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چکیده
توسعه اینترنت و فضای مجازی در ساا هاای ایرارب اا سارات ااتیا اتفااد افتااد و
زیرسایت های فنا آن تا حد زیادی تهره و ارائه گردید است؛ یکا از مشاکت اساساا
در توسعه فناوریب جانشرنا فناوری جای نرروی کار اسات و فضاای مجاازی نرا از آن
مستثنا نرست؛ از آن جهت که این جانشرنا از یک سو ماتواند ه کاهش نرخ اشتغا و
از سوی دیگر ه توسعه کسب و کار و اشتغا منجر شودب ایستا ررساا نواود کاه آیاا
توسعه فضای مجازی ه اف ایش اشتغا منجر ماا شاود و یاا کااهش آنی آیاا راه اردی
اشتغالا در توسعه فضای مجازی را ما توان طراحاا نواود کاه اولویات او آنب توساعه
اشتغا اشدی ایستا سراست هایا اتخاذ شود که صارفا توساعه مفار و زیرساایت را
مدنظر قرار نداد و رای هر مندی از فرصت اف ایش اشتغا در افر مجازی رنامهری ی
کند .از این روب ا تدا ه ت ررن اثرگذاری مث ت فضای مجاازی ار اشاتغا ب اا اساتفاد از
شایص ترکر ا فضای مجازی و مد حداقل کردن ه ینه در تا ع تولرد رای ساا هاای
 1372تا  1397و هر گرری از روش  ARDLپردایته و ه منظور تداوم و توساعه اثارا
مث ت فضای مجازی ر اشاتغا راه ردهاای اواوما و راه ارد توساعه اشاتغالا فضاای
مجازی ارائه ماشود .نتایج نشان مادهدب فضای مجازی ا ضریب  0.11و از سا گذشته
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ا ضریب  0.04ر توسعه اشتغا اثر مث ت داشته و رای تداوم و توساعه ایان اثرگاذاریب
ایستا اوت ه ه ود فضای کسب و کارهای مجازی و سنتا تکراه نواود و دوماا توساعه
فضای مجازی را ا راه ردهای اشتغالا پرگرری کرد.

واژههای كلیدی توسعه اشتغا ب اقتفاد اینترنتاب فضاای مجاازیب اقتفااد ایارانب روش
ARDL
طبقهبندی L86 :JELب E24ب E27بC01

مقدمه
اینترنت در جهان با سرعت باالیی در حال رشد استت مهتج جنانتج اجتهتا ا
جهلج اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدمد .اگر اقتصاد فضتای مجتا ی (اینترنتتی) را
ر ابطی تعریف کنیم ا تنلید ،تن یع ،مبادلج مصرف کج بج صنرت شبکجای میتان
رایانجمای جهانی در جریان است با استفاده ا قترارداد (رر تک))متای ارتبتا ی
ایجاد مدیریت متیشتند ()Wang, 2020

( ،)lexico, 2020ایت تنستع اثترات

متعددی بر اقتصاد کشنرما ا جهلج افزایش رشد ،بهره ری اشتغال دارد.
افزایش کیفیت ندگی ( ، )Wang, 2020تغییر رفتار مصرف کننده

( Castañeda

 ،)and Montoro, 2007بهبند تن یع ( ،)UNCTAD, 2008کامش مزینت تنلیتد در
نتیجج افزایش تنلیتد (محهتندی محهتندی )۱۳۹۰ ،افتزایش تنلیتد ناختال
داخلی ( ،)Haftu, 2019کامش مزین

ر د بج بتا ار ()Freund and Weinhold, 2003

افزایش رقابت (گ)خندان علیزاده ،)۱۳۹۳ ،کامش فاصتلج جغرافیتایی (
)2010

بانی ( )Visser, 2019در نتیجج افزایش تجارت (

Ferto,

Fink, C., Mattoo, A.,

 )Neagu, I., 2002با بتندن اقتصتاد ( ،)Salahuddin and Gow, 2016مهچنتی
افزایش سرمایجگذاری مستقیم خارجی ( ،)Choi, C, 2003رقابتت رتذیری (
Goolsbee, 2002

 )andبهتره ری

(Sichel and Stiroh, 2007

Brown

 )Oliner,ا جهلت

آثاری است کج فضای مجا ی بر اقتصاد دارد.
در سالمای اخیر ،ضریج نفنذ اینترنت( )1در کشتنر ا یتد دمتم درصتد در
سال  ۱۳77بج بیش ا  76درصد در سال  ۱۳۹8رسیده است( .شک)  )۱بج نرکلی،
تنسع

یرساختمای فضای مجا ی در کشتنر رشتد ختنبی داشتتج در  5ستال
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اخیر سرعت بیشتری گرفتج است .در کنار تنسع

یرستاختمتا ،بشتشمتای نتر

افزاری ،محتنایی مبادالتی نیز رشد خنبی داشتج استت .بتج تنر م،تال ،ا میتان
رنجاه منرد ا ررکاربردتری سایتمای اینترنتی ایران 44 ،منرد ا آن داخلی است.
)(Alexa ranking, 2020
نفوذشبکههایارتباطی 

شکل.1توسعۀضریب

140
120
100
80
60

40
20
0
1397

1395

1393

1391

1389

1387

1385

1383

1381

1379

1377

1375

1373

1371

1369

1367

ضریب نفوذ اینترنت

ضریب نفوذ هورا

ضریب نفوذ تلفن ثا ت

جهع بندی منابع( ،)worldbank, 2020( ،)statista, 2019( :مرکز آمار ( )۱۳۹8 ،ارت
ارتبا ات فنا ری ا العات)۱۳۹8 ،

ای تنسعج ،ا کانالمای مشتلفی میتناند اشتتغال را تحتت تتاثیر قترار دمتد بت
مطالعات انجا شده ،تاثیر فضای مجا ی بر اشتغال ا د

ریت صتنرت متیگیترد:

ایجاد مشاغ) جدید حتذف یتا دگرگتننی مشتاغ) منجتند ا ال فضتای مجتا ی
مشاغلی را ایجاد خنامد کرد کج تا ریش ا ای در اقتصاد جند نداشتجاند در اقتع
حضنر فضای مجا ی بستری است برای ایجاد تنسع ای مشاغ) بجعنتنان م،تال،
آمارما نشان میدمد کج  ۰.7درصد ا مشاغ) ار را  ۱.2درصتد ا مشتاغ) آمریکتا
مرتبط با با ار

برنامتد استت(MANDEL, 2016).

در ایتران نیتز بنتابر گتزار متای

غیررسهی 2۰7۰۰ ،نفر در با ار برنامد شاغ) مستند( .اقتصاد آنالی )۱۳۹6 ،

پیادهسازیراهبرداشتغالیدرتوسعهفضایمجازی 9


ثانیا بج حذف افراد غیرمتشص

کسج کارمتایی بتا مهتارت رقابتت یتا

ننآ ری کهتر در اقتصاد جدید منجر می شند .بج نر م،ال تنها گنگ) تلگرا بتج
ترتیج  6۰۰ 4۰۰متزار میلیتارد تنمتان در ستال  ۱۳۹7ا اقتصتاد ایتران درآمتد
داشتجاند (اقتصاد آنالی  )۱۳۹7 ،درآمد بسیاری ا بنگاهمتای منجتند را کتامش
داده باعث بیکاری افرادی شدهاند.
ثهره دیگر تنس عج فضای مجتا ی ،دگرگتننی بتا ار کتار استت تنستع کتار
راره قت ،افزایش بر نسپاری ،ر ن اشتغال آ ادکاری ،1کامش رایبندی بج اصنل
قنانی با ار کار تسهی) جابجایی نیر ی کار ا تغییراتی است کتج متیتتنان نتا
برد .مهچنی  ،تنسع مشاغ) منجند بتا تنستع با ارمتای جدیتد یتا با اریتابی
کاراتر ا دیگر اثرات فضای مجا ی بر اقتصاد است.
تنسعج فضای مجا ی میتناند با نگر مای مشتلفی صتنرت گیترد :رفتامی،
فرمنگی ،اجتهاعی ،اشتغالی  ...ا آن جهت کج در سالمای اخیر تنستعج فضتای
مجا ی با سرعت بسیار باالیی اتفاق افتاده است ،ای سنال بایستتی مطترح گتردد،
کج
آیا مقدمات اقتصادی اجتهاعی برای استتفاده مرهتج بیشتتر ا ایت تنستعج
فرامم شده است؟
آیا تنسعج فضای مجا ی باعث ا بتی رفتت مشتاغ) کنهتد افتراد غیتر
متشص

نهیشند؟

ای تغییر هگننج میتناند با تکیج بر رامبردمای تنسعج اشتغال اتفاق افتد؟
مطالعات ریشی غالبا با تکیج بر مدلمای اقتصاد سنجی بررسی اثترات فتا ا
بر اشتغال بنده غالبا تحلی) اندکی ا کانتالمتای اثرگتذاری ایت فنتا ریمتا بتر
اشتغال ارائج رامبرد تنسعجای اشتغال محنر در آن مشامده متیشتند .ا ایت ر ،
ال

است مطالعج ای رامبردی بج منظنر تبیی رامبرد اشتغالی تنسعج فضای مجا ی

نگاشتج شند کج عال ه بر ارائج دالی) ( یا کانالمای) اثرگذاری فضای مجتا ی بتر
اشتغال ،بج رامبردمای متناسج با ای تنسعج نیز اشاره شند.
1. Freelancer
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در تحقی ریش ر  ،رس ا بررسی ریشینج مطالعات انجا شده ،مبانی نظری بتج
مهراه کانالمای اثرگذاری فضای مجا ی بر اشتغال ارائج تحلی) میشتند رتس
ا تشهی مدل ،نهایتا رامبردمای تنسعج اشتغالی فضای مجا ی بیان خنامد شد.
 .1پیشینۀ تحقیق
مطالعات انجا شده در منرد اثرگذاری فضای مجا ی بر اشتغال را میتتنان بتج د
گر ه مطالعات داخ) ایران خارج ا کشنر دستجبندی کرد:
 .1-1مطالعات انجام شده در ایران

عهاد اده مهکاران ( )۱۳85معتقدند فا ا ا ههتار ریت حتذف ،ایجتاد ،تغییتر
مشاغ) انجا کار ا راه د ر ،اشتغال کشنر را تحت تأثیر قرار میدمتد .فتا ا بتر
ساختار مشاغ) نیز تأثیر گذاشتج مامیت مشتاغ) در جامعتج را ا

ریت کتامش

متنسط سشتی کار ،فکریتر شدن ،نارایدارتر شدن تشصصتیتتر شتدن مشتاغ)،
متحنل میکند ایشان نهایتا با استفاده ا رمیافت

Data

 ،Panelبرای  47کشتنر اثتر

م،بت (بج مقدار  ۰.۱۱درصد بج ا ای یتد درصتد افتزایش در مزینتجمتای )ICT
معنیدار فا ا بر اشتغال را ثابت میکنند.
افشاری رمضانی ( )۱۳85اثر فنا ری بج یژه فنا ری ا العات بر اشتتغال
نان را با بج کارگیری دادهمای مقطعتی بتی کشتنری بترای د گتر ه ا کشتنرما
(کاربران رنیا

ارسی ما با رمبران رمبران بالقنه) بتا استتفاده ا آ متننمتای

رگرسینن خطی غیرخطی بررسی نهتندهانتد .یافتتجمتا نشتان متیدمتد فنتا ری
ا العات تأثیری معنادار بر نرخ فعالیت اقتصادی نان نداشتج است ،اما تأثیر آن بتر
میزان درآمد افزایش تنانهندی آنان در کنتاه مدت معنادار بنده است با گذشتت
مان کامش مییابد.
باصری جهانگرد ( )۱۳85با استفاده ا نستبت مزینت تحقیت
ار

تنستعج بتج

افز ده بج عننان متغیر جانشی فنا ری ،بج بررسی نقش فنا ری بر اشتغال در

صنایع کارخانجای ایران برای با ۀ  ۱۳76-۱۳7۹ررداختج با ر

الگنسا ی هنتد

سطحی دریافتند ،فنا ری در صنایع کارخانج ای ایران جانشی نیر ی کار غیر متامر
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بنده مکه) نیر ی کار مامر است.
میر ایی دیگران ( ،)۱۳86با استفاده ا الگنی داد -ستانده نشتان دادنتد کتج
بشش فا ا ا لحاظ ضریج مستقیم اشتغال ایی در میان بششهای مشتلف اقتصتادی
کشنر رتب دمم را داشتج مر ید میلیارد ریال افتزایش در ار

افتز دۀ آن ،بتج

نر مستقیم حد د  48بج نر غیرمستقیم  ۳2فرصت شتغلی در ایت بشتش بتج
جند میآ رد.
رسنلی نژاد ننری ( )۱۳88با استفاده ا ید الگنی اقتصاد خرد رمیافتت
تصحیح خطای برداری  VECMبرای کشنر ایران ،ی سالمتای  ،۱۳۳8-۱۳85بتج
ای نتیجج رسیدند کج فا ا درکنتاه مدت ،اثر منفتی در بلندمتدت اثتر م،بتت بتر
اشتغال خنامد داشت .مم هنی تاثیر آن بر نیر ی کار مامر در بلندمدت ،م،بتت
بر نیر ی کار غیرمامر منفی است.
سرلد ( )۱۳۹۱بج بررسی اثر فا ا بر اشتغال استان مرکزی بتجعنتنان یکتی ا
قطج مای اقتصادی ررداختج نتیجج میگیرد کج فا ا بر اشتغال نیتر ی کتار متامر،
نیر ی کار تکنسی

نیر ی کار مهندس ،دارای اثر م،بت است

بر اشتغال نیر ی

کار ساده اثر منفی داشتج است.
کیانی حیدری ( )۱۳۹۱اثر فا ا بر اشتغال در ردهمای مشتلف نیر ی کتار را
بررسی کرده دریافتند فا ا اثر م،بت معنیدار بر اشتغال ک) ،اثر منفی بر نیتر ی
کار ساده مامر ،اثر م،بت معنی دار بر اشتغال نیتر ی تکنستی

مهندستی در

ای استان دارند.
کیانی
ر

نعهتی ( )۱۳۹2با استفاده ا تابع تنلید بتا کشتش جانشتینی ثابتت

حداق)سا ی مزین تنلید بج بررسی اثر فا ا بر اشتغال در استتان تهتران تی

د رۀ مانی  ۱۳88 -۱۳85ررداختج نتیجج گرفتند فا ا تاثیر م،بت بر اشتغال کت)
اشتغال نیر ی فنی دارد.
صهیهی کیانی ( )۱۳۹۳با استفاده ا مسئل حداق)ستا ی بترای بتا ۀ -۱۳85
 ۱۳88ر

رن) دیتا ،با بجکارگیری متغیر فا ا در قالج ننآ ریمتای فراینتدی

تنلیدی دریافتند ،فا ا بر اشتغال ک) نیر ی کار نیر مای متشص

اثر م،بت بر
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اشتغال نیر ی کار ساده اثر منفی دارد.
راسخ جهرمی( )۱۳۹4رس ا شناسایی اثر فا ا بر اشتتغال بهتره ری نیتر ی
کار در ایران ،با استفاده ا تکنید مای مهجهعتی مکانیستم تصتحیح خطتا بتا
استفاده ا داده مای سری مانی ( )۹۳-۱۳5۰مدلی را تشهی

ده استت کتج نشتان

می دمد فا ا در کنتاه مدت ،اثر منفی بر اشتغال بهره ری نیر ی کتار دارد امتا در
بلندمدت ای اثر م،بت خنامد بند .مهچنی اثر آن بر بهره ری نیر ی کار مامر در
ایران در بلندمدت ،م،بت بر نیر ی کار غیرمامر منفی است.
 .2-1مطالعات انجام شده در خارج از ایران

ماتینسی استیر الهینی ( )2۰۰۳با استفاده ا دادهمتای  ،2۰۰۰-۱۹۹7معادلت تقاضتای
نیر ی کار کشنر ایتالیا را ا حداق)سا ی مزین ک) استشراج کرده بتج بررستی تتاثیر
فا ا بر اشتغال در صنایع ررداختند .نهایتا نتایج تحقی نشتان داد کتج سترمایجگتذاری در
فا ا رابط معکنس با مشاغ) ثاننیج رابط مستقیم با مشاغ) خدماتی دارد.
مستر سفنن ریانتا ( )2۰۰5با بررسی رنیاییمتای نتنآ ری اشتتغال بترای
د رهمای  2۰۰۰-۱۹۹8 ۱۹۹6-۱۹۹4بترای  ۱۱صتنعت در  ۱۰کشتنر ار رتایی،
نتیجج می گیرند کج فا ا اثر م،بت بر تقاضای ک) اشتغال دارد امتا در مجهتن اثتر
آن بر سطح دستهزدما در اقتصاد منفی است.
مریسنن دیگران ( )2۰۰6در مقال خند اثر فتا ا بتر اشتتغال ههتار کشتنر
ار رایی (آلهان ،فرانسج ،اسپانیا انگلستان) را برای سالمای  2۰۰۰-۱۹۹8بررستی
کرده نتیجج میگیرند ننآ ری مای تنلیتدی اثتر م،بتت فرآینتدی اثتر منفتی بتر
اشتغال دارد .اما در مجهن اثر فا ا بر اشتغال م،بت است.
کنلینگر ( )2۰۰6بج بررسی  7۳۰2بنگاه ار رایی ررداختتج نتیجتج متیگیترد
فنا ری مای مبتنی بتر اینترنتت عامت) مهتم نتنآ ری در ستال  2۰۰۳بتنده استت.
مهچنی ننآ ری فرآیندی ،نتنآ ری تنلیتدی نتنآ ری بتر رایت اینترنتت غیتر
اینترنت ارتباط م،بتی بر اشتغال دارد.
لکنهایر ( )2۰۰7با استفاده ا داده مای رانلی در ستالمتای  ،2۰۰۰-۱۹82اثتر
فا ا را بر بنگاه بررسی نهند .نتایج نشان میدمد فا ا در سطح بنگاه افزایش اشتغال
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را بج دنبال دارد اما اثر فنا ری بر فرآیندما بیش ا تنلید است .نهایتا اشاره متیکنتد
کج بجکارگیری فا ا اثرات مشتلفی را بج دنبال دارد.
کرندال مهکاران ( )2۰۰7با استفاده ا دادهمای ایالتی آمریکا بی ستالمتای
 2۰۰5-2۰۰۳بج بررسی اشتغال ررداختج معتقد مستند ،تنسع باند ره بر اشتغال
اثر م،بت داشتج است.
ا مامننی مهکاران ( )2۰۰8اثر تنسع فا ا بر اشتتغال نیتر ی کتار متامر را
بررسی کرده برای ههار کشنر آمریکا ،انگلستان ،فرانسج آلهان نتیجج متیگیترد
کج تنسع فا ا میزان اشتغال سهم دستهزد نیتر ی کتار متامر را بتج میتزان قابت)
تنجهی افزایش میدمد.
جایاکار رارک ( )2۰۱۳با بررستی مشتت ایالتت شتام)  4۱5شتهر آمریکتا
دریافتند کج اثر افزایش سرمایجگذاری برای یرساختمای باندره بر اشتغال م،بت
است .آنها دریافتند کج شهرمای با دسترسی بهتر بانتدره  ،در ستال  2۰۱۱بیکتاری
کهتری داشتجاند.
آین س بنالند ( ) 2۰۱5بتج بررستی اثترات تنستع بانتدره بتر اشتتغال
دستهزدمای کانادا تی ستالمتای  2۰۱۱-۱۹۹7ررداختنتد .آنهتا دریافتنتد تنستع
باندره افزایش اشتغال در منا

ر ستایی افزایش درآمد در صنایع ختدماتی 1را

بج دنبال داشتج است .صنایع کاالیی 2اثری ا ای تنسعج نگرفتجاند.
مینرت رنلس ( )2۰۱۹برای بررسی اثر تنسع اینترنت بر اشتغال در آفریقتا،
ا دادهمای  ۱2کشنر استفاده کرده دریافتند تنسع اینترنت میتناند اثر یتادی بتر
اشتغال افراد حتی بر کارگران با تحصیالت سطح رایی داشتج باشد .مششصا شتاغلی
دارای تحصیالت سطح باالتر ،بیش ا دیگران ا تنسع اینترنت بهتره خنامنتد بترد.
مهچنی دادهمای سطح بنگاه نشان میدمد کج تنسع اینترنتت باعتث افتزایش ر د
بنگاهما بج اقتصاد ،بهره ری صادرات آنها در نتیجج اشتغال خنامد شد.
مطالعات انجا شده در تبیی اثرگذاری فضای مجا ی بر اشتتغال ،غالبتا تنهتا
1. Service Industries
2. Goods Industries
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بررسی اثرگذاری فا ا (بج عننان بششتی ا فضتای مجتا ی) بتر اشتتغال ا

ریت

تحلی) کهی است حال آنکج برای تبیی ای اثرگذاری ،ال است عل) اثرگذاری
فضای مجا ی بر اشتغال در نتیجج رامکارمای اثرگذاری بر آن منرد بررسی قرار
گیرد ،هراکج تنسعج فضای مجا ی بد ن تنجتج بتج رامبردمتای تنستعج اشتتغالی،
میتناند بج حذف مشاغ) منجند بیانجامد.
اقتصاد ایران مهناره با مشک) بیکاری ر بر بتنده بستیاری ا سیاستتمتا،
تهرکز جدی بر تنسعج اشتغال داشتج تال

دارند مسیرمایی برای کامش بیکاری

در اقتصاد راحی کنند در مقاب) ،فنا ری غالبا برای حذف نیتر ی کتار کتامش
مزینج تنلید منرد استفاده تنلیدکنندگان قترار متیگیترد در نتیجتج عتد تحلیت)
برنامجریزی دقی  ،میتناند ای د مدف را در مقاب) یکدیگر قرار دمد.
با ای تنصیف مقالج ریش ر تال

دارد ،رس ا تبیی مبانی نظری ،بج تحلیت)

کانال مای اثرگذاری فضای مجا ی بر اشتغال بپتردا د نهایتتا رامبتردی اشتتغالی
برای تنسعج فضای مجا ی ارائتج دمتد .مهتانطنر کتج بیتان شتد ،ایت نگتر
مطالعات ریشی

در

جند نداشتج تحلی) دقیقی ا ای مسیر ارائج نشده است.

 .2مبانی نظری
ریش ا بررسی اثر فضای مجا ی بر اشتغال ،ال است ابتدا اثر آن بر رشد تنلید
را بررسی نهند .تنسع فضای مجا ی ا یتد ستن بتا بهبتند فرآینتدمای تنلیتد
افزایش بهره ری کیفیت آن ،بر عرضج اثر گذار است ا سنی دیگتر ،بتج دلیت)
ر د محصنالت جدید تنسعج با ار ،تقاضای ک) را منرد تاثیر قرار میدمد.
فضای مجا ی مستقیها میتناند کاال خدمات ننینی را در عرصت اقتصتادی
ارائج دمد کج بج افتزایش تنلیتد ار
خدمات
باشد ا ای

افتز ده منجتر متیشتند .ا ستنی دیگتر

یرساختمای فضای مجا ی میتناند نهادۀ سایر بششمتای اقتصتادی
ری بج نر غیرمستقیم رشتد ار

افتز ده را بتج دنبتال خنامتد

داشت .عال هبرآن ،میتناند با افزایش ارتباط میان مشتری عرضتجکننتده ،ارتقتای
رقابت ،بهبند ارائ خدمات د لتی ارتقا دانش تنلید ،بج بهبند فضای کسج کار
در نتیجج کامش مزینجمای تنلید منجر شند.
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با ای تنصیف ،تنسع اینترنت فضای مجا ی ا د

ریت بتر اشتتغال اثتر

خنامد داشت ا ال باعث ایجاد کسج کار ( مشاغ)) جدیدی متیشتند کتج تتا
ریش ا ای

جند نداشتجاند ای مشاغ) برخی مستقیها بج تکننلنژی اینترنتت بتر

می گردد (مانند مهندسان اینترنت ،متشصصتی شتبکج ستشت افتزار) ( یتنارلی
 )2۰۰7برخی در کسج کارمای مکه) شک) میگیرد (مانند تنستعج دمنتدگان
برنامدمای تلف مهراه ،1دانشهندان حن ۀ دیتا ،متشصصی شبکجمتای اجتهتاعی).
)(Reynolds and Stryszowski, 2014

ثانیا در مشاغ) منجند تاثیراتی دارد کج بج دگرگننی یتا حتذف آنهتا منجتر
میشند .فضای مجا ی میتناند ا  ۳ری  ،بج حذف مشاغ) منجند بیانجامد:
 .۱تنسع اینترنت در برخی منارد خدماتی را ارائج می دمد کتج نیا منتدی بتج
نیر ی کار را کامش داده در نتیجج فنا ری جای انسان قرار متیگیترد مشتاغ)
مرتبط حذف میشنند

)(Reynolds and Stryszowski, 2014

 .2در برخی منارد اگرهج بج رشد نیر ی متشص
نیر ی غیرمتشص

میانجامد اما باعث حذف

میشند (رسنلی نژاد ننری)۱۳88 ،

 .۳تنسعج فضای مجا ی ،گامی منجر بج حذف کسج کارمتایی (مشتاغلی)
میشند کج مهارت کافی در رقابت با دیگر کستج کارمتا ندارنتد یتا نتنآ ری
خاصی برای ماندن در نجیرۀ ار

اقتصاد جدید ارائج نهیدمند( .سرلد)۱۳۹۱ ،

)Taratukhin and Becker, 2012) (OECD, 2001

( (Bazhenova,,استالمی)۱۳۹8 ،

()Wallace, 2002
ا سنی دیگر ،تنسع فضای مجتا ی ا  ۳ریت باعتث دگرگتننی مشتاغ)
منجند میشند:
 .۱اثراتی کج فضای مجا ی بتر شتاغلی دارد ماننتد :تنستع کتار رتاره قتت،
افتزایش امکتان بتتر ن ستپاری

)(Reynolds and Stryszowski, 2014

استتتفاده ا

آ ادکارما (کج عاملی است برای عتد رایبنتدی بتج اصتنل قتنانی بتا ار کتار
درنتیجج نارایداری مشاغ)) (عهاد اده مهکاران)۱۳85 ،
1. Application
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 .2اثراتی کج بر فرآیند تنلید دارد :ننآ ری در تنلید کامش مزینج تنلید یا
تنسع با ارما ا ثهرات تنسعج اقتصاد مجا ی است کج میتناند منجر بتج افتزایش
سند سرمایجگذاری در نتیجج ر ن اقتصاد اشتغال باشد ( .ینارلی)2۰۰7 ،
 .۳تغییراتی کج در سهم بندی با ار دارد :ا ال با ر ن اقتصتاد فضتای مجتا ی،
سهم اشتغال در کسج کارمای مجا ی تنسعج یافتج بج کامش ستهم اشتتغال
درآمد در سایر بنگاه ما منجر خنامد شتد .ثانیتا جابجتایی نیتر ی کتار در فضتای
مجا ی بد ن مر است کج میتناند بج تغییر سهم شتاغلی در کشتنرمای مشتلتف
بیانجامد .در اقع افراد بج صنرت فیزیکی در ید کشنر ندگی میکنند امتا عهتال
نیر ی کار مجا ی کشنر دیگری مستند.

)(Reynolds and Stryszowski, 2014

بر اساس آنچج اشاره شد ،تاثیر فضای مجا ی بر اشتغال مهک است م،بت یتا
منفی باشد ،در نتیجج غلب مر اثر کج ابستج بج یژگتیمتای جامعت متدف استت،
می تناند بج افزایش یا کامش اشتغال منجر شند .با تنجج بج جنان بندن نیر ی کتار
در اقتصاد ایران مهچنی ظرفیتمای بالقنۀ بتاالی آن ،متیتتنان ایت فرضتیج را
بررسی نهند کج فضای مجا ی تنان افزایش اشتغال در کشنر را خنامتد داشتت
تنها نیا مند ید رامبرد اشتغالی در تنسعج فضای مجا ی است.
با تنجج بج دستجبندی ارائج شتده ،متی تتنان شتک)  2را بتج عنتنان مبتانی نظتری
اثرگذاری فضای مجا ی بر اشتغال ارائج داد .فضتای مجتا ی ا یتد ستن بتر مشتاغ)
منجند اثر حذف یا دگرگننی را دارد ا سنی دیگر مشاغ) جدیدی ایجاد می کند.
شکل.2مدلمفهومیتاثیرفضایمجازیبراشتغال

مشاغل جدید

منبع :مطالعات نگارندگان
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 .3تصریح مدل و دادههای تحقیق
برای مدل سا ی بررسی اثر فضتای بتر اشتتغال عهنمتا ا تتابع تنلیتد بتا کشتش
جانشینی ثابت حداق)سا ی مزینج یا حداک،ر سا ی سند استفاده متیشتند .در
ای مقالج با استفاده ا تابع تنلید دارای کشش جانشینی ثابت ،تقاضای نهادۀ نیر ی
کار ا ر

حداق) سا ی مزینج استشراج شده استت .دلیت) استتفاده ا ایت ر

،

عد تامی فر ض منرد انتظار در حداک،رسا ی سند در اقتصاد ایران (مانند تتامی
رقابت کام)) است.
در ای راستتا مطالعتات مشتلفتی صتنرت گرفتتج استت ا آن جهلتج متدل
ماتینسی استرالهینی است کج با ر

حداق)سا ی مزینج ،تابع تقاضای نیتر ی

کار را استشراج کرده است .در ای مدل برای تابع تنلید داریم:
1
𝜌

−

()۱

) 𝜌𝑄 = 𝐴(𝛼𝐿−𝜌 + (1 − 𝛼)𝑘 −

تابع مزینج نیز بج شک) یر است:
()2

1
𝜌𝜎

−

) 𝜌𝜎𝐶 = 𝑄𝐴−1 𝑊𝑅((1 − 𝛼)𝜎 𝑊 −𝜎𝜌 + 𝛼 −𝜎 𝑅−

در ای تتابع  Wدستتهزد R ،قیهتت سترمایج Q ،ار

افتز ده  Aمعیتاری

فنا ری (اینجا فضای مجا ی) است .با مشت گیری نسبت بتج
بج صنرت یر میشند:
مشش

()۳

w

 rتتابع اشتتغال

)𝐴 𝐿 = (𝑤, 𝑟, 𝑄,

است کج تقاضای نیر ی کار ،تابعی ا دستتهزد نیتر ی کتار ،مزینت

اجارۀ سرمایج ،مقدار تنلید تکننلنژی است .در شرایط رقابت کامت) بتا فترض
با دۀ ثابت نسبت بج مقیاس در تنلید میتنان بج جای قیهت عنام) تنلید ( ،)w،rا
نسبت

L

 Kاستفاده کرد .بجعبارتدیگر ،میتنان تابع تقاضای نیتر ی کتار را بتج

صنرت یر ننشت:
()4

𝐾

)𝑇𝐸𝑁 𝐿 = ( , 𝑄,
𝐿

ابستگی  Lبج  ،K/Lا نظر تئنرید کامال معنادار است بجعبارتدیگتر میتزان
سران سرمایج ،بر تقاضای اشتغال بج نر کامت) اثرگتذار استت .اثتر فنتا ریمتای
فضای مجا ی بر تقاضای نیر ی کار نیز ،با تنجج بتج مباحتث بیتان شتدۀ ،تنجیتج
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میشند .با خطی کردن مدل افز دن جزء عرض ا مبدا اخالل ،داریم:
()5

𝐾

𝜇 𝐿𝑛(L) = α0 + α1 Ln ( ) + α2 Ln(Q) + α3 Ln(NET) +
𝐿

با تنجج بج اینکج اقتصاد ایران ،اقتصتادی مبتنتی بتر نفتت استت ،مطالعتات
یادی بر اثرگذاری آن بر اقتصاد صحج گذاشتجاند ،شتاخ
شد.

 OILبتج متدل اضتافج
𝐾

𝜇 𝐿𝑛(L) = α0 + α1 Ln ( ) + α2 Ln(Q) + α3 Ln(𝑁𝐸𝑇) + α4 Ln(𝑂𝐼𝐿) +

()6

𝐿

در مدل فنق NET ،نشانگر فضتای مجتا ی ترکیبتی ا ستج شتاخ
ضریج نفنذ اینترنت ،منبای) تلف مهراه است K .بتج عنتنان شتاخ
نشانگر منجندی سرمایج خال

مهتم
سترمایج،

بج قیهتمای ثابت سال ( ۱۳76میلیتارد ریتال) در

مدل بج کار برده شده است .اشتغال ( )Lبج افراد شتاغ) در کشتنر بتر حستج نفتر
اشاره دارد نهایتتا  OILنهایتانگر درآمتدمای نفتتی  Qتنلیتد ناختال

داخلتی

مستند.
برای تشهی ای مدل دادهمای شاخ

سرمایج ( )Kدرآمدمای نفتی ()OIL

ا باند مرکزی ،اشتغال ( )Lا مرکز آمار باند جهانی ،تنلیتد ناختال

داخلتی

( )Qا دادهمای ارائج شده در باند جهانی باند مرکزی استشراج شد.
 .1-3استخراج شاخص تركیبی فضای مجازی

در ای مطالعج با بهره گیری ا آمارمای فضای مجتا ی استتفاده ا ر
منلفجمای اساسی 1شاخ

فضای مجا ی ا ترکیتج ستج شتاخ

تحلیت)

مهتم ضتریج

نفنذ اینترنت ،منبای) تلف مهراه با استناد بج آمارمای ارائج شتده در استتیستتا،
سالنام آماری مرکز آمار ،دادهمای بانتد جهتانی ا العتات

ارت ارتبا تات

فنا ری ا العات استشراج شد.

)1. Principle Component Analysis (PCA
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جدول .1نتایجتخمینشاخصترکیبیفضایمجازی 
Principal Components Analysis
Sample: 1367-1398
Included observations: 32
Computed using: Ordinary correlations
Extracting 3 of 3 possible components
)Eigenvalues: (Sum = 3, Average = 1
Cumulative
Proportion
0.9005
0.9803
1.0000

Cumulative Value

Proportion

Difference

Value

Number

2.701405
2.940823
3.000000

0.9005
0.0798
0.0197

2.461987
0.180241
-----

2.701405
0.239418
0.059177

1
2
3

PC3
0.485255
0.354063
-0.799479

PC2
-0.662087
0.746011
-0.071479

PC1
0.571112
0.564010
0.596425

Variable
NET
FIX
MOBILE
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ا میان سج ترکیج ارائج شتده بت جتد ل  ،۱مقتادیر  PCA1بتیش ا  ۹۰درصتد
اریانس متغیرما را تنضیح میدمد ،بنابرای میتنان بجعننان شاخ

ترکیبی متدل

ا آن استفاده کرد .ضرایج برآ رد شده برای تشهتی ایت داده ترکیبتی بتج شترح
جد ل  2استشراج شد.
جدول.2ضریباستخراجشدهبرایشاخصترکیبی
Net
0.571112

Fix
0.564010

Mobile
0.596425

شاخص فضای مجازی
0.57*Net +0.56*Fix + 0.6*Mobile

 .4تخمین مدل
بج منظنر بج کارگیری داده مای ستری متانی ،در ابتتدا ال استت ا ثابتت بتندن
اریانس ،کناریانس میانگی دادهما در نل مان ا هینان حاص) شتند ،هراکتج
درغیر اینصنرت آمارهمای آ منن

(F

 )tمعتبر نبنده در نتیجتج ضترایج نهتایی

مستشرج ا مدل ،قاب) اعتهاد نشنامد بند.
 .1-4بررسی مانایی متغیرها

برای بررسی مانایی در ای رتژ مش ا آ متنن دیکتی فتنلر تعهتیم یافتتج ()ADF
استفاده شده است .آ منن ریشج احد در سطح بتا یتد مرتبتج تفاضت) صتنرت
گرفتج برای تهامی متغیرما نشان میدمد کج در سطح نارایا مستند با ید مرتبتج
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تفاض) رایا میشنند .ب ای آ منن ،تهامی متغیرمای متدل متم انباشتتج ا مرتبتج
ید

])[I(1

با ید مرتبج تفاض)گیری I(0) ،مستند( .جد ل )۳
()2

جدول.3نتیجهآزمونپایاییمتغیرهابااستفادهازآزمونریشهواحدADF

متغیر

عنوان

LnNet

شاخص ترکیبی فضای مجازی
موجودی سرمایه خالص به قیمتهای ثابت سال
1376
جمعیت شاغل
صادرات روزانه نفت خام
تولید ناخالص داخلی

LnK
LnL
LnOIL
LnGDP



مقادیر بحرانی ADF

درجه
پایایی

آمارة
آزمون
-3.57

1%
-3.68

5%
-2.97

10%
-2.62

)I(1

-3.3

-3.69

-2.97

-2.63

)I(1

-3.83
-4.23
-4.4

-3.68
-3.68
-3.68

-2.97
-2.97
-2.97

-2.62
-2.62
-2.62

)I(1
)I(1
)I(1

منبع :مطالعات نگارندگان

 .2-4تخمین و نتایج مدل

در ای بشش با استفاده ا ر یکرد  ARDLبج تشهی مدل ررداختتج ا آن جهتت
کج در برآ رد مدل باید قفجمای مناسج انتشاب شتند ،ا ضتابطج شتنارتز-بیتزی
استفاده شده است .نهایتتا متدل بتا قفتج  2بترای متغیتر ابستتج
متغیرمای مستق) برای سال  ۱۳72تا  ،۱۳۹7تشهی

قفتج  ۳بترای

ده شد نتایج یتر (جتد ل

 )4حاص) گردید.
جدول.4نتایجبرآوردمدلاشتغال 

متغیر
Constant
)LnL(-1
)LnL(-2
)Ln(K/L
)Ln(K/L) (-1
LnGDP
LnNet
)LnNet (-1
LnOil
)LnOil (-1

ضرایب
6.33
0.83
-0.46
-0.63
0.039
-0.05
0.11
0.04
0.046
0.04

آمارة t

4.21
6.47
-3.32
-7.5
4.31
-3.4
3.35
1.47
2.73
2.24

منبع :مطالعات نگارندگان

ب نتایج حاص) شده ،مدل بیش ا  %۹۹تنضیح دمندگی نسبت بج تغییرات متغیر
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ابستج را نشان میدمد .در ای میان متغیر ) Ln(Lبجعننان متغیر ابستج ،بتا ضتریج
م،بت ( )۰.8۳ا سال گذشتج با ضریج منفی معنتادار ( )۰.46ا د ستال قبت)
خند تاثیر می گیرد .مرهج اشتغال در سال گذشتج بیشتر بتنده باشتد ،متیتنانتد بتج
تنلید بیشتر در نتیجج نیا بج شاغلی جدید را افتزایش دمتد امتا رتس ا یتد
سال ،تاثیر منفی بر جذب دارد.
مششصا مرهج سهم  Kنسبت بج  Lبیشتر باشد ،میزان جذب نیر ی کار کهتتر
خنامد بند اما با تنسع سرمایجگذاری ،کسج کارما نیز تنسعج خنامند داشتت
ای مهم بج افزایش نیا

جذب نیر ی کار منجر میشتند .ا ایت ر ضتریج

K/L

منفی با یکسال قفج م،بت است.
قاننن ا کان رابط منفی بی رشد بیکاری را نشان میدمد اما بررستی میتان
نرخ رشد اشتغال ،در ده سالج منتهی بتج  ،۱۳۹4مهبستتگی م،بتتی میتان ایت د
متغیر نشان نهیدمد( .عزیزخانی منسنی نید )۱۳۹6 ،ایت منضتن در آمریکتا
رس ا خر ج ا رکند  ،۱۹۹۰در مند راکستان بترای دمت  ۱۹8۰حتتی بترای
برخی د رهما در  OECDمشامده شده است .ای منضن مهک استت بتج ختا ر
ردیده رشد بد ن اشتغال باشد حالتی کج در آن رشد اقتصادی بتج تنستع اشتتغال
کهکی نشنامد کرد( .عزیزخانی منسنی نید)۱۳۹6 ،
آمارما نشان میدمد کج در ستالمتای  ۱۳86تتا  ،۱۳۹6غالبتا تعتداد شتاغلی
افزایش داشتج اما حد د  8۰درصد مربنط بج بنگاهمتای کهتتر ا  ۱۰نفتر کتار کت
است کج سهم آنها ا ار

افز دۀ اقتصادی در سالمای حداک،ر  25درصتد بتنده

است( .عزیزخانی منسنی نید )۱۳۹6 ،ا ای ر میتنان ضتریج منفتی تنلیتد
ناخال

داخلی در مدل را تنجیج کرد.
مهچنی اثر م،بت تنسعج فضای مجا ی بر اشتغال میتنانتد ا ال بتج کستج

کارمای جدیدی مرتبط باشد کج در ای حن ه راهاندا ی شدهاند ثانیتا بتج ر نت
کسج کارمای منجند با تنسعج فر

ا

ری فضای مجا ی

ا سنی دیگر رشد بد ن اشتتغال را بتج تشصتی

مجتدد نیتر ی کتار بتی

بشش ما تغییرات ساختاری نسبت می دمند (عزیزخانی منسنی نیتد)۱۳۹6 ،
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کج فضای مجا ی در ای سالما تنانستج است ای نقش را ایفا کند.
اسفندیاری ( )۱۳۹۰در مطالع خند اثبات متیکننتد بتا

سید مشهدی ،قلهبا

افزایش  ۱۰احد (میلینن ریال) در ار

افز دۀ بشتش نفتت ،اشتتغال بتج میتزان

 ۰.2۹۹نفر افزایش خنامد داشت ای در حالی استت کتج برختی جتند بیهتاری
ملندی را در کشنر برای حن ۀ اشتغال ثابت کردهاند( .کاخکی )۱۳۹6 ،نتایج نشتان
ا آن دارد کج افزایش فر
منضن حتی ا فر

نفت اثر م،بت بر افزایش جذب نیر ی کار دارد ایت

نفت در سال قب) نیز تاثیر رذیر است.

 .3-4بررسی خودهمبستگی

نبند خندمهبستگی ا فر ض کالسید است کج بایستی منرد بررسی قترار گیترد.
اگر ید رگرسینن دارای مشک) خندمهبستگی باشد در معادلج ،متغیر ابستتج بتا
قفج جند داشتج باشد ،میتنان ا آ منن خندمهبستگی ( LMبریتن -گتادفری)
استفاده کرد .ب نتایج ای آ منن کج در جد ل  5ارائج شده استت ،بتا تنجتج بتج
احتهال آمارۀ  Fکتج بتیش ا  5درصتد استت ،فرضتی صتفر رد شتده در نتیجتج
خندمهبستگی در میچ کدا ا سج مدل جند ندارد .بنابرای مدلما با ثبتات بتنده
میتنان برای امداف سیاستگذاری بر آن اتکا نهند.
جدول.5نتایجآزمونخودهمبستگی(LMبریوش-گادفری)درمدلاشتغال 
0.0889
0.0132

)Prob F(3,13
)Prob. Chi-Square (3

2.699
10.748

F-Statistic
Obs*R-squard

منبع :مطالعات نگارندگان

جمعبندی و نتیجهگیری
مدف ای مقالج ،بررسی اثر تنسع فضای مجا ی ،بر اشتغال است .اگرهتج برختی
معتقدند تنسع فا ا فضای مجا ی اثر منفی بر اشتتغال دارد ،دستتا ردمای ایت
مدل ،اثر م،بت آن را نشان میدمد .ا ای ر میتتنان امیتد ار بتند کتج بتا تنستع
خدمات

یرساخت مای فضای مجا ی ،اشتغال کشنر ر بج بهبند خنامد رفتت

اما ا مههتری عنام) ای اثرگذاری م،بت ،سیاستگذاری صحیح د لتما در ایت
بشش است.

پیادهسازیراهبرداشتغالیدرتوسعهفضایمجازی 23


تنسعج فضای مجا ی ،در مهان سال با ضریج  ۰.۱۱ا سال قب) با ضتریج
 ۰.۰4بر تنسعج اشتغال اثر دارد .با تنجج بج آنکج اقتصاد ایران ظرفیت تنسعج باالیی
دارد فضای مجا ی بشش عهدهای ا ای ظرفیت را میتناند محق کند ،تنستعج
فضای مجا ی در سالمای مدنظر ای رژ مش اثر م،بتی بتر اشتتغال داشتتج استت.
بنابرای سیاست مای افزایش بهره مندی ا فضای مجا ی شک)گیری ساختارمای
سیاستگذارانج ،تنانستج است ای اثر را محق کند.
با تنجج بتج تجربتج کشتنرمای مشتلتف سیاستتمتای ارائتج شتده تنستط
سا مانمای جهانی مانند  ،OECDای اثرات اگرهج م،بت ریش برنتده استت امتا
بد ن تنسع مه بشش مای اقتصاد فضای مجا ی ،رایدار با ثبات نشنامتد بتند.
بهره مندی ا فناید اقتصادی فضای مجا ی صرفا با تنستع

یرستاختمتای فنتی

امکان رذیر نیست اثرگذاری آن ،مانی محق خنامتد شتد کتج سیاستتگتذاری
د لت بج سهت تنسع فضای کسج کتار ر نت صتادرات بتج مهتراه تنستع
خدمات

یرساختما باشد.

عال ه بر بررسی کهی ،در بشش کیفی نیز اشاره شد کج تنسع اینترنت ا ید
سن بج کامش بیکاری ا ید سن بج افزایش آن کهد میکنتد .ا ایت ر بایستتی
سیاستگذاری د لتما برای بهرهبرداری ا آن ،بجگننجای باشد تا میزان اشتتغال را
افزایش داده ا آسیجمای ای تغییر جلنگیری کند.
در گا ا ل ،برای حهایت ا کسج کارمتای ننظهتنر کتج رتیش ا ایت در
اقتصاد جند نداشتجاند حضنر ایشان میتناند بج تنسعج اشتتغال کهتد شتایانی
نهاید ،بایستی بهبند محیط کسج کار اصتالح قتنانی

مقتررات متناستج بتا

فضای جدید منرد تنجج قرار گیرد .بایستی د لتمتا سترعت فت دادن ختند بتا
فضای مجا ی را افزایش دمند تا بتنانند برای مدیریت آن برنامجریزی کنند .ارتقای
سطح مهارت کارکنان د لتی نیز ا امنر مهم در ای بشتش استت .مهچنتی عتد
برنامجریزی مناسج برای ای بشش عال ه بر کامش اثترات م،بتت تنستع فضتای
مجا ی ،باعث شین ردیدۀ فرار مغزما (بج صنرت مجا ی یا فیزیکی) خنامد شتد
کج مانع تنسع کسج کارمای مجا ی است.
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در گا د  ،کامش فشار برای مشاغلی کج با تنستع فضتای مجتا ی آستیج
دیدهاند بایستی منرد تنجج باشد ای آسیج بج دلی) جتایگزینی کستج کارمتای
مجا ی داخلی یا ر د رقبای بی الهللی است کتج در بستیاری ا متنارد قتنانی
کشنر برای آنها قاب) اجرا نیست در اقع فضای کسج کار بهتری دارند .بترای
ای منظنر اصالح قنانی  ،بهبند محیط کسج حتی سیاستمای تعیی سهم با ار
برای کسج کارمای جدید میتناند منثر باشد.
در گا سن حذف مشاغ) منجند بج دلی) نبند مهتارت کتافی ا یتد ستن
کهبند نیر ی متشص

بترای کستج کارمتای جدیتد ا ستنی دیگتر ،ایجتاب

میکند ،ا تنسع منسسات آمن شتی فنتی حرفتجای متناستج بتا اقتصتاد نتنی
حهایت شند .ای منسسات بج صتنرت مجتا ی حضتنری د رهمتای آمن شتی
فشرده منثری را ارائج میدمند کج نسبت بج گذشتتج رشتد ختنبی داشتتج استت،
ا ای ر  ،حهایتمای سیاستگذاران بسیار منثر خنامد بند.
در گا ههار  ،بایستی تههیتداتی بترای افتراد بیکتار شتده کتج تتنان ارتقتای
مهارتمای خند را بج دالی) مالی ،س

یا منقعیتت جغرافیتای اجتهتاعی ...

ندارند ،اندیشیده شند تا فشار ای تحنل اقتصادی بج حداق) برسد.
مششصا منظنر نگارنده ا حهایت بهبند فضای کسج کار استت تستهی)
امنری است کج برای راه اندا ی بقای ید کستج کتار بتج یتژه تنستعج در
با ارمتتای جهتتانی الزامتتیاستتت .حتتذف مقتتررات بتتی ثهتتر ،ستترعت در اعطتتای
یرساختمای منرد نیا  ،حهایت ا رارکمای علهی فنا ری بتا نگتامی جدیتد،
حهایت ا شرکت مای دانش بنیان گر ه مای شک) دمندۀ نجیره با ار ،میتنانتد
ا ای دست اقدامات باشد.
در گا رنجم ،میتنان بج رامبردمای اشتغالی تنسعج فضای مجا ی اشاره کرد.
اگرهج تنسعج فضای مجا ی بج مهراه ریشنیا ما مکهت)متای آن ،متیتنانتد بتج
افزایش اشتغال منجر شند اما تنسعج اشتغال محنر یکی ا رامبردمای بستیار متنثر
در استفاده مرهج بیشتر ا اثرات اشتغالی فضای مجا ی است .ا ای ر  ،بج منظنر
تدا

مهچنی افزایش ضریج اثرگذاری فضای مجا ی بر اشتتغال ،متیتتنان ا
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رامبرد اشتغالی تنسعج فضای مجا ی بهره برد کج در ادامج بتج تنر ختاه بتج آن
اشاره خنامد شد.
راهبردهای اشتغالی توسعه فضای مجازی
تنسعج فضای مجا ی ،اثرات متعددی بر اقتصاد کشنرما بج یژه اشتغال داشتج
میتناند ساختارمای اقتصادی را متحنل نهاید .ا ای ر  ،رتس ا بررستی ریشتینج
مطالعات ،مبانی نظری نهایتا مدل اقتصادی ،بج تبیی فرصتما ،تهدیتدات ،نقتاط
قنت ضعف فضای مجا ی در ارتقای اشتغال اشاره خنامد شد .نهایتا با تکیج بتر
ریش نیا ما ،اثرات مستتقیم غیرمستتقیم فضتای مجتا ی بتر اشتتغال ،محنرمتای
اساسی در تنسعج اشتغالی فضای مجا ی ریشنهاد میگردد.
الف) فرصتها ،تهدیدات ،نقاط قوت و ضعف فضای مجازی در ارتقای اشتغال

ریش ا

ر د بج ارائج رامبردمای اشتتغالی تنستعج فضتای مجتا ی ،فرصتتمتا

تهدیدات مهچنی قنت ضعف مای تنسعج فضای مجا ی بتج منظتنر ارتقتای
اشتغال را باید برشهرد .فضای مجا ی ا ید سن عام) تنسعج اشتتغال در اقتصتاد
است ا ید سن می تناند حتذف مشتاغ) را بتج دنبتال داشتتج باشتد .ا ایت ر
بایستی عنام) د رنی بیر نی سیستم اقتصادی فضای مجا ی کج میتنانتد باعتث
یا مانع تنسعج اشتغال باشد ،منرد تحلی) قرار گیرد نهایتا رامکارمایی متناسج بتا
آن ارائج گردد.
قوتهای فضای مجازی در توسعه اشتغال

ا لی نقطج قنت فضای مجا ی در تنسعج اشتغال ،کسج کارمای نتنینی مستتند
کج تا ریش ا ای در اقتصاد جند نداشتجاند .ای کسج کارما کج رس ا تنستعج
فضای مجا ی در اقتصاد ایجاد می شنند ،عال ه بر ایجاد ار

افز ده ،بج استشدا

نیر ی کار اقدا کرده در نتیجج فرصتی برای ارتقای شاخ

مای اشتغال خنامند

بند.
نقطج قنت دیگر آنکج فضتای مجتا ی ،بتج تنستعج با ارمتا در ستطح ملتی
بی الهللی با تسهی) ارتبا ات حذف استطج متا کهتد خنامتد کترد .مهچنتی
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کامش مزینج تنلید تن یع ا جهلج مزینتجمتای جستتجن ارتبا تات ،تبلیغتات،
مزینج مبادالتی حه) نقت) ،مزینتج معتامالتی ،ارستال دریافتت ا العتات
افزایش درآمد بنگاه ا دیگر کارکردمای فضای مجا ی است .تنسعج بتا ار ا یتد
سن کامش مزینج تنلید تن یع ا سنیی دیگر ،بج افتزایش درآمتد بنگتاه منجتر
می شند .مششصا با افزایش درآمد بنگاه ،امکان تنستعج کستج کتار در نتیجتج
تنسعج اشتغال جند دارد.
یکی دیگر ا قنت مای فضای مجتا ی در ارتقتای اشتتغال ،بهبتند کیفیتت
بهره ری نیر ی کار است .فضای مجا ی ا

رق مشتلفی مهچنن آمن

رشد کیفی نیر ی کار را برای ایشان فترامم کترده ا ایت

 ،امکان

ریت متیتنانتد بتج

سندآ ری بیشتر بنگاه اقتصادی کهد کند .در نتیجج کسج کار اشتتیاق بیشتتری
برای جذب نیر ی کار جدید خنامد داشت.
ا سنی دیگر ،تنسعج فضای مجا ی اگر با هارهنبما ریشنیا مای ختند
اجرا شند ،میتناند بج کامش تنر  ،فساد ،نتابرابری افتزایش کتارایی در اقتصتاد
کهد کند .ای مقنلج نیز ا قنتمای فضای مجتا ی استت کتج اگرهتج بتج تنر
غیرمستقیم اما بر افزایش اشتغال کامش بیکاری منثر است.
ضعفهای فضای مجازی در توسعه اشتغال

در کنار قنتما فضای مجا ی ،بایستی بج ضعفمای آن نیتز تنجتج شتند بترای
کامش اثرگذاری منفی آن بر اشتغال تدبیری اندیشیده شند .ا مهمتری ضعفمای
فضای مجا ی ،حذف نیر ی کار غیرمتشص
کارمای مجا ی ،بیشتر بر سرمایج تشصت
غیرمتشص

است .ا آن جهت کج غالج کستج
تکیتج دارنتد ،حتذف نیتر ی کتار

ا لی گزینج برای کامش مزینج مای تنلید استت .ا ایت ر  ،تنستعج

فضای مجا ی بج کامش اشتغال منجر خنامد شد.
فضای مجا ی ا آن جهت کج بج د رکاری کار راره قتت کهتد متیکنتد،
باعث ایجاد نیر ی آ ادکار خنامد شد .ایت نیتر ی کتار اگرهتج غالتج ختدمات
نیر ی کار را ارائج می دمد ،اما ا رنشش قنانی کار محر

است .در حقیقت افراد

آ ادکار ،شاغلینی مستند کج در رده مشاغ) بد ن محت) کتار فیزیکتی دستتجبنتدی
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میشنند ا ای جهت شام) قنانی کار بیهج نشنامند بند.
فرصتهای اشتغالی توسعه فضای مجازی

جنان بندن نیر ی کار در کشنر مهچنتی تنستعج ستریع مهتجگیتر ختدمات
فضای مجا ی ،فرصتی برای اثرگذاری م،بتت فضتای مجتا ی بتر اشتتغال استت.
اثرگذاری فضای مجا ی بر رشد کسج کارما اشتغال میتناند با تکیج بتر ایت
د عام) سرعت شدت بیشتری بگیرد.
ا سنی دیگر ،د لت سایر بششمتای متدیریتی در کشتنر ،بتج استتفاده ا
فضای مجا ی ر ی آ رده در برختی متنارد ،ستاختارمای جدیتدی را در ختند
ایجاد کرده اند ا ای میان میتنان بج راهاندا ی شنرای عالی فضای مجا ی اشاره
کرد کج فرصتی است برای ارتقای اثرگذاری م،بت فضای مجا ی بر اقتصاد سایر
جنبجمای سیاستگذاری در کشنر.
تنسعج کسج کارمای کاربر عال ه بر بهترهمنتدی ا فرصتتمتای عهتنمی
فضای مجا ی در تنسعج اشتغال ،بج نر خاه میتناند بج کامش بیکتاری منجتر
شند .ساالنج سیاستما ،قنانی

مقررات متعددی در کشنر تصنیج متیشتند کتج

بششی ا آن بج نر مستقیم یا غیر مستقیم بر منضتنعات اشتتغال یتا فضتای
مجا ی اشاره دارند بنابرای  ،در صنرتی کج بتنان سیاستتگتذاری تقنتی را بتج
سهت تنسعج کسج کارمای کاربر 1ستنق داد ،متیتتنان بتج افتزایش اثرگتذاری
فضای مجا ی بر اشتتغال کهتد کترد .ا ایت ر  ،بهبتند فرآینتد تنلیتد ،تن یتع،
سا ماندمی مر مزیت دیگری کج فضای مجا ی برای ای دستج ا کسج کارما
داشتج باشد ،بج ارتقای ایشان در نتیجج ،ارتقای اشتغال کهد خنامد کرد.
تهدیدات پیشروی توسعه اشتغالی فضای مجازی

با تنجج بج سنتی بندن غالج کسج کارمای کشنر ،فضای مجا ی مهکت استت
باعث افزایش آسیج رتذیری اقتصتاد حتذف کستج کارمتای ستنتی شتند .در
1. Labor Intensive
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حقیقت ،کسج کارمتایی کتج تتنان استتفاده ا فضتای مجتا ی را نداشتتج یتا
تنلیدات مجا ی جایگزی تنلیدات ایشان شند ،بج

دی سهم ختند را در فتر

ا دست خنامند داد.
یکی ا هالشمای اقتصادی کشنر ،رایی بتندن ستطح دستتهزد نیتر ی کتار
نسبت بج با ار کار خارجی است ای مهم ا تفا ت قیهتت ار

مهچنتی تتنان

ررداخت کارفرمایان نشات میگیرد با تنسعج فضای مجا ی بج جابجتایی نیتر ی
کار منجر خنامد شد .با حذف کتامش کتارکرد مر متای جغرافیتایی تنستعج
آ ادکتتاری در اقتصتتاد فضتتای مجتتا ی ،مهچنتتی آشتتنایی بیشتتتر نیتتر ی کتتار بتتا
فرصت مای اشتغال در سایر کشنرما ،امکان جابجایی نیتر ی کتار بستیار افتزایش
خنامد داشت .بج دلی) باال بندن مزایای اشتغال در خارج ا کشنر ،نیر ی کتار بتج
د صنرت جابجایی فیزیکی مجا ی ،نیر ی کار شترکتمتای ختارجی خنامتد
بند .در نتیجج مهک است نیر ی کار بج صنرت فیزیکی در کشنر مبدا باشد اما در
اقع بج صنرت مجا ی برای کشنر دیگری کار میکند

یا بتج صتنرت فیزیکتی

نیز مهاجرت خنامد کرد.
با تنجج بج کنهد بندن غالج کسج کارما در کشنر مهچنی ننرا بتندن
کسج کارمای مجا ی ،قدرت رقابت بنگاهمای اقتصادی داخلی در برابتر رقبتای
خارجی بسیار رایی است .با تنجج بج کتامش کتارکرد مر متا قتنانینی مهچتنن
تعرفج مای گهرکی ،تنسعج فضای مجا ی میتناند میزان حضتنر رقابتت کتاال
خدمات خارجی در کشنر را بیشتر کند .نتیجج ای امر ،افتزایش فتر

کستج

کارمای خارجی در کشنر کامش سهم با ار کسج کارمای داخلی خنامد بند.
مششصا با کامش فر

 ،بنگاهمای داخلی (اعم ا مجا ی حقیقتی) بتج اختراج

نیر ی کار یا جذب حداقلی آن اقدا کرده در نتیجج بج کتامش ستطح اشتتغال
منجر خنامد شد.
با ای تنصیف ،ال است نگامی جامع در ارائتج رامبرمتای اشتتغالی تنستعج
فضای مجا ی در برنامجریزیمای ملی صنرت گیرد تا در تنستعج فضتای مجتا ی
فرصتمای بیشتری منرد استفاده قرار گیرد اقتصاد در برابر تهدیدات نیتز ایهت
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شند .مهچنی نقاط قنت فضای مجا ی تقنیتت نقتاط ضتعف آن رنشتش داده
شند .ا ای ر در ادامج بج برخی رامبردمای اساستی در تنستعج اشتتغالی فضتای
مجا ی اشاره شده است.
ب) ارائه راهبردهای اشتغالی توسعه فضای مجازی

برای بهره گیری مرهج بیشتر ا تاثیرات فضای مجا ی بتر اشتتغال ،نیا منتد تتامی
ریشنیا مایی مستیم تا با ایجاد بستری مناسج ،فرصتی برای اشتتغال ایتی فضتای
مجا ی ایجاد کنند ارائج یرساخت خدمات مناسج ارتبا ی ،قتنانی

مقتررات

ریش برنده ،تنسعج با ارمای رنلی مالی ،جند نیر ی انستانی کارآمتد ،تحقیت
تنسعج مدفهند ،ثبات اقتصادی ،انعطافرذیری اقتصادی ،قدرت اقتصادی کشنر در
ستتتطح بتتتی الهلتتت) انستتتجا

یکپتتتارهگی متتتدیریت اقتصتتتادی ا جهلتتتج

یرساختماییست کج برای بهره مندی ا اثرات م،بت فضتای مجتا ی در اقتصتاد
الزامی است.
ا سنی دیگر یکی ا قنتمای فضای مجا ی ،امکان بهبند شاخ

مای مهم

اقتصادی مهچنن تنر  ،شفافیت ،فستاد ،نتابرابری منطقتجای ،کتارایی بهتره ری
است کج بج نر غیرمستقیم بتر اشتتغال متنثر استت ا ایت ر  ،سیاستتگتذاری
صحیح با تکیج بر ای بشش ا قابلیتمای فضتای مجتا ی ،متیتنانتد بتج ارتقتای
اشتغال اقتصاد کشنر کهد کند.
در کنار ریش نیا ما اثرات غیرمستقیم فضای مجا ی بتر اقتصتاد بتج یتژه
اشتغال کشنر ،اثرات مستقیم ای تنسعج ،میتناند بتج افتزایش یتا کتامش اشتتغال
منجر شند .ا ای ر  ،ال است برای تنستعج اشتتغالی فضتای مجتا ی ،فتار ا
تنسعج عهنمی آن ،تدابیر خاصی اندیشیده شتند .ایت تتدابیر را متیتتنان در رتنچ
محنر بج شرح یر ارائج نهند:
تمركز بر توسعه كسب و كارهای كاربر در فضای مجازی

با تنجج بج آنکج تنسعج فضای مجا ی ،کسج کارمایی را ایجتاد متیکنتد کتج تتا
ریش ا ای سههی ا با ار نداشتجانتد صترفا بتا تنستعج فضتای مجتا ی ایجتاد

سیودوم♦بهار1399
30راهبرداقتصادی♦سالهشتم♦شماره 

شدهاند ،لز

تهرکز برنامج ریزی برای ای دستج ،بتیش ا ستایری امهیتت دارد

مسلها با تصنیج سیاست ما ،قنانی

مقررات مرتبط بترای تنستعج ایت دستتج ا

کسج کارما ،میتنان بر تنسعج اشتغال در کشنر امید ار بند.
عال ه بر ای نگر

کلی ،با تنجج بج آنکج کسج کارمتای کتاربر ،بتیش ا

کسج کارمای سرمایج-بر بج تنسعج اشتغال کهتد خنامنتد کترد ،ا مهتمتتری
رامبردمای تنسعج اشتغالی فضای مجا ی ،تنجج بج ایت دستتج ا کستج کارمتا
است .بج نر م،ال کسج کارمایی کج تهرکز بیشتر بر استتفاده ا مشتاغ) حتن ه
برنامج ننیسی ،گرافید ،تنلید محتنا مناردی ا ای دست دارنتد ،بیشتتر نیا منتد
نیر ی انسانی بنده بیش ا سایری میتنانند بج تنسعج اشتغال کهد کنند.
مششصا در سیاست گذاری برای ایت دستتج ا کستج کارمتا ،بایستتی بتج
هالش رایی بندن سطح دستهزد نیر ی کار متشص

 ،فرصت جنان بندن نیتر ی

کار مهچنی عد رنشش قنانی کار برای ای حن ه نیز تنجج نهند .بدی منظنر
با تنسعج با ار یا حهایت مای ساختاری ا کسج کارما ،بایستی امکان تنستعج
فر

درآمد ایی ایشان را افزایش داد تا بتنان با افزایش دستتهزدی ،ا هتالش

جابجایی نیر ی کار متشص

جنان بج با ار کار خارجی جلنگیری کرد.

مهچنی با استفاده ا ساختارمای نهادی جدیتد ماننتد شتنرای عتالی فضتای
مجا ی ،بج تد ی
رنشش قنانی

اصالح سیاستما ،قنانی

مقتررات مناستج اقتدا شتند تتا

حهایت مای ملی برای نیر ی کار فضای مجا ی بج میزان مناستج

محق گردد ا بیکاری یا جابجایی نیر ی کار بج با ار خارجی جلنگیری شند.
استفاده از فضای مجازی در توسعه كسب و كارهای سنتی كاربر

عال ه بر تنسعج کسج کارمای مجا ی کاربر ،میتنان ا فضای مجا ی بج عننان
ابزاری در تنسعج کسج کارمای ستنتی  ،استتفاده کترد .سترعت بتاالی تنستعج
فضای مجا ی در کشنر ا ید سن افزایش سهم آن در سبد مصترفی ختاننار ا
سنی دیگر ،می تناند بر تنسعج فر

محصنالت سنتی در بستتر فضتای مجتا ی

کهد کند.
کسج کارمای ستنتی ،غالبتا درک ختنبی ا فرصتتمتای فضتای مجتا ی
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نداشتج صرفا مسیر تنلید با اریابی سنتی خند را ریگیری میکنند .ایت نگتر
در کنار کهرنگ شدن اثرگتذاری محتد یت متای جغرافیتایی ،بتج کتامش قتدرت
رقابت رذیری ایشان در مقاب) رقبای خارجی منجر شده در نتیجتج باعتث حتذف
ای کسج کارما می شند .ا ای ر  ،اگرهج تنسعج فضای مجا ی فرصتتمتایی
را برای تنسعج اشتغال فرامم آ رده است اما در صنرت عد برنامجریزی آگتامی
بششی بج کسج کارمای سنتی ،میتناند تهدیدی بترای حتذف مشتاغ) منجتند
باشد.
اگر کسج کارمای سنتی را بج د دستج کاربر سترمایج-بتر تقستیم کنتیم،
امهیت اشتغال در گر ه کاربر بیش ا گر ه دیگر است .با ای تنصتیف ،مششصتا
حهایت ا کسج کارمای سنتی برای درک عصر جدیتد اقتصتادی ،در کستج
کارمای کاربر امهیت بیشتری داشتج نیا مند تنجج یژه است.
توسعه بازاریابی دیجیتال در كسب و كارهای كاربر

ا قنت مای فضای مجا ی ،امکان تنسعج با ار استت استتفاده ا ایت قابلیتت در
کسج کارمای کاربر ،میتناند اشتغال کشنر را ر ن دمتد .ا ایت ر  ،یکتی ا
مای مهم در تنسعج کسج کارمای کاربر ،حهایت ا ای کسج کارما در

ر

تنسعج با اریابی با تکیج بر ظرفیت مای فضای مجا ی است .فضای مجا ی بج دلی)
کامش فاصلج مانی ،مکتانی

بتانی کهتد بتج افتزایش بهتره ری در تن یتع،

می تناند در تنسعج با اریابی کسج کارمای کاربر بسیار مفید باشتد .بتا آمتن
کسج کارمای کتاربر ایجتاد یرستاخت متای تنستعج بتا ار ایت بنگتاهمتای
اقتصادی ،میتنان ا ظرفیت فضای مجا ی در تنسعج با اریابی دیجیتال آنهتا بهتره
برد.
استفاده از فضای مجازی در بهبود بهرهوری نیروی كار و افزایش انگیزه كارفرمایان در
توسعه تولید و استخدامهای جدید

یکی ا مهمتری ثهرات فضای مجا ی ،کامش مزینجمای تنلید تن یع بج یژه ا
ری افزایش بهره ری کیفیت نیر ی کار است .تنستعج فضتای مجتا ی امکتان

سیودوم♦بهار1399
32راهبرداقتصادی♦سالهشتم♦شماره 

ارائج خدمات آمن شی ارتقای آگامی ا ال رسانی نیر ی کار را فرامم میکند
در نتیجج عال ه بر ارتقای دانش نیر ی کار غیرمتشص

جلنگیری ا بیکاری

ایشان ،می تناند بج ارتقای نیر ی کار مامر نیز کهد کند .مسلها بتا کتامش مزینتج
تنلید تن یع ،بنگاه اقتصادی می تناند درآمد بیشتری را کسج نهایتد در نتیجتج
امکان جذب نیر ی کار بیشتری را نیز خنامد داشت.
استفاده از فضای مجازی در توسعه صادرات و بالتبع توسعه تولید و اشتغال

ا جهلج اقدامات اساسی در تنسعج اشتغال ،استفاده ا ظرفیتت فضتای مجتا ی در
تنسعج با ار است .با تنسعج با ار تنلیدات داخلی ،میتنان بج تنسعج کسج کتار،
تنلید نهایتا اشتغال امید ار بند .فضای مجا ی با حذف مر متای جغرافیتایی در
داد ستد بی الهللی ،ای امکان را برای کستج کارمتای محلتی ملتی فترامم
می کند کج با ار خند را در سطح ملی جهانی تنسعج دمند .ای امر باعتث ر نت
کسج کار ،فر

بیشتر ،سند باالتر در نتیجج انگیزهای مضاعف بترای جتذب

نیر ی کار جدید است .سیاستگذاری با مدف ر ن صادرات ا

ریت ابزارمتای

مجا ی برای کسج کارمای سنتی مجتا ی ،ا جهلتج مهتمتتری رامبردمتایی
است کج میتناند بج تنسعج اشتغالی فضای مجا ی کهد کند.
نهایتا تنسعج فضای مجا ی اگرهج میتناند با امداف مشتلفی ریگیتری شتند،
اما یکی ا مهم تری امداف ،تنسعج اشتغال در کشتنر استت .کشتنر جتنانی م،ت)
ایران کج مهناره بیکاری ا مهم تری مشتکالت آن بتنده ،بایستتی در تنستعج متر
فنا ری سیاست گذاری برای آن ،بج مقنلتج اشتتغال نگتاه یتژهای داشتتج باشتد.
اگرهج فضای مجا ی بج خندی خند ،مشاغ) جدیدی را در اقتصاد ایجاد متیکنتد
کج تا ریش ا ای

جند نداشتج است اما حذف مشاغ) سنتی یا تغییر سهم بتا ار

سنتی مجا ی ،می تناند منجر بج بیکاری یا ایجاد برخی مشکالت ستاختاری
بنیادی در حن ه اشتغال شند .در نتیجتج تنستعج فضتای مجتا ی عتال ه بتر نگتاه
سشتافزاری نر افزاری ،بایستی ید نگاه اشتغالی نیز داشتج باشد تتا ثهترات آن
را هند برابر نهاید.

پینوشتها
 .۱درصدی ا جهعیت ید منطقج کج ا اینترنت استفاده میکننتد.

(Internet world stat,

)2020

 .2آ منن فیلیپس رر ن نیز انجا شده با نتایج جد ل مهشنانی دارد.
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