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الف

پیشگفتار
ــه در  ــاره دارد ک ــال اش ــای دیجیت ــر تکنولوژی ه ــی ب ــاد مبتن ــه اقتص ــی ب ــاد دیجیتال اقتص
ــه فناوری هــای پیشــرفته و در یــک پلتفــورم دیجیتــال  ــا اتــکا ب آن شــرکت هایی خــاص ب
ــداد  ــا تع ــات را ب ــده خدم ــه دهن ــا ارائ ــده ی ــادی تولیدکنن ــداد زی ــن تع ــکان تعامــل آنالی ام
ــرده و  ــم ک ــن فراه ــکل ممک ــاده ترین ش ــه س ــدگان ب ــتریان و مصرف کنن ــادی از مش زی
از محــل ارزش افــزودۀ ایجادشــده و تســهیل ارتبــاط بیــن خریــدار و فروشــنده بــه کســب 
درآمــد می پردازنــد. بدیهــی اســت کــه ایــن مفهــوِم جدیــد ابعــاد مختلــف زندگــی اقتصــادی 
و تعامــالت اجتماعــی انســان ها را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؛ کــه تغییــر الگــوی کار ســنتی 

و تحــول رابطــۀ متعــارف کارگــر و کارفرمــا از جملــه مهم تریــن ایــن تغییــرات اســت.   
از ایــن رو انجمــن بین المللــی تأمیــن اجتماعــی )ISSA( بــا درک اهمیــت ایــن موضــوع، 
طــی نوشــتاری موجــز بــه صورت بنــدی نحــوۀ تاثیــر اقتصــاد دیجیتــال بــر فضــای کلــی 
ــه آنهــا پرداختــه اســت. به نظــر  ــا بیمه هــای اجتماعــی و امــور اجرایــی مربــوط ب مرتبــط ب
می رســد انتشــار ایــن مطلــب توســط چنیــن مرجعــی دو هــدف اصلــی را دنبــال می کنــد: 
نخســت، معطــوف کــردن توجــه مدیــران تأمیــن اجتماعــی و صندوق هــای بازنشســتگی بــه 
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ایــن مفهــوم، و دوم، آمادگــی آنهــا بــرای انطبــاق و اصــالح فرایندهــای داخلــی مبتنــی بــا 
تحــوالت پیرامونــی. 

بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه گســترش کســب و کارهــای دیجیتالــی در ایــران طــی 
ــِش رو،  ــال های پی ــتر آن در س ــه بیش ــترش هرچ ــی  گس ــته و پیش بین ــال گذش ــد س چن
موسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ترجمــۀ نوشــتار مذکــور را بــا هــدف طــرح بحــث 
ــی در  ــای اجتماع ــوزۀ بیمه ه ــتِر آن در ح ــه بیش ــکاش و مداق ــرای کن ــه ب ــی اولی و چارچوب

دســتور کار خــود قــرار داد. 



1 

مقدمه
ــی  ــه زندگ ــم و چگون ــه کار می کنی ــه چگون ــا، اینک ــرۀ م ــی روزم ــی، زندگ اقتصــاد دیجیتال
می کنیــم، را عمیقــاً متحــول خواهــد کــرد. لــذا پایــش آْن موجــب خواهــد شــد تــا اعضــای 
ــا و  ــه فرصت ه ــبت ب ــری نس ــی )ISSA( درک بهت ــن اجتماع ــی تأمی ــن بین الملل انجم
چالش هایــی کــه ممکــن اســت در امــور اجرایــی تأمیــن اجتماعــی بــه  وجــود آیــد، داشــته 

باشــند.
ایــن نــوع از دگرگونــی از دو زاویــه مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت: اول، محیــط در 
حــال تغییــری اســت کــه در آن نهادهــای تأمیــن اجتماعــی تکامــل می یابنــد و دوم، نحــوۀ 

متاثرشــدن و واکنــش خــوِد ایــن نهادهــا نســبت بــه چنیــن تغییــرات.
 انجمــن بین المللــی تأمیــن اجتماعــی موضوعــات بســیاری کــه بــه اقتصــاد دیجیتــال 
و تاثیــر آن بــر تأمیــن اجتماعــی مرتبــط هســتند را گروه بنــدی کــرده اســت. ایــن »نــگاه 
ــا  ــای حاصــل از کنفرانس ه ــی ISSA، یافته ه ــتیبانی کمیســیون های فن ــده« از پش ــه آین ب
ــات،  ــرور ادبی ــوب، م ــای مطل ــو، رویه ه ــازمانهای عض ــی  س ــای ISSA، بررس و رویداده

تحقیقــات و داده هــای کارشناســان بیرونــی برخــوردار اســت.   
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اقتصاد دیجیتال چگونه محیط را برای بیمه های اجتماعی تغییر خواهد داد؟ 

تاثیر اقتصادیپلتفورم های دیجیتالاتوماسیون بزرگ مقیاس

تأثیر اجتماعیدگرگونی نیروی کار

اقتصاد دیجیتال چگونه امور اجرایی بیمه های اجتماعی را متاثر خواهد کرد؟ 

مخاطرات جدید مهار کالن داده هاسازوکارهای کسب و کار

شیوه های جدید ارائه خدمت
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اقتصاد دیجیتال چگونه محیط را برای نظام تأمین اجتماعی تغییر خواهد داد؟ 

اتوماسیون بزرگ مقیاس

اتوماســیون بــزرگ مقیــاس تولیــدات و خدمــات صنعتــی، بــر به کارگیــری طیــف وســیعی از 
تکنولوژی هــای پیشــرفته همچــون هــوش مصنوعــی1، محاســبات شــناختی2، کالن داده ها3، 

زنجیــرۀ بلوکــی4، اینترنــت چیزهــا5 و علــم روباتیــک، مبتنــی اســت . 
باوجــود تنــوع بســیار، به کارگیــری ایــن تکنولوژی هــا ســبب انجــام خــودکار بســیاری از 
ــراد  ــط اف ــول توس ــور معم ــه به ط ــود ک ــون- می ش ــای گوناگ ــی - در مقیاس ه فعالیت های
انجــام می شــد. اســتفادۀ روزافــزون از ربات هــای خــودکار در خطــوط تولیــد صنعتــی، ســلف 
ــت می شــوند و وســایل  ــه توســط سیســتم های هــوش مصنوعــی مدیری ســرویس هایی ک
ــن دســت هســتند کــه تمــام تکنولوژی هــای اشاره شــده  ــی از ای ــۀ خــودکار، نمونه های نقلی

در آنهــا بــه کار گرفتــه می شــوند. 
ــر  ــتغال تاثی ــر اش ــدون شــک ب ــزرگ مقیاســی ب ــیون های ب ــن اتوماس ــه چنی درحالی ک
خواهنــد گذاشــت، پیاده ســازی ایــن سیســتم های خــودکاْر بســیار پیچیــده و به طــور بالقــوه 
هزینه بــر اســت. به عــالوه، ایــن سیســتم های »هوشــمند« بایــد بــرای ســناریو های 
کابــردی خــاص »آمــوزش« داده شــوند –کــه به نوبــۀ خــود بــر هزینه هــا و پیچیدگــی آنهــا 
می افزاینــد. الزم  بــه  ذکــر اســت کــه امــکان اســتفادۀ بالقــوه از آنهــا در طیــف وســیعی از 
فعالیت هــا همچــون حوزه هــای خالقانــه و تحلیلــی )مثــاًل تعییــن اینکــه آیــا سیســتم های 

ــدارد.  ــود ن ــه( وج ــا ن ــد ی ــزاری درســت کار می کنن نرم اف

1. Artificial Intelligence 
2. Cognitive Computing 
3. Big Data
4. Blockchain

Internet of Things (IoT) .5: بــه زبــان ســاده و کوتــاه اینترنــت چیزهــا یعنــی شــبکه ای از موجــودات یــا چیزهــا کــه 
بــه آنهــا قطعــات الکترونیکــی، حســگر، نرم افــزار یــا تجهیــزات شــبکه ای الحــاق شــده و امــکان جمــع آوری و تبــادل 

داده می دهــد.
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ــن  ــری ای ــی به کارگی ــرات محل ــیاری از تاثی ــد بس ــی می توانن ــن اجتماع ادارات تأمی
تکنولوژی  هــا، به ویــژه ســناریوهای بیــکاری، را پیش بینی کــرده و از طریــق آمــوزش، 
بــه بازگشــت بــه شــرایط بهینــه کمــک کننــد. همچنیــن، ســاخت، نصــب و آمــوزش خــوِد 
ــه  ــوند ک ــادی می ش ــد اقتص ــای جدی ــکل گیری فعالیت ه ــب ش ــز موج ــتم ها نی ــن سیس ای

ــد.  ــب و کارن ــِش کس ــدی از دان ــد بهره من نیازمن

پلتفورم های دیجیتال

 پلتفورم هــای دیجیتــال دامنــۀ بســیار متنوعــی از فعالیت هــای اقتصــادی و خدماتــِی جدیــد 
ــا اســتفاده از اینترنــت انجــام می شــوند. آمــازون و e-bay در زمینــۀ  را دربرمی گیــرد کــه ب
ــرای یافتــن محــل اقامــت، و  تجــارت الکترونیکــی، Uber در حــوزۀ حملونقــل، Airbnb ب
Freelancer و Upwork بــرای پیداکــردن مشــاغل آزاد، نمونه هایــی از ایــن دســت هســتند.

بــا وجــود ایــن کــه شــیوه های کســب وکاِر آنهــا کامــاًل متفــاوت از شــیوه های معمــول 
اســت )به عنــوان مثــال، اشــتراکی و مبتنــی بــر همــکاری در برابــر واســطه ها و نظایــر آن(، 
امــا اســتفادۀ روزافــزون از اینترنــت و دســتگاه های ارتباطــی همــراه، موجــب  تســریع رشــد 

ایــن پلتفورم هــا در بســیاری از کشــورها شــده اســت.
ــاًل تاکســی ها  ــر کســب وکارهای موجــود )مث ــال ب ــک طــرف، پلتفورم هــای دیجیت از ی
و کتابخانه هــا( تاثیــر گذاشــته و اغلــْب ماهیــت روابــط کارگر-کارفرمایــی را بــه خوداشــتغالی 
ــر مشــارکت  ــردی در براب ــع ف ــر موان ــا ب ــن پلتفورم ه ــر، ای ــد. از طــرف دیگ ــر می دهن تغیی
نیــروی کار همچــون عــدم امــکان جابجایــی غلبــه کــرده و مرزهــای جغرافیایــی را بــا ایجاد 

ــد.  ــن می برن ــرزمینی از بی ــای فراس ــکان فعالیت ه ام
ــن  ــی تأمی ــور اجرای ــز در ام ــی را نی ــی چالش های ــن پلتفورم های ــور چنی ــروز و ظه ب
ــای  ــران پلتفورم ه ــراردادن کارگ ــش ق ــت پوش ــه تح ــد؛ از جمل ــود می آورن ــی به وج اجتماع
دیجیتــال _کــه دســتیابی بــه آن می توانــد بســیار دشــوار باشــد. نــوع کار ایــن افــراد ممکــن 
اســت فراســرزمینی باشــد، کــه در ایــن صــورت همســو کــردن مقــررات تأمیــن اجتماعــی، 
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دشــواری دیگــری خواهــد بــود. چنیــن چالش هایــی می تواننــد امــکان محافظــت از حــق و 
حقــوق اجتماعــی کارگــران تحــت پوشــش و نیــز پایــداری اقتصــادی طرح هــا را تضعیــف 

کنند. 

تأثیر اقتصادی

تأثیــر روزافــزون اقتصــاد دیجیتــال احتمــااًل منجــر بــه تغییراتــی در نســبت ســهم ســرمایه به 
بــازار کار، ســازمان کار، تحــول اقتصــادی و تمرکــز بــر صنایــع جدیــد خواهد شــد.  

ــع  ــی صنای ــن مشــاغل در برخ ــه از دســت رفت ــن اســت منجــر ب ــن موضــوع ممک ای
ــه  ــر ب ــن ام ــد داد؛ ای ــرار خواه ــر ق ــره وری را تحــت تاثی ــری و به ــا رقابت پذی ــود، ام می ش
معنــی فروکش کــردن مکان زدایــی1 و رقابتی ترشــدن اقتصادهــای توســعه یافته اســت. 
ــت داده و  ــاغل را از دس ــی از مش ــوع خاص ــت ن ــن اس ــت ممک ــک صنع ــن، ی بنابرای
ــورها  ــی کش ــتراتژی های صنعت ــذا، اس ــد. ل ــم کن ــری را فراه ــاغل دیگ ــال مش درعین ح
ــتراتژی هایی  ــزوده و اس ــا ارزش اف ــع ب ــر صنای ــتر ب ــز بیش ــمت تمرک ــه س ــال دارد ب احتم
ــه طــور مشــخص  ــد، ب ــش رون ــد پی ــرن را دارن ــن ق ــای ای ــا چالش ه ــه ب ــوان مقابل ــه ت ک

ــد.  ــر  یابن ــی، تغیی ــع طبیع ــود مناب ــی و کمب ــرات اقلیم ــر تغیی ــی نظی چالش های
ــون  ــری همچ ــای جامع ت ــا رویکرده ــود را ب ــد خ ــاال بای ــکاری احتم ــتم های بی سیس
ــد.  ــق دهن ــدد، وف ــغل های متع ــا ش ــرادی ب ــود اف ــر و وج ــص، کار انعطاف پذی ــتغال ناق اش
تأمیــن مالــِی تأمیــن اجتماعــی بایــد در چارچــوب چنیــن تحولــی، کــه شــامل انگاره های 
فعلــی و آینــده بــرای انطبــاق بــا ایــن تغییــرات اســت، مــورد بازاندیشــی قــرار گیــرد؛ ایــن 
تغییــرات شــامل مــواردی از قبیــل درآمــد پایــه، مزایــای ثابــت بــا نــرخ افزایشــی خطــی و 

مالیــات بــر ابزارهــای متفــاوت تولیــد می باشــد. 
ــه تأمیــن نیازهــای چرخــۀ زندگــی  ضمــن  ایــن کــه سیســتم های تأمیــن اجتماعــی ب
ادامــه خواهنــد داد، نهادهــای تأمیــن اجتماعــی بیــش از پیــش در نقــش کاتالیزور و پشــتیبان 
1. Delocalisation
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ــرای  ــه طــور همزمــان تصمیم هــای سیاســتی ب ــد شــد و ب ــی ظاهــر خواهن ــن تغییرات چنی
اطمینــان از پایــداری و پرداخــت مزایــای کافــی را اتخــاذ خواهنــد کــرد.

تحول در بازار کار

اقتصــاد دیجیتــال در حــال حاضــر تأثیــر عمیقــی بــر بــازار کار داشــته و تأثیــر عمــده ای هــم 
بــر آینــده کار در دهه هــای آینــده خواهــد داشــت.

ایــن گونــه از اقتصــاد در حالــی کــه فرصت هــای جدیــدی بــرای برخــی افــراد ایجــاد 
ــرای  ــی ب ــود، چالش های ــن کار می ش ــاوری، جایگزی ــه فن ــن ک ــل ای ــه دلی ــا ب ــد، ام می کن
ــره  ــد. هــوش مصنوعــی و اتوماســیون، مشــاغل معمــول روزم ــز ایجــاد می کن دیگــران نی
ــر و مشــاغل  ــران ماه ــرای کارگ ــال، تقاضــا ب ــن ح ــش کشــیده اســت. در همی ــه چال را ب
غیــر معمــول افزایــش می یابــد. احتیــاج بــه شــغل های غیرمعمــول بــا مهــارت کــم ماننــد 
مراقبیــن افــراد ســالخورده و بیمــار )پرســتاران( هــم کــه مکانیــزه کردنشان دشــوار هســتند، 

بــا توجــه بــه پیــری جمعیــت در آینــده رشــد خواهــد کــرد.
ــر اســت موجــب ایجــاد فرصت هــای  ــه ســرعت در حــال تغیی ــن محیطــی کــه ب چنی
ــق  ــتمزد، ح ــکالتی از قبیل دس ــاد مش ــث ایج ــا باع ــود، ام ــاده ای می ش ــغلی  فوق الع ش
ــورد  ــی در م ــران می شــود. مباحث ــرای کارگ ــی ب ــن اجتماع ــه تأمی ــران و دسترســی ب کارگ
ــی  ــرای  کارگــران مبتن ــد کارگــران ب مشــارکت اجتماعــی ربات هــا، ایجــاد گروه هــای جدی
ــاره  ــد دوب ــاز دارن ــر پلتفــورم و تغییــر ماهیــت کار مطــرح شــده اند کــه همــه در آینــده نی ب

مــورد بررســی قــرار گرفتــه و حــل شــوند. 
مدیــران و سیاســت گذاران تأمیــن اجتماعــی بایــد پیشــبینی های الزم را بــه عمــل آورده 
ــد،  ــن اجتماعــی کارآم ــا بتوانند برنامه هــای تأمی ــق دهند ت ــده وف ــا شــرایط آین و خــود را ب

متناســب و پایــدار بهره منــد شــوند.
ــی و  ــای مل ــده ای در دســتور کار بســیاری از دولت ه ــه طــور فزاین ــات ب ــن  موضوع ای
همچنیــن ســازمان های بین المللــی قــرار دارد. ایســا بــه عنــوان پلتفــورم تبــادل اطالعــات 
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میــان ادارات تأمیــن اجتماعــی در جهــان، در جســتجوی راه حل هــای نوآورانــه اســت.

تأثیر اجتماعی

اقتصاد دیجیتالی، شیوه تعامل اجتماعی و روابط شخصی را دگرگون می کند. 
ــی  ــای جمع ــر رفتاره ــی ب ــر عظیم ــد تاثی ــی جدی ــبکه های اجتماع ــترده ش ــف گس طی
ــک  ــتند. از ی ــت هس ــر مثب ــی دیگ ــی و بعض ــرات منف ــن تاثی ــی از ای ــد؛ برخ ــع دارن جوام
طــرف تکنولــوژی، موانــع فیزیکــی را از میــان برمــی دارد و فرصت هــای بی شــماری بــرای 
برقــراری ارتبــاط، تعامــل و دیــدار مــردم بــدون در نظــر گرفتــن کشــورهای محــل اقامــت، 

ــد.  ــی فراهــم می کن ــت زمان ــا محدودی ــی ی خاســتگاه اجتماع
از ســوی دیگــر تکنولــوژی فــرد را قــادر می کنــد تــا در یــک دنیــای مجــازی فــرو رود 
کــه گاه تشــخیص واقعیــت از خیــال در آن ســخت اســت و امــکان دســتکاری در آن وجــود 
دارد. آنهایــی کــه دسترســی یــا توانایــی هدایــت جهــان دیجیتــال را ندارنــد در حــال تبدیــل 

شــدن بــه مطرودیــن و بی پناهــان هســتند. 
اقتصــاد دیجیتالــی تغییــرات قابــل مالحظــه ای در محــل کار ایجــاد می کنــد کــه در آن 
افــراد بــا تحصیــالت و آمــوزش کم تــر در معــرض خطــر بیشــتری هســتند کــه بــه طــور 
دائــم در حاشــیه قــرار بگیرنــد و ایــن نــوع از اقتصــاد ننــگ اجتماعــی و اضطــراب بــرای فرد، 
ــر  ــی منج ــانه های اجتماع ــر رس ــوی دیگ ــه از س ــد. اگرچ ــاد می کن ــه ایج ــواده و جامع خان
ــده اند، همچــون کاهــش  ــه ش ــدی رودرروی جامع ــای کلی ــده از چالش ه ــی فزاین ــه آگاه ب

نابرابری هــا و خــارج کــردن مــردم از انــزوا و فقــر پــرو بــال داده انــد.  
امــروزه نهادهــای تأمیــن اجتماعــی، بایــد راه هایــی بــرای اعمــال فشــار بــه تکنولــوژی 
بــرای برچیــدن موانــع انــزوا، شــکاف دیجیتالــی و کاهــش تاثیــرات اجتماعــی ســازگاری های 
چشــمگیر در بازارهــای کار بیابنــد. آن هــا بایــد تکنولــوژی را مهــار کننــد بــرای محافظــت از 
ــل دوران  ــدی: از اوای ــی کلی ــل انتقال ــژه در مراح ــر به وی ــول عم ــی در ط ــرمایه اجتماع س
کودکــی، تــا آمــوزش، تــا محــل کار، از دســت دادن شــغل و ورود دوبــاره بــه نیــروی کار، 
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بیمــاری و ازکارافتادگــی و بازنشســتگی. 
نهادهــای تأمیــن اجتماعــی بایــد راه هایــی را بــرای به کارگیــری داده هــا جهــت انجــام 
ــه کــه از ســرمایه  ــات پیش گیران ــده خطــرات و طراحــی اقدام ــل پیش بینی کنن تجزیه وتحلی
اجتماعــی محافظــت می کننــد را کشــف کننــد. آن هــا بایــد خطــرات جدیــد رودرروی فــرد، 
ــا در نظــر داشــتن  ــد ب ــا بتوانن ــا آن ه ــد ت ــه ای شناســایی کنن ــه گون ــه را ب ــواده و جامع خان

توانمندســازی، برنامــه خــود را بــا تغییــرات پیرامونــی مطابقــت دهنــد .



اقتصاد دیجیتال و دورنمای بیمه های اجتماعی / 9

اقتصاد دیجیتال چگونه امور اجرایی بیمه های اجتماعی را متاثر خواهد کرد؟ 

فرآیندهای کسب و کار

ــه  ــه در پشــت صحن ــد ک ــاره می کنن ــی اش ــه فرآیندهای ــد ب ــای کســب و کار جدی فرآینده
ــد.  ــا را نمی بینن ــدام از آنه ــتریان هیچ ک ــد و مش ــود دارن ــی وج ــن اجتماع ــتم تأمی سیس
افــراد، فناوری هــا و سیاســت هایی را درگیــر می کننــد کــه بــرای  ایــن فرایندهــا 
ــد  ــه ها عبارت ان ــن پروس ــتند . ای ــاز هس ــورد نی ــه م ــی از پروس ــای مختلف مدیریت بخش ه
ــه درون ســازمان، قضــاوت  ــال درخواســت ها ب از: نام نویســی، جمــع آوری حق بیمه هــا، انتق
دربــاره مزایــا و خدمــات، کنتــرل کــردن، ارزیابــی نتایــج، مدیریــت روندهــا در مــوارد فرجــام 

ــی.  خواهــی و ارزیاب
دسترســی روزافــزون بــه ظرفیت هــای رایانــه ای، بــه هــم پیوســتگی، تبــادل اطالعــات 
و ظرفیت هــای ذخیره ســازی، اتوماســیون بی ســابقه ای را در تأمیــن اجتماعــی ممکــن 
ــا و  ــد و رونده ــه ده ــده ارائ ــای پیش بینی کنن ــه و تحلیل ه ــد، تجزی ــه می توان ــازد ک می س
ــد  ــا پشــتیبانی می کن ــی از تصمیم  گیری ه ــد. هــوش مصنوع ــری کن ــا را اندازه گی برون داده

و تنهــا مــواردی کــه پیچیدگــی بیشــتری دارنــد مــورد بازبینــی قــرار می گیرنــد.
حفاظــت از اطالعــات شــخصی، یکپارچگــی به وســیله طراحی هایــی کــه انجــام 
ــه صــورت اتوماســیون )خــودکار( گســترش بیشــتری  ــون ب ــه قان ــر پای می شــود و داوری ب
پیــدا می کنــد. تبــادل اطالعــات از طریــق واحدهــای کســب و کار رویکــرد »بــه مــا یــک 
بــار بگــو« )tell-us-once( را ممکــن می ســازد. بــا اســتفاده از داده هــا کــه در واقــع خــون 
ــی  ــراف واحدهای ــد در اط ــب و کار بای ــای کس ــت واحده ــای سازمان اس ــی در رگ ه زندگ

ــد.  ــه هــم پیوســتگی ایجــاد کنن ــد ب ایجــاد شــوند کــه می توانن
در دنیــای تأمیــن اجتماعــی، ایــن تحــوالت نیازمنــد رهبــری و مدیریــت مــدوام تغییــرات 
اســت تــا از ایــن طریــق بــرای چالش هــا راه حــل پیــدا شــود و از مزیــت فرصت هایــی کــه 
ــد و  ــتخدام، رش ــرای اس ــع انســانی ب ــع مناب ــود. تاب ــتفاده ش ــد اس تحــوالت ایجــاد می کنن
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مانــدگاری کارکنــان در مرکــز اســت؛ کارمندانــی کــه تعهــد کاری و قــدرت انعطــاف دارنــد، 
ارزش افــزوده ایجــاد می کننــد و قادرنــد از تمــام ظرفیــت بالقــوه خــود بــرای ابزارهــای در 

دســترس جدیــد اســتفاده کننــد. 
مدیریــت تعییــن هویــت و ثبــت فــوری اتفاقــات زندگــی آن ســوی مرزهــا ایــن امــکان 
را ایجــاد می کنــد کــه حقــوق و مزایــای یــک فــرد بــه طــور کامــل قابلیــت انتقــال داشــته 
ــه معنــی  ــرد )احتمــاال ب ــی دورن نهــادی ســیلوها را از بیــن می ب باشــد. هماهنگــی دیجیتال
ــه( ]موجــب دسترسی آســان بــه اطالعــات درون نهــادی می شــود[ و نیــاز  واحدهــای ایزول
مشــتریان را در مرکــز تمامــی برنامــه هــا و خدمــات موجــود قــرار می دهــد؛ خدماتــی کــه  

ــد و از ارائــه خدمــات بــدون توقــف پشــتیبانی می کننــد. ــه کار می برن قوانیــن همگــن ب

تحت کنترل درآوردن کالن داده ها

ــواع  ــده ان ــه معنــی مجموعــۀ بســیار بزرگــی از داده هــا اســت کــه دربردارن کالن داده هــا ب
ــا  ــه ب ــر آن( اســت ک ــانه ای، نقشــه ها و نظای ــن، چندرس ــداد، مت ــاًل اع ــوع عناصــر )مث متن

ــوند. ــد می ش ــاال تولی ــیار ب ــرعت بس س
ایــن مجموعه هــای داده بــا ابــزاِر محاســبات شــناختی و فناوری هــای تحلیلــی پــردازش 
می شــوند، کــه امــکان مدیریــت گســتره ای از داده هــا، فهــم همبســتگی بیــن آن هــا و در 
ــم  ــد را فراه ــات مفی ــتخراج اطالع ــدف اس ــا ه ــی ب ــای پیش بین ــاد مدل ه ــت ایج نهای

می ســازد. 
ــی و  ــای اجتماع ــل چالش ه ــل و فص ــه ح ــد ب ــرفته ای می توان ــردازش پیش ــن پ چنی

ــد.  ــک کن ــیب پذیر کم ــت آس ــی از جمعی ــت اجتماع ــالمت و حمای ــد س ــی، مانن جهان
ــای  ــِش روی نهاده ــدی را پی ــای جدی ــا فرصت ه ــرل درآوردن کالن داده ه ــت کنت تح
ــود بخشــند، مــوارد تقلــب را  ــه مشــتریان را بهب ــا خدمــت ب تأمیــن اجتماعــی می گــذارد ت
تشــخیص دهنــد و موجــب تقویــت پیــروی از قوانیــن و مقــررات از طریــق ایجــاد سیســتم 

پروفایــل مشــتریان شــوند.
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ــی را از  ــای اجتماع ــیابی برنامه ه ــی و ارزش ــد طراح ــا می توان ــتفاده از کالن داده ه اس
طریــق تجزیــه و تحلیــل متقابــل جمعیــت تحــت پوشــش بــا داده هــای متناظــر اجتماعــی-

اقتصــادی و جمعیــت شــناختی، بهبــود بخشــد. 
ــا،  ــا، ازدواج ه ــر زاد و ولده ــی )نظی ــای اجتماع ــه فعالیت ه ــی ک ــل کالن داده های تحلی
ــس  ــر آن( را منعک ــکی و نظای ــای پزش ــدارس، مراقبت ه ــور در م ــه داری، حض ــاغل، خان مش
می کننــد، ســازمان های تأمیــن اجتماعــی را قــادر بــه پاالیــش طــرح و نقشــۀ برنامــه، ارزیابــی 
ــر در شــرایط، می ســازد.  ــه تغیی ــا هرگون ــق برنامه هــای اجتماعــی ب ــن تطاب ــج و همچنی نتای
ــن و  ــب ک ــت »نص ــوان حال ــچ عن ــه هی ــا ب ــن نرم افزاره ــن ای ــال، به کارانداخت بااین ح
ــر آمــدن یک ســری چالش هــای فنــی  ــدارد. ایــن امــر نیازمنــد از عهــده ب اجــرا کــن« را ن
)نظیــر انطبــاق بــا مقــررات حفـــ حریــم خصوصــی و ارزیابــی کیفیــت داده هــا( می باشــد و 
همچنیــن مســتلزم وجــود دانــش عمیــق کســب وکار جهت تشــخیص مجموعــه داده هــا و 

عملیات هــای تحلیــل مناســب بــرای دســتیابی بــه اهــداف تأمیــن اجتماعــی اســت.

مخاطرات جدید

ظهور اقتصاد دیجیتال منجر به بروز ریسک های جدید خواهد شد. 
ــر آن،  ــی اشــاره کــرد کــه در اث ــه شــکاف دیجیتال ــوان ب از بیــن ایــن مخاطــرات می ت
شــهروندانی کــه دسترســی یــا توانایــی اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد را نداشــته باشــند، 

ــده می شــوند. ــه حاشــیه ران ــی ب ــان اصل از جری
مســائل دیگــر حــول نیــاز بــه محافظــت از مقــدار زیــاد داده هــای شــخصی و تجــاری 
ــعه اقتصــاد  ــرای توس ــاد ب ــا مســئله اعتم ــد. قطع ــر مجــاز می چرخ ــر دسترســی غی در براب
دیجیتــال بنیــادی اســت و ریســک از دســت دادن اعتمــاد در ذخیره ســازی داده هــا اساســا 

ــش می کشــد.  ــه چال ــال را ب توســعه اقتصــاد دیجیت
راه هــای جدیــد بــرای مدیریــت هویــت، بایــد بــرای ارائــه ســطح محافظــت مــورد نیــاز 
توســعه پیــدا کننــد. بــا افزایــش حجــم و ماهیــت بالقــوه حســاس داده هــای جمع آوری شــده، 
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جلــب اعتمــاد و رضایــت امــری ضــروری در اســتفاده از داده هــا بــه حســاب  می آیــد و ایــن 
امــر باعــث کاهــش تهدیــد جرایــم اینترنتــی می شــود. 

ــه  ــر رابط ــه  درآن دیگ ــد کاری ک ــکال جدی ــا اش ــد ب ــی بای ــن اجتماع ــای تأمی برنامه ه
ــروی از  ــد، پی ــد و پیون ــن تعه ــاب ای ــدارد، ســازگار باشــند. در غی ــی وجــود ن کارگر-کارفرمای
مقــررات و اطمینــان از وجــود پوشــش مناســب، پرداخــت حق بیمه هــا و تعلــق گرفتــن حقــوق، 
دشــوار می شــود. تــا هنگامــی کــه دامنــه ایــن مســاله ناشــناخته اســت، این امــکان وجــود دارد 
کــه پایــه مالــی طــرح در کوتــاه مــدت تضعیــف شــود و هزینه هــای اجتماعــی افزایــش یابنــد.

شیوه های جدید ارائه خدمت

ــادی از  ــداد زی ــه تع ــریع ب ــی س ــه دسترس ــده، ارائ ــر ش ــات ظاه ــه خدم ــد ارائ ــای جدی مدل ه
ــد. ــم می کن ــات را فراه ــوالت و خدم محص

اســتفاده از پتانســیل فناوری هــای دیجیتــال نیازمنــد اثــر متقابــل ســه بعــد مهــم اســت: 
ســرمایه انســانی و نگــرش نوآورانــه، زیرســاخت های اطالعاتــی و مخابراتــی کافــی و ســوم 
در دســترس بــودن خدمــات و محتــوای آنالیــن. ایــن ســه عامــل مهــم در ادبیــات بــه عنوان 
عوامــل حســاس در توســعه خدمــات جدیــد مربــوط بــه ارائــه خدمــات آنالیــن، مشــارکت 
آنالیــن، ارائــه خدمــات چندکانالــی، خدمــات  وســائل ارتباطــی همــراه و مشــارکت نوآورانــه 

ــده ا ند. ــناخته ش ــازمان ها ش ــر س در سراس
ــازی را  ــاخت مج ــر س ــک زی ــراه ی ــی هم ــائل ارتباط ــت و وس ــه اینترن ــی ب دسترس
ــد.  ــبانه روز را می ده ــاعت ش ــاس در 24 س ــازه تم ــتریان اج ــه مش ــه ب ــد ک ــاد می کن ایج
ــت از  ــرای حمای ــا اجــازه اشــتراک گذاری اطالعــات ب ــال و کالن داده ه پلتفورم هــای دیجیت
مدل هــای ارائــه خدمــات جدیــد کــه مطابــق بــا انتظــارات در حــال افزایــش عمــوم بــرای 

ــد.  ــتند را می ده ــود هس ــای خ ــه نیازه ــریع ب دسترســی شــخصی و س
اقتصــاد دیجیتــال همیشــه از طریــق ســرمایه گذاری عظیــم و پایــدار در بخــش 
ــه خاطــر اجــازه ای  باشــد کــه  ــد ب ــاد ایــن امــر می توان خصوصــی حضــور دارد اهمیــت زی
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ــا ایــن شــرکت ها -بــدون ایــن کــه مــا اطــالع داشــته باشــیم- بــه  اکثــر مــا می دهیــم ت
ــد.  ــا اســتفاده کنن ــا دسترســی داشــته و از آن ه اطالعــات شــخصی م

ــوند  ــم می ش ــی فراه ــن اجتماع ــازمان های تأمی ــرای  س ــه ب ــی ک ــای عظیم فرصت ه
فقــط زمانــی قابــل فهــم و عملــی می شــوند کــه مؤسســات بتواننــد بــه داده هــا دسترســی 
پیــدا کننــد، از آن هــا محافظــت کننــد و به طــور واضــح تجربیــات خدماتــی خــود را بهبــود 
ــه خدمــات تأمیــن اجتماعــی و  ــر ب ــر حســب دسترســی آســان و بهت ــن امــر ب بخشــند. ای

ــرد. ــازمان صورت می گی ــود س ــرای خ ــره وری ب ــاد به ایج
»عملکــرد بیشــتر و بهتــر بــا هزینــه کمتــر« می توانــد بــه عنــوان رمــز موفقیت اقتصــاد 
دیجیتــال بــه حســاب آیــد. فناوری هــای وســائل ارتباطــی همــراه، بیومتریکس و شناســه های 
منحصربفــرد، کالن داده هــا، مدیریــت داده هــای اصلــی، پلتفورم هــای دیجیتــال، شــبکه های 
اجتماعــی، نوعــی از زیرســخت مجــازی را فراهــم می کننــد کــه مدل هــای جدیــد انتقــال 
ــرآورده  ــوژی ب ــتریان را از تکنول ــد مش ــه رش ــارت رو ب ــازد و انتظ ــر می س ــات را میس خدم

می کنــد.
اثــرات گســترده  نوآورانــه فناوری هــای دیجیتــال، خدمــات درمانــی )طــول زندگــی( و 
انتقــال خدمــات کل دولــت را میســر می ســازد. ایــن امــر از طریــق خدمــات نمایندگی هــای 
ــده ا ند  ــگ ش ــو« هماهن ــا بگ ــه م ــار ب ــک ب ــال »ی ــورم دیجیت ــک پلتف ــا ی ــه ب ــی ک دولت

صورت می گیــرد.






