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 بررسی اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر اشتغال
 در صنایع استان تهران

 
 **شادی اخوان / *کامبیز هژبر کیانی

 
ـیده  ، بحث نسبتاً جدیدی    1بحـث فناوری اطالعات و ارتباطات     : چک

 آن  تأثیراسـت که در دهه های اخیر بدان توجه خاص شده و بررسی              
 توسعۀ کشورها ضروری به نظر      فرایندر متغیرهای کالن اقتصادی در      ب

ر رشد   اثر فناوری اطالعات و ارتباطات ب      مقاالت مربوط به  . مـی رسد  
ـید ناخالص داخلی، رشد بهره وری نیروی کار، رشد بهره وری کل            تو ل
 .گواهی بر این ادعاست... و 
ر اشتغال   اثـر فناوری اطالعات و ارتباطات ب       در مقالـۀ حاضـر     

جامعۀ بررسی شده شامل داده های مقطعی  . بررسـی شـده اسـت     
ـال    ـتان تهران       1381س ـنایع اس  ISIC2 صنعت با کدهای     56( ص

 نفر  20دهای نمونه ای کارگاههای صنعتی با       و واحـ  ) سـه رقمـی   
ـتر است      ـارکن و بیش  259از طریق نمونه گیری تصادفی تعداد       . ک

پس از مشخص شدن حجم نمونه در . کارگاه صنعتی انتخاب شد
 بین کارگاههای صنعتی،     3 سه رقمی به روش نیمن     ISICهر کد   

 .پرسشنامه توزیع و نتایج جمع آوری گردید
ـیاری از مطا     ـابه از تابـع با کشش جانشینی ثابت        در بس ـات مش لع

(CES)4        در این بررسی   . ،  به عنوان تابع منتخب، استفاده می شود
ـید         ـتفاده کرده و، پس از استخراج ت        CESنیـز از تابـع تول ابع  اس

  نیروی کار، به برآورد آن از روش حداقل مربعات تقاضای مشتقه
، به جای   CESدر تابـع تولید     .  پـرداخته ایـم    5(OLS)معمولـی   

 6متغیر مستقل فناوری اطالعات و ارتباطات، از متغیرهای جانشین

ــر نســبت کارگاههــای . مــتعددی اســتفاده شــد  کــه فقــط متغی
ـنده از اینتـرنت به کل کارگاهها در هر صنعت               ـتفاده کن ) Pcr(اس

 درصـدروی اشتغال    5توانسـت رابطـه معنـی داری را در سـطح            
ری بهتر و دقیق تر، نیروی کار       برای نتیجه گی  . نیروی کار نشان دهد   

ـتلف مهارتـی ساده، ماهر، تکنیسین و مهندسین               بـه سـطوح مخ
ـندی شد     ـیم ب نتایج نشان داد که در معادله اشتغال نیروی کار         . تقس

ـاده رابطه      با اشتغال معنی دار است، اما در مورد نیروی کار           Pcrس
ـین معنی دار نمی باشد، لذا              ـین و مهندس  یرتأث ICT ماهـر، تکنیس

 . اشتغال این سطوح مهارتی نداشته استبر معنی داری 
 

ـیدواژه  اده، ماهر،   فناوری اطالعات و ارتباطات، نیروی کار س       :کل
 . تولیدینوآوریی، فرایند نوآوریتکنیسین، مهندسان، 

 

 مقدمه
 فناوری در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی همواره یکی از عوامل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                            . دانشگاه شهید بهشتیاستاد*

 .کارآفرین بانک ارشدـ کارشناس **
1. Information and Communication Technology (ICT) 
2. International Standard for Industrial Classification 
3. Neyman 4. Constant Elasticity of Subsititution 
5. Ordinary Least Square  6. Proxy 
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امروزه بر همگان روشن است      .  ضروری بوده و خواهد بود     
که علت اصلی کندی کشورهای در حال توسعه در                 

 ی فرهنگی ناتوانی آنها   ـپیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی و حت     
گسترش فناوری درست و بهره گیری از آن       در باز شناخت یا     

 .در فعالیتهای تولیدی است

      فناوری، اگر صحیح به کار گرفته شود، می تواند به حل          
بسیاری از بحرانهای موجود در کشورهای در حال توسعه،          
مانند تورم، بیکاری، منابع مالی محدود، تراز تجاری منفی و           

 فنی، فناوری    در بین تحوالت    .  ، کمک مؤثری کند      ...
 رشد بسیار شتابنده و          (ICT)اطالعات و ارتباطات       

افزایش سرعت ارتباطات در تولید        .  تصورناپذیری دارد 
 خود قرار   تأثیرجهانی کاالها وخدمات همۀ بازارها را تحت        

 در تمام شئون و کل جامعه رسوخ می کند و           ICT.  می دهد
ناخته عامل اصلی رشد اقتصاد از طریق افزایش بهره وری ش         

، ICTبدیهی است که تغییرات فناوری، و به ویژه          .  می شود
 می نهد، باعث تغییر نوع      تأثیرعالوه بر اینکه در بهره وری        

 .مشاغل، مهارتها و مسئولیتها و وظایف نیروی کار می شود
      هدف از مقالۀ حاضر پاسخ به چند سؤال اساسی است           

 : که به صورت زیر مطرح می شوند
 اثر دوجانبه ای در اشتغال دارد،      ICTه به اینکه    با توج ـ  

یعنی هم اشتغال زاست و هم اشتغال زدا، برآیند این دو اثر در           
 اشتغال کل چگونه خواهد بود؟

  در اشتغال نیروی کار ساده، ماهر، تکنیسین و      ICTـ اثر   
 مهندسان به چه نحوی خواهد بود؟

مربوط به صنایع         برای پاسخ به سؤاالت باال از داده های        
 که به صورت میدانی جمع آوری      1381استان تهران در سال     

 .شده است استفاده کرده ایم
      سازماندهی مقاله به این صورت است که ابتدا به بررسی            
چند مفهوم می پردازیم و سپس وضعیت فناوری اطالعات و           

 ر اشتغال را بررسی و، در ادامه، دربارۀ          ب آن   تأثیرارتباطات و   
پس از آن به نحوۀ      .  مبانی نظری و تجربی بحث خواهیم کرد       

استخراج مدل و متغیرهای مدل می پردازیم و بخش پایانی مقاله          

 . اختصاص می یابدجمع بندیبه نتیجه گیری و 
 

 مفاهیم اساسی 
برای فناوری تعاریف مختلفی داده شده         :  مفهوم فناوری 

ز به شرح زیر  جطبق یکی از تعریفها، فناوری بر چهار. است
 :تفکیک شده است

 وسیله یا جسمی که فناوری در آن            :افزار فنی )        الف
 .جای می گیرد

مجموعه افرادی که در نظامی تولیدی      :  افزار انسانی )        ب
 .مشغول فعالیت اند

اسناد و مدارکی   :   افزار اطالعاتی یا اسناد و اطالعات      )ج      
 . یح شده است تشرکه فناوری در آنها تعریف و

ی که در آن سه جزء فوق           یفضا:   افزار سازمانی   )د      
هر فناوری این   .  اداره شوند می توانند هماهنگ، هدایت و      

 . جزء را همزمان داراستچهار
عبارت است از   :  ارتباطات        مفهوم فناوری اطالعات و   

 ۀشبکه های مدیریت تولید، پردازش، توزیع و مصرف بهین         
 .نظور افزایش کارایی نظاماطالعات به م

 
  در ایرانICTوضعیت موجود فناوری و 

 سوم را پذیرا    یران در حالی سالهای آغازین هزارۀ     کشور ما ا  
 زیادی با کشورهای     ۀمی شود که به لحاظ اطالعاتی فاصل       

یافته داشته و حتی در قیاس با برخی از کشورهای در            توسعه
 .حال توسعه نیز رتبه پایین تری دارد

    شاهد این مدعا مقایسۀ شاخصهای رشد و توان فناوری           
اطالعاتی در میان کشورهای مختلف است که از این زاویه           
ایران پس از کشورهایی همچون کلمبیا، ونزوئال، ترکیه و            

نکتۀ هشدار دهنده در این میان شکاف        .  تایلند قرار می گیرد  
فاحش میان ایران و کشورهای در حال توسعه به لحاظ              

طبق .  اینترنت است   سطح فناوری و میزان حضور در شبکۀ       
2003 در سال     7،(ITU)آمارهای اتحادیۀ جهانی مخابرات      

ایران از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت فقط باالتر از کشور               
 .بنگالدش بوده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. International Telecommunication Union 
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 ر اشتغالباوری اطالعات و ارتباطات اثر فن
زدا تلقی کرد، چرا که       را می توان از جهتی اشتغال     ICTانقالب  
 در سازمانها و شرکتهای مختلف باعث                ICTنفوذ   

ب استفاده از   بسازمانها به س  .  کوچــک سازی سازمانها می شود  
این فناوری منابع انسانی را به ویژه در سطوح میانی کاهش             

استفاده از این فناوری موجب صرفه جویی در         .  خواهند داد 
سازی داده ها  به عنوان مثال یکپارچه     .  ی می شود منابع انسان 

باعث حذف بسیاری از مشاغل که کار انتقال یا تنظیم داده ها            
 .را داشته اند شده است

اما امروزه فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی راه را           
به .  وسیعی هموار ساخته اند  برای کارآفرینی در ابعاد بسیار        

خدمات سخت افزاری و نرم افزاری، تجارت       عنوان مثال، ارائۀ  
الکترونیکی و ایجاد شرکتهای زنجیره ای از طریق جریان روان         

 .اطالعات، فرصتهای شغلی جدید را فراهم می آورد
 نوآوری      به طور خالصه، می توان گفت که دو نوع               

 .غال اثر می گذاردر اشتب 9 و تولیدی8یفرایند
 تولید می باشد از     فرایندی که تغییر در       فرایند  نوآوری      

ی موجب کاهش تقاضا برای نیروی کار یا            طریق جابجای 
 تولیدی که شامل تغییرات     نوآوریافزایش بیکاری می شود و     

تولید محصوالت جدید می باشد از طریق         و   تولید ۀشیو  در
ی جدید موجب افزایش    آثار جبرانی با خلق فرصتهای شغل      

 در نتیجه می توان    ).1383کیانی،  (تقاضا برای نیروی کار می شود    
 بر روی کل اشتغال بسته به اینکه             ICTادعا کرد که اثر     

یک از اثرات فوق قویتر باشد می تواند منفی یا مثبت               کدام
 .باشد

نوآوری       در مقالۀ حاضر سعی بر آن است که برآیند دو اثر              
تولیدی در اشتغال کل و در سطوح مختلف مهارتی          ی و   فرایند

 .بررسی گردد
 

 مبانی نظری و تجربی 
 اثر تغییر فناوری در تولید) الف

با مطالعۀ مباحث رشد اقتصادی و با توجه به تاریخچۀ                  
 افزایش   که، جدا از   ای روبه رشد می توان نتیجه  گرفت    اقتصاده

دیگری عوامل تولید که باعث رشد تولید می شود، عامل             
 می نهد و آن عامل تغییرات فنی       تأثیروجود دارد که در تولید      

اگر تغییرات فنی با خود پیشرفت فنی  همراه داشته            .  است
  افزایش و بهبود     ،باشند، یعنی فناوری بهتری را عرضه کنند       

پیشرفتهای .  کیفی تولید کاالها و خدمات را موجب می شوند       
 :فنی به دو دسته تقسیم می شوند

بدین معنا که دانش فنی در      :  10پیشرفت فنی مشخص    .1      
تبدیل :  مانند.  ماشین آالت تغییراتی ایجاد  کند که ملموس باشد     

 .ماشینهای مکانیکی به الکترونیکی
پیشرفتی که به طور کلی        :  11پیشرفت فنی نامشخص   .  2

پیشرفت فنی نامشخص خود    .  بهره وری را افزایش می دهد   
 :ودبه سه نوع تقسیم می ش

  12پیشرفت فنی نامشخص سرمایه اندوز)       الف
 13پیشرفت فنی نامشخص کاراندوز)        ب
  14 )خنثی(پیشرفت فنی نامشخص بی طرف )       ج 

کننده این امکان را بدهد     نوآوریها به تولید        در صورتی که    
که میزان مشخصی از ستاده را به طور نسبی با دادۀ سرمایه              

د کند، پیشرفت فنی سرمایه اندوز خواهد بود و           کمتر تولی 
 کمتری نیروی کار    ۀچنانچه میزان مشخصی از ستاده با داد       

 به  نوآوریاگر  .  تولید شود، پیشرفت فنی کاراندوز است       
صرفه جویی یکسانی در استفاده از نیروی کار و سرمایه منجر   

 .شود، بی طرف نامیده می شود
 :تعریف می شودپیشرفت فنی بی طرف از سه طریق 

 پیشرفت فنی خنثی هیکس) الف
 پیشرفت فنی خنثی هارود) ب
 پیشرفت فنی خنثی سولو) ج
 

 اضای عامل کار ق نظریه های ایستای ت)ب
مربوط به تقاضای عامل کار را می توان به دو گروه          نظریه های  

 :بندی کرد اصلی تقسیم
_____________________________________ 
8.Proccess Innovation 9.Product innovation 
10.Embodied Technical Progress 
11.Disembodied Technical Progress 
12.Capital-Saving  13.Labor-Saving 
14.Unbaised (Neutral) 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 پیک نور، سال پنجم، شماره چهارم  30

      دستۀ اول، نظریه های ایستای عامل کار که، درمقطع            
ان ، وضعیت تقاضای عامل کار از سوی کارفرمای       یزمانی معین 

را بررسی  می کنند؛ و دستۀ دوم نظریه های پویای تقاضای            
عامل کار از سوی واحدهای تولیدی را در چند دورۀ زمانی            

 ).1380علیرضا امینی، (در نظر می گیرند
 بر اشتغال صورت    ICT      در تمام مطالعاتی که در زمینۀ اثر        

ه گرفته از نظریه های ایستا استفاده شده است، اما طریقۀ ب             
دست آوردن تابع تقاضای نیروی کار در مطالعات مختلف            

در برخی از مطالعات، از روش به حداکثر       .  متفاوت بوده است  
 تولید کننده بهره گرفته شده و در برخی دیگر از          سودرساندن  

 .روش به حداقل رساندن هزینۀ تولیدکننده استفاده شده است
ر اشتغال  د  ورینوآ به منظور بررسی اثر      )1999(ون رنن       

 : را به صورت زیر در نظر گرفته استCES ،تابع تولید
 

)1(
1

1 1

( ) ( )VA T AN BK

σ
σ σ σ
σ σ

−
− − 

= + 
 

 

 ارزش افزوده،   VA نیروی کار،    N،   سرمایه K      که در آن    
T      از نوع خنثی،   )  تکنولوژی( پارامتر فناوریσ  کشش 

فناوری افزایش دهندۀ   به ترتیب پارامترهای     B و   Aجانشینی،  
با استفاده از روش حداکثرسازی     .   اند K و   Lقدرت تولیدی   

 : بنگاه، معادلۀ تقاضای نیروی کار عبارت خواهد بود ازدسو
 
)2(log log log( ) ( 1) log= − + −

w
N VA A

p
σ σ 

      مالحظه می شود که در معادلۀ باال، برخالف تقاضای            
 و علت آن    مشتق نهاده های متعارف، ارزش افزوده وجود دارد      

است که رنن فقط معادلۀ مشتق جزئی نسبت به نیروی کار             
رنن، به  .  برابر صفر از شرایط مرتبۀ اول را در نظر گرفته است          

جای استفاده از شاخص اندازه گیری فناوری، از متغیر تحقیق          
استفاده کرد و تابع تقاضای نیروی کار را         )  R&D(و توسعه   

 .رسی کردبرای دو گروه ماهر و غیرماهر بر
، توانست به اثر مثبت       2      رنن، پس از تخمین معادلۀ         

 . در اشتغال نیروی کار ماهر دست یابدنوآوری
 تأثیر، به منظور بررسی     )2003(      ماتیوسی و استوالچینی     

ICT  صنعت کد    173ر اشتغال در کشور ایتالیا، از میان        ب ISIC 
ردند و   اطالعاتی کسب ک   1997ـ  2000سه رقمی در دورۀ      

معادلۀ تقاضای نیروی کار را از حداقل سازی هزینۀ کل به             
 :دست آوردند

 
)3(( , , , )C C W R Y T= 

 Y نرخ اجاره سرمایه،      R نرخ دستمزد،    W،   هزینه C      که  
آنان با استفاده از مشتق گیری     .   است تکنولوژی  Tمحصول و   

) لم شپارد(ا  از تابع هزینۀ تولیدکننده نسبت به قیمت نهاده ه         
 :تقاضای نیروی کار را به دست آوردند

 
)4(( , , , )d dC

L L W R Y T
W

∂
= =

∂
 

یع، اطالعات صنعتی برای          از آنجا که در تحلیل بین صنا      
 سرمایه در ایتالیا وجود ندارد، معادله باال را بدون            نرخ اجارۀ 

در نظرگرفتن خطاهای احتمالی به صورت معادله زیر در نظر          
 :گرفتند

 
)5(1 2LnL LnY Lnw LnTα α α α0 3= + + + 

      استفاده از این معادله زمانی میسر است که فرض بر این            
برای محاسبۀ  .   در صنایع مختلف تغییر نکند        Rباشد که    

 :تغییرات اشتغال دیفرانسیل کلی گرفته می شود
)6(

2( ) ( ) ( ) ( )ICTI
Ln L Ln Y Ln w

L
α α α α0 1 3∆ = + ∆ + ∆ +

 

ییرات در معادلۀ باال، متغیر جایگزین برای تغ                  
 به هر واحد    ICT نسبت سرمایه گذاری    ،(Τ∆)فناوری  

، ارزش افزوده به       Yنیروی کار، متغیر جایگزین         
 و متغیری که برای          1995قیمتهای ثابت سال        

اندازه گیری دستمزد واقعی به کار رفته، هزینۀ هر             
. ساعت کار هر شاغل در نظر گرفته شده است               

را به دو گروه صنایع ثانویه و صنایع          محققان صنایع   
خدماتی تقسیم کردند و مدل را برای هر گروه                

پس از تخمین مدل به این         .  جداگانه تخمین زدند   
 و اشتغال در    ICTنتیجه رسیدند که بین سرمایه گذاری      
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صنایع ثانویه رابطۀ معکوس و در صنایع خدماتی             
 . رابطۀ مستقیم برقرار است

مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته             در ایران نیز    
 بر اشتغال   ITاثر  «مثالٌ علی ذاکری پایان نامه ای با عنوان       .  است

دورۀ کوتاه مدت و       نوشته که در آن بررسی را به دو        »در ایران 
بلندمدت تقسیم کرده و، با استفاده از تحلیل آماری و رسم              

  اشتغال و  کل(نمودار، به این نتیجه رسیده که روند اشتغال           
 روند صعودی دارد و، در      ۀدر طول دور  )  ITاشتغال در بخش    

 در اشتغال اثر مثبت      IT  به کارگیری  ،مدت و بلندمدت   کوتاه
در این تحقیق بررسی به صورت کمی و          .  خواهد گذاشت 

 .استفاده از رو شهای اقتصادسنجی صورت نگرفته است
یروی کار و       در مطالعۀ حاضر از نظریه های ایستای عامل ن    

 و  سوداز میان نظریه های ایستا نیز از بین دو روش حداکثر             
حداقل هزینه، برای به دست آوردن تابع تقاضای نیروی کار،           

دلیل چنین انتخابی   .  از روش حداقل هزینه استفاده شده است      
 : عبارت است از

 باید شرایط رقابت کامل برقرار باشد،        دسو در تابع          اوالً،
 . روش حداقل هزینه این بحث ضرورتی ندارداما در 

 دسوثانیاً، تابع تقاضایی که از روش حداکثر کردن تابع            
به دست می آید تابع قیمت محصول است، در حالی که وقتی           
از روش حداقل کردن تابع هزینه به دست می آید، تابع مقدار            

در توابع اشتغال بیشتر ترجیح داده می شود که        .  محصول است 
 تولید آورده شود، زیرا تولید کل کشور در اشتغال نقش           مقدار

 .مهمی دارد
مشتق گیری از تابع هزینه تولید کننده بنابراین، با استفاده از 
 توابع تقاضای نیروی کار      )لم شپارد(نسبت به قیمت نهاده ها      

 .استخراج شد
 

 استخراج مدل و متغیرهای آن
 ماتیوسی و استرال  کار براساسمدل به کار رفته در این تحقیق        

 از CES ابتدا تابع هزینۀ ه است کCESچینی با استفاده از تابع 
تابع تولید استخراج شد و، با استفاده از لم شپارد، تابع تقاضای 

 با سه   CESخالصه، تابع تولید    .  نیروی کار استخراج گردید   

 به صورت   (A) و فناوری    (K)، سرمایه   (L)عامل نیروی کار    
 :زیر است

 

)7([ ] ρρρ αα
1

)1( −−− −+= KLAQ 

 : و تابع هزینه عبارت است از
 

)8([ ]σρσρσσρσ αα
1

1 )1( −−− +−= RWWRQAC 

 :و با استفاده از لم شپارد
 

)9([( ) ( ) ]dC R
L QA

W W
σ σρρ ρα

α
α

−∂ −
= = +

∂

1 1
1 1 1 

لگاریتم گیری از تابع تقاضای نیروی کار فوق،           پس از 
 : خواهیم داشت

)10( 

  قیمت   R،)    خدمات سرانه  جبران( دستمزد   W      که در آن    
 . استICT معیارA ارزش افزوده و Q  ،سرمایه

      آمارهای مربوط به اشتغال نیروی کار، دستمزد و ارزش          
 از مرکز آمار تهیه شده است که         1381افزودۀ مربوط به سال     

 نفر کارکن   20به صورت فهرستی از واحدهای صنعتی دارای        
 سه  ISIC فعالیت با کد      و بیشتر در استان تهران در طبقات       

 .رقمی موجود است
      آمارهای مربوط به قیمت سرمایه به روش زیر محاسبه           

 :شده است
 WL= کل جبران خدمات کارکنان 

WL= سهم نیروی کار از تولید 

Q
α= 
1= سهم سرمایه از تولید  α− 

)11((1 .Q
R

K

α− )
= 

صورت کسر پرداختی به عامل سرمایه است و برای به دست           
آوردن مخرج کسر، که موجودی سرمایه است، از مدل شتاب          

 . استفاده شده است1370-81ساده در سالهای 

LnALnQLnRLnWCLnL 4321 αααα +++−=
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 نیز،  ICT      آمارهای مربوط به شاخص مناسب اندازه گیری       
به علت نبود اطالعات از روش نمونه گیری و از طریق                

مه تهیه شده که انتخاب روش نمونه گیری مناسب نه          پرسشنا
 می گذارد، واریانس برآورد پارامترهای      تأثیرتنها در هزینه ها     

در مطالعۀ حاضر از روش       .  جامعه را نیز کاهش می دهد      
دقت .  نمونه گیری با روش طبقه بندی استفاده شده است          

نمونه گیری با روش طبقه بندی تابع حجم نمونه در طبقات           
اگر حجم نمونه از هر طبقه با رعایت دو اصل          .  تلف است مخ

با «هزینۀ ثابت و دقت حداکثر انتخاب شود، نمونه گیری را            
 . نامند»طبقه بندی و انتساب اپتیمم

روشهای مختلفی برای رعایت دو اصل باال وجود دارد                
. که معروف ترین آنها روشی است که نیمن ابداع کرده است          

جم نمونه در هر طبقه را متناسب با سهم           ش، ح این رودر  
 .واریانس آن طبقه از واریانس کل در نظر می گیرند

در این مقاله نیز از روش نمونه گیری با طبقه بندی از                   
 .)110:پرویز شیرانی(طریق انتساب نیمن استفاده شده است

 کارگاه صنعتی در     2008بدین ترتیب که فهرستی از             
شامل نام، نشانی و حداقل تعداد شاغالن کارگاه          استان تهران 

این کارگاهها، براساس فعالیتهای     .  استتهیه شده    صنعتی  
 ISIC گروه تقسیم شده اند که براساس کدهای         56مشابه، به   

 سه رقمی   ISICعلت انتخاب کد    ).  1پیوست    (15.سه رقمی اند 
محدودیت در دسترسی به آمار و اطالعات مربوط به متغیر           

 . در کدهای چهار رقمی و باالتر استICTزین جایگ
 سه رقمی به همراه تعداد      ISICفهرست طبقه بندی گروههای    

علت استفاده  .   آمده است  2شاغالن در هر گروه در پیوست       
از تعداد شاغالن انتخاب این متغیر همچون معیار حداکثر            

جدول مربوط به تعیین حجم      .  دقت در نمونه گیری هاست  
 . آمده است3طبقه به روش نیمن در پیوست نمونه در هر 

در این تحقیق، به جای شاخص فناوری اطالعات و                
ارتباطات، شاخصهای مختلفی در نظر گرفته شد که از آن            

 :)1383هژبرکیانی، (جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

Pc:     کد  ( هر صنعت    در   تعداد استفاده کنندگان از کامپیوترISIC 

 )سه رقمی
Pcr :        کامپیوتر به کل      نسبت کارگاههای استفاده کننده از

 ) سه رقمیISICکد (کارگاهها در هر صنعت 
Pclr  :          نسبت استفاده کنندگان از کامپیوتر به کل نیروی کار در

 ) سه رقمیISICکد (هر صنعت 
Int:         کد  ( تعداد استفاده کنندگان از اینترنت در هر صنعتISIC 

 )سه رقمی
Intr  :  ای استفاده کننده از اینترنت به کل           نسبت کارگاهه

 ) سه رقمیISICکد (کارگاهها در هر صنعت 
Intlr  :          نسبت استفاده کنندگان از اینترنت به کل نیروی کار در

 ) سه رقمیISICکد (هر صنعت 
Ecr  :       نسبت کارگاههای استفاده کننده از تجارت الکترونیکی به

 کل کارگاهها در هرصنعت
 در  Pcr نامبرده، فقط شاخص     از میان تمامی شاخصهای   

 4در پیوست   .   درصد جواب داده است     5سطح معنی داری   
 .داده های آماری ارائه شده است

 
 نتایج برآورد مدل

 را برای اشتغال کل     10همان طور که پیشتر اشاره شد، معادلۀ       
 نیروی کار و برای اشتغال نیروی کار ساده، ماهر، تکنسین و           

 16:مهندسان تخمین زده ایم

 نسبت کارگاههای استفاده    تأثیرنتایج حاصل از بررسی           
، که  (Pcr)کننده از کامپیوتر به کل کارگاهها در هر صنعت            

 اشتغال  به روی  در نظر گرفته شده است،       ICTمعیار جانشین   
 . آمده است1کل نیروی کار در جدول 

 

_______________________________________ 
 ISIC گروه کد 43 صنعت کنار گذاشته و فعالیتها به 13به دالیل فنی . 15

 .سه رقمی تبدیل شده اند
در کلیۀ مدلهای برآورد شده، نابرابری واریانسهای جمالت اختالل آزمون شده . 16

نتایج نهایی مدلها درصورت نقض فرض کالسیک برابری واریانسهای جمالت 
 در صورت عدم نقض ، و)WLS (اختالل، براساس روش حداقل مربعات موزون 

   .ارائه شده اند)  OLS(آن، براساس روش حداقل مربعات معمولی 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 33   ...بررسی اثر فناوری 

 

  بر کل اشتغال(PCR) فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر.  1جدول 

 متغیرها ضرایب tآماره 

99/0 41/0 Constant 

4/26- 94/0- LnW 

51/3- 69/0- LnR 

11/21 84/0 LnQ 

34/2- 41/0- LnPcr 

 یافته های تحقیق:    مأخذ
 

 5 در سطح     Pcr جدول، ضریب     t      با توجه به آمارۀ       
بنابراین، نسبت کارگاههای   .  درصد معنی دار و منفی است     

 معنی دار و منفی تأثیراستفاده کننده از کامپیوتر به کل کارگاهها 
لذا در مورد کل نیروی کار       .  ر اشتغال کل نیروی کار دارد      ب

 .ولیدی غالب شده استی بر اثر تفراینداثر 
نتایج حاصل از برآورد مدل برای اشتغال سطوح مختلف            

  : آمده است5 الی 2مهارتی در جداول 
 ر اشتغال نیروی کار ساده فناوری اطالعات و ارتباطات بتأثیر  .2جدول 

 متغیرها ضرایب tآماره 

68/0 55/0 Constant 

48/2- 40/0- LnW 

26/3- 77/0- LnR 

62/7 54/0 LnQ 

48/2- 2/1- LnPcr 

 یافته های تحقیق:    مأخذ
 

  اشتغال نیروی کار ماهربر فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر  .3جدول 

 متغیرها ضرایب tآماره 

27/2 8/1 Constant 

29/2- 02/0- LnW 

98/2- 68/0- LnR 

47/6 44/0 LnQ 

37/1- 1/1- LnPcr 

 یافته های تحقیق:    مأخذ

ر اشتغال نیروی کار تکنیسینب فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر  .4جدول   

 متغیرها ضرایب tآماره 

48/3 06/3 Constant 

10/1- 12/0- Lnw 

02/1- 25/0- LnR 

94/8 68/0 LnQ 

13/1- 58/0- LnPcr 

 یافته های تحقیق:    مأخذ

 
کارمهندسانر اشتغال نیروی ب فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر  .5جدول   

 متغیرها ضرایب tآماره 

30/2 18/2 Constant 

009/0- 001/0 LnW 

17/1- 32/0- LnR 

48/7 61/0 LnQ 

91/0- 5/0- LnPcr 

 یافته های تحقیق:    مأخذ
 

ر اشتغال نیروی کار    ب  Pcr  تأثیر  د،همان طور که مالحظه می شو   
  تکنیسین و مهندسان بی معنی است و فقط در اشتغال            ،ماهر

 .نیروی کار ساده معنی دار است
 

  و نتیجه گیریجمع بندی
و ارتباطات   ، اثر فناوری اطالعات     همان گونه که مشاهده شد   .  1

سطوح مهارتی ماهر، تکنیسین و مهندسان بی معنی        بر اشتغال   
می توان گفت که در این سطوح مهارتی در بخش              .  است

ز دست  همان قدر که باعث ا   )    ICTشاخص  (صنعت، کامپیوتر   
دادن شغل بعضی از افراد این گروهها شده  ، به همان نسبت،              
باعث به وجود آمدن شغلهای جدید در میان آنها نیز شده                
است، به طوری که برآیند این دو اثر صفر شده و در کل در                 

 . معنی داری نگذاشته استتأثیراشتغال این گروهها 
عبارت اند دالیلی که می توان برای توجیه این پدیده آورد          

 :از
اقتصاد ایران دچار بیکاری پنهان است و با ورود            )  الف
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  مثالً  قبالً  .  یکاری پنهان کاسته شده است    کامپیوتر تا حدی از ب    
 ساعت کار مفید انجام می داد، اما بعد        4 ساعت، 8نیروی کار، از    

 ساعت استفاده کند، لذا     8از ورود کامپیوتر توانسته بهتر از آن         
 .ی نداشته استتأثیرردر بیکاری ورود کامپیوت

اکنون از افراد متخصص در جایگاه خودشان استفاده        )  ب
نمی شود و با ورود کامپیوتر میزان عدم انطباق شغل و مهارت            

 .کمتر شده است
 کامپیوتر در روی      تأثیر ،  در مورد نیروی کار ساده      .  2

به عبارتی، برآیند   .  اشتغال این سطوح مهارتی منفی شده است       
 بیشتر به سمت اخراج کارکنان و از دست دادن            اثر متفاوت  دو

 کامپیوتر در   ،به مفهوم دیگر  .  شغلهایشان گرایش داشته است    
. سطح صنایع استان تهران جانشین نیروی کار ساده شده است          

 .ی بر اثر تولیدی غالب شده استفرایندلذا اثر 
  در اشتغال کل نیز منفی شده،          ICT  تأثیراز آنجا که    .  3

می توان نتیجه گرفت که اشتغال بخش صنعت بیشتر تحت            
 اشتغال نیروی کار ساده است و نیروی کار ساده در کل              تأثیر

 .اشتغال بخش صنعت  سهم باالیی دارد
می توان چنین نتیجه  گرفت که برای آنکه       به طور کلی،    .  4

 مثبت  تأثیر  بتواند در اشتغال       ICTکامپیوتر و، به طور عامتر،         
 : بایدبگذارد

 .از افراد متخصص در جایگاه خودشان استفاده کرد) الف
نهاده های مکمل و مورد نیاز برای استفاده و               )  ب

 . را به کار گرفتICTبرداری درست از  بهره
 :نهاده های مکمل ممکن است شامل موارد زیر باشند

  ICTـ  نیروی انسانی متخصص در زمینۀ 
 . و مانند آنهاـ  گسترش شبکه های اینترنتی، تلفن

 :با توجه به آنچه بیان شد، می توان پیشنهاد کرد
تطابق بین شغل افراد و تحصیالت و مهارتشان ایجاد          .  1
 . شود

آموزشهای الزم برای استفاده از فناوری اطالعات داده         .  2
 نتایج به   براساسشود، به خصوص به نیروی کار ساده که،            

یکاری در میان آنها      باعث باال رفتن ب     ICT ورود   ،دست آمده 
 .شده است

ـرای رشد . 3 ـای مکمل بستر مناسب  ICTـب    و نهاده هـ

ایجاد شود، برای تحقق این امر باید اقدامات زیر صورت           
 :گیرد

ایجاد تغییر در نگرش مسئوالن جامعه دربارۀ       )الف      
  و؛فناوری های ن

و تدوین راهبرد مناسب برای گسترش این فناوریها          )        ب
  ؛کاربردهای آن در جامعه

ایجاد بستر ارتباطی مناسب برای استفادۀ شهروندان از         )        ج
  ؛اینترنت

  ؛ها در برنامه های درسیگنجاندن دروس مرتبط با فناوری) د      
رفع محدودیتها،  انحصارات و مقررات دست و پاگیر         )  هـ      
  ؛دولتی
بناهای گسترش زیر ه گذاریهای سنگین برای      سرمای)  و      

که اینها   ...   اینترنت پر سرعت و     ۀ ،  شبک اطالعاتی از قبیل تلفن   
  ؛نیاز به حمایت دولت دارند

توجه به جذب نخبگان، که تولیدکنندگان دانش و              )ز      
  ؛سرمایه های انسانی و کلید توسعۀ اقتصادند

استفاده از خدمات فناوری اطالعات مانند تجارت          )  ح      
ونیکی برای باال رفتن امکانات فروش و رشد کاالهای            الکتر

  ؛داخلی
سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب برای تربیت          )  ط      

  ؛نیروی انسانی ماهر در این زمینه
ایجاد زمینه های مناسب برای ارائۀ طرحهای نو و            )  ی      

  ؛اجرای آنها
مقتضیات شده با توجه به        تطبیق برنامه های تدوین   )  ک      

  .منطقه ای، فرهنگی و امکانات بالقوه
مسلم است که هنوز ضرورت وجود سازمانهایی برای           

 در کشورهای در حال توسعه کامالً       IT یا   ICTعرضۀ خدمات   
درک نشده است و، با وجود توصیه های سازمانهای منطقه ای و          
بین المللی، تا به حال چنین مراکزی در این کشورها تأسیس             

گر هم ایجاد شده، به تدریج از اهداف ملی خود دور             ا.  نشده
شده اند و به مراکز خدمات علمی یا مراکزی با مجموعه های            

باید این گونه مراکز راه خود را از مراکز        .  غیرمفید تبدیل شده اند  
رسانی علمی جدا کنند و در جهت هدف اصلی که                اطالع

 .ندن است حرکت ک ICTهمان خدمات 
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 شرح کدها : 1پیوست 

 شرح کد  رقمی3کد فعالیت 

 تولید و عمل آوری و حفاظت گوشت ماهی 151

 تولید فرآورده های لبنی 152

 تولید سایر محصوالت 154

 تولید انواع نوشیدنیها 155

ـ سیگار 160  تولید محصوالت توتون و تنباکو 

 تولید سایر منسوجات 172

 قالب بافتولید انواع پارچه و کاالهای کشباف و  173

 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خز 181

 عمل آوری و رنگ کردن پوست خز دار 182

 دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف 191

 تولید کفش 192

 اره کشی و رنده کاری چوب 201

 ...تولید محصوالت از چوب و چوب پنبه و  203

 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 204

 ید سایر کاالهای کاغذی و مقواییتول 210

 انتشار 221

 چاپ و فعالیتهای خدماتی مربوط به چوب 222

 تولید فرآورده های کوره کک 231

 تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده 232

 عمل آوری سوختهای هسته ای 233

 تولید مواد شیمیایی اساسی 241

 تولید سایر محصوالت شیمیایی 242

 الیاف مصنوعیتولید  243

 تولید محصوالت الستیکی، به جز کفش 251

 تولید محصوالت پالستیکی،  به جز کفش 252

 شیشه و محصوالت شیشه ای 261

 تولید کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده 269

 تولید محصوالت اولیۀ آهن و فوالد 271

 تولید فلزات گرانبها و فلزات اساسی غیر آهنی 272

 ری فلزاتریخته گ 273

  مرکز آمار:خذأم

 شرح کد  رقمی3کد فعالیت 

 صوالت فلزی ساختمانی، مخازن، انبارهاحتولید م 281

 ...تولید محصوالت فلزی کارخانه ای و  289

 تولید ماشین آالت با کاربرد عام 291

 تولید ماشین آالت با کاربرد خاص 292

 ی دیگرتولید وسایل خانگی طبقه بندی نشده در جا 293

 تولید ماشین آالت اداری و حسابگری و محاسبات 300

 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 311

 تولید دستگاههای توزیع و تنظیم نیروی برق 312

 تولید سیم و کابل عایق بندی شده 313

 تولید انباره ها و پیلها و باتریهای اولیه 314

 الکتریکی طبقه بندی نشدهتولید سایر تجهیزات  319

 تولید المپهای الکتریکی و تجهیزات روشنایی 315

 تولید المپها و المپهای لوله ای الکتریکی 321

 تولید فرستنده های رادیویی و تلویزیونی 322

 تولید گیرنده های رادیویی و تلویزیونی 323

تولید ابزار و وسایل پزشکی و وسایل ویژه اندازه گیری 331
 تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی 332

 تولید ساعتهای مچی و انواع ساعتهای دیگر 333

 تولید وسایل نقلیه موتوری 341

ـ برای وسایل نقلیه موتوری 342 ـ اتاق سازی   تولید بدنه 

 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری 343

 ه آبیتولید و تعمیر انواع وسایل نقلی 351

 تولید و تعمیر انواع تجهیزات راه آهن 352

 ل نقلیه هوایی و فضاییتولید و تعمیر انواع وسای 353

 ل نقلیه طبقه بندی نشدهیوسا تولید سایر 359

 تولید مبلمان 361

 تولید مصنوعات طبقه بندی نشده در جائی دیگر 369

 بازیافت ضایعات و خرده های فلزی 371

 ایعات و خرده های غیرفلزیبازیافت ض 372

 کشت و صنعت 380
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 تعداد نمونۀ شاغالن در هر گروه فعالیت و هر کارگاه: 2پیوست 
 

 Isic3 تعداد شاغالن تعداد شاغالن نمونه در هر گروه فعالیت
77 7359 151 
40 3768 152 
19 1787 153 
106 10056 154 
44 4205 155 
36 3459 160 
198 18809 171 
22 2123 172 
9 834 173 
26 1243 191 
108 10257 192 
0 30 201 
8 797 202 
41 3938 210 
43 4052 221 
63 5964 222 
27 2526 232 
16 1548 241 
161 15295 242 
14 1300 243 
75 7160 251 
45 4246 252 
41 3892 261 
221 21015 269 
32 3015 271 
13 1242 272 
28 2649 273 
41 3873 281 
87 8324 289 
129 12308 291 
63 5980 292 
116 11071 293 
7 650 300 
14 1353 311 
15 1449 312 
10 917 313 
4 377 314 
12 1187 315 
6 581 319 
16 1521 321 
20 1891 322 
38 3629 323 
40 3785 331 
0 35 333 

242 22990 341 
25 2356 342 

1117 11109 343 
1 80 351 
3 280 352 
4 388 353 
9 853 359 
39 3667 361 
13 1201 369 
2 211 372 
4 362 380 

2600 247497  

 یافته های تحقیق:   مأخذ
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 37   ...بررسی اثر فناوری

 

 محاسبات مربوط به تعیین تعداد نمونه در هر طبقه :3پیوست 
 

ni* ni p*s^2 p*s p s s^2 Ni isic3 i 

9 9 2385.677 7.707419 0.0249 309.53 95808.8 50 151 1 

4 4 1072.57 3.185721 0.009462 336.6804 113353.7 19 152 2 

1 1 86.45885 1.17434 0.014442 77.37267 5986.53 29 153 3 

16 16 3670.949 13.38506 0.048805 274.2572 75217 98 154 4 

4 3 2147.232 2.924843 0.003984 734.1356 538955.1 8 155 5 

0 0 0 0 0.000498 0 0 1 160 6 

24 23 9172.719 19.70501 0.042331 465.5019 216692 85 171 7 

1 1 51.08656 0.916281 0.016434 55.75428 3108.54 33 172 8 

1 1 110.6163 0.574915 0.002988 192.4048 37019.6 6 173 9 

2 2 91.43115 1.462898 0.023406 62.5 3906.25 47 181 10 

1 1 273.0733 1.166159 0.00498 234.1648 54833.12 10 191 11 

10 9 2141.483 7.864837 0.028884 272.2861 74139.71 58 192 12 

0 0 0 0 0.000498 0 0 1 201 13 

1 1 38.7469 0.460716 0.005478 84.10155 7073.07 11 202 14 

4 4 510.9298 3.026565 0.017928 168.8151 28798.53 36 210 15 

4 4 742.0459 3.697723 0.018426 200.6764 40271.03 37 221 16 

7 7 1155.277 5.726623 0.028386 201.7379 40698.17 57 222 17 

3 3 894.0037 2.213014 0.005478 403.9756 163196.3 11 232 18 

1 1 35.85858 0.626796 0.010956 57.20935 3272.91 22 241 19 

15 15 2632.691 12.59536 0.060259 209.0206 43689.61 121 242 20 

0 0 0 0 0.000498 0 0 1 243 21 

10 10 4698.555 8.094301 0.013944 580.477 336953.5 28 251 22 

3 3 247.236 2.828985 0.032371 87.39388 7637.69 65 252 23 

6 5 788.9669 4.606217 0.026892 171.283 29337.88 54 261 24 

28 28 5351.129 23.25888 0.101096 230.0682 52931.36 203 269 25 

3 3 539.0345 2.590577 0.01245 208.0751 43295.25 25 271 26 

2 2 242.9488 1.347166 0.00747 180.3406 32522.74 15 272 27 

2 2 365.7375 1.908613 0.00996 191.6248 36720.05 20 273 28 

3 3 311.4474 2.490809 0.01992 125.386 15634.66 40 281 29 

8 8 613.6324 6.351251 0.065737 96.61599 9334.65 132 289 30 
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14 14 2004.126 11.82074 0.069721 169.5432 28744.9 140 291 31 

5 5 353.5139 3.799516 0.040837 93.04182 8656.78 82 292 32 

13 13 3537.888 11.02592 0.036363 320.8702 102957.7 69 293 33 

0 0 2.987146 0.127921 0.005478 23.35145 545.29 11 300 34 

1 1 173.2917 1.059202 0.006474 163.606 26766.91 13 311 35 

1 1 65.55108 0.722717 0.007968 90.70094 8226.66 16 312 36 

0 0 17.1158 0.402433 0.009462 42.53081 1808.87 19 313 37 

0 0 0 0 0.000498 0 0 1 314 38 

1 1 53.67113 0.766831 0.010956 69.99079 4898.71 22 315 39 

0 0 5.848526 0.152646 0.003984 38.3614223 1467.98 8 319 40 

1 1 186.2685 1.055063 0.005976 176.5472 31168.93 12 321 41 

0 0 5.848526 0.152646 0.003984 38.31423 1467.98 8 319 40 

1 1 186.2685 1.055063 0.005976 176.5472 31168.93 12 321 41 

2 2 308.1899 1.357119 0.005976 227.0913 51570.45 12 322 42 

3 3 873.5759 2.798367 0.008964 312.1734 97452.25 18 323 43 

4 4 720.5527 3.335277 0.015438 216.0399 46673.22 31 331 44 

0 0 0 0 0.000498 0 0 1 333 45 

13 23 60352.55 19.76686 0.006474 3053.219 9322148 13 341 46 

3 3 1159.553 2.149356 0.003984 539.4884 291047.7 8 342 47 

9 8 930.8718 7.042956 0.053287 132.1706 17469.07 107 343 48 

0 0 0 0 0.000498 0 0 1 351 49 

0 0 4.830672 0.084954 0.001494 56.86238 3233.33 3 352 50 

0 0 0 0 0.000498 0 0 1 353 51 

4 4 4.778606 0.206969 0.008964 23.08853 533.08 18 359 52 

1 1 130.3408 1.16753 0.010458 111.6381 12463.06 21 369 54 

0 0 2.020413 0.054941 0.001494 36.77404 1352.33 3 372 55 

0 0 10.07545 0.158393 0.00249 63.61053 4046.3 5 380 56 

 جمع  2008   1 214.1792 111703.7 254 259

 یافته های تحقیق: مأخذ
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 داده های آماری: 4پیوست 
 

Leng Ltec Lporf Lsimp L K N Isic 
19 14 882 309 2498 31045.08 173 1 
8 4 181 167 273 34108.48 191 2 

93 76 1036 553 2558.5 347888.38 221 3 
50 35 868 213 2286 17783.34 202 4 

326 281 4219 2269 10305.94 239772.8 151 5 
52 26 495 264 1192 178836.84 313 6 

499 826 1483 682 10521.29 1819567.75 232 7 
50 34 3492 440 6502.5 34962.2 181 8 
79 61 116 723 2407 53367.93 172 9 

169 115 2105 812 4076.8 204146.25 210 10 
80 66 1672 407 2698.8 183813.18 361 11 

120 71 717 433 29291.75 80638.92 241 12 
39 15 252 205 690 325431.81 152 13 
92 43 603 302 1353 82575.75 153 14 

102 68 178 84 375 75582.7 272 15 
595 365 7407 11792 25440 1343477.1 269 16 
211 164 1050 609 17280 234981.24 311 17 
53 44 1053 298 1820 21180.6 359 18 

188 388 4704 1913 996.89 683855.55 291 19 
415 237 261 520 4613.79 217820.79 292 20 
500 330 7306 1778 22003.2 696462.4 293 21 
193 92 326 99 1026 77508.39 300 22 
449 266 2026 886 34960 313823.4 331 23 
42 13 163 27 338 3566.55 321 24 

102 68 1677 540 3122.27 350547.2 271 25 
99 72 1010 260 1824 21277.86 315 26 
98 65 846 772 2100 159540.88 319 27 

216 170 278 260 1638 140444.28 322 28 
185 119 1336 592 2772 96199.21 312 29 
407 182 5420 3320 13409 596171.38 154 30 

1126 611 8573 3599 17576.64 1413239.56 343 31 
444 242 6719 2941 18168.36 444439.45 171 32 
178 165 2688 956 10135.74 444007.11 251 33 
538 356 6067 2250 11452.56 850805.82 289 34 

1278 784 5503 3796 16385.93 2061453.52 242 35 
156 164 2544 2910 14768 96452.34 222 36 
136 100 1371 1379 8725 426308.61 155 37 
132 88 3511 1312 10437 132906.91 261 38 

3243 1698 8302 5049 30658.5 14703196.1 341 39 
259 146 1935 779 3990 186382.4 281 40 
66 35 788 516 1815 33112.3 342 41 

286 199 4144 1374 7250 309039.54 252 42 
38 24 467 167 891 117923.94 273 43 

 یافته های تحقیق: مأخذ
N : کدهایISICسه رقمی   K : به قیمت جاری(موجودی سرمایه( 
L : اشتغال کل   Lsimp : اشتغال نیروی کار ساده 

Lprof : ار ماهراشتغال نیروی ک Ltec : اشتغال نیروی کار تکنیسین 
Leng : اشتغال نیروی کار مهندس 
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 ادامه : 4پیوست 
 

Ecr Intlr Intr Int Pclr pcr Pc R W 
0 38.9376 1 38.9376 0.0938 1 234.1248 0.520374 7.824095 
0 0 0 0 0 0 0 0..507589 34.74886 
0 127.4133 1 127.4133 0.3522 1 901.1037 0.679352 52.27879 
0 0 0 0 0.0157 1 35.8902 0.457329 5.929206 
0 73.17217 0.2727 73.17217 0.0987 0.8182 1017.196 2.148131 22.72735 
0 31.9456 0.5 31.9456 0.2081 1 248.0552 1.018424 25.81319 
0 783.8361 1 783.8361 0.0799 1 840.6511 1.44746 15.73798 
0 25.35975 0.5 25.35975 0.0392 0.5 254.898 0.708147 4.099443 
0 0 1 0 0.1807 1 434.9449 0.675306 7.423065 
0 31.39136 0.2 31.39136 0.0587 0.8 239.3082 0.650944 15.09451 
0 77.99532 0.4 77.99532 0.0347 0.6 93.64338 0.457636 35.6045 
0 1707.709 1 1707.709 0.101 1 2958.467 0.677434 1.127399 
0 0 0 0 0.087 1 60.03 0.679111 156.1082 
0 0 0 0 0.1212 1 163.9836 0.912409 25.68971 
0 15 0.5 15 0.24 1 90 0.968815 105.5582 
0 740.304 0.2 740.304 0.0975 0.4667 2480.4 0.679382 18.00947 
0 1439.424 1 1439.424 0.2188 1 3780.564 0.840455 4.38327 
0 28.028 1 28.028 0.0923 1 167.986 0.614825 12.241 
0 250.9219 0.4615 250.9215 0.168 0.9231 1679.478 0.575355 25.79118 
0 169.3261 0.3333 169.3261 0.2082 1 960.5911 0.478537 25.09556 
0 272.8397 0.3333 272.8397 0.0818 0.8 1799.362 0.755162 12.90258 
0 17.55486 1 17.55486 0.5395 1 553.527 1.079705 27.91891 
0 0 0 0 0.0046 1 160.816 0.656045 2911548 
0 1.008 0.5 1.008 0.02768 1 9.30048 0.568664 5.377472 
0 31.53493 0.6667 31.53493 0.1116 1 348.4453 0.874842 42.14283 
0 56.544 1 56.544 0.0833 1 151.9392 0.489333 9.058142 
0 420 1 420 0.12 1 252 0.565126 39.64443 
0 28.0098 1 28.0098 0.2564 1 419.9832 0.667649 22.14498 
0 0 0 0 0.1162 1 322.1064 0.692874 14.94773 

0.0667 268.18 0.3333 268.18 0.1384 0.6 1855.806 0.384699 14.2063 
0.0909 4359007 0.4545 435.9007 0.2949 1 5183.351 0.744547 23.02627 
0.0952 39.97039 0.381 39.97039 0.0447 0.7619 812.1257 0.165793 21.16317 
0.1111 2604.885 0.4444 2601.885 0.0861 1 872.6372 0.469765 22.7938 
0.1667 112.2351 0.3333 112.2351 0.0636 0.8333 728.3328 0.576561 30.72154 
0.1765 244.1504 0.4706 244.1504 0.1157 0.8824 1895.852 0.733954 35.0378 

0.2 128.4816 0.4 128.4816 0.0628 1 927.4304 0.525552 2451469 
0.25 34.9 0.5 34.9 0.0458 0.75 399.605 0.589453 24.89196 

0.3333 245.2695 1 245.2695 0.097 1 1012.389 0.366935 7.935504 
0.3333 5273.262 1 5273.262 0.4555 1 13964.95 1.098381 65.31226 

0.5 17.556 0.25 17.556 0.1053 1 420.147 0.735952 27.08559 
0.5 29.1489 1 29.1489 0.3273 1 594.0495 0.772998 13.96488 
0.5 1740 0.5 1740 0.488 1 3538 0.530318 17.23211 

0 0 0 0 0 0 0 0.53193 54.4576 
W : دستمزد   R : قیمت سرمایه    PC : رایانه در هر گروه تعداد استفاده کنندگان از 

Pcr :نسبت کارگاههای استفاده کننده از رایانه به کل کارگاهها در هر گروه 
Pclr : نسبت استفاده کنندگان از رایانه به کل نیروی کار در هر گروه  Int :  هر گروهتعداد استفاده کنندگان از رایانه در 
Intr : نسبت کارگاههای استفاده کننده از اینترنت به کل کارگاهها در هر گروه 
Intlr : نسبت استفاده کنندگان از اینترنت به کل نیروی کار در هر گروه 
Ecr : نسبت کارگاههای استفاده کننده از تجارت الکترونیک به کل کارگاهها در هر گروه 
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 منابع
ل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخشهای اقتصادی و            تحلی«،   علیرضا ، امینی

 ؛74، شماره  برنامه و بودجهۀ، مجل«پیش بینی اشتغال در برنامه سوم توسعه
 ؛ بر اشتغالICT تأثیر: چالشهای جدید بازار کار، )1380( صادق،  بختیاری

، مرکز  )1380(بررسی نقش تحوالت علمی و فناوری در وضعیت بازار کار             
 ؛عات و پژوهشهای اقتصادیمطال

 و  (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات     ،  )1383(جهانگرد اسفندیار و مشیری سعید    
 ؛19، شماره رشد اقتصادی ایران

، ارزیابی نقش فناوری بر سطح اشتغال صنایع          بیژن ، اسفندیار و باصری   ،جهانگرد
 ؛کارخانه ای ایران

  ؛ بر اشتغالبررسی اثر فن آوری اطالعات ،)1380(علی،ذاکری

بررسی تغییر فناوری، مقیاس اقتصادی و بهره وری در صنایع «، )1380( علی، رحمانی
 ؛مجله برنامه و توسعه ،«بزرگ ایران

فرصتهای نوین شغلی در عصر پیشرفتهای فناوری ، )1380( محمد،عرب مازار یزدی
 ؛اطالعات

 ؛غالنقش فناوری اطالعات در توسعه و اشت، )1380( مهرداد،مدهوشی
خودکارآفرینی، ابزار مواجهه با بحران اشتغال «، )1381( سعید، اصغر و فتحی،مشبکی

 ؛24، شماره فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، «در کشور
بررسی مشکالت طرح آماری ویژگیهای اشتغال و بیکاری         ،  )1380( الدن ،نوروزی

 ؛خانوار
 ؛رنامه ریزی ، بازار کار و اشتغال، سازمان مدیریت و بنیروی انسانی
، روی متغیرهای کالن اقتصادی      یتجارت الکترونیک اثر  ،  )1383( کامبیز ،هژبرکیانی

 ؛مؤسسه پژوهش های بازرگانی

Blanchflower D .(1995), New Technology and Jobs: 

Comparative Evidence from A Two Country Study; 

Greengard Samuel, (2000), Technology Finally Advances 

HR, Work Force; costa mesa; Vol: 79, pp. 38-41. 

Hait P. E., (1988), Youth Unemployment in Great Britain, New 

york; 

Harabi Najib(2002), Employment Effects of Ecological 

Innovation: An Empirical Analysis; 

Jaumandreu Jorbi, Does Innovation Spur Employment?, 2003. 

Kotter J. P. and Heskett J. L.(1992), Corporate culture and 

Performance, Macmillan Publications; 

Mattucci Nicola and Sterlacchini Alessandro(2003), ICT and 

Employment Growth in Italian Industries; 

Oliner Stephen,D. and Sichel Daniel,E.(2002), Information 

Technology and Productivity: Where are we now and where 

are we going?; 

Piva Mariacristina and Vivarelli Marco(2003), Innovation 

and employment: Evidence from Italian Microdata; 

Turek Norbert, (1999), Automation Tools Map Careers IT 

Professionals; Information Week, Manhasset; Dec. 6, pp. 

170-176; 

Van Reenen John and Chenlls Lucy(1999), Has Technology 

Hurt Less Skilled Workers?■ 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

