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 چکیده
ط، ادر همین ارتب شود.وری شناخته میها و افزايش بهرهتولید در كاهش هزينه ترين نهادهاصلی مثابهعلم و فناوری به

رايی محوری و بهبود كارامدی و كامشی تولید محوری به سوی سرمايههای اقتصادی در جهان امروز از خطسیاست

 یامقايسهاز اين رو، در پژوهش حاضر به بررسی و پژوهش حركت كرده است. های اقتصادی از طريق دانش شاخص

 نههای كشورهای خاورمیاو شهرداری شهرداری تهرانزايی در های اشتغالو سیاست فناوری-مالیمیان اقتصاد 

تم سیسی كاركرد در اين پژوهش، شامل چهار حوزه فناوریهای مورد بررسی در اقتصاد پرداخته شده است. شاخص

 2019تا  2000ی زمانی باشد كه در بازهاطالعات می-ارتباطات تکنولوژیاقتصادی، نرخ آموزش، نرخ دانش و 

-تخدمات و تکنولوژی ارتباطا-م اقتصادی در قالب صادرات كاالدهد كه سیستبررسی شده است. نتايج نشان می

كه  ایگونههباند؛ ی زمانی مذكور داشتهدر بازه هرانشهرداری تزايی های اشتغالاطالعات تاثیر معناداری بر سیاست

ی در سو شود.سیستم اقتصادی و تکنولوژی ارتباطی با افزايش اشتغال مشاهده می تقويت نهمبستگی مثبتی میا

در نتیجه،  زايی وهای اشتغالساله، تاثیر معناداری بر سیاست 19ی زمانی ی آموزش و دانش در بازه، دو حوزهديگر

ق در اف انشهرداری تهرنشان داد كه  پژوهانهآيندههمچنین، تحلیل  وری نیروی كار نداشته است.فزايش كمی و بهرها

از حد  ترو پايین خاورمیانه فناوری در رتبه چهاردهم كشورهای اسالمی مالی و هایاز نظر زيرساخت 2025زمانی 

 .خواهد داشتقرار متوسط جهانی 
 

 .شهرداری تهرانخاورمیانه،  ،زایی، سیستم اقتصادیاشتغال، فناوری-مالی : اقتصادكلیدی واژگان

 

 

                                                           

        Email: biberunt@gmail.com                        ل:مسئو نویسنده -1
 

ندهیآ یفصلنامه چشم انداز شهرها  
www.jvfc.ir 

  1400بهار ، (5) یاپی، پاول، شماره دوم دوره
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 مقدمه
ریزی راهبردی به منظور آید. برنامهشمار میها بههای مهم و بنیادی در دولتزایی یکی از دغدغههای اشتغالسیاست

زایی را جهت داده است. این مسئله های اشتغالکارافرینی برای نیروی کار و افزایش کیفی و کمی آن، همواره سیاست
کاری گسترده مواجه های اقتصادی متفاوت، نیروی کار غیرفعال و آمار بیکه با شیوه ویژه در کشورهای جهان سومبه

های مهم در مایهعنوان یکی از بنهای اقتصادی بههستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو، تغییر شیوه
. در اقتصاد امروز، (Campbell, 2012: 376) زایی در این کشورها ضروری استهای مرتبط با اشتغالگذاریسیاست

صنعتی دارد. روند زوده در جوامع توسعه یافته و پساای در رشد و ایجاد ارزش افدانش و اطالعات نقش اساسی و پایه
یافتگی و توسعه یحال توسعه را به دوره دهد عواملی که جوامع درپیشرفت جوامع صنعتی در طول تاریخ نشان می

ارتباطات که یکی از عناصر -تکنولوژی اطالعاتو دانش است.  تکنولوژی، پژوهش، کند، اطالعاتپساصنعتی هدایت می
. برای توسعه و گسترش (31: 1390)امیرعباسی،  ، نقطه عطف تحوالت پایان قرن بیستم استباشدمی فناوریاقتصاد 

عنوان موتور رشد اقتصادی در بهو پژوهش برداری از دانش های اقتصادی آن، تولید و بهرهور و فعالیتمحاقتصاد دانش
ای که سبب تغییر و دگرگونی در تمامی ابعاد توسعه و توافقات گونهیافته، عنصر محوری است؛ بهاقتصادهای بازاری توسعه

-شناخته  می مترین عامل تولید در اقتصاد نوینه عنوان مهب فناوریو پژوهش  اجتماعی بشریت شده است. امروزه دانش

 (.De Liso and Vergori, 2017: 131شود )
حاصل  فناوریو پژوهش با ایجاد دانش گذاری موفق در امر اشتغال های دستیابی به سیاستدر واقع، یکی از رهیافت

با توجه به . (Markey, et al, 2012: 124) شودیم در امر اشتغالوری گذاری در دانش سبب افزایش بهرهشده و سرمایه
 شناختی فراگیر از ضروری است تا و از جمله اشتغال نیروی جویای کار،اقتصادی های شاخصوری در رشد نقش بهره

ها، مشیهای کلی دولت، خط. این عوامل سیاستدست آیدزایی بههای اقتصادی اشتغالسیاستبر  تاثیرگذارعوامل اصلی 
گیرند بردهای اقتصادی و اجتماعی، دورهای تجاری، محیط طبیعی و تغییرات جمعیتی و ساختاری را در بر میراه

(Fields, 2019: 6.) در بهبود کیفی و کمی راهبردهای ایجاد اشتغال ها در بررسی عوامل موثر بر که دولت نکته مهمی
کمی و است. امروزه عواملی که بر رشد  های اقتصادیوهها و شیسیاست شناختسطح کالن باید مورد توجه قرار دهند، 

اقتصاد جهان در  با عواملی که چند دهه پیش موثر بودند، تفاوت زیادی دارند. ،تاثیر گذار هستند کیفی اقتصاد کارافرینی
 ,Schmutter) است فناوریدانش و پژوهش گذاری در حال گذر از اقتصاد مبتنی بر تولید به یك اقتصاد مبتنی بر سرمایه

et al, 2013: 978) دهند که همگی و کارآفرینی ارکان اصلی اقتصاد را تشکیل می پژوهش، علم، فناوری. در اقتصاد
عبارت دیگر، موتور رشد اقتصادی در اقتصاد دانش، تولید دانش جدید )از طریق پژوهش(، ریشه در انباشت دانش دارند. به

)از  های اطالعات و  ارتباطات(، و استفاده از آنآموزی(، انتشار آن )از طریق فناوری انتقال آن )از طریق آموزش و مهارت
ها و ترین نهاده تولید که موجب کاهش هزینهباشد. در اقتصاد نوین، دانش به عنوان اصلیطریق نوآوری تکنولوژی( می
ها به گسترش دانش و مهارت فناوریاقتصاد شود، اهمیت بسیاری یافته است. از این رو در افزایش سودآوری و توسعه می

از سوی  ها، کاهش تورم و بیکاری خواهد شد.افزایش درآمدوری، شود که این خود سبب افزایش بهرهآوری منجر مینو
ارائه محصوالت کیفی، مصرف متناسب با تحوالت تکنولوژی بازارها را توسعه داده و ، فناوریکار بستن اقتصاد دیگر، با به

نیروی کاری که از سطح آموزش و  همچنین،. (Deacon and Norman, 2016: 298) افزایدتقاضای نیروی کار میبر 
قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیك ایجاد کند و سبب افزایش ظرفیت  ،دانش بیشتری برخوردار باشد

و تاثیر  فناوری-مالیبا توجه به اهمیت اقتصاد شود. تولید صادرات دانش بر و توان رقابت در بازارهای بین المللی 
های شهرداری تهران و شهرداریزایی، تحقیق حاضر به بررسی موردی آن در های اشتغالی آن در سیاستفزاینده

 ( پرداخته است.2019تا  2000ی زمانی )بازه کشورهای منتخب خاورمیانه
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 روش تحقیق
ستفاده در ی مورد ال آمارآید. ساشمار میو از نظر روش، جزء تحقیقات پانل به پژوهش حاضر از نظر ماهیت، کاربردی

در بخش اول شناسی، روش از نظر، ترتیب شود.را شامل می 2019تا   2000ی زمانی سال است که بازه 19این پژوهش، 
صاد نقش اقت ررسیز: بپژوهش مسأله مورد بررسی بیان و براساس آن چهارچوب مطالعه تعیین شد که عبارت است ا

ی شهردارر دا فناوری بهای مرتبط همچنین برای مقایسه سیاست .شهرداری تهرانزایی های اشتغالفناوری در سیاست
لیمر و هاسمن  F هاینآزموو سنجس کارامدی یا ناکارامی آن، از  های کشورهای منتخب خاورمیانهشهرداریو  تهران

 4در جدول  و آزمون،این داین پژوهش انتخاب شد. نتایج حاصل از چارچوب ب با مدل اثرات تصادفی متناسبه عنان 
 ؛ در این تحقیق عبارتند از فناوریهای مرتبط ا اقتصاد شاخص همچنین، نشان داده شده است.

 2008کارکرد سیستم اقتصادی شامل صادرات کاال و خدمات به قیمت ثابت سال  .1

 در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه نرخ آموزش شامل نرخ ناخالص ثبت نام .2

 های خارجینرخ دانش شامل تعداد مقاالت علمی در نشریه .3

 نفر 100ارتباطات شامل ضریب نفوذ اینترنت به ازای هر -اطالعات فناوری .4

ای سناریوه ای سنجشبر های مختلفی وجود دارد کهها و روش، شاخصفناوری-مالیشایان ذکر است که برای اقتصاد 
ف هر ست. تعریاده شده های بانك جهانی و سازمان جهانی کار استفااز ترکیب شاخص ،این پژوهش وهانه درپژآینده

 آمده است. 1ها در جدول های تحقیق به همراه عالئم اختصاری آنکدام از شاخص
 

 های تحقیقتعريف عملیاتی شاخص :1جدول 

 شاخص تعريف منبع

INTERNATIONAL LOBAR 

ORGANIZATION 2019 

ن به عنوان د کل شاغالبه تعدا 2019لص داخلی به قیمت ثابت نسبت تولید ناخا
 وری نیروی کارمعیار بهره

LP 

INTERNATIONAL LOBAR 

ORGANIZATION 2019 

اد شاغالن بر تعد 2019نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال 
 ارگرکه ازای هر سال به عنوان شاخص سرمایه فیزیکی سرانه ب 15باالی 

CAP 

WORLDBANK 2019 
به عنوان شاخص نظام  2019صادرات کاال و خدمات به قیمت ثابت سال 

 اقتصادی
EXP 

WORLDBANK 2019 نرخ دانشهای علمی و فنی به عنوان شاخص تعداد مقاالت در مجله SCI 

WORLDBANK 2019 مختلف دانشگاهیطع انرخ ناخالص ثبت نام در مق SCH 

WORLDBANK 2019 
 تکنولوژیساخت به عنوان شاخص زیربه ازای هر صد نفر  اینترنت نرخ نفوذ

 اطالعات و ارتباطات
MCS 

 (World Bank, 2019; International Labor Organization, 2019منبع: )

 

  مبانی نظری تحقیق

 فناوریاقتصاد 
شود، نوعی از بنیان نیز نام برده میاد دانش یا اقتصاد دانشکه در ادبیات اقتصادسنجی از آن با عنوان اقتص فناوریاقتصاد 

یابد و به طور موثری توسط فعاالن اقتصادی برای توسعه اجتماعی و اقتصاد است که در آن دانش خلق و اشاعه می
 ,Dahlaman & Andersonبه قرار زیر است ) شود. این امر نیازمند شرایط و الزاماتیتر به کار گرفته میاقتصادی مطلوب

 (؛42 :2015
 .ساخت اطالعاتی پویازیر( 4و  نظام نوآور و کارا( 3؛ جمعیت تحصیل کرده و ماهر( 2نظام نهادی و اقتصادی؛ ( 1
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معرفی  2محورعنوان اقتصاد داناییسازمان ملل به 1(OECD) اقتصادی از سوی سازمان توسعه و همکاری فناوریاقتصاد 
اقتصادهایی که مستقیماً بر اساس تولید، توزیع، و استفاده از دانش، »به عنوان  فناوری، اقتصاد OECDدر تعریف  شد.

 فناوریفرآیند پیشرفت در اقتصاد  (.41: 1392ده است )ابونوری و همکاران، ، تعریف ش«اطالعات و تکنولوژی قرار دارند
ن تولید دانش و کاربرد آن را ایازخورد مب ی(، وجود رابطهتکنولوژیبا توجه به نقش وسیع دانش و کاربرد عملی آن)

 .این فرایند را نشان داده است زیر. شکل کندضروری می

 
 پايهدانشو  فناوریاقتصاد  بازخوردهای :1شکل 

 (1394)اقتباس از معمارنژاد، 
 

-سرمایه هایتبلیفزایش قاهای دانش و پژوهش در راستای ابندی و ترکیب توانمندینوعی هم فناوریدر واقع، اقتصاد 

 اساسی  ایهای رکندار ناوریفی تعریف بانك جهانی، اقتصاد آید. بر پایهشمار میوری بهگذاری و آفرینش کار و بهره
 (؛109: 1393)گرجی زاده و شریفی رنانی،  استزیر 

مناسب از دانش، تحریك ی های الزم برای استفادهی انگیزه: فراهم کننده3 (رژیم اقتصادی و نهادیظام انگیزشی )الف( 
 ها و کارافرینی و نیز محرکی برای ایجاد کارامدی.خالقیت

پذیر که تولید کننده، جذب : برای وصول به یك جامعه با افراد متخصص، خالق و انعطاف4آموزش و منابع انسانیب( 
 محور باشند.ی موثر از نظام تکنولوژی داناییکننده، نشر دهنده و استفاده کننده

هایی که ها، مشاوران و سایر سازمانها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه: مشتمل بر بنگاه5سیستم کارای نوآوری و اختراعات ج(
 ,Blattman and Annan) دهنداز ذخایر روزافزون دانایی جهانی، بهره گرفته و آنرا با نیازهای ملی/بومی تطبیق می

2016: 9.) 
خلق ثروت  6از طریق فعالیت فکری در اینجا به معنی آن بخش از اقتصاد است که لزوماً فناوریاقتصاد  اصطالحبنابراین، 

تر از مفهومی وسیع ،فناوریگفتنی است که اقتصاد  باشد.ور میمهمترین عامل بهره منتهی به تکنولوژی شدان کند ومی

                                                           
1- Organization for Economic Cooperation and Development 
2- Knowledge-Based Economy 

3- Economic and Institutional Regimes (EIRs) 
4- Education & Human Resources (EDU) 
5- Innovation System (INNOV)  
6- Intellectual activity 
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ان اطالعات و یا دانش کدگذاری شده را آن کارگرای است که در جامعه جامعه اطالعاتی، اساساً جامعه اطالعات دارد؛
عات به یادگیری مداوم اطال ، امافناوری(. در اقتصاد Rouney, et al, 2013: 90-91) کنند، استفاده و توزیع میتولید

تر و کم نیاز است؛ همچنان که دسترسی به اطالعات ساده هایی برای استفاده از آنگذاری شده و وجود شایستگیکد
از اطالعات نیز  مدکارا یهای مرتبط با انتخاب و استفادهها و شایستگیکند، مهارتپیشرفت می ICT گردد و یتر مهزینه

تر نسبت به اقتصاد دانش یا اقتصاد دانش ای وسیعواژه1توان گفت که جامعه دانشی میپایه، د. بر این شوبسیار حیاتی می
 گیردصادی ، تجاری و صنعتی فعالیت فکری بیشتری را در بر میمحور است که در مقایسه با موضوعات محدود اقت

ها و صنایع نوآوری اغلب نتیجه پیوند دانش در فعالیت فناوریهای اقتصاد در واقع، شاخصه .(72: 1392)امیرعباسی، 
متضمن منافع  تواند، مین سازمانی و درون سازمانی می شودارتقای همکاری بی سببمختلف است. بنابراین ترتیباتی که 

ها، محققان ای باشد. این امر گویای آن است که اقتصاد دانش محور باید در جهت ایجاد تعامل بین سازمانقابل مالحظه
های های جدید( تالش کند تا منجر به یافتهسازی تکنولوژیتحقیق و توسعه و تولید یا تجاری میانارتباط )ها و تکنسین

هاست، به نحوی که اقتصادی موفق در این اقتصاد، مشوق مشارکت دانش در میان آنهای . فرهنگ واحدجدیدی شود
در بسیاری از واحدهای  برای نمونه،. (Foss and Weber, 2016: 69) کننداجزای متفاوت به طور مجزا فعالیت نمی

-د کنندگان محصول منتقل می، برخی از بهترین آرا و عقاید از ناحیه مشتریان و عرضه کنندگانی است که به تولیآورنو

شوند. به منظور تبدیل جریان ورودی اطالعات به بخشی از دانش یك سازمان، آن سازمان باید برای جذب آن دارای 
دانش دهد سازمانی که قادر به ایجاد . شواهد تجربی نشان می(Kofler, et al, 2020: 52) های تکنیکی باشدظرفیت
چرا که هر دو نوع فعالیت مستلزم  ؛باشدهای پایینی برخوردار میاز خارج نیز از ظرفیتبرای کسب آن  ، احتماالًنیست
  (.2و در اختیار داشتن افراد ماهر است )شکل دانش 

 
 ای خطی )سنتی( و ابداع و نوآوریمدل ه: 2شکل

Source: Hillman (2012)                                                              

                                                           
1- Knowledge society 
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ظمان رشمرد )نابزایی ای اشتغالهدر ارتباط با سیاست فناوریویژگی مهم و اثرگذار برای اقتصاد  9توان هم رفته، میروی
 (؛191: 1389فر، و اسالمی

م مصرف، که هنگا منابع ، اقتصاد مبتنی بر فراوانی منابع است؛ بدین معنی که برخالف بسیاری ازفناوریاقتصاد  .1
ا بشوند و  رها مصرفتواند بادهند، میرا تشکیل می فناوریانش و پژوهش که اساس اقتصاد شوند، دمستهلك می

 شود.ها مکشوف میافزایش میزان مصرف، ابعاد بیشتری از قابلیت آن

-رتباطاتهای ایکنند؛ با افزایش فناوربه صورت انحصاری و شبه انحصاری عمل می فناوریصاحبان اقتصاد  .2
رفتن اختیار گ شود. دردر سطح جهانی و با شتابی فزاینده تبادل می فناوریهای اقتصاد دهی فراورخدمات، همه

قتصادی عادالت امتعیین  وری و قابلیت فزاینده دربه معنای افزایش چشمگیر سود و بهره فناوریانحصاری اقتصاد 
 جهان است.

های این نوع از نشانه آید.شمار میبه 1وزن ، به سبب تاکید ویژه بر دانش و پژوهش، اقتصاد بدونفناوریاقتصاد  .3
افزاها ها و نرم، بسیار کوچك و تلفیق شده با یکدیگر بوده و شامل ایده2اقتصاد، معموالً به صورت مدارهایی پیچیده

 است. 3آید، معموالً از نوع فکری و غیر قابل لمس، ارزش به حساب میفناوریی اول در اقتصاد است. آنچه در وهله

مانی هر کانی و زمارهای ببه افراد بستگی دارد. از همین روی، افزایش  فناوریرزش خدمات و محصوالت در اقتصاد ا .4
 محصول در گرو دانش و پژوهش مداوم است.

 ست پژوهشر و خوامحوهای دانش، جاذب حداکثری جریان سرمایه است. هر مکانی که از قابلیتفناوریاقتصاد  .5
 کند.نفسه جریان سرمایه را به سوی خود جذب می، فیباالتری برخوردار باشد

دارای  ز اقتصادان نوع اهمیت چندانی ندارد. آنچه در ای فناوریبرخالف اقتصادهای دیگر، مکان فعالیت اقتصاد  .6
 مندی پژوهش و کارایی آن است.اهمیت است، سرعت عمل، دقت در آموزش، هدف

ش ر، افزایرت دیگرین بودن، قابل زوال و تهدید نیست. به عبابه سبب ماهیت فکری و کاراف فناوریاقتصاد  .7
 ، نوعی حرکت به سوی انحصار و تعیین معادالت است.فناوریها در اقتصاد توانمندی

دانش و  کند؛می ش تعیینی دانش و پژوهها را میزان دقت و زمان صرف شدهدر این نوع از اقتصاد، بهای فراورده .8
 دهد.فزایش میاآنرا  ها را بیشتر و توان رقابتیوزآمد و دانامحور، ارزش فراوردهپژوهش گسترده، فراگیر، ر

ساز مانند صنایع دارای فناوری برتر، ها و علوم دانشدر رشته فناوریسهم قابل توجهی از تولید ملی سرانه در اقتصاد  .9
 Tufano, etیابد )ش اختصاص میگذاری هنگفت بر امر دانش و پژوهخدمات مالی و تجاری پیشرفته و نیز سرمایه

al, 2018: 55-56.) 

 را نشان داده است. فناوری، روند تاریخی گذار از اقتصاد تولیدمحور به اقتصاد 3شکل 

                                                           
1- Weightless Economy 

2- Circuits 
3- Intelligence 
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 و مبادالت مبتنی بر دانش فناوریسیر تاريخی و پیدايش اقتصاد  :3شکل 

 (1396منبع: )سهرابی و بختیاری، 
 

 قاضای نیروی كاری تابع تنظريه

بازار، از طرف  ر دستمزدرد که دزایی، تقاضای نیروی کار به تعداد نیروی کاری اشاره داهای اشتغالدر ارتباط با سیاست
داکثر شود حد بنگاه هند که سودای انجام میگونهکارگیری نیروی کار را بهشود. کارفرمایان، بهکارفرمایان تقاضا می

رتیب قیمت تبه  y,r,که در صورتی که کار و سرمایه دو عامل اصلی تولید باشند و با فرض این(. 145: 1393)صفوی، 
 شود:می صورت زیر تعریفزایی بههای اشتغالنیروی کار، سرمایه و سطح تولید باشند، تابع سیاست

C= C(,r,y) 
وق، ی فزینههز تابع اکه . درصورتیی خطی دارندی یك است و با متغیرهای مستقل رابطهاین تابع، همگن از درجه

های ی اصلی سیاستهدهند(، مشتق جزئی گرفته شود، تابع تقاضای نیروی کار که جهتنسبت به قیمت نیروی کار )
 آید:دست میاست، به (dL) زاییاشتغال

 
ی کار و ضای نیروع تقابی صفر برخوردار است، تابا توجه به اینکه تابع تقاضای نیروی کار از ویژگی همگنی درجه

 صورت زیر نوشت:توان بهزایی را میهای اشتغالسیاست

 
در پژوهش  بع محوریوان تاعنزایی نیروی کار، تابع فوق بهبا توجه به اهمیت بخش اقتصاد مالی و فناوری در اشتغال

 حاضر استفاده شده است.
 

 تحقیق جنتاي
از چهار شاخص این پژوهش  نشهرداری تهرا، میزان برخورداری 2019تا  2000ی زمانی در بازههای اولیه دادهبر اساس 
 (.2در میان شماری از کشورهای منتخب اسالمی ارائه شده است )جدول  فناوریدر اقتصاد 
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 2019 در میان كشورهای اسالمی در سال فناوریاز نظر شاخص ارزيابی سطح اقتصاد ی شهرداری تهران رتبه: 2جدول
رتب
 ه

ییر رتبه از نظر تغ
 فناوریاقتصاد 

 کشور
شاخص اقتصاد 

 فناوری

شاخص 
 دانش

نظام انگیزشی 
 اقتصادی

نوآور
 ی

آموز
 ش

زیر ساخت قن اوری 
 اطالعات

 3.96 4.97 2.82 4.09 3.92 3.96 آلبانی +10 93

 8.59 4.9 6.69 6.75 6.72 6.73 امارات +5 45

 3.49 5.01 3.64 3.18 4.05 3.83 آذربایجان +1 97

13
2 

 1.18 0.31 1.78 3.58 1.09 1.71 بورکینافاسو +2

13
8 

 1.53 1.53 1.6 1.28 1.55 1.48 بنگالدش +1

13
5 

 1.87 1.09 2.28 1.37 1.75 1.65 ساحل عاج -16

13
3 

 1.68 1.38 2.65 1.12 1.91 1.71 کامرون -11

10
5 

 3.46 3.66 3.59 2.18 3.57 3.22 الجزایر +9

 3.92 4.35 4.44 3.59 4.24 4.08 مصر -1 90

10
3 

 2.72 3.59 3.19 3.66 3.17 3.29 اندونزی +2

 5.65 3.8 4.56 0.99 4.67 3.75 ایران -1 98

 4.95 5.62 5.59 5.99 5.39 5.54 اردن -6 62

 4.76 7.07 3.68 4.7 5.17 5.05 قزاقستان +8 72

 3.4 6.35 2.93 4.49 4.23 4.29 قرقیزستان -1 84

 4.37 1.95 3.72 4.12 3.35 3.54 مراکش -3 99

12
4 

 1.48 0.83 1.79 4.16 1.37 2.06 مالی +2

13
6 

 1.27 0.3 1.67 3.06 1.08 1.58 موزامبیك +1

 7.14 4.21 6.82 6.11 6.06 6.07 مالزی 0 48

11
8 

 3.39 1.17 2.88 1.91 2.48 2.34 پاکستان +15

13
0 

 3.52 1.28 1.86 0.48 2.22 1.78 سودان +11

11
4 

 2.63 1 2.85 3.79 2.16 2.57 سنگال -4

10
6 

 2.46 5.53 2.01 2.88 3.33 3.22 تاجیکستان 0

 4.88 4.08 4.65 4.04 4.54 4.42 تونس +11 82

 (World Bank, 2019)منبع؛ 
 

اری شهردار، وضعیت کهای جهانی بانك جهانی و سازمان جهانی و نیز دسترسی به داده 2های جدول بر اساس داده
-به ایقایسهمصورت  و نیز در سطح جهان به خاورمیانهشاخص مورد نظر تحقیق، در میان کشورهای  ردر چها هرانت

 (.3دست آمده است )جدول 
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  2019-2000ی زمانی در بازه فناوریهای اقتصاد بر اساس شاخص شهراری تهرانای يسهوضعیت مقا :3جدول 

 آموزش نوآوری نظام اقتصادی
آوری زير ساخت فن

  اطالعات

 مقدار استاندارد 0.99 4.56 3.8 5.65

 هفتمرتبه 
 دن،رتبه چهارم بعد از به ترتیب امارات، ار

 ترکیه، تونس
 چهاردهم رتبه چهارم

در میان گروه کشورهای 
 خاورمیانه

تر از متوسط پایین
 جهانی

 تر از متوسط جهانیپایین
تر از متوسط پایین

 جهانی
 در میان کشورهای جهان هانیتر از متوسط جپایین

 (های تحقیقیافته؛ )منبع
 

 پژوهی جايگاه شهرداری تهرانآينده
 برای 2019-2000ره )شامل اثرات ثابت و اثرات تصادفی( در دو های تلفیقیبه روش داده پژوهشمدل تصریح شده 

-شتغالاهای یاستس بریر آن و تاث اوریفنشرایط متفاوت اقتصاد  پژوهیآیندهتا امکان  شده استبرآورد  شهرداری تهران

د. بنابراین مشخص شو دیتا فراهم شود. با گردآوری آمار به منظور تخمین مدل، الزم است تا نوع روش تخمین پنل زایی
نتایج  ون هاسمن استفاده شد.آزم ازH0 و با رد فرضیه F برای تعیین وجود )یا عدم وجود( عرض از مبدا جداگانه از آماره

 2025مانی ران در افق زپژوهی و نشانگر وضعیت شهرداری تهکه ناظر سناریوی آینده و هاسمن Fهای ل از آزمونحاص
 آمده است. 4در جدول  است،

 

هرداری شزايی های اشتغالسیاستبر  فناوریهای اقتصاد مدل تاثیر شاخص یپژوهانهآينده نتايج برآورد :4جدول 

 2025ی زمانی در بازه تهران
 t یآماره ضرایب های توضیحیمتغیر

CAP 420/0* 39/2 

EXP 109/0* 01/7 

SCI 015/0* 75/1 

SCH 024/0 15/1 

MCS 005/0* 39/2 

 52/6 007/0 ضریب ثابت

 
0.71  

) F Fآماره  16/24 )= 19/7  P-value= [ 0000/0 ] 

 آماره هاسمن
CHISQ(5)= 51/15  

 
P-value= [ 6900/0 ] 

 دار هستنددرصد معنی 0.90ضرایب در سطح 

 (قیحقهای تمنبع: یافته)
 

 که؛ ار است از این قر، 4های جدول دادهبر اساس  و هاسمن Fهای نتایج حاصل از آزمونتحلیلی نتایج 

ی نیروی وربهره ر نتیجهزایی و دهای اشتغالسیاستبر رشد  یداره فیزیکی سرانه تاثیر مثبت و معناشاخص سرمای .1
ارهای و ابز وژیتکنوله کار بجویای سرانه و دسترسی بیشتر نیروی  یافزایش سرمایه دارد. به عبارت دیگر، کار

 . شودمی زاییهای اشتغالموفقیت سیاستای سبب سرمایه
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بر  یدارمعنا و سیستم اقتصادی تاثیر مثبتبه عنوان شاخص  2019خدمات به قیمت ثابت سال -صادرات کاال .2
صادی و اقت یستمان شاخص سدار میمعنی ارتباط مثبت وزایی دارد. بنابراین، های اشتغالبهبود و کامیابی سیاست
 شود.زایی تایید میهای اشتغالتاثیر مثبت آن بر سیاست

ر ب خنثیو  صفریر به عنوان شاخص نوآوری تاث خارج از کشور فنی تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و .3
 . زایی داشته استهای اشتغالسیاست

نیروی ی هره وربارتباطات حاکی از تاثیر ضعیف این مولفه بر -تکنولوژی اطالعاتکوچك بودن ضریب شاخص  .4
 باشد.می شهرداری تهرانکار در 

 هایستسیار ب یدارمقاطع مختلف دانشگاهی به عنوان شاخص آموزش، تاثیر معنانرخ ناخالص ثبت نام در  .5
گاه بر در دانش ثبت نام از عدم تاثیر مقاالت چاپ شده و افزایش نرخ. نداشته است شهرداری تهرانزایی اشتغال
 ده است وشتاکید  توان نتیجه گرفت که در این شاخص تنها بر وجوه کمی و غیرفکریهای اشتغال، میسیاست

ت دم موفقیعرا با  زاییهای اشتغالیاستگذاری برای افزایش کیفی و عمق دانش و پژوهش، سغفلت از سرمایه
 مواجه کرده است.

ات تاثیر مثبت و اطالع-ارتباطات تکنولوژینفر جمعیت به عنوان شاخص  100به ازای هر  نرخ نفوذ اینترنت .6
-باطاتلوژی ارتخص تکنوآفرینی شاقابلیت اشتغال .زایی کشور داشته استهای اشتغالبهبود سیاست داری برمعنا

ش داده ایی افزایزتغالهای اششمار، ظرفیت آنرا در بهبود سیاستو همبستگی آن با صنایع و خدمات بی اطالعات
در مقایسه  دای تهرانشهروضعیت ، 2025در افق زمانی شود، مستفاد می 4است. با این حال، همچنانکه از جدول 

واهد خط جهانی د متوسحتر از ات، پاییناطالع-های تکنولوژی ارتباطاتبا وضعیت برخورداری جهانی از زیرساخت
واند در تآن می تارهایگذاری در امر آموزش و پژوهش در این حوزه و افزایش زیرساخ. بدین ترتیب، سرمایهبود

 تاثیر مثبتی بگذارد. شهرداری تهرانی زایی آیندههای اشتغالسیاست

 
 گیرینتیجه

های دولتی، یکی از موارد مهم در دهی به سیاستادی در جهتهای اقتصمشیها و خطنگرش اهمیت فزاینده
های راهبردی باید گزاریها برای کامیابی بیشتر در امر سیاستآورد. از این رو، دولتشمار میعملکردهای حکومتی به

اهمیت راهبردی های آن در جامعه بهره گیرند. به دلیل ها و ظرفیتهای نوین اقتصادی را شناخته و از قابلیتمشیخط
شهرداری زایی های اشتغالدر سیاست فناوری-مالیی اشتغال در کشور، پژوهش حاضر به بررسی نقش اقتصاد مسئله

پرداخت. به عبارت دیگر، در پژوهش حاضر به این مسئله  های کشورهای خاورمیانهی آن با شهرداریتهران و مقایسه
های این نوع بوده است و شاخص فناوریزایی تا چه اندازه متاثر از اقتصاد الها و راهبردهای اشتغپرداخته شد که سیاست

ها و تا چه اندازه بوده است. شاخص شهرداری تهرانزایی در های اشتغالاز اقتصاد بر کامیبابی یا عدم موفقیت سیاست
دست آمد که نك جهانی بههای سازمان جهانی کار و بادر این پژوهش با ترکیب شاخص فناوریهای اقتصاد مولفه

، نرخ آموزش شامل نرخ 2019عبارتند از؛ کارکرد سیستم اقتصادی شامل صادرات کاال و خدمات به قیمت ثابت سال 
های خارجی و ناخالص ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه، نرخ دانش شامل تعداد مقاالت علمی در نشریه

دست آمده در این تحقیق با توجه نفر. نتایج به 100ب نفوذ اینترنت به ازای هر ارتباطات شامل ضری-تکنولوژی اطالعات
نشان داد که افزایش کمی و کیفی صادرات خدمات و کاال که  2019تا  2000ی زمانی به مدل اقتصادسنجی در بازه

ارتباطات دارد، -طالعاتنشانگر کارکرد سیستم اقتصادی است و نیز ضریب نفوذ اینترنت که نشان از شاخص تکنولوژی ا
اند. این داشته 2019-2000ی ساله 19ی زمانی در بازه شهرداری تهرانزایی های اشتغالهر دو تاثیر معناداری بر سیاست
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است، باید به  فناوریی دانش و پژوهش که یکی از بنیادهای اقتصاد گذاری در حوزهتاثیر مثبت بدین معناست که سرمایه
اطالعات حرکت کند. از آنجا که -های ارتباطاتزیرساختهای سیستم اقتصادی و ایش زیر مجموعهسمت تقویت و افز

های ابتکاری و کارافرین مرتبط هستند، ای از سیستمی همبسته و چندگانهبا مجموعه فناوریاین دو شاخص از اقتصاد 
از سوی دیگر، همچنانکه نتایج این پژوهش نیز  تواند ظرفیت ایجاد اشتغال را تقویت کند.ها میافزایش هر کدام از آن

مدنظر قرار گرفت و شاخص دانش  نام در دانشگاهنشان داد، دو شاخص نرخ آموزش که در این تحقیق نرخ ناخالص ثبت
در  شهرداری تهرانآفرینی های اشتغالشد، تاثیری در سیاستهای خارجی را شامل میکه تعداد مقاالت علمی در نشریه

-ها در اشتغالی مورد مطالعه نداشته است. عدم تاثیرگذاری این دو شاخص و تاثیرگذار نبودن آنساله 19ی زمانی بازه

ها از توجه به ابعاد گذاریدهد که این دو مقوله تنها از منظر کمی و حجمی رشد کرده است و سیاستزایی، نشان می
آیند و شمار میبه فناوریه دانش و پژوهش دو رکن اساسی در اقتصاد ی آن غافل مانده است. از آنجا کمایهکیفی و درون

گرا و های کیفیکارگیری سیاستها را دچار تحول کند، بهی حوزهتواند به صورت فراگیر همهها میتقویت کیفی آن
های دانش و پژوهش و عدم بلندمدت در امر دانش و پژوهش ضروری است؛ چراکه رشد کمی چشمگیر شاخص

مدت نگریسته شده است. آفرینی، نشان از آن دارد که این دو مقوله تنها از منظر عددی و کوتاهتاثیرگذاری آن بر اشتغال
-های اقتصادی برای افزایش کمی و کیفی سیستم اقتصادی و تکنولوژی ارتباطاتگذاریبنابراین، در کنار اتخاذ سیاست

گرایانه در های کیفیمشیی دانش و پژوهش تجدید نظر شود و خطحوزهگرایی در های کمیاطالعات، باید در سیاست
 این دو مقوله مورد توجه قرار گیرد.
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