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  2تاشمهیم  - 1مجید محبی
 کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان. 1

  اقتصاد دانشگاه سیستان وبلوچستان و دانشکده مدیریت علمی گروه کارآفرینیعضو هیئت . 2
  20/05/1400: افتیدر خیتار
 25/08/1400: رشیپذ خیتار

  
  چکیده

کنند اشاره دارد. در این  صورتی غیر از استخدام کارمند شدن شروع به کار می اقتصاد گیگ به حضور افرادي که به
کارگماشته  صورت قراردادهاي موقت کاري؛ عمدتاً در مشاغل تخصصی به متخصص بهشکل جدید از اقتصاد، افراد 

روند. بنابراین هدف از انجام  اي دیگر در شرکتی دیگر می الزحمه به سراغ پروژه شوند و پس از پایان کار با دریافت حق می
ژوهش ازنظر هدف، کاربردي و از باشد. این پ این پژوهش بررسی نقش اقتصاد گیگ در توسعه کارآفرینی اجتماعی می

باشد. پایایی ابزار تحقیق  اي نیمه ساختاریافته با طیف لیکرت می پیمایشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه -نظر ماهیت، توصیفی
صورت  باشد که به مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماري شامل تمام افرادي می 85/0با روش آلفاي کرونباخ و ضریب 

تعاونی و ... در استان سیستان و بلوچستان هاي  ر کسب وکارهاي اجتماعی همچون مراکز آموزشی، شرکتآزادکاري د
آمده  دست هاي به گیري گلوله برفی انتخاب شدند. داده نفرکه با استفاده از روش نمونه 135کنند. نمونه آماري  فعالیت می

وتحلیل شدند. درنهایت متغیرهاي  قل مربعات جزئی تجزیهسازي معادالت ساختاري به روش حدا با استفاده از روش مدل
و تفاوت کیفیت  41/17زمان کار با ضریب  دستمزدها و مدت 97/13هاي فردي با ضریب  تفاوت 37/15کنترل با ضریب 
  از متغیرهاي اقتصاد گیگ تاثیرشان بر توسعه کارآفرینی اجتماعی مورد تائید قرار گرفت. 18/18مشاغل با ضریب 
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  مقدمه
هــاي کــارآفرینی  کــارآفرینی اجتمــاعی یکــی از ابعــاد مهــم و رو بــه گســترش در فعالیــت  

باشـد و از سـابقه دیرینـه اي نیـز برخـوردار اسـت (میـرك زاده و         کشورهاي صنعتی جهـان مـی  
 نقـش  و اسـت  اقتصـادي  ي توسـعه  در اصـلی  محرکـه  نیـروي  کـارآفرین  ). یک1390 بهرامی،

 سـوي  از اسـت، کـارآفرینی   مـواد  از تـازه  هـاي  ترکیب ایجاد یا نوآوري از عبارت کارآفرینی

 ها ویژگی شناسایی منظور به و اقتصاد در کارآفرینان نقش درك با جامعه شناسان و روانشناسان

اسـت   قرارگرفتـه  موردتوجـه  آنـان  خصـوص  در تحقیـق  و بررسـی  ابـ  ها رفتاري آن الگوهاي و
گیري در بازار کـار در حـال رخ   ). از طرفی تغییرات چشم1391و عبدالعلی،  (دهدشتی شاهرخ

هـاي آنالیـن و ...    اي توسط مشاغل موقت با سیسـتم  طور فزاینده دادن است. اشتغال استاندارد به
 یـک  عنوان به بیکاري . بحران(Kässi & Lehdonvirta, 2018)باشند  در حال جایگزین شدن می

 کنـد و  مـی  متأثر شدت به را جامعه یک اجتماعی و فرهنگی اقتصادي، هاي جنبه تمامی معضل،

 و بحـران  ایـن  کـه  اسـت  کرده ثابت گذارد. تجربه می برجاي نیز جبرانی غیرقابل اثرات گاهی
 و یکپارچـه  جانبـه،  همـه  محـو  نه و دارد اخالقی و فوري هاي حل نه راه آن، اجتماعی پیامدهاي

 ایـن  از رفـت  بـرون  هـاي  حـل  راه ازجملـه  کشورها، از است. بسیاري پذیر امکان آن مدت کوتاه

کننـد (میـرك زاده و بهرامـی،     مـی  اي العـاده  فـوق  توجـه  آن بـه  و داننـد  می کارآفرینی را بحران
سـپاري   جاي استخدام یک کارمند استاندارد یا قرارداد با یک شرکت برون ها به ). شرکت1390

گیرنـد تـا کارکنـان را بـا اسـتفاده از یـک        عامل آنالیـن کمـک مـی    متعارف معمولی، از سیستم
 هـا  آننظارت کننـد و بـه    اي یا ساعتی کار خود را بیابند، استخدام کنند، صورت قطعه پروژه، به

حقوق پرداخت کنند. در چنین بازاري کـه بـا کمـک مشـاورین و نیروهـاي منعطـف کـاري و        
گیـري نـوع جدیـد از اقتصـاد بـه نـام اقتصـاد         شود، منجر به شکل موقت به دادوستد پرداخته می

و هـاي مختلـف اعـم از سـاده تـا فنـی        گیگ شده است. در اقتصاد گیگ افراد مستقل در پروژه
. (Kässi & Lehdonvirta, 2018)کننـد   صـورت آزادکـار و قـراردادي مشـارکت مـی      پیشرفته بـه 

 Arasti( شوند هاي تغییر، ایجادکنندگان ارزش و پذیرندگان ریسک نامیده می کارآفرینان عامل

& Salamzadeh, 2018(بـراي  و اجتمـاعی  تغییـرات  ایجاد براي اجتماعی . از طرفی کارآفرینی 

 منتقـل  جامعـه  بـه  آن مانـدگار  و بالقوه و منفعت است حیاتی اجتماعی مداوم تغییرات به پاسخ
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).  بیشتر اقتصادها توجهشان را به نیاز براي توسعه کارآفرینی 1396شود (فارسانی و صفري،  می
 اجتمـاعی  ). کـارآفرینی salamzadeh et al, 2013انـد (  هاي کارآفرینـان جلـب کـرده    و مهارت

دهـد.   قـرار  تـأثیر  تحـت  را انسـان  اجتمـاعی  هاي فعالیت تمام تواند بزرگ می رچت یک عنوان به
 اقتصـادي  و اجتماعی زندگی بر آن عمدة تأثیر اجتماعی و کارآفرینی روزافزون اهمیت همین

 غیردولتی هاي تشکل و نهاد مردم هاي است. سازمان شده مقوله این به اساسی توجه سبب جوامع

 و کننـد  مـی  پـر  را بـازار  و دولـت  میـان  شـکاف  بازار، و دولت بخش از مستقل مثابه قلمروي به
 عینیـت  خیریـه  مؤسسـات  نـوع  ایـن  در یافتـه  سـازمان  و جمعـی  صـورت  اجتماعی به کارآفرینی

 و نهـاد  مـردم  هاي سازمان به جامعه مختلف اقشار و ها و گروه عمومی افکار توجه جلب .یابد می
حـال،   نیـ ا). 1396افزایش است (فارسانی و صـفري،   حال در هرروز اجتماعی وکارهاي کسب

 یبردن مشکالت اجتمـاع  نیاز ب یحت ایهستند که بر کاهش  یکسان یاجتماعهاي  استارت آپ
  متمرکز هستند رهیزیست و غ ، دارو، آموزش، محیطيدر مناطق مختلف، ازجمله بهداشت، انرژ

)salamzadeh et al. 2017وکارهاي غیرانتفاعی نوآورانه،  ر کسب). کارآفرینی اجتماعی عالوه ب
 کشـورهاي  از بسـیاري  ). تجربـه 1393دربرگیرنده اهداف اجتماعی است (مرجانی و صـدري،  

 نکته این بیانگر دهند، می تشکیل روستاییان را ها جمعیت آن از وسیعی طیف که پرجمعیت فقیر

 هاي زمینه و کاسته به شهرها روستاییان مهاجرت از تواند می کارآفرینی مقوله به توجه که است

در  نمایـد. همچنـین،   فـراهم  سکونتشـان  محـل  روستاي همان در را آنان پیشرفت و رفاه اشتغال،
 بـراي  توسـعه  درحال و یافته توسعه کشورهاي اقتصاد که شود می دیده نکته این متون از بسیاري

 خـاص  توجه موجب مهم این و یافته دوباره حیاتی نیروي کارآفرینی، کمک با بیکاري از فرار

). بنـابراین در  1393و صـادقی،   صـیدایی  (اسـت  شده کارآفرینی موضوع به مختلف کشورهاي
این تحقیق هدف بررسی نقش اقتصاد گیگ در توسعه کارآفرینی اجتماعی در استان سیستان و 

 باشـد. بـدین منظـور در تحقیـق حاضـر پـس از مطالعـه پیشـینه تحقیـق بـه تحلیـل            بلوچستان مـی 
ساختاري وضعیت اقتصاد گیگ و کارآفرینی اجتماعی در استان پرداخته شد. کـه درنهایـت بـا    

  توزیع پرسشنامه نقش اقتصاد گیگ برکارافرینی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
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  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش  
نـد؟ درك  ده کاري انجـام مـی   )، در پژوهش تحت عنوان، بسترها چه2020( 1واالس و شار

دهنـد،  یرا نشان م تیاز سازوکار حاکم يزیها نوع متمااقتصاد گیگ، اظهار داشتند که، پلتفرم
از مشـکالت   يامجموعـه تواننـد   مـی  نیهـا و بنـابرا   شـبکه  ایـ مراتـب   متفاوت از بازارهـا، سلسـله  

ا انعکاس . بباشندها در اقتصاد متعارف  آن يکنندگان، کارگران و رقبا تنظیم يفرد برا منحصربه
بینـی   و دشوار اسـت و پـیش   ایپو یهاي نظارت ها بر سر رژیم ، کشمکشها پلتفرمثباتی ساختار  بی
و این پویـایی در قـوانین    شوند تر می ، برجستهگیگها دشوار است، اما مطمئناً با رشد اقتصاد  آن

 رشد خواهد کرد.
)، در تحقیقی تحت عنوان استقالل در کار در اقتصـاد گیـگ   2019( 2پیچالت و مک کئون

وتحلیل وضعیت کار، محتواي کار، شرایط کار کـردن متخصصـین مسـتقل پرداختنـد.      به تجزیه
بـا   .کنـد  تنیده به بررسی می هاي مختلفی راجع به مفهوم مستقل از استقالل درهم این مقاله مؤلفه

شـناختی و منـابع انسـانی، سـه بعـد اساسـی را بـراي         ت جامعـه استفاده از مباحث حقوقی تا ادبیـا 
اي براي یک ماتریس تحلیلـی فـراهم    ها زمینه شود. در صورت ترکیب، آن استقالل مشخص می

انـدرکاران و کـارگران فـردي بـراي درك      گـذاران، دسـت   کنند که ممکن است به سیاست می
)، 2018و همکـاران (  3بـتخ  .نـد هاي جدید کار کمـک ک  هاي مرتبط با روش ها و فرصت چالش

را گیگ کنید؟ بررسی تجربی اقتصـاد گیـگ و فعالیـت     آنتوانید  در پژوهشی با عنوان: آیا می
طور عمده فعالیت کارآفرینی،  کند که در اقتصاد گیگ به کارآفرینانه. نتایج این تحقیق بیان می

شود. به تعبیري  پایین می با ایجاد شغل براي افراد بیکار بامهارت موجب کاهش خدمات کیفیت
) در 2017و همکـاران (  4گراهـام دهـد.   اقتصاد گیگ با جذب افراد ماهر کیفیت را افزایش مـی 

هاي نیروي کـار دیجیتـال و اقتصـاد     بررسی نیروي کار دیجیتال و توسعه به بررسی اثرات پلتفرم
هـا و   یشـتر، دولـت  گیرندگان سیاسی ب طور که تصمیم همانگیگ بر معیشت کارکنان پرداختند. 

                                                        
1 Vallas & Schor 
2 Pichault & McKeown 
3 Burtch 
4 Graham 
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کننـد تـا    عنوان یک استراتژي توسعه اقتصادي کشـف مـی   ها اقتصاد و کار دیجیتال را به سازمان
کار را به آنجا که الزم است برساند، ما باید پیامدهاي آن را بررسی کنـیم درك بهتـر معیشـت    

یی در کارگران. بر اساس یـک مطالعـه چندسـاله بـا کـارگران دیجیتـالی در کشـورهاي آفریقـا        
پـردازد:   جنوب صحرا و جنوب شرقی آسیا، این مقاله به چهار موضوع مهم براي کـارگران مـی  

هـاي   اضافه کردن ویژگی ؛ و3هاي ارزش ، واسطه در زنجیره2، شمول اقتصادي1زنی قدرت چانه
توجهی و ملمـوس بـراي تعـدادي از کارمنـدان      دهد که اگرچه مزایاي قابل جدید مقاله نشان می

هاي آن با تأثیرات منفی بر معیشت کـارگران دیجیتـال نیـز وجـود      رد، خطرات و هزینهوجود دا
هـاي صـدور    سیسـتم  -دارد. بر اساس این رزروها، مقاله با در نظر گرفتن چهار استراتژي جـامع  

گواهینامه، سـاماندهی کـارگران دیجیتـال، اقـدامات نظـارتی و کنتـرل دموکراتیـک سـکوهاي         
عزیـزي و  شـود.   بهبود شرایط و معیشت کـارگران دیجیتـال حاصـل مـی     منظور به-کاري آنالین
پرداختنـد.   آنهـاي   )، به چگونگی تأمین مالی کـارآفرینی اجتمـاعی و روش  1396مالیجردي (

 درآمـدزایی،  مـالی،  هـاي  متغیرهـاي اصـلی ایـن پـژوهش طبـق نتـایج حاصـله شـامل: کمـک         

 درآمـد  و مـالی  منـابع  تـأمین  در را نقش بیشترین ترتیب به هاي دولتی،کمک و گذاري سرمایه

وکارهاي اجتمـاعی در مقایسـه بـا     دارد و نقش دولت در حمایت از کسب اجتماعی کارآفرینان
در مـدل مفهـومی پـژوهش خـود چهـار مؤلفـه اصـلی یعنـی          هـا  تر است، آن ها پایین سایر روش

هـاي تـأمین مـالی     شگذاري، اهدایی و درآمدزایی) را بـا عنـوان رو   هاي دولتی، سرمایه (کمک
هـاي اجتمـاعی در قلمـرو کـارآفرینی      کارآفرینان اجتماعی معرفی نمودنـد. طبـق نتـایج آسـیب    

سرپرسـت، کودکـان کـار، کودکـان خیابــان،      هـاي بـی   اجتمـاعی در منـاطق شـهري را خـانواده    
وساز اقتصـاد   ) در پژوهشی تحت عنوان سوخت2018خوابی و ... معرفی نمودند. گرین ( کارتن
هـاي   هـاي اخیـر حرفـه    سازي به بررسی کوچک4مطالعه موردي ارزیابی پایگاه آپوروك گیگ:

یافتـه   هایی براي کشورهاي کمتر توسـعه  سازي براي فراهم آوري فرصت مستعد و قدرت جهانی

                                                        
1 Bargaining power 
2 Economic inclusion 
3 Intermediaries in value chains 
4 Upwork.com 
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وکارهــاي بــرخط (آنالیــن) امــروزه نشــان دادنــد کــه منــابع باارزشــی بــراي    پرداختنــد. کســب
ها براي یـک دوره محـدود نیـاز دارنـد را فـراهم       صی از مهارتهایی که به مجموعه خا کمپانی

هایی که اقتصاد نوین پیش رویشان گذاشـته، در   کنند. این پژوهش بینشی در رابطه با فرصت می
)، تبیین 1398کند. پورپلکی و همکاران ( وکارهاي فریلنسر بیان می رابطه با کارآفرینان و کسب

ها و مؤسسات آموزش عالی  کارآفرینی اجتماعی در دانشگاهاي در راستاي توسعه  شرایط زمینه
هاي شخصـی   هاي صالحیت زیر مقوله ایران، در این پژوهش عواملی مانند استعدادهاي بالقوه با

هـاي   هـا و رویـه  سـازي هاي رسـمی  هاي عمومی با زیر مقوله مشی هاي گروهی، خط و صالحیت
ــا   کارآفرینــان و ســرمایه ــهگــذاري مــادي و معنــوي ب هــاي اجتمــاعی و  هــاي ســرمایه زیــر مقول

اي توسعه کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی شناسایی  عنوان عوامل زمینه هاي مالی به سرمایه
شـده جهــت کــاربرد در الگـوي نهــایی توســعه    هـا و عناصــر شناســایی  شـدند. درنهایــت، مؤلفــه 

در تحقیقـی تحـت عنـوان،     )،2018کاربرده شد. آراسـتی و سـالم زاده (   کارآفرینی اجتماعی به
هاي علمـی   ، با بررسی پایگاهرانیدر ا یو آموزش کارآفرینی اجتماع قیتحق تیبر وضع يمرور

اي جهت آموزش کارآفرینی اجتماعی در ایران را دارند و  ایران سعی در ارائه دیدگاه یکپارچه
ی آتـ و تحقیقـات  درنهایت نکاتی را جهت بهبود مسیر تحقیقات کارآفرینی اجتماعی در ایـران  

  ان ارائه دادند. 
  پژوهشهاي  فرضیه

در اقتصاد گیگ کارکنان معموالً بـراي یـک کـار     1تفاوت کیفیت مشاغل در اقتصاد گیگ
هـا وجـود نـدارد. مشـاغل گیـگ سـاعت و        شوند و ارتباطی با کارفرماي آن خاص استخدام می
دهنـد. البتـه    بینـی، مزایـایی حاشـیه یـا مسـیرهاي تبلیغـاتی روشـن ارائـه نمـی          دستمزد قابل پـیش 

عنـوان   نالیـن بـا کارکنـان خـود بـه     هـاي آ  استثنائاتی در این زمینه وجود دارد. برخی از شـرکت 
کنند و نه پیمانکاران مستقل و دستمزد ساعتی نسبتاً باالیی را به همـراه   کارمندان عادي رفتار می

توجـه   هـاي قابـل   ها مدل کنند. این دهند. مزایاي بیمه درمانی را براي انان فراهم می خود ارائه می

                                                        
1 Differences in Job Quality in the Gig Economy 
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هـا را برجسـته    اي از آن مشروط بخش عمـده ها طبیعت  هاي خوب هستند اما نادر بودن آن شغل
هـا بـه دو روش    مدت و ناپایدار اکثر مشاغل گیـگ، کیفیـت آن   رغم ماهیت کوتاه کند. علی می

) میزان کنترل خود بر کارگر تفـاوت دارنـد   1هاي آفالین در ( عامل عمده متفاوت است. سیستم
هـا   ) دسـتمزد و مـدت آن  2( ؛ ورو میـزان کنتـرل کـارگران بـر مشاغلشـان چقـدر اسـت        و ازاین

(Kalleberg & Dunn, 2016)باشد: . بنابراین فرضیه اول به شرح زیر می  
تفاوت در کیفیت مشاغل اقتصـاد گیـگ بـر توسـعه کـارآفرینی اجتمـاعی اسـتان         .1فرضیه 

هاي پرداخت، سطح مهارت است:  کننده ترین تعیین یکی از مهمسیستان و بلوچستان نقش دارد. 
کننـد. یـک    هاي باالتري نیاز دارنـد، معمـوالً مبلـغ بیشـتري پرداخـت مـی       ه مهارتمشاغلی که ب

هــاي  بــرداري بــراي کــارگران ایــن اســت کــه برخــی از محــدودیت  مزیــت مهــم اقتصــاد کــاله
مثـال، بـا از بـین بـردن موانـع       عنـوان  کنـد. بـه   شده توسط بازار کار محلی را برطـرف مـی   تحمیل

توانند براي مشاغل موجـود   روستایی یا مناطق دورافتاده می فضاسازي، کارگران ماهر در مناطق
المللـی پیشـنهاد دهنـد. نکتـه مهـم ایـن امـر بـراي بسـیاري از کـارگران            در بازارهاي ملی و بـین 

آمریکـایی ایـن اســت کـه باعــث افـزایش رقابـت بــین کـارگران بامهــارت در سـایر کشــورها،        
 Kallebergشـوند (  ع حراجی هلندي پیدا مـی کارگرانی که مایل به کار کمتر هستند، از یک نو

& Dunn, 2016 نیو شـکل نـو   یرانتفـاع یهاي غ سازمان یامروز حت یرقابت طیدر مح). از طرفی 
چنـان در   زیـ ن یاجتمـاع  نیهاي کارآفر سازمان یعنی ،یبا اهداف اجتماع نیهاي کارآفر سازمان

(دهدشـتی   اند گشته ریدرگ شیخو رییو اهداف در حال تغ یطیمح يروهایتالطمات حاصل از ن
زمـان   باشـد. مـدت   ) این محیط رقابتی نیازمند کارکنان رقـابتی نیـز مـی   1391شاهرخ، عبدالعلی، 

گــذارد. مشــاغل موجــود بــر روي  مشــاغل نیــز بــر میــزان دســتمزد کــارگران گیــگ تــأثیر مــی 
 Kalleberg(طورمعمول کمتر از ده دقیقه اسـت   ) به1(اوبر و لیفت هاي هدایت سهام عامل سیستم

& Dunn, 2016.( 
دستمزدها و مدت کار در اقتصاد گیـگ بـر توسـعه کـارآفرینی اجتمـاعی اسـتان        .2فرضیه 

کارفرمایان  و حتـی کـارگران در منـاطق دورافتـاده در سراسـر      سیستان و بلوچستان نقش دارد. 

                                                        
1 Uber & Lyft 
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ممکـن   ؛ ودهـد خـوب باشـند    ها فرصت شغلی خوبی را ارائه نمی جهان که بازار کار محلی آن
هــا باشــد،  هــا منبــع اصــلی درآمــد آن اســت کــار کــردن در اقتصــاد گیــگ بــراي برخــی از آن

که براي دیگران ممکن است درآمد خود را از مشاغل دیگر تکمیل کند یا صرفاً کاري  درحالی
براي پر کردن وقت باشد. همچنین یک مؤلفه نژادي احتماالً براي کار در اقتصاد گیگ وجـود  

 دوسـوم نفري توسط یـک شـرکت تحقیقـاتی بازاریـابی نشـان داد کـه        3000لعه دارد: یک مطا
انـد و   درصد درآمد خـود را از کـار در صـورت تقاضـا بـه دسـت آورده       40افرادي که بیش از 

هـاي نـژادي در    شـوند، تقریبـاً دو برابـر نماینـدگی اقلیـت      هاي نژادي شـناخته مـی   عنوان اقلیت به
توانـد   . اقتصاد گیگ می(O'Donovan, 2016, Kalleberg & Dunn, 2016)متحده جمعیت ایاالت

ویژه در بخش خدمات افزایش دهد و منجر به ایجاد شرایط اقتصادي بهتر  سطح دستمزدها را به
  .(Vallas & Schor, 2020)  و رضایت بیشتر شود

هاي فردي در اقتصاد گیگ بر توسعه کارآفرینی اجتماعی استان سیستان و  تفاوت .3فرضیه 
هـاي   زمان کار به یکی از ویژگـی  کنترل بر محتوا و مدتبلوچستان تأثیر دارد. در اقتصاد گیگ 

هـاي موجـود جهـت کنتـرل ازادکـاران       شود. جنبه اصلی ارتباط با استخدام شوندگان تبدیل می
زمـان   بنـدي)، معاملـه مـالی و کـه مـدت      ریزي و زمان ی انجام شود (برنامهمستقل شامل: چه زمان

توانـد   مـی  یانسـان  هیکه سـرما  ییجا). Kalleberg & Dunn, 2016باشد ( براي انجام کار الزم می
اینکه با چه کسی کار کنند  یاجتماع هی، سرمانشان دهد که باید چطور نحوه انجام کار را بدانند

 نیـز  را یخصش منافعتوانند  که مشترکا می یتیو اقدامات شخص زهیهم انگ و کنند را منعکس می
). از طرفی سازگاري در 2012، 1(بورن و استایجن است ساختن شفافبه دست آورند، به منزله 

پــذیري بیشـتري را الزم دارد. توزیــع بـا قراردادهــاي    مشـاغل فــردي و اقتصـاد گیــگ، انعطـاف   
شـود و   ها که موجب افزایش سرعت در ارائه خـدمات مـی   هزینهبلندمدت و به حداقل رساندن 

 ,Friedman)باشـد  هاي مهم افراد در اقتصاد گیگ می افزایش تقاضا را به دنبال دارد، از ویژگی

2014) . 
کنترل در اقتصاد گیگ بر توسعه کارآفرینی اجتماعی استان سیسـتان و بلوچسـتان   . 4فرضیه 

                                                        
1 BORN & Stuijn 
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پـذیري بـاالیی    ویژه در اقتصاد گیگ که نیازمنـد انعطـاف   ضاع بهتأثیر دارد. در کنترل داشتن او
باشد. تعداد مشاغل به ازاي هر نفر و ساعات کار در هر شـغل   است، الزمه حیات در اقتصاد می

متغیرتر شد است و خدمات نیروي کار در اقتصاد گیگ نسبت به تولیـد انعطـاف بیشـتري پیـدا     
بنـابراین کنتـرل نیـروي کـار و      .(Friedman, 2014)دکننـ  کرده است. بسیاري در خانـه کـار مـی   

نیز تفاوت زیادي با صنایع تولیدي خواهد داشـت. کنتـرل مسـتقیم     آنقواعد و قوانین موجود بر 
که اقتصاد گیگ را ناظر باشد و مبارزات قانونی و نظـارتی در حـال حاضـر در ایـن اقتصـاد در      

هـا   توانند از کشمکش بدون این امکانات نمیحال رشد است زیرا مدیران و طراحان این اقتصاد 
  .(Vallas & Schor, 2020)ها جلوگیري کنند  در این سیستم

  
  
  
  
  
  

  )2016برگرفته از دان و کلبرگ، اي  . مدل مفهومی تحقیق (مدل توسعه1شکل 

  شناسیروش 
 یشـ یمایپ-یفیتوصـ جنبـه گـردآوري اطالعـات     و از يپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربرد

هاي پیمایشی با تمرکز بر نمونه محدودي از کل جامعه موردتحقیق، به ارائـه   . زیرا پژوهشاست
اسـتفاده شـده    قضـاوتی گیـري   نمونهنتایج حاصله خواهد پرداخت. براي انتخاب نمونه از روش 

معموال در نمونه گیري قضاوتی انتخاب سنجیده واحدها به طریقی صورت می گیرد کـه   است.
هـاي  به طور تعمدي افراد مورد نظر را در مکان ،هریک معرف بخشی از جامعه مورد نظر باشند

همچـون مراکـز    کـارافرینی اجتمـاعی  هـاي   .  جامعه آماري تحقیق را بخشخاص شناسایی کند
-تعاونی و ... تشکیل مـی هاي  آموزشی خصوصی، فعاالن کسب وکارهاي غیرانتفاعی، شرکت

صـورت پذیرفتـه اسـت. بـدین ترتیـب بـا معرفـی         1399-1398دهند. این مقالـه در بـازه زمـانی    

توسعه کارآفرینی 
 اجتماعی

 کنترل

مدت  و دستمزدها
  زمان کار

 فرديهاي تفاوت

تفاوت کیفیت مشاغل 
 گیگ

 اقتصاد گیگ
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ــداد   ــه تع ــالین کــارآفرینی اجتمــاعی  135اعضــاي نمون ــر از فع ــدیران  11شــامل:   نف ــر از م نف
هـاي   نفـر از کارکنـان شـرکت    23نش بنیان فعال در حوزه کارافرینی اجتمـاعی،  داهاي  شرکت
نفـر از اعضـاي سـازمان فنـی و      9از اعضاي موسسسات خیریه آموزش فنـی حرفـه اي،    6فعال، 

نفـر از مسـئولین اصـناف     34نفر از کسبه بازاري فعال در ایـن حـوزه و در نهایـت     52حرفه اي، 
 کسب وکار زنان برگزیده شدند. 

هـا بـا    الهـاي حاصـله از توزیـع پرسشـنامه و آزمـون سـؤ       جهت تحلیـل داده پژوهش  نیدر ا
افـزار   سازي معادالت ساختاري با رویکرد حـداقل مربعـات جزئـی در نـرم     استفاده از روش مدل

Smart PLS3 .نیمـه   پژوهش پرسشـنامه  نیاطالعات در ا يگرداور روش صورت پذیرفته است
گرفتنـد و سـپس بـا     قـرار هـاي پایـایی و روایـی موردسـنجش      . در ابتدا شـاخص است استاندارد

هــاي رگرســیونی همچــون تعیــین ضـریب مســیر و ضــریب تــی بــه رد و تاییــد   وشاسـتفاده از ر 
  شده است. پرداختهها  فرضیه

  . منابع متغیرها1جدول 
  منبع  متغیر

  )2014)، کالبِرگ و دان (2019پیچالت و مک کئون (  هاي فردي تفاوت
  )،2014)، کالبِرگ و دان (2018گرین و همکاران ( زمان دستمزد و مدت

  )1398پورپلکی و همکاران ()، 1392( ور دهید ،یزارع ،یآراست  کارآفرینی اجتماعی
  )2017گراهام و همکاران (  و نظارت کنترل

  )2017گراهام و همکاران (  کیفیت مشاغل
هـاي سـازگاري درونـی، روایـی      سنجش نیکویی در معادالت ساختاري با اسـتفاده شـاخص  

هـا یـا   منظـور سـنجش همبسـتگی درونـی گویـه      بـه  پـذیرد.  مـی همگرا و روایـی واگـرا صـورت    
شود. همچنین معیار دیگري نیز جهـت سـنجش    سازگاري درونی از آلفاي کرونباخ استفاده می

باشـد. ایـن معیـار پایـایی      هایی نسـبت بـه آلفـاي کرونبـاخ دارا مـی      پایایی وجود دارد که برتري
نیز معیار دیگري جهت سـنجش پایـایی در    2ینگلدشت -نام دارد. همچنین معیار دایلون 1ترکیبی

باشند کـه   /. را دارا می7باشد. هر سه معیار سطح استاندارد برابرمساوي با  معادالت ساختاري می

                                                        
1 Composite Reliability 
2 Dillon-Goldstein 
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همگـرا بـه    یـی رواباشند.  تر یا مساوي این سطح از استاندارد الزمه برخوردار می ضرایب بزرگ
شـده   محاسـبه  AVE اریـ . معپـردازد  مـی  خـود ) ها(شاخص يرهایبا متغ ازههر س یهمبستگ زانیم

بـه   AVE ،5/0 يرود. مقـدار مناسـب بـرا    منظـور بـه کـار مـی     نیـ ا يبـرا  PLS3افـزار   توسط نرم
/. روایـی الزمـه را مـورد تائیـد     7میزان ضریب آلفاي کرونباخ نیز با مقـدار بـاالتر از    باالست؛ و

مشـاهده اسـت روایـی مـوردنظر طبـق ایـن دو        طور کـه در جـدول زیـر قابـل     دهد. همان قرار می
  شاخص مورد تائید است.

 . معیارهاي سنجش روایی همگرا2جدول 
 rho_A  CR AVE آلفاي کرونباخ   

 0/501 0/947 0/946  0/941 اقتصاد گیگ
 0/508 0/86 0/811  0/803 هاي فردي تفاوت

 0/506 0/858 0/811  0/800 زمان دستمزد و مدت
 0/541 0/874 0/827  0/823 کارآفرینی اجتماعی

 0/691 0/929 0/908  0/902 کنترل
 0/588 0/893 0/884  0/853 کیفیت مشاغل

  

 زانیـ قبـول اسـت کـه م    در سطح قابل یواگرا وقت ییکردند روا انی) ب1981فورنل و الرکر (
AVE مربـع   یعنـ ی( گـر ید يهـا  آن سـازه و سـازه   نیبـ  یاشتراک انسیاز وار شتریهر سازه ب يبرا

 کیـ قبول  قابل يواگرا ییاساس روا نیها) در مدل باشد. بر ا سازه نیب یهمبستگ بیمقدار ضرا
خـود   يهـا  با شـاخص  يشتریسازه در مدل تعامل ب کیاز آن است که  یحاک يریگ مدل اندازه

  .گرید يها دارد تا با سازه
  ماتریس روایی واگرا. 3 جدول

 
اقتصاد 
 گیگ

هاي  تفاوت
  فردي

دستمزد و 
  زمان مدت

کارآفرینی 
کیفیت   کنترل  اجتماعی

  مشاغل
            0/91  اقتصاد گیگ

         0/817  0/902 هاي فردي تفاوت
       0/802 0/713  0/657 زمان مدتدستمزد و 

     0/735 0/714 0/629  0/77 کارآفرینی اجتماعی
   0/831 0/676 0/604 0/663  0/824 کنترل

 0/767 0/538 0/64 0/712 0/723  0/866 کیفیت مشاغل
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  یافته ها
  الف) توصیف جمعیت شناختی

درصد مجرد می باشند. انحراف اسـتاندارد   4/47درصد متاهل و  6/52در بین اعضاي نمونه 
در بازه  4/24قرار دارند و  40-30، درصد در بازه سنی 1/74بدست آمده است.  5/0نیز برابر با 

  می باشد.  47/0سال قرار دارند. انحراف استاندارد معیاره سنی نیز برابر با  50تا  40سنی 
  صیف شاخص هاب) تو

 . توصیف شاخص ها4 جدول
 میانگین انحراف استاندارد مسیر

 0.782 0/036 کارآفرینی اجتماعی >- اقتصاد گیگ 
 0.242 0/017 اقتصاد گیگ >- هاي فردي  تفاوت

 0.276 0/016 اقتصاد گیگ >- زمان  دستمزد و مدت
 0.338 0/021 اقتصاد گیگ >- کنترل 

 0.284 0/016 اقتصاد گیگ >-کیفیت مشاغل 

  گیري مدل اندازه ج)
هاي انعکاسـی حرکـت از    باشد. در مدل گیري در این تحقیق از نوع انعکاسی می مدل اندازه

گیـري در معـادالت    باشد. البته بـین مـدل سـاختاري و انـدازه     ها به سمت متغیرها میسمت گویه
تـأثیر اقتصـاد گیـگ بـر     گیـري   مـدل انـدازه   2شـکل  ساختاري تفاوت فاحشی وجود ندارد. در 

  .کارآفرینی اجتماعی آورده شده است
  هاي برازش مدل د) شاخص

شده درست همچـون حـداقل کـردن     نییتب انسیکردن وار حداکثر: R2 شده نییتب انسیوار
شـده درواقـع نشـان     نییتب انسیمانده است. وار باقی يحداقل کردن خطا اینشده  نییتب انسیوار
درواقـع   نیـی تب بیشـود. ضـر   مـی  نیـی مسـتقل تب  يرهـا یمتغ راتییـ دهد که چنـد درصـد از تغ   می

 0٫67و  0٫33، 0٫19بـا سـه مقـدار     بیرضـ  نیـ پژوهش است. در ا لیترین شاخص در تحل مهم
  شوند. در نظر گرفته می  ي، متوسط و قوفیضع ریمقاد يعنوان مقدار مالك برا به

  )R2. بارهاي عاملی (ضریب 5جدول 
  اثر مقدار بار عاملی 

 قوي 1/000 اقتصاد گیگ
 متوسط 0/589 کارآفرینی اجتماعی
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  سازي معادالت ساختاري تحقیق گیري مدل . مدل اندازه2شکل 
 

  Q2اریمع
کمتر از صفر شود، نشان از  ایزا صفر و  درون ي سازه کیدر مورد  Q2مقدار  که درصورتی

نشـده اسـت و    نیـی خوبی تب زا به درون ي مدل و آن سازه گرید يها سازه نیآن دارد که روابط ب
بینی  ) در مورد شدت قدرت پیش2009به اصالح دارد. هنسلر و همکاران ( اجیدرنتیجه مدل احت

انـد (هنسـلر و    نمـوده  نیـی را تع 35/0و  02/0،15/0زا، سـه مقـدار    درون يهـا  سازه وردمدل در م
    ).1392و رضازاده، ينقل از داور ،2009همکاران، 

Q15 Q14 Q16 Q17 Q18 Q13 

تفاوتهاي 
 فردي

کیفیت 
 مشاغل

دستمزد و 
 مدت زمان

 کنترل

اقتصاد 
 گیگ

کارآفرین
ي 

 اجتماعی

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q10 

Q11 

Q12 

Q7 

Q8 

Q9 Q21 Q20 Q22 Q23 Q24 Q19 

Q25 

Q26 

Q27 

Q28 

Q29 

Q30 

Q1 

0.839 

0.524 

0.790 

0.642 

0.642 

0.901 

0.849 

0.729 

0.671 

0.701 

0.736 

0.552 

0.881 0.860 0.893 0.907 0.868 0.508 

0.793 0.678 0.759 0.792 0.597 0.633 

0.533 

0.818 

0.808 

0.639 

0.823 

0.745 

0.770 

0.285 0.274 

0.343 
0.245 
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  Q². ضرایب 6جدول 
 Q²  متغیرها

 0/365 اقتصاد گیگ
 0/318 هاي فردي تفاوت

 0/318 زمان دستمزد و مدت
 0/364 کارآفرینی اجتماعی

 0/547 کنترل
 0/429 کیفیت مشاغل

 گیري  برازش مدل اندازههاي  . شاخص7جدول 
  SRMR D_LS  D_G  NFI  RMS_Theta  برازش شاخص

  12/0≥  80/0<  05/0<  05/0<  10/0>  شنهادشدهیپمقدار 
 105/0 93/0 03/1 55/17 017/0  آمده دست بهمقدار 

  

  ها  ذ) آزمون فرضیه
و  ریمسـ  ياعـداد رو  یعنـ ی) β( ریمسـ  بیو ضرا T ریپژوهش از مقاد اتیفرض یجهت بررس

 شـتر یب Tدرصد اگر مقدار آماره  95 نانیشده است. در سطح اطم استفاده ریمس بیضر يمعنادار
همچنـین شـاخص انحـراف     شود. تائید می هیباشد، فرض 0.05کمتر از  يو سطح معنادار 1.96از 

هـا چـه    طـور میـانگین داده   دهد بـه  نشان می؛ پراکندگی استهاي  یکی از شاخصاستاندارد که 
ارائه شـده   ریها در ز مربوط به آزمون فرضیه  جیخالصه نتا .مقدار متوسط فاصله دارند مقدار از

  است.
  . ارزیابی فرضیه ها8جدول 

 نتیجه سطح معناداري  آماره T مسیر
99/19 کارآفرینی اجتماعی >- اقتصاد گیگ   پذیرش 0/000 

23/14 اقتصاد گیگ >- هاي فردي  تفاوت  پذیرش 0/000 
86/16 اقتصاد گیگ >- زمان  مدتدستمزد و   پذیرش 0/000 

98/14 اقتصاد گیگ >- کنترل   پذیرش 0/000 
19/18 اقتصاد گیگ >-کیفیت مشاغل   پذیرش 0/000 

  گیري بحث و نتیجه
کارآفرینی اجتماعی به فرایندي اشاره دارد که طی آن کارآفرینان به ساخت یا تغییر نهادها 

پردازند و با بیان راهکارهایی مفیـد، بـراي کـاهش مسـائل اجتمـاعی      در سطح اجتماع محلی می
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کنند. کارآفرینی اجتمـاعی بـا    محیطی و غیره اقدام می هاي زیست سوادي، تخریب چون فقر، بی
هاي انسانی و اقتصادي به نیازهـاي اجتمـاعی جوامـع پاسـخ      ها و دارایی ساماندهی مجدد سرمایه

ي سریع جوامع است. کارآفرینان  لیت اجتماعی ناشی از توسعهي پذیرش مسئو منزله دهد و به می
هـاي   هـاي جدیدنـد، بـا بـازنگري فعالیـت      فـرد و ایـده   هاي منحصربه اجتماعی که داراي ویژگی

ي اجتماع محلی، پیامـدهاي مثبتـی را در    اقتصادي جامعه و هدایت بخشی سودهاي آن به حوزه
هـاي مختلـف موجـب     نـان اجتمـاعی در حـوزه   زنند. حضور کارآفری ي اجتماعی رقم می عرصه

ي اجتماعـات محلـی را مسـاعد     ي توسـعه  شـود و زمینـه   ها و اضطراب اجتماعی می کاهش تنش
). از طرفی حضـور کارآفرینـان مسـتقل یـا فریلنسـرها در      1394(فیروزآبادي و دباغی،  سازد می

توانــد کمــک زیــادي بــه نــوآوري در کــارآفرینی اجتمــاعی کنــد. حضــور   اقتصــاد گیــگ مــی
شود. نتـایج   ها و افزایش بازدهی ان می فریلنسرها در کارآفرینان اجتماعی منجر به کاهش هزینه

)، کـالبِرگ و دان  1388پـور (  بـا تحقیقـی از اردهـالی و هاشـم     هاي مختلـف ایـن تحقیـق    بخش
  باشد. راستا می ) هم1396) و عزیزي و مالیجري (1398)، پورپلکی و همکاران (2014(
           طبق نتایج حاصـله، نقـش اقتصـاد گیـگ در توسـعه کـارآفرینی اجتمـاعی در اسـتان سیسـتان و

اي از  ظهور اقتصاد گیگ توجـه گسـترده   مورد تائید قرار گرفت. 99/19بلوچستان با ضریب تی 
هاي اجتماعی را به خود جلب کـرده اسـت. بیشـترین توجـه ایـن عرصـه از        پژوهشگران و رسانه

هـایی را بـه وجـود     گیرد. اقتصاد گیگـی موقعیـت   طریق بسترهاي فناوري و اجتماعی صورت می
داشـت و تنهـا از طریـق    مدتی با شـغلی پایـدار نخواهنـد     آورده که کارکنان هیچ ارتباط طوالنی

اي خـاص   شوند تـا روي برنامـه   اي مشخص با استخدام می بسترهاي فناوري اجتماعی براي دوره
بنابراین در این تحقیق به بررسـی اثـري کـه کارکنـان      (Abraham, et al. 2017)کار کنند 

  تواند بگذارد پرداخته شد.  گیگ بر توسعه کارآفرینی اجتماعی می
 یفیت مشاغل اقتصاد گیگ بر توسـعه کـارآفرینی اجتمـاعی اسـتان سیسـتان و      تأثیر تفاوت در ک

تأثیرگذار است. عملکرد شغلی و ارتقا عملکرد شغلی باعث افـزایش   19/18بلوچستان با ضریب 
هـا خواهـد    طور افزایش کیفیت خدمات و تولید سـازمان  وري و ارتقاي اقتصاد ملی و همین بهره
کـه افـراد، در ارتبـاط بـا شـغل از خـود بـروز         ییجمـوع رفتارهـا  درواقع به م یعملکرد شغلشد. 

موجب اشتغال فـرد در شـغل    است که به یبازده ایو  امدیمحصول، پ زانیم یبه عبارت ایدهند  می
و پـاداش دادن بـه    یاز رفتارهـاي اخالقـ   یکـاف  تیـ شود. حما می فیتعر ،شود خود، حاصل می
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داراي بعد تسلط و مهـارت   یملکرد است. عملکرد شغلع زانیاز عوامل باال رفتن م یقرفتار اخال
تـالش و   ،یو شـفاه  یدر شغل، تسلط و مهارت عام (خارج از شغل)، تسـلط در ارتباطـات کتبـ   

 ،یسرپرسـت  ،یمـ یهـا، عملکـرد ت  کمـک و همکـاري بـاهم رده    ،یکوشش، حفظ انضباط شخص
 ).1397(عموشاهی و کریمی،  و رهبري است تیریمد

       تأثیر دستمزدها و مدت کار در اقتصاد گیگ بر توسـعه کـارآفرینی اجتمـاعی اسـتان سیسـتان و
ترین منبعی است که هر سیسـتم اقتصـادي در اختیـار دارد و بـه      نیروي انسانی باارزشبلوچستان. 

نیـروي   عنـوان عامـل سـرمایه رفتـار شـود.      عنوان عامل هزینه؛ بلکه به همین جهت باید با آن نه به
ترین منبعی است که هر سیستم اقتصادي در اختیار دارد و به همین جهت بایـد بـا    انی باارزشانس

ارزش سـرمایه انسـانی (کـه    . عنوان عامل سـرمایه رفتـار شـود    عنوان عامل هزینه؛ بلکه به آن نه به
داننـد)   عنوان کلید حل مسئله رشد و پیشرفت اقتصادي مـی  اقتصادي آن را به يها هیبرخی از نظر

وري بـا   تحقیقی را در زمینه ارتباط بهـره )، 2004( 1. کشلوري نیروي انسانی مستتر است بهره در
انـد کـه در آن    انجـام داده  2003تـا   1948 دستمزد نیروي کار دراقتصاد آمریکا طی دوره زمـانی 

طور روشـنی بـا یکـدیگر در ارتبـاط هسـتند. در ایـن        وري و دستمزد نیروي کار به نوسانات بهره
قیق، نیروي کار بخش صنعت و خدمات موردتوجه قرارگرفته و اطالعات مربوط به دسـتمزد  تح

(سـوري و   صـورت سـري زمـانی وارد معاملـه رگرسـیون شـده اسـت        وري نیروي کار بـه  و بهره
 ).1389همکاران، 

  هـاي فـردي در اقتصـاد گیـگ بـر توسـعه کـارآفرینی اجتمـاعی اسـتان سیسـتان و            تأثیر تفـاوت
 یتـرین عنصـر سـازمان    تـرین و حسـاس   ها کلیدي انسانتأثیر است.  23/14ضریب تی بلوچستان با

 یو مدیریت، اشاره بـه چنـین عامـل حساسـ     یهاي جدید سازمان شوند و اکثر نظریه محسوب می
در سـازمان و بـین    يهاي فرد ها ذاتاً باهم تفاوت دارند. تفاوت دارند؛ اما آنچه مسلم است انسان

 يموضوعی است که توجه پژوهشگران علوم رفتار ،يهاي کار تلف محیطهاي مخ کارکنان رده
هـایی بـاهم دارنـد،     ها اگرچه شباهت را به خود معطوف ساخته است. کارکنان و مدیران سازمان

هـا را  هـا، مـدیریت بـر انسـان     انـد و ایـن تفـاوت    با یکدیگر متفاوت ياز نقطه نظرات متعدد یول
هـا و اسـاس آن    ایـن تفـاوت   ییران نسبت به تنوع و گوناگونمد یکند. هرچه آگاه تر می مشکل

                                                        
1 Cashell 
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بـه   یهاي افراد تحـت نظـارت خـود را در جهـت دسـتیاب      بیشتر باشد، احتمال اینکه بتوانند تالش
د بهتر هماهنگ سـازند، بیشـتر خواهـد بـو     ،یو شغل يوري فرد هاي سازمان و افزایش بهره هدف

 ).1389(نکویی مقدم و پیرمرادي بزنجانی، 
 أثیر کنترل در اقتصاد گیگ بر توسعه کارآفرینی اجتماعی استان سیستان و بلوچستان با ضریب ت

وکارهـاي گیـگ و    تأثیرگذار است. در حوزه کنترل و تأثیري کـه بـر توسـعه کسـب     98/14تی 
تواند بر توسعه کـارآفرینی اجتمـاعی تـأثیر زیـادي      مشاغل خود کارفرماها یا فریلنسرها دارد می

وکارهـاي کوچـک و فریلنسـرها     نتـرل و خودکارامـدي یکـی از دالیـل رشـد کسـب      بگذارد. ک
توانـد تقاضـا را از    ها طی محدوده زمانی مشخص مـی  ریزي صحیح در ارائه پروژه شود. برنامه می

ویژه از زمان، همگام با رشد فریلنسرها  وري به بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل کند و بهره
انکـار   پذیري در ایـن حـوزه غیرقابـل    کنترل و خودکارامدي و مسئولیت افزایش یابد. ارتباط بین

  است. 
ترین شیوه  رسانی در بستر فناوري اطالعات و ارتباطات ازجمله مهم هاي اطالع وجود سیستم

تواند از این  تر می بازاریابی براي کارکنان فریلنسر است. شناخت و دستیابی به بازارهاي گسترده
بینـی و تـوان مـالی     رسـانی و قابلیـت پـیش    هـاي اطـالع   بنابراین توجه به سیسـتم ؛ طریق مهیا شود

توان مهارت فریلنسرها را  موسسه از اهمیت زیادي برخوردار است. از طرفی در بستر فناوري می
وري الزمه را از زمان و انرژي برد. نتایج این بخش نیز بـا   سنجید و منطبق با نیاز هر کارفرما بهره

هم راستا است.2016بِرگ و دان (تحقیق کال ،(  
توان منجر به ایجاد نوآوري در کـارآفرینی اجتمـاعی    خالقیت کارآفرینان اقتصاد گیگ می

وکـاري اعـم از انتفـاعی و     و رشد این بخـش شـود. وجـود نـوآوري و خالقیـت در هـر کسـب       
سمت با تحقیقـی  تواند کمک به دستیابی به اهداف واالي بخش کند. نتایج این ق غیرانتفاعی می

)، مبنی بر این است کـه کارآفرینـان بـا نـوآوري و ایجـاد رقابـت       1388پور ( از اردهالی و هاشم
  خوانی دارد.  شوند هم وري و اشتغال می موجب افزایش بهره

درنهایت پیشنهادها زیر جهت ارتقاي بخش اقتصاد گیگ در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و    
هاي تحقیق ارائـه   اعی از طریق بهبود این بخش، با توجه به یافتههمچنین توسعه کارآفرینی اجتم

  شود: می
پیشـنهاد  . تأثیر تفـاوت در کیفیـت مشـاغل اقتصـاد گیـگ بـر توسـعه کـارآفرینی اجتمـاعی         
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اي بـه کارکنـان ایـن بخـش پرداختـه شـود. همچنـین خـدمات          شود به ایجـاد خـدمات بیمـه    می
هاي بازاریابی به فریلنسرها ضروري است. توجه به افزایش کیفیـت خـدمات ارائـه شـده      مشاوره

موردنیاز است. توجه به خدمات جانبی، ارتباط بـا مشـتریان پـس از ارائـه خـدمات نیـز ازجملـه        
 است.  پیشنهادات این بخش

        تأثیر دستمزدها و مدت کار در اقتصاد گیگ بـر توسـعه کـارآفرینی اجتمـاعی . حمایـت مـالی
مؤسسات اعتباري از خود کارفرماها با ایجاد قراردادهایی در زمینه توسعه کارآفرینی اجتمـاعی  

 ها به کارکنان فریلنسر، دریافت خدمات مالیدر سطح استان، ایجا قوانین دستمزدها و پرداخت
 آنی، دریافت درجه اعتبار از مؤسسات مالی، تأمین اعتبار خدماتی 

 هـاي   هاي فردي در اقتصاد گیگ بر توسـعه کـارآفرینی اجتمـاعی. حمایـت بخـش      تأثیر تفاوت
ویـژه جوانـان جویـاي     خصوصی قوي و دولتی در آموزش به افراد مسـتعد و خودکارفرمـا و بـه   

اقتصاد گیگ در توسـعه کـارآفرینی اجتمـاعی،    شغل. ایجاد بستر الزم براي حضور متخصصان 
ــی     ــت، آمــوزش و تقویــت ویژگ ــودن اس ــا ب ــه خودکارفرم ــاد روحی ــه آمــوزش و ایج توجــه ب

پذیري در فریلنسرها، تقویت روحیه خودباوري و پشتکار، تقویـت ارتبـاط فعالیـت ایـن      انعطاف
 باشند. حوزه با کارآفرینان اجتماعی پیشنهادات این بخش می

 در اقتصاد گیگ بر توسعه کارآفرینی اجتماعی. بهتر است در این بخش به کنترل و  تأثیر کنترل
نظارت بر قراردادهاي اقتصاد گیگ و نظـارت بـر اعمـال و نتـایج کـار، ایجـاد قـوانین الزم در        

هـایی جهـت کنتـرل بـازار و      جهت حمایت از کارکنان فریلنسر و اقتصاد گیگ، ایجـاد صـنف  
 شود. کیفیت کار فریلنسرها توجه

  هاي پژوهش: محدودیت
دسترسی به آمار و اطالعات به خصوص در این موضوع خاص با سختی مواجـه شـد. عـدم    

هاي تحریمی نیز وجود داشت. همچنـین   هاي علمی به دلیل محدودیت دسترسی به برخی پایگاه
 محدودیت در دسترسی به اعضاي نمونه از دیگر مشکالت برسر راه این پـژوهش بـود. نیـاز بـه    

شرح برخی مفاهیم در پرسشنامه به دلیل تخصصـی بـودن همچـون شـرح اقتصـاد گیـگ. و در       
در این ها  که براي اکثر پژوهش 19-هاي زمانی تحقیق همچون بحران کووید نهایت محدودیت

 دوران وجود داشته است.
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