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 مسیرهای و فرصت هایپنجره از مندیبهره و شناسایی که است جهانی روندهایکالن ترینمهم از دیجیتال تحول چکیده:

 به آنها شدن نزدیک و توسعه حال در کشورهای و هاسازمان نمایی توسعه و رشد به منجر آن، واسطه به شده ایجاد فرعی

 ادبیات به توجه با هاپژوهش از رخیب که گردید مشخص شده انجام هایپژهش بررسی به توجه با. شودمی یافتهتوسعه کشورهای

 اثرات سنجش بر تنهایی به نیز برخی دیگر سویی از و کرده اکتفا دیجیتال تحول اثرات از مفهومی مدل ارائه به فقط مطروحه

 نقش آماری، تحلیل و بررسی با تا شده سعی پژوهش این در دلیل همین به است، بوده متمرکز اقتصادی کالن متغیرهای بر آن

 آنها پاییهم عملکرد بر دیجیتال، هایفناوری زیرساختیِ و اثرگذار هایشاخص منظر از دیجیتال تحول بر کشورها تمرکز تأثیر و

 این در. گیرد قرار ررسیب مورد نهادی و اجتماعی فناورانه، اقتصادی، مختلف هایجنبه از پیشرو کشورهای با شکاف کاهش و

 املتک شاخص دو میان رابطه( OLS) معمولی مربعات حداقل تخمین روش از همبستگی تحلیل با شده سعی پژوهش

 نتایج. گیرد قرار بررسی مورد 2019 زمانی مقطع در اروپایی کشور 29 در( Catch-Up)پاییهم عملکرد شاخص و( DEI)دیجیتال

 شاخص در حکمرانی زیربعد و است اروپایی کشورهای پاییهم بر دیجیتال تحول مالحظة قابل و مثبت تأثیر نشانگر تحقیق این

 .  کندمی کسب دیجیتال تحول هایسیاست موفق اجرای از را مثبت تأثیر بیشترین پاییهم

   پاییهم شاخص دیجیتال، تکامل شاخص دیجیتال، تحولهای كلیدی: واژه

 

 مقدمه 
 برای دیجیتال هایفناوری از هاسازمان. دارند صنعت و جامعه سطح در تحوالت تقویت و ایجاد در اساسی نقشی دیجیتال هایفناوری
 ساختاری تغییرات هاسازمان رقابت، در ماندن باقی جهت در و راستا همین در. کنندمی استفاده خود جدید ارزش خلق مسیرهای در تغییر
 برای را نامطلوبی یا و مطلوب نتایج همچنین و هاسازمان بر مثبتی تأثیرات تغییرات این. کنند عبور آن موانع از و کرده سازیپیاده را
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(  1 نمودار) 2018 تا 2000 سال بین دیجیتال تحول با مرتبط علمی انتشارات بررسی(. Vial,2019)  دارد همراه به جامعه و افراد
 .است کاربردی و علمی مطالعات در مفهوم این تأثیر و توجه افزایش بیانگر و حوزه این در انتشارات این شتابان رشد نشانگر

 

 
2018تا  2000. روند انتشارات مربوط به تحول دیجیتال 1نمودار   

 

 Agarwalدهد)خ میرهای دیجیتال ست که در جامعه و صنایع از طریق فناوریدر سطح کالن، تحول دیجیتال شامل تغییرات عمیقی ا

et al., 2010; Majchrzak et al., 2016.) سطه بکارگیری یجیتال، تحوالت عمیقی است که به واتحول د مفهوم عنصر کلیدی در
 هایژهاین عبارت سروا SMACITهای دیجیتال عبارتند از فناوری. دهدرخ میها، صنایع و جوامع های نوین دیجیتال در سازمانفناوری

 Li et al., 2017; Oestreicher-Singer andهای شبکه اجتماعی)فناوری (:Sebastian et al., 2017)ها هستنداین فناوری

Zalmanson, 2012) ؛(تلفن همراهHanelt et al., 2015a;Pousttchi et al., 2015) تحلیل داده)؛Duerr et al., 2017; 

Günther et al., 2017) ؛(فضای ابریClohessy et al., 2017; Du et al., 2016) اینترنت اشیاء)؛Petrikina et al., 2017; 

Richter et al., 2017) پلتفرم؛(Tan et al., 2015a; Tiwana et al., 2010)؛  ( شبکة اینترنتLyytinenand Rose, 2003b)؛ 
کننده وامل تقویتعها به عنوان این فناوری .است (Glaser, 2017بالکچین)؛ (Karimi et al., 2009; Setia et al., 2013افزار)نرم

کنند پذیری به داده نقش آفرینی میری، تحول در دورنمای رقابت و افزایش دسترستحول در سه سطح تغییر رفتار و تجربه مشت
(Vial,2019.) ها را تسهیل ز آناارائه شکل جدیدی  ،های دیجیتال با ترکیب و بازترکیبی از محصوالت و خدمات موجودفناوری
انعی برای پایداری مزیت ( و مWoodard et al., 2012)رقبا (. این عوامل باعث کاهش موانع ورود Yoo et al., 2010b) نمایندمی

   گردد.( بازار میKahre et al., 2017)فعلی رقابتی فعاالن 
های فرصت و مسیرهای فرعی ایجاد شده مندی از پنجرهروندهای جهانی است که شناسایی و بهرهترین کالنتحول دیجیتال از مهم

یافته کشورهای توسعه باآنها پایی و همها و کشورهای در حال توسعه و نزدیک شدن به واسطه آن، منجر به رشد و توسعه نمایی سازمان
 شود.سیاسی و نهادی می ،ف اقتصادی، اجتماعیهای مختلاز حیث شاخص



 

 

زدیک به تبیین جهش چشمگیر برخی از کشورها از جمله چین و ن ،های اخیر با توسعه نظریه پرواز غازهاپایی در سالاما مفهوم هم
ند که طی آن کشورهای اپایی را فرآیندی توصیف کردههم ،نبرخی از پژوهشگراهای برتر جهانی شکل گرفته است. شدن آنها به قدرت

پایی فناوری()خدایاری دهد)هماش را افزایش میپایی اقتصادی( یا قابلیت فناورانهدهد )همیافته شکاف درآمدی را کاهش میدیرتوسعه
نه تأکید پایی صرفاً بر دیدگاه اقتصادی و فناورا(. اگر چه بسیاری از پژوهشگران در مطالعات خود بر مفهوم هم1397و صفدری رنجبر، 
رانی و دموکراسی اند؛ امروزه با گسترش تفکر اقتصاد نهادگرا، توجه به ابعاد اجتماعی و نهادی همچون کیفیت زندگی، حکمو تمرکز داشته
 ,Glukhikh et al,2021, Petrov et al,2019, Sarker et al,2018) پایی میان کشورها افزایش یافته استدر بررسی هم

Gwalugano,2020 ). مصادیق نهادی و اجتماعی در ادبیات افزایش یافته ل دیجیتال بر های مجزا در خصوص تأثیر تحواگر چه بررسی
تری در ادبیات موضوع دارد. از سوی دیگر ارتباط بین تحول های معطوف به متغیرهای اقتصادی نقش پررنگاست همچنان بررسی

با این شکاف پژوهشی،  . این پژوهش با در نظر گرفتنتوجه قرار نگرفته استکشورها در مطالعات مورد  دیجیتال و مفهوم همپایی
ر کلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی )کیفیت زندگی(، نهادی دبه بررسی تأثیر تحول دیجیتال بر همپایی یافته، های توسعهبکارگیری شاخص

 پردازد.)حکمرانی و دموکراسی( می
پایی ای، بر عملکرد آنها در همهای توسعهگذاریتمرکز کشورها بر تحول دیجیتال در سیاستهدف از این پژوهش بررسی نقش و تأثیر 

های مختلف اقتصادی، فناورانه، اجتماعی و نهادی است. توجه به عوامل اجتماعی و و کاهش شکاف آنها با کشورهای پیشرو از جنبه
های اروپا  از صوفیا  در برنامه اقدامات ابتکاری سیاستببنیاد جامعه  توسعه یافته توسط پاییِکارگیری شاخص همنهادی به واسطه به

پایی کشورها از نقطه نظر اقتصادی، ابعاد کیفیت زندگی، حکمرانی و دموکراسی . در این شاخص عالوه بر بررسی همشده استمیسر 
 ستیابی به آنها در سطح کشورهای پیشرو هستند.ی دکه کشورهای متأخر در تالش برا مورد بررسی قرار گرفته عنوان ابعاد مهمینیز به

ها و اقداماتی در طرف عرضه، زیرساخت پشتیبانی و توسعه تحول دیجیتال در صنایع و خدمات مختلف در کشورها مستلزم سیاست
  دیجیتال کاملتفناوری، تقاضا، پذیرش فناوری، توسعه محیط نهادی و فراهم کردن فضا برای نوآوری و تغییر است. شاخص 

(Chakravorti and Chaturvedi, 2017) مورد استفاده  که در این پژوهش برای تعیین میزان پیشروی کشورها در تحول دیجیتال
ای را از جایگاه و میزان پیشروی کشورها در تحول دیجیتال جانبهقرار گرفته است، با بررسی این ابعاد در کشورهای مختلف، درک همه

 کنند. ارائه می
گانه در نقشه راه تحول دیجیتال کشورها  9تماعی تحول دیجیتال را از اقدامات ایجاد درک از اثرات اقتصادی، اج OECDسازمان 
کشور منتخب  29پایی و شاخص تکامل دیجیتال همبستگی میان شاخص هم به بررسی(. این پژوهش OECD,2019کند )معرفی می
پایی آنها با کشورهای پیشرو بر همرا  ورها تأثیرگذاری پیشروی و تحقق تحول دیجیتال در کش پرداخته است؛ تا بدین واسطه اروپایی

پایی کشورها، این تحلیل در خصوص های تکامل دیجیتال و همدر این راستا عالوه بر بررسی همبستگی شاخص مورد بررسی قرار دهد.
گانه برای تحقق 9اقدامات گیرد. نتایج این پژوهش در راستای پایی نیز انجام میتأثیر تحول دیجیتال بر هر یک از زیرابعاد شاخص هم

گذاران خواهد بود تا با توجه به نقش و تأثیر تحول دیجیتال بر ابعاد تحول دیجیتال در کشورها، راهنمای ارزشمندی برای سیاست
ی عنوان پنجره فرصتی برای رسیدن و گذار و غلبه بر کشورهاهای پیشروی در تحول دیجیتال را بهپایی، تمرکز بر سیاستمختلف هم



 

 

به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که  یافته و پیشرو در نظر بگیرند. در پایان با توجه به هدف و خأل تشریح شده در این مقالهتوسعه
 پایی در کشورهای منتخب اتحادیه اروپا چه تأثیراتی دارد؟ شاخص تکامل دیجیتال بر شاخص عملکرد هم

 

 پژوهش ادبیات مرور. 2

 کالن سطح در آن تأثیرات و یجیتالد تحول مفهوم. 2ـ1

 ادعا هاپژوهش این در. اندداده قرار بررسی مورد جامعه و صنعت مانند کالن سطح در را دیجیتال تحول تأثیرات متعددی هایپژوهش
 Agarwal et al., 2010; Pramanik)دارند افراد زندگی کیفیت بهبود بر ایالعاده فوق پتانسیل دیجیتال هایفناوری که است شده

et al., 2016 .)اسالالالت بهداشالالالت و سالالالالمت حوزه در تحوالت از یکی(Agarwal et al., 2010، ) انواع به توانمی حوزه این در 
 ,Kane, 2016c; Kane)دیتا بیگ هایتحلیل و تجزیه ( ،Kane, 2015b)افراد  سالالالالالمت الکترونیکی سالالالالوابق ذخیره کاربردهای

2017a )افزوده فیزیکی محصوالت همچنین و ( شدهBravhar and Juric, 2017 )شاره  کمک جهت در کاربردها این عمده نمود، ا
 که است گرفته انجام تحقیقاتی اخیراً(. Lucas Jr. et al., 2013)است  افتاده عقب فناوری جذب در که بوده صنعت سنتی بخش به

 و سریواستاوا مثال برای. است نموده جسته بر مختلف مناطق در، منابع هاینابرابری و فقر بر تأثیرگذاری در را دیجیتال تحول مزایای
 به که دهدمی را امکان این درمانی بهداشالالالتی هایسالالالازمان به دیجیتال هایفناوری از اسالالالتفاده که داده نشالالالان( 2015) 1شالالالاین 
ستاهای ستان در دور رو شم خدمات هندو شکی چ سی همزمان دیجیتال تحول این نمایند، ارائه پز ستر شتی هایمراقبت به د  را بهدا
 . داد خواهد کاهش را درمانی هایسازمان هایهزینه و داده افزایش
ضوع  ادبیات ،شده عنوان مطلوب نتایج رغمعلی سترش در را هاییچالش بالقوه طور بهمو صیف دیجیتالی هایفناوری گ ؛ نماید،می تو
شاره خصوصی حریم و امنیت حوزه به توانمی ،هاچالش این اول سطح درکه   2015 سال در 2یلماراب و لنیوب مثال، عنوان به. نمود ا

ستدالل صمیم که کنندمی ا  جامعه و افراد برای را توجهی قابل خطرات تواندمی آن بالقوه هاییمزیت تمام وجود با  الگوریتمی گیریت
 نمونه. گیرد قرار حوزه این فعاالن و دولتی هایسالالازمان محققان، توجه مورد باید که اسالالت مواردی جمله از مسالالئله این د،اینم ایجاد
 امنیت به مربوط مسائل و اندداده انجام سازیاتومبیل صنعت خصوص در 2015 سال در همکاران و پیکسینی که است پژوهشی ،دیگر
 پژوهش 19 در گرفته انجام بررسی اساس بر. است نموده بیان موضوعی هایسرفصل ترینمهم جمله از را هاداده خصوصی حریم و

 موضوع این به هاپژوهش این در اما اند،داشته اشاره خصوصی حریم و امنیت مسائل  به هاآن یهمه دیجیتال تحول رابطه در تجربی
 جامعه همچنین و سازمان یک برای مثبت تأثیرات منابع به را بالقوه هایچالش این موثر طور به توانمی چطور که است نشده پرداخته
 Newell)است شده تمرکز افراد همچنین و جوامع ها،سازمان برای هاآن تبعات و موضوعات این روی بر حاضر حال در. نمود تبدیل

and Marabelli, 2015.) 
 اتحادیه ادامه در و آمریکا سالالردمداری با جهان پیشالالرو اقتصالالادهای اسالالتراتژیک هایبخش از یکی پیشالالرفته فناوری یا دیجیتال بخش
 دانش بر مبتنی هوشمند رشد در کلیدی فاکتور را بخش این "2020 اروپا" استراتژیک سند در اروپا اتحادیه.  شودمی محسوب اروپا،

                                                           
1 Srivastava, S.C., & Shainesh 
2 Newell and Marabelli 



 

 

 فضالالای در را خود پذیریرقابت تا اسالالت تالش در غربی شالالمال و غربی اروپای ویژه به اروپا،. اسالالت گرفته نظر در نوآوری و فناوری
 همچون آسیا اقتصادی هایغول و هند و چین همچون توسعه حال در سرعت به هایشرکت و آمریکا متحده ایاالت با جهانی فناوری
 (. Mićić,2017) نماید حفظ سنگاپور و جنوبی کره ژاپن،

 

 وکارهایکسالالالب در دیجیتال هایفناوری بکارگیری افزایش بررسالالالی به GDP بر آن تأثیر و دیجیتال تحول مقاله در( 2017) میخایچ
 بخش طریق از دیجیتال تحول بر گذاریسالالرمایه مقاله این مبنای بر. اسالالت پرداخته کشالالورها این کالن اقتصالالاد متغیرهای بر اروپایی
 کارآیی ،GDP همچون کلیدی هایشاخص کنار در اقتصادی رشد بر مثبتی تأثیر که یافته افزایش اروپا در ICT عمومی و خصوصی

 کشورهای و اروپا اتحادیه بین مقایسه ،اروپا در پیشرفته فناوری بخش و دیجیتال تحول از ایپایه مروربا  پژوهش این. دارد اشتغال و
 (.Mićić, 2017) است آورده دست به  را خود نتایج GDP رشد بر ICT بودجه تأثیر تحلیلو  غربی بالکان

 دیجیتال تحول در هافناوری ترینمهم از کالن هایداده. اسالالالالت دیجیتال تحول بحث در اصالالالاللی مولفه دیجیتال فناوری بکارگیری
 از هوشالالمند حکمرانی نظر نقطه از عمومی هایسالالازمان در دیجیتال تحول بررسالالی به( 2018) همکاران و سالالرکار. آیندمی حسالالاببه

 افزایش به منجر که دولتی و عمومی هایسالالازمان در کالن هایداده بکارگیری نقش به پژوهش این در. پرداختند هادادهکالن طریق
 به شدن تبدیل به کمک و جامعه عموم دردسرهای کاهش شفافیت، بهبود تر،سریع خدمات ارائه و هاسازمان این در عملیاتی کارآیی
 خدمات ارائه در ایمالحظه قابل نقش هوشالالمند حکمرانی برای کالن هایداده. اسالالت شالالده اشالالاره شالالودمی هوشالالمند سالالازمان یک
 گرددمی کشالالورها اقتصالالادی پایدار توسالالعه به منجر نهایت در که دارد شالالهروندان به خطا بدون و موقعبه مناسالالب، صالالرفه،بهمقرون
(Sarker et al,2018 .) 
 با مصنوعی هوش روندهای و چهارم صنعتی اقتصاد فاکتورهای از یکی عنوان به دیجیتال تحول بین ارتباط بررسی به( 2019) اِلی
 تحول گیری اندازه و تحلیل برای مختلفی های شاخص پژوهش این در. است پرداخته اشتغال و انسانی نیروی کارآیی اقتصادی، توسعه
 گرفته قرار استفاده مورد متغیرها این بین ارتباط بررسی برای دیجیتال تکامل شاخص نهایت در و شده معرفی کشورها در دیجیتال
. دهد می نشان را اشتغال و انسانی نیروی کارآیی اقتصادی، توسعه و دیجیتال تحول شاخص بین مثبت ارتباط پژوهش این نتایج.  است
(Aly,2020.) 

 . مطالعات انجام شده مرتبط با پژوهش حاضر3جدول 

 نتایج های انجام شدهپژوهش

Digital Transformation and Its Influence on 

GDP- Ljubisa, Micic, 2017. 
این پرداخته است نکته حائز اهمیت در  GDPاین پژوهش به بررسی تأثیر تحول دیجتال بر 

 ی مورد توجه قرار گرفته است.خصوصی و دولت ICT این است که هر دو بخش پژوهش

Digital transformation – enabling factory 

economy actors’ entrepreneurial integration 

in global value chains? - Andrea Szalavetz, 

2020. 

هدف این پژهش بررسی چگونگی تأثیر تحول دیجیتال بر کارآفرینی و توسعه اقتصادی در 
مکانیزم برای این تأثیرگذاری شناسایی شده  4خودروسازی مجارستان است. در این مطالعه 

ها و . تکمیل نوآوری2ی در حوزه دیجیتال؛ های جدید کارآفرین. افزایش فرصت1است: 
. افزایش 4بومی و . توسعه همکاری از نوع زیست3سازی تحقیق و توسعه انجام شده؛ جهانی

  های دیجیتالی.شدت تعامالت برای ارائه خدمات متناسب و سفارشی از طریق فناوری



 

 

 نتایج های انجام شدهپژوهش

Digital Transformation for Small & Medium 

Enterprises (SMEs): with Special Focus on 

Sri Lankan Context as an Emerging 

Economy - M.P Roshan Rassool and D.M.R. 

Dissanayake, 2019. 

( سریالنکایی SMEهای کوچک و متوسط)هدف این پژوهش بررسی چگونگی استفاده شرکت
از تولید ناخالص درصد  52از تحول دیجیتال برای یک شروع استراتژیک است. از آنجایی که 

هاست، تحول دیجیتال را به عنوان یک عامل تغییر اقتصادی این کشور وابسته این شرکت
ها مورد توجه قرار داده است و آن را های کسب وکار این شرکتدهنده استراتژی و مدلشکل

  ها بر شمرده است.موجب ایجاد مزیت رقابتی و عاملی برای تمایز و همچنین کاهش هزینه

Effects of digital transformation of the 

economy and quality of life in Russia- Galina 

P. Litvintseva and Ilya N. Karelin, 2020. 

سرانه تولید ناخالص  این تحقیق تالشی برای تعریف تأثیر تحول دیجیتالی بر شاخص
تا  2015و زمانی در طی دوره  ایهای منطقه( با توجه به تفاوتGDP per capitaداخلی)
سازی برای مناطق در مناطق فدراسیون روسیه است. به طور کلی، تأثیر مثبت دیجیتال 2018

شود، در حالی که برای مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه یافته و ثروتمند روسیه مشخص می
 تواند خطرات دیجیتالی را به همراه داشته باشد.این تأثیر می

Digital Transformation of Public-Private 

Partnership Tools- Lyudmila Tolstolesova, 

Igor Glukhikh, Natalya Yumanova and 

Otabek Arzikulov, 2021 
 

های زیربنایی هدف این مطالعه بررسی تأثیر تحول دیجیتال بر امکان افزایش اجرای پروژه
( بوده است. در این مقاله افزایش PPPصوصی)خ-پیچیده و پرهزینه از طریق مشارکت دولتی

تأمین مالی دیجیتالی با این روش موجب توسعه پایدار، کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم 
گیری این پژوهش آمده است که به عنوان پیش شرط در نظر گرفته شده است. در نتیجه

تالی شده، بلکه توسعه سازی نه تنها شامل توسعه ابزارهای تأمین مالی دیجیدیجیتالی
 دهنده به صنعت نیز شده است.هایی جهتهایی مانند پلتفرمزیرساخت

Digital component of people’s quality of life 

in Russia-Sergey, Petrov; Mikhail, Maslov; 

Ilya, Karelin, 2019. 

کیفیت زندگی مردم در  هایهای تحول دیجیتال به عنوان یکی از مولفهدر این مطالعه زمینه
ها برای بررسی وضعیت کیفیت زندگی در نظر گرفته شده است، در این پژوهش این شاخص

  استفاده شده است. 2017تا  2015مناطق روسیه در بازه زمانی 

The Relationship between Participatory 
Democracy and Digital Transformation in 

Tanzania- Mwasaga, Bariki Gwalugano, 

2020. 

این مطالعه به چگونگی افزایش مشارکت عمومی / شهروندان و تعامالت مدنی از طریق 
دموکراسی مشارکتی و همچنین چگونگی تحول دیجیتال در شروع موضوعات مرتبط با افکار 

های دولت تمرکز دارد. نکته اصلی این پژوهش، توجه به توانایی یهاعمومی از جمله سیاست

از جمعیت بسیار محروم کشور  مشارکت قابل توجه  حول دیجیتال در ایجاد فضایی برایت
 های سیاسی و عمومی است.تانزانیا در حوزه

Direct Democracy: Prospects for the Use of 

Information Technology- Roman Amelin, 

Sergey Channov and Tatyana Polyakova, 

2016. 
 

پتانسیل فناوری اطالعات و ارتباطات برای اطمینان از اجرای سازوکارهای  در این پژوهش
های دیجیتال به دموکراسی مستقیم بررسی شده است. در این مطالعه نویسندگان بر فناوری

های پرسیعنوان ابزاری برای مشارکت مستقیم شهروندان در مدیریت امور دولتی )به ویژه همه
 الکترونیکی( تاکید دارند.

 

  دیجیتال تحول سنجش. 2ـ2
 هایشرکت/کشورها مقایسه نحوه همچنین و آن عمیق درک برای مناسبی ابزار مفهوم، یک گیریاندازه چگونگی و هاشاخص درک
شروی در مختلف ساب به آن در پی سعه سازمان. آیدمی ح صادی هایهمکاری و تو شه یک 2019 سال در( OECD) اقت  برای راه نق
ست داده ارائه کشورها و جوامع در دیجیتال تحول گیریاندازه و سنجش  تعریف دیجیتال تحول سنجش مسیر در اقدام 9 آن در که ا
ست شده شکار: ا صاد کردن آ صادی، آمارهای در دیجیتال اقت صادی اثرات درک اقت  اثرات گیریاندازه به ترغیب دیجیتال، تحول اقت
 بهبود داده، آوریجمع در ایرشالالالالتهبین و جدید رویکردهای طراحی مردم، خوشالالالالبختی و رفاه و اجتماعی اهداف در دیجیتال تحول



 

 

 و آنالین هایمحیط در اعتماد سالالنجش دیجیتال، تحول برای مهارتی هاینیازمندی گیریاندازه و تعریف داده، جریان و داده سالالنجش
 (.OECD, 2019) دیجیتال هایدولت برای اثرات ارزیابی چارچوب یک ایجاد

سات، س سبات به ایویژه توجه متعددی هایپروژه و مطالعات مؤ شته هاییشاخص و محا  در را دیجیتال تحول از هاییجنبه که انددا
( DAI) دیجیتال پذیرش شاخص دیجیتال تحول در متعارف هایشاخص از یکی. دهندمی قرار ارزیابی مورد مختلف کشورهای میان
 بر بیشتر و کار و کسب و دولت افراد،: دهد می قرار سنجش مورد اقتصادی بعد سه در را کشورها دیجیتال پذیرش شاخص، این. است
ها از این زیرشالالاخص یک هر. آیدبه دسالالت می زیرشالالاخص سالاله میانگین از کلی DAI. کندمی تأکید عرضالاله طرف  دیجیتال پذیرش
 است ضروری وکارهاکسب اینترنت بر مبتنی رشد تسهیل و کارآیی بهبود دیجیتال، توسعه برای که شودمی ایفناورانه الزامات شامل

World Bank Group, 2016.) 
 هدف با ،کشور 115 روی بر اجرا از طریق را( EDI)  سازیدیجیتالی توانمندسازی شاخص از جدید نسخه یک هرم  ،2018 سال در
شتیبانی و دیجیتال هایشرکت هدایت در آنها توانمندی گیریاندازه سب از پ سعه داد سنتی وکارهایک شورها شاخص این. تو  از را ک
 فناورانه و ستیکیجل نهادی، ابعاد با دیجیتالی مناسب قوانین مبنای بر آنها بندیرتبه بنابراین و سازی،دیجیتالی از آنها پشتیبانی لحاظ
سی مورد مختلف سازی بر بنابراین و(. Hermes, 2018) دهدمی قرار برر شور یک در دیجیتال تحول محیطی و سازمانی توانمند  و ک
 .کندمی تمرکز فنی نوآوری سمت به دولت پشتیبانی
 شودمی منتشر اروپایی کمیسیون توسط ساله هر 2014 از که است ترکیبی شاخص یک( DESI)   دیجیتال جامعه و اقتصاد شاخص

 جامعه و دیجیتال اقتصاد ارتقاء سمت به کشورها توسط شده انجام هایرویه و هاگام تا است شده متمرکز اروپا اتحادیه کشورهای بر و
 یکپارچگی اینترنت، خدمات از استفاده انسانی، سرمایه اتصاالت،: است شده تشکیل اصلی سیاست پنج از شاخص این. کند ارزیابی را

 (. European Commission, 2018) عمومی دیجیتالی خدمات و دیجیتالی فناوری
ست DiGix دیگر شاخص ست معیار زیر 18 از ترکیبی شاخص یک که ا  از کشورها در سازیدیجیتالی درجة گیریاندازه آن هدف. ا
 فنی، پذیرش) تقاضا شرایط ،(هاهزینه و زیرساخت) عرضه شرایط: شودمی جنبه سه با مرتبط تاطالعا بندیدسته و گردآوری طریق
 (.Cámara, 2018( )لجستیک و قوانین) نهادی محیط و( دولتی و اجتماعی
 و نهادی محیط عرضالاله، شالالرایط تقاضالالا، شالالرایط اسالالاس بر را  کشالالورها دیجیتال تحول کلیدی ابعاد(  DEI) دیجیتال تکامل شالالاخص
نظر به جامع بودن و در نظر گرفتن محیط  (.Chakravorti and Chaturvedi, 2017) دهدمی قرار گیریاندازه مورد تغییر و نوآوری

های نوین اقتصالالادی مانند اقتصالالاد تکاملی و نهادگرا بوده و ارتباط مفهومی بیشالالتری با مفهوم نهادی و نوآوری که همراسالالتا با تئوری
 گیرد.ر میپایی کشورها در این پژوهش مورد استفاده قراهمپایی دارد، این شاخص برای بررسی تأثیر تحول دیجیتال بر هم

 

 پاییهم مسیرهای و مفهوم درک. 2ـ3
 فناوری صاحبان با شکاف کاهش فرآیند در متأخر، کشورهای هایبنگاه فناورانه هایقابلیت چشمگیر بهبود عنوان به فناورانه پاییهم
 (.1399 همکاران، و آبادکرم ملکی) است شده تعریف فناوری جهانی پیشگامان به شدن نزدیک نتیجه، در و پیشرفته کشورهای در



 

 

سعه  شد. این ت غازها پرواز نظریهنظریه همپایی از تو سعه ظریهایجاد  صادی تو سط که اقت سو کانام تو  در 1930 دهه اواخر در آکامات
شریح شرفت ت شورهای هایپی سیای ک شد بر پرواز غازها. شد معرفی ژاپن رهبری به شرقی آ  در تقلیدی یادگیری طریق از تعاملی ر
صادهایی میان صادی توسعه نردبان امتداد در رشد مختلف مراحل در که اقت شد نظریه این مبنای بر. کندمی تمرکز دارند، فعالیت اقت  ر
 (.Ozawa,2007)  کنند همکاری هم با ایمنطقه مراتب سلسله یک در کشورها که شودمی کارآمدتر هنگامی تعاملی
سور سعه به ،2005 سال در  اوزاوا پروف سو نظریه تو صاد مفاهیم پذیرش بر عالوه وی. پرداخت آکامات  هایدیدگاه از نئوکالسیک، اقت
 چارچوب در تکاملی تحلیل بر تاکید او. برد بهره پاییهم مسالالیر در معمول هایچالش و نوآورانه سالالازیمفهوم برای نهادگرایی اقتصالالاد
صاد سی اقت صادی عملکرد چگونگی در نهادها نقش آن در که سیا سب کار چگونگی و اقت  تنظیم هایفعالیت و المللیبین وکارهایک
سعه این .نمود ارائه معلولیعلی-تکاملی ایشیوه به را بازار شخصه نظریه، تو سی هایم سا شد برای را ا  غازها پرواز مدل با پاییهم ر
. کرد حذف و مردود را پیشرفته کشورهای با ادغام و یادگیری طریق از را اقتصادی توسعه نردبان از باالرفتن پویای فرآیند و کرد تبیین
(Ozawa,2007 .) 

 پاییهم نظریه در اصلی مفهوم دو چین، اقتصادی جهش از گرفتن تأثیر و بررسی با اقتصادی، پاییهم هنر ارزشمند کتاب در لی کیون
 بر متأخر کشالالورهای غلبه و سالالرگذاشالالتن پشالالت برای را ایقورباغه جهش مفهوم و  فرعی مسالالیرهای کردن طییعنی  خود اقتصالالادی
 بهترین در کنند طی را پیشرو کشورهای مشابه مسیری متأخر کشورهای که صورتی در. کندمی مطرح پیشرو اقتصادهای و کشورها
شابه شیبی با توانندمی حالت شد آنها م سعه و ر صله دلیل به اما یابند تو شرو و زمانی فا سید نخواهند آنها به هرگز بودن، پی  بنابراین .ر

 جهش مفهوم همچنین . کیون لیببرند بهره خود فناورانه و اقتصالالالادی توسالالالعه در فرعی و متفاوت مسالالالیرهای از باید این کشالالالورها
سعه داد. این مفهوم ایقورباغه شمندی را تو ستفاده در صنایع بخشی درون توانمندی و هو صتی هایپنجره از ا ست فر  به اغلب که ا
سطه شرفت وا صل تکنولوژیک هایپی شکیل  ،. این دو مفهوم عمدهشوندمی حا صادی از دیدگاه کیون لی را ت بنیان نظریه همپایی اقت
 (. 1399 لی، کیون) دادند
 پاییهم برای مرحله چهار مقاله این در. است پرداخته آن هایفرصت و موانع فناورانه، پاییهم ایجاد به ایمقاله در( 2005)  لی کیون
 یک مرحله. است شده تعریف یادگیری هایمکانیزم و یادگیری هدف پایی،هم الگوی حیث از مراحل از یک هر و شده تعریف فناورانه
 در. شالالودمی حذف قبل، مرحله یادگیری اثر بر مراحل از برخی دوم مرحله در که تفاوت این با اسالالت، برداریکپی و تقلید شالالامل دو و

 اتفاق واقعی نوآوری چهارم مرحله در و افتدمی اتفاق موجود محصالالالوالت برای فناوری طراحی اسالالالت خالقانه تقلید که سالالالوم مرحله
 .پذیردمی صورت جدید محصوالت برای فناوری توسعه و افتاد خواهد
 پژوهش این مبنای بر. داشتند توسعه حال در کشورهای در فناورانه پاییهم موفق هایسیاست بر مروری( 1395) همکاران و الیاسی
ستیابی جهت صادی هاینظام به توجه بر عالوه ،موفق پاییهم به د ساخت گذاریسرمایه همچون فناورانه و اقت ست و زیر  هایسیا
 توسالالالعه عمومی، گذاریهدف همچون نهادی_اجتماعی هاینظام باید توسالالالعه، و تحقیق و نوآوری هایمشالالالوق کارآموزی، آموزش،
 که اسالالت آن نشالالانگر پژوهش این در پاییهم موفق تجربیات بررسالالی نتایج. شالالود گرفته نظر در نیز مالکیت حقوق و رقابت ،صالالادرات

 و فناورانه هایتوانمندی ساخت و هافناوری ضمنی هایجنبه به توجه بلکه کندنمی کمک فناورانه پاییهم به زیرساخت توسعه رفصِ 
 (.1395 همکاران، و الیاسی) است ضروری پایدار پاییهم به اثربخش و کارآ دستیابی کننده تعیین نهادی_اجتماعی هاینظام به توجه



 

 

ست و تحول دیجیتال ها و مطالعات در حوزه همپایی، توجه به ابعاد نهادی بر همنظریه با توجه به نتایج بررسی پایی کشورها اثرگذار ا
عنوان مسیری برای همپایی به صورت کلی اما تأثیر تحول دیجیتال بهتواند منجر به همپایی کشورها گردد. از مسیرهایی است که می

شاخص همپایی به  ست. این پژوهش با بکارگیری  صادی و نهادی مورد توجه قرار نگرفته ا و جامع با در نظر گرفتن ابعاد کلیه ابعاد اقت
 پردازد.این مهم می

( EuPI)اروپا هایسیاست ابتکار برنامه ذیل صشاخ این. گیردمی قرار سنجش مورد پاییهم شاخص توسط کشورها پاییهم عملکرد
 شالاخص این هدف. اسالت یافته توسالعه( OSFs)باز جامعه بنیادهای مالی حمایت با( OSI-Sofia)صالوفیا بنیاد -باز جامعه موسالساله از

 غربی، اروپای در خود همتایان با( شالالرقی و مرکزی اروپای) اروپا اتحادیه عضالالو جدید کشالالورهای شالالدن همگام چگونگی گیریاندازه
 .1است قدیمی عضو کشورهای یعنی

 

  مدل تبیین و تصریح. 3
در . گیردمی مورد بررسی قرار دیجیتال تحولبا  پاییهم یهازیرشاخص و ابعاد میان منطقی ارتباط وجود به توجه با تحقیق این در

 دیجیتال چارچوب تا شده سعی شاخص این در. 2استفاده شده است ( DEI) دیجیتال تکامل شاخص رابطه با سنجش تحول دیجیتال از
 کشورها عملی بینش همچنین و سیاستی هایاولویت و نوآوری گذاری،سرمایه پیامدهای حوزه در دقیق هایداده از استفاده با کشور 60
 شرایط اساس بر را کشورها دیجیتال تحول یکلید ابعاد دیجیتال تکامل شاخص تردقیق طور به. گردد نمایان دیجیتال تحول حوزه در

 آمادگی از جامع دید یک به دستیابی برای. دهدمی قرار گیریاندازه مورد اتتغییر و نوآوری و نهادی محیط عرضه، شرایط تقاضا،
  عهده بر را شاخص این کل گیریاندازه وظیفة سنجه 83 مجموع در و شده تقسیم جزء 12 به خود ابعاد این ،کشورها این در دیجیتال

از  کشورها وضعیت "تقاضا شرایط" در و هازیرساخت به دسترسی و کیفیت نظر از کشورها وضعیت "عرضه شرایط" بعد زیر در. دارند
 دیجیتال فناوری بر مبتنی هاپرداخت خدمات اجتماعی، هایرسانه وب، شبکه با مرتبط محصوالت و خدمات دریافت در جامعه بلوغ نظر

 بومزیست نظر از کشورها "نهادی محیط" دیگر طرفی از. گیردمی قرار بررسی مورد جامعه درآمدی و شناختیجمعیت وضعیت همچنین و

 بُعد عنوان به "تغییر و نوآوری" نیز پایان در و شودمی بررسی دیجیتال فناوری با مرتبط کارهای و کسب شرایط و هاسیاست دیجیتال،
 و بومزیست جذابیت کاربران، توسط دیجیتال هایفناوری اتخاذ نرخ نوپا، کارهای و کسب فرهنگِ هایحوزه در کشورها شرایط پایانی
 به دیجیتال تکامل مفهوم گیریاندازه برای  ترکیبی مدل شده تشریح مطالب اساس بر. دهدمی قرار بررسی مورد را رقابت دورنمای
 :است شده گرفته نظر در زیر صورت

                                                           
1 http://www.thecatchupindex.eu/TheCatchUpIndex/  
2 https://sites.tufts.edu/digitalplanet / 

http://www.thecatchupindex.eu/TheCatchUpIndex/
http://www.thecatchupindex.eu/TheCatchUpIndex/
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/


 

 

 
 دیجیتال تکامل شاخص ابعاد. 4 نمودار

 

 ارزیابی شاخص این در. گرفته است قرار سنجش مورد پاییهم شاخص توسط هاکشور پاییهم عملکردِ حاضر پژوهش در دیگر سوی از
 امتیازدهی و سنجش مورد  حکمرانی و  دموکراسی زندگی، کیفیت اقتصاد، اصلی بعد چهار ذیل اروپا یاتحادیه عضو کشور 35 بین
 . شوندمی بررسی شده تعریف سنجه 47 اساس بر نیز فوق ابعاد گیرند،می قرار
 شده عنوان هایشاخص و هاگروه بین را کشورها عملکردهای بر نظارت و الگوبرداری مقایسه، امکان شاخص این جامع نگاهی در

 مدل اساس همینبر . شد خواهد کشورها به کمک برای هاییتوصیه و سیاستی هایتحلیل ارائه موجب نهایت در و نمایدمی فراهم
 :ارائه شده است زیر صورت به کشورها پاییهم عملکرد سنجش برای ترکیبی



 

 

 
 پاییهم عملکرد شاخص ابعاد. 5 نمودار

های عنوان شده با استفاده از شاخص پاییهم عملکردِ بر دیجیتال تحول مفهوم تأثیر سنجش منظور به شد خواهد سعی ادامه در
 . گیرد انجام مقتضی سازیمدل
 
 
 

 



 

 

 دیجیتال تحول و پاییهم عملکرد معادلة سازیمدل. 3ـ1
 کالن اقتصاد متغیرهای و دیجیتال تحول هایسنجه همچین و( Vial,2019) دیجیتال تحول فرآیندیِ ساختاریپایه برمدل این تحقیق 

(Aly,2020 )و اقتصادی کالن متغیرهایی بر دیجیتال تحول هاپژوهش گونه این در که نمود نشان خاطر باید البته است، یافته توسعه 
 این توانمی بوده فوق موارد شامل پاییهم عملکرد ابعاد که آنجایی از ولی است، گرفته قرار توجه مورد جامعه و صنعت سطح همچنین
 برای پژوهش این در. داد قرار یبررس مورد نیز متغیرها سایر برای تجمیعی صورت به حاضر پژوهش برای پاییهم عملکرد در را اثرات
 :است شده گرفته نظر در زیر معادله پاییهم عملکرد بر دیجیتال تحول تأثیر بررسی

𝑪𝒂𝑼 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐃𝐄𝐈 + 𝛆𝐢    (1) 

پایی است. در دهنده امتیاز کشورها از نظر همپایی کشورها در نظر گرفته شده و نشانبه عنوان شاخص هم CaUی فوق در معادله 
نماد  ،باشد. به منظور تخمین مدلدهنده امتیاز کشورها در شاخص تکامل دیجیتال مینماد تحول دیجیتال بوده و نشان DEIاین مدل 

β
0
βبه عنوان عرض از مبدا و نماد  

1
نماد جز اخالل مدل است،  ε𝑖د مدل تعیین گردیده است. برای معادله فوق رن ضریب برآوبه عنوا 

یگر پایی منحصراً با استفاده از تحول دیجیتال قابل نشان دادن نخواهد بود، به عبارتی دزیرا بر اساس منطق تمامی تغییرات عملکرد هم
های توسعه اقتصادی نیز مجموعاً بر علمی و فناوری و یا حتی برنامه یهای توسعههای صنعتی، سیاستسایر متغیرهایی مانند سیاست

 دهنده تغییرات آن باشد. توانند نشانپایی تأثیر داشته و میعملکرد هم
( و OLS)1سازی تشریح شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات معمولیها بر اساس متغیرها و مدلدر بخش بعدی تحلیل

ای با استفاده از شود. تخمین ضریب در قالب رگرسیونی تک معادلهتخمین ضرایب مدل ارائه می 2019کشور در سال  29های داده
 مدل کالسیک رگرسیون خطی است. انجام گرفته است. علت استفاده از این روش، برقراری فرض  EViewsافزار اقتصادسنجی نرم

 

 نتایج. تخمین مدل و تحلیل 3ـ2
لکرد کشور اتحادیه اروپا ارائه شده است، نتایج حاصل از تخمین متغیرهای تحول دیجیتال و عم 29های تخمین مدل بر اساس داده

 ( ارائه شده است. 6پایی در جدول )هم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ordinary Least Squares 



 

 

 پایی. نتایج حاصل از تخمین متغیر وابسته عملکرد هم6جدول 

 -مقدار آماره دوربین

 واتسون

ضریب 

 𝑹𝟐تعیین

Prob  مربوط به

 ضریب

مربوط  tآماره 

 به ضریب

ضریب متغیر 

 مستقل
 متغیر مستقل

 DEIشاخص 1.13 21.55 0.000 0.94 1.56

 

تخمین زده شده است، این عدد نشان  0.94برای مدل عبارتند از  𝑅2( قابل مشاهده است. آماره ضریب تعیین6همانطور که در جدول )
نماید. پایی( را بیان میدرصد تغییرات متغیر وابسته)شاخص علکرد هم 0.94دهد که متغیر مستقل)شاخص تکامل دیجیتال( به میزان می

شده است که با توجه  1.13خمین برآورد شده توان بیان نمود که ضریب تبر اساس نتیجه تخمین تأثیر بین متغیر مستقل و وابسته می
دار بوده و تفسیر آن در این پژوهش به این این تخمین معنا 0.000( برابر با Probداری)و سطح معنی 21.55برابر با   (tبه میزان آماره )

واحدی تغییرات را شاهد  1.13پایی واحدی در شاخص تکامل دیجیتال، در شاخص عملکرد هم 1صورت است که در صورت تغییر 
 ( معادله و خط رگرسیون تخمینی ارائه گردیده است.1خواهیم بود. در شکل )

 

 
 پایی. معادله و خط رگرسیون تخمینی تکامل دیجیتال و عملکرد هم7شکل

 

د بررسی قرار گرفته پایی فناوری موردر ادامه بر اساس سوال فرعی پژوهش میزان اثرگذاری تحول دیجیتال بر نماگرهای عملکرد هم
 ارزیابی شده است.  داری هر کدام از نماگرها تخمین معنادارِاست. با توجه به نتایج آماره و سطح معنی

 



 

 

 . نتایج حاصل از تخمین متغیر مستقل شاخص تکامل دیجیتال8جدول

 -مقدار آماره دوربین

 واتسون

ضریب 

 𝑹𝟐تعیین

Prob  مربوط به

 ضریب

مربوط  tآماره 

 به ضریب

ضریب متغیر 

 مستقل
 متغیر وابسته

  ECoنماگر  0.96 17.13 0.00 0.91 2.46

 QoLنماگر  1.09 14.04 0.00 0.87 2.13

  Dmoنماگر  1.22 14.26 0.00 0.88 1.84

  Govنماگر  1.26 15.26 0.00 0.89 1.68

 
 1.26و  1.22، 1.09، 0.96واحدی تغییر در شاخص تکامل دیجیتال به ترتیب موجب  1توان بیان نمود که ( می8با توجه به جدول )

( برای هر کدام 9. در جدول )بودکشورها خواهد در این پایی واحدی تغییرات در نماگر اقتصاد، کیفیت زندگی، دموکراسی و حکمرانیِ هم
 تخمینی نشان داده شده است. یمستقل خط رگرسیون و معادلهاز نماگرها و متغیر 

 
 پایی. معادالت خط رگرسیون شاخص تکامل دیجیتال و نماگرهای عملکرد هم9جدول 

 
 ECoو نماگر  DEIشاخص 

 
 QoLو نماگر  DEIشاخص 



 

 

 
 Dmoو نماگر  DEIشاخص 

 

 Govو نماگر  DEIشاخص 

 
 

تر آید بیشترین تأثیر تکامل دیجیتال بر نماگر حکمرانی و دموکراسی بوده است. به عبارتی دقیقهای فوق بر میهمانطور که تخمین
مورد کشور  29پایی در حکمرانی و دموکراسی موجب بهبود عملکردِ همتوان بیان نمود که تحول دیجیتال بیشتر از طریق بهبود ِمی

 شده است.بررسی 
 

 گیریبحث و نتیجه. 4
 مورد استفاده در این مقاله، شاخص همپاییدر  پایی بوده استهمهدف کلی از این پژوهش تعیین تأثیرگذاری تحول دیجیتال با شاخص

های مرتبط با کیفیت زندگی، حکمرانی و دموکراسی نیز مورد عالوه بر زیرشاخص اقتصادی، زیرشاخص متأثر از نظریه اقتصاد نهادگرا،
. بررسی و مطالعات و ادبیات موضوع نشان داد که اگر چه تمرکز اغلب مطالعات به بررسی تأثیر تحول دیجیتال بر ر قرار گرفته استنظ

 (Rassool & Dissanayake,2019.؛ Aly,2020؛؛ Szalavetz, ,2020؛ ، Mićić, 2017) فاکتورهای مختلف اقتصادی معطوف شده است
 & Sarker et al,2018 ،Mwasaga) اندتوجه داشتهو اجتماعی به تأثیر تحول دیجیتال بر فاکتورهای نهادی  نیز  مطالعات برخی

Gwalugano, 2020)  کلیه ابعاد اقتصادی و نهادی نپرداخته با این وجود در هیچ یک از مطالعات به بررسی کلی تأثیر تحول دیجیتال بر
و شاخص همپایی توسعه یافته توسط بنیاد صوفیا، این خأل پژوهشی است. از این رو این پژوهش با بکارگیری شاخص تکامل دیجیتال 

  را مورد نظر قرار داد.
های شاخص تکامل و با استفاده از دادهکشور اروپایی با روش اقتصادسنجی کمی  29پایی تأثیر تحول دیجیتال بر هم ،در این پژوهش

ارتباط معنادار و همبستگی مثبت میان سطح پیشروی کشورها در نتایج تحلیل کمی . ه استمورد بررسی قرار گرفت (DEI)دیجیتال



 

 

عرضه، زیرساخت فناوری، طرف تقاضا، پذیرش فناوری، شرایط  از: . این ابعاد عبارتنددهدرا نشان میمختلف  ابعاد درتحول دیجیتال 
 پایی کشورهای اروپایی پیشرو.هم به عنوان متغیرهای اثرگذار برنهادی و نوآوری و تغییر 
ال با این ح .تأثیر آن بر بهبود کارآیی و تحول در صنایع سنتی است ،های اقتصادیبیشتر بر جنبه ،تحول دیجیتال تأکید ادبیات موضوعِ

 دهد.مینشان نسبتاً متفاوتی را  ینتیجه پاییتأثیر تحول دیجیتال بر زیرابعاد هم ،این پژوهش نتایج تحلیل کمی با تکنیک اقتصادسنجیِ
شامل اقتصاد کالن، کیفیت زندگی، دموکراسی و حکمرانی نشانگر تحول دیجیتال در مقایسه  پاییتأثیر تحول دیجیتال بر زیرابعاد هم

گذارد. این در حالی است که تحول دیجیتال بر های اقتصاد کالن کشورها میپایی شاخصکمتری بر هم تأثیر مثبتِ ،هامؤلفهبا سایر 
 . باشدمی ،بیانگر نقش فناوری در بهبود شرایط و وضعیت نهادی کشورها و ای داردپایی حکمرانی کشورها اثر قابل مالحظههم

 یتواند عامل مهمی در توسعهمی ،حائز اهمیت است که بهبود حکمرانی و وضعیت نهادی کشورهانتایج به دست آمده از این جهت 
( 2016و آملین و همکاران ) (2020های ماواساگا )این نتیجه تحلیلی با پژوهش .باشداقتصادی کشورها و کیفیت زندگی شهروندان 

و  وریکارآیی و بهرهدر تغییرات رادیکال افزایش  یو به واسطهصورت مستقیم به  همبنابراین زیرشاخص اقتصادی مطابقت دارد. 
 تاثیرگذار خواهد بود.پایی آنها های کالن اقتصادی و هماز طریق  بهبود حکمرانی نیز بر بهبود شاخص ،به صورت غیرمستقیم چنینهم

در  .است کمتر آن در دیجیتال تحول تأثیر گیرد،می قرار بیشتری هایتحت تأثیر پیشران ،پایی اقتصادیبا این حال از آنجاییکه هم
  .هستند اثرگذار کشورها حکمرانی پاییهم بر چشمگیری صورت به دیجیتال هایفناوری عین حال

اقدام معرفی شده از  9دهد. در میان پایی کشورها ارائه میزان تأثیر تحول دیجیتال بر هم از تریتالش دارد بینش عمیقاین پژوهش 
ایجاد درک از  ؛راه تحول دیجیتال کشورها، دو اقدام مربوط به سیاستگذاران است یسوی سازمان همکاری توسعه اقتصادی در نقشه

 (2019ی و همکاران)ئسرگ گیری نیز با پژوهشاین نتیجه وندان.تأثیر تحول دیجیتال بر اقتصاد و همچنین رفاه و خوشبختی شهر
 آید.در این راستا به حساب می یپژوهش گامیمقاله نتایج این  مطابقت داشته است.

پایی کشورها پرداخته است. درک عمیق از أثیر تحول دیجیتال و همگذاری به موضوع تاگر چه این پژوهش در سطح کالن و سیاست
وکارهای های کسبگیری بیشتر فعالیتمنجر به جهت دهد ودیدگاه ارزشمندی به مدیران و فعاالن حوزه دیجیتال ارائه می نتایج آن

های کیفیت زندگی، دموکراسی در جنبه حوزه دیجیتال در سطح حکمرانی و ارائه راهکارها، خدمات و محصوالت در جهت ایجاد تحول
  گرددع میو حکمرانی در جوام

تواند نتایج ارزشمندی در زمینه ها در گذر زمان، میتحلیل سری زمانی و بررسی رفتار شاخصهای آتی نظور پیشنهاد برای پژوهشبه م
ها در ایران و مقایسه آن با کشورهای بررسی این شاخص پایی کشورها ارائه نماید.سرعت و شتاب تأثیرگذاری تحول دیجیتال بر هم

تر اقتصادسنجی در های پیشرفتههمچنین در تحلیل .ی برای مطالعات آتی در این حوزه باشددیگر موضوع ارزشمندتواند منطقه نیز می
عنوان زیربخشی از آن در همپایی بنیان و تحول دیجیتال بهها و اطالعات، بررسی میزان نقش اقتصاد دانشصورت دسترسی به داده

تواند به تکمیل بینش حاصل از این مقاله محور میهای همپایی همچون اقتصاد منبعرانها و پیشکشورها، در مقایسه با سایر مؤلفه
پایی و های همهای متعدد و متوالی از شاخصهای سالعدم دسترسی به داده توان بهاز موانع پژوهش میکمک شایان توجهی نماید. 

ق اطالعات و آماری به منظور سنجش و تطبیق وضعیت ایران ارائه های فوبا توجه به اینکه برای شاخص .اشاره نمودتکامل دیجیتال، 
پایی منتشر های تحول دیجیتال و همدر شاخص گزارشی از وضعیت ایران ،ایشود نهادهای ترویجی و توسعهنشده است، پیشنهاد می



 

 

ای مهم برای تصمیمات سیاستگذارانه پایه ها و اطالعات دقیقهای آتی در اختیار پژوهشگران قرار دهند. در حقیقت دادهو برای پژوهش
 خواهد بود. 
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