
 

 

                       

چیست؟ بستری برای  Gig economy اقتصاد گیگ یا
 مدت، موقت و متعددمشاغل کوتاه

ترین مسائلی است بیشترمان روی این مسئله اتفاق نظر داریم که امنیت شغلی یکی از مهم

کنیم دیگر همه چیز کند. درست وقتی فکر میکه اگر محقق نشود زندگی را مختل می

گیری بیماری کرونا، کردیم. در روزهای همهدرست است اتفاقی می افتد که فکرش را نمی

ها بیکار تواند غلط از آب در بیاید. خیلیمان چقدر راحت میبهتر فهمیدیم که محاسبات

کنند، زودتر ها که جلوتر از زمان حرکت میها درآمدشان کم شد. اما بعضیشدند. خیلی

ها به سراغ مشاغل کوتاه مدت و موقت دست به کار شدند و وارد دنیای گیگ شدند. آن

اخبار  .ند کار پاره وقت انجام دهندرفتند و سعی کردند به جای یک کار تمام وقت، چ

چیست و مزایا و  Gig Economy دهد که اقتصاد گیگ یادر این مقاله توضیح می بورس

 .کندمعایب و ویژگی های آن را هم بررسی می

 

 

 

 

 

 آن با ذکر منبع مانعی ندارد.گذاری و استفاده از است. اشتراک( https://akhbarbourse.com)  اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 
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 مدت، موقت و متعددچیست؟ بستری برای مشاغل کوتاه Gig economy اقتصاد گیگ یا 1

 چیست؟ (Gig Economy) اقتصاد گیگ
آن مسائل  مطابق معمول بهتر است اول از همه به چیستی اقتصاد گیگی بپردازیم تا بتوانیم پس از

گردد که افراد در آن به سراغ مشاغل به ساختاری برمی گیگ اقتصاد .دیگر را هم پوشش بدهیم
شوند. نامیده می دورکار و حتی فریلنسر یا آزادکار روند. فعاالن این اقتصادموقت و کوتاه مدت می

وقت های پارهدهند به جای حضور در یک اداره با ساعت کاری تمام وقت، شغلاین افراد ترجیح می
 .را تجربه کنند

 Gig ی دانشگاه کمبریج، نامهکاری مستقل و آزادانه یکی از ارکان این اقتصاد است. در لغتپیمان
Economy  در آن افراد به جای آن که برای یک کارفرما زایی معرفی شده است که ی اشتغالیک شیوه

آورند و برای هر یک کنند یا این که به چند شغل مجزا روی میکار کنند، مشاغل موقت انتخاب می
 .کننددستمزدی جداگانه و متفاوت دریافت می

 

 

 

کنید ساعات کاری هم دست خودتان است. البته باز هم بستگی به شغلی وقتی برای خودتان کار می
 .خوردی کلی است که در اکثر مشاغل گیگ به چشم میکنید. این فقط یک مسئلهدارد که انتخاب می

 معنای کلمه گیگ
در این باره وجود  ی گیگ در اقتصاد گیگ چیست. چند نظرشاید بخواهید بدانید که معنای واژه

است که به اجرای موسیقی  Gig Music دارد اما بیشترین احتمال مربوط به گروه اجرای موسیقی یا
ای دور هم تواند مثل یک گروه موسیقی عمل کند. یعنی عدهزنده اشاره دارد. اقتصاد گیگ هم می

دیگر را نبینند. یا گر اصال همای را انجام بدهند و شاید بعد از آن پروژه دیشوند تا پروژهجمع می
طوری که تماشاگران به تماشای یک اجرای موسیقی شود طور دیگری هم تعبیر کرد. همانحتی می

شان مثل گردند، کارمندان گیگ هم بعد از تمام شدن پروژهروند و بعد از اتمام آن به خانه برمیمی
 .کنندهمان تماشاگران صحنه را ترک می

ای دیگر معتقدند که عده .Engagement ید شاید این کلمه مخففی باشد برای کلمهگوینای میعده
گرفته شده به که به معنای رقصیدن است. دیگر اینکه این کلمات  gigue این کلمه از لغت فرانسوی

اش را از ای است که ممکن است هرکسی برداشت شخصیچه ارتباطی با اقتصاد گیگ دارند مسئله

از نیروی کار در کشور آمریکا از طریق آزادکاری یا  ٪۳۵گرفته، مطابق تحقیقات صورت
 ۵۵ی چیزی در حدود دهندهگذارنند. این تعداد نشانزندگی خود را می فریلنسری

به  ۲۰۲۰بینی کرده بود که این رقم تا سال تر پیشپیش لینکدین .میلیون نفر است
 .هم خواهد رسید ۴۳٪
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 مدت، موقت و متعددچیست؟ بستری برای مشاغل کوتاه Gig economy اقتصاد گیگ یا 2

تواند به معنای درگیر شدن در کاری باشد که مشارکت افراد را می Engagement آن داشته باشد. مثال
 .دهدها نشان میدر پروژه

 (Gig economy) ویژگی های اقتصاد گیگ
 اقتصاد گیگ با فناوری گره خورده است. بدون اینترنت بیشتر این مشاغل هم  :فناوری بر تکیه

های ایرانی و خارجی توانید همین حاال در گوگل جستجو کنید و پلتفرموجود نخواهند داشت. می
 .کنندو کارفرما عمل میبین کارمند  دهندهرا پیدا کنید که به عنوان ارتباط

 کارهایی هستند که در توافق با کارفرما در این سیستم کارمندان پیمان :توافقی پرداخت سیستم
 .ی کارمند استکنند. پرداخت مالیات در این شرایط به عهدهحقوق دریافت می

 اوت ها هم متفی استخدام آناین مشاغل دائمی نیستند، پس شیوه :متفاوت استخدام یشیوه
 .است. خیلی از مواقع اصال کارمند و کارفرما هیچ مالقات حضوری با هم ندارند

 رود ترین ویژگی های اقتصاد گیگ که جزو مزایای آن نیز به شمار مییکی از مهم :زمان مدیریت
شان را خودشان تنظیم کنند. کارفرما از شما توانند زماناین است که کارمندان گیگ معموال می

روز به او تحویل بدهید. حاال دیگر انتخابش با خود شماست که  ۲۱د یک پروژه را ظرف خواهمی
 .ها کار کنیدبخواهید هر روز چقدر کار کنید یا اصال روزها بخوابید و شب

 های بیکاری فریلنسرها بیمه سالمت گروهی ندارند و حتی خبری از بیمه :امزای از برخورداری عدم
ستگی هم نیست. البته ممکن است در برخی از کشورها و یا برخی از گذاری بازنشیا سرمایه

های بازنشستگی مستقل و بیمه وکارها مزایایی مثل پوشش بیمه سالمت یا حسابکسب
 .تصادف و مسئولیت در دسترس باشد

 
 
 
 

 آشنایی با اصول اقتصاد گیگ
 :توانید این اصول را بخوانیدشناسند. در ادامه میاقتصاد گیگ را با چهار اصل مهم می

 تنها عالقه شرط موفقیت نیست .1
 ای باشیدحرفه .2
 سپاری کنیدبرون .3
 شود برنامه زمانی را کنترل کردهمیشه نمی .4

اقتصاد  ،نیروی کار چابک ،اقتصاد آزادکار های دیگری ماننداقتصاد گیگ را با نام
 .نیز خطاب کنند نیروی کار مستقل ینچنو هم اشتراکی
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 مدت، موقت و متعددچیست؟ بستری برای مشاغل کوتاه Gig economy اقتصاد گیگ یا 3

 اصل اول: عالقه تنها شرط موفقیت نیست
شود با عالقه کاری انجام داد. ترین و اولین اصل اقتصاد گیگی این است که بفهمیم فقط نمیمهم

شود جواب گرفت؟ ات. ولی آیا فقط با عالقه میگویند برو دنبال عالقهایم که همه میخیلی شنیده
بشود. اگر پشتکار داشته باشید و در کنار عالقه تواند منجر به کسب مهارت هم البته عالقه می

 .گیریدتان را هم تقویت کنید قطعا بهتر جواب میمهارت

ها را داشته هایی را که در سرتان دارید اجرا کنید. باید قدرت شرح آنبه جز این باید بتوانید ایده
 Gig تواند درکه می باشید تا دیگران هم به این کار جذب شوند. انگیزه هم فاکتور مهمی است

Economy ی ایده مواردی هستند که برای پردازی، انگیزه و هنر ارائهتان کند. پس عالقه، ایدهکمک
 .تر استیک کارمند گیگ از نان شب هم واجب

 ای باشیداصل دوم: حرفه
. در چند کندها هم افزایش پیدا میشوند. پس رقابت بین آنفریلنسرها هر روز بیشتر و بیشتر می

خواهید تر از قبل است و االن جایگاه بهتری نسبت به قبل دارند. اگر میسال اخیر بازار فریلنسرها داغ
تان چیست؟ تان کنند باید چیزی در چنته داشته باشید که بقیه ندارند. برگ برندهای انتخابدر پروژه

 چه مهارتی دارید؟

کنید کارتان ید که فکر کند حاال که دارید در خانه کار میبه غیر از این نباید به کارفرما اجازه بده
تان شود، این کارفرماست قدر خوب باشد که کسی نتواند جایگزیناگر کارتان آن .اهمیت کمتری دارد

 .کند همکاری را با شما ادامه بدهدآید و سعی میهای شما کنار میکه با خواسته

 سپاری کنیداصل سوم: برون
های زیادی برای گفتن دارد. اما این عنصر چه کاربری در اقتصاد در این میان حرف هوش و ذکاوت

ی کارها را خودتان ای باهوش باشید که بدانید یک دست صدا ندارد و همهگیگ دارد؟ اگر به اندازه
خواهید یک برند لباس تاسیس کنید و خودتان توانید انجام بدهید، موفق خواهید شد. اگر مینمی
خواهید چند سال زمان ها را بدوزد؟ نکند میخواهد لباسطراحی بلد باشید، پس چه کسی می فقط

بگذارید تا دوخت و دوز را یاد بگیرید؟ اصال نگوییم چند سال؛ بلکه چند ماه. باالخره نیازمند مهارت 
 .دآوریو تجربه خواهید بود که این عناصر را تنها در قبال از دست دادن زمان به دست می
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هایی که بیرون از کارگاه و در دهید به خیاطتان را میگیرید. کارهایپس از افراد دیگر کمک می
های خودشان هستند. نه فقط یک برند لباس بلکه هر کار دیگری به صورت تیمی معموال بهتر خانه

های ه آدمخورد. به شرطی کی کسب و کار در این شرایط خیلی زودتر رقم میدهد. توسعهجواب می
توانید با پنجاه نفر همکاری کنید. آرام درستی را انتخاب کنید. البته مشخص است که در آغاز راه نمی

 .سپاری کنیدتوانید کارتان را پیش ببرید و وظایف مختلف را برونآرام می

 شود برنامه زمانی را کنترل کرداصل چهارم: همیشه نمی
مانیم.اگر م و حتی با وجود پایبند بودن به آن باز هم عقب میکنیریزی میخیلی از مواقع برنامه

اید و این عقب افتادن دالیل دیگری دارد که از قبل فکرش مطمئن باشید که طبق برنامه پیش رفته
تان رابهتر تخمین را نکرده بودید جای نگرانی نیست. بلکه باید از این موارد درس بگیرید و برنامه

شود همیشه هم زمان را کنترل و مدیریت کرد. معموال ت که باید بپذیریم نمیبزنید. نکته اینجاس
 .آیدها اشتباه از آب در میافتد که تخمین برای تحویل پروژهاتفاق می

طور به غیر از این درست است که در اقتصاد گیگی زمان دست خودتان است اما همیشه هم این
تان و برای تحویل یک پروژه، حتی در روزهای تعطیل نیست. بعضی مواقع مجبورید بر خالف میل

تان را تمام کردید، ی فعلیتان باشد که اگر پروژهی ذهنهم کار کنید. این هم همیشه باید گوشه
های چیز را بررسی کنید و در تخمینای جدید نخواهید گرفت. اگر خوب همهحتما و لزوما پروژه

 .ید در بیشتر مواقع از زمان جلو باشیدتوانبین باشید، میخودتان هم واقع

 بندی نیروی کار اقتصاد گیگطبقه
ها چیست. البته رسیم به کارمندان و کارکنان فعال در اقتصاد گیگ تا ببینیم ویژگی های آنمی
ها بندیبندی در اقتصادی که هیچ حد و مرزی ندارد کار عجیبی است! دستهکش گذاشتن و دستهخط

 Gig توانیم فعاالنت باشند و بر اساس معیارهای مختلف شکل گرفته باشند. میممکن است متفاو
Economy بندی کنیمطور تقسیمرا از یک منظر این: 

 کنند و ها کار میافرادی که خوداشتغال هستند، به صورت مستقل با سازمان :مستقل کارگران
 .خودشان مدیر خودشان هستند

 ی سنتی کند ولی در مقایسه با شیوهها را استخدام میکه شرکتی آن :موقت یا مشروط کارگران
 .اشتغال، از مزایا و امنیت شغلی کمتری برخوردار هستند

 :بندی دیگر را بررسی کنیمحاال بیایید یک دسته

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/


 

 
 

 مدت، موقت و متعددچیست؟ بستری برای مشاغل کوتاه Gig economy اقتصاد گیگ یا 5

 کنند در ای یا ساعتی کار میها یا طراحان وب که معموال به صورت پروژهنویسرنامهب :فریلنسرها
کنند و منبع اصلی درآمدشان هم شان را انتخاب میها خودشان شغلگیرند. آنه قرار میاین گرو

 .همین مشاغل است
 شان این است که مستقل هستندمثل کارمندان سنتی هستند ولی تفاوت :مستقل پیمانکاران. 
 ها ع آنکنند. در واقها همکاری میاین افراد به صورت قراردادی و موقت با شرکت :موقت کاسبان

 .دهندهای جانبی هم انجام مییک شغل اصلی دارند ولی براس کسب درآمد فعالیت
 کنندهایی خاص کار میکاران مستقلی که در برههپیمان :فصلی کارمندان. 
 ها به ها هم از روی ناچاری و در واقع برای تامین هزینهبعضی :دارند مالی مشکل که افرادی

 .آورنداقتصاد گیگ رو می

 دالیل رشد اقتصاد گیگ چیست؟
چندین سال قبل اصال وضعیت مثل االن نبود. همه یا شغل آزاد داشتند؛ مثل همان رانندگان تاکسی، 

اول در جهان  Gig Economy یا در اداره یا سازمانی استخدام بودند؛ یعنی همان اقتصاد سنتی. اما
استقبال از اقتصاد گیگ چیست؟ بیایید چند  کنید دالیل رشد وو بعد هم در ایران ظهور کرد. فکر می

 :مورد مهم را با هم بخوانیم

 گیرد. در شود، اقتصاد گیگ هم جان میپیدا می اقتصادی رکود یوقتی سر و کله: اقتصادی رکود
شود. نرخ بیکاری شوند و کار و کاسبی افراد زیادی کساد میها ورشکسته میدوران رکود خیلی

ای تمایل وقت و پروژهرود و افراد به جای مشغول شدن در کارهای دائمی، به کارهای پارهباال می
 .دهندنشان می

 نیت ی امخواهند حاشیهها که شغل ثابت دارند، میخیلی: درآمدی و مالی متعدد منابع به نیاز
داشته باشند و برای روز مبادا هم کاری داشته باشند. به هر حال ممکن است هر لحظه شغل 

 .شان راحت شودروند که خیالشان را از دست بدهند. پس به سراغ منابع درآمد دیگر میفعلی
 ها پررنگ شد مشاغل گیگ هم ناخواسته یکی بعد نقش اینترنت که در زندگی: اقتصادی تحوالت

گری پیدایشان شد. سبک خرید آنالین نسبت به گذشته خیلی بیشتر جا افتاده است و این از دی
 .های آنالین دامن زده استمسئله به رشد فروشگاه

 در بعضی از کشورها حق بیمه همگانی برای افراد خوداشتغال کمتر از : پرداختی مالیاتی/ مسائل
کاران و کارمندانش را به عنوان پیمانشود کارمندان است. پس کارفرما هم دست به کار می

 .کنداش چیست؟ اینکه اقتصاد گیگ رشد میکند. نتیجهمستقل معرفی می

 مزایای اقتصاد گیگ
توانید تعدادی خواهیم ببینیم مزایای اقتصاد گیگ برای کارمند و کارفرما چیست. در ادامه میحاال می
 :ترین موارد را ببینیداز مهم
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 پذیری باالانعطاف 
 های شغلی متنوعموقعیت 
 های کارمند و کارفرماکم شدن هزینه 
 سرعت تحویل خدمات و کاالها 
 افزایش تعداد منابع درآمد 
 رشد اشتغال 

 
 
 
 
 

 پذیری باالانعطاف
انعطاف نه فقط برای کارفرما، که برای کارمندان و کارگران گیگ هم خوب است. مخصوصا اگر فریلنسر 

اش هم های مردهبندی کند و در وقتاش را زمانتواند برنامهکند، میدر جاهای دیگری هم کار می
دهند که تعهد میای را تکمیل کند. در حالی که در اقتصاد سنتی کارمندان با امضای قراردادی پروژه

 .تا پایان مدتی مشخص در آن موقعیت شغلی باقی بمانند

های وقت را با تخصصتوانند تعداد زیادی نیروی پارهکارفرما و کسب و کارها می Gig Economy در
مختلف استخدام کنند که هر کدام ممکن است زمان کاری مختص خودش را داشته باشد. پس از 

ای های تخصصی افراد حرفهتوانند در جایگاهتر خواهند بود و بهتر میعطفوکارها مناین جهت کسب
 .را به کار بگیرند

 های شغلی متنوعموقعیت
تواند برای چند جا کار کند و درآمد بیشتری به دست بیاورد. او قادر خواهد بود با کسب کارمند می

د و عیار خودش را هم باالتر ببرد. ای قوی برای خودش درست کنتجربه از طریق همین کارها، رزومه
روند. چرا که باز هم باید یادآوری کنیم که افرادی که شغل ثابت دارند هم به سراغ مشاغل گیگ می

 .به دنبال افزایش منابع درآمدشان هستند

ها تواند زنده باشد، اما در جریان بحراندرست است که اقتصاد گیگ همیشه می
ش خسارات بحران به دوش تری دارد و بار سنگینی را برای کاههمیشه نقش پررنگ

بود که در جریان این اتفاق، کشاورزان  ۱۹۲۹در سال  بزرگ رکود ی بارز آنکشد. نمونهمی
شان را تداییهای ابرفتند تا بتوانند هزینهی دیگر میای به مزرعهبه طور موقت از مزرعه

 .تامین کنند
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 های کارمند و کارفرماکم شدن هزینه
 Gig Economy .استخدام نیست در اقتصاد گیگ دیگر نیازی به پرداخت حقوق ثابت و مزایای ناشی از

توانند کارمندانی تمام وقت را استخدام کنند یک موقعیت از این منظر برای مشاغلی که نمی
 .العاده ایجاد کرده استفوق

شود، هایی مثل عیدی و سنوات خالص میقدر که کارفرما در این شرایط از پرداختن هزینههمان
تواند کاری منعطف با درآمدی بهتر پیدا دازد و به جز این میپری رفت و آمد نمیکارمند هم هزینه

 .کند
 
 
 

آید. در چنین شرایطی عقالنی های شغلی موقتی به وجود میها جایگاهبعضی از مواقع در شرکت
رود و نیست که کارفرما شخصی را به صورت ثابت استخدام کند. پس به سراغ نیروی کار گیگ می

 .ندکی موردنظرش را انتخاب میکنند، گزینهاز بین افرادی که در آن زمینه به صورت مستقل کار می

که هنوز در ابتدای راه است منبع مالی خاصی  استارتاپ ی دیگری هم دارد. مثال یکاین مسئله جنبه
کار  ایهای سنگین استخدام را بپردازد. به جای آن با افراد به صورت پروژهندارد که بخواهد هزینه

 .تر استصرفهکند که بهمی

 سرعت تحویل خدمات و کاال
کنید سرعت تحویل خدمات باالتر وقت استفاده میوقتی برای انجام یک کار از چندین متخصص پاره

ی محتوا به صورت فریلنسی همکاری سایت دارید و با چند تولیدکنندهرود. مثال اگر یک وبمی
توانید تقسیم کار کنید و بندی بهتر میچنین برای زمانهد شد. همکنید سرعت کارتان بیشتر خوامی

های مختلف پروژه را به افراد مختلف بسپارید تا به صورت موازی کارها را پیش به راحتی بخش
   .ی این مسئله افزایش سرعت خواهد بودببرند. نتیجه

 افزایش تعداد منابع درآمد
توانید در چند قتصاد گیگ زمان دست خودتان است، میاین مسئله کامال مشخص است. چون در ا

وقت فعالیت کنید. اما در اقتصاد سنتی وقتی موظف هستید هشت ساعت از روز را برای شغل پاره
ماند که بخواهید در جای دیگری هم کار کنید. البته تان نمیشرکتی کار کنید، معموال دیگر توانی برای

 هایهزینه شود، کار به مشغول شرکتی در ایپروژه و وقتپاره کارمند یک اگر معموال
 .است کمتر بسیار ثابت و وقتتمام کارمند یک استخدام از استخدامش
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 Gig Economy دهند ولی ظرفیت تعدد مشاغل و منابع درآمد درام میبعضی از افراد این کار را انج
 .خیلی باالتر است

های خودتان را از دست بدهید، هنوز شغل دیگری خواهید داشت در این شرایط اگر یکی از شغل
توانند تا حدودی کاران مستقل از این منظر میتر مشغول به کار شوید. پیمانیا اینکه امیدوارید سریع

 .خیال خودشان را راحت کنند

 رشد اشتغال
در این مورد به خصوص باید از این زاویه به قضیه نگاه کنیم که اقتصاد گیگ از طریق حذف برخی 

کند. این مسئله کاهش بیکاری را به های زمانی و جغرافیایی به رشد اشتغال کمک میمحدودیت
بود وضعیت شده است. باز هم بیماری کرونا را دنبال دارد و بارها در دوران رکود اقتصادی باعث به

کار کرد ولی از طرفی دیگر مشاغل ها را بیتان بیاورید. درست است که این بیماری خیلیدر ذهن
 .گیگ را توسعه داد

 هاحذف برخی محدودیت
ما های جغرافیایی را از بین ببرد. شاید شتواند محدودیتدورکاری یکی دیگر از مزایایی است که می

کنید. تخصصی دارید که در شهر خودتان چندان کاربرد ندارد یا کار خوبی را در آن زمینه پیدا نمی
وآمد به محل کارتان، وظایف خودتان را انجام دهد بدون نیاز به رفتدورکاری به شما اجازه می

افیک هم جویی در زمان خواهد بود. حتی دیگر در تربدهید. این مسئله هم خودش به نوعی صرفه
 .های رفت و آمد هم نخواهید داشتشود و نیازی به پرداخت هزینهتان هدر نمیوقت

 معایب اقتصاد گیگ
توانند معایب آن های پیشین را نقض کنیم. چرا که برخی از مزایای اقتصاد گیگ میقرار نیست گفته

طور قتصاد گیگ چیست. اینبین، ببینیم معایب اهم باشند. ما تنها قصد داریم با چشمی باز و واقع
قضاوت کنیم. به هر طریق بهتر است آن روی سکه اقتصاد  Gig Economy توانیم در موردبهتر می

وکارها ایجاد کرده است، اما گیگی را هم ببینیم. درست است که این اقتصاد تحولی عظیم در کسب
 :پوشی کرد. مشکالتی مثلتوان از مشکالت آن چشمنمی

 ی کارمند استکه به عهدههایی هزینه 
 انزوا 
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 درآمدهای پایین 
 نبود امنیت شغلی و وجود استرس 
 انتقال ریسک از کارفرما به کارگر یا کارمند 
 محرومیت از برخی مزایا 
 نیاز به سرمایه اولیه 
 کاهش تعهد کاری 
 اختالل در روال عادی زندگی 

 ی کارمند استهایی که به عهدههزینه
ای کار کنید به عنوان یک کارمند گیگ فعالیت کنید و پروژه Gig Economy کنید دروقتی قبول می

های بهداشتی را باید خودتان انجام بدهید و کارفرما های تامین اجتماعی و مراقبتدیگر هزینه
ند که شونقشی در این زمینه ندارد. البته در مواردی حتی چنین مشاغلی هم مشمول این مزایا می

 .ها نداریماستثنا هستند و کاری با آن

 انزوا
ها بپرسید بدترین عیب اقتصاد گیگ چیست ممکن است بگویند انزوا و دور ماندن از اگر از خیلی

ی تواند هم در کیفیت و هم در روحیهاجتماع. حضور در محیط کار و ارتباط مستقیم با همکاران می
شوند و حس جلسات جلسات کاری به صورت آنالین برگزار میافراد اثر بگذارد. در اقتصاد گیگ 

حضوری را ندارند. حتی در برخی از موارد ممکن است شخص در اثر دور بودن زیاد از اجتماع، دچار 
ی مثبت هم باشد. همه افسردگی هم بشود. البته شاید دور بودن از محیط فیزیکی کار، یک نکته

 .چیز بستگی به شخصیت شما دارد

 آمدهای پاییندر
کند. اگر دقت کرده باشید بیان مزایا و معایب اقتصاد گیگ در برخی موارد انسان را دچار تناقض می

تواند منجر به افزایش حقوق کارمندان شود؟ بله درست مگر باالتر نگفتیم که تعدد منابع درآمد می
نجام بدهد. منابع درآمد است اما همیشه هم برای یک نفر مقدور نیست که بتواند این کار را ا

کنید درآمدتان ساعت کار می ۱۲متعدد نیازمند زمان بیشتر است. مشخص است وقتی در روز بیشتر از 
 شود. اما به چه قیمتی؟بیشتر می
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شان درآمدهای متفاوتی دارند. یکی کارش تخصصی است و کارگران گیگ با توجه به سطح شغلی
مثل بهشت است. ولی کسی  Gig Economy برای این شخصی خودش واقعا متبحر است. در حوزه

گیرد دهد که تخصص خاصی الزم ندارد، نه تنها دستمزد پایینی میکه کاری معمولی را انجام می
دهد همان شغل سنتی را با حقوق بلکه اقتصاد گیگ برایش جهنمی ساخته است و او ترجیح می

 .شدثابت و بیمه و حق مسکن و این مزایا داشته با

 نبود امنیت شغلی و وجود استرس
کند دورکار شود شما را در کارتان ابقا کند. فرقی نمیای باشید کارفرما مجاب میگفتیم اگر حرفه

زند، تان به کسب و کار ضربه میقدر خوب باشد که نبودنهستید یا کارمند استخدامی. اگر کارتان آن
ای که وجود دارد این است که اهد داشت. ولی مسئلهکارفرما سعی در حفظ ارتباط کاری با شما خو

تواند ناگهان تعدیل در اقتصاد گیگی چیزی به نام قرارداد کاری معنای خاصی ندارد. پس کارفرما می
افتد اما ای را از کار برکنار کند. درست است که در مشاغل سنتی هم این اتفاق مینیرو کند و عده

 تواند از طریق مراجع قانونی دنبال شودآن شرایط می ی کارمند و کارفرما دررابطه

به غیر از این ممکن است فرد یک ماه کار داشته باشد و ماه دیگر نه. یا ممکن است کاری را از 
ی انجام آن را نداشته است. این موارد باعث افزایش فشار و کارمند گیگ بخواهند که قبال تجربه

 .اهد شدهای جسمی و روحی خواسترس و آسیب

 انتقال ریسک از کارفرما به کارگر
های موجود دیگر فقط متوجه صاحبان ی مهم در این اقتصاد این است که ریسکیک مسئله

شان وکارها نیستند. اولین ریسک هم این است که کارگران گیگ تضمینی برای حقوق آیندهکسب
شان د یا فرصت شغلی خوبی نصیبندارند. شاید یک ماه نتوانند به هر دلیلی خیلی خوب کار کنن

 .نشود

کنید. یعنی کنید، دارید از وسایل خودتان استفاده میبه جز این شما وقتی به عنوان فریلنسر کار می
کنید. اگر این وسایل آسیب ببینند تان برای انجام کار استفاده میاز کامپیوتر یا موبایل شخصی

پردازد. چنین مسائلی کارگران ها نمیای بابت آنا هزینهها هستید و کارفرمخودتان مسئول تعمیر آن
 .کندپذیر میگیگ را آسیب

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/


 

 
 

 مدت، موقت و متعددچیست؟ بستری برای مشاغل کوتاه Gig economy اقتصاد گیگ یا 11

 محرومیت از برخی مزایا
ای دارید و نه اگر در اقتصاد گیگ از کارافتاده یا بازنشسته شوید تکلیف چیست؟ هیچ. نه بیمه

های تشویقی. مرخصی با حقوق هم در این حقوق بازنشستگی. نه حتی بن مسکن و سایر بن
 .اقتصاد معنا ندارد

 نیاز به سرمایه اولیه
های ت. نه تنها اینترنت که تمام هزینهبا خودتان اس ی اینترنتوقتی کارمند گیگ هستید، هزینه

ای هستند که برای شروع به های اولیهی خودتان است. پس این موارد سرمایهجانبی نیز به عهده
 .دارید ها نیازآن

 کاهش تعهد کاری
قدر توانند خیلی روی هم حساب کنند. همانوقتی قراردادی در میان نیست، کارفرما و کارگر گیگ نمی

تواند در صورتی که از پروژه راضی نباشد، ست کارفرما عذر کارگر را بخواهد، کارگر هم میکه ممکن ا
کاره رها کند. تعهد کاری در این اقتصاد کامال دوطرفه است و چیزی روی کاغذ نوشته کار را نیمه

 ی این تعهد راتواند درجهشود. میزان مطلوبیت طرفین از کاری که در حال انجام است مینمی
 .مشخص کند

 اختالل در روال عادی زندگی
روز کار کنید. ممکن است عادت کنید توانید هر ساعتی از شبانهفرض کنید یک دورکار هستید که می

کند. یا مثال تان را مختل میها کار کنید. این مسئله زندگی و ساعات خوابکه روزها بخوابید و شب
پس دیگر چه وقتی برای تفریح یا استراحت باقی  ممکن است روزهای تعطیل هم پروژه بگیرید.

هاست دارید بینید ساعتآیید و میاست که به خودتان می Gig Economy ماند؟ این خاصیتمی
 .ایدکنید و این وسط اصال برای خودتان وقت نگذاشتهای کار میروی پروژه

 کردیم اشاره اهآن به باال در که مشکالتی برای دنیا سراسر در مختلف هایدولت
 را شانکارگران توانندمی گیگ بزرگ هایشرکت آمریکا در مثال اند.گرفته نظر در راهکارهایی

 باشند داشته حقوق با مرخصی توانندمی هاآن کنند. تعریف کارگر یا کارمند شغلی ردیف در
 .ندهد آزارشان گیگ اقتصاد معایب تا شودمی تعریف آنان برای دستمزدهایی حداقل یا و
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 های موفقیت در اقتصاد گیگروش
خب حاال وقت آن رسیده است که ببینیم راهکارهای موفقیت و پیروزی در اقتصاد گیگ چیست. 

 :ایمتر را توضیح دادهشود از این بستر استفاده کرد و سود برد. در ادامه چند راهکار مهمچطور می

 ها و البته چه نیازهایی دارید، با توجه به اینکه چه مهارت :کنید پیدا را خودتان یویژه کار بازار
 .تان هم توجه کنیدبهترین بازار کار را پیدا کنید. قطعا باید به عالقه

 های تان را پیدا کنید، به سراغ پلتفرموقتی توانستید راه :کنید استفاده فناوری هایپلتفرم از
بدهید. با این کار  د دیگر آشنا شوید و کارتان را توسعهها یا افراتعاملی بروید تا بتوانید با شرکت

 .دیگر الزم نیست خیلی برای تبلیغ کارتان زمان بگذارید و هزینه کنید
 ترین مزایای اقتصاد گیگ پذیری یکی از مهمانعطاف :کنید تنظیم را خودتان بندیزمان برنامه

تان مشخص باشد و که هم ساعات کاری تان را طوری تنظیم کنیداست، اما باید بتوانید برنامه
های آزاد داشته باشید. قرار نیست صبح تا شب کار کنید. باید زمان خود را با مشاغلی هم وقت

 .ها فعالیت کنید مطابقت بدهیدتوانید در آنکه می
 دار خودتان وقتی کارمند گیگ هستید، پس خودتان حساب :است خودتان با مالی امور مدیریت

تان خواهید ها و درآمدها را مدیریت نکنید، دیر یا زود ناچار به تغییر رویهبود. اگر هزینهخواهید 
 .شد

 کنید و او وقتی با یک کارفرما کار می :کنید نگاه جدید شانس یک چشم به شغلی فرصت هر به
تی شود. وقتان میی شغلیاز کارتان رضایت دارد، این مسئله باعث افزایش شانس شما در حیطه

وقت این بقیه هستند که به دنبال کار کردن با شما هستند. برآورده کردن حسابی کاربلد شدید، آن
شود بقیه هم دلشان بخواهد با شما همکاری انتظارات کارفرما یا فراتر رفتن از آن، باعث می

هم های جدیدی را برای شما فراای، موقعیتتواند به صورت پلهکنند. پس هر فرصت شغلی می
 .کند

 بینی رشد جهانی اقتصاد گیگپیش 
 از کارمندان آمریکایی به کارگران مستقل  ٪۵۲، ۲۰۲۳ها حاکی از آن است که تا سال بینیپیش

 .شوندتبدیل می
  میلیون نفر برسد ۸۶.۵، تعداد فریلنسرها به عدد ۲۰۲۷تخمین زده شده است که تا سال. 
 ها کارگران فریلنسر خواهند بوداز آمریکایی ٪۴۰شود که در کمتر از یک دهه، طور گفته میاین. 
  کنند فریلنسر خواهند شداز افرادی که خدمات مشتریان را ارائه می ٪۵۰تا  ۲۰، ۲۰۲۵تا سال. 
  میلیون دالر خواهد داشت ۹,۱۹۲.۹ارزشی برابر با  ۲۰۲۶بازار پلتفرم فریلنسری، تا سال. 
  میلیارد دالر فراتر  ۳۵گذاری خودرو از ، درآمد شرکت اوبر از طریق اشتراک۲۰۲۳تا انتهای سال

 .خواهد کرد
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 کنندریزی میهای بزرگ برای افزایش نیروی کار منعطف برنامهاز شرکت ٪۸۰های پیش رو، در سال. 

 .دهدنشان می ۲۰۲۳بینی رشد اقتصاد گیگ را تا سال جدول زیر پیش

 

 آمارهایی از اقتصاد گیگ
پیدا کردن آمار دقیق از کارگران گیگ کار راحتی نیست ولی به هر طریق هر از گاهی آمارهایی از 

شود. باید در نظر گرفت که در دو سال گذشته کرونا این اعداد و ارقام را تعداد این افراد منتشر می
ا ببینید به شکلی عجیب دستخوش تغییر کرده است. بد نیست به آمارهای زیر نگاهی بیندازید ت

 .برداقتصاد گیگی در دنیا در چه شرایطی به سر می
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 درصد افزایش پیدا  ۳۰قتصاد گیگ تا میزان های ادر کشورهای در حال توسعه، استفاده از پلتفرم

 .کرده است
 دهد که کشور هند پنجمین بازار بزرگآمارها نشان می Gig Economy  داراست ۲۰۲۱را در سال. 
 اقتصاد گیگی در انگلستان دوبرابر شده است ۲۰۱۹تا  ۲۰۱۶های در فاصله میان سال. 
  سال اخیر بخشی از کارگران گیگ را تشکیل ساله در پنج  ۲۴تا  ۱۸درصد از زنان  ۴۵در کانادا

 .اندداده
 دالر در ماه  ۵۰۰درصد از کل کارگران اقتصاد گیگی درآمدی کمتر از  ۸۵ها، حدود بر اساس گزارش

 .دارند
 ۷۰  درصد از فریلنسرها برقراری تعادل بهتر بین کار و زندگی را دلیل مهمی برای روی آوردن به

 .کننداین اقتصاد عنوان می
 ۵۳  های خود برای به دست آوردن شغل سال در آمریکا از گوشی ۲۹تا  ۱۸درصد از افراد بین

درصد فریلنسرها مشاغل خود را از طریق  ۷۰کنند. این در حالی است که بیش از استفاده می
 .آورندهای مربوطه به دست میها و پلتفرمسایتوب

  دهندخبر می ۲۰۲۰در سال درصدی حقوق کارگران گیگی  ۳۳آمارها از افزایش. 
  تریلیون دالر به ۱.۲۸فریلنسرها چیزی در حدود  ۲۰۱۸در سال Gig Economy افزودند. 
  درصد فریلنسرها در آمریکا در مقایسه با کارگران سنتی امنیت شغلی  ۵۰بیش از  ۲۰۱۹در سال

 .کردندبیشتری را حس می
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 تر از مشاغل سنتی باشدرابر سریعبشود رشد اقتصاد گیگی سهبینی میبه طور کلی پیش. 

 های سنی فعال در اقتصاد گیگگروه
چنین افراد مختلف شوند. همهای مختلف به دالیل متفاوتی انجام میمشاغل گیگ در میان نسل

هستند. درآمدهای آنان نیز متفاوت  Gig Economy های متفاوتی را مشغول به فعالیت درساعت
 .خواهد بود

 

سال  ۵۵ا ت ۴۰دهد که گروه سنی در آمریکا انجام شده است نشان می ۲۰۱۸مطالعاتی که در سال 
معموال  ۷۴تا  ۵۶کنند. اما گروه سنی در این کشور زمان بیشتری را صرف انجام مشاغل گیگ می

شان بتوانند های اشتغالاند در آخرین سالها در تالشدرآمد اندکی از این کار دارند. در حقیقت آن
 .که درآمدی اضافی به دست آورند

آورند. این مدت رو میهای خود به مشاغل موقت و کوتاهتیها نیز معموال برای پرداخساله ۳۹تا  ۲۴
ها ساله۷۴تا  ۵۶آورند. اما دالر به دست می ۲۷,۵۰۰ساعت در هفته چیزی حدود  ۲۶نسل در ازای 

دالر درآمد در طی یک هفته دارند. البته چنین آماری در کشورهای مختلف  ۴۳,۶۰۰ساعت،  ۲۵طی 
چنین شرایط حاکم بر آن جامعه گی به جامعه آماری هدف و هممتفاوت خواهد بود و این امر بست

 .دارد
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 Gig Economy چند حوزه شغلی مهم در
 تاکسی اینترنتی 
 نویسندگی و تولید محتوا 
 آموزش آنالین 
  (خدمات تحویل )شامل کاال، دارو، غذا و… 
 خدمات اداری 
 امور طراحی و گرافیکی 
 خدمات حسابداری 
 نویسیافزار و برنامهی نرمتوسعه 
 دیجیتال مارکتینگ 
 مدیریت پروژه 
 های خاص )مشاغلی که در مراسمی مثل عروسی یا مهمانی وظایف مشاغل فعال در موقعیت

 گیرند.(مختلفی را به عهده می

 زند؟آیا اقتصاد گیگ به اقتصاد سنتی ضربه می
حاال هر چه گفتیم بیشتر مزیت اقتصاد گیگ بود و ی خالی لیوان را ببینیم. تابیایید کمی هم نیمه

معایب آن را کمتر شرح دادیم. البته باز هم این مسئله به نظر افراد مختلف بستگی دارد. اگر از 
کند و درآمد بیشتری نسبت به اقتصاد سنتی دارد فعالیت می Gig Economy کسی که االن دارد در

گوید خوب است. اما اگر کسی نتواند در این قطعا میبپرسید که اقتصاد گیگی خوب است یا بد 
 .گیرداقتصاد فعالیت کند، انگشت اتهامش را به سمت آن نشانه می

توانیم کتمان ها یک حقیقت آشکار را نمیهای متعصبانه و سیاه و سفیدنگریگیریفارغ از این جهت
شود. ان به در کند، شرایط وخیم میکنیم. اگر اقتصاد گیگ به سمتی برود که اقتصاد سنتی را از مید

های های اینترنتی ببینیم که موجب نارضایتی تاکسیتوانیم در تاکسیمثال بارز این مسئله را می
تری دارند و هم دسترسی به اند. چرا که هم قیمت پایینهای در سطح شهر شدهتلفنی و یا تاکسی

 !های اینترنتی بد هستندنیست که تاکسی ها به این معناتر است. البته این حرفها راحتآن

تر های اینترنتی معموال ارزاناید که چرا تاکسیباید هر دو سمت قضیه را دید. تا به حال فکر کرده
ها و افزایش از همتایان سنتی خودشان هستند؟ صاحبان این مشاغل سعی در کاهش هزینه

کنند. بعد از مدتی هم اگر راننده ها کم میشان دارند. به همین خاطر از دستمزد رانندهمخاطبان
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کنند. ترس از دست دادن فرستند و یکی دیگر را جایگزینش میاش میناراضی باشد، او را به خانه
 .های اینترنتی معموال اعتراضی نکنندهای تاکسیشود رانندهوقت باعث میهمین شغل پاره

افسارگسیخته عمل نکند و مکمل اقتصاد سنتی  به طور کلی بهترین حالت این است که اقتصاد گیگ
 .باشد، نه رقیب آن

 جمع بندی
در شرایطی که دنیا با سرعت زیادی در حال تحول است، اقتصاد گیگ هم توانسته جای پای خودرا 

شکلی از اقتصاد است که در آن افراد به دنبال مشاغل  Gig Economy محکم کند. اقتصاد گیگ یا
های متعددشان کنند و از فعالیتها به صورت مستقل کار میقت هستند. آنومدت و پارهکوتاه

تواند از درآمد مشاغل استخدامی باالتر آورند که در مجموع حتی میدرآمدهای جزئی به دست می
مندی ناپایداری درآمد، نبود امنیت شغلی، عدم بهره باشد. فعالیت در اقتصاد گیگ معایبی دارد؛ مثل:

ی مثل بیمه، فشار کاری و استرس. در آن سمت مزایایی مثل انعطاف زمانی، تعدد منابع از مزایای
توانیم ها. اقتصاد گیگ را نمیهای جغرافیایی و کم شدن هزینهدرآمد، رشد اشتغال، حذف محدودیت

 .سیاه یا سفید ببینیم. چرا که برای هر فرد با توجه به شرایطش ممکن است خوب یا بد باشد
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 متداول با پاسخ های کوتاه سواالت
 ؟چیست گیگ اقتصاد

ای در این مدت و موقت هستند و افراد به صورت پروژهاقتصادی که در آن مشاغل به صورت کوتاه
 .کنندبستر فعالیت می

 ؟چیست گیگ اقتصاد دیگر اسامی

 .اقتصاد آزادکاری و فریلنسری، اقتصاد اشتراکی، نیروی کار مستقل، نیروی کار چابک
 ؟هستند کسانی چه گیگ اقتصاد فعاالن

 .فریلنسرها، کاسبان موقت، کارگران فصلی، افرادی که مشکل مالی دارند، پیمانکاران مستقل
 ؟چیست گیگ اقتصاد های ویژگی

پذیری باال، نبود ی استخدام متفاوت، انعطاففناوری محور بوند، سیستم پرداخت توافقی، شیوه
 .های جغرافیاییمحدودیت

 ؟چیست گیگ اقتصاد معایب و یامزا

های جغرافیایی، انعطاف زمانی، تنوع شغلی، تعدد منابع درآمد، کاهش مزایا: حذف محدودیت
 لهای رفت و آمد، سرعت تحویل خدمات، رشد اشتغاهزینه

معایب: تزلزل موقعیت شغلی، درآمدهای ناپایدار، انتقال ریسک از کارفرما به کارگر، انزوا، کاهش 
 اری، محرومیت از مزایای استخدام مثل بیمه، کاهش تعهدتعهد ک
 ؟چیست گیگ اقتصاد رشد دالیل

 .رکود اقتصادی، مسائل مربوط به مالیات، تحوالت اقتصادی، رشد فناوری
 ؟اندکدام Economy Gig در کاری هایحوزه ترینمهم

خدمات تحویل، خدمات  طراحی، نویسندگی، تاکسی اینترنتی، آموزشی آنالین، دیجیتال مارکتینگ،
 مربوط به حسابداری

 

 

 

 

 

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com) اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/

