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ﮐﺎرﺑﺮد دادهﻫﺎی آزاد در آﻣﺎر رﺳـﻤﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮردی :دادهﻫـﺎی
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام(
آرش ﻓﺎﺿﻠﯽ* و ﺳﻌﯿﺪ ﻓﯿﺎض
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﭼﮑﯿﺪه .ﻣﻔﻬﻮم دادهﻫﺎی آزاد ) (Open Dataﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از دادهﻫـﺎ
ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﻪﺻــﻮرت راﯾﮕــﺎن در اﺧﺘﯿــﺎر ﻫﻤــﻪ ﻗــﺮار ﮔﯿــﺮد ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ آن را آنﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨــﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ،آزاد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣـﻖ ﻧﺸـﺮ ،ﺣـﻖ اﺧﺘـﺮاع و ﯾـﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻫـﺮ روز داده
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﮐـﻪ ﻣﺘـﻮﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ آورد ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ آﻣﺎرﻫـﺎی
رﺳﻤﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﻣﺪرن ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ
داده اﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ داده ﻫـﺎی آزاد ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد .آﻣﺎرﻫـﺎی رﺳـﻤﯽ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ
آن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑـﻮده اﯾـﻢ .در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از
داده ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﺑﺮآورد و اﺑﺰاری ﺟﻬـﺖ اﻋﺘﺒـﺎر ﺳـﻨﺠﯽ داده ﻫـﺎی
ﺑﺨﺶ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣـﻮزن ﻫـﺎی آﻣـﺎری و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ
ارﺗﺒــﺎط ﻣﻌﻨــﯽ داری ﺑــﯿﻦ آﻣﺎرﻫــﺎی ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر و ﻣﺸــﺎﻏﻞ اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه در ﺷــﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ
اﯾﺴــﺘﺎﮔﺮام وﺟــﻮد دارد و در آﻣﺎرﻫــﺎی رﺳــﻤﯽ ﺑﺨــﺶ ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر ،داده ﻫــﺎی ﺷــﺒﮑﻪ ﻫــﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۹٫۸٫۱۷ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۹٫۱۲٫۱۳ :
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واژﮔﺎن ﮐﻠﯿـﺪی :آﻣﺎرﻫـﺎی رﺳـﻤﯽ ،داده ﻫـﺎی آزاد ،آﻣﺎرﻫـﺎی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ،اﺷـﺘﻐﺎل ﭘﻨﻬـﺎن،
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ :داده آزاد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻔﻬﻮم دادهﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از دادهﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪﺻـﻮرت راﯾﮕـﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ،ﺑـﺎز اﺳـﺘﻔﺎده و ﻣﻨﺘﺸـﺮ

ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ) ،(Copyrightﺣﻖ اﺧﺘـﺮاع) (Patentو ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی آزاد  ،ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎی
ﻣــﺘﻦ ﺑــﺎز ) ( Open Sourceدرﺳــﺖ ﻣﺸــﺎﺑﻪ آﻧﭽــﻪ در ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻋﺎﻣــﻞ اﻧﺪروﯾــﺪ ﺷــﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ -ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای آزاد)  (Open Contentدارد .در ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺑـﺎﻻ ﺳـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﻬـﻢ ﭘﺮرﻧـﮓ
ﺷﺪه اﺳﺖ:

دﺳﺘﺮﺳﯽ :داده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻘـﻮل و ﺑﻪﺳـﺎدﮔﯽ در دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؛ در ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮدن از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑﺘـﻮان آن را ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ داده ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪای

اراﺋﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در آن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎزﻧﺸﺮ  :داده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه دﻫﺪ آن را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه اﺳﺘﻔﺎده و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ  :دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻫﺮ ﺗﻼﺷﯽ در ﻫـﺮ ﺣـﻮزهای آزاد ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

ﺑـــﺮای ﻣﺜـــﺎل ،ﻧﺒﺎﯾـــﺪ ﺣـــﻖ دﺳﺘﺮﺳـــﯽ ﺗﻨﻬـــﺎ ﻣﺤـــﺪود ﺑـــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـــﺎی ﻏﯿﺮﺗﺠـــﺎری)Non-

 (commercialﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری از دادهﻫﺎ ﻣﺤـﺪود ﺷـﻮد .و ﯾـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ آزاد ﺑﺎﺷﺪ.
دادهﻫﺎی ﺑﺎز اﻏﻠﺐ از ﺟﻨﺲ ﺑﯿﮓ دﯾﺘﺎ )ﮐﻼن داده  (Big dataﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دادهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ دو ﺗﻌﺮﯾـﻒ از
ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ی آزاد
ﺷﮑﻞ -۱ﺟﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎی

در اﯾﺮان
 -۲دادهﻫﻫﺎی آزاد ر
ﻃﺒــﻖ ﻗــﺎﻧﻮﻮن اﻧﺘﺸــﺎر و دﺳﺘﺮﺳــﯽ آزاد ﺑــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ،ﻫــﺮ ﺷــﺨﺺ اﯾﺮﺮاﻧــﯽ ﺣــﻖ دﺳﺘﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را داردد؛ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻧﻮن ،اﯾـﻦ دﺳﺘﺮﺮﺳـﯽ را ﻣﻨـﻊ ﮐﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﺆﺆﺳﺴـﺎت

ﺑـﺪون ﺗﺒﻌـﯿﺾ
ن
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻣﻤﮑـﻦ و
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮑﮑﻠﻒاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻦ
ﻧﻨــﺪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠــﯽ ﮐﺎﺗــﺎﻟﻮگ و ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ
در دﺳﺘﺮﺳ ــﯽ ﻣــﺮدم ﻗــﺮار دﻫــﺪ .اﺑﺘﮑﺎرﻫــﺎی ﻋﻤﻠــﯽ ﻣﺎﻧﻨ

ﮑـﺎر ﻋﻤـﻞ در اﯾﯾـﻦ ﺣـﻮزه
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﺑﺘﮑ
دادهﻧﻤﺎی ﺗﻬﺮان ۲ﻧﻤ
دادهﻫﺎی آززاد و ﮐﺎرﺑﺮدی ۱و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ه

ﺧـﻮاﻧﺶ دادهﻫـﺎ
ﺶ
اﺳﺖ .از ﻣﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪﺪه اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ددﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ داددهﻫـﺎی ﺧـﺎم ،ﻗﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ
ﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺮﺮای ﺳـﻮار
ﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳ
 (Maachine Readو دادن دﺳ
ﺷﯿﻦ) dability
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷ

ﺳـﺖ) Applicaation Prograamming Intterface
ﺑﺮ روی دادهﻫﺎﺳ
ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺮ
).[۱] ((API
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 -۳اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی آزاد ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی آزاد در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی آﻣـﺎری ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﻣـﺎر
رﺳﻤﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد] [۴اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ آن در ﺑﺨـﺶ آﻣـﺎری ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده اﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی وﯾﮋه اﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .۳ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻫﺎی آزاد ﮐـﺎرﺑﺮد ﺑﺴـﯿﺎری زﯾـﺎدی

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ داده ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮز ﮐﺎﻣـﻞ
ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ

و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از داده ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨـﺎﺑﻊ داده اﯾـﯽ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه )) (Customer Price Index (CPIاﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد و از داده ﻫـﺎی

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻤﮑـﯽ ﺑـﺮای ﺻـﺤﺖ ﺳـﻨﺠﯽ ﯾـﺎ ﺑـﺮآورد
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از اﯾـﻦ داده ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺮآوردی از
اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺨﺶ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎی آزاد ،داده ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ در ﺷـﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و در
ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و زﯾـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ

ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫـﺮ روز ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﺎرﺑﺮان
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳـﺎن ،ﺑـﺪون

ﻫﺰﯾﻨﻪ  ،ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺖ .در ﭼﻨـﯿﻦ ﻓﻀـﺎﯾﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮده و ﺑﺴﯿﺎری
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ داده اﻧـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ وﯾﮋﮔـﯽ
ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﮐﺴـﺐ و
ﮐﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ از ﺑﺴـﯿﺎری را ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺠﺎزی ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﮐﻪ از ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

 (1اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ) ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕـﺮام ،ﺻـﻔﺤﻪ ﻓﯿﺴـﺒﻮک و  (...ﺑـﺮای
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ /ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد
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ﻛﺎرﺑﺮد دادهﻫﺎي آزاد در آﻣﺎر رﺳﻤﻲ

 (2ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ راﯾﮕﺎن ﺑـﻮده و ﺳـﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت در اﯾـﻦ ﺑﺴـﺘﺮ ﺑﺴـﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ

 (3رﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ
 (4ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ از ﻣﮑـﺎﻧﯽ و
ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳـﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ

ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ۴در ﺳـﺎل  ،۲۰۱۹اﯾـﺮان در رﺗﺒـﻪ  ۷ام از ﻣﻨﻈـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺻـﻔﺤﺎت
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ  ۲۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻌـﺎل در رﺗﺒـﻪ
دوم ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ  ٤۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ -۲ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻌﺎل در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﺠـﺎزی وﺟـﻮد دارد ﻣﻮﺿـﻮع اﺷـﺘﻐﺎل آن اﺳـﺖ .ﻣﻮﺿـﻮع
اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )) (Labour Force Survey (LFSﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮐﺸـﻮر ر

ﺧﺼــﻮی آﻣﺎرﻫــﺎی ﺑــﺎزار ﮐــﺎر اﺳــﺖ ﮐــﻪ در آن ﻣــﺎﻣﻮران آﻣــﺎرﮔﯿﺮ در  ٤ﻧﻮﺑــﺖ در ﺳــﺎل از
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮار و وﺿـﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل آﻧـﺎن )ﺷـﺎﻏﻞ،

ﺑﯿﮑﺎر و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل( اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻮاﻻﺗﯽ در ﻣـﻮرد

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا از اﯾﻦ ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎ ﺑﻌﻨـﻮان اﺷـﺘﻐﺎل
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
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ﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ
اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﮕ
ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷ
ﯽ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄ
ﺳﻮال اﺻﻠﯽ
ﻨﺒﻊ داده اﯾﯽ آزاد ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎ ﮔﺮام ﺑﺮآورد ﺑﺮﺮای ﮐﺴـﺐ و ﮐــﺎر و اﺷـﺘﻐﺎل ﭘﻨﻬـﺎن در
ﺗﻮان از ﻣﻨﺒ
اراﯾﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻪ
راﺳﺘﺎی ﻃﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردااری ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و اﺳـﺘﻔﺎده اﻓـﺮﺮاد از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﺳـﺎل
 ۷۲ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از اﯾــﻦ ﺗﻌـﺪاد
ﺸﺘﺮ ۲۳۱۸۳۵۰
 ،[ ۴]۱۳۹۷ﮐﺸﻮر اﯾﺮان دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۶ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮﻮر %۶۴
ﺖ
ﯾﺐ ﻧﻔﻮذ
 ۴۶۶۳۱۵۵۴۶ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺿﺮﯾﺐ

ــﺎن ﺳـــﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻌـــﺪاد
ﻫﻮﺷـــﻤﻨﺪ ﺑـــﻮده اﻧﻧـــﺪ .در ﭘﺎﯾـ ن
و  ۳۷۷۶ ۲۸۰۲ﻧﻔـــﺮ داررای ﺗﻠﻔـــﻦ ﺷ
اﺳﺖ.
.
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮآوورد ﺷﺪه
۱۳۳۳۵۵۸۷۵ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷ

ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و وﯾﮋﮔﮔﯽ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ددر آﻧﻬﺎ
ی
ﺷﮑﻞ -۳ﮐﺴﺐ و

)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑــﻪ در اﯾـﻦ
ع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺎ
ﻣﺠﺎزی دارای ﺳﻪ ﻧﻮع
ی
در ﻓﻀﺎی
ﺻﻔﺤﺎت ﮐﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ر
ﻣﻄﻼﻋﻪ ﺷﺒﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ااﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻮررد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻟﺬﺬا ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ارراﯾـﻪ ﺷـﺪه از اﯾــﻦ ﺷـﺒﮑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗـﻮان در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﯾﺮﺮ ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﺼـﺎدﯾﻖ
ﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ااﺳﺖ در

ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد.
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ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﮐﺎر در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺷﮑﻞ  -۴اﻧﻮاع ﺻ
ﺷ

 -۴ﻓﺮاﯾﻨﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام ﺑـﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش اﯾــﻦ ﺷـﺒﮑﻪ در ﺑـﯿـﯿﻦ اﻓـﺮاد
ﯽ
ﺷـﺒﮑﻪ
ﺠﺎد ﺷـﺪه در ﺷ
اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠ
ﺴـﺘﺎﮔﺮام ﻗﺎﺑـﻞ درﯾﺎﻓـﺖ
روﻧﺪی رو ﺑﻪ رﺷﺪ دارد .داده ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮﺮان اﯾـﻦ ﺷـﺒﮑﻪ از ﺳـﺎﯾﺖ اﯾﻨﺴ

ﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﯾﯾﺰ داده ﻫﺎ و ﻓﺮﺮاداده ﻫﺎ دارای ﺳﯿﺎﺳـﺖ
اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه دﺳ
ﺤﻘﻘـﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾـﻦ داده را درﯾﺎﻓـﺖ
ﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟـﯽ ﻣﺤ
ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ
ﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓـﺮدی ااﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دادده ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﺎﮔﺮام دارای وﯾﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤ

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازز:

پ ،ﻧﺴـﺨﻪ
ﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ اپ
ﺤﻪ  ،دارای ﻧﺴـﺨ
ﺑﻮدن اﯾﺠـﺎد ﺻـﻔﺤ
ﻓﺎرﺳﯽ  ،راﯾﮕﺎن ن
ﯽ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ااز زﺑﺎن
ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺪﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻋﺪﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺖ
دﮐﺴﺘﺎپ و ﺳﺎﯾﺖ ،ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺠﻮز و زﺑﺎن ﺑﺮﻧﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ  ،اﻣﮑﺎن ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮﺮاک ﮔـﺬاری وﯾﯾـﺪﯾﻮ ،ﻋﮑـﺲ ،ﮔﻔﺘﮕـﻮی
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠ
ﺖ ،اﻣﮑـﺎن
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﮔﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻻﯾــﮏ و ;ﮐﺎﻣﻨـﺖ
ﻞ
درﯾﺎﻓﺖ ﻋﮑﺲ
ﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،دداﺳﺘﺎن ،
ﺳـﺮور ﺑـﺎ
ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺳ
ﺤﺎت ﻗﻼﺑﯽ ﯾﺎ ﻏ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤ
ع
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده ) ﺑﺎ ﻋﻼﻣﻣﺖ ، (#
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اﻣﮑﺎن رﯾﭙﻮرت اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ داده ﻫﺎ را درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .ﭘـﺲ
از درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ .ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﻪ داده

ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳـﺎس وﯾﮋﮔـﺎی ﻣﮑـﺎﻧﯽ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﮐﺴﺎزی از ﻧﺮخ ﺗﻌﺎﻣﻞ )ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤـﻮع ﻻﯾـﮏ و

ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ( ﺑﻌﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﻓﻌـﺎل ﺑـﻮدن ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﻣﺠـﺎزی اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه
اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺴﺎوی  ۱اﺳﺖ اﯾﻦ ﺻـﻔﺤﻪ ﻓﻌـﺎل در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺪﻟﺴﺎزي و
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎر

ﺗﻔﻜﻴﻚ
دادهﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ
و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ

ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ
ﺗﻌﺎﻣﻞ

درﻳﺎﻓﺖ دادهﻫﺎ

ﺷﮑﻞ  -۵ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺮآورد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

 -۵ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اوﻟﯿﻪ از داده ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑـﺮای  ۶ﻣﺎﻫـﻪ
اول ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺟﺪول -۱اﻧﻮاع ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎ ﮔﺮام
ﻋﻨﻮان ﺣﻮزه

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ

۱٬۸۵۴٬۷۰۵

%۳۶٫۹

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

۸۵۹٬۷۲۹

%۱۷٫۱

۵۲۸٬۹۰۸

%۱۰٫۵

ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد

۴۸۹٬۴۱۶

آﻣﻮزش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

۱٬۲۸۹٬۵۶۸

ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺟﻤﻊ

۵٬۰۲۲٬۳۲۶

%۹٫۷

%۲۵٫۷
%۱۰۰
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول  ۱ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﻓـﺮوش ﮐﺎﻻﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑـﺎﻧﮑﯽ در

اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟـﻮه آن از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎﻻت
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺪول  -۲اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر در اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام و ﻃـﺮح ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر در ﺳـﺎل  ۱۳۹۶در ﺑﺮﺧـﯽ از
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ][۲
اﺳﺘﺎن

ﺗﻌﺪاد

ﺻﻔﺤﺎت

ﻃﯽ  ۶ﻣﺎه

ﺗﻌﺪاد

ﺗﻌﺪاد

ﺑﻬﺎر

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺤﺎت ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻬﺎر

ﺷﺎﻏﻞ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﻧﺮخ

ﻧﺮخ

ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿﮑﺎری
ﺑﻬﺎر

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
۱۰٫۸

ﺗﻬﺮان

۱۰٫۲ 4,191,589 4,201,805 90,854 272,562 363,416

اﻟﺒﺮز

60,268

۱۴٫۱ 881,400 835,593 12,656 47,612

۱۳

اﺻﻔﻬﺎن

32,093

۱۰٫۸ 1,667,781 1,673,108 10,591 21,502

۱۰٫۴

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

28,929

9,257

۱۶٫۲ 526,773 529,344 19,672

۱۴٫۲

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

10,898

4,250

۱۰٫۳ 1,287,015 1,201,898 6,648

۹٫۱

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

32,181

26,388

۱۶٫۳ 1,305,298 1,276,222 5,793

۱۴٫۶

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

17,478

3,670

۹٫۴ 2,077,896 1,968,795 13,808

۹

ﮔﯿﻼن

15,469

9,436

6,033

922,287 996,614

۸٫۳

۹٫۶

زﻧﺠﺎن

9,643

4,629

5,014

383,619 358,118

۸٫۴

۵٫۲

ﻗﺰوﯾﻦ

9,241

3,419

5,822

۱۰٫۸ 431,139 411,453

۸٫۲

ﮐﺮﻣﺎن

14,782

۱۲٫۲ 895,527 865,038 11,234 3,548

۱۰٫۸

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ آزﻣﻮن ﻓﺮض زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد H :
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل وﺟﻮد دارد H :

 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،30ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1398ﺻﺺ ..................... 530 -519

ض
آرش ﻓﻓﺎﺿﻠﻲ و ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻴﺎض

528

ﺳﻮم ﺑﺮ روی دااده ﻫـﺎ ﺑـﺮازش داده ﺷـﺪه و ﺑــﺮ اﺳـﺎس
ﺑﺮ اﺳﺎس دداده ﻫﺎ ﻣﺪل رﮔﮔﺮﺳﯿﻮن درﺟﻪ ﺳ
ض ادﻋﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﺬﯾﺮش واﻗﻊ ﮔﺮددﯾﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮض

رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮ روی دداده ﻫﺎ
ﺟﺪول  -۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش ﻣﺪل رﮔ
Staandardized
Co
oefficients

Unstan
ndardized Coeefficients
Coefficieents

Sig.

t

Beta

Std.. Error

B

۰ ٫۰۱۰۱

۱٫۶۹۶

۲٫۴۱۲

۸٫ ۴۹۴

۱۴٫۴۰۸
۴

inesta

۰ ٫۰۲۵۶

-۱٫۱۶۱

-۹٫۹۹۵

۰٫ ۰۰۱

-۰٫۰۰۱

inesta *** 2

۰

۰

۸٫۴۷۲

۰٫ ۰۰۰

۵٫۹۶۸
۸E-۹

inesta *** 3

۰٫۰۳۳۰٫۰۳۷۶۷٦

۰٫۹۰۱

۲۷۴۳۳۰٫۷۵۷

۲۴۷۱۷
۷٫۷۴۱

)(Constannt

ﺎری در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺤﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐ ر
ﺷﮑﻞ  -۶ﻣﺪل رﮔﺮﺮﺳﯿﻮن :ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻏﻼن و ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤ
ﺷ

ﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 -۶ﺧﻼﺻ
ﺗﻌﺪاد رو ﺑﻪ رﺷﺪﺪ و زﯾـﺎد ﮐـﺎرﺑﺮﺮان در اﯾـﺮان و ﺿـﺮ ﯾﺐ
• ﺷﺒ ﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌ
ﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی
ﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانن ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴ
ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻی اﯾ ﺖ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺻﺤﺖ آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮ
رﺳﻤ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺻ
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• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ آﺷـﮑﺎر و ﭘﻨﻬـﺎن اﺳـﺖ،
ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑـﺮآورد ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎر و اﺷـﺘﻐﺎل

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻨﻬﺎن در ﮐﺸـﻮر در ﺑـﻮﯾﮋه در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
ﺑﺎﯾﺪاﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎ در ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﻟﺤـﺎظ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﺣـﺎل

ﺣﺎﺿﺮ در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮاﻟﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از اﻓﺮاد ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﯿﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﮐـﺎر ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗـﺪوﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫـﺎﯾﯽ در اﯾـﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﻮده اﺳﺖ
• در ﺑﯿﻦ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری روﻧـﺪ ﮐﺎﻫﺸـﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤـﺪان و
ﻗﺰوﯾﻦ( ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ز ﯾﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮده اﯾﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ  /ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﺎن(  ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ  /ﺑـﺪون ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑـﻮده
اﺳﺖ

• در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺠﺰ ﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫـﺎی آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در
ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

• ﭘﺎرادﯾﺘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻫـﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ داده ﻫﺎی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﭘﺎرادﯾﺘـﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿـﺖ
را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
1. http://data.gov.ir
2. http://data.tehran.ir
3. Working Group on Open Data
4. www.statcounter.com
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UN (2017). Global Working Group on Big Data for Official
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