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 چکیده 

تمرکز این مطالعه بر روی پتانسیل های موجود در دگرگونی های دیجیتال پس از اپیدمی کرونا است که عالوه بر 

راً اخیشده است. از آنجایی که پیامدهای گسترده اقتصادی موجب اختالل در اقتصادهای در حال توسعه نیز 

در این مطالعه به بررسی اجرای  توسعه اقتصاد دیجیتال به یکی از اولویت های مدیریت عمومی تبدیل شده است

کشورها و میزان آمادگی برای پذیرش آن پرداخته و از آموزه های آموخته شده در برخی تحوالت دیجیتال در 

برای کشورهای توسعه یافته استفاده   COVID-19تحول دیجیتالی پس ازکشورهای توسعه یافته برای پیشنهاد 

جمع بندی  به همچنین در پایان نیز با نگاهی به تاثیر همه گیری ویروس کرونا در توسعه خدمات دیجیتالمی شود 

 و به نتیجه گیری خواهیم پرداخت. 

 

 ديجیتال  خدمات ديجیتال، اقتصاد،  Covid-19، تحول ديجیتالواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

آغاز شد تغییراتي در زمینه های اقتصادی سیاسي و آموزشي ايجاد كرد همچنین تغییرات قابل  ۲۰۱۹یدمي كرونا كه از سال اپ

توجهي نیز در اشکال پرداخت و تحويل رخ داده است. طبق نتیجه تحقیقات انجام شده پس از ويروس سارس كشورهای توسعه 

[ اين بحران ۱سال پیش آماده سازی خود را انجام داده اند] ۲ردند و حدود ی ديجیتالي خود را ايجاد كيافته زيرساخت ها

به يکي از راه  "رفتن به ديجیتال"جهاني بي سابقه فضای كالن فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان را دگرگون كرده است 

بودند. اين بحران باعث شده است  ت های آفالين تقريبا خاموشحل های اقتصادی و استراتژی بقا تبديل شده است زيرا فعالی

متقابالَ به سرعت واكنش نشان دهد و راه حل های جديدی پیدا كند: شركت ها بايد برای افزايش انعطاف پذيری و بهینه كه 

كنند، در استراتژی  سازی فرايندهای تجاری و در عین حال اقدامات زماني كه پايداری را برای چالش های آينده ايجاد مي

بعنوان يک  COVID-19[ از اين رو از انجايي كه همه گیری ۲].لي سازی خود تجديد نظر كرده و تسريع كنندديجیتا

 [۳].كاتالیزور برای توسعه بازار خدمات ديجیتال تبديل شده است

 
 تحوالت دیجیتال در کشورها-1
 کشور روسیه-1-1

های اولويت دار دولت ملي فدراسیون روسیه است و در حال  ر اقتصاد ملي يکي از زمینهمعرفي و توسعه فناوری های ديجیتال د

اگر بخواهیم روند  حاضر، تعدادی از اسناد استراتژيک تحول ديجیتال اقتصاد را به عنوان يک اولويت در روسیه تأمین مي كنند.

، ۲۰۱8تا  ۲۰۱۴اني ، در بازه زمMarket andGFK  [۴] به گفته ياندكستوسعه تحول ديجیتال را مورد بررسي قرار دهیم 

عالوه بر اين، تقاضای تجارت ديجیتال در میان جمعیت  .افزايش يافته است ٪۴۲به  ٪۱7ساله از  55تا  ۱6سهم خريداران آنالين 

ز نظر زمان هزار نفر مشخص شده است. بطوری كه روسیه ا 5۰۰اين گروه سني به وضوح در مسکو و شهرهايي با جمعیت بیش از 

كاربران معامالت مالي انجام مي دهند كه شاهد معامالت آنالين در بازار  ٪۳۹است كه  ٪78ه های اجتماعي صرف شده در شبک

ديجیتال و توسعه بخش تجارت ديجیتال مي باشیم. در حال حاضر با حمايت دولت از كسب و كار خرده فروشي ديجیتال ملي، 

تي خدمات ديجیتال ملي را محقق نمايد. بنابرای بنظر مي رسد با ن مدت توسعه يک بازار رقابدر نظر دارد در چشم انداز میا

 [۳]توسعه خدمات ديجیتال ملي در روسیه شاهد تحول در آينده نزديک باشیم. 
 

 کشور ایتالیا-2-1

از ،ايتالیا مانند بسیاری COVID-19 علي رغم گسترش بي سابقه استفاده از ابزارهای بهداشتي ديجیتال در طي بیماری همه گیر

زمان آن فرا [ 5] .كشورهای ديگر در سراسر جهان، به اندازه كافي مجهز نبود تا بتواند از پتانسیل كامل اين ابزارها استفاده كند

آنها در  رسیده است كه سیاستگذاران گام بردارند و در مورد استفاده از پزشکي از راه دور و بهداشت ديجیتال برای ادغام دائمي

انستیتوی [ 5]های بهداشتي به منظور سالمت جامعه و در نهايت مردم ، انتخاب های شجاعانه انجام دهند.  سیستم های مراقبت

برای سهولت اجرای خدمات پزشکي از راه دور در مواقع اضطراری،  (Istituto Superiore di Sanità) ملي بهداشت ايتالیا

امنه بازپرداخت زامات سازماني خدمات پزشکي از راه دور متمركز بود و داما اين اساساً بر روی ال يک مدل موقت را پیشنهاد كرد،

 [6]را كنترل نمي كرد.
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 کشور مراکش-3-1

از مشاغل مراكشي اعالم  ٪57، تقريباً ۲۰۲۰در بخش خصوصي مراكش در اوايل آوريل  DT بر Covid-19 تأثیردر ارتباط با 

ود را به طور دائم يا موقت متوقف كرده اند در نتیجه برای ادامه كار و فعالیت های خ Covid-19 یوعكردند كه به دلیل ش

به  Cloud بمنظور جلوگیری از بروز ركود اقتصادی، اكثر بخش های اقتصادی ديجیتالي شده اند و كارمندان با ابزارهای مبتني بر

مراكش تغییرات چشمگیری را در جهت  همچنین كشور [7]ده مي كنندعنوان راه حل های جايگزين برای ايجاد ارتباط استفا

ديجیتال سازی هايپر ماركت ها )با تدوين يک برنامه تجارت الکترونیکي( ايجاد كرده كه به مشتريان اجازه مي دهد از طريق پلت 

ه ، بانک و خردبهداشتي ت هایمرقب ، [ و در بخش های آموزش8]فرم های توزيع با تلفن همراه خريدهای خود را انجام دهند 

و بنظر از خدمات اصلي به صورت آنالين در دسترس هستند  ٪۳5فقط با اين حال فروشي متعهد به مسیر تحول ديجیتال است 

 [ ۹]برای افزايش سطح بلوغ خدمات آنالين، تالش های قابل توجهي را بايد انجام دهد. مي رسد كشور مراكش مي بايست 

 

 کشور ژاپن-4-1

سیاست  Covid-19( ا تصويب كرد كه با شیوع ويروس DXمه ملي جنبش تحول ديجیتال )برنا ۲۰۰۱لت ژاپن در سال ود

های اجرايي آن تغییر كرد تا جايي كه وزارت دادگستری و سازمان ها متوجه ورود به دوره جديدی شده و تصمیم بر تسريع در 

( كشور ژاپن توسط وزارت اقتصاد تجارت و صنعت در حال DX( گرفته شد. در حال حاضر سیاست های )DXفرايند اجرای )

تدوين و پیشبرد اين سیاست ها )فرموله كردن شاخص های ارتقاء تحول ديجیتال( در بخش های اقتصادی و صنعتي هستند. 

دی رابرای وقايع و استراتژی امنیت سايبری گام بع ستاد استراتژيک فناوری اطالعات و مركز ملي آمادگي برای ۲۰۲۰در سال 

(DX( برداشتند كه منجر به پیشنهاد ستاد استراتژی رشد اقتصادی )LDP( و ايجاد يک وزارتخانه برای تبلیغ )DX.گرديد ) 

عرفي بطور رسمي ديجیتال سازی كل جامعه ژاپن اعالم شد. هم اكنون دولت ژاپن مطالعه م ۲۰۲۰جوالی  ۱7كه در   [۱۰]

و بانک ژاپن در حال انجام تحقیقات مشترک با محوريت دولت با بانک های مركزی خارج از ارزهای ديجیتال را آغاز كرده است 

 [۱۱]كشور مي باشد كه بیانگر اثبات تحول ديجیتال ژاپني است. 

 

 کشور نروژ-5-1

مي يافت به همین جهت انستیتوی بهداشت عمو در نروژ به سرعت افزايش COVID-19 تعداد موارد تايید شده ۲۰۲۰در مارس 

با همکاری تعدادی از شهرداری ها بمنظور استراتژی كاهش سرعت انتقال اقدام به مطالعه ايجاد بستر نرم افزاری  (NPHI)نروژ 

و ماژول تشکیل بمنظور شیوه های رديابي تماس كرده است تا از بروز همه گیری جلوگیری كند. در واقع اين بستر نرم افزاری از د

نام و پیگیری پرونده شاخص و يکي برای ثبت تماس های نزديک. در حالت شاخص ماژول، اطالعات  شده است كه يکي برای ثبت

تماس اطالعات مربوط به وضعیت سالمتي منبع احتمالي بیماری و سابقه سفر و كساني كه فرد در طي روز با فرد با آزمايش 

یگیری مي توان در سیستم برنامه ريزی كرد. پس از ره مي شود كه تاريخ های بعدی را برای پمثبت در تماس بوده است ذخی

چند ماه از آزمايش اولیه سیستم رديابي در شهرداری های نروژ تغییرات جدی در كارها مشاهده نشد كه نشان دهنده اين است 

يست به ر مي رسد در حین اجرای اين مرحله مي باكه هنوز در مرحله ديجیتالي شدن رديابي تماس قرار دارد همچنین بنظ

 [۱۲]فضای قانوني نروژ نیز توجه داشت تا دچار چالش های اجتماعي نشود. 
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 بحث و نتیجه گیری 

مطالعه تحوالت ديجیتال در برخي كشورها مشخص شد كشورها هنوز با توسعه اقتصاد ديجیتال  با اين مقاله عنوان مي كند 

مبتني بر بي سیم، فن آوری  ICTرساخت های ديجیتال مانند نرم مي كنند كه نیازمند ساخت و بلوغ زيخود دست و پنجه 

ديجیتال مانند هوش مصنوعي و نرم افزارهای آنالين مي باشد. بنابراين ما در حال حاضر در آستانه يک انقالب ديجیتالي 

در هر كشور در تال كه اين انقالب ديجی را تغییر خواهد دادهستیم كه اساساً نحوه زندگي، كار، مصرف و ارتباط با يکديگر 

 كه بصورت كلي مي بايست مراحل زير را طي كند:  مرحله متفاوتي است

 ديجیتالي سازی )تبديل داده ها و اسناد در قالب ديجیتال( ✓

 ديجیتالي شدن )تغییر شیوه كار و گردش كار بر اساس آن(   ✓

 ان آن ها(ي در فرايندهای كاری در سازمان ها و میتحول ديجیتال )تغییرات قابل توجه ✓
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