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 (26مقابله با شیوع ویروس كرونا )درباره 

 تأثیر شیوع ویروس كرونا بر بخش فناوري اطالعات و ارتباطات

 

 

 
 

 

 

 

 چكیده

ارتباطات و مرور  اطالعات وهدف این گزارش، بررسی آثار شيوع ویروس كرونا بر بخش فناوری 

. در سطح جهانی آثار شيوع ویروس ستهای این بخش برای كنترل و كاهش شيوع ویروس كروناظرفيت

افزاری در كرونا بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( موقتی و با كاهش توليد محصوالت سخت

های ه است كه این كاهش در ماهبينی شدميالدی ظاهر خواهد شد و پيش 2۰2۰سه ماهه اول سال 

وكارهای نوپای حوزه فناوری اطالعات بسته به مدل بعدی سال جبران شود. اما در كشور، كسب

نوپایی كه بيشتر به كاهش تماس كارهای وكسب كنند.كارشان وضعيت متفاوتی را تجربه میوكسب

های كارهایی كه فعاليتواند و كسبكنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شدهفيزیكی كمک می

شان به فعاليت فيزیكی با كاهش فروش كنند به نسبت وابستگیدارای تماس فيزیكی را ساماندهی می

های آنالین نوپای فعال در زمينه دوركاری و برگزاری جلسات و كالسكارهای وكسب اند. مثالًمواجه شده

كننده رویدادها و مجامع و های تسهيلعكس، شركترب درصدی تراكنش و فروش و 4۰۰تا  ۵۰افزایش 

 اند. های خود را گزارش كردهدرصدی تراكنش 1۰۰تا  ۷۵جلسات حضوری كاهش 

های دوركاری، فناوری اطالعات این ظرفيت را دارد كه با كاهش تماس فيزیكی از طریق ظرفيت

ا شيوع ویروس كرونا مقابله كند. دیگر الكترونيكی ب آموزش الكترونيكی، بانكداری الكترونيكی و خرید

ه از ظرفيت فناوری اطالعات كمک به ترویج اطالعات درست و مبارزه با اطالعات جعلی است. اما استفاد

ها گذاری در توسعه زیرساختگذاری از جنس رفع موانع و تسهيل سرمایهها نيازمند سياستاین ظرفيت

 است.  

 هایههای مشابه، با توجه به تجربآمادگی كشور در مواجهه با بحران برایشود، پيشنهاد میبنابراین 

ای جدید جهانی و برای برخورداری از مزایای دوركاری، الزامات دوركاری تعریف و تدارک تجهيزات رایانه

های های اجرایی قرار گيرد. همچنين تدارک زیرساختبرای تسهيل دوركاری در دستور كار دستگاه

افزاری بانكداری الكترونيكی، آموزش الكترونيكی و فروش الكترونيكی در دستور كار قرار حقوقی و سخت

 گيرد.
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 مقدمه

های فعال در بخش فناوری اطالعات و حال كه باعث ضربه اقتصادی به شركتعيندر 1۹شيوع ویروس كووید 

مدیریت بهينه شيوع بيماری از طریق شناسایی ارتباطات شده، ضرورت استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات را برای 

ها و مواقع اضطرار تر ساخته است. فناوری اطالعات در بحرانو كنترل افراد ناقل و كاهش تماس فيزیكی پررنگ

كند سازی استفاده از منابع و انجام امور از راه دور و كاهش تماس فيزیكی عرضه میهای متعددی در بهينهقابليت

. لذا در ادامه ابتدا تأثير ویروس كرونا بر آیدكار بهنيز  1۹تواند در بحران شيوع ویروس كووید ها میيتكه این قابل

ترین راهكارهای شود و سپس مهمالمللی و داخلی بررسی میبخش فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح بين

 شود. می ارائهب داخلی و خارجی اساس تجاربرمدیریت شيوع بيماری با كمک ابزارهای فناوری اطالعات 

 

 بخش فناوري اطالعات و ارتباطاتكارهاي وكسببر  19تأثیر ویروس كووید . 1

بخش فناوری اطالعات و ارتباطات از دو منظر جهانی و داخلی قابل كارهای وكسببر  1۹تأثيرات كووید 

 بررسی است. 

 

 . در سطح جهاني1-1

جدید از آنجا آغاز شده و به دیگر مناطق جهان گسترش یافته، قطب كشور چين كه شيوع ویروس كرونای 

شوند. های جهان در چين توليد میبوکدرصد نوت ۹۰توليد و مونتاژ محصوالت الكترونيكی در جهان است. 

ماهه اول سال كاهش یابد، اما با شيوع سریع و گسترده درصد از توليد در سه 1۷شد كه تا زده میابتدا تخمين

همچنين  .(Hsiao, Lin, & Kuo, 2020) درصد كاهش رسيد  ۳۶تا  2۹ها به یروس كرونا، این تخمينو

درصد كاهش یابد  ۶/1۰نقل جهانی تلفن هوشمند تا وحملشود كه در سه ماهه اول سال، بينی میپيش

های شود در فصلبينی میخواهد رسيد. البته پيشدرصد  4۰و در مورد كشور چين این كاهش به بيش از 

ای كه كاهش كلی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ها جبران شود اما نه به اندازهدیگر سال این كاهش

 . (Adhikari, 2020) جبران كند 

دی نقش پررنگی در اقتصاد جهانی داشته، شيوع ویروس سیهای الكه چين در توليد صفحه نمایشازآنجا

. (DIGITIMES, 2020) كرونا اثرگذاری زیادی روی بازار این نوع نمایشگرها داشته و آن را مختل كرده است 

اری كرونا استفاده های چينی نيز برای ساخت تجهيزات مربوط به كنترل بيمبخش زیادی از توليد محدود كارخانه

های حوزه خدمات فاوا در كشور چين نيز شده است تا كمبودهای این حوزه را جبران كنند. بسياری از شركت

 اند. های خود را تعطيل كردهفعاليت

های مختلف صنایع فناوری مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخير خود، تأثير ویروس كرونا بر بخش

 بينی كرده است.پيش 1صورت شكل بهاطالعات را 
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 2020در سه ماهه اول سال  محورفناورينقل كاالهاي وحملبر  19. تأثیر كووید 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 
Source: (Smith-Bingham & Hariharan, 2020). 

 

و  های هوشمند بيشتریننقل ساعتوحملشود، بازار مشاهده می 1طور كه در شكل همان

ها كمترین آسيب را از شيوع ویروس كرونا متحمل خواهند شد. البته این تأثير فقط در سه تلویزیون

ها تا مقدار های بعد كاستیشود كه در ماهبينی میبينی شده و پيشماهه اول سال ميالدی جاری پيش

های رزش سهام شركتست كه شيوع ویروس كرونا باعث افزایش اا زیادی جبران خواهد شد. این در حالی

 .( La Monica, 2020 ) افزارها و تجهيزات دوركاری شده است فعال در زمينه توليد نرم

 

 . در ایران2-1

های های فعال در حوزه خدمات فناوری اطالعات ابتكاراتی برای مقابله با آسيبدر ایران نيز شركت

بر اثر انگشت، شيفتی مبتنیهای ثبت تردد اند: مثالً عدم استفاده از دستگاهویروس كرونا گزارش كرده

كردن حضور نيروها، استفاده بيشتر از دوركاری و استفاده از وسایل تردد دربستی اینترنتی برای عبور و 

 مرور كاركنان. 

ویكرد درست كارهایی كه از روكسبمجمع جهانی اقتصاد از تأثير بيشتر شيوع ویروس كرونا بر 

آنچه كه . )2020Bingham & Hariharan, -Smith( كنند یاد كرده استاستفاده می 1موقعبه

موقع در زنجيره بهگونه كمک كرده، عدم رویكرد درست و احتماالً به كشورمان برای مقابله با شرایط این

هميشه در اختيار دارند. از این  انبارهای متعددی از مواد اوليه راهای ایرانی است كه تأمين بيشتر شركت

توان تعدیل های توليدی ایرانی حوزه فناوری اطالعات را میجنبه، تأثير شيوع ویروس كرونا بر شركت

 بينی كرد. تر از سایر كشورهای جهان پيششده

ت تا حد زیادی به حوزه كاری های نوپای فناوری اطالعاكاهش یا افزایش اقبال به خدمات شركت

                                                 

1. Just in time 
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درصدی  ۸۰تا  ۷۰اینترنتی فعال در زمينه گردشگری كاهش كارهای وكسبمثالً ؛ وابسته است نهاآ

نقل اینترنتی كاهش وحملهای . اما در شركت(1۳۹۸) تكراسا,  اندهای خودشان را گزارش كردهتراكنش

كارها مقدار كلی كاهش وكسبهای شهری با انتقال تقاضای سفر با وسایل عمومی به این كلی سفر

دليل بههای خدمات پرداخت خرد نيز نقل اینترنتی را تعدیل كرده است. شركتوحملتقاضای سفر با 

بران فعال رها با افزایش تعداد كاكاهش تمایل مردم و رانندگان تاكسی به استفاده از پول نقد در مسافرت

درصد كاهش در پرداخت كرایه آنالین را  ۳۸شهری درونكاهش سفرهای  دليلاند اما بهمواجه شده

 ۵۰های آنالین افزایش های فعال در زمينه دوركاری و برگزاری جلسات و كالساند. شركتتجربه كرده

كننده رویدادها و مجامع های تسهيلاما شركت انددرصدی تراكنش و فروش خود را گزارش كرده 4۰۰تا 

های اند. شركتهای خودشان را گزارش كردهدرصدی تراكنش 1۰۰تا  ۷۵و جلسات حضوری كاهش 

اند درصدی بازدید از محتواهای مختلف خودشان را شاهد بوده ۷4تا  2۵كننده ویدئو برخط افزایش عرضه

درصدی فروش خودشان و تعدیل نيروی  ۸۰تا  ۷۰فعال در زمينه گردشگری كاهش كارهای وكسباما 

های فعال در زمينه خرید گروهی نيز با توجه به بازار خدماتشان كه كنند. شركتشدید را تجربه می

اند. در درصدی مواجه شده ۸۰های حضوری است با كاهش تقاضای خرید مجامع عمومی و فروشگاه

تواند تا حد زیادی های اساسی و مهم میها در توزیع كاالصورتی كه استفاده از خدمات این شركت

 های تجربه شده در توزیع اقالم اساسی را مهار كند.نابسامانی

يرات هم تاث مشكل افت كيفيت اینترنت موبایلالزم است به این نكته مهم نيز اشاره شود كه 

ه بصورت نامطلوبی بر فعاليت كسب و كارهای اینترنتی و فروش آنها و همچنين سایر فعاليت هایی ك

توسعه لزامات شوند )مانند آموزش برخط، جلسات و ارتباطات كاری برخط( دارد. یكی از ابرخط انجام می

ز ظرفيت ا، استفاده اینترنت رفع كندی سرعتبه منظور افزایش كيفيت اینترنت همراه و  شبكه موبایل

و فناوری  باشد كه در حال حاضر در اختيار وزارت ارتباطاتمیمگاهرتز  ۸۰۰و  ۷۰۰باندهای فركانسی 

باشد. به همين دليل اطالعات و اپراتورهای مخابراتی قرار ندارد، بلكه در اختيار سازمان صدا و سيما می

 .بهبود كيفيت اینترنت همراه وجود ندارد امكان استفاده از این باندهای فركانسی برای

 

   ویروس كرونامدیریت شیوع . ظرفیت فناوري اطالعات براي 2

های فناوری اطالعات برای مدیریت شيوع ویروس كرونا در این گزارش به سه دسته كلی شامل ظرفيت

های ها و رسانهدر پلتفرمنشر اطالعات غلط ل، كاهش تماس فيزیكی، مبارزه با شناسایی و كنترل افراد ناق

 اجتماعی تقسيم شده است.
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 . شناسایي و كنترل افراد ناقل 1-2

های تشخيص شيوع سریع ویروس كرونا منابع بخش بيمارستانی را با كمبود مواجه كرده است. كيت

فرادی ضروری است كه ا روازاینبيماری كرونا هزینه باالیی دارند و به تعداد كافی در دسترس نيستند. 

كه احتمال بيشتری دارد كه آلوده به ویروس كرونا باشند آزمایش شوند و از مراجعه غيرضروری یا اشتباه 

دليل بههای غيرضروری جلوگيری شود. از طرفی ها و مراكز درمانی و انجام تستافراد به بيمارستان

افراد ناقلی كه هنوز عالئم آَشكار بيماری را  ازسویمدت این ویروس امكان سرایت آن نهفتگی طوالنی

مكانی كنترل نشده با ناقلين یابد. با توجه به اینكه ویروس كرونا از طریق هممیایش زافاند، نشان نداده

اند شود، دسترسی به اطالعات مكانی افراد بيمار و كسانی كه با آنها در یک مكان قرار داشتهمنتقل می

طور قرنطينه افراد پرخطر كه حتی نشانه بيماری را نيز ندارند، كمک كند و همين تواند به شناساییمی

خانگی این افراد را ممكن كند. برای این منظور در كشورهای دیگر مانند كره جنوبی با استفاده از 

اطالعات مكانی كه در تلفن همراه افراد قابل پيگيری است ميزان احتمال در معرض خطر قرار گرفتن 

مكانی با افراد آلوده احتمال خيلی باالیی وجود دارد كه همدليل بهشود و از افرادی كه راد سنجيده میاف

مكلف به رعایت موازین  نهاشود و در صورت مثبت بودن آزمایش، آمبتال باشند آزمایش گرفته می

مانند ماسک در شوند و تجهيزات الزم برای كنترل شيوع بهداشتی بيشتر همچون رعایت قرنطينه می

افزارهایی كه با استفاده از . نرم(Parodi, Jewkes, & Sangmi , 2020) گيرد قرار می نهااختيار آ

اند در تشخيص های خبره ایجاد شدههای آن مانند سامانهفناوری هوش مصنوعی و انوع مختلف سامانه

افزارهای كمک به تشخيص در خودمراقبتی قابل استفاده هستند. نرمزودهنگام شيوع تا كمک به افراد 

 رسانی پيرامون آن در بسياری از نقاط جهان ایجاد شده است. در كشور ایران نيز اپليكيشنكرونا و اطالع

ac19 درمان بهداشت، وزارت مشاركت با و تهران در كرونا بيماری مدیریت عمليات فرماندهی ستاد را 

 منظوربه اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت طورهمين و پزشكی نظام سازمان شكی،پز آموزش و

 در گذشته هفته . این وزارتخانه(1۳۹۸)اسحاقی, شد  اندازیراه كرونا بيماری با مقابله و رسانیاطالع

 احتمال تشخيص برای درمانی، و بهداشتی مراكز به مراجعه از قبل كه بود كرده اعالم شهروندان به پيامی

  .(1۳۹۸)پيوست,  كنند استفاده و نصب را افزاراین نرم كرونا، ویروس به نزدیكانشان یا خود ابتالی

 

 هاي فیزیكي. كاهش تماس2-2

های فناوری اطالعات قابليتترین عوامل شيوع ویروس كرونا، تماس فيزیكی است. یكی از یكی از مهم

عات كه نياز به سازی امكان انجام امور در فاصله دورتر است. چهار مورد از خدمات فناوری اطالنيز فراهم

 .داری الكترونيكیبانک ،آموزش الكترونيكی ،دوركاری :دهند عبارتند ازتماس فيزیكی را كاهش می
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 دوركاري  .1-2-2

تواند متعلق به سازمان یا كارمند باشد و از ای كه میدر دوركاری كارمند با استفاده از تجهيزات پایانه

خصوص مزایا و معایب دوركاری مباحث درشود. های اداری متصل طریق شبكه ارتباطی به سامانه

متعددی مطرح شده است. در ایران آمار مشخصی از رواج دوركاری وجود ندارد. افرادی كه حداقل دو 

روز در ماه از جایی غير از محيط كار و از طریق رایانه كارهای خودشان را به انجام برسانند در آمارهای 

شوند. این كشور یكی از ه آمریكا دوركار لحاظ میسنجی ایاالت متحدنظر هایهمؤسسدوركاری 

فقط نهدولت فدرال این كشور دوركاری را  2۰۰1پيشروترین كشورها در زمينه دوركاری است و از سال 

مثابه یكی از راهبردهای مقابله با بحران و افزایش توان دولت بهعنوان یک راهبرد كاهش هزینه بلكه به

خود در شرایط بحرانی مانند طوفان برف، بالیای طبيعی و حمالت تروریستی در ادامه دادن به فعاليت 

گرچه شيوع گسترده ویروس كرونا بار دیگر  (OPM.GOV, 2004) در دستور كار خود قرار داده است

 ,Subramaniam, Wallace) دوركاری را از منظری جدید نيز مورد توجه قرار داده است

Lybrand, & Sands, 2020 ).   در حالی كه در شرایط بحران شيوع بيماری كرونا افراد از تجمع

نتيجه ضرورت درگير نيز ضرورت پيدا كرده است. اند، برگزاری جلسات نهادهای تصميممنع شده

ساز گير و تصميمكار نهادهای تصميماز شيوع بيماری و هم برای تداوم ی رجلوگيدوركاری هم برای 

صورت بهمطرح شده است. مثالً اتحادیه اروپا در پاسخ به شيوع كرونا جلسه تصميم در مورد این بيماری را 

 . (EUobserver, 2020 ) كنفرانس ویدئویی برگزار كرد 

های اخير های فناوری در سالاده شود كه پيشرفتخصوص مزایا و اهميت دوركاری باید این توضيح ددر

ميزان دوركاری در ایاالت  2۰1۸تا  2۰۰۵كه از سال طوریبهقبال بيشتری مواجه كرده است. تدوركاری را با اس

درصد  4۳، ميزان 2۰1۷درصد افزایش پيدا كرده است. در بخش دولتی این كشور در سال  14۰متحده آمریكا 

درصد از كل نيروی كار این كشور دوركاری انجام داده  21نستند از دوركاری استفاده كنند و توااز كارمندان می

 اندند. نزدیک نيمی از افرادی كه در بخش دولتی استحقاق دوركاری دارند از دوركاری استفاده كردهدبو

(OPM.GOV, 2018) .درصد عملكرد بهتری از دیگر همكارانشان  1۳دوركار دهد كه افراد مطالعات نشان می

 دوركاری كمترغيراست یا نسبت به وضعيت  كنند عملكردشان بهتردرصد افراد دوركار نيز احساس می ۹۷دارند و 

درصد  1۰كه طوریبهها شناسایی شده است سازمان نيست. همچنين دوركاری از عوامل مؤثر بر حفظ نيروی كار

نيز در صورتی كه شغل جدیدی با امكان دوركاری ن شاغالدرصد  ۵4دهد و روی كار را افزایش میميزان حفظ ني

درصد  21و حتی  (Hickman & Robison, 2020) پيشنهاد شود، كار فعلی خود را رها خواهند كرد نهابه آ

كنند كه درصد مردم نيز فكر می ۸4نظر كنند. ازای این امكان، از تعطيالت خود نيز صرفبهحاضرند 

دهد. دوركاری برای عدالت جنسيتی نيز مفيد است زیرا آمارها دوركاری استرس را كاهش می

درصد مدیران عالی زن  ۵هایی كه دوركاری رایج نيست كمی بيش از كه در شركتحالیدردهد مینشان

درصد مادران شاغل در  ۵۳كند و درصد افزایش پيدا می 2۸های دوركار این رقم به باشند اما در شركت
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را قادر  نهاترین عاملی بوده كه آاند ساعت كاری منعطف مهمخانه در ایاالت متحده آمریكا نيز اعالم كرده

همچنين با افزایش سن نيروی كار، دوركاری . (Gallup, 2016)  ساخته شغل خود را داشته باشند

 (Global Workplace Analytics, 2020 ) كندبا سن باال را نيز تسهيل می مشاركت افراد

(RemoteBliss, 2020). 

فناوری فعلی هنوز به  رساختدهد زیها نشان میهای صورت گرفته، بررسیبا وجود پيشرفت

 ,Dean) ای كه پاسخگوی افزایش تقاضای ناشی از شيوع ویروس كرونا باشد، پيشرفت نكرده استاندازه

باعث تمایل شدیدتر به دوركاری شود و این  1۹شود گسترش سریع كووید بينی میاما پيش .(2020

. مطالعه تجربه ( Sullivan, 2020) خاتمه شيوع ویروس نيز ادامه داشته باشدتواند پس از موضوع می

فنی و امنيتی دوركاری قبل داردهای ناستادهد كه تدوین قانون دوركاری ایاالت متحده آمریكا نشان می

به بيان دیگر پروتكل و نوع (Congress.gov, 2010 ) اند از تصویب قانون دوركاری تدوین شده

رو شناخت اینتواند تأثير زیادی در موفقيت یا شكست دوركاری ایفا كند. ازفناوری انتخابی می

ای، های پایههای مرتبط با دوركاری به فناوریهای دوركاری اهميت زیادی دارند. فناوریفناوری

 شوند. قعيت مجازی و واقعيت افزوده تقسيم میهای حضور از راه دور و واربات

 اي دوركاريهاي پایهفناوري -

گيرد. به بيان امنيت ازجمله اولين استانداردهایی است كه در اتخاذ رویكرد به دوركاری مورد توجه قرار می

نداردهایی دهد استادیگر مطالعه استاندارد دوركاری سازمان ملی استاندارد ایاالت متحده آمریكا نشان می

های اداری تدوین شده است. فرض اوليه ها و شيوه اتصال و نگهداری سامانهمجزا برای حفظ امنيت پایانه

هایی كه برای دوركاری گذاری ایاالت متحده آمریكا در طراحی نظام دوركاری این است كه پایانهمقررات

كه طوریبهرای انواع مخاطرات آماده باشند. اند و باید بشوند در یک محيط متخاصم قرار گرفتهاستفاده می

های امنيتی كه برای سيستم اطالعاتی داخلی سازمان لحاظ شده و آنهایی كه در اعالم شده است سياست

های اتخاذی برای سيستم اطالعاتی داخلی برای زیرا سياست ؛اند باید متفاوت باشدخارج سازمان قرار گرفته

های داخلی است و هزینه و تدابير اتخاذی برای دوركاری نيز بيش از نياز سامانهدوركاری كفایت نخواهد كرد 

 . (Souppaya & Scarfone, 2016)ی ایجاد خواهد كرد رضروغير

فرض تسهيل در قوانين ایاالت متحده آمریكا تأكيد شده است، تجهيزات رایانشی باید با پيش

تاپ شده های ثابت خریداری شود، توصيه به خرید لپجای اینكه رایانهبهی شوند مثالً دوركاری خریدار

است مگر اینكه ریاست یک سازمان در موارد استثنایی برای برخی امور خاص با ذكر دالیل، نوع دیگری 

از سامانه را ضروری ببيند. طبق رهنمودهای سازمان ملی استاندارد آمریكا در سمت پایانه اطمينان از 

ها باید خدماتی ویژه در بخش دولتی یكی از ضروریات است رایانهبهمل مورد استفاده كارمندان سيستم عا

های صورت مرتب انجام دهند. دادهبهها را روزرسانیهفعال كرده و بشود را غيراستفاده نمی نهاكه از آ
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های برقراری روش شوند.های مركزی ذخيره میسامانه رمزگذاری و در صورت امكان در سمت سامانه

های رمزگذاری و پرتال برنامه كاربردی، دسترسی رایانه ميزی از راه دور، دسترسی ارتباط همچون تونل

مستقيم به برنامه كاربردی برای انواع مختلف خدمات قابل استفاده هستند كه در هركدام باید موازین 

  .(Souppaya & Scarfone, 2016)ای مدنظر قرارداده شود امنيتی جداگانه

فرانس، باالیی برخوردارند. پست الكترونيكی، ویدئو كن اريبس تيمورد استفاده از اهم خدمات

ترین خدماتی است كه در جمله مهمازافزارهای اداری پرداز و سایر نرمواژهافزارهای آنی، نرمرسان پيام

مكان ارتباط ایی كه هاویژه آنبههای آنی رساندوركاری مورد استفاده نيروی كار قرار خواهد گرفت. پيام

ان هستند. آورند، زیرساخت اصلی مورد استفاده در دوركاری در مناطق مختلف جهویدئویی را فراهم می

يار دارند، بازار خدمات ارتباطی و اداری را در اختهای ایاالت متحده آمریكا بيشتر كه شركتحالیدر

های این كشور تأكيد این كشور روی امنيت ارتباطات برای دیگر كشورهای جهان كه از خدمات شركت

بستگی رو كشورهای مختلف در تالش هستند كه وااینرسد. ازتر به نظر میكنند آموزندهاستفاده می

 در ارتباطات بخش دولتی كاهش دهند.  های خارجی را حداقلخود به شركت

های كشورهای كانادا و فرانسه قابل ذكر است. در كانادا سازمان دولتی خدمات در این زمينه تالش

ادارات متفاوت این كشور عرضه  همهتشكيل شده است كه خدمات یكپارچه ارتباطی به  1مشترک كانادا

اند و های سازمانی مجزا در خدمت ایميل واحد این سازمان ادغام شدهایميل . مثالً(JLW, 2012) كند می

 كندكنند. همين سازمان خدمات ویدئوكنفرانس نيز عرضه میهمه ادارات از یک خدمت ایميل استفاده می

(SSC, 2013) . 

اپ در م و واتسافزارهای تلگراهای دولتی و مشاهده رواج استفاده از نرمدر فرانسه در پی پایش سازمان

دستگاهی و حفظ امنيت و پایداری ارتباطات با استفاده از همكاری بينبرای بخش دولتی این كشور، 

رسانی بين كارمندان رسان آنی متن باز موجود در بازار، سامانه پيامهای پيامسازی یكی از سامانهسفارشی

ا كدهای این توانند عضو سامانه شوند امهای دولتی نمیدولت این كشور ایجاد شد. افراد خارج از سازمان

 فاده شودها برای عموم در دسترس است تا از مشاركت عمومی در بهبود و توسعه این سامانه استسامانه

(Cimpanu , 2019 ).  

كه طوریبههای فنی دوركاری امن ایجاد نشده است. ست كه در كشور ایران، زیرساختا این در حالی

كنند گواهی های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مراجعه میحتی زمانی كاربران مقيم ایران به وبگاه

كشور های مقيم خارج از با وبگاه این وزارتخانه توسط شركتآنها امضای الكترونيكی و صحت ارتباط 

سوی نهاد ازهای خارجی رسانهایی برای ممنوعيت استفاده از پيامشود. گرچه سياستایران تأیيد می

های قابل استفاده در بخش رسانعنوان پيامبهرسان داخلی جمهوری ابالغ شده است و سه پيامریاست

                                                 

1. Shared Services Canada (SSC) 
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حفظ یكپارچگی ارتباطات خود دهد دولت برای اند اما تجربه فرانسه و كانادا نشان میدولتی معرفی شده

و امكان تداوم انجام خدمات باید از یک سامانه واحد برای خدمات یكسان استفاده كند. به بيان دیگر، 

رسان آنی واحد استفاده كنند تا در شرایط شود كارمندان و پيمانكاران دولتی یا باید از یک پيامتوصيه می

هایی توسط دولت تأیيد شود كه از استانداردهای رسانپياما تنها رسان تكيه كرد یپيامبحران بتوان به آن 

كنند رسان تأیيد شده را نصب میای پشتيبانی كنند. یعنی افرادی كه یک پيامسامانهبيندرنگ ارتباط بی

یافته توسط شركت دیگر استفاده توسعهرسان تأیيد شده اما باید بتوانند به همه افرادی كه یک پيام

كنند نيز مبادله پيام كنند. پروتكل ماتریكس یكی از استانداردهای فعال در زمينه برقراری ارتباطات می

 ای است كه در دولت فرانسه نيز استفاده شده است. سامانهبين

 هاي حضور از راه دورربات -

روند. این نوع كار میهبرقراری یک ارتباط حداقلی بهایی كه در قسمت قبل معرفی شد، برای فناوری

كاهش مناسبات اجتماعی مورد انتقاد هستند. اما غنای ارتباطات را  دليلبهارتباطات از بعضی جهات 

های توان با بعضی تغييرات جزئی افزایش داد تا مناسبات اجتماعی را بهتر بتوان حفظ كرد. فناوری رباتمی

 ها هستند.  دو مورد از این فناوری 1وری عميق صوتی و تصویریهای غوطهو سامانه حضور از از راه دور

های حضور از راه دور یک ربات كنترل شده با تلفن هوشمند، تبلت یا رایانه است كه شامل ربات

دوربين ویدئویی، صفحه نمایش، بلندگو، ميكروفون است به صورتی كه افرادی كه با ربات در تعامل 

كند آن نگاه می تواند هرچه را كه ربات بهصورت آنی میبهتوانند اپراتور را ببينند و اپراتور نيز هستند می

متصل  آنهاها نياز دارند كه یک تلفن هوشمند یا رایانه لوحی به شنود را ببيند و بشنود. بعضی رباتو می

 های ویدئو و صوت داخل ربات قرار داده شده استكه بعضی دیگر از ابتدا ویژگیدرحالیشود، 

(TelepresenceRobots.com, 2020).  

مچنين این هها با كمی تغيير برای رساندن دارو و خدمت به بيماران نيز استفاده شدند. این ربات

ی باال نياز دارد رجوع نياز است یا به تعامل انساناربابتوانند حتی در كارهایی كه به مراجعه ها میربات

هایی فعاليت جسمی را در  توانكمعالوه مشاركت و فعاليت افراد سالخورده و بهدوركاری را ممكن كنند. 

 مانند مشاوره و آموزش تسهيل خواهند كرد. 

ها نياز به هزینه و دانش فنی )در صورت استفاده از تجهيزات آماده در از نظر فنی ایجاد این ربات

این ویژه حفظ امنيت ارتباط ای قوی و ایمن دارند بههای پایهبازار( چندانی ندارد اما نياز به فناوری

ای گونهبهها باید و طراحی ساختمان (marketsandmarkets, 2018)  ای داردها اهميت ویژهربات

و همه نقاط ساختمان به اینترنت  (Jana, 2013) ها با مشكل مواجه نشودباشد كه تردد این ربات

 سيم متصل باشند. بی

                                                 

1. Advanced Immersive Audio Visual (AIAV) Systems 
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 وري پیشرفته صوتي تصویريهاي غوطهسامانه -

های صوتی هایی هستند كه از طریق ایجاد واقعيتوری پيشرفته صوتی تصویری سامانههای غوطهسامانه

واقعيت  :د ازعبارتن خصوص سازند. دو نوع فناوری مهم در اینتصویری، تعامل كاربر با محيط را ممكن می

 مجازی و واقعيت افزوده. 

ک ای است كه یک محيط را باز یفناوریعریف اتحادیه جهانی مخابرات واقعيت مجازی طبق ت

سازی و تواند واقعی یا تخيلی به نظر برسد و حضور شخص را شبيهكند كه میمحيط را بازتوليد می

یدن، لمس كند كه اصوالً شامل دسازد. واقعيت مجازی تجارب حسی را خلق میتعامل كاربر را ممكن می

صویری تشود. واقعيت مجازی در وضعيت فعلی بيشتر محتوا را به صوتی و ردن، شنيدن و بوكردن میك

 كند. كند و گاهی هم اطالعات لمسی را نيز اضافه میعرضه می

ای یا واقعيت افزوده به افزودن تصاویر رایانه (ITU, 2018) طبق تعریف اتحادیه جهانی مخابرات

تواند شود . این میای از جهان فيزیكی افزوده میكه روی الیهشود گفته میمحتوای دیجيتالی بهبودیافته 

 در یک ميدان دیداری یا از طریق دیگر حواس مثالً صدا و شنيدن نيز عرضه شود. 

تری دارند. های قویبه هزینه باالتر و زیرساختها برای دوركاری در كشور نياز این فناوری

های عمومی توان از آنها در كشور برای دوركاری و كاهش تردد در بخشمدت نمیدر كوتاهكه طوریبه

ها در دستور یریزی برای استفاده محدود از این فناورتوان پيشنهاد كرد كه برنامهاما می استفاده كرد

 چنينی شكل گيرد.های اینزم برای ایجاد سامانهكار قرار گيرد تا تجربه ال

 . آموزش الكترونیكي2-2-2

شرایط بحرانی پيش    شت كه در  شتری برای آم   آمده، انتظار میباید توجه دا شكالت بي وزش رود م

 وجود خواهد داشت.   آموزان مناطق محرومدانشالكترونيكی 

های هوشمند قدیمی پشتيبانی كنند تلفنیا باید از شوند ی كه برای آموزش انتخاب میهایسامانه

نياز از نصب بیرسان با قابليت پشتيبانی اتصال از طریق مرورگر تلفن همراه و های پيامیا تنها سامانه

آموزان ای برای شناسایی دانشباید برنامه ش حمایت شوند. نهایتاًرسوی آموزش و پروازافزار جداگانه، نرم

لفن هوشمند ندارند در دستور كار قرار گيرد، در این زمينه تجربه كشورهای دیگر در عرضه نيازمند كه ت

كاهش شكاف  برایو كودكان مناطق محروم به خانوارها برای كاربردهای خاص قفل شده هوشمند  تلفن

( كه یارانه lifelineالین )تواند مورد توجه قرار گيرد. در ایاالت متحده آمریكا برنامه الیفدیجيتالی می

 1۳۵ماهانه دسترسی به اتصال الكترونيكی شامل تماس، اینترنت و پيامک را به افرادی كه درآمدشان تا 

. در تركيه پروژه فاتح كه عرضه وسایل رایانشی به (FCC, 2020)  كنددرصد خط فقر باشد عرضه می

. در كشور ایران (Trucano, 2013)  گذاری كرده استآموزان را هدفدانشكاركنان بخش آموزش و 

زدایی برای كمک به های امدادی و متولی محروميتهای مردمی و منابع سازماننيز، استفاده از پویش
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های شمند یا رایانهای دسترسی به اینترنت )تلفن هوهای پایهآموزان به حداقلدسترسی این دانش

طور هدایت بخشی از یارانه نقدی به حفظ قيمت و اشتراک رایگان شبكه ملی اطالعات( و همينارزان

 شود.  تواند بررسیای با كمک میارتباطات پایه

ستفاده از آموزش از راه دور  طوربه  شدید   بای یا در مواقع آلودگی هوا و صورت دوره بهكلی ا ارش 

ا اجهه بتواند آمادگی نظام آموزشگگگی برای موانجامد( میها میتعطيلی مدارس و دانشگگگگاهبرف )كه به 

 را در آینده تقویت كند.   های مشابه با شيوع كرونابحران

 . بانكداري الكترونیكي3-2-2

قد در آن شایع نپول نقد یكی از ابزارهای انتقال آلودگی است. یكی از مواردی كه دریافت و پرداخت پول 

 والزامات، ضوابط نویس شود بانک مركزی با ابالغ پيشهای خرد است. پيشنهاد میاست پرداخت

و نظارت بر  تهيه شده و الزام 1۳۹۷كه در سال  بانان در نظام پرداخت كشورپرداخت ییاجرا یندهایفرا

 پذیرندگی این ابزارها، پرداخت الكترونيكی خرد را ساماندهی كند. هم

 

 اجتماعي براي مقابله با اطالعات جعلي هاي رسانهپلتفرم. اصالح 3-2

نيز در فضگگای مجازی در   1به همان سگگرعتی كه ویروس كرونا در حال گسگگترش اسگگت، اطالعات جعلی

حال نشر است. اهميت مبارزه با اطالعات جعلی مورد اجماع جهانی است تا حدی كه در برخی منابع از    

سانه    مبارزه با اطالعات غلط با عنوان سی برای ر ، البته  (AFP, 2020)شود  های اجتماعی یاد میكابو

دهند  در لزوم از ميان بردن بسگگگترهایی كه اثرپذیری از اطالعات جعلی را افزایش مین امحققبعضگگگی 

اعتمادی و اما بی  (Mercier, 2020) دهندكيد قرار میأاعتمادی به اطالعات رسمی را مورد ت بیمانند 

. (Allen-Kinross, 2020) شود عدم توجه به آمار رسمی نيز یكی از تبعات منفی اطالعات جعلی تلقی می 

 اند.  تعدادی از بسترهای رسانه اجتماعی اقداماتی برای مبارزه با نشر اطالعات جعلی انجام داده

عنوان مثال هنگامی كه كاربران توئيتر محتواهای مرتبط با ویروس كرونا را جسگگگتجو كنند، به           به 

شگگوند. فيسگگبوک نيز برای اطالعات معتبر از نهاد رسگگمی مركز كنترل و پيشگگگيری بيماری هدایت می

سب      ست در مورد بيماری برچ شر اطالعات جعلی، به ادعاهای نادر صحت    كنترل و جلوگيری از ن عدم 

ستی  نهازند، به آمی سی به اطالعات از آن      آزمایی الحاق میگزینه را ستر ست د كند و اگر كاربر درخوا

های  منبع را از قبل ثبت كرده باشد، اولویت اطالعات عرضه شده توسط آن منبع را در فهرست پيگيری     

 . (Kreps & Nyhan, 2020)آورد شخص پایين می

آميز  شایعات مربوط به ویروس كرونا موفقيت و سازوكار شركت فيسبوک در مبارزه با اطالعات غلط

ست    شده ا شركت   ) ,2020Kreps & Nyhan( تلقی  شركت با تكيه به  ستی های . این  در   2آزمارا

                                                 

1. Fake 

2. Fact Check 
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آپ، اینسگگتاگرام و افزاری واتسكشگگورهای مختلف هدف مبارزه با اطالعات غلط را در محصگگوالت نرم 

دهد و برای زبان دنيا انجام می 42آزمایی محتوای خود را به كند. این شركت راستیفيسبوک دنبال می

شركت الًاین كار معمو ستی های از  ستفاده می را شركت آزمای محلی ا س های كند.    آزمایی معموالًتیرا

تواند آن را كند می انتفاعی هستند، زمانی كه یک كاربر، محتوایی را مشكوک تلقی  های خبری غيربنگاه

شكل      گزارش كند و ضوع و جغرافيای  سته به مو سال       ب شكوک به این مراجع ار شایعه، اخبار م گيری 

شتباه یا خالف مقررات تشخيص دهند،    كنند و اگر در آن دروغ، اشوند. آنها این محتوا را بررسی می  می

 د.  ندهو نشر آن اطالعات را كاهش میارسال  باصورت خودكار بهشركت فيسبوک 

های بهبود مبارزه با اطالعات كه گزینه (Andorfer, 2017)  دهدكلی تحقيقات نشان میطوربه

های جعلی شامل بهبود فناوری هوش مصنوعی، استفاده از نيروی انسانی برای نظارت و بررسی گزارش

ای صورتی باشد كه بر كار حرفهبهگذاری دولتی نباید مقرراتشود. البته مردمی و مقررات دولتی می

های داخلی اثرگذار مدت روی اعتماد به رسانهتواند در بلندمی ها اخالل ایجاد كند چون این موضوعرسانه

اند با كردههای اجتماعی برای مبارزه با اطالعات غلط منعقد باشد. بخشی از قراردادهایی كه رسانه

ای در تواند موجب تقویت خبررسانی حرفهای بوده است. این موضوع میهای معتبر و حرفهرسانه

پيشنهاد  بنابراین ای ایجاد كند.های حرفهاریو منابع مالی جدیدی برای خبرگز های خبری شودبنگاه

ها و رسانها در كشور ایران در دستور كار قرار گيرد و صاحبان پيامشود ایجاد این نوع سامانهمی

ط در ها شوند. از آنجا مبارزه خودكار با اطالعات غلهای اجتماعی موظف به همكاری با این سامانهشبكه

های كاربردی مربوط به مبارزه با ها و برنامههر زبان به توانایی پردازش زبان نياز دارد، توسعه الگوریتم

 اطالعات غلط مربوط به زبان فارسی نيز باید در دستور كار قرار گيرد.

 

 بنديجمع

تأثير های دیگر، از شيوع ویروس كرونا بخش فناوری اطالعات و ارتباطات نيز همانند بسياری از بخش

خصوص در سه بهحوزه فناوری اطالعات كارهای وكسبثيرات منفی ویروس كرونا بر أاست. ت پذیرفته

اینترنتی داخلی قابل توجه كارهای وكسبالمللی و هم در مورد هم در سطح بين 2۰2۰ماهه اول سال 

وكارهای كسبنيز متوقف شوند. در داخل كشور، ثيرات أتاین رود با پایان شيوع ویروس است اما انتظار می

های كنند. شركتكارشان وضعيت متفاوتی را تجربه میوكسبنوپای حوزه فناوری اطالعات بسته به مدل 

تراكنش و  درصدی 4۰۰تا  ۵۰های آنالین افزایش فعال در زمينه دوركاری و برگزاری جلسات و كالس

 1۰۰تا  ۷۵كننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری كاهش تسهيل های، شركتعكسربفروش و 

 ۷4تا  2۵كننده ویدئوی برخط افزایش های ارائهاند. شركتهای خود را گزارش كردهدرصدی تراكنش

ثير كووید أنقل اینترنتی توحملاند. در زمينه درصدی بازدید از محتواهای مختلف خودشان را شاهد بوده
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دليل تعطيلی بهسو با كاهش كلی سفرها )یکابعاد مختلفی داشته است. در بازار تاكسی اینترنتی از  1۹

با انتقال دیگر ازسوی...( تقاضای كلی سفر نيز كاهش یافته است اما ها، مراكز آموزشی، ادارات ودانشگاه

ربست اینترنتی، مقداری این كاهش تقاضا نقل دوحملبخشی از تقاضای سفر با وسایل نقليه عمومی به 

های فعال در پرداخت الكترونيكی كرایه تاكسی نيز با كاهش تمایل عموم به تعدیل شده است. شركت

شهری با تاكسی درونهش كلی سفرهای اند، اما با كاشدهاستفاده از پول نقد با افزایش تعداد كاربر مواجه 

 ز با كاهش مواجه شده است. عمومی ميزان پرداخت كرایه آنها ني

زان شيوع هایی برای مدیریت آثار منفی و كاهش مي، فناوری اطالعات و ارتباطات ظرفيتكلیطوربه

كترونيكی سازد. دوركاری، پرداخت الكترونيكی، آموزش الكترونيكی و فروش الویروس كرونا فراهم می

هستند.  ان ویروس كرونا نيز قابل استفادههایی هستند كه هم در زمان شيوع و هم پس از بحرظرفيت

 شود:ها پيشنهاد میبرای استفاده هرچه بيشتر از این ظرفيت

  های خصوصی در دستور كار قرار گيرد. مثالً   تقویت بخش خصوصی با خرید خدمات از شركت    -

تواند این های داخلی میالزام یا تشگگویق بخش دولتی به برگزاری جلسگگات برخط با اسگگتفاده از توانایی 

 بخش را برای مواقع بحرانی آماده نگه دارد. 

رسان رسان داخلی در بخش دولتی شناسایی شود و یک پيامترین پيامترین و پراستفادهایمن -

خش دولتی بیيد أهای داخلی مورد ترسانپيامها برای رسانهای ارتباط ميان پيامواحد انتخاب و پروتكل

 ند. كا مشكل تكثر ابزارهای ارتباطی الزم برای دوركاری در شرایط بحران را حل ابالغ شود، ت

 ییاجرا یندهایالزامات، ضوابط و فرانامه آیيننویس در بخش بانكداری الكترونيكی تصویب پيش -

خرد  های خرد، پرداختتواند با ساماندهی حوزه پرداختتوسط بانک مركزی می پرداخت بانان

 .و با كاهش استفاده از پول نقد از شيوع كرونا جلوگيری كند تر كردهسادهالكترونيكی را 

كليف كاركنان نيازمند تعيين و ت ازسویساماندهی استفاده از وسایل شخصی برای دوركاری  -

ها و اطالعات شخصی مقررات مربوط به استفاده از وسایل شخصی برای امور اداری است. صيانت از داده

صویب الیحه های شخصی با بررسی و تقانونی صيانت از داده شود خألپيشنهاد میرو ینازااهميت دارد و 

 مربوطه رفع شود. 

آزما استیهای غيرانتفاعی رمبارزه با اطالعات غلط نيازمند اصالحات نهادی یعنی ایجاد شركت -

 هاست. ركتبا این ش ها به همكاریرسانهای بومی ایران و الزام پيامكيد بر زبان فارسی و زبانأبا ت

ات در مورد قانونگذار برای رفع اختالف سازمان صدا و سيما و وزارت ارتباطات و فناوری اطالع -

هبود كيفيت بمگاهرتز ورود نماید تا امكان استفاده از این ظرفيت برای  ۸۰۰و  ۷۰۰باندهای فركانسی 

ر آموزش های برخط )نظيسایر فعاليتاینترنت همراه و در نتيجه كمک به كسب و كارهای اینترنتی و 

 ها و مراكز آموزشی( در زمان بروز بحران های مشابه كرونا فراهم شود.دانشگاه
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 ابوالقاسم رجبی تهیه و تدوین:
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