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 ۶   مقدمه

 

 مقدمه

های متغیرِ اطالعات، محاسبات و ارتباطات تعريف می شود، اقتصاد ديجیتال، که بر مبنای ويژگی"

درک بهتر از اين  "آيد.در حال حاضر محرک اصلی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی به شمار می

چه ما در پی  –تری اتخاذ کنیم های هوشمندانهکند تا تصمیمتحوالت اساسی به ما کمک می

هايمان گذاری در تحقیق، تولید و خدمات باشیم، چه به دنبال تطبیق دادن قوانین و سیاسترمايهس

 با واقعیات يک عصر جديد باشیم.

۶۳۳۳نیل لین، مشاور رئیس جمهور در دانش و فن آوری، آوريل   

د، داراگرچه در حال حاضر پیشینه تحقیقی وسیعی درباره نقش فناوری اطالعات در اقتصاد وجود 

جه کند. با توبه صورت گسسته و پراکنده است و نتیجه منسجمی ارائه نمی ای از آناما بخش عمده

به اينکه موفقیت اينترنت و تجارت الکترونیک، مسائل جديدی از پیمايش و مديريت امور را پیش رو 

نت راهم آوردند؛ اينترها سکويی برای اينترنت تجاری فدهد، شرايط در حال تغییر است. رايانهقرار می

زمینه را برای شبکه ايجاد کرد و در نهايت شبکه به نوبه خود، سکويی توانمندکننده برای تجارت 

ايند ها و فرای را در ساختار شرکتالکترونیک ايجاد کرد. اينترنت و شبکه همچنین تغییرات عمده

 اند.ها بوجود آوردههای درون شرکت

دهد. همچنین منطق اعداد را ها )خواه واقعی وخواه مجازی( ارتباط میکاناينترنت، اطالعات را به م

های زند. فناوری اينترنت، اَشکال جديد فعالیتبه قدرت بیانگری و نفوذ کلمات و تصاوير پیوند می

های تجاری و همچنین، قلمرو و پذيری جديد در روابط و شراکتاجتماعی و اقتصادی، انعطاف

کند. اينترنت تجاری تنها برای شش سال است که به شکل ی برای بازارها ارائه میهای نوينقابلیت

جدی فعالیت داشته، اما با اين وجود آمار حاکی از افزايش چشمگیر اين پديده است )دو برابر شدن 

ساالنه شمار اتصال به اينترنت و ارقام مختلف جديد درباره تجارت الکترونیک که حاکی از رشدی 

درصد  ۳۳تا  56ای چیزی در حدود های مبادالت شبکهتر برای اين پديده دارد(. هزينهيعحتی سر
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ها و نتايج آن برای کل اقتصاد مرسوم هستند. وجود اين زنجیره از محرک ۶های مبادلهکمتر از هزينه

 دهد.و جامعه، دلیلی است که ما را به سمت بحث درباره اقتصاد ديجیتال سوق می

های به معنای گرايش فراگیر و بلندمدت به سمت گسترش ارزش و دارايی "6اد اطالعاتاقتص"واژه 

ها و محصوالت عینی مرتبط با کشاورزی، معدن و صنعت نسبت به دارايی مبتنی بر اطالعات و دانش

به طور خاص، به تحول تازه و هنوز کامال تحقق نیافته همه بخش  "۹اقتصاد ديجیتال"است. واژه 

 شود. ت از راه ديجیتالی نمودن اطالعات از طريق رايانه اطالق میهای صنع

حکومت فدرال به واسطه اختیارات خود در امور دادوستد بین ايالتی و تجارت خارجی، مسئولیت 

وسوی اقتصاد را به عهده دارد. در اقتصاد ديجیتال در حال ظهور، اصلی در ارزيابی سالمت و سمت

به سمت آزادسازی بازار و کاهش موانع تجاری، تجارت بیشتر به شکل  همگام با گرايش بلندمدت

بین ايالتی و جهانی صورت گرفته و کمتر شکلی محلی خواهد داشت. در عین حال، تصوير ارائه شده 

شود. آنچه که ما راجع به تجارت الکترونیک تر میتر و ناقصتوسط ساير منابع اطالعات عمومی ناقص

ند. کنهای نامنسجم استفاده میای برخی منابع اختصاصی است که از متدولوژیدانیم، بر مبنمی

های توسعه، توسط اقتصادی و سیاست ايشیمپهمچنین بايد توجه داشت که در حال حاضر، 

 شود. های بازار به چالش کشیده میهای به سرعت در حال تکامل و کنشفناوری

ها و در همه سطوح توسعه، موضوعاتی مهم هستند. ملتماهیت و حوزه اقتصاد ديجیتال برای همه 

پذير از اطالعات اقتصادی عمومی، همانند قوانین اساسی منسجم، وجود يک ساختار روشن و آزمون

های اقتصادی ضروری است. چنین زيربنايی برای تصمیمات مالی گذاری و تصمیمبرای سرمايه

نیز ضروری است. و نهايتا، فهم اقتصاد ديجیتال با  های دولتیمناسب و تنظیم مالیات ها و بودجه

                                                                                                                                 

۶ transaction costs. 

6 information economy 

۹ digital economy 
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 ۹   مقدمه

 

، حقوق مالکیت فکری، ۶گذاری در تحقیق و توسعهها در ارتباط است: سرمايهطیف وسیعی از سیاست

 های دولتی، استانداردهای حسابداری، تجارت و موارد متعدد ديگر.فعالیت

روی اينترنت و تسهیل مبادالت و سرمايه  همه کشورها ناگزير به رويارويی با جريان نامحدود اطالعات

يد های جدهای جديد تجاری و ثروتالمللی هستند. اقتصاد ديجیتال، که به ارائه مدلهای بینگذاری

ها گذاریهای اقتصادی قبلی است و تهديدی برای سرمايهمشهور است، در حال تضعیف کردن مدل

شود. البته اين تمايل و هیجان، با نگرانی یوکار در برخی مشاغل دارای قدمت محسوب مو کسب

 ست.ا هايی درباره چگونگی سازماندهی عناصر اقتصاد ديجیتال به منظور انتفاع حداکثری نیز همراه

ن شود و ايدرحال حاضر، در خارج از اياالت متحده، به اقتصاد ديجیتال با ديده ترديد نگريسته می

افزاری، نرخ ثابت خدمات ای و نرمهای رايانهدر تکنولوژی موضوع تاحدی به دلیل توانمندی آمريکا

های مقیاس( ناشی از زبان انگلیسی است. بنا به اين های مقیاس )صرفهتلفن در اين کشور و مزيت

 داليل، اقتصاد ديجیتال بايد به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

را منتشر 6قتصاد ديجیتال در حال ظهور ، وزارت تجارت آمريکا گزارشی با عنوان ا۶۳۳6در آوريل 

کرد، گزارشی برجسته که اهمیت فزاينده اينترنت و تجارت الکترونیک در اقتصاد ملی را مورد تايید 

داد. اين گزارش که دارای مجوز چاپ از دولت فدرال بود، ديدگاه جديدی را درباره نقش قرار می

گذاری ارائه کرد. ارجاعات زيادی به اين دی، و سرمايهوری، تورم، رشد اقتصافناوری اطالعات در بهره

 های مختلف ديگری درباره ارزيابی اين مسائل جايگزين آن شده است.گزارش شده و گزارش

جمهور وقت آمريکا به عنوان بخشی از فاز دوم پروژه تجارت ، کلینتون رئیس۶۳۳6در نوامبر 

دار ارزيابی اقتصاد یاست گذاری اقتصادی را عهدهجمهور در امور سالکترونیک جهانی، معاون رئیس

ديجیتال نمود. او عالوه بر اينکه از وزارت اقتصاد خواست تا اقتصاد ديجیتال در حال ظهور بروزرسانی 

کند، دستور داد تا متخصصان، نتايج حاصل از اقتصاد ديجیتال را مطالعه کرده و بررسی نمايند که 
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ا به بهترين شکل مورد سنجش قرار داده و ارزيابی نمود. در همین توان آن ردر آينده چگونه می

کرد  ريزیراستا، يک کارگروه درون سازمانی در زمینه اقتصاد ديجیتال کنفرانسی عمومی را برنامه

. حمايت مالی کنفرانس توسط وزارت ۶در وزارت تجارت برگزار شد ۶۳۳۳مارس  6۱و  65که در 

، دفتر سیاست علم و فناوری و کارگروه تجارت 6من ملی اقتصادتجارت، بنیاد ملی علوم، انج

 الکترونیک، که گروه درون سازمانی اصلی برای تجارت الکترونیک جهانی وزارتخانه است، انجام گرفت.

اين کنفرانس در پی ترسیم مبنای مشترکی برای درک اقتصاد ديجیتال بود و به اين موضوع پرداخت 

واضح تر و مفیدتری از اين اقتصاد ارائه نمود. کنفرانس در عین حال که  توان تصويرکه چگونه می

ها داد، نگاهی به ورای اين بخشهمگرايی ارتباطات، محاسبات و اطالعات را مورد تايید قرار می

معطوف کرده و بر تحول تجارت، بازرگانی، فرايندها و مبادالت در اقتصاد نیز تمرکز کرده بود. چهار 

 تاب، انعکاس چهار موضوع اساسی بررسی شده در اين کنفرانس است: بخش اين ک

توان اقتصاد ديجیتال و نتايج آن برای کل اقتصاد را انداز اقتصاد کالن: چگونه میچشم -

 سنجش و ارزيابی نمود؟

کنند و عملکرد بازارها چگونه است؟ ها چگونه رقابت میتاروپود اقتصاد ديجیتال: شرکت -

ها و موانع بر سر راه افراد و مشاغل کوچک ت با رقابت سنتی چیست؟ فرصتتفاوت اين رقاب

 کدام است؟

دهند؟ های جديد نابرابری را افزايش میتاثیرات بر تقاضا و مشارکت نیروی کار: آيا فناوری -

ای ها را به مزايها، و موسساتی نیاز است تا دسترسی بیشتر افراد و گروهها، فناوریچه مهارت

 ديجیتال تسهیل نمايند؟  اقتصاد

ها و موسسات را تحت تغییرات سازمانی: محیط ديجیتال چگونه ساختار و عملیات شرکت -

 دهد؟تاثیر قرار می
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 انداز اقتصاد کالنچشم

های ديگر گذاری، و جنبهفناوری اطالعات نقش روزافزونی در مواردی مانند رشد اقتصادی، سرمايه

اهمیت اين تحوالت و تاثیرات، سواالت مهمی در بر دارد زيرا مسائل  کند. گستره واقتصاد ايفا می

 زيربنايی سنجش و متدولوژی آن، همچنان الينحل باقی مانده است.

 اصلی اقتصاد ديجیتال چگونه بايد شناخته و سنجیده شوند؟ ۶هایپیشران -

ونیک، مرتبط با تجارت الکتر ۹و در سطح کل اقتصاد 6های درسطح صنعتگذاریسرمايه -

 گذاری در تجهیزات و نیروی کار شاغل در فناوری اطالعات، کدام هستند؟شامل سرمايه

 وری و تورم کدام است؟ نتايج برای رشد اقتصادی، اشتغال، بهره  -

 کننده را به حساب آورد؟توان منفعت و مشکالت نامشهود مصرفچگونه می -

جان هالتیواگنر و رُن ژارمین  "ديجیتالسنجش اقتصاد "اين بخش شامل سه فصل است. در فصل 

کنند که ظهور تجارت الکترونیک بخشی از يک طیف گسترده تغییرات مرتبط با عنوان می

ها های حوزه فناوری اطالعات و رشد اقتصاد ديجیتال در طول چند دهه گذشته است. آنپیشرفت

رسند که فعالیت های جاری ه میهای جاری موسسات آماری فدرال، به اين نتیجپس از مرور فعالیت

هايی عملی برای سنجش بهتر اقتصاد ديجیتال ارائه ها ناکافی است و توصیهآوری دادهبرای جمع

 کنند.می

حث برنت مالتون ب "تولید ناخالص داخلی و اقتصاد ديجیتال: پیشروی همراه با تغییرات"در فصل 

وری کند که سنجش ناکافی بازدهی اقتصاد ديجیتال، نقش زيادی در شناخت ناکامل مزايای بهرهمی

اين  رغمدهد که بهحاصل از انقالب فناوری اطالعات توسط اقتصاددانان، داشته است. او نشان می

به شکل چشمگیری اقزايش يافته  ۶۳۳6در اواخر دهه  GDPها در مشکالت سنجشی، سهم رايانه

 کند.است. او همچنین دستورالعملی را برای بهبود تحقیق در اين حوزه ارائه می
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های نوين همانند موتورهای الکتريکی يک دهه پیش، پل ديويد در يک مقاله مهم بیان کرد که فناوری

ثل های مکمل هنگفتی مها برای رسیدن به سطح بالقوه تولیدی خود، نیازمند سرمايه گذارینهيا رايا

درک تکامل اقتصاد ديجیتال و مسیر رشد "تغییرات در ساختارهای تشکیالتی هستند. در فصل 

، ديويد مروری کامل از پیشینه تحقیق ارائه "وری محاسبه شده: حال و آينده در آينه گذشتهبهره

وری تا چه اندازه اهمیت دهد که شواهد خرد و کالن درباره فناوری اطالعات و بهرهکند و نشان میمی

 های تشکیالتی و ساختاری را مورد تائید قرار می دهد.مکمل

 ساختار بازار، رقابت، و نقش صنایع خرد

زارها افخدمات، نرماقتصاد ديجیتال، مواردی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات، تجارت الکترونیک و 

های اين کاالها و خدمات شود. ويژگیشوند را شامل میو اطالعاتی که به شکل ديجیتال ارائه می

های ، و هزينه۹های کاالهای عمومی، ويژگی6، اثرات شبکه۶های مقیاس)شامل مواردی مانند صرفه

بتی مختلف شوند. متاسفانه، توانند باعث پديد آمدن ساختارهای بازار  و شرايط رقا( می6مبادله

ی بازارها سیال ها دشوار است، فناوری ها به سرعت در حال تغییرند، و مرزهاسنجش اين ويژگی

ها را به وضوح تعريف نمود. برخی بر اين باورند که اينترنت و تجارت توان آنهستند و به سختی می

های ارزش اختصاصی، کاهش زنجیرههای کوچک از مسائلی مانند الکترونیک، با آزادسازی شرکت

های مبادله و فراهم کردن دسترسی به بازارهای جهانی، باعث بهبود شرايط رقابتی دادن هزينه

ها و های کوچک می شوند. اما بايد توجه داشت که آزمون اين باورها، بدون داشتن دادهشرکت

 اطالعات کافی دشوار است. 

ها، تولیدات وخدمات ديجیتال با ی اقتصادی فناوریهاچه روابط و تعامالتی بین ويژگی -

 ساختار و درجه رقابتی بودن بازار وجود دارد؟ 
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 ها، توزيع و پراکندگیها، نوسان قیمتها )سطح کلی قیمتکنندگان اصلی قیمتتعیین -

 شده و مواردها و موارد ديگر(، ساختار و کارآمدی بازار )رقابتی، غیررقابتی، تفکیکقیمت

 ( و نوع رقابت )برمبنای قیمت، بر مبنای سهم بازار( کدامند؟ديگر

های مختلف اقتصاد ديجیتال دارند؟ صنايع تازه تاسیس و صنايع خرد چه نقشی در بخش -

 مشکالت موجود برای شروع فعالیت و توسعه صنايع خرد کدامند؟

های رينان و شرکتتوانند برای کارآفاينترنت و تجارت الکترونیک چگونه و تا چه اندازه می -

 ها را محدود کنند؟ کوچک و متوسط مفید بوده يا آن

 پردازند که استراتژیپنج فصلی که در اين بخش وجود دارند به مرور شواهد تجربی اين موضوع می

کنند. دو فصل آن به طور ويژه، نقش در حال ها در اقتصاد ديجیتال چگونه تغییر میو رقابت بنگاه

کنند. مايکل اسمیت، جوزف بِیلی و اريک برينجُلفِسن در کوچک را بررسی می هایتغییر شرکت

پیشینه اخیر تحقیق درباره اينکه اينترنت چگونه بر رقابت  "فهم بازارهای ديجیتال: مرور و ارزيابی"

دی مها با يافته های مربوط به ابعاد مختلف کارآکنند. آنگذارد را خالصه میو کارآمدی بازار تاثیر می

هايی از پراکندگی باالی و نامعمول قیمت در اينترنت تمرکز بازار شروع کرده و سپس روی يافته

ای از تحوالت را برای مشاهده ارائه کرده و يک ضمیمه دارای ها در نهايت، مجموعهکنند. آنمی

 گذارند.  توضیحات برای تحقیق درباره اينترنت و رقابت در اختیار می

توان با تکیه برچند اصل دهد که چگونه مینشان می "ساختار بازار در عصر شبکه"در هال واريان 

اساسی اقتصاد، به فهم بهتری از اين موضوع رسید که تجارت الکترونیک چگونه رقابت را تغییر 

های وفاداری مشتريان و ارتقای محصول را مورد ، برنامه۶گذاریيا ورژن بندیدهد. وی نسخهمی

هايی از تجارت الکترونیک ارائه دهد و در هر مورد برای روشن شدن مطلب، مثالقرار میبررسی 

 کند. کرده و خطوط کلی موضوعات تحقیق را ترسیم می

 ارزش "ساختار در حال تکامل بازارهای اينترنت تجاری"اشتین در فصل خود با عنوان شِین گرين

 سازی يک ارتباط کلیدیدهد. او بر تجارینشان می ای جديد را به شکلی ستودنیتوسعه منابع داده
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( که ISPکنندگان دسترسی به اينترنت )کند: فراهمدر زنجیره ارزش تجارت الکترونیک تمرکز می

فاده کنند. وی با استها مصرف کننده و صنعت، امکان دسترسی به اينترنت را فراهم میبرای میلیون

گذاران، و مديران را مورد موضوعات مهم برای محققان، سیاست تر ازای وسیعاز اين مثال، مجموعه

 دهد. بررسی قرار می

برخی  "های کوچک در اقتصاد ديجیتالشرکت"با، اندرو وينستان، و هان ژانگ در فصل سولین

 ها روی چگونگیکنند. آنهای کوچک را ترسیم میها و تهديدهای ويژه اينترنت برای شرکتفرصت

، به واسطه نامتقارن بودن اطالعات 6های ثالث مورداطمینانو طرف ۶ت نامگذاری تجاریافزايش اهمی

توانند به اين موضوعات کمک کنند را شرح در اينترنت، تمرکز کرده و تعدادی فناوری مهم که می

 دهند.می

نقش مبهم  "صنايع خرد، نوآوری، و سیاست عمومی در صنعت فناوری اطالعات"جاش لرنر در 

دهد که يک زيرمجموعه خاص از صنايع خرد کند اما نشان میيع خرد در نوآوری را ترسیم میصنا

گذاری خطرپذير در وی بر سرمايه .اند( نوآورانی قدرتمند بوده۹های با سرمايه خطرپذير)يعنی شرکت

ای هصنايع فناوری اطالعات تمرکز کرده و بحث خود را با بررسی تغییرات اخیر در قوانین دارايی

اران به گذهای بزرگتر هستند، و همچنین با ارائه نتايجی برای سیاستفکری، که ظاهرا حامی شرکت

 رساند.  اتمام می

 اشتغال، نیروی کار و دسترسی

دهند، نیروی کار آمريکا های اطالعات و ارتباطات، تجارت جهانی را تغییر مینگونه که فناوریهما

اياالت متحده را نیز از لحاظ اندازه، ترکیب و همچنین دانش و مهارت مورد نیاز برای موفقیت، 

وانايی ت ها، بهها و ملتبودن شرکترسد که رقابتینمايند. در حقیقت به نظر میدستخوش تغییر می

در توسعه، استخدام و حفظ نیروی کاری که از نظر فناوری قوی هستند، وابسته است. در حال حاضر 
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تواند پاسخگوی نیاز به کارگران ماهر و بادانش باشد هايی وجود دارد که نیروی کار آمريکا نمینگرانی

ه، اين نگرانی هم در و اين شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار در حال گسترش است. به عالو

شود و باعث بوجود آمدن حال افزايش است که مزايای تجارت ديجیتال به طور مساوی توزيع نمی

های مختلفی برای از بین بردن موانع بر سر راه مشارکت در شده است. گزينه "شکاف ديجیتال"

است که بدانیم اين  تجارت و مبادله ديجیتال وجود دارد و اين موضوع از اهمیت زيادی برخوردار

 ها تا چه اندازه در دسترس بوده، مورد استفاده داشته و مقرون به صرفه هستند.گزينه

های موجود برای ترسیم اندازه و ترکیب بازارهای کار در مشاغلی توان به مدلتا چه اندازه می -

ن اين تواها به سرعت در حال تغییر هستند، متکی بود؟ چطور میها فناوریکه در آن

 ها را بهبود داد؟مدل

های وابسته، چگونه سطح و رشد تجارت الکترونیک و سرمايه گذاری در اينترنت و فناوری -

توان چنین تاثیری را از دهد؟ چگونه میترکیب تقاضای بازار کار را تحت تاثیر قرار می

 عوامل موثر ديگر جدا کرد؟

های کالن بازار کار چه با مدل از مقايسه مطالعات در سطح شرکت و در سطح صنعت، -

 توان آموخت؟ چیزی می

 چه موانعی بر سر راه ترويج تجارت الکترونیک در تمام جامعه وجود دارد؟  -

تجارت الکترونیک تا چه اندازه تنوع را در فضای اقتصاد حفظ کرده، گسترش داده يا باعث  -

های يا از بین رفتن موقعیتشود؟ تجارت الکترونیک تا چه اندازه باعث ايجاد کاهش آن می

 ها و مناطق محروم می شود؟ پیشرفت اقتصادی برای افراد، گروه

مزايای  کنند کهپردازند و تاکید میرشد میسه فصل اين بخش به موضوعات مربوط به نابرابری روبه

 های مختلف توزيع نشده است. تجارت ديجیتال، الزاما به شکل يکسان میان گروه

يکی از ناخوشايندترين مسائل  "، و ساختار دستمزد۶ای سازیتغییرات فناوری، رايانه" لری کتز در

کند. نابرابری دستمزد به شکل چشمگیری افزايش يافته و اقتصادی دو دهه گذشته را بررسی می
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، زايندهکند که اين نابرابری فباعث ثروتمندتر شدن ثروتمندان در قیاس با فقرا شده است. کتز ذکر می

همزمان با رشد استفاده از فناوری اطالعات بوده و ارتباطی تنگاتنگ با رشد تقاضا برای کارگران 

کند کرده و ماهر دارد. او پیشینه تحقیق را مرور کرده و چند رويکرد تجربی جدی پیشنهاد میتحصیل

ادی هر و نابرابری اقتصای سازی، تقاضا برای نیروی کار ماتوانند به شناخت ارتباط میان رايانهکه می

 کمک کنند.  

 "رشد: نتايجی برای يک دستورکار پژوهشی بازشکاف ديجیتال روبه"دانا هافمن و توماس نوواک در 

و اينترنت را  ها سطوح مختلف استفاده از رايانهکنند. آنای از شواهد آماری را خالصه میمجموعه

 ای که آنها بررسیکنندهدهند. حقايق ناراحتار میهای مختلف جمعیتی مورد تاکید قردر بین گروه

 اطالعات و "دارندگان"گذاران درباره شکاف بین کنند، سواالت مهمی را برای محققان و سیاستمی

 کسانی که فاقد اطالعات هستند، مطرح می نمايد. 

  "رشدتوسعه دسترسی به اقتصاد ديجیتال برای مناطق روستايی و در حال "هیتر هودسون در 

های توسعه دسترسی به اينترنت برای گروه های محروم در جوامع صنعتی و همچنین جمعیت فرصت

دهنده از اختالف در شرايط اولی دسترسی کند. او شواهدی تکانجوامع در حال رشد را بررسی می

ند. کمی های آتی در اين زمینه ارائهمانند خطوط تلفن را مطرح کرده و چارچوب مفیدی برای تحقیق

 کند. های فناوری موجود را به شکل خالصه عرضه میدر نهايت، در يک ضمیمه بعضی از گزينه

 تغییرات سازمانی

های فرايندها، به دست آوردن مزيت ۶که فناوری اطالعات معموال برای مهندسی مجدددر حالی

ای هتواند نتايج ناخواست، میاستراتژيک جديد، يا ايجاد شبکه در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد

های درون سازمانی، تجارت الکترونیک و اشکال جديد سازمانی، سواالت نیز تولید کند. با رشد سیستم

ان، و کنندگشود که روابط بین فروشندگان، مشتريان، رقابتجديدی پیرامون اين موضوع مطرح می
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ود های موجيد چه نتايجی برای سازمانکنندگان چگونه شکل خواهد گرفت و اين تغییرات جدتهیه

 دارند؟

 د؟دهها را تغییر میها و بین شرکتاقتصاد ديجیتال چگونه ساختار و روابط درون شرکت -

های جديد سازمانی اقتصاد ديجیتال تا چه اندازه و تحت چه شرايطی منجر به فرهنگ -

 شود؟می

ها را تحت تاثیر قرار کتها و بین شراقتصاد ديجیتال چگونه سطح بندی درون شرکت -

 دهد؟می

سه فصل اين بخش، به بحث درباره موضوع  فناوری اطالعات و تغییرات سازمانی از سه زاويه متفاوت 

فناوری اطالعات و تغییرات سازمانی در اقتصادهای  "می پردازند. راب کلینگ و روبرتا لمب در 

های اطالعاتی  برای کارآمدی سیستم کنند کهعنوان می "۶فنی-ديجیتال: يک رويکرد اجتماعی

ها با تکیه بر تعدادی مطالعات موردی سودمند، کامل، نیازمند تغییرات سازمانی اساسی هستند. آن

دهند که چگونه اين ديدگاه درباره فناوری اطالعات، از ديدگاه ديگر که فناوری اطالعات را نشان می

خواستار يک برنامه تحقیق طولی درباره تعامل فناوری  هاداند، متفاوت است. آنعمدتا يک ابزار می

 ها هستند. ها، و ستاندهاطالعات ، سازمان

تغییرات سازمانی و اقتصاد ديجیتال: يک ديدگاه ساختار سازمان "کاتلین کارلی در فصل خود با نام 

در حال  "6فضاهای اطالعاتی"کند. او از تحقیق دانشگاه کارنگی ملون استفاده می "محاسباتی

گونه ها، چسازیدهد که شبیهپیدايش را از ديدگاه علم سازمانی محاسباتی توصیف کرده و نشان می

ال شدن کارگزاران اقتصادی و ديجیتتوانند کمک کنند تا با وجود الکترونیکی شدن تجارت، مجازیمی

  شدن هر چه بیشتر جهان، ماهیت تبادالت اجتماعی و اقتصادی را درک نمايیم.

رسد. چهارمین بخش از کتاب، با يک نتیجه محتاطانه از اورلیکاسکی و سوزان ياکونو به پايان می

بر اين موضوع تاکید  "حقیقت آن بیرون نیست: يک ديدگاه مصوب از اقتصاد ديجیتال"ها در آن
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شکل  هکنند که اقتصاد ديجیتال، يک مفهوم تغییرناپذير و گريزناپذير نیست که بتوان آن را بمی

عینی و بی غرض مورد تحلیل قرار داد، بلکه يک ساخت اجتماعی همواره در حال تغییر است. اين 

موضوع نتايج مهمی برای محققان دارد که بايد از وجود روابط پیچیده و اغلب غیرخطی در اين زمینه، 

قط يک فرصت، کند که اين مساله، برای همه ما نه فآگاه باشند. همچنین به همه ما يادآوری می

ها و بلکه يک مسئولیت است تا بتوانیم اقتصاد ديجیتال را در اَشکالی ارائه دهیم که بازتاب ارزش

 اهداف جوامع باشد. 
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 مقدمه

گیری مرتبط با اقتصاد ديجیتال در حال ظهور های اندازهای و چالشاين فصل به بررسی نیازهای داده

نت توسعه دسترسی به رايانه و اينتر. پیش از هر چیز، اقتصاد ديجیتال بايد تعريف شودپردازد. اما می

کننده آنچه که تجارت الکترونیک نام گرفته را تسهیل نموده خیرهدر منازل، مدارس و محل کار، رشد 

ا و چگونگی تولید کاالهها و اينترنت به سرعت در حال تغییر اجماع کلی بر آن است که رايانه. است

با اين . هستندشیوه ارائه کاالها و خدمات به بازار  نیز خدمات، ماهیت کاالها و خدمات ارائه شده و

 با تحوالت فناوری مرتبطبخشی از طیف وسیعی از تغییرات  تنهاجارت الکترونیک ظهور توجود، 

همچنان درگیر  اياالت متحدهآماری  موسسات و مراکزست. ا( در چند دهه گذشته ITاطالعات )

هستند. در راستای اهداف سنجشی،  فناوری اطالعاتگیری تغییرات ناشی از انقالب های اندازهچالش

های حوزه های ناشی از پیشرفتبه چالش تا حد زيادیاز رشد تجارت الکترونیک  های ناشیچالش

 شوند.ارتباط داده می فناوری اطالعات

دهد. انقالب فناوری آماری را نشان میموسسات روی نمونه خوبی از مشکالت پیش ،بخش بانکی

ده ش های خودپردازدستگاه های نوينی همانند بانکداری الکترونیک واطالعات منجر به ارائه سرويس

 انکیب بخش ستانده گیریاندازه و تعريف چگونگی تااند در تالش بوده هاسالآماری  موسساتاست. 

انقالب فناوری اطالعات هیچ کمکی در اين زمینه نکرده است. برای نمونه، نمايند و  مشخص را

ساعته و در تمام روزهای هفته را برای مشتريان فراهم  66امکان دسترسی  های خودپردازدستگاه

به  ،اند. اين موضوعها را کاهش داده و يا به صفر رساندهها در صف بانکآورده و زمان ايستادن آن

در هیچ آمار رسمی  ،مشتريان است. اما ارزش اين خدماتبه سطح باالی خدمات ارائه وضوح نشانگر 

ا های خودپرداز، در آمارهدستگاههای که هزينه نصب شبکهدرحالی ،شودقیم محاسبه نمیبه طور مست

 زان، میاز اين دست، آمارهای دولتی و سنجش گیریمشکالت اندازه برخی واسطههشود. بمحاسبه می

ر را کمت (گیردسرچشمه میفناوری اطالعات که از سرمايه گذاری در )وری در بانکداری افزايش بهره

 دهند.از حد واقعی نشان می
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 آن، راتتاثی و ديجیتال اقتصاد رشد شناختاعتقاد رايج بر اين است که به منظور نظران میان صاحب

ايجاد شود. گزارش وزارت تجارت در سال  ۶اياالت متحدهمهمی در سیستم آماری تغییرات  بايستمی

هايی از اقتصاد ديجیتال را ارائه ی از جنبههاينمونه ،اقتصاد ديجیتال در حال ظهوربا عنوان  ۶۳۳7

  شوند: بايست اندازه گیرییکند که ممی

ر د تجارت الکترونیک و انندشکل و اندازه اجزای کلیدی اقتصاد ديجیتال در حال تکامل، م -

 های مرتبط در محل کار. و فناوری هارايانهتر، استفاده یعمومسطحی 

و تجارت الکترونیک  فناوری اطالعاتهای حوزه پیشرفت ،ها از طريق آنفرآيندی که شرکت -

 دهند.را توسعه داده و مورد استفاده قرار می

ر یتغی و همچنین تغییرات در ساختار و کارکرد بازارها شامل تغییر در توزيع کاال و خدمات -

 المللیدر ماهیت رقابت ملی و بین

گذاری در اين ، همانند تاثیر سرمايه فناوری اطالعاتنتايج اجتماعی و اقتصادی انقالب  -

 وری.حوزه روی بهره

 کاربران. 6شناختیهای جمعیتويژگی -

گیری اقتصاد ديجیتال مشخص ای به منظور سنجش و اندازهترين نیازهای دادهپس از آنکه اصلی

 ، کنیم عنوان تعجبی ندارد که شود.شد، فعالیت جاری موسسات آماری در اين زمینه اعالم می

ی تعداد ،ناکافی است و به منظور بهبود شرايط در حال حاضر هاآوری دادههای مرتبط با جمعفعالیت

د تواننهايی کاربردی از اقداماتی که موسسات آماری میدر ادامه، نمونهحل شود.  دباي مسئله دشوار

 ين بخش، پیشنهادگردد. البته در ابه منظور بهبود سنجش اقتصاد ديجیتال انجام دهند، ارائه می

ظام نهای مرتبط با تغییرات در بحثشود بلکه چارچوبی ترسیم شده که در آن، خاصی مطرح نمی

تاخیر زيادی که معموال بین  رسد به دلیلبه نظر می پذيرد.تواند انجام می آمارگیری و سنجش
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 در نهايت و آوریجمعای، يافتن راهی برای پرداختن به آن، اجرای يک برنامه شناخت يک نیاز داده

 آغاز شود.  بايست به سرعتتحول، میاين فرايند  ،افتدها به کاربران اتفاق میانتقال داده

 اطالعات مبتنی ای برای اقتصادنیازهای داده

پژوهش عمومی و  گذاریکه برای سیاستها و اطالعات است غالبا توجه اصلی روی اقالمی از داده

آماری دولتی و از راه پیمايش ملی افراد، خانوارها،  موسساتمعموال توسط ضروری هستند و  اقتصادی

ها و کنندگان دادهدر حال حاضر، طیف وسیعی از استفادهشوند. آوری میو واحدهای صنفی جمع

آوری شده های جمعمتفاوت از داده ست کههاکه نیازمند انواعی از داده اطالعات آماری وجود دارد

 به شکل سنتی توسط ، يعنی تولید و ارائه آمارهای مورد نیاز،ماری است. اين حوزهآ موسساتتوسط 

گونه خواهد که در آينده نیز همین رسدبه نظر میرسانی شده است و خدمت یمنابع بخش خصوص

 بود.

های فراوان جديدی که مشاغل، خانوارها، و و راه فناوری اطالعات تغییر باالی با توجه به سرعت

ادی های اقتصکننده دادهآوریتوان پذيرفت که نهادهای جمعمیکنند، ديگران از اينترنت استفاده می

تند. اما عقب هس ،بر اقتصاد فناوری اطالعاتبزرگی و گستره تاثیر گیری شناختی، در اندازهو جمعیت

گیری که مستقیما با فناوری اطالعات و اقتصاد ديجیتال در ارتباط ندازهپیش از بحث درباره مسائل ا

ها و ابحسگیری در بسیاری از که بهبود اندازه بايست مورد تاکید قرار گیرداين نکته می هستند،

تاثیرات فناوری اطالعات ضروری است. تنها با مرتبط کردن  در درک کامل "سنتی" تعاريف اقتصادی

وری بهره دماننهای سنتی گیرییفیت و استفاده از فناوری اطالعات با تغییرات در اندازهتغییرات در ک

توان ن. برای مثال، اگر نمودتاثیر فناوری اطالعات بر اقتصاد را ارزيابی  توانمیو دستمزدهاست که 

به  نمودمهم است را اندازه گیری بسیار صنايع بخش خدمات جايی که فناوری اطالعات  ستانده

 عنوان بخشی از  تالش برای بهبود سنجشهبنابراين، ب رد.توان راجع به تاثیر آن صحبت کسختی می

 های به اصطالحکه در بخش هايیهای شرکتهای بهتری برای سنجش فعالیتاقتصاد ديجیتال، راه

یت آمارهای قرار دارند، نیاز است و همچنین، بهبود کیفخدمات(   اننداقتصاد )م هگیری نشداندازه

 شده مانند تولید کاال نیز از ديگر ضروريات است.گیری های اندازهمربوط به بخش
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های با نیازمند داده ،گذاران درباره اقتصاد ديجیتالسه حوزه کلی مورد عالقه محققان و سیاست

انند های اصلی فعالیت کلی، مکیفیت باال هستند. نخست، بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر شاخص

ای که وری طی دورهبهره مجموع نرخ رشددهد، تحقیقات نشان میهای زندگی. وری و استانداردبهره

های خدمات مانند های بزرگی در فناوری اطالعات انجام شده، بويژه در بخشگذاریدر آن سرمايه

 ناللف کی تحقیقات در سطوح مخترخبدر بررسی اين موضوع، بخش بانکداری، کاهش يافته است. 

وع، وری را بیابند که اين موضفناوری اطالعات و بهره در گذارین سرمايهمیا ه مستقیمنتوانستند رابط

؛ برای مرور ۶۳۳5؛ برندت و موريسون ۶۳67)سولو  شد "۶وریبهره تناقض"منجر به شناسايی 

انگ برينولفسان و ي ،وریبهره و گذاری فناوری اطالعاتپیشینه تحقیق درباره ارتباط بین سرمايه

 را ببینید(.  ۶۳۳۱

بازگوکننده همه  ،های رسمیاينکه آمار اول مطرح شده است. برای رفع اين تناقض، توضیحاتی

جويی در هزينه مرتبط با فناوری اطالعات نبوده و بنابراين تاثیر ، کیفیت و صرفه ستاندهتغییرات در 

فناوری اطالعات را با  ای ديگر،مطالعه(. ۶۳۳6 کنند )سیگل و گريلیچیزرا کامال بیان نمی آن

مکن کند که م، مقايسه کرده و عنوان میانقالب الکتريسیته انندهای پیشین در اقتصاد، منوآوری

ها وری مرتبط با آنها و افزايش بهرهگذاری در اين نوآوریزمانی طوالنی بین سرمايه وقفه است يک

 (. ۶۳۳7ين وود و يار اقلو ، گر۶۳۳6وجود داشته باشد )ديويد 

 یانمارتباط  وجود بیانگر ،آوری شده از منابع مختلفهای جمعبا استفاده از داده ای نیزتازهمطالعات 

؛ گرينان و میرس ۶۳۳5يورگنسون و استروه  نمونهعنوان هاند )بوری و فناوری اطالعات بودهبهره

اين مطالعات، در کنار تايید بهبود مجموع (. ۶۳۳۳؛ دان و ديگران ۶۳۳5، برينجلفسون و هیت ۶۳۳۱

ه امروزه کدرحالی. وری ديگر يک تناقض نیستاند که بهرهوری، اين ايده را تقويت نمودهعملکرد بهره

و صنايع زيادی در نهايت شاهد بازگشت  هاشرکت براساس شواهد ديگر شکی وجود ندارد که

 محدود ، هنوزاند، شواهد تجربی برای تاثیر بر کل اقتصادگذاری در فناوری اطالعات بودهسرمايه

 های موجود باشد. بودن دادهناکافی  دلیلبهتواند می ،ای از اين محدوديتهستند. بخش عمده
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ند به ممحققین ديگر تنها عالقه، وکارهابین کسببادالت ويژه در مهبا رشد تجارت الکترونیک، ب

اکنون، هدف ارزيابی  ند.ها نیستوری درون سازمانو فناوری اطالعات بر بهره هابررسی تاثیر رايانه

وری مرتبط با پیشرفت در جريان اطالعات و هايی قابل سنجش در بهرهآيا افزايشاين است که 

 هکنند وجود داشتهايی که به صورت الکترونیکی تجارت مین سازمانهای مبادالت بیکاهش هزينه

در واقع، محققان به دنبال بررسی اين موضوع هستند که آيا ارتباطی میان تجارت . يا خیر است

هايی که تکیه زيادی بر تجارت ها و شرکتدر بخشوری قابل سنجش الکترونیک و نرخ بهره

 ارد يادوجود  کنندايی که کمتر از تجارت الکترونیک استفاده میهنسبت به آن ،الکترونیک دارند

 .خیر

ز ا ويژه تجهیزات نیزهسنجش موجودی سرمايه ب، در فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک پیامدهای

 گذاری در تجهیزات بهسنجش سرمايهبه منظور دقت بیشتر برآوردها، است.  اهمیت بااليی برخوردار

گذاری در فناوری اطالعات مناسب برای سرمايه ۶های کیفیکنندهداشتن تعديل، تفکیک زير طبقات

های تکنولوژيک را لحاظ نمايند و در نهايت، داشتن نرخ استهالک مناسب برای که پیشرفت

های . در مورد فناوری اطالعات، سنجش نرخهای مربوط به اين حیطه، بسیار ضروری استدارايی

های پیاپی نسل رات سريع اين حوزه )مثل نرخی که بر طبق آن سرعتدلیل تغییهاستهالک ب

افزار و سخت افزارباالی گردش مالی در حیطه نرميابند( و همچنین حجم ها افزايش میپردازنده

های خلوت به سرعت های زيرشیروانی، و حیاطکمدها، اتاقدر حال حاضر  است.تر شده بسیار دشوار

 شدند! درحالیکهپیشرو محسوب می ،شوند که تا يکی دو سال قبل( پر میPCشخصی ) هایرايانهبا 

نیاز است تا به درستی شود، امری مهم محسوب می در سطح کالن گیری موجودی سرمايه ملیاندازه

های جغرافیايی و چه نوع در چه صنايعی، چه موقعیت)يعنی در کجا درک شود که فناوری اطالعات 

چارچوبی را برای ارزيابی تاثیر فناوری اطالعات  ،گیرد. اين موضوعمورد استفاده قرار می (هايیشرکت

ايی هبخش وری درانتظار برآن است که شاهد بیشترين مزايای بهره زيراکند وری ايجاد میبر بهره

لت دال ،دهند. اين موضوعمورد استفاده قرار می تریاثربخشباشیم که فناوری اطالعات را به شکل 
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ر گذاری فناوری اطالعات )و ديگبرای ارزيابی سرمايه فعلی های حسابداریکند که استفاده از شیوهمی

در سطح خرد دارند. به اين  یهايها نیاز به دادهاين تحلیل زيراگذاری( ناکافی است، انواع سرمايه

 هایهای تمام بخشغل و سازماناز مشا دگذاری فناوری اطالعات بايهای مرتبط با سرمايهدلیل، داده

 آوری شوند. اصلی اقتصاد جمع

به  مربوط ،های با کیفیت باالستگذاران که نیازمند دادهدومین حوزه مورد عالقه محققان و سیاست

توزيع درآمد است )برای بحث بیشتر درباره اين موضوعات  های کار وبر بازار فناوری اطالعاتتاثیر 

OECD1999  وDOC 1999  آيا فناوری  در اين زمینه، آن است کهرا ببینید(. نکته قابل توجه

اساس اينکه آيا افراد دارای مهارت هستند و ر ب) برخوردار و غیربرخوردارهای اطالعات با ايجاد گروه

ق حقو (،های فناوری اطالعات استفاده کنندشوند تا از پیشرفتهای مناسب استخدام میدر قسمت

(.  پاسخ به اين ۶۳۳۳؛ دان و ديگران ۶۳۳7دهد يا خیر )آتور، کتز، و کروگر افزايش میو دستمزد را 

و تجهیزات ديگر فناوری اطالعات در محل کار و ارتباط  رايانهگیری استفاده از سوال نیازمند اندازه

ه ب مفید خواهد بود اگر ارزيابی کنیم که آيا سیستم آموزشی ،دادن آن به دستمزد است. همچنین

 دهد يا خیر.های الزم برای موفقیت در اقتصاد ديجیتال را آموزش مینسل آينده کارگران مهارت

ها سوم، افراد زيادی مايلند که تاثیر فناوری اطالعات را بر روش سازماندهی تولید ارزيابی کنند. آن

از زمانی که فناوری اطالعات سهم بیشتری  ،ها و صنايعدر پی اين هستند که بفهمند ساختار شرکت

(. ۶۳۳7اند)هیت و بیرنلفسون چگونه تغییر کرده ،های اقتصاد پیدا کرده استدر تولید تمام بخش

. تجارت بر روی ساختار بازار را درک کنند خواهند تاثیر اقتصاد ديجیتالها میتر از همه، آنمهم

يی که فروشندگان و مشتريان يکديگر را يافته و با هم مبادله هاالکترونیک، تغییراتی فراوان در شیوه

ها( EDI) ۶ای الکترونیکهای الکترونیک، به شکل تبادالت دادهکنند، ايجاد نموده است. شبکهمی

کنندگان و مشتريان اصلی در ها امکان داده تا با عرضهاند و به شرکتهآمدوجود است که به مدتی 

های بزرگ بودند رايانههای بزرگ با ها عمدتا محدود به شرکتEDIپیش،  چندیارتباط باشند. اما تا 

ا دهد تکردند. اينترنت به همه اين امکان را میارتباط برقرار می ،های اختصاصی گرانکه از راه خط
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ی برا ،سر دنیا ارتباط برقرار کند. اين موضوعاها رايانه در سربا يک رايانه شخصی و مودم، با میلیون

هايی که درگیر توزيع کاال و خدمات عملکرد بازارها و همچنین برای ماهیت و محل مشاغل بويژه آن

 هستند، نتايج مهمی در بردارد.

يک تجارت  اندازیراه ههزين ،قیمت اما قدرتمندای ارزانافزار رايانهافزار ونرمدر دسترس بودن سخت 

ساختار باز  ،دهد. در حال حاضرغل آنالين را افزايش میمشا ايجاد الکترونیک را کاهش داده و امکان

را دانلود کرده و در  هامختصات قرارداددهد که های کوچک اين امکان را میاينترنت به شرکت

EDI معدودی شرکت بود که بهشرکت کنند که تا پیش از اين فقط در دسترس تعداد هايی مناقصه

تواند نتايج مهمی از لحاظ ساختار بازار برای گستره وسیعی از کاالها دسترسی داشتند. اين امر می اه

 و خدمات داشته باشد. 

یف کیفیت ط هادر مورد قیمت وزيرا آنکند تر میدر عین حال، اينترنت مشتريان را در بازار قدرتمند

 انند بهتودارند. هنگامی که مشتريان میاطالعات بیشتری در اختیار  ،وسیعی از کاالها و خدمات

تواند به شکل رقابت قیمتی می ،کاال و خدمات  باشند کنندگانبه دنبال ساير عرضهسهولت 

 چشمگیری افزايش يابد. 

مهم است که میزان جايگزينی کاال و خدمات خريداری شده از طريق بسیار همچنین اين موضوع 

( با کاالها و خدمات مشابه خريداری Amazon.com ريق سايتط تجارت الکترونیک )برای مثال از

واند ت. اين جايگزينی میبه خوبی درک شودفروشی محله( های سنتی ) مثال از کتابشده به روش

حائز اهمیت باشد. کاالهای ديجیتال، که نهايتا شامل کتاب،  "ديجیتال"ها و خدمات ويژه برای کاالهب

نترنت اي و از طريقتوان آنها را به شکل ديجیتال کاالهايی هستند که می شود،فیلم، و موسیقی می

. ۶های سنتی توزيع را دور بزنندتوانند روشداد. اينگونه کاالها از نظر تئوری می تحويلبه مشتری 

 اين کنندگانتوزيعفروشان و فروشان، خردهمدهای مهمی برای عمدهاواضح است که اين موضوع پی

تغییر در نحوه تحويل دادن اين محصوالت  چگونگی ،حاضر، محققاندسته از محصوالت دارد. درحال

 کنند. پیگیری می (در پی افزايش پهنای باند اينترنترا )
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 ای موردآمار داده و ستانده. نمودها برای اقتصاد ديجیتال را خالصه کلی داده الزاماتتوان اکنون می

وری را در سطوح مختلف کالن ممکن سازد، محاسبه حساب تولید و گیری بهرهدازهنیاز است که: ان

ح ها در سطپذير شود و امکان تحلیل دادهصنعتی امکانای و بیندرآمد مقدور گردد، مطالعات منطقه

در  .دشوکننده کیفی قیمت را نیز شامل میاين موضوع، ايجاد شاخص تعديل .خرد نیز میسر گردد

که کنندگان و تولیدکنندگان، تغییرات رقابت بازار )قه به دانستن نتايج تغییرات برای مصرفکنار عال

يابد( نیز از موضوعات بسیار مهم و مورد های قیمت نمود میآپيا مارک ۶به عنوان مثال در فرانشان

ه يست بباتوجه است. همچنین موقعیت و سازمان تولید و محل اشتغال انواع مختلف کارگران، می

يا  موسساتدر سطح  هاداده مقاديری ازاقل آوری حداين امر مستلزم جمع خوبی شناخته شود. 

های های مربوط به سرمايه انسانی ظهوريافته در کارکنان، دادههای کوچک، است. همچنین دادهبنگاه

نند، کدريافت می کنند و میزان حقوقی کهدر آنجا کار می اين افرادمربوط به مشاغل و صنايعی که 

های مشروح ای ما درباره اقتصاد ديجیتال است. در نهايت، دادهنیز از ديگر نیازهای داده

ويژه درباره کسانی که در اقتصاد ديجیتال شرکت هب اياالت متحدهشناختی درباره مردم جمعیت

 .کنند، مورد نیاز استمی

ا بسیار هکه ارزيابی تاثیر فناوری اطالعات در آن ()ارائه شده در باال با توجه به سه حوزه کلی تحقیق

گیری شوند تا اقتصاد ديجیتال به خوبی مورد بررسی قرار بايست اندازههايی که میمهم است، داده

های خوب و باکیفیت مورد نیاز است. اين رسد که در پنج حوزه اصلی، دادهگیرد، کدامند؟ به نظر می

( ۹( سنجش تجارت الکترونیک )6های فناوری اطالعات )جش زيرساخت( سن۶ها عبارتند از: )حوزه

کار کسانی که از فناوری  نیرویی و شناخت های جمعیت( ويژگی6صنعت و بنگاه ) ختارسنجش سا

ای مورد های دادهيتمآهايی برای مثال 5تا  ۶های ( رفتار قیمت. کادر5کنند و )اطالعات استفاده می

 د.نکنو محققان در اين پنج حوزه ارائه میگذاران عالقه سیاست

 ؟ شودگیری میخوب اندازه حداقتصاد دیجیتال تا چه 
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تمرکز اصلی بايد ، ردايش کیمپمورد بررسی قرار داد و ای را توان همه منابع دادهکه نمیبا توجه 

معطوف  ،فدرالآماری  ديگر موسساتو  ۶اداره آمار اياالت متحدهآوری شده توسط های جمعروی داده

های مربوط به اقتصاد ديجیتال در منابعی خارج از سیستم آماری فدرال )در برخی موارد، دادهگردد

هايی فراگیر ايشیمشده هستند، اغلب پها معموال تخصصیموجود هستند. اين مجموعه از داده

 کهه رغم آنب .هستند( گذاریو مجامع سیاست در دسترس تحقیقات گسترده ،نیستند و به ندرت

ها در داده و ارائهآوری که جمع نتايج آن نشان می دهد، به صورت ناکامل صورت گرفتهما  بررسی

 ناهمگن و نامنسجم است.  باال،شده در قسمت ارائه پنج موردبرای  شرايط فعلی،

 ۶کادر 

 ای برای اقتصاد ديجیتال: فناوری اطالعات و زيرساختهای دادهنیاز

ه، به شکل ويژ .است گیریاندازه نیازمند اطالعات، اقتصاد افزارینرم و فیزيکی هایزيرساخت

فناوری ساخت فیزيکی )مثال تجهیزات گذاری در زيرسرمايه در موردآوری داده بايد جمع

های ها، شبکههای نوری و خطوط کابلی، ماهواره، خطوط تلفن، فیبرهارايانهشامل  اطالعات

 های گذاری در زيرساختما سرمايهالبته  ( تمرکز داشته باشد.LANبیسیم، و تجهیزات 

های ظرفیت اينترنت و شبکه در مورد دباي موسسات آماری. داردگیری اندازه نیاز به افزاری نیزنرم

گیری میزان همچنین اندازه .نمايندداده  آوری، اقدام به جمعهاديگر و ترافیک موجود روی آن

 . پسضروری است بسیارافزار و هم برای تجهیزات( )هم برای نرمها رساختاستهالک در اين زي

ها و بر اثر سرمايه گذاری ظرفیت زيرساخت ديجیتال گی تغییرچگون از محاسبه استهالک،

فناوری اجزای در نهايت داشتن برخی اطالعات در مورد  ها نیز نیازمند بررسی است.استهالک

های که به شکل عددی ماشین مانند " فناوری اطالعاتغیر"افزاری تجهیزات و نرم اطالعات

 ضروری است. ،شوندکنترل می
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 زیرساخت

. هاستهای نسبتا محدودی از دادهمجموعه هو فناوری اطالعات بر پاي هارايانهاز تاثیر  فعلیتخمین 

 طريقاز  ها،رايانهگذاری کل در سرمايه نمیزاتجهیزات،  ها درگذاریاز سرمايه ديگر مانند بسیاری

 تعديلهايی که اين تجهیزات را تولید کرده و آنها را برای صادرات و واردات بخش ستاندهبررسی 

های های جاری صنعتی، آمارها براساس گزارشآمار به اين معنا که)شودمیگیری اندازه ،کنندمی

 داری،آيند(. اين متدولوژی حسابمشاغل بدست می ايش ساالنهیمصادرات و واردات و همچنین پ

ارزش  ملی را به صورت های وابسته در سطحو فناوری هارايانهگذاری در از سرمايه مجموعی منطقی

کیفی ايجاد شود و  گرهایتعديل هارايانهتا برای  های زيادی انجام شده. کارنمايدحاصل می ،۶اسمی

ملی در  6حقیقیگذاری منطقی از سرمايه یتخمین ،اعتماد باشندقابل گرها ای که اين تعديلتا اندازه

 هاانهرايدر حال بکارگیری که ها و صنايعی نوع بنگاه هآيد. اما، اطالعات کمی درباربدست می هارايانه

 ۹ایات کارخانهايش ساالنه تولیدیم. در گذشته، پ، در دست استهای پیشرفته هستندو فناوری

(ASMسرمايه ) ۶۳67، ۶۳66 ،۶۳77يعنی های آمارگیری اقتصادی )سال را طی رايانهگذاری در 

پرسیده نشد اما احتماال در آينده  ۶۳۳7. اين سوال در سال مورد پرسش قرار داده است( ۶۳۳6و 

را مورد پرسش قرار شده افزاری خريداریهمچنین خدمات ارتباطی و نرم ASMپرسیده خواهد شد. 

يش ایمهر پنج سال يکبار پ اداره آمار اياالت متحدهگیری اقتصادی، . به عنوان بخشی از آماردهدمی

شد( را برای مشاغل ها شناخته میها و هزينهايش دارايییم)که پیش از اين به نام پ 6مشاغل مخارج

را درباره  سواالتی ،ايشیمدهد. اين پفروشی، خدمات و عمده فروشی انجام میخرده سطوح در

ای هبرای شرکت ،ايشیمکند. در اين پافزار مطرح می، وسايل جانبی و نرمهارايانهکرد برای هزينه

 یحقوق واحدها يا در سطح يک نیست بلکه داده کارگاهواحد ارزيابی ضرورتا بنگاه يا  ،چند واحدی
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های کسب و در سطح حوزهشوند يا آوری میهای شناسايی کارفرما( جمع)مطابق با تعريف شماره

ت فروشی فعالیداروی يک شرکت که در چند بازار خردهفروش های توان به فعالیت)برای مثال میکار

 د(. نمواشاره  ،کندمی

 6کادر 

 ای برای اقتصاد ديجیتال: تجارت الکترونیکهای دادهنیاز

همچنین  و ارهاوککسب بینمبادالت الکترونیک  کمیت و کیفیت بايد براساس تجارت الکترونیک

تا خدمات و کاالهای ديجیتال  شودتالش  بايد. همچنین شودگیری مشتری اندازهو  شرکت بین

ت محصوالکه درحالی. شوندگیری اندازه های منفکو در حساب صورت جداگانهه و غیرديجیتال ب

توانند ال میتمحصوالت ديجی ،به شکل فیزيکی به مشتری  تحويل داده شوند بايدغیرديجیتال 

ل دلیه ب ،بزنند. محصوالت ديجیتال نقل را دوروهای حملفروشی، و شبکهفروشی، خردهعمده

توانند ( می۶۳۳۳)شاپیرو و واريان خود  کم نهايیهای و هزينه معموال باال های ثابتهزينه

 گرديلتع هسبهای قیمتی کامال متفاوتی )غیرخطی( داشته باشند. اين موضوع برای محاساختار

طوح س، بر مبنای درآمد هايی کهگیریاندازهتواند استفاده از مهم است و می قابل اعتماد،قیمتی 

استفاده از تجارت الکترونیک هم برای  . در نهايت،دنمايدشوار کنند، مشخص میفعالیت را 

ات عمومی، و ، اطالعسفارشیخدمات  مانند) ایای و هم برای اهداف غیرمبادلهاهداف مبادله

 . واقع شودگیری اندازه بايد مورد (اتارسال مناقص

تجهیزات را بر اساس  در گذاریسرمايه ،(ACES) ۶ایهای سرمايهايش ساالنه هزينهیمدر گذشته، پ

ن که اي . از آنجاگرفتخواهد صورت کرد، اما در آينده نزديک اين کار را بندی نمینوع سرمايه دسته

های بزرگ و چند واحدی دربرگیرنده چندين حوزه و صنعت هاست و بنگاهدر سطح بنگاه ،ايشیمپ

ناوری فدر  گذاریسرمايه در زمینهصحیح مناسب و های هستند، استفاده از نتايج آن برای تنظیم آمار
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در بر اساس صنعت و منطقه جغرافیايی دشوار خواهد بود. ) گذاریو انواع ديگر سرمايه اطالعات

، تا تا تجهیزات را براساس نوع تجهیزات و صنعت ه شدهها خواستاز شرکت ۶۳۳6ايش سال یمپ

های هايی درباره هزينه( دادهBEA) ۶اقتصادی دفتر بررسیبندی کنند(. دسته سطح دورقمی،

ا اين بکند. صنعت ارائه می همچنین تفکیک نوع دارايی و به تفکیک ،6انباره سرمايهو  گذاریسرمايه

ر شوند که بسرمايه استنتاج می اتاز جداول تخصیص جريان صنايعها بین تخصیص دارايی وجود،

تخصیص دارايی میان ، نمونهعنوان ه هستند )باستوار های محدود محکم و داده یهايفرض هپاي

که (. به طور خالصه، در حالیصنايع، تا حدی براساس ترکیب مشاغل با صنايع صورت گرفته است

باشیم، اطالعات ما داشته  هارايانهگذاری در از سرمايه مناسب و معقولیممکن است تخمین ملی 

 بر اساس صنعت، محل جغرافیايی يا نوع بنگاه ناچیز است.    هارايانهگذاری در درباره سرمايه

 ۹کادر 

 ای برای اقتصاد ديجیتال: ساختار بنگاه و صنعتهای دادهنیاز

و  افزار و اينترنت بر ساختار بنگاه، نرمفناوری اطالعاتهای ايجاد شده در پیشرفت از اثرات ناشی

ساختار اه ها، بنگ ، اندازهايعتر، تغییرات در موقعیت، صن. به شکلی کلیشوندگیری اندازه ، بايدبازار

موجودی( و  و کار نیروی ) مثل سرمايه، هابنگاه هاینهادهتغییرات در ترکیب  ،سازمانی مشاغل

 تبديل شوند.ی کم   اعدادبه  ها بايدبنگاهها با ديگر ارتباط آن

های مخابرات و ظرفیت ها در شبکهگذاریهای رسمی کمی درباره سرمايهدادهبايد توجه داشت که 

 میزان درباره ASMها در پشتبانی از اينترنت وجود دارد. همچنین اطالعات ناچیزی خارج از آن

 گذاری وقیمت نحوهاز  ايجاد يک تصوير کامل در اين زمینه،وجود دارد.  هاافزاردر نرم گذاریسرمايه

سنجشی درست از جريان داشتن مهم است. بدون اين اطالعات،  ها بسیارافزارهالک نرمستا محاسبه

 تقريبا غیرممکن است.  یافزارهای نرمگذاریسرمايه خدمات حاصل از
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 ونیکتجارت الکتر

تر است. مهم است که ناچیز از اين هم حتی ،تجارت الکترونیک در ارتباط باآوری شده اطالعات جمع

وسط ت دبايهای الکترونیک( )فروشتجارت الکترونیک  صورت گرفته تحت هایفروششود، تاکید 

 ره آمار آمريکا،ادا زيراشوند  مورد بررسی قرار گرفته و تعیین اندازههای اقتصادی ها و آمارايشیمپ

در اختیار  ،هايی که در تجارت الکترونیک فعال هستندآن و مشاغل تمامیهای فراگیری از نمونه

)يعنی  ها بر اساس شیوه فروشبندی فروشمندی برای دستههیچ تالش نظام تاکنون،دارد. اما 

های نگاهکه ب توان فهمیدمیدر حال حاضر . بنابراين، ه استنداشت دوجو الکترونیک و غیرالکترونیک(

از  هاآن که چقدر از فروش توان دانست کهنمیفعال در تجارت الکترونیک چقدر فروش دارند اما 

 است.تجارت الکترونیک بوده طريق

های تجارت الکترونیک در را برای تحقیق درباره فروش خود تالش اداره آمار اياالت متحده البته

نکته قابل ذکر در اين زمینه آنکه با ده است. نموآغاز  فی ماهانه و ساالنههای صنايشیمبسیاری از پ

 و وکارها با يکديگربین کسبسنجش جداگانه مبادالت تجارت الکترونیک  اهمیت فراوان وجود

که چنین اطالعاتی  اداره آمار اياالت متحدهاز  یايشیممشتری، در حال حاضر هیچ پوکارها با کسب

وجود ندارد. نکته ديگر درباره کاالها و خدمات ديجیتال اينکه در حال حاضر هیچ  ،آورددست ه را ب

ها کاالها و خدمات به شکل الکترونیک به خريدار هايی که در آنراهی برای سنجش ارزش فروش

 وجود ندارد. نیز شودتحويل داده می

 6کادر 

 اختی و کارگرشنهای جمعیتای برای اقتصاد ديجیتال: ويژگینیازهای داده

در  که کسانیده و شگیری اندازه بايدشناختی و بازار کار افراد و کارگران های جمعیتويژگی

 بايديژه وه . بشوندمقايسه  ،کنندهايی که شرکت نمیبا آن ،کننداقتصاد ديجیتال شرکت می

ی هابه سنجش موارد،و اين  مورد بررسی قرار گیرددر مدارس، محل کار، و خانه  رايانهاستفاده از 
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آموزش،  انندشناختی مهای جمعیتها و ويژگیها و دارايیدستمزد انندهای اقتصادی مستانده

 .  ارتباط داده شوندشغل، جنسیت، نژاد، سن و محل اقامت 

 ساختار صنعت و بنگاه

اغل صنايعی که مشموارد موردنیاز برای توصیف ساختار در حال تغییر بازار براساس موقعیت مشاغل، 

های شغلی تهیه شده همگی در لیست ، در حال حاضرتوزيع مشاغل نحوهکنند و ها فعالیت میدر آن

 اداره آمار اياالت متحده، فهرست، به عنوان نمونهآماری فدرال موجود هستند.  موسساتتوسط 

های اجرايی، آمارهای ( را در اختیار دارد که بر اساس دادهSSEL) ۶آماری استاندارد موسسات

اياالت متحده بوده و  در موسساتتمامی  فضایتابع  SSELشود. ها تهیه میايشیماقتصادی، و پ

)بر اساس اندازه، موقعیت و صنعت( در  آمارنگاریمنبعی مفید برای دنبال کردن مسائل مربوط به 

فاده است هان نوع تحلیلبرای اي ،از اين منبعتاکنون . اياالت متحده است وکارهایکسبحال تغییر 

 هانگاهب راه است. برای مثال، تجارت الکترونیک موانع ورود را به شکل چشمگیری از سرکافی نشده

 به رقابت بپردازند. از آنجايیکه سابقهبی یبرداشته و به مشاغل کوچک اجازه داده است تا به شکل

SSEL دهد، منبعی عالی برای دنبال رائه میتصويری پويا و جامع از همه مشاغل )بزرگ و کوچک( ا

شود. همچنین يک پروژه مشترک بین کردن تاثیر اقتصاد ديجیتال بر صنايع کوچک محسوب می

طولی  نسخهبرای توسعه و استفاده از يک  اداره آمار اياالت متحدهو  6مديريت صنايع کوچکسازمان 

در مقابل صنايع بزرگ را پیگیری صنايع کوچک  مربوط به در جريان است تا موضوعات SSELاز 

 کند. 

برای اين نوع تحلیل وجود دارد. اول، کیفیت  SSELراه استفاده از  بر سرنیز هايی چالشالبته 

که کیفیت وابسته است. درحالی SSELها شديدا به کیفیت کدهای موقعیتی و صنعتی در تحلیل

تر است. نیيتر و جديدتر پامشاغل کوچکهايی برای بیشتر مشاغل نسبتا باالست، کیفیت چنین کد
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شاغل مواسطه ماهیت پويای آن و تعداد باالی ه برای دنبال کردن تاثیر اقتصاد ديجیتال ب ،اين موضوع

ی بندی صنعتطبقه جديد که سیستمعالوه، در حالیه ساز خواهد بود. بلهامس های تازه وارد،و بنگاه

های اطالعات و خدمات ارائه ری درباره صنايع در بخشجزئیات بیشت، (NAICS) ۶آمريکای شمالی

های کلیدی اقتصاد ديجیتال بدون ايجاد اصالحات کند، مشخص نیست که آيا پیگیری جنبهمی

ای برای . برای مثال، در حال حاضر برنامهيا خیر های صنعتی کاری ساده خواهد بوداضافی در کد

 و اين مشاغل، در دستهوجود ندارد ،کنندمجزا تجارت میهای بندی مشاغلی که اصوال در دستهطبقه

 شوند.  بندی میتجارت خرده فروشی طبقه

 5کادر 

 ای برای اقتصاد ديجیتال: رفتار قیمتنیازهای داده

کننده ای تنظیم شوند که منعکسبه گونه دقیمت کاالها و خدمات باي ديلتعهای شاخص

نجش کند تا سباشند. اين موضوع ما را قادر می اطالعات فناوریتغییرات کیفی ايجاد شده توسط 

های فاوتت گیریاندازهوری داشته باشیم. های کلی کلیدی مثل بهرهتری از تغییرات در آماردقیق

های متفاوت )مثال تجارت الکترونیک در روشه قیمت در حوزه کاالها و خدمات فروخته شده ب

از  کنندگان با استفادهتوزيع قیمت در حوزه تولید گیریازهاندعالوه ه های سنتی( ببرابر روش

از اهمیت فراوانی برای فهمیدن ماهیت متغیر رقابت در اقتصاد ديجیتال برخوردار  ،روش مشابه

 .  است

 نیروی کارشناختی ویژگیهای جمعیت

انگی خ ايانهاز ر ( استفادهگیرديکبار صورت می سه سال که هراکتبر  متممايش جاری جمعیت )یمپ

 انندبازار کار م هایخروجیروی  رايانه اثراتتحلیل  ،دهد. اين اطالعاترا مورد بررسی قرار می

، سن انندهای کارگران مو ويژگی رايانهاستفاده از  میانبهتر رابطه  شناختها و همچنین دستمزد
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وجه ای قابل تدربرگیرنده مجموعه پیمايش،است. جديدترين  جنسیت و تحصیالت را ممکن ساخته

 اتموسس هایايشیمو اينترنت در خانه، محل کار و مدرسه است. پ رايانهاز سواالت درباره استفاده از 

د که چگونه ترکیب ندههايی را برای ارزيابی اين موضوع به دست میفرصت BLSو  CPS شغلی

 رد هور در حال تغییر است. يک سوال قابل بحثها در پاسخ به اقتصاد ديجیتال نوظها و مهارتحرفه

ه نحوی ب يا خیر. اين بازنگری بايد نیازمند بازنگری هستند مشاغلاست که آيا کدهای  زمینه آن اين

 .باشدها و وظايف موجود در اقتصاد ديجیتال که بیانگر ماهیت متغیر مهارتباشد 

 رفتار قیمت

در  ،و اين موضوع گیرندقرار میست که مورد استفاده اچند سالی  هارايانهکیفی برای  گرهایتعديل

ادامه  دنامه بايراست. واضح است که اين ب بسیار موثر بوده فناوری اطالعاتی کردن تاثیر انقالب کم 

ها کاهش خواهد که قیمت اسمی آنهد کرد در حالیاافزايش پیدا خو هارايانهنقش در آينده،  زيرا يابد

در بطن تعداد روزافزونی از محصوالت ديگر جا  ایرايانهاينکه فناوری ه عالوه، با توجه بهيافت. ب

اکنون تشود. کیفی مناسبی ساخته می گرهایها نیز تعديلمطمئن شويم که برای آن بايدگیرد، می

. تاختصاص داده شده اس تتالش و تفکر کمی به تاثیر تجارت الکترونیک بر رفتار قیمت محصوال

ر به همراه تغییرات ديگر د ،بهترين قیمتی يی خريداران در استفاده از اينترنت برای جستجوتوانا

توانند می ،فروشی را دارندفروشی و خردهبهای عمده اختالفهای توزيع که پتانسیل حذف کانال

کننده و شاخص قیمت تولیدکننده( )شاخص قیمت مصرف PPIو  CPIهای تبعات مهمی برای برنامه

 داشته باشد.

دیگر آماری برای بهتر شدن فهم ما از اقتصاد دیجیتال چه  موسساتو  اداره آمار ایاالت متحده

 توانند کنند؟می

آوری داده در سیستم مشخص است که نواقص زيادی در امر جمع ه،انجام شدکنون هايی که تااز بحث

. ضروری استاقتصاد ديجیتال  واضح درک ها برایشدن آنفدرال وجود دارد که برطرف  گیریآمار

 هنگام سخن ازآوری داده وجود دارند که در ای در رابطه با سنجش و جمعمسائل دشوار و کهنه

 های مهم در اين زمینه عبارتند از تعريفکنند. برخی مثالدوباره سر باز می ،سنجش اقتصاد ديجیتال
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از  کارگاهآوری داده در سطح کنند، جمعهايی که کاال تولید نمیدر بخش ستانده گیریندازهاو 

 و بندی صنعت، کاالسیستمهای طبقه مسائل پیرامون همچنین و کارگاهچند دارای های شرکت

کال شهای تحويل و اَ واسطه تولید سريع محصوالت و خدمات جديد، روشه مشاغل. اقتصاد ديجیتال ب

ه ل را تشديد کرديها بسیاری از اين مسايافته در پردازش دادههای توسعهارتباطی جديد، و توانايی

های زيادی را کار به سرعت در حال تغییر است که چالشو يک فضای کسب ت. نتیجه اين امر،اس

جود وی خوشبین نگرشدهد که به تغییر سريع مشهور نیستند. اما قرار می موسسات آماریفراروی 

توانند طی کنند تا برخی از میآماری  موسساتمراحل عملی و سودمندی وجود دارند که  دارد که

 هايی ارائه شده است.اين نواقص را رفع کنند. در زير مثال

 زیرساخت

 عاتفناوری اطالگذاری و استهالک سرمايه محاسبه و برآورد توانبررسی کنیم که چگونه می دما باي

 گذاریبندی سرمايهبرای طبقه ACESهای کنونی فراتر از تالش ،. اين امرخشیدا بهبود بافزار رو نرم

وی ها رگذاریاين سرمايه اثراتويژه، به منظور ارزيابی ه تجهیزات بر اساس نوع تجهیزات است. ب در

 هایاه)يا بنگ جاتدر سطح کارخانه هابرخی بررسیها و صنعت، وری، اشتغال و ساختار بنگاهبهره

بسیاری از  درحال حاضر، ن است کهآبه خاطر  موضوع شوند)اينکوچک ديگر( ترجیح داده می

زرگی بخش ب ،هاشوند و اين بنگاههای بزرگ چند صنعت، بخش و ناحیه جغرافیايی را شامل میبنگاه

یق . بنابراين، سنجش دقدار هستندبه تنهايی عهدهرا  فناوری اطالعات گذاری دراز سرمايه

های در سطح بنگاه ايشیمبین صنعت يا منطقه جغرافیايی با پ فناوری اطالعاتگذاری سرمايه

با  توان( بعضی از اين موارد را میهاستو نیاز به ورود به سطح کارخانه و کارگاه پذير نیستامکان

 گذاریسرمايه ارتباط بادر انجام رساند. برای مثال، سواالتی ه آوری داده بهای کنونی جمعبهبود شیوه

های ساالنه در افزود. داده اداره آمار اياالت متحدههای توان به آمارگیریرا می فناوری اطالعات در

. دست آورده ب ایات کارخانهايش ساالنه تولیدیمتوان از طريق پکارخانه برای تولید را می سطح

ر دگذاری ه سرمايههای مربوط بآوری دادهمعتوان برای جمینیز های ساالنه مشاغل ديگر را ايشیمپ

مربوط به های سعی کنیم که سنجش بايدکه ما مورد استفاده قرار داد. در حالی فناوری اطالعات
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های تولید، های اقتصاد توسعه دهیم، بخشرا برای همه بخش فناوری اطالعات هایزيرساخت

در اين موارد، وجود ی اصلی باشند. متاسفانه هااولويت دفروشی بايفروشی و خرده خدمات، عمده

در سطح  های ديگرگذاری و آيتمگزارش کردن سرمايه ،بزرگ واحدیهای چندتعداد زيادی از بنگاه

اداره صحت دارد.  ایات کارخانهخصوص خارج از تولیده ب ،د. اين امرکندشوار می تاحدی را هر واحد

 طحیس ينترینيبا مشاغل در ارتباط باشند تا از پا دی بايديگر آمار موسساتو  آمار اياالت متحده

 ،آماری موسسات کسب اطالعات نمايند به شکلی که آيد،ها فراهم میبنگاهها توسط دادهکه 

گذاران و با کمترين هزينه برای های ممکن را برای تحلیل محققان و سیاستباارزشترين داده

 آوری کنند. جمع گاندهندمالیات

 تجارت الکترونیک

ره آمار که ادا شودمیو گستره تجارت الکترونیک، پیشنهاد  بزرگی به دست آوردن تصويری ازبرای 

 و روش انمشتري نوعساالنه سواالتی را درباره  هایايشیمهای اقتصادی و پاياالت متحده در همه آمار

د تا درآمد را بر اساس نوع مشتری خواهندهندگان میاز پاسخ ،بگنجاند. اين سواالت هابه آن فروش

ينترنت( ااز طريق ، ایمکاتبهکنندگان، صنايع، دولت( و بر اساس شیوه مبادله )درون فروشگاه، )مصرف

از میزان تجارت  برآوردیتوان ساده می متقاطعجداول با استفاده از بندی کنند. سپس طبقه

  .کرد مشتری ارائهین کسب و کار و بین کسب و کارها و ب و میزان تجارت سنتی الکترونیک

شوند و فروشی و خدمات پرسیده میفروشی، خردههای عمدهسواالتی از اين دست، معموال در بخش

تقیم های ديگر بازاريابی مسگیرند. اينترنت و کانالبندی مورد استفاده قرار میاصوال برای اهداف طبقه

 اند.اال نیز افزايش دادههای تولید کنیاز به اين سواالت را در بخش

ها، در زمینه بررسی تجارت الکترونیک از اهمیت باالتری بندیهای انجام شده برای اين طبقهتالش

صنايعی که عمدتا در تجارت اينترنتی فعال هستند  NAICSبندی برخوردار هستند. براساس طبقه

که اين موضوع، تا حد زيادی با  شوند. هرچندبندی میفروشان سنتی طبقهبه صورت مجزا از خرده

خواهیم بدانیم که مثال چه تعداد محور سازگار است. اما، ما همچنان می-بندی تولیدسیستم طبقه

ها را بر فروشان اينترنتی بايد درآمدهای پیمايش برای خردهاست. بنابراين، فرم شده کتاب فروخته
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موسسات آماری در اياالت متحده، کانادا، و مکزيک بندی کنند. در حال حاضر، اساس نوع کاال تقسیم

( هستند که مکمل NAPCS) ۶بندی محصول آمريکای شمالیدر حال ايجاد يک سیستم طبقه

شود. در طراحی اين سیستم بايد تجارت محسوب می NAICSبندی محصول براساس طبقه

 شود. الکترونیک و اقتصاد ديجیتال در نظر گرفته

( CDکاالها و خدمات ديجیتال )مثال کتاب و  انتظار بر آن است که تاثیر تجارت الکترونیک بر بازار

از تاثیر آن بر کاالها و خدماتی که بايد به صورت فیزيکی تحويل داده شوند )مثال مبلمان، کوتاه 

ل نوشتن باال )مث های ثابتکردن موی سر، پیتزا( بسیار بیشتر است. ويژگی کاالهای ديجیتال، هزينه

يک کتاب؛ شاپیرو و واريان  PDFهای نهايی پايین )مثل ايمیل کردن فايل يک کتاب( و هزينه

گونه کاالها و خدمات، برای را ببینید( است. اين موضوع، برای فعالیت و ساختار بازارهای اين ۶۳۳۳

الملل تبعات مهمی ، برای مقامات مالیاتی محلی و برای تجارت بین6های فکریحقوق دارايی

های گمرکی ندارد(. بنابراين، مهم است که ما سعی کنیم فروش کاالها و خدمات دارد)اينترنت پست

ديجیتال را براساس شیوه تحويل پیگیری کنیم. در حال حاضر، پهنای باند محدود اينترنت اين حوزه 

ن کان افزايش تحويل الکترونیک ايکند، اما فناوری توسعه يافته اماز تجارت الکترونیک را محدود می

 کند.کاالها را فراهم می

یک های تجارت الکترونتوان يک بررسی و پیمايش اتفاقی را به انجام رساند که فعالیتسرانجام، می

 ها چگونه ازشود: آنها میرا در اقتصاد بررسی نمايد. چنین پیمايشی، شامل اين سواالت از بنگاه

ها بصورت کنند، آيا آنکنندگان و مشتريان استفاده میارتباط با عرضهفناوری اطالعات برای 

گر های ديها از اينترنت يا شبکهالکترونیکی کاال و خدمات خود را خريد و فروش می کنند و آيا آن

 ۶۳۳۳در سال  ASMکنند يا خیر. مخابراتی برای خدمات مشتريان و موضوعات مربوطه استفاده می

کردند. اگر اداره آمار اياالت متحده التی بوده که برخی از اين موضوعات را بررسی میدربرگیرنده سوا

بايد به دنبال گسترش سواالتی از اين دست به پیمايش  آوری اين اطالعات موفق باشد،در جمع

                                                                                                                                 
1 North American Product Classification System 
2 intellectual property rights 
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ريق کنندگان از طمصرف تواند بررسی عادات خريد الکترونیکهای ديگر نیز باشد. اين امر، میبخش

کننده را نیز شامل شود. يکی از اهداف مهم اين پیمايش، آن است که هزينه مايش مخارج مصرفپی

 صورت سنتی مقايسه کند.ها بهخريد الکترونیک کاالها و خدمات را با هزينه خريد آن

 ساختار بنگاه و صنعت 

بسیاری از مواردی را که برای بررسی  ۶درحال حاضر اداره آمار اياالت متحده و کمیته آمار نیروی کار

ها و اطالعات و همچنین رشد تجارت الکترونیک روی ساختار بنگاه در فناوری گذاریتاثیر سرمايه

هايی ويژه، فهرست موسسات آماری استاندارد دربرگیرنده دادهصنايع نیاز است را در اختیار دارند. به

ت. فرما در آمريکاسو دستمزد، صنعت و موقعیت صنايع خويشاساسی درباره اشتغال، پرداختی حقوق 

های ديگر اداره آمار اياالت متحده در سطح موسسه و در سطح بنگاه توان به پیمايشها را میاين داده

را با 6های متکی بر فناوری اطالعات توان چگونگی تغییر ساختار بنگاهارتباط داد. به اين ترتیب، می

تکای کمتری بر فناوری اطالعات دارند، در طول زمان مقايسه کرد. يک سوال مهم در هايی که ابنگاه

به  ها، منجرتر مرتبط با تجارت الکترونیک بنگاهاين زمینه آن است که آيا هزينه مبادله پايین

هايی که از تجارت الکترونیک و هزينه شود؟ برای نمونه، بنگاهتر میهای سازمانی مسطحساختار

ن توانند بجای اتکا بر منابع داخلی عرضه و پشتیبانی، ايبرند، میتر مرتبط با آن سود میله پايینمباد

 باال هایهايی که براساس پیشنهادسپاری کنند. اگر دادههای ديگر برونها را به بنگاهفعالیت

باشیم که از تجارت  هايیرود که شاهد بنگاهترکیب کنیم، انتظار می SSELاند را با آوری شدهجمع

 گذارند.وکار بنگاه را کنار میالکترونیک استفاده زيادی کرده و تشکیالت خارج از خط اصلی کسب

، های الکترونیکهای مختلف بازاريابی پديد آمده توسط شبکهموضوع مهم ديگر آن است که کانال

 توانند يک انبار الکترونیک درمی ها نه تنهاچگونه در حال تغییر دادن ساختار بازارها هستند. بنگاه

اينترنت ايجاد کنند و به مشتريان در سراسر دنیا خدمات ارائه کنند، بلکه تولیدکنندگان کاال نیز 

                                                                                                                                 

۶ Bureau of Labor Statistics 

6 IT-intensive 
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ناب های سنتی توزيع اجتکنندگان بازاريابی کرده و از روشتوانند به صورت مستقیم برای مصرفمی

 کننده(. بنابراين، مرزهایفروش به مصرفبه خرده فروشعنوان مثال تولیدکننده به عمدهکنند )به

ارتباط داده شده  SSELشده بر اساس صنعت و جغرافیا در حال از بین رفتن هستند. سنتی تعريف

هايی که سواالتی درباره طبقه مشتری و شیوه فروش می پرسند، بهترين راه برای مشاهده با پیمايش

 ال تغییر از مدل سنتی به مدل ديجیتال است.اين است که چگونه ساختار اقتصاد در ح

 شناختیهای کارگری و جمعیتویژگی

کنندگان در اقتصاد ديجیتال  با نیروی کار های نیروی کار و مصرفشناخت و آگاهی از تفاوت ويژگی

يا  ۶کنندهشود. پیمايش هزينه مصرفکنندگان در اقتصاد سنتی يک ضرورت محسوب میو مصرف

CES کننده ديجیتال را بهتر توصیف نمايد. نخست، مصرف خانوار برای ح شود تا مصرفبايد اصال

های مربوطه )مانند هزينه دسترسی به اينترنت( بايد رايانه و تجهیزات فناوری اطالعات و هزينه

بايد سواالتی راجع به حجم و ماهیت خريدهای الکترونیک  CESبندی شوند. سپس، جداگانه دسته

های ويژه اند( مطرح کند. همچنین، متممقدر و برای چه کاالها و خدماتی هزينه کردهخانواده )چ

برای طرح پیمايش جمعیت کنونی بايد به پرسیدن سواالتی در مورد استفاده از اينترنت در منزل، 

ر ها بیانگای تکامل يابد که آنگونهمحل کار و مدرسه ادامه دهند. ماهیت دقیق اين سواالت بايد به

 های ما باشند.نقش فزاينده رايانه و اينترنت در فعالیت

به عالوه، همانگونه که کدگذاری صنعتی نیازمند مالحظات بیشتر است، کدهای شغلی نیز بايد بررسی 

شوند تا تعیین شود که آيا برای انعکاس ساختار و وظايف در حال تغییر نیروی کار، نیازمند اصالح 

های مربوط به تغییر در ترکیب نیروی کار نه شغلی اصالح شده و پرسشهستند يا خیر. کدگذاری 

وکار که تغییرات در ساختار های مربوط به کسبهای خانوار بلکه برای پیمايشتنها برای پیمايش

 کنند، تاثیرگذار هستند.  گیری و توصیف مینیروی کار را اندازه

                                                                                                                                 

۶ Consumer Expenditure Survey 
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 رفتار قیمت 

 شده توسطهای طلبکمَی کردن تاثیرات انقالب فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک روی قیمت

خود، از اهمیت بااليی برخوردار است؛ کاالها و خدماتی که تغییرات  مشاغل برای کاالها و خدمات

ست که ا کیفی زيادی را تجربه کرده و در آينده نیز تجربه خواهند کرد. موضوع قابل توجه ديگر، اين

هزينه و ماهیت رقابت است يا خیر. -های قیمتآيا تجارت الکترونیک در حال تغییر دادن حاشیه

آوری شده جمعهای کاالها و خدمات فروختهبرای درک تغییر کیفی بايد اطالعاتی در مورد ويژگی

شده های فروختهگذاری کاالکنیم و برای فهم تغییرات در ماهیت رقابت، بايد اطالعاتی در مورد قیمت

کرد. در اين  آوریهای سنتی جمعروشگذاری کاالهای مشابه فروخته شده بهدر اينترنت و قیمت

و چگونگی تفاوت توزيع  ۶گذاریآپ )فرانشان( قیمتزمینه، کمَی کردن چگونگی تغییرات مارک

ديجیتال بر قیمت در بین فروشندگان کاالهای مشابه بر اساس روش فروش و در مورد محصوالت 

های رای برنامه BLSها توسط کننده، مفید خواهد بود. از آنجا که قیمتاساس روش تحويل به مصرف

شوند، آوری می( به صورت سنتی جمعPPIو  CPIکننده و تولیدکننده )های قیمت مصرفشاخص

به نظر  گذاری ضروریو اداره آمار آمريکا درباره روش فروش و رفتار قیمت BLSهمکاری بین 

 رسد. می

 های ديگرحوزه

تری برای اصالح سیستم آمارگیری فدرال به منظور بهبود سنجش اقتصاد ديجیتال وجود های کلیراه

زايش کنند را افهايی که کاال تولید نمیوری در بخشتوان توانايی سنجش ستانده و بهرهدارد. اول، می

ها ادامه داد و منابع در بندی صنايع، محصوالت و نهادههای طبقهتوان به بهبود سیستمداد. دوم، می

های مناسب را افزايش داد. سوم، بندیشده برای قراردادن تشکیالت و مشاغل در دستهنظر گرفته 

شده برای توسعه و حفظ يک فهرست جامع از تشکیالت تجاری، مانند توان منابع در نظر گرفته می

SSELها مورد اندازه، مدت زمان فعالیت تجاری، موقعیت و صنعت بنگاه ، شامل اطالعات باکیفیت در

                                                                                                                                 

۶ Price-cost markups 

http://abcbourse.ir/


 ۹7   تالیجیسنجش اقتصاد د :فصل اول

 

های اندازی جامع از فضای در حال تغییر فعالیترا افزايش داد. اين امر، ابزاری سودمند برای ارائه چشم

ها را های در سطح خرد درباره مشاغل و خانوارتوان مجموعه دادهوکار خواهد بود. چهارم، میکسب

های مشاغل و کارگران مرتبط های مزبور، اين امکان را فراهم خواهند آورد که ويژگید. دادهافزايش دا

صورت متفاوت فرايندهای جديدی را برگزيده و  را کنترل کرده و مشاغل و کارگرانی را که به

باال  راند، را با يکديگر مقايسه کنیم. به عالوه، همانگونه که دمحصوالت و خدمات جديدی ارائه کرده

های آوری شده از پیمايشهای خرد جمعبه داده SSELهای جامع مثل بحث شد، مرتبط کردن فايل

های در حال تغییر آورد که دريابیم چگونه فعالیتهای خاص، اين امکان را فراهم میبا هدف

ای تازه ههای داداند. ايجاد پايگاهوکارها، ساختار بنگاه و صنعت را تحت تاثیر قرار دادهکسب

 کنند برای مطالعه تاثیر اقتصاديکديگر مرتبط میهای کارفرما و کارگر را بهيافته که دادهتوسعه

 وکارها نیز سودمند خواهند بود.وکارها و کارگران مشغول در اين کسبديجیتال بر کسب

 هابحث و یافته

رای کَمی کردن تاثیر آن بر اقتصاد، اگر چه فراگیربودن فناوری اطالعات آشکار است، اما توانايی ما ب

وسیله موسسات آماری فدرال و ديگر منابع هايی که در حال حاضر بهواسطه ماهیت و نوع دادهبه

پاسخ وجود دارند که های مفهومی بیشود، محدود است. در حال حاضر برخی پرسشآوری میجمع

الب فناوری اطالعات ارتباطی نزديک با نمايند. برای نمونه، انقهای سنجش را مضاعف میدشواری

ها در تالش و هايی از اقتصاد )مانند خدمات( دارد که ما به شکل سنتی، برای سنجش آنرشد بخش

های گیری زيرساختتا در چگونگی اندازه ايم. اقتصاد ديجیتال، موسسات آماری را واداشتهتکاپو بوده

نه هايی در زمیها. تاکنون پیشرفتها و قیمتها، دادههفعلی تجديدنظر کنند: ستاند های ملیحساب

ها و يا برآورد گذاری ملی در رايانههای ملی )مانند برآورد میزان سرمايهتوسعه سنجش اجزاء حساب

گذاری، است. نیازهای پژوهشی و سیاستسهم تجارت الکترونیک در خرده فروشی( حاصل شده

آوری داده و سنجش اقتصاد ديجیتال ت آماری برای بهبود جمعهای بیشتری را از جانب موسساتالش

 طلبد. می
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البته آشکار است که اين احتمال وجود ندارد تا تمام پیشنهادهای ارائه شده از جانب ما و ديگران به 

انواع  ناپذير برایگران اشتهايی سیریگذاران و پژوهشدانیم که اگر چه سیاستکار بسته شود. ما می

آوری داده را نیز های جمعدهندگان و هزينهها بابت مشکالت مربوط به پاسخها دارند، اما نگرانیداده

انه را مد گرايهايی واقعکنندگان از داده ها بايد اولويتتوان ناديده گرفت. بنابراين، جامعه استفادهنمی

ی فدرال آمريکا، تغییراتی در های موسسات آمارگیرنظر قرار دهد. پیشنهاد ما اين است که در برنامه

 چارچوب زير اعمال شود:

سیستم ای و بلندمدت های پايههای سنجش اقتصاد ديجیتال بايد مکمل برنامهنقشه -

ها و ها، ستاندهها، نهادههايی است که ويژگیآمارگیری اياالت متحده باشد. منظور، برنامه

گیری ها را اندازههای افراد و خانوادهها و فعالیتوکارها و همچنین ويژگیهای کسبقیمت

و  تگیری تغییرات در کیفیت و استفاده از فناوری اطالعاکنند. تمرکز بايد روی اندازهمی

به بهبود سنجش در  های اقتصاد باشد. همچنین بايد توجهی ويژهتاثیر آن روی همه بخش

است و  ها همواه دشوار بودهگیری در آنهايی مانند خدمات شود که سنجش و اندازهبخش

ها صورت گرفته های عظیمی در فناوری اطالعات در اين بخشگذاریدر حال حاضر، سرمايه

 است. 

حت تهای مختلفی ای موجود را به شیوههای سنجش اقتصاد ديجیتال بايد منابع دادهبرنامه -

نمايند. از جمله: توسعه  ۶ها استفاده چندين برابرینفوذ قرار داده و به صورت اهرمی از آن

؛ افزودن سواالت مکمل SSELمانند  شدهای اجرايی کمتر استفاده و استفاده از منابع داده

های در سطح خرد شامل ارتباط دادن های موجود و ترغیب توسعه دادهپیمايش به آمارها و

ها در بین موسسات مختلف آماری فدرال های منابع مختلف و به اشتراک گذاشتن دادهداده

 آمريکا.
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تی و های جمعیطور خالصه، پیشنهاد ما يک رويکرد افزايشی است که سیستم پايه برای سنجشبه

کند. با وجود اين نکته کامال احتیاطی که ذکر ايجاد تغییرات اساسی، اصالح می اقتصادی را بدون

آوری داده در موسسات آماری فدرال های جمعشد، درک اين مطلب مهم است که تغییرات در برنامه

بندی صنعتی اياالت متحده، فرايندی آهسته و تدريجی است. برای نمونه، سیستم طبقه

ساله در حال اجراست و اگر چه  7های آماری در يک بازه زمانی زمان، توسط سا NAICSجديد،

شود، تغییرات حاصل از رشد تجارت ای محسوب مینسبت به سیستم قبلی پیشرفت قابل مالحظه

 کند.  الکترونیک را به صورت کامل توصیف نمی

در حال آماده شدن  6666های مورد نیاز برای آمارگیری اقتصادی بعدی در سال به عالوه، برنامه

آوری داده در اياالت متحده، حاکی از اين است که های جمعهستند. فرايند ذاتا آهسته تغییر فعالیت

درباره بزرگی، گستره و تاثیر تجارت الکترونیک برای يک دهه ديگر و بیشتر اطالعات ناچیزی وجود 

 ايجاد کنیم. ايیهمان پیشرفتهای کنونیخواهد داشت مگر آنکه در تفکر و نقشه

آوری داده نیازمند در های جمعبه بیانی ديگر، اکنون موسسات آماری آمريکا برای اجرای برنامه

 هايی خودداریها هستند. اين مطالعه به شکل ارادی، از ارائه چنین اولويتنظرگرفتن برخی اولويت

گیری ارائه شود و مالحظات کلی که فهرستی از مسائل مربوط به اندازه نموده و در مقابل، تالش شده

 اند.که برای بهبود سنجش اقتصاد ديجیتال بايد در نظر گرفته شوند، نیز مورد تاکید قرار گرفته
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است و سهمی اساسی در رشد اقتصادی  باور رايج بر اين است که رشد اقتصاد ديجیتال بی سابقه

 دانیم؟وری داشته است. راجع به رشد اقتصاد ديجیتال چه میاخیر، رشد باالی بازار سهام و بهبود بهره

کنند؟ و سیستم آماری فدرال چه ها در حال حاضر ارائه نمیچه چیزهايی را مايلیم بدانیم که داده

های اقتصادی روايتی کارهايی بايد انجام دهد تا اين اطالعات را در اختیار قرار دهد؟ از آنجا که داده

ی اطالعات و تجارت دهند، ناظران آگاه درباره اهمیت فناورواضح از اقتصاد ديجیتال ارائه نمی

 الکترونیک در اقتصاد اختالف نظر دارند.

وجه کند که با تاند که اين پرسش را مطرح میوری بودهاقتصاددانان درگیر بحث درباره تناقض بهره

ها و رشد واقعی رايانهها و تجهیزات مربوطه فناوری اطالعات های فناوری، کاهش قیمتبه پیشرفت

ای از اين بحث، وری تنزل داشته است. بخش عمدهچگونه رشد بهره ۶۳66و  ۶۳76های در دهه

گیری است. برای مثال، آيا از ستانده و رشد صنايعی که از تجهیزات مربوط به مسائل سنجش و اندازه

توان آيد؟ داليلی وجود دارند که میگیری کاملی به عمل میکنند اندازهفناوری اطالعات استفاده می

هايی مانند ستانده بخش هایافتد، يعنی اينکه سنجشگیری اتفاق نمینین اندازهادعا نمود چ

بسیار  اين صنايع شدهگیری وری اندازهآفرين هستند و بهرهداری، بیمه و چند بخش ديگر مشکلبانک

وری در صنايعی که از رسد. در اين شرايط، اين پرسش مطرح می شود که اگر بهرهنظر میپايین به

گیری شود، آيا خطاهای اندازهکنند به شکلی ناکافی سنجیده میاوری اطالعات استفاده میفن

ها معتقدند که مساله سنجش و وری را توضیح دهند؟ بعضی اقتصاددانتوانند تناقض بهرهمی

ر دتواند قطعه مهمی از اين پازل باشد. به عالوه، انقالب فناوری اطالعات سواالتی را گیری میاندازه

است. در دسترس بودن مورد توانايی سیستم آماری فدرال در همگام شدن با تغییرات مطرح کرده

های خود را به که فعالیت قیمت فناوری اطالعات، مشاغل را قادر ساختهتجهیزات و خدمات ارزان

د مال جديهای جديد و حتی صنايعی کاهايی جديد به انجام رسانند و نیز منجر به ايجاد بنگاهروش

وکار و تولید به نحو کافی در تولید ناخالص ملی ما محاسبه است. آيا اين اَشکال جديد از کسبشده

های جديد شوند؟ آيا آمارهای اقتصادی ما با تجارت الکترونیک، انواع نوين خدمات مالی و روشمی

 اند؟ توزيع محصول و موجودی همگام بوده
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های اطالعات اقتصادی ملی توسط وزارت تجارت برای زيرساختهای اقتصادی گردآوری شده داده

ولید های ماهانه تگران مالی گزارشگذاران و تحلیلما از ارزش بسیار بااليی برخوردار هستند. سیاست

های ادهکنند. اين ددقت دنبال میکند، بهناخالص داخلی را،که نقش نشانگر سالمت اقتصاد را ايفا می

 بینی پتانسیل اقتصادگذاری، پیشات الزم برای آگاهی از موضوعات عمده سیاستاقتصادی، اطالع

ريزی برای برای رشد آينده، اجرای سیاست مالی، فهم روابط بین تورم و اشتغال کامل، برنامه

مدت مانند نظام تامین اجتماعی های مالیاتی و پیشبرد سیاست پولی و مطالعه موضوعات بلنددرآمد

آيند یشمار مکلی اقتصاد به های خوبی برای فعالیتها نشانگرگذارند. اگر چه اين دادهار میرا در اختی

 ما همگام سرعت در حال تکاملها بايد مرتبا توسعه داده شده و اصالح شوند تا با اقتصاد به اما آن

 باشند. 

 شود؟چه چیزی به خوبی سنجیده می

های رسمی به خوبی سنجیده جارت الکترونیک در آمارگیریجوانب مختلفی از فناوری اطالعات و ت

هايی که اطالعاتی در مورد های اقتصاد ديجیتال توسط همان مجموعه دادهشوند. برخی از ويژگیمی

شوند. آمارهای اقتصادی آمريکا گذارند، به خوبی سنجیده میهای اقتصاد در اختیار ما میساير بخش

شده در آوریهای جمعهستند که از داده ۶ستانده-به جداول داده برای تولید و درآمد وابسته

های اداری اند. درآمدهای حاصل از تولید، وابسته به مالیات و دادههای اقتصادی تهیه شدهآمارگیری

گیری هايی که شناخته شده و قابل اندازهشود تا همه اريبها انجام میاست که البته تغییراتی روی آن

های فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک نیز دلیل اينکه بخش میان برداشته شوند. به هستند از

ش های بیمه بیکاری پوشهای اقتصادی، آمارهای مالیاتی و برنامهها، توسط آمارگیریمانند ساير بخش

صاد تهای مربوط به اقتصاد ديجیتال، به شکلی کلی در سنجش چگونگی فعالیت اقشوند، دادهداده می

دهد که تولید ناخالص ملی و ها استفاده نمود. مطالعات نشان میتوان از آنشوند و میوارد می
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هايی مانند تقاضای کل، تولید ای ديگر، اطالعات خوبی درباره تحرکات متغیرآمارهای اقتصادی پايه

 کنند.ها طی ادوار تجاری ارائه میو اجزاء آن، درآمد و قیمت

اينکه های اقتصادی نیست در مورد بندی استاندارد برای دادهصاد ديجیتال يک دستهاز آنجا که اقت

شود، اختالف نظرهايی وجود دارد. با اين وجود، هرگونه که اقتصاد ديجیتال چه چیزهايی را شامل می

 عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی، کوچک است. )برای مثال،تعريف شود، باز هم اندازه آن به 

گذاری ثابت افزارهای پردازش اطالعات، يک جزء از سرمايهگذاری خصوصی در تجهیزات و نرمسرمايه

درصد تولید ناخالص ملی بوده است.  6/6میلیون دالر يا  667معادل  ۶۳۳۳در سال  ۶غیرمسکونی

های اداره آمار اياالت متحده از بزرگی تجارت الکترونیک بیشتر هرچند که در اين مرحله، تخمین

فروشی هستند.( همچنین، فروشی و عمدهبرآوردی هستند اما باز هم درصد کوچکی از ارقام خرده

های تجاری ارتباط گذاری فناوری اطالعات با نوسانات چرخهحال حاضر، تحوالت در سرمايهحداقل تا 

تاثیرات فناوری اطالعات بر رشد و  بااليی نداشته است. در نتیجه، مشکالت سنجش که در بحث

برای  6مدت نقش کلیدی دارند، سواالتی راجع به مفید بودن حسابهای اقتصادی ملیوری بلندبهره

از ها )ها سواالتی هستند درباره حذفمدت در ادوار تجاری نیستند. بلکه آننوسانات کوتاه سنجش

رسند اما در مجموع، هايی کوچک، که ساالنه تنها به چند دهم درصد میها( يا اريبقلم افتادن

 دهند. وری را تحت تاثیر قرار میمدت رشد اقتصادی و بهرهسنجش روند بلند

تاثیر  "۹سهم در رشد"( در وزارت تجارت، با استفاده از متدولوژی BEAصادی )دفتر بررسی اقت

نه است. سهم در رشد راياشده را پیگیری کرده گیریها روی تولید ناخالص ملی اندازهمستقیم رايانه

های وابسته به رايانه در اقالم توان به سادگی با منفک نمودن بخشدر تولید ناخالص ملی را می

های مصرف شخصی، گذاری ثابت خصوصی، هزينهتولید ناخالص ملی )مانند سرمايه مختلف

گیری نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ، تفاضلگذاری ناخالص دولتی( از محاسبات و سپسسرمايه

 هایصورت مداوم درگزارشها، بهدست آورد. اين دادهنرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون رايانه، به 
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قابل دسترسی هستند.  BEAبه تولید ناخالص داخلی منتشر شده و همچنین در وبسايت  مربوط

مشارکت مستقیم ۶۳۳6تا  ۶۳67های شده، بین سالنشان داده  ۶همانگونه که در جدول شماره 

درصد  6.6و  6.۶صورت میانگین بین ها در رشد تولید ناخالص ملی واقعی بههای نهايی رايانهفروش

است. درصد در سال افزايش يافته  6.6تا  6.۹به  ۶۳۳۳تا  ۶۳۳5های بوده که در سال در هر سال

دهد هاست و نشان مینهايی و همچنین نزول سريع قیمت رايانه فروش اين افزايش، که بازتاب افزايش

 اند. تر شدههای تجاری مهمها برای چرخهکه اخیرا رايانه

ها و تولید ناخالص نهايی رايانه نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی واقعی، فروش ۶ جدول

 داخلی بدون رايانه

 
تولید ناخالص 

 داخلی

تولید ناخالص داخلی منهای 

 هارايانه
 هافروش نهايی رايانه تفاضل

۶۳67 ۹.6 ۹.6 6.6 6۹.6 

۶۳66 6.6 6 6.6 66.۹ 

۶۳6۳ ۹.5 ۹.6 6.۶ ۶۹.6 

۶۳۳6 ۶.6 ۶.7 6.۶ 5.۱ 

۶۳۳۶ 6.5- 6.۱- 6.۶ ۶6 

۶۳۳6 ۹ 6.۳ 6.۶ 66.6 

۶۳۳۹ 6.7 6.5 6.6 66.۶ 

۶۳۳6 6 ۹.۳ 6.۶ 66.۶ 

۶۳۳5 6.7 6.۹ 6.6 5۹.7 

۶۳۳۱ ۹.۱ ۹.6 6.6 55.۹ 

۶۳۳7 6.6 ۹.۳ 6.۹ 65.6 

۶۳۳6 6.۹ ۹.۳ 6.6 5۹.۳ 

۶۳۳۳ 6.6 ۹.6 6.6 66.۶ 
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های عمده آمارگیری است ای از موفقیتهای ملی نمونهحسابها در گیری رشد واقعی رايانهاندازه

تر زيرا يک جنبه مهم از فناوری اطالعات، در حال حاضر نسبت به يک يا دو دهه گذشته، دقیق

 شود.سنجیده شده و بهتر فهمیده می

 ها وجود نداشت. تقريبا برای همهپانزده سال پیش، هیچ شاخص قیمت رسمی و کاملی برای رايانه

شده توسط دفتر آمار های استفاده در حال کاهش است، اما روش ۶روشن بود که قیمت محاسبات

توانستند های قیمت نمی(، برای تخمین شاخصBEA( و دفتر بررسی اقتصادی )BLSنیروی کار و  )

ساله م افتادن بود را به شکل کامل انعکاس دهند.ها در حال اتفاق سريعی که در رايانه تغییرات کیفی

قیمت شاخص قیمت رايانه و محاسبات از طريق يک همکاری منحصر به فرد بین يک موسسه دولتی 

(BEA ( و بخش صنعت )به شکل تیمی از پژوهشگرانIBM مرتفع شد. تیم پژوهشی شامل افرادی )

 هبا دانش فناوری و مهندسی و همچنین اقتصاددانان و آمارگیران بود. شاخص کیفی قیمت رايانه، ک

معرفی شد، کمک کرد تا تاريخ اقتصادی بازنويسی شود. اين  ۶۳65های ملی در دسامبر در حساب

ها و و رشد در ستانده، را برای رايانه ای در قیمتشاخص قیمت، يک نزول چشمگیر چند دهه

 ددهد. بکارگیری شاخص جديد، منجر به ثبت ارقام بسیار باالتر برای رشتجهیزات جانبی نشان می

برای تعديل بهبود کیفی در شاخص قیمت رايانه مورد استفاده  BEAاقتصادی واقعی شد. روشی که 

 کننده، صادراتهای قیمت تولید کننده، مصرفای شاخصنیز برای اجزاء رايانه BLSقرار داده، توسط 

 است. و واردات مورد استفاده قرار گرفته 

یفی به چندين محصول ديگر انقالب فناوری اطالعات، های قیمت ککار بر روی شاخص ۶۳65از سال 

های قیمت شاخص BEAاست. تاکنون، مانند نیمه رساناها و تجهیزات سويیچ تلفن، بسط داده شده

های ای را برای برخی انواع نرم افزار معرفی کرده که بخشی از برنامه جامع بازنگری حساببهبود يافته

ستانده و  وده است. اما بايد اذعان داشت که پیشرفت در امر سنجشب ۶۳۳۳ملی ارائه شده در پايیز 

های آماری که برای است. توسعه تخمینها برای محصوالت با فناوری باال، آهسته و دشوار بودهقیمت
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های مورد بوده و داده ۶تعديل کیفی محصوالت آخرين مدل موردنیاز هستند فعالیتی متکی بر منبع

 اند. سترس نبودهنیاز، همواره در د

)يعنی تمايل  6موفقیت ديگر در سنجش تاثیرات اقتصادی فناوری اطالعات، حذف اريب جايگزينی

های ملی ، حساب۶۳۳۱. پیش از سال ۹های با وزن ثابت، برای بزرگنمايی رشد( بوده استشاخص

خود،  حها در سطقیمتداشتن وسیله ثابت نگه زدايی شده( را بهتغییر در محصول واقعی )يعنی تورم

وح ها از سطکرد. اگر چه واضح بود که با فاصله گرفتن قیمتگیری میدر طول يک سال پايه اندازه

ده ش طور کلی، اين موضوع پذيرفتهشد، اما به سال پايه، اين روش منجر به ايجادتورش و اريب می

توان اين اريب را ناديده نتیجه میهای نسبی تنها تغییرات کمی وجود دارد و در بود که در قیمت

ها، مشخص شد که سیر نزولی پیوسته و گرفت. اما با معرفی شاخص قیمت بهبود يافته برای رايانه

. اريب کنداعتبار میهای تولید ناخالص ملی واقعی براساس قیمت ثابت را بیگیریشديد آن، اندازه

معادل يک واحد  6برآوردیخالص ملی، بیشهای رشد تولید ناشد که تخمینجايگزينی باعث می

درصد داشته باشد. به عالوه، از آنجا که اريب در طول زمان ثابت نبود، منجر به ايجاد اختالفات زيادی 

 مدت رشد اقتصادی شد.در سنجش روند بلند

ت های قیمای پژوهشی را آغاز کرد که در نهايت منجر به اتخاذ شاخصبرنامه BEAبه اين ترتیب،  

شوند بلکه مرتبا بروزرسانی ها ثابت نگه داشته نمیها، وزنهايی که در آنای )يعنی شاخصزنجیره

هايی که برای محاسبه تغییرات عبارت ديگر، در حال حاضر قیمتشد. به ۶۳۳۱شوند( در سال می

ستند. اين هايی مربوط به دو سال آخر هگیرند، قیمتساالنه مقدار تولید مورد استفاده قرار می

های های جديد، اريب به سمت باال را در رشد تولید ناخالص داخلی اصالح کردند. کاربران دادهشاخص

                                                                                                                                 

۶ Resource-intensive 

6 Substitution bias 
قدام اکنندگان دهد که با افزايش قیمت يکی از اقالم سبد مورد محاسبه در شاخص قیمت، مصرفاريب جانشینی زمانی روی می ۹

گیری، کاهش نیافته يا از آن کنند. در صورتی که وزن اين محصول در سبد مورد اندازهبه کاهش يا حذف مصرف اين محصول می

 دهد. مترجمخارج نشود، اريب جانشینی روی می

6 overstate 
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ای های زنجیرهشدند زيرا سنجشهای جديد سازگار میبايست با اين سنجشهای ملی میحساب

د. اما در راتی بودنها نیازمند تغییشده برای تحلیل اين سنجشهای استفادهپذير نیستند و روشجمع

های آماری موجود، يک منبع نهايت، انجام اين تغییرات سودمند بوده زيرا با استفاده از بهترين روش

 اصلی ايجاد اريب از میان برداشته شد. 

 های آتیدستور کار برای اصالح و پژوهش

قعی ناخالص ملی واگیری شود، آيا نرخ رشد تولید تر اندازهشکلی صحیح اگر اقتصاد ديجیتال به

توانند يافته، میبهبود ۶هایمدت باالتر خواهد بود؟ داليل خوبی وجود دارد که فکر کنیم سنجهبلند

دهند و چندين حوزه ويژه وجود مدت تولید ناخالص داخلی را افزايش ارقام برآوردی برای رشد بلند

ز مواردی است که نیازمند مطالعه های قیمت يکی اها تمرکز کرد. شاخصتوان روی آندارد که می

هايی مانند خدمات مالی، بخش های بهتری برای ستاندهاست. همچنین مفاهیم و سنجهبیشتر 

های ما از ها دشوار است، مورد نیاز است. به عالوه سنجهآن ای و ديگر خدماتی که سنجشبیمه

های قويت شوند. همچنین، طرحبايست ت 6موجودی سرمايه به ويژه برای تجهیزات فناوری برتر

آمارگیری اقتصادی بايد گسترش يافته و بروزرسانی شوند تا تجارت الکترونیک و پیامدهای آن را 

 بهتر منعکس کنند. 

 تفکیک کردن تغییر کیفی از تغییر قیمت

ری ورساناها و تجهیزات سوئیچ تلفن، محصوالت ديگر فناها و تجهیزات جانبی، نیمه در کنار رايانه

های اند اما در سنجشهای زيادی داشتهبرتر و فناوری اطالعات وجود دارند که از لحاظ کیفی پیشرفت

تا  اند. همانگونه که قبال ذکر شد، اين مسالهکمَی و قیمتی فعلی، به شکل کافی در نظر گرفته نشده

یشتر با بخش ای و منبعی است. همکاری و همفکری بهای دادهحد زيادی ناشی از محدوديت

تواند بسیار جلوست که میاتفاق افتاد، قدمی مهم رو به IBMو  BEAخصوصی، مانند آنچه بین 

های تفصیلی مورد نیاز برای تغییرات کیفی راهگشا باشد. بخش خصوصی، اغلب تنها منبع برای داده
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مورد نیاز برای های آوری دادهاست و بدون چنین کمکی، منابع )مالی( فراوانی را بايد به جمع

ی هاهای قیمتی بهبوديافته )شاحصهای کیفی اختصاص داد. بايد توجه داشت که سنجهتعديل

 قیمت جديد( برای تجهیزات و خدمات فناوری اطالعات احتماال نرخ واقعی رشد را باال خواهند برد.

 سنجش ستانده خدمات 

ای صنايعی که استفاده فراوانی از همسايل مربوط به سنجش تغییرات در ستانده واقعی و قیمت

ای دارند نیز مسايلی به همان اندازه جدی هستند. اگر ستانده اين صنايع را نتوان به خدمات رايانه

ها در تولید آن ستانده غیرممکن خواهد نحو کافی اندازه گرفت، آنگاه تعیین میزان مشارکت رايانه

زرگانی در میان صنايعی هستند که بیشترين استفاده فروشی، بانکداری، بیمه و خدمات بابود. عمده

برای گیری کرد )توان به شکل مستقیم اندازهاز رايانه را دارند. در يرخی از اين صنايع، ستانده را نمی

های بهره صورت ضمنی از محل تفاوت بین نرخ ها، هزينه بسیاری از خدمات بهمثال، در مورد بانک

شود. کنند، محاسبه میگذاران دريافت میندگان و نرخ سودی که سپردهگیرشده توسط وامپرداخت

ها به اند و در حال حاضر کل سرفصلهايی اختصاص دادههای ملی به اين خدمات سرفصلحساب

ها بايد به يابد، اما روشن نیست که آيا برخی از اين سرفصلاختصاص می ۶گذارانسپرده

ای بهبوديافته از خدمات سنجه BEA، ۶۳۳۳یر(. در پايیز اختصاص يابد يا خ 6گیرندگانقرض

بانکداری واقعی ارائه کرد که منجر به نرخ رشدی بسیار باالتر برای اين بخش شد )مولتون و سسکین 

های اين صنايع دشوار است و در اذعان شده که سنجش ستانده BEA(. در سند استراتژيک ۶۳۳۳

 ی بیشتری مورد نیاز است. های آماری و مفهومعین حال پیشرفت

شود که ارتباط تولید شده توسط صنايع گوناگون، سبب می ۹ایهر چند که بزرگی خدمات واسطه

ها ايجاد شود، اما وری گزارش شده آنمستقیمی میان خطای سنجش ستانده و میزان ستانده و بهره

درصد  ۱۹حدود  ۶۳۳6ر سال اين موضوع بر رشد کلی تولید ناخالص داخلی تاثیری ندارد. البته د

                                                                                                                                 
1 Depositors 
2 Borrowers     
3 Intermediate services   
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کنندگان نهايی فروخته شده و بنابراين در ای به مصرفپذير و غیرسپردهستانده موسسات سپرده

 درصد بوده است. ۶7ای تولید ناخالص ملی منظور شده است. اين نسبت برای خدمات تجاری و حرفه

ص قیمت صحیح يا يک گیری دقیق رشد واقعی ستانده يک صنعت، داشتن يک شاخبرای اندازه

های دقیق ها شاخصشود. صنايع خدماتی خصوصی که برای آنشاخص کیفی، ضروری محسوب می

پذير است عبارتند از: موسسات مالی سپردهقیمت يا موجود نبوده و يا اخیرا در دسترس قرار گرفته 

ها، خدمات بازرگانی و گذاری و هلدينگهايی از مشاورين امالک، دفاتر سرمايهای، بخشو غیرسپرده

ونقل. تولید ناخالص صنايع مذکور در مجموع ای، خدمات اجتماعی، انتقال آب و خدمات حملحرفه

 6.5بوده که اين رقم، تقريبا دو برابر رقم  ۶۳۳7درصد از تولید ناخالص ملی سال  ۶5تقريبا معادل 

ای )شامل بانکداری( و غیرسپرده پذير واست. در میان اين صنايع، صنايع سپرده ۶۳77درصد سال  

ای و خدمات مشاوره مديريت( از نظر رشد اسمی ای و بازرگانی )شامل خدمات رايانهخدمات حرفه

گذاری در فناوری اطالعات، مهمترين صنايع هستند. در سال تولید ناخالص صنايع مذکور و سرمايه

اند و در اخالص ملی را تشکیل دادهدرصد از کل تولید ن ۶۶اين دو گروه صنعتی گسترده،  ۶۳۳7

های قیمت مناسب، ستانده درصد بوده است. با توجه به نبود شاخص 5اين رقم برابر با  ۶۳77سال 

ويژه نهاده نیروی کار( استنباط ها )بهواقعی بسیاری از اين صنايع يا براساس روندهای موجود نهاده

ها، است. استفاده از اين روش ها بودهی قمیت نهادههاها بر اساس شاخصشده و يا اينکه کاهش قیمت

وری نیروی کار را تقريبا غیرممکن ساخته و ممکن است باعث تعیین هرگونه رشد در بهره

تر اين است که گرايانهشود. قطعا، فرض واقع ۶وری چندعاملیهايی منفی از تغییرات در بهرهتخمین

و  گذاری اين صنايع در فناوری اطالعات رشد يافتهوری نیروی کار نیز همپای سرمايهبپذيريم، بهره

 های بهبوديافته ستانده خدمات باعث افزايش نرخ رشد شوند. به اين علت، احتمال دارد که سنجه

های وری چندعاملی آن، نیازمند شاخصواقعی يک صنعت يا بهرهبه عالوه، برای محاسبه ارزش افزوده 

دگان کننها نیز هستیم. از آنجا که بسیاری از صنايع خدماتی، مصرفدقیق قیمت و مقدار برای نهاده

                                                                                                                                 
1 Multifactor  
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وری چندعاملی عنوان نهاده اصلی نیز هستند، سنجش دقیق ارزش افزوده واقعی يا بهرهخدمات به 

 ذير است. پندرت امکانها به آن

اند. در موارد زيادی، هاست که درباره تعريف صحیح ستانده اين صنايع بحث کردهاقتصاددانان دهه

شود بلکه به شکل خدمات ضمنی است که گذاری و فروخته نمیصورت مستقیم قیمت ستانده به

، درحال و موسسات آماری مشابه BEAگذاری شود. گیری و ارزشبايد به شکل غیرمستقیم اندازه

اختصاص منابعی برای بهتر کردن سنجش ستانده اين صنايع هستند اما مسائل مفهومی مرتبط بسیار 

 عمیق و پیچیده هستند و احتماال پیشرفت به کندی انجام خواهد شد.

آوری و ارائه همراه دارد. خدماتی مانند فراهم های ديگری نیز بهسنجش اقتصاد ديجیتال چالش

 شوند. بنابراين ارتباط خدماتصورت رايگان ارائه میترنت، بیش از هر جای ديگری به اطالعات در اين

های تجاری ممکن است در اينترنت کمتر از جاهای ديگر مشاهده آوری و ارائه اطالعات با فروشفراهم

گر ا شود. به عنوان نمونه،تر میشود. مرز میان کاالها و خدمات در تجارت الکترونیک بسیار کمرنگ

شما يک روزنامه را به صورت آنالين دريافت کنید، آيا اين محصول يک کاال است يا يک خدمت؟ 

فیت ها و کیها و همچنین کیفیت کاال و خدمات در تجارت الکترونیک بسیار متفاوت از قیمتقیمت

ند کاال و خدمات در تجارت سنتی است. آيا در تجارت الکترونیک برای کاالها و خدمات نیازم

های قیمت در تجارت سنتی هستند؟ در سطح های قیمتی هستیم که متفاوت از شاخصشاخص

های توزيع باشد. برای ای در روشخانوار، تجارت الکترونیک ممکن است در حال ايجاد تغییرات عمده

یزان رود که ماست اما انتظار می ۶ایخانوارها، تاثیر تجارت الکترونیک مشابه تاثیر تجارت مکاتبه

تاثیر اين پديده بسیار بیشتر باشد. به عالوه، اقتصاد ديجیتال ممکن است در حال ايجاد رشدی 

وکارهای جديد و همچنین ، ايجاد کسب۹(C-to-B) 6وکار به مشتریهای کسبچشمگیر در فروش

                                                                                                                                 
1 Mail-order business 
2 Business-to-Consumer 

ید ارزش تول ،کنندگانکه مصرفکننده وجود دارد به شکلی وکار که ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفنوعی از کسب ۹

يک  توسعه برای مفیدیيا ايده  دهدبازخورد میوقتی مشتری  ،کند. برای نمونهکنند و شرکت اين ارزش را مصرف میمی

 . مترجمکنددهد، اين مشتری برای شرکت ارزش تولید میمحصول می
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 همههای آماری موجود دربرگیرنده در رشد بازرگانی فرامرزی باشد. از آنجا که ممکن است پیمايش

 های دولتیهايی مفید برای پیمايشتوانند مکملهای بخش خصوصی میاين وقايع نباشند، داده

بودن واسطه در دسترسباشند. در عین حال، ماهیت محصوالت ارائه شده توسط اين صنايع، به 

ل افزارهای پرقدرت فناوری اطالعات و ظهور محصوالت جديد، به سرعت در حال تکامتجهیزات و نرم

 است. 

 محاسبه موجودی سرمایه

يکی از داليل دشواری سنجش تاثیرات فناوری اطالعات بر اقتصاد اين است که فناوری اطالعات 

هايی درباره ثروت ملی که داده BEAشود. ای وارد فرايند تولید میاغلب به شکل تجهیزات سرمايه

ی کنندگان نگهدارن کاالی بادوام مصرفافزار و همچنیای، تجهیزات، نرمشکل  تاسیسات سرمايه به

شده توسط موجودی هايی درباره خدمات تولیدی ارائهنیز داده BLSکند و شوند، منتشر میمی

اند تا اطالعاتی در مورد جريان های بسیاری انجام دادهکند. اين دو موسسه، تالشسرمايه منتشر می

های انبار گردانی ستهالک فراهم کنند. روشدهی و الگوهای اگذاری، طول دوره خدماتسرمايه

های سرمايه مورد استفاده قرار زدن ورودی های هزينه کاربر پیچیده، برای تخمینو فرمول ۶پیوسته

دهی شوند )برای مثال، طول دوره خدماتها میهايی که وارد اين فرمولگیرند، اما بخشی از دادهمی

تند. پیشرفت بیشتر در جهت جايگزين کردن مفروضاتی و ورشکستی صنايع( تاحدی نامناسب هس

 های موجودی سرمايه است.  برای بهبود تخمین BEAهای معتبر، يکی از اهداف با مشاهده

های موجودی سرمايه اين است که اجزاء مهم سرمايه ممکن است بطور کامل ضعف ديگر تخمین

افزار، های فکری )مانند نرمامل سرمايهها لحاظ نشده باشند. در اين مورد عدم پوشش کدرسنجه

و اَشکال ديگر دانش( اهمیت زيادی دارد. اداره آمار اياالت متحده در  6حقوق ثبت اختراع اختراعات،

های اقتصادی تغییر افزار را در حسابهای مربوط به نرم، نحوه محاسبه هزينه۶۳۳۳بازنگری سال 

                                                                                                                                 
1 Perpetual inventory methods 
2 Patents  
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گذاری مالی درنظرگرفت که وارد موجودی عنوان يک سرمايه افزار را بهداد و توسعه يا خريد نرم

 همراه دارد.سرمايه شده و برای چند سال، با خود بازدهی به 

گذاری عنوان سرمايههای ملی بههای فکری در حسابوتوسعه و ديگر سرمايهدر حال حاضر، تحقیق

 به BEAی محسوب شوند. اگر چه گذاری مالها بايد سرمايهشوند اگرچه آنمالی در نظر گرفته نمی

های وتوسعه کارهای سودمندی انجام داده اما دشواریمنظور ايجاد يک حساب اقماری برای تحقیق

 ها، همچنان باقی است.گیری بر سر راه اين تخمیناندازه

 ها رسانی پیمایشتوسعه و بروز

: های فعلی است تا بتواندکردن پیمايش دادن و مدرنیزه اداره آمار اياالت متحده در تالش برای توسعه

وکارهای فعال در تجارت الکترونیک را بهتر پیگیری کند، مبادالت انجام شده از طريق اينترنت کسب

و  شوند را بهتر دنبال کندهای جديدی که وارد تجارت الکترونیک میگیری کند، بنگاهرا بهتر اندازه

گیری کنند را بهتر اندازهه از تجارت تحت وب پشتیبانی میافزايش هزينه برای تجهیزات و خدماتی ک

گیری تولید ناخالص داخلی، دانستن اين موضوع حیاتی است که آيا ستانده توسط کند. برای اندازه

ارهای وکشود )تا بتواند وارد تولید ناخالص داخلی شود( و يا توسط کسبکاربران نهايی مصرف می

که مستقیما به تولید ناخالص ملی گیرد)طوریه مورد استفاده قرار میعنوان مصرف واسطديگر، به 

صورت سنتی  توانند برخی از مفروضاتی که بهشود(. تحوالت سريع در اينترنت میاضافه نمی

اند را تغییر دهند. برای های اداره آمار اياالت متحده را پشتیبانی کردهو پیمايش BEAهای تخمین

هايی ها افزايشهای مستقیم تولیدکنندگان به خانوارها، صنايع ديگر و خارجینمونه، در فروش

 شود.چشمگیری مشاهده می

ل ه زيرا برای تحويونقل داشتتجارت الکترونیک سهم زيادی در تغییرات بخش خدمات توزيع و حمل

های هوايی، پیک و کنندگان، به شدت متکی بر دسترسی آسان سرويسمحصوالت به مصرف

ای و موقعیت جغرافیايی نیروی رود که ساختار حرفهرانی محلی است. در نهايت، انتظار میکامیون

 غییر کند.تدريج ت ارتباطات و دسترسی آسان به مبادالت الکترونیک، به کار در پاسخ به کاهش هزينه
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است که بتواند رشد و نوآوری در اداره آمار اياالت متحده در تالش برای توسعه و تدوين تدابیری 

نیز  BLSهای خود منعکس نمايد. به همین شکل، تجارت الکترونیک را به شکل بهتری در پیمايش

ات رشد خدمات شغلی، خدم با برنامه شاخص قیمت تولیدکننده در حال گسترش، به دنبال آن بوده تا

 مالی و خدمات فناوری برتر را بهتر منعکس کند.

 جدید استفاده از منابع الکترونیک داده

اند، هايی که به صورت الکترونیک ثبت شدهرشد اقتصاد ديجیتال، با رشد دسترسی به انواع جديد داده

مراکز خريد يک ردپای الکترونیک از ها و است. تقريبا همه مراجعات به خواروبار فروشیهمراه بوده 

های گذارند. در حال حاضر، شرکتجا میاند، را بهاقالمی که توسط صندوق پرداخت اسکن شده

کنند. برخی منابع خصوصی ديگر نیز آوری کرده و به بازار عرضه میها را جمعخصوصی اين داده

ها، خدمات مالی ال، درباره موتورسیکلتکنند )برای مثآوری میهايی درباره صنايع خاص جمعداده

های تجاری را به شکلی انتخابی خريداری اين داده BEAو فناوری اطالعات(. در موارد بسیاری، 

های اداری گردآوری شده توسط سیستم آماری آوری شده در پیمايش و دادههای جمعکند تا دادهمی

 صورت رايگان در اينترنت موجود است. ايی مهم به هفدرال را تکمیل کنند. در برخی موارد نیز داده

BLS های قیمت را های اسکنرهای فروشگاهی برای تخمین شاخصدر حال حاضر، استفاده از داده

آوری پیشرفته های اسکنرها، حداقل از نظر تئوری، بايد امکان جمعاست. دادهمورد بررسی قرار داده 

فراهم کنند و پرداختن سريع به محصوالت و خدمات جديد را  و گسترده اطالعات قیمت و مقدار را

آوری های جمعها، حجم باالی دادهممکن سازند. نکته منفی درباره برخی از اين اَشکال جديد داده

شهر، مشاهدات شده است. به عنوان نمونه، يک مطالعه جديد درباره قیمت قهوه در بازارهای دو کالن

شود. اگر بنا باشد از چنین سطحی از محصول مختلف را شامل می ۶666 ها و مقاديرهفتگی قیمت

های رسمی قیمت استفاده شود، منابع بسیار زيادی برای دنبال کردن جزئیات در ايجاد شاخص

 های در حال تغییر محصوالت و تغییرات قیمت مورد نیاز خواهد بود. ويژگی
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 نگاه به آینده

گیری صحیح آن همچنان يک مساله خواهد بود. دهد و اندازهمه میاقتصاد ديجیتال به رشد خود ادا

 گیری وجود دارد کهدر تالش برای شناخت بهتر اقتصاد ديجیتال، مشکالتی جدی بر سر راه اندازه

و بهتری  ای بیشترهای کیفی يا تعاريف ستانده، منابع دادهها مواجه شد. برای توسعه تعديلبايد با آن

های آماری و مفهومی در های قیمت بهتر و برای ايجاد پیشرفتبرای توسعه شاخص مورد نیاز است.

ا ههايی اساسی هستیم. اينگیری ستانده واقعی و اسمی بخش خدمات نیز نیازمند پژوهشاندازه

BEA های خود ادامه دهد گیری فعالیت اقتصاد کالن به پیشرفترا قادر خواهد ساخت تا در اندازه

 حال، به سواالت مرتبط با تاثیر اقتصاد ديجیتال نیز پاسخ دهد.و در عین 

ضیح گیری توتوان با ارجاع به مسائل اندازهوری را تا چه اندازه میاگر چه واضح نیست که تناقض بهره

ل، وری دارند. حل اين مسايداد اما يقینا اين مسائل، نقشی مهم و قابل مالحظه در تشريح تناقض بهره

ادی که های اقتصرای ارزيابی نقش اقتصاد ديجیتال در اقتصاد کالن بلکه برای تولید دادهنه تنها ب

در سنجش  BEAدهند مهم است. تجربه موفق مدت را ارائه میوری بلندبهترين سنجه رشد و بهر

ای های تولید ناخالص داخلی، در کنار ديگر تالشهای رايانه و تبديل آن به شاخص زنجیرهقیمت

های افزارهت همگی نشان از اين است که توسعه بیشتر روشی برای بهبود سنجش نرمجار
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وری: تکامل فناوری دیجیتال و مسیر رشد بهره شناختفصل سوم؛ 

 حال و آینده در آینه گذشته

 

 پل آ دیوید
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 وریانقالب رایانه و تناقض بهره

پردازش  به منحصری تخصصی و يهاها از ماشینرايانهشاهد تکامل در طول چهل سال گذشته، 

ها رايانه در گذشته،که . در حالیايممنظوره و فراگیر بودهی همهبه ابزار ،ارتباطاتو  اطالعات

ها نه آبرسیدگی مسئول کارکنان فنی تعدادی از و زياد بوده ی بزرگ با تجهیزات جانبی يهاماشین

ای توان تجهیزات رايانهشدند، امروزه مینگهداری می تهويه هواهای با دستگاهو در مراکزی ويژه  بودند

کارمندان کشتیرانی و اغلب در  ها،ان کارخانهکنها، کارمنشی کارمحل  دربر روی میزهای کاری و را 

کرد.  مشاهده ،دهندن ارتباط میکنندگان و مشترياکار را به عرضه کنار تجهیزات مخابراتی که دفاتر

 سیاریطراحی در ب و یپژوهشهای انجام عملیاتای در های رايانهها و شبکهاين تکامل، رايانه یدر ط

در  گیریمیمکنترل و تصيافته و تبديل به ابزاری ضروری برای پشتیبانی از اساسی  ، نقشیهابنگاه از

ها اجازه ها به رايانهريزپردازنده ،عالوه، در دو دهه اخیره . باندشدهسطوح میانی و باالی مديريت 

 وسیعیدر طیف  ،پردازش اطالعاتای که اکنون گونه، بهخارج شوند خود هایاند تا از درون جعبهداده

اين  هب واست  گرفته مورد استفاده قرار (از کارت تبريک گرفته تا خودروها) ساخته بشر از مصنوعات

 اند.گسترش داده و اين فناوری راقلمرها زندهشکل،ريزپردا

 حاصل از، اما تغییرات متفاوت استاين فناوری نوين در جاهای گوناگون میزان استفاده از اگر چه 

 الگوهای جديد سازمانی و عبارتند از ايجاداين تغییرات برخی از . استبسیار گسترده  جادر همه آن

قابل مالحظه برخی  آوری، سودل جديد و حذف مشاغل قديمیخلق مشاغوری کارگران، بهره ارتقا

رشد اقتصادی، امنیت و  برای های ملیاندازچشمبهبود و سرانجام  دهی برخی ديگرو زيان هاشرکت

ای را قیمت و تهديد نابودی هسته اصطالح اتم، که نويد انرژی ارزان زندگی. از آغاز عصر به کیفیت

. ردآوتا اين حد عمیق ذهن همگان را به تسخیر خود در نتوانسته هیچ فناوریهمراه داشت،  با خود به

هیچگاه امیدها و ترديدها درباره سودمندی اجتماعی يک فناوری به  تاکنون، زمان همچنین، از آن

 اند.با هم درآمیخته نبوده (۶۳66از اواخر دهه ) ۶سودمندی علم محاسبهاندازه امید و ترديد درباره 
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يک  فقدانهای روزافزون درباره بود که نگرانی ۶های شخصیانهرايزمان و در بحبوحه انقالب ن آدر 

حول و  ،وری در اقتصاداطالعات ديجیتال و عملکرد بهره ن پیشرفت در فناوریمیاارتباط روشن 

ک ا يب (همراه اقتصادهای صنعتی پیشرفته ديگر به)حوش اين ايده تبلور يافت که اياالت متحده 

 اطالعات در مورد فناوری برانگیزبحث. اتفاقی که اين ديدگاه شده استمواجه  "وریتناقض بهره"

و برنده  MIT دانشگاه رابرت سولو، پروفسورکوتاه  البداهه واين سخن فی تقويت کرد،ديجیتال را 

جز در آمارهای ه ب ،دتوان ديعصر رايانه را در همه جا می"بود:  ۶۳67نوبل اقتصاد، در تابستان جايزه 

 . "6وریبهره

شبه تبديل به مهمترين معمای اقتصادی قرن بیستم شد. اختالف يکبه طور اين سخن تقريبا 

را به اند و اخیپا برجا بوده ، تاکنون نیزنظرهايی که در حوزه اقتصاد درباره اين موضوع شکل گرفت

های اطالعات و ارتباطات منجر در اياالت متحده فناوری :کهاند تبديل شدهبحث بر سر اين موضوع 

 اند.  رفتار اقتصاد کالن شدهدر  "6جديد الگوی"يا  "۹اقتصاد جديد"به يک 

وری مدهای بهرهاهای متفاوت از ماهیت انقالب اطالعات و پیجای تعجب نیست که برداشت بنابراين

عمومی در  هایو سیاست وکارهاکسب اتانتظارکننده همچنان تعیین ،های ديجیتالفناوری

از اهمیت فراوان موضوع  ایآموزش و مديريت اقتصاد کالن باشند. نشانه انندهای مختلفی مزمینه

اياالت های سیاست پولی و واکنش اظهارات سیاستمدارانبا  آن توان در ارتباطاين پژوهش را می

اسپن د. در اواسط اين دهه، آلن گرينمشاهده کر ۶۳۳6اقتصادی چشمگیر دهه  بسطبه  متحده

اندازهای اقتصاد آمريکا برای ادامه به چشم نگرش کامال خوشبینانه خود نسبت رئیس فدرال رزرو،

های را به شکل آشکار در نطق بدون ايجاد فشارهای تورمی زيانبارحقیقی  سريع و افزايش درآمد رشد

 ی کهباالي هایهزينهاعتقاد داشت که اسپن . مانند بسیاری از ناظران ديگر، گريننمودخود بیان می
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متحمل شده  ۶۳66کار الکترونیک و تجهیزات مخابراتی از اواخر دهه  دفاترها برای داشتن شرکت

 نآ گذاریدر حال پايه اياالت متحدهکه  بودبخشی از يک تحول فناوری و اقتصادی بزرگ  بودند،

 بود:

 یمکنيکی از آن رويدادهای کمیابی که شايد در هر قرن يک مرتبه حادث شوند زندگی می ونا درم"

های مخابراتی و های مدرن و فناوری. پیدايش ترانزيستورها و مدارهای مجتمع و در نتیجه رايانه . .

 ".است را به شکلی بنیادی تغییر داده اياالت متحدهاقتصاد  ،ایماهواره

ی ترديدهای بسیارهمواره و اند خودداری کرده جود اقتصاددانان بسیاری از پذيرش اين ديدگاهبا اين و

وری پايدار وجود برای ايجاد يک رشد بهرهات اطالعات و ارتباط جديد هایدرباره ظرفیت فناوری

ات ( حتی اگر فناوری اطالع۶5-۶6: ۶۳۳7ت. بنا به نظر الن باليندر و ريچارد کواندت )سداشته ا

بايد توجه داشت که مدت داشته باشد، بلندرا در  ۶تولید وری کل عواملتوان افزايش نرخ رشد بهره

ممکن است "ها مدت مقیاس زمانی مبهمی است. در عوض، به نظر آنبلند ،در مباحث اقتصاد کالن

 بین که ما به يک دوره گذار طوالنی محکوم باشیم که در آن ماهیت مشکالت تغییر کرده اما از

 "روند.نمی

نرخ رشد تولید ناخالص  بازگشت نیز و ۶۳۳7از سال  اياالت متحدهکار در نیرویوری بهرهسريع رشد 

کاهش نسبی  طی سال های نزديک، ساعت به دو درصد در سال-به ازای هر نفر حقیقیملی 

آن اجماع  ،آکادمیکدر میان اقتصاددانان البته است. داشته  همراهرا به  ترديدهايی از اين دست

زده بود و نبايد شتاب ها. به عقیده آنبدل به نگرشی نامطمئن شده که نیازمند صبر است، خوشبینانه

داليل به جستجوی  ،موقتی يا ادواری باشند ،تالش کرد تا در مواردی که ممکن است تغییرات

را  ۶۳76ی اقتصاد از میانه دهه وراند روند نزول رشد بهرهتغییراتی که هنوز نتوانسته نبود؛ ساختاری

توسط ابراموويتز و  اياالت متحده که توسطوری انداز بلندمدت عملکرد بهرهمعکوس کنند. چشم

وری کل عوامل )تعديل خالص از نرخ رشد بهره سنجشيک دهنده  نشان، ( ارائه شده۶۳۳۳ديويد )

ساالنه  ۶۳۱۱تا  ۶6۳6ت که از سال کار و سرمايه( اسهای نیروینهادهشده براساس تغییر کیفی در 
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 6.66به  ۶۳6۳تا  ۶۳۱۱ در بازهمیانگین نرخ رشد ساالنه اما درصد حفظ شده است.  ۶.6 در سطح

، بسیار ۶۳۱۱تا  ۶۳6۳های سال در بازه درصد ۶.65 ه که در مقايسه با رقمدرصد تنزل کرد

وحی تا سطرا  تولید وری کل عواملنرخ رشد بهره و هچشمگیر بود ، بسیار. اين نزولهشداردهنده است

 ماواسط قرن نوزدهاياالت متحده را همتراز با عملکرد اقتصاد ، های آمارییکه بازساز تنزل داده

 (.۶۳7۹،۶۳۳۳دهند)ابراموويتز و ديويد نشان می

و تشديد  هادامه يافت ۶۳۳6تا اواخر دهه  ۶۳۱۱های پس از تر اينکه شتاب منفی سالکنندهنگران

 کارنیرویکمیته آمار ارائه شده توسط های ناخالص واقعی و ستانده هادادههای . ارزيابیه استشد

را  وریسازد تا مسیر افزايش بهره( ما را قادر می۶۳۳6، ششم می USDL 98-187)اطالعیه خبری

دنبال کنیم. ارقام مربوط به بخش خصوصی  ۶۳۳6دهه  پايانی هایدر اقتصاد آمريکا تا سال

ارزش جاری  6دهند زيرا تعديلتری از تغییرات اخیر ارائه میمعموال تصوير دقیق 1یرکشاورزیغ

های قیمتی زيراجزاء صورت گرفته که قیمت کاالها و خدمات زيرمجموعه ستانده با استفاده از شاخص

جر ده منستان ای اززنجیرههای کنند. اين سنجهگذاری میرا مطابق با ترکیب متغیر کل مجددا وزن

 وریرشد بهرهنرخ شوند که دو نکته قابل توجه را درباره نزول وری میبه برآوردهايی از رشد بهره

 کنند.نمايان می

شوک نفتی و  پشت سر گذاشتنبا ، ۶۳۳6و اوايل دهه  ۶۳66نکته اول اين است که در اواخر دهه 

روند  در پايینوری نرخ رشد بهره ات، انحراف۶۳66و رکود اوايل دهه  ۶۳76اختالالت تورمی دهه 

چشمگیرتر شد. رشد  ۶۳76تا  ۶۳56های پس از جنگ جهانی دوم در سال "دوران طاليی"رشد 

 کمترکه نیم درصد  هدرصد بود 6.6۹تنها  ۶۳۳۱تا  ۶۳66های کار طی سالنیروی وری ساالنه بهره

ه بود ۶۳76تا  ۶۳56های ن سالدرصد کمتر از میانگی 6.65و  ۶۳66تا  ۶۳76های از میانگین سال

است؛ برآورد کمیته آمار  کل عوامل تولید وریرشد بهره افت نرخ اندازه. نکته دوم در ارتباط با است
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درصد  6.۶۶به ساالنه  ۶۳۳۱تا  ۶۳66های برای سالتولید وری کل عوامل کار از رشد بهرهنیروی 

 ۶۳66تا  ۶۳76های به رشد سال درصدی نسبت 6.66دهنده يک کاهش که نشان هکاهش يافت

شرفت تر از پیوری کل عوامل به سطحی تقريبا دو درصد پائینبهره به معنای آن است کهو اين  است

 .ه استدوران طاليی پس از جنگ جهانی دوم رسید

 وریرشد آهسته بهره ونرخ باالی نوآوری  میان د که همزمانینموعنوان  دپس از ذکر موارد باال باي

 ست.نی اياالت متحدهای غیرعادی در تاريخ رشد اقتصادی سابقه و پديدهامری بیتولید وامل کل ع

، به حساب افزايش ۶666تا  ۶6۹6وری نیروی کار در بازه ای از رشد بهرهدر حقیقت، بخش عمده

 نسبت سرمايه به نیروی کار گذاشته شده و همین موضوع سبب شده تا میزان پسماند باقیمانده و در

وری کل عوامل تولید )براساس استانداردهای پس از جنگ جهانی دوم و حتی نتیجه نرخ رشد بهره

کال شتغییرات فناوری مانند اَ  ،مدر قرن نوزدهاستانداردهای اوايل قرن بیستم(، کامال ناچیز باشد. 

ه شکلی به و تباالی تولید داش مقیاسهای ثابت هنگفت و که هزينهمولد  و تجهیزات هاجديد نیروگاه

در اين . ندشد موجبرا در پی داشتند، ، نرخ بااليی از انباشت سرمايه را  ۶ملموس تعمیق سرمايه

د و يابکاهش  سرمايه افزايش يافت بدون اينکه نرخ بازده واقعی 6به ستانده سرمايه شرايط، نسبت

های ديگر )کنار گذاشتن به جای نهاده فیزيکیخدمات قابل تکثیر سرمايه  فزاينده یجايگزين

ها و قاطرها( باعث افزايش ستانده نیروی اسب همچنینها و مزارع و فروشگاه های کارگران درمهارت

 ساعت شد.-ازای هر نفربه

سابقه و یتوان بسختی می تر تاريخی بنگريم، تحوالت اخیر را بهبنابراين اگر از يک ديدگاه طوالنی

 آالت اداریماشینای و توان ادعا کرد که مشارکت رشد سرمايه رايانهت. میمتناقض دانس

پايانی قرن بیستم موضوع جديد ربع ( در رشد اقتصادی 3های اداری، محاسبه و حسابداری)دستگاه

تازگی در موجودی سرمايه  به جديد،گروه  هرچند که بايد اذعان داشت اينآوری نیست، يا تعجب

                                                                                                                                 

۶ capital-deepening 

6 Capital-output ratio 

۹ Office, computing, and accounting machinery (OCAM) 
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 رفع برای کاری( راه۶۳۳7صاد اهمیت زيادی يافته است. در واقع، دانیل سیچل )قابل تکثیر اقت

ه ناخالص منتسب ب عايدیوری همسو با اين نظر اخیر ارائه کرده است. او اعتقاد دارد که تناقض بهره

ند دهافزاری تنها بخش کوچکی از تولید ناخالص ملی را تشکیل میافزاری و سختهای نرمموجودی

 ای سهم زيادی در نرخ رشدهای واقعی رايانهتوان توقع داشت که رشد سريع دارايیکه نمیی به شکل

فت و شگنزول  تواندتولید ناخالص ملی داشته باشند. اما اين نظر هر چقدر هم که معتبر باشد، نمی

 .توضیح دهد راتولید وری کل عوامل نرخ رشد بهرهمرموز 

و همزمانی تولید وری کل عوامل واکنش اقتصاددانان به موضوعات مرتبط با نزول غیرعادی بهره

ر دتوان را میبخش فناوری اطالعات و ارتباطات در آمريکا  در گذاریبا موج سرمايه برانگیز آنسوال

 : کردسه قالب توضیحی زير بیان 

 ملکرد واقعی اقتصاد است.از ع مناسبهای آماری ناحاصل سنجش ،ورینزول بهره -

افزارهای اطالعاتی در باال بردن تجهیزات و نرمو  هاگذاری در رايانهدرباره ظرفیت سرمايه -

درباره  باالتا حدی ناشی از هیجان  ،اين موضوع .وری اغراق زيادی صورت گرفته استبهره

 ها بوده است.اریگذاين سرمايه مخارجفناوری و بخشی ناشی از اغراق درباره میزان نسبی 

با  دنبوده است اما خوشبینی ناشی از آن باي یگزاف مطلبوری بهره روینويد تاثیر عمیق  -

 آن چنین اقتصادی که در-يک نظام فنی به پذيرفتن اين موضوع تعديل شود که گذار

ا تر از چیزی است که در ابتدتر و طوالنیشود امری دشوارتر، پرهزينهظرفیتی بتواند محقق 

 شد. تصور می

سازد  که اين فرضیات را حال پرسش اين است که آيا آنچه در دهه گذشته آموختیم ما را قادر می

بهتر درک کنیم. با توجه را وری آينده اقتصاد ديجیتال ها بر بهرهتاثیر آن ،ارزيابی کرده و در نتیجه

وری پافشاری کرده و در نتیجه يک از تناقض بهره "۶انتقال رژيم"بر تفسیر  ۶۳6۳اينکه از سال به

بتدا اين ام، بايد از امحتاط درباره تاثیر بالقوه انقالب رايانه بر اقتصاد اتخاذ کردهو موضع خوشبینانه 

                                                                                                                                 

۶ regime transition 
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نکه به تغییر اين موضع ترغیب شوم نیازمند دلیل و مدرک هستم. آمطلب را روشن کنم که برای 

هور ديجیتال بر مبنای اين ايده استوار است که ما در مدهای اقتصاد در حال ظارويکرد من به فهم پی

افتصادی متکی بر -مدت گذار به يک نظام جديد فنیبلندمیانه يک فرآيند پیچیده، احتمالی و 

های فناوری و انتشار پیچیدگی شاملاطالعات قرار داريم و با بررسی رويدادهای مشابه تاريخی که 

 ت سودمندی درباره اين فرآيند نايل شد.توان به شناخمی ،هستندديگر  عمومی

 مهپايانی قرن نوزد ربعاز دينام الکتريکی در  گسترده اقتصادی گیریرهبهبا درست همانطور که 

ها ژگیبسیاری از وينیز بايد رسد که فرآيند کنونی را به پايان رساند، به نظر می "عصر موتور بخار"

. فورديسم 6ای ايجاد نمايدتغییرات گسترده در آنهايا  هگذاشتکنار را  "۶فورديسم"نظام  یو الزامات فن

ود به شکل کامل خ ،همزمان با مراحل نهايی انقالب الکتريسیته در صنعتو قرن بیستم  از ابتدای

يافته نظام فوردی بود که زيربنای شکوفايی و رشد سريع دوران پس از جنگ رسید. اين شکل تکامل

که جايی)بلکه در اروپای غربی و ژاپن  ،نه تنها در آمريکااين موضوع  -دداجهانی دوم را تشکیل می

و همچنین  ۶۳۹6و  ۶۳66های های سیاسی و اقتصادی دههواسطه نابسامانیتوسعه کامل آن به

 .( نیز صادق استجنگ جهانی دوم  به تاخیر افتاده بود

ها نکه ماهیت انقالبی آ کندمی را طلبتغییراتی اساسی ، اقتصادی-کردن يک نظام فنی جايگزين

وقوع  واسطه سرعتشود نه بهکنند آشکار میيی که ايجاد میهایعمق نوآور واسطه وسعت و به

آمیز يک گسترش موفقیت است که وسعت و عمق تغییرات بوجود آمدههمین خاطر . دقیقا بههاآن

وسیع از عوامل محسوس و  اینظوره نیازمند توسعه و هماهنگی مجموعهمفناوری جديد همه

شکال جديد برای نیروی کار، اَ های تولیدی جديد، مهارت هاینامحسوس است: تجهیزات و واحد

جديد، عادات ذهنی و  رگوالتوریهای های قانونی، چارچوبسازمانی جديد، اشکال جديد از دارايی

 جديد.        ایسلیقهالگوهای 

                                                                                                                                 

۶ Fordism 

ای هبار توسط هنری فورد بنا نهاده شد که انقالبی گسترده در روشخط تولید کاالها و تولید در مقیاس انبوه، نخستین  6

 تولیدی بود. مترجم
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انجامد. عالوه بر اين، هیچ تضمینی وجود ندارد که ها بطول میدهه، معموال جاافتادن اين تغییرات

 ،وری مثبتتاثیرات بهره ايجاد ها بر عملکرد اقتصاد کالن تاثیری مثبت باشد.تاثیر اصلی آن

شده نیست و همواره اين احتمال وجود دارد که نتايج مخرب حاصل از اختصاص منابع به تضمین

ط سیر فناوری و سازمانی که از لحاظ اقتصادی رشدی کند دارند و خطو )يعنینتیجه های بیبررسی

-الشعاع خود قرار دهند. ضمنا، رشد يک الگوی فنیاين تاثیرات را تحت (شونددر نتیجه رها می

گرد و نامطلوبی بر اجزاء باقیمانده از نظم اقتصادی اقتصادی جديد ممکن است تاثیرات موقت، عقب

 پیشین داشته باشد.

 با نظامی که بر پايه پردازش اطالعات مراين جای تعجب نیست که جايگزين کردن نظام فورديسبناب

ع اين موضو. ده استش تولیدیپیشرفت در اثربخشی  هماختالل و  ايجادباعث هم  ،ديجیتال است

 و همراه داشتههای قديمی را بهوری دارايیکاهش بهره ،شد که اين گذاربینی میاز ابتدا پیشبايد 

هايی که ماهیت انطباقی داشته و بیشتر همسو های جديد فراوان به فعالیتگذاریاختصاص سرمايه

هايی واقعی وری ممکن است انعکاس پديدهطور خالصه، تناقض بهرهطلبد. بهبا آموزش هستند را می

یوسته پ تنها برای کسانی متناقض است که معتقدند پیشرفت فناوری مستقل و باشد که ماهیت آن

 کند.تولید می را سريعاصرفه  بوده و منافع رفاهی اقتصادی قابل سنجش و مقرون به

هستند  اين ديدگاه مشترک را دارند که ادامه روند کند رشد  "خوشبین محتاط"آنانی که مانند من 

، عوضنامحمتل است. در ه است،که در دو دهه گذشته در آمريکا تجربه شدتولید وری کل عوامل بهره

ما معتقديم که اگر به مشکالت هماهنگ کردن تغییرات فناوری و سازمانی با آموزش نیروی کار 

که حاصل  تولید، وری کل عواملبهره پسماندتواند صعود قدرتمند توجه کافی شود، آينده می

 ودوجبه  معتقدرا به همراه داشته باشد. اگر چه  ،ديجیتال است یهای اطالعاتبکارگیری فناوری

 پذيريم که چنین باززايشی حاصل يکوری هستیم اما میرشد بهرهتر گسترده بهبود اولیه هاینشانه

مکانیسم بازاری خودکار نبوده و معتقديم که عاقالنه نیست يک سیاست منفعل عمومی را برگزيده و 

 اين باززايش بنشینیم. گسترشبه انتظار 
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عه ند، توساهمنظوره بودهمه پیشران مبنای موتورهای همانند تحوالت اساسی تاريخی گذشته که بر

 به ،همراه دارد که موفقیت آن يک نظام گذار پیچیده را بهنیز و بکارگیری اطالعات ديجیتال 

کارها و وهای تولید، سبک کار، سازمان کسبهماهنگی و اتمام تغییرات تکمیلی فراوان در روش

ها، شدن مهارتتحوالتی از اين دست تنها منجر به کهنههای نهادی وابسته است. اما زيرساخت

د؛ آنها همچنین رشد سريع ظهور کاالها و محصوالت نشوهای تجاری نمیهای ثابت و مدلسرمايه

 هایای هستند که توانايی شاخصبه گونه برای مدتی، تحوالتاين جديد را با خود به همراه دارند. 

رود می کشند. بنابراين، انتظاربه چالش می ،گیری عملکرد اقتصاددازهبرای پیگیری و ان قبلی راآماری 

بیافزايند که، حداقل در دوران گذار، تمايل  واقعیبه رشدهای  يی رازاگیری درونهای اندازهکه اريب

وری دارند. ضمنا، قابل درک است ناظرانی که در مرحله ابتدايی چنین به پائین آوردن نرخ رشد بهره

توانند دريابند که محقق شدن نمی ،کنندهای پويای آن تمرکز میای روی ويژگید گستردهفراين

های فناوری جديد روندی آهسته است. پس از آنکه توقعات بیش از حد خوشبینانه برآورده ظرفیت

درباره مسیر و سرعت نوآوری در تولید محصوالت  وکارکسبهای نادرست اولیه مشتاقان نشده و ايده

آشکار شدند، واکنش محتمل اين است که فناوری جديد تنها يک دام و توهم تلقی شده  و فرآيندها

عبارت ديگر، تمايل به اتخاذ يک موضع بدبینانه درباره تاثیر بلندمدت فناوری  شود. به کنار گذاشتهو 

دانست که در آن وضعیت آينده جهان کامال  "۶فناوری دوربینی"ه تمايل ب سکه توان روی ديگررا می

ها و بست شود، در حالیکه شور و اشتیاق، مشاهده موانع احتمالی برسرراه، بنروشن تصور می

 کند.  مشکالتی که در پیش است را دشوار می

ديگر اسازگار با يکگمراه شده و سه چارچوب توضیحی فوق را مستقل، ن ددر نتیجه، اقتصاددانان نباي

نکه هر يک از اين آو در نتیجه در رقابت با يکديگر فرض کنند. اعتقاد بر اين است که به جای 

ها را برتر از ديگری بدانیم، نزديک شدن به واقعیت در گرو درک اين موضوع است که داليل چارچوب

                                                                                                                                 
اين اصطالح برای نخستین بار توسط پل ديويد و براساس بیماری دوربینی چشم مطرح شده است که در آن فرد مبتال، تنها  ۶

 مترجمکند. قادر به ديدن اشیا دورتر بوده و اشیا نزديک را به خوب مشاهده نمی
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عنوان بخش چارچوب را بههر يک از اين سه  دتاريخی و معاصری وجود دارند که براساس آنها باي

 حساب آوريم. مهمی از رويداد بزرگتری که با آن سروکار داريم به

گیری مستقیم برخی از شواهد مربوط به مشکالت موجود در اندازهدوم،  در ادامه اين فصل و در بخش

 رفت ومورد بررسی قرار خواهد گ ،انددخیل دانسته شده تولید وری کل عواملکه در نزول رشد بهره

مستقل و تصادفی نبوده و در  هادر آن هايی اشاره خواهد شد که بعضی از اين مشکالتبه جنبه

حقیقت نتیجه خود انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات هستند. در بخش سوم، به اين موضوع در 

ی درآمد دارتری پرداخته خواهد شد و تبعات ناشی از محدوديت سیستم حسابسطح نظری عمیق

در مواجهه با تلفیق اين کاالها  ،که برای رسیدگی به کاالها و خدمات معمول طراحی شده است ،لیم

دهند که در دو دهه ها نشان میبا خدمات اطالعاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتايج اين بررسی

ته یت انگاشاهموری کمداشته که رشد ستانده واقعی کل و در نتیجه بهره اين تمايل وجود ،گذشته

 شود.

های فناوری که موجبات ناامیدی از تاثیر رايانه بر اشکال قابل به برخی از واقعیت چهارمدر بخش 

شود. در اين بخش، اشاره خواهد شد که دوران پرداخته می ،کنندوری را فراهم میگیری بهرهاندازه

وری که در افزايش آن نوع بهره ،منظورههايی همهعنوان دستگاهبه ،های شخصیگسترش رايانه

ه فرضیه بپنجم  سودمند نبوده است. بخش ،گیری شودتواند با استفاده از رويکردهای سنتی اندازهمی

های تاريخی، توان از تجربهها میوسیله آندهد که بههايی را نشان میگردد و راهگذار نظام بازمی

ی اقتصاد ورابعی ارزشمند برای شناخت پويايی و بهرهالکتريکی، به عنوان من موتورويژه گسترش به

دست گذشته به شناختبراساس ديدگاهی که از  ،با نگاه به آينده ششم ديجیتال سود برد.  بخش

 کند.بندی نهايی را ارائه میجمع ،آمده

 گیری مشکالتاندازه 

رح ش دگیری هستند بايهوری حاصل خطای اندازکه اعتقاد دارند معمای نزول و تناقض بهره کسانی

وری گیری ارائه کنند. برآورد رشد بهرهبندی و بزرگی خطاهای احتمالی در اندازهمنسجمی از زمان

استثنای چند مورد ه ها است. بها و ستاندههای رشد دادهنیازمند روشی منسجم برای برآورد نرخ
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ته و گیری مستقیم ستانده را دشوار ساخدر ستانده صنعت، اندازهناهمگنی )مانند تولید الکتريسیته( 

ری گیسازد. البته در اندازهکننده قیمت برای برآورد ستانده را ضروری میاستفاده از يک تعديل

 ،آيد اما در اينجا موضوع بحثهای مشابهی پديد میدشواری همگنکار و سرمايه نانیرویخدمات 

 ست. گیری رشد واقعی محصوالت اعمدتا مشکالت اندازه

شده ستانده و در در رشد برآورد باعث ايجاد يک روند نزولی پیوسته های قیمتاغراق در افزايش

تواند شود. چنین اغراقی میمی تولید وری کل و جزئی عواملهای بهرهنتیجه ناچیز شمردن پیشرفت

دمات، که در آنها خدر بخش ويژه صنايعی وجود دارند، بهبه عنوان نمونه، در اشکال مختلفی باشد. 

های ها شاخصتوان برای آنمفهوم يک واحد ستانده به خوبی تعريف نشده و در نتیجه به دشواری می

ه ه باست ک همگنقیمتی معنادار ايجاد کرد. در موارد ديگر، مثل صنايع ساختمانی، ستانده آنچنان نا

تالش زيادی را ( بازه زمانیدر يک زمان و در يک )دست آوردن مظنه قیمت برای محصوالت مشابه 

عی های قیمتی را برای صنايگرايجاد تعديل درپذيری کاالهای جديد نیز مشکل مقايسه ورودطلبد. می

سسات هايی که موآورد که ترکیب ستانده آنها به شکلی اساسی در حال تغییر است و شیوهبوجود می

دگان کننم جديدی که در سبد خريد مصرفآمارگیری برای مواجهه با جايگزينی اقالم قديمی با اقال

. اينها تنها اندشدههای سیستماتیک اريبموجب پديد آمدن  نیزاند شوند اتخاذ کردهيافت می

گیری هستند، اما پیش از آنکه به مسائل مفهومی های ساده تر و واضح تر درباره خطای اندازهنگرانی

مرور  طور خالصهای را بهوری رايانهمای نزول و تناقض بهرهها بر معتاثیر آن دتر بپردازيم بايپیچیده

 کنیم.

 دهد؟وری را توضیح میآیا تعدیل بیش از حد ستانده نزول بهره

رسمی در بیان نرخ واقعی  های قیمتدر بین اقتصاددانان يک توافق نظر کلی وجود دارد که شاخص

ه ديگری است. المس ،ند. اما بزرگی اين اريبدهنشان می ترها را کمتورم اغراق کرده و کاهش قیمت

های که روش هبه اين نتیجه رسید 1کنندهبرای مطالعه شاخص قیمت مصرف کمیسیون مشورتی
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 ۶.۶ بیش برآوردیباعث  کنندهشاخص قیمت مصرفبرای تهیه  BLSآماری مورد استفاده توسط 

)گزارش کمیسیون  باسکین،  ه استشد "واقعی زندگی هزينه"درصدی در نرخ ساالنه افزايش 

 قیمتی است گرهایگیری نادرست تعديلدو برابر بزرگی خطای ناشی از اندازهمیزان،  (. اين۶۳۳7

مورد استفاده  ۶۳6۳تا  ۶۳۱۱های در سال ۶که در برآورد ستانده ناخالص داخلی اقتصاد خصوصی

 در درصد ۶.۶درصد تا  6.۱ معادل باالروبه. اگر اين موضوع را با انجام يک اصالح ه استقرار گرفت

 رشد نرخ برای( ۶۳۳۳) ديويد و ابرامويتز برآوردهای سطح آنگاه بپذيريم، ستانده واقعی رشد نرخ

 سال( در درصد 6.۱6-۶.۶6) محدوده تا ۶۳6۳ تا ۶۳۱۱ هایسال طول تولید در عوامل کل وریبهره

 برانگیز را در خودکه اين فرض کامال بحث)صورت، اين اصالح  حتی در اين گشت. بازخواهد باال به

وجود  ۶۳۱۱قیمتی ستانده تنها بعد از  گرهایگیری برآوردشده در تعديلهای اندازهدارد که اريب

های و بین سال ۶۳۱۱و  ۶۳6۳های خواهد که بپذيريم بین سالاز ما می (داشتند و نه قبل از آن

وری چندعاملی وجود داشته است. عالوه بر اين، بهره گیری در رشدنزولی قابل اندازه ۶۳6۳و  ۶۳۱۱

 رو به باالیعلل اريب  ( چیزی وجود ندارد که نشان دهد۶۳۳7های کمیسیون باسکین )در يافته

دهه  اند تنها پس از پايانثبت شده کنندهشاخص قیمت مصرفکنونی در تغییرات قیمت که توسط 

  اند.موثر بودهوجود داشته و  ۶۳۱6

نادرست  ،وریعنوان علت نزول بهرهبه 2گیریدر معرفی خطای اندازه استداللترين اين، سادهبنابر

ل وری ککار يا بهرهنیروی وری های رشد بهرهن معنا نیست که در حال حاضر نرخااين بد البته است.

وری با هرهشوند. شايد بتوان تناقض همزمانی رشد بسیار کند بکمتر از حد برآورد نمیتولید عوامل 

، رفع کرد. واضح (اما بدون توضیح خود نزول)وب چسرعت باالی نوآوری در فناوری را در اين چار

وری داشته و در تری در معمای نزول بهرهگیری برای اينکه تاثیر مهماست که نظريه خطای اندازه

که  ی ارائه کندم  ک ینیازمند اين است که شواهد ،نتیجه به رفع تناقض فناوری اطالعات کمک کند
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ستانده کل در طول زمان با نسبت معین افزايش يافته است. بیلی و  گرهایدر تعديل باالروبهاريب 

؛ سپس گوردون ه استبه نتیجه ای نرسیدمطالعه ند اما اه( اين موضوع را دنبال کرد۶۳66گوردون )

(۶۳۳۱ ،a1998 اين نظريه )توان به بدتر شدن اشتباهات می وری راکه نزول بهرهپذيرد را بیشتر می

 گیری شاخص قیمت نسبت داد.خطای اندازه

ش داده را افزایبرآورد اریب  ،شان سخت استگیریهایی که اندازهآیا رشد نسبی فعالیت

 است؟

اين سوال است که آيا تغییرات ساختاری در اقتصاد مطرح کردن  برای بحث، يک نقطه شروع مناسب

ه وری سهیم بودستانده را تشديد کرده و در پديد آمدن نزول بهره کمتر از حدبرآورد آمريکا مشکل 

هايی که که در بخش قابل قبول است (۶۳۳6. در اين ارتباط، نظر گريلیچیز )خیراند يا 

شان سخت است رشد نسبی در ستانده و اشتغال وجود داشته است. در حقیقت، اهمیت گیریاندازه

 و ومستغالتصی آمريکا شامل ساختمان، بازرگانی، مالی، بیمه و امالکبلوک اقتصاد داخلی خصو

ت. اس های اخیر چشمگیر بودهويژه در دههافزايش نسبی داشته و اين روند به ،خدمات متفرقه ديگر

 ری باالتر(گی)با قابلیت اندازه های تولیدکنندهبخش بهوری که های رشد بهرهنرخدسته از آن در يقینا

 "ناپذيریسنجش"شکاف وجود دارد. اما تاثیر حرکت ساختاری اقتصاد به سمت يک  دارند،توجه 

را توضیح دهد. يک  ۶۳۱۳های پیش و پس از وری در دورهآنچنان بزرگ نیست که علت نزول بهره

و  ۶۳۱۳تا  ۶۳67های وری کل کار را بین سالهای رشد، نرخ رشد بهرهگذاری مجدد روند نرخوزن

درصد  ۶6کمتر از  رقم، دهد، اما اينمیتغییر درصد  6.۶۹به میزان  ۶۳۳6تا  ۶۳۱۳های سالبین 

 ه است.که گريلیچیز درصدد توضیح آن بودمیزان افتی است از 

ها اند که گويای نتايج مشابهی است. آن( محاسبه متفاوتی انجام داده۶۳۳۳ابرامويتز و ديويد )

درصدی در  ۶.۱( يک اريب صعودی ساالنه ۶گیرند: )میآمیز زير را در نظر های اغراقفرض

( اين اريب تماما 6، )ه استوجود داشت آمريکا تولید ناخالص ملی خصوصیبرای قیمت  گرهایتعديل

وری( دست آوردن تولید )و بهرهه های قیمتی است که برای بگرهای موجود در تعديلناشی از کاستی

اده قرار مورد استف هستند،گیری اندازه-تشخیص گريلیچیز سختهايی که به ناخالص واقعی در بخش
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گیری هايی که اندازه( اين شرايط از دوران ابتدايی پس از جنگ جهانی دوم در بخش۹) ،اندگرفته

ه های اقتصاد بها و رشد واقعی ستانده در ساير بخشکه قیمتآنها سخت است برقرار بوده، در حالی

ارزش تولید ناخالص اقتصاد خصوصی داخلی با در نظر  محاسبه . درده استشگیری درستی اندازه

ری گیشوند، اريب اندازهگیری میهايی که سخت اندازهبخشبرای گرفتن وزن نسبی در حال رشد 

 تا ۶۳۱۳ و ۶۳۱۳ تا ۶۳66 هایدوره در بايد—مفروض شرايط در—مورد نظر برای کل اقتصاد

درصد از  ۶6است: تنها  ناچیزی لحاظ کم   اين تحقیق نیز بهمشهودتر شده باشد. اما نتیجه  ۶۳6۳

توان از اين طريق توضیح داد. عالوه بر اين، کار را مینیروی وری نزول مشاهده شده در نرخ رشد بهره

یر حتی تاثتوان نتیجه گرفت که هستند، می کامال حدیکه فرضیات مبنای اين محاسبه  از آنجا

 برای پاسخ اصلیرسد يک برآورد کرانه باال است. به نظر می ،شدهگیری مشاهدهجزئی خطای اندازه

 جای ديگری را جستجو کنیم.  بايد

 گیری نشدهنقش کاالهای جدید در تغییر کیفی اندازه

وری و ستانده واقعی به شکلی به اين موضوع که رشد بهره يافتههای اختصاص پژوهشدر 

ود اريب که وجنشده اين مطلب ه حال توجه کافی بتا به ،شوندگیری میسیستماتیک نادرست اندازه

ز حد کمتر ابهبود کیفی ستانده کاالها و خدمات جديد باشد که  دلیلاين  ممکن است به باالروبه

برای  کنندمی قیمت را ايجاد گرهایشود که کسانی که تعديل. مشکل از آنجا آغاز میشوندبرآورد می

ن کاالهای جديد ايکه  کنندبه حدی تعلل میتولیدات جديد  های قیمتای کردن شاخصزنجیره

 شوند را بدستمحسوب میجايگزين آنها  کاالهای جديدکه قديمی توجهی از بازار کاالهای سهم قابل

هش قیمت محصوالت های مطلق و نسبی کامعموال نرخ "نفوذ در بازار"آورند. اما، در دوره اولیه 

های بعدی هستند. بنابراين، شاخص قیمت کل، نرخ حقیقی کاهش قیمت را تر از دورهجديد سريع

 دهد. کوچکتر نشان می

دلیل ورود کاالهای جديد )قبل از ناپديد شدن کاالهای مشکالتی که آمارگیران شاخص قیمت به

دو  دهند درو داليلی وجود دارد که نشان میها روبرو هستند، در صنايع فراگیر هستند قديمی( با آن

اين  تر شده است. بررسیبیشهای رسمی قیمت گرتاثیر اين مشکالت بر صحت تعديل ،دهه گذشته
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وری زيرا مکانیسمی که در آن برای توضیح اينکه چرا نرخ رشد بهره باشدسودمند  تواندديدگاه، می

های در دسترس کاال سبد در جديد هایکاال بیشتر حضور يعنی—شودکمتر از حد عنوان می

، شکل ارتباط داد. بدينر در حال ظهو اطالعاتی انقالب تاثیرات به توانمی را—کنندگانمصرف

 ریوبهرهوری و در نتیجه در ايجاد تناقض فناوری در پديد آمدن نزول بهره نظامممکن است تغییر 

 سهیم شناخته شود.

شوند که نوآوری در های بازاريابی باعث میرسی بیشتر به دادههای جديد اطالعاتی و دستفناوری

هزينه کمتری داشته و طول عمر کاالها بیشتر شود. اين  ،محصول و طراحی دوباره فرآيند تولید

تولید "های اقتصادی و تجاری درباره ، موضوعی مهم برای پژوهش۶۳66تحول، حداقل از دهه 

های های الکترونیک و فناوریها، شبکهيد و ارتباط آن با رايانهکاالهای جد گسترشبوده است.  "مدرن

ديگر باعث ايجاد يک الگوی کامال جديد شده که تحويل محصوالت سفارشی به مشتريان را با 

نامیده شده است. اگر انواع  1انبوه سازیای که سفارشیتر ممکن ساخته است؛ پديدههای پايینقیمت

مدل  666های شخصی که در حال حاضر بیشتر از های مختلف رايانهکامال جديد کاالها )مانند مدل

ای که حدود يک میلیون هستند( را کنار بگذاريم، فراوانی افزارهای رايانهها وجود دارد، يا نرماز آن

کنندگان قرار دارند مظهر اين پديده رس مصرفدر دستکه های پیشین بندیدسته از جديد هایمدل

از و های خودر، شمار مدل۶۳۳6و اواخر دهه  ۶۳76های ابتدايی دهه است. در بازار آمريکا در سال

های ورزشی و تنوع کفش هافزايش يافت ۹6به  6های شاسی بلند از های ماشینو مدل 6۱6به  ۶66

 و( ۹66به  ۶۱6ای برای صبحانه )از وع محصوالت غله، رقمی که بیشتر از تنهرسید 665به  5از 

 (.۹۱به  ۶)از است هکمتر از رشد در شمار انواع لنزهای چشمی بود

ها قابل توجه است، اما به موضوع مورد بحث ارتباط زيادی ندارد. میزان عوائد اگرچه افزايش تنوع کاال

توان فهمید و بسیار به دشواری می رفاهی حاصل از موجود بودن هر يک از اين کاالهای جديد را

های جديد، میانگین ارزش های تجاری و سبکتوان حدس زد که با افزايش نشانمتغیر است اما می
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عايدی کیفیت کاهش يافته است. ورای اين مالحظات، چیزی که اهمیت دارد اين است که آيا سهم 

اش های تاريخیفراتر از سطح شودمی ستانده کل )مصرف( که با توجه به ورود کاالهای جديد بیان

 عبارت ديگر، آيا نرخ گردش موجودی ترکیب ستانده اقتصاد افزايش يافته است يا خیر.رفته است؛ به

دهند مبنی بر اينکه نرخ ورود ( ارائه می۶۳۳7( شواهدی را از ناکامورا )۶۳۳7ديورت و فاکس )

 ۶۳75تا  ۶۳۱6در مقايسه با دوره  ۶۳۳6تا  ۶۳75 های آمريکا در دورهکاالهای جديد به سوپرمارکت

( درباره شمار محصوالتی ۶۳66های بیلی و گوردون )ها با دادهچهار برابر شده است. با ترکیب اين داده

ار و موجودی انب کاال اين گردش میانتوان به نسبت می ،کنندهای آمريکا انبار میکه سوپرمارکت

بزرگی تغییرات در اهمیت نسبی محصوالت جديد )و نرخ میانگین پی برده و در نتیجه، جهت و 

کند که سهم کاالهای جديد از اين نکته را آشکار می ،گردش موجودی( را درک کرد. اين موضوع

در قیاس با ثبات نسبت مشاهده شده از اواسط دهه  ۶۳۳6تا  ۶۳75های موجودی انبار بین سال

ها تنها نیمی از کاالهای مگیری داشته است. اگر سوپرمارکتافزايش چش ،۶۳76تا اواسط دهه  ۶۳۱6

افزايش درصد  6.6۱به درصد  6.6۳ها از موجودی کل انبار از کردند، سهم کلی آنجديد را انبار می

يافت. اين افزايش پنج برابری در شمار کاالهای جديد به نسبت کل کاالها آنقدر بزرگ هست که می

که از وقفه استاندارد در )نرخ رشد ستانده واقعی  پايینروبهدر آن اريب ظرفیتی را ايجاد کند که 

 افزايش چشمگیری يابد. (شودهای کاالهای جديد به کاالهای قديمی ايجاد میپیوند دادن قیمت

ل توان به معضتولید توسط رقبا را می وطدارد. توسعه خط ددر همین زمینه موضوع ديگری نیز وجو

تشبیه کرد که ازدحام در فضای محصول را در پی  (ستفاده بیش از حد منابعا)و  1مخزن مشترک

و توسعه محصول به واحدهای فروش  تحقیقيافته های کاهششود که حتی هزينهداشته و باعث می

که ازدحام در فضای محصول، نرخ معرفی محصوالت جديد را  عالوه، از آنجاکمتری اختصاص يابد. به

اشیه حشوند احتماال وان پذيرفت که وقتی اين کاالها برای اولین بار معرفی میتکند، میکند می

یه حاششوند اين اولیه باالست، اما در مورد آن تعداد محدودی که تبديل به اقالم استاندارد میسود 
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ر از سازتای کاالهای جديد را مشکلزنجیرهساخت شاخص يابد. اين تغییر، به سرعت کاهش می سود

 به روشی که کامال وریکند و در نتیجه به افزايش اريب ناچیز شمردن رشد ستانده و بهرهمیقبل 

 کند. مستقل از نرخ باالرونده گردش موجودی محصول است کمک می

يع های توزگیری از شبکهمحصول، هم نیازمند نوآوری در بازاريابی و هم در بهره گسترشمکانیسم 

گیری اما بهره هدر همان اوايل قرن بیستم ايجاد شد ،تم توزيع انبوه بازاراست. اگر چه در آمريکا سیس

دلیل هزينه باالی پیگیری و توزيع مناسب )و توزيع محصول و نشان تجاری به گسترشاز آن برای 

خاطر . در گذشته، معرفی محصوالت جديد بهه استمجدد( موجودی انبار با چالش مواجه بود

و در نتیجه نیازمند واحدهای فروش زيادی  ه، هزينه ثابت بااليی به همراه داشتهای بازاريابیفعالیت

يابی های بازارهای اطالعات و ارتباطات و همچنین با اتخاذ شیوه. اکنون، با استفاده از فناوریه استبود

برای  گبزر "های تجارینشان"ها با انجام تغییراتی در سیستم بازاريابی انبوه کنونی، از که در آن

و محصوالت سینمايی و فرهنگی(،  اجناس دارای برندای خاص از محصوالت )مانند شناسايی دسته

های های تجاری  فروشگاهفروشان و خدمات دهندگان پرآوازه )مانند نشانيا برای شناسايی خرده

اند. يافتهها کاهش شود، اين هزينههای خرد( استفاده میمعروف يا خدمات ارائه شده توسط بانک

 رشد مشخصه و ويژگیاند که های تجاری بودهتنوع نشان گسترشبخشی از  ،اين تحوالت اخیر

سازی انبوه بوده است. به چالش کشیده شدن صحت سیستم آماری طراحی شده برای ثبت سفارشی

ای هز فناوریدلیل نوآوری در بازاريابی و استفاده ا ای که بهوری تولید و توزيع انبوه در دورهبهره

 آور نیست.تعجب ،در سیستم در حال تغییر هستند "های تجاریمدل"اطالعات و ارتباطات 

 1 هدانیک های قیمتوری رايانه، با معرفی شاخصدر زمینه رفع تناقض بهرهشايان ذکر است که 

ن يهايی حاصل شده است. او صنايع تجهیزات تجارت الکترونیک پیشرفت برای ستانده رايانه

د. دهنشکال از سرمايه را نشان میعملکرد در اين اَ-های قیمتها، کاهش بسیار سريع نسبتشاخص

رضايت خاطر در قیمت رايانه و تجهیزات وابسته افزايش قابل  ات مربوط بهبنابراين، انجام اصالح
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طريق در باعث شده و از اين  تولیدیوری چندعاملی صنايع توجهی را در نرخ رشد ستانده و بهره

داشته است زيرا که اين شاخه از صنعت وزن زيادی در  بااليی سهم ،وری بخش تولیداحیای بهره

ت ای تعديل رضايگذاری در تجهیزات رايانههای سرمايهبه دلیل مشابه، اگر در هزينهبنا تولید دارد. 

در  نهادهعنوان ای خواهیم بود که بهای رايانهخاطر انجام شود، شاهد افزايش رشد خدمات سرمايه

 .گیرندمورد استفاده قرار میفروشی های مختلف مانند بانکداری، خدمات مالی و تجارت عمدهبخش

 مشهود، و در نتیجه در بکارگیری سرمايه رايانه رسد که رشد موردنظر در بکارگیری سرمايهبه نظر می

ها باشد. اما، جايگزينی اين ورودی درحال افزايش به کار در اين بخشنیروی وری منشا رشد بهره

در تولید  وری کل عواملهای بهرههای ديگر به خودی خود باعث افزايش رشد نرخجای ورودی

 شود.های مختلف و در کل اقتصاد نمیبخش

 گیری شوند؟   اندازه دهایی بایهای مفهومی: چه چیزچالش 

های سريع در پس مشکالت فنی موجود در روشی که حسابداران درآمد ملی برای سنجش نوآوری

. تاس تری نهفتهعمیقدهند، مسائل مفهومی در محصوالت و تغییرات کیفی مورد استفاده قرار می

رسد که ماهیت تغییرات در ساختار و به نظر می ااند اماين مشکالت همواره با ما بوده هرچند که

 باعث شده تا اين مسائل ،ويژه نقش روزافزون اطالعات در زندگی مدرنبه ،های تولیدیشیوه فعالیت

وند و گیری شاندازه دباي معیارهايی چه :دوباره بررسی شود که دکه بايمطرح شوند  به شکلیمجددا 

 ؟چگونه با اهداف مربوطه در ارتباط هستند معیارهااين 

صوالت متفاوتی که به حبکارگیری روزافزون فناوری اطالعات برای افزايش خدمات سفارشی م 

ن اساسی استفاده آمارگیرا منطقدر حال تحلیل بردن  ،شودجمعیت ناهمگونی از مشتريان تحويل می

ست.  با توجه به شرايط موجود، هايکپارچه نمودن قیمت آنهای نسبی محصوالت برای قیمت از

که  وجود دارد به عنوان نماينده "نوعی"کننده کننده را داشت که يک مصرفاين تصور گمراه دنباي

شوند و يا اينکه آن های کاال در بازار آشکار میهای قیمتآن با توجه به نسبت 1های نهايیمطلوبیت
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ت اس مواردیتنها يکی از موضوع،  های نسبی تولید همخوانی دارند. اينهای قیمت با هزينهنسبت

طراحی  مشهودگیری مرسوم که برای يک نظام تولیدکننده کاالهای های اندازهمقیاس ،که در آن

شوند. در ادامه، دو دسته ديگر از مسائل رشد اقتصاد منسوخ میرو به "وزنیبی"وسط اند تشده

 شوند که نیازمند توجه بیشتر هستند.می معرفیمفهومی 

هابرگشتی-گذاری در فناوری اطالعات: معمای مازادشواهد خرد برای بازدهی سرمایه  

امی ها هنگشود. اين نرخمربوط می "ایيانهبرگشت سرمايه را فزايندههای نرخ"اولین موضوع به ظهور 

شدند که اقتصاددانان درصدد برآمدند تا معمای سطح کالن را با تکیه بر مطالعات آماری  پديدار

مطالعاتی که بر مبنای مشاهده عملکرد  ؛درباره تاثیر فناوری اطالعات در سطح اقتصاد خرد حل کنند

ف از يک طر عملکردیوری بهره معیارهایف مفهومی بین های فردی بودند. اين پديده به شکابنگاه

اين دلیل ، به عملکردیوری های بهرهاشاره دارد. سنجه از طرف ديگروری درآمدی و سودآوری بهرهو 

یروی نهای کل خدمات ادهنهرا با استفاده از نسبت ستانده واقعی کل به  تولید وری کل عواملکه بهره

که یدر حال است. اقتصاد نزديکتر تولیدیگیری کارآيی به اندازه ،کنندکار و سرمايه محاسبه می

 های تولیدیهای سازمانی فعال در فعالیتخاطر مقايسه کردن بنگاه سنجه عملکرد سطح خرد به

کند )واحدهای وری دور شده و ابعادی را مطرح میکامال متفاوت از مفهوم فیزيکی و مهندسی بهره

ه پذير ارائها را به شکل تناسبتوان ستاندهها میواحد هزينه داده واقعی( که در آندريافتی به ازای 

 کرد.

گیری از فناوری واسطه بهره ها وجود دارد بلکه ممکن است بهاين سنجه میان نه تنها تفاوت مهمی

ات یررابطه بین اين دو سنجه  نیز در حال متحول شدن باشد. تفاوت بین تاث ،اطالعات در تجارت

ی( تر )زنجیره زمانای و تاثیرات ضعیفگذاری رايانهوری دريافتی حاصل از سرمايهقوی )مقطعی( بهره

های ناخالص تواند نشان دهد که نرخمی ،شوندگیری میاندازه عملکردیوری که بر مبنای بهره

 شدهبینیپیش باالی ای در ارتباط هستند. با توجه به نرخسرمايه مخارجبا اين  خصوصی باال، برگشت

ريبا ای )تقعملکرد تجهیزات رايانه-دلیل نرخ باالی کاهش نسبت قیمتبه ،سرمايه برای استهالک
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های خالص برگشت به منظور برابر کردن نرخ باال،های خصوصی درصد(، اين برگشتی 66ساالنه 

 های مختلف يک شرکت مورد نیاز هستند.دارايی

ياد  بری زديگر با سرمايه مشهودهای گذاریاند که سرمايهباره نشان داده های بیشتر در اينبررسی

فناوری اطالعات همبستگی دارند. شواهد اين موضوع واضح هستند و در اين موارد وجود دارند: حضور 

دهی های سازمانهای آموزشی توسط شرکت و برنامهکارگران دارای تحصیالت باال و ماهر، برنامه

ای کردن و آموزش مجدد هستند. در نظر گرفتن اين عوامل باعث ت که مرتبط با رايانهدوباره شرک

ساير  بازدهیسرمايه فناوری اطالعات در قیاس با  برایبرآورد شده  ا( باالیظاهربازدهی)حذف 

شود. همچنین شواهد غیرمستقیمی وجود دارند تا از ارتباط بین ارزش بازتولید می هاسرمايه

بر در بازار نتیجه گرفت که انتشار فناوری اطالعات میان های رايانهشرکت و ارزش بنگاه یهادارايی

شده است. البته اين  شهودهای نامگیری سطوح مهمی از دارايیهای تجاری بزرگ باعث شکلبنگاه

شوند، همچنین در طرف ستانده )در میان محصوالت درآمدزای يک شرکت( محسوب نمی موارد

 نهادهعملکرد و محاسبات رشد در طرف -در مطالعات تولید نیز شوندحاصل می هاآنه از خدماتی ک

 ترهای اطالعات در اقتصاد گستردهکه با رواج فناوری شرايطشوند. اهمیت اين گیری نمی اندازه

 شايسته توجه بیشتر است.  ،شودمی

های تولید و درآمد ظریف حسابها در تغییرات سازمانی: حوزه گذارینادیده گرفتن سرمایه

 ملی

ها و اشخاص برای يادگیری استفاده از يک فناوری جديد های انجام شده توسط سازمانگذاریسرمايه

های تولید و درآمد حسابرا چگونه بايد در محاسبه درآمد ملی در نظر گرفت؟ طرف دستمزد در 

صرف شده توسط نیروی ند برای زمان توامی مساله هايی است که اينشامل هزينه 1(NIPA) ملی

های نامحسوسی که در اين فرآيند شکل استفاده از امکانات در پی داشته باشد، اما دارايی نیز کار و

شوند. اين تعريف از حیطه  گیرند در طرف ستانده و در بین کاالها و خدمات تولید شده ظاهر نمیمی
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GNP وGDP  های غیربازاری در آموزشگذاریو سرمايه اریکه رابطه بین ستانده بازیزمانتا ،

 گونه نبوده است.ساز نیست. اما وضع اينمسئله، بیش بدون تغییر باقی بماندکما

تواند نتايجی جدای از منظوره، میهمهعمومی و يک گسست عمده فناوری، مانند ظهور يک فناوری 

های الخصوص پیدايش فناوریعلی های آموزشی در پی داشته باشد؛افزايش سطح نسبی فعالیت

اين ، های آموزشی را در پی داشتهافزاری جديد در سازمانهای نرمپردازش اطالعات که تولید دارايی

های ملی درآمد که در حساب شودهای نامحسوس ويژگی را دارد که باعث رشد نسبی در ايجاد دارايی

راحتی  به ،های آماری مرسومد که شاخصاند. لذا، اين احتمال وجود دارو محصول ثبت نشده

 توانند تصوير کالن اقتصادی ما از تولیدات و منابع مورد استفاده را تحريف کنند. می

 های بزرگای در دوران رايانهافزارهای رايانهبه شکل نرم های نامشهوددارايیله تولید غیربازاری امس

های نامحسوس در آموزش مجدد کارگران و گذاریتر بود، اما در مورد سرمايهای جدیلهامس

های فراوان برداری از ظرفیتمنظور بهرهها بهدهی مجدد تجاری که شرکتهای سازمانعملیات

های محدود سنجه دامنهشرايط متفاوت است. بنابراين،  ،ها هستندهای اطالعات نیازمند آنفناوری

شود که بتوان رشد نسبی اين شکل از تولید دارايی را تا مدتی ثبت مانع از اين می ،وم ستاندهمرس

 خواهد داشت.وری نقش کاهش نرخ رشد بهره، اين دامنه محدود در و در نتیجه نمود

 وری وظیفهمنظوره بر بهرههای همهها: تاثیر ماشینمشکل رایانه 

ننده کهای موجود قانعبا بحث درباره ناکافی بودن مفاهیم و روشتوجیه تاثیرات انقالب رايانه تنها 

بخش بزرگی از اين تاثیرات  ،گیری آماری مرسومنیست. حتی اگر با استفاده از رويکردهای اندازه

های اطالعاتی تاثیر مثبت زيادی بر است که چرا ظهور فناوریباقی ناديده گرفته شود، جای سوال 

 ،آمدندشمار نمیبه "ناپذيرسنجش"هايی از صنعت که پیش از اين شاخه وری درهای بهرهشاخص

آوری در توسعه محصوالت فناوری و توان گفت که ارتباط معمول بین نودر اينجا می ؟نگذاشته است

کنند کاهش زيادی پیدا کرده وری برای کسانی که از اين محصوالت استفاده میپیشرفت در بهره

بر اثر  "عملکردیوری بهره"های معضالتی جدی بر سر راه محقق کردن وعدهکه است؛ يعنی اين

 انقالب رايانه وجود داشته است.
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 عملکرد جزء و عملکرد کل

سرعت پیشرفت عملکرد اجزاء میکروالکترونیکی است.  ،انقالب رايانه مورد در و رايجيک موضوع مهم 

نه فقط در صنعت  ،های فنیريزیشکل دهنده انتظارات کاربران و برنامه 1پذيرش گسترده قانون مور 

العات و ارتباطات بوده است. برای طراحان طبلکه در همه صنايع فناوری ا ،هم پیوستهمدارهای به

با نرخ بااليی به رشد ادامه خواهند  ،دهد که منابع محاسباتی جديدافزار، قانون مور اين نويد را مینرم

وع نیازهای متن برای برآورده نمودنهای بیشتری که ويژگی هستندو مشوق توسعه محصوالتی داد 

ن نیست که هر کاربری ارتقای آاين به معنای البته . دارا هستند به رشد را يک جامعه کاربر رو

ناوری ف ارتقا اجزاء را تجربه خواهد کرد. همانطور که قبال ذکر شد، حتی اگر کاربرخود بر اثر عملکرد 

 های بیشتر مورد نیاز برایافزار جديد، انتخابجديد را برگزيند، مدت زمان آموزش برای تسلط بر نرم

تا ) ترافزارهای پیچیدهتر الزم برای اجرای نرمها و زمان طوالنیگیری از مجموعه بزرگی از گزينهبهره

 برند.از بین می مزايای حاصل از ارتقا عملکرد اجزاء را (طور کلیحدی و يا به

های شخصی برای ساختار اکنون اين موضوع تا حد زيادی پذيرفته شده که هزينه مالکیت رايانه

 ،دست آوردن خود رايانه باشد. بخش زيادی از اين هزينهده برابر میزان هزينه بهتا تواند ها میبنگاه

های شخصی در بسیاری از ده از رايانهارتباطی به عملکرد اجزاء ريزپردازنده ندارد و در نتیجه استفا

وری، گیری بهرهها ندارد. از نقطه نظر اندازهموارد تقريبا هیچ ارتباطی با ارتقای عملکرد ريزپردازنده

دلیل نفوذ مداوم فناوری در بهبه ازا هر واحد محصول، های شخصی مالکیت رايانه 6هزينه نسبتا ثابت

اغلب برای  ،شودای که به کارمندان داده میمنظورهمطمئنا ابزار همهاست. افزايش يافته سازمان 

هايی جديد برای انجام کارشان سودمند هستند. اما، در عین حال برای بیشتر کابران يافتن روش

ه از آورد کوجود میها مشکالت زيادی را نیز بهها واضح است که توسعه اين توانايیپیشرفته رايانه

ها اعتقاد دارند که آموختن ضروری است. بیشتر سازمان، شان برای حصول اهدافمیان برداشتن

 دتوانشود که میهای سازمانی و فردی زيادی را باعث میچگونگی حل اين مشکالت در نهايت توانايی
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رود که برای کارکنانش ، اکنون از هر سازمان مدرنی انتظار میترتیبهر  سوددهی را افزايش دهد. به

 عنوان بخشی از تجهیزات اداری فراهم آورد.اوری اطالعات پیشرفته را بهفن

ی های ارتباطی و اطالعاتگسترش فناوری، وکارهای کسبيا فعالیت فرآيند حیابداری نظراما، از نقطه

برای انجام هر اکنون بسیار پیچیده کرده است. را ، حفظ انسجام و کارآمدی درون سازمان فردی

افتد که های بسیاری وجود دارد و به ندرت اتفاق میگزينه ،نوشتن يک نامه تجاریمانند  عملی

تن . امروزه نوش، اتخاذ گرددتعريف يک شیوه کارآمد برای انجام آن کار توسط کسی که مسئول است

نگهداری از تجهیزات و رفع عیب، ساخت و استفاده از سربرگ شرکت، يک نامه تجاری دربرگیرنده 

های سرور و اقدامات استاندارد در بايگانی و پشتیبانی از مدارک الکترونیک است. از فايلپشتیبانی 

 که درطور بالقوه نويدی است برای ايجاد نظم و دقت بیشتر، در حالیهای جديد بهوجود ظرفیت

يش افزاای طور قابل مالحظهتوانند واحد هزينه اجرای عمل نوشتن نامه را بهها میواقعیت اين ظرفیت

 دهند. 

نويس نیست. دست هایهای تايپ و نامهبازگشت به دوران ماشین مطالبهبه معنای  ،اين مشاهدات

 ثبت حسابداریها عالقه و توانايی اين را ندارند که برای نکته در اينجاست که بیشتر سازمان

قدامی کنند. چنین ا ،های اطالعات و ارتباطاتفرآيندهای تجاری جديد حاصل از بکارگیری فناوری

را دنبال کنند  1ای از قانون پارکینسونشود که آنها اغلب نسخهتوجهی به اين مسائل باعث میبی

اده آم های جانبیفعالیت(؛ "کشد طول می ،به اندازه زمانی که برای آن تخصیص داده شده ،هر کار")

د. يافت را پر کننجام آن اختصاص میتواند زمانی که قبال به اای میشدن برای انجام يک کار رايانه

های منابع اطالعات و ارتباطات مطمئنا اين روند معمول نیست، اما تنها در صورت فهم کامل هزينه

 است که توجه و دقت بیشتری به مديريت اين منابع مبذول خواهد شد. 

آيا اين شرايط يک هزينه عمومی ضروری و گريزناپذير است که توسط ماهیت فناوری اطالعات  

يابد؟ برای کسانی که درصدد پاسخ به اين شود و در نتیجه با توسعه اين فناوری ادامه میتحمیل می
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یکی نهای میکروالکتروسودمند خواهد بود که مسیر توسعه و تحول و جايگزينی رايانه ،سوال هستند

را رصد کرده و آن را يک نمونه خاص و در بافت قرار گرفته از فرآيندهای تاريخی قلمداد کنند. چنین 

شود که مسیر طی شده را تنها راه موجود تلقی نکنیم بلکه آن را يک مسیر توسعه رويکردی باعث می

اقعی يابیم که مسیر ویايم. با نگاه به گذشته درمهای در دسترس برگزيدهبدانیم که از میان گزينه

ن هايی که از ايبرای افراد و گروه عملکردیوری از پیوند محصوالت فنی جديد با بهره ،سازیایرايانه

 .ه استآغاز شد ،بردندابزار متکی بر میکروالکترونیک سود می

 های شخصیهای بزرگ تا رایانه: از رایانهعمومی مسیر محاسبه

شدن ارتباط نزديکی با محبوب ،۶هاا قابلیت نصب فراوان برنامهجیتالی بهای ديرواج گسترده رايانه

ابزار "منظوره برای پردازش اطالعات و تبديل اين عنوان يک فناوری همههای شخصی بهرايانه

موجب آن چنین تحولی شکل  به فناوری غالب پردازش اطالعات دارد. روند تاريخی که به "اطالعاتی

آن،  افزاری وابسته بهافزاری و سختشخصی و صنايع نرم ای موفقیت فناوری رايانهگرفت نه تنها بر

 پیامدهای نیز گیری از آن هستندهای تجاری که در پی بهرهبلکه برای کارآمدی اقتصادی سازمان

رای رايانه، بشخصی، و پدر آن رايانه بزرگ و پسرعموی آن مینی همراه دارد. بکارگیری رايانهمهمی به

هايی کارها و اهداف ويژه نیازمند تخصصی کردن و سازگارسازی فراوانی بوده است. چنین سازگارسازی

مشکالت سازگارسازی که بر سر راه استفاده گسترده  ت.شخصی پرهزينه اس هایويژه برای رايانهبه

ناشی از انتخاب  ،اندهمنظوره( در تجارت وجود داشتهای نیمه رسانا )يک فناوری همهاز ريزپردازنده

افزاری و بودن اجزاء نرم "منظورههمه"تاريخی يک مسیر نوآوری است که تاکید آن بر ويژگی 

 . ه استافزاری فناوری اطالعات بودسخت

رای حلی فنی بوقوع پیوست؛ اختراعی که راهها بهدنبال اختراع ريزپردازنده شخصی به توسعه رايانه

تولید يک  مانند یمنظوره بود که بتواند در خدمت اهداف خاصپیوسته همههمه تولید يک مدار ب

ای تر مدارههای پايینخاطر هزينهبه ،در نهايتباشد که البته  پذيرحمل انعطافحساب قابلماشین

ها شد که ريزپردازنده مشخص، ۶۳76های دهه غیراقتصادی محسوب شد. در سال، پیوستههمه ب
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تفاده برای اسی که تقاضاهای بسیاربودند الکترونیک های سیستمی طراحمشکل رای حل خوبی براه

 های بزرگها برای کوچکتر کردن رايانه. در همین دوره بود که تالشايجاد نموده بودها از ريزپردازنده

 لها شد. اين دو تحورايانههای کنترلی و محاسباتی منجر به ظهور صنعت مینیمنظور استفادهبه

ها تر شدن ريزپردازندهتر شدن و پیچیدههای شخصی فراهم آوردند. با ارزانزمینه را برای تولد رايانه

اربرد های با کهای مختلفی از رايانهپردازش اطالعات، گونهبرای اختصاصی  هایاپلیکیشنو گسترش 

 خاص ظهور يافتند.

های با کاربرد خاص، شده برای اين رايانه ، يکی از بزرگترين بازارها ايجاد۶۳76های دهه در سال

تکراری  يا قالب اتوانستند مدارکی که از نظر محتوبودند که می لغاتهای اختصاصی پردازش سیستم

 شده بههای ذخیرهها و قالبهای بیمه، را بر اساس متنبودند، مانند قراردادها، سفارشات خريد و فرم

جهشی در خودکارسازی ادارات  لغات،های اختصاصی پردازنده سرعت اصالح کرده يا سفارشی کنند.

شخصی جايگزين شدند که با توجه به اينکه های رايانه با ۶۳66شدند اما در اواسط دهه محسوب می

ر و پذيرتانعطاف ،شدندتامین می افزارسخت افزارها از منابعی غیر از فروشندگانهای جديد نرمنسل

یز در بازارهای ديگری ن لغاتهای اختصاصی شدند. افول پردازندهمحسوب می بلیت ارتقا بیشترابا ق

های پردازش اطالعات با کاربرد خاص آغاز شده بود. شرکت که توسعه سیستمجايی ؛شدمشاهده می

ها، شیوه بازاريابی عمودی خود که در آن رايانهروی مینی، تولیدکننده پیش۶تجهیزات ديجیتال

های خدماتی ارائه های تولیدی و شرکتها، شرکتای با طراحی خاص برای روزنامهرايانههای سیستم

افزار را در اختیار افزار متمرکز شد و بازار نرم، روی تولید سختمقابلدر  و شدند را متوقف کردمی

استراتژی عنوان تالشی برای متمرکز کردن به ۶۳76فروشندگان قرار داد. اين روند که در اواخر دهه 

 به شکل واحدهای شخصی رايانهقالب جديد و فراگیر با ظهور  ۶۳66شرکت آغاز شده بود، در دهه 

 قالب،منظوره برای اين دو افزار همهشتاب فراوانی گرفت. نرم Macintoshيا  IBMتحت استاندارد 

جديدی از کارها و ای تولید کرد و هم مجموعه )يعنی سیتم عامل( را افزار با کاربرد خاصهم نرم

 "نشر رومیزی"های جديدی مانند ايجاد کرد که توسط توانايیافزارهای کاربردی( را )نرمها ستانده
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ها( زارشها و گ)تصاوير گرفیکی برای سخنرانی "شِماهای تصويری"شده(، )اسناد با کیفیت حروفچین

شدند. اين ها( هدايت میارشها و جداول در گز)بکارگیری گرافیک "پیشرفته لغاتپردازش "و 

کلی ارتباط اطالعات، کیفیت و سبک آن، توانايی افراد برای بیان  ساختارباعث بهبود  ،تغییرات

وری های کار يا بهرهعقايدشان و میزان ارتباطات شد. اما، اين تغییرات نتوانستند در ساختار سازمان

 کردند تغییر زيادی ايجاد کنند.ها استفاده میهای کاری که از اين تکنیککلی گروه

افزار منظوره و نرمشخصی همه هایدلیل ظهور رايانهبه ،ناپديد شدن محاسبه براساس وظیفه

شخصی بر مسیر  کامل شد. بنابراين، تکامل اولیه رايانه ۶۳66منظوره در دهه منظوره يا چندهمه

 وریبهره"پذير بوده و بر بهبود امکانهای پردازش اطالعات که از لحاظ فنی توسعه همه سیستم

 ،ستندمتمرکز ه (های تولیدیگرفته تا کنترل فعالیت لغاتاز پردازش )های مختلف در برنامه "وظیفه

مانع از توسعه اثربخش فرآيندهای کار جمعی که  ،تاثیر داشته است. همچنین در بسیاری از موارد

به ، منظورهشده است. اين موتورهای همه ،در پی دارد را وری چندعاملیبهبود بهره آن، افزايیهم

و تنها از بخش کوچکی  ها جای گرفتهدر چارچوب آن، در نهايت های بزرگرايانهجای جدا شدن از 

های های پسرعموهای ارزانتر و کمتر هوشمندشان ترمینالند تا با فعالیتدبرهايشان بهره میاز توانايی

 .6رقابت کنند 1نمايش هوشمند

شخصی آينده پردازش اطالعات را به کنترل خود درآورده  ، انقالب رايانه۶۳۳6بنابراين، تا قبل از دهه 

ان که شجا گذاشته بود. انقالبیون به اين وعدهتلفات زيادی نیز به ،های مشابهبود اما همانند حرکت

شخصی همسان رايانه بزرگ خواهد بود عمل کرده بودند. چیزی که تحقق  رايانه عملکرد محاسباتی

 ها بود. رواجهای پردازش اطالعات سازمانتوانست تحقق يابد، بازسازی کامل فعالیتنیافته و نمی

شده بودند، به جای مشارکت در بازنگری در نیز  شبکه با يکديگر خصی که تا حدیش هایرايانه

، وظايف تحلیلی و گزارشی دهی جديدهای و وظايف دادهداده توسعه پايگاهباعث های سازمانی، رويه

                                                                                                                                 
1 Intelligent display terminal 

های اولیه که به عنوان يک ترمینال گیرنده، تنها صفحه نمايشی از رايانه ديگری بودند که در مکانی ديگر قرار نسلی از رايانه 6

 مترجمگرفت. می
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شد تا موجبات تحقق ظرفیت کامل فناوری  "پشتیبانی کاربر"جديد و تقاضاهای جديد برای 

 .فراهم شودمنظوره همه

اين بدان معنا نیست که اين فرايند از نظر اجتماعی بهینه نبوده و يا از نقطه نظر اقتصاد البته 

که  رسدهايی وجود ندارد. به نظر میرای چنین قضاوتب افیخصوصی اشتباه است. هنوز زيربنای ک

 هایند. استفاده از رايانهاهبود هاترينهايی بودند که از نظر سازمانی آسانآن ،اولین اقدامات انجام شده

شده شرکت را افزايش پذيری و تنوع خدمات ارائههای درون سازمان، انعطافشخصی در فعالیت

 ،های اطالعاتی مناسبی بودندواسطه پرسنلی که دارای سیستم داد و همچنین مشتريان نیز بهمی

 کردند. بهبود کیفی در خدمات را تجربه می

تند هس ،گیری که در باال به آن اشاره شدبخشی از مسئله اندازه ،هاکه اين پیشرفت توان گفتمی

در آمارهای ستانده واقعی ، افزايش دهندرا ها ها حتی اگر ظرفیت تولید درآمد شرکتزيرا آن

های جهانی ساعته در خطوط هوايی يا ايجاد شبکه66های رزرو شوند. وجود تلفنگیری نمیاندازه

دهنده بهبود رفاه مشتری هستند، ها نشانها، خودروها يا سرگرمیبرای تايید کردن رزرو هتل

های ها و نه در ارزش واقعی هزينهلی حاصل از اين بخشداخبهبودهايی که نه در تولید ناخالص 

 شوند. کاالها و خدمات لحاظ می

نکته منفی ديگری نیز دارد. به طور  ،شخصی هایمنظوره در رايانهافزارهای همهفرآيند بکارگیری نرم

به  ،تا همنظوره کاربران را قادر ساختافزارهای همهافزار و سختتوان پذيرفت که پیوند نرمکلی می

بزرگ بیانديشند. اما، نوآوری  بسیار هایاپلیکیشنبه ، APPLEن ز يکی از بنیانگذاراباستیو جاگفته 

که از چنین انسجامی  یمداوم برای پايداری و انسجام در يک رويه مشخص و برای بهبود عملکرد

فزاری اهای نرمنامطلوب است. عالوه بر اين، در بهترين حالت تنها تعداد کمی از برنامه ،شودحاصل می

پردازند که برای کابران زيادی مفید باشند. اما، فراگیربودن و ماهیت تی میمبتکرانه به موضوعا

اين اثر جانبی را دارد که باعث ر( افزاافزار و نرمسخت)دوگانه  "منظورهموتورهای همه"اين  تکمیلی

 محور ناديده گرفته شود.افزار اختصاصی وظیفهشود نیاز آشکار به توسعه يک نرممی
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شده برای توسعه های پکیجافزار، رقابت میان فروشندگان نرم۶۳۳6اواسط دهه بدتر اينکه تا 

يا  1"گرايی تدريجیويژگی"خود شد: بدل به يک سندروم با نام مخصوص به خود، محصوالت

، ناتان میروهلد از مايکروسافت با اهمیت ندادن به اين تحوالت ۶۳۳5. در سال 2"گرايیتويژگی"

يابد تا مخزنش را پر کند... در نهايت، انبساط می"افزار شبیه يک گاز است که اعتقاد داشت که نرم

ن اگر چه اي "اگر ما پردازنده شما را به زانو درنیاورده بوديم، چرا شما به دنبال يکی ديگر رفتید؟

سخن به مزاح بیان شد، اما منعکس کننده اين اعتقاد راسخ در جامعه فناوری است که ارتقای مداوم 

 نظر، کلید موفقیتشخصی در نهايت به سود کاربران خواهد بود. از اين نقطه هایهای رايانهظرفیت

ممکن است در ، افزار است اگرچههای جديد نرمقدرتمند برای نسل ساختارهایآينده در ايجاد 

را که  د. آنچهها بیزار باشنکنند ديگران از آنها استقبال میکه برخی کاربران از اين پیشرفتحالی

هدف های تنظیم، يادگیری و استفاده بیاين است که هزينه ،بینی کردتوان بااطمینان پیشمی

 عملکردی راوری ها در بهبود بهرههای جديد، مشارکت آنهای کمتر از سیستمکاربرانی با مهارت

 کند.  محدود می

 تر؟سوی آینده روشن: سفر تاریک بهتغییر رژیمفرضیه 

( است ۶۳6۱من و پرز )تا حد زيادی وامدار پژوهش فری ،از نظر مفهوم کلی "انتقال رژيم "فرضیه 

های موجود در هر های فنی، نهادی و اجتماعی فراوانی که برای محقق کردن ظرفیتکه بر تعديل

عت ه سرها بتاکید زيادی داشته و معتقد بودند که اين تعديل ،نیاز است مورد نوآوری فنی جديد

 هزينه هستند.فتاده و پرااتفاق نی

( راجع ۶۳۳5در عین حال، مطالعات اخیر در فضای نظريه جديد رشد، ايده برسنهان و تراجتنبرگ )

از طريق  ،اقتصاد و دگرگونی ( را گسترش داده است که تحول۹منظورههای همهها )فناوریGPTبه 

                                                                                                                                 

۶ Creeping featurism 

6 Featuritist 

۹ general-purpose technologies 
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 های پیشینهای موجود برای نوسازی بخشوریها با فناهای جديد و تلفیق آنيافتن اپلیکیشن

های اساسی در که اين ايده نتايج مثبت و منجر به رشد پیشرفتشود. درحالیمی حاصل ،اقتصاد

های رياضی های آن نیز پرداخته شده است. مدلهد، به کاستیفناوری را مورد تاکید قرار می

 1دهند که منابع جذب شده در غیرمستقیمیفرايندهای آموزش چندبخشی و نفوذ فناوری نشان می

 .6وری و دستمزدهای واقعی شونداست موجب رشد کندتر بهرهمرحله گذار ممکن 

 ررسیبيک چارچوب طبیعی برای  ،منظورههای همهفناوری انتقال رژيمرسد که فرضیه نظر میبه

( با تشبیه دينام و رايانه درصدد اين بود که a,b 1991، ۶۳۳6وری رايانه باشد. ديويد )تناقض بهره

 بادی عمودی، موتور ای مانند آسیابکنندههای متحولاره چنین فناوریاز تجربه تاريخی آمريکا درب

بخار، دينام الکتريکی و موتور احتراق داخلی استفاده کرده و عنوان کند که برای سازگارکردن 

گسترده تعديل  مرحلهيک  ،های سازمانی جديد که همراه رايانه ديجیتالی هستندها و نظامفناوری

 به ،ن اينکه انتفال نیروی الکتريکی چگونه فرايند تولید صنعتی را متحول کردضروری است. داستا

منظوره جديد، چیزی فراتر از های همهفناوری نظامدهد که در گذار به يک روشنی نشان می

های پیشین وجود دارد. سرعت کلی ايجاد ادهنهتولیدی به جای  نهادهجايگزينی ساده يک شکل از 

کنونی، متاثر از سهولت يا دشواری ايجاد تغیییر در  نظامگذشته و هم در  نظام یرتغیتحول، هم در 

 های تولیدی موجود است.های فراوان فنی و سازمانی سیستمويژگی

های اقتصادی فازهای ابتدايی گذار که روی جنبه انتقال رژيمهای اولیه در ارتباط با موضوع بحث

گذار ". تحلیل ه استمتمرکز بود ،ری صنعتی سهیم باشندوتوانستند در کند شدن رشد بهرهمی

يند آکند که کندی در فروری دو بخش مجزا دارد. بخش اول عنوان میاز تناقض بهره ،"گسترده

ر وری دهای طوالنی در شتاب گرفتن رشد بهرهتواند موجب وقفهمنظوره میانتشار يک فناوری همه

جايگزينی  ،وریهای بهرهاست که سرچشمه پیشرفت آن ،کل صنعت شود. ايده اساسی در اينجا

                                                                                                                                 

۶ Roundaboutness 
کنندگان اثر زيادی بر مسیر تشکیل سرمايه اين اصطالح توسط مکتب اتريش ابداع شده و اشاره به آن دارد که تمايالت مصرف 6

 دارد.
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های قديمی و توسعه و پیشرفت های تولیدی جديد )بر مبنای فناوری اطالعات( به جای روشروش

ها فرايندهايی ها و اين انتشار نوآوریکه اين پیشرفت های جديد است؛ همچنین از آنجاخود فناوری

ل وجود دارد که اين فرايند پويای گذار، طوالنی و بلند مدت وابسته به يکديگر هستند، اين احتما

کند که در فازهای اولیه فرايند گذار، منابع موجود عمدتا صرف استفاده باشد. بخش دوم عنوان می

که عوايد رفاهی حاصل از شوند در حالیها در تولید کاالها و خدمات جديد و باکیفیت میاز نوآوری

ه که قبال ب شوند. از آنجاوری اقتصاد به شکل صحیحی لحاظ نمیانده و بهرههای ستها در شاخصآن

تر به بخش اول (، آنچه در اينجا ضروری است نگاهی دقیق۹و  6موضوع دوم پرداخته شده )بخش 

 اين بحث است.

 هاها و رایانهانتشار، دینام

توسط توماس  ۶66۶سال های روشنايی الکتريکی در های تولید مرکزی سیستماگرچه ايستگاه

اديسون اختراع شده بودند، با اين وجود در اواخر اين دهه، موتورهای الکتريکی هنوز تنها نیم درصد 

 انقالبدر اين دهه هرحال، دادند. بهاز ظرفیت توان مکانیکی بخش تولید آمريکا را تشکیل می

مانند  های اولیهمحرکديگر جای ها بهجايگزينی دينام والکتريسیته به سرعت در حال گسترش بود 

بخش الکتريکی شده  ۶۳66و  ۶6۳۳های. بین سال، از مهمترين نتايج آن بودموتورهای آبی و بخار

(. با اين وجود، ۹، جدول a 1991درصد افزايش يافت )ديويد  ۶۶از کل نیروی محرکه مکانیکی به 

تر نفوذ موتورهای الکتريکی ثانويه در مبود که سنجه انتشار و سنجه مه ۶۳66های دهه تنها در سال

داد که اين گذار به استفاده از موتورهای الکتريکی درصد شد. پژوهش من نشان می 56بیشتر از  ،تولید

 دارد. ۶۳6۳تا  ۶۳۶۳های وری کل عوامل طی سالثانويه در صنعت ارتباط زيادی با بهره

اين ديدگاه را  ،گیردتی که از آن سرچشمه میهای رايانه و خدمابرآوردهای اخیر از رشد موجودی

وری زمانی توجهات را به خود جلب کرد که اقتصاد آمريکا همچنان در کند که تناقض بهرهتايید می

، ۶۳7۳( دريافتند که در ۶۳۳5گیری از فناوری اطالعات بود. يورگنسون و استیرو )فاز اولیه بهره

آالت ای و ماشینردازش اطالعات نداشتند، تجهیزات رايانهها هنوز نقشی به جز پکه رايانهزمانی

درصد از کل خدمات  ۶.5درصد و  6.5۱( به ترتیب فقط OCAMمحاسبه و حسابداری اداری )

http://abcbourse.ir/


 ۳۹   ...و  تالیجید یشناخت تكامل فناور :فصل سوم

 

 دادند. اين میزان درحاصل از موجودی )غیرمسکونی( تجهیزات بادوام تولیدکنندگان را تشکیل می

درصد افزايش يافت. بنابراين،  ۶6.6و دو سال بعد به  درصد ۶۹.6به  ۶۳۳6درصد، تا  6.۳به  ۶۳65

با میزان  ،در کل اقتصاد شکل گرفته بود ۶۳66که تا دهه  "ای سازیرايانه"توان گفت که میزان می

 . استالکتريکی شدن بخش تولید آمريکا در آغاز قرن بیستم قابل مقايسه 

کند؟ پاسخ مثبت است، اما راه ز صدق مینی آيا اين تشابه در مورد سرعت گذار در مراحل اولیه

کمی پیچیده است: اگر تنها سنجه  توان فهمیدهمانطور که از مطلب زير می ،رسیدن به اين پاسخ

وره رسد که در دشدن صنعتی که در باال به آن اشاره شد را در نظر بگیريم، به نظر میالکتريکی

 ۶۳۳7تا  ۶۳7۳های سرعت انتشار کندتر از سرعت تجربه شده در انقالب يارانه سال ،انقالب دينام

 6.5بوده است. بیست و پنج سال طول کشید تا بخش الکتريکی شده نیروی محرکه مکانیکی از 

که، بنا بر سنجه انتشاری که به آن اشاره شد، همین تغییر درصد رشد يابد، در حالی ۹6درصد به 

 .ه استسال اتفاق افتاد ۶6تنها طی  ،هايانهی برای راکم 

 هایشود، نرخ رشد سالکه که اين مقايسه تاريخی به انتشار موتورهای ثانويه محدود میهنگامی

ای به خدمات تجهیزات تقريبا مساوی با نرخ رشد نسبت خدمات تجهیزات رايانه ۶۳۶6تا  ۶6۳۳

توان از که می ،ایشدن خدمات سرمايهایيانهبادوام همه تولیدکنندگان در آمريکاست. شاخص را

های يابد زيرا برآوردتا حدی افزايش می، نیز ( استخراج کرد۶۳۳5پژوهش يورگنسون و استیرو )

شدن که شاخص انتشار الکتريکیگیرند، در حالیاساسی تغییر کیفی موجودی رايانه را در نظر می

وتورهای الکتريکی را با کل منابع نیروی مکانیکی در تنها میزان نیروی محرکه حاصل از موجودی م

ده وری صنعتی را ناديکند. اين شاخص، اهمیت رشد موتورهای الکترکی برای بهرهتولید مقايسه می

) و باالبرهای مکانیکی بین  هاکارخانه درآالت ابزار و ماشین اندازیهگیرد، موتورهايی که برای رامی

وری های اولیه، تاثیر بیشتری روی رشد بهرهو همچنین نسبت به محرک شدندطبقات( استفاده می

، نسبت توان موتورهای ثانويه به توان کل ۶۳۶6و  ۶6۳۳ هایسال کل عوامل در تولید داشتند. بین

درصد  6۱.6ای معادل طور متوسط رشد ساالنهنیروی محرکه مکانیکی در بخش تولید آمريکا به

نرخ متوسط رشد نسبت  ۶۳۳7تا  ۶۳7۳مشاهده اين موضوع که در بازه . بنابراين، ه استداشت
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درصد در  6۱.6ای به خدمات تجهیزات بادوام همه تولیدکنندگان در آمريکا خدمات تجهیزات رايانه

 . ه، قابل مالحظه استسال بود

عتقدند معنوان يک پاسخ سازنده برای کسانی در نظر گرفته شود که به دچنین مالحظاتی حداقل باي

تر از الکتريکی کردن صنعت بوده است که آنچنان سريع،شدن موجودی سرمايه در آمريکا ایرايانه

تواند هیچ شناختی در زمینه انقالب رايانه به ما ارائه کند. بررسی تاريخ اقتصادی انقالب دينام نمی

ره منظوريخی فناوری همهها تجربه تاتنها يکی از مباحثی است که بر طبق آن اخیر اما، اين مطلب

-( اظهار کرده که سرعت سقوط نسبت قیمت۶۳۳6تريپلت ) است.، بسیار قابل مالحظه یاز لحاظ کم  

های انرژی الکتريکی است که قدر کندتر از نرخ کاهش واحد هزينهای آنعملکرد تجهیزات رايانه

ای محرکه واحد در تولید )برای برآورد توان چیز زيادی از بازه زمانی گذار به استفاده از سیستم قونمی

 توان گفت؟ها( استنباط کرد. در پاسخ به اين مباحثه چه میزمان شمول رايانه

یفی ای )تعديل کنکته اول که بايد به آن توجه کرد، اين است که کاهش قیمت واقعی تجهیزات رايانه

ه داده مناسب برای فرايندهای ک "ایخدمات رايانه"تر از کاهش قیمت مجموعه شده( بسیار سريع

کند که نرخ ( برآورد می5-6، جدول ۶۳۳7دهد، بوده است. سیچل )تولید در اقتصاد را تشکیل می

درصد بوده است و  7.۳ساالنه  ۶۳۳۹-۶۳67های ای برای سالکاهش قیمت واقعی تجهیزات رايانه

 ۶۳66تا  ۶6۳۳های يکی طی سالدرصدی قیمت واقعی انرژی الکتر 7.66را با نرخ کاهش ساالنه آن

 های زمانیهای تغییر در چنین بازهای بین نرخشود با چنین مقايسهکند. هرچند که میقیاس می

توان نرخ برآورد شده کاهش قیمت در مورد الکتريسیته را با تمرکز بر متفاوتی مخالفت کرد، اما می

اسبه تری محشود( به شکل دقیقدينام محسوب میساله )که متناظر با تکامل اولیه  ۶6تا  ۱يک بازه 

ايجاد  ای توسط اديسون ونمود. با پذيرفتن اين موضوع که انقالب الکتريسیته با اختراع المپ رشته

 ۶۱، حدود ۶۳۳۹-۶۳67که بازه آغاز شد و با توجه به اين ۶66۶تا  ۶67۱ايستگاه نیروی مرکزی در 

توان گفت که بازه زمانی ها و حافظه مغناطیسی اتفاق افتاد، میسال بعد از ورود ريزپردازنده 66تا 

 است. ۶۳6۹-۶6۳6مطابق با آن 
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درصدی  ۶.۹های واقعی انرژی الکتريکی شاهد کاهش ساالنه ، قیمت۶۳66-۶6۳6های طی سال

بود، اگر چه بايد توجه داشت که تکامل اولیه فناوری الکتريکی سرعت کمتری نسبت به تکامل 

بود که اجزاء فنی  ۶۳6۹و  ۶۳66های توان گفت که در حدود سالمدرن رايانه داشت. می فناوری

های تولید مرکزی و های عرضه الکتريکی عمومی )بر مبنای ايستگاهاصلی در اجرای سیستم

دادند( های حمل و نقل نیرو انتقال میهای توزيع گسترده که به کارخانجات و سیستمشبکه

افزايش يافت  ۱.6. در دهه بعد از آن، نرخ کاهش قیمت نیروی الکتريکی به ساالنه گذاری شدندپايه

درصد افزايش يافت. اين مطلب برای بیان نکته زير کافی به  ۶6اين نرخ ساالنه  ۶۳66تا  ۶۳۶6و از 

ای های الکتريسیته و قیمت )تعديل کیفی شده( خدمات رايانهرسد: رفتار متفاوت قیمتنظر می

توان به شناخت درباره گذار کنونی دست اند اين نظر را رد کند که با نگاه به انقالب دينام میتونمی

 يافت.

( از قیمت ۶۳۳7کند که برآوردهای سیچل )( که مخالف اين ديدگاه است، اشاره می۶۳۳6تريپلت )

گونه نده باشد. وی اينکنتواند گمراهای که در باال ارائه شد( میای )و به تبع آن مقايسهخدمات رايانه

افزار هستند، در واقع هايی که همراه با نرمهای قیمت هدانیک برای رايانهکند که شاخصبحث می

افزار گذاری در سختکننده برای سرمايهعنوان تعديلعملکرد، که به -های قیمتتر از نسبتسريع

( برای ۶۳۳7های قیمت سیچل )شد، شاخصگونه بااند. اگر ايناند، کاهش يافتهرايانه استفاده شده

شده(، نرخ کاهش را بسیار کمتر از حد بیان خواهند کرد. اما به نظر ای )تعديل کیفیخدمات رايانه

رسد که بحث تريپلت بر اين فرض استوار است که سرعت قابل استفاده رايانه متناسب با سرعت می

ری از ناظران صنعت اعتقاد دارند که سیستم که بسیا( است، در حالیCPUواحد پردازش مرکزی )

قدر بزرگ شده است که قدرت پردازش بیشتر موجب قدرت اجرايی موثر اجرايی رايانه شخصی، آن

متمرکز شد نه  TEL/WINنسبت عبارت ديگر، بايد بیشتر بر روی تغییرات در شود. بهبیشتر نمی

 . WIN*TELها يعنی: به حاصلضرب آن

( بیشتر با ۶۳۳7اند )های رايانه که توسط سیچل برآورد شدهرخ کندتر کاهش قیمتعالوه بر اين، ن

های زيادی که واسطه افزودن ويژگیافزاری بههای نرماين نظر مطابقت دارد که اندازه پکیج
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 های رضايتمانند افزايش زيادی داشته است. همچنین ممکن است در شاخصاستفاده باقی میبدون

وزن بسیار زيادی اختصاص داده شده باشد. در نهايت  CPUافزار نیز، به سرعت تخاطر برای سخ

که های بزرگ همواره وجود داشته بدون اينافزار روی رايانهها، نرم، در اکثر زمان۶۳۱6نیز از دهه 

 تر بهره بگیرد. افزارهای جديدتر و سريعمجددا نوشته شود تا از ظرفیت موجود در سخت

های دلیل که در نرختر اين است که عدم پذيرش فرضیه انتقال رژيم به اين بحث اساسیسرانجام، 

ه گونه کها اختالف وجود دارد، بیانگر استفاده نادرست از تشابهات تاريخی است. همانکاهش قیمت

جای در باال ذکر شد، اين گذارها شامل چیزهايی فراتر از جايگزينی ساده يک شکل از داده تولیدی به

شوند. سرعت تحول، متاثر از سهولت يا دشواری ايجاد تغییر در بسیاری از شکل قديمی آن می

ها در های تولیدی است. بنابراين، تمرکز صرف بر کاهش قیمتهای فنی و سازمانی سیستمويژگی

 شود.ای موجب ناديده گرفتن بخش بزرگی از اين بحث میچنین شرايط پیچیده

 در تشابهات تاریخی: مجددا رایانه و دینامهای خاص محدودیت

رسد که ارزش ذهنی فراوانی در تشابه تاريخی بین دينام و رايانه وجود دارد، اما نظر میاگر چه به 

ل هايی که بر اساس اين تشابه شکبینیداشتن يک نگرش محتاطانه و حتی بدبینانه درباره پیش

های آماری در عملکرد ع، آن است که همبستگیگیرند نیز جايز است. يک دلیل اين موضومی

شکل های زيربنايی مشابه نیستند. با اين وجود، بهزمانی بوده و نشانه مکانیسماقتصادی، اغلب فقط هم

 56، بیشتر از ۶جويانهکه میزان انتشار يک فناوری صرفه توان نشان داد که تنها زمانیجبری می

وری کل عوامل تولید داشته باشد. در مورد را بر رشد بهره تواند نهايت تاثیرشدرصد باشد می

يک افزايش چشمگیر در  ۶۳66توان مشاهده کرد که در دهه الکتريکی کردن کارخانجات آمريکا می

درصدی فرايند انتشار بوده  56وری چندعاملی در بخش تولید اتفاق افتاده که همزمان با مرحله بهره

ای هکند که بزرگترين بازدهت سودمند است که اين نکته را تايید میاست. اين مشاهده از آن جه

افتند، حتی اگر در اين زمان سرعت انتشار فناوری در وری در فاز ابتدايی گذار نظام اتفاق نمیبهره

 باالترين حد باشد. 
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کرد و توان استفاده های تاريخی مینمونه حکايت ، از اين۶۳۳6-۶۳6۳نظر يک ناظر در از نقطه

ته رسیديم که انقالب رايانه نتوانساين نتیجه میشديم و بهعنوان کرد که نبايد خیلی زود ناامید می

 توانوری در اقتصاد شود. در عین حال، با گفتن اين مطلب نیز نمیمشاهده بهرهباعث رشد قابل

انبار،  هایبا ساير موجودی ای شده، در قیاسدار تجهیزات رايانهبینی کرد که رشد ادامهگونه پیشاين

 شود.وری میدر نهايت و لزوما موجب تحقق يک افزايش چشمگیر در رشد بهره

روی ما، مشابه مسیر پیموده شده در تواند نشان دهد که مسیر انتشار پیشعالوه، اين تشابه نمیبه

ها يک يی که طی آنهای پوياانقالب دينام الکتريکی در ابتدای قرن بیستم است. در مورد فرايند

کند، هیچ چیز را متحول میهای مختلف يک اقتصاد رسوخ کرده و آنمنظوره در شاخهفناوری همه

 های مشابه تاريخی، مسیر کاملسادگی و با تکیه بر تجربه توان بهاز پیش روشنی وجود ندارد. نمی

ساسی، های اطه ماهیت چنین فرايندواسانتشار انقالب اطالعات ديجیتال در آينده را استنباط کرد؛ به

های بینی نبوده و وابسته به تحوالت ناشی از اقدامات خصوصی و سیاستاين مسیر کامال قابل پیش

دست آوردن شناختی صحیح از آينده، بايد  ها است. برای بهعمومی و توقعات ايجاد شده ناشی از آن

ای است توجه ويژه "اقتصاد ديجیتال"تبط با ها مربه تحوالت فنی و سازمانی جديدی که ظهور آن

 داشت.

 وری در اقتصاد دیجیتالاندازهای تاریخی درباره رشد بهرهچشم

ای در آستانه يک تغییر جهت اساسی است. در رسد که مسیر تاريخی تحول فناوری رايانهنظر می به

ها های تجاری، حداقل سه جهت جديد در حال ظهور هستند که بايد در اينجا به آنمورد اپلیکیشن

توزيع  در روند تولید و شخصی هایرايانهها منجر به جايگزينی يک از اين، جهتپرداخت. هیچ

ها طراحی منظوره برای آنهای همههايی که رايانهشده يا اطالعات حاصل از پژوهشاطالعات سفارشی

مندتر برای های بیشتر و نظامبخش تالشهای جديد نويداند، نخواهند شد. اين جهتشده

ها، موقعیتمنظور استفاده از اين آوری، توزيع و پردازش اطالعات هستند. بهکردن جمعيکپارچه

های جديد برای ها و نهادها بايد جريان کار را مورد بررسی مجدد قرار داده و به توسعه شیوهشرکت

 وری بسیار موثر است. های بهرههای اطالعاتی بپردازند. اين موضوع در بهبود سنجهطراحی سیستم
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وظیفه خاص داشته و های اطالعات در دسترس قرار گرفته است که ای از فناورینخست، مجموعه

ها به وظايف رديابی اقالم اند. ابزاری مانند اسکنرهای سوپرمارکتبرای هدفی خاص ساخته شده

توان در دستان مشابهی را می "ثبت داده"اند و ابزار مختلف و موجودی انبار اختصاص داده شده

های شخصی، که رايانه کاربرد يافته ها مشاهده کرد. اين ابزار در جاهايیها و کارخانهکارکنان رستوران

اند تر، آنچنان فراگیر شدهدر آنجا نه مناسب هستند و نه کارايی زيادی دارند. اين ابزارهای تخصصی

های نمايشی که های عملکردمحور و سیستمهای الزم برای گردآوری دادهاند زيرساختکه توانسته

ر همه فرايندهای تولید و تحويل وجود دارند، را فراهم روز مواد دهای دقیق و بهها بازرسیدر آن

 کنند. 

اند که آنچنان توسعه يافته "سرورهای شبکه"عنوان های شخصی پیشرفته بههای رايانهدوم، ظرفیت

پردازی های دادهها بتوانند شکاف بین محیط رايانه شخصی و يارانه بزرگ را از طريق سیستمشرکت

از میان بردارند. اين موضوع، همچنان در حال پیشرفت است و  1گیرندهدهنده و سرويسسرويس

های داخلی است که در دوران رايانه شخصی برای به اشتراک تر از شبکهگیری کاملدهنده بهرهنشان

بندی مجدد سازماِن شده جديد، پیکرهشدند. در اين محیط شبکه گذاشتن اطالعات و منابع طراحی

ای شود. مسائل استراتژيک و عملی پیرامون مالکیت و نگهداری منابع دادهی میکار، موضوعی اساس

آور هستند که موجب طراحی ها نیز بايد حل شوند و اين مسائل اغلب آنچنان الزامبسیار مهم شرکت

 شوند.دوباره ساختار سازمانی می

پذير پردازی سازمانی را امکاندههای داای کامال جديد از اپلیکیشنسوم، توسعه فناوری اينترنت دسته

است. ساخته و ظرفیت موجود برای اَشکال جمعی و تعاونی کار سازمانی را گسترش زيادی داده

ای توان توسط تیم پشتیبانی فنی که در گذشته مسئول منابع دادهها را میآن ها و نگهداریاپلیکیشن

وری اطالعات اين ويژگی مثبت را دارند که تقريبا مرکزی شرکت بوده، کنترل نمود. استانداردهای فنا
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رکتی و شکردن درونبندی کرد که شبکهتوان به شکل يکسانی پیکرههای شخصی را میتمام رايانه

 کند. شرکتی را تسهیل میفرا

افزار عملکرد سخت-های شخصی طی کرده، نسبت قیمتمنظوره که فناوری رايانهمسیر تکامل همه

ای خاص تاثیری ای انجام وظايف رايانههای متناسب در منابع هزينهجويیينکه بر صرفهرا، بدون ا

وضوح مربوط به دوره های محدود در منابع بهجويیداشته باشد، کاهش داده است. بخشی از صرفه

 های شخصی به ظرفیت موجود رايانه بزرگ اضافه شدند نه اينکه جايگزينگذار بوده است، زيرا رايانه

های شخصی ها، از رايانههای هوشمند به آندلیل اختصاص دادن نقش ترمینالآن شوند؛ همچنین به

کردن کارخانجات و زمانی که شده است. اين موضوع به مراحل اولیه الکتريکیاستفاده کمتری می

 ز همها هنوهای گروهی تولید نیرومحرکه جديد نصب شدند اما توزيع نیرو درون کارخانهسیستم

ک بر موجود، يشد، شباهت زيادی دارد. اين موضوع به فناوری سرمايهوسیله تسمه و میله انجام میبه

دهی مجدد ساختار کارخانه و روند جابجايی سرمايه جديد اضافه کرد بدون اينکه تالشی برای سازمان

در همه ابزارها مورد  که دينام در قالب سیستم نیرو محرکه واحدمواد انجام شود. تنها پس از اين

وری چندعاملی حاصل از طراحی مجدد کارخانجات در رشد بهره ۶اندوزیاستفاده قرار گرفت، سرمايه

 سهیم شد.

ديجیتال )وسايل دستی يا ابزار تخصصی ديگر که روی کمربند نصب شده  "ابزار اطالعاتی"بر اساس 

ینی شده بد( تغییر ساختاری مشابهی پیششونشوند و يا روی سر پوشیده میيا به لباس دوخته می

د دهنای وجود دارند که که به اين ابزار اجازه میها و اجزاء مخابراتی پیشرفتهکه در آن، ريزپردازنده

اين ها وصل شوند و بههای دادههای مادر و پايگاههای پیچیده به ابزار مشابه، رايانهتا از طريق شبکه

ور تواند يک مسیر نوظهچیده و ارتباطی ايجاد کنند. اين تحوالت، میهای هوشمند پیشکل سیستم

های فناوری اطالعات و ارتباطات باشد که تاثیر مستقیم روی عملکرد وظايف گرايی در پیشرفتهم

وری موثر های مرسوم بهبود بهرهخاص کارگران مجهز به اين ابزار خواهد داشت و در نتیجه در سنجه

 خواهد بود.
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توان شوند، را میهای ديگری از آينده، شامل چیزهايی که منتهی به تحوالت ساختاری عمده مینشانه

یری نويسی، پیگهای مالی شامل خريد، سیاههسازمانی برای انبوه فعالیتدر گسترش محاسبات درون

محموله و دستمزدها مشاهده کرد که در اشکال مرسوم همگی وقت زيادی از کارمندان متخصص 

های فراگیر جابجايی مواد در های مدرن وظیفهتوان معادلگیرند. چنین مشاغل خدمتی را میمی

ها در خودکارکردن صنايع با اتکا بر هدف نوآوری ۶۳66های دهه بخش تولید دانست که در سال

 دينام قرار گرفتند.

حائز اهمیت است که های خدماتی، اين نکته کار در فعالیتوری نیرویاما ورای اين عوايد بهره

های بزرگ بخش درصد از بنگاه 66فاصله زيادی با اجرای کامل دارد: تنها  در آمريکا ۶"دورکاری"

ها نیز کنند و بسیاری از آنهای ارتباطی فراهم میها و لینکشان دادهخدمات برای منازل کارکنان

های ترکیبی کار در دفتر مرکزی و کار در بیرون هستند. مانند سیستم در حال آزمايش سیستم

نظوره مروهی در الکتريکی کردن کارخانجات، ويژگی اين مرحله از انتشار فناوری همهنیروی محرکه گ

ر تتر و گستردهبرداری کامل از امکانات ثابت است. بنابراين، در صورت اجرای کاملجديد، نسخه

های حمل و نقل باعث ها در نیاز به فضای دفاتر تجاری و زيرساختدورکاری، کاهش

 شود. ی قابل مالحظه در بخش خدمات میهااندوزیسرمايه

وانند توری کار داشته باشد، میای، بدون آنکه تاثیری بر عوايد بهرهچنین تغییرات سازمانی عمده

ابزار "گونه تغییرات با انتشار گسترده رسد، تلفیق اينشوند. به نظر می اندوزیموجب سرمايه

ن تر يک اقتصاد ديجیتال به ارمغاهای قديمینه برای شاخهبیناانداز واقعتواند يک چشممی "اطالعاتی

های جديد در صنايعی که کاالها و خدمات نوينی با کیفیت بیاورد: همگام با گسترش مداوم شاخه

ند. کنوری چندعاملی را تجربه میتر رشد زيادی در بهبود بهرههای قديمیکنند، شاخهباال ارائه می

انتظار اقتصادی باشد که به شکل متمايز، بايد چشم "اقتصاد جديد"يک  در نتیجه، آمريکا به جای

 مناسبی تجديد شده است.
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 مقدمه

( که در کالیفرنبا قرار دارد، چیزی buy.comيک مرکز کامپیوتر در زيرزمین دفتر مرکزی کمپانی )

را در خود جای داده که برخی معتقدند قلب اقتصاد ديجیتال جديد است؛ تعداد بیشماری مودم، از 

آوری قیمت برای مشتريان محصوالتی مانند کتاب، جمع مجرای خطوط متفاوت اينترنتی، مشغول

آوری اين ای و موارد متعدد ديگر هستند. پس از جمعهای يارانهافزارهای کامپیوتری، بازینرم

ريزی شده ديگری اقدام به پردازش اطالعات جهت تعیین آنی اطالعات، کامپیوترهای از پیش برنامه

 عمل نمايد. "۶ترين قیمت روی کره خاکیپايین"تواند به تعهد نمايند تا شرکت ببهترين قیمت می

باشد:  6آلی برای بازارهای بدون اصطکاک( نمونه ايدهbuy.comرسد که مدل کمپانی )به نظر می

های ، ويژگی۹هزينه جستجوی پايین، رقابت قیمتی باال، حاشیه سود پايین و حداقل رفاه از دست رفته

پرسش يک تريلیون دالری راجع به بازارهای کاالهای مصرفی اينترنتی اين مهم اين مدل است. اما، 

های ديگر بازار به است: آيا رقابت قیمتی قوی در بازارهای الکترونیک حاکم خواهد شد يا ويژگی

 دست آورند؟دهند تا حاشیه سود خوبی از فروش کاالهايشان بهفروشان اجازه میخرده

وکار به ن مقاله سه جنبه از بازارهای تجارت الکترونیک کسببرای پاسخ به اين پرسش، اي

دهد. بخش دوم به بحث درباره چند روش جايگزين برای را مورد بررسی قرار می 4کنندهمصرف

زين های جايگگیری کارايی در بازارهای اينترنتی پرداخته و شواهد تجربی مرتبط با اين روشاندازه

 های اينترنتیبخش سوم روی داليل احتمالی پراکندگی قیمت در بازاردهد. را مورد بررسی قرار می

کند. بخش چهارم تحوالت مهم در بازارهای تجارت الکترونیک را معرفی کرده و به اين تمرکز می

                                                                                                                                 

۶ The lowest price on earth 

6 Frictionless markets 

۹ Deadweight loss 

6 Business-to-consumer 
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توانند در کارايی و رقابت تاثیر داشته باشند. بخش ها در آينده چگونه میپردازد که آنبحث می

 کند.های مرتبط ارائه میشناسی مبسوط، اما ضرورتا ناکامل، از پژوهشضمیمه نیز يک کتاب

 توصیف رقابت در بازارهای الکترونیک

ر ها دهای گوناگونی وجو دارد. برخی پژوهشهای اينترنتی، راهبرای تحلیل میزان اصطکاک در بازار

ه کپردازند، در حالیمی های بازارهای الکترونیک با بازارهای مرسوماين زمینه به مقايسه ويژگی

پردازند. در اين بخش، چهار بعد های ديگر به تحلیل رفتار در خود بازارهای الکترونیک می پژوهش

های فهرست ، هزينه۶شوند: سطوح قیمت، کشش قیمتاز کارايی دربازارهای الکترونیک معرفی می

 . ۹و پراکندگی قیمت 2بها

 سطوح قیمت

 رسد که همه مبادالتیهای کالسیک رفاه اجتماعی، کارايی هنگامی به باالترين سطح خود میدر مدل

کننده که فروشندگان تعیینانجام برسند. در بازارهای خرد، جايیشوند، به که موجب گسترش رفاه می

 روشندگان خردهای نهايی فها معادل هزينهافتد که قیمتقیمت هستند، کارايی هنگامی اتفاق می

های نهايی، آن دسته از گذاری باالتر از هزينهشوند. اين بازده کارآمد است زيرا قیمتتعیین می

کنند، از گذاری میکنندگانی که محصوالت را در سطحی بین قیمت و هزينه نهايی ارزشمصرف

 کند. دهند منفک میمبادالتی که رفاه را گسترش می

بازارهای الکترونیک بايد از بازارهای مرسوم کارآمدتر باشند زيرا  تقدندها معبرخی از اقتصاددان

شوند. نظريه اقتصادی های اطالعاتی میموجب کاهش در عدم تقارن 6تر جستجوهای پايینهزينه

نه هايی باالتر از هزيکننده منجر به قیمتهای باالی جستجوی مصرفکند که هزينهبینی میپیش

                                                                                                                                 

۶ Price elasticity 

6 Menu costs 

۹ price dispersion 

6 Lower search costs 
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را ببینید(. اگر بازارهای  ۶۳7۳يا سالوپ  ۶۳6۳شود )برای نمونه هاتلینگ مینهايی در تعادل 

اهده تر مشها و عرضه محصوالت فروشندگان را راحتکنندگان اجازه دهند قیمتالکترونیک به مصرف

ن های کاالهای همگتر جستجو بازارهای الکترونیک موجب کاهش قیمتهای پايینکنند، آنگاه هزينه

 (. ۶۳۳7شوند )باکاس میو ناهمگن 

فروشی، به چند شکل در پايین آوردن سطوح تر در خردهمناسب از نظر تئوری، ساختارهای هزينه

های پايین ورود به بازار، حاشیه سودی که قیمت در بازارهای الکترونیک موثر هستند. نخست، هزينه

رتس دهد )میلگرام و رابکنند را کاهش میتوانند با رقابت واقعی يا بالقوه حفظ شرکای فعلی بازار می

ی هاکننده حاشیههای زيربنايی، که تعیین(. دوم، ساختارهای هزينه مطلوب با کاهش هزينه۶۳66

 شوند.   سود هستند، موجب کاهش سطوح توازن قیمت در يک توازن بلندمدت می

( به مقايسه ۶۳۳7نیک ، لی )گذاری در بازارهای الکتروها درباره قیمتدر يکی از اولین پژوهش

 ۶۳۳5تا  ۶۳6۱دوم در بازارهای الکترونیک و بازارهای حراجی مرسوم از های خودروهای دستقیمت

ها در بازارهای الکترونیک باالتر از بازارهای حراجی مرسوم بوده پرداخته است. وی دريافته که قیمت

 يابد.و ظاهرا اين تفاوت قیمت در طول زمان افزايش می

 : چهار بعد کارايی بازار اينترنتی۶جدول 

 تر هستند؟ها در اينترنت پايینسطوح قیمتی: آيا قیمت

 کنندگان به تغییرات کم قیمت در اينترنت حساسیت بیشتری دارند؟کشش قیمت: آيا مصرف

شکل بهتر يا با تناوب هايشان را در اينترنت بهفروشان قیمتهای فهرست بها: آيا خردههزينه

 کنند؟بیشتر تعديل می

پراکندگی قیمت: آيا در اينترنت بین بیشترين هزينه و کمترين هزينه تفاوت کمتری وجود 

 دارد؟
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کند. اما اين پژوهش دو جنبه رسد که اين يافته فرضیه کارايی را نقض میدر نگاه اول، به نظر می

بوده و  ۶د مطالعه، يک بازار حراجیمهم دارد که بايد مورد تاکید قرار گیرند: اول آنکه موضوع مور

فروشی هستند. در بازارهای حراجی، کارايی های بازارهای خردههای اين بازار متفاوت از ويژگیويژگی

شود که باالترين قیمت را برای آن پیشنهاد دهد. افتد که يک کاال به کسی فروخته زمانی اتفاق می

 توانند نشانه کارايی باالتر در يک بازار حراجی باشند.تر میهای باالبنابراين، در شرايط يکسان، قیمت

شده در دو بازار را کنترل های سیستماتیک بین خودورهای فروختهدوم، لی قادر نبوده که تفاوت

طور کلی جديدتر از خودروهای شده در بازارهای الکترونیک بهخصوص، خودرهای فروختهکند. به

وم بوده و خودروهای بازارهای الکترونیک پیش از فروش از يک فرايند شده در بازارهای مرسفروخته

 اند، چیزی که در بازارهای مرسوم انجام نشده است. بازرسی مجدد عبور کرده

ها و CDها، های کتابتر برای فرضیه کارايی ارائه داده و قیمت( آزمونی مستقیمa,b 1998بیلی )

های های همین اقالم در بازارهای مرسوم در سالشده در اينترنت را با قیمتافزارهای فروختهنرم

کند. با وجود آنکه در اين پژوهش، کاالهای فیزيکی کامال همگن و در مقايسه می ۶۳۳7و  ۶۳۳۱

های اين یک قیمتاند، اما همانند لی، بیلی دريافت که در فروش الکترونبازارهای مختلف يکسان بوده

از  توانند ناشیهای بااليی که وی مشاهده کرده میکاالها باالتر بوده است. بیلی اعتقاد دارد قیمت

در هنگام ورود به بازار  Barnes & Nobleگذاری بنگاه عدم بلوغ بازار باشد. با تحلیل رفتار قیمت

 رودکند که سه ماه پس از ولی اشاره میتوان تا حدی اين موضوع را تايید کرد. بیاينترنتی کتاب، می

Barnes & Noble  ۶۳۳7مارس  ۶۳به بازار اينترنتی کتاب در  ،Amazon.com هايش را قیمت

 های رقیب جديدش برابری کنند.       کاهش داده تا با قیمت %۶6تقريبا 

ريق اينترنت از ط CDهای فروش کتاب و ( قیمت6666در پژوهشی مشابه، برينجلفسون و اسمیت ) 

اند. برخالف بیلی، آنها بررسی کرده ۶۳۳۳و  ۶۳۳6های های مرسوم را را در سالو از طريق کانال

های مربوط به حمل، جابجايی، تحويل و مشاهده کردند که حتی پس از در نظر گرفتن هزينه

های فروش وشتر از ردرصد پايین ۶۱تا  ۳های اينترنتی ای، قیمتهای منطقههای فروشمالیات
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ها، محصوالت فروشها )شامل خردهشده در اين پژوهشهای استفادهمتدلوژی اند. تفاوتمرسوم بوده

ها، شود اما يک توضیح ممکن برای اين تفاوتهای آنها میو بازه زمانی( مانع از مقايسه مستقیم يافته

   ر شدند.کارات ۶۳۳۳و  ۶۳۳۱های های اينترنتی بین سالآن است که بازار

 کشش قیمت

 کند. در موردگیری میکننده به تغییرات قیمت را اندازهکشش قیمتی، میزان حساسیت مصرف

ان کنندگتواند نشانه مهمی از کارايی بازار باشد: در بازارهای کارامد، مصرفکاالها، کشش قیمت می

 محصوالت جايگزين وجود که فروشندگان ياها )حداقل تا زمانینسبت به تغییرات کوچک در قیمت

ن کنندگان اينترنتی، کشش قیمتی باالتر ممکداشته باشند( حساسیت بیشتری دارند. برای مصرف

 کننده باشد.تر تغییر تامینهای پايینتر جستجو يا هزينههای پايیناست حاصل هزينه

( 6666د. گولزبی )انهای اينترنت پرداختههای مختلف حساسیت قیمت در بازارسه پژوهش به جنبه

های مالیات فروش کنندگان به نرخهای پیمايشی به تحلیل حساسیت مصرفبا استفاده از داده

ای مشاهده کرده است: های مالیات منطقهپردازد. وی يک حساسیت باال به سیاستای میمنطقه

 ه خريد آنالينای زياد بودند، تمايل بیشتری بهای منطقهکنندگانی که در معرض مالیاتمصرف

شخص، طور مکنند(. اگر چه گولزبی به ای اجتناب میداشتند )با اين گمان که از مالیات فروش منطقه

های اينترنتی بررسی نکرده، اما اين موضوع نمايانگر میزان باالی حساسیت کشش قیمت را بین بنگاه

 وم است.قیمتی به هزينه کل يک کاالی آنالين و هزينه کل در يک بازار مرس

در مورد کاالهای ناهمگن، رابطه بین کشش قیمت و کارايی نیازمند توضیح بیشتر است. دو دلیل 

های اينترنتی برای اين پرسش وجود دارد که چرا حساسیت قیمت برای کاالهای ناهمگن در بازار

گان کنندتر جستجوی آنالين به مصرفهای پايینتر از بازارهای مرسوم است. نخست، هزينهپايین

(. دوم، ارزيابی ۶۳۳7تر پیدا کنند )آلبا و ديگران کند تا محصوالت مورد نیازشان را آسانکمک می

های محصول مورد نظر راجع به ويژگی "۶اطالعات ناپیدا"تواند منجر به يافتن آنالين محصوالت می
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کنندگان به تواند موجب شود که مصرف( و اطالعات ناپیدا می۶۳۳6شود )دگراتو، رنگاسومی و وو  

تواند های کیفی ديگر مانند نشان تجاری توجه زيادی داشته باشند. هر يک از اين دو مولفه مینشانه

 کارايی نتايجی متضاد يکديگر دارند. رقابت قیمتی را کاهش دهد، اما در رابطه با 

اند. الکترونیک پرداخته دو پژوهش تجربی به تحلیل حساسیت قیمت کاالهای ناهمگن در بازارهای

( خواروبار فروخته شده در بازارهای الکترونیک و مرسوم را بررسی ۶۳۳6دگراتو، رنگاسومی و وو  )

ن آنالين کمتر از خريداران بازارهای مرسوم اند که حساسیت قیمت برای خريداراکرده و دريافته

کنندگان را از طريق ( حساسیت قیمت مصرف6666است. در پژوهشی مشابه، لینچ و آريلی )

افتند ها درياند. آنسازی شده نوشیدنی، سنجیدههای خريد در يک بازار شبیهدستکاری کردن ويژگی

کنندگان ت در دسترس وجود ندارد، مصرفکه اطالعات زيادی برای متمايز کردن محصوالهنگامی

تمايل دارند که روی قیمت تمرکز کنند. فراهم کردن اطالعات بیشتر راجع به محصول برای 

 دهد.کنندگان را افزايش میکنندگان رقابت قیمتی را کاهش داده و تناسب محصول و مصرفمصرف

 بهاهای فهرستهزینه

فروشان در انجام تغییرات قیمت متقبل ستند که خردههايی هبها آن هزينههای فهرستهزينه

های فهرست بها عمدتا شامل تغییر فیزيکی برچسب قیمت روی شوند. در يک بافت مرسوم، هزينهمی

های الکترونیک، هزينه (. فرضیه ما اين است که در بازارهای۶۳۳7ها است )لوی و ديگران قفسه

 ت. های مرکزی اسل هزينه يک تغییر قیمت در پايگاه دادهتر است زيرا تنها شامفهرست بها پايین

کنند که سود حاصل از تغییر قیمت فروشان فقط زمانی اقدام به تغییر قیمت میطور کلی، خردهبه

ام فروشان تمايلی چندانی به انجهای فهرست بها باال باشند، خردهبیشتر از هزينه آن باشد. اگر هزينه

توانند خود را با تغییرات کم در عرضه و تقاضا هماهنگ داشته و در نتیجه نمیتغییرات قیمتی اندک ن

 های فهرست بها در زمینه کارايی بسیار مهم هستند.کنند. به همین دلیل، هزينه

تر از بازارهای های فهرست بها در بازارهای آنالين پايینکنند که هزينهدو مقاله تجربی اشاره می

فروشان اينترنتی و ( تعداد تغییرات قیمت انجام شده توسط خردهa1998مرسوم هستند. بیلی )

فروشان اينترنتی تغییرات قیمت فروشان مرسوم را اندازه گرفته است. وی دريافته که خردهخرده
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های کنند و نتیجه گرفته است که هزينهفروشان مرسوم ايجاد میبسیار بیشتری نسبت به خرده

 تر از بازارهای مرسوم هستند. پايینفهرست بها در اينترنت 

ها برای ايجاد تغییرات قیمتی اندک را مقايسه فروش( تمايل خرده6666برينجلفسون و اسمیت )

ها شوند(. آنها میهای باالی فهرست بها، مانع از ايجاد آندسته از تغییراتی که هزينهاند )آن کرده

تر از برابر کوچک ۶66کنند که یرات قیمتی را ايجاد میفروشان اينترنتی تغیاند که خردهدريافته

 فروشان غیراينترنتی مايل به ايجادشان هستند.ترين تغییرات قیمتی هستند که خردهکم

 پراکندگی قیمت

ه کند کاز رقابت قیمت، بیانگر ديدگاه افراطی از کارايی بازار است. اين مدل فرض می 1مدل برتراند

ها مطلع هستند، ورود به بازار کنندگان از همه قیمتهمه محصوالت کامال همگن هستند، مصرف

های جستجو صفر هستند. چنین آزاد است، فروشندگان و خريداران زيادی وجود دارند و هزينه

ترين قیمت را ارائه کند همه فروش فروشی که کمشود: خردهرقابت قیمتی خالص می شرايطی سبب

شوند. با توجه ها به سمت هزينه نهايی کشیده میرا در اختیار خواهد داشت و در نتیجه همه قیمت

شده در مدل برتراند، جای تعجب نیست که وجود پراکندگی قیمت های مطلق در نظر گرفتهبه فرض

قتصاد ها در اترين يافتهای مختلف برای يک کاالی مشابه در يک زمان معین( يکی از تکراریه)قیمت

 را ببینید(.  6666؛ سورنسون ۶۳6۱؛ داهلبی و وست ۶۳7۳است )پرت، وايز و زکهوزر 

های باالی جستجو بوده ) بوردت و جاد ديدگاه معمول اين است که پراکندگی قیمت ناشی از هزينه 

 ها ندارندکنندگانی است که آگاهی کامل از قیمتدلیل مصرف( و يا به۶۳۳۱، ۶۳6۳تاهل ؛ اس۶۳6۹

های اينترنتی های جستجو در بازار(. از آنجا که هزينه۶۳66؛ واريان ۶۳66، ۶۳77)سالوپ و استگلیتز 

ی ها دارند، پراکندگکنندگان اطالعات بهتری راجع به قیمت( و مصرف۶۳۳7کمتر است، )باکوس، 

 قیمت در اينترنت بايد کمتر از بازارهای مرسوم باشد.
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( و هم برينجلفسون و a,b1998کنند. هم بیلی )اما شواهد تجربی موجود، اين فرضیه را تايید نمی

های اينترنت کمتر از بازارهای مرسوم نیست. اند که پراکندگی قیمت در بازار( دريافته6666اسمیت )

های فروشهای مشابه در خردهCDها و های کتابه کردند که قیمتبرينجلفسون و اسمیت مشاهد

و برای  %۹۹طور میانگین ها بهاند؛ اختالف قیمت برای کتاببا يکديگر اختالف داشته %56مختلف تا 

CDهايشان را به چندين عامل از جمله عدم بوده است. نويسندگان يافته %65طور میانگین ها به

 دهند.ها مانند اعتماد و آگاهی، نسبت میهای خرده فروشونی در ويژگیبلوغ بازار و ناهمگ

های مسافرتی هواپیما توسط آژانس ( به مطالعه بازارهای فروش بلیت۶۳۳6کلمانز، هان و هیت )

ها حتی پس از مد نظر قرار ها دريافتند که در خطوط هوايی مختلف، بلیتاند. آنآنالين پرداخته

اختالف قیمت دارند. اگر چه اين مطالعه، پراکندگی در بازارهای  %66حصوالت تا  دادن ناهمگونی م

کند، اما میزان پراکندگی مشاهده شده باالتر آنالين را با پراکندگی در بازارهای مرسوم مقايسه نمی

فروشی های تقسیم خردهشده را به سیاستاز حد انتظار است. نويسندگان پراکندگی قیمت مشاهده 

 دهند.در يک مورد به تبعیض قیمت نسبت میو 

 های آتیپژوهش جهت

 های اينترنت به صورت ترکیبی بودهامروز، مطالعات تجربی درباره مساله کارايی در بازارتا به

ها در بازار اينترنت کمتر دهند اين هزينهنشان می (. هر دو مطالعه هزينه فهرست بها6است)جدول 

ها CDها و های آنالين کتابررسی سطوح قیمت بیانگر اين است که قیمتترين بهستند و تازه

کنندگان حساسیت زيادی به ( اعتقاد دارد که مصرف6666تر هستند. عالوه بر اين، گولزبی )پايین

های مرسوم و اينترنتی دارند. در عین حال، سه مطالعه مربوط به پراکندگی های بین قیمتتفاوت

گی زيادی در بازارهای اينترنت مشاهده کردند، موضوعی که در تضاد با ديدگاه قیمت، همگی پراکند

 کارايی است.

های جاری به فهم بهتری از ويژگیهای کارايی های مختلفی وجود دارد تا با گسترش پژوهشراه

 های اينترنت دست يافت.بازار
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 های اينترنتی: اين موضوع بسیار مهم است که نتايج  مطالعه کارايی در ديگر بازار

گیری کارايی محصوالت ديگر نیز تايید شوند. اين موضوع های باال از طريق اندازهپژوهش

ويژه برای بازارهای اينترنتی در حال ظهور کاالها و خدمات متنوعی از قبیل غذای به 

های خارج از آمريکا از ای تجويزی و ابزار مالی و همچنین فروشحیوانات خانگی، داروه

 اهمیت زيادی برخوردار است. 

 های اينترنت را در طول زمان توان رفتار بازارتحلیل تغییرات در کارايی در طول زمان: می

کنندگان به تحلیل کرده و مشاهده نمود که بازارها چگونه از طريق ورود و پذيرش مصرف

افزار، ، نرمCDرسند. اين موضوع هم برای بازارهای اينترنتی بالغ )مانند کتاب، بلوغ می

های خطوط هوايی( و هم برای بازارهای در حال ظهور مانند داروهای افزار و بلیتسخت

کنند تا تغییرات ای را ايجاد میتجويزی اهمیت زيادی دارد. بازارهای نوظهور موقعیت ويژه

 بلوغ بازار مشاهده کرد. قیمت را همزمان با 

 تر: اين موضوع بايد بررسی شود که آيا ها در رفتار جستجو برای اقالم گرانبررسی تفاوت

دگان کننکند يا خیر. مصرفپراکندگی قیمت اينترنت همراه با هزينه محصول تغییر می

جستجوی  CD تر مانند کتاب ودر مورد اقالم گران مانند خودروها در مقايسه با اقالم ارزان

دهند. )نکته قابل توجه اين است که پرت، وايز و زيادتری برای بهترين قیمت انجام می

 دريافتند که در بازارهای مرسوم عکس اين موضوع  حاکم است.( ۶۳7۳زکهوزر 

  بررسی کشش قیمت در بازار کاالهای ناهمگن: در باال به اين نکته اشاره شد که که

کاالهای ناهمگن به دو دلیل ممکن است کشش قیمت کمتری  بازارهای الکترونیک برای

در ارزيابی محصول، توانايی  "اطالعات ناپیدا"نسبت به بازارهای مرسوم داشته باشند: 

شده کننده دارد. متدلوژی استفادهيافتن محصولی که تناسب بیشتری با نیازهای مصرف

ل را مجزا کرده و بهتر دريابیم کند تا اين دو دلی( کمک می6666توسط لینچ و اريلی )

 شده و کارايی بازار وجود دارد.که چه ارتباطی بین کشش قیمت مشاهده
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 کننده: يک ناهنجاری جالب در نتايجی که قبال مشاهده رفتار جستجوی قیمت مصرف

ها کنندگان اينترنتی حساسیت بااليی به قیمترسد مصرفنظر میذکر شد اين است که به 

دهند که ( و با اين وجود آمارهای پراکندگی قیمت نشان می6666زبی دارند )گول

فروشان های قیمت بین خردهکنندگان ممکن است چنین حساسیتی به تفاوتمصرف

 رسد زيرا کمکتر اين موضوع جالب به نظر میاينترنتی نداشته باشند. بررسی دقیق

ها در بازارهای آنالين می یمتکنندگان با چه شدتی به مقايسه قکند دريابیم مصرفمی

 پردازند.
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 های تجربی جديد درباره کارايی اينترنتهای پژوهشيافته 6جدول 

 يافته هاداده پژوهش

 سطوح قیمتی -

 (۶۳۳7لی )

 

 

دوم های خودروهای دستقیمت

شده در بازارهای فروخته

الکترونیک و بازارهای مرسوم 

 ۶۳۳5تا  ۶۳6۱حراجی، 

 

ها الکترونیک قیمتهای در حراج

باالتر بوده و در طول زمان 

 يابندافزايش می

 

 (a,b۶۳۳6بیلی )

 

ها برای مجموعه متناسب از قیمت

افزار ها و نرمCDها، کتاب

شده از طريق بازارهای فروخته

 ۶۳۳7-۶۳۳۱مرسوم و اينترنتی، 

 

ها در بازارهای اينترنتی قیمت

 باالتر هستند

 

 (6666)برينجلفسون و اسمیت 

 

ها برای مجموعه متناسب از قیمت

شده از های فروختهCDها و کتاب

 طريق بازارهای اينترنتی و مرسوم،

۶۳۳6- ۶۳۳۳ 

ها در بازارهای اينترنتی قیمت

 تر هستندپايین

 

 

 کشش قیمتی -

 (6666گولزبی )

 

های پیمايشی برای خريدهای داده

 65666اينترنتی کاالهای مختلف 

 ۶۳۳7کاربر، 

 

 

های خريدهای اينترنتی به نرخ

های بسیار حساس مالیات منطقه

 هستند

 

 (۶۳۳6دگراتو، رنگاسومی و وو  )

 

رفتار خريد برای خواروبار 

 ۹66شکل آنالين )شده بهفروخته

( و 3Peapodکننده مصرف

 ۶۳۳7-۶۳۳۱شکل مرسوم به

حساسیت قیمت در خريد آنالين 

 کمتر است
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 يافته هاداده پژوهش

 (6666لینچ و آريلی )

رفتار خريد برای نوشیدنی 

شده در يک بازار فروخته

 سازی شدهالکترونیکی شبیه

 

حساسیت قیمت در خريد آنالين 

 کمتر است

 

 های فهرست بهاهزينه -

 (a,b۶۳۳6بیلی )

 

های مجموعه متناسب از قیمت

افزارهای ها و نرمCDها، کتاب

شده از طريق بازارهای فروخته

 ۶۳۳7-۶۳۳۱اينترنتی و مرسوم 

فراهم کردن اطالعات بهتر راجع 

به محصول رقابت قیمتی را 

کاهش داده و تناسب را افزايش 

 دهدمی

 

 (6666برينجلفسون و اسمیت )

های مجموعه متناسب از قیمت

شده از ها فروختهCDها، کتاب

طريق بازارهای اينترنتی و مرسوم 

۶۳۳6-۶۳۳۳ 

پراکندگی قیمت زياد آنالين 

-65قیمتی)میانگین تفاوات 

۹6%) 

 پراکندگی قیمت

 

 (a,b۶۳۳6بیلی )

 

های مجموعه متناسب از قیمت

افزارهای ها و نرمCDها، کتاب

شده از طريق بازارهای فروخته

 ۶۳۳7-۶۳۳۱اينترنتی و مرسوم 

های فهرست بها در هزينه

 تندتر هسبازارهای اينترنتی پايین

 

 (۶۳۳6کلمانز، هان و هیت )

 

های مجموعه متناسب از قیمت

شده از های فروختهCDها، کتاب

طريق بازارهای اينترنتی و مرسوم 

۶۳۳6-۶۳۳۳ 

پراکندگی قیمت زياد آنالين 

-65)میانگین تفاوات قیمتی

۹6%) 

 

 

 منشاهای پراکندگی قیمت در بازارهای الکترونیک

های فهرست بها اين های مرتبط با سطوح قیمت، کشش قیمت و هزينهامروز، پژوهشاگر چه تا به 

کنند که اينترنت کارايی بازار را افزايش داده است، اما وجود پراکندگی قیمت نظريه را تايید می

رد آينده رقابت های اينترنت و ادامه يافتن آن در طول زمان، سواالت جالبی را در مومعنادار در بازار
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آورد. در اين بخش، چندين منشا احتمالی پراکندگی قیمت در وجود میدر بازارهای الکترونیک به

شود که چرا عامل مورد نظر دهیم. در هر مورد بررسی میبازارهای الکترونیک را مورد بحث قرار می

شود و در نهايت می تواند در اينترنت دارای اهمیت باشد، سپس سابقه پژوهش مرتبط مرورمی

 شوند.های بیشتر معرفی میهای پژوهشزمینه

 نشدهگیریهای اندازهناهمگنی محصول: ارزش ویژگی

شده از آشکارترين منشا پراکندگی قیمت آنالين، ناهمگنی محصوالت است. اگر محصوالت مقايسه 

صوالت که محارد. حتی زمانیها جای تعجب ندجهاتی با يکديگر متفاوت باشند، آنگاه تفاوت قیمت آن

ها شوند. توانند باعث تفاوت آناز نظر فیزيکی مشابه هستند، عوامل ديگری وجود دارند که می

های مختلف قرار داشته های مختلف و يا در زمانعنوان مثال، محصوالت ممکن است در مکانبه

مراه با سطوح مختلفی از خدمات توان اين بحث را به کاالهايی بسط داد که هباشند. به آسانی می

توان همچنان هستند. چنین استداللی را می ۶مشتريان، تبلیغات يا حتی آگاهی مشتری از حقوق خود

بیان اين مطلب که هر "تر اين است توصیه جورج استیگلر را بپذيريم که ادامه داد، اما منطقی

(. برای 6۶6، صفحه ۶۳۱۶)استیگلر  "فايده استقیمتی ناشی از ناهمگنی است کاری بی پراکندگی

س های محسوحصول را تنها در ارتباط با ويژگیبیشتر اهداف، رويکرد معقول اين است که همگنی م

های فیزيکی های موجود در ويژگیها شامل تفاوتو ضروری آن محصول در نظر گرفت. اين ويژگی

فروشی است که بايد همراه با محصول مصرف شود های موجود در خدمات خردهمحصول يا تفاوت

 کنیم.ديگر ناهمگنی را بررسی میهای آتی عوامل )مانند قوانین بازگشت کاال(. در بخش

توان اين نوع از ناهمگنی محصول را کنترل کرد )برای نمونه چاو می 2با استفاده از رگرسیون هدانیک

توانند پذيرد که محصوالت میرا ببینید(. مدل رگرسیون هدانیک می ۶۳۱۶؛ گريلیچیز ۶۳۱7

های محصول بر روی سیون قیمتهای )همگن( باشند. در رگرای )ناهمگن( از ويژگیمجموعه
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آن ويژگی دانست.  ۶های سايهتوان قیمتهای محصول را میهای محصول، ضرايب ويژگیويژگی

دهند يک ويژگی خاص تا چه اندازه برای بازار ارزش دارد. برای نمونه، های سايه نشان میقیمت

ديسکی يا اجزای ديگر آن بیان کرد توان بر اساس حافظه، ريزپردازنده، حافظه قیمت يک رايانه را می

 (.  ۶۳6۳؛ گوردون ۶۳6۳)دالبرگر 

در اينجا نکته مهمی وجود دارد؛ اگر چه ناهمگنی محصول منشا مهمی در پراکندگی قیمت است، 

( از ۶۳۳6را توضیح دهد. کلمانز، هان و هیت ) 6-6تواند پراکندگی ذکر شده در بخش اما نمی

 های خطوط را کنترل کنند:اند تا چندين منشا ناهمگنی در بلیتدهرگراسیون هدانیک استفاده کر

ها. حتی پس از کنترل اين منشاهای شبهای شنبهها و اقامتهای ورود و خروج، تعداد توقفزمان

درصد است. همچنین برينجلفسون و  66ها دريافتند که پراکندگی قیمت حدود پراکندگی، آن

ی توانند پراکندگاند که نشان دهد انواع ناهمگنی میی دست نیافته( به شواهدی زياد6666اسمیت )

ها را در توان آن( را انتخاب کردند که میCDها کاالهايی )کتاب و قیمت را توضیح دهد. نخست، آن

( ISBNاللملی کتاب )هايی که دارای شماره استاندارد بینها کامال يکسان کرد. کتابفروشبین خرده

شوند کامال شبیه يکديگر هستند. نويسندگان اينکه کجا خريداری می ، بدون توجه بهمشابه هستند

فروشی اعمال خدمات خرده را برای چندين ويژگی CDهای کتاب و سپس رگرسیون هدانیک قیمت

فروشان تغییر زيادی های خدمات اولیه يا در بین خردهها دريافتند که ضرايب ويژگیکردند. آن

توانند ها میها اظهار کردند که اين يافته(. آن66ا اينکه با قیمت رابطه منفی دارند )صفحه کنند ينمی

ها مانند نشان تجاری، اعتماد و آگاهی نیز باشند. فروشیحاصل عوامل ناپیدای ديگر مربوط به خرده

 تری از اين عوامل صورت گرفته است.در ادامه بررسی دقیق

 زمان راحتی و تجربه خرید: ارزش

ی که فروشانتواند يک منشا پراکندگی قیمت در بازارهای آنالين باشد. خردهراحتی در خريد نیز می

که به  کنندگانیتوانند از مصرفکنند، میتر میکنندگان سهليافتن و ارزيابی کاالها را برای مصرف
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جو، ل ابزار بهتر جستتواند حاصزمان حساس هستند، سود بیشتری دريافت کنند. راحتی در خريد می

هايی يدهها يا برهای کاال )فصولی از کتابتر از کاالها، نمونههای گستردهابزار پیشنهادی کلی، بررسی

 تر باشد.های امانی سريعها( و سرويسCDاز 

به خاطر داشته باشید که چندين مورد از عوامل ذکرشده باال، صرفا اطالعاتی هستند. اطالعات 

توان از محصول فیزيکی متمايز کرد. فراهم کردن رزيابی کاالهای همگن را عموما میمحصول برای ا

فروشان يک امتیاز استراتژيک خود، برای خردهخودیاطالعات بهتر راجع به کاالهای همگن نبايد به

ی هاکننده در بازارهای تغییر تامینهای اساسی جستجو يا هزينهدلیل هزينهمحسوب شود. اما، به

دلیل تواند يک ابزار استراتژيک سودمند باشد. مشتريان ممکن است بهاينترنت ، اطالعات محصول می

های جستجو ارائه عالی اطالعات محصول جذب يک وبسايت شده و سپس به اين دلیل که هزينه

 های ديگر باالست از اين سايت خريد کنند.برای يافتن کاال در سايت

ارد های اينترنت تاثیر بگذتواند بر رقابت در بازارد دلچسب، همچنین میفراهم کردن يک تجربه خري

اند که طراحی (. تعدادی از مطالعات اخیر به بررسی اين مطلب پرداخته۶۳۳6)نواک، هافمن و يانگ 

( نشان ۶۳۳6کنندگان را تغییر دهد. مندل و جانسون )تواند رفتار خريد مصرفسايت چگونه می

 هایهای محصول و انتخابهای آنالين اهمیت ويژگیتواند در محیطزمینه میپسدادند که تصوير 

( دريافتند که رفتار خريد ۶۳۳6همین شکل، منان و کان )کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد. به مصرف

 کننده در ابتدای تجربه خريد با آن برخوردهای محصولی است که مصرفاينترنتی تحت تاثیر ويژگی

های طور مشخص، محصوالت کامال جديد موجب تحقیق کمتر، پاسخ کمتر به محرکد. بهکنمی

 شود. انگیزشی و خريد کمتر کاالهای جديد ديگر در ادامه تجربه خريد می

 ۶آگاهی: ارزش اموال غیرمنقول غیرمادی
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 وفروشان سنتی موقعیت، موقعیت مطابق يک حقیقت واضح، سه عامل حیاتی موفقیت برای خرده

کننده مجموعه مشتريان يک فروشگاه است. هستند. موقعیت جغرافیايی تا حد زيادی تعیین ۶موقعیت

 های اينترنتی انجامهای خوب روی پورتالفروشان اينترنتی تالش فراوانی برای خريد موقعیتخرده

کنند. صرف می ها دالرهای آنالين، مکتوب و تصويری، نیز میلیونداده برای تبلیغات از طريق رسانه

دهد که در بازارهای آنالين اهمیت آگاهی مشتری، يا اموال غیرمنقول غیرمادی، اين موضوع نشان می

 به همان اندازه اهمیت اموال غیرمنقول فیزيکی در بازارهای مرسوم است. 

فروشان در های باالی جستجو برای موقعیت جغرافیايی خردهتوان در هزينهاهمیت آگاهی را می

های جستجو ناشی از حجم باالی اطالعات موجود است. از های اينترنت مشاهده کرد. اين هزينهبازار

های کالن های بازاريابی استراتژيک و بودجهاز شیوه Amazon.comفروشانی مانند آنجا که خرده

فروشان اند تا نشان تجاری خود را بیشتر بشناسانند، يافتن موقعیت خردهبرای تبلیغات استفاده کرده

ها فروشها وبسايت کاری دشوار است. ناهمگنی در آگاهی از خردهديگر از بین میلیون ونشاننامکم

ها درصد از موفقیت 75کند مشاهده کرد که گزارش می 2عه جديد زيراکستوان در يک مطلرا می

 (.۶۳۳۳شود )آدامیک و هوبرمن ها میدرصد از وبسايت 5فقط فقط نصیب 

کنندگان دارای اطالعات نامتقارن بر رفتار قیمتی واقف هاست که به تاثیر مصرفاقتصاددانان مدت

ها اند که در آن( به بررسی بازارهايی پرداخته۶۳66ان )( و واري۶۳77هستند. سالوپ و استیگلیتز )

ر های موجود دها آگاه هستند اما بعضی ديگر تنها از قیمتکنندگان کامال از قیمتبعضی از مصرف

ترين قیمت را دارند خريد هايی که پايینفروشی آگاهی دارند. مشتريان آگاه از فروشگاهيک خرده

تر ها از آن آگاه هستند پايینکنند که قیمتی که آنه، هنگامی خريد میکنند اما مشتريان ناآگامی

د: کننگذاری میصورت تصادفی قیمتفروشان بهباشد. نتیجه اين است که خرده 3از ارزش آستانه
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فروشان ديگر که خردهکنند در حالیهای پايین مطالبه میفروشان همیشه قیمتبعضی از خرده

ی دارند هايفروشان گاها فروشکنند )سالوپ و استیگلیتز(، يا خردهمطالبه می های باالهمیشه قیمت

 (.۶۳66کنند )واريان، ها برای برخی اقالم قیمت پايینی مطالبه میکه در آن

ها را درباره يک محیط اينترنتی با نتايج مشابهی در رفتار ( اين مدل۶۳۳۳گرينوالد و کپهارت )

جوی های جستکنندگان به واسطهاند که بعضی مصرفها فرض کردهاند. آنکار گرفتهگذاری بهقیمت

کنندگان ديگر، اين دسترسی که مصرفدسترسی دارند درحالی 1های جستجوی قیمتقیمت يا سايت

یمت ترين قهای جستجوی قیمت دسترسی دارند با پايینکنندگانی که به سايترا ندارند. مصرف

های جستجوی قیمت دسترسی ندارند، هنگامی خريد ندگانی که به سايتکنکنند اما مصرفخريد می

تر از ارزش آستانه است. اين رفتار مشابه همان ها از آن آگاه هستند پايینکنند که قیمتی که آنمی

فروشانی که ( است که مشاهده کردند خرده6666رفتار ذکرشده توسط برينجلفسون و اسمیت )

هايی توانند قیمت، میCDnowو  Amazon.comها دارند، مانند آن ازمشتريان آگاهی فراوانی 

و  Books.comتر مثل فروشان ناشناختههای خردهدرصد باالتر از قیمت ۶6تا  7طلب کنند که 

CD Universe .هستند 

 فروشنشان تجاری و اعتماد خرده

ت های جستجوی قیمطبیعی است که مانند گرينوالد و کپهارت فرض کنیم خريدارانی که از سايت

ضی کنند اما بعترين قیمت را ارائه میکنند که پايینفروشانی خريد میکنند از خردهاستفاده می

دهند که همیشه هم اينگونه نیست. اين های جستجوی قیمت نشان میگفتگوها با مديران سايت

های فروشانی با نشانصورت منظم از خردهها بههای آنديران اعتقاد دارند که بعضی از بازديدکنندهم

 ترين قیمتفروشان ارائه کننده پايینکه اين خرده)حتی وقتی Amazon.comتجاری مشهور مانند 

های بازاردهد که عوامل ديگری، مانند اعتماد، در کنند. اين موضوع نشان مینیستند( خريد می

 اينترنت سهیم هستند.

                                                                                                                                 

۶ Shopbot 

http://abcbourse.ir/


 ۶۹6 تالیجیشناخت اقتصاد د

 

)اينترنت( میان  ۶تواند به واسطه جدايی مکانی و زمانی که واسطهاعتماد در بازارهای الکترونیک می

(. 6666کند، اهمیت زيادی داشته باشد )برينجلفسون و اسمیت گان تحمیل میخريداران و فروشنده

ن کاال و پول نیست؛ در حقیقت، هم کاال و هم يک معامله اينترنتی معموال همراه با مبادله همزما

فروش، يک شوند. هنگام انتخاب يک خردههای متفاوت ارسال میهای متفاوت و در زمانپول از مکان

فروش طرف او در جذب معامله و نقد کردن کننده ممکن است نگران اين باشد که خردهمصرف

کنندگان کند. ممکن است مصرفخوب عمل نمیهای اعتباری تخصص دارد اما در تحويل کاال کارت

فروشی که به آن اعتماد دارند، بهای بیشتری بپردازند. مايل باشند برای خريد يک محصول از خرده

 تواند باعث پراکندگی قیمت در بازارهای آنالين شود. فروشان میبنابراين، ناهمگنی در اعتماد خرده

توانند در دنیای آنالين فروشان میکنند که خردهطرح میهای مختلفی را مهای جديد، روشپژوهش

 اعتماد کسب کنند:

 فروش جوامع آنالين: وجود يک جامعه قابل مالحظه از افراد آنالين در وبسايت يک خرده

که در جوامع اينترنتی مورد استفاده قرار  2های اعتبارتواند اعتماد ايجاد کند. سیستممی

مورد اطمینان بودن اعضای ديگر جامعه را نشان دهند)کوالک توانند گیرند نیز میمی

۶۳۳۳  .) 

 انند های افراد معتبر )متواند از طريق لینکهای معتبر ديگر: اعتماد میهايی از وبسايتلینک

 Barnes & Nobelهای معتبر )برای نمونه لینک های وبسايتهای وابسته( يا لینکبرنامه

( کسب شود )برينجلفسون و اسمیت New York Times Book Reviewاز نسخه آنالين 

۶۳۳۳ .) 

 ( از داده۶۳۳6اطالعات صادقانه از محصول: آربان، سلطان و کوالس ) های بازخورد مشتری

اند تا نشان دهند که استفاده کرده "Truck Town"نام از يک محیط آنالين به 

                                                                                                                                 

۶ medium 

6 Reputation system 

http://abcbourse.ir/


 ۶۹۶   یابی: مرور و ارزتالیجید یشناخت بازارها :فصل چهارم

 

فروشان در بین ر خردهتوانند باعث افزايش اعتباطرف میهای توصیه بیسرويس

 کنندگان شود.مصرف

 واند تنشان تجاری در دنیای غیرآنالين: داشتن يک نشان تجاری در دنیای غیرآنالين می

( از ۶۳۳6باعث اعتبار شده و رقابت قیمتی را کاهش دهد. شانکار، رنگاسومی و پوستاتری )

های پیمايشی استفاده کردند تا نشان دهند تجربه مثبت پیشین از يک نشان تجاری داده

تواند موجب کاهش حساسیت به قیمت در فضای آنالين شود. در جهان فیزيکی می

فروشان دارای نشان تجاری معتبر در ( نشان دادند که خرده6666برينجلفسون و اسمیت )

های درصد باالتر از قیمت ۳تا  6هايی معادل توانند قیمتجهان غیرآنالين، می

الين های آنتبار در بازاريابیفروشانی که فقط فروش آنالين دارند طلب کنند. نقش اعخرده

( مورد بررسی ۶۳۳6و مرسوم و راهکارهای کسب اعتبار نیز توسط آربان، سلطان و کوالس )

 است. قرار گرفته

 ۶بازدارندگی یا احتباس

مشتريان، هزينه بیشتری طلب کنند.  6های بازگزينیتوانند با اتکا به هزينهفروشان همچنین میخرده

توانند برای خريداران اند، هم میها مورد استفاده خطوط هوايی بودههای وفاداری، که برای مدتبرنامه

های های وفاداری موجود در بازارآنالين موثر باشند. واريان )در فصل بعدی همین کتاب( برنامه

 دهد.اينترنت را مورد بررسی قرار می

تغییر  هایتوانند ناشی از عوامل ديگری باشند. برای مثال، هزينههای بازگزينی در اينترنت میههزين

وجود های موجود آيند. با توجه به تفاوتفروش بهواسطه آشنايی با وبسايت يک خردهممکن است به

 فروشهفروشان اينترنتی، يک مشتری که با رابط يک خرددر طراحی رابط کاربری در بین خرده

فروشی که رابطش ناآشنا است، با يک هزينه اينترنتی آشنا است، ممکن است در هنگام خريد از خرده

                                                                                                                                 

۶ Lock-in 

6 switching costs 

http://abcbourse.ir/


 ۶۹6 تالیجیشناخت اقتصاد د

 

ک های بازگزينی شوند. يتوانند موجب هزينهکردن نیز میهای سفارشیبازگزينی روبرو شود. ويژگی

 اه کهدارد، هر گ "کلیکی-يک"فروش خاص يک حساب سفارش مشتری که در وبسايت يک خرده

 شود. های تغییر روبرو میتصمیم به خريد از جايی ديگر بگیرد با هزينه

های بازگزينی شوند. اين ابزارها الگوهای خريد يک توانند موجب هزينهابزار فیلترينگ جمعی نیز می

آن  های شخصیکنند تا بر اساس سلیقهمشتری را با الگوهای مشتريان همفکر ديگر، مقايسه می

(. برخالف بیشتر اطالعات ۶۳۳5های شخصی ارائه کنند )شارداناند و میس به وی توصیهمشتری، 

های شخصی، مختص به مشتری بوده و با تبادل شده برای ارزيابی کاالهای همگن، توصیهاستفاده 

ها کیت آنهای موجود که مالشوند. بنابراين، با توجه به سیستمتر میبیشتر مشتری با سیستم دقیق

نی بازگزي فروشانِ ديگر، با هزينهفروشان است، مشتريان در هنگام استفاده از خردهاختیار خرده در

های شخصی مواجه خواهند بود. اگر مالکیت اطالعات مربوط به سالئق معادل کاهش ارزش توصیه

يگر د يک مشتری در اختیار خود مشتری بوده و اين اطالعات قابل انتقال از يک وبسايت به وبسايت

 های بازگزينی بسیار پايین خواهد بود. باشند، آنگاه هزينه

 1تبعیض قیمت

 فروشانها در بین خردههای قیمتها اشاره شده به تفاوتعوامل پراکندگی قیمت که در باال به آن

فروش بر اساس تواند هنگامی که يک خردهپردازند. در عین حال، پراکندگی قیمت همچنین میمی

 هایهای مختلفی را طلب کند نیز اتفاق بیفتد. اين استراتژی، قیمت6ه پرداخت مشتریتمايل ب

توانند در بازارهای اينترنتی اهمیت بااليی داشته باشند. نخست، اگر تبعیض قیمت، به دو دلیل می

ها گردآوری فروشی راجع به قیمتدهد تا اطالعات خردهکنندگان اجازه میچه اينترنت به مصرف

دهند تا اطالعات بهتری راجع به فروشان نیز اين امکان را میها به خردهند، اما همین ويژگیکن

(. دوم، هزينه فهرست بهای پايین تغییر ۶۳۳6دست آورند )باکاس کنندگان بههای مصرفويژگی
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ها متیکند. نتیجه نهايی اين است که قتر میصرفهبهفروشان مقرونهای آنالين را برای خردهقیمت

فروشان و يا مشتريان در اينترنت ضرورتا بر مبنای يک ارزش واحد در طول زمان يا در بین خرده

 نیست.

 کنندگان تبعیض قیمت قائلهای مختلفی وجود دارد تا بین مصرففروشان اينترنتی راهبرای خرده

که به قیمت حساس کنندگانی بردن از اين حقیقت است که مصرفها، بهرهشوند. يکی از اين راه

هستند نسبت به مشتريان ديگر ارزش کمتری برای زمان قائل هستند. در چنین شرايطی، 

که ها و سطوح در دسترس تهیه کنند به طوریتوانند لیستی از قیمتفروشان میخرده

به پرداخت خود، قیمت را خودشان انتخاب کنند )چیانگ و اسپات  کنندگان مطابق تمايلمصرف

گیر و دشوارتر کننده بايد از يک روند وقتدست آوردن قیمت پايین، يک مصرف. برای به(۶۳66

ه در پايین، به س های باالتر هستند.تر مخصوص قیمتکه يک روندهای سهلاستفاده کند در حالی

ض عنوان يک تکنیک تبعیبه "سهولت"توانند از فروشان اينترنتی میشود که خردهروشی اشاره می

 ت استفاده کنند. قیم

مجزايی ايجاد کنند که سطوح سهولت متفاوتی دارند.  "هایويترين"توانند فروشان مینخست، خرده

هاس مسافرتی شناسايی کردند. ( اين استراتژی را در بازار آنالين آژانس۶۳۳6کلمانز، هان و هیت )

ا های مسافرتی بت و آژانسترين قیمهای مسافرتی با پايیننويسندگان مشاهده کردند که آژانس

تر، دارای يک های پايینهای با قیمتآژانس شود.باالترين قیمت توسط يک شرکت مادر اداره می

یمت های با قکه رابط کاربری آژانسرابط کاربری بودند که استفاده از آن بسیار دشوار بوده در حالی

ابط دشواری در استفاده از ر"یجه رسیدند که ها به اين نتباال، پیشرفته و کاربرپسند بوده است. آن

شود که کند که مانع از اين میتر( مانند مانعی عمل میهای با قیمت پايینکاربری )در آژانس

( و در نتیجه تبعیض 65)صفحه  "مسافرانی که به زمان حساسیت دارند به سوداگری شخصی بپردازند

 کند.قیمت را تسهیل می
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 توانند برایرسد نشانه رقابت شديد باشند( مینظر می)که در ابتدا به ۶های تطبیق قیمتسیاست

ا در هفروشان تکنیک ديگری برای تبعیض قیمت به شمار آيند. سیستم تطبیق قیمتخرده

کند که گونه تبلیغ میاين Books.comنمونه اين سیستم است.  Books.comفروش آنالين خرده

 & Amazon ،Barnesفروشی اينترنتی کتاب يعنی های موجود سه غول خردهبهترين قیمت

Noble  وBorders دهد. در ای را نشان میای از چنین صحنهتصاوير لحظه ۶شکند. شکل را می

دهد. در کنار اين یدالر نمايش م ۶۱.76 2نامه اثر جان گريشامبرای کتاب وصیت Books.comباال، 

، کننده بروی اين گزينه کلیک کندوجود دارد. اگر يک مصرف "مقايسه قیمت"نام ای بهقیمت گزينه

Books.com های صورت خودکار قیمتبهAmazon ،Barnes & Noble  وBorders  را

، ونه است(گترين قیمت را داشته باشد )که معموال اينخود پايین Books.comکند. اگر جستجو می

 Books.comترين قیمت را نداشته باشد، آنگاه کند، اما اگر که پايینآنگاه قیمتش تغییر نمی

دهد که بهترين قیمت ارائه شده توسط سه رقیب صورت خودکار قیمت خود را طوری تغییر میبه

دالر نشان  ۶۹.۱5که قیمت جديد اش را بشکند. اين موضوع در زير نشان داده شده است، جايیاصلی

 NECXها در های آنشوند که نمونههای مشابهی در بازارهای ديگر ظاهر میداده شده است. ويژگی

 شود.يافت می

رسد که اين موضوع نشانه رقابت قیمتی شديد در بازارهای اينترنتی است، نظر میاگر چه در ابتدا به

کند تا کننده استفاده میمصرف از ناهمگنی Books.comدهد که اما وجود سه عامل نشان می

ه تر فقط هنگامی کتبعیض قیمتی انجام دهد. نخست، تغییر قیمت دائمی نیست )قیمت پايین

ر تشود و آن هم با انتخاب روی گزينه مناسب(. دوم، قیمت پايینمشتری درخواست کند ارائه می

عه کند، بايد دوباره برای قیمت کننده بعدا دوباره مراجفقط برای يک معامله موثر است: اگر مصرف

کشد(. بر است )تکمیل آن تقريبا يک دقیقه طول میتر درخواست دهد. سوم، اين فرايند زمانپايین

                                                                                                                                 

۶ Price-matching 

6 The Testament by John Grisham  

http://abcbourse.ir/


 ۶۹5   یابی: مرور و ارزتالیجید یشناخت بازارها :فصل چهارم

 

روی اين گزينه )مقايسه قیمت( دهد که ارزش کلیک کردن کتاب نشان می 66يک نمونه جديد از 

کنندگانی حساس ور کرد که فقط مصرفتوان تصدالر است. می 6.۶5کننده آنالين تنها برای مصرف

 دالر سود کنند.  6.۶5دقیقه صبر کنند تا  ۶به قیمت مايلند که 
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بندی ها از سهولت برای دستههای اينترنتی نمونه سوم از مواردی هستند که در آنحراج

تصويری از يک حراج  6شود. شکل ها استفاده میبه پرداخت آن کنندگان بر اساس تمايلمصرف

فروش چندين کاال را به است. اين خرده Shopping.comفروش اينترنتی شده توسط خردهانجام

 Shopping.comروی  "قیمت پايین معمول"توان برای خريد به ها را میذارد که آنحراج می گ

است.  Palm Vدهنده در حال حراج يک سازمان Shopping.com، 6نیز مشاهده کرد. در شکل 

دالر  Shoppin.com 333.99که قیمت معمول فروشگاه دالر است در حالی ۹6۹پیشنهاد برنده 

روی اين  Shoppin.comرسد که نظر میدالر. در نگاه اول، اينگونه به ۶۶است، تفاوتی کمتر از 

کاال تخفیف داده است. اما، خريداران حراجی بايد به انتظار اتمام حراجی باشند، ترديد درباره نتیجه 

حراجی را بپذيرند و زمان الزم را برای ارائه پیشنهاد خود و رصد پیشنهاد ديگران صرف کنند. 

عنوان نشانه کننده به شرکت در حراجی بهممکن است از تمايل مصرف Shopping.comبنابراين، 

 حساسیت کم به قیمت استفاده کند. 

ب و فروشان رقیکنندگان ابزار قدرتمند جديدی برای مقايسه خردههمانطور که اينترنت برای مصرف

بزار جديدی فراهم کرده است فروشان نیز ادست آوردن بهترين قیمت فراهم کرده است، برای خردهبه

اتری صورت پويها را به کنندگان نیز بازاريابی کرده و و قیمتهای خیلی کوچک مصرفتا برای گروه

رنامه توان روی يک بآن است که نمی "مسابقه ابزارها"تعديل کنند. در بعضی موارد، نتیجه نهايی اين 

( نشان داده است، اين تبعیض قیمت ۶۳65قیمتی واحد حساب زيادی کرد. همانطور که واريان )

می های ککنندگانی که ارزيابیشود تا برای مصرفاغلب باعث افزايش کارايی است زيرا سبب می

از  کنندگانقیمتی، اين مصرفکه در برنامه تکدارند، امکان دسترسی به کاالها ايجاد شود درحالی

 شدند.بازار خارج می

  ی آیندههاهای پژوهشخالصه و حوزه

ها و دهکننکنندگان، تنظیمتواند به مصرفهای آنالين میشناخت بهتر از داليل پراکندگی قیمت

ها در ارزيابی بازارهای اينترنتی ياری رساند. چندين منشا احتمالی پراکندگی قیمت مورد بازارياب

تصحیح و توسعه اين  های آينده بايد روی(. پژوهش۹شده در جدول بررسی قرار گرفته است )خالصه
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سنجیده و به تحلیل منشا پراکندگی قیمت در طول  فهرست تمرکز کرده، میزان اهمیت هر مولفه را

 شود:زمان بپردازد. در اينجا به چند موضوع احتمالی اشاره می

 های ماينکه سیستهای بیشتری راجع به تاثیرات رفاهی تبعیض قیمت در اينترنت: پژوهش

عنوان ابزار تبعیض قیمت شوند و چگونه به ری آنالين چگونه ايجاد میگذامنعطف قیمت

 های ابتدايیشده باال، نمايانگر مدلگیرند، نیاز است. دو مثال ارائهمورد استفاده قرار می

ت تری هستیم. بايد تاثیراهای پیچیدهتبعیض قیمت هستند. با گذشت زمان، نیازمند مدل

دهد يک ( نشان می۶۳65کرد. درباره تحلیل رفاهی، واريان ) ها را درکرفاهی اين سیستم

که تبعیض قیمت درجه سوم موجب گسترش رفاه شود اين است که شرط الزم برای اين

ها باعث افزايش ستانده بازار شود. بنابراين، يک سوال طبیعی اين است که اين سیستم

 د.  دهنچگونه سهم بازار در اينترنت را تحت تاثیر قرار می

 فروشی: به اين نکته اشاره شد که فراهم کردن های خردهاطالعات محصول و استراتژی

تواند موجب کسب اعتماد و اطمینان شود و يا موجب سهولت اطالعات درباره محصول می

( دريافته که انگیزه فراهم کردن اطالعات محصول به استراتژی ۶۳۳۱در خريد شود. زتلماير )

توان اين نظريه را به وش و گستره بازار الکترونیک وابسته است. میفرمرسوم يک خرده

شده توسط های موجود در اطالعات فراهمصورت تجربی و با دنبال کردن تفاوت

گردانند و يا با دنبال کردن فروشانی که بازارهای مرسوم را میفروشان اينترنتی و خردهخرده

 ل کرد.کنند، تحلیافزايش نفوذ اينترنت تغییر می ها بااين مطلب که چگونه اين استراتژی

 های پژوهشی مربوط به منشاهای پراکندگی قیمتبرخی يافته ۹جدول 

 خالصه مطالعه

 سهولت و تجربه خريد

 (۶۳۳6مندل و جانسون )

 

 (۶۳۳6منان و کان )

 

 

رفتار خريد های محصول و تواند اهمیت ويژگیطراحی وبسايت می

 کننده را تحت تاثیر قرار دهد.مصرف
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 خالصه مطالعه

 

 (۶۳۳6نواک، هافمن و يانگ )

 

اجه ها موکننده در ابتدای تجربه خريد با آنهای محصوالتی که مصرفويژگی

دهد تاثیر شود، روی خريدهای بعدی که در همان تجربه انجام میمی

 گذارند.می

گیری اجزاء يک عنوان روشی برای اندازهبه ۶به بحث درباره ساخت روانی

هايی پردازند و روشمی "کنندهبه خريد آنالين دلچسب برای مصرفتجر"

 کنند.گیری ساخت روانی ارائه میکم ی برای اندازه

 آگاهی

 (۶۳۳۳آدامیک و هابرمن )

 

 

 (۶۳۳۳گرينوالد و کپهارت )

 

 

اوگاس، دال ماتزا و يورت 

(۶۳۳۳) 

 

مختص کنند تا نشان دهند که محبوبیت، استفاده می AOLهای از فايل

کند که اين ها است. همچنین مدلی را پیشنهاد میتعداد محدودی از وبسايت

 دهد.رفتار را بر اساس تاثیرات شبکه و وفاداری به نشان تجاری توضیح می

کنند تا نشان دهند که در ( ارائه می۶۳66سازی مانند واريان )يک مدل شبیه

ی شکل تصادففروشان بهکنندگانی با اطالعات نامتقارن، خردهحضور مصرف

 کنند.گذاری میقیمت

کندد تا نشان دهند که تاثیرات شبکه و سازی استفاده میاز يک مدل شبیه

ها را توانند محبوبیت تنها تعداد کمی از سايتوفاداری به نام تجاری می

 توضیح دهند.

 فروشنام تجاری و اعتماد خرده

 (۶۳۳۳کوالک )

 

رنگاسوامی شانکار، ونکاتش و 

(۶۳۳6) 

 

 

 (۶۳۳6آربان، سلطان و کوالس )

 

در تسهیل اجرای مناسب بازارهای  "جامعه مجازی"به بحث درباره اهمیت 

 پردازد.می eBay.comحراج اينترنتی مانند 

شان کنند تا نهای پیمايشی برای بازديدکنندگان اتفاقی استفاده میاز داده

تواند ام تجاری در دنیای فیزيکی میدهند که تجربه مثبت پیشین با يک ن

 حساسیت به قیمت را در دنیای آنالين کاهش دهد.

فروشان آنالين با فراهم کردن اطالعات دقیق و اعتقاد دارند که خرده

کنندگان اعتماد کسب کنند. توانند در بین مصرفطرفانه میهای بیتوصیه

                                                                                                                                 
 مترجم (.flow constructگیری میزان رضايت افراد. )روشی مفهومی جهت اندازه ۶
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 خالصه مطالعه

 

 

بک های سزيابی کامیوناين نظريات با استفاده از يک فضای آنالين برای ار

 شوند. کنندگان بررسی میبرای خريد مصرف

 تبعیض قیمت

 (۶۳۳6کلمانز، هان وهیت )

 

 

 

 (۶۳۳۱ادلیزکو )

 

ها های دو آژانس مسافرتی آنالين که مالک آنوبسايت اعتقاد دارند که ويژگی

توانند نشانه استفاده اين شرکت از استراتژی تبعیض يک شرکت است می

 اشند. قیمت ب

 

های چندگانه برای کند که از قیمتفروشانی ارائه میهای زيادی از خردهنمونه

کنند. اعتقاد دارد که تبعیض قیمت ممکن است تبعیض قیمت استفاده می

 در اينترنت متدوال باشد.

  اهمیت سهولت در طراحی صفحه وبسايت: سهولت و تجربه مشتری هر دو داليل مهمی

سايت در محیط های آنالين هستند اما اين دو، تا حدی مخالف يکديگر برای تمايز يک 

های پیچیده زمان دانلود مشتری را افزايش داده و از سهولت کلی هستند. وبسايت

های وبسايت کندتر ممکن ( دريافتند که صفحه۶۳۳۳کاهد. دالرت و کان )فروش میخرده

ها ارزيابی کنندگان از اين وبسايتفاين شوند که مصراست )اما نه ضرورتا( منجر به 

تری داشته باشند. بررسی رابطه بین اين دو استراتژی طراحی موضوعی جذاب خواهد ضعیف

 بود.

 ( با بهره۶۳۳۳اهمیت اعتماد و آگاهی در بازارهای آنالين: اوگاس، دال ماتزا و يورت ) گیری

م تجاری و تاثیرات شبکه باعث دهند ترکیب وفاداری به ناسازی نشان میهای شبیهاز مدل

شود که در آن برنده، صاحب همه چیز است. اما های اينترنتی بسیار متمرکز میايجاد بازار

تواند بازارهای بسیار متمرکز ايجاد کند. تالش تنهايی نمی هیچ يک از اين اين دو عامل به

ب خواهد بود. حتی ها از طريق يک تحلیل تجربی موضوعی جالهای آنبرای بررسی يافته
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صورت  های آنالين اهمیت هر يک از اين دو فاکتور را بهتوان با استفاده از آزمايشمی

 جداگانه بررسی کرد.

 توان اين موضوع را بررسی کرد که اهمیت تغییرات در پراکندگی قیمت در طول زمان: می

( ۶۳۳۳رد و لی )کند. واعواملی مثل اعتماد و آگاهی با گذشت زمان چگونه تغییر می

تر شود، در خريدهايشان کمکنندگان در اينترنت بیشتر میمعتقدند که هر چه تجربه مصرف

های قیمتی مشهورتر و همین شکل، توسعه واسطهکنند. بههای تجاری حساب میروی نام

عنوان يک عامل پراکندگی قیمت بکاهد )باکاس  تواند از اهمیت آگاهی بهکارآمدتر می

۶۳۳6.) 

 تحوالتی برای مشاهده

های موجود درباره بازارهای ابتدايی ديجیتال، نه تنها درباره اينکه چه اتفاقاتی افتاده است پژوهش

اک و کنند. عالوه بر اصطکهايی ارائه میکنند بلکه درباره اتفاقات آينده نیز نشانهاطالعات فراهم می

ارند که بايد در بازارهای الکترونیک مورد پراکندگی قیمت، موضوعات پژوهشی ديگری نیز وجود د

عمومی تمرکز دارند. اين  بررسی قرار گیرند. اين موضوعات بر اقتصاد، استراتژی تجارت و سیاست

های رود از مهمترين تحوالت سالبخش به بررسی چهار مورد از اين موضوعات پژوهشی که گمان می

 پردازد.آتی باشند، می

 های بازاریابیکانال

د خود يک کانال جديد ايجاد کردن کنندگانفروشانی اينترنتی برای ارتباط با مصرفاولین موج خرده

را به  1و خريد در منزل فروش بروشوریفروشی، های خردههای بازاريابی مرسوم فروشگاهکه کانال

های کترکننده توسط شوکار با مصرفچالش کشید. اين کانال جديد اينترنتی برای معامالت کسب

های مرسوم، های دارای کانالايجاد شد. شرکت Amazon.comمحصوله مانند اينترنتی تک

بردند، را مشاهده کردند. با روشن شدن اين وارد، که از اين رسانه جديد بهره میهای تازهشرکت

                                                                                                                                 

۶ Home-shopping 
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دهند، فروشان اينترنتی اهمیت می( به خردهWall Streetويژه کنندگان )و بهموضوع که مصرف

شد که از يک کانال بازاريابی هايی میفروشان اينترنتی ظهور کرد که شامل شرکتموج دوم خرده

و  Barnes & Noble ،Macy’sفروشان صنايع بزرگی مانند مرسوم، رشد يافته بوند. اين خرده

Compaq شدند.را شامل می 

خود و کسب سهم از بازار  محصوله اينترنتی به توسعه ارزش نام تجاریتک فروشانکه خردهدر حالی

فروشان اينترنتی دارای بیش از يک کانال، شروع به بررسی مشکالت از جمله دادند، خردهادامه می

افتد که کانال اينترنتی يک شرکت، ها کردند. تداخل کانال زمانی اتفاق میمشکل تداخالت کانال

های به فروشگاه Barnes & Nobleشود. برای مثال، غیراينترنی آن شرکت میرقیب کانال 

های جغرافیای مختلف اين اجازه را داده است که قیمت بسیاری از اقالم را اش در موقعیتفیزيکی

کنندگان قابل خودشان تعیین کنند. با وجود يک کانال اينترنتی که در همه جهان برای مصرف

عالوه، هايی داشت که بر اساس موقعیت جغرافیايی تغییر می کنند. بهوان قیمتتدسترسی است، نمی

ها خود بادقت باشند زيرا آن های مرسوم و اينترنتیها بايد نسبت به جداکردن کانالشرکت

شان موظف به پرداخت مالیات های مرسومفروشی، کانالهای خردهواسطه موقعیتخواهند بهنمی

 شوند.

های کانال، همیشگی نباشند. با رشد بازارهای ديجیتال، ل وجود دارد که تداخلاين احتما

ان هايشصورت همزمان اداره خواهند کرد و يا تعداد کانالهايشان را بهفروشان اينترنتی يا کانالخرده

های ، شروع به رهاکردن دارايیEggheadفروشان ، مانند را کاهش خواهند داد. بعضی از خرده

کنند. در عین حال، بعضی از شان تکیه میخود کرده و تنها روی کانال الکترونیکی کیفیزي

اند، برداری کردهاز تجارت اينترنتی بهره Marketplace MCIفروشان که با استفاده از خرده

فروشان ديگری هم وجود دارند که در پی شان را رها کردند. در ضمن، خردههای الکترونیککانال

شان برای دستیابی به يک مزيت رقابتی در کانال های فیزيکیهايی هستند تا از دارايیروش يافتن

دهد اش اين اجازه را میبه مشتريان اينترنتی Borders.comالکترونیکی استفاده کنند. برای مثال، 

ها و اهنگهای برسد با توجه به ويژگینظر میهای فیزيکی پس دهند. بهتا محصوالت را به فروشگاه

http://abcbourse.ir/


 ۶66 تالیجیشناخت اقتصاد د

 

تواند کمک کند که های بیشتر میهای تجاری گوناگونی تکامل خواهند يافت. پژوهشبازار، مدل

 دريابیم موضوع تداخل کانال چگونه حل خواهد شد.

ها و گیری از بازارهای حراجی است. برای مثال، هتلهای کانال، بهرهيک مکانیسم برای حل تداخل

شان را از کانال ش فعلی خود را حفظ کنند اما مازاد ظرفیتخطوط هوايی ممکن است مدل فرو

عدم  دلیل اينکه در کانال الکترونیکی يکفروش برسانند. سپس به صورت حراج به الکترونیکی و به 

. به فروشدقطعیت در قیمت وجود دارد، کانال الکترونیک دقیقا همان محصول کانال فیزکی را نمی

د. ما کننتر محسوب میهايی غیرمستقیمنندگان محصوالت را جايگزينکدلیل اين تفاوت، مصرف

هايشان در طول زمان و يا در يک زمان ثابت هستند و همچنین بینیم که قیمتمرتبا کاالهايی را می

کنیم. شوند را مشاهده میروز میهايی که مدام بههای توافقی و قیمتهای حراجی، قیمتقیمت

ها در مرحله ابتدايی ورود يک محصول است. از آنجا ها، استفاده از آناز حراج گیریروش ديگر بهره

ها رکتتواند به شکه تقاضا برای محصوالت جديد نامعلوم است، استفاده از کانال حراج الکترونیک می

ر کنندگان را هم دشان  را تعیین کنند و بازخورد مصرفکمک کند تا تقاضای بالقوه برای محصول

 ن مناسبی تهیه کنند.زما

 گری مجددواسطه و واسطه هایسازمان حذف گری،واسطه

د. شونها در بازارهای الکترونیک اغلب موجب تغییراتی در زنجیره ارزش میهای متغیر واسطهنقش

د ها شوتواند باعث کاهش اين اصطکاکگری در زنجیره ارزش میدر يک بازار دارای اصطکاک، واسطه

(. برای مثال، در دنیای a,b 1998های بازار تخصص دارند )بیلی ها در بعضی از نقشزيرا واسطه

فیزيکی رساندن اطالعات توسط يک نويسنده به همه خوانندگان بالقوه، کاری پرهزينه است. بنابراين، 

تر نپايی ایشان را با هزينهتواند اطالعاتکنند که میبسیاری از نويسندگان روی يک ناشر تکیه می

نشر داده و در نتیجه اصطکاک بازار را کاهش دهد زيرا يک ناشر در چاپ و نشر تخصص دارد. با 

ها از زنجیره گری، يعنی از میان برداشتن واسطهظهور اينترنت، بعضی اعتقاد دارند حذف واسطه

اشر، (. واضح است که در مثال مربوط به ن۶۳۳5؛ هافمن ۶۳۳۱ارزش، اتفاق خواهد افتاد )ژلمن 

ع ناشر های چاپ کردن و توزيشود ديگر نیازی به نقشکننده، الکترونیکی میکه رسانه توزيعهنگامی
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ها کند و واسطهگری مجدد بروز میها نیست. بلکه واسطهمعنای حذف کامل واسطه نیست اما اين به

ناشر، يک واسطه  های جديد ارزش ايجاد کنند. در مثالکنند تا به روشهای جديدی پیدا مینقش

های مجدد را ارائه کرده و به بازاريابی جديد ممکن است به نويسنده بازخوردهای ويراستاری و بازبینی

اند اعتماد و ای که عالقه و توجه زيادی به خود جلب کردهاطالعات کمک کند. دو نقش واسطه

 های جستجو هستند.  توانايی

 فروشان مشهورترين داليلی است که بر مبادله با خردهمهماعتماد، همچنان برای مشتريان يکی از 

وش را با فرای يک خردهکنندگان بتوانند بدون هیچ هزينهکنند، اما اگر مصرفدر اينترنت تاکید می

فروشان خواهیم بود. ظهور تری بین خردهفروش ديگری جايگزين کنند، آنگاه شاهد رقابت روانخرده

فروش اينترنتی هايی که مورد اطمینان بودن يک خردهها(، واسطهTTP) ۶طرف ثالث مورداطمینان

ها توسط TTP  گریکنند، به چنین رقابتی کمک زيادی خواهد کرد. فرايند واسطهرا تضمین می

آغاز شده است. اين دو شرکت، سیاست خصوصی  BBB Onlineو  TRUSTeهايی مانند شرکت

کننده محافظت شود. نند تا از حريم خصوصی مصرفکفروشان اينترنتی را تايید میخرده

را روی وبسايت خود  BBB Onlineيا  TRUSTeفروشانی که لوگوی کنندگان به خردهمصرف

که اين تنها يک قدم اولیه در استفاده (. در حالی۶۳۳۳دارند اعتماد بیشتری دارند )استاندارد صنعت 

های ديگر TTPو  TRUSTe ،BBB Onlineه ها برای گسترش اعتماد است، ارزشی کاز واسطه

ها را برای ارائه خدمات جديد مرتبط دهند آنهای تجاری میدر دوران رشد تجارت اينترنتی به نام

 دهد.با اعتماد در موقعیت بهتری قرار می

کنندگان با معضل حجم بسیار اند اما مصرفهای جستجو در بازار ديجیتال کاهش يافتهاگر چه هزينه

کند تا برای جستجو از يک واسطه استفاده کنند. ها را مجبور میالی اطالعات مواجه هستند که آنبا

 "کتجارت الکترونی"تواند همه اسنادی که شامل عبارت برای مثال، يک موتور جستجوی اينترتی می

ر دست حاض توان، برای مثال به همین مقالهای که تنها با يک کلیک میگونههستند را پیدا کند به

 "تجارت الکترونیک"دهد که شامل يافت. اما موتور جستجو صفحات زياد ديگری را نیز نمايش می
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بوده و تنها با يک کلیک قابل دسترسی هستند. از آنجا که فرد جستجوگر بايد برای بررسی اين نتايج 

 ده از يک واسطهزمان صرف کند و زمان باارزش است، وی ممکن است به اين نتیجه برسد که استفا

( ۶۳۳۳است، مفهومی که هاگل و سینگر ) 1"اطالعاتواسطه"هايی ارزانتر است. يکی از چنین واسطه

 معرفی کردند.

کند تا محصوالتی را کنندگان کمک میاطالعات به مصرفدر بازارهای ديجیتال، استفاده از واسطه 

کنندگان به مصرف DealPilot.comعنوان مثال، شان باشند. بهبیابند که مطابق با نیازهای فردی

اينترنتی  فروشو ويدئو، تعداد يکصد خرده CDدهد برای يافتن بهترين قیمت برای کتاب، اجازه می

ها کنند، سپس قیمتکنندگان محصول يا محصوالت مورد نظرشان را وارد میرا جستجو کنند. مصرف

های مشابهی ها اعالم خواهد شد. سیستمفروشان اينترنتی به آنها از طرف خردهو زمان تحويل آن

ف ( گرفته تا چوب گلpricewatch.comافزار رايانه )برای محصوالت مختلف از سخت

(jango.excite.com( و گواهی سپرده بانکی )bankrate.com موجود است. برای محصوالت )

توانند محصوالت را بر اساس می frictionless.comها مانند اطالعاتتر، نسل دوم واسطه پیچیده

های دلیل متمرکز کردن رقابت روی ويژگیبندی کنند. به کننده ردههای هر مصرفبا اولويت مطابقت

 تواند رقابت قیمت را در بازارهای آنالين کاهش دهد.محصول، نه فقط روی قیمت آن، اين ابزار می

 مدیریت زنجیره تامین و عرضه

( B2C) 6وکار با مشتریهای بازارهای ديجیتال در بازارهای کسباگر چه اخیرا آشکارترين پیشرفت

 ۹وکاروکار با کسبتغییرات اقتصادی در بخش کسبرسد بزرگترين نظر میاند، اما بهاتفاق افتاده

(B2B زنجیره ارزش ايجاد شوند. منشا تجارت الکترونیک )B2B ای بیشتر از تجارت که سابقهB2C 

 B2Cگردد. اکنون که بخش های الکترونیک بازمیهايی مانند تبادل دادهدارد به دوران ابداع فناوری
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توان همه زنجیره ارزش را يکپارچه کرد دن است، به آسانی مینیز در حال ديجیتال ش ۶زنجیره ارزش

کنندگان در همه مراحل ايجاد ارزش تبديل به بازيگرانی مهم شوند. مهمترين که مصرفبه طوری 

 و عرضه مشاهده خواهد شد.   6تاثیر چنین تغییری در مديريت زنجیره تامین

شوند، يعنی در امتداد زنجیره ارزش میمسائل معمول تدارکات شامل جابجايی اقالم فیزيکی 

فروشی موجود باشد. که يک مشتری قصد خريد يک محصول را دارد آن محصول در خردههنگامی

گیری کند که چگونه با بهرهگیرد اما ضمنا بررسی میمديريت زنجیره عرضه، تدارکات را نیز در برمی

را به شکلی تعیین کرد که کارايی افزايش  توان زمان و چگونگی جابجايی محصوالتاز اطالعات می

در  3توانند از معضل سودستانی مضاعفتر، شرکای تجاری میموقعتر و بهيابد. با تبادل اطالعات قوی

را ببینید(. اما اقدامات  556صفحه  ۶۳۳6سازی زنجیره عرضه اجتناب کنند )میلگرام و رابرتس بهینه

 گیرند.را ناديده می B2Cلب ارتباط مديريت زنجیره تدارکات و عرضه، اغ

تری درباره زنجیره ارزش و کنندگان قادر به عرضه اطالعات عمیق، مصرفB2Cبا ديجیتال شدن  

اند توکنند نیز خواهند بود. اين موضوع میفروشی که با آن معامله میهمچنین اطالعاتی ورای خرده

های خودرويی مانند فورد در حال ثال، شرکتتاثیر بگذارد. برای م 4روی فرايند پیشنهاد محصول

استفاده از اينترنت برای به اشتراک گذاشتن اطالعات مربوط به فرايند ارائه محصوالتی هستند که 

 تواندکنندگان بالقوه، فورد میدر چند سال آينده عرضه خواهند شد. با دريافت اطالعات از مصرف

 شود تغییر دهد. برطراحی يک محصول را قبل از آنکه هزينه

 بازارهای اطالعات
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های ديگر، مهمترين تحولی است که بايد توانايی اينترنت در تحويل  يک کاال، در مقايسه با کانال

 های نهايیفردی دارند، مثال هزينههای منحصر به مورد مالحظه قرار گیرد. کاالهای اطالعاتی ويژگی

ی چنین کاالهايگذاری برای های قیمتها تقريبا صفر است. به همین دلیل، سیاستتولید مجدد آن

دهنده يک علم اقتصاد جديد هستند. برای مثال، بعضی از اطالعات مالی که امروزه بدون هیچ نشان

گیرند، در از طريق اينترنت در دسترس عموم قرار می Etradeهايی مانند ای توسط شرکتهزينه

شدند. های خصوصی ماهیانه صدها دالر فروخته میچندان دور توسط شبکههای نهسال

افزار، يک نمونه ديگر از برای نرم "متن باز"دهندگان در حال بررسی يک مدل اقتصادی توسعه

صورت رايگان در اختیار شود بههايی که شامل کاال میکاالهای اطالعاتی، هستند که در آن کد متن

 را بررسی کرده و به توسعه آن کمک کنند. گیرد تا آنکاربران قرار می

کنندگان در زنجیره ارزش، بیشترين تاثیر را بر کاالهای اطالعاتی دارد. به جای ن مصرفادغام کرد

 توان اين کاالها را بهکنندگان از قبل تولید شود، میآنکه يک کاالی اطالعاتی برای خريد مصرف

ان فروشکنندگان تولید کرد. اين موضوع نه تنها به خردههای مصرفشکلی پويا مطابق خواسته

ايش تواند تعداد ارائه محصول را نیز افزکند تا تبعیض قیمتی انجام دهند بلکه مینترنتی کمک میاي

ازی انبوه سکننده در زنجیره ارزش، يک پتانسیل برای سفارشیدهد. البته پس از قرار گرفتن مصرف

محصوالت  تواند برای تولید کننده پرهزينه باشد؛ در موردکاالهای فیزيکی وجود دارد، اما می

 ای در بر ندارد. سازی تقريبا هیچ هزينه اضافهاطالعاتی، سفارشی

کنند. واضح است که گذاری ايجاد میهای خوبی برای قیمتکاالهای اطالعات ديجیتال نیز موقعیت

های قیمتی، در چنین آپقواعد مرسوم مانند برابری قیمت با هزينه تمام شده يا استفاده از مارک

تاثیر بیشتری دارند  ۶محور-گذاری ارزشهای قیمتبرد زيادی ندارند. در عوض، استراتژیمحیطی کار

های مخصوص کاالهای ديجیتال با اينترنت، (. در عین حال، ترکیب ويژگی6666، ۶۳۳5)واريان 

ا ههای روزنامه)مانند مقاله شدهکند مانند تفکیک محتوای از قبل ادغامهای جديدی ايجاد میموقعیت
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فروخته است )باکوس  America Onlineسازی انبوه محتوا مانند آنچه که و مجالت( و يا يکپارچه

 (.6666، ۶۳۳۳ برينجولفسونو 

يک موضوع در سیاست مربوط به گستره فروش کاالهای ديجیتال، موضوع حوزه قضايی است. 

کند، ل فیزيکی تکیه میکه يک معامله بازار ديجیتال برای انجام يک سفارش روی يک کانازمانی

تواند با مراجعه به کانال فیزيکی حل شود. اما کاالهای اطالعاتی نیازمند تکیه مسئله حوزه قضايی می

گذارانی است که در تالش برای بر کانال فیزيکی توزيع نیستند. اين يک معضل برای سیاست

ها و قوانینی هستند که معموال به حوزه جلوگیری از اقدامات فريبکارانه در اينترنت و يا اعمال مالیات

 هستند. قضايی وابسته

 نتایج

های اقتصاد ديجیتال نوظهور پتانسیل بسیار بااليی دارد، با اين وجود تنها تعداد کمی از تصمیم

شده، اتخاذ شده است. اگر چه شهود، آزمون و خطا های انجام تجاری در اين حوزه برمبنای پژوهش

تواند در اين حوزه می توانند جايگزين فهم واقعی شوند، اما پژوهشگاها می ۶يرخطرپذ و سرمايه

های دانشگاه و تجارت، نظريه و عمل بسیار مطلوب هستند. افزايیويژه، همبسیار سودمند باشد. به

های کم و گستره فراوان خود آزمايش بزرگی است که بسیاری از تجارت الکترونیک نوظهور با هزينه

را محک خواهد زد. در عین حال، مديرانی که شناخت بهتری  "بی نهايت"و  "صفر"يات ما درباره نظر

از تغییرات در حال وقوع دارند، بهترين موقعیت را برای شکل دادن به اين تغییرات خواهند داشت. 

 موقعیت در آشفتگی نهفته است. 

فروش محصوالت تغییرات زيادی ايجاد خواهند های آتی، بازارهای الکترونیک در شیوه تولید و در سال

دهند بازارهای الکترونیک از نظر سطوح قیمت، هزينه فهرست بها و های اولیه نشان میکرد. پژوهش

کشش قیمت، کارايی بیشتری نسبت به بازارهای مرسوم دارند. در ضمن، چندين پژوهش نشانگر 

لی توان با اشاره به عوامپراکندگی قیمت را میپراکندگی قیمت در بازارهای اينترنتی هستند. اين 
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فروشان برای نگهداشتن فروشان مانند نشان تجاری و اعتماد، تالش خردهمختص به خرده

 فروشان توضیح داد.های تبعیض قیمتی خردهکنندگان و استراتژیمصرف

وجود دارند. توسعه  پاسخ زيادیهای بیدر مرحله اولیه انقالب ديجیتال در فناوری و تجارت، پرسش

آيا  گذارد؟های جستجوی قیمت چگونه بر رقابت در اينترنت تاثیر میو سايت اطالعاتیهای واسطه

ان فروششود؟ آيا خردهبندی طرف ثالث باعث کاهش اهمیت نشان تجاری میهای ردهتوسعه وبسايت

کی های فیزياينترنتی از دارايی محصولهفروشان تکباسابقه قادر خواهند بود تا در رقابت با خرده

ها چگونه با اقتصاد جديد ديجیتال سازگار خواهد شد؟ موجودشان استفاده کنند؟ ساختار شرکت

هايی از اين دست شايسته توجه بیشتر هستند و اين بررسی نويدبخش آن است که در پرسش

 خواهد شد.ای بارور برای پژوهش و آزمايش های آتی، اينترنت بدل به زمینهسال
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طور که در جای ديگری تجارت الکترونیک مطمئنا شیوه انجام تجارت را تغییر خواهد داد. اما همان

رغم تغییرات ايجاد شده توسط . علی"۶کند اما قوانین اقتصادی نهفناوری تغییر می"ام نیز گفته

تجارت الکترونیک، هنوز هم بسیاری از اصول اساسی رقابت پابرجا هستند. در اين فصل، به سه جنبه 

ها. هر تطبیق قیمت و 5ارتباط متقابلپردازيم: بازاريابی، مختلف از رقابت در تجارت الکترونیک می

يک از اين سه مورد ابتدا تعريف خواهد شد، ارتباط آن با تجارت الکترونیک مورد مالحظه قرار خواهد 

 گرفت و برخی از موضوعات پژوهشی مرتبط با آن بررسی خواهند شد.

 بازاریابی

های برنامه، ۹بندینسخه  گیرد:در اين بخش، سه موضوع مرتبط با بازاريابی مورد بحث قرار می

 وفاداری مشتريان و ارتقا و تبلیغات.

 بندینسخه

شکل الکترونیک توزيع کرد. برای را به توان آنشود که میبه کااليی اطالق می "کاالی اطالعاتی"

کاالهای اطالعاتی،  افزار اشاره کرد. ويژگی اصلیتوان به متن، تصوير، صدا، ويدئو و نرمنمونه می

است. چالش موجود بر سر های متغیر پايین های تولید اولیه زياد اما هزينههای ثابت يا هزينههزينه

ای که گونهگذاری، يافتن راهی برای فروش حجم بااليی از کاالهای اطالعاتی است بهراه قیمت

 های تولید اولیه جبران شوند. هزينه

اطالعاتی است. اين موضوع، به معنای ارائه  بندی کاالهایرسیدن به اين هدف، نسخهيک روش برای 

ر اساس يک محصول پايه يکسان است. اين محصول طوری طراحی گروهی از محصوالت متنوع ب

را ارزشمند های مختلف بازار بوده و در نتیجه، به کسانی که آن شده است که مورد پسند بخش

                                                                                                                                 

۶ echnology changes, economic laws do not. 

6 Interconnection 

۹ versioning 
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تری فروخته دانند به قیمتی باال و به کسانی که برای آن ارزش کمتری قائل هستند با قیمت پايینمی

 شود. 

صورت ها ابتدا بهی معمول برای کاالهای اطالعاتی مرسوم است. کتاببندی يک استراتژنسخه

شوند؛ کاربران مشتاق و با ارزش باال گالینگور را خريداری گالینگور و سپس با جلد کاغذی منتشر می

ها ابتدا در سینما به نمايش نشینند. فیلمکه ديگران به انتظار جلد کاغذی میکنند، در حالیمی

های پذيری رسانهشوند. انعطافسپس شش ماه ديگر برای نمايش خانگی عرضه میآيند، درمی

( به اَشکال زير ۶۳۳6سازد. شاپیرو و واريان )بندی را ممکن میديجیتال اشکال مختلفی از نسخه

 کنند:اشاره می

ت شود اما اطالعاجا يافت میسادگی همهوقفه: مظنه )قیمت( سهام با بیست دقیقه تاخیر، به 

 ای ممکن است نیازمند پرداخت هزينه باشد.تر و لحظههنگامبه

ای يک رابط کاربری پیچیده دارد؛ نسخه معمولی يک رابط کابری ساده رابط کاربری: نسخه حرفه

 دارد.

 سهولت: استفاده از نسخه ارزانتر دشوار است؛ استفاده از نسخه گران آسان است.

های دارای وضوح تصوير قیمت هستند؛ نسخهير پايین ارزانهای با وضوح تصووضوح تصوير: نسخه

 قیمت هستند.باال گران

 های باسرعت باال گران هستند.هايی که سرعت پايی دارند ارزان هستند؛ نسخهسرعت اجرا: نسخه

 انافزار گرکه نرمافزار ارزان تنها برای وظايف مشخصی کاربرد دارد؛ در حالیانعطاف در استفاده: نرم

 انعطاف بیشتری دارد.

قیمت توانايی بیشتری داشته و قادر است کارهای ای نسبت به نسخه ارزانتوانايی: نسخه حرفه

 بیشتری انجام دهد.

 ها و کارکردهای بیشتری دارد.ها و کارکردها: نسخه گران ويژگیويژگی

 نسخه ارزان آن باشد. تر ازتواند جامعبودن: يک پايگاه داده يا خدمت اطالعاتی گران میجامع
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کننده اندازی يا يادآوری، مصرفدر راه ، مانند تاخیر3"آزارافزار"از قیمت با استفاده آزار: محصول ارزان

 کند.تر ترغیب میرا به ارتقا محصول به يک نسخه گران

ارائه ا قیمت اين خدمت رگونه پشتیبانی فنی ندارد؛ محصول گرانپشتیبانی فنی: محصول ارزان هیچ

 کند.می

ندی بها را نسخهتوان کاالهای اطالعاتیها میاين موارد، تنها تعدادی از ابعادی هستند که بر اساس آن

قیمت )نسخه سريع، دارای کرد. يک ويژگی مهم اين ابعاد مختلف آن است که ابتدا محصول گران

دادن اين نسخه يک نسخه وضوح باال و دارای رابط کاربر پیچیده( تولید شده و سپس با تنزل 

 ت. ريزی اضافی اسشود. تولید نسخه ارزان اغلب نیازمند يک فرايند يا برنامهقیمت تولید میارزان

آيد. آيا بايد اجازه داد که محصوالت البته، در اينجا سواالتی در ارتباط با سیاست عمومی پیش می

اقتصادی، موضوعات مهم در اينجا میزان اينچنین از روی عمد تنزل داده شوند؟ از ديدگاه تحلیل 

 دهد. يعنیتنزل محصول بوده و اينکه آيا اختالف قیمت حاصل، اندازه بازار را افزايش يا کاهش می

يابد و برعکس اگر گاه رفاه کل ضرورتا کاهش میاگر اختالف قیمت اندازه بازار را کاهش دهد، آن

يابد. برای جزئیات گاه رفاه کل به آسانی افزايش میناختالف قیمت اندازه بازار را افزايش دهد، آ

 ( را ببینید.۶۳65بیشتر واريان )

ای يک کند. برکننده و مازاد تولید کننده را بر يک مبنای يکسان محاسبه میمازاد مصرف "رفاه کل"

های مختلف حرکت کند زيرا گزينه قیمتی به سمت قیمتتولیدکننده بهتر است که از شیوه تک

گذاری متمايز، بعضی قیمت يکسان برای او همیشه وجود دارد. از آنجا که با حرکت به سمت قیمت

 شوند درتر میکنندگان مرفهيابند؛ برخی از مصرفها کاهش و بعضی ديگر افزايش میاز قیمت

رفاه  ازشود. با در نظر گرفتن همه جوانب، توقع اين است که ای ديگر کاسته میکه از رفاه عدهحالی

 2ها تبعیض قیمت موجب بهبود پارتوکنندگان کاسته شود، اما مواردی وجود دارند که در آنمصرف

 شود. می

                                                                                                                                 
1 Nagware 

6 Pareto improvement 

http://abcbourse.ir/


 ۶۱6 تالیجیشناخت اقتصاد د

 

دالر و نسخه جلدکاغذی آن در هند به  56اين مثال ساده را در نظر بگیريد: يک کتاب در آمريکا 

شود؟ برای شود. آيا نسخه با کیفیت پائین کتاب باعث باال رفتن رفاه کل میدالر فروخته می 5قیمت 

 ت، کدامپاسخ، بايد اين سوال مطرح شود که اگر فقط اجازه انتشار يک نسخه از کتاب وجود داش

شد. در اين مورد، پاسخ احتمالی اين است که فقط نسخه با کیفیت و گران چاپ نسخه آن چاپ می

شد.  توانايی تولید نسخه با کیفیت پايین و ارزان، امکان دسترسی به يک کاال را افزايش داده و می

 شود.کننده میموجب افزايش مازاد کل مصرف

چنان باالست که محصول ای زمانی مطرح کرد که هزينه تولید آنتوان برتر را میيک مثال پیچیده

های درآمد آمريکا و هند دسترسی داشته باشیم. توان تولید کرد که به جريانرا تنها در صورتی می

بندی و ايجاد تبعیض قیمت برای بقای اقتصادی محصول مورد نظر بسیار در اينجا توانايی در نسخه

های تولید اولیه باال کامال صدق دلیل هزينهدر مورد کاالهای اطالعاتی بهضروری است. اين موضوع 

 کند.می

ن بندی باعث کاهش میزامواردی که نسخه—توان موارد ديگری با نتايج متضاد را نیز متصور شدمی

طور رسد که اين موارد فراوانی چندانی داشته باشند و بهشود. اما، به نظر نمیکل فروش محصول می

 بندی افزايش رفاه کل را در پی دارد. کلی نسخه

 های وفاداری مشتریانبرنامه

شود. اين موضوع، زمینه را برای يک رقابت شديد قیمتی رقابت در اينترنت تنها با يک کلیک انجام می

وبسايت را جستجو  65يک موتور جستجو برای کتاب است؛ اين موتور تقريبا  ACSESکند. فراهم می

کند. در يکی از جستجوهای اخیر ها را گزارش میقیمت، موجود و هزينه ارسال همه کتاب کرده و

 دالر متغیر بود! ۳6/66دالر تا  67/66اين سايت قیمت يک کتاب بین 

اداری ها در تالش برای کسب وفهای بسیار پايین جستجو، طبیعی است که بنگاهبا توجه به اين هزينه

ت باال های پايین، کیفیکار، داشتن قیمتکه بهترين راه برای انجام اين  مشتريان باشند. واضح است

های قهوه رايگان، فنجان Amazon.comهای ديگری نیز وجود دارد: و خدمات مناسب است. اما راه
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ها براساس سابقه مشتريان دهد. آنهای ديگری ارائه میهای رايگان، ارسال رايگان و پاداشتی شرت

 های رقیب دشوار است.ها برای شرکتدهند که ارائه آنمی دمات سفارشی ارائهها خبه آن

های های تراکتشود، برنامه خريدار مداوم است. برنامهزودی فراگیر میاستراتژی ديگری که به

گذاری و بازاريابی تجارت کاال ساله دارند و موجب تغییرات زيادی در قیمت65تبلیغاتی مکرر سابقه 

 های تبلیغاتی دارد. های خريدارمداوم در اينترنت ظرفیتی مشابه تراکتد. برنامهانشده

توان از سادگی میپذيرد، بهاينکه معامالت با مشتريان تماما از طريق اينترنت انجام می با توجه به

رد. ئه کهايی اراها پاداشاطالعات اين معامالت استفاده کرده و بر اساس سابقه خريد مشتريان به آن

و  Cardpoi.com ،Smartfrog.com ،Data Marketing Groupهايی مانند واسطه

کنند که اطالعات خريد مشتريان را رصد و بايگانی کرده های زياد ديگری بازرگانان را قادر میواسطه

 و به مشتريان پاداش ارائه کنند.    

و  Amazon.comاشد؟ در نظر بگیريد های وفاداری، سیستم پاداش چگونه بايد بدر چنین برنامه

Barnesandnoble.com دالر ازای هر يکبه—هر دو از يک سیستم پاداش خطی استفاده کنند

تواند تبديل به پول نقد شود. اين سیستم برای گیرد که میخريد مشتری يک امتیاز می

شود زيرا يک امتیاز در کنندگان جذاب خواهد بود اما موجب ترغیب به استفاده انحصاری نمیمصرف

Barnesandnoble.com  به اندازه يک امتیاز درAmazon.com ارزش دارد. چیزی که 

انی که که به مشتري )سیستمی پاداش غیرخطی استفروشندگان بايد از آن استفاده کنند سیستم 

د تا با شوکننده تشويق میاين شکل، مصرفدهد(. بهاند پاداش بزرگی میبه يک سطح خاص رسیده

شرايط  ای ازتوانند زنجیرهيک فروشنده بماند نه اينکه سراغ فروشندگان مختلف برود. فروشندگان می

دشوار را ايجاد کرده و برای آن پاداش يا خدمتی ويژه در نظر بگیرند. اين استراتژی از خطوط هوايی 

شان گاهی پرواز رايگان و گاهی پرواز درجه يک در نظر گرفته شده است که برای مسافران دائمی

 گیرند.می

د ر شوند، رقابت قیمتی کاهش خواهشود فراگیبینی میگونه که پیشهای وفاداری هماناگر اين برنامه

ل شک طور که رقابت در خطوط هوايی کاهش يافت. در اين شرايط، رقابت مستقیم و بهيافت، همان
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های وفاداری مختلف خواهد بود. همه تالش برای تشويق مشتريان برای عضو شدن در برنامه

دگان کننشده برای مصرفگرفتهنظرهای در ها و پاداشدلیل پرداختکنندگان از اين رقابت بهمصرف

 وفادار بهره خواهند برد، اما خريداران بزرگتر بهره بیشتری خواهند برد.

 های جستجوی قیمتتبلیغات و سایت

اند. در را مورد بررسی قرار داده "های جستجوی قیمتاقتصاد سايت"( ۶۳۳6کپهارت و گرينوالد )

ترين قیمت را برای يک توانند پايینها که مین سايتکنندگان به ايها، بعضی از مصرفآن مدل

. ها دسترسی ندارندکنندگان ديگر به اين سايتمحصول جستجو کنند دسترسی دارند اما مصرف

کنندگان ( که در آن بعضی از مصرف۶۳66ها شبیه مدل واريان )آن کنند که مدلها اشاره میآن

 ند. کنصورت تصادفی خريد میکه بعضی ديگر بهدر حالی خوانندها روزنامه میبرای يافتن حراجی

های خود را به ها قیمتکنند: شرکتهای مشابهی تولید میجای تعجب نیست که هر دو مدل تعادل

وگران که بتوانند بین جستجکنند( برای اينکنند )يعنی حراج برگذار میصورت تصادفی انتخاب می

یمت های جستجوی قهايی که از سايتبعیض قیمتی قائل شوند. آنکنند، تهايی که جستجو نمیوآن

عالوه، هتر. بيابند اما در ازای يک جستجوی پیچیدهتر دست میهای پايینکنند به قیمتاستفاده می

ها اشاره شد های وفاداری که در باال به آناين مشتريان حساس به قیمت بايد از مزايای برنامه

 پوشی کنند.  چشم

تبعیض  کنندگذاری اتفاقی، بین جستجوگران و کسانی که جستجو نمیروشندگان از طريق قیمتف

اين ترتیب بر سر های پايین يکسان دارند، به که قیمتها هنگامیشوند. آنقیمتی قائل می

 ند.کنطور میانگین قیمت بااليی طلب میکنند اما در حقیقت باز هم بهجستجوگران رقابت می

های وفاداری کند؟ پاسخ برنامههای جستجوی قیمت استفاده خواهد از سايتک شخص نمیچرا ي

ها اشاره شد: اگر مشتريان تنها در کنار يک فروشنده باقی بمانند، مزايايی دريافت هستند که به آن

های قهوه( که فروشندگان دارای قیمت پايین تر يا فنجانهای پايینخواهند کرد )به شکل قیمت

 تواند ارائه کند.نمی
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اين بدين معناست که در فضای سايبری، همانند بازارهای مرسوم، شاهد تمايز بین فروشندگان ارزان 

و دارای خدمات کم و فروشندگان گران و دارای خدمات زياد خواهیم بود. در حقیقت، فروشندگان 

های يکسانی تکیه کنند. ختدارای خدمات زياد و فروشندگان دارای خدمات کم ممکن است بر زيرسا

رسند ( هفت آژانس مسافرتی آنالين را مطالعه کرده و به اين نتیجه می۶۳۳6کلمانز، هیت و هان )

که فروشندگان دارای باالترين قیمت و فروشندگان دارای پايین ترين قیمت هر دو در مالکیت يک 

 شرکت هستند!

 موضوعات پژوهش در بازاریابی

های پژوهشی جالبی ايجاد های وفاداری و ارتقا و تبلیغات پرسشبندی، برنامههای نسخهپديده

 کنند. می

شان روی خواهند آورد. های فراوانی درباره عادات خريد مشتريانفروشندگان آنالين به گردآوری داده

های موجود از تکنیکها را به نحو موثری تجزيه و تحلیل کرد؟ بسیاری توان اين دادهچگونه می

ها نیازمند تحلیل غیرپارامتری وابستگی زيادی به اشکال پارامتری دارند، اما حجم باالی اين داده

ای های اسکنرهها را با موفقیت برای تحلیل داده( بعضی از اين تکنیک۶۳۳۳خواهد بود. نوو و ولفارم )

 اند.فروشگاهی به کار برده

جريان "تواند ارزشمند باشد. کنند میدرباره کسانی که خريد نمیهمچنین فهمیدن بعضی مسائل 

کند و تا حدی فهم عوامل موثر در تصمیم فرآيند جستجوی کاربران آنالين را بررسی می "۶کلیک

 سازد. درک بیشتر جزيیات اين فرايند سودمند خواهد بود.برای خريد را ممکن می

ر مورد کاالهای اطالعاتی وجود دارد، داشتن ابزار بهتر از آنجا که انتظار تبعیض قیمتی بیشتری د

( مدلی ۶۳۳5ويژه برای تبعیض کیفی. آرمسترانگ و ويکرز )برای تحلیل رفاه سودمند خواهد بود، به

 تواند به اين موضوع کمک کند. کنند که میتحلیلی ارائه می
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دگان کنن. اما بعد از اينکه مصرفکنندکنندگان شفاف میهای وفاداری، رقابت را برای مصرفبرنامه

دهند که تا شوند و به فروشنده اين امکان را میمی ۶ها محبوسکنند، آنيک فروشنده را انتخاب می

نگر، انحصارطلبی هزينه کنندگان معقول و آيندهشود. در دنیای مصرف 6حدی دارای قدرت انحصاری

خواهد  باربین، انحصارطلبی زيانکنندگان کوتهاجتماعی کمی خواهد داشت. اما، در دنیايی با مصرف

 های وفاداری، در اين راستا مفید خواهد بود.  بود. شناخت بهتر از اقتصاد رفاه برنامه

های يک نقطه ضعف نظريه اقتصادی استاندارد تولید اين است که بیش از اندازه روی شرکت

ابد. يهای اقتصادی گسترش زيادی میلیتکند. در دنیای آنالين، حوزه فعامحصوله تمرکز میتک

توانند تنها از يک فناوری زيربنايی برای انجام معامالت استفاده کرده و سپس ها میبرای مثال، شرکت

های گوناگونی مورد استفاده قرار با توجه به بازاری که در پی جذب آن هستند اين فناوری را به روش

ن وجود فهمیدتر باشند، با اينهايی نیروهای رقابتی ضعیفرود که در چنین محیطدهند. توقع می

 جزيیات اين موضوع جالب خواهد بود.

 ارتباط متقابل

کنند، که ارزش يک کاال بستگی به تعداد افرادی دارد که از آن استفاده میاقتصاددانان معتقدند زمانی

توان به کاالهای مانند شبکه تلفن، میوجود خواهد داشت. برای نمونه  ۹ایپیامدهای بیرونی شبکه

کنندگان طور کلی، مصرفشبکه ماشین فکس، شبکه پست الکترونیک و خود اينترنت اشاره کرد. به

کننده معنای آن است که اگر چند عرضههای بزرگ متصل باشند. اين موضوع، بهتمايل دارند به شبکه

گر کنندگان با يکدياين است که اين عرضهکنندگان در شبکه وجود داشته باشند، منفعت مصرف

 ارتباط متقابل داشته باشند.

های باال تلفن، فکس و پست الکترونیک ارزشمند هستند زيرا همگی مطابق با استانداردهای در مثال

ها با هر شخص ديگری که به شبکه متصل تواند از طريق آنکنند و هر شخصی میمشترک کار می
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اين دلیل ارزشمند است که روی سکوی مشترکی از استانداردهای ند. اينترنت بهاست ارتباط برقرار ک

 دهد تا با يکديگر ارتباط متقابل برقرار کنند.های زياد ديگری اجازه میباز ساخته شده که به شبکه

همراه دارد، اما سود خصوصی آن قطعی نیست. اگر چه ارتباط متقابل عموما منفعت اجتماعی به 

منظور حفظ قدرت در بازار، از ارتباط ت مواردی وجود داشته باشند که يک شرکت بزرگ به ممکن اس

( چندين نمونه را مورد بررسی ۶۳۳6کار اجتناب کند. شاپیرو و واريان )متقابل با يک شرکت تازه

 قرار می دهند.

ی يابد، بايد راهمیدر اينجا نکته مهمی وجود دارد: اگر ارزش شبکه از طريق ارتباط متقابل افزايش 

تفع کنندگان از آن منکه همه شرکتنیز وجود داشته باشد تا اين افزايش را به شکلی تقسیم کرد 

توانند سهم بیشتری داشته باشند. اما، افزايش اندازه کیک شوند. اگر کیک بزرگتر شود، آنگاه همه می

ته شوند و البتر میمتقابل بااهمیت به اين معنا نیز هست که تهديدهای حاصل از اجتناب از ارتباط

 انگیزتر از يک کیک کوچکتر است.يک کیک بزرگتر هدفی وسوسه

توان اين تاثیرات را در غالب يک مثال جبری نشان داد. فرض کنیم ارزش يک شبکه برای يک می

. برای سهولت، ثابت تناسب nکاربر متناسب با تعداد کل کسانی است که در آن شبکه هستند، يعنی 

 خواهد بود. 2nکنیم. آنگاه ارزش کل شبکه انتخاب می ۶را 

با هم ارتباط متقابل داشته باشند، ارزش هر کدام به چه اندازه   2nو   1nهای اگر دو شبکه به اندازه

 دهد که:افزايش خواهد يافت؟ يک محاسبه ساده نشان می

∆𝒗𝟏 =  𝒏𝟏(𝒏𝟏 + 𝒏𝟐) −  𝒏𝟏
𝟐 =  𝒏𝟏𝒏𝟐 

∆𝒗𝟐 =  𝒏𝟏(𝒏𝟏 + 𝒏𝟐) −  𝒏𝟐
𝟐 =  𝒏𝟏𝒏𝟐 

نند. هر کافزايشی يکسان از ارتباط متقابل دريافت می نتیجه جالب توجه اين است که هر دو شبکه

شخص در شبکه بزرگ، میزان کمی از ارزش مازاد حاصل از ارتباط با شبکه کوچکتر را دريافت 

حضور دارند. برعکس، هر شخص در شبکه کوچک، میزان کند اما در شبکه بزرگ افراد زيادی می

کند اما افراد کمی در شبکه تر را دريافت میزيادی از ارزش مازاد حاصل از ارتباط با شبکه بزرگ

 کوچک حضور دارند.
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يا ارتباط متقابل با  1شدنجفت"کند که چرااين محاسبه به ظاهر ساده به فهم اين موضوع کمک می

کنندگان بزرگ رايج است. عوايد حاصل ارتباط متقابل، حتی میان بین عرضه ،"تسويه رايگان 

 شوند.شکل کمابیش مساوی تقسیم میهای مختلف، بههايی با اندازهشبکه

صورت رايگان ارتباط متقابل برقرار ها مايل نیستند بهاما اين تمام موضوع نیست زيرا همه شبکه

به اين موضوع پرداخت که اگر يک شبکه، شبکه ديگری را  کنند. برای پاسخ به اين تناقض بايد

اش ارزش خودکفايی 6به شبکه  ۶افتد. برای مثال، فرض کنید که شبکه دست آورد چه اتفاقی میبه

 شکل زير خواهد بود:را پرداخته و سپس آن را در شبکه خود ادغام کند. آنگاه، افزايش ارزش به

∆𝒗𝟏 = (𝒏𝟏 + 𝒏𝟐)𝟐 −  𝒏𝟏
𝟏 − 𝒏𝟐

𝟐 = 𝟐𝒏𝟏𝒏𝟐 
آورد که از ارتباط متقابل دست می، دو برابر ارزشی را به6با خريد سهام شرکت  ۶در اين مورد، شبکه 

شد تهديد اجتناب از ارتباط متقابل  اين دلیل است که در باال گفتهبا آن می تواند کسب کند. به

ه ادغام يا فروش کند. تهديد اجتناب از تواند شبکه ديگر را تشويق بتواند ارزشمند باشد زيرا میمی

 دهد.تر را افزايش میزنی شبکه بزرگارتباط ضرورتا قدرت چانه

کند، ممکن است نادرست باشد. با ( اشاره می۶۳۳۳طور که کلینگ )البته، فرض ارزش خطی، همان

دهد برای شکل محلی خطی باشد که نشان میتوان انتظار داشت که تابع ارزش، بهاين وجود، می

کامال  کنندگان شبکه نیاز ندارند کهمندی يکسان از عوايد ارتباط متقابل با تسويه رايگان، عرضهبهره

  متقارن باشند.

 هاموضوعات پژوهش در شبکه

های های تجربی در اين زمینه است و بنابراين انجام تحلیلتر از يافتهيافتهنظريه تاثیرات شبکه تکامل

ای در سطح کالن های دادهدلیل محدوديتکار به دقیق تجربی بسیار مفید خواهد بود. انجام اين

ی زايعالی از برونپذيرتر است. برای مشاهدده يک تحلیل خرد بسیار دشوار اما در سطح خرد امکان

 ( را ببینید. ۶۳۳۳ای گولزبی و لنو )شبکه
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ايجاد  شود وبرانگیز تبديل رود که ارتباط متقابل به موضوعی بحثبا توسعه اينترنت، گمان می

( اعتقاد ۶۳۳6موسساتی برای تسهیل اين موضوع از اهمیت زيادی برخوردار است. برای مثال، واريان )

عنوان نعتی مورد نیاز است. مشکل چنین هیئتی، وسوسه استفاده از آن بهدارد يک هیئت داوری ص

 ابزاری برای تبانی است. 

های های استراتژيک راجع به ارتباط متقابل هنوز در مراحل ابتدايی هستند. بیشتر تحلیلتحلیل

های رکتش کنندگان محلی تلفن بامبتنی بر مخابرات، به مورد نامتقارن ارتباط برقرار کردن عرضه

پردازد. اين موضوعی دشوار است، اما مورد متقارن ارتباط برقرارکردن حمل و نقل  راه دور می

( شروع خوبی درباره اين موضوعات ۶۳۳۳کنندگان اينترنت دشوارتر است. کرمر، ری و تیرول )عرضه

 اند.داشته

 رقابت قیمتی

ايی هدنبال راهکند بهن آنالين را وادار میهای شديد قیمتی، فروشندگادر باال اشاره شد که رقابت

که  گزينندگذاری را برمیهای قیمتها همچنین استراتژیبرای افزايش وفاداری مشتريان باشند. آن

 از شدت رقابت بکاهند.

، برای شوندهای مقايسه قیمت نامیده میطور کلی، نهادهای آنالين مقايسه قیمت، که گاهی سايتبه

يسه های مقاشوند. اما، اين موضوع کامال واضح نیست زيرا سايتسودمند محسوب می کنندگانمصرف

د، دهنهای ديگر را میهای شرکتکنندگان اجازه دسترسی آسان به قیمتقیمت نه تنها به مصرف

 دهند که حرکات قیمتی يکديگر را رصد کنند.ها نیز اجازه میبلکه به خود شرکت

  Barnesandnoble.comو  Amazon.comتطبیق قیمت بین 
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اين سیاست قیمتی  Aوجود دارند.  Bو  Aبرای مثال، فرض کنید که در يک صنعت دو شرکت عمده 

همان اندازه  نیز بالفاصله قیمتش را دقیقا به Aقیمتش را کاهش دهد،  Bگزيند: هرگاه را برمی

همان اندازه افزايش نیز بالفاصله قیمتش را به Aقیمتش را افزايش دهد،  Bدهد. هرگاه کاهش می

 دهد.می

 "فاصلهبال"تاثیر اين سیاست بر رقابت قیمت چه خواهد بود؟ پاسخ اين پرسش در گرو اين است که 

 ها اقدام کنند، آنگاه کاهش قیمت به نفعتر از شرکتکنندگان سريعرا چقدر سريع بدانیم. اگر مصرف

شده دهد زيرا سیل مشتريان جديد، کاهش قیمت اعمالرا کاهش می اولین شرکتی است که قیمتش

کنندگان اقدام کنند، تر از مصرفها سريعبرای جذب مشتريان را جبران خواهد کرد. اما اگر شرکت

تطبیق  Aقیمتش را با تغییر قیمت شرکت  Bگونه نخواهد بود. برای مثال، فرض کنید شرايط اين

خاطر کاهش قیمت شاهد نندگان بتوانند اقدامی کنند. در اين حالت، بهکدهد قبل از اينکه مصرف

ر هر يابد. اگسیلی از مشتريان نخواهیم بود و درنتیجه انگیزه کاهش قیمت تا حد زيادی کاهش می

دو شرکت استراتژی تطبیق قیمت را دنبال کنند توازن قیمتی مشابه زمانی خواهد بود که تنها يک 

ندگان کنها را کنترل کند، عرضهتواند اين روند صعودی قیمتد. تنها عاملی که میانحصارگر وجود دار

 .ها برايشان دشوار استرقیب )مانند فروشندگان محلی هستند( که تغییر اينچنین سريع قیمت

 Amazon.com, Wordsworth.com, and BooksAMillion.comتطبیق قیمت میان 
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کند. ( شواهدی گويا ارائه می۶۳۳۳آنالين اتفاق می افتد؟ ديالرد )آيا چنین تطبیق قیمتی در فضای 

و  Amazon.comهای بازه زمانی قیمت يک کتاب پرفروش را در سايت ۶شکل 

BarnesandNoble.com دهد. در ابتدا، نمايش میAmazon.com  کتاب را به قیمت باالتری

قیمتش  Amazon.comزايش داد، قیمتش را اف BarnesandNoble.comکه فروخته و زمانیمی

واکنشی نشان  BarnesandNoble.comبه کاهش قیمت  Amazon.comرا باالتر برده است. 

 نیز به قیمت بااليش بازگشته است. BarnesandNoble.comنداده، سپس 

در  Amazon.comکنیم که جا مشاهده میارائه شده است. در اين 6مثال جالب ديگری در شکل 

به فاصله کوتاهی  Wordsworh.comو  Barnesandnoble.comت پیشرو بوده و افزايش قیم

 از آن پیروی می کنند. 

وضوح گويای برخی مسائل هستند و پرداختن به موارد ديگری از اين دست مطمئنا ها بهاين مثال

گان ر فروشندتوان رفتاراحتی میگشا خواهد بود. يکی از مزايای عالی جهان آنالين اين است که بهراه

 را رصد کرد. 

ز نگاهی تر نیتوان به تجربیات قیمت گذاری در بازارهای الکترونیک بالغهای نظری، میعالوه بر بحث

میلیارد دالر برای رفع اتهامات راجع به تثبیت قیمت  NASDAQ 1.01، ۶۳۳۳انداخت. در سال 

شده در کريستی و در معامالتش پرداخت کرد. عاملی که اين اتهامات را برانگیخت، مطالعه مطرح
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گران اقدام به شناسايی و خودداری از معامله اوراق بهادار با ( بود. ظاهرا معامله۶۳۳5شولتز )

را افزايش داده و منجر به سودهای  2موضوع اسپرد متوسط . اين۶کردندهای يک هشتم میقیمت

 گران شده بود.   باالتر برای معامله

های هستند. شبکه SABREهای رزرواسیون خطوط هوايی مانند مثالی ديگر در اين زمینه، سیستم

 هایتکنند تا از قیمهای ديگر استفاده میو تکنیک "۹دهی قیمتعالمت"ونقل رقیب معموال از حمل

تر پايدار و چندقطبی بهره ببرند. در اين صنعت، خطوط هوايی به تغییرات قیمتی يکديگر، بسیار سريع

های های اطالعاتی مدرن ظاهرا در بوجود آمدن قیمتدهند و سیستمکنندگان واکنش میاز مصرف

 (.( را ببینید۶۳۳۳باالتر موثر هستند )برای جزيیات بیشتر در اين زمینه نومانی )

سیستم خطوط هوايی در چند مورد با فروشندگان آنالين تفاوت دارد. مهمترين تفاوت اين است که 

که تعداد بسیار بیشتری معموال در بازار هر شهری تعداد کمی خطوط هوايی وجود دارد در حالی

د، ش رقیب برای فروش کاالها و کتاب وجود دارد. استراتژی تطبیق قیمت که در باال به آن اشاره

 ها.تواند درباره دو شرکت کاربرد داشته باشد نه درباره تعداد زيادی از شرکتمی

 های ورود به بازارتفاوت ديگر بین سیستم خطوط هوايی و فروشندگان آنالين آن است که هزينه

د يک توانبرای فروشنگان اينترنتی احتماال بسیار کمتر از خطوط هوايی است. اگر چه هر کسی می

های ويژه اگر کسی مجبور به رقابت با شرکت های بازاريابی باال است، بهايت ايجاد کند، اما هزينهوبس

ازار وارد قادر به بقا در بکه يک شرکت تازههای بازاريابی در صورتیجاافتاده باشد. عالوه بر اين، هزينه

 نباشد کامال غیرقابل بازگشت هستند.

وارد با صرف در اين زمینه است. ممکن است يک شرکت تازه وفاداری مشتری نیز موضوع ديگری

هزينه کافی، شناخته شود اما آيا مشتريان از اين شرکت حمايت خواهند کرد؟ مشتريانی که در حال 

                                                                                                                                 
 است. 6.6۶65هايی مانند منظور از اين عبارت، قیمت ۶

6 Average Spread 

۹ Price signaling 
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شان نزد يک فروشنده ديگر هستند تمايلی به ترک کردن فروشنده فعلی خود اضافه کردن امتیازات

 اهند داشت.تر نخودر ازای قیمت کمی ارزان

يک سناريو اين است که رقابت قیمتی شديد ادامه خواهد يافت تا همه بازيگران کوچک حذف شده 

 توانند وارد فرايندهای تطبیق قیمت شوندو تنها تعداد کمی از فروشندگان بزرگ باقی بمانند که می

ين مانع سوءاستفاده از ها اشاره شد. اما، تهديد ورود و رقابت فروشندگان غیرآنالکه در باال به آن

رحم رود بیشود. اگر اين سناريو صحیح باشد، بازارهای آنالين آنگونه که توقع میقدرت بازار می

 نخواهند بود.

 تطبیق قیمت: سواالت پژوهش

ق پردازند که تطبیهای زيادی درباره تطبیق قیمت وجود دارند که به بررسی اين موضوع میپژوهش

مخالف و تحت چه شرايطی موافق رقابت است؛ برای آگاهی از پیشینه  قیمت تحت چه شرايطی

های موجود توانايی بااليی ندارند و تحلیل ( را ببینید. مدل۶۳۳7چنین پژوهش هايی کورتس )

پردازد که بسیار مفید های تجربی می( به توصیف بعضی پژوهش۶۳۳۳بیشتری نیاز است. شافر )

 های غیرآنالين است. تر از محیطهای آنالين سادهينچنینی در محیطهای تجربی ااست. انجام پژوهش

هايی توان تطبیق قیمت رقابتی را از تطبیق قیمت چند قطبی تشخیص داد؟ زيرا ما شرکتچگونه می

دهند. اين موضوعی خواهیم که در پاسخ به کاهش قیمت رقبا، قیمت خود را کاهش میرا می

 حل ساده برای آن وجود ندارد. برانگیز در خطوط هوايی بوده است و امیدی به يافتن يک راهبحث

ها به توانند نقش مهمی در صنايع آنالين داشته باشند. اگر رقابتهای غیرقابل بازگشت میزينهه

آورند، آنگاه هیچ راهی برای بازگرداندن ها را تا سطح هزينه نهايی پايین حدی شديد باشد که قیمت

اری مشتريان و های وفادهايی مانند برنامههای ابتدايی وجود نخواهد داشت. شايد استراتژیهزينه

کنند راهکارهای خوبی در اين زمینه باشند. واضح تطبیق قیمت که امکان رقابت کمتر را فراهم می

 ها، نیازمند پژوهش بیشتر هستیم. است که برای فهم ماهیت رقابت در اين محیط

 منابع
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 مقدمه

های ها و دادهنظران چارچوبهای عمومی توجه زيادی به اينترنت شده، اما صاحباگر چه در رسانه

ينترنتی های اای تجاری چگونه فناوریها بتوان دريافت که فرايندهوسیله آناند تا به زيادی ارائه نکرده

کنند. اين فصل، چهار پرسش کلیدی را در ارتباط با شناخت ساختار را تبديل به ارزش اقتصادی می

زنجیره "دهی کند: چه عواملی بر نحوه سازمانهای مجازی و تغییرات اين ساختار مطرح میفعالیت

تاثیرگذار هستند؟ تولید ارزش در اين بازار  ها برای تحويل تجارت الکترونیکتوسط شرکت "ارزش

 هایهای تجاری مشابه با استراتژیچه ارتباطی با رفتار تجاری دارد؟ چرا فروشندگان با موقعیت

کنند؟ فعالیت تطبیقی چگونه فناوری را به يک بازار در حال توسعه مشابه يا متفاوت برخورد می

 کند؟تبديل می

شوند: مورد بررسی قرار گرفته و سپس در قالب يک داستان آشنا ارائه می در اين فصل، اين چهار سوال

رشد دسترسی به اينترنت تجاری، که يک عامل کلیدی در زنجیره ارزش تجارت الکترونیک بوده 

کنندگان تجاری بتوانند بازار )دسترسی به( است. از آنجا که تنها چند سال طول کشید تا عرضه

در اختیار بگیرند، اين راه خوبی برای توضیح اين چارچوب است. اين فصل با اينترنت را در آمريکا 

، گیریهای اندازهيابد؛ در آنجا نیاز به متدولوژیارائه يک پیمايش موضوعات پژوهش باز پايان می

 گیرد.های بیشتر و سیاست ارزيابی مورد تاکید قرار میداده

تحلیل يک بازار در حال تکامل و پوياست، چارچوب آن از آنجاکه سیاست تجارت الکترونیک نیازمند 

نها ها و کاربران تداشته باشد. شرکت صنعتو  انطباق، انتشاربايد ريشه در شناخت مبانی نظری 

ها کنند. شرکتهای نوين را انتخاب میهای ايجاد شده توسط فناوریتعداد کمی از ظرفیت

های تازه را با بازارهای کنند و فناوریکنند، خدمات جديد ارائه میهای تازه مطرح میپیشنهاد

 دنبال اطالعات راجع به امکاناتکنند، بهسی میهايشان را برردهند. کاربران گزينهخودشان انطباق می

دهند که در حقیقت وکار دارند، اقداماتی انجام میکه خودشان يک کسبمختلف هستند و هنگامی

پاسخی به فشارهای رقابتی هستند. عوامل تجاری در تعیین اين نتايج نقش کلیدی دارند. اين رويکرد، 
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های زيادی را برای پژوهش تجربی یک را از بین برده و راهباورهای نادرست درباره تجارت الکترون

 دهد. پیش رو قرار می

 های درباره ساختار تجارت الکترونیکپرسش

شويم، تجاری سازی متمرکز می "سازی اينترنتتجاری"در اينجا روی تجارت الکترونیک پس از 

ها در استفاده تجاری از اينترنت شود: برداشت محدوديتاينترنت شامل سه رخداد تقريبا همزمان می

ها هزار شرکت آغاز شد و ورود سريع ده Netscape، دعواهای مرورگر که با تاسیس NSFتوسط 

به معامالت تجاری. در چند سال ابتدايی  TCP/IPهای قرارگرفته برپايه استانداردهای دارای فناوری

ان را شهای زيادی استراتژیند، شرکتکردسازی اينترنت، محصوالت مرتبا تغییر میپس از تجاری

کرد. هدف اين بخش، شناسايی سواالتی است که اين رخدادها تغییر دادند و تعريف بازار تغییر می

 وجود آوردند.به

 زنجیره ارزش

سازی اينترنت موجب پديد آمدن يک زنجیره ارزش برای تحويل تجارت الکترونیک شد. يک تجاری

امات زيادی است که برای تحويل يک کاالی نهايی ضروری هستند. چه شامل اقد "زنجیره ارزش"

ها برای تحويل تجارت الکترونیک توسط شرکت "زنجیره ارزش"دهی عواملی بر چگونگی سازمان

 تاثیرگذار هستند؟ آيا اين مفهوم برای شناخت اين فعالیت جديد مفید است؟ اگر مفید نیست، چرا؟

را تعريف کرد، کامال پیچیده خواهد بود. اين  ترونیک، اگر بتوان آنزنجیره ارزش برای تجارت الک

های اجرايی های مشتری، سیستمهای مجزای زيادی خواهد بود: درخواستبندیزنجیره شامل دسته

، توزيع و نگهداری Cobraو  Javaشده مانند های توزيعهای مشتری، فناوریمشتری، پردازنده

و  TCP/IPای که از استانداردهای شبکههای اجرايی بینکه، سیستمافزار، دسترسی به شبسخت

W3C محلی، سیستم اجرايی سرور کنند، امکانات انتقال داده، سیستم اجرايی شبکهاستفاده می ،

افزار افزارهای گروهی، نرمافزار سیستم سرور،  نرمهای سرور، سختافزار مديريت پايگاه دادهنرم

یبانی، افزار سیستم و پشتافزار تشکیالت اقتصادی، نرمتشکیالت اقتصادی، میان افزارمشتری، نرم
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که اصالح  ۶های خرد و غیره. جدول ها، واسطهها، انتقال دادهافزار جستجو، هماهنگی نام دامنهنرم

 دهد.موارد را نشان می ( است بعضی از اين۶۳۳۳شده برسناهن )

 یره ارزش تجارت الکترونیکهای برگزيده از زنجاليه  ۶جدول 

 OFFICE افزار مشترینرم

 WINDOWS سیستم عامل مشتری

 IE مرورگر

 DELL سیستم مشتری

 INTEL ريزپردازنده مشتری

 JAVA شدههای توزيعفناوری

 GATEWAY توزيع و اجرا

 ISPs دسترسی به شبکه

OS ایشبکهبین CISCO 

LAN OS WINDOWS NT 
OS سرور UNIX 

DBMS سرور ORACLE 

 HP سیستم سرور

 NOTES افزارهای گروهینرم

 EDS افزار سفارشینرم

 BAAN های اقتصادیسیستم

 HP خدمات و پشتیبانی 

 NETWORK SOLUTIONS ها هماهنگی نام دامنه

 AT&T ها و استحکام انتقال داده

 YAHOO جستجوی اينترنتی و ساختار اينترنت

 AMAZON فروشخردههای واسطه
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البته اين زنجیره ارزش به داليلی استقرار نیافته است. بخشی از اين موضوع به آن دلیل است که 

هیچ شرکتی به تنهايی بر تمام مراحل اين زنجیره تسلط نداشته و يا نتوانسته است ديدگاه ويژه خود 

گونه يط همینرا بر ساختار معامالت حاکم کند. در نتیجه، واضح نیست که آيا در ده سال آينده شرا

طور باقی بماند. اين امر کسی در صنعت توقع ندارد که شرايط همینخواهد بود. در حقیقت، هیچ 

 نشانه ساختار متغیر زنجیره ارزش است.  

های مختلف زنجیره ارزش تخصص دارند، هیچ اجماع نظری راجع به ها در اليهاز آنجا که شرکت

 "۶هشدرهبری فنی تقسیم"ی شود وجود ندارد. اين، شرايط بنداينکه زنجیره چگونه بايد سازمان

های فنی تقريبا های زيادی صاحب توانايی( که در آن شرکت۶۳۳۳اشتین است )برسناهن و گرين

وانايی های فنی فاصله زيادی بگیرد يا تمشابه هستند. به استثنای مواردی کم، اگر شرکتی از پیشرفت

بندی باشد، خیلی سريع توسط شرکتی با سازمان اش را نداشتهاصلی کردن نیازهای مشتريانبرآورده

 شود.بهتر از يک فضای رقابتی نزديک جايگزين می

دهد. اين زنجیره شامل بخشی را تحت تاثیر قرار میبرداری از اين زنجیره نیز پايداری آنعمر بهره

شود. مطمئنا فناوری جديد میکننده قديمی و بخشی جديد و شامل بخشی عاريتی و بخشی ناامید

ها، مراکز فعالیت، روترها و تجهیزات سوئیچ کردن. ها، کابلويژه در سیمدر اين زنجیره وجود دارد به

با اين وجود، فناوری جديد فقط ارتقای همان سیستم قديمی ارتباطات تلفنی نیز هست زيرا يک 

های موجود مشتری/سرور بسیاری از د سیستمها و در عملکرهای انتقال دادهتغییر افزايشی در روش

کند: گراها را ناامید میکننده است زيرا اين طراحی، آرمانشود. اين زنجیره ناامیدکاربران محسوب می

اگر کسی بخواهد يک سیستم را از ابتدا بر اساس يک پروتکل اينترنتی بسازد، اين زنجیره راهش 

 هايیهای قديمی هستند و شرکتدنبال بهبود و ارتقا طراحی ههايی که بنیست. بنابراين، بین شرکت
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هستند،  "۶فیلدگرين "های فنی گسترده برای کاربران با تکیه بر تحوالت که در پی ايجاد پیشرفت

 تنشی دائمی وجود دارد. 

ی وهای موجود اقتصادی پیربندیکننده است زيرا از دستهاين زنجیره ارزش برای ناظران خارجی گیج

ئه داد. توان تعاريف ثابتی برای آن اراکند و در نتیجه نمیکند. اين زنجیره بسیار سريع تغییر مینمی

های بادوام محسوس و فرايندهای نامحسوس تجاری عالوه، فعالیت اقتصادی شامل ترکیبی از دارايیبه

 ها مرتبا اتفاقرکتگنجد. ضمنا، ادغام ششود، ترکیبی که در چارچوب مستندسازی معمول نمیمی

 توان برای اين تغییر ساختار، پايانی متصور شد.سختی میافتد بنابراين، بهمی

شود اين است که زنجیره ارزش تجارت الکترونیک، برخالف زنجیره دلیل ديگر که باعث سردرگمی می

ه ست کاين معنا شده در بیشتر فرايندهای تولیدی، عمودی نیست. يک زنجیره عمودی بهيافت

ها بايد مطابق يک سلسله مراتب خاص که معموال خطی است، از باال به پايین انجام شوند. در فعالیت

است. يک سکو، ترکیبی از اجزاء و  "6سکو"عوض، زنجیره ارزش تجارت الکترونیک بیشتر شبیه يک 

 هم پیوندتی بهای از استانداردهای فنی و اصول عملیاوسیله مجموعههاست که معموال به فعالیت

تین اشکنند )برسناهن و گرينريزی میهايشان را پیرامون آن برنامهاند و کاربران فعالیتشدهداده

هستند. سکوها  "باز"شده دارند و معموال ها يک رابط شناخته(. سکوها در مورد بعضی فناوری۶۳۳۳

توان اندازه گرفت. در سختی میها را بهمعموال با برخی عوامل بیرونی مرتبط هستند که ارزش آن

              های غیراختصاصی اشاره خواهد شد.های مورد تملک و فناوریادامه به تفاوت بین فناوری

ت را در موقعیتی بین معامالت مخابراتی و معامالها به سکوی اينترنت آن وابستگی بسیاری از فعالیت 

های اينترنتی در مکان ات مخابراتی، بسیاری از فعالیتدهد. همانند خدمتجاری استاندارد قرار می

ی عالوه بازاريابی بر مبنابندی محلی به های خوبی برای دستهجغرافیايی خاص انجام شده و موقعیت

تجاری ديگر، بسیاری از خدمات اينترنتی   ایکند. همانند بسیاری از خدمات واسطهجغرافیا فراهم می

                                                                                                                                 
د. در شونمیهايی است که از ابتدا، بدون وجود هیچ محدوديتی از کارهای پیشین بنا نهاده فیلد، پروژههای گرينمنظور از پروژه ۶

 واقع، شبیه به ساختن يک بنای جديد در يک زمین مسطح و بزرگ بدون وجود هرگونه ديوار قبلی است. مترجم
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نها به مشتری ارزش بدهند بلکه توجه مشتری را نیز به سمتی خاص سوق شوند تا نه تترکیب می

دهد که ارتباط با مشتری را گسترش داده و های زيادی میکنندگان موقعیتدهند. اين امر به عرضه

خدمات جديدی را آغاز کنند. يعنی خدمات اينترنتی بسیاری در بازار چندبعدی و چندجهتی که در 

کنند اگر چه اين خدمات همگی خدمات مخابراتی هستند. اين پديده ارد رقابت میها قرار دباالی آن

 گیرد.در ادامه، مورد بررسی بیشتر قرار می

 تولید ارزش

کنیم که اين تحويل خدمات چگونه برای جامعه ارزش اقتصادی تولید در اين بخش، بررسی می

 چنانتجاری دارد؟ اولین نکته کلیدی آن کند. تولید ارزش در اين بازار چه ارتباطی با رفتارمی

های باالتر، ها در حجمآشناست که ناظران کمی به بحث درباره آن می پردازند: خدمات انتقال داده

های مقیاس وجود دارد. اين ارزانتر هستند. علت اين امر آن است که در تجمع و تراکم، غالبا صرفه

ها صحت دارد، بدون توجه های دادههم درباره شبکه موضوع درباره شبکه صدا صحت داشت و هنوز

وجود داشته باشد يا يک وسیله اينترنتی هوشمند قابل حمل. اين  PCاينکه در انتهای آن يک به 

چه باشد صحت خواهد داشت )آرون،  TCP/IPاينکه ساختار موضوع در آينده نیز بدون توجه به

های پرحجم و پرتراکم سکوی توان توقع داشت که بخشعبارت ديگر، می(. به۶۳۳7دانمور و پامپوش 

 کننده داشته باشند.اينترنت در هر موقعیت، تعداد کمی عرضه

ال تبديل چندان زياد، در حو تراکم نه  با حجم نکته کلیدی دوم تا حدی جديد است: انتقال داده

وکار خوب در تجارت الکترونیک است. چند دهه پیش چنین چیزی ممکن نبود. شدن به يک کسب

پذير است. اگرچه از نظر اقتصادی با های زيادی امکاناما اکنون در يک مقیاس وسیع و برای فعالیت

است که  را تعیین کرد. تا اين زمان واضح های آنتوان وسعت آن و گستره فعالیتقطعیت نمی

ار، وکوکار با کسبکاربردهای تشکیالت اقتصادی، مانند اتوماتیک کردن معامالت معمول کسب

هايی یتهای ديگر، حتی فعالتوانند رشد زيادی داشته باشند. بسیاری نیز بر اين باورند که فعالیتمی

های امع و سازمانهای مجازی و توسعه جوها، تولید بازیفروشی کتاب، تحويل سرگرمیمانند خرده

 زودی اقتصاد مشابهی به نمايش خواهند گذاشت. مجازی، به
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آفرينی شده است. آيا های تجاری مشکلدر جهان تجارت، اين امکان جديد منجر به اتخاذ تصمیم

وکار کوچک يا متوسط در فضای آنالين منطقی است؟ آيا برای يک شخص حضور پررنگ يک کسب

کند تا بازارهای مالی را تی شود که در آن به يک کشاورز روستايی کمک منطقی است که وارد تجار

سازی منطقی است که از بررسی کند؟ آيا برای يک شرکت کابل Palm Pilot ۶با يک پالم پیلوت

درصد از خانوارها رايانه  65های پرسرعت را به مناطقی تحويل دهد که تنها هايش دادهطريق کابل

ل اين موضوعات هیچ اجماع نظری، حتی بین متخصصان، وجود ندارد. اين شخصی دارند؟ برای ح

ر کند که ديگگذاری جاری در تجارت الکترونیک مسائلی جدی ايجاد میقطعیت برای سیاستعدم

 های قديمی راجع به مرزهای رفتار تجاری تحلیل کرد.را بر اساس فرضتوان آننمی

فنی مهم برای اين ساختار  2ها، يک توانمندسازتبادل داده استانداردها و فرايندهای زيربنايی در

ها يک بخش کلیدی در سکوی اينترنت محسوب همین دلیل است که آندهند و به تشکیل می

شوند که و بسیاری استانداردهای غیراختصاصی ديگر می TCP/IP ،W3Cها شامل شوند. اينمی

ها شامل های کاربری، آنسیاری از سايتسازی هستند. در بمیراث دوران پیش از تجاری

 و غیره هستند. AOL ،Windowsافزار استانداردهای خصوصی بیشتری مانند نرم

نیروهای بازار دلیلی برای اينکه چرا يک بخش از استاندارد غالب بايد غیراختصاصی باشد و يا اينکه 

شود شرايط، تنش جالبی ايجاد می در اين کنند.گونه باقی بماند نیز ارائه نمیچرا اين مساله بايد اين

 / TCIآمیزند. منازعه میان های بسیاری اين سیستم را با مصالح خصوصی خود میزيرا شرکت

AT&T  وAOL  بر سر ارتباط متقابل، منازعه بین  ۶۳۳۳در سالMicrosoft  وAOL  درباره

بر سر طراحی مرورگرها و  Netscapeو  Microsoftافزار چت اجتماعی و منازعه بین استفاده نرم

اجزاء جانبی دربرگیرنده چنین تنشی بودند. اتخاذ استانداردهايی برای تولید محصوالت سمعی و 

 های مشابهی بوده است.بصری نیز ناشی از انگیزه

                                                                                                                                 
 های امروزی نامید. مترجمتوان آن را نسل نخستین تبلترايج شد می ۶۳۳6نوعی رايانه دستی که در میانه دهه  ۶
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، امروزه ارتباط متقابل آسان بوده و انحصارا در اختیار يک شرکت نیست. اما، همچنان که در بنابراين

های ها اين امکان را دارند که در يک بخش زنجیره ارزش موقعیتتوان ديد، بعضی شرکتمی ۶دول ج

های کند که شرکتممتازی کسب کنند. چنین فضايی در برخی محافل اين دغدغه را ايجاد می

 هاانگیزه سازیتوانند تنگناهايی در تولید ارزش ايجاد کنند. برخی ديگر معتقدند خصوصیخاصی می

گذاری کرد. اين بحث در آينده توان اين فوايد را در سکوی اينترنت سرمايهفوايد زيادی دارد که می

را ببینید(، اما توجه بیشتری به فرايندهای ساختن  ۶۳۳۳نیز ادامه خواهد يافت )آيزناک و لنارد 

 استانداردها در سکوی اينترنت خواهد شد.

ل ساخته شدن است، اما مستندسازی حتی روندهای کنند که ارزش در حااگر چه همه درک می

ها مرتبا در حال تغییرند، و مشخص نیست که کدام فعالیت ابتدايی آن نیز دشوار است. قیمت

سرعت براساس درآمد، مکان اقتصادی قیمت دارد و کدام يک ندارد. انتشار فناوری جديد به 

که درباره چگونگی توسعه اين بازارها هیچ جغرافیايی و نوع استعمال صورت گرفته است. همانطور 

اجماع نظری وجود ندارد، درباره بهترين راه برای ثبت پیشرفت در تولید ارزش نیز اجماع نظری 

 وجود ندارد.

 موقعیت مشابه، استراتژی متفاوت 

د؟ گیرنهای متفاوتی را بکار میهای مشابه تجاری، استراتژیچرا فروشندگان در مواجهه با موقعیت

توان در اينترنت آسانی می بخشی از اين موضوع ناشی از جديد بودن بازار است. در حال حاضر، به

د. ی، ناچیز هستنهای بسیار فناستثنای فعالیتهای ورود به بازار، به وکار راه انداخت. هزينهکسب

هزينه است. در اکثر مناطق شهری، کم ISPتوان يک وبسايت ايجاد کرد. باز کردن يک راحتی میبه

ارت های جديد برای بسیاری از کاربران تجسازی کار سختی نیست و اپلیکیشنهای برنامهيافتن نابغه

ار ساده و ها بسیکار با آنشوند)الکترونیک، فقط يک تغییر افزايشی مختصر در زندگی محسوب می

 حضور در اينترنت را امتحان کنند.  توانندهای کوچک میمفید است(. بنابراين، بسیاری از بنگاه

اسخ صورت ويژه در پی پوجود دارد. بسیاری از فروشندگان به  دلیل ديگری نیز برای تنوع استراتژی

ب با نیازهای بازارهای محلی سازگار به نیازهای مخصوص کاربران بوده و خدمات خود را متناس
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های یتدلیل ظرفهای متفاوت نسبت به آينده و يا بهدلیل ديدگاهکنند. اين موضوع ممکن است بهمی

 شود. هر روی، باعث تنوع می متفاوت باشد اما به

بهی اهای فنی مشها ظرفیتکه تعداد زيادی از شرکتشود. زمانیشکاف در رهبری فنی باعث تنوع می

های کنند. اين موضوع به شرکتها را از هم متمايز میهای تجاری هستند که آندارند، تنها ويژگی

های مناسبی اتخاذ کرده و دهد تا برای انجام تجارت الکترونیک استراتژیتجاری اين انگیزه را می

 خود را متمايز از ديگران کنند.

 گیرند. نخست، يک شرکتمی ز دو نوع استراتژی بهرهکنندگان به تجارت الکترونیک معموال اورود

های غیرمجازی ترکیب کند. فردی با فعالیتشکل منحصربهممکن است تجارت الکترونیک را به 

 Businessو  Wall Street Journal ،The New York Timesهای مشهور مانند رسانه

Week دارند تا هم حضور مجازی و هم حضور  های دورگه هستند که تالشهايی از اين شرکتنمونه

تر بسیاری نیز وجود دارند که روش مشابهی را های ناشناختهغیرمجازی خود را حفظ کنند. رسانه

 .Red Herringو  industry Standard ،Wiredاند مانند اتخاذ کرده

د استفاده ها از حضور مجازی خوکه بعضی شرکتفروشی هم وجود دارند جايیها در خردهدورگه

ها کنند تا به کاربران يک تجربه خريد مجازی ارائه دهند که تکمیل کننده تجربه غیرمجازی آنمی

ها اين موضوع است. مانند بسیاری يکی از بهترين نمونه Dellای است. حضور اينترنتی شرکت رايانه

ولید و تحويل يک غیرمجازی است؛ ت Dellفروشان آنالين، بخش بزرگی از تجارت شرکت از خرده

در  های مختلفدنبال کسب تخصصاند که بههای زيادی نیز وجود داشتهکاالی فیزيکی. اما شرکت

 AT&Tو  E-Schwab ،Microsoft Networkاند مانند های غیرمجازی بودهفعالیت

Worldnet. 

ی آنالين هاهايی نیز وجود دارند که تجارت الکترونیک محض بوده و متناسب با نیازفعالیت

هايی بوده است که نقش ها مربوط به شرکتترين استراتژیحال، موفقفرد هستند. تابهمنحصربه

يکی از بزرگترين  Amazonاند. کننده اطالعات و ايجادکننده تجربیات وب را داشتهکارگزار يا انباشت

و کاالهای ديگر  CDب، ای کتامرحلهدنبال ايجاد تجربه خريد يکهای اينچنینی است زيرا بهشرکت
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، مرکز حراجی، نمونه ديگری است که تالش دارد تا تبديل به يک مرکز مجازی اصلی E-bayاست. 

سازی استراتژی مشابهی را در ارتباط با متراکم AOLفرد شود. برای مبادله کاالهای منحصربه

ها هزار شرکت است. ده کردن تجربه خريد و ايجاد جوامع مجازی دنبال کردهمحتوای سرگرمی، ساده

 کنند.های گوناگون استفاده میهای مشابه در زمینهديگر وجود دارند که از استراتژی

ايی هگذاری چالشهای سیاستها بايد ادامه يابد تا برای پژوهشهای اين استراتژیبرشمردن ويژگی

 دشوار نیست، اما سودی های اينترنتايجاد شود. يافتن تمايز بین  تجارت الکترونیک و زيرساخت

-Eو  AOL ،Amazonفروشی الکترونیک همراه ندارد. مفاهیم موجود که بر مبنای خردهنیز به

bay ای از استراتژی اقتصادی در پايین مبادالت عالوه، بخش عمدهاند، ناکافی هستند. بهشکل گرفته

زنند. به خصوص بايد هم پیوند مینهفته است؛ مبادالتی که دنیای مجازی و دنیای غیرمجازی را به

شتر ه، بیشود و در ادامتر میتوجه داشت که تفاوت بین تجارت الکترونیک و زيرساختار نامحسوس

 اين موضوع پرداخته خواهد شد. به

هايی است که زيرساخت و فرايندها را فعالیت هایهای موفقیت، در ترکیبکلید استراتژی

ها را کپی کرد. در حقیقت، توان آنفرد با هم ترکیب کرده و در نتیجه نمیهايی منحصربهروشبه

با  کننددسترسی به اينترنت را فراهم میهايی که ممکن است هیچ تفاوت معناداری بین شرکت

د. کنند، وجود نداشته باشفروشی را فراهم میهايی که تجربه موتورهای جستجو يا تجربه خردهشرکت

و غیره نامیده خواهند شد.  AOL/Netscape ،TCI/@home/Exciteها در آينده اين شرکت

های کابلی، تلويزيون های مودمزمینه در شرکت مايکروسافت هم عالقه خود را به توسعه فعالیت

اينترنتی، خدمات موبايل و ماهواره نشان داده است؛ اين در حالی است که اين شرکت خود يک فراهم 

که  کنیمشود. اغراق نیست که بگويیم در مسیری حرکت میکننده بزرگ محتوا نیز محسوب می

شود. اين تضاد با ديگران می AT&Tو  Microsoft ،AOLهای منتهی به برخورد بین استراتژی

 کند.گذاری را روشن میساز سیاستمنافع خصوصی، برخی از مسائل مشکل
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 انطباق

 کند؟ شايد اين پرسشيک فعالیت انطباقی چگونه فناوری را به يک بازار درحال رشد تبديل می

ی وجود، فعالیت انطباقمهمترين پرسش باشد. فعالیت انطباقی برای رشد بسیار مهم است. با اين 

 شود.اغلب مستندسازی نمی

ها زمانی يک نقش انطباقی يا سازگاری خواهند داشت که بین فعالیت انطباقی چیست؟ شرکت

های جديد و نیازهای اختصاصی کاربران قرار بگیرند. اين نقش انطباقی زمانی امکانات فراوان فناوری

کنند اندازی میدهند يا خدمات جديدی راهرائه میهای جديدی اها پکیجگیرد که شرکتشکل می

وکار را بررسی کرده و فناوری جديد را با نیازهای ويژه کاربر متناسب که يک کسبو حتی زمانی

های مخصوص گنجانده شده باشند اما تاثیرات فرعی ها ممکن است در برنامهکنند. اين فعالیتمی

 گشا باشند.های ديگر نیز راهنهتوانند در حل مشکالت در زمیها میآن

سازی اينترنت از اهمیت زيادی برخوردار بوده است. بعضی فعالیت انطباقی در دوران پس از تجاری

های که شرکتاند درحالیکردن استفاده از تجارت الکترونیک تخصص پیدا کردهها در آسان شرکت

. برخی از فروشندگان در صدد آن برآمدند در اندهای فنی بیشتر بودهدنبال ايجاد پیشرفتديگر به 

های کلی بودند. حلدنبال ارائه راهکه ديگران بههای محدودی تخصص يابند، در حالی فعالیت

 فروشندگان نیز استراتژی هايی اتخاذ کردند تا از شکاف موجود بین دانش خود و دانش کاربران

 نهايت استفاده را ببرند. 

 گیرند وعهده میرا بههای بسیاری آن يک نقش انطباقی وجود دارد که شرکترسد که نظر می به

عهده  گیرند. نفشی که بسیاری بهعهده نمیهای زيادی بهنقش انطباقی ديگری وجود دارد که شرکت

گیرند ساختن ابزار و تخصص در سکوی اينترنت است که مستلزم تعريف کردن استاندارد برای نمی

 ها، متصديان خدمات وب، کاربران شبکه و ديگران است.ISPیزات، سازندگان تجه

های گیرند مشاوره است، يعنی تبديل اطالعات مربوط به فناوریعهده مینقش انطباقی که بسیاری به 

اطالعاتی که برای کاربر با ارزش باشد. اين چیز بدی نیست، اگر چه اکثر ناظران بر آن تاکید  جديد به

تواند به شکل تنها و ای می، و در واقع اساس پیشرفت اقتصادی است. خدمات مشاورهزيادی ندارند
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هر حال، نکته اصلی اين است: در يک اندازی تجهیزات ارائه شود. بهيا در کنار فروش، نصب و راه

پردازد و اطالعات را به فضای پويا، هر جزء فعال بازار در کنار خدمات ديگر به فروش دانش نیز می

 کند. ارزش، که بخش اصلی رشد اقتصادی است، تبديل می

واهد گونه خپذير نبوده و به داليل زيادی در آينده نیز اينهای بازارهای اطالعات امکانشناخت ويژگی

بود. نخست، ارزش خصوصی مجوز يک فناوری متفاوت از ارزش اقتصادی آن خواهد بود. دوم، عوايد 

ای با گیری کرد. سوم، ارزش خدمات مشاورهتوان اندازهدشواری می هحاصل از کارگزاری کارا را ب

کنند اما با اين وجود، اين خدمات مزايای زيادی برای کننده تغییر میتوجه به مکان، زمان و عرضه

ويژه در ارتباط با فرايندهای ضروری برای استفاده های مختلف دارند. چهارم، انتقال دانش، بهمکان

وری جديد، عموما برای ناظران خارجی نامحسوس و نامرئی است. در زير، به اين نکته بیشتر از يک فنا

 پرداخته خواهد شد. 

 سازی: یک تفسیروکار دسترسی به اینترنت پس از تجاریکسب

ردازد تا با پاين بخش به تفسیر يک جنبه از زنجیره تجارت الکترونیک )دسترسی به اينترنت( می

ملموس نشان دهد که رفتار تجاری چگونه فناوری پشتیبان تجارت الکترونیک را به  ارائه يک مورد

دهد که فهم اين بازار بدون استفاده از کاالها و خدمات واقعی تبديل کرده است. اين مورد نشان می

 های گرفته شده از مبانی نظری انتشار، انطباق و صنعت ناممکن است. ها و چارچوبشناخت

دهد که تنها ده درصد از خانوارهای آمريکا دسترسی به اينترنت خود یمايش نشان میجديدترين پ

شان کنند که حامی مالیها( تامین میISPکنندگان خدمات اينترنتی )دسته از عرضهرا از طريق آن 

، ۶۳۳7(. تا سال ۶۳۳6کنند )کلمنت کنندگان تجاری استفاده میها هستند و بقیه از عرضهدانشگاه

ISP(. ۶۳۳7وکاری سه تا پنج میلیارد دالری بودند )مالوف ها کسبISP های تجاری عمال چیستند؟

هايی هستند که در ازای مبلغی معین، دسترسی به اينترنت را برای مشتری فراهم ها شرکتآن

 ای باتواند اشکال مختلفی داشته باشد: دسترسی با تلفن به يک شماره منطقهکنند. دسترسی میمی

رعت های دسترسی با سهای مختلف و يا دسترسی مستقیم به سرور کاربر با استفاده از فناوریسرعت

 باال.
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های تلفنی ملی با دسترسی به ها، شبکهسازی اينترنت، تنها تعداد کمی از شرکتدر زمان تجاری

زمان، اين امکان شان نیز بیشتر مناطق مهم شهری بود. در آندادند و هدف اصلیاينترنت ارائه می

ين کوچک در مناطق شهری يا روستايی ايجاد کرد. ا ISPوجود داشت که با هزينه کم يک شرکت 

ها عمدتا روی دسترسی تلفنی تمرکز داشتند. اما پس از گذشت چند سال، چندين شبکه شرکت

تر ايجاد شدند که خدمات وسیعی در زمینه دسترسی کننده ملی ناشناختهملی مشهور و چندين عرضه

سطه عنوان واای ايجاد شدند که بهکنندگان منطقهدادند. همچنین، عرضهتلفنی و مستقیم ارائه می

 کردند.عمل می ۶بین کاربران نهايی و ستون فقرات اينترنت

هايی ( اپلیکیشن۶اند: )ها نقش داشتهوکار در آن سالگیری ساختار اين کسبچند عامل مهم در شکل

( يک روند انتشار کامال هماهنگ وجود نداشت؛ 6دارای ارزش تجاری، بلوغ غیريکنواختی داشتند؛ )

( عرضه خدمات دسترسی در 6ای می شد؛ )ها شامل عملکردهای واسطهلیت( بخش زيادی از فعا۹)

های مختلف بازار تخصص پیدا کردند؛ ای در بخشهای ملی و منطقهISP( 5حال فراگیرشدن بود؛ )

( فعالیت انطباقی هنوز يک موقعیت موقت 7های تجاری موقت زيادی وجود داشت؛ )( موقعیت۱)

های متفاوتی را های مختلف برای ارائه خدمات جديد، استراتژیکت( شر6شد؛ )تجاری محسوب نمی

 کردند. دنبال می

 هایی که برای کاربران تجاری ارزشمند بودندبلوغ غیریکنواخت در اپلیکیشن

فناوری دسترسی به اينترنت يک اختراع تنها نیست که بدون هیچ تغییری، در زمان و مکان انتشار 

ها و ها، پروتکلفناوری درون تجهیزاتی قرار دارد که از يک رشته از فناوریيابد. در حقیقت، اين می

کند. اين فناوری در ترکیب با اختراعات، ها استفاده میکردن رايانهاستانداردهای ارتباطی برای شبکه

 يابد.ها و تجهیزات مکمل است که ارزش اقتصادی میگذاریسرمايه

، برای اولین بار توسعه پیدا کرد، در TCP/IPبر استانداردهای  که تجارت الکترونیک مبتنیزمانی

های ها، قدرتمند و در بعضی اپلیکیشنها مانند پست الکترونیک و انتقال فايلبعضی از اپلیکیشن

                                                                                                                                 
های ارتباطی است که توسط چندين شرکت تجاری که ارائه دهنده خطوط ارتباطی پر سرعت بین کشوری گروهی از شبکه ۶

 مترجم شوند.هستند مديريت می
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های تجاری ضعیف بود. دلیل اين موضوع افزاردر استفادهتجاری و کاربرد نرم ديگر مانند زيرساخت

مکمل فناوری اينترنت ابتدا بین کاربرانی که از نظر فنی سطح بااليی داشتند  آن بود که بازارهای

توسعه يافته و سپس در بین کاربران معمولی رواج يافتند؛ اين يک الگوی معمول برای فناوری 

، امکانات ۶۳۳6در اوايل دهه  1گستر(. ابداع وب جهان۶۳۳۳اشتین اطالعات است )برسناهن و گرين

را گسترش داده و شکاف بین اکتشافات فنی و نیازهای بالقوه کاربران معمولی را افزايش ها اپلیکیشن

 داد.

 نشدهیک فرایند انتشار هماهنگ

های ارتباطاتی اصلی در آمريکا، دسترسی به اينترنت در يک بازار کامال غیرمتمرکز برخالف همه شبکه

سازی گستر(، پس از تجاریاستثنای استفاده از چند استاندارد )مانند وب جهانساخته شد. به 

های تها راهنمايی کمی دريافت کرده و محدوديISPاينترنت، اختیارات دولتی بسیار کم شدند. 

شان را متناسب با شرايط بازار محلی ارائه کرده و در مواجهه توانستند خدماتها میکمی داشتند. آن

 رشد، استراتژی خود را دنبال کنند.با تقاضای روبه

با  تهای اينترناز لحاظ فنی، ارتقا دسترسی تلفنی دشوار نبود. اين موضوع، اولین انطباق فناوری

 کننده الگوهایسازی، عوامل تجاری تعییندر نتیجه، بالفاصله پس از تجارینیازهای تجاری بود. 

 کنندگان. دسترسی تلفنی به اينترنت بودند نه توزيع دانش فنی میان عرضه بازار

 شودای میها شامل عملکردهای واسطهبخش بزرگی از فعالیت

. تاه اما اغلب تکراری و مداوم بودمعامله تجاری بین کاربر و فروشنده برای دسترسی به اينترنت، کو

به  داد: ايجاد دسترسیافتاد که فروشنده يک فعالیت انجام میيک معامله اختصاصی زمانی اتفاق می

مسئولیت اداره اين  ISPکردن دسترسی به اينترنت به يک شبکه موجود. اگر اينترنت يا وصل

های مکرر بین اداره کردن موجب تماس گاه اينگرفت، آنعهده میدسترسی را هم برای کاربر به

                                                                                                                                 

۶ World Wide Web 
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ا کرد تشد و اين موضوع به نوبه خود اين موقعیت را برای فروشنده فراهم میکاربر و فروشنده می

 تحويل خدمات را با تغییرات ايجادشده در فناوری و تغییرات در نیازهای کاربران متناسب کند. 

 ISPفناوری نسبت به کاربر داشتند. در واقع، ها دانش بیشتری درباره ISPدر بسیاری از موارد، 

کل، ترين شفروخت. در سادهاش را مطابق با نیازهای کاربر سفارشی کرده و به کاربر میدانش عمومی

ISP را به وی  های آنهايش با فناوری قرار داده و ظرفیتکاربر را در معرض يکی از اولین تماس

حدود به تماس با تجارت الکترونیک نشده و شامل نصب داد. اغلب اوقات، معامله مآموزش می

 شد. اين اَشکال از انتقالتجهیزات، تدارکات نگهداری و تعمیر، آموزش و توسعه اپلیکیشن نیز می

شد و در گسترش ها توجه نمیآن همراه داشتند، که اغلب بهدانش معموال نکات ظريف زيادی به

 یت اقتصادی باارزش ضروری بودند.عنوان يک فعالتجارت الکترونیک به 

 عرضه دسترسی، از لحاظ جغرافیای فراگیر شد

ای. گذاری مبتنی بر مسافت در سطح منطقهسیستم تلفن در آمريکا يک ويژگی غالب دارد: قیمت

شود. مايل( هزينه به دقیقه محاسبه می ۹6دور )باالی های تلفنی راهتقريبا در تمام کشور، برای تماس

ای، نطقهمکنندگان دسترسی به اينترنت تمايل زيادی داشتند تا با ايجاد پوشش در نتیجه، عرضه

ای نشدن نیازهای منطقههزينه دسترسی به اينترنت را برای کاربران کاهش دهند. برآورده 

دهنده شکاف بین امکانات فناوری و تمايالت کاربران است. اين يک موقعیت تجاری برای يک نشان

ISP ای قهطتواند پاسخگوی نیازهای منکارآفرين است، موقعیتی که با ساخت تجهیزات مناسب می

 باشد.

 ۶۳۳۱ها، سپتامبر ISPتوزيع 
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و پايیز  ۶۳۳۱های مختلف آمريکا در پايیز ها را در بخشISPهای های الف و ب، تراکم موقعیتشکل

ندارند. تصوير  ISPهای سفید هستند و بخش ISPدار دارای های سايهدهند. بخشنشان می ۶۳۳6

ها تمايل دارند که در مراکز اصلی جمعیتی ISPوکار است. دهنده پوشش جغرافیايی اين کسبنشان

ان ها همچنین سرعت تغییر را نشقرار بگیرند اما تعداد زيادی نیز در مناطق روستايی قرار دارند. نقشه

تحت پوشش  ۶۳۳6 تحت پوشش نبودند، در سال ۶۳۳۱دهند. بسیاری از مناطقی که در می

کنندگان تجاری قرار گرفتند. بسیاری از مناطقی که در اوايل دوره بازارهای دسترسی رقابتی عرضه

( نشان ۶۳۳7اشتین )داشتند، در اواخر دوره دارای شاهد رقابت بسیار بیشتری بودند. داونز و گرين

 ISPکوتاه به حداقل هفت درصد از جمعیت آمريکا تنها با يک تماس تلفنی  ۳6دادند که بیش از 

درصد از چنین دسترسی محروم هستند. در حقیقت، درصد صحیح  5دسترسی دارند و کمتر از 

 درصد بوده است. 5جمعیتی که به اين بازار رقابتی دسترسی نداشتند کمتر از 

 

 ۶۳۳6ها، اکتبر ISPتوزيع 
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گذاری در پی های سیاسترای بحثعرضه تقريبا فراگیر دسترسی رقابتی به اينترنت دو نتیجه مهم ب

 تراکم کشور صورتداشته است. نخست، اين موضوع روشن شد که توجه کمی به برخی از مناطق کم

گرفت. دوم، در اکثر مناطق کشور دسترسی به اينترنت تجاری توسط عوامل تقاضايی تعیین می

تند ياد توانسبودند، آيا کاربران می هاشده است)آيا کاربران معتقد بودند که مزايا بیشتر از هزينهمی

 بگیرند تا با سرعت از اينترنت استفاده کنند و غیره(. 

ISPهای مختلف بازار تخصص یافتندای و ملی در بخشهای محلی، منطقه 

الگوی اين رشد سريع در تحت پوشش قراردادن مناطق جغرافیايی، غیرمنتظره بود. نخست، تعداد 

 6ای و ملی داشتند در طول دو سال افزايش يافت. جدول های منطقههايی که شبکهشرکت

دهد. نشان می ۶۳۳6شرکت ملی را در پايیز  ۶75و  ۶۳۳۱شرکت ملی را در پايیز  ۹6های فعالیت

های ملی ، اکثر شرکت۶۳۳۱افزايش يافت. در  ۱66به بیش از  ۶6۱ای از های منطقهکتتعداد شر

و ديگران بودند  IBM ،AT&T ،Netcom ،AOLهايی نظیر ها شرکتقابل شناسايی بودند؛ آن

شده بودند و برای مشتريان بزرگ،  ISPوکار که به عنوان يک بخش جانبی از خدماتشان وارد کسب
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های ، شرکت۶۳۳6کردند. تا سال ای فراهم میداشتند، خدمات داده اسر جهان شعبهکه اکثرا در سر

 های ملی داشتند اما اکثرشان تنها برای افراد با سابقه در بازار شناخته بودند.کارآفرين زيادی شبکه
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های دارای شهرستان کنندگانتعداد ارائه

 اين تعداد

درصد تجمعی  درصد جمعیت

 جمعیت

های شهرستاندرصد 

 روستايی

11 308 59.3 59.3 98.1 

10 19 1 60.3 68.4 

9 17 0.9 61.2 58.8 

8 23 1.7 62.9 82.6 

7 24 1.5 64.4 91.7 

6 41 2.6 67 53.7 

5 44 2.1 69.1 61.4 

4 65 2.5 71.6 44.6 

3 107 3 74.6 33.6 

2 188 3.6 78.2 22.2 

1 514 7.9 86.1 18.7 

0 1760 13.7 100 12.7 
 

های دارای شهرستان کنندگانتعداد ارائه

 اين تعداد

درصد تجمعی  درصد جمعیت

 جمعیت

های درصد شهرستان

 روستايی

11 486 69.3 69.3 85.2 

10 26 1.1 70.4 50 

9 28 1.2 71.6 42.9 

8 41 1.4 73 41.5 

7 51 1.5 74.5 43.1 

6 40 1.1 75.6 32.5 

5 76 1.9 77.5 28.9 

4 98 2 79.5 20.4 

3 224 3.6 83.1 18.3 

2 401 5 88.1 15.2 

1 740 6.5 94.6 13.6 

0 928 5.7 100 11.6 

های ملی تبديل شدند با مسیر رشد های کارآفرينی که به شرکتهمچنین، مسیر رشد شرکت

های ملی ابتدا به شهرهای مهم و سپس به شهرهای ای تفاوت داشته است. شرکتهای منطقهشرکت

ه رشد ککنند. در حالیاين شکل از لحاظ جغرافیايی رشد میتر کشور انتقال يافته و بهجمعیتکم

http://abcbourse.ir/


 ۶۳۱ تالیجیشناخت اقتصاد د

 

های روستايی و شهری که ويژگیای به مناطق جغرافیايی مجاور است بدون اينهای منطقهشرکت

 ها از اهمیت چندانی برخوردار باشد.آن

ام های محلی انجدهد که در بیشتر مناطق روستايی، پوشش اينترنتی توسط شرکتآمار نشان می

های روستايی با در بخش کنندگان خدمات دسترسی به اينترنت، عرضه۶۳۳۱شود. در سال می

 56666های باالتر از ای بودند. فقط در جمعیتنفر، غالبا محلی و منطقه 56666جمعیت کمتر از 

، در مناطق با ۶۳۳6ملی نیز حضور داشته است. در پايیز  طور متوسط يک شرکتنفر بود که به

عبارت ديگر، دسترسی ملی وجود داشت. به طور متوسط يک شرکتنفر به ۹6666جمعیت بیش از 

. شده استای انجام میکنندگان محلی و منطقهبه اينترنت در شهرهای کوچک عمدتا توسط عرضه

گان کننداين بدان معناست که فراهم کردن خدمات اينترنت تلفنی برای منازل، سودی برای عرضه

ای ديگر )مانند ههای کوچک بسیاری که در بخشکه شرکتهمراه ندارد در حالیبزرگ ملی به

 علیوکار ف( فعال هستند، می توانند خدمات دسترسی به اينترنت را به کسبPCفروشی محلی خرده

ت های محلی با سهولدهنده اين باشد که شرکتتواند نشانخود اضافه کنند. اين موضوع همچنین می

سفارشی  ن مناطق روستايیتوانند صنعت دسترسی به اينترنت را مطابق با نیازهای کاربرابیشتری می

 کنند.

 های تجاری موقت زیادی وجود داشتموقعیت

سازی اينترنت يک موقعیت تجاری و اقتصادی برای دهند که تجاریاين الگوهای جغرافیايی نشان می

 های ورود بهعرضه دسترسی به اينترنت فراهم کرد. اما اين يک موقعیت زودگذر بوده است. هزينه

ش های تجاری مناطق خاص را پوشدسترسی تلفنی با کیفیت کم، پايین بودند و شرکتوکار کسب

شهر در  ۶66تا  56شدن داشت، تحت پوشش درآوردن دادند. برای هر شرکتی که سودای ملیمی

وکار سرعت تبديل به ضرورتی برای انجام اين کسبآمريکا يک موقعیت زودگذر محسوب شده و به

 ديد.ای خود را با رقیبان بسیاری رودررو میهر شرکت محلی يا منطقهاين ترتیب، شد. به

شان، واسطه وسعت پوشش جغرافیايی شبکه تلفنیها در آينده بتوانند به رسد که شرکتنظر نمیبه

يادی ای، تعداد زبرتری استراتژيک زيادی کسب کنند. در حقیقت، به ازای هر شرکت محلی يا منطقه
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های زيادی درباره ها بحثISPدهند. در بین داشت که خدمات مشابهی ارائه می شرکت وجود خواهد

ها تصمیم گرفتند که روی يک منطقه ارزش عرضه خدمات غیرمتمرکز وجود داشت. بعضی از آن

 که بعضی ديگر درصدد کسبجغرافیايی کوچک متمرکز شده و شهرتی محلی کسب کنند. در حالی

 شان متمرکز شدند. و بر گسترش حوزه جغرافیايیيک نام تجاری ملی برآمدند 

 شودفعالیت انطباقی هنوز یک موقعیت پایدار محسوب نمی

ند. هست "انطباق"کنندگان خدمات در بازار تجاری اينترنت، مستلزم های عرضهبسیاری از فعالیت

ت ن اطالعاکردهای فنی، تبديلشود: رصدکردن پیشرفتها میخدمات انطباقی شامل اين فعالیت

جديد به شکلی که برای کاربران ناآشنا باارزش باشد و متناسب کردن نیازهای اختصاصی يک کاربر 

گذارند. انطباق گاهی مستلزم استفاده زياد از هايی که اکتشافات فنی در اختیار میحلبا يکی از راه

ران، طور کلی، به کاربق بهاکتشافات فنی نیازی ندارد. انطبا شود و گاهی هم بهاکتشافات فنی می

شدن با خدمات جديد و عوامل ديگری که های منطبقها، هزينههای آنگذاریها، سرمايهشرايط آن

 های فناوری موثرند بستگی دارد. بر تناسب بین نیازهای کاربر و ظرفیت

د: ای مختلفی هستنهافتد. در فناوری اطالعات، عامالن تغییر از گروهانطباق به خودی خود اتفاق نمی

( در يک سازمان و يا فروشندگان MISای )مانند گروه کاربران نهايی در يک سازمان، کادر حرفه

های انطباقی توسط خود (. اگر بیشتر فعالیت۶۳۳۳اشتین ثالث خارج از سازمان )برسناهن و گری

 های مرتبطگذاریو سرمايه ای انجام شود، آنگاه انطباق، توسعه اقداماتکاربران نهايی و کادر حرفه

های ثالث به کاربران فروخته شود، شود. در مقابل، اگر خدمات مرتبط، توسط گروهديگر را شامل می

گیرد: تجهیزات، مشاوره درباره فرايندهای تجارت، و يا خود میگاه انطباق اشکال مختلفی بهآن

 کلیدی خواهند داشت. ها( نقشیISPهای ثالث )حالت، گروهها. در اينهردوی آن

ISPسازی کردند. خدمات ها نقش انطباقی خود را با ارائه خدمات جديد، تجاریISPتوان ها را می

وب  سازی، هاستینگ و طراحیبه پنج گروه کلی تقسیم کرد: دسترسی پايه، دسترسی مرزی، شبکه

های مرتبط لیست فعالیت ۹را ببینید(. جدول  ۶۳۳۳اشتین )برای يافتن تعاريف دقیق، ضمیمه گرين

 دهد.با هر گروه را نشان می
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داشته باشند. بسیاری  T-1کندتر بوده و يک خط  T-1شامل خدماتی است که از خط  دسترسی پايه

شدند نه يک کننده دسترسی پايه محسوب میسازی، تکمیلهای دوران پیش از تجاریاز فناوری

 خدمت جديد.

 هاISPخطوط تجاری  ۹جدول 

 نمونه اصلی ترين اصطالحات در گروهمعمول گروه تعريف

ارائه دسترسی از 

های طريق کانال

 مختلف

 

خدمات 

سازی و شبکه

 نگهداری 

 

هاستینگ 

 وبسايت

 

توسعه وبسايت و 

 خدمات

 

 

 

دسترسی 

 پرسرعت

6/66 ،k5۱ ،isdnسیم، دسترسی، ، تلويزيون اينترنتی، بیT1 ،

T3، DSLهای جديد، ، پست الکترونیک، ثبت دامنه، گروه

، چت، کنفرانس IRC، سرور لرزان، ftpشنیداری واقعی، 

 ويديويی 

 

ای، منطقه، سرور همWANای، سازی، توسعه فراشبکهشبکه

، پشتیبانی شبکه، خدمات شبکه، LANطراحی شبکه، تجهیزات 

 SQLر ها، سروبازيابی فاجعه، پشتیبانی، خدمات پايگاه داده

 

هاستینگ وب، میزبان امن، هاستینگ سايت تجاری، سرور مجازی 

ftp فضای شخصی وب، آمار وب، دسترسی ،BBS هاستینگ ،

 گروه

 

، صفحه perl ،vrmlمشاوره وب، سرور فعال، طراحی وب، جاوا، 

های تجارت وب، پول سايبری، سبد حلاول، سرور امن، فايروال، راه

نترنتی، حساب اي، بازاريابی آنالين، صورتخريد، بازاريابی اينترنتی

 هاسازی پاايگاه دادهيکپارچه

 

T3 ،DSL ،xDSL ،OC3 ،OC12 ، 

 k۶65۱ <نرخ دسترسی 

۹6۶۱ (۶66%) 

 

 

 

76۳ % (۱/66) 

 

 

 

7۳6 %(7/66) 

 

 

۶۹65 %(6/67) 

 

 

 

۶65۳ %(6/67) 
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تدريج برای کاربران تجاری و به شود که به می T-1تر از های سريعشامل دسترسی دسترسی مرزی

شود که هايی میISPاند. دسترسی مرزی همچنین شامل منظور دسترسی پرسرعت تبديل شده

هايی که بخشی از ISPکنند يا میهای ديگر دسترسی مستقیم ارائه ISPبرای فروش مجدد به 

 کنند.زيربنای خود را برای فروش به ديگران ارائه می

نند. کشود که فناوری اطالعات را در موقعیت يک کاربر ايجاد میهايی میشامل فعالیت سازیشبکه

ای خود در برقراری ارتباط اينترنتی، میزان کمی عنوان بخشی از خدمات پايهها بهISPهمه 

و  زاتای مانند حفظ و نگهداری مداوم، ارزيابی تجهیکنند. اما خدمات گستردهسازی ارائه میشبکه

تعمیرات اضطراری، برای حفظ مشتريان تجاری کامال ضروری است. نکته ديگر اين است که بعضی 

گردند؛ اما، اين نحوه ارائه از اين خدمات تجربی به دوران پیش از رواج دسترسی به اينترنت بازمی

 شود.ها میISPها توسط يک شرکت دسترسی به اينترنت است که موجب تفاوت بین آن

 فروشیهايی که قصد ايجاد خردهويژه آنشود، بهمعموال برای مشتريان تجاری انجام می تینگهاس

فروشی را روی سرورهای اطالعات مشتريان خرده ISPکار آن است که مجازی را دارند. الزمه اين

ای، میزان کمی عنوان بخشی از خدمات پايهها بهISPخود ذخیره و نگهداری کند. مجددا، همه 

کنند، حتی به مشتريان غیرتجاری )مثال برای پست الکترونیک(. اما، دمات هاستینگ ارائه میخ

های اعتباری، ابزار تحلیل ها با ارائه خدمات گسترده هاستینگ مانند فرايندهای کارتISPبعضی از 

 کنند.وبسايت و غیره خود را از ديگران متمايز می

های بسیاری ISPی يا تجاری انجام بگیرد. در اين مورد نیز تواند برای کاربران خانگمی طراحی وب

ای ها نیز خدمات جانبی مشاورهدهند. بعضی از آنکمک و خدماتی درباره طراحی وب ارائه می

های سفارشی ايجاد نموده و خدماتی در ارتباط با ابزار ای ارائه کرده و برای کاربران سايتگسترده

ها در قبال اين خدمات اضافی کنند. البته، بسیاری از آنب فراهم میهای توسعه وطراحی و برنامه

 کنند.هزينه دريافت می
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 های متفاوت برای ارائه خدمات جدیدظهور استراتژی

ها رويکردهای متمايزی برای توسعه بازارهای دسترسی به اينترنت اتخاذ کرده ISP، ۶۳۳6تا سال 

دهنده نشان ۹دادند. جدول های جفرافیايی مختلف ارائه میبودند و ترکیب متفاوتی از خدمات و پهنه

 thelistدر  ۶۳۳6در آمريکاست که در تابستان  ISPمورد   ۹6۶۱های تجاری تعداد نتايج پیمايش

کننده ها ارائهرا ببینید(. تقريبا تمام اين شرکت ۶۳۳۳اشتین تبلیغ کرده بودند )ضمیمه گرين

های سابالکترونیک، ح ای مانند حساب پستمستقیم و عملکردهای پايهدسترسی تلفنی،  دسترسی 

نظر بودند اما به FTP and Talentهای های جديد و ظرفیت، لینکITهای ، آدرس۶ایپوسته

های تلفنی عمومی )مانند شرکتهای شبهISPهای بسیار کوچک و ISPشرکت،  ۹6۶۱رسد اين می

 دهند.خوبی نشان نمی روستايی( را به

ها حداقل يک خط تجاری ديگر در کنار دسترسی درصد( آن ۶/۱6) 66۳5شرکت،  ۹6۶۱از اين 

دسترسی پرسرعت،  ISP ۶65۳دهد که نشان می ۹تلفنی يا مستقیم به اينترنت داشتند. جدول 

76۳ ISP 7۳6سازی، شبکه ISP  کردند. شرکت نیز طراحی وب ارائه می ۶۹65هاستینگ وب و

سازی، هاستینگ يا شرکت حداقل يکی از خدمات شبکه ۶6۱۳هايی نیز وجود دارد: شانیپوالبته هم

شرکت  ۶65دادند؛ می شرکت تنها يکی از اين سه خدمت را ارائه ۳66دادند؛ طراحی وب را ارائه می

 دادند. می هر سه خدمت و دسترسی مرزی را ارائه

ها در مناطق ISPا اين جدول بتواند نمايش دهد. ها بیشتر از آن است که تنهپیچیدگی اين فعالیت

کد  65که در –ها شهری تمايل بیشتری به ارائه خدمات جديد دارند. همچنین بزرگترين شرکت

کنند که اين فرضیه را تايید خود را با قیمت اندکی بیشتر ارائه می خدمات—ای وجو دارندمنطقه

ل اند( تمايهای بزرگ به شکلی نامتناسب پراکندهها شرکتکند که در مناطق شهری )که در آنمی

 ( را ببینید. ۶۳۳۳اشتین )بیشتری به دريافت خدمات جديد وجود دارد. برای جزيیات بیشتر گرين

                                                                                                                                 
هايی نظیر اشتراک ها به طور موقت و برای فعالیتفضايی محدود است که توسط سايت shell accountsای يا حساب پوسته ۶

 گیرد.فايل در اختیار کاربران قرار می
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 دستور کار پژوهش برای شناخت دسترسی به اینترنت

 ای جالب برای اين بخش از زنجیرهوکار دسترسی به اينترنت، نويدبخش آيندههای کسباين ويژگی

ها، کنار گذاشتن تمرکز صرف بر توسعه و نگهداری دسترسی ارزش هستند. موضوع اصلی در انطباق

های بسیاری در حال کنار گذاشتن ISPو حرکت به سمت عملکردهای مرتبط است. در اين تجارت، 

صص در دسترسی با کیفیت کم هستند. در حال حاضر، دسترسی غالبا در کنار خدمات جانبی تخ

 ها هنوز الگوی مشخصی پیدا نکرده است.شود اگر چه ترکیب آنديگری ارائه می

های بسیاری ديگری در مرزهای اين توسعه بیشتر در دسترسی تجاری به اينترنت همراه با فعالیت

ISP های هايی را در ارتباط با پديد آمدن تغییراتی در فعالیتموضوع، پرسشها خواهد بود. اين

ها با ISPشدن هر چه بیشتر خدمات آورد. با درآمیخته وجود میها بهکاربران نهايی در سازمان

يا  شود. در اين شرايط، مشتريانشان نیز با کاربران بیشتر میشان، ارتباطفرايندهای تجاری کاربران

ها اجازه دهند تا همچنان ISPکنند و يا به  های جديد اينترنتی را خودشان وارد سازمانلیتبايد فعا

چگونه  ISPوکار صورت، ساختار کسبشان مشورت دهند. در آنها درباره فرايندهای تجاریبه آن

 خواهد بود؟ 

 دستور کار پژوهش برای تجارت الکترونیک

و بنیادين راجع به ساختار در حال تغییر تجارت الکترونیک  های تجربی تازهاين بخش نیاز به پژوهش

همراه دارد، گران بههای بسیاری را برای پژوهشدهد. اگر چه اين حوزه چالشرا مورد بررسی قرار می

شده اما نظم موجود در الگوهای رفتاری، موضوعات پژوهشی فراوانی را در رابطه با تغییرات مشاهده

 کند.يجاد میدر ساختار بازار  ا

 گذاریگیری تغییرات در مرز امکانات فنی و تغیرات در قیمتاندازه

در اقتصادسنجی مربوط به ارزيابی هدانیک، پیشینه پژوهشی مشهوری وجود دارد که برای 

گیری نتايج تجارت محاسبه معموال از آن استفاده شده است. اين روش، درباره نرخ رشد فنی اندازه

کند. همچنین برای توصیف برخی ی محصوالت مختلف شناخت خوبی فراهم میافزاری براسخت

اسبات های محبازارهای مکمل مفید بوده است. از آنجا که صنعت تجهیزات اينترنتی، مانند ساير بخش
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کردن  ای برای خالصهای، شاهد کاهش قیمت فراوانی بوده است، نمودارهای هدانیک راه سادهرايانه

 ها را در کلتوانند تغییرات قیمتهای هدانیک همچنین میطول زمان است. تکنیک اين تغییر در

وکار توضیح دهند. اين ابزاری برای تمرکز بر بهبود تجهیزات اولیه و امکانات انتقالی عمر يک کسب

ترشدن است. در عین حال، توجه کمتری به گردش که همه چیز در حال بهترشدن و ارزاناست جايی

عنوان يک مکانیسم انتقالی برای انتشار های جديد بهده است )يعنی ورود و خروج طراحیکاال ش

را  هاهای تجربی بیشتر ايجاد کرده است. اين روشهای زيادی برای پژوهشفناوری جديد( که زمینه

 بايد در مورد تجهیزات زيربنايی تجارت الکترونیک اعمال کرد.

 اخت اینترنتتغییرات در جغرافیای تدارک زیرس

های های جغرافیايی اينترنت عالقه فراوانی را به خود معطوف کرده است؛ اين ويژگیشناخت ويژگی

 دسترس همگانی و هم برای رشد اقتصادی در هر منطقه،جغرافیايی هم برای توسعه يک اينترنت قابل

های جديد هستند. چوبآوری داده و چارهمراه دارند. اين موضوعات نیازمند جمعنتايج مهمی به 

های ( آستین، تگزاس، که به بررسی موقعیت رايانهMIDS) ۶اطالعات ماتريسی و خدمات جمعیتی

پردازد، معموال بهترين اطالعات را درباره پراکندگی جغرافیايی اينترنت در متصل به اينترنت می

ی های میزبان و دسترسرايانهدهد. اما، مشخص نیست که آيا بین موقعیت گران قرار میاختیار پژوهش

ای وجود داشته باشد؛ همچنین های شخصی و تجاری رابطههای اينترنتی برای استفادهبه فناوری

های میزبان و میزان پیشرفت اقتصادی در يک منطقه وجود ندارد. هیچ ارتباطی بین موقعیت رايانه

 ها جلب شده است. دانان به آنفیدر اين زمینه کارهای زيادی بايد انجام بگیرد که توجه جغرا

 پذیرش به هم تنیده تجارت الکترونیک

وند. شهايی که زيربنای اينترنت هستند، بدون تغییر منتشر نمیمنظوره مانند آنهای همهفناوری

هستند،  6های مبتکرانه متقابلاغلب، عوامل اصلی که در اتخاذ فناوری اطالعات موثر است فعالیت

                                                                                                                                 

۶ Matrix Information and Demography Services 

6 co-inventive 
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کنند )برسناهن و ترجتنبرگ يعنی اختراعاتی که فناوری را متناسب با کاربران خاص تعديل می

افتند. با ای اتفاق میصورت زنجیره(. اين نوع ابداعات، غالبا طوالنی مدت بوده و معموال به۶۳۳7

اعاتی های جديد ابدکه کاربران در واکنش به موقعیتتغییر شرايط اولیه يک الگوی انتشار و همچنان

ن، رخداد يابند. بنابرايکنند نیز تغییر مینمايند، شرايطی که اتخاذ فناوری اطالعات را تعیین میمی

تواند درون عواملی قرار بگیرد که تعیین کننده رخداد اولیه هستند. همچنین، هر انتشار ثانويه می

اشد، موجب تنیده شدن تعدادی از رخدادهای اندازه کافی پیچیده بفعالیت  ابتکاری متقابل، که به 

شی فروسازی شخصی بر رواج خردهشود. برای مثال، ابداعات در زمینه محاسبه و شبکهدر ديگران می

ها شود بسیاری از شرکتگذارد. ابداعات در زمینه موتورهای جستجو موجب میآنالين تاثیر می

د موجبات تغییرات بیشتر در فناوری دسترسی تعاملی خود را تغییر دهند که به نوبه خو هایوبسايت

شود و ... تاکنون توجه کمی به اين موضوع شده افزار میرا فراهم می کند که آن هم باعث اتخاذ نرم

دهد. آيا اياالت متحده است که چگونه زنجیره توسعه تجارت الکترونیک به عملکرد آن شکل می

مدت است يا اينکه مشکالت بلندمدتی در انتظارش افع کوتاهعنوان آغازکننده، در حال کسب منبه

 است؟

 های تجاریتنوع در مدل

صورت غیريکنواخت در دسترس اشخاص قرار دارند؟ آيا خدمات جديد در مناطق مختلف آمريکا به

گذاری در زيرساخت ديجیتال موجب ورود کاالهای جديد شده های مختلف چطور؟ سرمايهدر زمان

جز موارد کند. بهها با توجه به شرکت و منطقه تغییر میکند، اما اين افزايشيجاد میو تقاضا ا

های ديگری هم مورد نیاز است تا مشخص شود چه عواملی باعث شده در مثال باال، پژوهشمطرح

دلیل  اينشوند. اين موضوعی دشوار است بهسازی تجارت الکترونیک میدر شکل تجاری ايجاد تفاوت

 گیریتوان راجع به مسائل کلیدی داده گردآوری کرد و پژوهشگران مجبورند تا به اندازهنمیکه 

های انطباق پرداخته و بررسی کنند که مزايای فناوری جديد چگونه توسط تجارت مورد استفاده هزينه

ه رسد کر مینظگیرند. بهقرار گرفته و اين مزايا چگونه در اختیار خريداران کاالهای نهايی قرار می
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گران و اين موقعیت وجود دارد تا بین دانش وسیع مشاوران و نیازهای اختصاصی پژوهش

 گذاران پیوند مناسبی برقرار کرد. سیاست

 تنوع در نیازهای کاربران در منزل

های غیرتجاری برای استفاده IPهای های آماری به تحلیل الگوهای اتخاذ فناوریبرخی از پژوهش

وکار در تجارت الکترونیک ند. اين موضوع آشکارا يک عامل مهم در تعیین ساختار کسباپرداخته

های جديد حاکی از فراگیربودن آن يا حاکی از است زيرا رواج الگوهای تجاری فراوان و اپلیکیشن

ژه ويهای قبلی، بهگذاریکاربران باتجربه است. اما اتخاذ و استفاده از اينترنت در منزل به سرمايه

ای تلفن ها، خطوط کابلی و تجهیزات منطقهPCهای اساسی مانند گذاری در زيرساختسرمايه

ها در راستای انتشار تجارت الکترونیک نبوده ها تا سالPCديجیتال، بستگی دارد. البته، استفاده از 

انواده و ها مانند سن، درآمد و حرفه ساکنین يک خPCاست. عوامل زيادی در تعیین موارد استفاده 

اند. آيا اين امر حاکی فروشی در يک منطقه نقش داشتهها و خدمات خردهشرايط مدارس، کتابخانه

نیستند؟ آيا عوامل موثر در  PCهايی از تجارت الکترونیک در منزل است که متکی بر از توسعه مدل

 ارت الکترونیک تعیینها را در دسترسی به تجها و نداشته، همان عواملی هستند که داشتهPCاتخاذ 

 خواهند کرد؟

 وکارتنوع در نیازهای کاربران در کسب

کننده در اتخاذ فناوری اطالعات های خوبی در زمینه شناخت عوامل تعیینپژوهشگران پیشرفت

های موجود درباره ارتباط بین توان به پرسشها را میاند. اين پژوهشوکار داشتهجديد در کسب

وکارهای مختلف پیوند داد. های آن برای کاربران در کسبرونیک و مزايا/هزينهانتشار تجارت الکت

های انطباق باشند، کاهشی که با افزايش ممکن است برخی از خريداران در انتظار کاهش هزينه

ی هاهای انتقال از فناوری قديم به جديد در سازمانافتد. برای مثال، هزينهکاالهای مکمل اتفاق می

ديد ها روند اتخاذ فناوری جهای خاص بسیار باالتر از سايرين بودند. اين هزينهبا اپلیکیشن پیچیده

ايجاد  کرد و در نتیجه باعثتوانستند بهره بیشتری از آن ببرند را کند میهايی که میتوسط شرکت
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برای فهم  شد. اين توضیحات چارچوبی راها میای بین ابداع امکانات جديد و استفاده از آنوقفه

 کنند.ونشر فراهم میونقل و چاپتوسعه خدمات جديد در صنايع کلیدی مانند خدمات مالی، حمل

 بازارهای خدمات انطباقی

افزارهای سفارشی و خدمات مرتبط در تجارت های تجاری و موفقیت نرمگذاری، مدلبررسی قیمت

انطباق دادن شرايط محلی موثر  عوامل چقدر در الکترونیک هم موضوعی جذاب خواهد بود. اين

سازی اين موقعیت جديد بايد های ملی برای تجاریآيا شرکت ها چیست؟هستند و دلیل تاثیر آن

دادند؟ همچنین، اين نیاز وجود دارد که های خود را تغییر میهای فروش، خدمات و سازمانروش

و همچنین  ها در بازارهای محلیاز آننويسان خوب و استفاده ها برای يافتن برنامهتوانايی شرکت

های مرتبط با فناوری اطالعات جديد مورد شان در پستجا از مديرانها در استفاده بهتوانايی شرکت

د، اما سايه کننگیری نمیها مستقیما فعالیت انطباقی را اندازهبررسی قرار گیرند. اگر چه بیشتر داده

یر های مديريتی، تغیافزار، اقدامات نیروی کار، سیاستهای نرمگیتوان در ويژفعالیت انطباقی را می

های بیشتر در ارتباط با ساختار تجارت تعاريف کار، دستمزدها و کیفیت ستانده مشاهده کرد. پژوهش

 های ديگر انطباقی مفید خواهد بود.افزار، آموزش، اقدامات نیروی کار و فعالیتنرم

 هاو یارانه ها، رشد اقتصادی محلیواسطه

انتشار يک فناوری اينترنتی تا حد زيادی وابسته به تنوع جغرافیايی بازارهای محلی و ناهمگنی 

 سازی فناوری برایکنند. اين پراکندگی، سفارشیسازی میهايی است که فناوری را تجاریشرکت

اقتصادی ضروری  دهد. اين فرايند برای فهم رشدوکارهای مشهور را شکل میکاربران جديد و کسب

مديريت  ها مانندبر درون شرکتهای اطالعاتکه تجارت الکترونیک بر فعالیتدلیل اينويژه بهاست، به

کننده ديگر تاثیرگذار است. اين موضوع برای های هماهنگموجودی کاال، فروش و توزيع و فعالیت

های جاد و هدفمندکردن يارانهگذاری در صنعت مخابرات نیز مهم است زيرا اين ارتباط، ايسیاست

 ۶۳۳۱ها را، همانطور که در قانون مخابرات در ها و بیمارستانخدمات جديد در مدارس، کتابخانه

دلیل نبود تراکم بهدهد. اگر نبود خدمات جديد در مناطق کمپیشنهاد شد، تحت تاثیر قرار می

های تجاری را به گسترش خدمات شرکتتوانند ها میگاه سیاستهای محلی توانمند باشد، آنشرکت
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دارانی که در همان مناطق توانند سهامتراکم تشويق کنند و يا  میاز مناطق پرتراکم به مناطق کم

گذاری تشويق کنند. از طرف ديگر، اگر نبود خدمات جديد در مناطق تراکم قرار دارند را به سرمايهکم

اين  گاهاين خدمات يا نبود زيرساخت محلی باشد، آن واسطه نبود تقاضای محلی برایتراکم بهکم

ها نتوانند تمايل به تجربه عملی در اين مناطق را ايجاد کنند. در اين ريسک وجود دارد که يارانه

گاه اعطای يارانه کنند، آنمورد، اگر يارانه صرف ارائه خدماتی شود که تنها عده کمی را جذب می

   فقط اتالف منابع خواهد بود.

 ایتجدید ساختار کارکردهای واسطه

هستند منجر به تجديد ساختار اساسی در  TCP/IPخدماتی که بر مبنای  ناظران زيادی معتقدند

های بر مانند موسیقی يا راديو، پخش تلويزيونی، بازیشکل ظاهری و شیوه تحويل کاالهای اطالعات

شوند. بخشی از اين تجديد ساختار، نمايانگر میهای چاپی ديگر ها، مجالت و رسانهويديويی، روزنامه

آشفتگی معمول در صنايع دارای فناوری باال است که مسائل استراتژيک زيادی را برای مديران و 

دهد. بخشی از گذاران قرار نمیمهمی را پیش روی سیاست کند اما مسئلهگذاران ايجاد میسرمايه

د. برای دهحصاری با فضای بازار رقابتی را پیش رو قرار میهای انآن، مسائلی مربوط به تبادل شرکت

 هایهايی نیازمنديم: ورود و خروج شرکتها و دادهکننده ساختار بازار، به چارچوبفهم عوامل تعیین

ها؛ تداوم خدمات قبلی و مقاومت های کلیدی و تمرکز افقی بر آنجديد؛ ارزش مالکیت دارايی

شده، اين حوزه همواره ديد و غیره. برخالف بسیاری از موضوعات مطرحها در برابر خدمات جشرکت

یدی های کلگران بوده است زيرا با موضوعات تنظیمی مرسوم درباره مالکیت دارايیمورد توجه پژوهش

 چنان گسترده استدر تحويل و انتقال اطالعات همپوشانی دارد. در حقیقت، اين پیشینه پژوهش آن

، بايد بینی کردرا خالصه کرد. اگر با نگاه به گذشته بتوان آينده را پیشينجا آن توان در اکه نمی

 گفت که در آينده تقاضا برای پژوهش تجربی درباره اين موضوعات بیشتر از عرضه آن خواهد بود. 

 تنظیم ارتباط متقابل، دسترسی و محتوی

 تفاوت در مالکیت تاکید دارند؛ تفاوتهای رگوالتوری ارتباطات در آمريکا بر يک بسیاری از سیاست

هايی که از اين خدمات برای کنند و شرکتهايی که خدمات جابجايی ارائه میدر مالکیت شرکت
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 توان گفت که در ارتباط با سکوی اينترنت، اينکنند. در بهترين حالت میتحويل محتوی استفاده می

را تفاوتی منسوخ دانست. در اينجا اين ان آنتورسد و در بدترين حالت مینظر میتفاوت مبهم به

يی، هاشود که آيا صحیح است که الگوهای تنظیمی قديمی را درباره رفتار شرکتموضوع مطرح می

 همین ترتیب، تعريف مجددکار برد. بهاند نیز بههای قديمی را پشت سر گذاشتهها، که مرزISPمانند 

ت گذاران قرار گرفته اسای در دستور کار سیاستمحاسبهتفاوت بین خدمات تلفنی مرسوم و خدمات 

ها، ISPرا ببینید(. آيا برای  ۶۳۳6يا سايدک و اسپالبر  ۶۳۳۳)برای خالصه و نقد، وينبرگ 

کنندگان خدمات جديد که اجزاء سکوی قديمی را با اجزاء کنندگان محتوای اينترنتی و عرضهعرضه

يکرد تنظیمی جديد و اختصاصی در نظر گرفته شود؟ اگر کنند، بايد يک روسکوی جديد ترکیب می

های تنظیمی و خطوط تجاری قديمی ها الگوهای تجاری را دنبال کنند که رابطه کمی با بستهشرکت

مشی را بايد در ارتباط با اين آزمايشات دنبال کنند؟ آيا اين مکانیسم کنندگان چه خطدارند، تنظیم

مکمل اينترنتی و تبديل پیشرفت فناوری به ارزش اقتصادی است؟  اصلی بازار برای توسعه خدمات

نفع جامعه است که به اين آزمايشات زمان کافی بدهد تا سرريزهای اطالعاتی تولید کنند يا  آيا به

های تجارت و تعهدات استراتژيک ديگر گنجانده شده و در گذاریهزينه اين ورودی بايد در سرمايه

الل شود؟ در اينجا به ايجاد يک چارچوب کلی نیاز است و مانند موضوع نتیجه باعث کاهش اخت

توان گفت که در آينده قبلی، اين حوزه توجه زيادی را به خود جلب کرده است. در اينجا نیز می

 تقاضا برای پژوهش تجربی درباره اين موضوع بیشتر از عرضه آن خواهد بود.

 نتیجه

های پیش رو را ارائه مثال توضیحی و يک راهنما برای پژوهش ای از سواالت، يکاين فصل مجموعه

داد. اين فصل، تالشی در راستای ارائه راهبردهای عملی برای تحلیل تحوالت ايجاد شده در تجارت 

 الکترونیک است. 

گذاری مهمی را آشکار شده در اين فصل،  مسائل سیاستهمچنین شايان ذکر است که سواالت مطرح

ها به اطالعات بهتر درباره تقاضا و ظهور امکانات فنی جديد، تجارت کنند. با توجه به پاسخ شرکتمی

ای طههای واسالکترونیک در دهه آينده شاهد تغییرات چشمگیری خواهد بود. جامعه از فعالیت
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شان، سود خواهد برد. اين ها در پاسخ به نیازهای کاربرانها و همچنین از تنوع ابزاری شرکتشرکت

شود که ناظران نتوانند با قطعیت درباره جهت تغییر ای و ابزاری باعث میهمزمانی در تنوع واسطه

در پی فهم اين  های عملی کهساختاری در بازارهای تجاری اظهار نظر کنند و در نتیجه پژوهش

 بااليی برخوردار خواهند بود.مطلب هستند از ارزش 
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 مقدمه

واه افتند؛ گترين تحوالت در اقتصاد ديجیتال، در حوزه محصوالت ديجیتال اتفاق میبرخی از مهیج

های مرتبط با ايجاد، تولید، تهیه و توزيع محتوی و خدمات اين موضوع حجم باالی فعالیت

است. يک ديدگاه درباره آينده تولید محتوای اينترنتی اين است که محتوای غنی شده ديجیتال

استفاده مجدد بین مشتريان و بر شده و متشکل از اجزاء قابلهای سفارشیديجیتال در قالب بسته

(. اين فضای ۶۳۳۳شود )پارامسواران، استالیرت و وينستن روز مشتريان، توزيع میاساس سوابق به

 کند.های ديجیتال کوچک نوآور فراهم میبت تجاری، زمینه را برای گسترش شرکتجديد رقا

اند. در حقیقت، اقتصاددانان بسیاری اعتقاد های کوچک همواره نقش مهمی در اقتصاد داشتهشرکت

های کوچک است. با اين وجود، حجم کل دارند که يک اقتصاد رقابتی واقعی نیازمند وجود شرکت

ويژه در صنعت محصوالت ديجیتال ها به ها در حال کاهش است. سهم آنشرکتوکار اين کسب

ين های کوچک در اشدن است و در نتیجه، پتانسیل بازاری و رقابتی بودن شرکتشدت در حال کمبه

 بازار بايد مورد بررسی قرار گیرد. 

 ای مانندی چندرسانهافزارها، محصوالت آموزشی و سرگرمطور کلی، محصوالت ديجیتال به نرمبه 

ها را ديجیتال توان آنشود که میويديو و موسیقی و محصوالت ديگر متکی بر اطالعات اطالق می

(. چیزی که اين محصوالت را در ۶۳۳7تحويل داد )چوی، استال و وينستن  کرده و از طريق شبکه

وضوعی اند؛ ماال رهايی يافتهها از اشکال فیزيکی تحويل کدهد آن است که اينکنار يکديگر قرار می

 کند.سازی و تمايز بیشتر را فراهم میکه امکان سفارشی

را  های تحويلتوانند کانالهايی که اجزاء ديجیتال فراوانی داشته و میدر اقتصاد ديجیتال، شرکت

توانند سازی داشته و بدين ترتیب میطور طبیعی توانايی بیشتری در سفارشیکنترل کنند، به 

ای انههای رسکنندگان بیشتری جذب کنند. اين موضوع دلیل اصلی پیوندهای اخیر میان غولمصرف

 های ديجیتال کوچک معموال تنوع محصول زيادی نداشته و برای رسیدنو مخابراتی است. شرکت

نان یاطمهای محدودتری در اختیار دارند. عالوه بر اين، تجارت الکترونیک عدمکنندگان راهبه مصرف

کنندگان اطالعات کافی درباره کیفیت ها آن است که مصرفهمراه دارد؛ يکی از اين ريسکبه و ريسک
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نامیده شده است(. از آنجاکه بیشتر  "۶مشکل اطالعات نامتقارن"محصوالت ندارند )چیزی که 

نند، تفع کوسیله آن بتوانند اين مشکل را مر های کوچک نام تجاری قدرتمندی ندارند تا بهشرکت

کنند. اين شرايط تاثیر زيادی بر رقابت داشته کننده تجربه میهای زيادی را در جلب مصرفدشواری

های کند. شرکتها ايجاد میهای کوچک در اين فعالیتو سواالتی را درباره امکان حضور شرکت

برای افزايش توانند در اقتصاد ديجیتال به حیات خود ادامه دهند؟ ديجیتال کوچک چگونه می

 ها چه بايد کرد؟های آنموقعیت

تواند موجب رشد می 6ديجیتال هایواسطهگونه بحث خواهد شد که ايجاد در اين فصل، اين

های کوچک در اقتصاد ديجیتال شود. در اين راستا، چارچوبی ارائه خواهد شد که در آن شرکت

ت سازی محصوالشان، سفارشیو مشتريانهای کوچک های ديجیتال ، از طريق تبادل با شرکتواسطه

مراتبی که در آن هر کنند. اين چارچوب برخالف يک ساختار سلسلهو ارتقای محتوی را تسهیل می

له وسیسازی به دهد، متکی بر بازار است. فرايند هماهنگتنهايی انجام میشرکتی همه کارها را به 

صورت چشمگیری کاهش می دهند عامله را به های مشود که هزينههای مدرن انجام میفناوری

هم گذاشتن منابع )محتوی از چند های ديجیتال با روی (. واسطه۶۳67)مالون، يیتس و بنجامین 

های ديجیتال به يابند. واسطهشرکت کوچک( در ساختار بازار، به صرفه مقیاس دست می

 کنندگان محتوی را با استفاده ازرضهکنند، اجزاء ديجیتال عکنندگان ضمانت کیفی ارائه میمصرف

کنند و با اعمال استانداردهای فناوری، سازگاری های دينامیک حفظ و نگهداری میبندیدسته

 کنند.محتوايی را تضمین می

کنندگان، در حقیقت محصوالت سفارشی خواهند بود که از منابع شده به مصرفمحصوالت ارائه

کنندگان محتوا نیازی به برقراری اند. عرضههر مشتری تهیه شدهچندگانه و با توجه به ترجیحات 

 کنندگان نخواهند داشت. ارتباط مستقیم با مصرف

                                                                                                                                 

۶ asymmetric information 

2 digital intermediaries 
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کنندگان و (، برای مصرفTTPگری، يعنی طرف ثالث مورداطمینان )شکل ديگری از واسطه

 هایاز گزارشکند. با استفاده های ديجیتال از محصوالت و خدمات ارزيابی کیفی فراهم میواسطه

TTPهای محتوی را شناسايیکنندهترين عرضههای ديجیتال قادر خواهند بود تا باکیفیتها، واسطه 

والت و ترين محصهای ديجیتالی که باکیفیتواسطه توانند راجع بهکنندگان نیز میکنند، و مصرف

 دست آورند. کنند، اطالعات بهخدمات را فراهم می

صورت های کوچک در اقتصاد ديجیتال به های موجود برای شرکتقعیتدر دو بخش بعدی، مو

شود. سپس، ها نیز پرداخته میهای اصلی پیش روی آنخالصه عنوان خواهند شد و به چالش

د. شوهای کوچک برای رقابت در اقتصاد جديد کمک میچارچوبی ارائه خواهد شد که در آن به شرکت

های کوچک اشاره شده و مسیر یاست عمومی مرتبط با شرکتدر انتها، به برخی از مسائل س

 های آتی مشخص خواهند شد.پژوهش

 های کوچکهای جدید برای شرکتموقعیت

گستر، اقتصاد ديجیتال برای صنايع قديمی رقیبی بسیار جدی تنها پنج سال پس از ابداع وب جهان

 (.۶۳۳۳دهد )باروا و ديگران ادامه میمحسوب شده و همچنان نیز با سرعت بسیاری به رشد خود 

های بندی برنامهمحصوالت ديجیتال در صف مقدم اقتصاد جديد قرار دارند. ديگر نیازی به بسته

های ها، منازل يا کیوسکها به فروشگاههای موسیقی و تحويل فیزيکی آنCDها و افزاری، روزنامهنرم

ويل کنندگان تحان از طريق اينترنت مستقیما به مصرفتوها را میفروشی نیست. اکنون، آنروزنامه

ای انجام ها به صورت گستردهداد. در حال حاضر، معامالت الکترونیک بلیط خطوط هوايی و وثیقه

ای، سرگرمی، بیمه و بانکداری، آموزش و بهداشت با شوند. صنايع ديگر مانند خدمات مشاورهمی

خود  اند تا روش انجام تجارتز شروع به استفاده از اينترنت کردهها نیرو هستند اما آنمشکالتی روبه

را تغییر دهند. با گذشت زمان، فروش و انتقال الکترونیکی کاال و خدمات، به بزرگترين و مهمترين 

توان (. اين محصوالت ديجیتال را می۶۳۳6محرک اقتصاد ديجیتال تبديل خواهد شد )وزارت تجارت 

 اد.  شکل آنی تحويل دبندی کرده و در صورت نیاز به ريان، سفارشی و بستهبر اساس تقاضای مشت
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های کوچک همراه دارد و برای شرکت های تجاری فراوانی بهبازار بزرگ محصوالت ديجیتال، موقعیت

های کوچک با تمرکز روی محتوای ديجیتال خود، کند. شرکتشرايط رشد و شکوفايی را فراهم می

های اطالعات جديد عالوه، فناوریدارند تا در اقتصاد جديد نقش مهمی ايفا کنند. به اين موقعیت را

 کنند. تر میهای کوچک را در بازارهای الکترونیک سادههمکاری شرکت

اند. حضور فعال های کوچک برای اقتصاد پی بردههاست که به اهمیت شرکتاقتصاددانان مدت

حدی آزاد و مستقل هستند، برای حفظ يک بازار رقابتی  وکارهای کوچک، که هر کدام تاکسب

هايی ضروری های کوچک مکانیسم(. عالوه بر اين، شرکت۶۳۳۳؛ اکس ۶۳66ضروری است )بکمن 

 شوند. برایهای اجتماعی و اقتصادی جامعه میها وارد فعالیتواسطه آنها نفر به هستند که میلیون

( SMEهای کوچک و متوسط )اقتصادی توسط بخش شرکت درصد از ستانده 57مثال، در کانادا 

 67( است. در اياالت متحده، OECDمیلیون شرکت )گزارش  6.6شود، بخشی که شامل تولید می

که ابداع و تغییر (. در اقتصاد ديجیتال، جايی۶۳۳۳ها کمتر از ده کارمند دارند )اکس درصد از شرکت

ای کوچک در آزمايشات و ابداعات که منجر به تغییرات ههمیشگی است، توجه به نقش کلیدی شرکت

 شوند، بسیار مهم است. وری میفنی و رشد بهره

 های کوچکهای جدید برای شرکتچالش

عنای مکند، اما اين ضرورتا به های کوچک فراهم میاقتصاد ديجیتال موقعیتی طاليی برای شرکت

لکترونیک به موفقیت دست يابند. در اين بخش، دو توانند در بازار اها میآن نیست که اين شرکت

گیرند: هزينه دسته از مسائلی که تاثیر فراوانی بر رقابت در بازار الکترونیک دارند مورد بررسی قرار می

 تقارن اطالعاتی.زيرساخت اطالعاتی و عدم

 هزینه ساختاری فناوری اطالعات

شود. شده نیز بیشتر میبا رشد اقتصاد ديجیتال، اهمیت داشتن يک نام تجاری شناخته

Amazon.com عنوان يک فروشنده کتاب آغاز به کار کرد اما حاال دامنه را در نظر بگیريد که ب ه

فعالیت خود را به محصوالت متنوعی گسترش داده است. توضیح اقتصادی اين گسترش آن است که 

ناوری اطالعات بازگشت بااليی دارد. برای ايجاد زيرساختی که امکان پردازش قدرتمند زيرساخت ف
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کند، هزينه اولیه بااليی نیاز است. اما پس از اطالعات، کنترل ترافیک باال و تحويل کاال را فراهم می

جه (.  با تو۶يابد )شکل ايجاد اين زيرساخت، هزينه افزودن خطوط جديد تولید محصول کاهش می

برای ايجاد زيرساخت خود، گسترش خطوط تولید برای استفاده  Amazon.comبه هزينه هنگفت 

هر چه بیشتر از اين زيرساخت امری طبیعی است. همچنین، در بین افراد اين تمايل وجود دارد که 

 اندازهکنند که گونه فرض میکنندگان زيادی اين(. مصرف۶۳66دانند )بکمن بزرگی را مايه اعتبار می

های مقیاس آن است. بنايراين، هر چه يک بودن، کارآمدی و صرفهيک شرکت نمايانگر پیشرفته

تر است و اين موضوع به شرکت اين کنندگان برای آن آسانشرکت بزرگتر شود، جلب اعتماد مصرف

 سمت خود جذب کند. راحتی به های کوچک را به دهد تا مشتريان شرکتقدرت را می

 

 اطالعات نامتقارن

در يک محیط تجاری سنتی، مشتريان و فروشندگان يکديگر را از راه ارتباط مستقیم مورد بررسی 

تواند کیفیت محصوالت مورد نظرش را به صورت فیزيکی مورد ارزيابی قرار قرار داده و مشتری می

ا کننده رتماد مصرفبخش است، اعدهد. بنابراين اعتبار )يک فروشنده( که حاصل معامالت رضايت

(. مطالعات زيادی درباره استفاده ۶۳۳6؛ میلگرام، نورث و وينگاست ۶۳۳۱کند )جانستن بیشتر می
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سازمانی و رفتار بین افراد انجام شده است )برای کننده در رفتار درونعنوان عاملی تعییناز اعتماد به 

 را ببینید(. ۶۳6۳نمونه، اندرسون و ويتز 

تر بوده و در نتیجه، برقراری اعتماد دوطرفه کار دشوارتری چیز دور از دسترسرونیک، همهدر بازار الکت

ها تقلبی باشند، امکان جعل هويت وجود دارد و ماهیت سايتاست. در اين بازارها، ممکن است وب

 هايیشها بايد با استفاده از روتوان تغییر داد. برای برقراری اعتماد عمومی، شرکتمعامالت را می

 کنندگان را به اصالت خود و صحت معامالتشان جلب کنند.جديد اطمینان مصرف

ه فراوانی کند. البتکنندگان فراهم میشکی نیست که بازار آنالين تنوع محصولی فراوانی برای مصرف

های بسیار زياد و حجم باالی اطالعات، شناسايی تواند موجب آشفتگی شود زيرا وجود انتخابمی

 که در يک معامله، شخصی دارایکند. زمانی کنندگان دشوار میشندگان باکیفیت را برای مصرففرو

شود که توزيع اطالعات نامتقارن است. برای مثال، اطالعات بهتری نسبت به ديگری است، گفته می

 ممکن است يک فروشنده بداند که يک محصول دارای تنوع کیفی است، اما خريدار به احتمال زياد

 ۶اطالع است )اين همان مسئله کاالی بد و خوب است که با عنوان مشکل لیمواز اين موضوع بی

 (. ۶۳76شود )اکرلوف  6تواند موجب شکست بازارشود(. چنین شرايطی میشناخته می

هايی کنندگان آنالين ممکن است تنها تمايل به معامله با شرکتهای اعتماد، مصرفدر غیاب شاخص

شده هستند. همانطور که کوين اوکانر، مديرعامل ها شناختهند که برای آنداشته باش

DoubleClick های زيادی دارند، بنابراين اين نام کنندگان انتخابدر اينترنت، مصرف"، می گويد

 Xeroxگران (. يک پژوهش جديد توسط پژوهش۶۳۳۳)کالوين  "شودتجاری است که برنده می

PARC خود اختصاص ها بخش اعظم ترافیک را بهترين وبسايتحبوبدهد که منشان می

نامند )ادامیک و می "بردبرنده همه چیز را می"دهند)يک نشانه چیزی که اقتصاددانان بازار می

های تجاری معروف، نفع نامدار کردن رقابت به ((. بنابراين، اطالعات نامتقارن با اريب۶۳۳۳هوبرمن 

 تاثیر قرار می دهد. کارآمدی بازار را تحت 

                                                                                                                                 

۶ lemon problem 
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ود شآيا اطالعات نامتقارن در بازار الکترونیک و هزينه ساختار فناوری، منجر به جهان انحصاری می

فروش خواهد بود؟ چنین تنها خرده Amazon.comکننده و تنها عرضه Microsoftکه در آن 

 شود.شرايطی موجب ناکارآمدی بازار و مرگ نوآوری می

ايی کند تا بقا يافته و به شکوفهای کوچک کمک میجاد زيرساختی که به شرکتتحت اين شرايط، اي

توان به شرکت های گذاری عمومی برخوردار است. چگونه میبرسند، از اهمیت بااليی در سیاست

کنندگان را( جلب کنند، محتوای خالقانه تولید کنند ديجیتال کوچک کمک کرد تا اعتماد )مصرف

ی مشهور رقابت کنند؟ در ادامه، برای حل اين مشکل چارچوبی برای يک واسطه های تجارو با نام

 محصوالت ديجیتال ارائه خواهد شد بدون اينکه وارد جزئیات فنی شويم.

 های دیجیتال کوچکیک چارچوب جدید برای شرکت

ده شگ( از مثال يک کارخانه تولید سنجاق استفاده کرد تا مزايای تخصص هماهن۶77۱آدام اسمیت )

و همکاری را نشان دهد. وی توضیح داد که چگونه با بکارگیری کارگرانی که فقط در يک کار، مانند 

توان های مناسب تخصص دارند، میکردن آن در اندازهکشیدن مفتول يا راست کردن آن و يا قطع

که اگر اين  انجام رساند. او اعتقاد داشتمراحل مختلف تولید سنجاق را با کارايی بیشتری به 

نحو مطلوبی با يکديگر هماهنگ شوند، حجم ستانده افزايش خواهد يافت. الچیان و ها به تخصص

داری ( با استفاده از نظر اسمیت عنوان کردند که صاحبان منابع در جامعه سرمايه۶۳76دمستز )

ای يجاد تقاضا بروری را افزايش دهند؛ اين موضوع باعث اشدن، بهرهتوانند با تکیه بر تخصصیمی

های اقتصادی کنند. اين بحثشود که تخصص و همکاری را تسهیل میهای اقتصادی میسازمان

ها ديگر تنها محدود به يک شرکت کالسیک هنوز در اقتصاد ديجیتال معتبر هستند، اگر چه آن

 شوند.  نمی

سازند. جامعه ممکن میهای اطالعات و استانداردهای باز، تخصص و همکاری را درون يک فناوری

کنند های معامالت بین شرکای همکار را کاهش داده و اين امکان را فراهم میها همچنین هزينهآن

مراتبی به يک رويکرد بازاری تغییر يابد )مالون، يیتس و تا نحوه هماهنگی منابع از رويکرد سلسله

های ديجیتال  مختلف شرکت سازی اسمیت،(. همانند کارگران کارخانه سنجاق۶۳67بنجامین 
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گر های ديجیتال با يکديتوانند در محصوالت مختلف تخصص يافته و با استفاده از خدمات واسطهمی

های مختلف را بر اساس توانند محصوالت ديجیتال شرکتهای ديجیتال میهمکاری کنند. واسطه

مک های کوچک کی به شرکتسازی و ترکیب کنند. اين نوع از همکارکننده سفارشیتقاضای مصرف

 کند تا در بازار الکترونیک شکوفا شوند.می

های ديجیتال و های کوچک، واسطهبینی ما يک بازار الکترونیک است که شامل شرکتپیش

های کوچک ممکن است تنها چند کارمند داشته و روی تعداد شود. اين شرکتکنندگان میمصرف

 های آموزشیداری يا برنامهافزار حسابد )برای مثال، نرمکمی از محصوالت تخصصی متمرکز باشن

ها قرارداد خريد محتواهای مختلف های ديجیتال با اين شرکتساله(. واسطه 5تا  ۹برای کودکان 

ش فروهای مختلف را ترکیب کرده و مجددا بهبندند با اين شرط که بتوانند محتواهای شرکتمی

ها، شها، گزاراطالعات ايستا يا پويا باشد. محتوای ايستا شامل مقالهتواند شامل برسانند. محتوا می

تواند سررسیدهای ورزشی، اخبار بازار سهام و غیره هاست؛ محتوای پويا میهای خبری يا کتابآيتم

لم، های خبری، فیای نیز وجود دارد مانند موسیقی ديجیتال، کلیپباشد. همچنین محتوای چندرسانه

های راديويی آنالين و ها، پوشش زنده وقايع، شبکهها و کنفرانسده مانند کنسرتشوقايع ضبط

های های آموزشی از راه دور. مشتريان قادر خواهند بود تا محصوالت ديجیتال را از واسطهبرنامه

ای هستند خريداری کنند. های اصلی که متکی بر خدمات واسطهديجیتال و يا مستقیما از شرکت

ر ها دشوند، چه آناضر، محصوالت اغلب توسط تولیدکنندگان محتوا از پیش ترکیب میدر حال ح

صنعت سنتی چاپ باشند و چه در تحويل الکترونیک محتوای ديجیتال فعال باشند. برای مثال، 

های متفاوت های تلويزيونی کابلی ترکیبی از برنامهمجالت ترکیبی از مقاالت هستند. اشتراک شبکه

های ورزشی عالقمند است، مجبور به بر اساس يک توافق معمول، مخاطبی که تنها به کانالهستند؛ 

ها کنندگان درباره خريد بستهای است که شامل کانال خريد خانه نیز هست. مصرفخريداری بسته

 دلیل اقتصاد مقیاسکردن، بهسازی محصوالت در اين نوع از ترکیبانتخاب زيادی ندارند. سفارشی

شکل الکترونیک چاپ، صحافی و حمل، محدود است. اما در فضايی که محتوای ديجیتال به  در
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سازی های سفارشیشود، ديگر چاپ، صحافی و حمل ضروری نخواهند بود و موقعیتتحويل داده می

 يابند.افزايش می

 هایشرکتاند. هاست که در يافتن جايگاه مناسب در بازار موفق عمل کردههای کوچک مدتشرکت

بزرگ اغلب در برابر تغییرات مقاوم بوده و در پاسخ به نیازهای مشتريان انعطاف کمتری دارند. عالوه 

الت کند با مشکمی بر اين، ممکن است يک شرکت يکپارچه که محصوالت ترکیبی به بازار عرضه

، عمدتا بر ۶م کارگران، مانند اختیارات سهاهای موجود ايجاد انگیزهای مواجه باشد. سیستمانگیزه

کند؛ مهیا می 2کنندگان مجانیمبنای عملکرد کلی شرکت هستند. اين موضوع فضا را برای سواری

کنندگان محتوا که سهم ناچیزی در باالرفتن ارزش محصول دارند، با اين وجود از دسته از عرضهآن

 های کوچک برایشرکت شود. اما در اقتصاد ديجیتالشان میشده سود نصیبکل محصول ترکیب

های خود را افزايش داده و با يکديگر برای ساخت محتوای مبتکرانه داشتن رقابت کارآمد، بايد توانايی

کردن هر بسته، مشکل کنندگان همکاری کنند. سفارشیمتناسب با نیازهای اختصاصی مصرف

ترين کنندگان ديگر بهبا عرضهبرد زيرا هر شرکت بايد در رقابت کنندگان مجانی را از بین میسواری

 محتوای ديجیتال خود را ارائه دهد.

ای کودکان تخصص ، اين چارچوب را برای يک واسطه ديجیتال، که در محصوالت چندرسانه6شکل 

ويديو کنند که چه محصوالت آموزشی، موزيکدهد. در اين مثال، والدين مشخص میدارد، نشان می

کنند يک برنامه سفارشی متناسب با ها دريافت مید و چیزی که آنو غیره به فرزندشان ارائه شو

 کند.کننده تلويزيون کابلی ارائه میشده که يک عرضهتعیینفرزندشان است نه يک بسته از پیش

ها و هم در سطح اجزاء محتوا سازی بستهها نیز، رقابت هم در سطح مونتاژ و سفارشیدر بین واسطه

های سفارشی برای مونتاژ نسخه Red Hatين مثال را در نظر بگیريد: شرکت وجود خواهد داشت. )ا

Linux کند و هزينه دريافت میLinux  يک سیستم عامل با دامنه عمومی است که اجزاء آن
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کند هايی استفاده میاجزاء را امتحان کرده و فقط از آن Red Hatصورت رايگان موجود هستند؛ به

جويی کند و در هزينه مشتريان صرفهاين ترتیب، ارزش اضافه میدارند و به که باالترين کیفیت را 

 ها به آسانی قادر خواهند بود تا ازشوند، شرکتشکلی پويا مونتاژ میها به شود.( از آنجا که بستهمی

همین دلیل فروشندگان بايد حالت رقابتی خود را حفظ کنند. در  ها استفاده کنند و بهجايگزين

 شده است. ای، حد اعالی مطلوبیت برای کاربران نهايی تضمین ايت، با چنین سیستم ايجاد انگیزهنه

 
 های ثالث مورداطمینانطرف

های فراروی کنند، بايد چالشهای ديجیتال که خدمات ترکیبی ارائه میبا توجه به وجود واسطه

گان کنندقرار گیرند. يعنی اگر مصرف ها اشاره شد، مورد بررسیهای کوچک که در باال به آنشرکت

ها همان چیزی ها ديجیتال را دارند بايد مطمئن شوند که اين واسطهقصد معامله تجاری با واسطه

های ديجیتال نیز بايد همین شکل، واسطهکنند و اعتبار تجاری خوبی دارند. بههستند که ادعا می

ل اعتماد هستند. در اينجا روی رابطه کنندگان محتوی، قاباطمینان حاصل کنند که عرضه

ها در مورد رابطه بین کنیم؛ همه اين بحثهای ديجیتال تمرکز میکنندگان و واسطهمصرف
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های ثالث مورداطمینان، کنند. طرفکنندگان محتوی نیز صدق میهای ديجیتال و عرضهواسطه

 ت هستند.حلی برای مسائل مربوط به تصديق صحت و ارزيابی کیفی محصوالراه

اند تا برای اقتصاد ديجیتال، خدمات تصديق صحت فراهم وجود آمده( بهCA) 1اخیرا، مراجع تصديق

هستند. مراجع  GTE Cyber Trustو  VeriSignکنند. بازيگران اصلی اين حوزه درحال حاضر 

های ديجیتال متکی بر های حاضر در يک معامله را با صادر کردن گواهیتصديق، صحت هويت طرف

کنند. ( و امضای ديجیتال تايید می۶۳۳6)اسکنیر  2های فنی مانند رمزنگاری کلیدی عمومیمکانیسم

شده است و هويت صورت ديجیتال امضا به CAای است که توسط يک يک گواهی در واقع اظهارنامه

با امضاکردن ديجیتال يک  CAزند. يک يک شخص يا سازمان را با يک کلید عمومی پیوند می

های ديجیتال به برخی از دهد. گواهیگواهی، هويت دارنده يک کلید عمومی را مورد تايید قرار می

ق صحت کاربر مسائل امنیتی مهم در معامالت تجاری آنالين مانند رازداری، صحت پیغام و تصدي

 شود.کنندگان محسوب میپردازند. يک گواهی ديجیتال گام بلندی در جهت تقويت اعتماد مصرفمی

تواند پس از صادر شدن ابطال شود. برای مثال، اگر شخصی با فريبکاری به يک گواهی ديجیتال می

را باطل کند و تواند به محض وقوع چنین اتفاقی، اين گواهی می CAگواهی يک شرکت دست يابد، 

(. از ۶۳۳7های نامعتبر را در يک پايگاه داده مخصوص ثبت کند )فورد و باوم شماره سريال گواهی

شود، تشخیص ها از صادرکننده آن استعالم میشدن، اعتبار اين گواهیآنجا که پیش از پذيرفته

ارزشش را از دست سرعت  شده کاری آسان است. بنابراين يک گواهی سرقتی بههای ابطالگواهی

 دهد.می

جا سوال آن است که اگر شرکتی پس از کالهبرداری هويت خود را تغییر دهد، و يا تغییرات در اين

ديق افتد. تصگاه چه اتفاقی میمديريتی در يک شرکت باعث تنزل کیفیت محصوالت آن شود، آن

ها ان سوابق دارندگان گواهیهای ثالث مورد اطمینکند. طرفشده، اين مشکل را حل میصحت تقويت
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ها بدون اطالع هويت آنالين خود را را مرتبا زيرنظر دارند تا اطمینان حاصل کنند که اين شرکت

های ثالث مورد اطمینان تیم مديريتی، عالوه، در زمان صدور يک گواهی، طرفدهند. بهتغییر نمی

های اصلی شرکت را کرده و فعالیت کارکنان اصلی و اطالعات مهم ديگر شرکت را در گواهی لحاظ

که تغییرات مديريتی مهمی در شرکت ايجاد شود، کاربران از تغییرات رصد خواهند کرد. زمانی

احتمالی در محصوالت يا خدمات شرکت آگاه می شوند. اين سطح از تصديق صحت، حمايت بیشتری 

 دهد.   هی را مورد تايید قرار میهای دارای گواکند و اعتبار شرکتکنندگان فراهم میبرای مصرف

شوند برای های ثالث مورداطمینان ارائه میشده تصديق صحت که توسط طرفخدمات تقويت

های ديجیتال از اهمیت زيادی برخوردار خواهند بود. داشتن يک گواهی ديجیتال معتبر به واسطه

کنندگان اطمینان خواهند فکند زيرا مصرکنندگان کمک میها در حل مشکل اعتماد مصرفواسطه

کنند. اما با وجود اينکه در مدل کنونی، هويت ها همان چیزی هستند که ادعا میداست که واسطه

های کننده شهرت و اعتبار نیست. بنابراين، طرفشده است، اين مدل تضمیندارنده گواهی تضمین

نند: ارزيابی کیفی محصوالت و ثالث مورد اطمینان بايد خدمات ارزش افزوده ديگری نیز ارائه ک

 های ديجیتال.خدمات واسطه

 "اطالعات مورد اطمینانواسطه "(، که خود را BizRate )www.BizRate.comبرای مثال، 

کنندگان، نامد، يک طرف ثالث مورد اطمینان است که با استفاده از اطالعات خاصله از مصرفمی

با استفاده از  BizRateعنوان يک منبع مستقل خريد،  گیرد. بهاعتبار بازرگانان را زير نظر می

شده مانند قیمت، انتخاب خدمات ارائه هایکنندگان درباره ويژگیدست آمده از مصرفاطالعات به

ازرگانانی دهد. تنها به بموقع و پیشتیبانی مشتری، بازرگانان را مورد ارزيابی قرار میمحصول، تحويل به

تايید "گواهی  BizRate.comاند، در کننده شدهکه موفق به کسب ارزيابی مثبت حداقل سی مصرف

 ها را چکها و بررسیبندیتوانند رتبهکنندگان میشود. مصرف)گواهی طاليی( اعطا می "مشتری

نند. اعتقاد بر کشان را به بهترين شکل برآورده میکنند تا بتوانند بازرگانانی را پیدا کنند که نیازهای

کنندگان محتوای اقتصاد و عرضههای اقتصاد ديجیتال اين است که در جهت تضمین اعتبار واسطه

کنندگان از اين های ثالث مورداطمینان ايجاد خواهند شد. مصرفديجیتال، انواع مشابهی از طرف

http://www.bizrate.com/
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های اقتصاد های ديجیتال را ارزيابی کنند و خود واسطهخدمات استفاده خواهند کرد تا واسطه

 محتوی استفاده خواهند کرد.  کننده ديجیتال نیز از اين خدمات برای انتخاب بهترين عرضه

 های دیجیتالواسطه

ا به ههای محصولی است که آنهای اقتصاد ديجیتال بستگی به کیفیت بستهموفقیت واسطه

گويی به نیازهای فراوان مشتريان ها برای پاسخدهند. عالوه بر اين، واسطهکنندگان تحويل میمصرف

 ائه کنند. سازی نیز اربايد میزان بااليی از سفارشی

خود در اختیار مشتريان قرار  يک واسطه که محصوالت يک شرکت ديجیتال را از طريق خدمات

کنند. اين خدمات، نیاز دهند، در واقع اعتبار و کیفیت محصوالت آن شرکت را تضمین میمی

رتیب، اين تهتجاری را کاهش داده و بمنظور کسب اعتبار و رشد نام  ها به بازاريابی گسترده بهشرکت

 کنند.ها منابع باارزشی را برای توسعه محصوالت و نوآوری ذخیره میشرکت

های توانند به مشتريان زيادی دست يابند. پژوهشها میهای کوچک با استفاده از واسطهشرکت

يک  رتجاری معتبر از اعتباای که بدون داشتن نامفروشنده —اند که اجاره اعتباربازاريابی نشان داده

يک استراتژی موثر برای ورود به بازار است  —بردفروشنده معتبر برای فروش محصوالتش بهره می

(. امکان اجاره اعتبار در اقتصاد ديجیتال  بسیار بیشتر است زيرا تولیدکنندگان ۶۳۳6)چو و چو 

ايه گذاری رمها بازيگرانی کوچک و مستقل هستند. سمحصوالت ديجیتال بسیار متنوع بوده و اکثر آن

انی ها، که بازيگربرای کسب اعتبار، عملی مهم است که ممکن است نتیجه ندهد. از طرف ديگر واسطه

 دنبال کسب و حفظ اعتبار هستند.شدت بهبلندمدت هستند، به

های ديجیتال بايد برای کنندگان، واسطهمنظور فراهم کردن تضمین کیفی برای مصرفبه 

ا، متعهد هکنندگان محتوی با عقد قرارداد با واسطهانینی وضع کنند. عرضهتولیدکنندگان محتوا قو

ها واسطه کننده توسطشود که عرضهشوند. تخطی از اين موضوع باعث میبه تولید کاالی باکیفیت می

های دهند استانداردهای جامعه و مکانیسمهای زيادی وجود دارند که نشان میتحريم شود. نمونه

(. وضع و اجرای ۶۳۳۶؛ الیکسون ۶۳۳6در تنظیم روابط اقتصادی بسیار موثرند )برنستین فراقانونی 
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ها از اهمیت بسیار زيادی قوانین کیفی نه تنها موثر خواهد بود بلکه برای تضمین اعتبار واسطه

 برخوردار است.

های سیستم های خدمات وهای راهنما، کاتالوگها از طريق کتابچهتعامل میان مشتريان و واسطه

جام سازی محصوالت هستند، انکردن محتوی و سفارشیمتکی بر کاربر، که عناصر اساسی در يکپارچه

دهند که چه محصوالتی موجود است، اين محصوالت در چه های راهنما نشان میگیرد. کتابچهمی

ها در اسطهها به وجاهايی موجود هستند و محتوی شامل چه چیزهايی است؛ اطالعات اين کتابچه

ها به مشتريان در انتخاب نوع محصوالتی که تهیه و مونتاژ محتوی کمک خواهند کرد. کاتالوگ

توانند در های زيادی وجود دارند که میخواهند بخرند کمک خواهند کرد. در حال حاضر، فناوریمی

ای ل دسترسی راهنمپروتکتولید کتابچه راهنما و کاتالوگ مورد استفاده قرار بگیرند. برای مثال، 

دپ موسوم است، را ( که به ال/ LDAP) (/dirsvcs/ldapwww.umich.edu~) 1وزنسبک

دست آوردن و مديريت اطالعات راهنما مورد استفاده قرار داد. استانداردهای موقعیت توان برای بهمی

توان برای توصیف محتوا و نیز ( را می/www.w3.org/RDF) 2منبع مانند چارچوب توصیف منبع

 3پذيرآپ توسعهسايت استفاده کرد. همچنین زبان مارکارتباطات محتوايی موجود در يک وب

(www.w3.org/XML/در تعريف انواع جديد مدرک بسیا )پذير است.ر انعطاف 

های محتوا تهیه خواهند کنندههای عرضهسايتموجود در وب ایهای دادهها بر اساس پايگاهکاتالوگ

نظر از منبع اصلی يا ماهیت محتوی، پیوسته خواهد بود. شد و رابطی ايجاد خواهند کرد که صرف

ترکیبات متنوعی از اجزاء اطالعاتی  توانند شاملهای بسیاری ايجاد خواهند کرد که میها انتخابآن

ها کمک خواهند کرد و در عین حال های متکی بر کاربر، به گرفتن اطالعات از کاتالوگباشد. سیستم

 های انگیزشی بايد ايجاد شوند تا به مشتريان اينکنند. )سیستمسوابق مشتريان را نیز گردآوری می

                                                                                                                                 

۶ Lightweight Directory Access Protocol 

6 Resource Description Framework 

۹ Extensible Markup Language 
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گیرند.( نکته کلیدی راجع به ءاستفاده قرار نمیاطمینان داده شود که سوابق مشتريان مورد سو

های پويا، وجود يک سیستم انطباقی است که بتواند های متکی بر عامل و کاتالوگسودمندی سیستم

ها را بروزرسانی کرده و در نتیجه ترجیحات مشتريان را منعکس کرده و امکان سرعت کاتالوگبه 

 توانند با يکديگر ارتباط برقرار کرده وم کند. کاربرها نیز میارائه سريع محصوالت مورد تقاضا را فراه

سازی اطالعات مربوط به عرضه و تقاضا بپردازند. اين جريان با سرعت بیشتری به انتشار و همزمان

پیوسته اطالعاتی، موجب توانمندی در تهیه محتوی و کارآمدی در مديريت موجودی کاال نیز خواهد 

 شد.

 های آتیو پژوهش 1یمسائل سیاست عموم

ما هنوز در مراحل ابتدايی يک انقالب اقتصادی هستیم. با افزايش رقابت در تجارت الکترونیک ، 

های کوچک و نقش دولت در کمک به های عمومی مرتبط با شرکتمسائلی چند راجع به سیاست

 شوند.ها مطرح میرشد آن

های آنالين بايد رشد يابد تا علیرغم زيرساخت پرهزينه به نخست، بايد پذيرفت که تمايل به تجارت

شان های کوچک مجبور خواهند بود که بر اساس توانمندیهای مقیاس دست يابیم. شرکتصرفه

ی بتواند چاره مناسهای ديجیتال میهای کوچک از طريق واسطهرقابت کنند. همکاری با ديگر شرکت

های عظیم مورد نیاز برای زيرساخت فناوری در فضای ديجیتال باشد. اين موضوع گذاریبرای سرمايه

 کند. تجاری معتبر و نداشتن منابع مالی فراوان را جبران میهمچنین نداشتن نام

شود. برای برقراری های کوچک مربوط میکنندگان برای شرکتمسئله دوم به کسب اعتماد مصرف

ها بايد در تصديق صحت قدرتمند عمل ها هستیم. آندر بازار و تشويق رقابت نیازمند واسطهتعادل 

ها های کوچک را تايید کرده و کیفیت محصوالت آنکنندگان، شرکتکنند تا برای حمايت از مصرف

های کوچک نیست بلکه يک مسئله سیاست جا موضوع فقط بقاء شرکترا تضمین کنند. در اين

که بازيگران اندکی در بازار حضور دارند، انگیزه زمانی —مقیاسی بزرگتر نیز مطرح است عمومی در
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های کوچک کمک کند تا اعتبار خود را افزايش داده و يابد. دولت بايد به شرکتنوآوری کاهش می

 کنندگان را به خود جلب کنند.اعتماد مصرف

گذاری باشد. ادغام محتوا از اصلی در سیاستسوم، حفظ استانداردهای فناوری باز بايد يک اولويت 

های شده )که توسط تولیدکنندگان مختلف و به زبانمنابع مختلف نیازمند آن است که محتواهای ارائه

ها و عملکردهايی مشترک اند(، دارای دادهای مختلف عرضه شدههای محاسبهمختلف و برای قالب

پذير است که اجزاء مختلف، از قابلیت عملکرد مانی امکانباشند. جايگزينی اجزاء و ترکیبات تنها ز

متقابل برخوردار بوده و از استانداردهای باز پیروی کنند. پیروی از استانداردهای عملکرد متقابل، 

ها اين امکان را شود و به آنوجود آمدن پیامدهای مثبت خارجی برای فروشندگان اجزاء میباعث به

 هایها گزينههای چندگانه را نیز آغاز کنند. استانداردهای باز برای واسطهدهد تا انجام ترکیبمی

ا کنند تها کمک میکنند؛ اين استانداردها همچنین به شرکتبیشتری در انتخاب اجزاء فراهم می

 تههای بین اجزاء محتوا بايد پیوسکنند استفاده کنند. رابطها ارائه میهايی که واسطهتر از بستهراحت

 کنندگان شفاف باشند. سازگاری وسازی بايد برای مصرفباشد و اين فرايندهای ترکیب و سفارشی

 های ديجیتال بلکه برای اتخاذ گسترده تجارتپذيری متقابل فناوری نه فقط برای موفقیت واسطهعمل

 Java RMI (Remote Methodهايی مانند الکترونیک بسیار حیاتی هستند. فناوری

Invocation)  که به يک قالب خاص متصل نیستند يا مانندCOBRA  که به يک زبان يا پروتکل

 ارتباطی خاص متصل نیستند، برای آينده اقتصاد ديجیتال از اهمیت بسیار بااليی برخوردارند.

های کوچک ديجیتال ارائه داديم چندين پرسش پژوهشی مانند تبعات چارچوبی که ما برای شرکت

شده مطابق نیازهای های سفارشیگذاری برای بستهشده، مکانیسم قیمتتصديق صحت تقويت

کند. اعتقاد بر اين است که اين موضوعات کنندگان و توسعه استانداردهای فناوری ايجاد میمصرف

گذاران بايد در آينده نزديک به گران و سیاستدر رشد اقتصاد ديجیتال بسیار مهم بوده و پژوهش

 ها بپردازند.آن

با پیشرفت فناوری، شاهد تغییرات بیشتری در اقتصاد خواهیم بود. اين تغییرات چگونه ساختار 

مت المللی به سهای بزرگ بینوکار را تحت تاثیر قرار خواهند داد؟ آيا مسیر اقتصاد از شرکتکسب
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 دکنند تغییر خواهشان با يکديگر رقابت و همکاری میهای کوچک که بر اساس توانمندیشرکت

وسیله فناوری تجارت الکترونیک سازی بههای هماهنگاين دلیل که هزينهها بهکرد؟ آيا اندازه شرکت

يابد کوچک خواهد شد؟ در اين مرحله، چارچوب پیشنهادی ما تنها يک تا حد زيادی کاهش می

 های عملی بیشتری هستیم.حدس بوده و آشکار است که نیازمند پژوهش
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وکارهای کوچک، نوآوری و سیاست عمومی در کسبفصل هشتم؛ 
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وود و جوانوويچ اند. گرينآوری در فناوری اطالعات داشتههای جديد نقش مهمی در ايجاد نوشرکت

هايی با تخصص در )يعنی شرکت "۶نوپاهای فناوری اطالعات"( با نشان دادن يک گروه از ۶۳۳۳)

درصد  6های سهامی شدند( که بیشتر از تبديل به شرکت ۶۳۱6رايانه و فناوری ارتباطات که بعد از 

دهند. اگر چه بخشی از اين دهند، اين موضوع را به خوبی نمايش میکل ارزش بازار را تشکیل می

های فناوری اطالعات آن دوره بوده است، اما ارزش بازار جديد و قیمت خروج برخی شرکترشد، به 

 توجه است.وکارها قابلشده توسط اين کسبايجاد  6سرريزهای فنی

های يد در صنايع فناوری اطالعات موجب شده است که رابطه بین ويژگیهای جدنقش شرکت

طور کلی نوآوری وکارهای کوچک بهها و نوآوری بار ديگر مورد توجه قرار گیرد. آيا کسبشرکت

ای برخوردارند؟ اگر پاسخ هر يک از اين هفناوری پیشرفته، از اهمیت ويژ ۹بیشتری دارند؟ آيا نوپاهای

 هايی را تشويق کنند؟توانند چنین شرکتگذاران چگونه میاست، سیاست ها مثبتپرسش

ربی های تجها و نوآوری يکی از موضوعاتی است که در پیشینه پژوهشهای شرکترابطه بین ويژگی

ها به کردن اين مباحث و ارائه آندر سازمان صنعتی بسیار به آن پرداخته شده است. خالصه

شود! در اينجا رويکرد گزينشی به اين حه، خود يک چالش محسوب میگذاران در چند صفسیاست

ها و نوآوری مورد موضوعات اتخاذ شده است. نخست، پیشینه پژوهشی ارتباط بین اندازه شرکت

و با  R&Dهای کند که اندازه شرکت با تمايل به تقبل هزينهکار اشاره میگیرد. اينبررسی قرار می

وکارهای کوچک رسد که کسبنظر می طور کلی، بهرتباط کمی دارد. به کارآمدی هزينه پژوهش ا

ر ظاهر دوکارهای کوچک که به های کسبآور نیستند. سپس به يکی از زيرمجموعهبر يا نوپژوهش

برخی از  دارند. به 6پشتوانه سرمايه خطرپذيرشود: نوپاهايی که نوآوری موفق است پرداخته می

ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اره خواهد شد و برخی از داليل موفقیت آنها اشهای آنمشارکت

                                                                                                                                 

۶ IT upstarts 

6 technological spillovers 

 گیرد. مترجمها مورد استفاده قرار میآپمعادلی است که در اين متن برای استارتاين عبارت،  ۹
4 Venture capital 
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و به  گیرندهای کوچک نوآور مورد بررسی قرار میويژه، مسائل ناشی از پشتیبانی مالی از شرکتبه

پذير، برای هدايت فرايند نوآوری مورد گذاران ريسکهايی اشاره خواهد شد که سرمايهبعضی مکانیسم

های خطرپذير روی صنايع گذاریکند که چرا سرمايهدهند. اين موضوع مشخص میده قرار میاستفا

 شوند.ها موجب نوآوری میفناوری اطالعات متمرکز هستند و چرا آن

های کوچک و نوآوری مورد گذاری مربوط به شرکتدر نهايت، يک مجموعه ويژه از مسائل سیاست

های معنوی که ظاهرا به نفع ت اخیر در سیستم حمايت از دارايیمالحظه قرار خواهد گرفت: تغییرا

وکارهای گذاران به آن، به کسبای است که توجه سیاستهای بزرگتر هستند. اين حوزهشرکت

کوچک نوآور در فناوری اطالعات و همچنین صنايع ديگر دارای فناوری پیشرفته کمک شايانی خواهد 

 کرد.  

 وریوکارهای کوچک و نوآکسب

های بسیار زيادی درباره ارتباط بین اندازه شرکت و نوآوری انجام شده است. اما موانعی پژوهش

ها دشواری سنجش داده و ستانده نوآورانه ها قرار داشته است، يکی از آناساسی بر سر راه اين پژوهش

ها خالی اين نمونهکه های آماری بوده است طوریهای مربوط به انتخاب نمونهبوده و ديگری، چالش

ها های انتخاب و مسائل ديگر ارزيابی باشند. برای مرور دقیق پیشینه تحقیق در اين زمینهاز اريب

 ( مراجعه کرد.۶۳6۳( و کاهن و لوين )۶۳67توان به بالدوين و اسکات )می

، R&Dهای نههای اکتشافات نوآورانه، مانند هزياند که بین سنجهاين مطالعات غالبا در پی آن بوده

ها ارتباط برقرار کنند. ، اختراعات و مواردی از اين دست، با اندازه شرکت۶حق ثبت اختراع يا پتنت

آماری  هایهای تولیدی متمرکز بودند؛ مطالعات جديدتر از نمونهمطالعات اولیه روی بزرگترين شرکت

های مربوط به خطوط تجاری داده اند )مانند مطالعاتی که ازهای مجزاشده بهره بردهبزرگتر و داده

ننده نیست: کها قانعکنند(. علیرغم متدلوژی پیشرفته مطالعات اخیر، نتايج آنيک شرکت استفاده می

که يک رابطه آماری معنادار بین اندازه شرکت و نوآوری يافت شده است، ارزش اقتصادی حتی زمانی

                                                                                                                                 
1 Patent 
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( به اين نتیجه رسیدند که دو برابر ۶۳67ی )زيادی نداشته است. برای نمونه، کاهن، لوين و مور

 دهد.درصد افزايش می 6.6به فروش را تنها  R&Dکردن اندازه يک شرکت، نسبت 

بتا های تجربی نسواردان بعضی صنايع، يکی از زمینههای کوچک و تازهمطالعه نقش کلیدی شرکت

برای مثال، نقش پیشروها، جديدی است که از مطالعات مربوط به نوآوری فنی پديد آمده است. 

( مورد بررسی قرار ۶۳56ويژه نوپاها، در صنايع نوظهور در پژوهش جیوکس، سیورز و استیلرمن )به

 گرفت.

اين ها بهاند. آنمندتر مورد بررسی قرار داده( اين موضوع را به شکلی نظام۶۳66اکس و آدرتش )

ها در نرايط صنعت بستگی دارد: نقش آهای کوچک در نوآوری به شنتیجه رسیدند که سهم شرکت

های ها بر نقش کلیدی کارآفرينان و شرکتصنايع نابالغ غیرمتمرکز بیشتر بوده است. اين يافته

که در چه جاهايی استفاده از فناوری جديد موجب پاسخ گويی بهتر به کوچک در تشخیص اين

دارد. اين الگوها در چندين مدل رقابت  شود، تاکیدتر محصوالت مینیازهای مشتريان و معرفی سريع

های حوزه رفتار سازمانی )مانند هندرسون ( و پژوهش۶۳6۳اند؛ راينگانوم )بینی شدهفنی نیز پیش

 پردازند. ها می( به مرور اين مدل۶۳۳۹

ی نايم. دو حوزه انقالبی در نوآوری فنی، يعهای فراوانی از اين الگوها بودهشاهد نمونه ۶۳۳6در دهه 

ی بزرگ های دارويريزی شدند نه توسط شرکتتر پايهفناوری و اينترنت، توسط رقیبان کوچکزيست

 های کلیدیهای کوچک مخترع تکنیکطور کلی، اين شرکتبزرگ. به يا تولیدکنندگان رايانه

فدرال  های مالیها با کمکهای اينترنتی نبودند. بخش عمده اين فناوریمهندسی ژنتیک و يا پروتکل

انجام رسید. اما، اين رقبای کوچک بودند که از های تحقیقاتی بهبه موسسات دانشگاهی و آزمايشگاه

 ها بهره بردند.های تجاری اين نوآوریموقعیت

 سرمایه خطرپذیر و نوآوری

هايی های کوچک تاثیر بیشتری بر نوآوری داشته است: آنرسد که يک مجموعه از شرکتبه نظر می

 گذاریشدند. )سرمايه خطرپذير عبارت است از سرمايهداران خطرپذير حمايت میوسیله سرمايه که به

گذار يک واسطه مالی است که معموال که سرمايههای جديدالتاسیس و خصوصی، جايیدر شرکت
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گذاران خطرپذير ساالنه فقط عضو هیئت مديره، مشاور يا حتی مدير شرکت است(. هرچند سرمايه

ها روی کنند، تاثیر اين شرکتصد شرکت از يک میلیون شرکت آمريکايی را حمايت مالی میچند 

 نوآوری فنی بسیار زياد است.

تازگی به بازار عمومی راه پیدا هايی که به شواهد زيادی برای تايید اين موضوع وجود دارند. شرکت

هايی که تبديل به سهامی رکتسوم ش_کنند نمونه خوبی هستند. در دو دهه گذشته، حدود يکمی

 اند.گذاران خطرپذير حمايت مالی شدهاند، توسط سرمايهعام شده

هايی مورد حمايت مالی قرار توان بررسی کرد چه شرکتبرای ارزيابی اين موضوع، همچنین می

ايه و سرماند، اما داران خطرپذير سهم کمی از کل تامین مالی داشتهاند. با وجود اينکه سرمايهگرفته

سازی فناوری، شبکههای زيستهای جديد در زمینهداران برای شرکتهای اين سرمايهراهنمايی

 های جديد از سرمايه، تخصصای و اينترنت بسیار حیاتی بوده است. در برخی موارد، اين شرکترايانه

دست گیرند. در موارد اند تا رهبری بازار بهگذاران خطرپذير استفاده کردهو ارتباطات اين سرمايه

های بزرگ های بزرگ قرار گرفته يا با اين شرکتهای جديد در اختیار شرکتديگر، اين شرکت

فناوری تنها بخش کوچکی ، در صنعت زيست۶۳۳5اند. برای مثال، در سال قراردادهای همکاری بسته

 ۶566شرکت از  656 گذاران خطرپذير انجام گرفته و تنهااز تامین مالی خارجی توسط سرمايه

های ثبت اختراع درصد از گواهی 65اند. با اين وجود، شرکت موجود سرمايه خطرپذير دريافت کرده

گذاران خطرپذير همچنین ها بوده است. سرمايهشده به بازار متعلق به اين شرکتو داروهای ارائه

درصد از  ۱6ها  ند؛ اين شرکتاعمل آوردههای فعال در فناوری اطالعات بهحمايت زيادی از شرکت

ها در زمره اند. برخی از اين شرکتخود اختصاص دادهبه ۶۳۳6های خطرپذير سال کل هزينه

و  Amazon.com ،Cisco Systems ،Microsoft ،Intelهای بسیار موفق هستند مانند شرکت

Yahoo. 

 ی دارای سرمايه خطرپذيرهاروش ديگر برای ارزيابی تاثیر صنعت خطرپذير، بررسی تاثیر شرکت

شده توسط تشکیالت خطرپذير کلینر، پرکینز، کافیلد و ، پیمايش انجام۶۳۳۱است. در اواسط سال 

عهده داشته است، از زمان ها را بههايی که اين موسسه تامین مالی آنبايرز نشان داد که شرکت
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میلیارد  66بودند، ساالنه شغل ايجاد کرده  ۶۹۶666، تعداد ۶۳7۶تاسیس اين تشکیالت در سال 

(. هرچند ۶۳۳۱میلیارد دالر بوده است )پلتز  66ها در بازار سرمايه دالر درآمد داشتند و موجودی آن

ها در زمینه سرمايه خطرپذير است، اما اين نتايج ترين گروهکه کلینر و پرکینز يکی از موفق

 دهنده تاثیر کلی اين صنعت هستند. نشان

شده در بیست صنعت مختلف آمريکا ( تاثیر سرمايه خطرپذير بر اختراعات ثبت۶۳۳6کرتم و لرنر )

خطرپذير در يک  های سرمايهها دريافتند که میزان فعالیتدر مدت سه دهه را بررسی کردند. آن

پذير طرهای اخیر نسبت سرمايه خکه در سالبرد. در حالیصنعت، نرخ ثبت اختراع را بسیار باال می

دهند که سرمايه ها نشان میهای آندرصد بوده است، ارزيابی ۹طور متوسط کمتر از به  R&Dبه 

های صنعتی بوده است. ) نويسندگان اين احتمال را در درصد از نوآوری ۶5خطرپذير عامل تقريبا 

ها نتیجه آها ممکن است صرفا حاصل شمارش ثبت اختراعات باشند، در ننظر گرفتند که نتايج آن

شرکت با  5۹6های ديگر نوآوری در يک نمونه آماری شامل نشان دادند با در نظر گرفتن سنجه

ها برای بررسی آيند. آنوجود میسرمايه خطرپذير و بدون سرمايه خطرپذير، الگوهای مشابهی به 

در  ییر سیاستهای مختلفی بهره بردند، مانند استفاده از يک تغمسائل مربوط به علیت، از سنجه

 که موجب تالش برای جذب سرمايه پرخطر شد(  ۶۳7۳سال 

ها باعث پیشرفت زياد در صنعت سرمايه خطرپذير است. ادغام توجه ويژه به بررسی اين شرکت

به  ۶۳76میلیارد دالر در سال  6شرکای خطرپذير در دو دهه گذشته بیش از ده برابر شده و از 

رسیده است. رشد اخیر سرمايه خطرپذير، بیشتر از هر  ۶۳۳۳ان سال میلیارد دالر در پاي 75حدود 

 نوع ديگری از محصوالت مالی بوده است. 

های دارای سرمايه خطرپذير اتفاقی نبوده است. جا بايد تاکید شود که موفقیت زياد شرکتدر اين

 توان پاسخیها را میا آنای وجود دارد. امگذاران خطرپذير و کارآفرينان تعامالت پیچیدهمیان سرمايه

ی ندرت سرمايه کافی برا های نوظهور دانست. کارآفرينان بههای ناشی از تامین مالی شرکتبه چالش

کنند. در عین حال، گذاران بیرونی تکیه میهايشان را دارند و به سرمايهسرانجام رساندن ايده به

یم گذاری مستقان و تخصص الزم برای سرمايهکسانی که کنترل سرمايه را در دست دارند، معموال زم
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های جوان و دارای ساختار جديد را ندارند. برخی از کارآفرينان ممکن است برای رفع در شرکت

نیازهای خود به منابع مالی ديگری مانند وام بانکی يا صدور سهام عمومی روی آورند. اما به چهار 

 ترسی به اين منابع مالی نیستند.های سودده قادر به دسدلیل اصلی، اکثر شرکت

قطعیت است که مربوط به بازده احتمالی يک شرکت يا پروژه است. هر چه که عامل اول عدم

ی قطعیت زيادی براقطعیت بیشتر است. معموال عدمپراکندگی بازده احتمالی بیشتر باشد، عدم

ها موفق خواهد بود؟ تازه آن شود. آيا برنامه پژوهشی يا محصولهای جوان در نظر گرفته میشرکت

گذاران و اين معناست که سرمايهقطعیت بهها چگونه واکنش نشان خواهند داد؟ عدمرقبای آن

 توانند با اطمینان درباره آينده شرکت اظهار نظر کنند.   کارآفرينان نمی

د اعتبار و کنندگان برای تمديگذاران برای حمايت مالی، رغبت عرضهقطعیت تمايل سرمايهعدم

دهد. اگر مديران تمايلی به پذيرفتن ريسک تصمیمات مديران يک شرکت را تحت تاثیر قرار می

های درست تشويق کرد. برعکس، اگر ها را به گرفتن تصمیمتوان آننداشته باشند، به دشواری می

واهد عضی اقدامات خدنبال محدود کردن بگذاران بهبین باشند، سرمايهکارآفرينان بیش از اندازه خوش

ايد گذاران بدهد. آيا سرمايهگذاری را تحت تاثیر قرار میبندی سرمايهقطعیت همچنین زمانبود. عدم

تدريج در اختیار قرار گذاری را در ابتدای کار انجام دهند، يا اينکه بايد سرمايه را به تمام سرمايه

کند و چه عات چگونه اين موضوعات را حل میآوری اطالگذاران بايد بدانند که جمعدهند؟ سرمايه

 آوری اطالعات بود.موقع بايد در پی جمع

م واسطه ارتباط مداوم و مستقی عامل دوم اطالعات نامتقارن )يا نابرابری اطالعاتی( است. کارآفرينان به

ای ککنندگان يا شرگذاران، عرضهبا شرکت، درباره آينده آن اطالعات بیشتری نسبت به سرمايه

شود. برای مثال، کارآفرينان استراتژيک دارند. وجود اطالعات نامتقارن باعث بروز مشکالت زيادی می

های گذاران اقدامات زيانباری انجام دهند )مانند اتخاذ استراتژیدور از چشم سرمايهممکن است به 

هايی رآفرينان در پروژهگذاران(. همچنین ممکن است کابا ريسک باال يا تالش کمتر از توقع سرمايه

 شود.گذار تمام میها به هزينه سرمايهآن گذاری کنند که شهرتسرمايه
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ها نیز منجر به بروز مسائلی شود. ممکن است کارآفرينان از اين تواند در انتخاباطالعات نامتقارن می

ذاران است، استفاده نابجا گشان بیشتر از سرمايههایها درباره پروژه و توانايیموضوع که اطالعات آن

گذاران نیز ممکن است در تشخیص کارآفرينان توانا دچار ترديد شوند. ناتوانی در کنند. سرمايه

گذاران نتوانند تصمیمات مناسبی شود که سرمايهها و کارآفرينان کارآمد، موجب میشناخت پروژه

 اتخاذ کنند. 

های آن است. گذارد، ماهیت دارايیعامل سومی که بر استراتژی حقوقی و مالی شرکت می

آالت، ساختمان، زمین يا موجودی کاالی های محسوس مانند ماشینهايی که دارای دارايیشرکت

 که يک شرکتهای کمتری مواجه هستند. هنگامیفیزيکی هستند در جذب منابع مالی با دشواری

. اما، توان ناديده گرفتآسانی نمیکند، ارزش آن شرکت را بههای فیزيکی تکیه میمايهغالبا روی سر

های يک شرکت نامحسوس هستند، مانند رازهای تجاری، تامین مالی از که مهمترين دارايیزمانی

 همراه دارد. هايی بهمنابع مرسوم چالش

ها دارند. بازارهای سرمايه و شرکت شرايط بازار نیز نقشی کلیدی در مشکالت جذب سرمايه برای

 گذاران عام و قیمتیمحصول همواره دستخوش تغییرات اساسی هستند. عرضه سرمايه توسط سرمايه

توانند تغییرات زيادی را تجربه کنند. اين تغییرات ممکن گیرد، میکه اين سرمايه در دسترس قرار می

گذاران از سودآوری آينده باشند. همچنین، ايههای جديد سرماست حاصل مقررات تنظیمی يا برداشت

کنندگان ممکن است منجر به تغییر ماهیت بازارهای کم يا زياد شدن رقابت و يا تغییر ماهیت مصرف

ها محصوالت شوند. اگر رقابت شديد باشد يا قطعیتی راجع به اندازه بازار وجود نداشته باشد، شرکت

 خواهند داشت. در جذب سرمايه از منابع مرسوم مشکل

ها های مختلفی در اختیار دارند. آنگذاران خطرپذير برای رويارويی با اين تغییرات مکانیسمسرمايه

کنند. تامین مالی مجدد گذاری می، سرمايههم در صورت افزايش ارزش ای و آنصورت مرحلهبه

گذاران ها، سرمايهگذاریهگونه سرمايوابسته به ارزيابی مجدد شرکت و دورنمای آن است. در اين

تبديل  های چندگانه مانند سهام ترجیحی با حق تبديل و بدهی قابلو ضمانت های پیچیدهمکانیسم

دهند. اين ساختارهای مالی، کارآفرينان ناکارا و مغرور را کنار گذاشته و را مورد استفاده قرار می
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گذاران يک شرکت را ها همچنین سرمايهنگذاران خطرپذير را کاهش می دهد. آهای سرمايهريسک

گذاران خصوصی و بازارهای عمومی، ممکن است هر يک دهند. منابع مختلف، مانند سرمايهتغییر می

گذاران خطرپذير نه تنها زمینه را های يک شرکت باشند. سرمايهمناسب يک مرحله خاص از فعالیت

اهش گذاران ديگر را نیز کهای سرمايهبلکه نگرانی کنندای ديگر فراهم میبرای معرفی منابع سرمايه

های کارآفرينان را زير نظر گرفته و با ها فعالیتگذاری، آندهند. در نهايت، پس از انجام سرمايهمی

 کنند تا از اتخاذ تصمیمات اجرايی و استراتژيک مناسب اطمینان حاصل کنند.ها همکاری میآن

 یاست عمومیوکارهای کوچک و سنوآوری، کسب

های کوچک ، نقش مهمی در فرايند های شرکتهای کوچک، يا حتی بعضی از زيرمجموعهاگر شرکت

نوآوری دارند، يکی از اهداف سیاست عمومی بايد از بین بردن تهديدات موجود بر سر راه توسعه 

ر است، اگر چه ای برخورداهای نادرست دولتی از اهمیت ويژهها باشد. اين موضوع درباره سیاستآن

رسد پتنت نیازمند ها خوب باشد. در اين میان، به نظر میممکن است قصد طراحان اين سیاست

 شود. ای است زيرا يک مکانیسم کلیدی در محافظت از دارايی معنوی محسوب میتوجه ويژه

ت سال گذشته تغییرات زيادی داشته است. توان حفاظت از پتن ۶5سیستم پتنت در آمريکا طی 

ود های خشدت خواستار حفاظت از پتنتهای کوچک و بزرگ به بسیار افزايش يافته است و شرکت

در دادگاه هستند. بسیاری از اجزاء کمیته پتنت )مقامات ادراه پتنت و عالمت تجاری آمريکا 

(USPTOاز اين تغییرات استقبال کرده )اما  اند.(،  ثبت اختراع شرکتی و اداره آزمون ثبت اختراع

های قضايی دنبال آن رشد پروندهتوان دريافت که تغییرات سیستم پتنت و بهتر میبا يک نگاه کلی

های کوچک گیر بسیاری از شرکتاند که گريبانوجود آوردهبه "۶مالیات نوآوری"مرتبط با پتنت يک 

 مبتکر و مهم آمريکا شده است.

. شودها رسیدگی میرسمی مرتبط با پتنتدر سیستم قضايی فدرال، تقريبا به همه دعواهای 

، ۶۳66گیرند. پیش از سال های قانونی ابتدا در دادگاه محلی مورد بررسی قرار میپیگیری

                                                                                                                                 

۶ innovation tax 
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. شدندهای قضايی مختلف مطرح میهای استیناف با حوزههای مرتبط با پتنت در دادگاهدرخواست

. از آنجا که تنها تعداد کمی از موراد پتنت ها تفسیرهای متفاوتی از قانون پتنت داشتنداين دادگاه

گرفتند، اين تفاسیر متفاوت ادامه يافته و منجر به خريد حکم توسط دادگاه عالی مورد برسی قرار می

 شد.دادگاه در سطحی گسترده 

، کنگره آمريکا يک دادگاه استیناف مرکزی برای موارد پتنت ايجاد کرد؛ دادگاه ۶۳66در سال 

اگر چه هدف از ايجاد "گويد، ( می۶۳۳6(. رابرت مرجز )CAFCحوزه فدرال ) هایدرخواست

CAFC کردن دکترين پتنت بود، برخی امیدوار بودند که دادگاه جديد با هدف گسترش يکپارچه

سیستم پتنت، تغییراتی دقیق در ساختار اين نظريه ايجاد کند و اين چیزی است که دقیقا اتفاق 

ر آوردند: دعمل میهای پیشین حمايت بیشتری از پتنت بهنسبت به دادگاه، CAFCاحکام  "افتاد.

های درصد از احکام دادگاه CAFC ،62های قضايی طی يک دهه پیش از ايجاد که دادگاه حالی

در طی هشت سال اول  CAFCمحلی در ارتباط با تخطی از قوانین پتنت را تايید کرده بودند، 

 (.۶۳۳۶، هارمن ۶۳66احکام را تايید کرد )کوينگ درصد اين  ۳6فعالیت خود، 

های های اعطا شده به شرکتاند. در يک دهه گذشته، پتنتها متوجه تقويت قوانین پتنت شدهشرکت

 ها برای پیگرد قانونی در موارد پتنتاند. عالوه بر اين، تمايل شرکتآمريکايی تقريبا دو برابر شده

عدد  7۳5های فدرال از های قانونی پتنت در دادگاهاد پیگیریافزايش چشمگیری داشته است. تعد

عدد در  66۱، از USPTOافزايش يافته است؛ صورتجلسات  ۶۳۳7عدد در سال  ۶5۹6در سال به 

ها، شده توسط شرکتاند. تحلیل پیگردهای قانونی انجامافزايش يافته ۶۳۳7عدد در  566به  ۶۳66

دهد که به ازای هر صد مورد اعطای پتنت به نشان میسکس کانتی در ماساچوست، در میدل

ها برای (. اين پرونده۶۳۳5های معنوی وجود دارد )لرنر ها، شش مورد پرونده مربوط به دارايیشرکت

های پتنت که از های قانونی پروندهشود که هزينهها هزينه های زيادی دارند. تخمین زده میشرکت

 ۹.7ها با هزينه از يک میلیارد دالر خواهد بود؛ مقايسه اين هزينه اند، بیشآغاز شده ۶۳۳۶سال 

برنگیز است. پیگرد قانونی های اساسی تاملهای آمريکايی در بخش پژوهشمیلیارد دالری شرکت

همراه دارد. روند کشف حقیقت مستلزم اين است که شخص يا های غیرمستقیم زيادی نیز به هزينه
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ک زيادی ارائه کرده و از کارکنانش استشهاد تهیه کند و اين تصويری شرکت تجاوزکننده، مدار

 کند.نامطلوب از شرکت يا شخص ايجاد می

ی هااند. شرکتهای خود پرداختهها با پی بردن به ارزش پتنت، به بررسی اندوخته پتنتشرکت

 Digitalو  Texas Instrument ،Intel ،Wang Laberatoriesمتعددی مانند 

Equipment های قديمی های رقیب به خاطر پتنتاند تا از شرکتاندازی کردههايی را راهگروه

 های همکارینامهاند تا موافقتها موفق شدهاالمتیاز طلب کنند. در بسیاری از موارد، اين شرکتحق

در سال  Texas Instrumentدست آورند. برای مثال، تخمین زده می شود که االمتیاز بهو يا حق

 (.۶۳۳6های پتنت کسب کرده است )روزن میلیون دالر از لیسانس 657، بالغ بر ۶۳۳۶

کوچک،  هایهای بزرگ و شرکتويژه در بین شرکت به شکايت قضايی به پیگرد قانونی و يا تهديد

رای بکننده است. اگر چه پیگرد قانونی يک مکانیسم ضروری اند و اين روند نگرانرشد زيادی داشته

هايی موجب انتقال منابع مالی از برخی از های معنوی است، اما افزايش چنین پروندهدفاع از دارايی

شود. حتی اگر شرکتی اعتقاد داشته تر و ثروتمندتر میهای قديمیهای جوان و نوآور به شرکتشرکت

دهد. زيرا اين می باشد که از قوانین پتنت تخطی نکرده است، معموال سازش را به منازعه ترجیح

تواند هزينه مالی برای روند طوالنی دادگاه را تامین کند و يا اينکه اعتقاد دارد که وجهه شرکت يا نمی

 آورد.را پايین می منفی پیگرد قانونی ارزش سهام آن

را  R&Dگذاری خود در های کوچک سرمايهچنین مالحظاتی ممکن است موجب شوند که شرکت

شرکت نشان داد که زمان و  ۹7۱، يک پیمايش از ۶۳۳6يا کاهش دهند. در سال  تغییر جهت داده

های معنوی، عامل مهمی در تصمیم به ادامه نوآوری در های مرتبط با دارايیهزينه شکايت

های کوچک دو برابر اهمیت کارمند بود؛ اهمیت اين موضوع برای شرکت 566هايی با کمتر از شرکت

(. اين موارد توسط پژوهشی راجع به رفتار پتنتی ۶۳۳6رگ بود )کوئن های بزآن برای شرکت

(. پژوهش اخیر ۶۳۳5شود )لرنر های متفاوتی دارند نیز تايید میفناوری که هزينههای زيستشرکت

نه دهد که هزيشان باالست)سابقه نشان میهای تعقیب قضايیهايی که هزينهنشان داد که شرکت
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های زيادی دارند اقدام به هايی که پتنتشوند(، کمتر در زيرمجموعهمل میزيادی از اين نظر متح

 کنند.ثبت اختراع می

که همواره با کمبود  USPTOخصوص بر صنايع در حال ظهور بوده است. تاثیر منفی اين موارد به

حال  های درهای پتنت فناوریمنابع مالی مواجه بوده است بازرسان زيادی را به بررسی درخواست

در حفظ بازرسان ماهر  USPTOدهند. با ورود تعداد بیشمار متقاضیان پتنت، ظهور اختصاص نمی

های با سابقه، تمامی بازرسان کارکشته را شود زيرا شرکتهای جديد با مشکل مواجه میدر فناوری

از  USPTOها بر فرايند بازرسی گیرند. ارزشمندی اين بازرسان تنها به تسلط آنخدمت میبه

های پتنت ديگری که در جريان های جديد نیست، بلکه آگاهی اين بازرسان از درخواستفناوری

تا زمان اعطا محرمانه باقی  های پتنتهستند نیز از ارزش زيادی برخوردار است) در آمريکا درخواست

 و در شرايط تجربههای جديد توسط بازرسان کممی مانند.( بنابراين، بازرسی بسیاری از فناوری

های جديد و مهم با گیرد. در نتیجه، اعطای پتنت به چندين مورد از فناوریمحدود زمانی انجام می

ها اين موقعیت را داده است تاخیر انجام شده و متناقض بوده است. اين ابهامات به بعضی از شرکت

فناوری ين مسئله، صنايع زيستهای اترين نمونهتا برای پتنت خود به پیگرد قانونی روی آورند. واضح

تجربه به ها بازرسان بیهای زيادی وجود دارند که در آنافزار هستند. در اين صنايع، نمونهو نرم

 ۶۳۳۳هايی پتنت اعطا کردند که رواج زيادی داشتند اما دارای پتنت نبودند )آهارنیان فناوری

 کند(.های زيادی ارائه میمثال

گذاران در پی از بین بردن تاثیرات منفی حاصل از ايجاد ید که چرا سیاستتوان پرسدر اينجا می

های پیش روی مقامات فدرال برای تغییر سیستم پتنت اند. دشواریتغییرات در سیاست پتنت نبوده

های سیستم مشاهده کرد، سیاست ها برای ساده کردن يکی از مرموزترين جنبهتوان در تالشرا می

ه که پیش کنند کهايی پتنت اعطا میبه استثنای فیلیپین، ديگر کشورها به شرکت ."اولین مخترع"

اند. اما، آمريکا سیستم اولین مخترع را حفظ کرده است. از همه درخواست حفاظت از پتنت را داشته

شود که )از طريق مدارک آزمايشگاهی و شواهد ديگر( نشان دهد در آمريکا پتنت به کسی اعطا می

ین مکتشف يک اختراع جديد بوده است حتی اگر وی برای حفاظت از پتنت درخواست نداده وی اول
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یستم ها درباره سترين بحثباشد و ديگران چنین درخواستی داد باشند )تا حد معینی(. يکی از معمول

گذاران خرد است که برای تبديل يک اکتشاف به يک اولین مخترع حمايت اين سیستم از سرمايه

 تر نیاز دارند.ست پتنت معموال زمان طوالنیدرخوا

ه های مربوط برسد، اما واقعیت چیز ديگری است. پروندهنظر میاگر چه اين بحث در ابتدا صحیح به

وفصل حل USPTOها و تداخالت پتنت نام تداخل در هیئت فرجامتقدم در اختراع طی فرايندی به 

 ند اولین مخترع کیست.کشوند. اين دادگاهی است که تعیین میمی

داند. می "های بسیار برای افراد ناآگاهيک فرايند قديمی با دام"( اين فرايند تداخل را ۶۳66کالورت )

شود که قضاوت يک تداخل دهند: تخمین زده میتداخالت منابع بسیاری را به خود اختصاص می

های (. با اين وجود در سال۶۳۳6معمول چیزی حدود صد هزار دالر هزينه در بر دارد )کینگستون 

اند توسط دادگاه عنوان دومین نفر درخواست پتنت داده مورد از کسانی که به 55اخیر، ساالنه تنها 

(. بنابراين، آمريکا با تکیه بر ۶۳۳6اند. )کالورت و سوفوکلیوس عنوان اولین مخترع شناخته شدهبه

درصد از متقاضیان پتنت را  6.6۹ساالنه تنها تقدم تواند بر میاين سیستم پیچیده، عجیب و هزينه

 ها بازگرداند.به آن

پیشنهادهای فراوانی برای  ۶۳۱7در عین حال، اين سیستم در برابر تغییر بسیار مقاوم است. از سال 

وس لمان، تازگی، برشده است. به "اولین متقاضی )پتنت("تغییر سیستم اياالت متحده به سیستم 

مجبور شد تا چنین پیشنهادهايی را رد کند. اگر چه اعتراضات به اقدامات وی ، USPTOمسئول 

توان گفت تنها زيرمجموعه کوچکی از شد، اما میگذاران خرد رهبری میتوسط حامیان سرمايه

های پتنت که در قوانین تداخل تخصص دارند، بیشترين سود را از سیستم اولین مخترع می دادگاه

 برند.

های پیگرد قانونی را ت که مخترعان مستقل نیز که عموما توانايی پرداخت هزينهجای تعجب اس

ندارند، در زمره کسانی هستند که به حفظ سیستم اولین مخترع تمايل دارند. اعتراض معمول اين 

است که مخترعان کوچک نیازمند زمان بیشتری هستند تا برای تقاضای پتنت آماده شوند و بنابراين 

شوند؛ اما اين موضوع به چند دلیل نادرست اولین متقاضی مغلوب رقبای ثروتمندتر میدر سیستم 
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 هایرسد. نخست، معموال اکتشافاتی که از لحاظ اقتصادی مهم هستند، موضوع پروندهنظر میبه

ود دارد. ها وجپتنت در چند کشور هستند. بنابراين، فشار زيادی برای رسیدگی سريع به اين پرونده

تر ادهاند که بسیار ستغییرات جديد در سیستم آمريکا، امکان تقاضای موقت پتنت را فراهم کرده دوم،

کند بسیاری از از يک تقاضای کامل است. در نهايت همانطور که مسئول سابق، لمان، ذکر می

و  شکل تفننی مشغول به فعالیت بودهکنند بهمخترعان مستقل که با تغییرات پتنت مخالفت می

 (.۶۳۳5محور نیستند )چارترند ماينده صنايع دانشن

، کند. نخستهای فدرال برای ايجاد تغییر ارائه میاين مورد چندين دلیل برای عدم موفقیت تالش

انگارانه کمکی به حل اين موضوعات های سهلها دشوار است. پاسخموضوعات پیچیده بوده و فهم آن

لب کنند، اغها از پتنت برای محافظت از نوآوری استفاده میکتکنند. برای مثال، از آنجا که شرنمی

سانی که شود. دوم، کشود که يک سیستم پتنت قوی، منتهی به نوآوری بیشتر میگونه عنوان میاين

 برند )دادگاهبیشترين نفع اقتصادی را از يک سیستم پتنت پیچیده و مبتنی بر پیگرد قانونی می

های دادگاه تداخل برای حفظ سیستم اولین مخترع نمونه د هستند. تالشهای قدرتمنپتنت(، البی

بر، هنوزکارزار موثری درباره های فناوریبارز اين موضوع هستند. در نهايت، مديران رده باالی شرکت

هايی که آن دلیل باشد که شرکت اند. اين موضوع ممکن است بهراه نیانداختهاين موضوعات به

اند که زمان الزم برای هايی کوچک با منابع محدود بودهاند، شرکتها شدهزيان متحمل بیشترين

 اند.های قدرتمند را نداشتهايجاد البی

د توانند در روننتیجه مهم اين تحلیل آن است که گاهی اقدامات انجام شده برای افزايش رقابت، می

رسد اصالحاتی نظر میها اجتناب کرد. بهآنکنند و بايد از های کوچک اخالل ايجاد نوآوری شرکت

دنبال ا بهای ردر فرايند پیگرد قانونی پتنت ايجاد شد، دقیقا چنین نتايج ناخواسته ۶۳66که در سال 

 داشتند.
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ل شکل قابدر دستمزد ناشی از آموزش در آمريکا به  در دو دهه گذشته، نابرابری دستمزدها و تفاوت

ای شدن دفاتر کار همزمان بوده اند. اين شکاف در ساختار دستمزد با رايانهای افزايش يافتهمالحظه

روند  اند تا بینهگران بازار کار تالش کرداست. بنابراين، جای تعجب نیست که بسیاری از تحلیل

افزايشی نابرابری درآمدها و رشد تقاضا برای کارکنان ماهرتر، که ناشی از تحوالت فنی و سازمانی 

؛ کروگر ۶۳۳6مرتبط با انقالب يارانه است، يک ارتباط عل ی برقرار کنند )برای مثال، باوند و جانسن 

برگ ( و جن تین۶۳6۱الس )هايی براساس سنت سودمندی که به پل داگ(. چنین برداشت۶۳۳۹

شوند؛ مطابق اين سنت، تکامل ساختار دستمزد )حداقل تا حدی( به گردد، انجام می( برمی۶۳75)

های فنی و توسعه آموزشی بستگی دارد. معنای ضمنی اين فرضیه آن است که رابطه بین پیشرفت

قتصاد ديجیتال در گرو توسعه های جديد در اوری حاصل از فناوریمندی بیشتر از مزايای بهرهبهره

 های مناسب است. دسترسی به تحصیالت دانشگاهی و آموزش مهارت

اند، برای در رشد اخیر نابرابری دستمزدها در آمريکا نقش زيادی داشته 1محورتغییرات فنی مهارت

کرده لاستخدام کارگران تحصی ۶۳۳6و  ۶۳66های که در دههاين ادعا دو شاهد وجود دارد. اول اين

گانه ابداعی اداره آمار اياالت متحده( و در 66۱)کدهای  2و کارگران غیرتولیدی در زيراجزاء صنعت

ه ها رشد بااليی داشتموسسات آمريکا افزايش سريعی داشته است، علیرغم آنکه دستمزد اين گروه

(. اين الگو ۶۳۳۱ ؛ دان، هالتیوانگر و تروسک۶۳۳۹؛ الرنس و اسالتر ۶۳۳6است )آتور، کتز و کروگر 

صنعتی های درونگر تقاضای زياد صنعت برای کارگران ماهر است. الگوهای مشابهی از رشدنشان

توان در اغلب ملل پیشرفته دنیا مشاهده کرد )برمان، باوند و ماشین تقاضا برای کارگران ماهر را می

های طور کلی حاصل فناوری محور )که به(. تغییرات فنی مهارت۶۳۳6؛ ماشین و وان رينن ۶۳۳6

شی بخشوند( دلیلی طبیعی برای رشد درونهای سازمانی جديد محسوب میتولیدی جديد و نوآوری

 شوند. تقاضا برای مهارت محسوب می

                                                                                                                                 

3 Skill-biased change 

5 Detailed industries 
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گیری از کارگران ماهر های اقتصادسنجی و مطالعات موردی آن است که بهرهشاهد دوم برای پژوهش

؛ دومز، ۶۳67های جديد رابطه مستقیم دارد )بارتل و لیشتنبرگ ناوریبری و استفاده از فبا سرمايه

دهند که سرمايه فیزيکی و ها نشان می(. اين يافته۶۳۳۱؛ لوی و مارنان ۶۳۳7دان و تروسک 

های اخیر رواج های جديد مکمل کارگران ماهر هستند. اين موضوع، با اين ديدگاه که در دههفناوری

 موجب رشد سريع تقاضا برای مهارت شده است، مطابقت دارد. ایهای رايانهفناوری

محور و رابطه تکمیلی سرمايه و کار در قرن بیستم وجود شواهدی زيادی درباره توسعه فنی مهارت

هايی که تفاوت بین دستمزدهای بخش آموزش و دستمزد معمولی، بسیار کم و دارند؛ حتی در دوره

 ۶۳6۳تا  ۶۳6۳های ( دريافتند که بین سال۶۳۳6گلدين و کتز )يا برابر بوده است. برای مثال، 

کردند و اختراع شده، استفاده میهايی که از الکتريسیته خريداریتعمیق سرمايه، رواج فناوری

یدی سفید و کارگران تولهای تولیدی پردازش پیوسته و تولید انبوه، تقاضا برای کارمندان يقهروش

اده اما تفاوت دستمزد براساس مهارت در همین دوره کاهش يافته است. شدت افزايش دماهر را به

محور، داد در زمان انقالب فنی مهارت( شواهدی ارائه کردند که نشان می۶۳۳۳، ۶۳۳5گلدين و کتز )

که ناشی از الکتريکی کردن محیط کاری بود، افزايش سريع عرضه مهارت مانع رشد نابرابری دستمزد 

های تاريخی تغییرات ايجاد شده در فناوری، تقاضا برای مهارت، عرضه مهارت و شده بود. مقايسه

نابرابری دستمزد همگی از مقدمات يک ارزيابی صحیح از تاثیرات رايانه سازی و اقتصاد ديجیتال بر 

 بازار کار هستند.

ارت های فنی سهم زيادی در افزايش بلندمدت تقاضا برای مهاگر چه در قرن گذشته، پیشرفت

دهنده توان گفت که افزايش زياد نابرابری دستمزد در دو دهه گذشته، ضرورتا نشاناند، اما نمیداشته

اين است که انقالب رايانه تقاضا برای کارگران ماهر را افزايش داده است. کاهش نرخ رشد عرضه 

تز و مورفی شود )کيک عامل مهم محسوب می ۶۳66و  ۶۳76های کرده بین دههکارگران تحصیل

دهند که تغییرات در ضوابط تعیین (. همچنین مطالعات زيادی نشان می۶۳۳6؛ مورفی و ولچ ۶۳۳6

های صنفی و کاهش ارزش حداقل دستمزد دستمزد و موسسات بازار کار )مانند کاهش قدرت اتحاديه
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اردو، نته اند )دیهای اخیر نابرابری دستمزد در آمريکا نقش زيادی داش( نیز در افزايش۶۳66در دهه 

 (. ۶۳۳۱فورتین و لمیو 

های مبتنی بر رايانه روی تقاضا برای مهارت و نیز بر یاين فصل به بررسی تاثیر توسعه رايانه و فناور

طور خالصه ماهیت و بزرگی  پردازد. بخش اول بهروی نابرابری دستمزد در دو دهه گذشته می

کند. بخش دوم اين تغییرات را در دورنمای را ارائه میتغییرات اخیر در ساختار دستمزد آمريکا 

تا  ۶۳66تاريخی بلندمدت قرار داده و تکامل ساختار دستمزد و عرضه و تقاضا برای مهارت را از 

مشاهده  ۶۳56کرده از شديد تقاضا برای کارگران تحصیل دهد؛ افزايشمورد بررسی قرار می ۶۳۳6

شتاب گرفته و با تکامل اقتصاد ديجیتال  ۶۳66های دهه ها در سالنهشود، اين تقاضا با توسعه رايامی

ها در محل کار و تری از انتشار رايانهکاهش يافته است. بخش سوم شواهد مستقیم ۶۳۳6در دهه 

دهد. ای بر تقاضا برای انواع مختلف کارگران را مورد بررسی قرار میهای جديد رايانهتاثیرات فناوری

کرده در اند که در دو دهه اخیر، افزايش تقاضا برای کارگران تحصیلی نشان دادهمطالعات زياد

 توان گفت که اين تاثیرات به معنایبر اقتصاد بیشتر بوده است. اما با قطعیت نمیهای رايانهبخش

 گیری را ارائهسازی و تقاضا برای مهارت است. بخش چهارم نتیجهوجود يک ارتباط عل ی بین رايانه

توانند شناخت ما آوری داده و رويکردهای تجربی که میهای جديد جمعکرده و به بررسی استراتژی

 پردازد.از بازار کار در اقتصاد ديجیتال را افزايش دهند می

 تغییرات اخیر در ساختار دستمزد آمریکا

یری گف و ثروت اندازههای آمريکا، که با توجه به درآمد، مصرهای اقتصادی خانوادهاختالف بین دارايی

ای زياد شده است. نابرابری اقتصادی از طور قابل مالحظهشوند، در بیست و پنج سال گذشته به می

به باالترين خود در شصت سال گذشته  ۶۳۳6لحاظ دستمزدها، درآمد خانواده و ثروت در اواسط دهه 

کار که پراکندگی کلی دستمزد  (. تغییرات بازار۶۳۳6، ۶۳۳5؛ ولف ۶۳۳۳رسیده است)گلدين و کتز 

، نقش مهمی کرده تغییر دادههای کاری را به نفع کارگران ماهر و تحصیلو موقعیت را افزايش داده

 هایهای مختلف )نظیر پیمايشگران زيادی با استفاده از دادهاست. پژوهش در اين فرايند داشته

تا  ۶۳76اند که از اواخر دهه ده و دريافتهمربوط به منزل و موسسات( اين تغییرات را بررسی کر

http://abcbourse.ir/


 6۱6 تالیجیشناخت اقتصاد د

 

اند. اگر چه های مهارتی در آمريکا افزايش زيادی داشتهنابرابری دستمزد و تفاوت ۶۳۳6اواسط دهه 

درآمدی اختالف نظرهای زيادی وجود دارد،  درباره علل اين تغییرات در ساختار دستمزد و نابرابری

 داده شوند اجماع نظر وجود دارد.که بايد توضیح  "حقايقی"اما درباره 

 شکل زير خالصه کرد:توان بهتغییرات اخیر در ساختار دستمزد آمريکا را می

پراکندگی دستمزد هم برای مردان و هم برای زنان به  ۶۳۳6تا اواسط دهه  ۶۳76از دهه  -

، نسبت درآمد هفتگی يک ۶۳۳5تا  ۶۳7۶ای افزايش يافته است. از شکل قابل مالحظه

وقت در صدک نودم توزيع درآمد آمريکا ) کسی که درآمدهايش بیشتر از درآمد رگر تمامکا

درصد کل کارگران بود( به درآمد هفتگی يک کارگر در صدک دهم توزيع درآمد آمريکا  ۳6

 65درصد کل کارگران بود( برای مردان تقريبا  ۶6)کسی که درآمدهايش بیشتر از درآمد 

درصد درصد افزايش يافته است. در صورت در نظر گرفتن يک ۹5 درصد وبرای زنان تقريبا

کند. اين بااليی و پايینی توزيع درآمد، اين نابرابری درآمد افزايش بسیار بیشتری پیدا می

يط رسد که تغییرات شرانظر میالگوی صعودی افزايش نابرابری دستمزد متوقف نشده و به 

؛ پیرس ۶۳۳۳است )هامرمش  را تقويت نیز کرده کاری و پاداش غیرمزدی نیروی کار، آن

 ۶۳۳6تا  ۶۳۳۱دهند که شکاف دستمزد در آمريکا از (. البته شواهد جديد نشان می۶۳۳۳

 (.  ۶۳۳۳تا حدی کاهش يافت )برنستین و میشل 

ز دهه رسد انظر می های دستمزد با توجه به تحصیالت و حرفه افزايش يافته است. بهتفاوت -

های ، اهمیت میزان تحصیالت رسمی، آموزش کاری و مهارت۶۳۳6اوايل دهه و  ۶۳66

التحصیالن جوان درآمد فارغ ۶۳۳5تا  ۶۳7۳ای برای بازار کار افزايش يافته است. از رايانه

 درصد افزايش يافته است. تفاوت ۹۹ها التحصیالن دبیرستانها نسبت به درآمد فارغدانشگاه

ربه( برای کارگران بدون تحصیالت دانشگاهی نیز افزايش يافته دستمزد ناشی از سن )تج

 ، تفاوت دستمزد ناشی از جنسیت کاهش زيادی داشته است.۶۳7۳است. اما از سال 
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های جمعیتی و مهارتی افزايش يافته است. در حال حاضر، پراکندگی دستمزد در بین گروه -

دارای تحصیالت يکسان که در يک سن، با جنسیت مشابه و نابرابری دستمزدهای افراد هم

 حرفه مشغول فعالیت هستند، نسبت به بیست و پنج سال گذشته بسیار بیشتر شده است. 

نابرابری درآمدی مقطعی توسط سیالیت درآمدها جبران نشده است. اجزاء دائم و موقت  -

که (. اين نشان می دهد ۶۳۳6اند )گاتشالک و مافیت شکل يکسانی رشد کردهدرآمدها به

 ناپايداری درآمدی ساالنه نیز افزايش يافته است. 

از آنجاکه تغییرات ساختار دستمزد در دوره رشد آهسته دستمزد )تعديل دستمزدها  -

 رسد درآمدهاینظر میاند، بهکننده( اتفاق افتادههای رسمی قیمت مصرفوسیله شاخصبه

با کارگران مشابه دو دهه پیش  تر در مقايسهتر و دستمزد کمکارگران با تحصیالت پايین

های دهه های مرد از سالاست. نرخ اشتغال مردان با تحصیالت کم و اقلیت کاهش يافته

(. ۶۳۳7کاهش چشمگیری داشته است )مورفی و توپل  ۶۳۳6تا اوايل دهه  ۶۳76

 اند.مزيت در چند سال گذشته رشد يافتهدستمزدهای واقعی و نرخ اشتغال کارگران بی

پراکندگی قیمت در آمريکا، هم افزايش زياد در تفاوت دستمزد آموزشی و هم رشد باالی رشد 

همراه داشته است. پراکندگی کلی توزيع دستمزد در آمريکا برای گروهی دستمزد را به نابرابری درون

های کار از دادهنشان داده شده است، برای اين ۶در شکل  ۶۳۳5تا  ۶۳7۶های مردان و زنان بین سال

( درباره دستمزد هفتگی کارگران تمام وقت استفاده شده است. در CPSپیمايش جمعیت کنونی )

توان پراکندگی تقريبا خطی توزيع دستمزد برای مردان و زنان و کاهش در درآمدهای اين شکل می

 را مشاهده کرد. ۱6تر از درصد مردان پايین

ری که در صدک نودم قرار دارد به کارگری که در نابرابری دستمزد کل )که از نسبت دستمزد کارگ

نمايش داده شده است. نابرابری  6شود( برای مردان و زنان در شکل صدک دهم قرار دارد محاسبه می

آغاز شده  ۶۳76گروهی آغاز شده( برای مردان در دهه دستمزد )که در ابتدا با افزايش نابرابری درون

 است.
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وقت در . منبع: کارگران تمام۶۳۳5-۶۳7۶د هفتگی واقعی بر اساس دهک تغییر درصدی دستمز ۶شکل 

های های مصرف شخصی از حسابوسیله شاخص هزينه. دستمزدها به۶۳۳۱-۶۳76های جمعیت مارس، پیمايش

را ( ۶۳۳۳ها کتز و آتور )اند. برای اطالعات دقیق درباره انتخاب نمونه آماری و پردازش دادهدرآمد ملی تعديل شده

 ببینید.

همراه داشته، ، که رکود گسترده و کاهش فراوان اشتغال تولیدی را به ۶۳65تا  ۶۳66بازه زمانی 

کاهش  ۶۳۳6شاهد باالترين رشد نابرابری دستمزد بوده است. نرخ رشد نابرابری دستمزد در دهه 

باالترين دهک،  مردان و زنان را ترکیب کرده و تکامل دستمزد ساعتی کارگران ۹يافته است. شکل 

دهد. اين شکل بیانگر گسترش شکاف نشان می ۶۳۳6تا  ۶۳7۹پنجمین دهک و آخرين دهک را از 

 است. ۶۳۳۱و کاهش اين شکاف از سال  ۶۳66در ساختار دستمزد در دهه 

دلیل میزان باالی سیالیت اقتصادی در اياالت متحده، افزايش زياد نابرابری شود که به گاهی گفته می

ها در دو دهه اخیر تبعات زيادی برای رفاه اقتصادی نداشته است. اگر چه دهای خانوادهدرآم

گونه افزايشی را در ای چندگانه، هیچهای منابع دادههای ساالنه چشمگیر هستند، اما بررسیدرآمد
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ن (. اي۶۳۳۳دهند )کتز و آتور های اخیر نشان نمینرخ سیالیت درآمدی در آياالت متحده در دهه

 شوند.ها در نابرابری دستمزد مقطعی، تبديل به نابرابری دائمی میدهد که افزايشموضوع نشان می

 
های کنونی جمعیت وقت در پیمايش. منبع: کارگران تمام۶۳۳۱تا  ۶۳۱۹نابرابری کلی دستمزد در آمريکا،  6شکل 

هفتگی کارگر باالترين دهک توزيع ، همان نسبت درآمدهای ۶6به  ۳6. نسبت دستمزد ۶۳۳7-۶۳۱6مارس، 

 ترين دهک است.درآمدها به درآمدهای کارگر پايین

توان ماهیت افزايش نابرابری دستمزد در آمريکا را بهتر نشان با استفاده از يک مقايسه معروف می

(. نابرابری دستمزد مشابه موقعیت گروهی ۶۳۳6؛ گاتشالک و دانزيگر ۶۳۳6داد )کاندون و ساهیل 

کنند که واحدهايش از لحاظ کیفی تفاوت زيادی با يکديگر مردم است که در ساختمانی زندگی میاز 

ساله برای يک واحد دارد و بنابراين کیفیت زندگی ساکنین ساختمان دارند. هر شخص قراردادی يک

جايی بین واحدهای اين ساختمان است. سال نابرابر است. تحرک درآمدی مانند جابهدر طول يک

هستند.  ترهای باالتر يا پائینجايی بین واحدهای با کیفیتگروه بزرگی از افراد هر ساله در حال جابه

هايی که در پنج رده بااليی هستند تمايل دارند که اما نبايد در میزان تحرک درآمدی اغراق کرد: آن

د به تواننندرت میبههايی که در پنج رده پائینی هستند در واحدهای باکیفیت باقی بمانند و آن

ای هتوان به تفاوتواحدهای بااليی دست يابند. افزايش نابرابری دستمزد در دو دهه گذشته را می
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هاوس افزايش يافته است و نمای بهتر و کیفی بین واحدهای ساختمان تشبیه کرد: تجمالت پنت

اوضاع واحدهای پائینی تا حد اند و تری دارد؛ واحدهای میانی تغییر چندانی نداشتهمبلمان مرغوب

زيادی بدتر شده است. از آنجاکه نرخ تحرک درآمدها افزايش نیافته و تفاوت بین واحدها زياد شده 

واحدهای آپارتمانی که دارای تحرک  است، نابرابری در آينده افزايش خواهد يافت. افزايش تفاوت

آپارتمانی است که به يک فرد اختصاص  های رفاهی رتبه واحدمعنای افزايش پیامدثابت است، به 

 شود.داده می

 
های دستمزد ساعتی (. منبع: داده۶۳7۳=۶) ۶۳۳6-۶۳7۹شاخص دستمزد ساعتی واقعی بر اساس صدک،  ۹شکل 

های و از نمونه ۶۳76-۶۳7۹های برای سال May CPSهای آماری شکل دهک برای همه کارگران از نمونهبه

 اند.استخراج شده ۶۳۳6-۶۳7۳برای  CPS Merged Outgoing Rotationآماری گروه 

یله وسهای اصلی را ارائه کرد. دستمزدهای اسمی بهجارد برنستین از موسسه سیاست اقتصادی داده

اند. دستمزد واقعی های درآمد ملی تعديل شدههای مصرف شخصی از حسابکننده هزينهتعديل

در يک صدک مشابه  ۶۳7۳ن سال به دستمزد واقعی در ، نسبت دستمزد واقعی در آ۶۳7۳نسبت به 

 توزيع دستمزد است.

و  ۶۳66های چهار توضیح اصلی برای افزايش زياد نابرابری دستمزد و بازگشت به مهارت در دهه

های مبتنی بر رايانه، مطرح شده است. توضیح اول اين است که انتشار فناوری ۶۳۳6اوايل دهه 
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را در پی داشت و در نتیجه تقاضا برای کارگران باتحصیالت باال و ماهر  محورتغییرات فنی مهارت

(. توضیح دوم بر نقش فشارهای ۶۳۳6؛ برمن، باوند و ماشین ۶۳۳6افزايش يافته است )باوند و جانسن 

 سپاری بیشتر خارجی(يافته و برونويژه تجارت روزافزون با کشورهای کمترتوسعهشدن ) بهجهانی

غال تولیدی و کاهش تقاضا برای کارگران باتحصیالت کم تاکید دارد که موجب کاهش در کاهش اشت

؛ فینسترا و هانسن ۶۳۳6؛ وود ۶۳۳5شود. )بورجاس و رامی آبی می به کارکنان يقه میزان دستمزد

های های ورودی به بازار کار در سالدلیل کاهش در اندازه گروه (. توضیح سوم تاکید دارد که به۶۳۳۳

و رشد کارگران مهاجر فاقد مهارت، رشد عرضه مهارت کاهش يافته است )کتز و مورفی  ۶۳66دهه 

(. توضیح چهارم بر تغییرات ۶۳۳6؛ بورجاس، فريمن و کتز ۶۳۳6؛ مورفی، ريدل و رومر ۶۳۳6

، وناردکند.)دیسازی و ارزش حداقل دستمزد تاکید میايجادشده در بازار کار مانند کاهش در اتحاديه

 (.۶۳۳۳؛ لی ۶۳۳۱فورتین و لمیو 

رسد که تقاضای زياد و روزافزون برای کارگران ماهر، کاهش نرخ رشد عرضه کارگران نظر میبه 

کرده و تغییرات سازمانی، همگی در افزايش نابرابری دستمزد و تفاوت دستمزد آموزشی در تحصیل

رسد تجارت با نظر می (. همچنین به۶۳۳۳اند )کتز و آتور آمريکا طی دو دهه گذشته نقش داشته

تز اند )بورجاس، فريمن و کسپاری نقش کمی در اين زمینه داشتهيافته و برونهای کمترتوسعهکشور

 ۶۳۳6(. عالوه بر اين، کند شدن رشد نابرابری دستمزد در دهه ۶۳۳6؛ برمن، باوند و گريلیچز ۶۳۳7

ل سپاری توضیح داد زيرا اين عواميافته و برونکمترتوسعههای توان با اشاره به تجارت با کشوررا نمی

 اند. رشد کرده ۶۳66تر از دهه رشد بسیار سريع ۶۳۳6در دهه 

 1441-1441عرضه نسبی مهارت و تقاضا برای مهارت، 

، تربا بررسی روند تکامل ساختار دستمزد و عرضه و تقاضا برای مهارت در يک مدت زمان طوالنی

اج دلیل رو توان شناخت بیشتری درباره اين موضوع پیدا کرد که تقاضا برای کارگران ماهر بهمی

رديده ها در دستمزد حاصل از آموزش گفناوری، تا چه اندازه موجب رشد نابرابری دستمزد و تفاوت

گیری کرد )بسیاری از ها را اندازهتوان تغییرات در قیمت و کمی ت همه مهارتاست. اگرچه نمی
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ها های منسجمی درباره کمی تتوان دادههای موجود قابل مشاهده نیستند( اما میها در دادهمهارت

 آوری کرد.جمع ۶۳۳6تا  ۶۳66و دستمزدهای کارگران بر اساس آموزش از 

 ۱6تا  ۶6وقت آمريکا )برای افراد بین وند تکامل ترکیب آموزشی نهاده نیروی کار تمامر ۶جدول 

نشان  ۶۳۳6تا  ۶۳66ها را از سال(  و همچنین روند نسبت دستمزد دانشگاهیان به دبیرستانی

ساله، کسب تحصیالت توسط نیروی کار افزايش زيادی داشته و مدت زمان  56دهد. در اين دوره می

رغم ار توسط افراد دارای تحصیالت دانشگاهی بیش از چهار برابر افزايش يافته است. علیانجام ک

 ۶۳56ا از هافزايش زياد در عرضه کارگران دارای تحصیالت، تفاوت دستمزد دانشگاهیان به دبیرستانی

ت، سدهنده رشد بلندمدت تقاضا برای کارگران باتحصیالت اای داشته که نشانمالحظهافزايش قابل

 آغاز شده بود.  ۶۳66تقاضايی که پیش از افزايش نابرابری دستمزد در دهه 

دنبال دهد. به را نشان می ۶۳۳6تا  ۶۳66تکامل دستمزد برای تحصیالت دانشگاهی از  6شکل 

، شاهد افزايش تفاوت دستمزد آموزشی در ۶۳66کاهش تفاوت دستمزد حاصل از آموزش در دهه 

روند تکامل نابرابری دستمزد کل )بر اساس نسبت  5ايم. شکل بوده ۶۳76ه جز دههای بعدی بهدهه

نشان  ۶۳۳6تا  ۶۳66های طور مجزا برای مردان و زنان بین سال( را به ۶به  ۳دستمزد دهک 

، نابرابری ۶۳66دهند که پس از کاهش فاصله دستمزد در دهه دهد. اين آمار همچنین نشان میمی

افزايش يافته است. نابرابری دستمزد کل و تفاوت  ۶۳66ويژه در دهه به های بعد از آندر دهه

اند. فاصله دستمزد موازات يکديگر حرکت کرده، به۶۳76استثنای دهه دستمزد حاصل از آموزش، به

 ۶۳66در باالترين سطح از سال  ۶۳۳6ها و نابرابری دستمزد کل در سال دانشگاهیان به دبیرستانی

کاهش  ۶۳۹۳و  ۶۳۶6های ای بین سالدستمزدهای آموزشی و حرفه دلیل آنکه تفاوتبهاند. اما بوده

تر از سطوح ای داشته است، اختالف دستمزد براساس آموزش و حرفه هنوز هم پائینمالحظه قابل

 (.۶۳۳۳اوايل قرن بیستم است )گلدين و کتز 

غییرات در عرضه و تقاضای نیروی کار برآورد تغییرات در دستمزد دانشگاهیان و برآورد ت 6جدول 

دهد. اختالف زياد بین رفتار نشان می ۶۳۳6و  ۶۳66های های مشخص بین سالدانشگاهی در دوره

توان با توجه به رشد کم عرضه و رشد باالی را می ۶۳66با دهه  ۶۳76دستمزد دانشگاهیان در دهه 
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 ۶۳۳6تا  ۶۳66ی دستمزد دانشگاهیان از مقايسه دوره رشد باال  توضیح داد. ۶۳66تقاضا در دهه 

دهد که برای توضیح رشد اخیر که شاهد تغییرات کمی است، نشان می ۶۳66تا  ۶۳۱6با دوره 

تر از افزايش رشد تقاضا است. در دهه های دستمزد حاصل از آموزش، کاهش رشد عرضه مهمتفاوت

تیم که يک کاهش شديد را در ، شاهد يک افزايش چشمگیر در نرخ رشد تقاضای نسبی هس۶۳66

 دنبال دارد.به ۶۳۳6دهه 

ازه ها در آمريکا طی بترکیب آموزشی اشتغال و نسبت دستمزد دانشگاهیان به دبیرستانی ۶جدول 

۶۳66-۶۳۳6 

 

ترک 

تحصیل 

 دبیرستان

اتحصیالن فارغ

 دبیرستان

تحصیالت 

 دانشگاهی

التحصیالن قارغ

 دانشگاهی

 نبست دستمزد

 دانشگاه/دبیرستان

 ۶۳66آمارگیری 

 ۶۳56آمارگیری 

 ۶۳۱6آمارگیری 

 ۶۳76آمارگیری 

 ۶۳66آمارگیری 

CPS ۶۳66 

CPS ۶۳۳6 

 ۶۳۳6آمارگیری 

CPS  ۳6فوريه 

CPS ۶۳۳6 

۳/۱7 

56.۱ 

6۳.5 

۹5.۳ 

66.7 

۶۳.۶ 

۶6.7 

۶۶.6 

۶۶.5 

۳.6 

۶۳.6 

66.6 

67.7 

۹6.7 

۹۱.۶ 

۹6.6 

۹۱.6 

۹۹.6 

۹۱.6 

۹۹.۹ 

۱.5 

۳.6 

۶6.6 

۶5.۱ 

66.6 

66.6 

65.۶ 

۹6.6 

65.6 

66.۹ 

۱.6 

7.6 

۶6.۱ 

۶۹.6 

66.6 

66.۳ 

6۱.۶ 

65.6 

6۱.5 

6۳.۶ 

۶.۱5 

۶.۹6 

۶.6۳ 

۶.5۳ 

۶.66 

۶.6۹ 

۶.۱۱ 

۶.7۹ 

۶.76 

۶.75 

های اند. داده( استخراج شده۶، جدول ۶۳۳6از آتور، کتز و کروگر ) ۶۳۳6تا  ۶۳66های مربوط به سال های منبع: داده

و با استفاده از متدلوژی  Merged Outgoing Rotation Groups of the CPSاز  ۶۳۳6مربوط به سال 

 اند.مشابه استخراج شده

اند که همه افراد های آماری محاسبه شده( برای نمونهFTEوقت )نکته: سهم اشتغال معادل تمام

در نظر  CPSمشغول به کار را در دوره مورد نظر پیمايش برای هر نمونه آماری و  ۱5تا  ۶6بین 

شوند: سهم کل ساعاتی که هر گروه آموزشی در يک هفته اينگونه تعريف می FTEاند. سهم گرفته
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 Censusهای های آماری انجام شده اند: نمونهاين نمونهها بر اساس بندیکند. جدولعرضه می

Integrated Public Use Micro های ؛ نمونه۶۳۳6تا  ۶۳66های برای سالCPS Merged 

Outgoing Rotation Group ؛ ۶۳۳6و  ۶۳۳6، ۶۳66های برای سالCPS  ۶۳۳6فوريه. 

قا گین موزون دستمزد دانشگاهی )دقیها عبارت است از میاننسبت دستمزد دانشگاهیان به دبیرستانی

سال تحصیل يا مدرک  ۶7سال تحصیل يا مدرک کارشناسی( و تحصیالت تکمیلی )بیشتر از  ۶۱

سال تحصیل يا ديپلم دبیرستان( برای  ۶6تکمیلی( به کارگران با تحصیالت کمتر از دانشگاه )دقیقا 

هستند. اين  ۶۳66ت تکمیلی در ها نیز سهم اشتغال کارگران دانشگاهی و تحصیالسال؛ وزنيک

 اند.( ارائه شده۶۳۳6جزئیات در آتور، کتز و کروگر )

 
 .۶. منبع: جدول ۶۳۳6-۶۳66نسبت دستمزد دانشگاه/دبیرستان،  6شکل 

است.  ۶۳56کرده از سال دهنده رشد زياد و بلندمدت در تقاضا برای کارگران تحصیلنشان 6جدول 

اهد يابد، شبنابراين بررسی اين نکته ضروری است که چرا در شرايطی که عرضه مهارت افزايش می

 شکلی استثنايی ، عرضه مهارت به۶۳76های زياد در دستمزد دانشگاهی هستیم. در دهه افزايش

واسطه جنگ ويتنام، هردو نام در دانشگاه، بهرشد يافته است؛ در اين دهه، ورود به بازار کار و ثبت

های اتفاق افتاده که احتماال حاصل رواج رايانه ۶۳66ترين رشد تقاضا در دهه اند. سريعافزايش يافته

برای مهارت در دهه ها بوده است. کاهش رشد تقاضا های مبتنی بر ريزپردازندهشخصی و فناوری
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دهد که دوره رونق يکباره ارتباط و تجارت اينترنتی، دوره تقاضای فراوان برای نشان می ۶۳۳6

 کارگران با تحصیالت نبوده است.

دهد که نرخ متوسط رشد تقاضا برای کارگران دانشگاهی در بیست و هشت سال نشان می 6جدول 

( بوده است. اين الگو ۶۳76-۶۳66آن دوره ) ( بیشتر از سی سال پیش از۶۳۳6-۶۳76گذشته )

وود و آغاز شده است. گرين ۶۳76محور است که از اوايل دهه حاکی از نرخ باالی توسعه فنی مهارت

اند. اما شواهد موجود برای يک انفصال مجزا در رشد ( اين نظريه را ارائه کرده۶۳۳7يوروکوگلو )

ای که شاهد بستگی دارد، دهه ۶۳66کردن دهه ه به شاملکننده نیستند و اين نتیجتقاضای کل قانع

 ايم.های فراوان نهادی در بازار کار بودهدخالت

 
وقت . منبع: برآوردهای دستمزدهای هفتگی کارگران تمام۶۳۳6-۶۳66نابرابری دستمزد کل در آمريکا،  5شکل 

اقل دستمزد فدرال بوده است. کم نصف حدهستند که در بخش غیرکشاورزی شاغل بوده و درآمدشان دست

، از ۶۳۳6تا  ۶۳۳6های ( و تغییرات برآوردشده سال6، جدول ۶۳۳۳، از کتز و آتور )۶۳۳6-۶۳66برآوردهای 

، برابر است با نسبت درآمدهای کارگری که ۶به  ۳اند. نسبت دستمزد دهک ( استخراج شده۶۳۳۳برنستین و میشل )

 ترين دهک قرار دارد.ارد به درآمدهای کارگری که در پايیندر باالترين دهک توزيع درآمد قرار د

توان رشد باالی تقاضا برای مهارت در پنجاه سال گذشته و نوسانات نرخ رشد را طی چگونه می

های مختلف توضیح داد؟ رويکرد معمول اين است که تغییر تقاضا را حاصل دو نوع تغییر فرض دهه
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افتند )تغییراتی که با دستمزدهای ثابت، شدت عامل را فاق میکنیم: تغییراتی که درون صنايع ات

زدهای افتند )تغییراتی که با دستمکنند( و تغییراتی که بین صنايع اتفاق میدرون صنايع عوض می

امل صنعتی شکنند(. منابع تغییرات درونثابت تخصیص کل نیروی کار را بین صنايع عوض می

های غیر از نیروی کار های( نهادهها )يا موجودیتغییرات در قیمتمحور، تغییرات فنی صرفا مهارت

. سپاری هستندهای برونای جديد( و تغییرات در فعالیتای يا تجهیزات سرمايه)مانند خدمات رايانه

وری رههای بین بخشی در رشد بهتوانند نتیجه تفاوتصنعتی در تقاضای نیروی کار میتغییرات بین

توانند نتیجه تغییر در تقاضای محصول در بین صنايع باشند که خود يا حاصل منابع باشند و يا می

المللی است که سهم ستانده يک صنعت را تغییر داخلی بوده و يا حاصل تغییرات در تجارت بین

يابد، تغییرات در اشتغال ها در شدت مهارت در بین صنايع افزايش میدهند. از آنجا که تفاوتمی

 بر تقاضای مهارت خواهند داشت. يع تاثیر بزرگتریبین صنا

های ی دورهها طرشد دستمزد نسبی، عرضه نسبی و تقاضای نسبی دانشگاهیان به دبیرستانی 6جدول 

 )تغییرات درصدی ساالنه( ۶۳66-۶۳66معین در بازه 
 تقاضای نسبی عرضه نسبی دستمزد نسبی 

56-۶۳66 

۱6-۶۳56 

76-۶۳۱6 

66-۶۳76 

۳6-۶۳66 

۳6-۶۳۳6 

76-۶۳66 

۳6-۶۳76 

۱6-۶۳66 

66-۶۳۱6 

۳6-۶۳66 

۶.6۱- 

6.6۹ 

6.۱۳ 

6.76- 

۶.5۶ 

6.۹۱ 

6.۶۶- 

6.۹6 

6.5۶- 

6.66- 

۶.66 

6.۹5 

6.۳۶ 

6.55 

6.۳۳ 

6.5۹ 

6.65 

6.۱۶ 

۹.۹۹ 

6.۱۹ 

۹.77 

6.6۶ 

6.65- 

6.66 

۹.56 

۹.۳5 

6.۱5 

6.7۱ 

6.65 

۹.6۱ 

۶.۳6 

۹.76 

۹.6۶ 

 (،II، جدول ۶۳۳6منبع: آتور، کتز و کروگر )
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استخراج  ۶ها در جدول ها: سنجه دستمزد نسبی، از نسبت دستمزد دانشگاهیان به دبیرستانینکته

های دانشگاهی )فارغ التحصیالن دانشگاه های عرضه و تقاضای نسبی برای معادلشده است. سنجه

ی که انهای دبیرستانی )کسعالوه نیمی از کسانی که تحصیالت دانشگاهی کمی دارند( و معادلبه

عالوه نیمی از کسانی تحصیالت دانشگاهی کمی دارند( سال يا کمتر دارند به ۶6سابقه تحصیلی 

های دانشگاهی و بین معادل ۶.6هستند. تغیییرات برآوردشده در تقاضا، يک کشش جايگزينی 

 ت منابعجنسی-کنند. سنجه عرضه نسبی، تغییرات در ترکیب سنهای دبیرستانی را فرض میمعادل

 کند؛ برای جزيیات بیشتر آتور، کتز و کروگرهای دانشگاهی و دبیرستانی را تعديل میمشترک معادل

 ( را ببینید. ۶۳۳6)

زيه صنعتی تجصنعتی و بینگیری از نیروی کار ماهر را  به اجزاء درونتوان تغییرات کل در بهرهمی

محور )يا اضای محصول و تغییر فنی مهارتکرد و از اين تجزيه استفاده کرد تا به اهمیت تغییر در تق

؛ کتز و مورفی ۶۳۳6عنوان منايع تغییرات تقاضا پی برد )برمن، باوند و گريلیچز سپاری( بهبرون

صنعتی اشتغال در قرن بیستم، به سمت ای و بیندهد که توزيع حرفه(. اين پژوهش نشان می۶۳۳6

؛ گلدين و کتز ۶۳۳6است )آتور، کتز و کروگر  کرده متمايل شدهگیری از  کارگران تحصیلبهره

درصد از رشد تقاضا  66تا  66صنعتی عامل تنها رسد تغییرات بیننظر می(. اما به۶۳۳۳؛ جان ۶۳۳5

صنعتی نیز عامل مهمی بوده است. ارتقا و بروزرسانی برای کارگران ماهر هستند. تغییر تقاضای درون

ر دهنده تغییسپاری کم خارجی( نشانايع غیرتولیدی با برونای )حتی در صنمداوم آموزشی و حرفه

 محور است.فنی مهارت

تا دهه  ۶۳۱6رقمی صنايع دريافتند که از دهه ( با استفاده از کدهای سه۶۳۳6آتور، کتز و کروگر )

تا سال  ۶۳66صنعتی برای کارگران دانشگاهی افزايش يافته و از دهه ، نرخ رشد تقاضای درون۶۳76

در صنايع  ۶۳76صنعتی در دهه به سطح باالتری رسیده است. جهش در ارتقا مهارت درون ۶۳۳۱

سازی در صنايع تولیدی اتفاق افتاده است. اين الگوی زمانی با تاثیر رايانه ۶۳66خدماتی و در دهه 

ن و همچنی ۶۳76و  ۶۳۱6های ها( بر بسیاری از صنايع خدماتی در دهه)از طريق بکارگیری رايانه
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ها، انگیزه ای بر فرايندهای تولید محصول سازگار است. اين يافتههای ريزپردازندهتاثیر گسترده فناوری

 د.نماينها بر تقاضای نیروی کار را ايجاد میمحور و رواج رايانهبررسی تاثیر تغییرات فنی مهارت

 ها شدن و تقاضا برای مهارتایتغییر فنی، رایانه

تا  76از دهه  OECDار کارگران دارای تحصیالت کم، در بسیاری از اقتصادهای نتايج نامطلوب باز

مهارت اشاره دارد. تغییرات فنی ، به کاهش شديد تقاضا برای نیروی کار کم۳6اواسط دهه 

ا عنوان داليل اين تغییر در تقاض يافته بهالمللی با کشورهای کمتر توسعهمحور و رقابت بینمهارت

 د.انمعرفی شده

ولید های تمحور ) تغییر در تکنیکشواهد غیرمستقیم زيادی در مورد نقش مهم تغییرات فنی مهارت

ای جديد( در کاهش تقاضا برای کارگران ای و تجهیزات سرمايهو کاهش قیمت خدمات رايانه

های بر ) که توسط شاخصمهارت وجود دارد. نخست، بزرگی تغییر گرايش اشتغال به صنايع مهارتکم

شود( به حدی نیست که با توضیحاتی که برای تغییر گیری میصنعتی اندازهتغییر تقاضای بین

تقاضای محصول نقش کلیدی قائل می شوند، مطابقت داشته باشد )مانند افزايش تجارت با کشورهای 

 زايش درصنعتی، حاکی از افشده از تغییر تقاضای بینعالوه، برآوردهای انجامدر حال توسعه(. به

ها در دستمزدهای نسبی کارگران ماهرتر، ترکیب اشتغال های اخیر نیست. دوم، علیرغم افزايشدهه

های بامهارت باال تمايل دارد ) آتور، کتز  کرده و حرفهدر آمريکا همچنان به سمت کارگران تحصیل

، 66ار مهارت، در دهه (. سوم، علیرغم وجود مازاد پايد۶۳۳۱؛ دان، هالتیونگر و تروسک ۶۳۳6کروگر 

در بسیاری از کشورهای پیشرفته ديگر نیز ارتقا مهارت تقريبا در همه صنايع وجود داشته است. 

صنعتی نرخ ارتقا در صنايع تولیدی در کشورهای پیشرفته مشابه است رسد که الگوی بیننظر میبه

، تغییرات OECDه کشورهای دهند که در همها نشان می(. اين يافته۶۳۳6)برمن، باوند و ماشت 

 محور نقش مهمی در تغییر تقاضا برای مهارت دارند.فنی مهارت

د ای، رشهای رايانهگذاریهمچنین رابطه مستقیمی بین تغییرات فنی در سطح صنعت )سرمايه

های پژوهش و توسعه، بکارگیری دانشمندان و مهندسان و تغییرات استفاده کارکنان از رايانه، هزينه

صنعتی اشتغال نسبی و هزينه نیروی کار ماهر وجود دارد بری(  و رشد بینهای سرمايهسنجه در
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(. ۶۳۳۱؛ ولف ۶۳۳6رينن ؛ ماشین و ون۶۳۳6؛ برمن، باوند و گريلیچز ۶۳۳6)آتور، کتز و کروگر 

 و استفاده از رايانه، R&Dهای فناوری، مانند شدت توان گفت که بین شاخصالبته با قطعیت نمی

کرده مستقیما از کارگران تحصیل R&Dهای با ارتقا مهارت يک رابطه عل ی برقرار است زيرا فعالیت

استفاده کرده و عوامل ديگر موثر بر استفاده از کارگران ماهر تاثیرات مختلفی دارند. اما، آتور، کتز و 

خیر در دهند که تا( نشان می۶۳۳۱( و ولف )۶۳۳6رينن )(، ماشین و ون۶۳۳6کروگر )

شود. اين الگو ، در آينده باعث کندی ارتقا مهارت میR&Dهای ای و هزينههای رايانهگذاریسرمايه

 دهدبا يک پیمايش جديد از مديران منابع انسانی آمريکا مطابقت دارد، اين پیمايش نشان می

 کنند کهايجاد میهای سازمانی های عظیم در فناوری اطالعات، تغییراتی در فعالیتگذاریسرمايه

کرده را را غیرمتمرکز کرده، استقالل کارگران را افزايش داده و نیاز يه کارگران تحصیل گیریتصمیم

 (.۶۳۳۳دهند )برسناهان، برينجلفسون و هیت افزايش می

( از تولید آمريکا در سطح کارخانه ۶۳۳7( و دامز، دان و تروسک )۶۳۳7مطالعاتی که برنارد و جنسن )

های گذاریو سرمايه R&Dای و شدت کارخانهدهند که بین ارتقا مهارت درونم دادند نشان میانجا

( رابطه کمی بین تعداد ۶۳۳7ای ارتباط مستقیم وجود دارد، اگر چه بنا بر دامز، دان و تروسک )رايانه

ای وجود دارد. شده در کارخانه و ارتقا مهارت درون کارخانهکارگرفتههای خودکار جديد بهفناوری

، استفاده 66و  76های دهند که در دههمطالعات موردی انجام شده توسط اداره آمار کار نشان می

ی و های الکتريکآالت، دستگاهشوند در ماشینجويی در کار میهای تولیدی که باعث صرفهاز نوآوری

ر اکثر کشورهای پیشرفته های چاپ و نشر )يعنی صنايعی که باالترين نرخ ارتقا مهارت را دبخش

 (.۶۳67؛ مارک ۶۳۳6دارند( گسترش يافته است )برمن، باوند و ماشین 

های وابسته، به عامل ديگری که بر تقاضا برای مهارت تاثیرگذار است، اشاره ها و فناوریرواج رايانه

 ها در رواجسنجهترين کنند، به عنوان يکی از سادهدارد. میزان کارگرانی که از رايانه استفاده می

افزايش يافته  ۶۳۳7درصد در  5۶به  ۶۳66درصد در سال  65های مبتنی بر رايانه، از فناری

د کننها برای مقاصد معمولی استفاده می(.  اگر چه ببیشتر کارگران از رايانه۶۳۳۳است)فريدبرگ 

، تقريبا ۶۳۳7ه در سال ( دريافته است ک۶۳۳۳ای(، اما فريدبرگ )های داده)پردازش کلمات و پايگاه
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دول اند. جهای ديگر ارتباطی استفاده کردهدرصد از کارگران از رايانه برای ارسال ايمیل و فعالیت 67

های جمعیتی و مهارتی يکسان دهد که رشد استفاده از رايانه در محل کار در بین گروهنشان می ۹

یشتر از سفید، بیدپوستان و کارگران يقه نبوده است. زنان، کارگران دارای تحصیالت دانشگاهی، سف

به ترتیب نسبت به مردان، کارگران بدون تحصیالت دانشگاهی،  ۶۳7۳کنند و از رايانه استفاده می

 اند.آبی رشد دستمزد بیشتری را تجربه کردهپوستان و کارگران يقهسیاه

ناشی از استفاده از رايانه اشاره ( به يک اضافه دستمزد ۶۳۳7( و آتور، کتز و کروگر )۶۳۳۹کروگر )

های افزايش يافته است. بحث ۶۳۳۹درصد در سال  66به  ۶۳66درصد در سال  ۶6کنند که از می

دهنده بازده حقیقی برای ای، نشانزيادی در اين مورد انجام شده که آيا اين اضافه دستمزد رايانه

شده کارگران و های حذفانه( و يا ويژگیای است )تاثیر نحوه استفاده از رايهای رايانهمهارت

را ببینید(. اما تفسیر عل ی از اين  ۶۳۳7ناردو و پیشک دهد ) برای مثال، دیکارفرمايان را نشان می

ای موجب تغییر در های رايانهپردازد که آيا رواج فناوریاين موضوع نمیها مستقیما به رگرسیون

 ی مهارت شده است.اقدامات سازمانی و در نتیجه تقاضا

 ۶۳66 ۶۳6۳ ۶۳۳۹ ۶۳۳7 

 همه کارگران

 

 تحصیالت

 بیشتر از دبیرستان

 دبیرستان

 تحصیالت دانشگاهی کم

 دانشگاه +

 

 نژاد و جنسیت

 سفیدپوست، مرد

 سفیدپوست، زن

 پوست مردسیاه

66.6 

 

 

6.۳ 

۶6.5 

۹۶.6 

6۶.6 

 

 

6۶.۱ 

۹6.5 

۶6.۱ 

۹7.۹ 

 

 

7.7 

66.5 

66.6 

56.۱ 

 

 

۹6.۳ 

66.۳ 

6۶.7 

6۱.۱ 

 

 

۳.5 

۹6.۶ 

5۹.۶ 

76.6 

 

 

66.۹ 

56.6 

6۳.7 

56.۱ 

 

 

۶۶.7 

۹۱.6 

5۱.6 

75.۳ 

 

 

6۱.۹ 

56.۳ 

۹6.۹ 
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 ۶۳66 ۶۳6۳ ۶۳۳۹ ۶۳۳7 

 پوست، زنسیاه

 

 حرفه

 ای، فنیحرفه

 مديران، مديران اداری

 فروش

 اداری

 صنعت

 اجرايی

 کارگران

 خدمات

66.۱ 

 

 

۹6.۶ 

66.5 

6۹.۳ 

67.6 

۶6.۶ 

5.6 

۹.6 

۱.6 

۹۹.6 

 

 

56.6 

۱۶.6 

۹5.5 

۱۱.6 

۶5.6 

۳.۱ 

۱.۱ 

۳.6 

6۹.۹ 

 

 

۱5.7 

7۹.7 

6۳.6 

77.6 

6۹.5 

۶5.7 

۶۶.7 

۶5.۶ 

67.6 

 

 

7۹.۶ 

76.7 

55.6 

76.۱ 

65.۹ 

۶6.۱ 

۶6.6 

۶۱.6 

 (6و  6، جداول ۶۳۳۳منبع: فريدبرگ )

، ۶۳6۳، ۶۳66برای اکتبر  CPSهای آماری استفاده از رايانه در محل کار از نمونه ها: جدولنکته

سال استخراج شده است. يک رايانه عبارت است از  ۱6تا  ۶6و برای کارگران بین  ۶۳۳7و  ۶۳۳۹

 يا ترمینال رومیزی با صفحه کلید و نمايشگر. PCيک 

جاری های تتواند به چند شکل روی تقاضای نیروی کار تاثیر بگذارد. سیستمای میفناوری رايانه

ر و تای کردن وظايف سادهسفید است. رايانهسازی وظايف کارگران يقهلب شامل روتینای اغرايانه

های مبتنی بر های اخیر، فناوریای کردن وظايف پیچیده است. در سالتر از رايانهتکراری، راحت

ار کاند. جايگزين کردن کردن بسیاری از فرايندهای تولیدی را تسهیل کردهها، اتوماتیکريزپردازنده

ای و مديريتی تر از مشاغل حرفهها در مشاغل اداری و تولیدی مهمو قضاوت انسانی توسط رايانه

های مبتنی بر رايانه، زمینه را برای استفاده خالقانه از اطالعات موجود جهت مطابق است. فناوری

ا، هرايانه کنند.کردن محصوالت با نیازهای مشتريان و همچنین توسعه محصوالت جديد فراهم می

های بازاريابی و کنند تا با استفاده از مهارتاينترنت و تجارت الکترونیک همچنین کمک می

مسئله، بین ترجیحات شخصی مشتريان و محصوالت و خدمات موجود تناسب ايجاد کرد. حل
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های تهای شناختی و هم مهارها و کارگرانی که هم مهارت( اعتقاد دارد که رايانه۶۳۳۳برسناهان )

 بیشتری دارند، از لحاظ سازمانی مکمل يکديگرند.    "مردمی"يا  "نرم"

و روابط مکمل سازمانی هر دو بیانگر افزايش تقاضا برای کارگران با تحصیالت   جايگزينی مستقیم

را با  "نرم"های دو، همچنین موجب افزايش مشاغلی می شوند که مهارتباال هستند. اين

( مطابقت دارند ۶۳۳6های آتور، کتز و کروگر )ها با يافتهکنند. اين افزايشفیق میسازی تلایرايانه

بری هم ناشی از افزايش سهم اشتغال مديران، متخصصان و کارگران دهند افزايش رايانهکه نشان می

کرده و هم ناشی از کاهش سهم اشتغال کارگران اداری، کارگران تولیدی و کارگران با تحصیل

های در سطح شرکت ( نیز با بررسی داده۶۳۳۳ت کم است. برسناهان، برينجلفسون و هیت )تحصیال

گذاری هتر، سرمايکردهدريافتند که استفاده بیشتر از فناوری اطالعات، با استخدام کارگران تحصیل

ه های غیرمتمرکز بیشتری همراگیریبیشتر در آموزش، مسئولیت کاری بیشتر کارگران و تصمیم

 . است

سازی و ظهور اقتصاد ديجیتال، چندين موضوع مفهومی در رابطه برای بررسی تاثیرات بلندمدت رايانه

شان سودمند است. اين احتمال وجود دارد با چگونگی تاثیر فناوری بر بازار کار وجود دارند که مطالعه

ای ونهگیل کنند بههای جديد را تسهکه کارگران ماهر انعطاف بیشتری داشته و بکارگیری فناوری

که همه تغییرات فنی منجر به افزايش تقاضای نسبی برای مهارت در يک دوره گذار شوند )بارتل و 

ها، مزيت نسبی کارگران (. با انتشار و تکامل فناوری۶۳۳7وود و يورکوگلو ؛ گرين۶۳67لیچتنبرگ 

ی هايآوری بستگی خواهد داشت. دورهحالت، تقاضای برای مهارت به نرخ نورود. در اينماهر از بین می

 های انقالب فناوری هستند.ها زياد است، معموال دورهمهارت در آن که افزايش

دهنده چنین بلوغی تواند نشانمی ۳6بر مبنای اين تحلیل، کاهش رشد تقاضا برای مهارت در دهه 

ان از رايانه، کاهش نرخ انتشار ، سنجه ساده میزان استفاده کارگر۹در انقالب رايانه باشد. در جدول 

دهد. همچنین اين تحلیل نشان نشان می ۶۳۳7-۶۳۳۹تا بازه زمانی  ۶۳۳۹-۶۳66را از بازه زمانی 

دهد که تاثیر گسترش اينترنت و تجارت الکترونیک بر بازار کار ممکن است از تاثیر انتشار می

کمتر  ۳6و اوايل دهه  66صی در دهه های شخو تاثیر رايانه 76ای بزرگ دهه های محاسبهفعالیت
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باشد. البته، ممکن است تغییرات سازمانی مهم ديگری هم در راه باشند که تاثیرات موقتی زيادی 

مهارت عالوه، در چند سال گذشته، رشد موقعیت کارگران کمروی تقاضا برای مهارت داشته باشند. به

 (. ۶۳۳۳ايط اقتصاد کالن هستند )کتز  و کروگر در بازار کار بیانگر عوامل موقتی است که حاصل شر

 ای داشتههای مهارتی جداگانهتوانند اريبهای فنی ممتاز میيک فرضیه ديگر آن است که نوآوری

محور سازی مهارتایکردن و رايانهباشند. اگر چه ممکن است که تغییرات فنی وابسته به الکتريکی

شدن در قرن نوزده در واقع حرکت محور نیستند. ماشینیمهارت های ديگر ضرورتاباشند، اما نوآوری

اهر( ای )متکی بر کارگران غیرماز تولید صنعتگرانه )متکی بر کارگران ماهر( به سمت تولید کارخانه

های زدا بوده است اگر چه برای معرفی روشرسد که اين حرکت، حرکتی مهارتنظر میبود؛ به

(. در چنین شرايطی، رشد ۶۳۳6تر مورد نیاز بود )گلدين و کتز عطفکارخانه، تعدادی کارگر من

محور نوآوری در قرن بیستم است نه نرخ صنعتی تقاضا برای مهارت نتیجه ماهیت مهارتدرون

 صعودی نوآوری.

 های پژوهشیگیری و جهتنتیجه

ه است. کرده بودیلدر قرن بیستم، آمريکا شاهد رشد باالی تقاضای نسبی برای کارگران ماهر و تحص

سازی نقش مهمی در افزايش تقاضا ایکردن گرفته تا رايانهمحور از الکتريکیتغییرات فنی مهارت

رسد نرخ کل رشد تقاضا برای کارگران دارای تحصیالت دانشگاهی نظر میاند. بهبرای مهارت داشته

مانده است. سرعت ارتقای مهارت در سطح بااليی باقی  ۳6افزايش زيادی داشته و در دهه  66در دهه 

در تولید افزايش بیشتری  66در صنعت افزايش يافته و در دهه   76تا دهه  ۱6صنعتی از دهه درون

بری های استفاده کارگران از رايانه، سرمايهدر سطح بااليی باقی مانده است. شاخص ۳6يافته و در دهه 

 تری دارندات در صنايعی که نرخ ارتقا مهارتی سريعگذاری در فناوری اطالعای و نرخ سرمايهرايانه

محوری رسد تغییرات فنی و سازمانی مهارتنظر می های گذشته باالتر بوده است. بنايراين، بهدر دهه

 76صنايعی که در دهه  که همراه با انقالب رايانه ايجاد شدند در رشد سريع تقاضا برای مهارت درون

 هایشده بین سنجهاثیر زيادی داشته اند. اگر چه روابط قوی مشاهدهشروع به فعالیت کردند، ت

ای و رشد بکارگیری کارگران باتحصیالت باال را نبايد ارتباطات عل ی ساده در نظر گرفت، اما رايانه
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ا بر اقتصاد آمريکهای رايانهواضح است که نرخ سريع رشد تقاضا برای کارگران ماهر عمدتا در بخش

ده است. اين الگوها همچنین تغییرات زياد در نرخ رشد عرضه نیروی کار دانشگاهی، اتفاق افتا

های شدن و تغییرات در نهادهای بازار کار را نیز عوامل نابرابری اخیر دستمزد در آمريکا و تفاوتجهانی

 کنند.دستمزد آموزشی معرفی می

های کار، استفاده کارگران از فناوری، های نوين در محلهای وسیع درباره فناورینبود مجموعه داده

های کارگران مانعی بر سر راه شناخت کامل ما از چگونگی تاثیر ها و ويژگیهای سازمانی بنگاهفعالیت

های های مختلف برای گردآوری مجموعهای بر بازار نیروی کار هستند. پژوهشهای رايانهفناوری

استخراج  CPSای خام میزان استفاده کارگران از رايانه را از هاند که سنجهای مناسب مجبور بودهداده

هايی در ارتباط با های کارگران را با سنجهدرباره ويژگی CPSهای کنند و يا به اجبار داده

های داده اند. مجموعهگذاری در فناوری اطالعات و موجودی سرمايه در سطح صنعت پیوند زدهسرمايه

های فردی، توانايی های کارگران و فعالیتگیها، ويژات دقیق درباره فناوریکارگر با اطالع-کارفرما

های جديد بر تقاضای مهارت و ساختار نیروی کار افزايش ما را برای شناخت چگونگی تاثیر فناوری

شده از سرشماری ها استخراجای مرتبط درباره کارگران تولیدی و کارخانههای دادهدهند. مجموعهمی

 ۶۳۳۹و  ۶۳66های های تولیدی سال، پايگاه داده پژوهش طولی و پیمايش فناوری۶۳۳6یت جمع

ها ها برای گردآوری داده( از آن استفاده کردند مثال خوبی از تالش۶۳۳7که دامز، دان و تروسک )

 هايی برای صنايع غیرتولیدی نیز نیازمند هستیم.در اين جهت هستند. اما به چنین داده

های فناوری و ارتقا مهارت، جدا شده تدلوژيک ديگر اين است که از همبستگی میان شاخصمسئله م

ها، های جديد و يا هزينه اين فناوریها به فناوریدر دسترسی بنگاه "زابرون"و با مطالعه تغییرات 

گذاری يهابه شناخت بیشتری از روابط عل ی دست يابیم. مطالعه اثرات تفاضلی تغییرات مالیاتی بر سرم

تواند شروع خوبی باشد. مطالعات موردی درباره تاثیر ها بر تقاضا برای مهارت میها و تاثیر آنشرکت

های سازمانی و تقاضا برای مهارت های شرکت و استفاده از رايانه بر فعالیتتغییرات شديد در فناوری

؛ برسناهان، ۶۳۳7و پرنوشی  ؛ ايچنیوفسکی، شاو۶۳۳۱نیز سودمند هستند ) مانند لوی و مورنان 

 (.     ۶۳۳۳برينجلفسون 
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در ارتباط با چگونگی تاثیر اقتصاد ديجیتال بر بازار کار، چند موضوع نیازمند بررسی بیشتر هستند. 

های شغلی اولین موضوع پژوهشی اين است که رشد اينترنت چگونه توزيع جغرافیايی تولید و فرصت

دهد ای و مناطق روستايی را تحت تاثیر قرار میمناطق حومه های بزرگ، شهرهای کوچک،در شهر

(. موضوع پژوهشی ديگر به منابع آموزش کارگران در اقتصاد ۶۳۳۳؛ کولکو ۶۳۳6)گاسپر و گلیسر 

های کمکی موقتی در ارائه آموزش ( به نقش مفید شرکت۶۳۳۳ديجیتال مربوط است. آتور )

 کند.ای اشاره میهای رايانهمهارت

های بازار کار وع پژوهشی پايانی اين است که جستجوی شغل اينترنتی و همچنین واسطهموض

محور، چه تاثیری بر تناسب بازار کار و توانايی اقتصاد در دستیابی به نرخ پايین بیکاری دارند. رايانه

ين ترپايین ۶۳۳7که سال طوری، بیکاری موقت کاهش چشمگیری در آمريکا داشته به۶۳۳6از دهه 

(. شواهد ۶۳۳۳میزان بیکاری نیروی کار در چهل سال گذشته را شاهد بوده است )کتز و کروگر 

دهند که تناسب بازار کار بهبود يافته است، همچنین رقابت بیشتر در بازار کار که حاصل نشان می

. شود تواند موجب کاهش مشکالت بازار کار و کاهش نرخ بیکاریهای بازار کار است میرشد واسطه

 تر بادهد تا سريعافزاری در محل کار که به کارگران جديد اين امکان را میسازگاری بیشتر نرم

 توانند تاثیر مشابهی داشته باشند.    محور هماهنگ شوند، میمشاغل راياناه
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 مقدمه

افته ای رشد يشکل فزاينده شود، بهنامیده میگستر ، آن بخش از اينترنت که وب جهان۶۳۳6از سال 

افزار مرورگر (، اين رشد همزمان با ورود نرم۶۳۳6؛ روتکوفسکی Network Wizard 1999است )

NCSA نام ، بهMosaic  (.۶۳۳5بوده است )هافمن، نواک و چاترجی 

 Network Wizardsمیلیون هاست به اينترنت متصل هستند ) 6۹در حال حاضر، در سراسر دنیا، 

میلیون  666( به eStats 1999میلیون شخص بالغ ) 66تا  66(. در آمريکا از بین کاربران، 1999

اينترنت،  صورت جهانی روی شبکهها به(، اين وبسايت۶۳۳۳وبسايت دسترسی دارند )الرنس و جیلز 

 اند.که مهمترين نوآوری در زمینه ارتباطات در همه تاريخ است، توزيع شده

 "انقالب در ارتباطات دمکراتیک"وشبینی و اشتیاق افراد جامعه نسبت به مزايای اجتماعی اين خ

اندازه ( بی۶۳۳7a)کلینتون  "کندنیروهای قدرتمند دانش و فناوری را مهار می"( که ۶۳۳۱)هافمن 

رای ب رود که اينترنت کل جامعه را دگرگون کند. اين موضوع در اقدام بیل کلینتوناست. توقع می

به اينترنت،  6667، و سپس تمام منازل تا سال 6666ها تا سال ها و کتابخانهوصل کردن همه کالس

)کلینتون  "ای بتواند وارد اينترنت شودساله ۶6هر کودک "ای که گونهکامال مشخص است به

۶۳۳7b     .) 

ناختی شای کنونی جمعیتشناسان به مطالعه تبعات الگوهبا فراگیر شدن اينترنت، برخی از جامعه

؛ هافمن، کالسبیک و نواک ۶۳۳6اند )هافمن و نواک دسترسی به اينترنت و استفاده از آن پرداخته

های (. اگر چه برنامه۶۳۳6؛ ويلهلم ۶۳۳7؛ کتز و آسپدن ۶۳۳7؛ هافمن، نواک و ونکاتش ۶۳۳۱

نون را تضمین کند، اما اکتواند دسترسی همگانی نسل آينده به اينترنت کلینتون برای آموزش می

سال آمريکا  ۶۱میلیون نفری باالی  666اين سوال مطرح است که آيا در حال حاضر جمعیت 

و  گیز بودهبراندست آمده واضح و تعجبحال نتايج بهدسترسی يکسانی به اينترنت دارند يا خیر. تابه

 است. شناسی و سیاست عمومی به همراه داشتهپیامدهای مهمی برای جامعه

( و ۶۳۳۱مسئله مهم در اينجا آن است که ممکن است اينترنت از لحاظ اقتصادی رشد نکند )کلر 

که ماهیت ندارها شود. درحالیدارها و اطالعاتبین اطالعات "شکاف ديجیتال"منجر به ايجاد يک 
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ما گیرد، ا راحتی در دسترس عده زيادی قرارتواند به غیرمتمرکز اينترنت به اين معناست که می

 تواند دسترسی وی به اينترنت را محدود کند.وضعیت اقتصادی يک شخص می

درصد از مدارس در آمريکا حداقل يک رايانه متصل به اينترنت دارند،  76عنوان مثال، اگر چه به

تر اينکه توزيع (. مهم۶۳۳7ها به اينترنت دسترسی دارند )هارمون درصد از کالس ۶5کمتر از 

شکل اتفاقی نیست و رابطه قوی با درآمد و تحصیالت دارد )کولی، کردلر و به اينترنت بهدسترسی 

( ۶۳۳6(. يک مطالعه جديد درباره دسترسی دانشجويان سال اول )ساکس و ديگران ۶۳۳7انگل 

-درصد از دانشجويان جديد از اينترنت برای انجام تکالیف دانشگاه و تقريبا دو 6۹دهد که نشان می

ز تر حاکی اکنند. با اين وجود، مطالعات دقیقها از ايمیل برای برقراری ارتباط استفاده مینسوم آ

های خصوصی درصد از دانشجويان سال اول دانشگاه ۳6.6که نابرابری در دسترسی هستند. در حالی

لتی مربوط های دوهدرصد از دانشجويان دانشگا 77.۱کنند، تنها از اينترنت برای پژوهش استفاده می

درصد دانشجويان  66.۶کنند. همچنین، اگر چه پوستان از اينترنت برای پژوهش استفاده میبه سیاه

درصد از دانشجويان  6۶.6کنند، فقط های خصوصی از ايمیل استفاده میسال اول دانشگاه

 کنند.پوستان از ايمیل استفاده میهای دولتی سیاههدانشگا

( نشان ۶۳۳6؛ ماراگانور و موريست CyberAtlas 1999های زيادی )شعالوه، اگر چه پژوهبه

دهند که شکاف جنسیتی در استفاده از اينترنت در حال کم شدن است و کاربران اينترنتی دارای می

(، اما مشاهدات PEW 1998تحصیالت و درآمد پايین نیز در حال افزايش هستند )مرکز پژوهشی 

 (. ۶۳۳7ست )ابرامز حاکی از کاهش شکاف نژادی نی

های دهیم که به تفاوتدر بررسی شواهد مربوط به شکاف ديجیتال، مطالعاتی را مورد توجه قرار می

، دسترسی به اينترنت و استفاده از PCپوستان آمريکا از نظر مالکیت میان سفیدپوستان و سیاه

 اند. اينترنت پردخته

 شواهد مربوط به شکاف دیجیتال

و و کرده هستند. اسپار( دريافتند که کاربران اينترنت عمدتا ثروتمند و تحصیل۶۳۳7کتز و آسپدن )

 کنند: شکل زير خالصه می( شرايط کلی فناوری اطالعات را به۶۳۳5:۶۳ودانثام )
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ای هستند. اگر های رايانهای تلفنی، رايانه شخصی و شبکههای اطالعات شامل خدمات پايهفناوری

اند، اما هنوز برخی از جوامع آمريکايی از ها روزمره شدهها برای بسیاری از آمريکايیين فناوریچه ا

ساکنان  نشینان واند. از نظر دسترسی به اينترنت، بین ثروتمندان و فقیران و بین حومهبهرهها بیآن

 شهرها نابرابری وجود دارد. 

را  ۶۳۳7سی به اينترنت و استفاده از آن در سال های نژادی در دستر( تفاوت۶۳۳6هافمن و نواک )

 PCبررسی کرده و دريافتند که تعداد سفیدپوستانی که رايانه خانگی داشته و در محل کار نیز به 

ده پوستان بوده است. سفیدپوستان بیشتر در خانه از اينترنت استفادسترسی دارند بیشتر از تعداد سیاه

ار، کردند. مطابق انتظان بیشتر در مدرسه از اينترنت استقاده میپوستکه سیاهکردند در حالیمی

سطح باالی درآمد بدون توجه به نژاد، به معنای افزايش احتمال داشتن رايانه خانگی بوده است. اگر 

های نژادی در مالکیت رايانه و استفاده از اينترنت محسوب چه میزان درآمد موجب ايجاد تفاوت

احتمال مالکیت رايانه خانگی و استفاده از اينترنت، حتی با در نظر گرفتن سطح شد، اما باز هم می

 پوستان بوده است. تحصیالت، برای سفیدپوستان بیشتر از سیاه

ها دريافتند که در صورت آموزان بوده است. آناما مهمترين يافته هافمن و نواک در ارتباط با دانش

آموزان سیاهپوست و سفیدپوست )از منظر دسترسی به نشداشتن رايانه خانگی، تفاوتی میان دا

اموزان آموزانی که رايانه خانگی نداشتند، اين دانشاينترنت( وجود ندارد. با اين وجود، در بین دانش

پوستان از اينترنت استفاده کرده بودند، چه در مدرسه و چه در سفیدپوست بودند که بیشتر از سیاه

اين نتیجه ها بههای دسترسی اجتماعی. آنها، منزل دوستان و محلانهجاهای ديگر مانند کتابخ

تر و احتمال استفاده سفیدپوستان از اينترنت بیش "شوددسترسی، تبديل به استفاده می"رسیدند که 

 ها بیشتر است.   پوستان است زيرا احتمال دسترسی آناز سیاه

های اقلیت و اقشار های خانگی و استفاده از اينترنت را در میان گروه( مالکیت رايانه۶۳۳6باب )

ر تبارها حتی پس از دپوستان و اسپانیايیدرآمد مورد بررسی قرار داده است. وی دريافت که سیاهکم

هفت  یت را، که درنظر گرفتن درآمد و تحصیالت، کمتر از ديگران رايانه خانگی داشتند. وی اين واقع

 اش اتفاق افتاده، مهمترين يافته پژوهش خود نامیده است. ای مورد بررسیمجموعه داده
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 شکاف دیجیتال با گذشت زمان در حال افزایش است

منظور ( به ۶۳۳6کانای و الدر ، اداره مخابرات و اطالعات ملی وزارت تجارت )مک۶۳۳6در سال 

( درباره ضريب نفوذ CPSموجود در پیمايش جمعیت کنونی )های بررسی شکاف ديجیتال، داده

نیز مطالعه مشابهی با استفاده  ۶۳۳5ها در سال مورد بررسی قرار داد. آن  ۶۳۳7رايانه را برای اکتبر 

انجام رسانده بودند. نويسندگان دريافتند که شکاف بین به  ۶۳۳6برای نوامبر  CPSهای از داده

پوستان و افزايش يافته و سیاه ۶۳۳7تا  ۶۳۳6های ندارها در بین سالدارها و فناوریفناوری

تری از تبارها از نظر مالکیت رايانه خانگی و دسترسی به اينترنت در سطح بسیار پايیناسپانیايی

ها درآمد در اين زمینهسفیدپوستان قرار داشتند؛ همچنین شکاف بین افراد با درآمد باال و افراد کم

 د شده است.بسیار زيا

 ۶۳۳6های دسامبر سال بعد، اداره مخابرات و اطالعات ملی، شکاف ديجیتال را با استفاده از دادهيک 

تری های بیشها دريافتند که نسبت به گذشته آمريکايیمورد بررسی مجدد قرار داده است. اگر چه آن

ندارها دارها و اطالعاتطالعاتها حکايت از شکافی عمیق بین ااند، اما دادهبه اينترنت متصل شده

عالوه، داشتند. خانوارهای پردرآمد بیشتر از بقیه رايانه خانگی و دسترسی به اينترنت داشتند. به

تبارها به اينترنت دسترسی داشتند. همچنین، پوستان و اسپانیایسفیدپوستان بیش از سیاه

داشتند. اين مطالعه همچنین نشان روستايیان آمريکا کمتر از شهرنشینان به اينترنت دسترسی 

سبت به پوستان نداد که از لحاظ دسترسی به اينترنت در منزل، شکاف بین سفیدپوستان و سیاهمی

 افزايش يافته است. ۶۳۳6سال 

صورت سیستماتیک به مطالعه تفاوت میان سفیدپوستان و  ( به۶۳۳۳هافمن، نواک و شلوسر )

یت رايانه، دسترسی به اينترنت و استفاده از اينترنت در طول زمان پوستان آمريکا از نظر مالکسیاه

های سه پیمايش ملی درباره استفاده جمعیت آمريکا ها بر اساس دادهپرداختند. مطالعه تطبیقی آن

( و مانند اولین پیمايش درباره ۶۳۳6؛ Nielsen Media 1997a,bاز اينترنت انجام گرفته )پژوهش 

هايی درباره نژاد و قومیت گردآوری کرده است)هافمن، کالسبیک و نواک ادهاستفاده اينترنت، د

 .(Nielsen Media 1997a؛ پژوهش ۶۳۳۱
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، PCهافمن، نواک و شلوسر دريافتند که از نظر دسترسی به اينترنت، استفاده از اينترنت و مالکیت 

يابد. ( ادامه می۶۳۳6و ژوئن  ۶۳۳7، سپتامبر ۶۳۳7شکاف ديجیتال در سه نقطه زمانی )ژانويه 

کنندگان از اينترنت عمدتا ثروتمندتر بودند و افرادی که دسترسی به اينترنت نداشتند، عموما استفاده

که افرادی حالی کنندگان از اينترنت تحصیالت باالتری داشتند، درفقیرتر بودند. همچنین، استفاده

که دسترسی به اينترنت نداشتند عموما تحصیالت دبیرستانی و کمتر داشتند. شدت اين موارد برای 

دارتر بوده است. عالوه بر اين، نابرابری بین سفیدپوستان پوستان بیشتر بوده و در طول زمان ادامهسیاه

ان رنت و داشتن رايانه خانگی در طول زمپوستان از لحاظ دسترسی به اينترنت، استفاده از اينتو سیاه

 افزايش يافته است. 

کنندگان جديد اينترنت کاهش يافته است. هافمن، نواک و شلوسر دريافتند که شکاف بین استفاده

پوستان از اينترنت تقريبا برابر با استفاده سفیدپوستان از اينترنت شده با گذشت زمان، استفاده سیاه

 بار از اينترنت برایها اين بود که هنوز هم احتمال استفاده حداقل يکايج آناست. يکی ديگر از نت

سرعت در حال کاهش است. با اين طور کلی شکاف جنسیتی به مردان بیشتر از زنان است، اما به

وجود، احتمال داشتن رايانه خانگی و دسترسی به اينترنت برای مردان و زنان سفیدپوست بیش از 

 PCپوست است. عالوه بر اين، اگر چه درصد مردان و زنان سفیدپوست صاحب سیاه مردان و زنان

 پوست صحت نداشت.افزايش يافته، اما اين موضوع برای مردان و زنان سیاه

 آموزان بیش از ديگران بوده واحتمال دسترسی به اينترنت، استفاده از آن و داشتن رايانه برای دانش

پوست به آموزان سیاهآموزان سفیدپوست بیشتر از دانشت. اما دانشاين نرخ در حال افزايش اس

دارای  پوستآموزان سیاهآموزان سفیدپوست بیشتر از دانشاينترنت دسترسی دارند، همچنین دانش

ها در حال گسترش بوده هايی که رايانه خانگی نداشتند، اين شکافرايانه خانگی هستند. برای آن

 است.

صیالت باالتر احتمال دسترسی به اينترنت، استفاده از آن، مالکیت رايانه شخصی و در عین حال، تح

دهد. اما هافمن، نواک و شلوسر دريافتند که اين دسترسی به اينترنت در محل کار را افزايش می

پوستان بوده و حتی پس از تعديل تحصیالت نیز اوضاع ها برای سفیدپوستان بیشتر از سیاهافزايش
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ن منوال خواهد بود. همچنین، درآمد باالتر احتمال دسترسی به اينترنت، استفاده از آن، به همی

دهد. برای درآمدهای کمتر مالکیت رايانه شخصی و دسترسی به اينترنت در محل کار را افزايش می

ی سشخصی بوده، به اينترنت دستر پوستان دارای رايانهدالر، سفیدپوستان بیشتر از سیاه 66666از 

ها تا دالر اين شکاف 66666که برای درآمدهای بیشتر از کنند، در حالیداشته و از آن استفاده می

 يابند.حد زيادی کاهش می

-شود تا درباره تاثیرات اجتماعیها درباره شکاف ديجیتال استفاده میدر بخش بعدی، از اين پژوهش

 جهان، يک برنامه پژوهشی توسعه داده شود. اقتصادی تجارت الکترونیک و اينترنت در آمريکا و در 

 توسعه یک برنامه پژوهشی 

 ها در منزلرایانه

تان در پوسيکی از عوامل مهم وجود شکاف در استفاده از اينترنت، شکاف بین سفیدپوستان و سیاه

کند عاملی ( بیان میYankelovich Monitor 1997زمینه مالکیت رايانه بوده است. يک مطالعه )

ه شود، نداشتن عالقه به اينترنت نیست بلکپوستان آمريکا به دنیای سايبری میمانع ورود سیاه که

بینی خوش"کند که ( عنوان می۶۳۳۳نداشتن رايانه خانگی است. عالوه بر اين، مطالعه ديگری )والش 

های شکافيک عامل مهم در بکارگیری فناوری است. برای شناخت ارتباط اين عوامل با  "به فناوری

 های بیشتری هستیم.ذکرشده در دسترسی به اينترنت و استفاده از آن، نیازمند پژوهش

اند که نابرابری در دسترسی به اينترنت در مدارس ادامه دارد )خدمات ها نشان دادهکه پژوهشدر حالی

دهد که ها در باال نشان می(، مرور پژوهش۶۳۳6؛ ساکس و ديگران ۶۳۳7گیری آموزشی آزمون

سازتر است. شناخت ما از نقش دسترسی به اينترنت نابرابری در دسترسی به اينترنت در خانه مساله

 (.۶۳۳7در خانه بايد بیشتر شود )ابرامز 

پوستان و سفیدپوستان در زمینه دسترسی به اينترنت و استفاده از رسد شکاف بین سیاهبه نظر می

آن، به اين موضوع بستگی دارد که آيا در خانه رايانه وجود دارد يا خیر. دسترسی به رايانه شخصی 

يرا در حال در محل کار، در مدرسه، در خانه و يا در جاهای ديگر از اهمیت زيادی برخوردار است ز

ر اين شوند. اعتقاد بترين ابزار برای دسترسی به اينترنت محسوب میهای شخصی اصلیحاضر رايانه
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طور کلی، افرادی که رايانه خانگی دارند بیشتر از شود. بهاست که دسترسی به استفاده تبديل می

)برای  اد را به داشتن رايانه خانگیهايی که افرکنند. بنابراين، برنامهبقیه افراد از اينترنت استفاده می

قیمت برای دسترسی به اينترنت تشويق گیری از ابزار ارزانرا ببینید( و بهره ۶۳۳7نمونه رابرتس 

 کنند بايد ادامه يابند.می

 بکارگیری اینترنت

پوستان در زمینه های گروهی داليل زيادی را درباره وجود شکاف بین سفیدپوستان و سیاهرسانه

ال، شوند. برای مثعنوان دو دلیل اصلی ذکر می اند. ارزش و قیمت غالبا بهکیت رايانه مطرح کردهمال

پوستان آمريکا ارزش سیاه"، عنوان کرده است که NetNoirمالکولم کاسل، يکی از بنیانگذاران 

کنند، می دالر هزينه 566پوستان برای خريد تلويزيون کنند. بسیاری از سیاهاينترنت را درک نمی

(. لری آروينگز، ۶۳۳7)هولمز  "توان يک رايانه خريداری کردکه با کمی بیشتر از اين مبلغ میدر حالی

دالر قرار  566وب در محدوه قیمتی کمتر از معاون وزير تجارت ، نیز معتقد است که تلويزيون تحت

اينترنت در جامعه  در حال کاهش هستند. با ادامه اين روند، PCتاپ و قیمت لپ"داشته و 

 (.۶۳۳7)هولمز  "پوستان آمريکا رواج بیشتری خواهد يافتسیاه

بیش از نیمی از خانوارهای آمريکايی به اينترنت  666۹بینی کرده که تا سال ( پیش۶۳۳۳موريست )

درصد خانوارها فراتر نخواهد رفت. برای فهم  ۱6از  PCدسترسی خواهند داشت، اما ضريب نفوذ 

های وابسته و همچنین استفاده از چیزهايی فرد را به استفاده از رايانه خانگی و فناوری که چهاين

ن، های بیشتر هستیم. عالوه بر ايکنند، نیازمند پژوهشاينترنت در داخل و بیرون از منزل تشويق می

یز نیازمند ن برای بررسی تاثیر بلندمدت داشتن رايانه خانگی بر دسترسی به اينترنت و استفاده از آن،

موضوع مهمی است، اما در بلندمدت و با کاهش  PCشدن ضريب نفوذ پژوهش بیشتر هستیم. متوقف

شود. اين موضوع يکی از مسائل اصلی در ها و ظهور ابزار اينترنتی، از اهمیت آن کاسته میقیمت

 کند.سرعت تغییر میطراحی پژوهش در بازاری است که به 

با اينترنت عبارتند از آموزش توسط دوستان و خانواده، فراگیری در محل کار  های آشنايی افرادروش

(. کاربران جديد اينترنت بیشتر از طريق دوستان و خانواده و يا ۶۳۳7و خودآموزی ) کتز و اسپدن 
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گیرند تا در محل کار. اين موضوع به اهمیت وجود رايانه در خانه خودآموزی، کار با اينترنت را فرا می

 هايی غیر از منزل اشاره دارد. همچنین اهمیت دسترسی به اينترنت در مکان و

( ضرورت کاهش اين شکاف در استفاده از اينترنت بین سفیدپوستان و ۶۳۳5اندرسون و ملچیور )

دهند. خطوط مورد مطالعه قرار می ۶پوستان را با مطرح کردن موضوع خطوط قرمز اطالعاتیسیاه

ها نآ های اقلیت در شرايطی است که رفع نیازهای اطالعاتیمعنای قرار دادن گروهقرمز اطالعاتی، به 

های اقلیتی، اين موضوع هم شود. از نظر گروهها انجام میبا توجه به ارزش اقتصادی و اجتماعی آن

 يک مشکل دسترسی است و هم نوعی تبعیض.

ن تلفن و يا وسیله سرگرمی مانند تلويزيوهای اطالعاتی جديد فقط ابزار ارتباط شخصی مانند فناوری

ام کنند که برای انجها ارتباط مستقیم با منابع اطالعاتی برقرار میشوند. اين فناوریمحسوب نمی

 کهای ضروری هستند. تنها در صورتیهای اجتماعی و دنبال کردن تحوالت جهانی و منطقهانتخاب

لیت های اقتوان از محدود کردن اطالعاتی گروهمی شکلی شايسته به تمام مناطق رسیدگی شود،به 

 جلوگیری کرد.  

ه بايد هايی وجود دارد کها نیز تفاوتپوستان آمريکا از نظر استفاده از رسانهبین سفیدپوستان و سیاه

پوستان ثابت و حتی رو بین سیاه PC مورد توجه قرار بگیرند. برای مثال، اگر چه نرخ کلی مالکیت 

ای رشد چشمگیری داشته است. اين موضوع های کابلی و ماهوارهبوده اما نرخ نفوذ آنتنبه کاهش 

های کابلی و پوستان از اينترنت را از طريق مودمتوان احتمال استفاده سیاهدهد که مینشان می

ها ریوای افزايش داد. بنابراين، بايد تبلیغ دسترسی به اينترنت از طريق اين فناهای ماهوارهفناوری

 پوستان در دستور کار قرار گیرد.برای سیاه

 استفاده از اینترنت خارج از منزل

های موجود در دسترسی به اينترنت های خانگی، تفاوتهای موجود در مالکیت رايانهعالوه بر شکاف

. ها نیز بايد به دقت بررسی شوندهای خارج از خانه مانند مدرسه، محل کار و ساير مکاندر محیط
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شود. باعث افزايش دسترسی به اينترنت می ۶ها حاکی از اين است که وجود نقاط دسترسیپژوهش

نه به ويژه برای افرادی که در خابرای بررسی تاثیر نقاط دسترسی چندگانه بر استفاده از اينترنت به

 های بیشتری نیاز است.اينترنت دسترسی ندارند، پژوهش

میلیون  666و جايزه  Union Cityدر  2های بل آتالنتیکتالش اقدامات خصوصی و عمومی مانند

های مثبتی در اين راه محسوب مدالری بیل گیتس برای متصل کردن کتابخانه به اينترنت، قد

های دسترسی های اجتماعی و ترمینالشبکه"(. همچنین گفته شده است که ۶۳۳7شوند )ابرامز می

(. عالوه بر اين، ايجاد ۶۳۳7)شپرد  "پوستان قرار می دهندهای خوبی در اختیار سیاهعمومی موقعیت

گران فراهم ( موقعیت خوبی را برای پژوهش۶۳۳6ها )اتحاديه مدارس و کتابخانه E-rateصندوق 

کند تا به بررسی عوامل موثر در تشويق به استفاده از اينترنت در میان کسانی بپردازند که می

 دسترسی کمتری به اينترنت دارند.

 استفاده از اینترنت در مدرسه

صورت کامال روشنی های ديگر بايد به نقش دسترسی به اينترنت در مدرسه در مقايسه با مکان

ه در ويژه وقتی کبرند بهآموزان از باالترين سطوح دسترسی به اينترنت بهره میفهمیده شود. دانش

رسی ستپوست دآموزان سیاهآموزان سفیدپوست نسبت به دانشخانه رايانه داشته باشند. اما دانش

مان ادامه ها در طول زکنند و اين شکافبیشتری به اينترنت داشته و بیشتر از اينترنت استفاده می

های های ما با آمارهايی که استفاده دانشجويان از اينترنت در دانشگاهاند. در حقیقت، يافتهيافته

( مطابقت دارند. ۶۳۳6کنند )ساکس و ديگران پوستان را مقايسه میهای سیاهخصوصی و دانشگاه

 کند که:( می۶۳۳7) (ETS)آموزشی  گزارش سرويس آزمون

ای بین مدارس های عمدههای آموزشی، تفاوتاز لحاظ دسترسی به انواع مختلف فناوری -

 وجود دارد.
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آموزان ساير مدارس، ها، در مقايسه با دانشآموزان مدارس فقیر و مدارس اقلیتدانش -

 های مختلف دارند.یدسترسی کمتری به فناور

دالر برای هر  ۹66میلیارد دالر،  ۶5ای معادل مجهز کردن همه مدارس به فناوری هزينه -

آموز، در بردارد. اين هزينه پنج برابر چیزی است که در حال حاضر صرف فناوری دانش

 شود اما تنها پنج درصد هزينه آموزشی کل است.می

که نداشتن تحصیالت مانعی بر سر راه دسترسی و استفاده  ( عنوان کردند۶۳۳5اندرسون و ملچیور )

از فناوری است. دسترسی به فناوری تنها زمانی مفهوم خواهد داشت که افراد آگاهی کافی درباره 

ت افزاری يا کیفیافزاری/سختهای ما، کیفیت ارتباطات نرماستفاده از فناوری را داشته باشند. داده

گیرند. همانطور که شوند را در بر نمیی اطالعات که در مدارس ارائه میهای مرتبط با فناورآموزش

 های اقلیتهای آموزشی نیازمند تعهدات مالی است که گروهکند، ايجاد فرصتذکر می ETSگزارش 

 ها از منابع خودشان را ندارند.توان پرداخت آن

 های نژادی/قومی مقایسه گروه

ری تبارها و بومیان آمريکايی نیز ضروتبارها، آسیايیمانند اسپانیايیهای اقلیتی مقايسه میان گروه

گیری از فناوری و تاثیر آن بر اقتصاد ديجیتال، بايد رسد. برای شناخت کامل درباره بهرهنظر میبه

های قومی و نژادی های موجود در دسترسی به اينترنت و استفاده از آن را در بین همه گروهتفاوت

های آماری های بیشتری نیاز است تا نمونهت متحده مطالعه کنیم. درحال حاضر، پژوهشدر اياال

، های مناسب مرتبط با قشربندی اجتماعیهای اقلیت تهیه شود تا بتوان با انجام تعديلدرستی از گروه

 ها داد.وزن صحیحی به هر يک از اين گروه

 ها در رفتار جستجوگریتفاوت -

پوستان و سفیدپوستان در زمینه جستجوی اينترنتی با يکديگر تفاوت رفتار سیاهبايد دريافت که چرا 

های تجاری آنالين نتايج مهمی در پی داشته باشند. ها ممکن است برای فعالیتدارند. اين تفاوت

د تا درباره پوستان تمايل بیشتری دارنکنند، نسبت به سیاهسفیدپوستانی که از اينترنت استفاده می

وی خود برای اطالعات مربوط به کاال يا خدمات گزارش دهند. يک احتمال اين است که جستج
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های پوستان وبسايت، سیاه(msbet.com)و  (netnoir.com)هايی مانند علیرغم وجود وبسايت

 New Media Weekدانند )منظوره را روش مناسبی برای يافتن محتوای مورد نیازشان نمیهمه

های جستجويی است که منحصر به نیازها و عاليق بیانگر نیاز به موتورها و پورتال (. اين موضوع1997

 های قومی و نژادی باشند. گروه

 رفتار خرید -

ان وجود پوسترسد که در زمینه خريد اينترنتی، هیچ تفاوتی بین سفیدپوستان و سیاهنظر می به

نتی که بیشترين خريد اينتر "کاربران پیشرو"ددلیل آن است که نژاد، در مور ندارد. آيا اين موضوع به

دلیل اين است که محتوای تجاری اينترنتی بهتر از محتوای  دهند اهمیتی ندارد، يا بهرا انجام می

های پیشین )نواک، هافمن و يانگ کند؟ پژوهشهای قومی و نژادی را جذب میغیرتجاری، گروه

ی، طور کلمهارت بیشتری نسبت به جستجو است. به ( اشاره دارند که خريد آنالين نیازمند۶۳۳۳

کننده در فضای تجاری اينترنتی بسیار پیچیده بوده و فهم آن دشوار است. برای شناخت رفتار مصرف

سازی، ها برای تجاریکننده در اينترنت و نتايج اين تفاوتهای موجود در رفتار مصرفتفاوت

 های بیشتری مورد نیاز است.پژوهش

 ی چندفرهنگیمحتوا -

در زمینه میزان محتوای چندفرهنگی در اينترنت مطالعات بیشتری نیاز است. احتمال ديگری که 

پوستان درباره رفتار جستجوگری در اينترنت وجود دارد، درباره دلیل شکاف بین سفیدپوستان و سیاه

 Interactive Marketingپوستان در اينترنت ناکافی است.  آن است که محتوای مورد عالقه سیاه

News (۶۳۳7 ادعا کرده که از )ها نآ عدد از 566میلیون وبسايت موجود در اينترنت کمتر از  ۶6

پوستان هستند. اما ديگران به تنوع چندفرهنگی اينترنت اشاره کرده اند. اسکیرلوف مخصوص به سیاه

تبارها، شان مورد عالقه اسپانیايیهزاران وبسايت وجود دارند که محتواي"( گزارش کرد که ۶۳۳7)

 مجله  ۶۳۳7های ديگر هستند. نسخه فوريه/آوريل پوستان، آسیايی تبارها و قومیتسیاه

Latinaنتیجه در پی  ۹۱666های التین، کند که يک جستجوی اينترنتی برای وبسايتاعالم می

 . "گرافیک با کیفیت باال هستند ها حرفه ای بوده و حاوی محتوا وداشته است. بسیاری از اين وبسايت
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 سازیاجتماع -

( ۶۳۳7های فرهنگی مختلفی وجود دارد؟ شمنت )های مختلف فضای سايبری، هويتآيا برای بخش

آنجلس، نیويورک و شیکاگو ترکیبی ، شهرهای اصلی آمريکا مانند لس6666کند که تا سال اشاره می

ای خواهند يافت. سوال مهم های فرهنگی ويژهتهای مختلف را در خود جای داده و هوياز قومیت

های قومیتی مختلف وجود دارند. های مختلف فضای سايبری نیز ترکیباين است که آيا برای بخش

اال اند، مرور ما در بمستقیما اين موضوع را بررسی نکرده حال انجام شدههايی که تابهکه پژوهشبا آن

. های قومیتی متفاوتی وجود دارندوت استفاده از اينترنت، ترکیبدهد که برای شرايط متفانشان می

کنند. پوستان بیشتر در مدرسه و محل کار از اينترنت استفاده میرسد که سیاهنظر میبرای مثال، به

اندازه ناشی از عواملی است که هنوز مورد در خانه و تا چه  PCاندازه ناشی از نبود اين موضوع تا چه

 اند؟ ار گرفتهبررسی قر

سازی در سطح جهانی، اينترنت ايجاد اجتماع در سطح محلی را نیز تسهیل عالوه بر تسهیل اجتماع

عنوان ابزاری برای تقويت اجتماعات مورد استفاده قرار تواند بهکند. واضح است که اينترنت میمی

براين، بايد توقع ظهور (. بنا۶۳۳۱؛ شوارتز ۶۳۳7؛ بلومنستايک ۶۳۳5گیرد )اندرسون و ملچیور 

یب هايی که با ترکعنوان بخشی از فضای سايبری را داشته باشیم؛ وبسايت های محلی بهوبسايت

 ها مطابقت دارند.     قومیتی اجتماعات فیزيکی آن

 درآمد و تحصیالت -

ر های نژادی ددرآمد، عامل مهمی است اما تنها باالتر از يک سطح معین. درآمد خانوار، تفاوت

دسترسی به اينترنت و استفاده از آن، مالکیت رايانه خانگی و دسترسی به اينترنت در محل کار را 

تر، دهد. درآمد باالتر خانوار تاثیر مستقیم بر دسترسی به رايانه دارد. اما در درآمدهای پايینتوضیح می

د داشته و اده از آن وجوپوستان از لحاظ دسترسی به اينترنت و استفشکاف بین سفیدپوستان و سیاه

ايی درآمد آمريکها برای افزايش دسترسی اقشار کمدر حال افزايش است. برای يافتن موثرترين روش

 پوستان به اينترنت نیازمند مطالعات بیشتر هستیم.ويژه سیاهبه 
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بر  مای ديگر است. مانند درآمد، تحصیالت باالتر تاثیر مستقیگونهدر مورد تحصیالت، شرايط به

دسترسی به اينترنت و استفاده از آن، مالکیت رايانه خانگی و دسترسی به اينترنت در محل کار دارد. 

های ، رايانهکننداما، سفیدپوستان دسترسی بیشتری به اينترنت داشته و از آن بیشتر استفاده می

 شان به اينترنت در محل کار نیز بیشتر است. خانگی بیشتری داشته و دسترسی

دقت مورد بررسی قرار گیرند: برای تضمین مشارکت همه ها بايد بههای حاصل از اين يافتهسیاست

 پوستان را بهبود ببخشیم. بهترينهای آموزشی سیاهآمريکايی ها در انقالب اطالعاتی، بايد موقعیت

 روش برای انجام اين امر، يک مساله پژوهشی باز است.

، نتیجه ناخواسته و نامطلوب ۶۳۳۱دارند که قانون مخابرات سال ( اعتقاد ۶۳۳۳کوپر و کیملمن )

عنوان شواهد ها به اين موارد بههمراه داشت. آنندارها را بهدارها و مخابراتافزايش شکاف مخابرات

های زياد ( افزايش6( افزايش انحصار و کاهش رقابت در صنايع مخابراتی و کابلی، )۶کنند: )اشاره می

( افزايش ۹ها، )جای کاهش آننزديک به دور و راههای تلفن کابلی، راهی انحصاری در نرخهايا قیمت

د و کننهای مخابراتی مانند اينترنت زياد استفاده میهايی از بازار که از شبکهشکاف بین بخش

 کنند.  ها استفاده کمتری میهايی که از اين شبکهبخش

 مالحظات پایانی

ويلیامز -همراه داشته باشد )بیوپر و برندتواند عواقب وخیمی برای جامعه آمريکا بهمیشکاف ديجیتال 

ا تنها کند، امهای اقتصادی يکسان و شرايط ارتباط دموکراتیک را فراهم می(. اينترنت موقعیت۶۳۳7

 دبرای کسانی که به اينترنت دسترسی دارند. عالوه بر اين، اگر يک بخش از اجتماع آمريکا فاق

 ها باشد، کل اقتصاد آمريکا متضرر خواهد.کردن شرکتهای الزم برای رقابتیمهارت

گران را به بحث درباره اين موضوع تشويق کند گذاران و پژوهشهدف اين فصل اين بوده که سیاست

های مختلف جامعه در زمینه دسترسی به اينترنت و استفاده از آن های موجود بین بخشکه تفاوت

اين گذارد. بهمندی از مزايا میها برای شرکت در اقتصاد ديجیتال و بهرهتاثیری بر توانايی آنچه 

های اخیر، رابطه بین نژاد و دسترسی به اينترنت و استفاده از آن طی زمان منظور، با مرور پژوهش

 های آينده ارائه شد.مورد بررسی قرار گرفت، همچنین چارچوبی برای پژوهش
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 مقدمه

های الکترونیک، اشکال جديدی از مبادالت های اطالعاتی و رسانهرشد همزمان مخابرات، فناوری

های اند. اين فصل به بررسی روشنامیده شده "اقتصاد ديجیتال"اقتصادی را ممکن ساخته است که 

هت کند که در جدسترسی به اقتصاد ديجیتال نوظهور پرداخته و سواالت پژوهشی را مطرح مینظری 

های روستايی و محروم در های مناسب برای توسعه دسترسی، جمعیتها و استراتژیاتخاذ سیاست

 ها پاسخ داده شود.کشورهای صنعتی و همچنین ملل در حال توسعه،  بايد به آن

 های اطالعاتیشکاف

 ها درون کشورهای صنعتیافشک

، موجب شده تا "شکاف ديجیتال"در کشورهای صنعتی اين نگرانی روزافزون وجود دارد که يک 

ها دسترسی دارند، از بقیه های الزم برای استفاده از آنهای اطالعاتی و مهارتکسانی که به فناوری

اند، خانوارها دارای خدمات تلفن بودهدرصد از  ۳۹، حدود ۶۳۳7جامعه مجزا شوند. در آمريکا، در سال 

، شمار ۶۳۳7تا  ۶۳۳6های اند. بین سالدرصد نیز مودم داشته 6۱.۹شخصی و  درصد رايانه ۹۱.۱

درصد افزايش يافته است. علیرغم يک روند  666اند تقريبا خانوارهايی که به ايمیل دسترسی داشته

درآمد، بین سفیدپوستان و رآمد و کمصعودی در دسترسی، شکاف بزرگی بین خانوارهای پرد

 تبارها و بومیان آمريکايی از نظر مالکیت رايانه و دسترسی آنالين وجود دارد.پوستان، اسپانیايیسیاه

در مناطق روستايی، ديگر بعد مسافت عامل وجود اختالف بین خانوارها از نظر دسترسی به اينترنت 

گذار، سطح درآمد است. اما بین مناطق روستايی و شود؛ در حال حاضر، عامل تاثیرمحسوب نمی

شهری از نظر اتصال به اينترنت اختالف وجود دارد. در هر سطح درآمدی، احتمال دسترسی خانگی 

خانوارهای روستايی به اينترنت کمتر از دسترسی خانگی خانوارهای مناطق شهری است؛ همچنین 

عموما بیشتر از خانوارهای شهری پول پرداخت خانوارهای روستايی که به اينترنت متصل هستند 

 کنند.می

 توسعهها در کشورهای در حالشکاف
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ها( بسیار محدودتر ICTهای مخابراتی و اطالعاتی )توسعه، دسترسی به فناوریدر کشورهای در حال

 یای ارتباطی و اطالعاتاست. سازمان ملل در بیانیه خود راجع به دسترسی همگانی به خدمات پايه

 کند که:عنوان می

های وابسته بین ملل صنعتی و ملل ديگر در حال گسترش است. شکاف اطالعاتی و فناوری و نابرابری

ويژه توسعه، بهنوع جديدی از فقر )فقر اطالعاتی( در حال ظهوراست. اغلب کشورهای در حال

 اطات ندارند زيرا:، سهمی در انقالب ارتب۶(LDCاند )هايی که کمترين توسعه را داشتهکشور

ا و هصرفه به منابع اطالعاتی کلیدی، فناوری پیشرفته و سیستمبهدسترسی مقرون -

 های پیچیده مخابراتی ندارند؛زيرساخت

 های مورد نیاز را ندارند؛ توان ساخت، اجرا، مديريت و سرويس فناوری -

عنوان اطالعاتی بههايی هستند که مشوق مشارکت عمومی برابر در جامعه فاقد سیاست -

 کننده دانش و اطالعات باشند؛ وتولیدکننده يا مصرف

ديده برای توسعه، نگهداری و تهیه محصوالت و خدمات موردنیاز فاقد يک نیروی کار آموزش -

 اقتصاد اطالعات هستند. 

ان توسعه را نششکاف در دسترسی به اينترنت بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال ۶جدول 

يافته هستند، در درصد از کل کاربران اينترنت در جهان در کشورهای توسعه 65دهد. بیش از می

دهند. البته دسترسی به درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می 66که اين کشورها تنها حالی

 ويژه رايانه شخصی ياهای اطالعات، بههای ارتباطی است و هم فناوریاينترنت هم نیازمند لینک

توسعه دسترسی بسیار شده، را نیاز دارد. اگر چه در کشورهای درحالای شبکههای رايانهترمینال

کمتری به امکانات مخابراتی وجود دارد، شکاف در دسترسی به رايانه بسیار بیشتر از شکاف در 

ن درآمد خط تلفبرابر کشورهای کم 66دسترسی به تلفن يا خطوط تلفن است. کشورهای پردرآمد 

درآمد است. اما با ادامه کاهش قیمت های کمبرابر کشور ۳۱ها دارند، اما تعداد رايانه شخصی آن

 رايانه، دسترسی  بیشتر با ارزش به دست آمده مرتبط است تا با قیمت.

                                                                                                                                 

۶ Least Developed Countries 
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 66توسعه، ساکن مناطق روستايی هستند ) تقريبا عموما، درصد بااليی از جمعیت کشورهای درحال

که اند ساکن روستاها هستند(، جايیرهايی که کمترين میزان توسعه را داشتهدرصد جمعیت کشو

(. در اينجا بايد ذکر ۹های ارتباطی بسیار محدوتر از مناطق شهری است )جدول دسترسی به شبکه

دهد زيرا بقیه کشور شامل هر چیزی دسترسی روستايی را بیش از حد نشان می ۹شود که جدول 

شکل يکسان در سراسر کشور ای بزرگ. همچنین، به احتمال زياد، امکانات به جز شهره شود بهمی

شوند بنابراين ممکن است در برخی از مناطق روستايی کشورهای فقیر هیچ زيرساخت توزيع نمی

 ارتباطی وجود نداشته باشد.

 ۶۳۳۳دسترسی به اينترنت بر اساس منطقه، ژوئن   ۶جدول 

 
افراد متصل به اينترنت 

 یون()میل

درصد اتصال به اينترنت 

 در جهان
 درصد جمعیت جهان

 کانادا و آمريکا

 اروپا

 آسیا/اقیانوس آرام

 آمريکای التین

 آفريقا

 خاورمیانه

۳7.6 

66.۶ 

67.6 

5.۹ 

۶.۶ 

6.۳ 

5۱.۱ 

6۹.6 

۶5.6 

۹.۶ 

6.۱ 

6.5 

5.۶ 

۶۹.7 

5۱.6 

6.6 

۶6.۳ 

۹.۱ 

 (۶۳۳۳منبع: هنری و ديگران )

 های دسترسیشاخص 6جدول 

بندی دسته

 کشوری

های هاست PC  /۶66 ۶66خطوط تلفن/

 ۶6666اينترنتی/

کاربران 

 ۶6666اينترنتی/

 درآمد باال

 باالتر از متوسط

 پايیتر از متوسط

 درآمد پايین

5۱.۶ 

۶۱.5 

6.6 

۶.6 

۹6.6 

6.۶ 

۶.۹ 

6.۹ 

656.6 

۶6.6 

۶.۱ 

6.۶ 

۶۹۳۱.5 

۶6۶.7 

66.7 

۹.۳ 

 ( ۶۳۳۳b)المللی مخابرات منبع: اتحاديه بین
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 دسترسی به مخابرات  ۹جدول 

 

 بندی کشوریدسته

تلفن )خطوط تراکم

 (۶66تلفن/

 ملی

تلفن )خطوط تراکم

 (۶66تلفن/

 شهری

تلفن )خطوط تراکم

 (۶66تلفن/

 بقیه کشور

 درآمد باال

 باالتر از متوسط

 پايیتر از متوسط

 درآمد پايین

5۱.۶ 

۶۱.5 

6.6 

۶.6 

۱6.6 

66.۹ 

6۹.۹ 

5.7 

67.6 

۶۹.6 

۱.۱ 

۶.6 

 (۶۳۳۳bالمللی مخابرات )منبع: اتحاديه بین

 اهمیت دسترسی

 هایهای مرتبط با تاثیر فناوریهای ديجیتال در چیست؟ مبنای نظری پژوهشاهمیت اين شکاف

های اجتماعی و سیاسی که فرايند توسعه را تشکیل ارتباطی و اطالعاتی اين است که در همه فعالیت

بخش "برداری از اطالعات در همه اقداماتی که کلیدی دارد. توانايی در بهره دهند، اطالعات نقشمی

ای برخوردار است. بخش اطالعات شامل آموزش و دهند، از اهمیت ويژهرا تشکیل می "اطالعات

بر مانند خدمات مالی، مشاوره، افزار و تجهیزات اطالعاتی و خدمات اطالعاتپژوهش، رسانه و نشر، نرم

 هایبرداری از اطالعات برای مديريت، تدارکات، بازاريابی و بخششود. اما بهرهو تجارت میتدارکات 

های اقتصادی از تولید گرفته تا کشاورزی نیز از اهمیت بااليی برخوردار است. اطالعات ديگر فعالیت

ه همچنین برای تحويل خدمات بهداشتی و عمومی نیز ضروری است. اگر اطالعات را برای توسع

عنوان ابزار دسترسی، پردازش و اشتراک های ارتباطات و اطالعات، بهضروری بدانیم، آنگاه فناوری

 شوند.اطالعات، اتصاالت زنجیره فرايند توسعه محسوب می

ادن تواند با بهبود دطور کلی، توانايی در دسترسی به اطالعات و به اشتراک گذاشتن اطالعات میبه

 وسعه سهیم باشد:موارد زير در فرايند ت

 کارايی، يعنی نسبت ستانده به هزينه -

http://abcbourse.ir/


 ۹۶۶   و در حال توسعه ییبه مناطق روستا تالیجیبه اقتصاد د ی: توسعه دسترسازدهمیفصل 

 

 اثربخشی، يعنی کیفیت محصوالت و خدمات -

 برابری، يعنی توزيع مزايای توسعه در جامعه -

، به های ارتباطیاجتماعی فناوری-گرفته درباره تاثیرات اقتصادیهای انجامحال، بیشتر پژوهشتا به

توان گفت که تاثیر فراوان اند. میيق مخابرات پرداختهای سازی اطالعات از طربررسی نقش شبکه

در مراحل اولیه  OECDاست. اياالت متحده و های اطالعاتی درک شدهها و فناوریترکیب شبکه

آوری داده درباره رشد تجارت الکترونیک و تاثیرات آن هستند. وزارت تجارت آمريکا اعالم کرد جمع

 ۶۳۳6تا  ۶۳۳5های عات از نرخ رشد کل اقتصاد آمريکا بین سالکه سهم ستانده صنايع فناوری اطال

 (.۶۳۳۳سوم بوده است )هنری و و ديگران -معادل با يک

اگر چه هنوز در مراحل ابتدايی شناخت اقتصاد ديجیتال هستیم، اما واضح است که دسترسی تنها 

های تخصصی و موزششود. نیروی کار با میزان کافی تحصیالت و آموجب افزايش مشارکت نمی

 کند از عوامل مهم در اين زمینه هستند.وری را تقويت میآوری  و بهرههمچنین فضای کاری که نو

 پارامترهای دسترسی

 دسترسی در مقابل خدمات

روند و جای يکديگر بکار میبه "6خدمات همگانی"و  "۶دسترسی همگانی"های گاهی اوقات، واژه

های متصل به اين مخابراتی اشاره دارند. در اينجا بايد دسترسی به فناوریهای معموال به شبکه

ها پردازش اطالعات مورد نیاز برای شرکت در اقتصاد ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم زيرا آنشبکه

های شخصی هستند که دارای سرعت کنند. کاربران نهايی نیازمند رايانهپذير میديجیتال را امکان

ان کنندگهای شبکه اينترنت و امکان ارتباط با خدماتی مانند عرضهتوانايی پردازش دادهکافی، 

تر از خدمات داشته و شامل اين موارد ها( باشند. بنابراين، دسترسی مفهومی گستردهISPاينترنت )

 شود:می

                                                                                                                                 

۶ universal access 

6 universal service 
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ر اها و خدمات )برای مثال، در مناطق روستايی و برای اقشزيرساخت: گستره فراگیری شبکه -

درآمد مناطق شهری(؛ پهنای باند موجود )برای مثال، پهنای باند باال برای دسترسی کم

 پرسرعت(؛

( POTدامنه خدمات )برای مثال، خدمات صوتی ابتدايی مانند خدمات ساده قديمی تلفنی ) -

 کنندگان اينترنت(؛ای مانند عرضهافزودهو يا خدمات ارزش

نه خدمات، هزينه استفاده بر حسب زمان يا حجم و قدرت خريد: هزينه نصب، هزينه ماها -

 غیره؛

 ها، انسداد مدار و غیرهقابلیت اعتماد: کیفیت خدمات، میزان و تناوب قطع دسترسی، خرابی -

توان چند کردن کاربران خدمات ارتباطی است. می يک جنبه مهم ديگر دسترسی، مشخص

 بندی مختلف را در نظر گرفت:دسته

های جغرافیايی و جمعیتی مانند شهری/حومه ن آن را با توجه به ويژگیتواعموم: که می -

 د؛بندی نموشهری/روستايی/دورافتاده و يا بر حسب سن، جنسیت، قومیت و غیره تقسیم

های اساسی مانند کشاورزی، های تجاری: کارآفرينان تجاری بزرگ و کوچک؛ بخششرکت -

 نقل، تولید يا توريسم؛وحمل

های های خدمات دولتی و عمومی مانند سالمت و آموزش؛ سازمانبخشخدمات عمومی:  -

 ها(.NGOغیرانتفاعی و غیردولتی )

 دسترسی همگانی: هدفی دشوار

واند تای از اهداف دشوار است. واحد تحلیل دسترسی میدسترسی همگانی يک مفهوم پويا با مجموعه

عالوه، تعريف خدمات هايی مانند مدارس و يا مراکز درمانی باشد. به خانوار، شهر و يا حتی نهاد

ود آمده در وجبه صورت مداوم مورد بازنگری قرار گیرد تا بتواند دربرگیرنده تغییراتابتدايی بايد به

فناوری و در نیازهای کاربران باشد. بنابراين، نبايد اهدافمان را بر حسب يک فناوری خاص يا يک 

 شده توسط يک شرکت تلفنی( تعیینکننده خاص خدمات )مانند خدمات باسیم يا بیسیم ارائهعرضه

ها مشخص نايی انتقال صدا و دادهها و عملکردهايی مانند تواکنیم بلکه اهداف بايد با توجه به توانايی
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اقتصادی است، واحدهای تحلیل -شوند. از آنجاکه دسترسی به اطالعات مبنای توسعه اجتماعی

 ها و مراکز اجتماعیها، کتابخانهدسترسی بايد شامل افراد، جامعه و نهادهايی مانند مدارس، کلینیک

 باشند. 

شهری، مناطق روستايی و کشورهای تنوع اقتصادی و جمعیت شناختی موجود در مناطق 

های اطالعاتی در نظر گرفته شود. کند که اهداف مختلفی در زمینه زيرساختتوسعه ايجاب میدرحال

کنند که در تعاريف خدمات پايه و پیشرفته در طول همچنین، تغییرات فنی سريع نیز ايجاب می

ندسطحی از دسترسی ارائه داد و ملزومات توان تعريفی چزمان تغییراتی ايجاد شود. برای مثال، می

 شکل زير مشخص کرد:دسترسی در خانه و جامعه و برای آموزش و خدمات اجتماعی به

ها، ادارات پست، مراکز اجتماعی ، مراکز ها، کتابخانهسطح اول: دسترسی اجتماعی )از طريق کیوسک

 تلفن و غیره(.

 ها و غیره(.، کلینیکهاسطح دوم: دسترسی نهادی )مدارس، بیمارستان

 سطح سوم: دسترسی خانگی.

بودن، در کشورهای مختلف به اشکال مختلف تعريف شده است. در آمريکای شمالی و اروپا، همگانی

ها و ها بوده است، با اين فرض که سازمانهدف فراهم کردن خدمات تلفنی پايه برای همه خانواده

 ۶المللیی دارند. کمیته میتلند اتحاديه مخابرات بینها همگی به اين سطح از خدمات دسترسشرکت

(ITUاعالم کرده است که در کشورهای درحال )ای توسعه بايد يک تلفن در فواصل نزديک )فاصله

شود( وجود داشته باشد. هدف در برخی از کشورهای روی طی میکه در يک ساعت پیاده

های عمومی نصب صل چند کیلومتری تلفنتوسعه اين است که در مناطق روستايی در فوادرحال

کنند. کشورهای ديگر مانند چین، هند، مکزيک، نپال و تايلند درصدد نصب حداقل يک تلفن به ازای 

 هر روستا هستند. 

های دسترسی جالب است بدانیم که اياالت متحده در دسترسی به اينترنت تا حد زيادی از مدل

قانون مخابراتی آمريکا کند. توسعه پیروی میشورهای در حالنهادی و اجتماعی مورد استفاده در ک

                                                                                                                                 

۶ Maitland Commission of the International Telecommunication Union 
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کند که خدمات پیشرفته بايد برای مدارس، کتابخانه ها و مراکز درمانی عنوان می ۶۳۳۱در سال 

شود. به دسترسی اينترنتی اطالق می "خدمات پیشرفته"روستايی با تخفیف ارائه شود. در حال حاضر 

مجددا تعريف شوند تا نسل جديد خدمات اينترنتی  "خدمات پیشرفته"ه رود که در آينداحتمال می

های آن را نیز شامل شوند. همچنین قابل ذکر است که کشورهای صنعتی مانند اياالت و جايگزين

اند؛ با اين فرض که مردم تمايل به برقراری ای را گسترش دادهمتحده و کانادا مفهوم خدمات پايه

ز منازلشان را دارند ديگر فقط کیفیت مورد نیاز برای صدا مطرح نیست بلکه ارتباط الکترونیکی ا

های فعلی را داشته باشند، نیز جزو خدمات طرفه و مدارهايی که توانايی پستیبانی از مودمخدمات يک

رود که اين استانداردها نیز پس از مدتی مورد بازنگری قرار بگیرند شوند. توقع میای محسوب میپايه

 ا با نیازهای اقتصاد ديجیتال هماهنگ شوند.ت

 شناخت تقاضا برای خدمات اطالعاتی

همانطور که در باال ذکر شد، سطح درآمد بهترين شاخص دسترسی به ابزار اقتصاد ديجیتال است. از 

 فادههای الزم برای استآنجا که اقشار پردرآمد عمدتا تحصیالت باالتری دارند، نه تنها پول بلکه مهارت

د. کننها در کارشان نیز استفاده بیشتری از اين ابزار میاز فناوری و خدمات را نیز دارا هستند؛ آن

کنند و در اين مناطق ای زندگی میهمچنین، اقشار پردرآمد بیشتر در مناطق شهری و حومه

 همراه دارد.توسعه بوده و هزينه کمتری بههای ارتباطی بیشتر از کشورهای درحالشبکه

 تراکم تلفن در برابر تمرکز تلويزيون 6جدول 

 
خطوط 

 ۶66تلفن/
 ۶66دستگاه تلويزيون/

های نسبت دستگاه

 تلويزيون به خطوط تلفن

 کشورهای پردرآمد

 به باال کشورهای دارای درآمد متوسط

 کشورهای دارای درآمد متوسط به پايین

 درآمدکشورهای کم

5۱.۶ 

۶۱.5 

6.6 

۶.6 

۱6.6 

66.6 

66.5 

۱.۱ 

۶.6 

۶.7 

6.۹ 

6.7 

 المللی مخابراتمنبع: اتحاديه بین
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شکل های اطالعاتی را به تواند الگوی تقاضا برای خدمات و فناوریبا اين وجود، سطح درآمد نمی

توان لزوما با نبود تقاضا يا قدرت کامل توضیح دهد، در عین حال عدم دسترسی به خط تلفن را نمی

م هخريد مرتبط دانست. برای مثال در کشورهای صنعتی، دسترسی همگانی هم به خطوط تلفن و 

ها دو برابر تعداد خطوط به تلويزيون فراهم است. اما در کشورهای با درآمد متوسط تعداد تلويزيون

(. 6ها پنج برابر تعداد خطوط تلفن است )جدول تلفن و در کشورهای با درآمد پايین تعداد تلويزيون

د. ن خريد تلويزيون را دارنها تواکه تلويزيون موجود است، درصد بااليی از خانوادهرسد جايینظر میبه

نشان  GDPهای چه که دادهبنابراين، حتی در فقیرترين کشورها نیز ممکن است بیشتر از آن

دهند درآمد خالص وجود داشته باشد، همچنین ممکن است که تقاضای زيادی برای خدمات می

ديگر اطالعاتی وجود داشته باشد. )رشد بسیار زياد مشترکان تلفن همراه در اوگاندا نمونه ديگری از 

يگری دبینی نشده برای خدمات اطالعاتی در يک کشور با درآمد پايین است.( نتیجه تقاضای پیش

رای هايی بای و ايجاد مشوقتوان گرفت آن است که با تغییر سیاست منطقهکه از اين تحلیل می

 های محروم را تا حد زيادی افزايش داد.توان دسترسی جمعیترسانی به مناطق محروم میخدمت

تماعی توانند در تقاضا برای خدمات اجهای ديگری غیر از سطح درآمد خانواده و جمعیت میشاخص

عه توسهای در حالکند که کاربران روستايی در کشورشده، برآورد میموثر باشند. يک پژوهش انجام

را صرف خدمات مخابراتی کنند.  ونیم درصد از درآمد ناخالص جامعهتوانند معادل يک تا يکمی

 قدرت خريد استفاده عنوان آستانهالمللی مخابرات از میزان پنج درصد درآمد خانوار، بهاتحاديه بین

ای و اجرايی شبکه، درآمد متوسط يک های سرمايهکند. برای تولید درآمد جهت پوشش هزينهمی

دالر باشد. با استفاده از  ۶۹66تر( بايد دالر و برای يک شبکه کارآمدتر )اثربخش 66۱6خانواده بايد 

به خريد تلفن خواهند بود؛ در  درآمد قادردرصد از خانوارها در کشورهای کم 66برآورد باالتر، 

درصد خواهد بود، در  66درصد تا  66کشورهای دارای درآمد متوسط به پايین، اين میزان بین 

درصد خانوارها  66به باال، مانند کشورهای شرق اروپا،  که در کشورهای دارای درآمد متوسطحالی

ت بینی توان قدری مشابه برای پیشتوان از رويکردهاتوانند خدمات تلفنی خريداری کنند. میمی

 توسعه سود برد.خريد دسترسی به اينترنت در مناطق درحال
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گیری تقاضا برای خدمات اطالعاتی استفاده کرد. برای توان از رويکردهای ديگری نیز برای اندازهمی

 های پخشهای ويديويی بیانگر مازاد درآمد کافی برای خريد تلويزيون، دستگاهمثال، وجود مغازه

فروشان خدمات تلفنی )مثال در اندونزی، سنگال و بنگالدش(، ويديو و اجاره ويديو است. خرده

های کوچک ماهواره در مناطق روستايی و های کابلی )در هند( و آنتناپراتورهای محلی تلويزيون

يد و توان خر دهنده تقاضامناطق شهری )در اروپای شرقی و بسیاری از کشورهای آسیايی( نیز نشان

های تلفن و مراکز کپی هم حکايت از خدمات اطالعاتی هستند. وجود بازارهای اجاره، دفتر

 توانند خدمات اطالعاتی ديگری ارائه کنند.کارآفرينانی دارد که می

درصد  6تا  ۶ای بین های مخابراتی روستايی و منطقهتوسعه هزينهطور کلی، در کشورهای در حالبه

بینی درآمدها اغلب بر مبنای ترافیک ايجادشده در مناطق روستايی الص ملی است. پیشدرآمد ناخ

روستايی را نیز شامل شوند. برای مثال، کارگران بهها بايد ترافیک شهریبینیاست، اما اين پیش

شان در مناطق روستايی کنند به اعضای خانوادهخارجی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس کار می

در  هايشانزنند. در آفريقای جنوبی، کارگران معدن به خانواده، يمن، هند و پاکستان  تلفن میمصر

زنند. با گسترش ايمیل و دسترسی به اينترنت در روستاهای اطراف و کشورهای همسايه تلفن می

روستايی افزايش يابد زيرا مشاغل شهری بهرود که ترافیک شهریمناطق روستايی، انتظلر می

کانات توانند امهای مسافری میکنندگان روستايی سفارش بگیرند، افراد و شرکتتوانند از عرضهیم

 هايشان در مناطقتر با وابستهتوانند راحتتوريستی محلی را رزور کنند و خويشاوندان شهری می

و دسترسی به  مشهری نیز برای فرستادن پیغابهروستايی ارتباط برقرار کنند. البته، ترافیک روستايی

 اينترنت افزايش خواهد يافت.

 روندهای فنی

ها ارائه نشده است تا برای ارائه آن های زيادی بهحال مشوقکنندگان خدمات، تا به از نظر عرضه

شان برای خدمات جديد محدود است و همچنین درآمد که تقاضایکنندگان کمخدمات به مصرف

جا از دورافتاده که هزينه گسترش امکانات و خدمات به آنارائه خدمات به مناطق روستايی و 

های فنی، که اکثرا برای آوریشده کمتر است، تمايل داشته باشند. اما نوبینیدرآمدهای پیش
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ها را کاهش داده و درآمدهای اند تا هزينههايی ايجاد کردهاند، فرصتکاربردهای ديگر طراحی شده

 ن اقشار را افزايش دهند.  حاصل از ارائه خدمات به اي

های فیبرنوری و همچنین با توجه به  ظرفیت بااليی که توسعه با توجه به ظرفیت باالی شبکه

( DSL( و خط مشترک ديجیتال )ISDNهای محلی مانند خدمات يکپارچه شبکه ديجیتالی )حلقه

اين امکان وجود دارد تا به کنند، ( برای کابران ايجاد میHFCمحور و فیبر چندمنظوره )و کابل هم

عالوه، های کوچک برای دسترسی پرسرعت به اينترنت، پهنای باند باال ارائه کرد. بهها و شرکتخانواده

تری نکننده هزينه پايیشود که مصرفها برای انتقال صدا و تصوير و داده باعث میظرفیت اين فناوری

ها در ابتدا شرکت های بزرگتر بته هدف اين فناوریها پرداخت کند. النسبت به تحويل جداگانه آن

نی های تلويزيوهای تلفنی، شبکههای محلی در شبکهتر است اما رواج حلقهو مناطق مسکونی مرفه

 درآمد ومحور و همچنین فیبرهای نوری، در نهايت پهنای باند باال برای قشرهای کمهای همبا کابل

های ها و بیسیمصرفه خواهد شد. در مناطق روستايی، ماهوارهبهنهای غیرانتفاعی نیز مقروسازمان

های کابلی و فیبری ، ظرفیت بیشتری را ايجاد خواهند کرد. ضمیمه زمینی، بدون هزينه ساخت شبکه

 کند.ها ارائه میهایاين فصل اطالعات بیشتری درباره اين فناوری

 توسعه در بردارند:روستايی و درحال ويژه برای مناطقاين روندهای فنی نتايج مهمی به

های وجود دارند که توانايی مسافت ديگر مانعی برای دستری به اطالعات نیست. فناوری -

 ای را تقريبا در هر جايی دارند.ارائه خدمات تبادلی صوتی، تصويری و چندرسانه

مستقل از ای های انتقال ماهوارههای ارائه خدمات در حال کاهش هستند. هزينههزينه -

اند. های ديگر نیز کاهش زيادی داشتههای انتقال توسط فناوریمسافت هستند؛ هزينه

های اطالعات )پیغام، بیت( يا توان هزينه خدمات ارتباطی را بر اساس واحدبنابراين می

های زمان محاسبه کرد نه بر اساس مسافت که به ضرر مناطق روستايی و دورافتاده واحد

 است.
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های پايین باعث جذابیت مناطق روستايی و دور ل رقابت افزايش يافته است. هزينهپتانسی -

های فنی چندگانه مانند بیسیم، ماهواه، حلتوانند راهافتاده شده است. رقیبان جديد می

 کابل و غیره ارائه کنند.

راتی پايه و عالوه بر اين، اکنون ديگر ضرورتی وجود ندارد که در مورد دسترسی به امکانات مخاب

تر از معیارهای شهری قرار دهیم. قانون مخابرات دسترسی به اينترنت، معیارهای روستايی را پايین

ها و خدمات و خدمات روستايی بايد مطابق با هزينه کند که هزينه، تصريح می۶۳۳۱آمريکا در سال 

د. ح نازلی از خدمات ارائه شوشهری باشند. بر اساس اين استاندارد نبايد در مناطق روستايی تنها سط

ای، های بیسیم زمینی و ماهوارههايی مانند سیستمطور که در باال ذکر شد، پیشرفت در فناوریهمان

امکان ارائه خدمات باکیفیت را با قیمت پايین در مناطق روستايی فراهم کرده است. چنین تغییر 

ايی توانند به ساکنین مناطق روستدارند زيرا می همراه تغییرات فناوری، اهمیت بااليیهايی به سیاست

 کمک کنند تا در اقتصاد ديجیتال سهیم باشند. 

های سیمی قديمی و تجهیزات آنالوگ در مناطق روستايی که کشورهای صنعتی بايد شبکهدر حالی

 هایکهنظر کرده و شبهای قديمی صرفتوانند از فناوریتوسعه میرا ارتقا دهند، کشورهای در حال

انند توتوسعه میکننده در کشورهای در حالکامال ديجیتال نصب کنند. در عین حال، عوامل تنظیم

از استانداردهای قابلیت مقايسه استفاده کنند تا خدمات و مشاغل روستايی برای دسترسی به اينترنت 

ايندگان صنعت در های طوالنی دولت و نمدچار زيان نشوند. برای مثال، در فیلیپین، پس از بحث

 طرفه، و کیفیتمورد معیارهای روستايی به توافق رسیدند که شامل تبادل ديجیتال، خدمات يک

 شدند. ای میخط مناسب برای فکس و ارتباط داده

 ها برای افزایش دسترسیها واستراتژیسیاست

 های خالقانه بخش خصوصیاستراتژی

های خالقانه زيادی در جهت افزايش دسترسی به مخابرات و اينترنت اتخاذ شده است. استراتژی

های اند تا در جوامع روستايی تلفنبعضی از کشورها، مانند شیلی و مکزيک، اپراتورها را مکلف کرده

های عمومی نصب کنند؛ آفريقای جنوبی نیز اپراتورهای بیسیم خود را موظف کرده است تا تلفن
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در اندونزی، هند، بنگالدش و کشورهای ديگر که اپراتور هنوز  عمومی روستايی ثابت نصب کنند.

فن های تلهای عمومی مجوزدار برای جذب کارآفرينان استفاده شده است. شرکتدولتی است از تلفن

ازای بهشوند، نامیده شده و توسط کارآفرينان کوچک اداره می Wartelsمجوزدار در اندونزی، که 

ساالنه به  Telkomکنند که تقريبا ده برابر درآمدی است که دالر کسب می ۳666هر خط ساالنه 

زبان آفريقا نیز های مجوزدار در چندين کشور فرانسویهای تلفنکند. اتاقکازاء هر خط کسب می

رابر شوند، چهار بمی های تلفن که در گويش محلی مرکز تلفن نامیدهفعال هستند؛ در سنگال، مغازه

های همراهی به زنان روستايی تلفن Grameen Phoneمراکز دولتی درآمد دارند. در بنگالدش، 

ها نشان های عمومی سیار را دارند. اين نمونهشان نقش تلفناجاره داده است و اين زنان برای اجتماع

ای مناطقی که رقابت شبکه تواند جوابگوی تقاضا باشد حتی درفروشی میدهند که چگونه خردهمی

 هنوز ايجاد نشده است. 

های اطالعات دسترسی را برای گیری از فناوریکوشند تا با بهرهاپراتورهای خالق همچنین می

شده، تپرداخهای تلفن پیشاند. کارتمشتريانی فراهم کنند که پیش از اين از دسترسی محروم بوده

های اند تا نیاز به تلفنتوسعه شدهند، وارد کشورهای درحالکه رواج بسیاری در اروپا و ژاپن دار

های اند تا با استفاده از کارتای را از بین ببرند. اپراتورهای تلفن همراه از اين مفهوم استفاده کردهسکه

که در حال شده ارائه کنند، طوریپرداختهوشمند با قابلیت شارژ مجدد خدمات تلفن همراه پیش

توانند بدون سابقه اعتباری و حتی بدون حساب بانکی از خدمات تلفنی بهره ن میحاضر مشتريا

شده را پرداختهای پیش، کارت Vodacomبگیرند. در آفريقای جنوبی، اپراتور تلفن همراه، با نام

شده پرداختبسته ابتدايی پیش ۹66666، تعداد ۶۳۳7در سال  Vodacomوارد بازار کرده است؛ 

سال پس از ورود  سند استفاده از تلفن همراه را فروخته است. در اوگاندا، تنها يک  و يک میلیون

گذاری همراه بازاريابی وسیع و قیمت پرداخت بههای پیشدومین اپراتور تلفن همراه، استراتژی

های ثابت شود. برای بسیاری از مشترکان مناسب باعث شد که مشتريان تلفن همراه بیشتر از خط

 هاست.، تلفن همراه اولین و تنها تلفن آنجديد
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توانند به توسعه دسترسی به اينترنت  کمک کنند. امروزه تقريبا در رويکردهای خالقانه همچنین می

های نت و يا مراکز تلفنی وجود دارند که توسط رايانهتوسعه، کافیهمه شهرهای مهم کشورهای درحال

های تباطات آفريقايی در نظر دارد که با احداث کیوسکشخصی به اينترنت متصل هستند. گروه ار

 کاران و ديگر کارآفرينان کوچک کمک کندبیسیم برای دسترسی به اينترنت، به کشاورزان، صنعت

عه المللی مخابرات، يونسکو، برنامه توستا وارد بازار جهانی شوند. موسسات مختلفی مانند اتحاديه بین

دامات المللی آمريکا از اقالمللی کانادا و موسسه توسعه بینیقات بینسازمان ملل، مرکز توسعه تحق

کنند. شده برای تقويت دسترسی عمومی به اينترنت از طريق مراکز تلفنی جمعی حمايت میانجام

ترنت های متصل به اينآفريقای جنوبی نیز از نصب مراکز تلفن مجهز به خطوط تلفن، فکس و رايانه

کند؛ آفريقای جنوبی همچنین در نظر دارد تا از طريق دمات همگانی حمايت میوسیله صندوق خبه 

ادارات پست دسترسی اينترنتی به  خدمات اطالعاتی و تجارت الکترونیک دولت را میسر کند. بسیاری 

ها، از کشورهای ديگر در حال گسترش دسترسی عمومی به اينترنت از طريق مراکز تلفن، کتابخانه

 ها هستند. و کیوسکادارات پست 

باشد  رسانی الکترونیکتواند همراه با پیغامها و مراکز تلفن میدسترسی به تلفن از طريق کیوسک

وکارهای شرقی برزيل به کسبدر شمال TeleBahiaشود. نامیده می "خدمات تلفنی مجازی"که 

ندوق صورت ماهانه يک صبهکند. اين مشتريان کوچکی که تلفن ندارند خدمات تلفنی مجازی ارائه می

عمومی چک کنند  های خود را از طريق يک تلفنتوانند پیغامکنند و میهای صوتی اجاره میپیغام

ر کنند. گروه ارتباطات آفريقايی داين ترتیب يک وسیله ارتباطی برای مشتريان خود ايجاد میو به

های صوتی و پیجر است پیغام دوقهای بیسیم عمومی و همچنین فراهم کردن صنحال ايجاد تلفن

گیرد و يا با استفاده از تلفن کارتی پیغام دهد. گیرنده بعدا تماس میکه ورود پیغام جديد را اطالع می

دالر  666ها بیشتر از گذارد؛ اين خدمات برای کسانی مناسب است که درآمد ماهانه آنصوتی می

کند ها کمک میشود و به آنزان مهاجر استفاده میاست. )در کالیفرنیا سیستم مشابهی برای کشاور

ها انمانخهايشان در ارتباط باشند؛ اين سیستم به کارجويان ساکن در مراکز اسکان بیتا با خانواده

 کند تا بتوانند با کارفرمايان در تماس باشند.(کمک می
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یار را نیز فراهم کنند که بستوانند امکان دسترسی به ايمیل مراکز تلفن و امکانات عمومی ديگر می

ای پشت کلمه 6666تر از فکس است. برای مثال، برای خواندن يک پیغام هزينهتر از پست و کمسريع

کیلوبیت  66.6که ارسال آن با فکس دو دقیقه و با يک مودم تلفن ده دقیقه زمان نیاز است، در حالی

سواد نیز باشد. برای مثال، حال افراد بیواند کمکتبرد. اين خدمات میبر ثانیه، چهار ثانیه زمان می

های زيادی از طريق تلگراف برای او ارسال کرده يک عضو مجلس اوگاندا اظهار کرد که پدرش پیغام

ها انهخمانند متصديان کتاب "های اطالعاتیواسطه"که سواد خواندن و نوشتن نداشته است. در حالی

 سواد در ارسال و دريافت اطالعات الکترونیک کمک کنند.  به افراد بیتوانند ها مینتو عوامل کافی

 تعهدات خدمت

( يکی از شرايط اعطای مجوز است. هزينه USO) ۶در بسیاری از کشورها يک تعهد خدمت همگانی

USOهای کند. هزينهها معموال با توجه به تراکم جمعیتی و جغرافیای منطقه تغییر میUSO  برای

British Telecom  تنها يک درصد از پايه درآمد کل آن است. در آمريکای التین، کشورهای

هستند. در مکزيک، اپراتور خصوصی انحصاری  USOآرژانتین، شیلی، مکزيک، پرو و ونزوئال دارای 

TelMex نفر جمعیت دارند خدمات فراهم  566حداقل  6666، بايد برای همه جوامعی که تا سال

المللی تعهدات محلی نیز وجود دارد؛ کسانی که مجوز همراه با همه مجوزهای بین کند. در فیلیپین،

 شوند. خط دسترسی در مناطق محروم ظرف سه سال می ۹66666دارند موظف به نصب 

يک از که هیچاستفاده می کنند که مطابق آن در صورتی "حامل نهايی"برخی کشورها از مدل 

دار اين تعهد طور معمول، بزرگترين حامل عهدهشود. بهتحمیل میحامالن تعهد نداده باشد، تعهد 

ی گیرکه حامل نهايی به بهرهکند. اما، در صورتیشود و برای ارائه اين خدمات يارانه دريافت میمی

وع ساز باشد. اين موضتواند مشکلترين و کارآمدترين فناوری تشويق نشود، اين رويکرد میاز ارزان

 ای باشد که خود را معاف از رقابت بداند.اند برای حامل نهايی بهانهتوهمچنین می
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 هایارانه

ند کنهای متفاوتی وجود دارند تا اپراتورهايی که برای مناطق روستايی و محروم خدمات ارائه میروش

که  همراه کرد تا بخشی از مشکالت حاملی USOها را با توان يارانهمند کرد. میبهره را از يارانه

 دارای تعهد مسئولیت است جبران شود.

های سنتی ارائه خدمات به مناطق و مشتريان محروم بر داخلی: روش ۶های متقاطعيارانه -

المللی به خدمات محلی. اما در اند، مثال از خدمات بینمبنای استفاده از يارانه متقاطع بوده

مخابرات وابستگی به يارانه  حال حاضر و با توجه به تغییرات فناوری و آزادسازی بخش

ا قیمت را بتوانند خدمات گرانمتقاطع داخلی کاری بیهوده است. برای مثال، مشتريان می

 ها يا تلفن اينترنتی دور بزنند.callback ،VSATاستفاده از 

های متقاطع داخلی را حفظ کرد. توان يارانههای هدفمند: در يک فضای رقابتی نمیيارانه -

ای کردن ديگر خدمات حساب که روی درآمدهای يکی از خدمات برای يارانههايی حامل

اند، حال با رقبايی جدی مواجه هستند. همچنین، اگر رقبا يارانه دريافت کنند، کرده

روری ها ضتوانند در بازار دوام بیاورند. بنابراين، در شرايطی که يارانهوارد نمیهای تازهشرکت

 های خاصشکلی هدفمند به مشتريان خاص يا به موقعیتده و به باشند، بايد شفاف بو

توان به حامالن يارانه اختصاص داد تا به مناطق دورافتاده و اختصاص يابند. برای مثال، می

به مناطقی که تراکم جمعیتی کمی دارند خدمات ارائه کنند. اين رويکرد در آمريکا مورد 

ها مناطق اجباری شده است. همچنین ممکن است يارانه استفاده بوده و اخیرا در کانادا نیز

های نصب و استفاده را های محرومی را هدف قرار دهند که توان پرداخت هزينهيا گروه

تر از میزان متوسط تقاضا است. اپراتورها ندارند يا تقاضايشان برای خدمات بسیار پايین

 های بدون بهره پرداختنترنت، وامتوانند برای کمک به مشترکان جديد دسترسی به ايمی

 Lifelineتر کنند. در اياالت متحده، برنامه ها را طوالنیکرده و يا مدت زمان بازپرداخت وام

ها از محل کند. يارانهدرآمد يارانه پرداخت میهای ماهانه خدمات اقشار کمبرای هزينه

                                                                                                                                 
1 Cross-Subsidies 

http://abcbourse.ir/


 ۹6۹   و در حال توسعه ییبه مناطق روستا تالیجیبه اقتصاد د ی: توسعه دسترسازدهمیفصل 

 

شوند. شترکان تامین میهای مهای حامالن و همچنین عوارض منظورشده در قبضمشارکت

نیز  Linkupبرند. در آمريکا برنامه بهره می Lifelineمیلیون خانوار از مزايای برنامه  6.6

درآمد يارانه های مرتبط با گسترش شبکه برای خانوارهای کموجود دارد که برای فعالیت

 گیرد. در نظر می

ین باشند ها بايد میانگاياالت متحده نرخ گیری مسافت: در استرالیا، کانادا، بريتانیا ومیانگین -

شان بهای واحدی برای مسافت ای که همه مشتريان بدون در نظر گرفتن موقعیتگونهبه

پرداخت کنند. برای مثال، نرخ يک دقیقه مکالمه بین سیدنی و ملبورن با نرخ يک دقیقه 

ر اين بخش از يکسان است اگر چه د Australian Outbackمکالمه با همین مسافت در

توانند از طريق کاهش هايی میها بسیار باالتر هستند. چنین سیاستاسترالیا هزينه

 های دسترسی روستايی شکاف ديجیتال را کاهش دهند.هزينه

 های مخابراتی روستاییصندوق

ها يا همه حامالن )مثال درصدی از درآمدهای آن توان از منابع مختلفی مانند مشارکتها را میيارانه

های مشتريان و منابع دولتی )از درآمدهای ها(، عوارض منظورشده در فیشمالیات بر درآمدهای آن

 مالیاتی يا منابع ديگر دولتی( تامین کرد. 

 هایرند، برای کمک به حامالنی که دارای بیشترين هزينهبرخی کشورهايی که حامالن زيادی دا

کنند. برای نمونه، صندوق خدمات های مشترک بین اپراتورها تکیه میعملیاتی هستند بر برنامه

( است اما توسط حامالن و از طريق انجمن FCCهمگانی آمريکا تحت فرمان کمیته مخابرات فدرال )

درصد میانگین ملی  ۶۶5هايشان وق، يارانه حامالنی که هزينهشود؛ اين صندملی حامالن اداره می

 کند. است را تامین می

منطقه  7665میلیون دالری از بودجه دولتی،  66، با هزينه ۶۳۳۱تا  ۶۳۳6های در لهستان، بین سال

 کنندگان، پرو با تکیه بر يک درصد مالیات بر درآمد همه عرضه۶۳۳6به اينترنت وصل شدند. در سال 

و اپراتورهای  Telefonica/ENTELشده کشور، مخابراتی شامل اپراتور انحصاری خصوصی

( ايجاد کرد. از زمان تاسیس FITELگذاری مخابرات روستايی )لويزيون کابلی، يک صندوق سرمايهت
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میلیون دالر  ۶6دالر درآمد داشته و رشد ساالنه آن  656666طور میانگین ماهانه اين صندوق به 

 کمک مالی دريافت کنند. FITELتوانند از است. اپراتورهای بخش خصوصی نیز می

 یارانه مزایده برای

هايی را برگزار جای انتخاب يک حامل نهايی، برای اعطای يارانه روستايی مزايده برخی کشورها به

، شیلی برای افزايش دسترسی تقريبا ده درصد از جمعیت فاقد تلفن، يک ۶۳۳6کنند. در سال می

ای تجاری عملی را از هکننده يارانه مورد نیاز را برآورد کرد، پروژهصندوق توسعه ايجاد کرد. تنظیم

 ۱6پروژه موجود،  6۱پروژه از  66ها را به مزايده گذاشت. برای های غیرعملی جدا کرد و آنپروژه

پروژه به پیشنهادهای با يارانه صفر واگذار شدند؛ در جريان آماده  ۶۱پیشنهاد قیمت دريافت شد. 

تمايل به پرداخت را در بسیاری از جوامع شدن برای فرايند مزايده، اپراتورها توانستند میزان تقاضا و 

نفر خدمات فراهم خواهند کرد که  6۱6666ها برای ثبت کنند. در صورت تکمیل شدن، اين پروژه

دهند. پرو هم در حال معرفی برنامه سوم جمعیت فاقد دسترسی شیلی را تشکیل می-تقريبا يک

 مشابهی است.

 اعطای مجوز به اپراتورهای روستایی

کنند. برای مثال، بنگالدش به دو شورها به اپراتورهای روستايی مجوزهای انحصاری اعطا میبرخی ک

دهد تا مشتريانی را که از ها اين اجازه را میاپراتور روستايی مجوز انحصاری داده است که به آن

از  بااليیهمراه دارند در الويت قرار دهند و همچنین هزينه اتصال لحاظ مالی بیشترين منفعت را به

( بسیار پرسود است اگر چه BRTAمشترکان دريافت کنند. مجوز مخابرات روستايی بنگالدش )

 کند.( در هر روستا میPCOدارنده را موظف به ايجاد حداقل يک دفتر عمومی تلفن )

های عنوان بخشی از سیاستکشورهای ديگر شرايط الزم را برای ايجاد رقابت در مناطق روستايی، به

دهد تا با دو قدرت انحصاری اند. آرژانتین به اپراتورهای روستايی اجازه میادسازی ملی، فراهم کردهآز

رقابت کنند. برای ارائه خدمات به مناطقی که کمتر از  Telefonicaو  Telecomخصوصی يعنی 

های تلفنی فنالند تعاونی محلی ايجاد شده است. انجمن شرکت ۶۹5نفر جمعیت دارند،  ۹66

ق دور به مناطهای مشترکی ايجاد کرده است که برای ارائه خدمات روستايی، محلی و خدمات راهبنگاه
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برای  AT&T Alscomبا  GCIنام کنند. در آالسکا، اپراتور دوم بهمختلف با اپراتور ملی رقابت می

رای مدارس آالسکا کند. اين رقابت بدور به مناطق روستايی و دور افتاده رقابت میارائه خدمات راه

به مدارس در زمینه  GCIها به اينترنت را تسهیل نموده است. سودمند بوده زيرا دسترسی آن

های دسترسی به اينترنت کمک کرده است، اين موضوع هم برای مدارس و هم درخواست برای يارانه

 برای خود شرکت تلفنی سودمند بوده است. 

کنند و هم خدمات محلی، اما اين دور ارائه میهم خدمات راه اگر چه در بسیاری از کشورها حامالن

امکان وجود دارد که خدمات محلی را به موسسات محلی واگذار کرد. در اياالت متحده، برای گسترش 

های روستايی، که ها توجهی ندارند، از مدل تعاونیآنخدمات تلفنی به مناطقی که حامالن بزرگ به

( ايجاد شد، استفاده شده است. همانطور که در باال ذکر RUS) ۶ی روستايیبردارتوسط خدمات بهره

ها و مشکالت ارائه خدمات به مناطق روستايی را کاهش داده توانند هزينههای بیسیم میشد، فناوری

در  RUSهای مالی تر کنند. حمايتگذاران جذابو مجوزهای مربوط به اين مناطق را برای سرمايه

 هایهای روستايی، نسبت به شرکتها موجب شده است که در آمريکا تعاونیجهت ارتقای شبکه

هايی با کیفیت باالتر ارائه کرده و زمینه دسترسی دهند، شبکهبزرگی که خدمات روستايی ارائه می

 بهتر به اينترنت را فراهم کنند. 

را از راه ای خريداری کرده و آن رفیت شبکههای ثالث هم اجازه داد تا ظتوان به طرفهمچنین می

فروشی و در واحدهای زمانی و يا پهنای باندی مناسب در اختیار مشتريان قرار دهند. اين خرده

هايی مناسب است که ظرفیت اضافی شبکه وجود داشته باشد )مثال بین شهرها يا رويکرد برای مکان

ها برای ايجاد رقابت و ترين راهوشی يکی از سادهفرای(. خردههای محلی و منطقهروی ماهواره

نفع کاربران است اما در بسیاری از کشورها، حتی در صورت وجود ها به همچنین کاهش قیمت

 شود.ظرفیت اضافی در شبکه، غیرقانونی محسوب می

                                                                                                                                 

۶ Rural Utilities Service 
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 موضوعات پژوهش

 های اطالعاتیپیگیری شکاف

ترسی به اجزاء فنی اقتصاد ديجیتال مانند وصل ها در دسهايی برای بررسی نابرابریتوسعه روش

معنای های مخابراتی( و پردازش و ذخیره اطالعات )در حال حاضر بهشدن )از طريق زيرساخت

شده توسط های ارائههايی مانند دادههای شخصی است( از اهمیت زيادی برخوردار است. دادهرايانه

برای رصد کردن اين موارد است. کشورهای ديگر منابعی ارزشمند  NTIAمطالعات شکاف ديجیتال 

های محروم، چنین شان از گروهشناختی خود و همچنین تعاريفنیز بايد بر اساس اطالعات جمعیت

ها را از توان آنها که میای از شاخصالمللی ايجاد مجموعههايی را ايجاد کنند. در سطح بینشاخص

در آفريقای جنوبی  ۶۳۳۱واهد بود. )برای مثال، سرشماری ها دنبال کرد، سودمند خطريق سرشماری

ا کنند تا دسترسی رها کمک میهايی در مورد دسترسی به تلفن بود.( اين دادهدربرگیرنده پرسش

کنند تا میزان پیشرفت ها همچنین به کشورها کمک میدر سطحی جهانی رصد کنیم؛ اين داده

 شان را بررسی کنند.اهداف

شوند نیازمند پژوهش کردن عواملی که موجب نابرابری در دسترسی میبرای مشخص در عین حال،

کننده هستند اگر چه رسد که در آمريکا، نژاد، قومیت و موقعیت عوامل تعییننظر میهستیم. به

ند توانکشوری نیز میعوامل موثر ديگری )مانند درآمد و تحصیالت( نیز وجود دارند. مطالعات بین

تواند ین عوامل تاثیرگذار بر نابرابری در دسترسی سودمند باشند. اولین قدم در اين زمینه میبرای تعی

 باشد.  NTIAشده توسط ها مانند مطالعات انجامهای سرشماریهای دقیق آماری از دادهبررسی

شده در آمريکا هستند. در روندهای دسترسی در کشورهای صنعتی ديگر مشابه روندهای مشاهده

ن کشورها نیز عموما افراد با تحصیالت و درآمد باال دسترسی بیشتری دارند؛ همچنین دسترسی اي

کنند هايی که در مناطق روستايی زندگی میکنند نسبت به آنافرادی که در مناطق شهری زندگی می

در  انه وبیشتر است. اما، در آمريکا، کانادا، کشورهای شمال اروپا و استرالیا درصد جمعیتی که در خ

محل کار به اينترنت دسترسی دارند دو برابر بريتانیا و سه برابر آلمان، ژاپن و فرانسه است. شناخت 

 تواند يک موضوع پژوهشی خوب باشد.عوامل موثر در اين موضوع می
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های ارتباطی و اطالعاتی تاثیرگذار هستند نیازمند برای شناخت عواملی که بر استفاده از فناوری

ها از سنین پايین، وجود هستیم. آيا در میان جوانان، عواملی مانند دسترسی به اين فناوریپژوهش 

ها تاثیرگذار باشند؟ آيا در میان بزرگساالن رفتار اطالعاتی يا دارند که بتوانند بر استفاده آتی از آن

قرار دهند؟ برای ها را تحت تاثیر هنجارهای اجتماعی خاصی وجود دارند که استفاده از اين فناوری

تر و دارای ها استفاده زنان از فناوری پسنديده نیست؛ همچنین افراد مسنمثال، در برخی فرهنگ

عاتی های اطالتحصیالت کم برای برقراری ارتباط الکترونیکی با ديگران تمايل دارند که از واسطه

 ها کمک بگیرند. مانند کارکنان اجتماعی و مسئوالن کتابخانه

های دولتی و آمارهای ها، گزارشدست آمده از منابع مختلف مانند سرشماریای به هداده

توانند برای های جستجوگر میسايتهای مشاور و وبشده توسط رگوالتورها، شرکتآوریجمع

ید های اطالعاتی مفگیری تغییرات دسترسی و همچنین برای توضیح روند استفاده از فناوریاندازه

گران را در سراسر جهان قادر خواهد ها از طريق اينترنت پژوهششتراک گذاشتن اين دادهباشند. به ا

 ساخت تا در زمینه دسترسی مطالعات تطبیقی انجام دهند.

 ورای ارتباط متقابل

شود( و ، پژوهشگران بین دسترسی به زيرساخت ) که معموال با تراکم تلفنی سنجیده می۱6از دهه 

اند. شود( رابطه متقابل نزديکی مشاهده کردهسنجیده می GDPوال با سرانه رشد اقتصادی )که معم

معنای رابطه عل ی نیست، اين پرسش بدون پاسخ مانده است که آيا البته، از آنجاکه رابطه متقابل به

کذاری در زيرساخت شده است و يا برعکس. يک مطالعه رشد کلی اقتصادی منجر به رشد در سرمايه

( نشان داده که يک رابطه عل ی دوطرفه میان دو متغیر برقرار است، يعنی ۶۳66اردی )مهم توسط ه

های مخابراتی سهمی کوچک اما مهمی گذاریگذاری شده و سرمايهرشد اقتصاد موجب رشد سرمايه

گذاری در زيرساخت، اين يافته هاردی از اهمیت های سرمايهدر رشد اقتصادی دارند. با کاهش هزينه

تواند در رشد های اولیه در زيرساخت میکند که هزينهی برخوردار شده است زيرا اشاره میبیشتر

 اقتصادی سهیم باشند.
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تواند شناخت ما را از نحوه ارتباط ای نیز میهای دادههای خارج از محدوده و نابهنجاریمطالعه داده

ه ند، سوئد، نروژ، دانمارک( در زمینمتقابل بیشتر کند. برای مثال، چرا کشورهای اسکانديناوی )فنال

نفر جمعیت در میان ده کشور اول دنیا هستند و اين میزان باالی  ۶666هاست اينترنت به ازای هر 

ها دارد؟ آيا اين موضوع که اسرائیل، ايرلند و تايوان نسبت به دسترسی چه تاثیری بر اقتصاد آن

دهنده نفر جمعیت دارند نشان ۶666ازاء هر  بههای اينترنتی بیشتری فرانسه و ژاپن تعداد هاست

 های ملی هستند؟مسیرهای رشد آينده اقتصادی هستند، يا تنها تاثیرات کوتاه مدت سیاست

کشورهايی بادرآمد متوسط مانند مصر و اردن در مقايسه با کشورهای ديگری که وضعیت اقتصادی 

ا نسبت شود اين کشورهدسترسی بهتر باعث میمشابهی دارند دسترسی بهتری به اينترنت دارند، آيا 

شان به اينترنت کمتر از حد متوسط است به کشورهايی مانند تونس و الجزاير که دسترسی

نگاپور، ، آيا دسترسی بیشتر س"ببرهای آسیا"های اقتصادی بیشتری داشته باشند؟ در میان پیشرفت

   دهد؟جنوبی، مالزی و تايلند قرار میکرهها را در شرايط بهتری نسبت به کنگ و تايوان آنهنگ

دنبال کردن اين خطوط پژوهشی در گذار به اقتصاد ديجیتال از اهمیت بااليی برخوردار است. عالوه 

 هایهای شخصی و هاستهايی مانند تراکم رايانهها، بايد درباره شاخصبر پژوهش درباره زيرساخت

محور و ايجاد مشاغل و کارهای اينترنت GDPتصادی سرانه های اقاينترنتی و همچنین درباره شاخص

هايی کنند تا دريابیم که آيا سیاستها کمک میهای اين پژوهشانجام شود. يافته جديد نیز پژوهش

ات های اطالعآوری در فناورینظیر ايجاد انگیزه برای ارتقا يا توسعه زيرساخت و همچنین تقويت نو

 شوند يا خیر. منجر به رشد اقتصادی می

 های اطالعاتکارگیری فناوریب

عالوه بر تحلیل روندها و تاثیرات دسترسی ملی به اقتصاد دجیتال جهانی، بايد دريابیم که چه عواملی 

ن اينکه استفاده از رايانه در مقايسه با تلف بر استفاده از امکانات موجود تاثیرگذار هستند. با توجه به

توسعه تقاضا برای خدمات اطالعاتی  به کشورهای درحال نیازمند آگاهی و مهارت بیشتری است، در

دهند که تحصیالت در استفاده از اين های آمريکا نشان میتحصیالت بستگی دارد و نه درآمد. داده

ها نقش بسیار مهمی دارد؛ افرادی که تحصیالت بیشتری دارند نه تنها در محل کار بیشتر از فناوری
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کنند، بلکه در خانه نیز دسترسی بیشتری به اينترنت دارند. آيا عوامل ه میشده استفادهای شبکهرايانه

ايی که هکنند؛ مانند خانوادهديگری نیز وجود دارند که افراد را به دسترسی به اينترنت تشويق می

هايی وجود دارند که استفاده از فرزندانشان در مدرسه به اينترنت دسترسی دارند؟ آيا استراتژی

های اطالعاتی مانند را افزايش دهند، مانند دسترسی جمعی يا آموزش جمعی؟ وجود واسطه اينترنت

 داران و مربیان تا چه اندازه در تشويق افراد به دسترسی به اينترنت تاثیرگذار است؟ کتاب

در آمريکا و مراکز تلفن در کشورهای در  Seniornetهايی مانند دست آمده از پروژهشواهد به

عنوان  توانند نقش بسیار مهمی بههای اطالعاتی میدهند که واسطهسعه نشان میتوحال

هايی مانند سالمندان و زنان، داشته باشند. برای ويژه در معرفی اينترنت به گروهکننده، بهتسهیل

درصد کاربران زن هستند، علیرغم  65تا  ۹6مثال، در مراکز تلفن در مالی، اوگاندا و موزامبیک، 

 که در اين جوامع زنان عموما تحصیالت پائینی داشته و کمتر به فناوری دسترسی دارند.  ناي

 دسترسی نهادی و جمعی

ها و ها دسترسی مدارس، کتابخانهموجب آنهايی را ابالغ کرد که به، سیاست۶۳۳۱قانون مخابراتی 

 خدمات"ه اينترنت جزو اجباری شد. در حال حاضر، دسترسی ب "خدمات پیشرفته"مراکز درمانی به

ه ای نیز در نظر گرفتهای يارانهشود و برای افزايش دسترسی، برخی برنامهمحسوب می "پیشرفته

های هايی درباره اهداف، فراوانی استفاده و و ويژگیبايد شامل داده 1شده است. برنامه نرخ الکترونیکی

ر دسترسی بر تحصیالت و خدمات درمانی های مربوط به تاثیشناختی کاربران و همچنین دادهجمعیت

ای تا چه اندازه باعث رشد دسترسی به های يارانهباشد. يک سوال پژوهشی مهم اين است که برنامه

اند؟ سوال ديگر آن است که چه عواملی بر ها و مراکز درمانی شدهخانهاينترنت در مدارس، کتاب

تر ها در تشويق مشارکت موفقها و سازماناز ايالت ها موثر هستند؟ آيا برخیمشارکت در اين برنامه

ترين مجموعه اند؟ آيا نقش حامالن مخابراتی مهم است؟ خالصه سومین و مهماز ديگران بوده

کنند؟ آيا افزايش هايی ايجاد میها چه تفاوتاين شرح است: اين برنامههای پژوهشی بهسوال

                                                                                                                                 

۶ E-rate Program 
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بهبود خدمات درمانی روستايی موثر است؟ آيا  دسترسی به اينترنت در پیشرفت تحصیالت يا

شود که ها به اينترنت باعث رشد استفاده از اينترنت در بین افراد و جوامعی میخانهدسترسی کتاب

 به اينترنت دسترسی ندارند؟   

های دسترسی اجتماعی در چندين کشور ديگر بر اين و سیاست ۶۳۳۱های قانون مخابراتی يارانه

فرض استوارند که مراکز دسترسی عمومی به اينترنت تعداد کاربران اينترنتی را افزايش داده و باعث 

 هایشود. برای بررسی عوامل موثر در موفقیت مدلهای محروم میرشد دسترسی در میان گروه

ها نتهای خصوصی و يا کافیها، مراکز تلفن دولتی، کیوسکمختلف دسترسی جمعی مانند کتابخانه

شناختی درباره کاربران اينترنت، نیازمند پژوهش هستیم. در اين مورد نیز بايد اطالعات جمعیت

از  توانبکارگیری اينترنت و میزان استفاده از اينترنت گردآوری شود. چنین اطالعاتی را می

های اند و يا از مطالعات موردی درباره مدلهايی که در برنامه نرخ الکترونیکی شرکت کردهکتابخانه

 دست آورد.  دسترسی عمومی در کشورهای ديگر به 

ان عنوهايی انجام گیرد. بههای مختلف دسترسی جمعی نیز بايد پژوهشدر مورد پايداری و دوام مدل

های اطالعاتی را فراهم وکارهايی که دسترسی به خدمات و فناوریکسب مثال، برای ايجاد و توسعه

های ها دارند، چه مهارتوکارهايی که استفاده فراوانی از اين خدمات و فناوریکنند و يا کسبمی

ترين ها را ايجاد کرد و رشد داد؟ موفقتوان اين مهارتای مورد نیاز هستند؟ چگونه میفنی و حرفه

لفن ها و مراکز تنهای، کتابخاهای مدرسهرای حفظ اشکال غیرتجاری دسترسی مانند شبکهرويکردها ب

 غیرانتفاعی کدامند؟

 دسترسی روستایی

کردن امکانات مخابراتی را های فراهمهای فنی هزينهطور که در باال ذکر شد، نوآوریاگر چه، همان

د، اما در بسیاری از کشورها هنوز هم فرض بر انکاهش و پهنای باند مناطق روستايی را افزايش داده

 هايی ازاين است که در مناطق روستايی قیمت دسترسی باالتر و خدمات محدودتر هستند. بخش

ها و خدمات کنند که قیمتشود اعالم میها پرداخته میکه کمتر به آن ۶۳۳۱قانون مخابراتی 

د. برای فهم عواملی که در دسترسی روستايی ها و خدمات شهری باشنروستايی بايد مطابق با قیمت
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ر ها و خدمات، ذکرشده دبه اقتصاد ديجیتال نقش دارند، بررسی اينکه تا چه اندازه اين تطابق قیمت

عنوان يک استاندارد اجرايی شده است بسیار سودمند خواهد بود. برای مثال، آيا قانون مخابراتی، به

های ها تفاوتايی و شهری از لحاظ استاندارد خدمات و قیمتدر آمريکا، هنوز هم بین مناطق روست

وجود آمده است؟ ها بهزيادی وجود دارد؟ آيا از زمان تصويب اين قانون هیچ تغییری در اين تفاوت

آيا هیچ کشور ديگری چنین قوانین مطابقتی را در مورد مناطق روستايی اتخاذ کرده است؟ اگر جواب 

 پی داشته است؟ مثبت است، چه نتايجی در

 بودن وتوان گسترش داد به شکلی که مسائل مربوط به در دسترساين مجموعه از سواالت را می

ها و يا بودن اين خدمات و امکانات را نیز در برگیرد. برای مثال، نبود زيرساختصرفه به مقرون  

توسعه های در حالدر کشورهای نامناسب تا چه اندازه بر رشد استفاده از اينترنت وجود زيرساخت

، يا اتکا کاهش خواهد يافتهای قابلموثر است؟ آيا نابرابری در دسترسی به اينترنت با ايجاد شبکه

عه شده از مطالعوامل ديگری مانند قیمت بر استفاده از اينترنت تاثیرگذارند؟ آيا نتايج گرفته

 اده از اينترنت مفید باشند؟های تقويت استفتوانند در ايجاد سیاستها میناهنجاری

 های جدیدتاثیر فناوری

عالوه بر مطالعه تاثیرات اقتصادی دسترسی مخابراتی که در باال ذکر شد، از آغاز دوران رواج راديو و 

 ها نشانهای جديد انجام شده است. اين پژوهشهای زيادی درباره تاثیرات فناوریتلويزيون پژوهش

شوند؛ افرادی های مختلفی تقسیم میهای جديد، افراد به گروهناوریدهند که در بکارگیری فمی

کنند و کسانی که در هستند که به محض ورود يک فناوری جديد شروع به استفاده از آن می

کنند. عوامل نهادی مختلفی در بکارگیری اين های جديد، به کندی عمل میبکارگیری فناوری

دادند که ای نشان میهای آزمايشی ماهوارههای پروژهارزيابی ،76ها نقش دارند. در دهه فناوری

هايی از تحصیالت، آموزش و ارائه خدمات درمانی را بهبود توانند بخشهای اطالعاتی میفناوری

ها و گذاران و استمرار، در بکارگیری فناوریبخشند اما عوامل ديگری، مانند منافع موردنظر سیاست

 اند، نقش دارند.شی را پشت سر گذاشتهخدماتی که فاز آزماي
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ن تواها را میهای آنها را بايد مورد بررسی قرار داد تا دريابیم که آيا نتايج و متدولوژیاين پژوهش

 کار گرفت يا خیر.های مرتبط با آن نیز بهبرای مطالعه رواج اقتصاد ديجیتال و فناوری

 گیرینتیجه

ها، ديجیتال و امکانات و خدمات مرتبط با آن، نیازمند فناوریبرای افزايش دسترسی به اقتصاد 

های خالقانه هستیم. بکارگیری موثر اين امکانات خود نیازمند آموزش، مشاوره ها و سیاستاستراتژی

ها پاسخ داد. اين ها است. در اين فصل، برخی سواالت پژوهشی مطرح شد که بايد به آنو واسطه

لی گیری شود، چه عوامکه دسترسی چگونه بايد تعريف و اندازهمانند اين سواالت موضوعات مختلفی

های جديد موثر هستند، دسترسی الکترونیک به خدمات اطالعاتی در رواج اين خدمات و فناوری

 شوند.تواند به نفع مناطق روستايی و محروم باشد را شامل میچگونه می

 

 رسیها و خدمات برای گسترش دستضمیمه: فناوری

ای و خدمات های ماهوارههای زمینی، فناوریسیمی تلفن، بیسیموط های فنی در خطآورینوع

های توانند به تحقق دسترسی همگانی به خدمات مخابراتی در مناطق روستايی و کشورديجیتال، می

 در حال توسعه کمک کنند. 

 سیمی تلفنوط خط

های شهری مناسب باشد برای محیط تواند(: اين فناوری میDSLخط ديجیتال مشترک) -

اند اما دامنه آن محدود است. اما اين های مسی از پیش نصب شدهزيرا در اين مناطق سیم

گیرند: های مسی مورد سرقت قرار میذکر شود که در برخی از کشورها سیم دنکته باي

Telkom  ؛ فقره سرقت کابل گزارش کرده است 6666، ۶۳۳۱افريقای جنوبی از سال

 . میلیون دالر بوده است 56حدود ، شدهرقتسهای ارزش کابل

محور های هم(: ترکیبی از فیبر نوری و کابلHFCمحور )کابل همفیبر چندمنظوره/  -

باند مانند دسترسی پرسرعت به اينترنت را میسر کند؛ چنین تواند ارائه خدمات پهنمی

کابلی،  هایی است. برخالف اکثر سیستمتر از نصب فیبر نوری تا محل مشترترکیبی ارزان
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HFC مجاور  ۶کند. فیبر از يک سوئیج مرکزی تا گرهامکان ارتباط دوطرفه را فراهم می

محور گره را به کاربر نهايی مانند منزل يا محل کار مشترک يابد؛ سپس کابل همادامه می

کنند شیلی، فاده میاست HFCای که از توسعهسازد. کشورهای درحالمورد نظر مرتبط می

 جنوبی و مالزی هستند.هند، کره

 بیسیم زمینی  

توان برای توسعه های حلقه محلی بیسیم می(: از سیستمWLLحلقه محلی بیسیم ) -

های یمکردن سگذاری يا رشتهخدمات محلی تلفن به مشتريان روستايی بدون نیاز به کابل

های تواند با سیماند و در نتیجه میکاهش پیدا کرده WLLهای مسی استفاده کرد. هزينه

ید تر از سیم و کابل است، بنابراين تولمسی رقابت کند؛ اجرا و نصب سیستم بیسیم سريع

های افتد؛ همچنین در سیستم بیسیم نسبت هزينه ثابت به هزينهتر اتفاق میدرآمد سريع

توان مشتريان راحتی می دلیل به اين باالسری در قیاس با سیم مسی کمتر است و به

ی پذيرعالوه، آسیب های موقت استفاده کرد. بهبیشتری به آن افزود و از آن برای جمعیت

های اتفاقی و عمدی کمتر از مس و کابل است. برخی از کشورهايی بیسیم در برابر خرابی

ک، مجارستان، کنند عبارتند از بولیوی، جمهوری چاستفاده می WLLهای که از پروژه

 النکا.اندونزی و سری

، که در ابتدا برای خدمات متحرک مانند ارتباط از درون خودروها سلولی: فناوری سلولی -

های کوچک سیار طراحی شده بود، اکنون جهت برقراری ارتباطات شخصی از طريق گوشی

های رساختدلیل عدم وجود زيتوسعه بهگیرد. در کشورهای درحالمورد استفاده قرار می

تواند سرويس اصلی محسوب شود. در کافی و مناسب سیمی، فناوری بیسیم شخصی می

چین، بیش از ده میلیون مشتری بیسیم وجود دارد؛ کلمبیا، لبنان، مالزی، فیلیپین، 

                                                                                                                                 

۶ node 
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 توسعه ديگری هستند که درالنکا، آفريقای جنوبی، ونزوئال و تايلند کشورهای درحالسری

 شود.اصلی محسوب میها بیسیم سرويس آن

های عمومی ثابت توان برای ايجاد تلفنمی سلولیهای عمومی بیسیم: از تجهیزات تلفن -

عنوان يکی از شرايط دريافت جديد در آفريقا به تلفناستفاده کرد. برای مثال، اپراتورهای 

تلفن عمومی بیسیم نصب کنند. تا ماه مارس  ۹6666مجوز موظف شدند که ظرف پنج سال 

تواند اقدام به تلفن عمومی بیسیم نصب شده بود. يک مشترک می ۶5666، تقريبا ۶۳۳7

های ينان در بنگالدش با استفاده از تلفنر. کارآفنمايد به خط تلفن فروشی دسترسیخرده

که  به شکلیکنند خدمات تلفن عمومی ارائه می Grameen Phoneشده از همراه اجاره

 کنند.دوچرخه به محالت مختلف حمل می وسیله ها را بهاين تلفن

های راديويی دسترسی چندگانه با تسهیم زمانی راديو با دسترسی چندگانه: سیستم -

(TDMAابزاری برای فراهم کردن تلفن بیسیم روستايی هستند. آن ) ۱6تا  ۹6ها عموما 

توان را می هامشترک را پوشش دهند. دامنه آن ۶666تا  566توانند سیم اصلی دارند و می

 های چندگانه افزايش داد.با استفاده از تکرارکننده

ازشهر های بیسیم خارجتوانند ارتباط بین ايستگاهسیم مسافت کوتاه میهای بدون: دامنه1سیمونبد -

 DECT (Digitam European Cordlessو منازل مشترکین را برقرار کنند . فناوری 

Telephone)  مرکزی اجازه خواهد داد تا مانند يک همچنین به ايستگاهPBX  بیسیم عمل کرده

برای ارتباط با مشترکین روستايی  DECTها را باز هم کاهش دهد. برای مثال، در آفريقا و هزينه

 مورد استفاده قرار گرفته است.

 ایهای ماهوارهفناوری
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ای کوچک که های زمینی ماهواره(: از ايستگاهVSATهای با روزنه بسیار کوچک )ترمینال -

توان برای تبادل صدا و داده، برای پخش داده کنند میکار می ۶ژئوسنکرونهای  با ماهواره

ها در مناطق دورافتاده برزيل از طريق استفاده کرد. برای مثال، بانک تصوير و برای پخش

VSATيکديگر متصل هستند؛ در هند يورس اوراق بهادار ملی از طريق ها بهVSAT ها با

هوا در چین جهت پخش اخبار برای کند؛ آژانس خبری ژينها ارتباط برقرار میواسطه

توسعه آسیا و آمريکای کند. در بسیاری از مناطق درحالاستقاده می VSATمشترکین از 

ها( TVROنام تلويزيونی هستند )بهامواج ی دريافت هايی که تنها براVSATالتین، از 

 شود.    برای بینندگان استفاده می جهت پخش سیگنال

جای ای ثابت، بههای ماهواره(: در سیستمDAMAتقاضا ) تخصیصدسترسی چندگانه  -

تنها در صورت تقاضا، به ترمینال  DAMAاختصاص مدارهای اختصاصی به هر موقعیت، 

های روستايی را از های دوگانه بین موقعیتدهد و جهشه ماهواره را میاجازه دسترسی ب

ی نسبت اصرفه است زيرا هزينه ترانسپوندر ماهوارهبهبرد. اين سیستم بسیار مقرونبین می

های یستمعالوه، سبه هزينه يک سیستم ثابت برای حجم مشابه ترافیک بسیار کمتر است. به

های آنالوگ پهنای باند بیشتری با قیمت بسیار کمتر یستمدر قیاس با س DAMAديجیتال 

ای روستايی خود در آالسکا از های ماهوارهبرای شبکه GCIو  AT&Tکنند. ارائه می

DAMA کنند.استفاده می 

، Iridiumها )مانند (: اين سیستمGMPCSهای ارتباطی شخصی سیار جهانی )سیستم -

Globalstar  وICOاهواره( با استفاده از م( های مدار پايینLEOمی ) توانند با

سرعت فراهم کنند. اما نکته منفی های کمجا صدا و دادههای کوچک تقريبا در همهگیرنده

ها LEOاين است که قیمت هر دقیقه از اين خدمات بسیار باالتر از خدمات زمینی بوده و 

 پهنای باند محدودی دارند.
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های ثابت های اينترنت از طريق ماهوارهسی به دروازهاينترنت از طريق ماهواره: دستر -

های آفريقايی از ISPدر مغولستان و برخی از  MagicNetپذير است. برای مثال، امکان

مال شبه اينترنت در آمريکا دسترسی دارند و ساکنین کانادايی قطب PanAmSatطريق 

های داخلی آمريکا استفاده و روستايیان آالسکايی از ماهواره Anikای از سیستم ماهواره

مکن اند و بنابراين مسازی نشدهها برای استفاده اينترنتی بهینهکنند. اما اين سیستممی

 وجود دارد: ژئوسنکروناست گران باشند. چندين روش برای بهبود استفاده از 

- PCز يک مستقیم: اين سیستم، که توسط هیوز طراحی شد، اVSAT عنوان خط ارتباطی به

ند. ککند اما روی خطوط تلفن موجود اتصال باالدستی ايجاد میاستفاده می ISPرو از پايین

 کنند.مستقیم برای دسترسی به اينترنت استفاده میPCبعضی از مدارس آمريکا از 

سی : چندين شرکت در حال ايجاد پروتکلی برای دسترVSATدسترسی تبادلی از طريق  -

 اينترنتی کامال تبادلی از طريق ماهواره هستند.

- LEOهای باند: سیستمهای پهنLEO  در آينده قادر خواهند بود تا بر اساس تقاضا پهنای

يا  Teledesic ،Cyberstarمانند  LEOهای های ماهوارهباند ارائه کنند. مجموعه

Skybridge ريق ماهواره فراهم آورند.توانند امکان دسترسی به اينترنت را از طنیز می 

اند )مانند های ديجیتال صوتی طراحی شدههايی که برای پخش دادهها: ماهوارههپخش داد -

Worldspaceکنندگان کوچک مورد استفاده توان برای پخش وبسايت به دريافت( را می

مداوم قرار داد. کاربران يک سرويس کامال تبادلی در اختیار نخواهند داشت اما به شکل 

 کنند.هايشان را دريافت میشده به آدرس گیرندههای فرستادهوبسايت

 خدمات دیجیتال

 هایتوان برای فشرده کردن سیگنالسازی میهای فشردهشده: از الگوريتمصدای فشرده -

 ۱6ای که هشت مکالمه و بیشتر روی يک کانال صوتی گونهديجیتال صوتی استفاده کرد به

  يابد.ترتیب هزينه انتقال کاهش میشوند، به اينای منتقل میکیلوبیت بر ثانیه
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روی  و رائتوان استفاده کرد تا ويدشده میديوی ديجیتال فشردهشده: از ويوی فشردهئويد -

کیلوبیت بر ثانیه( انتقال داد، اين موضوع، از هزينه  ۶66حداقل دو خط تلفن )

 کاهد.دور میها برای آموزش از راهوکنفرانسئويد

ن به تلف dial-up  (: برخی از حامالن در حال ارائه دسترسیIPتلفن اينترنتی )صدا روی  -

های اينترنتی برای صدا و داده اين است که اينترنتی هستند. مزيت استفاده از پروتکل

 IPدهد. تلفن های تلفنی مداری بسیار کاهش میهای انتقال را نسبت به شبکههزينه

 ای مجزا کار کند. های دادهتواند روی شبکهمی
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 اقتصاد دیجیتال و تغییر سازمانی

د، بخشافراد بسیاری درباره دورنمای بخش اقتصاد ديجیتال که به کل اقتصاد آمريکا رونق می

اند و های تجاری جديد تاکید داشتهها روی مدلها و نظريهحال بیشتر گزارشخوشبین هستند. تابه

های کنند که شرکتگونه فرض میهايی معموال ايناين موضوع همیشه جذاب است. اما چنین گزارش

ها های جديد وفق داده و از مزايای آنراحتی خود را با مدلتوانند بهتجاری و موسسات عمومی می

ها به اجرا گذاشته شوند ها بايد توسط خود سازمانمند شوند. اما، واقعیت اين است که اين مدلبهره

ها عموما اندانیم که سازمها مشخص شود، در عین حال میتا ارزش اجتماعی و اقتصادی آن

اقص شکلی نهايی که برای مديران باتجربه جذاب هستند( را بههای تجاری )حتی استراتژیاستراتژی

 آورند. میبه اجرا در

های تجاری به تبلیغ درباره مهندسی ، بسیاری از رسانه۶۳۳5تا  ۶۳۳۹های برای مثال، بین سال

های زياد و نرخ باالی عدم موفقیت، تعداد ه( پرداختند و علیرغم هزينBPR) ۶مجدد فرآيند تجاری

(. ۶۳۳6را مورد آزمايش قرار دادند )باشین، مارکوس و رايلی  های مهم تجاری آنزيادی از شرکت

عنوان مدل به 6را مشاهده کردند، به مديريت دانش BPRای که ناکارآمدی بسیاری از مديران حرفه

های بسیاری وجود دارد و زنیعنای عملی آن گمانهاند، هرچند درباره مبزرگ بعدی روی آورده

مند شوند. عدم موفقیت ها چگونه بايد تغییر کنند تا از مزايای آن بهرهمشخص نیست که سازمان

های جديد تجاری کار کار بستن مدلدهد که بهها نشان میهايی برای تغییر سازمانچنین تالش

 لف فناوری اطالعات بستگی دارد.  اشکال مخت ای نبوده و به پیچیدگیساده

هد که دسی سال پژوهش سیستماتیک و تجربی درباره فناوری اطالعات و تغییر سازمانی نشان می

العات اط گیری از فناوریمنظور بهرهها و ساختارشان به ها در هنگام تغییر فعالیتبسیاری از سازمان

رای ای بهای اطالعاتی رايانهستفاده از سیستمشوند. البته، در کشورهای صنعتی ادچار مشکل می

اند که بکار بستن گران دريافتههای سازمانی معمول شده است. اما پژوهشپشتیبانی از فعالیت
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های اطالعاتی نیازمند کار سازمانی پیچیده است. عالوه بر اين، گاهی اوقات بین طراحی اولیه سیستم

هايی که به بررسی ای وجود دارد. پژوهشهای عمدهفاوتها تها و استفاده عملی از آنسیستم

مطالعات   شوند.( گفته میOI) ۶پردازند، اصطالحا انفورماتیک سازمانیموضوعاتی از اين دست می

OI اند؛ اين فصل عمدتاداده قرارتری از فناوری اطالعات و تغییر سازمانی در اختیار ما شناخت عمیق 

 بر مبنای اين شناخت است.

، بهتر است که به تعريف اقتصاد ديجیتال پرداخته شود تا OIپیش از بحث درباره مفاهیم کلیدی 

تقد را من "اقتصاد ديجیتال"بتوان به شناخت بهتری از نقش مهم فناوری اطالعات دست يافت. واژه 

د. تپسکات نام اقتصاد ديجیتال رواج دادر کتاب خود به  ۶۳۳۱و مشاور معروف، دان تپسکات، در سال 

ويژه کند. وی بههای اقتصادی ارائه میهای متعددی درباره نقش فناوری اطالعات در فعالیتمثال

کند، اما يک مفهوم تحلیلی معنادار از درباره نقش اينترنت در تقويت اقتصاد الکترونیک بحث می

را  "اقتصاد جديد"و  "الاقتصاد ديجیت"های کند. در واقع، وی اغلب واژهاقتصاد ديجیتال ارائه نمی

که اقتصاد جديد مفهومی متفاوت بوده و بر رشد باال، تورم برد، در حالیکار میجای يکديگر بهبه

 پايین و بیکاری کم تاکید دارد. 

اب تر از کتظهور، بسیار تحلیلی نام اقتصاد ديجیتال در حالگزارش جديد وزارت تجارت آمريکا به

کند که در آن فناوری اطالعات صحبت می "اقتصاد ديجیتال"از يک  تپسکات است. اين گزارش

های تجاری است که موجبات پیشرفت اقتصادی در دهه آينده را فراهم مبنای صنايع و فعالیت

ها شامل خود صنايع فناوری اطالعات، تجارت الکترونیک، تحويل کنند. اين صنايع و فعالیتمی

ند. شوروشی کاالهای فیزيکی با پشتیبانی فناوری اطالعات میفديجیتال کاال و خدمات و خرده

انند گنجاند مهای متکی بر فناوری اطالعات را میتپسکات در تعريف خود  طیف وسیعی از فعالیت

ها و خدماتی . وی بر سیستمCADهای با استفاده از سیستم 777طراحی بدون کاغذ مدل بوئینگ 

 های تجاری خصوصی.کنند نه از شبکهاده میتاکید دارد که از اينترنت استف
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های تجاری تاکید دارد که متکی بر فناوری رويکرد ما بر اساس هردوی اين نظرات بوده و بر فعالیت

ها در و پیش از ايجاد اينترنت آغاز شدند. آن 56اطالعات هستند. اين تحوالت در آمريکا در دهه 

ترنت هنوز نقش تجاری نداشت، توسعه زيادی يافتند. اين که اينيعنی زمانی 66و  76، ۱6های دهه

د های جديتوانند مسائل زيادی را درباره ماهیت تغییرات ساختاری ناشی از فناوریها میسازیرايانه

های اعتباری بین هايی که مبادالت کارتهای تجاری خصوصی، مانند آنبرای ما روشن کنند. شبکه

دهند، در آينده به فعالیت تجاری خود ادامه خواهند داد. اگر چه اينترنت یها را انجام متجار و بانک

مهمترين نقش را در رشد اقتصاد الکترونیک خواهد داشت، اما در تعريف اقتصاد ديجیتال اينترنت 

 نبايد جايگاه اصلی را داشته باشد.

یشتری روی آن انجام است که مطالعات ب "اقتصاد اطالعات"متفاوت از  "اقتصاد ديجیتال"مفهوم 

؛ ۶۳66؛ جاساواال و المبرتون ۶۳6۱؛ رابینسون ۶۳66؛ کاتز ۶۳6۶؛ کوپر ۶۳77شده است )پورات 

طور خالصه، اقتصاد ديجیتال شامل کاالها و (. به۶۳۳7؛ انگلبرکت ۶۳۳6؛ شمنت ۶۳۳6کلینگ 

ست. در مقايسه، های ديجیتال اها متکی بر فناوریشود که توسعه، تولید و فروش آنخدماتی می

ی ااقتصاد اطالعات شامل همه کاالها و خدمات اطالعاتی مانند نشر، سرگرمی، خدمات قانونی و بیمه

و آموزش است. اگر چه اشتراکاتی وجود دارد اما اين دو مفاهیمی متفاوت هستند. اقتصاد ديجیتال 

گنجند، مانند تولیدی که  تواند شامل اشکالی از تولید شود که در حوزه اقتصاد اطالعات نمیمی

هايی که اقتصاد اطالعات شامل خدمات بسیاری است که تنها بخشکنترل آن با رايانه است، در حالی

 شوند مانند آموزش، خدمات قانونی، سرگرمی و غیره. ها جزو اقتصاد ديجیتال محسوب میاز آن

 اقتصاد ديجیتال شامل چهار زيربخش است: 

 صورت ديجیتال کاالها و خدماتی که تا حد زيادی ديجیتال هستند: شامل کاالهايی که به -

صورت ديجیتال ها بهای از آنهای عمدهشوند و خدماتی که تحويل بخشتحويل داده می

افزار. های الکترونیک و نرمبانکی، خدمات اطالعاتی آنالين، ژورنالهای بیناست، مانند انتقال

ای از فروش موسیقی را نیز شامل شود. زودی بخش عمدهخش ممکن است بهاين زيرب

دور آنالين را نیز شامل شود اگر چه بسیاری از آموزش های تواند آموزش از راههمچنین می
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آموزان بايد در يک جلسه توجیهی حضور يابند و دور تماما آنالين نیستند: دانشاز راه

موضوع که اين  های خاص خريداری کنند. درک اينفروشگاهها و ملزومات ديگر را از کتاب

کند تا به شناخت بهتری از خدمات تا حد زيادی )و نه کامال( ديجیتال هستند کمک می

 ها ضروری هستند. های سازمانی دست يابیم که برای پشتیبانی از آنماهیت فعالیت

ی محسوس مانند موسیقی، فروشی کاالهاکاالها و خدمات ديجیتال مختلط: شامل خرده -

شود. اگر چه کتاب و گل و همچنین خدماتی مانند رزروهای مسافرتی از طريق اينترنت می

شکل ای از اين محصوالت، مانند موسیقی پاپ، به های آينده بخش عمدهاحتماال در دهه

عنوان کامال ديجیتال فروخته خواهد شد، اما بازار کاالهای محسوس بازاری بادوام است. به

هستند نه گل ديجیتال.  "گل واقعی"، افراد زيادی خواستار 1مثال، نزديک روز عشاق

 "هتل واقعی"و "پرواز واقعی"کنند، عالوه، کسانی که بلیط خطوط هوايی و هتل رزرو میبه

های توزيع و فروشی کاالهای محسوس معموال به موجودی انبار، مکانخواهند. خردهمی

و  های آنالينیفیت )مثال فدرال اکسپرس( و همچنین تبلیغات، فروشخدمات تحويل باک

سیستم بانکی مطمئن برای انجام مبادالت بستگی دارد. سیستم تولید و توزيع کاالهای 

ورد های پستی مهای تلفنی و کاتالوگتواند مشابه چیزی باشد که برای فروشمحسوس می

ه عنوان يک کانال فروش ديگر مورد استفاده قرار تواند بگیرد؛ اينترنت میاستفاده قرار می

 گیرد. 

ها به فناوری اطالعات بر: شامل خدماتی است که فراهم کردن آنITتولید کاالها و خدمات  -

بر بازاری و های دادهوابسته است، مانند اغلب خدمات حسابداری در آمريکا، پژوهش

شود که کاالهای محسوسی میهای مهندسی پیچیده. اين خدمات همچنین شامل طراحی

کاری دقیق که در آن از فناوری اطالعات در تولیدشان نقشی کلیدی دارد ) مانند ماشین

های فرايند شیمیايی که توسط رايانه کنترل شود يا نیروگاهای استفاده میکنترل رايانه
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سازی رايانهها موضوع اصلی ، اين دسته از فعالیت۳6تا اوايل دهه  56شوند(. از دهه می

 بودند.

هايی از فناوری اطالعات که سه زيربخش فوق از اقتصاد ديجیتال را پشتیبانی بخش -

کنند: کاالها و خدمات صنعت فناوری اطالعات که مستقیما اين سه بخش اقتصاد می

ای، ايانهسازی رکنند عبارتند از بخش بزرگی از زيرصنايع شبکهديجیتال را پشتیبانی می

گران تعريف های مشاور فناوری اطالعات. )برخی از تحلیلو بعضی شرکت PCتولید 

تری از صنايع فناوری اطالعات دارند و تجهیزات ارتباطی و خدمات ارتباطی )شامل گسترده

و افزايند؛ )مارگريها میها، پخش کابلی و غیره( را نیز به آنها و راديوها، تلويزيونهمه تلفن

بندی صنعتی همیشه با مرزهای اقتصاد ديجیتال همخوانی ای طبقه(. کده۶۳۳6و ديگران 

بندی ای درون ارتباطات تلفنی طبقههای رايانهسازیکامل ندارند ) برای مثال، برخی شبکه

شوند(، اما دلیلی هم وجود ندارد که همه صنعت تلفن و همه صنعت پخش را در اقتصاد می

 بندی کنیم. ديجیتال طبقه

دهند که در خش در کنار يکديگر سطح مهمی از فعالیت های اقتصادی را تشکیل میاين چهار ب

 مند تحلیلی و تجربی درباره فناوری اطالعاتهای نظامهای آينده رشد خواهد کرد. بیشتر پژوهشدهه

بر. اما اعتقاد ما اين است ITاند: تولید خدمات و کاالهای ها روی بخش سوم متمرکز بودهسازمان و

 هایهای مهم بخشرو، شناخت بهتری از جنبهکه بسیاری از نظرات و مفاهیم کلیدی پژوهش پیش

 های آتی کمک خواهند کرد.   دهند که به پژوهشاول و دوم ارائه می

 فنی-های اجتماعیعنوان شبکههای اطالعاتی بهسیستم

عنوان عامل اطالعات به درونمای اقتصاد ديجیتال به گران تجاری و متخصصان فناوری تحلیل

(. متاسفانه، اين ۶۳۳۱بین هستند )تپسکات های تجاری و رشد اقتصادی کامال خوشآورینو

تاکید کرده و   "های موفقیتداستان"هايی منجر شده است که بر ای به پژوهشبینی حرفهخوش

 اند.روی آورده "فناوری قديمی"هايی از لبرای اعتبار بخشیدن به اقدامات جديد، به مثا
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بیشتر  ( آموزنده است. در اين کتاب،۶۳۳6مطالعه دقیق اقتصاد ديجیتال نوظهور )مارگريو و ديگران 

اند و اطالعات زيادی درباره چگونگی تغییرات ای از وظايف ارائه شدهها در قالب مجموعههپروژ

های ايجاد شده در شود. همچنین، پیشرفتديد ارائه نمیهای جها برای انطباق با فعالیتسازمان

شوند. برای مثال، عنوان دستاوردهايی در سطح کل سازمان تلقی می های سازمانی بهزيرسیستم

توصیف توسعه سیستم خريد آنالين توسط واحد روشنايی شرکت جنرال الکتريک به بحث راجع به 

درصد  ۱6درصد کاهش هزينه و  ۹6تر، ای سريعهشود )سفارشکارآمدی بخش فروش تبديل می

 هایهای توسعه سیستم جديد خريد، نصب و نگهداری ايستگاهکاهش کارکنان(. اما درباره هزينه

های آنالين و استفاده کردن سفارشکاری جديد در واحد روشنايی و آموزش کسانی که برای مشخص

 ( هیچ توضیحی"مشتريان داخلی"د مواد هستند )های آنالين با ضمیمه های ديجیتال نیازمناز فرم

ها باز هم سود خالص بااليی نصیب شرکت شود شود. ممکن است پس از محاسبه اين هزينهداده نمی

تر های تغییرات سازمانی مورد نیاز نیز واضحها چشمگیر نخواهد بود. بزرگی و ويژگیاما کاهش هزينه

 خواهند بود.  

زاری عنوان اب بر اساس اين ديدگاه کلی نبايد به فناوری اطالعات تنها به تر آن است کهنکته مهم

برای اهداف خاص نگاه کرد. سیستم خريد آنالين واحد روشنايی جنرال الکتريک يک سیستم فنی 

های ديجیتال تولید و سفارشات خريد بايد با يکديگر هماهنگ باشند. پیچیده است که در آن طراحی

م شامل عناصر اجتماعی مهمی است که بر مجوز سفارش خريد الکترونیکی نظارت فعالیت اين سیست

و غیره.  کنندهای تولیدی که نیازمند تغییرات مهندسی و تولیدی هستند را کنترل میدارند، طراحی

هايی از اين دست، ابزار نیستند بلکه اند که سیستمگران سازمانی دريافتهطور خالصه، پژوهشبه

شوند. در عمل، مرزهای بین امور اجتماعی و فنی نامشخص محسوب می "فنی-ی اجتماعیهاشبکه"

هستند زيرا بخشی از طراحی سیستم، مسئول ايجاد ساختار اجتماعی شرکتی است که در آن قرار 

 دارد. 

در توسعه يک اقدام تجاری آنالين   مثال ديگر در اين زمینه به تجربه چارلز شواب و شرکا

(e.Schwabدر سال ) (. مانند بسیاری از ۶۳۳6فیلد گردد )شونبرمی ۶۳۳۱تا  ۶۳۳5های
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های ها و سیاستافزارها، سیستمهای ديگر، شواب در ابتدا بخش کوچکی را برای توسعه نرمشرکت

های اينترنتی ديگر، شواب کارمزد ثابتی در ايجاد کرد. برای رقابت با واسطه e.Schwabمورد نیاز 

ه تقريبا يک سوم میانگین کارمزد قبلی آن بود. کارمندان تلفنی معمول و کارکنان نظر گرفت ک

توانستند ماهانه يک کمک کنند. اين مشتريان می e.Schwabها اجازه نداشتند تا به مشتريان شعبه

شدند. اگر چه ايمیل می e.Schwabتماس تلفنی مجانی داشته باشند؛ همه سواالت ديگر بايد به 

 ها و اقدامات مختلف آنملحق شدند اما سیاست e.Schwabد بیش از يک میلیون نفر به خیلی زو

، مديران رده باالی شواب شروع به ادغام ۶۳۳7برای بسیاری از اين مشتريان نامطلوب بودند. در سال 

e.Schwab  تر و های جديد و منسجمکردند. الزمه اين ادغام ايجاد سیاست "شواب معمول"و

مبادالت الکترونیک به همه کارکنان شواب بود. يکی ديگر از ضروريات اين ادغام، تغییر آموزش 

 وشلوار و کراوات بود. يک نتیجه جانبی اين اقدامات،پوشش کارکنان از شلوار لی و کفش کتانی به کت

 انعطاف بیشتر در نحوه پوشش در دفتر مرکزی شواب بود.

شود. اما عنوان يک ابزار يا يک سیستم فنی ياد میبه e.Schwabدر بعضی مقاالت اقتصادی از 

های تجاری و گذاری، تايیدها و بازگشتها و روندهای هر سیستم تجاری )شامل قیمتسیاست

ها ها اقدامات اجتماعی هستند که بدون آنشوند. اينمشاوره( اجزای اصلی در اجرای آن محسوب می

، e.Schwabتواند درباره طراحی ، ديدگاه ابزاری نمیها وجود نخواهند داشت. در نتیجهشواب

 های آن و ماهیت تغییرات سازمانی مورد نیاز آن، شناخت کافی در اختیار ما قرار دهد. فعالیت

فنی است. -عنوان يک شبکه اجتماعیدهنده يک رويکرد به فناوری اطالعات به ها نشاناين مثال

های استاندارد )ابزاری( فناوری اطالعات و تغییرات مدل های کلیدی بینبرخی از تفاوت ۶جدول 

فنی توسط پژوهشگران -دهد. رويکرد اجتماعیفنی را نشان می-های اجتماعیسازمانی را با مدل

سال گذشته به مطالعه فناوری اطالعات و تغییرات  65تحلیلی و تجربی توسعه يافته است که در 

، ۶۳۳6؛ کلینگ ۶۳66اند )کلینگ و اسکاچی ی پرداختههای خصوصی و عموماجتماعی در سازمان

شوند که ها زمانی کامل می(. اين پژوهش6666؛ کلینگ و ديگران ۶۳۳6؛ کلینگ و استار ۶۳۳۳

http://abcbourse.ir/


 ۹56 تالیجیشناخت اقتصاد د

 

های های مهندسی و سازمانهای حسابداری و طراحیانواع گوناگون فناوری اطالعات، مانند سیستم

 مختلف را مورد بررسی قرار دهند.

هايی است که در مجالت فنی و تجاری ه، مدل استاندارد هنوز هم زيربنای بسیاری از داستانمتاسفان

شود آن است که ديجیتال شوند. مهمترين اشتباهی که از اتکا بر اين مدل حاصل میمشاهده می

 شود زيرا به پیچیدگی و زمان مورد نیاز برای تغییرات سازمانی توجه کافیشدن بسیار ساده فرض می

 شود.نمی

 های انفورماتیک سازمانیهایی از پژوهشنمونه

يک ديدگاه اجتماعی از محصوالت و خدمات مختلط ديجیتال و از کاالها و خدماتی که تا حد زيادی 

کند نه از مدل استاندارد( فنی پیروی می-ديجیتال هستند )يعنی ديدگاهی که از مدل اجتماعی

های جديد هستند، تا تغییرات سازمانی را که همراه فناوری گذاران کمک کندتواند به سیاستمی

های تجربی است که بینی کنند. چنین ديدگاهی بر مبنای مجموعه عظیمی از پژوهشپیش

طور (. در اينجا به۶۳۳6؛ کلینگ و استار ۶۳۳۱شوند )کلینگ ( نامیده میOIانفورماتیک سازمانی )

های های اجتماعی و پژوهشيم که تفاوت بین پژوهشپردازمی OIخالصه به برخی از مطالعات 

ها، پشتیبانی، روابط سازمانی و تبعات ها، سیاستغیراجتماعی مرتبط با فناوری اطالعات و مشوق

فنی -دهد که ديدگاه اجتماعی(. اين مطالعات نشان می۶دهند )جدول وضوح نشان میاجتماعی را به

 ینه شناخت فناوری و تغییرات سازمانی کمک کند.گران در زمتواند به پژوهشچگونه می

 ها در اقتصاد ديجیتالمفاهیم فناوری اطالعات در سازمان ۶جدول 

 فنی-های اجتماعیمدل های )ابزاری( استانداردمدل

 فناوری اطالعات يک ابزار است.

 مدل تجاری کافی است.

 باره.بکارگیری يک

 

 تاثیرات فنی مستقیم و سريع هستند.

 

 نی است.ف-فناوری اطالعات يک شبکه اجتماعی

 ديدگاه اجتماعی موردنیاز است.

 بکارگیری يک فرآيند اجتماعی مداوم است.

 

های زمانی تغییرات فنی غیرمستقیم بوده و در بازه

 افتند.مختلف اتفاق می
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 فنی-های اجتماعیمدل های )ابزاری( استانداردمدل

 کنند.مشوق ها برای تغییر مشکلی ايجاد نمی

 

 سیاست بد و نامربوط است.

 

های فناوری اطالعات کامال پشتیبان زيرساخت

اند، افراد سواد پسند شدهها کاربرهستند. سیستم

نسل "ای کافی دارند و اين تغییرات با ظهور رايانه

 اند.تر شدهسريع "شبکه

های تجاری د و ارزشهای جديبرای استفاده از فناوری

 کنند. راحتی تغییر میجديد روابط اجتماعی به

 

تاثیرات اجتماعی فناوری اطالعات بزرگ، مجزا و مثبت 

 هستند.

 

ها ساده هستند )چند واژه کلیدی و ويژگی بافت

 شناختی کافی است(جمعیت

 

 شوند.راحتی آشکار میدانش و تخصص به

ها ممکن است نیازمند تغییر ساختار باشند و با مشوق

های ديگر سازمان تداخل داشته باشند. )بخش فعالیت

۶-۹) 

 (۹-6کلیدی و حتی مشبت دارد )بخش سیاست نقش 

 

استفاده از فناوری اطالعات نیازمند آموزش است و 

فنی برای استفاده موثر از فناوری -پشتیبانی اجتماعی

 اطالعات ضروری است.

 

روابط پیچیده، دوطرفه و چنداليه هستند؛ ماهیت 

ال تواند ديجیتکه چه چیزی میارتباط با مشتری بر اين

 (۹-6است )بخش  شود تاثیرگذار

نه فقط — عواقب اجتماعی بزرگ فناوری اطالعات

 (۹-5کیفیت کار کردن بلکه کیفیت کل زندگی )بخش 

 

های مشاغل، خدمات، ها پیچیده هستند )ماتريسبافت

 ها، فناوری، تاريخ، موقعیت و غیره(انسان

 

 دانش و تخصص ذاتا پوشیده هستند.

 استفاده از فناوری اطالعات هستند.  کننده پیکربندی وهای سازمانی و اجتماعی تعیینمشوق

 های جديدها در بکارگیری و استفاده خالقانه از فناوریاند که مشوقمکررا دريافته OIگران پژوهش

ده بوده و برای کننشان نیازمند داليلی قانعهای سازمانیکننده هستند. افراد برای تغییر فعالیتتعیین

یازمند های کاری نايجاد چنین تغییراتی به زمان و آموزش نیاز دارند. در موارد بسیاری، مشوق

کنند. اما حامیان های ديگر سازمانی تداخل ايجاد میتغییراتی ساختار هستند که با فعالیت

نند. کها مشکلی ايجاد نمیهای جديد اغلب بر اساس ديدگاه استاندارد اعتقاد دارند که مشوقفناوری
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انند م های جديد،ناوریطور طبیعی مزايای استفاده از فها بر اين باورند که کارگران اطالعاتی به آن

Lotus Notesگیرند.کار می، را درک کرده و آن را به 

Lotus Notes آلفا در مشاوره 

ها هزار کارمند در سراسر جهان ای است که دهالمللی مشاورهمشاوره آلفا اسم مستعار يک شرکت بین

، معاون ۶۳6۳در سال ها در آمريکا مشغول به فعالیت هستند. نفر از آن ۶6666داشته و حدود 

تواند افزاری که میرا خريداری کرد، نرم Lotus Notesنسخه از  ۶6666های اطالعاتی سیستم

عنوان يک سیستم ايمیل، يک سیستم مذاکره، يک سیستم نشر الکترونیک و يک مجموعه از به

ک سیستم شباهتی سطحی به ي Lotus Notesهای الکترونیک عمل کند. گاهی اوقات، خانهکتاب

اطالعاتی  هایهای ارسال و پست الکترونیک دارد. معاون سیستماينترنتی با تابلو اعالنات، مکانیسم

کردند، های مشابه کار میاعتقاد داشت که همه مشاورانی که در آمريکای شمالی روی پروژه

اشتن ه اشتراک گذای برای ذخیره کردن و بتوانستند از نوعی سیستم اطالعاتی و ارتباطی رايانهمی

يک فناوری بسیار  Lotus Notes 1.0هايشان استفاده کنند. او همچنین اعتقاد داشت که دانسته

ای نشده بود اما اين موضوع از نظر هیچ استفاده مشاوره Lotus Notesقدرتمند بود. تا آن زمان از 

 Lotus Notesر چه سريع تر کرد. به اعتقاد وی، مسئله اصلی اين بود که همعاون مشکلی ايجاد نمی

ای برای به های خالقانهها اجازه داد تا از آن استفاده کرده و راهدر اختیار پرسنل قرار گیرد و به آن

 اشتراک گذاشتن اطالعات بیابند.

زياد  Lotus Notesهايشان از پرسنل مشاوره آلفا برای به اشتراک گذاشتن اطالعات مربوط به پروژه

برای رصد کردن رفتار  Lotus Notesدند. مشاوران مالیاتی در واشنگتن دی. سی از کراستفاده می

کردند و ناظران مالیاتی را به دفاتر مشاوره سرويس درآمد ملی و کنگره اياالت متحده استفاده می

اما  (.۶۳۳6ها را از تغییرات در قانون مالیات آگاه کنند )مهلر فرستادند تا آنآلفا در سراسر کشور می

رفت کاربران اصلی اين برنامه باشند، تمايلی برای يادگیری آن نداشته الين که انتظار میمشاورين آن

 کردند.کشیدند و زمان زيادی را صرف آن نمیو در صورت مواجهه با کوچکترين مشکلی کنار می
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کردند و نامه میدار بودند، استفاده بیشتری از اين برالين، که در شرکت سهاممشاوران ارشد آن

 کردند.شدند، استفاده کمتری از برنامه میتر که دستیار گفته میمشاوران تازه

های اطالعاتی به مدل اين موضوع باعث سردرگمی مشتاقان فناوری است که مانند معاون سیستم

افت یم يآسانی درخواهفنی انجام دهیم، به-استاندارد اعتقاد دارند. برعکس، اگر يک پژوهش اجتماعی

(. شرکايی که ۶۳۳۳توان اين موضوع را توضیح داد )کلینگ های پوششی میکه با استفاده از مشوق

را داشتند. بسیاری از پرسنل  Lotus Notesامنیت شغلی بااليی داشتند استطاعت آزمايش کردن 

ب داشتند. و جالدوستانی بودند که تمايل به استفاده از يک اپلیکیشن جديد فناوری اطالعات، فناوری

مشاوران مالیاتی که در واشنگتن دی. سی بودند، از انگیزه بااليی برخوردار بودند تا ثابت کنند که 

هايشان ها اين توانايی را داد تا مشاورهبه آن Lotus Notesنقش مهم و ارزشمندی در شرکت دارند. 

ه ها امیدوار بودند که بقرار دهند. آنصورت الکترونیکی منتشر کرده و در اختیار ديگر مشاوران را به

اين شکل بیشتر در معرض ديد قرار بگیرند و نشان دهند که دفتر واشنگتن تنها يک دفتر باالدستی 

  های شرکت دارد.نیست بلکه نقش مهمی در فعالیت

تواند چه می Lotus Notesشان برای استفاده از الين مشخص نبود که انگیزهاما برای مشاوران آن

ای در آمريکای شمالی، هر دو سال های بزرگ مشاورهباشد. مشاوران آلفا، مانند بسیاری از شرکت

 ها تقريبا نیمی ازدهد. طی اين بررسیبار مشاورانش را برای دريافت ارتقا مورد بررسی قرار میيک

که به سطح شريک ارتقا که اندک مشاورانی شوند، در حالیهای اصلی اخراج میدستیاران شرکت

ساعات "دالر خواهند داشت. در مشاوران آلفا، ارزش دستیاران به  ۹66666ای يابند، درآمد ساالنهمی

 ساعات"ها بود و مجبور بودند که تقريبا تمام وقت خود را به کار اختصاص دهند. آن "پرداختقابل

شان را در آن هزينه کنند. وانند زمانتها میمعنای داشتن يک حساب است که آنبه "پرداختقابل

کردند و استفاده کنند بايد برخالف نفع خود عمل می Lotus Notesخواستند از مشاورانی که می

، به مشاوران ساعتی تقريبا ۶۳۳۶کردند. در سال ساعت را صرف آموزش می ۹6تا  66زمانی معادل 

تا  ۹666کردند که تمايل داشتند انی را پیدا میها بايد مشتريشد، بنابراين آندالر پرداخت می ۶56

دالر بپردازند تا راجع به سیستمی اطالعات کسب کنند که ارزشش هنوز نامشخص بود. برای  6566
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استفاده  Lotus Notesای نیز وجود نداشت تا مشاهده کنند که مشاوران موفق چگونه از ها نمونهآن

 آوردند. ز دستیاران اين برنامه را ارزشمند به حساب میکردند. در نتیجه، تنها تعداد کمی امی

Lotus Notes در شرکت ارنست و یانگ 

به شکل ديگری استفاده خواهد  Lotus Notesای متفاوتی باشد از سازمانی که دارای سیستم انگیزه

 ( سازمانی را ايجاد کرد کهE&Yنام ارنست و يانگ )ای بزرگ ديگر بهکرد. يک شرکت مشاوره

شبکه  E&Y ،22، ۶۳۳7در مناطق خاص شد. تا سال  E&Yساختار آن مبنای اطالعات مشاوران 

های ايجاد کرده بود )داونپورت از مشاوران آگاه درباره صنايع، اصالحات سازمانی و بعضی فناوری

مدت و (. هر شبکه دارای يک مشاور خط بود که قراردادی کوتاه۶۳۳6؛ گیرکینک و راگلز ۶۳۳7

های ای را در پايگاه دادههای مشاورهوقت داشت، وظیفه وی اين بود که بینش گروه از پروژهپاره

Lotus Notes هايشان ترغیب کرده و مباحث و کدگذاری کرده، مشاوران خط را به افزودن دانسته

 "های قدرتبسته" Lotus Notesها در ها را بازبینی و تصحیح کند. برخی از آنمدارک پروژه

هايی برای ها و قالبهای منسجم و منتخب از موضوعات آنالين( مانند نمايش فروشمجموعه)

تبديل به  "گران دانششبکه"( مشاهده کرد که اين ۶۳۳7ها ايجاد کردند. داونپورت )پیشنهاده

 Lotus Notesها تقاضا وجود داشت و ای آنمتخصصان دامنه شبکه شدند که برای خدمات مشاوره

 ها محسوب می شد.پشتیبانی اطالعاتی آنسیستم 

ای بايد با تصمیمات اتخاذشده درباره ای و شبکههای رايانهدهد طراحی سیستمنشان می E&Yمثال 

سازی عموما های مرتبط با رايانهبندی کار ارتباط متقابل داشته باشد. متاسفانه، بحثفناوری و سازمان

 سازیفنی رايانه-های اجتماعیپردازند و از جنبهای جديد میهبه موضوع نصب و استفاده از فناوری

های جديد مانند شناسان معموال به برخی از مسائل اجتماعی فناوریمانند. مديران و فنغافل می

های جديد و کنترل دسترسی به ها، آموزش افراد برای استفاده از سیستمحمايت مالی از پروژه

ها در نظر ها عموما بیشتر رفتار اجتماعی را جدای از فناوری، اين بحثکنند. امااينترنت اشاره می

فنی ضروری -دهد که استفاده از يک ديدگاه اجتماعینشان می E&Yکه مثال گیرند، در حالیمی

 که نشان داده شودفنی ارائه شد نه برای اين-است. اين مثال برای اشاره به اهمیت رويکرد اجتماعی
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هستند. از آنجاکه برخی از مديران  Price-Waterhouseباتدبیرتر از مديران  E&Yکه مديران 

E&Y  به واسطه انتشار مطالعاتOI های از شکستPrice-Waterhouse  ،اگاه بودندE&Y 

 ها خودداری کند.توانست از تکرار اشتباهات آن

ک هايی است که به کمهای مختلف يکی از روشهای تشويقی متفاوت برای گروهاستفاده از سیستم

توان در مورد کاالها و خدمات توان موارد ظاهرا مجزا را با يکديگر ترکیب کرد )روشی که میآن می

ثال، مکار بست(. برای بسیارديجیتال و کاالها وخدمات ديجیتال مختلط مانند نشر اينترنتی به

ها شان در اينترنت ترديد دارند. اگر چه آنهای معنوینويسندگان و ناشران نسبت به قراردادن دارايی

توانند مخاطب بیشتری داشته باشند اما در عین حال ممکن است درآمدشان را از دست کار میبا اين

 OIهای معمول از يافته شوند. يکیراحتی کپی شده و توزيع میها بهبدهند زيرا در اينترنت کتاب

عنوان  کند. وظیفه ما بههای مختلف اشاره میاست که به پیامدهای مختلف يک پديده در بافت

صورت هها را بسازی را ثبت کنیم بلکه بايد آنپژوهشگر تنها اين نیست که پیامدهای مختلف رايانه

 (.۶۳۳7؛ رابی ۶۳۳۱نظريه درآوريم )لمب 

 عات ابعاد سیاسی مهمی داردبکاربستن فناوری اطال

توانند تاثیرات مهمی روی نتايج های سازمانی میاند که سیاستهمچنین دريافته OIگران پژوهش

های کند که دستفنی عنوان می-های جديد داشته باشند. يک ديدگاه اجتماعیبکارگیری فناوری

های مهای پیچیده مانند سیستموفقیت در اجرای سیستمپرده نقشی کلیدی در موفقیت يا عدمپشت

های مدل ( دارند. بسیاری از بحثMRPريزی منابع مادی )های برنامهمالی حسابداری و سیستم

پرده را ناديده های پشتهايی که به موفقیت در اجرا اشاره دارند، فعالیتويژه آناستاندارد، به

رای دانند ) بهای جديد میبا اجرای فناوریارتباط ها را بیطور ضمنی اين فعالیتگیرند، يعنی بهمی

 IBMهای شخصی های سیستممثال، توصیف اجرای يک سیستم کنترل موجودی انبار توسط گروه

موفقیت در اجرا اشاره دارند، هايی که به عدمويژه آنهای ديگر، بهببینید(. بحث ۶۳۳6را در مارگريو 

دهند که شوند نشان میکه در زير مطرح می OIای هکنند. پژوهشتاثیر مسائل سیاسی را رد می

ای با يکديگر دارند. عوامل های سیاسی ارتباطات پیچیدهتغییر سازمانی، اجرای فناوری و فعالیت
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وانند تها شوند و هم میتوانند باعث تشويق به استفاده گسترده از فناوریکلیدی سازمانی هم می

يند. فزاهای خاص به قدرت خود بیاتوانند با پشتیبانی از فناوریها همچنین میمانع از آن شوند. آن

دهند که ناديده گرفتن سوابق سازمانی در هنگام ارزيابی عوامل موفقیت اجرای دو نمونه زير نشان می

 های بیشتر دستويژه اگر تالش داريم که به موفقیتيک فناوری جديد، اشتباهی بزرگ است، به

 يابیم. 

 پرینتکو

 PRINTCO  پرسنل( که  666اسم مستعار يک شرکت تولیدی با اندازه متوسط است )با حدود

ای با سرعت متوسط برای نقطه-به طراحی، تولید و فروش چاپگرهای ماتريس 66و  76های در دهه

(. ممکن است ۶۳6۱های کوچک مشغول بود )کلینگ و ياکونو های شرکتها و رايانهرايانهمینی

که سرگرم بررسی تحوالت فناوری اطالعات در زمان حال هستیم، يک ور شود در حالیگونه تصاين

مورد است، اما بايد توجه داشت که اين موضوع به شناخت هنگام و بینابه 66مطالعه موردی از دهه 

زمان و هم در کند که هم در آنبرخی تحوالت سازمانی مرتبط با ارتقا فناوری اطالعات کمک می

  ال از اهمیت زيادی برخوردار هستند.زمان ح

که در حال متنوع کردن تولیدات خود بود دريافت که محصوالت  PRINTCO، ۶۳77در سال 

اند. مديران کنترل مواد راه برطرف کردن جديد برای تدارکات مديريت موجودی مشکالتی ايجاد کرده

های همزمان و چندگانه محصوالت و گیری بازبینیريزی ظرفیت، پیمشکالت تولیدی مانند برنامه

دانستند. در اين راستا، يک می MRPافزار تر نرمريزی برای سفارشات را يافتن نسخه پیچیدهبرنامه

کرد اما برای اجرا نیازمند ها را برطرف میيافت که نیازهای آن MRPکمیته غیررسمی يک پکیج 

که سیستم ( بود در حالی S350 EclipseDG( )يعنی يک DG) 1هارايانه عمومی دادهيک مینی

بود  Basicجديد  MRPبود. همچنین، زبان اين  IBM System 34مورد استفاده در شرکت يک  

 نوشته شده بودند.  RPG-IIبه زبان  PRINTCOهای اطالعاتی که همه سیستمدر حالی

                                                                                                                                 

۶ Data General miniconmputer 
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اتمام نرسیده بودند. پروژه با مشکالت ماه بعد هنوز به  ۶6آغاز شد اما  ۶۳66تغییرات در سال 

، مشکالت مربوط به DGبینی نشده متعددی مواجه شد، مانند پشتیبانی نامناسب فروشنده پیش

 های مرتبط با ايجاد اصالحات گسترده در سیستم. معاوننويسان ماهر و پیچیدگیاستخدام برنامه

( يک کمیته DPپردازی )ارشد تولید وقوع يک بحران را احساس کرد و برای کمک به مدير داده

جديد استخدام کرد که  DPپردازی را تشکیل داد. چند ماه بعد اين کمیته يک مدير رهبری داده

ها همچنین تغییرات را تر بود. آناش ضعیفهای مديريتی بیشتری داشت اما مهارت فنیتوانايی

را  MRPموجود را ارتقا داده و سیستم  IBM System 34توقف کردند و تصمیم گرفتند که م

 IBM Systemتر )يک جديد از تصمیم برای خريد يک رايانه پیشرفته DPتوسعه دهند. متاسفانه، 

 MRP( حمايت کرد. با گذشت ده ماه، کمیته رهبری که پیشرفتی در برنامه توسعه سیستم 38

 IBMها بالفاصله يک کرد. آن DPد، مدير خدمات مهندسی را جايگزين مدير کرمشاهده نمی

ها بود و يک برنامه گوی نیازهای آنجديد يافتند که پاسخ MRPافزار خريداری کرده، يک نرم 4331

 جديد تغییر را آغاز کردند. 

کرد. نمی PRINTCO، کسی توجه زيادی به ازدياد ريزمحاسبه در DPواسطه مشکالت موجود در به

که ادارات ديگر پس از آزمايش دور  DECLSI-11های در ابتدا، تعداد کمی از ادارات ريزرايانه

 ها را به تجهیزاتدست آوردند. سپس، برخی پرسنل ماهر اين ادارات اين ريزرايانهانداخته بودند را به

شد. ه جای شرکت يافت میدر هم LSI-11 6-10استفاده ارتقا دادند. خیلی زود، ای قابلمحاسبه

ريزی، اجرا واستفاده از اين صورت غیررسمی در برنامهيکی از کارکنان واحد تست تجهیزات به

 کرد.ها به ادارات مختلف کمک میريزرايانه

ديگر نبود.  MRPبا يک سیستم  MRPتنها در حال جايگزينی يک سیستم  PRINTCOمديريت 

ازمان اجتماعی محاسبه موجود در شرکت را با يک سازمان جديد ها همچنین در تالش بودند تا سآن

تقويت  PRINTCOای را در جايگزين کنند. مديريت اقدامات زيادی انجام داد که پشتیبانی محاسبه

کاره رها شود. برای کارانه مالی آن باعث شد که برنامه تغییرات نیمههای محافظهکرد اما سیاست

های حضور يافتند اما تمرين BASICنويسی در چندين کالس برنامه PRG-IIنويسان نمونه، برنامه
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های پیچیده از ، برای استفادهBASICها نیاموخت که چگونه با استفاده از زبان ساده کالسی به آن

MRP بنويسند. مديران  را برنامهPRINTCO های اطالعاتی کردند که سیستمگونه فرض میاين

ها را کسب راحتی آنتوانند بهای هستند يا میهای الزم برای وظايف محاسبهرتها دارای همه مهاآن

ها، ها محدود هستند. بعدها متوجه اين نکته نبودند که مهارت و ساعات کاری ادارات آنکنند. آن

 تر کردن روند برنامه تغییر، تالش کردند تا کسانی را استخدام کنندبعضی از مديران اصلی برای سريع

را داشته باشند، اما نتوانستند چنین کسانی  BASICو هم با  PRG-IIنويسی هم با که توان برنامه

جذاب ايجاد  DPرا با قیمت پیشنهادی خود جذب کنند. مديران همچنین نتوانستند يک فضای 

 PRINTCOها را تغییر دهند. رفتار مديران افزار آننويسان ماهر جذب آن شده و نرمکنند تا برنامه

کردند و يا بینی بود: يا تغییرات سازمانی بسیار کمی ايجاد مینويسان آشنا و قابل پیشبرای برنامه

 ها را تغییر نداده و تاثیر چندانی نداشتند. گونه تغییرات سازمان آندادند. اينمديران را تغییر می

ويژه متمرکز بود، پرسنل ديگر سازمان، به MRPروی سیستم  PRINTCOکه مديريت در حالی

دادند. بسیاری از اين پرسنل توان ای خود را توسعه میمهندسان تست فنی، بايد فضاهای ريزمحاسبه

های کاری خود ايجاد کنند اما با توجه اين را داشتند که يک زيرساخت مناسب برای پشتیبانی گروه

 بهرهها بیهای آنعمال از تخصص PRINTCOتغییر،  ها در مباحث مربوط بهبه شرکت ندادن آن

وچکی های ککردند تا سیستمها کمک میها ابزاری بودند که به آنماند. برای اين پرسنل، ريزرايانهمی

ای و ها حدود يکسال و تا زمانی که کنترل تجهیزات رايانهايجاد کنند. انقالب آن DPمستقل از 

ای موازی، د، طول کشید. اما در طی دوران تغییر، دو فضای محاسبهمحول ش DPنويسی به برنامه

گذاری زمانی و مالی ها نیازمند سرمايهگیری بودند. هر يک از آنمستقل از يکديگر در حال شکل

 ها بدون حمايت رها شدند.سازمان بودند. اما، هر دوی آن

  Golden Triangle مثلث طالیی

کند ارائه می Golden Triangleاحی يک سیستم اطالعات مالی در ( از طر۶۳6۶توصیفی که ففر )

های قدرت در يک سازمان ارتباط دهد که بکارگیری فناوری اطالعات اغلب با کشمکشنیز نشان می

المللی مهم محصوالت شیمیايی است که يک تولیدکننده بین Golden Triangleدارد. شرکت 
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کند. گروه پرسنلی اين سازمان شامل حسابداری و چهار وز میمیلیارد دالر تجا ۹رقم فروش آن از 

های اجرايی وجود دارند توسط هايی که درون هر يک از اين گروهشود. بخشگروه اجرايی مستقل می

شوند. حسابداران هر بخش گزارش خود را مستقیما به اين مديران کل ارائه مديران کل هدايت می

اط صورت غیر مستقیم در ارتبکند، تنها به که اصول کلی را طرح می کنند و با حسابداری شرکت،می

 (.۶۳66هستند )مارکوس 

ای و های مختلف خود دارای هفت سیستم رايانهدر بخش Golden Ttiangle، ۶۳7۶در سال 

 هایرفت که با ورود سیستم اطالعات مالی، همه دادهتعداد زيادی سیستم دستی بود. امید آن می

مرکزی ذخیره شده و در نتیجه  هها و معامالت در يک پايگاه دادها، درآمدها، دارايیبه هزينهمربوط 

 های صورتها استانداردسازی شوند. اين سیستم اطالعات مالی، ترازنامه و گزارشهمه اين سیستم

، دکرد. پبش از توسعه سیستم جديصورت ماهانه منتشر میهای شرکت را بهسودوزيان همه بخش

کردند خواستند گردآوری و ذخیره میهر شکلی که میهای معامالت را به ها دادهحسابداران بخش"

)مارکوس  "دادندها را در قالبی استاندارد در اختیار حسابداران شرکت قرار میاما خالصه اين داده

ن ای در روابط بی(. واضح بود که ورود يک سیستم جديد استاندارد باعث ايجاد تغییرات عمده۶۳66

ها و ها و مديران اجرايی دفترمرکزی و همچنین روابط بین حسابداران بخشمديران اجرايی بخش

 شود.حسابداران شرکت می

کردند تا شد که تالش میهای جديدی ايجاد میبخش Golden Ttiangleبا گذشت زمان، در 

ردند و ککنترل دفترمرکزی مقاومت میها در برابر اعمال صورت مستقل فعالیت کنند، اين بخشبه

پذيرفتند. سپس، شخصی به رياست حسابداری های شیمیايی ابتدايی شرکت را نمیبندیبخش

بندی شیمیايی داشت. در اين شرايط، فقط موضوع ای با مدير بخششرکت رسید که دشمنی ديرينه

قدرت  معنای افزايشداده مرکزی به کنترل مديريتی و استفاده بهینه از منابع مطرح نبود. يک پايگاه

توانستند مقاومت کرده ها ديگر نمیها بود. در اين شرايط، بخشحسابداری شرکت بر مديران بخش

های نادرست و در ارائه اطالعات تاخیر داشته باشند، همچنین اين سیستم مرکزی ارائه گزارش
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تن رفسیستم مرکزی به منزله از دست ها اينساخت. بنابراين، برای بخشاحتمالی را ناممکن می

 شان بود.استقالل و کنترل بر اطالعات اجرايی

از بسیاری جهات، طراحی سیستم اطالعات مالی يک عمل سیاسی بود. حسابداری شرکت برای 

ها اجرای آن از يک فروشنده خارجی استفاده کرد تا نیازی به پشتیبانی داخلی نداشته باشد. بخش

بودن آن را به چالش کشیدند. سیستم جديد سر باز زدند و طراحی، توان فنی و اجرايیاز همکاری با 

های زمانی زيادی داشت. حسابداران بخش حتی تالش کردند اين فرآيند ده سال طول کشید و هزينه

تا در سیستم اخالل ايجاد کنند. در اين حین، مدير حسابداری بخش شیمیايی جايگزين شد که 

 ها شد و مبنای سیاسی شرکت را تا حد زيادی تغییر داد.نشباعث کاهش ت

بررسی تغییرات ساختاری موردنیاز برای کاالها و خدمات بسیار ديجیتال و و کاالها و خدمات 

. همراه داردای به افتاده در شواب، نکات آموزندهها مانند تغییرات اتفاقديجیتال مختلط  در سازمان

کند. در ، فضای سیاسی موجود بکارگیری فناوری را محدود میPRINTCOدر برخی موارد، مانند 

، بازيگران اصلی از فناوری به عنوان يک ابزار سیاسی Golden Triangleهای ديگر، مانند سازمان

کنند. حتی شناخت اجرای موفق فناوری اطالعات و تالش برای الگوبرداری از اين استفاده می

 گرفتن عوامل سیاسی کاری دشوار است.ها بدون در نظر موفقیت

 فنی برای استفاده موثر از فناوری اطالعات ضروری است       -پشتیبانی اجتماعی

های فناوری اطالعات معموال تنها پیرامون مسائل طراحی های مرتبط با پشتیبانی زيرساختبحث

تری مانند ها، مسائل گستردهها هستند. اما در عمل، پشتیبانی زيرساختها و شبکهفیزيکی سیستم

شود. یم های اجتماعی و فنی را شاملاقدامات سازمانی، پرسنل پشتیبانی بانفوذ و دسترسی به مهارت

اوری های فنشوند زيرا بیشتر سیستمشناخته می "هزينه پنهان رايانه"عنوان اين مسائل اغلب به

شوند که انحراف را دشوار و پرهزينه میها ساختهفرضها و پیشای از فرضاطالعات بر مبنای مجموعه

خواهند تا کاربران می ها ازکند. پردازش خطاها بسیار پرهزينه است هرچند بسیاری از سیستممی

( اين پشتیبانی جانبی ۶۳۳7کار را انجام دهند. سوچمان ) يابی به نتیجه دلخواه اينبرای دست
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 نامد. تالشمی 1"بندیعمل مفصل"ها را موردنیاز برای عملکرد مناسب فناوری اطالعات در سازمان

کند. اما، مسئوالن ی را تشديد میهای ديگر، نیازهای زيرساختها برای همکاری با سازمانسازمان

بندی ندرت به عمل مفصلکنند )و بههای فناوری اطالعات را کامال مناسب ارزيابی میاغلب زيرساخت

شود(. توصیفی که مارگريو اتکای فناوری اطالعات ضروری است، اشاره میکه برای اجرای موثر و قابل

دهند به شناخت ارائه می 2بینی جمعیريزی و پیشه( از سیستم پرسازی مجدد برنام۶۳۳6و ديگران )

کند. اما بررسی نتیجه يک ها در هنگام اجرای اين سیستم کمک میروی شرکتهای پیشچالش

دهد که پشتیبانی زيرساخت و وضوح نشان میسازمان به 56شناسان در تالش جمعی میان نسل

  ای هستند.بندی، اجزاء اصلی همکاری شبکهعمل مفصل

 3هاسیستم جامعه کرم

افزاری و جمعی بود که برای گروهی از مقیاس، نرم( يک سیستم بزرگWCSسیستم کرم جمعی )

 656توسط  WCSبودند، طراحی شده بود. سرانجام،  شناسان که از نظر جغرافیايی پراکندهنسل

سیستم بر مبنای  آزمايشگاه تجاری و دانشگاهی مورد استفاده قرار گرفت. اين 56شناس در نسل

شان را به ها و مدارکداد تا دادهشناسان اين اجازه را میهای جمعی اينترنتی بود و به نسلفناوری

ها اشتراک بگذارند، بین محتواهای موجود ارتباط برقرار کنند و محتواها را تحلیل کرده و از میان آن

 Biosisو  Mrdlineی خارجی، مانند اهای دادهدسترسی به پايگاه WCSبعضی را انتخاب کنند. 

ساخت. اگر چه طراحی رابط کاربری خوب بود و کاربران در استفاده از ها را نیز ممکن میو خبرنامه

آن با مشکلی مواجه نبودند، با اين وجود عده زيادی دسترسی به سیستم و استفاده مرتب از آن را 

ات جا نششناسان بود، مشکل از آنازهای نسلگوی نیکه سیستم جوابدانستند. درحالیدشوار می

                                                                                                                                 

۶ Articulatio work 

6 Collaborative Planning Forecasting Replenishment system 

۹ Worm Community System 
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ويی به نیازها گهای سیستمی توان پاسخای دانشگاه از نظر مهارتگرفت که پرسنل پشتیبانی رايانهمی

 را نداشتند. 

افزار افزار و نرم، که تنها شامل سختWCSای مانند ای شبکههای رايانهزيرساخت اجتماعی سیستم

پرسنل پشتیبانی متبحری که دسترسی مداوم به سیستم را میسر کرده و  شوند بلکه شاملنمی

 يک اندازه ها همگن نبوده و بهشود، معموال در همه سايتکنند نیز میمشکالت کاربران را رفع می

ی هاتواند بر سودمندی پروژههای محلی میطور خالصه، عدم توجه به زيرساختقدرتمند نیست. به

های ژنوم، گیرد. در پروژهديگر مورد استفاده قرار نمی WCSداشته باشد.  بزرگ تاثیر منفی

، مانند WCSها نقاط قوت گیرند. اين سیستموب جديد مورد استفاده قرار میهای تحتسیستم

اند، در عین حال اين ها، گرافیک مناسب و کاربری ساده، را حفظ کردهتوانايی دنبال کردن لینک

 ای دارند.های شبکههای اجرايی و مهارتبیشتری با ابزار میزکار، سیستمها انطباق سیستم

های جمعی علمی ممکن است در برخی موارد، ايجاد يک زيرساخت مناسب برای پشتیبانی از فعالیت

موجب يک تحول سازمانی و تغییرات بزرگ زيرساختی شود زيرا برای ايجاد چنین زيرساختی، بايد 

سیستم  های اجرايیگوی نیازها ارتقا داده شوند تا پاسخها و شبکهی، ابزارها، رايانههای پشتیبانفعالیت

باشند و همچنین بايد پرسنل جديد استخدام شوند و يا پرسنل موجود بايد مجددا آموزش داده شوند 

د. کنناين موراد را تايید می OIهای های سیستمی الزم را کسب کنند. تعدادی از پژوهشتا مهارت

، يک ایهای رايانههای مورد نیاز برای پشتیبانی سیستمهای اينترنتی محاسبات، زيرساختدر مدل

(.  استار و رالدر ۶۳۳6؛ کلینگ ۶۳66شوند )کلینگ و اسکاچی بخش اصلی از سیستم محسوب می

ده یای محلی، فرايندهای پیچهای محاسبهدهند که زيربنای توسعه زيرساخت( نیز نشان می۶۳۳۱)

د. سازی، هستنشخصی و سازمانی، از جمله توانايی متخصصان مختلف در مشارکت در مسائل رايانه

کار های جديدی را بهسازمانی خود فناوریهای درونها برای پشتیبانی شبکهاينکه سازمانبا توجه به 

 شوند.گیرند، اين مفاهیم از اهمیت بیشتری برخوردار میمی

 های اجتماعی هستندسازمانی نیز شبکهای درونرایانههای شبکه
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رقرار شکل مستقیم بتوان به يابیم که ارتباطات خیلی مهم را میها درمیهای شبکهبا بررسی ويژگی

آسانی ايجاد و اصالح کرد. برای مثال، شبکه تبادل خودرو توان بهکرد؛ همچنین اين ارتباطات را می

(ANXکه يک شبکه خصوص ،)عنوان يک شرکت مبادالت ی طراحی خودرو با مديريت خوب است، به

 OI(. در مقابل، مطالعات ۶۳۳6شود )مارگريو عادی در میان يک مجموعه ثابت از افراد شناخته می

گونه که مثال زير نشان دهند که روابط سازمانی پیچیده، پويا و وابسته هستند. هماننشان می

های آنالين در های استفاده از فناوریتواند پیچیدگیفنی می-یدهد، يک رويکرد اجتماعمی

سازمانی را به نمايش بگذارد و به توضیح اين مسئله کمک کند که چرا برخی پشتیبانی روابط درون

ها استفاده های ديگر از آنکه شرکتدانند در حالیهای آنالين را ضروری میها فناوریشرکت

 کنند.نمی

Iزمانی و خدمات انفورماتیک )ساروابط درون RI S) 

در استفاده از اطالعات آنالين در سه  در يک مطالعه جديد درباره منابع اطالعاتی آنالين، تفاوت

شرکت در کالیفرنیا مورد بررسی قرار  6۱های زيستی، حقوق و بازار امالک، میان صنعت فناوری

اندازه موجود درون هر يک از اين صنايع به های(. اين مطالعه نشان داد که تفاوت۶۳۳7گرفت )لمب 

رسد که در استفاده از منابع اطالعات آنالين پنج نظر میهای موجود بین اين صنايع بود. بهتفاوت

 عامل موثر هستند:

های فناوری زيستی که مدارک توان در شرکت. تعامل با موسسات رگوالتوری، اين موضوع را می۶

دهند و يا ا برای بررسی و تايید به موسسات رگوالتوری تحويل میشان رمرتبط با محصوالت

 .شوند مشاهده کردشان توسط اين موسسات رگوالتوری کنترل میهای حقوقی که مشتريانشرکت

 بندی اطالعات منابع آنالينتوان در دستهرا می. نمايش توانايی و خدمات ممتاز به مشتريان، که آن 6

 ک و همچنین تهیه سوابق رقیبان و بازارها در هر سه صنعت مشاهده کرد.های امالتوسط بنگاه

سپاری، شراکت يا های ديگر از طريق بروندست آوردن اطالعات از سازمانهايی برای به. فرصت۹

 خريد خدمات اطالعاتی.
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 وقیهای حقهای اطالعاتی در صنعت برای تهیه اطالعات ضروری، مانند کتابخانه. وجود زيرساخت6

 نويسی چندگانه صنعت امالک و خدمات فهرست

صرفه، مانند تقاضاهای مشتريان بههنگام و مقرون. انتظارات مشتريان برای تعامالت اطالعاتی به5

 های سريع و تخصصی حقوقی خارج از ساعات اداری. برای مشاوره

ا، هت هستند. بعضی از آنسازمانی شرکاين عوامل به تاثیراتی اشاره دارند که حاصل روابط درون

مانند تهیه سوابق، گرايش فنی دارند و بعضی ديگر، مانند مستندسازی، گرايش سازمانی دارند. دو 

هايی که با رگوالتورها عامل اول موجب استفاده بیشتر از منابع اطالعاتی آنالين می شوند. شرکت

بینند نسبت به هايشان میوانايیهايی که خود را نیازمند نمايش تارتباط مستقیم دارند و آن

کنند. عامل سوم موجب کاهش استفاده از های ديگر، بیشتر از اطالعات آنالين استفاده میشرکت

را دارند که مسئولیت گردآوری داده ها موقعیت اين که شرکتشود. زمانیمنابع اطالعات آنالين می

د يک بتوان کنند. اگر زيرساختداده پرهیز میرا به شرکت ديگری واگذار کنند، خودشان از گردآوری 

گاه عامل چهارم موجب های حقوقی، آنخانهجايگزين برای منابع آنالين ايجاد کند، مانند کتاب

يسی نوشود. اما اگر زيرساخت آنالين باشد، مانند خدمات فهرستکاهش استفاده از منابع آنالين می

يابد. عامل پنجم هم بسته به ز اطالعات آنالين افزايش میگاه استفاده اچندگانه صنعت امالک، آن

ها وجود کردن پرسنل در عصرها و آخر هفتهنوع منابعی )از جمله پرسنل پشتیبانی( که برای سرگرم

طور کلی فشار زمانی تواند موجب افزايش يا کاهش استفاده از منابع آنالين شود؛ اما بهدارند، می

 شود.اطالعات آنالين می موجب افزايش استفاده از
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 سازمانیفضاهای اطالعاتی و تاثیرات درون ۶شکل 

ها با تقاضاهای فنی و سازمانی مختلفی از طرف فضای خود مواجه هستند. اسکات همه سازمان

ن کند: صنايعی که اي( صنايع را بر اساس میزان تاثیر اين تقاضاها به دو دسته تقسیم می۶۳۳7)

(. ۶ها کم است )شکل ها دارند و صنايعی که تاثیر اين تقاضاها بر آنتقاضاها تاثیر زيادی بر آن

ها ممکن است بسته دهند که عالوه بر چنین تاثیراتی، در هر ناحیه شرکتنشان می IRISپژوهش 

به مشريان خود، انگیزه زياد يا کمی برای گردآوری داده و استفاده از اطالعات داشته باشند. بنابراين، 

استفاده از منابع ها در زمینه گردآوری داده و های شرکتروابط مشتريان تاثیر زيادی بر فعالیت

هستند،  "امالک تجاری"و  "شرکت حقوقی عام"هايی که کنار به فلش ۶اطالعاتی دارد )در شکل 

به  کنندگان فدرال دارند نسبتهايی که ارتباط نزديکی با نهادهايی مانند تنظیمتوجه شود(. شرکت

د؛ ی داده مشغول هستنکنندگان دارند، بیشتر به گردآورهايی که ارتباط کمتری با تنظیمشرکت

ذار يکديگر واگها را بهشوند، وظیفه گردآوری دادههای ديگری شريک میها با شرکتکه شرکتزمانی

 هستند توجه شود(. "پزشکیفناوری زيستی/زيست"هايی که کنار به فلش ۶کنند ) در شکل می

انی بايد ماهیت روابط سازمهای بینهای موثر برای شبکهدهد که طراحینشان می IRISپژوهش 

ين های آنالسازمانی را در نظر بگیرند. اين پژوهش همچنین اشاره دارد که در بکارگیری فناوریبین
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شان، ماهیت روابط واسطه ماهیت مشتريانها بهفقط موضوع زمان مطرح نیست. برخی از شرکت

ارند. های آنالين دتفاده از فناوریشان، نیاز و انگیزه کمتری به اسشان و ماهیت فعالیتسازمانیدرون

برند، های کوچک بیشترين بهره را از اينترنت میرسد که در جذب مشتری شرکتنظر میاگر چه به

ها دارد. در تجارت الکترونیک برای اما اين موضوع تا حد زيادی بستگی به تجارت اصلی آن

بسیار بیشتری نسبت به خرده فروشان  هایکنندگان کاالها و خدمات بسیار ديجیتال، موقعیتعرضه

 محصوالت فیزيکی و روابط شخصی وجود دارد.   

 فروشی پرسود الکترونیک ممکن است زندگی جمعی را تضعیف کندخرده

ها نیست. ارتباطات های آنالين برای تقويت يا تغییر روابط، محدود به سازمانتوان فناوری

روابط درون اجتماعات محلی ما را تغییر داده و شیوه زندگی  ای اين پتانسیل را دارند کهشبکهدرون

( ۶۳۳6و کار ما را تحت تاثیر قرار دهند. مارگريو و ديگران در کتاب اقتصاد ديجیتال در حال ظهور )

ته و در وچهار ساعصورت بیستاند که بهها با استفاده از اينترنت توانستهکنند که شرکتعنوان می

ها کرده و به توسعه و مديريت خدمات مشتريان و روابط مشتريان خود بپردازند. آن تمام دنیا فعالیت

های مدل استاندارد درباره انعطاف نیروی کار، به بحث در مورد همچنین با ناديده گرفتن فرض

های کنندگان در فروشگاهکنندگان و همچنین رفتار مصرفهای مورد نیاز کارگران و مصرفمهارت

فنی از اين فراتر رفته و پیامدهای اجتماعی -های اجتماعیپردازند. اما، تحلیلنده میسايبری آي

 دهند.ای مانند خريد اينترنتی را مورد بررسی قرار میتغییرات گسترده

 ارواین، کالیفرنیا

دهندگان و مشتاقان فناوری معتقدند که فضای سايبری، فضای فیزيکی ما را متحول برخی از توسعه

انداز و شیوه زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است ساخت. در حقیقت، اين ديدگاه دائما چشم خواهد

(. شهر ارواين در کالیفرنیا يک نمونه اين موضوع است. اين شهر نسخه ۶۳۳6)کلینگ و لمب 

(. ارواين فضای شهری غیرمتمرکزی ۶۳۱6است )گودمن و گودمن  "شهر مصرف کارا" 1ایپساحومه

                                                                                                                                 

3 postsuburban version 
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های مختلف تجاری، تفريحی، هنری، مسکونی و مذهبی در مناطق مختلفی در آن فعالیت "دارد که 

طور کلی شهر ظاهری شوند )بههم مرتبط میشوند که توسط خودروهای خصوصی بهانجام می

(. بولوارهای پهن به ۶۳۳5ته اما پويا وشاداب دارد( )کلینگ، اولین و پستر پیچیده، نامنسجم و آشف

دهند؛ ساکنین ارواين در روزهای کاری خريداران امکان دسترسی سريع به مراکز خريد محلی را می

 بانده استفاده کنند.۶6های توانند از آزادراهبرای رسیدن به شهر می

کنندگان را دهندگان آن، قدرت خريد مصرفان و توسعهارواين شهر مصرف کارا است زيرا طراح

شتری خرج بیکنند. اگر چه ساکنین ارواين نسبت به ساکنین شهرهای اطراف درآمد قابلکنترل می

دهندگان ارواين تعداد، های محدودی دارند. توسعهکردن انتخابها برای خريد و خرجدارند، اما آن

اند که حداکثر بازده مالی را از ريزی کردهای برنامهگونهگان را بهکنندموقعیت و انواع خدمات مصرف

دهنده اين منطقه، هنوز عنوان اولین توسعه های خود کسب کنند. شرکت ارواين، بهگذاریسرمايه

دهد که های شهر است. اين شرکت امالکش را به افرادی اجاره میفروشیهم مالک بیشتر خرده

بر کرايه ماهانه، درصدی از درآمد ناخالص ماهیانه خود را نیز به اين شرکت موافقت کنند عالوه 

کند که درآمد بااليی دارند و يا پرداخت کنند. اين موضوع، شرکت ارواين را به افرادی متمايل می

بینی باشد. با اين شرايط، جای تعجب نیست که ريسک پايینی داشته و درآمدشان کامال قابل پیش

ای محلی و ملی، که اعتبارشان از پیش مشخص است، بیشتر فضاهای مراکز ی زنجیرههافروشگاه

 خريد را در اختیار دارند.

ها که عموما از شهرهای ديگر هستند فروشیاحتمال اينکه تعامل ساکنین ارواين با کارکنان خرده

های اهمد نظر فروشگمنتهی به يک رابطه غیرتجاری و طوالنی شود، بسیار کم است. نحوه تعاملی که 

کنندگان و شود که ارتباط کامال محدودی بین مصرفای محلی و ملی است، باعث میزنجیره

کنندگان خدمات، دستمزد اينکه عرضهکنندگان خدمات برقرار شود. همچنین، با توجه به عرضه

ابطه قراری يک رکنند تغییر زيادی در پرسنل اين بخش وجود دارد که احتمال برپايینی دريافت می

کند، وجود چنین خدماتی که در ( اظهار می۶۳۳5گونه که گوتک )دهد. همانطوالنی را کاهش می

ترين سطح ممکن هستند، فقط منحصر به شهرهای جديد ها روابط انسانی و غیرتجاری در پايینآن

http://abcbourse.ir/


 ۹76 تالیجیشناخت اقتصاد د

 

پزشکی در حال نیست. اين پديده در بسیاری از صنايع خدماتی مانند خدمات اجتماعی، آموزش و 

نظر شناسان نگران اين هستند که اين پديده موجب تضعیف حس اجتماعی شود. بهرشد است. جامعه

رسد که تعامالت اينچنینی ارتباطی با زندگی واقعی ندارند. تفاوت اين نوع ارتباطات با يک ارتباط می

نین رسد که ساکنظر میبه کند چیست؟ البته،ای استفاده میکامال الکترونیک که از صدای رايانه

ست. ها نیها مناسب است اما تنها گزينه آنارواين از اين نوع تعامل راضی هستند. اين شرايط برای آن

های ديگر تر باشند، توان مالی اين را دارند که به مکانها مايل به دريافت خدمات شخصیاگر آن

 مراجعه کنند و بهای بیشتر پرداخت کنند.

Wal-Mart ر مقابل اینترنتد 

-Walهای مجازی همان کاری را با ملکی در کالیفرنیا معتقدند که فروشگاه معامالت برخی از دالالن

Mart  و شرکت ارواين خواهند کرد کهWal-Mart  فروشان ديگر انجام با خرده ۳6و  66در دهه

های بیشتر، فروشی اينترنتی انتخابکند توسعه خرده( بیان می۶۳۳5گونه که لندن )داد. همان

دهد و در نهايت باعث کاهش کنندگان قرار میتری در اختیار مصرفهای پايینخدمات بهتر و قیمت

طور کلی برچیده نیست که مراکز خريد سنتی بهشود. منظور وی اين فروشان فیزيکی میخرده

خواهند شد بلکه موضوع اين است که صاحبان مراکز خريد برای سوددهی اين مراکز بايد تدابیر 

های محلی صرفا تبديل به مکانی برای نمايش جديدی برای دريافت اجاره بیانديشند. اگر فروشگاه

گاه صاحبان مراکز خريد انجام شوند، آن صورت آنالينمحصوالت و خدمات شده و خريدها به

 ها را تعیین کنند. توانند میزان فروش واقعی آننمی

کند. فروشان فیزيکی را تهديد نمیفروشی اينترنتی تنها مراکز خريد کوچک و خردهاما خرده

نیز به چالش  CompUSAو  Wal-Mart ،Circuit City ،Costcoدهندگان بزرگ مانند تخفیف

ها به فروش ماهیت روابط ها معموال دارای انبار هستند و رويکرد آنخواهند شد. مراکز آنکشیده 

که ناخواسته خريد آنالين را برای مشتريان فروشان را تغییر داده است به طوریمشتريان با خرده

خدمات های زياد، تخفیف و راحتی در خريد است. به ها( بر انتخابتاکید )آن"اند. تر کردهمناسب
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شود. اين رويکرد در همه کشور پذيرفته شده و مشتريان و معرفی کاال به مشتريان توجه زيادی نمی

 (.  ۶۳۳5)لندن  "دهنده يک تغییر دائمی در ماهیت خريد استنشان

یل دل ای مشغول به فعالیت هستند، بههايی که در مراکز اجتماعی منطقهفروشان سنتی و آنخرده

های نوسازی های بازاريابی جديد و برنامهاند تا از شیوههم خود در بازار، مجبور شدهاز دست رفتن س

های نوسازی فیزيکی در يکی از مراکز کوچک خريد کم در يکی از برنامهاستفاده کنند. لندن دست

دهنده شکل مراکز خريد آينده باشد، مفهوم جذابی تواند نشانشرکت کرده است. اين پروژه، که می

ها هستند، در واقع امتداد های اين مرکز که فقط مخصوص پیادههمراه دارد. خیابانرا با خود به 

فروشی مرکز شهر الگوبرداری دهندگان شهری از مراکز پويای خردههای اطراف بودند. توسعهخیابان

ییر دهد(. ها را تغها امیدوارند شیوه خريد مردم و سبک زندگی آنجامعه که آنکردند )يک شبه

دهیم، ممکن است تر شده و خريد آنالين بیشتری انجام میطور که عادات خريد ما منطقیهمان

يزی رهای زندگی ما باز هم برنامهدهندگان شهری را تشويق کنیم که برای تجربهناخواسته توسعه

 کنند.

 گیرینتیجه

فنی فناوری اطالعات چگونه -دهد مطالعات اجتماعیخوبی نشان میهای اولیه بهتحلیل پژوهش

 ۹و بخش  ۶تری از تغییرات سازمانی در فضای ديجیتال شوند. جدول توانند باعث شناخت عمیقمی

فنی با -های اجتماعیها ديدگاهکنند که در آنهای کلیدی را معرفی میاين فصل برخی از حوزه

های بیشتر اوت داشته و پژوهشها تفهای مرسوم درباره نقش فناوری اطالعات در سازمانديدگاه

گیری اقتصادی و اجتماعی از فناوری اطالعات افزايش دهند. از اين توانند توانايی ما را در بهرهمی

 آيد:های تجربی پديد میها چند سوال برای پژوهشحوزه

 شدنهای فنی در ديجیتالها و محدويت. کدام فرآيندهای اجتماعی و سازمانی و کدام موقعیت۶

گیری خدمات جديد، تداوم مشاغل و غیره چه نقشی ها موثر هستند؟ اين موارد در شکلسازمان

 & amazon.com ،Barnesعنوان مثال، اين فرآيندها در فضای فروش کتاب، مانند دارند؟ )به

Noble ،Borders کنند؟(های مستقل، چه تغییراتی ايجاد میفروشیو کتاب 
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توان شدن کل يک صنعت موثر هستند؟ چگونه میو اجتماعی در ديجیتال . چه فرآيندهای سازمانی6

 های بین صنايع مختلف در اين زمینه پی برد؟به تفاوت

کنندگان شوند به نفع کدام دسته از مصرفشکل ديجیتال پشتیبانی می. خدمات و کاالهايی که به۹

 شوند؟می و خدمات هستند؟ کدام دسته از مشتريان و خدمات کنار گذاشته

های تاريخی و اجتماعی پاسخ داد. برای مثال، هايی از اين دست را بايد با توجه به آگاهیپرسش

ها نیازمند يک توانند تنها در اينترنت فعالیت کنند: آننمی amazon.comهايی مانند شرکت

ر( در کشو های کوچکاعتباری( و يک زيرساخت توزيعی )پخش سريع محموله زيرساخت مالی )کارت

 است!   يافته ای توسعهها طی صد سال و از آغاز سفارش مکاتبههستند. بخشی از اين زيرساخت

اين پژوهش ابتدايی است و چندان کامل نیست. اما اعتقاد ما بر اين است که اين پژوهش می تواند 

ا ی اقتصاد ديجیتال رهای اجتماعی، فنی و سازمانهای پژوهشی باشد که جنبهآغاز خوبی برای برنامه

توانند راهنمای سودمندی برای فنی می-های اجتماعیدهند. ديدگاهمورد مطالعه قرار می

 گران فناوریگونه که راهنمای خوبی برای پژوهشگران حوزه تجارت الکترونیک باشند همانپژوهش

توانند از اجراهای موفق و ناموفق ها می، سازمانE&Yاند. عالوه بر اين، همانند شرکت اطالعات بوده

های زيادی فرا بگیرند. يک برنامه شوند، درسذکر می OIهای های اطالعات که در پژوهشفناوری

های یلکند، تحلپژوهشی که اين رويکرد را تقويت کرده و از مطالعات طولی مورد نیاز پشتیبانی می

 دهد. های فناوری اطالعات قرار میستمخوبی در اختیار مديران باتدبیر سی
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پخش  هایای مانند مايکروويوها، دستگاههای فنی، اشیا سادهواسطه پیشرفتويکم به در قرن بیست

شناخت محیط اطراف، پردازش اطالعات،  های روشنايی، توانايیها و سیستمها، قفلويدئو، رايانه

یاری از وسايل ا بساند. تلفیق رايانه بگیری و ارتباط را داشته و تبديل به اشیايی هوشمند شدهتصمیم

گران، هوشمندشدن فضاها و شدن کنششدن تجارت، مصنوعیو ابزار موجب الکترونیکی 

 شدن جهان اقتصادی و اجتماعی شده است. ديجیتال

های کاربران است )کورزويل ويژگی فضاهای ديجیتال، تولید و توزيع فراوان اطالعات در شبکه

ها، نسانی و هم شامل عوامل غیرانسانی مانند سازمانها هم شامل عوامل ا(. اين شبکه۶۳66

کنند که حجم بااليی از اطالعات شوند. اين عوامل در فضايی فعالیت میها میو روبات ۶های وبروبات

 شود و بین جهان آنالوگ و جهان ديجیتال مرزی وجود ندارد. توزيع می

 فضاهای هوشمند چهار ويژگی اصلی خواهند داشت:

توانند در هر زمان و در هر مکانی به همیشگی: عوامل انسانی و غیرانسانی میدسترسی  -

یت توانند فعالاطالعات دسترسی پیدا کرده و يا تولید اطالعات کنند، بنابراين همواره می

 کرده و ديگران را قادر به فعالیت کنند. 

زيادی از عوامل صورت خودکار توسط تعداد  مقیاس گسترده: حجم بااليی از اطالعات به -

 گردآوری، ذخیره و پردازش خواهد شد.

های پردازش و شده: اطالعات، دسترسی به اطالعات و ظرفیتآگاهی و هوشمندی توزيع -

های انتقال اطالعات )يعنی هوشمندی( میان عوامل، زمان، مکان، ابزار فیزيکی و رسانه

 ( ۶۳۳5، ۶۳۳۶ارتباطی توزيع خواهد شد )هاتچینز 

ها در همه ابزار فیزيکی، ها و حضور آنشدن رايانهامرئی: با کوچک شدن و توانمندمحاسبه ن -

 مرزهای بین جهان آنالوگ و جهان ديجیتال از میان خواهند رفت.

سیاسی و اقتصادی -شدن اطالعات، يک سیستم جديد اجتماعیبا هوشمندشدن فضاها و ديجیتال

 شود. جیتال نامیده میظهور خواهد کرد. اين سیستم جديد، اقتصاد دي
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ند ها قرار دارهای دانش و ارتباطی که عوامل انسانی و غیرانسانی در آنبا هوشمندشدن فضاها، شبکه

شوند. فناوری، حجم اطالعات در دسترس انسان را افزايش داده و مکان تر میبسیار بزرگتر و پیچیده

عات را تغییر داده است. اين موضوع و زمان دسترسی به اطالعات و همچنین چگونگی پردازش اطال

، بخشندکه آيا اين تغییرات موجب برابری اجتماعی شده و عملکرد فردی و سازمانی را بهبود می

ها هنوز انسان خواهند بود و (. هر اتفاقی که بیفتد، انسان۶۳۳۱؛ کیسلر ۶۳۳6جای بحث دارد )ابو 

؛ پريتوال و ۶۳56خواهند بود )مارچ و سیمون ها هايشان نیازمند سازمانبرای غلبه بر محدوديت

های جديد به اين بستگی دارد که واتسون، در حال انتشار(. هماهنگی، ارتباط و انتشار فناوری

؛ ولمن و ديگران ۶۳۳6داند )ولمن چیزی میکسی چهکسی در ارتباط است و چهکسی با چهچه

 (. ۶۳۳6تراکتور و ايزنبرگ ؛ کان۶۳۳6؛ ايدين و رايس ۶۳۳۶؛ رايس و ايدين ۶۳۳۱

خواهیم که مفهوم فضاهای هوشمند را تبديل به واقعیتی کنیم که در آن عملکرد فردی و اگر می

ها يابد، بايد موانع ديجیتال، فیزيکی و شناختی که بر سرراه همکاری افراد و سازمانسازمانی بهبود می

طالعات بايد بتوانند کسانی که دارای منابع و اطالعات رو برداريم. افراد نیازمنِد اقرار دارند را از پیش

 دست آورند.ها ارتباط برقرار کنند و اطالعات مورد نیازشان را به شناسايی کرده و با آن هستند را

ها در اقتصاد ديجیتال، شناسايی سريع ديگران و همکاری ترکیب تخصص با سرعت باالی توسعه ايده

 سازد.ها را ضروری میموثر با آن

وند؛ شگیرند. موانع ديجیتال مانع يافتن اطالعات میامروزه، ارتباطات در يک محیط محدود شکل می

شوند. شوند و موانع شناختی مانع فهمیدن تاثیر ارتباطات میموانع فیزيکی مانع برقراری ارتباط می

مندکردن فضاها، برطرف کردن اين موانع برای صنعت و علم سودمند خواهد بود. اما تنها هوش

چیز روی اينترنت و انجام کس و همهها، قرار دادن همهکردن همه دادهها، ديجیتالکردن رايانهنامرئی

 صورت آنالين، ما را قادر نخواهند ساخت تا اين مشکالت را برطرف کنیم. فناوری بههمه معامالت به

 (.۶۳۳۱یسلر تواند يک اقتصاد ديجیتال واقعی ايجاد کند )کتنهايی نمی

کند تا کار ها را قادر میها و سازماناز لحاظ نظری، هوشمند کردن فضاهای فیزيکی، افراد، گروه

دهند های انجام شده در زمینه دورکاری نشان میبیشتری را در زمان کمتری انجام دهند. اما پژوهش
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ث ها باعند؛ اگر چه آنتوانند نتايج متضادی در پی داشته باشکه تغییرات فنی از اين دست می

ی اهای شغلی جديد برای عدهبرداری بیشتر از ساعات کاری و ايجاد فرصتوری بیشتر، بهرهبهره

ای ديگر انزوا، دلیل تمرکززدايی و استقالل و تحرک بیشتر کارگران(، اما برای عدهشوند )بهمی

ها گیری تاثیر کل رايانه(. اندازه۶۳۳6مارتینو و ريث همراه دارند )دی کشی و استرس بیشتر بهبهره

صال، وری و اترسد که بهرهنظر میپذير نیست، اما به وری، عملکرد و کارايی امکانو اينترنت بر بهره

مندی ها و تاخیر در بهرهارتباط نزديکی با يکديگر دارند. اتصال بیشتر، عموما موجب افزايش هزينه

 (.۶۳66؛ ناشناس ۶۳۳۱ون وری شده است )داتاز مزايای بهره

های ارتباطی را افزايش های دانش و شبکهسمت فضاهای هوشمند، پیچیدگی شبکهحرکت به 

رود (. انتظار می۶نامیم )شکل شخص می 1"اطالعاتیحیطه "دهد که دهد و چیزی را تشکیل میمی

 تر از رشد توانايی ما برای اداره کردن و رصد آن باشد. اطالعاتی سريعکه رشد پیچیدگی حیطه 

 ای، عواملاطالعاتی، توسط نظامیان اختراع شد و به مجموعه ابزار، وسايل، منابع محاسبه واژه حیطه

دور و از محیط کاری خود، توانست از راهشد که شخص می)انسانی و مصنوعی( و اطالعاتی اطالق می

ها دسترسی داشته باشد. همه عوامل در محاصره چنین آن مانند کابین هواپیما يا کشتی، به

اطالعاتی است. بنابراين، کننده حیطهها، نوع فناوری موجود تعیینهايی هستند. برای انسانحیطه

اطالعاتی شما در خودروی شما يا زمانی که در حال قدم از حیطه اطالعاتی شما در دفتر کارتانحیطه

 تر است.ايد وسیعزدن هستید و يا در کوهستان نشسته
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دهنده میزان اطالعاتی هستند که شخص هايی که نشانهای اطالعاتی )ستارهبا هوشمندشدن فضاها، حیطه ۶شکل  

ند )خطوط افتهای ارتباطی اتفاق میکنند و تغییراتی در شبکهمیها دسترسی دارد( رشد در يک فضای فیزيکی به آن

 کسی بیشترين ارتباط را دارد(.کسی با چهدهند که چهپررنگ نشان می

تی اطالعاها سکونت دارند، حیطه ها در آنبا هوشمندشدن هر چه بیشتر فضاهای فیزيکی که انسان

کند. در ای فیزيکی شخص تغییر چندانی نمیيابد و اندازه آن با تغییر فضهر شخص گسترش می

جا ها جابهها نیز با آناطالعاتی آنهای مختلف، حیطه فضاهای هوشمند، با حرکت افراد در مکان

ه هايی کها قرار دارند و همچنین شبکههای که افراد در آناطالعاتی ، شبکهشود. با توسعه حیطه می

ی های اجتماعها، شبکههای اين شبکهشوند. نمونها نامحدود میافراد به آن ها دسترسی دارند تقريب

های داند( و شبکهکسی چه چیزی میهای دانشی )چهکسی ارتباط دارد(، شبکهکسی با چه)چه

 اطالعاتی ) چه اطالعاتی با چه اطالعاتی ارتباط دارد( هستند.

ه شوند و همچنین ممکن است های غیرخطی تغییر شبکتغییرات فناوری ممکن است منجر به نرخ

(. اما تغییرات فناوری، نیاز به شبکه يا ۶۳۳۹موجب تغییر ساختار شبکه شوند )کافر و کارلی 

(. بنابراين ۶۳۳۱برند )ولمن و ديگران ها را از بین نمیشناختی پیرامون آن-فرآيندهای اجتماعی
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 وجود آمده در اشکال موجود وتغییرات به توان با توجه به ها را میتاثیر تغیییرات فناوری بر سازمان

 (. ۶۳۳۳ها توصیف کرد ) باتلر گیری جوامع و دوام آنهمچنین با توجه به شکل

 ای(علم سازمان محاسباتی )رایانه

( مهم اين است ۶ها بر مبنای دو اصل کلی هستند: )های کنونی در ارتباط با سازمانبیشتر پژوهش

( دانش قدرت است. اين اصول هر دو به عوامل 6دانی، )اينکه چه میشناسی نه کسی را میکه چه

ها و کننده تصمیمات و عملکرد آنشان، تعیینها و روابطهوشمندی اشاره دارند که فعالیت چندگانه

ها قرار دارند. اما، بین اين دو اصل های آنهمچنین تصمیمات و عملکرد کسانی است که در سازمان

که اصل دوم بر شبکه ود دارد؛ اصل اول بر شبکه اجتماعی متمرکز است در حالیتضادی پنهان وج

 دانش تمرکز دارد.

اند، در زمینه بررسی تاثیرات شکل مجزا مطالعه کردهها را به های سازمانی که اين شبکهپژوهش

های تل موفقیها و جامعه در اقتصاد ديجیتافناوری اطالعات، تجارت الکترونیک و اينترنت بر سازمان

های بکههای دانش و شاند. برای شناخت بهتر اين تاثیرات، بايد دريابیم که شبکهمحدودی کسب کرده

ها موجب ها با يکديگر در ارتباط هستند و تغییر در هر يک از اين شبکهاجتماعی در فضايی از شبکه

گران شده است. پژوهش نمايش داده ۶شود. اين موضوع در جدول های ديگر میتغییر در شبکه

وجود  ۶شناسی تا علم رايانه( به شناخت ما از فرايندهايی که در جدول های مختلف )از مردمرشته

صادی ها بر مسائل اقتاند. با اين وجود، شناخت ما از چگونگی تاثیر کل فضای شبکهدارند کمک کرده

 ها موجود براساسوه بر اين، بیشتر سنجهويژه در رابطه آن با علم ناکافی است. عالو اجتماعی و به

گره(. برای فهم اينکه  ۶66گره و اغلب کمتر از  5666اند )کمتر از های کوچک شکل گرفتهشبکه

ات ها و اتصاالت باز هم اطالعتری را دربر گرفته و با افزايش گرهها گستره وسیعکدام يک از اين سنجه

 های بیشتری هستیم.پژوهشدهند، نیازمند در اختیار ما قرار می

که امیويژه هنگها به آن اشاره دارد دشوار است، بهفهم پیچیدگی ارتباطی که اين فضاشناسی شبکه

توانند ياد بگیرند، خود را منطبق کنند و در آن عوامل انسانی و عوامل غیرانسانی وجود دارند که می

ر شناخت، بررسی و مديريت اقتصاد ديجیتال تواند توانايی ما دگروه تشکیل دهند. رويکردی که می
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است. در اين راستا، علم سازمان محاسباتی شناخت خوبی را  ۶ایرا افزايش دهد، تحلیل محاسبه

کند که در دهه گذشته و برای شناخت و مديريت تغییرات هايی فراهم میها و گروهدرباره سازمان

 (. ۶۳۳۳اند )کارلی  و گاسر سازمانی ناشی از تغییرات فناوری ظهور يافته

 ها هستندا در آنههايی که افراد و سازمانفضاشناسی شبکه ۶جدول 

  افراد دانش هاسازمان

 شبکه کاری

 

 شبکه دانش

 
 افراد شبکه اجتماعی

 کندکسی کجا کار میچه
چیزی کسی چهچه

 داندمی

کسی را کسی چهچه

 شناسدمی
 پیوند

 پديده ساختار اجتماعی فرهنگ شناسی سازمانیجمعیت

يادگیری بر اساس 

 جايگزينی کارکنان

 يادگیری فردی

 
 يادگیری يادگیری ساختاری

 دانش  شبکه اطالعات شبکه مهارت

 چیزی کجاستچه

 

چیزی چیزی به چهچه

 دهداطالعات می
 پیوند 

 های کلیدیتوانايی

 

 گیری ذهنیشکل

 
 پديده 

يادگیری استراتژيک و 

 تحقیق و توسعه
 يادگیری  اکتشاف

   سازمانیشبکه بین
 هاسازمان

 

 پیوند   پیوندهای سازمانی

 پديده   ساختار در سطوح صنعت

 يادگیری   انتقال، اتخاذ بهترين اقدام

                                                                                                                                 

۶ computational analysis 
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ر پذيری دهای پیچیده، محاسباتی و انطباقها به عنوان سیستمدر علم سازمان محاسباتی، سازمان

های نشوند. سازماپذير تشکیل میشوند که از عواملی پیچیده، محاسباتی و انطباقنظر گرفته می

ديل ر تبها اطالعات را از شکلی به شکلی ديگهای آناين دلیل که بسیاری از فعالیتانسانی به 

ی توان محاسباتمحور هستند را میهای سازمانی اطالعاتاين دلیل که فعالیتکنند و همچنین به می

دهد. سپس با آگاهی ای قرار میها را در يک فضای شبکهانداز جديد، افراد و سازماندانست. اين چشم

د بینی کرزمانی را پیشتوان رفتار ساها میاز چگونگی توزيع عوامل و دانش در سطح اين شبکه

توان عملکرد کل ها میها در اين شبکههای افراد و سازمان(. با مديريت فعالیت۶۳۱۹)سايرت و مارچ 

 را بهبود بخشید. 

ها عوامل ترکیبی هستند. شناخت، دانش و دانايی درون نظر علم سازمان محاسباتی، سازماناز نقطه

ها و ارتباطات بین عوامل قرار دارند. بنابراين، توانايیها در ذهن عوامل و همچنین در سازمان

 (.۶۳65ها بستگی دارد )گرانوتر شان در فضاشناسی شبکهموقعیت ها بههای افراد و سازمانمحدوديت

های پیچیده و پويای موجود در های نظری در دامنهرويکرد محاسباتی برای توسعه و ارزيابی بحث

کند. بهترين بازده رويکرد محاسباتی زمانی است که ردهای ديگر تعامل میاقتصاد ديجیتال، با رويک

های های ديگر مانند دادهها با دادههای اين مدلهای زيربنايی آن تجربی بوده و دادهمدل

ها مقايسه شوند. بنابراين، برای های پیمايشهای آزمايشگاهی و دادههای تستشناسانه، دادهمردم

 ای و آرشیوهای مدلی هستیم.ای، آرشیوهای دادههای چندرشتهمدل نیازمند گروه تولید نظريه و

هايی وجود دارد. برای مثال، نحوه پرسیدن های علمی محدويتمعموال در تعمیم دادن پژوهش

کند؛ آيا ترتیب پرسیدن سواالت همواره يکسان ها را محدود میهای مبتنی بر پیمايشها تحلیلسوال

های انسانی توسط طراحی های آماری همیشه يکسان است؟ آزمايشترتیب نمونه است و آيا

شوند. تحلیل محاسباتی نیز شده، محدود میهای اعمالها و ماهیت کنترلها، ترکیب سوژهآزمايش

های الگوبرداری واسطه روشها و همچنین به شده در هنگام ساخت مدلهای پذيرفتهواسطه فرض به

های خاصی ها روششود. پژوهشگران برای گذشتن از اين محدوديتای محدود میای پايهاز فرآينده

 پذيری نتايج را افزايشتوانند تعمیمگیری میهای تخصصی نمونهاند. برای مثال، روشايجاد کرده
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های کنیتوان با استفاده از تکپذيری نتايج میمنظور افزايش تعمیمدهند. در تحلیل محاسباتی نیز به 

(، يا با ۶۳۳6ها را محاسبه کرد )بالچی های پارامترهای مربوط به ارزشمیانگین فرض ۶مونت کارلو

( و يا دو يا چند مدل را که ۶۳۳۳ها را کالیبره کرد )کارلی توان مدلهای تجربی میاستفاده از داده

  (.۶۳۳۱فرايند متفاوتی دارند، به يکديگر متصل نمود )آکستل و همکاران 

دانشمندان سازمان محاسباتی روی دو نوع سازمان مجزا اما مکمل تمرکز دارند )کارلی و گاسر 

 هم پیوسته افرادهای به های انسانی هستند که از طريق فعالیتدسته از سازمان(. نوع اول آن ۶۳۳۳

تند. ت مشغول هسطور پیوسته به گردآوری، کنترل و تولید اطالعاهای اطالعاتی خودکار، به و فناوری

ی صورت جمعاند که به های مصنوعی هستند که از عواملی تشکیل شدهدسته از سازماننوع دوم، آن 

اهمگن دهی عوامل نکند تا به اصول زيربنايی در سازمانکنند. تحلیل محاسباتی کمک میفعالیت می

جا ها پی ببريم. در اينبکهعنوان عناصری محاسباتی در فضاشناسی شها بهو همچنین ماهیت سازمان

های چندگانه و براساس های انجام شده در اين زمینه درباره مدلبه سه يافته کلی که از پژوهش

 شود: رفتار نوظهور، وابستگی مسیر، گريزناپذيری تغییر. اند، اشاره میدست آمدههای مختلف بهفرض

عملکرد سازمانی تاثیر زيادی  رفتار نوظهور. اگر چه هوشمندی عوامل درون سازمان روی -

کننده در عملکرد سازمانی نیست. هوشمندی دارد اما میزان فعالیت عوامل تنها عامل تعیین

های چندعاملی عموما متفاوت از مجموع هوشمندی و توانايی ها و سیستمو توانايی سازمان

اکمن و وان ؛ زگلینک، است۶۳۳7؛ پاجت ۶۳۳7ها هستند )اپستین و اکستل کل عوامل آن

(. اين بدان معناست ۶۳66؛ اکسلراد و ديون ۶۳۳۶؛ میسی ۶۳۳۹؛ کافمن ۶۳۳۱دو بانت 

ها و بازارها را ها، سازمانتوان رفتار گروهکه با مشاهده میانگین رفتار مجموعه اعضا نمی

ر ها تاثیهايی که اين عوامل را تحت تاثیر قرار داده و از آنبینی کرد. بلکه شبکهپیش

زمانی و توسط چه کسی انجام شوند،  هايی چهکنند که چه فعالیتمی پذيرند، تعیینمی

ها و روند کنند. اين شبکهها را تعیین میها کارآمدی اين فعالیتهمچنین اين شبکه

                                                                                                                                 
1 Monte Carlo techniques 
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چه  توانند اتفاق بیفتند و اين تغییراتکنند که چه تغییراتی میيادگیری عوامل تعیین می

 (. ۶۳۳۱د داشته باشند )کارلی و نیول تواننتاثیراتی می

ها يا بازارها، بايد شناخت کاملی از تعامالت و تغییراتی که در ها، سازمانبینی رفتار گروهبرای پیش

ها را افتند، پیدا کرد. همچنین بايد دريافت که يادگیری اعضا چگونه اين شبکهها اتفاق میاين شبکه

نی بیگیرند، پیشمیها را در نظر های شبکهای پیچیدگیای رايانههدهد. از آنجا که مدلتغییر می

بینی کنند که نه تنها پیچیدگی رفتار بلکه نوع رفتار را نیز پیشصحیح را ممکن ساخته و کمک می

 کنند و بررسی سناريوهايی که شناختکنیم. برای بررسی رفتارهايی که در شرايط مختلف بروز می

سازند و همچنین بررسی تاثیر تغییرات شبکه اقتصادی را ممکن می-ی اجتماعیهاانسانی و سیاست

 های بیشتر هستیم.بر رفتار افراد، نیازمند پژوهش

ای که پشت شرايط موجود نهفته وابستگی مسیر. عملکرد فردی و سازمانی به تاريخچه -

به اين بستگی دارد  تواند بیاموزدچه که فرد می آن(. ۶۳۳۱است، بستگی دارد )ريچاردسون 

شناسد. بنابراين، در مواجهه با اطالعات جديد مشابه، داند و چه کسی را میکه وی چه می

آموزند. عملکرد سازمانی توسط ساختار، فرهنگ افراد با سوابق مختلف چیزهای متفاوتی می

ار ه کويژه، عملکرد سازمانی تحت تاثیر تجرب شود. بهو تجربه اعضای سازمان تعیین می

( و هم حافظه تبادلی ۶۳۳۹های ذهنی گروهی )کیم تواند هم مدلگروهی اعضا است که می

 (.۶۳۳5داند را تحت تاثیر قرار دهد )وگنر چیزی میکسی چهچه

های مختلف از همین دلیل، دو سازمان که با شرايط يکسان شروع به فعالیت کرده اما در زمان به

کنند، ممکن است عملکردهای متفاوتی از خود به جای بگذارند. های جديد استفاده میفناوری

های آن توانند موفقیتکنند، نمیبرداری میهای ديگر کپیهايی که از اقدامات سازمانسازمان

یله آن وس ها را کسب کنند. بايد اين مفهوم وابستگی مسیر را تبديل به ابزاری کرد که بهسازمان

تواند يک هدف مشخص را محقق کند يا خیر. اين يک شخص يا سازمان می بتوان تعیین کرد که آيا

 بینی کرد و از مسیر نادرست خارج شد.موضوع نیازمند پژوهش است. بايد بتوان مسیرصحیح را پیش
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ها در حال (. آن۶۳۳6آموزند )نیول گريزناپذيری تغییر. افراد همواره چیزهای جديد می -

دنبال اطالعات باشند يا فقط اطالعات است آگاهانه به  يادگیری هستند، اگر چه ممکن

گونه که افراد ياد ها را جذب کنند و يا اطالعات جديد تولید کنند. همانشده به آنارائه

نکه ايکنند. با توجه به های دانش و گاها شبکه اطالعات نیز تغییر میگیرند، شبکهمی

در شبکه دانش منجر به تغییرات در شبکه  ها متشکل از افراد هستند، تغییراتسازمان

شود که فرد با اشخاص ديگری ارتباط برقرار شود. يادگیری همچنین باعث میها میتوانايی

 (. ۶۳۳۶گذارد )کارلی کند و اين موضوع بر شبکه اجتماعی تاثیر می

يا موجب  وده وتغییرات در شبکه دانش و شبکه اجتماعی ممکن است ناشی از تغییرات در شبکه کار ب

ق عنوان تکامل يا انطباتوان بهتغییرات در شبکه کار شوند. در سطح سازمانی، اين تغییرات را می

ها يا شبکه کار (. تغییرات در شبکه اجتماعی، شبکه توانايی۶۳۳6سازمانی توصیف کرد )ماس 

عنوان بخشی وده و بايد بهتواند موجب تغییراتی در شبکه سازمانی شوند. تغییر عمدتا گريزناپذير بمی

ها ريزی سازمانی در نظر گرفته شود. در اين شرايط، مديران بايد ساختار و موقعیت شرکتاز برنامه

اين ه برداری کنند. بهای زيربنايی بهرهای طراحی کنند که از تغییرات ايجاد شده در شبکهگونهرا به

(. بنابراين، برای بررسی ۶۳6۱شود )کاهن یشکل، طراحی سازمانی تبديل به يک فرآيند پويا م

هش ها نیازمند پژومديريت تغییرات و ايجاد محیطی برای کنترل نرخ و نوع تغییرات در اين شبکه

 هستیم.

ها در پیش از بحث درباره نتايج مرتبط با اقتصاد ديجیتال ، شايان ذکر است که فضاشناسی شبکه 

های بندیهای طبقهدهد. شیوهها در اختیار قرار میسازمانبندی روش خاصی را برای طبقه ۶جدول 

( يا ترکیبی از ۶۳65استین (، خدمات محصول )فلیگ۶۳6۳پیشین بر اساس استراتژی )رومانلی 

بندی، در مورد های طبقهاند. اين شیوه( بوده۶۳66فناوری، هماهنگی و کنترل )آلدريچ و مولر 

ی ها، چگونگی مديريت تغییرات و چگونگو تاثیرات آن بر سازمانچگونگی بکارگیری فناوری اطالعات 

ای های محاسباتی و تجربی براساس يک رويکرد شبکهکنند. پژوهشها کمکی ارائه نمیتغییر سازمان
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ری از گیهای سودمندی درباره تاثیر فناوری اطالعات و تغییرات ناشی از بهرهبینیتوانند پیشمی

 را ببینید(. ۶۳۳6ختیار ما قرار دهند )برای مثال، لويت فناوری اطالعات در ا

 ها در یک اقتصاد دیجیتالفضاهای هوشمند و فضاشناسی شبکه

بینی، توصیف و مديريت ای برای پیشهای رايانهگران در حوزه علم سازمان محاسباتی از مدلپژوهش

های ها دارد. مدلجزئیات اين مدلها تا حدی بستگی به بینیکنند. صحت پیشها استفاده میسازمان

 کنند.تری ارائه میهای صحیحبینیدارای جزئیات بیشتر، معموال پیش

صاد های کلی بخش قبلی، که کمک زيادی برای فهم اقتهايی فراتر از يافتهکه بتوانیم به يافتهبرای اين

خاصی انجام  هایتوسط مدل هايی توجه کنیم کهبینیکنند، داشته باشیم بايد به پیشديجیتال نمی

اند، مطالعه انتشار اطالعات و های محاسباتی در آن مفید بودههايی که مدلاند. يکی از زمینهشده

 گیری اعتقاد بوده است.شکل

؛ ۶۳۳5؛ ۶۳۳۶؛ ۶۳۳6کنیم )کارلی اشاره می CONSTRUCTبرای نمايش اين نتايج به مدل 

۶۳۳۳  .)CONSTRUCT های محاسباتی است که در بررسی انتشار اطالعات، يکی از معدود مدل

يک مدل چندعاملی تغییرات اجتماعی  CONSTRUCTگیرد. فناوری اطالعات را نیز در نظر می

پذير و سازمانی است که در آن عوامل ناهمگن متعددی وجود دارند که همگی هوشمند و انطباق

دهد گیری و برقراری ارتباط را دارند. اين مدل به ما اين امکان را میبوده، و توانايی يادگیری، تصمیم

گیری اعتقاد و عملکرد گروهی نتشار اطالعات، شکلکه تاثیر انواع مختلف فناوری اطالعات را بر ا

دهند به اين بستگی دارد که آيا اين عوامل انسانی بوده بررسی کنیم. فرآيندهايی که عوامل انجام می

 CONSTRUCTو يا شکلی از فناوری اطالعات مانند کتاب يا روبات اينترنتی هستند. با استفاده از 

 که اجتماعی را از تغییر در شبکه دانش تشخیص دهد.تواند تغییر در شبگر میپژوهش

توان فناوری اطالعات اولین موضوعی که اين مدل بايد مورد مطالعه قرار دهد اين است که چگونه می

گیری نمود. پژوهش در اين زمینه نشان داده است که فناوری اطالعات هم يک را بیان کرده و اندازه

های مرتبط با تاثیرات سازمانی و اجتماعی است. بیشتر پژوهش دهنده عاملعامل و هم يک توسعه

است  اين دلیلکنند که تغییراتی ايجادشده توسط فناوری اطالعات، به گونه فرض میفناوری، اين
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دهد. برای مثال، ايمیل الگوهای ارتباطی را به ها را تغییر میهای پردازش اطالعات انسانکه توانايی

دهد که ارتباط غیرهمزمان و سريع را ممکن ساخته و قابل بايگانی است. با اين یاين دلیل تغییر م

گیری وجود، فناوری اطالعات خود يک عامل نیز هست، يعنی توانايی تولید و انتقال اطالعات، تصمیم

و اقدام عملی را دارد. با هوشمندشدن فضاها، اين جنبه از فناوری اطالعات از اهمیت بیشتری 

های کردن فناوری اطالعات ، به ما کمک کرده تا تاثیرات فناوریشود. عامل محسوبر میبرخوردا

( و همچنین منتهی به نتايج جديدی درباره تاثیرات فناوری ۶۳۳۹پیشین را بشناسیم )کافر و کارلی 

دا یهايی پتری از رفتار سازماندهد که شناخت صحیحاطالعات شده است. اين رويکرد به ما اجازه می

های اينترنتی و غیره برای اهداف مشخصی با يکديگر کار ها، روباتها، روباتها انسانکنیم که در آن

 (. ۶۳۳۳کنند )کاپلن می

کنند اين است که دهنده محسوب میگرانی که فناوری اطالعات را يک توسعهبینی پژوهشپیش

اطی های ارتبدن شبکه های دانش و شبکهتر کرده و باعث بزرگ شفناوری اطالعات ارتباطات را سريع

دهند که اند نشان میاستفاده کرده CONSTRUCTهای مبتنی بر رايانه که از شود. پژوهشمی

تواند نظم زيربنايی اجتماعی و ها دارد و میهوشمندشدن فضاها، تاثیرات مهم ديگری نیز بر گروه

ما شود، اوجب اکتشافات بیشتری میسیاسی را تغییر دهد. نخست، گسترش اشتراک اطالعات م

افزايش نرخ انتشار اطالعات که تابع میزان اطالعات موجود است کمتر حد از انتظار بوده است. دوم، 

ها را اقتصادی بین گروه-فناوری اطالعات تاثیر يکسانی بر همه افراد ندارد و ضرورتا فاصله اجتماعی

دی که دارای اطالعات بیشتری هستند توانايی بیشتری دهد. بلکه با توجه به اينکه افراکاهش نمی

 شناسندکه افرادی که اشخاص بیشتری را میدر يادگیری اطالعات جديد دارند و با توجه به اين

-تواند موجب افزايش شکاف اجتماعیمنابع بیشتری برای اطالعات جديد دارند، فناوری اطالعات می

(. سوم، فناوری اطالعات نه ۶۳۳5آلستین و برينجلفسون ؛ ۶۳۳5اقتصادی بین افراد شود )کارلی 

 دهد.  های نسبی انتشار را نیز تغییر میشود بلکه نرخهای انتشار اطالعات میتنها باعث تغییر نرخ
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عنوان مثال، دانشمندی را در نظر بگیريد که اکتشافی انجام داده است. چه کسانی پیش از ديگران به

د که دهنشوند: دانشمندان ديگر يا افکار عمومی؟ مطالعات تاريخی نشان میاز اين اکتشاف آگاه می

 شدند.در دوران پیش از اقتصاد ديجیتال ، ابتدا دانشمندان ديگر از اين اکتشاف آگاه می

کنند اين است که با استفاده می CONSTRUCTسازی که از بینی مطالعات شبیهپیش

يابند افکار عمومی انتشار می ت بیشتری بین دانشمندان وهوشمندشدن فضاها، اکتشافات با سرع

های جديد را (. هر فناوری جديد ارتباطی، از اختراع چاپ گرفته تا ايمیل، نرخ انتشار ايده6)شکل 

شدن جهان، دهند که با ديجیتالهای محاسباتی نشان میافزايش داده است. مهمتر اينکه، مدل

جديد تغییر خواهد کرد. برای مثال، اکتشافات دانشمندان پیش از  ترتیب آگاهی يافتن از اطالعات

 شوند.رسیدن به دانشمندان ديگر در بین افکار عمومی منتشر می

های زيادی، مانند پزشکی، حقوق، دهد. رشتهبر را تغییر میاين موضوع نقش متخصصان اطالعات

 اند کههای آموزشی متعددی نمودهبرنامه ها وعلوم و مهندسی، اقدام به طراحی استانداردها، گرايش

ها هستند قرار بر اين فرض استوار است: اطالعات جديد ابتدا در اختیار افرادی که درون اين رشته

است که وجود متخصصین ديجیتال و اطالعات فراگیر چگونه  (. حال سوال اين۶۳66گیرد )ابوت می

که بیماران پیش از پزشکان از داروها و ی مثال، هنگامیدهند. برااين موارد را تحت تاثیر قرار می

پرستار ايجاد خواهد -بیمار-های جديد درمانی آگاهی می يابند، چه تغییراتی در روابط پزشکروش

 شد؟ 

توان از تحلیل محاسباتی برای مطالعه اين موضوعات با افزايش شناخت ما از فناوری اطالعات، می

های ويژه و فرآيندهای امنیتی توان بررسی نمود که آيا با اتخاذ سیاستمیاستفاده کرد. همچنین 

توان اطمینان حاصل کرد که اطالعات با ترتیب صحیح و در اختیار افراد مناسب قرار مناسب می

های مختلف بر دسترسی به مدت و بلندمدت سیاستمنظور ارزيابی تاثیرات کوتاهگیرند. به می

جريان اطالعات و عملکرد و رفتار فردی، گروهی و سازمانی نیازمند توسعه ابزار  اطالعات، تغییر در

امل ها بايد شهای بیشتر است. بخشی از اين پژوهشکار خود نیازمند پژوهشمحاسباتی هستیم و اين

 د.های محاسباتی باشوسیله مدلهايی برای طراحی، ساخت، ارزيابی و آموزش بهتوسعه ابزار و تکنیک
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 شود.های مختلف میارتباط در فضاهای هوشمند باعث تغییر در نرخ نسبی انتشار اطالعات به گروه 6شکل 

ها برای کنترل جريان اطالعات، حفظ برتری اطالعاتی دهند که جامعه و سازماناين نتايج نشان می

جا سوال پژوهشی ينو بهبود عملکرد سازمانی بايد پیرامون افراد و اطالعات حصار ايجاد کنند. در ا

 آن است که چنین حصارهايی کجا و چگونه بايد ايجاد شوند؟

دن کردن يا منع کرايجاد حصار تنها روش تغییر نرخ انتشار اطالعات نیست. رويکرد ديگر، تشويق

رفتارهای مرتبط با کسب اطالعات است. برای مثال، برخی از موافقان اينترنت معتقدند که همه 

يابد می ها افزايشکار اطالعات آنها بايد به استفاده از اينترنت تشويق شوند زيرا با ايناعضای سازمان

به بررسی  CONSTRUCTسازی که با استفاده از کنند. مطالعات شبیهو در نتیجه بهتر کار می

تند هسدنبال اطالعات که افراد آگاهانه بههای نسبی انتشار اطالعات در فضاهای هوشمند، هنگامینرخ

دهند که جستجوی آگاهانه پردازند نشان میرسد، میها میکه اطالعات ناخودآگاه به آنو يا هنگامی

 (.۹تر نیست )شکل معنای انتشار سريع اطالعات ضرورتا به
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های کسب اطالعات جديد روی اين موضوع در فضاهای هوشمند، اندازه گروه، توزيع دانش و روش ۹شکل 

 گیرد.چیزی ياد میکسی چهند که چهتاثیرگذار هست

دنبال شخصی هستند تا نرخ انتشار اطالعات به اين موضوع بستگی دارد که آيا افراد آگاهانه به 

ن ايکنند تنها بهها اطالعات جديد را دريافت میکه آناطالعات جديد را از وی دريافت کنند يا اين

طور اتفاقی اين اطالعات جديد را در اختیار دارد. دلیل که شخصی که با آن در ارتباط هستند به 

تواند باعث کاهش نرخ انتشار اطالعات شود، هر چه اندازه يک گروه جستجوی آگاهانه اطالعات می

تواند تر است. بنابراين، اگر هدف يک سازمان کاهش نرخ انتشار است، میبیشتر باشد اين موضوع واضح

 ، چپ(.  ۹ها را به جستجوی آگاهانه تشويق کند )شکل قرار دهد و يا آنهای بزرگتری افراد را در گروه

شکل کمابیش اتفاقی در يک گروه يا سازمان توزيع اين موضوع بر اين فرض تکیه دارد که اطالعات به

گاه تصوير ديگری ظهور های مختلفی وجود داشته باشد، آنشود. اگر درون يک سازمان زيرگروهمی

شود، ها باعث کاهش نرخ انتشار میبندی دانش در میان زيرگروه، راست(. بخش۹)شکل خواهد کرد 

که هیچ مانعی بر سرراه جريان اطالعات وجود نداشته باشد. بیشترين تاثیر اين موضوع حتی زمانی

 را کنند، همچنین افزايش تعداد افراد تاثیر آناست که افراد ناخواسته اطالعات دريافت می زمانی

 دهد.افزايش می
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انند ای بتوها بدون هیچ قاعدهتوان اين نتايج را در بافت اينترنت قرار داد. اگر افراد و سازمانحال، می

گاه بندی برای دانش و افراد وجود نداشته باشد، آنها هیچ طبقهوبسايت ايجاد کنند و در اين وبسايت

ها در پی کسب اطالعات هستند سايتنه در اين وبها و افزايش شمار افرادی که آگاهاافزايش وبسايت

های توزيع کنند شوند. اما اگر گروها اقدام به ايجاد لیستهای جديد میموجب کندی انتشار ايده

ا گاه بدنبال آن جستجو کنند، آنها به که گاهی اطالعات برای افراد فرستاده شود و گاهی آنطوری

زايش کابران اينترنت، تاثیر اندازه از بین خواهد رفت يعنی بزرگ شدن، ها و با افافزايش تعداد وبسايت

ها از افراد و دانش تشکیل شده باشند )مثال از طريق باعث کاهش نرخ انتشار نخواهد شد. اگر گروه

هايی که اطالعات مشابه ارائه سايتيکديگر پیوند دارند و يا با وبهای مشابهی که با سايتوب

کنند، وجود که افراد بخشی از زمان خود را صرف جستجوی اطالعات می گاه تا زمانینکنند(، آمی

ديد باشند. های جکننده نرخ انتشار ايدهتوانند تعیینهای بیشتر و وجود کاربران بیشتر نمیسايتوب

ت که فتوان گکنند، اما نمیهای گروهی ارتباط و ادراک را تسهیل میتوان گفت که شبکهاگر چه می

 های چه بايد باشد.اندازه، موقعیت و ترکیب بهینه اين گروه

درباره فناوری اطالعات در اقتصاد ديجیتال باورهای متعددی وجود داشته است: مثال فناوری اطالعات 

شود برد و يا فناوری اطالعات باعث میهای اجتماعی را از بین میمرزهای اجتماعی و نقش شبکه

چیزی کسی چهشناسد و يا چهکسی را میکسی چهرد فردی يا سازمانی، اينکه چهکه در تعیین عملک

های داند، اهمیت چندانی نداشته باشد. اين در حالی است که نتیجه تحلیل محاسباتی سیستمرا می

(. ۶۳۳5دهد )آلستین و برينجلفسون اجتماعی و سازمانی تقريبا عکس اين موارد را نشان می

ی بر اين موضوع داللت دارند که تاثیر هوشمندشدن فضاها وابستگی زيادی به های زيادپژوهش

شرايط دارد و همچنین شناخت تاثیر اشکال مختلف فناوری اطالعات بستگی به شناخت توزيع 

 ها دارد. ارتباطات میان افراد، اطالعات و سازمان

ند که تجارت الکترونیک، دههای ديگر )ذيل عنوان دهکده جهانی( نشان میبسیاری از پژوهش

ها در اقتصاد ديجیتال( برای کارايی و اينترنت و فناوری اطالعات )جدای از کاهش نقش شبکه

ای )يعنی ايجاد پسوندهای غیرتصادفی( در اثربخشی اقتصاد ديجیتال، نیازمند ساختاربندی شبکه

http://abcbourse.ir/


 ۹۳7   یانداز دانش سازمان محاسباتچشم کی: تالیجیو اقتصاد د یسازمان راتیی: تغزدهمیفصل س

 

اغلب از اين موضوع آگاهی ها های سازمانی، دانش و اجتماعی هستند. مديران شبکه در شرکتشبکه

(. ۶۳۳6وب قرار دهند )گانت ها را با دقت زيادی در شبکه سازمانی تحت کوشند تا لینکدارند و می

تواند زمان جستجو برای اطالعات جديد را کاهش دهد. گونه که اشاره شد چنین ساختاری میهمان

اند به تورتبط با گروه اشاره دارند، میهای مهای اينترنتی که به صفحهعبارت ديگر، ايجاد صفحهبه

ی هايتر اطالعات کمک کند. اما مشخص نیست که به چه تعداد گروه و يا به چه گروهانتشار سريع

 بايد اشاره شود.     

 پذیرهای انطباقسازمان

 بهها ارزشمند است، اما عملکرد فردی يا سازمانی تنها اگر چه انتشار سريع اطالعات برای سازمان

های صحیح نیز از اهمیت فراوانی برخوردار گیریکسب اطالعات جديد بستگی ندارد بلکه تصمیم

های مناسب تغییر اتخاذ کرده، به تحقیق و توسعه ها بايد استراتژیاست. به اين معنا که سازمان

 خوبی داشتهها پیوندهايی ايجاد کنند تا در زمان حال و آينده عملکرد بپردازند و با ديگر سازمان

 های خود راها بايد توانايیاين نکات اشاره دارند: سازمانها بهباشند. در اين زمینه بیشتر پژوهش

د ها همچنین بايد بتواننها نیاز دارند که ياد بگیرند که چگونه بايد ياد گرفت، آنافزايش دهند، آن

د توازن برقرار کنند )لوينثال و های جديشده خود و جستجو برای گزينههای شناختهبین توانايی

رغم مطالعات فراوان درباره يادگیری سازمانی، مسائل ناگفته فراوانی در رابطه با (. علی۶۳6۶مارچ 

 فضاهای هوشمند و اقتصاد ديجیتال وجود دارد.

توان پرسید که چه اتفاقاتی در خود صنعت فناوری در حال وقوع است. بسیاری از در اينجا می

سپاری و توسعه اشکال سازمانی جديد اشاره دارند )پینچات؛ ورهینگتون به افزايش برون مطالعات

ان شود: يک سازمتعريف می اين صورتاست که به  "شدهسازمان شبکه"(. يکی از اين اشکال ۶۳۳7

ا هشود يا سازمانی که در آن کارها تشکیل میای از سازمانمجازی که از پیوند طوالنی میان مجموعه

لف های مختواسطه ضرورت و نه براساس سلسله مراتب به گروهشوند و به بر اساس نیاز هماهنگ می

 (.۶۳۳6؛ ناهريا و اکلز ۶۳۳6شوند )نادلر سپرده می
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های مربوط به ها و مجالت تجاری، دادهمه( با مراجعه به روزنا۶۳۳۳( و کاسکیارو )۶۳۳6چادری )

شرکت در  666ها و ديگر اشکال پیوند را در مورد ها، همکاریامها، ادغاقدامات مشترک، شراکت

اند )نکته مهم آن است ای در دهه گذشته گردآوری کردهزمینه مخابرات، الکترونیک و صنايع رسانه

فناوری، توسعه خدمات و استفاده در اقتصاد ديجیتال پیشرو هستند(.  ها در توسعهکه اين شرکت

ته سازمانی منسجم و پیوسته اشاره دارند. نخست، در دهه گذشته شبکه بیناين مطالعات به چند نک

اند. دوم، از آنجاکه اغلب اين معنا که پیوندهای سازمانی جديد بسیاری شکل گرفتهشده است؛ به

ابزار سودمندی  ISICکنند، کدهای استاندارد صنعتی ها در چند صنعت مختلف فعالیت میسازمان

گیرند، بهترين های سازمانی کجا شکل میبینی اينکه پیوندیستند. سوم، برای پیشبندی نبرای طبقه

(. به معنای ۶۳۳6)چادری  "دوستان دشمنان من، دوستان من نیز هستند"راهنما اين نکته است که 

نابراين های فروش نیستند بآنکه دو سازمان رقیب، با يک سازمان ثالث پیوند دارند. اين پیوندها توافق

خرند. چیزی که از طريق پیوند منتقل های رقیب يک کاالی مشابه میتوان گفت که سازماننمی

ها توان توضیح داد که هر دوی اين سازمانگونه میشود، تخصص و دانش است. در نتیجه، اينمی

 نها نیازمند اطالعات راجع به سازمان رقیب هستند و تنها يک شرکت اييک نیاز مشترک دارند: آن

شکل ديگری نیز توضیح توان به اطالعات را در اختیار دارد )دوست سازمان رقیب(. اين موضوع را می

شکل  ها بهکنند، هر يک از آنکه دو شرکت رقیب با يک شرکت ثالث پیوند برقرار میداد: هنگامی

ن ريان آخرييابد که ديگری در حال يادگیری چه چیزهايی است و بنابراين در جغیرمستقیم درمی

کنند که که ای از پیوندها ايجاد میها با گذشت زمان مجموعهگیرد. چهارم، سازمانتحوالت قرار می

شوند. برای فهم اين موضوع که اين پیوندها چرا بار حاضر میهای مختلف تنها يکها بخشدر آن

 ت.های بیشتری نیاز اسآورند، پژوهشگیرند و تا چه زمانی دوام میشکل می

د کننها چگونه انطباق پیدا میپردازند که سازمانها به اين موضوعات میمجموعه ديگری از پرسش

ها را و اقتصاد ديجیتال چه تاثیری بر اين انطباق دارد. مطالعات علم سازمان محاسباتی اين پرسش

جا نیز، (. در اين۶۳۳۱؛ مارچ ۶۳۳6؛ النت ۶۳6۶دهد )لوينثال و مارچ مورد بررسی قرار می

نشان  تر است. برایهای دقیقتر نیازمند بکارگیری مدلتر و صحیحها و توصیفات دقیقبینیپیش
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؛ ۶۳۳۱کنیم )کارلی و اسوبودا استفاده می ORGAHEADها  در اين زمینه از چارچوب  دادن يافته

 (.۶۳۳6؛ کارلی ۶۳۳6کارلی و لی 

ORGAHEAD  و انطباق است. با استفاده از يک مدل چندعاملی از رفتار سازمانی

ORGAHEAD توان بررسی کرد که تغییرات فناوری اطالعات و ماهیت فضای کار، چه تاثیری می

بندی و آگاهی از شرايط مشغول به های طبقههايی دارند که در زمینهبر انطباق و عملکرد سازمان

ه کارهای خود را از طريق گیرند که چگونعوامل فردی ياد می ORGAHEADهستند. در  فعالیت

طور کلی، در زنجیره فرامین، اطالعات و تصمیمات به انجام برسانند. بهتجربه و ارتباط با ديگران به 

د. يادگیری کننسمت پايین حرکت می کنند و ارزيابی عملکرد و فرامین تغییر، بهسمت باال حرکت می

شود. در سطح استراتژيک، مديرعامل طراحی می های استاندارد يادگیری انسانتجربی بر اساس مدل

بینی کرده )اگر چه به اشتباه( و با اتخاذ کوشند تا آينده را پیشيا مسئول تغییرات سازمان، می

کردن، طراحی مجدد، تغییر شرح وظايف( کردن يا کوچکهای مختلف برای تغییر ) بزرگاستراتژی

ه توان بزمان، جريان تصمیمات استراتژيک را میبه جلو حرکت کنند. با کاهش ريسک پذيری سا

 های مختلفبخشیدن به سازمان در نظر گرفت. در چنین شرايطی، جنبهعنوان فرآيند استحکام 

صورت به توانگیری، را میاقتصاد ديجیتال، مانند تاثیر آن بر میزان و کیفیت اطالعات و نرخ تصمیم

 مجزا يا جمعی مورد بررسی قرار داد.

اند شود که فناوری اطالعات و اينترنت باعث پديد آمدن يک فضای بسیار متغیر شدهغلب گفته میا

ها بايد چگونه و با ها بايد خود را با آن انطباق دهند. در اينجا سوال آن است که سازمانکه سازمان

ستفاده ا ORGAHEADچه سرعتی تغییر کنند تا عملکرد مطلوبی داشته باشند؟ مطالعاتی که از 

پذير که عملکرد مطلوب پايداری دارند در اين فضای های انطباقکنند، اشاره دارند که سازمانمی

پذير در مقايسه با های انطباقعالوه سازمانکنند. بهها تغییر میمتغیر، کمتر از ديگر سازمان

يا انش و اجتماعی دارند. آهای دپذير، بزرگتر بوده و ارتباطات بیشتری در شبکهناهای انطباقسازمان

داند، مبادله چیزی میکسی چهشناسد را با ارتباطات چهکسی میکسی چهتوان ارتباطاتِ چهمی
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ر های بیشتکار را انجام داد؟ پاسخ به اين سواالت نیازمند پژوهشتوان اينکرد؟ در چه شرايطی می

 است.

وهی تر و مبتنی بر کارگراختارهای مسطحمراتبی انسجام بیشتری نسبت به س های سلسلهساختار

داشته و در نتیجه در برابر خطاهای اطالعاتی و ارتباطی و تغییر پرسنل، استحکام بیشتری از خود 

ای که حجم بااليی از اطالعات را شامل ويژه در مورد وظايف پیچیده دهند. اين موضوع بهنشان می

های شود که در يک فضای بسیار متغیر، ساختارکند. برعکس، اغلب گفته میشوند، صدق میمی

ای نشان توانند خود را انطباق دهند. اما طراحی رايانهتر میها سريعبهتر هستند زيرا آن مسطح

های بسیار متغیر، سرعت تنها عامل مهم تاثیرگذار نیست. يادگیری نیز از دهد که در محیطمی

د ديجیتال که با شتاب زيادی در حرکت است، زمان اهمیت زيادی برخوردار است. در يک اقتصا

که با وجود افراد و اطالعات بیشتر، احتمال بروز زيادی برای بررسی خطاها وجود ندارد، در حالی

هايی که مدام در اينکه دورکاری و فناوریيابد. با توجه به خطاهای اطالعاتی و ارتباطی افزايش می

ررسی ها بايد برای بشوند، سازمانگزينی پرسنل و تغییر شغل میحال تغییر هستند، باعث رشد جاي

مراتبی شوند؛ روش ها سلسلههايی بیابند. يک روش آن است که سازمانها، راهخطاها و حفظ تخصص

ها برای آموزش مجدد، آموزش حین خدمت، آموزش ابزار موجود در فناوری ديگر اين است که تالش

 رش دهند.و يادگیری بلندمدت را گست

های پذير در مقايسه با سازمانهای انطباقکند که سازمانپژوهش محاسباتی همچنین اشاره می

استفاده  ORGAHEADکنند. برای مثال، مطالعاتی که از ناپذير از جهات مختلفی تغییر میانطباق

اطات را تغییر پذير، شبکه ارتبهای انطباقدهند که سازمان( نشان می۶۳۳6کنند )کارلی و لی می

دهند و شبکه اجتماعی را به اين ها شبکه دانش را با تغییر دادن وظايف افراد تغییر میدهند: آنمی

کز ناپذير با تمرهای انطباقدهد. اما، سازمانکسی گزارش میکسی به چهدهند که چهشکل تغییر می

ات کنند. مطالعها میدر شبکه "هاگره"بر استخدام و اخراج پرسنل، بیشتر زمان خود را صرف تغییر 

ها آينده بايد بررسی کنند که اين تغییرات چه ارتباطی با انتقال فناوری و مهاجرت پرسنل بین سازمان

 دارند.
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ه وسیلپذير کار خود را با استخدام افراد مناسب آغاز کرده و سپس به های انطباقسرانجام، سازمان

ناپذير خود را درگیر های انطباقآيند. اما، سازمانل با محیط برمیتغییر ارتباطات خود، درصدد تعام

دهند که در فضاهای ها نشان میکنند. اين يافتههای مداوم افزايش و کاهش اندازه سازمان میچرخه

، هاجايی پرسنل خود بین بخشها برای داشتن عملکرد مطلوب بايد امکان جابههوشمند، سازمان

پذير بوده و انتقال سازمانی بايد انعطافمختلف را فراهم کنند. مرزهای درونهای وظايف و گرو

های زيادی نیاز است تا دريابیم که اين رويکرد برای سازمانی موضوعی عادی تلقی شود. پژوهشدرون

چه وظايفی مناسب است و همچنین دريابیم که آيا طراحی دوباره و تغییر شرح وظايف در 

ند، ها را دارها و بین شرکتجايی بین بخشها پرسنل امکان جابهمانی، که در آنهای چندسازسیستم

 نیز سودمند هستند يا خیر.

 مسیرهای آینده

پذير و تکاملی هستند. اقدامات هايی ناهمگن، پیچیده، پويا، غیرخطی، انطباقها سیستمسازمان

های جديد بندیها )هم انسانی و هم مصنوعی(، سازمانسازمانی حاصل تعامالت میان زيرسیستم

ايجاد شده جهت پاسخ به فرآيندهای غیرخطی و همچنین تعامالت پیچیده میان صدها فاکتور 

گی دلیل پیچیدها مناسب باشند. به توانند برای آنهای تحلیلی نمی. بدين ترتیب، مدلهستند

های سازمانی، اغلب نامفهوم و نامشخص های موجود و نظريهطبیعی موضوع مورد مطالعه، مدل

تر باشند، پیشرفت علمی بیشتری حاصل خواهد شد. علم شدهتر و تعريفها واضحهستند. اگر نظريه

باتی پردازی محاسکند. اين فصل به بررسی ارزش نظريهن محاسباتی به تحقق اين امر کمک میسازما

ند از توانهای محاسباتی میبرای شناخت تغییرات سازمانی در اقتصاد ديجیتال پرداخته است. مدل

ها را جهات ديگری نیز برای بررسی تغییرات سازمانی مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، اين مدل

های سازمانی مرتبط با پردازش اطالعات، مانند حداقل پذيری پديدهتوان برای تشريح کنترلمی

ی پذيری يک تصمیم سازمانشده يا آگاهی يا کنترلاطالعات مورد نیاز برای رسیدن به توافق توزيع

شی و تجربی را های آزماي(. مدل۶۳۳6کار برد )رزنشاين و زلوتکینکس يا فرآيندهای مذاکره، به

توان برای ارائه توصیف محاسباتی اقدامات سازمانی مورد استفاده قرار داد )جین و لويت همچنین می
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ها کار برده شوند. از آنعنوان ابزار آموزشی به توانند به هايی می(. چنین مدل۶۳۳۱؛ دکر ۶۳۳۱

تی استفاده کرد )بالیگ، برتون و های مديريگیریعنوان ابزار کمکی در تصمیمتوان بههمچنین می

 (.۶۳۳6؛ برتون و اوبل ۶۳۳6اوبل 

ها، بازارها و جوامع را توسعه های سازمانها بتوان مدلای که در آنهای محاسبهبرای توسعه چارچوب

جا چیزی فراتر از يک زبان چندعاملی داده و آزمايش کرد، نیازمند کارهای بیشتری هستیم. در اين

ها را ای آنالين، سودمندی آنهای دادهها به پايگاه. اتصال مستقیم اين چارچوبموردنظر است

 کند.دوچندان می

ها را با يکديگر مقايسه توان مدلوجود دارد می ۶با استفاده از جدول تشريحی معمول که در جدول 

را نیز مقايسه کرد. ها های پیمايشهای انسانی و دادهها، دادههای اين مدلتوان پیشگويیکرد؛ می

آورد که وجود میهای سازمانی جامع و قدرتمندی به اين برنامه تشريحی معمول، همچنین سنجه

( ۶۳۳6؛ واسرمن و فاوست ۶۳۳6های اجتماعی )کراچهاردت های شبکهبسیار سودمندتر از سنجه

ی ر عملکرد سازمانها بهای پرسنلی و تاثیر آنهستند که در حال حاضر برای شناخت ساختار شبکه

 گیرند. مورد استفاده قرار می

های محاسباتی گردآوری هايی دقیقا مطابق نیازهای مدلدر آينده نزديک، قادر خواهیم بود که داده

 هایهای تولیدشده توسط سازمانهايی قابل قیاس با دادهتوانند دادهها نیز میو اين مدل  کنیم

منظور ايی که مديران، پرسنل بخش منابع انسانی و عوامل هوشمند بههانسانی تولید کنند؛ همان داده

وانند به تگران با اشاره به اين اشتراک میبرند. پژوهشکار می ها بهمديريت، کنترل و تحلیل سازمان

نظر اقتصاد ديجیتال آن است که اين های محاسباتی اعتبار ببخشند. نکته مهم ديگر از نقطهمدل

های مصنوعی عمل کرده و بخشی از عنوان عوامل مصنوعی و يا سازمانتوانند بهمیها خود مدل

جام انشوند را به های انسانی انجام میها يا سازمانکارهايی که در فضاهای غیرهوشمند توسط انسان

فت رهايی مجازی در نظر گعنوان آزمايشگاهتوان بههای محاسباتی را میبرسانند. عالوه بر اين، مدل

ری ها به تحلیل تاثیر فناوگران در اين آزمايشگاهکنند و پژوهشهای اينترنتی استفاده میکه از داده

 پردازند. اطالعات جديد می
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ای هتوسعه شناخت مديريت تغییر و ايجاد ابزاری برای مديريت تغییر، از مهمترين اهداف پژوهش

تعامالت و دانش در فضاهای هوشمند نیازمند چه  که افراد برای مديريتآينده هستند. در مورد اين

کردن و مصورسازی دانش چیزهايی هستند، اطالعات زيادی نداريم. اگر به افراد ابزاری برای يکپارچه

ها بهتر کار خواهند کرد؟ آيا داشتن )هم دانش خودشان و هم دانش ديگران( ارائه کنیم، آيا آن

های تبادلی و دانشی موجب افزايش کارايی شده و به بکهتوانايی تحلیل، مصورسازی و مديريت ش

توان انتظار داشت که با ورود تر باشند؟ میتر وخالقکند تا سازندهها کمک میها و سازمانافراد، گروه

ها وری نیازمند ابزار بهتری برای مديريت و کنترل شبکهبه عصر فضاهای هوشمند، افزايش واقعی بهره

 العاتی باشد.  اطهای و حیطه

ها را تواند ناکارايیها، اتوماسیون فرآيندهای اساسی ناکافی بوده و نمیامروزه در بسیاری از سازمان

های سازی فعالیتاز بین برده و موجب عملکرد مطلوب و پايدار شود. همچنین، موفقیت در يکپارچه

ان را با هايشتوانند فعالیتاندازه میاين مساله بستگی دارد که کاربران يک شبکه تا چه موجود، به 

شود: توانايی جستجو (. مديريت شبکه شامل موارد گوناگونی می۶۳۳6هم هماهنگ کنند )راجرز 

ور منظ هايی که بهها و دانشبرای افراد مناسب و دانش مرتبط، تولید و برآورد توانايی افراد، گروه

تم )مانند های سیسضعفشوند و ارزيابی نقطهدستیابی به يک هدف مشخص تبديل به يک شبکه می

 از دست دادن پرسنل و دانش(.

هايی به دست آمده است اما درباره فاکتورهای اجتماعی و روانی که در اينجا موثر هستند، شناخت

ابزاری کمی در اختیار داريم که بتوانند به مديران درباره اين مسائل کمک کنند يا در پیگیری 

های مرتبط صورت خودکار سنجهها ما را ياری کنند و يا به ها و بین شرکتن شرکتهای دروشبکه

های را گردآوری کنند. ما همچنین فاقد يک زيرساخت مناسب برای گردآوری و پیوند دادن داد

ها، يک زيربنای تجربی محسوب هايی که برای اين مدلموجود درباره رفتار انسانی هستیم؛ داده

 شوند.می

ها، در حوزه امنیت نیز اهمیت زيادی دارند. مسائل امنیتی اغلب مسائلی فنی ائلی مانند اينمس

 هایها و ايجاد دسترسی محدود، برنامهکردن، کدگذاری، استفاده از فايروالشوند. سر یمحسوب می

http://abcbourse.ir/


 666 تالیجیشناخت اقتصاد د

 

اله ک مسکنند. با اين وجود، امنیت يفنی هستند که دسترسی آزاد و آسان به اطالعات را محدود می

کنند توسط شرکت ديگری اجتماعی و سازمانی نیز هست. اگر افرادی که برای شرکتی کار می

م دانند و يا شرکت دوآنکه اين افراد اسرار تجاری شرکت نخست را میاستخدام شوند، بدون توجه به 

ی کلیدی شرکت هادست آوردن اطالعات از اين افراد را داشته باشد، اسرار تجاری و توانايیقصد به

 طلبد. های زيادی را میاول بدون ترديد برمال خواهند شد. اين موضوع پژوهش
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1با عذرخواهی از همه طرفداران  —عنوان اين فصل
Files-X— دهنده پیغام اصلی فصل نشان

های عمومی و چه در محافل است؛ در بسیاری از مباحث مربوط به اقتصاد ديجیتال، چه در رسانه

تال وجود دارد، يعنی با اقتصاد ديجی "اقتصاد ديجیتال"علمی، تمايل زيادی برای عینیت بخشیدن به 

است.  "بیرونی"شود که گويا يک پديده خارجی، مستقل، عینی، گريزناپذير و ای برخورد میگونهبه

کننده است. در مقابل، ما اعتقاد ما بر اين است که اين تلقی از اقتصاد ديجیتال نادرست و گمراه

دين بمعتقديم که اقتصاد ديجیتال تنها يک محصول اجتماعی است، محصولی که تولید خود ماست. 

ها و نرژیها، انیست بلکه محصولی پیچیده و غیرخطی از تالش "بیرونی"ترتیب، اقتصاد ديجیتال 

ای است که همواره در حال اجرای آن هستیم، اقدامات فردی و گروهی است. اقتصاد ديجیتال پديده

ازمانی ل فردی يا سشکها اقداماتی هستند که ما به بخشیم. اينيعنی با اقدامات خود به آن واقعیت می

های دولتی و خصوصی، کارگران، مديران، ها، سازمانفروشها، جوامع، خردهعنوان دولتبه 

انجام  گذاران بهکنندگان، شهروندان، هکرها، کارشناسان، منتقدان، نمايندگان و سیاستمصرف

ل دهیم ای شکگونهبه رسانیم. بنابراين، فرصت، چالش و مسئولیت ما اين است که اين پديده را می

 نیازهای فردی، سازمانی، اجتماعی و اقتصادی.—گر نیازهای ما باشدکه انعکاس

نظر يک تغییر سازمانی و اجتماعی خرد در اين فصل به بررسی پديده اقتصاد ديجیتال از نقطه

 "رونیبی"اشت جای تمرکز بر نیروهای بازار يا زيرساخت فنی ) که اجزاء اصلی در بردپردازيم. به می

 های سازمانی نقشیکنیم که فرآيندها و فعالیتاز اقتصاد ديجیتال هستند(، با اين فرض آغاز می

های جديد ها در فناوریاينکه سازمانکلیدی در ايجاد و حفظ اقتصاد ديجیتال دارند. با توجه به 

ر بکار های ديگنترنتی با شرکتها و فعالیت ايها را جهت ايجاد شبکهگذاری کرده، اين فناوریسرمايه

ها اقتصاد ديجیتال دهند، در واقع سازمانگرفته و فرايندها و اقدامات جديد را مورد استفاده قرار می

ها در انجام اين اقدامات، جای تعجب است گذارند. با در نظر گرفتن نقش مهم سازمانرا به اجرا می

های سیستماتیک زيادی دهای تغییر سازمانی، پژوهشها و فراينکه درباره رابطه بین ايجاد شبکه

                                                                                                                                 
 شد. مترجمپخش می 6666تا  ۶۳۳۹های تخیلی آمريکايی که بین سال-يک سريال علمی ۶

http://abcbourse.ir/


 6۶6 تالیجیشناخت اقتصاد د

 

نحوی که دادن به اقتصاد ديجیتال به است. اعتقاد بر اين است که برای شکل انجام نگرفته

 هايی هستیم. ها و نیازهای ما باشد، نیازمند چنین پژوهشکننده ارزشمنعکس

پیشین درباره تغییرات فنی در های های پژوهشبخش بعدی اين فصل، به بررسی برخی از يافته

دهد. سپس ها را با شناخت اقتصاد ديجیتال مورد بررسی قرار میها پرداخته و ارتباط آنسازمان

، گیرد و در نهايتها در اقتصاد ديجیتال مورد مطالعه قرار میهای کنونی درباره نقش سازماندانسته

 شوند.ها در اقتصاد ديجیتال، مطرح میه سازمانانداز اجرايی دربارآمده از چشمسواالت پژوهشی بر

 اندیشیدن درباره اقتصاد دیجیتال

های مهمی از فرآيند کاری ها در کشورهای صنعتی بخشاز چهل گذشته تاکنون، بسیاری از سازمان

داری، اريزی منابع تولید، اتوماسیون ها به عناوين مختلف مانند برنامهاند. سازمانای کردهخود را رايانه

گذاری در سازی مجازی، همچنان به سرمايهای، مديريت زنجیره عرضه و يکپارچههای رايانههمکاری

ای جديد از محصوالت فنی دهند. هر موج جديد فناوری شامل مجموعهفناوری اطالعات ادامه می

ش و عملکرد ها مشکالت سازمانی دوره خود، انتظارات درباره ارزاست که طراحی و استفاده از آن

همراه دارند. گیرند، را به کار میها اين محصوالت را بهها سازمانها و فرايندهايی که از طريق آنآن

ر ها را نیز دهای مثبت و منفی مختلفی درباره تاثیرات فناوریها، معموال برداشتهر يک از اين موج

 (.۶۳۳۳؛ يیتس ۶۳56؛ وينر ۶۳۳۳پی داشته است )ياکونو و کلینگ 

اند. برای کننده آن تاکید داشتهها بر ماهیت متحولپس از پیدايش اقتصاد ديجیتال، بسیاری از بحث

ای که در ارتباطات تغییرات گسترده"نويسد که ( می۶۶۳، صفحه ۶۳۳7مثال، کارينکراس )

به  های جهان را متحول کرده و حتی منجراند اقتصادها، جوامع و سیاستالکترونیک ايجاد شده

کند که اقتصاد ديجیتال بینی می( نیز پیش۶۱-۶5، صفحات ۶۳۳۳خواهند شد. شاو ) "صلح جهانی"

های عرضه جهانی، همکاری الکترونیکی بدون دردسر و همچنین تشکیل زنجیره"موجب پديد آمدن 

 ( و تافلر۶۳۳۱(، دايسون و ديگران )۶۳۳7خواهد شد. کارينکراس ) "اصطکاکمحور و بدونمشتری

ها به ارتباطات الکترونیک در کنند که دسترسی افراد و سازمانبینی می( نیز همگی پیش۶۳66)

 سراسر جهان، موجب از میان رفتن فواصل جغرافیايی خواهد شد.
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ده و های جديد سودمند بوگیری تفکراتی تازه درباره اين پديدههای کلی در شکلبینیچنین پیش

انجام اقدامات عملی تشويق کنند. اما اين  ها را بهافراد و حتی دولتها، توانند برخی سازمانمی

کننده هستند زيرا ها از لحاظ واقعی گمراهکننده هستند. نخست، آنها از دو نظر گمراهبینیپیش

بینی توان به اين پیشندرت صحیح هستند. برای نمونه می به "کنندهمتحول"های کلی و بینیپیش

انجام داد تا همکارانش را  ۶667اشاره کرد که يک نماينده کنگره آمريکا در سال  "مرگ فاصله"

 (:۶6، صفحه ۶۳۳7متقاعد به حمايت مالی از تلگراف کند )ديويس 

تاثیرات اين اختراع بر روابط سیاسی، اجتماعی و تجاری مردم اين کشور پهناور موجبات انقالب 

وجود حال نتوانسته است بهبههیچ اکتشاف علمی يا هنری تا بزرگی را فراهم خواهد کرد، انقالبی که 

 های مختلف آمريکا و همچنین بین شهروندان عمال نابود خواهد شد. آورد. فضای بین ايالت

توان تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فنی و تاثیراتی ها به ما آموخته است که نمیبینیتاريخ اين پیش

ت بینی کرد. نبايد توقع داشدگی و کار افراد دارند را با دقت تمام پیشکه اين تغییرات بر شیوه زن

 تری نسبت به همتايان پیشین خودهای صحیحبینیکه کارشناسان و طرفداران فناوری امروزی، پیش

 داشته باشند.

ای هاين معنا که وعدهکننده هستند. به های کلی و فراگیر از لحاظ نظری نیز گمراهبینیدوم، پیش

که  کننداصطکاک، از میان رفتن فاصله و صلح جهانی، اين باور را ايجاد میيک زنجیره عرضه بدون

ها شک برای افراد، سازمانای از نیروهای خارجی و مستقل است که بدوناقتصاد ديجیتال مجموعه

حقق ساختن هايی عموما دشواری و مخاطرات فرايند مو اقتصادها سودمند خواهد بود. چنین برداشت

ها به ها پژوهش درباره تغییرات فناوری در سازمانگیرند. دههشده را در نظر نمیبینیتغییرات پیش

؛ ۶۳66ما آموخته است که اجرای تغییرات، فرايندی بسیار پیچیده و نامطمئن است ) آتول و رول 

نه تنها موفقیت  (.۶۳۳۱؛ ارلیکاوسکی ۶۳66؛ مارکوس و رابی 6666؛ کلینگ و لمب 6666کارلی 

 قطعی نیست بلکه بايد انتظار عواقب ناخواسته مهمی را نیز داشت.   
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گر دو رويکرد ديرين درباره ارتباط بین های معاصر در ارتباط با اقتصاد ديجیتال نشانبینیپیش

 (.۶۳66( انتخاب استراتژيک )مارکوس و رابی 6و ) ۶( جبرگرايی فنی۶ها هستند: )فناوری و سازمان

اند که اين رويکردها برای شناخت رابطه های پیشین نشان دادهشده روی فناوریهای انجامپژوهش

( و ۶۳66های جديد و فرايند تغییرات سازمانی مناسب نیستند )کلینگ و اسکاچی بین فناوری

پیشنهاد  ينها انتظار داشت که در اينجا کارايی داشته باشند. بنابراين، رويکردی جايگزتوان از آننمی

طور خالصه  نامیم. در زير هر يک از اين رويکردهای نظری بهانداز اجرايی میرا چشمشود که آنمی

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 جبرگرایی فنی

کند که فناوری يک پديده بیرونی و مستقل است که موجب تغییر در گونه فرض میاين رويکرد اين

گیری (. با تکیه بر اين فرض، جبرگراها به اندازه۶۳۳6اسمیت  شود )مارکس وسیستم اجتماعی می

های پردازند تا بتوانند تغییرات آتی را در سیستمگیری از تغییرات ايجادشده توسط فناوری میو نمونه

شده درباره های انجامبینی(. از نظر تاريخی، پیش۶۳66بینی کنند )آتول و رول اجتماعی پیش

د. از انگذشت زمان و همچنین با توجه به نوع فناوری مورد بررسی تغییر کرده تاثیرات فناوری با

های بزرگ باعث افزايش شد که استفاده از رايانهبینی می، پیش76تا اوايل دهه  56اواخر دهه 

مرکزگرايی و اقتدار مديريتی شده، مديريت میانی را از میان برده و موجب اتوماسیون گسترده کاری، 

؛ زيمبالیست ۶۳56؛ لیويت و ويسلر ۶۳۱6شود )بالنر کارگران  6زدايیدادن شغل و مهارت از دست

ای و رشد سازی گسترده رايانهشد که شبکهبینی می، پیش۳6و اوايل دهه  66(. در دهه ۶۳7۳

اشتراک گذاشتن اطالعات را بهبود داده و محاسبه شخصی، موجب افزايش تمرکززدايی شده، به 

(. در اواسط ۶۳۳6؛ هوبر ۶۳66؛ جیلیانو ۶۳66ین افراد را گسترش دهد )اپلگیت و ديگران همکاری ب

يل هايی درباره دالبینیگستر، پیشو با رشد فزاينده استفاده از اينترنت و وب جهان ۳6و اواخر دهه 

                                                                                                                                 

۶ Technological Determinism 

6 deskilling 
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؛ ماتین ۶۳۳6)باکوس  "اصطکاکبدون"فنی تحوالت در بازارها )به سمت يک تجارت الکترونیک 

ای کار و کنترل )ديوداف سمت اشکال مجازی و شبکهها، به ( و تحوالت در سازمان۶۳۳۳؛ شاو ۶۳۳۱

های ( انجام گرفت. اما مطالعات تجربی راجع به فناوری۶۳۳7؛ تاروف ۶۳۳7؛ ماشويتز ۶۳۳6و مالون 

وض، . در عانگارانه و جبری نیستجديد و تغییرات سازمانی در سه دهه گذشته مويد چنین مدل ساده

ه تواند منجر بهای مختلف، میاند که بکارگیری يک فناوری مشابه در سازمانگران دريافتهپژوهش

(؛ همچنین نصب يک فناوری ۶۳6۱اقدامات مختلف شده و نتايج متفاوتی در پی داشته باشد )بارلی 

عنای سودمند بودن آن م معنای استفاده از آن نیست و استفاده از آن نیز لزوما بهجديد لزوما به 

هايی متفاوت و گاها متضاد توانند برداشتهای اجتماعی مختلف می(؛ گروه۶۳۳6نیست )ارلیکاوسکی 

 از يک فناوری مشابه داشته باشند.  

 انتخاب استراتژیک 

ه انعطاف است ک کند که فناوری يک منبع قابلگونه فرض میرويکرد معمول ديگر به فناوری اين

های های مديريتی يا سازمانی از آن استفادهها و سیاستئولوژیها، ايدا توجه به استراتژیتوان بمی

(. اين ۶۳66؛ زوباف ۶۳۳6؛ توماس ۶۳65؛ نوبل ۶۳6۱؛ دافت و لنگل ۶۳76مختلفی نمود )چايلد 

ت و اتوان تغییرآفرين میها، اهداف و منافع افراد نقشکند که با شناخت انگیزهرويکرد تاکید می

يران با کنند، معتقدند که مدبینی کرد. کارشناسانی که از ديدگاه منطقی اظهار نظر مینتايج را پیش

های سازمانی شرکت خود، تصمیم به خريد يک توجه به تناسب استراتژيک يک فناوری با ويژگی

های دکسانی در شرکت برای وظايف و فرآينگیرند که چه گیرند و سپس تصمیم میفناوری می

افزودن ارزش بايد از آن استفاده کنند. در اينجا فرض بر آن است که انتخاب محصول )برای مثال 

تر و های کاری منعطفکننده بروندادها )برای مثال فعالیتيک ابزار جديد منعطف يا جمعی( تعیین

ه که مديران بکنند، معتقدند تر( است. کارشناسانی که از منظر فرايند کاری اظهار نظر میجمعی

کنند و بدين ترتیب وابستگی ها از فناوری استفاده میزدايی آنمنظور کنترل کارکنان و مهارت

 ها را به کار و مهارت انسانی کاهش می دهند.سازمان
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ها در هر دو حالت، کارشناسان معتقد به فرض انتخاب استراتژيک هستند. يعنی در استفاده از فناوری

گیرندگان اصلی هستند نه کاربران. اما در حقیقت اقتصادی و سازمانی، مديران تصمیممطابق با اهداف 

 هایدهندگان و مديران روی گروهگیرد، توسعهکه يک فناوری جديد مورد استفاده قرار می هنگامی

کوشند تا فناوری را کنند، کنترل زيادی ندارند. در عوض، کاربران میکاری که از آن استفاده می

(، يا با استفاده صرف از ۶۳6۱)گاسر  "حلراه"طابق نیازهای خود شکل دهند؛ مثال با يافتن م

های جديد از فناوری ( و يا با تالش برای استفاده۶۳۳۶های ابتدايی فناوری )بولن و بنت ويژگی

 (. ۶۳۳۱؛ ارلیکاوسکی ۶۳66)ماکای 

 رویکرد اجرایی

ها اين است که اين رابطه را يک محصول يک رويکرد جايگزين برای فهم رابطه بین فناوری و سازمان

فنی به حساب آورد. نتايج مرتبط با تغییر در فناوری، در حقیقت حاصل اقدامات فردی، -اجتماعی

است  یجمعی، خواسته و ناخواسته ما هستند. در اين رويکرد، فناوری نه يک نیروی مستقل و بیرون

پذير است که تحت کنترل کامل ما قرار که هیچ کنترلی بر آن نداريم و نه يک منبع کامال انعطاف

بوده  های انسانیها، حاصل اقدامات و انتخابدارد. بلکه، تغییرات سازمانی مرتبط با استفاده از فناوری

رويکرد را چشم انداز اجرايی بینی کرد. اين توان پیشهمراه دارند که نمیو در عین حال عواقبی به

 نامیم. می

دهنده يک موضع تاريخی و فعال نسبت به جهان است. تاکید آن بر عاملیت انداز اجرايی نشانچشم

شود که تدابیر اقتصادی، نهادی، زيرساختی، (، به اين فرض اساسی منتهی می۶۳66انسان )گیدنز 

ند تدابیری بیرونی نبوده و توسط خدايان و يا دهفنی، سیاسی و اجتماعی که زندگی ما را شکل می

ها توسط اقدامات فردی، جمعی، خواسته و ناخوسته شوند. بلکه، آنرهبران زيرک بر ما تحمیل نمی

 گیرند. خود ما شکل می

زاست و نه يک پديده صددرصد کند که اقتصاد ديجیتال نه يک پديده بروناين ديدگاه عنوان می

گیرد و ها شکل میها و سازمانيک محصول اجتماعی است که توسط انسانکنترل، بلکه قابل 

را در پی دارد. در حقیقت، اين اقدامات فردی و نهادی ما  ای از عواقب خواسته و ناخواستهمجموعه
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 اقتصاد"گذاری، بکار گیری، تنظیم، مديريت، حمايت واصالح پديده در توسعه، ساخت، سرمايه

 آورند.  را در طی زمان به اجرا درمیآن هستند که  "ديجیتال

 هاها در سازمانگیری از فناوریپیامدهای بهره

ها در اقتصاد ديجیتال، بررسی و بازبینی سه دهه پژوهش مربوط به با توجه به نقش اساسی فناوری

ربوط به ها اغلب متواند آموزنده باشد. اگر چه نتايج اين پژوهشها، میدر سازمانمطالعه فناوری

توان با های خاص هستند، با اين وجود میهای زمانی خاص و برخی فناوریشرايط مخصوص، بازه

ها توسط افراد در ها، بکارگیری آنتر درباره ماهیت فناوریهايی عمیقها به شناختمطالعه آن

اند، شده هايی که در زير به سه گروه تقسیمها دست يافت. چنین شناختها و نتايج آنسازمان

 توانند به ما در فهم اقتصاد ديجیتال کمک کنند. می

 . فناوری اجتماعی، پویا و چندگانه است.1  

ای يا تکنیکی، محصوالتی انسانی هستند که از طريق افزاری، شبکهافزاری، نرمها، چه سختفناوری

ای ترتیب، شکل، عملکرد و اجريک فرايند اجتماعی طراحی، توسعه، نگهداری تولید می شوند. به اين 

ها های سازندهگان آنها، اهداف، منابع و مهارتها، ارزشکننده منافع، فرضها منعکسفناوری

ان ها اجتماعی هستند زيرا توسط انسها خنثی، عینی يا مستقل نیستند؛ آنهستند. بنابراين فناوری

 شوند.ساخته می

از اينکه يک فناوری به ثبات ظاهری رسید، پايداری آن ها پويا هستند. حتی پس همچنین فناوری

تواند داليل مختلفی داشته باشد: ممکن است مواد جديد اختراع بودن آن میموقتی است. موقتی 

آمیز نبوده و تصحیح شوند، يا استانداردهای جديدی وضع شوند های موجود موفقیتشوند، يا نقش

؛ وان هیپل ۶۳66های جديد و متفاوت تنظیم کنند )ماکای تفادهو يا کاربران اين محصول را برای اس

ی ها را برای مدتشده نیستند حتی اگر ما آنگاه کامال پايدار و کاملها هیچ(. بنابراين، فناوری۶۳66

به حساب آوريم. با تعلیق ماهیت پويای محصوالت فنی، ما محصوالت فنی خود  "های سیاهجعبه"

(. چنین تعلیقی تنها برای سهولت در محاسبات ۶۳۳۹کنیم )شراير يدار فرض میرا برای زمان حال پا

گیرد زيرا محصوالت فنی همواره به تکامل خود ادامه داده و کاربران، تحلیلی و عملی انجام می
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ور ط ها هستند. بهکنندگان نیز همواره در تالش برای اصالح، بهبود و بازسازی آنطراحان و تنظیم

رسند بینی نیستند اما توسط افرادی به انجام میشده و قابل پیشتعیینين تغییرات از پیشمعمول، ا

که تحت تاثیر نیروهای مختلف رقابتی، فنی، سیاسی، فرهنگی و محیطی )مانند درگیری با رقبا، 

وهوايی، زلزله و ضعف های فنی، شرايط آبهای مربوط به حريم خصوصی و محبوبیت، نوآورینگرانی

 امنیت( هستند.

ها ساخته های آنها، اجتماعی و پويا بوده و توسط افراد خاص و مطابق با نیازبنابراين همه فناوری

 کند. برای مثال، وبهای معاصر اينترنتی صدق میويژه درباره فناوریشوند. اين موضوع، بهمی

NCERتوسط تیم برنرزلی از  ۶۳6۳( اولین بار در سال WWWگستر )جهان
عنوان يک سیستم به 1

های پژوهشی فیزيک مورد استفاده قرار گرفت. ای برای به اشتراک گذاشتن اطالعات درون گروهشبکه

برای هدفی  WWWکه کرد. در حالیبینی نمیکس تغییرات حاصل از اين فناوری را پیشهیچ

ر از اين فناوری برای های ديگمعین و برای گروهی معین طراحی و ساخته شده بود، افراد و گروه

اهداف ديگری استفاده کردند و برای منطبق کردن اين فناوری با اهداف خود، آن را تغییر و توسعه 

 مشغول هستند.   WWWها در سراسر جهان هنوز هم به تغییر و توسعه دادند. امروزه، افراد و سازمان

ای از ابزار و ه شامل مجموعهشود بلکفناوری چندگانه نیز هست يعنی فقط شامل يک چیز نمی

عالوه، ارتباطات میان اين قطعات جزئی  شود. بههای مختلف با قطعات ظريف و مجزا میبندیپیکر

د عموما بندی هستند. افراسازی و مفصلو موقتی بوده که برای کار کردن با يکديگر نیازمند يکپارچه

آورند. برای مثال، درباره حساب میو کامل بهها را پیوسته، منسجم ها و شبکهها، فناوریسیستم

 ها واحد، پايدار و يکپارچه بوده وای صحبت می شود که گويا آنگونه اينترنت و اقتصاد ديجیتال به

ها، صحبت سازیکنند. اگر چه اين سادهجا بدون مشکل و به شکل مشابه عمل میهمیشه و همه

کننده نیز هستند زيرا صحبتی از نواقص، کنند اما گمراهیهای جديد را آسان مکردن درباره فناوری

 آورند. میان نمی ها بهها و فرسايش فناوریها، ناپايداریها، خرابیانسجامها، عدمگسست

                                                                                                                                 
 که در ژنو سوئیس قرار دارد. مترجمای هسته فیزيک و بنیادی ذرات فیزيک زمینه در دنیا آزمايشگاهی مجموعه بزرگترين ۶
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کنند. اما، تمرکز روی اين ها تمرکز میهای خود بر استحکام و منطق ظاهری فناوریافراد در صحبت

افزاری، شود ) مانند وسايل سختها میچندگانگی اجزاء فناوری موارد باعث ناديده انگاشتن

های دسترسی، ها، خدمات آموزشی، پروتکلافزارها، مخابرات، رابطافزاری، میانهای نرماپلیکیشن

های جريان کار(. اين اجزاء پیوسته، منسجم و متحد نیستند. اين اجزاء های تجاری و فرايندمدل

د اين شکلی پیچیده به يکديگر وابسته هستند. نباي نده با يکديگر داشته و بههايی شکناغلب پیوند

ه گونه کتوهم را داشت که اين چندگانگی و وابستگی بین اجزاء، روزی از میان برود. برعکس، همان

دهند، اين چندگانگی های جديد و تکامل اجزاء  ادامه میافراد به توسعه، آزمايش و ابداع فناوری

 يابد. ش میافزاي

شود که نیازمند قرار دادن يک جزء جديد در های چندگانه زمانی کامال آشکار میشکنندگی فناوری

و  کار گیردکه فردی بخواهد اين فناوری را برای اهداف جديد بهيک سیستم موجود باشیم يا زمانی

ای نمونه، بسیاری از شود. برخورد و موجب اعتراضات عمومی میکه يک فناوری شکست میيا زمانی

های معینی برای گردآوری اطالعات مشتريان و رصد ها در تجارت الکترونیک خود، استراتژیشرکت

که گذاری کردند. هنگامی( تبادل دوم نام۶۳۳۳های آنالين دارند، چیزی که کالنان و میلبرگ )فعالیت

زنند. در ت به اقدام عملی میها نقض شده است، اغلب دسيابند که حريم خصوصی آنافراد درمی

 Lotus Developmentاشاره کرد. شرکت  Lotus Marketplaceتوان به مورد اين زمینه می

Compny  و شرکتEquifax Inc اتفاق  ، که شرکت ملی گزارش اعتبار بود، بهLotus 

Marketplace میلیون  66ريد ای شامل اسامی، نشانی و عادات خند که يک پايگاه دادهرا ايجاد کرد

پیغام اعتراضی به  ۹6666که مردم از اين موضوع آگاه شدند، بیش از خانوار آمريکايی بود. هنگامی

Lotus Development Compny ها از طريق ايمیل فرستاده شدند ارسال شد که بسیاری از آن

 Equifaxو  Lotusنامیده شدند،  "های الکترونیکتحصن"(. اين اقدامات که اولین ۶۳۳6)برادی 

Inc .را وادار کردند که از اين فعالیت خود دست بکشند 

امال متغیر، ای ک. فناوری برای داشتن تاثیر باید مورد استفاده قرار گیرد و چنین استفاده2

 مبرم و تکاملی است  
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برای سودمند بودن، فناوری بايد مورد استفاده قرار بگیرد. اگر توجه نکنیم که که افراد در عمل چه 

های گاه توجه ما به مسائل نادرستی مانند خود فناوری و ويژگیکنند آنای از يک فناوری میاستفاده

استفاده مردم قرار  که عمال موردآن و گفتمان پیرامون آن معطوف خواهد شد. اما فناوری تا زمانی

ی هاانگاشتن اهمیت استفاده، به فرض نگیرد ارزشمند، هدفمند و تاثیرگذار نخواهد بود. ناديده

ها از آن استفاده خواهند کرد؛ ای منتهی خواهد شد: اگر فناوری به افراد داده شود، آنانگارانهساده

ظر تولیدکنندگان آن است؛ چنین ای را خواهند کرد که موردنها از فناوری همان استفادهآن

هايی حاصل يک نگرش دنبال خواهد داشت. چنین فرضبینی شده را بهای نتايج پیشاستفاده

دهند که ها نشان می. اما، پژوهش"فناوری را بسازيد، مردم خواهند آمد"نادرست به فناوری است: 

 ها وجود دارند! چنین روياهايی فقط در فیلم

ا و هها منابع، تالشانگارانه در مورد فناوری و استفاده آن، بسیاری از سازمانی سادههادلیل فرضبه

کنند که فناوری مناسب را در زمان و مکان مناسب بکار توجه خود را به اين موضوع معطوف می

( ۶۳76گیرند. در نظريه يادگیری، آرگیريس و شون )را ناديده می "استفاده مناسب"بگیرند و عمال 

)آنچه که درباره چگونگی  ۶"های حمايتینظريه"روی اين موضوع، به تفاوت بین س از تامل پ

گويد( اشاره )آنچه که رفتار ما درباره عملکردمان می "6های کارکردینظريه"گويیم( و عملکردمان می

می از که بخش مهها معتقدند که افراد عموما از اين تفاوت آگاهی ندارند در حالیکنند. آنمی

توان گفت که افراد يادگیری، شناخت اين تفاوت و مواجهه با آن است. با استفاده از اين مفهوم، می

شوند. تفاوتی قائل نمی "های کارکردیفناوری"و  "های حمايتیفناوری"معموال تفاوت بین 

های فزاری و گفتماناافزاری و نرمهای حمايتی به توقعات ما درباره استفاده کلی از اجزاء سختفناوری

های خاص های کارکردی، به روشکنند. فناوریها اشاره میها و عملکردهای آنمربوط به ويژگی

ها و اهداف افراد اشاره دارند که با توجه به موقعیت ها بر اساس مهارتهای فناوریاستفاده از ويژگی

 کنند.زمانی، شرايط و فشار موجود تغییر می

                                                                                                                                 
1 Espoused theories 

6 Theories-in-use 

http://abcbourse.ir/


 66۹   «تالیجیاقتصاد د»از  ییانداز اجراچشم کی: ستین یرونیب تیفصل چهاردهم: واقع

 

ای چندملیتی در يک شرکت مشاوره Lotus Notesپژوهش به مطالعه استفاده از برای نمونه، يک 

برای تسهیل به اشتراک گذاشتن اطالعات بین  Lotus Notesپرداخته است. اين شرکت از فناوری 

انرژی و منابع  ،Notes(. مديران بهره برداری از ۶۳۳6کرد )ارلیکاوسکی مشاورين شرکت استفاده می

ها در زيرساخت شرکت و روی میز کار همه مشاورين شرکت کردند. آن Notesخود را صرف نصب 

ای های دادهشده و تعداد پايگاهشده، تعداد سرورهای نصبهای کاربری ايجادبا محاسبه تعداد حساب

يران دترتیب، مآمیز بوده است. بدينايجادشده، معتقدند بودند که اجرای فناوری در شرکت موفقیت

کردند؛ يعنی به اين های کارکردی توجهی نمیهای حمايتی تمرکز کرده و به فناوریروی فناوری

شد. اگر به اين کردند، توجهی نمیای از اين فناوری میموضوع که مشاورين در عمل چه استفاده

طالعات يافتند که مشاورين از فناوری برای به اشتراک گذاشتن اکردند، درمیموضوع توجه می

کردند و يا تنها برای ارسال فايل و استفاده نمی Notesطور کلی از کنند بلکه يا بهاستفاده نمی

های ای، مانند اغلب شرکتکردند. برای مشاورين اين شرکت مشاورهيادداشت از آن استفاده می

 Notesاز طريق خدماتی، يک فضای رقابتی کاری حاکم بود؛ بنابراين، به اشتراک گذاشتن اطالعات 

با مشاورين ديگر با اين فضای رقابتی همخوانی نداشت و جای تعجب نیست که چنین چیزی اصال 

 اتفاق نیفتاد. 

ها و توان از ويژگیهای حمايتی تفاوت دارند، نمیهای کارکردی با فناوریاز آنجاکه فناوری

دی استفاده کرد. پروژه های کارکربینی فناوریهای حمايتی برای پیشعملکردهای فناوری

HomeNet که به بررسی  1ای در دانشگاه کارنگی ملون را در نظر بگیريد، يک پژوهش چند اليه

، ۶۳۳6پردازد )کرات و ديگران خانوار از اينترنت در پیتسبورگ می ۶66های اولیه استفاده سال

ينترنت در خانه موجب کاهش استفاده از ا"حال اين است که بهبرانگیز تا(. يافته تعجب6۶صفحه 

برانگیز و مغاير با باورهای معمول و . بسیاری اين يافته را بحث"شودسالمت اجتماعی و روانی می

که يک جامعه اينترنتی است، تجارب متفاوتی  WELLدانند. برای مثال، کاربران تجارب شخصی می

                                                                                                                                 

۶ Carnegie Mellon University 
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به يکديگر پیشنهاد  WELLکند که اعضای ( عنوان می۶۳۳۹کنند. رين گلد )را گزارش می

( به ۶۳۳6پیوندهای اجتماعی، دوستی و حمايت عاطفی ارائه می کنند. همچنین گیلگر و ديگران )

  کنند.های حمايت الکترونیکی اشاره میهای آنالين گروههای عاطفی و عملی  شبکهارائه حمايت

ح داد؟ يک توضیح ممکن، در توان اين تجارب متفاوت درباره يک فناوری يکسان را توضیچگونه می

و  WELLهای های کارکردی نهفته است. داستانهای حمايتی و فناوریتفاوت بین فناوری

 استفاده از"های های کارکردی هستند. سنجههای حمايت الکترونیک در واقع توصیف فناوریگروه

دهد. يتی را نشان می، تعداد ساعات اتصال به اينترنت، فناوری حماHomeNetدر پروژه  "اينترنت

ه کردند و چگونه از اينترنت استفادای میدهند که افراد از اينترنت چه استفادهها نشان نمیاين سنجه

کردند )آيا افراد مشغول جستجوی اينترنتی بودند يا در حال خريد کتاب بودند، يا با دوستان خود می

های لکترونیک شرکت کرده بودند و غیره(. اگر يافتههای حمايتی اارتباط برقرار کرده بودند يا در گروه

HomeNet د. شها مشاهده میشدند، تناقض کمتری در آنهای کارکردی ارائه میبا توجه به فناوری

های کند با فناوریبه آن اشاره می HomeNetبنابراين، کاهش سالمت اجتماعی و روانی که پروژه 

وجود آوردند مرتبط است نه با چند قانون کلی و همگانی  نفر در پیتسبورگ به ۶۱۳کارکردی که 

های و اعضای شبکه WELLهای کارکردی ديگری که کاربران . فناوری"استفاده از اينترنت"درباره 

توانند نتايج اجتماعی و روانی ديگری در پی حمايت آنالين با استفاده از اينترنت ايجاد کردند می

های نبايد تنها استفاده کلی از فناوری را در نظر گرفت بلکه بايد استفادهداشته باشند. واضح است که 

های گوناگونی دارد های خاص را مد نظر قرار داد. فناوری استفادهها و مکانخاص از فناوری در زمان

 دنبالو استفاده از آن وابسته به شرايط استفاده است و در نتیجه، استفاده از آن نتايج گوناگونی به

 دارد. 

تواند به ما درباره وجود و های کارکردی همچنین میهای حمايتی و فناوریبحث درباره فناوری

گذاری در فناوری اطالعات موجب وری کمک کند؛ يعنی اينکه چرا افزايش سرمايهمعنای تناقض بهره

های گذاریايههای عملی درباره اين موضوع، عمدتا سرمشود. اگر چه پژوهشوری نمیافزايش بهره

دانند )اسمیت، بیلی و سازمانی در فناوری اطالعات را با افزايش درآمدهای سازمانی مرتبط می
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فناوری اطالعات و نه جايگزينی فناوری  "تغییر رژيم"وری را به ( و يا عوائد بهره6666برينجلفسون 

گذاری در فناوری ها از سرمايه(، اعتقاد ما بر اين است که سود سازمان6666دانند )ديويد مربوط می

ها برای کسب سود بايد بر استفاده از فناوری تکیه کنند. خود شود بلکه سازماناطالعات حاصل نمی

وری عملکرد کارگران را افزايش دهد، اين استفاده کارگران از فناوری تواند بهرهفناوری اطالعات نمی

نظر ن است که اين تفاوت، تنها يک تفاوت معنايی بهوری را افزايش دهد. ممکتواند بهرهاست که می

که ها دارد. زمانیبرسد اما در حقیقت نحوه حرف زدن افراد تاثیر زيادی بر نحوه تفکر و نحوه عمل آن

های الگونه که مثکنند و همانکنند، در واقع بر فناوری حمايتی تاکید میافراد بر فناوری تاکید می

Notes  وHomeNet ود. شدادند، چنین تاکیدی منجر به ناديده گرفتن فناوری کارکردی می نشان

شوند که افتد، کارشناسان از اين نکته اساسی غافل میانگاشتن چیزی که در عمل اتفاق می با ناديده

صرف وجود فناوری روی میز کار يا در کارخانه مهم نیست، بلکه اين استفاده افراد از فناوری در 

 وری نیروی کار است.کننده تاثیرات واقعی و بهرهشان است که تعیینروزانههای فعالیت

 دهندگان آناستفاده از فناوری همچنین تکاملی و متفاوت از انتظارات سازندگان، طراحان و توسعه

ها دهد که ما منفعالنه و بدون تفکر از فرامین ماشیناست. در واقع، تجربه خود ما از فناوری نشان می

کنیم که انتخاب میصورت آگاهانه  کنیم. بلکه ما همواره و بهها پیروی نمیيا اهداف طراحان آن

 که سرعت يک سیستم ثبتچه هدفی از يک فناوری استفاده کنیم. هنگامی چگونه، کجا، کی و به

را کنار بگذاريم. اگر ندانیم که گیريم که آن يابد، تصمیم میسفارش در زمان اوج کار کاهش می

وهای از پیش ضبط شده ريزی کرد، از آن تنها برای پخش ويدئرا برنامه VCRتوان يک چگونه می

استفاده کنیم، تنها کارکردهای ابتدايی  1خواهیم از يک صفحه گستردهکنیم. وقتی میاستفاده می

نات کنیم. با تکامل اينترنت، ما به امکاپوشی میهای پیشرفته آن چشمرا فرا می گیريم و از ويژگیآن 

ذير و پ. ما عامالنی هدفمند، بادانش، انطباقدهیمآن پی برده و استفاده خود از اينترنت را تغییر می

ناوری که فکنیم. زمانیآور هستیم که از فناوری برای تحقق اهداف مختلف و متغیر خود استفاده مینو

                                                                                                                                 

۶ Spreadsheet 
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دهیم و يا اهدافی جديد گذاريم يا تغییر میرا کنار میمان به ما کمک نکند، آن در تحقق اهداف

 گزينیم.برمی

ا هها تصور آنکنند که طراحان و سازندگان اين فناوریای میهای خالقانها استفادههافراد از فناوری

(. برای مثال، يک مطالعه درباره استفاده يک مرکز پشتیبانی مشتريان از ۶۳6۱کردند )گاسر را نمی

Notes  های ( نشان داد پس از اينکه پرسنل ويژگی۶۳۳۱؛ ارلیکاوسکی ۶۳۳7)ارلیکاوسکی و هافمن

ها هايی انجام دادند، استفاده آنهای مختلف از آن آزمايشين فناوری را فراگرفته و درباره استفادها

از فناوری بیشتر شد. با گذشت دو سال، استفاده از فناوری تغییر کرده بود و از فناوری برای مسائل 

ای تکامل گونهبه WWWاز  شد. همچنین استفادهگروهی مسائل استفاده می ای مانند حلپیچیده

که استفاده ابتدايی (. در حالی۶۳۳۱لی -کردند )برنرزيافته که مخترعان آن تصورش را هم نمی

WWW های درونی، بیرونی، تجارت الکترونیک و ها بود، اکنون از آن برای شبکهدانبرای فیزيک

آن  از فناوری و نقش شود. بنابراين، واضح است که هر توصیفیموضوعات بسیار ديگری استفاده می

ز کنند، آغاها و اقتصادها بايد با توصیف اينکه افراد چرا و چگونه از فناوری استفاده میدر سازمان

 شود.

 همراه دارد. استفاده از فناوری نتایجی ناخواسته به 3

 د. از آنجاای در پی دارهر اقدامی در اين جهان، از جمله توسعه و استفاده از فناوری، نتايج ناخواسته

ته ای داشهای چندگانهتواند پیامدهايی چنداليه شرکت داريم، هر اقدام ما میکه ما همگی در سیستم

ه کنیم، عالوه بر اينکه در يک معاملباشد. برای مثال، وقتی با استفاده از پول محصولی را خريداری می

عنوان واسطه معامالت را یت پول به ايم، اقتصاد بازاری موجود را تقويت کرده و مشروعشرکت کرده

توسط افراد در  WWWهمین شکل، يکی از نتايج ناخواسته استفاده از هیم. بهمورد تايید قرار می

ان تجارت عنوان زبالمللی اينترنت( بهگوشه و کنار جهان، توسعه و تقويت زبان انگلیسی )زبان بین

پذيری ش استفاده از فناوری در اقتصاد، افزايش آسیبجهانی است. يکی ديگر از نتايج ناخواسته افزاي
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1های اخیر درباره مسئله توان در نگرانیها و خطاهای فنی است؛ مشکلی که میدر برابر خرابی
Y2K 

، که در سوم Love Bugنام ها، بهای مشاهده کرد. يکی از اين ويروسهای مختلف رايانهو ويروس

خانگی، اداری و دولتی را آلوده کرده و خسارتی  میلیون رايانه 65يبا پديد آمد، تقر 6666ماه می سال 

میلیارد دالر بر جا گذاشت. يکی ديگر از نتايج ناخواسته اقتصاد جهانی، ايجاد يک طبقه  6معادل 

ها نامیده است. اين "6وکارهای کسبخانمانبی"ها را ( آن۶۳۳6جديد از کارگران است که آير )

 کنندکه همواره در حال مسافرت بوده و بیش از اغلب مهمانداران هواپیماها پرواز میکسانی هستند 

 شوند.هايی با ارواح سرگردان میو تبديل به آواره

های چند دهه اخیر درباره موضوعات اجتماعی محاسبه، همین بوده های اصلی پژوهشيکی از يافته

ینی برا پیشها دهندگان آنرد که طراحان و توسعهاست که فناوری کارکردی همواره نتايجی در پی دا

های زمانی مختلف، انواع فناوری اطالعات و انواع شرايط اجتماعی صدق اند. اين يافته برای بازهنکرده

؛ ۶۳66؛ کرات و ديگران ۶۳66؛ کلینگ و اسکاچی ۶۳6۱؛ گاسر ۶۳۳۹؛ باتن ۶۳66کند )بارلی می

(. بنابراين ۶۳۳6؛ توماس ۶۳۳۶؛ اسپرال و کیسلر ۶۳۳۱، ۶۳۳6ی ؛ ارلیکاوسک۶۳۳۳ياکونو و کلینگ 

در مطالعات مربوط به اقتصاد ديجیتال، بايد توجه داشت که زندگی کردن و کار کردن در اقتصاد 

 ديجیتال نتايج ناخواسته گوناگونی در پی دارد. 

 ها و اقتصاد دیجیتالسازمان

 ها و اقتصاد ديجیتالبه شناخت عمیق از رابطه بین سازمانهای کم ی منجر امروز پژوهشاگر چه تا به 

تواند نقطه آغاز خوبی برای توسعه چنین شناختی باشد: اند، توجه به سه جنبه از اين رابطه میشده

 میزان مشارکت سازمانی در اقتصاد ديجیتال، علت اين مشارکت و ماهیت اين مشارکت.

                                                                                                                                 

۶ The Year 2000 problem 

6 business homeless 

http://abcbourse.ir/


 666 تالیجیشناخت اقتصاد د

 

 المیزان مشارکت سازمانی در اقتصاد دیجیت

کنندگان تجاری های اينترنتی را به عرضه( اغلب عملیاتNFS، بنیاد ملی علوم )۳6در اوايل دهه 

ها های استفاده تجاری از اينترنت برداشته شد و سازمان، محدوديت۶۳۳5محول کرد. تا سال 

يگر های دای را جهت ارتباط با مشتريان و سازمانشبکههای بینگذاری خود در فناوریسرمايه

گیری از ای عبارت است از بهرهشبکه(. فعالیت بین۶۳۳۳افزايش دادند )شورای پژوهش ملی 

منظور انتقال داده، فايل و  های مختلف بهها جهت ارتباط با شبکهمنظوره يا هاستهای تکرايانه

ا افرادی ها بمانهای متنی، صوتی، ويديويی يا گرافیکی به فواصل دور و نزديک. برای مثال، سازپیغام

هايی جهت ارائه اطالعات آنالين سايتها همچنین وبکنند. آنخارج از سازمان ايمیل رد و بدل می

م سازند و بخشی از سیستها اينترانت و اکسترانت میکنند. آنکنندگان خارجی ايجاد میبه مصرف

ای از مالحظهکه بخش قابل رودکه انتظار میدهند جايیاجرايی خود را به اينترنت انتقال می

های معمول اقتصاد ديجیتال ، همین جا انجام شود. يکی از جنبههای تجاری در آينده در آنفعالیت

 گیرند. ها از آن بهره میاست که بسیاری از سازمان "حضور شبکه"استراتژی 

ش با توجه به افزايای است. در دهه گذشته، شبکهامروزه، اينترنت بزرگترين مجموعه فعالیت بین

ها در زيربنای ها از اينترنت، ترافیک اينترنتی، که عبارت است از جريان دادهگیری سازمانبهره

(. برای رصد کردن ترافیک ۶۳۳6اينترنتی اياالت متحده، تقربیا هر ساله دو برابر شده است )گايس 

، تعداد ۶۳6۶وجود دارند. در سال  ها و کاربران اينترنتی، خدمات گوناگونیاينترنتی و تعداد هاست

میلیون هاست  6۹هاست متصل وجود داشته است. بنابر برآوردهای اخیر، در حال حاضر بیش از  ۱6۶

میلیون افزايش  656اين تعداد به  6666( و تا سال Network Wizards 1999متصل هستند )

ه جديد درباره تعداد افرادی (. يک مطالع۶۳۳7خواهد يافت ) اطالعات ماتريکس و خدمات راهنما 

میلیون کاربر اينترنتی وجود  ۶۱۹کند که در سراسر جهان که به اينترنت متصل هستند، برآورد می

(. تعدادی از NUA Ltd. 1999میلیون نفر در آمريکای شمالی هستند ) ۳6دارد که از اين تعداد 

ها (، ديدگاه۶۳۳۱من و ديگران شناسی کاربران اينترنتی )هافهای جمعیتها بر ويژگیپیمايش
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ها  تمرکز دارند )کرات و ديگران ( و تغییرات ايجاد شده در سالمت آن۶۳۳6ها )چانگ واستفاده آن

۶۳۳۱ ،۶۳۳6 .) 

 ها وبا وجود اين همه توجه به اندازه، شکل و گستردگی اينترنت، جای تعجب است که به سازمان

ت. تنها برآوردهايی که در دست داريم، بر اساس ارقام شان با اينترنت توجه کمی شده اسارتباط

، NetNamesای است که توسط است که يک پايگاه داده DomainState.comاستخراج شده از 

دهند که در جهان تقريبا شود. اين برآوردها نشان میکند، اداره میها را ثبت میشرکتی که دامنه

نی در کمتر از يکسال تعداد دو برابر شده است(. تقريبا شده وجود دارد )يعمیلیون دامنه ثبت ۶۱

(. تقريبا يک com.های اند )دامنههای تجاری ثبت شدهها برای سازمانمیلیون عدد از اين دامنه ۳.5

عدد  ۱666(. تقريبا org.های اند )دامنههای غیرانتفاعی ثبت شدهها برای سازمانمیلیون عدد از آن

ها برای دولت عدد از آن 766( و edu.های اند  )دامنهات آموزشی ثبت شدهها برای موسساز آن

(. اگر چه اين ارقام نشانگر حضور سازمانی در اينترنت هستند، gov.های اند )دامنهآمريکا ثبت شده

المللی بر اساس کشورهای مبدا های بینکننده نیز هستند. برای مثال، دامنهاما در عین حال گمراه

برای فرانسه(.  fr.برای کانادا يا  ca. ها، در سطوح باال ثبت می شوند )مثال ها، و نه بر اساس نوع آنآن

های قانونی و معمول درباره يک سازمان ها مطابق با فرضه، مشخص نیست که آيا نام دامنهعالوبه

بعه( های تاباشد. ممکن است چندين سازمان يک نام دامنه يکسان داشته باشند )مثال برای شرکت

های مختلف(. و بسیاری يا يک سازمان ممکن است چندين نام دامنه داشته باشد )مثال برای بخش

ها را ها استفاده کرده يا آناند که قصد دارند در آينده از آنها برای افرادی ثبت شدههای دامنهناماز 

 فروش برسانند. به

رود های تجاری بوده و انتظار میهای اينترنتی موجود در اختیار سازماناينکه اغلب دامنهبا توجه به 

ها را در اقتصاد ديجیتال تشکیل دهند، لیتوکار، حجم عمده فعاوکار با کسبکه معامالت کسب

شده جای تعجب بسیار دارد. های شبکهچنین عدم توجهی به بررسی حضور، قدرت و عملکرد سازمان

 وکار شده کهوکار با کسبمیلیارد دالر صرف معامالت الکترونیکی کسب 6۹، مبلغ ۶۳۳6در سال 

کند بینی میپیش Forrester Researchاست.  وکار با مشتری بودهپنج برابر میزان معامالت کسب
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تريلیارد دالر افزايش  ۶.۹وکار به وکار با کسب، میزان معامالت الکترونیکی کسب6666که تا سال 

میلیارد  ۳5وکار با مشتری به که در همین زمان معامالت الکترونیک کسبپیدا خواهد کرد در حالی

ت که برای بررسی میزان، کارايی و پیامدهای مشارکت (. واضح اس۶۳۳۳دالر خواهد رسید )تدشی 

 های بیشتری هستیم. ها در اقتصاد ديجیتال، نیازمند پژوهشسازمان

 علت مشارکت سازمانی در اقتصاد دیجیتال  

کنند دو پاسخ معمول وجود ها در اقتصاد ديجیتال مشارکت میبرای اين پرسش که چرا سازمان

که اينترنت بازاری جديد برای خريد و فروش ايجاد کرده است. رائو و  دارد. اولین پاسخ اين است

وکارها به سمت اينترنت هجوم ( معتقدند که برخی رويدادها موجب شدند کسب۶۳۳6ديگران )

؛ وجود تعداد زيادی مرورگر کاربرپسند روی میز ۶۳۳6در سال  WWWآورند: پیدايش تجاری 

های نهايی پايین برای ارائه محصوالت و خدمات در نترنتی و هزينهها؛ رشد بسیار زياد کاربران ايکار

های جستجو برای محصوالت، کنند با توجه به کاهش هزينهاينترنت. برخی ديگر اشاره می

رد تر در بازارهای الکترونیک بهره خواهند بهای پايینکنندگان از رقابت قیمتی بیشتر و قیمتمصرف

ها به مشتريان، عالوه، استفاده از اينترنت با نزديک کردن سازمان(. به ۶۳۳6)الوفسون و رابینسون 

(. از اين ديدگاه، علت مشارکت سازمانی ۶۳۳6کند )پالمر و گريفیت بازارهای جديدی را ايجاد می

ها، انتظار کاهش قیمت و انتظار دسترسی به بازارهای در اقتصاد ديجیتال را بايد در نیازهای سازمان

 صرفه جستجو کرد. ای مقرون بهشبکههای بینوجود فناوری جديد و

نی مدت داشته و بیشتر به بقای سازماتوان تمرکز کمتری روی فوائد اقتصادی کوتاهدر اين ارتباط، می

 پذير و منطقی، مشارکت در اقتصاد ديجیتالبلندمدت انديشید. بدين شکل، برای يک سازمان انعطاف

توانند همه چیزهايی را که نیاز دارند از درون ها ديگر نمیشود. سازمانیيک امر ضروری محسوب م

های جديدی مورد نیاز است. برای دست آوردن اطالعات، روش(. برای به ۶۳۳۱خود ياد بگیرند )پاول 

ورد دست آهای آنالين به توان از جوامع الکترونیکی و گروهمثال، اطالعات مربوط به بازاريابی را می

های پرداخته و با طرف های تجاری به توسعه شراکت با يکديگر(. شرکت۶۳۳6کنان و ديگران )

ند. به کنها و حتی رقبای پیشین، ارتباطات دائمی برقرار میخارجی مانند مراکز پژوهشی، آزمايشگاه
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ات آزمايشآوری و انجام دلیل اينکه اين پیوندها ابزاری برای دسترسی به علم جديد جهت توسعه نو

 شوند.ها ضروری محسوب میکنند، اين پیوندها برای بقای اقتصادی بلندمدت سازمانفراهم می

مطابق علت دوم مشارکت سازمانی در اقتصاد ديجیتال، که بر تحوالت اجتماعی بزرگ تاکید دارد، 

، به رنیستهای مدهای صنعتی و سیستمشدن از يک جامعه با فعالیتاياالت متحده در حال تبديل 

(. ۶۳66؛ لیوتار ۶۳7۳مدرن غالب هستند )بل های اطالعاتی و پست ای است که در آن سیستمجامعه

را اختراع کرده  "۶اقتصاد موج سوم"( برای توصیف يک اقتصاد متکی بر اطالعات، واژه ۶۳66تافلر )

وی و همکارانش است. وی همچنین معتقد بود که پديده کلیدی قرن گذشته مرگ ماده بوده است. 

 کنند و معتقدند که ارتباطات اينترنتی، اولیناجتناب بودن يک اقتصاد موج سوم اشاره میبه غیرقابل

 مرحله در پیدايش يک تمدن جديد هستند. 

ها آن دهنده دو رويکرد به تغییرات سازمانی وابسته به فناوری هستند که در باال بهاين دو علت نشان

را با خود دارد، متکی بر تحلیل  "انتخاب استراتژيک"های که مشخصات فرض اشاره شد. علت اول

( و ديدگاه وابسته به ۶۳65های اطالعات در زنجیره ارزش )پرتر و میالر اقتصادی مرسوم از جريان

ای يک شبکههای بین(. مشارکت در فعالیت۶۳67ها است )برای نمونه ففر منابع، در مورد سازمان

ی دهنده رويکرد جبرگرايی فناتژيک برای توسعه عملکرد سازمانی است. علت دوم نشانانتخاب استر

ها و بوده و بر مبنای يک رابطه عل ی مفروض بین زيرساخت فناوری در يک دوره )برای مثال کارخانه

ت ن اسآيند. اعتقاد بر ايها، اقتصادها و جوامعی است که از اين زيرساخت پديد میها( و سازمانرايانه

 ای ضروری است.شبکهکه با توجه به ظهور قطعی اقتصاد ديجیتال ، فعالیت بین

کنند اما از مشکالت ای ارائه میشبکههايی درباره فرايندهای بیناگر چه اين دو رويکرد شناخت

های مواجهه با نتايج ناخواسته فناوری، سخنی ها و همچنین چالشاجرای تغییر فناوری در سازمان

( به دوراهی که دولت آمريکا ۶۳۳۳)ششم مارس  Washington Postآورند. برای مثال، میان نمیبه

های کند تا مسیرهای ارتباطی را با حوزهکند: از يک طرف تالش میبا آن مواجه است اشاره می

دود کنند را محهايی که کارکنانش دريافت میاش باز نگه دارد و در عین حال میزان ايمیلانتخاباتی
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زاران ايمیل از طرفداران محیط زيست و صنايع جنگلی ه Forest Srevice، ۶۳۳۳کند. در سال می

، که نگران شکست خوردن سیستم موسسه Forest Serviceدريافت کرد. مايکل پی دامبک، رئیس 

های وابسته بايد از طريق وی به های شرکتبود، تغییر سیاست داد و اعالم کرد که همه ايمیل

ها برای کارکنان ما بر اين است که اين سیل ايمیل شوند. اعتقادارسال  Forest Serviceکارکنان 

Forest Srevice توانند اتفاقی نامعمول نیست. اما نه انتخاب استراتژيک و نه جبرگرايی فنی نمی

 های وابسته خارجی کمک کنند.  ها در مواجهه با تقاضای باالی شرکتبه سازمان

یر ها درگارت شده است. اما بسیاری از سازمانای، تبديل به بخشی از انجام تجشبکهفعالیت بین

پذير باشند، تعامالت خود با توانند انعطافاندازه میها تا چهموضوعات مختلفی هستند: مرزهای آن

شان تا چه حد بايد با سهامداران نزديک باشد. ريزی کنند و روابطدنیای خارج را چگونه بايد برنامه

 مند آزمايش و پژوهش است.پشت سر گذاشتن اين مسائل نیاز

 ماهیت مشارکت سازمانی در اقتصاد دیجیتال 

اند. در ها، با گذشت زمان تغییر کردهها از آنای و نحوه استفاده سازمانمحصوالت فعالیت بین شبکه

های سراسر کشور و تعداد کمی از های علم رايانه در تعدادی از دانشگاههای اولیه، گروهدوره

، به توسعه Bolt, Beranek & Newmanو  Rand Corporation، مانند R&Dهای سازمان

1
Arpanet های ديگر مانند کمک کردند. پس از مدتی، توسعه شبکهNSFnet  وBitnet  موجب

های های علمی ديگر نیز بتوانند از شبکه استفاده کنند. در آن هنگام، فعالیتشد که برخی گروه

برای به اشتراک گذاشتن منابع مختلف مانند ابزار علمی کمیاب و عنوان روشی ای بهشبکهبین

شدند. در ای بزرگ و يا تبادل نامحدود داده و اطالعات بین دانشمندان محسوب میهای دادهپايگاه

، استفاده از ايمیل برای برقراری ارتباط با همکاران علمی در نقاط دوردست رواج يافت. 66اواخر دهه 

وده دور بهای راهرنت عمدتا به معنای دسترسی به ايمیل جهت ارتباطات و همکاریدسترسی به اينت

ها نیز باب ها و دانشگاههايی در میان موسسات عمومی، کالج، چنین استفاده۳6است. در اوايل دهه 
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که ايده به اشتراک گذاشتن اطالعات بین شد. خدمات اينترنتی ديگری نیز رواج يافت همچنان

 ا رواج يافت. هسازمان

های ، سازمان۶۳۳5به اينترنت در حال تکامل است. از سال  امروزه مفهوم دسترسی يک سازمان

های عمومی در اياالت متحده جهت تبلیغات و معرفی محصوالت خود به طیف خصوصی و گروه

 سر جهانهای مختلف در سراکنند. همچنین، سازمانتری از مخاطبان، از اينترنت استفاده میوسیع

، دسترسی به اينترنت تبديل به بخشی ۳6های خود هستند و در اواخر دهه سايتدر حال توسعه وب

 ضروری از تجارت شده است. 

های توان حداقل چهار شیوه از فعالیتگیری از اينترنت، میدر مرحله کنونی توسعه و بهره

( ايجاد حضور 6( براقراری ارتباط از طريق ايمیل؛ )۶ها را شناسايی کرد: )ای سازمانشبکهبین

ی سازی مجاز( ايجاد يکپارچه6کننده و )عرضه-های معامالتی خريدار( ايجاد شبکه۹اينترنتی؛ )

ها ممکن است تنها از يک يا دو ظرفیت موجود، مانند ايمیل و که برخی سازماندرنگ. در حالیبی

ها استفاده کرده و يا های ديگر ممکن است از تمام اين ظرفیتسايت بهره ببرند، سازمانوب

اد تصهای سازمانی در اقهای جديدی ايجاد کنند. برای آگاهی از نتايج محتمل اين مشارکتظرفیت

 پردازيم.های بیشتری هستیم. در زير به بررسی اين چهار شیوه میديجیتال، نیازمند پژوهش

های ايمیل شرکتی در سراسر جهان ، تعداد آدرس۶۳۳6. برقراری ارتباط از طريق ايمیل: از سال ۶

پر  عنوان، ايمیل از تلفن، به ۶۳۳6میلیون افزايش يافته است. در سال  ۶۱7میلیون به  ۶از 

میلیون کاربر روزانه سه میلیارد ايمیل ارسال  ۶66ترين وسیله ارتباطی، پیشی گرفت. استفاده

های اولیه راجع به استفاده از ايمیل عمدتا روی تغییرات ايجاد شده (. پژوهش۶۳۳۳کنند )يلینگ می

رلیکاوسکی ؛ ا۶۳۳۹( يا يک مرکز پژوهشی )هسه و ديگران ۶۳۳۶در يک سازمان )اسپروال و کیسلر 

اند. اکنون، بايد بررسی کرد که استفاده از ايمیل چه تغییراتی در ( تمرکز داشته۶۳۳6و يیتس 

های ناهمگن جهانی يا در جوامع مجازی ويژه در سازمانهای کارگران، بهفرآيندهای سازمانی و فعالیت

 کند. با شعب خارجی، ايجاد می
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ت سايشده دارند يا داری وبها، دامنه اينترنتی ثبتمان. ايجاد حضور اينترنتی: بسیاری از ساز6

ی تازگها به سايتکنند. بررسی کیفی اين وباندازی میسايت خود را راهزودی وبهستند و يا به 

سايتهای دولتی را مورد بررسی قرار داده وب "بازبودن"آغاز شده است. يک پروژه پژوهشی، درجه 

ن گیری شد )دمچاک و ديگراها اندازهسايتپذيری وبنای شفافیت و تعاملبر مب "بازبودن"است؛ اين 

( به اين موضوع پرداخته که ۶۳۳۳(. در يک مطالعه برای کمیته تجارت فدرال، کولنان )۶۳۳۳

کنند تا چه اندازه از حقوق خصوصی خود آگاه هستند. مدرسه ها استفاده میسايتمشتريانی که از وب

را  هاانجام رسانده و آنها به های شرکتسايتتازگی يک پیمايش جامع درباره وب اقتصاد لندن به

(. ۶۳۳۳می  The Financial Times ،۶7بندی کرده است ) بر اساس کیفیت و ارزش تجاری رتبه

که ويژه اينهای بیشتر هستیم، بهها نیازمند پژوهشسايتدرباره ماهیت، پیامدها و استفاده از وب

 شان تحت فشار هستند. های باکیفیت و محافظت از مشتريانسايتها برای تولید وبسازمان

-های خريدارکننده: بازارهای الکترونیکی و شبکهعرضه-های معامالتی خريدار. ايجاد شبکه۹

(. بسیاری از اين ۶۳۳6اند )باکاس های زيادی بودهکننده، موضوعات مورد توجه پژوهشعرضه

ه و توجهی ب اقتصاد و پويايی بازار و تغییرات کم ی در ساختار صنايع تاکید داشتهها روی پژوهش

، ها از بازارهای الکترونیکاند. در حقیقت، اين توصیففرايندها يا نتايج تغییرات سازمانی نداشته

يجاد ا کنند. برای بررسی نقش سازمانی و نتايجها را بازيگرانی شفاف معرفی میها و اعضای آنسازمان

 بازارهای الکترونیک نیازمند پژوهش بیشتر هستیم.

ی بوده ای که بیشتر آزمايششبکهبین درنگ: شکلی ديگر از فعالیتسازی مجازی بی. ايجاد يکپارچه6

ا هدرنگ در مرزهای سازمانی است. پژوهششود، دسترسی مستقیم و بیو کمتر از آن استفاده می

، برانگیز هستند. برای مثالها چالشای برای سازمانعالیت بین شبکهگونه فدهند که ايننشان می

بوستون به اين موضوع  دور در سه بیمارستانگیری از پزشکی راهيک مطالعه جديد درباره بهره

یش از جراحی های پکنند تا ارزيابیپرداخته که پرستاران چگونه از سیستم ويدئوکنفرانس استفاده می

گران دريافتند که اگر چه انجام برسانند. پژوهشکنند را به فواصل دور زندگی می بیمارانی که در

ها کاری دشوار محسوب های آننصب اين فناوری آسان بوده، اما هماهنگ کردن افراد و فعالیت
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 پژوهشی پیشین که صرف داشتن فناوری، تضمینی شود. اين موضوع، مهر تايیدی بود بر اين يافتهمی

ستفاده کارامد از آن وجود ندارد. در اين مورد، داشتن فناری مورد نیاز برای ارتباط بین برای ا

سازمانی را تضمین کند. همچنین برای توانست يکپارچگی فرايندهای درونها نمیبیمارستان

ها و ها، نقشها، پروتکلهمکاری افراد با يکديگر در درون مرزهای سازمانی و اجرايی، استراتژی

 های مديريتی جديد مورد نیاز است. نیکتک

ها در اقتصاد های تجاری و انتفاعی در اينترنت و نقش مهم آنرغم حضور گسترده سازمانعلی

افتد، ها اتفاق میها، فرايندهای تغییری که در آنديجیتال، شناخت زيادی درباره چیستی اين سازمان

 ها وجود ندارد. همچنین، مشخصاين تغییرات بر اعضای آن ای که از اينترنت دارند و تاثیرنوع استفاده

کنند ها تالش میکه سازمانهايی و چرا به اينترنت متصل نیستند و يا زمانینیست که چه سازمان

های ها، مدلها قرار دارد. با ظهور فناوریروی آنهايی پیشتا به اينترنت متصل شوند، چه چالش

يابد. ها به اينترنت نیز تکامل میی سازمانی جديد، مفهوم دسترسی سازمانتجاری، قوانین و فرايندها

های های بیشتری درباره شیوهبرای شکل بخشیدن به تکامل و ظهور اقتصاد ديجیتال، بايد پژوهش

 ای انجام دهیم.شبکههای بینمختلف فعالیت

 های آیندهپیشنهادهایی برای پژوهش

ای و اقدامات شبکههای بینها( از طريق توسعه و نصب فناوریعضای آنها )و ااشاره شد که سازمان

آورند. همچنین اشاره شد که جبرگرايی فنی سازمانی اقتصاد ديجیتال را به وجود میسازمانی و بین

توانند اين فرايندها را توضیح دهند. بنابراين، پیشنهاد ما اين است که يک و انتخاب استراتژيک نمی

تواند در اينجا سودمند باشد. اتخاذ چنین ديدگاه اجرايی، جرايی درباره اقتصاد ديجیتال میديدگاه ا

ها در اقتصاد ديجیتال خواهد داشت. نخست، اين ديدگاه خط تاثیرات خاصی بر شناخت ما از سازمان

از کنترل  ناپذير و خارجبطالنی است بر اين تفکر که فناوری و اقتصاد، نیروهايی مستقل، جبری، توقف

توان اقتصاد ديجیتال و افراد و موسسات اجتماعی هستند. در عین حال، مطابق اين ديدگاه نمی

کند که بینی و کنترل کرد. بنابراين، ديدگاه اجرايی پیشنهاد میرا نیز پیشهای سازمانی آنپیامد

( اصول مورد ۶ض آغاز شود: )ها در اقتصاد ديجیتال بايد از اين سه فرهرگونه ارزيابی از آينده سازمان
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عنوان عوامل هوشمند انسانی، ( به 6های مشخص باشند؛ )استفاده بايد بر اساس زمان، مکان و فناوری

ای استفاده کنیم، بنابراين شبکههای بینتوانیم انتخاب کنیم که چرا و چگونه از فناوریما می

( بايد به اين پرسش ۹جیتال داشته باشیم؛ و )توانیم تاثیر زيادی بر شکل و پیامدهای اقتصاد ديمی

 پاسخ دهیم که تمايل به ايجاد چه نوعی از اقتصاد ديجیتال را داريم.

دگی ای باشند که تنوع و پیچیگونه ها بايد بهها در مورد ارتباط بین اقتصاد ديجیتال و سازمانپژوهش

اين تغییرات را در طول زمان مورد  اقتصادی-تغییرات سازمانی ناشی از فناوری و نتايج اجتماعی

 بررسی قرار دهند. در اين مورد، سه حوزه پژوهشی از اهمیت زيادی برخوردار هستند.

 ها در توسعه یک اقتصاد دیجیتالپژوهش درباره نقش سازمان

ها چرا و چگونه به اين برنامه پژوهشی تالش خواهد کرد تا از لحاظ کیفی و کم ی دريابد که سازمان

ند چه دههايی هستیم که نشان میشوند. يعنی اينکه نیازمند گردآوری شاخصاينترنت متصل می

 ی و چراهايشوند و همچنین چه سازمانهايی و چگونه به اينترنت متصل میتعداد و چه نوع سازمان

ها ای، سازمانشبکههای بینشوند. همچنین بايد بررسی شود که با آغاز فعالیتبه اينترنت متصل نمی

هايی روبرو خواهند شد. همچنین با تکیه بر مطالعات های فنی و اجتماعی و چه موقعیتبا چه چالش

ينکه ها دارد، يعنی اازمانای چه معنايی برای سشبکهبین میدانی گسترده بايد دريابیم که فعالیت

ها و جوامع در پی ها، اعضای آنای برای سازمانای چه نتايج خواسته و ناخواستهشبکهفعالیت بین

 دارد.

 یاهای دارای ارتباط شبکهپژوهش درباره تحوالت اجتماعی در درون و در بین سازمان

ن ای، در درون و در بیشبکهلیت بیناين برنامه پژوهشی به بررسی انواع تغییراتی که با آغاز فعا

بندی فرايندهای کاری مرتبط با فعالیت پردازد. در اينجا، شناخت و دستهشوند، میها اجرا میسازمان

ای و همچنین پیامدهای ارتباط بیشتر يا کمتر با سهامدارانی مانند کارگران، مشتريان، شبکهبین

 Forestخاصی برخوردار است. سیل اطالعاتی که کنندگان و شهروندان از اهمیت شرکا، عرضه

Service ها در تالش برای مشارکت در تجربه کرد، تنها يک نمونه از مشکالتی است که سازمان

ها، که آيا بايد دادهاقتصاد ديجیتال با آن مواجه هستند. برخی از مشکالت ديگر عبارتند از اين
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های های اطالعاتی و فعالیتها، سیستمهای کارگران داخلی را با دادههای اطالعاتی و فعالیتسیستم

که انجام رساند در حالیکار را بهتوان اينکنندگان و شرکا يکپارچه کرد، چگونه میمشتريان، عرضه

های متفاوتی دارند و اينکه چه میزان از ها، تقاضاها و انگیزهها، سنتها استانداردها، پروتکلآن

که تغییرات اجتماعی همچنان  داران و عموم به اشتراک گذاشت.توان با سهاماطالعات سازمانی را می

 آيندهای جديدی پديد میها و فرايندها، چالشها، توانايیها، مهارترسند، نقشانجام میمختلف به 

موازات پیامدهای فردی، سازمانی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند. برای مثال، کار  که بايد به

به چه معناست؟ پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و ای شبکهکردن در يک سازمان دارای فعالیت بین

ها اين شکل کدامند؟ چه تغییرات کیفی در زندگی کسانی که در اين نوع سازمانفردی کار کردن به 

های جديد در اقتصاد بندیشوند؟ و عواقب نهادی ناخواسته حاصل از سازمانکنند، ايجاد میکار می

 ديجیتال کدامند؟

 ایهشبکهای بینهای مربوط به فعالیتگیری از فناوریو بهرهپژوهش درباره توسعه 

صاد ای در اقتشبکههای بینهای مربوط به فعالیتاين برنامه پژوهشی به بحث درباره انواع فناوری

ه های مختلف مورد استفادها چگونه توسط سازمانکند که اين فناوریديجیتال پرداخته و بررسی می

های مربوط به برنامه تالش خواهد کرد تا دريابد که در استفاده از فناوری گیرند. اينقرار می

هايی وجود دارند. همچنین بررسی ها چه تفاوتای و در نتايج حاصل از آنشبکههای بینفعالیت

ها مورد استفاده ها در درون و در بین سازمانهنگام، در کجا و چرا اين فناوریخواهد شد که چه 

های مربوط به های جديد و مهمی برای کاربران فناوریهای جديد، چالشیرند. اين استفادهگقرار می

تر فهای کارآمدتر و ضعیآورند. همچنین بايد دريافت که استفادهوجود میای بهشبکههای بینفعالیت

ای هعالیتهای جديد مربوط به فشوند. فناوریچگونه پديد آمده و در طول زمان حفظ و يا اصالح می

 کنندهای فناوری ايجاد میهای جديد، تقاضاهای جديدی را برای دپارتمانای و استفادهشبکهبین

که بايد مورد بررسی قرار گیرند. عالوه بر اين، در حال حاضر نیازمند ابداع اجزاء فناوری هستیم که 

ها، د شد. در اين زمینهای اقتصاد ديجیتال بدل خواهندر آينده به بخشی از زيرساخت بین شبکه

ای چگونه با شبکههای بینسواالت پژوهشی مهمی وجود دارند از جمله: اين مجموعه از فناوری
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کدام  ها شاملها بهتر از بقیه خواهند بود؛ اين پیکربندیيکديگر کار خواهند کرد؛ کدام پیکربندی

های خود، یشتر به افراد و سیستمها چگونه با دسترسی بهای اجتماعی خواهند بود و سازمانارزش

 برخورد خواهند کرد.

های اجتماعی و زمانی مختلفی قرار گرفته، به يک ای است که در بافتاقتصاد ديجیتال پديده

های متنوعی دارد. در نتیجه، مطالعات پژوهشی زيرساخت فنی در حال تکامل وابسته بوده و استفاده

هی دفنی کار کردن و سازمان -اما الگوهای پیامدهای اجتماعی دهندهای دقیقی ارائه نمیبینیپیش

ند کنهای قطعی مطرح نمیحلکنند. همچنین، مطالعات پژوهشی راهدر فضای ديجیتال را آشکار می

هايی سودمند نخواهند بود( اما اصولی کلی برای شکل دادن حل)زيرا در جهان پويا و متغیر چنین راه

 توانند در ساختنها میکنند. با تکیه بر اين الگوها و اصول، پژوهشائه میبه اقتصاد ديجیتال ار

 ای که مطلوب است، به ما کمک کنند.آينده

 گیرینتیجه

ی نبوده و بینعنوان يک پديده پیچیده، قابل پیشاگر چه مطابق ديدگاه اجرايی، اقتصاد ديجیتال به

موضوع  کند که ما کامال ناتوان هستیم. شناخت اينمیکنترل نیست اما اين ديدگاه عنوان نکامال قابل

های ما چه تاثیراتی بر ماهیت، شکل و ها و ارزشها، بینشها، منافع، نوآوریها، تالشکه توانايی

تواند به ما کمک کند که اين پديده را مطابق با نیازهای های اقتصاد ديجیتال دارند، میويژگی

بینی کردن آينده، گويد بهترين راه برای پیشفی وجود دارد که میخودمان شکل دهیم. جمله معرو

کنیم، اين موقعیت را نیز داريم طور که ما اقتصاد ديجیتال را اختراع میاختراع کردن آن است. همان

مان و ها و مطالعات پژوهشی پرداخته و در بحث پیرامون اختراعنمونهها، پیشتا به طراحی آزمايش

اقتصادی آن شرکت کنیم تا بتوانیم از جهانی که در حال شکل دادن آن هستیم، -جتماعیهای اپیامد

 هايی فرا گرفته و روی آن تاثیرگذار باشیم.درس
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