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ي نویسندگاندرباره

اه سودرتورن، استکهلم، استینا بنگتسون دانشیار مطالعات فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگ)1

عالیق تحقیقاتی اصلی وي شامل نحوه استفاده کاربران از رسانه و  اخالقیات . باشدسوئد می

هاي تحقیقاتی بسیاري در باب استفاده از رسانه در بسترهاي وي پروژه. باشدآن می

در مقاالت وي . هاي مختلفی نیز تالیف کرده استفرهنگی گوناگون انجام داده و کتاب

المللی مطالعات فرهنگی فناوري ي بینمجالتی همچون رسانه، فرهنگ و جامعه، مجله

. هاي مجازي به چاپ رسیدندي تحقیقات جهاناطالعات و مجله

ي هندي مدیریت احمدآباد، هندوستان کروز استاد رفتار سازمانی در موسسهپرمیال دي)2

و خالقیت در محیط کار  ) کوچیک(روباشد که در آنجا به تدریس رفتار سازمانی میکمی

کار، احساسات در کار، عالیق تحقیقاتی وي شامل بررسی ناهنجاري در محیط. پردازدمی

وي محقق پروازي در . شوندها میها و سازمانICTفرد و هویت، کنترل سازمانی و 

- به و چندجانبهباشد و جوایز تحقیقاتی دوجانهاي اروپایی و استرالیایی میبسیاري از دانشگاه
المللی آسیب در محل کار اکنون دبیر انجمن بینوي هم. ي فراوانی دریافت نموده است

. باشدمی

کایر هولتس دانشجوي دکتراي شاغل در مرکز تحقیقات اقتصاد خالق دانشگاه )3

تحت نظارت استاد (ي دکتراي خود نامهوي در پایان. باشدهارتفوردشایر انگلستان می

ها به عنوان اشکال جدید کسب و ، در باب ظهور بازي)ووز و استاد کیث راندلاورسوال ه

پیش از پیوستن به تیم تحقیقاتی دانشگاه هارتفوردشایر، هولتس در . نمایدکار، تحقیق می

ي آموزشی و تحقیقاتی سازمان ملل متحد  در جنوا و موسسه(ILO)المللی کار سازمان بین

ي تعامالت پویاي قیقات دکتري، وي به صورت فعاالنه در زمینهعالوه بر تح. فعالیت داشت

. کار مجازي فعالیت دارد

عالیق تحقیقاتی .ایرلند استمینوثشناسی در دانشگاهمربی ارشد دانشکده جامعهآفراکر،)4

هاي دیجیتال است و در حال حاضر در حال تحقیق در او شامل تولید، مصرف و تنظیم رسانه

کتاب او نویسنده.جهانی استآنالین هاي جدید کار در صنعت بازياشکالزمینه تولید و

و بوده2006، بازي براي بازي/بازي براي کار: هاي دیجیتالبازيتجارت و فرهنگ

او .باشدمی2015المللی ارتباطات و جامعه دیجیتال، المعارف بیندایرهویرایشگر مشترك

اي و المللی تحقیقات رسانهسیاست انجمن بینوري و ارئیس بخش ارتباطات، فننایب

.نیز هست(IAMCR) ارتباطات
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التحصیل شد فارغارسطونگاري و ارتباطات جمعی دانشگاهاز دانشکده روزنامهالنی کوستاال )5

او از سال .نموددر دانشگاه استرلینگ تکمیل ي نشر مجازيزمینهدر را MPhil دورهو یک

در 2012در سال وي.استکردهفعالیتمختلف هايجایگاهدر براي دولت محلی 2004

ارشد مدیریت در آتن کارشناسیپانتیونرشته ارتباطات، رسانه و فرهنگ در دانشگاه

کار و "يدر زمینهدر حال کار روي دکتراي خود اکنونوي هم.فرهنگی را به پایان رساند

.باشدمی"جدید یونانايکارآفرینی در صنعت رسانه

در پنیتونمدرس ارشد دپارتمان ارتباطات، رسانه و فرهنگ در دانشگاهمارتا میکایلیدو )6

ي، دانشگاه لندن و دانشکدهگلداسمیتاو در وزارت رسانه و ارتباطات، کالج.آتن است

ات شناسی دانشگاه کرت تدریس کرده و در مرکز ملی تحقیقات اجتماعی یونان تحقیقجامعه

نیروي کار در صنایع ،در مشاغلعالیق تحقیقاتی او شامل جنسیت.استجام دادهانبسیاري

هاي نوظهور و و روشبه رسانه و تحقیقات فرهنگیچندروشی نسبتخالق، رویکردهاي

. باشدمیرابطه زنان با کسب و کار دیجیتال

نیا است که در ر بارسلونا، اسپاداینترنتیايرشتهمیانمحقق ارشد موسسهیورگ مولر،)7

او .دهدرا انجام میآوري اطالعات و ارتباطات بخشی از برنامه تحقیقاتی جنسیت و فنجاآن

سوییس فی-ساسداراي مدرك دکتراي ارتباطات از دانشکده تحصیالت تکمیلی اروپا در

.نیز فارغ التحصیل شده استشناسی از دانشگاه آزاد برلین آلمان است و در رشته جامعه

مبتنی بر تنوع جنسیتی، به ویژه در رابطه با هاي اجراییشامل رویکردويیق تحقیقاتی عال

. باشدمیگذاري دانش گذاري و ارزشاشتراك

در اشتوتگارت آلمان هوهنهایمشناسی دانشگاهشناس و استاد جامعهجامعهسابین پیفایفر)8

نوآوري، و مطالعات غذایی با هاي اصلی تحقیقات او در مطالعات کار، مطالعات زمینه.است

او همچنین یکی از کارمندان ارشد موسسه تحقیقات .تمرکز ویژه بر روي کار مجازي است

نشریات اخیر او، بیکاري، فقر غذایی، استانداردهاي سازمانی در .علوم اجتماعی مونیخ است

.ستاو اینترنت صنعتی را مورد بررسی قرار دادهتولید و نوآوري، کار با ظرفیت

در بخش ESRC گذاري موسسهبا سرمایهي دکترمقطعیک محققپیتسفردریک اچ)9

در يتحقیقات او به بررسی کار و زمان کار.علوم اجتماعی و سیاست، دانشگاه بث است

گیري، کمی کردن، و اندازهجهتاین کتاب بر تالش .پردازدصنایع فرهنگی و خالق می

.کندر طراحی گرافیک و تبلیغات تمرکز میارزش نیروي کار خالقانه د

المللتوسعه و روابط بینياستادیار دپارتمان فرهنگ و ارتباطات، موسسهجاکا پریموراك)10

شناسی علوم انسانی و علوم اجتماعی، دکتراي جامعهداراي او.کرواسی استزاگربدر 

ع فرهنگی و خالق، نیروي کار عالیق تحقیقاتی او شامل صنای.استکرواسی دانشگاه زاگرب
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هاي ، فرهنگ دیجیتالی و روشايرسانه، کار زنان، سیاست فرهنگی و فرهنگیخالق و 

یهاي تحقیقاتی در کرواسی و خارجدر تعدادي از پروژهوي .دنشوتحقیق کیفی می

را دریافت (CPRA) جایزه تحقیقاتی سیاست فرهنگی2005و در سال هکاري کردهم

.نمود

وي در .باشدمیانگلستان هارتفوردشایردر دانشگاهمدیر پروژهاستادکار و ث راندلیک)11

.اي در دانشگاه تاسیس کردرا براي تشکیل یک مرکز میان رشتهCERC گروه2013سال 

هنري خالقانهکار، در صنایع بررسی جذب و اخراج نیرويعالیق تحقیقاتی اصلی او مربوط 

در ايبه طور گستردهدستاوردهاي پژوهشی وي و بوده ها و بازيبه ویژه فیلم، تلویزیون

عالوه بر .ندامطبوعات ملی و صنعتی و همچنین در مجالت دانشگاهی منتشر شده

مفاهیم پیشنهادي از روي تعدادي از همچنینگذاري شده، او هاي تحقیقاتی سرمایهپروژه

ها و برابريوها ر تقویت ارزشها ددولتها، نقش مهارتجملهطرف دانشگاه شامل 

.استکار کردهعدالت آموزشی 

در شهر مونیخ، وار تحقیقاتی ارشد موسسه تحقیقات علوم اجتماعی مونیخ کهمشوتپترا)12

شایستگی، فعالیت هاياستخدام محلی و سیاستيزمینهاداره کار و توسعه اقتصادي در 

. علمی پژوهشی دارد

او به عنوان استاد .باشدمیفنالند ییواسکیالارتباطات دانشگاهتماندپارستادآنو سیوونن ا)13

نیز فعالیت مدعو در دانشگاه استنفورد آمریکا و دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا آمریکا 

ی باهایو در تیمپرداختهارتباطات با واسطه کامپیوتري به بررسیتحقیقات او.استکرده

هايآوريپذیر، و استفاده از فنمجازي، کار مجازي و انعطافهاي توزیع جهانی، محیط

به برقراري ارتباط و شناسایی اطالعات مجازي پرداخته هاي جدید کار ارتباطی در شیوه

کامپیوتري و يبا واسطهارتباطاتياز جمله مجلهگوناگوناو در مجالتتحقیقات. است

. نیز منتشر شدندو یک سري مجالت دیگر کوچک، یتحقیقات گروه

دکتراي خود را در وي.اي دانشگاه بخارس استاستادیار مطالعات رسانهرومینا سوروگیو )14

يو به عنوان محقق دوره دکتردریافت کرده)2006(فلسفه از دانشگاه بخارس يرشته

فعالیت)2010-2010(در دانشگاه اوپساال و دانشگاه بخارس یدر مطالعات ارتباطات

نگاري تخصصی در بازارهاي نوظهور و به طور گسترده در زمینه روزنامهوي.ستاکرده

یکی از به عنوان وي.استمنتشر کردهمقاالتی ها در زمینه پویایی کار و جنسیت در رسانه

با مدیریت همچنین اخیرا .کندتلویزیون عمومی رومانی خدمت میيمدیرههیاتاعضاي

شناسی اروپا اي انجمن جرمارتباطات و تحقیقات رسانهیسشناجامعهي تحقیقاتی شبکه
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ارتباطات پویايعضو کمیته مدیریت بودجه اتحادیه اروپا در زمینه وي.استهمکاري کرده

.کار مجازي است

ارشد اداره رسانه و عضواست، که از کاريکار و تساويتوبستر مدیر تحقیقاژولیت)15

و عضو گروه تحقیقاتی جنسیت و نیز بازدید کرده دن ارتباطات در دانشکده اقتصاد لن

تحقیقات او مربوط .باشدمیاینترنتی در بارسلونا اي رشتهمیانوري اطالعات در موسسهافن

، و در حال حاضر به بررسی بودهدیجیتالیهايبه نابرابري جنسیتی در کار، به ویژه در کار

هاي فراوانی از جمله ي کتابوي نویسنده.پردازدپویایی طبقاتی و جنسیتی کار مجازي می

آوري اطالعات، و ویراستار مشترك جامعه جنسیت، استخدام و فن:باشدآثار  پیش رو می

. باشدنیز میکار و زندگی در عصر جهانی شدن: اطالعاتی در اروپا

رگآگسبدانشگاهيو دانشجوي دکتراهوهنهایممحقق تحقیقاتی در دانشگاهدانیال واهر )16

توسط بنیاد هانس"اقدامات نوآوري و کار"يدکتراي او دربارهيپروژه.آلمان است

. گرددمالی میبوکلر تامین

ژولیت وبستر
کیت راندل

2018
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فصل اول

پویاییو جایگذاري کارکنان مجازي در فضا، زمان

اجتماعی
ژولیت وبستر و کیت راندل

کاري است که توسط کارکنانی که به صورت غیرفیزیکی در فضـاي سـایبري   ))مجازيکار ((
ف ایـن  اگرچه همـانطور کـه در فصـول مختلـ    . شودمیتعریفپردازند، با یکدیگر به همکاري می

و در فضاي فیزیکی نیز حضور دارند و کتاب خواهید دید، این افراد داراي جسم فیزیکی هستند
بـه تمـامی مشـاغل از    تقریبـاً  هـاي دیجیتـال  فنـاوري . به سرعت نیز در حال گسترش هسـتند 

یر تـأث هـا ها تا دادستانانیمیشن تا مدیریت نفوذکرده و بر اقدامات اکثر انواع کارکنان از گارسون
ناپـذیري از زنـدگی کـاري، زنـدگی مـدنی،      هاي دیجیتال اکنون بخش جـدایی فناوري. گذاردند

مصرفی، تعامالت اجتماعی، وارتباطات فردي هستند؛ ما از طریق یک موبایل یا تبلت، در خانه و 
ایـن  . یا محل کار، در فضاهاي عمومی و یا حتی در حال حرکت بـا یکـدیگر در ارتبـاط هسـتیم    

سازي اقتصادهاي غربی، ظهـور شـرایط اقتصـادي جدیـد، رویکـرد      همراه با غیرصنعتیواقعیت، 
ایـن  .نیـروي کـار، همـراه بـوده اسـت     -قرارداد سرمایهجهانی نئولیبرالیسم و تغییرات مربوط به
و گیري مجدد مشاغل و شرایط کاري جدیدي هسـتیم تغیرات بدین معناست که ما شاهد شکل

هـاي کـاري در کسـب و کارهـا و     ها، اشکال شغلی و هویـت ي مهارتبازسازي عمدهدر نتیجه با
. ها رو به رو خواهیم بودسازمان

-ي رشتهشمار و دربرگیرندهها بیهاي پویا و ماهیت این پیشرفتها براي درك فعالیتتالش
هـاي  سپاري فرآیندهاي تجاري، خلق محتـوا در بخـش  مراکز تماس و برون. هاي گوناگون بودند
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-هایی از کـار مجـازي مـی   اي، کشت طال، و بازي کردن به واقع بخشنگی، خالقانه و رسانهفره
هـاي مختلفـی بـدین صـورت     میزان کار انجام گرفته توسط کارکنـان مجـازي بـه شـکل    . باشند

پلـی  ((و )) 1فریلنسـر ((، ))کارهـاي غیرفیزیکـی  ((، ))نیروي کـار دیجیتـال  : ((توصیف شده است
هایی هستند که مـا را بـر بـازبینی و بررسـی دقیـق      ه واقع نشانگر پیشرفتاین مفاهیم ب)). 2بور

شـامل  –)) نیـروي کـار  ((یـا  )) کـار ((مفهـوم . نمایندمفاهیم کاري و استخدامی روز متمرکز می
هایی را شامل شـود کـه قـبال هرگـز بـدین      تواند فعالیتنیروي کاري پربازده است که اکنون می

هاي آنالین، ارزهاي دیجیتـال، سـئو و محتواگـذاري و    بازي: مثالشکل درك نشده بودند، براي 
اشکال دیگر اقدامات غیرفیزیکی

الزم است جهت درك بهتر از شرایط زمانی که االن در آن زندگی می کنـیم و بـا مفـاهیمی    
ها رو به رو هسـتیم، دیـدگاههاي پیشـنهادي تحقیقـاتی را در     که در مشاغل فعلی و آینده با آن

کار مجازي چیست و ترکیـب  . ي دیجیتال را مرور نماییمها در در حوزهها و ویژگیصهباب مشخ
باشد؟ کارکنان مجازي در کجا قـرار دارنـد؟ چـه تقسـیمات     اجتماعی نیروي کار مجازي چه می

جنسیتی و روابط جنسیتی در کاري مجازي وجود دارد؟ اساسا، آیا ظهور کـار مجـازي نشـان از    
باشد؟ ید در بازار کار جهانی مییک چیز متمایز و جد

هاي توسعه یافتـه و تلفیـق   هاي پژوهشی و دیدگاهاین کتاب سعید کرده است برخی از یافته
تـا  2012ي اروپا در باب علم و فناوري در مشاغل مجـازي کـه از سـال    شده تحت نظر اتحادیه

که یک چارچوب مفهـومی  هدف از این اقدام این بود. برگزار شدند را گردآوري کرده است2016
شفاف در رابطه با کار مجازي در اختیار داشته باشیم و در این چارچوب این تحقیقـات مطالعـه   
شوند و درکی از این امر به دست آوریم که چگونه اشکال جدید کارهاي مجـازي ظهـور کـرده و    

ی قـرار  به طور مشخص مرزهاي بین مشاغل سنتی قدیمی و مشاغل مدرن مجازي را مورد بررس
سـازي کـار   پردازند که در فرآیند مجـازي فصول این کتاب به تحلیل برخی از مشاغلی می. دهیم

ها در سازمان و مدیریت این مشاغل، فرآیندهاي کـاري،  این فصول به واقع پیشرفت. ایجاد شدند
دهنـد، در  هـاي مجـازي را پوشـش مـی    هاي دخیل و ارتباطات محل کار فعالیتدانش و مهارت

ع، ارتباط میان کارکنان و مدیر، کارکنان با کارکنان دیگر، و کارکنان و مشتریانی کـه بـدانها   واق
. شودکنند، را شامل میخدمت می

این فصل به شکل مقدماتی به مرور و بررسی اشکال کلی کارهاي مجـازي و انـواع کارکنـان    
رسـد  کند که به نظر میمیهایی از مشاغل مجازي را بررسی این فصل ویژگی. پردازدمجازي می

هایی هستند که بـیش از همـه در تحقیقـات بـر روي کارهـاي      ها بوده و ویژگیترین ویژگیمهم

.هاي خود می پذیرندهایی مختص با مهارتهاي مجازي پروژهافرادي که به صورت آزادنه و فردي در محیط1
.شودیاستفاده متالیجیديهايدر صنعت بازژهیو کار، به وياز بازیبیفرم ترککیفیتوصياصطالح است که براکی2
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انـد  تنوع، تزلزل، و بدون مرز بودن آن، سه ویژگی مهم این مشاغل بوده: مجازي شناسایی شدند
ان مجـازي را از  این فصل برخی از مشکالت موجـود در جایگـذاري کارکنـ   . اندکه شناسایی شده

ها شـامل جنسـیت و   بندي بررسی نموده و به طور خالصه تعامالت موجود در دستهلحاظ دسته
انتهـاي فصـل   سرانجام در. نمایدنژاد را به عنوان عناصر ساختاربندي مشاغل مجازي بررسی می

تأثیر هاي پویاي مشاغل مجازيدیگر نشان خواهیم داد چگونه عوامل فردي یا جمعی بر فعالیت
. گذارندمی

کار مجازي چیست و کارکنان مجازي چه کسانی هستند؟
فعالیتی تعریف شده که ممکن است همراه با پرداخت پـول یـا بـدون    ((کار مجازي به عنوان 

هاي دیجیتال و ارتباط از راه دور انجام گرفته و پرداخت باشد، که بااستفاده از ترکیبی از فناوري
همـانطور کـه در ایـن    . تعریـف شـده اسـت   )) نمایدهاي دیجیتال تولید میهمحتوایی براي رسان

ارتبـاطی  -هـاي فنـی  بینید، گسترش کارهاي مجازي از طریق بسـیاري از زیرسـاخت  عبارت می
اکثـر  . شـود هاي اطالعات و ارتباطات، وب، و فضـاي مجـازي ابـري، تشـکیل مـی     شامل فناوري

اگرچه کار مجـازي  . نماینداي انجام کارهاي خود تکیه میها برکارکنان بر ترکیبی از این فناوري
باشد که جهت سـازماندهی کـار   هاي آنالین میهاي فناوريبه واقع کاري است که داراي واسطه

گیرند که کار را جابجا کرده، مجددا توزیع نموده و در فضاي هایی مورد استفاده قرار میبه شیوه
اي، تاسیسـات دریـایی،   هـاي مجـازي، مشـاغل جزیـره    تـیم : ماننـد (دهندکاري جدید انجام می

). سپاري شدههاي ارزش جهانی بازسازي شده و مشاغل برونزنجیره
باشـد، و  اي بسیار گسترده مـی بینید، تحقیقات مجازي پدیدههمانطور که در این تعریف می

از بازار نیـروي کـار،   در یک سو . دهندها را انجام میاي از فعالیتکارکنان مجازي طیف گسترده
ي وب؛ هـا و توسـعه  افزار، اپلیکیشنهایی همچون نرماي یا فنی در زمینهکارکنان براي کار حرفه

هـاي  در عملکردهاي مدیریتی همچـون فـروش و بازاریـابی و مـالی و حسـابداري؛ یـا در حـوزه       
، مقالـه نویسـی،   ايخالقانه همچون طراحی گرافیک، تولید ویدیو، انیمیشن، تولیدات چندرسانه

یوتیوبرها، واین استارز، بالگرهـا و الگرهـا،   . کنندنگاري آنالین پول دریافت میترجمه، و روزنامه
هاي پخش آنالیـن، سـردبیران، نویسـندگان، هنرمنـدان، طراحـان و سـازندگان کاالهـاي        شبکه

تولیـد  دیجیتال، همگی از محتواي دیجیتالی شـده اسـتفاده کـرده و محتـواي دیجیتـالی هـم       
شـوند یـا اسـتخدام    استخدام میايپروژهبرخی از کارکنان مجازي به عنوان کارکنان . نمایندمی

ناشـناس بهتـرین درآمـد را در    )) کارکنان کلیکـی . ((دهندخود را از طریق دالالن وب انجام می
رزشـی  بینی بـازي هـاي و  ترین آنها پیشبازار نیروي کار آنالین خواهند داشت، که یکی از ساده

هـاي درآمـدي را از منـابع پرطرفـدار بـه هـم       باشد و نیازمند زمان و مهارت کم بوده و تـوده می
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