدن به زیرا نقش اساسی در دامن است،یافتهنیز نقش حیاتی  «شهری تخصیییییص منابییییع»دیگر مسنلۀ سویاز

یان، نابرابری یا مقابله با آن دارد. د ین می یه دیجیتال، آوریفنر ای ییا ویژهب یت اش یار  ،چینو بالک 1اینترن در کن

یتفاده از داده یل اس یا و تحلی یدی می آنه یل کلی ید عام ا . اینترنت اشیتحول خدمات شهری و اجتماعی باشدتوان

شت. برخی کاربردهای  شهری خواهد دا ضاهای ایمن  شیوع کرونا و پس از آن نقش مهمی در ایجاد ف در زمان 

، رخطب پرداخیت و چهیره صیتشیخ یرتماسییغی هاسیتمیس، سینجتم یهادسیتگاه :از نیداعبارت آوریفناین 

یاباتوراستفاده از  یدهیضدعفونی ه یابخش در کنن یطوح و ه یورها گوناگون، س یراد شمارشی سنس یرا اف  یب

 .…و تیالیجیدیامضیای، اجتماعی یگیذارفاصله یتیرعا

چین در خدمات شهری افزایش چشمگیری سرعت استفاده از بالک ،گیریشود بعد از همهبینی میپیشهمچنین 

شد. یکی از مهم شته با ست که  برای این حیطه آوریفنهای این ترین قابلیتدا سی ۀاجازاین ا ستر  هایادهد به د

 تأمین ۀزنجیر عوامل بیییین میییذاکره و اطالعات صحت کنترل قدرت بهبود به توجه بابهبود یابد.  تأمین ۀزنجیر

 ساختار .گذاشت ماشیین ۀعهید بیه را هیاکنتیرل و هاتصیمیم از بیشیتری بخیش توانمی ،چینبالک ساختار رد

یع یدتوزی یات ۀش یالک وریآفن در اطالع یینب یرانفقدان  و چ ید حکم  از گیریبهره توان شودمی موجم واح

 یکی از اهداف اصلی شهر هوشمند است. و این  یابید افزایش مصنوعی هوش بر مبتنی محاسبات

 حاصل نیز در آن ارزش ایجادشیییدهزنجیرۀ  و استشده مطرحمشیییارکت  ۀشیییهر هوشیییمند بیییر پایییی آموزۀ

یارکت  یان و  و همکاریمش یهروندان،  اعم از) بازیگران اصلیذینفع یمصاحبان ش یهری مدیران ،وکارکس  و ش

یا، مشیارکت در شیهرهای هم .است (یدولتهای سازمان یا شییوع کرون  ،زمینۀ هوشمندسازی در پیشگامزمیان ب

ین یید و همکاری بی یود رس یطح خ یترین س یه بیش یی در ارائب یات الکترونیکی ۀبخش یهروندان ب خدم یه ش یر ب

نظر به .شدکرونیا  ۀرددهیای غیرضیروری و قطیع زنجییربیرای کاهیش ت راهکار مناسبیبسیتر شیهر هوشیمند، 

 زیسییتی درهای محیطمنظور مقابله با آلودگیبه کاهش ترددهای غیرضییروری نیز کرونادر دوران پسییارسیید می

یاخت اولویت قرار گیرد. یات و زیرس یتفاده از امکان یر اس یدار مؤث یرایط پای یاد ش یمند در ایج یهر هوش های ش

 .خواهید بیود

هوشیمند  هییای شییهرآوریفندهد مینشییان  «19-کووید» جهانییی در مواجهییه بییا هایهتجرب ۀمطالعیی

با شرکت و  2شیییهرها یجهیییان مجمع ابتکاربهپویشیییی جهانیییی  . ازجملهدارند قرار کشیییورهااولویت اکثر در 

یهرهای  یدراه گوناگونش یدازی ش یهرها تا ان یات و فعالیت ش یاتجربی ا ربرای مقابله با بیماری  شانی هوشمنده

                                                           
1. IoT 

2. World Urban Forum (Metropolis) 
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یه یتراک ب یات توانمی پویش ینیا نتایج بر اساس گذارند.اش یام اقدام یدهانج یم در ش یاتیفعال قال ی یه  هرش

که  تقسیم کرد های شهرییِ نهادها و سازمانحداکثییییییر و یحداقلییییییۀ مداخلییی ۀدسیییت را به دو هوشیییمند

یش دهندۀ درجۀ نشان ی یهرهای در شهرهاست آوریفن کاربرددر  ملیحکمرانی محلی و نق ییاری از ش . در بس

یی در دو سطحاییین موضییوع  ،پیشگام از شییهروندان رسانی به تخدمیی افزارهاینرمایجییاد ) خدمات ۀارائ

هییای بهداشییتی دستورالعملشییهروندان بییه رعایییت  )ترغیم گذاریسیاست ( ونهادهییای شییهری سوی

 . شیودمشیاهده می (اجتماعیی گییذاریو فاصله

شیوۀ مداخلۀ در صوص  شمندهای سازمانخ شهر هو س در دوران حکمرانی و تأثیر آن بر   سهتوان کرونا میاپ

سناریوی بینی کرد.را پیش سناریو سازی،  نهادهای حکمرانیحداقلییییی  مداخلۀبدبینانه،  در  شمند ییییه بدر هو

شیود. میمنجر مناسیم خدمیات بیه شیهروندان نا ۀارائی درنتیجه و سازیهوشیمند هایطرح تیرشیدنضعیت

یرمای در دوران ازآنجاکه یات و س ییوع، امکان یرل حکمرانی  ۀش یرای کنت یهره است،بیماری تحلیل رفتهب ی ا ش

یی الزم ی یا بحران را آمادگ ی یه ب ی یرای مواجه ی یی ب ی یای آت ی یهرها در دوران  درنتیجهنخواهند داشت و ه ش

شییییییهرهای  در بسترخدمیییات  ۀارائییی، تجربۀ ترمحتملی سییییییناریودر  .خواهند بود ترپسیییاکرونا، ضعیت

یمند،  ی یرار حکمرانی و شهروندان  های آتی مورد توجهدر بحرانهوش ی یردمیق ی کنند این . نهادها سعی میگی

ستفادهبندی و جمعها را طبقهتجربه ستفاده کنند.  شدهآوری کنند و از برخی خدمات ا شرایط کنونی همچنان ا در 

یوآورارائۀ  ،شرایط ینیا در گرچه یهرها خدمات سرعت بسیار پایینی دارد، اما و ین ید یم ش  ییدگیچیپبا توانن

 هایگذاریسیاستنهادهای حکمرانی محلی و ملی با  مطلوب،در سناریوی های آتی را کنترل کنند. نی بحراکمتیر

 ۀائیار در تیالیجید تحیول وکنند می فراهیم تیالیجید شیتریبهیرچیه خدمیات ۀارائیی بیرارا  نیهیزم مناسم،

 . شیدوارد فاز شکوفایی جدیدی خواهد  یشیهر خدمیات

 جامعۀ جهانی دیجیتال -2-6

سنتی را ایفا  1«اینفودمیک»گیری کرونا با یک همه سانۀ  ضاهای دیجیتال، هم نقش ر ست. این یعنی ف شده ا همراه 

ای باشیید برای تواند بهانهدهندۀ افکار عمومی. همین امر میزنی شییکلکنند و هم نقش تاالرهای بحث و چانهمی

ها با هدف اولیۀ کنترل و ممنوعیت هادیگر یعنی تشییدید سییانسییورها، محدودیت شیییوع یک بیماری وحشییتناک

                                                           
.1 infodemic: گیری اخیر( اسییت. در این حالت حجم و حدوحصییر اطالعات در مورد یک مسیینلۀ مهم و عمومی )مثل همهمنظور گسییترش بی

شار اخبار و داده سترش انت سی دقیق و پاالیش ها بهگ ست که فرصت برر ست و لذا نمی هاآنشکلی ا بندی و ها به جمعتوان از مجموع آنکافی نی

 حل قطعی دست یافت.راه
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تواند تحت کنترل جامع گیری. البته در تحلیل نهایی، عرصیییۀ فراخ دیجیتال نمیصیییحت اخبار و اطالعات همه

 سازمان خاصی قرار گیرد.

های اسییت که شییرکت 1گذاری اطالعاتاشییتراکو کردارهای به یک مسیینلۀ مهم دیگر، قواعد جدید کاربری

سازمانآوریفن سالمت و دولت،  سخگویی و منظور مقابله با همهها، بههای حوزۀ  گیری و تبعات آن، با حداقل پا

شد. اندشهروندانشان به شفافیت در حال پذیرش و نیز تحمیل ضر محدود نخواهد  صرفاً به زمان حا . این روند 

 آوریفنهای حوزۀ قابت شرکتسوی شهرهای هوشمند، ریابی بههای اینترنت اشیا و سوقآوریفنترشدن عمومی

ها و را تشیییدید خواهد کرد. شیییرکت یکدیگرها با طور دولتها و همین، با دولتیکدیگراطالعات و ارتباطات با 

یق های نظارتی دیجیتال را تصدها و فعالیتآنکه رشد تصاعدی امکانها در پی افزایش سود خواهند بود، بیدولت

صکنند. این رقابت ستگاهورتی میها فقط در  شمند وارد نکنند که د شهرهای هو هایی که توانند گزندی به مفهوم 

شوند. حتی در اینبرترندلحاظ امنیتی به ضه  سطوح اجتماعی وآوریفنصورت نیز این ، تولید و عر  ها در تمام 

نظر شرکت هوآوی اختالف 5G آوریفناندازی سیاسی سودمند نخواهند بود. دیدیم که آمریکا و چین بر سر راه

 نظر به روابط تجاری این دو کشور آسیم وارد کرد. شدید داشتند و این اختالف

میلیارد دسییتگاه مجهز به اینترنت اشیییا وجود خواهد داشییت. این  75بیش از  2025شییود تا سییال بینی میپیش

سام سر شهو  نیازمند ارتباطات یکپارچه ،آورافزایش  سترسدر  همی شهروندانخو د ضمناً مطالبات   ار اهد بود و 

 افزایش خواهد داد. لبرای حفظ امنیت اطالعات و ارتباطات دیجیتا

های گیری کرونا در حال ایجاد یک میدان نبرد جدید اسیییت که مرزهایش را مجموعه دادهرسییید همهنظر میبه

ها آورینفای از که دستهمختصر آن شناختی تعیین خواهد کرد. توضیحهای دیجیتال و زیستتولیدشده در حوزه

سترش بوده سرعت در حال گ ستمربوط 2اند، به حوزۀ ژنومیککه تا امروز با  ها در ند. بنابراین عملکردها و کارب

تواند خطرات جدید و نامنتظره برای حقوق اساسی شهروندان رو میهای پیشِحوزۀ حریم خصوصی ژنتیک در سال

 در بر داشته باشد. 

ست و همه« نابرابری» سترسی به اینترنت گیری آن را بهروح زمانۀ ما شورهایی که د نا بخوبی مجسم کرد. در ک

شهروندان از چالش بر ست،  شوار یا با اختالل همراه ا شتری رنج دالیل گوناگون، د صادی و اجتماعی بی های اقت

سی اند، چون همهبرده ستر شتر  به کاالها و خدمات عمومی هاآنگیریْ د شکل زمانی بی ست. م را مختل کرده ا

د، نگهداری و تولی آوریفن، گریبان اشخاص بیشتری را بگیرد. آوریفنناشی از گسترش  هایشود که بیکاریمی

                                                           
1. data sharing 

2. practices 
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ها مؤثر است، آوریفنکارگیری های شرکتی که بر نحوۀ بهانتقال واکسن به نقاط گوناگون جهان، در کنار سیاست

 های سالمت عمومی نیز نشان دهد. را در بخش ابرابریتواند در آینده نمی

سش به این چالشدانیم که عملکرد دولتاکنون میاز هم شوری مانند هم متفاوت خواهد بودها ها در پا . هی  دو ک

سیاسی، کردارهای اجتماعی و اولویت، ارزشنیستند الم شدن غ. بر اثر برخطاندمتفاوت هاآنهای اقتصادی های 

صادی در دورۀ همه سرعت القای برخی ارزشامور اجتماعی و اقت ستانداردهای گیری،  به  آورانهفنهای خاص و ا

شد شاید تقابل ایدئولوژیک قرن پیش« جنگ رمزگانِ دیجیتال»افزایش خواهد یافت.  دنیای دیجیتال جهانی رو با

الملل هان بینجامد. تصییور کنید سییازمان ملل، یعنی جایی که در نظام بینبندی متفاوت جتواند به تقسیییمکه می

همکاری کند. این کار  1هایش با هولدینگ چینی تِنسنتشود، برای ادارۀ دورکاریمرکز صلح جهانی محسوب می

شان می شاتی وجود دارد که ن شد. گزار سیاری خواهد  شورهای ب سازمان ملل بهموجم نگرانی ک ز رغم آغادهند 

سازمانتالش شار  شری و برخی دولتهایی برای این همکاری، بر اثر ف صمیم عقمهای حقوق ب شها از این ت ینی ن

 کرد. 

 یک جامعۀ جهانی دیجیتال هایها و شهروندان این باشد که یرفیتآمده برای دولتترین فرصت پیششاید مهم

شاهد بودیم که برخی کاالهای دی شدند. اجازۀ صورت عمومی و متنجیتال بهرا دریابند. در این دوره  ضه  باز عر

طور های این مورد است. همانهای ونتیالتور، یکی از نمونهبشعدی برای ساخت دستگاههای سهدسترسی به طراحی

که شیوع آنفوالنزای اسپانیایی در ابتدای قرن بیستم موجم گسترش استفاده از تلفن و صنایع مربوط به آن شد، 

 توانند تحوالت مهمی را رقم بزنند.های دیجیتال نیز میآوریفن

 تأمین اجتماعی دیجیتال  -2-7

شی از های تأمین و رفاه اجتماعی، در آینده با چالششک نظامبی شد. آوریفنهای نا های نویهور مواجه خواهد 

ی را های گوناگون اجتماعسیستمهای ها و توانساز محسوب کرد که کرانتوان یک شگفتیگیری کرونا را میهمه

شخص سیمم ست. آ شده بر گروهتر کرده ا شرهای گوناگون، مطالبات جدیدی را مطرح خواهد های وارد ها و ق

های های سنتی برای مواجهه با وضعیت آتی کافی و مناسم نخواهد بود. یکی از راهکارهای تناسم نظامکرد. شیوه

 های نوینها و شییییوهآوریفناز  و مطلوب گیری مناسیییمجدید، بهره اتمخاطراجتماعی مثل تأمین اجتماعی با 

 خواهد بود.

                                                           
1. Tencent 
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خواهد  شیافزا را 1پذیرشوک یاجتماع تأمین سیستم به یجهان ۀعالق ،یریگهمه از یناش ۀگسترد یریپذمیآس 

 یایالب تبعات به یدگیرسیی یبرا را یاجتماع و گسییترۀ ویایت تأمین ، تواناییمسیینولیت ،. این نسییخۀ جدیدداد

صاد یهاشوک بزرگ، اسیمق در یعیطب سیس یهابحران و هایریگهمه ،فراگیر یاقت ن در ای .دهدیم شیافزا یا

از بسترها  2نگبکیشیوۀ موسوم به پیگیبههای بزرگ، هنگام وقوع شوکد سازمان تأمین اجتماعی باید بتواننسخه، 

ساخت سازمانو زیر صی و عمومی هاهای دیگر  صو سم ک و نهادهای خ ستفادۀ فوری و منا طی  طورمثال،به ند.ا

کشور  ینا مقامات های کشور هند ابتکارات مفیدی در نظر گرفته شد.گیری کرونا، دیدیم که در برخی ایالتهمه

ر و فراگیرت هایانیبها و پشییتیحمایت های محلی و ملی،کمک برخی برنامهند بهاسییال اخیر تالش کرده 15طی 

مک ک، بهنوآورانه اقدامات حمایتی ، برخیگیری اخیرطی همه. دنارائه ده ی برای افراد و اقشیییار گوناگونمؤثرتر

سترهای ازپیش شد. مثالً در ایالت ب کیفیت وبا  آماده،این ب ستر یک برنامۀ توزیع  3هاریسرعت بهتری انجام  از ب

 د.وروپیه واریز ش 1000بندی، حساب هر یک از دارندگان کارت جیرهبه  در کمترین زمان ملی استفاده کردند تا

ستردۀ ارزان 4یا در ایالت اوتار پرداش شبکۀ گ شیاز  ای، برای توزیع فوری مواد غذایی مورد نیاز های زنجیرهفرو

  مدارس استفاده شد.

ست که بعد کافیعبارتی، به سارات و هزینه ،هااز وقوع بحران نی شی خ ست  هااز آنهای نا را تا حدی که ممکن ا

سازمان ویژه، بهجبران کنیم. این شکل سنتی ادارۀ امور ایجاد  یمضاعف تمشکال تواندمی ،های تأمین اجتماعیدر 

شی می ضروری و فوری نا ستن بحران آینده شود.کند که عمدتاً از ارائۀ دیرهنگام خدمات  ستآب شمار ا  ؛های پشر

شناخته، بیماری شی، تغییرات اقلیمی، کمبود غذای ارگانیک، آلودگیهای منطقهجنگهای نا سای وهوا، آب ای و فر

سیم شهری و غیره. آ سمی و روانی زندگی  سیاری از افراد  در هر بحران،های ج شه یا تا مدتی ب  توانبرای همی

ند زیرناگ سنتی معموالً های تأمین اجتماعیسازماندر این شرایط، دهند. بازگشت به زندگی عادی را از دست می

حین بحران را جبران کنند و هم  به افراد، یعنی هم باید خسیییارات وارده های دوچندان متحمل شیییوند.هزینه

شکالت و ناتوانایی شی از م سارات نا  ،معنای افزایش قابلیتبه توانمیپذیری را شوک بعد از بحران. هاآنهای خ

ست که سازمانی  و چابکی انعطاف سارات )حین و بعد از بحران(دان  و نهایتاً حفایت ها،و هزینه امکان کاهش خ

 های جدید برای ایجادآوریفنپذیر اسیییت، قابلیت بینیآنچه پیش کند.شیییهروندان را فراهم می منافع از بهتر

  شرایط دستیابی به این نسخۀ بهینۀ خدمات اجتماعی است.

                                                           
1. shock-responsive social protection (SRSP( 

2. Piggybacking  

3. Bihar 
4  . Uttar Pradesh 
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ست که در ازجمله ویژگی صر دیجیتال، تغییراتی ا صۀ های ع ست. امروزه بخش مهمی از  «کار»عر شده ا پدیدار 

گیری اخیر شییاهدیم که . در همهاندمشییغول 1اصییطالح آزادکاریهای غیررسییمی و به، به فعالیتشییاغل جمعیت

شغلی ایجاد  2ی قطبشهای نویهور نوعآوریفنهای وارده به مشاغل گوناگون، برابر و یکسان نبوده است. آسیم

ور ند. با یهبرخوردار آوریفنعبارتی، کارگران ماهر بیش از کارگران سییاده از مزایای پیشییرفت کرده اسییت. به

شرفته و بهآوریفن شدن و دیجیتالهای پی سیاری از کارها، کادلیل خودکار شتر در معررشدن ب ساده بی ض گران 

 وزانهرغیر ، بیش از کارهای: الت( یدیِروزانه کارهای یدیِتوان گفت که طورکلی میخطر بیکاری قرار دارند. به

 آوریفن. پیشییرفت خطرند)مثالً مشییاغل مدیریتی( در معرض  روزانهغیر )مثالً مشییاغل خدماتی( و ب( فکریِ

را از دشور خارج کرده است.  و درنتیجه کارهای نیازمند مهارت متوسط کرده استپایه ایجاد نوعی دوقطبی مهارت

 شود به مشاغل با دستمزد پایین روی آورد. درنتیجه نیروی کار دارای مهارت متوسط مجبور می

له(، های صنعتی پشرمشغها و بخشروشیفها، خشردهطورمثال رستورانبر اثر عواملی مثل شدت فعالیت )بههمچنین 

شغلی )یدیِپایین سمی( و روزانه بودن مهارت  سیمغیرر شغلی اندک(، آ ضمین  شتر ب ی بحران کروناهابودن )ت ی

ی فروشکند که مشاغلی مثل خدمات غذایی، تولیدات کارگاهی، عمدهتأیید می 3کار المللیشده است. سازمان بین

شترین آسیم را از همهو خشرده شی، بی سیاگیری دیدهفرو شاغالن-اند. ازجمله در کشورهای آ سیفیک، جمعیت   پا

 درصد 90تا  50توسعه حدود میلیارد نفر تخمین زده شده است. در کشورهای درحال 9/1ها حدود در این بخش

های بهداشییتی و ترین مراقبتاز کم که اندمشییغولهای غیررسییمیِ غیرکشییاورزی جمعیت شییاغل، در بخش

 های مالی برخوردارند. این کشورها در آینده مشکالت بسیار بیشتری خواهند داشت. حمایت

موازات گسییترش ویروس ها در آینده افزایش خواهد یافت. بهزیاد، تقاضییای خودکارکردن برخی شییغلاحتمالبه

شرکت شتهکرونا،  سانی دا شتری بر کار غیران وکار سمالکترونیک و کحال، الگوهای تجارت اند. درعینها اتکای بی

که، های دیجیتال اتکا دارند، با سرعت بیشتری گسترش خواهند یافت. نکتۀ مهم دیگر اینالکترونیک که بر پلتفرم

و دانش روباتیک اسییتفادۀ بیشییتری  آوریفنهای سییالمت عمومی، با هدف حفظ سییالمت کارکنان، از در بخش

ست سیا شد. با توجه به  صناخواهد  شت  ست، تأثیر همهیع به داخل که تحتهای بازگ گیری در حال افزایش ا

 توسعه خواهد شد. خودکارسازی کارها موجم تسریع تغییرات ساختاری در کشورهای درحال

شته همه سال گذ شورهایی که در یک  شد. ک گیری کرونا احتماالً موجم تحوالت دیجیتال کار و محل کار خواهد 

چین استفاده کردند، توانایی بیشتری ، روباتیک و بالک5Gمانند هوش مصنوعی، های نویهور پیشرفته آوریفناز 

شته شآوریفناند. در آیندۀ نزدیک، ابزارها و برای کنترل بیماری و کاهش تلفات دا تری های دیجیتال کاربرد بی
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شرکتدر مدارس، کارخانه شت. بهها خواهند ها و  صاعدی ارزشِ ، با آوریفنموازات افزایش کاربرد دا  کاهش ت

صاعدیِکارهای مهارت سط و افزایش ت شاغالن  متو صوصنگرانی این بخش از  سی ب بودنِنابرابر درخ ستر  هد

 رو خواهیم بود.  خدمات تأمین اجتماعی روبه

سبی برای تأمین بودجۀ الزم برای رفع گیری، چه امروز و چه در آیندۀ نزدیک، میشرایط همه صت منا تواند فر

سمی که حوزۀ  سمی ایجاد کنند. عمدۀ نیروهای کار غیرر ضروری نیروهای کار غیرر صاد »نیازهای  را  1«گیگاقت

ی غیاب چنین سیییسییتمگیری فعلی، در همههای جدید تأمین اجتماعی نیاز دارند. دهند، به سیییسییتمتشییکیل می

شد این نیروهای کار  شتری تحمل کنند. موجم  سیار بی ستاآسیم ب صاد مبتنی بردر این را های لتفرمپ ، درک اقت

گان دهندکه ارائه آزادکاری کارکنانحاکی از آن اسییت که  موجود مطالعات اغلم تواند مفید باشیید.می دیجیتال

ه کدارند، ضییمن این یاجتماع تأمین یهاطرح به یمحدودبسیییار  دسییترسییی، اندتالیجیدهای خدمات در پلتفرم

باً این گروه را جزء بیمهبندیها نیز در طبقهبیمه دهند. مجمع جهانی فرما قرار میهای خویشهای متعارف، غال

معرفی  2021تا  2019های سال این مجمع طی یجهان چالش را تالیجید اقتصاد و کار یبازارها ،2یاجتماع نیتأم

 .است کرده

شابهتر از خدمات ارزان معموالً دهند،می خدماتی که کارکنان پلتفرمی ارائه ستخدامی تمام  م و  شودمیکارکنان ا

ه موانعی نیز )البت بود وکارهای پلتفرمی خواهدتقاضای بیشتر کسم عرضه و برای مهم پیشرانیک همین موضوع 

ها و اند از: مقررات، جایگزینی نیروی کار انسانی با رایانهعبارت هاآنترین بر سرراه این تقاضا وجود دارد که مهم

، اندشییغولم وکار اینترنتیکسییم که به اغلم کسییانی (.ی دارندبیشییتر شییغلی امنیت یابی کارهایی کهاولویت

درواقع . دارند عهده بر خودشییان راشییان های اجتماعیبیمه مسیینولیت پرداخت سییهم یعنی ،فرما هسییتندخویش

پاریبرون ماعی وتأمین  حق بیمۀ سییی به پرداختکاهش  اجت نان )ها  ثالطوربهکارک یا  برای م  قعمواتعطیالت 

 . دهدکاهش  ها راشرکتهای تواند هزینهبیماری( می

شد صاد شتریب ر س در. دهد قرار ریتأثتحت شدتبه را یاجتماع بیمۀ یهانظام تواندیم آزادکاری اقت  از یاریب

 سازمان دیجد قیتحق .ردیگینم قرار یاجتماع یهامهیب پوششی تحت پلتفرم وکارکسم از حاصل درآمد کشورها

شان می کاری جهان . است وکارکسم از شاخه نیا فعاالن شغلِ تنها ،یپلتفرم یوکارهاکسم درصد 68 که دهدن

 ،سییالبزرگ تیجمع تیکل از یپلتفرم کارکنان که دارد وجود بارهنیا در یعموم یاجماع شییده،انجام قاتیتحق در

 در عمدتاً وکار،کسییم دیجد یهافرم که اسییت آن یمعنابه نیا ،یاجتماع گذاریسیییاسییت منظر از .ترندجوان

 یهانظام برآمد و درآمد بر ،یبازنشییسییتگ به یپلتفرم جوان نسییبتاً کارکنان دنیرسیی صییورت در درازمدت،
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 ندایانیانشجود اغلم هاآناین است که  یپلتفرم کارکنانیک باور غلط دربارۀ  .گذاشت خواهند ریتأث یبازنشستگ

سترسی هادادهاما  ،شوندیم کار دیجد یهاشکل نیا وارد یکوتاه رۀدو یبرا که  رتیمغاباور کامالً  نیا با درد

 .اندبوده لیتحص حال در هاجامعۀ آماری پژوهش از درصد 10 حدودفقط  :دارد

شورها از برخط، یهاپلتفرم کارکنان شتریب هامروز تماعی و های تأمین اجنظامکه  اندمتوسط و نییپا درآمد با یک

 یهاحسیییاب با 1وبر انزو را جبران این وضیییعیت یبرا ینظر هایحلراه ی ازک. یبیمۀ چندان نیرومندی ندارند

سوم ست کرده ارائه 2«تالیجید یاجتماع نیتأم» به مو  کی ی،پلتفرم کارکنان از کی هر یبرا وبر، شنهادیپ طبق .ا

 هاپلتفرم .ودشیم ساخته( کار یجهان سازمان مثل) یالمللنیب مؤسسۀ کی نظر ریز تالیجید یاجتماع نیتأم حساب

صد ص در شخ صد10 مثال طورهب) شدهتوافق یافتیدر از یم ساب به را( در  کارکنان تالیجید یاجتماع نیتأم ح

 کشییورها یاجتماع نیتأم یهاحسییاب به ماهانه حسییاب نیا در شییدهیآورجمع رقم. کنندیم زیوار شییانیپلتفرم

سته) شور ای تیمل به ب س نحوۀ رۀدربا توانندیم هادولت. شودیم زیوار (کارکنان سکونت محل ک  مبالغ نیا میتق

صم یاجتماع مۀیب یهاشعبه انیم سبتِ هب باید زانیم چه تا کهنیا توانند در موردهمچنین می هاآن. رندیبگ میت ن

 . ، تصمیم بگیرندگرفت نظر در ، خدمات تأمین اجتماعی برایشانهاپلتفرم مشارکت

 یآورتحوالت فن ۀو سناریوهای آیند اندازچشم -3

سازمان بهداشت جهانی برای عبور از این شرایط بغرنج جهانی، خواستار همکاری و اقدام همۀ کشورها شده است. 

شند. قطعاً دولت شته با سی و جناحی و حزبی، در این اقدام جهانی نهایت تالش خود را دا سیا سوای منافع  ها باید 

صر دیجیتال و با وجود پلتفرم ست که در ع شمار، مخفی کردن اخبار و اطالعات راجع به های اینترنبدیهی ا تی پشر

سطۀ اطالعات و دادهفایده خواهد بود. بحران اخیر، منابع بیگیری، بیپیامدهای همه شکار کرد. این منابع وا ها را آ

 . مفیدندگیری در بهبود روندهای تصمیم

تر و تر، شییفافما را مسییطح هانج آوریفنگیری عصییر دیجیتال اسییت. نخسییتین همه «19-کووید»گیری همه

ند. کنمقاومت می« شییدندیجیتال»های اقتصییاد و جامعه در مقابل کرده اسییت. اما بسیییاری از بخش ترمرکزتنام

و همچنان خواهد  کرده اسیییتهای دیجیتال را به امری گریزناپذیر تبدیل آوریفنپذیرش « 19-کووید»گرچه 

ید دیجیتالکرد، منافع و سیییاختارهای دیرپای محافظه ید و عوا شیییدن را کار، برخورداری کامل جامعه از فوا

ستاوردهای برنمی ضح بودهآوریفنتابند. د سالمت وا ست و بههای جدید در حوزۀ  شد. ا راحتی فراموش نخواهد 

های صیینعتی و تجاری جای خواهند گرفت. کاربران های جدید، با سییرعت زیاد در دیگر بخشاین اکوسیییسییتم

صلیِ پیش از همهآوریفن شیوهدر  به بازارهای جدید درخواهند یافت که ورود گیریهای جریان ا سه با  ای همقای
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یماری و بینی جغرافیای شیوع بها برای پیشآوریفنتری است. این واقعیت که اکنون از کار ساده سنتی و قدیمی

ستطور همین ستفاده میوج  کارگیری مؤثر ورا قدرتمندتر خواهد کرد. به هاآنشود نیز جوی رفتارهای درمانی ا

ستم سی سم  سترسهای دیجیتال، میمنا صول اطمینان از د ستمتواند در ح سی شد. های حیاتی اثرگذار باپذیریِ 

هوشمندِ حافظِ حریم خصوصی، برای  هایهای آموزشی برای سیستمها و مجموعه دادهمندِ الگوریتمطراحی قاعده

 ایجاد اعتماد دیجیتال حیاتی و ضروری خواهد بود.  

سیاری از اقدامات سخپعنوان به فعلی ب جرای ما به یادآوری . امااندشدهمعرفی  موقت یهدیدتمدت به کوتاه یا

ها از آسیاب افتاد و خطر گستردۀ بیماری دفع شد، وقتی آب که کندما را از این تصور دور می آزادراه امبارکدرو

امه تی به همین منوال ادسال آ چندکم طی رسد شرایط دستنظر می. بهگردیمگیری بازیت پیش از همهبه وضع

 قطعی نیستند. دستاورد حال، توانند ماندگار شوند. بااینهای فعلی می. رویهخواهد یافت

تواند فرصت مناسبی برای تأمین بودجۀ الزم برای رفع نیازهای ضروری گیری میکه همهیک نکتۀ مهم دیگر این

های جدید تأمین نظامشیییوند، به نیروهای کار غیررسیییمی ایجاد کنند. این نیروهای کار که آزادکار خوانده می

شتری تحمل  چنین نظامی گیری فعلی، غیاباجتماعی نیاز دارند. در همه سیار بی سیم ب شد این نیروها آ موجم 

ن اجتماعی های تأمیتواند مفید باشیید. نظاممی های دیجیتالپلتفرمکنند. در این راسییتا، درک اقتصییاد مبتنی بر 

شرایط و بحران سازمانی برخورداررو تطبیق دهند و از انعطافهای پیشِناگزیر خواهند بود که خود را با   پذیری 

 شوند.

شماگ سیم کنیم، ناگزیریم آوریفناندازی از آیندۀ تحوالت ر بخواهیم چ هم نیروهای حامی تحوالت را در نظر  تر

گیری فوراً در دسییتورکار که با آغاز همه «گذاری اجتماعیفاصییله»های عمده. داشییته باشیییم و هم برخی مانع

یتال دیج شییاخۀویژه در به آوریفنتأثیر فوری و قطعی بر تحوالت  قرار گرفت، گذارانسیییاسییتریزان و برنامه

شتی،  شت. این قاعدۀ بهدا تأثیر  االًاحتم است وتبدیل شده دیجیتال آوریفنترین حامی تحوالت حوزۀ مهمبه گذا

هد بود. دسیییتورالعمل ندگار خوا ما ند، اگیری، کمابیش تغییراتی داشیییتهشیییده در دورۀ همههای ابالغآن  ما ا

های خصیوصیی، عمومی و دولتی به سیت. این امر تمایل بخشا هاآنگذاری اجتماعی کماکان رشکن اصیلی فاصیله

ستفاده از  ست. نیروی آوریفنا سترش های دیجیتال را افزایش داده ا ستقبال از گ های آوریفنمهم بعدی که ا

ای دیجیتال هآوریفن. طی چند سال گذشته، نسل جدید است «اقتصادسیاسی دیجیتال»دیجیتال را در پی داشته، 

صنوعی، بالک شرکت6Gو  5Gچِین، شامل هوش م سیاری از  ها قرار گرفته و اکنون با ها و دولت، مورد توجه ب

، «ایالت نسلیتم»گرفتن در این عرصه توجیه بیشتری یافته است. برای پیش ، رقابتهاآنتوجه به فواید نویهور 
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سل زِدویژه به سیار را نیز می 1با محوریت ن شنایی ب ست. با توجه به آ صه مهم دان توان در تحوالت آتی این عر

عامل  تواندی دیجیتال میهاآوریفناز کاربرد  هاآنال ، استقبیو اطالعات ینوین ارتباطات ابزارهایزیاد این نسل با 

 . باشدمؤثری 

ر دیجیتال مؤث شیییاخۀویژه در به آورانهفنتوانند در تسیییریع تحوالت در کنار این موارد که در آیندۀ نزدیک می

شند، مانع شت که در میانبا شاید هایی نیز وجود خواهد دا شتر نمایان خواهند کرد.  مدت و بلندمدت خود را بی

شد که «اعتمادی و نگرانی اجتماعیبی»مؤثرترین مانع،  ضعیت اعتماد دیجیتال خواه با سموجم ت شد. ب از  یارید 

سازمان ستفاده از ها، طی دورۀ همهها و گروهافراد،  شدید آوریفنگیری و با افزایش ا های جدید ارتباطی، نگرانی 

، تحدید بودنریم خصییوصییی، محرمانهند. مسییائلی مثل حاخود را در مورد پیامدهای این وضییعیت اعالم کرده

سی به امکاهای فردی، نابرابریآزادی ستر سترده در د سختهای گ شفافیت نرمییییافزارینات  افزاری، افزایش 

ها انیها، نگرآوریفنهای دولتی و غیردولتی، و نهایتاً انواع سوءاستفاده از این های مالی و غیرمالی در سازمانرویه

ست نگرانیرا به ست این د ست. گرچه بعید ا سترش این شدت افزایش داده ا تالل ها را با اخآوریفنها بتواند گ

 ستقبالاها نهایتاً نیازمند آوریفنتوانند آن را دشوارتر کند، زیرا کاربرد مفید و کامل این عمده مواجه کند، اما می

 «د اقتصادیرکو»اکتفا کرد.  آوریفنتوان به پذیرش اجباری عبارتی، در بلندمدت نمیبه و پذیرش همگانی است.

وری و تولید نقاط جهان موجم کاهش بهرهگیری در اقصیییمهسییاز شییود. هتواند در آیندۀ نزدیک مشییکلنیز می

ست، به شده ا ستیابی ویژه بخشناخالص داخلی  ست. د های مهمی از زنجیرۀ تأمین جهانی را با وقفه مواجه کرده ا

اند مانع توهای جدید نیازمند صرف هزینه و سرمایۀ بسیار سنگین خواهد بود و لذا رکود اقتصادی میآوریفنبه 

برای برقراری ارتباط با  «2مشییکالت نسییل انفجار جمعیت»تواند همی برای آن محسییوب شییود. مانع سییوم میم

سیییال دارند، با نحوۀ کاربری و  80تا  60های نویهور باشییید. بخش مهمی از این نسیییل که اکنون بین آوریفن

قرار های نوین برآوریفنبا  و درنتیجه تعامل خوبی رنداصییطالحات روزمرۀ فضییاهای دیجیتال آشیینایی کافی ندا

ستفاده از امکانات دیجیتالی . درحالسازندنمی ضر بخش مهمی از این جمعیت، توانایی و مهارت کافی را برای ا حا

ت را با این نسل دارد. این مشکال بیشترین ارتباطویژه در حیطۀ خدمات و تأمین اجتماعی که ها ندارند، بهسازمان

 اکنون وجود دارند و قطعاً طی دهۀ آتی وجود خواهند داشت.  

                                                           
1. Generation Z:  های اجتماعی جدید آشیینا ویژه شییبکههای نوین اینترنتی و بهآوریفنمنظور نسییلی اسییت که از دوران کودکی و نوجوانی با

 جزء این نسل در نظر گرفت. را 1380-90های توان متولدین دههگویند. در ایران می( هم میzoomersزومرها ) هاآناند. به شده

 

.2 Baby Boomer Generation :سییالۀ امروزی را نسییل  80تا  60توان نسییل ایرانیان نمی ها جنبۀ جهانی ندارند و مثالًذاریگگرچه این نام

  .یافت هاآنتوان اشتراکات مهمی را بین حیات فردی و اجتماعی می حالدرعینانفجار جمعیت محسوب کرد، 



31 
 

 1 سناریوی. قابل تصور استسناریو  3در جهان پس از کرونا  تالیجید یها یآورفنپذیرش وکاربرد  در راستای

از  آوریفن، موج جدید بینانهخوشدر این سناریوی ایم. این است که ما روی پشل گذر از گذشته به آینده ایستاده

بیرون خواهند آمد، آیندۀ  «19-کووید»هایی که از خاکسییتر دل رکود اقتصییادی فعلی برخواهد خاسییت. نوآوری

مؤثر  1«سییازی جهانیبومی»وکار موسییوم به جدید کسییم را دگرگون خواهند کرد. در این میان، مدل 21قرن 

و شییهر هوشییمند  ایهای تجدیدپذیر، اقتصییاد چرخههای نویهور مانند انرژیآوریفند بود. این مدل به خواه

ها، که کرانایم مواجه توان امیدوار بود که با جهانی دیجیتالیزهمیدرصییورت تحقق این سییناریو وابسییته اسییت. 

 های انسانی باشد. ظ ارزشتواند متضمن آزادی، برابری و حفبازیگران و قواعد مشخصی دارد و می

سناریوی که می 2سناریوی محتمل  صویر نمی 1تواند بدیل  شرایط آتی را چندان مطلوب ت شد،  کند. در این با

اما  ،استشدهجدید با اشتیاق عمومی همراه های دیجیتال آوریفندر شرایط حاضر، تحوالت سریع حالت، گرچه 

 گسیییترشهای دولتی، ها و نیز سیییازمانو نهایتاً افزایش قدرت شیییرکت هاها، کنترلتدریج با افزایش نظارتبه

حتی اگر ها راه خواهند انداخت. این نگرانیرا به جمعیفردی و روزافزون های های جدید موجی از نگرانیآوریفن

 آوریفن ت وهای اقتصاد، سیاسها و اعتراضات اجتماعی بزرگ و نهایتاً تغییرات جزئی یا کلی در حیطهبه مقاومت

شمکش تردیدبیشوند، نمنتهی  شرکتک شماری میان  شهروندان عادی رقم خواهند ها، دولتهای مهم و پشر ها و 

شان میتجربهزد.  سناریوی به 1سناریوی  حرکتدهد که احتمال های تاریخی ن سیار باال 2سوی  شدید ست. ا ب ت

  .این امر را تسهیل کندتواند دیجیتال، می هایپلتفرمشدن انحصاری نهایتاً ها ورقابت

. در این شدن استزهاین بار برای امتناع قطعی از پذیرش دیجیتالی ، تحقق نوعی پلتفرم جهانی3محتمل سناریوی 

 متنوعهای های دیجیتال در عرصییهآوریفنای بهتر از کاربرد گیری چارهسییناریو، گرچه اکنون در بحبوحۀ همه

سم هایدر حیطه ویژهبه) وجود ندارد سالمت و ک  ویژه با افزایشگیری و بهیافتن همه، اما با پایانوکار(آموزش، 

شرکت هاقدرت کنترلی دولت سل  شهروندان عادی ها و افزایش نگرانیو  سیاری از افراد، ن و با کاهش رغبت ب

ستهای دیجیتال بیآوریفنجدید  صرف یا د سم و ناموجه بهم سناریو کم نامنا سید. تحقق این  نظر خواهند ر

های اقتصیییاد، ها و اعتراضیییات اجتماعی بزرگ و نهایتاً تغییرات جزئی یا کلی در حیطهبروز مقاومت معنایبه

 . خواهد بود آوریفنسیاست و 

 هاتوصیه -4

 یتال دیجهای آوریفنهای تأمین اجتماعی ناگزیر باید خود را با فضییاهای جدید کاری متأثر از سیییسییتم

شکالت عدیده ستموفق دهند. بازار کار دیجیتال م سی شتغال ای را برای  سنتی ایجاد خواهد کرد. ا های 

                                                           
1. Global Localisation 
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ضور کارکنان این بخش سمی را کاهش خواهد داد. در همین دیجیتال، ح ستم تأمین اجتماعی ر سی ها در 

ستم کم سی ستا، همراهی کارفرماها با این  شد. بنابراین، نظامرا ستا و هتر خواهد  أمین ت هایگذاریسیا

بازپیکربندی مجموعه ندیشیییی و  بازا به  ند در دوران دیجیتال، اجتماعی  تا بتوان یاز دارند  هادی ن های ن

 های روزافزون در حوزۀ تأمین اجتماعی را دفع کنند.    ریسک

 ظام ماعی مین تأمین اجت بههای  ند از این برهه  تأمین بودجۀ الزمتوان  برای رفع عنوان فرصیییتی برای 

سمی که حوزۀ  ستفاده کنند. عمدۀ نیروهای کار غیرر سمی ا ضروری نیروهای کار غیرر ص»نیازهای  اد اقت

شکیل می 1«گیگ سی دارند، به آوریفندهند و به را ت سا ستگی ا ین های جدید تأمنظامهای دیجیتال واب

 اجتماعی نیاز دارند. 

 صی، ها باید بر چیزی مثل اخالق دیجیتال شرکت صو ساس پایایی، امنیت، حریم خ شند و بر ا پایبند با

های اجتماعی، اسییتانداردهایی را برای طراحی و اجرای دیجیتال رضییایت کاربر، مقررات قانونی و ارزش

تواند به اطمینان از پایایی و اتکاپذیریِ شیییده میتعریت کنند. نظارت مسیییتمر بر کاالها و خدمات ارائه

ها در فضییای منتهی شییود. برای بهبود عملکرد شییرکت 2میانگین زمان بهبود خدمات دیجیتال و کاهش

های مناسم برای احیای حلها و همچنین راههای امنیتی زیرساختدیجیتال، ضروری است که به ریسک

رای ها بها در مواقع اختالالت و مشکالت سایبری توجه کافی داشت. همچنین، حفظ خلوص دادهسیستم

ستمکسم بینش درس سی سک  ستا باید به مدیریت ری ست. در همین را ها ادهها و یکپارچگی دت، الزم ا

 توجه داشت.  
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