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 مدیریتی  دهیچك

 یگرمیصورت گرفته است، اما بحث تنظ یمجاز یو فضا نترنتیا یگرمیکه در مورد تنظ یامطالعات گستردهرغم علی

 نیو محققان ا سیاستگذارانمورد توجه  ریچند سال اخ یکه ط دشویمحسوب م دینسبتًا جد یمفهوم( )پلتفرم سکوها

 یهاها را در حوزهها و چالشاز فرصت یاوعهمجم گر،ید دهیمانند هر پد ینترنتیا یعرصه قرار گرفته است. سکوها

ها، چالشاین ها و مواجهه با الزمه بهره بردن از فرصت رونیا. ازاندآوردهوجود به یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس

 یگرفتن تمام رو در نظ یکاف یبتواند با آگاه گذاراستیآن است تا س یجوانب متصور برا یو در نظر گرفتن تمام یبررس

با  که دهدیپژوهش نشان م نیگرفته در اصورت هاییبررس جهی. نتدیرا اتخاذ نما هامیتصم نیجوانب و الزامات، بهتر

سکوها  ندهیرشد فزا انگریاست که ب یلی: دسته اول دالضرورت دارد گری خاص برای سکوهادو دسته استدالل، تنظیم

بود. دسته  تفاوتیآن ب ینسبت به اثرگذار توانیکه نم ینحوبه ،روزمره مردم است یروزافزون آن بر زندگ یثرگذارو ا

 یو رهاساز پدیده نیدر صورت عدم توجه به ا توجهی و رهاسازی آنبیاست که  یها و مخاطراتچالش ل،یدوم از دال

 سکوهاکاربران از منافع  یمندمانع بهره یحتو آورده وجود جامعه و افراد به یرا برا یادهیمشکالت عد تواندیآن، م

 یبازارها یرگیمحور، شکلداده یتجار هایمانند گذار به مدل یبه موارد توانمی هاچالش نیاترین ازجمله مهم. شود

 گفت که دیدر سکوها اشاره کرد. درمجموع با دهیچیپ هایتمیسکوها و استفاده از الگور یرپذیتیعدم مسئول ،یفرامل

نظیر خدمات ارتباطی، خدمات مالی، خدمات  یدر ارائه خدمات گوناگون اجتماعها سکوکه  یفراوان تیظرفرغم علی

های را با چالشرایج  یاجتماعات نظام تیحاکم ،این با وجوداند، آوردهوجود به بازارگاهی، خدمات آموزش و سالمت و...

این گزارش تبیین  ی، مسئله اصلهاچالشها و فرصت این . لذا با در نظر گرفتن مجموعاندساختهمواجه  جدی

و  نهادهای اجراییگر، ، نهادهای تنظیمقانونگذارگرانه سکوهای دیجیتال است تا براساس آن نهاد های تنظیمسیاست

 اقدام نمایند. بوم نوآورانه سکوییهای خود متناسب با زیستگر به ایفای نقش و مأموریتنهادهای تسهیل

افزایش توان به می ،سکوهای دیجیتال و مصادیق و انواع آنها شناسیبراساس مفهومدر این گزارش الصه طور خبه

وکارهای کوچک و وری )بهبود و ارتقای عملکرد بازار در بستر سکو(، ایجاد بستر مناسب برای ارتقای کسببهره

انحصاری شدن سکوها، فرصت و از عنوان بهای های آنها، تسهیل تعامل در بازار و ایجاد اثر شبکهمندی از ظرفیتبهره

های مرتبط با عنوان اهم چالشبه های محتواییچالش کاربران، عدم پاسخگویی وهای به دادهضابطه دسترسی بی

  نام برد.سکوهای دیجیتال 

  

 گري سكوهاي دیجیتالهاي تنظیمسیاست

 هاها و ضرورتها، چالش، فرصتمفهوم .۱
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 مقدمه

اطالعات و ارتباطات فراتر از ابعاد فناورانه  یدهنده آن است که حوزه فناوراطالعات و ارتباطات نشان یفناور یخیتار ریس

 یکه فضا ییمبدل گشته تا جا یساخت نظامات اجتماع یامروزه به بستر اصل ،یعناصر مختلف اجتماع وندیرفته و با پ

 یافزارنرم یهابه سکو اطالعات و ارتباطات( ی)فناور فاوا. در حال حاضر ستشکل داده ا یواقع یرا در امتداد فضا یمجاز

سکو در  بریمبتن ی(. فناور1398 ،یاست )آزاد یریگدر حال شکل ییهاسکو نیبر بستر چن یاجتماع یهاو نظام دهیرس

 یارتباط یهایبر اثر گسترش فناور یفناور نیمختلف شده است. ا یدر کشورها یادیتحوالت ز سازنهیزم ریاخ یهاسال

 نیرا از ب یو زمان یمکان یهاتینموده و محدود یط یادیز اریرا با سرعت بس یو اجتماع یاقتصاد یمرزها نترنت،یاو 

تحقق  یها برا. سکوکندیم جادیارزش ا گر،یکدیچند گروهِ وابسته به  ایدو  انیتبادل م لیتسه قیاز طرها برده است. سکو

در  ازیدر موقع ن دیاست که با یکه متشکل از کاربرها و منابع کنندیم جادیا ریپذاسیبزرگ و مق یاتبادل، شبکه نیا

 .دهدیکنش مکه به کاربران اجازه تبادل و برهم کنندیم جادیا ییهاو انجمن یاشبکه یها بازارهاسکو نیدسترس باشند. ا

 (Applicoinc، به نقل از 1396پور، )حسن

« انقالب» کیرا  آن توانیاست که م یعصر کنون یو اجتماع یتحوالت اقتصادترین مهماز  یکیظهور سکو درواقع 

، ، اوبرکروسافتی، مابزرگ همانند گوگل، آمازون یهااز شرکت یاریبس تیمبنا و عامل موفق یی. مدل سکودینام

 یو اجتماع یاقتصاد یهادادن حوزه رییسرعت در حال رشد هستند. سکو در حال تغاست که به یبِیو ا بیانیربیا

 جادیدر حال ا ییسکو دیهستند. مدل جد یو حکمران یو آموزش گرفته تا انرژ یو سالمت یگوناگون از مراقبت بهداشت

رو ازاین(. 62 :1399 ،یو کالنتر یهاست )حسنحرفه رییواژگون کردن بازارها و تغ ،یسنت یهاتحول در عملکرد شرکت

دارند و اگر  زین یگریوجه د ها،یفناور نیاما ا ،از کشورها مورد توجه قرار گرفته است یاریدر بس هایفناور نیتوسعه ا

برسانند.  بیجامعه آسو...  یفرهنگ ،یاجتماع ،یممکن است به مسائل اقتصاد رد،یتحت نظارت قرار نگآنها  توسعه

 است. یبا سکوها ضرور همقررات مناسب در رابط میتنظ نیبنابرا

را در رابطه با مسائل  یدیاالت جدؤها، عملکرد آنها ساز بخش یاریها در بسسکو نیقدرت ا شیرشد و افزا با

. کنندیعمل م یو حقوق یقانون یکه در مرزها ییهادرخصوص سکو ژهیوکرده است. به جادیخاص ا یگرمیو تنظ ینظارت

له سئو م یاسنپ و تپس یهاو گوگل، قانون کار در سکو راتمانند آپا ییهادر سکو یمعنو تیچالش قانون مالکمثالً 

ها از سکو نیاز ا یها هستند. برخمسائل و چالش نیاازجمله  بوکسیف رینظ رسانامیپ یهادر سکو یخصوص میحر

 .را مطرح کنند یخاص یها ممکن است مسائل نظارتهستند. اما اغلب سکو نیریتر از ساکنندهمختل ینظر قانون

(Strowe and Vergote, 2018) 

 نییتع یاجداگانه نیها قواعد و قوانسکو یدارند و براتأکید ها سکو یگرمیبر بحث تنظ زیاز کشورها ن یاریبس

را در دستور کار خود قرار داده است.  تالیجید یسکوها تیقانون مربوط به مسئول اروپا هینمونه اتحادعنوان به. کنندیم

که در  ینحوکرده، به یدر حوزه محتوا ورود جد تالیجیو خدمات د کوهاس تیبه مسائل مرتبط با مسئول زیانگلستان ن

اشاره شده  عیوس اراتیاخت طهیبا ح دیجد گرمینهاد تنظ کی جادیدولت انگلستان به ا یاز سوشده  منتشر هیگزارش اول

را  یمشترک تهیکم 2015از اکتبر  ده،یپد نیمواجهه فعال با ا زیسرعت و ن شیافزا یآلمان و فرانسه برا نیاست. همچن
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موجب شده تا  ییهامسائل و چالش نیوجود چندرواقع . (1398)آزادی،  اندکردهتأسیس  هاسکو یگرمیتنظ یبرا

را در مقررات موجود اعمال  یراتییبرده و تغ یسکوها پ یرگمیو لزوم تنظ تیان و مقامات سراسر جهان به اهمقانونگذار

ها ظهور و رونق سکو نیبهبود بخشند. بنابرا دیجد یهاسکو نیشده توسط ا حمطر یهاتا پاسخ خود را به چالش ندینما

 .سازدیمتذکر م گذاراناستیرا به س آن یگرمیرا در برداشته که ضرورت تنظ یاریبس یهاچالش

اند، آوردهوجود به یکه در ارائه خدمات گوناگون اجتماع یفراوان تیظرفرغم علیها گفت که سکو دیبادرمجموع  لذا

سکو، مسئله  یدهایها و تهداند. با در نظر گرفتن مجموع فرصترا با چالش مواجه کرده یاجتماع یهانظام تیاما حاکم

ها سکو یهاتیبر روند فعال تیحاکم گریمیسکوهاست تا مقدمه وضع و اعمال تنظ گریمیالتفات به ضرورت تنظ یاصل

و مقررات  نیوانشده و با وضع ق یریگیسکوها پ نهیدر زم یگرمیموضوع مورد مطالبه است که مباحث تنظ نیباشد. لذا ا

 .ودفراهم ش گذاران،استیسکوها توسط س نیا یگرمیو تنظ تیجهت اعمال حاکم ازیمورد ن یالزم بسترها

ز مقدمه، جهت اراستا و پس  نیسکوهاست. در ا یگرمیضرورت تنظ نییگزارش به دنبال تب نیا دش انیتوجه به آنچه ب با

سکو  یهایژگینواع و وا ف،یمانند تعر یموضوع به مطالب اتیعنوان ادب لیسکوها، ذ ییابتدا میبا مفاه استگذاریس شتریب ییآشنا

 نییادامه به تب و در ردیگیقرار م یمورد بررس یلینحو تفصبه ندینمایسکوها فراهم م که ییها. سپس فرصتشودیاشاره م

سکوها را  یرگمیتنظ ضرورت که هاستچالش و هافرصت نیمجموعه اتوجه به درواقع سکوها پرداخته خواهد شد.  یهاچالش

 شده است. میسکوها تنظ یگرمیمهم در بخش آخر گزارش تحت عنوان ضرورت تنظ نیکه ا دینمایگوشزد م

 

 موضوع سكو اتیادب. ۱

 سكو فیتعر. ۱-۱

واژه،  نیاست. ا افتهیاستفاده از واژه سکو گسترش  ،یفناور تیریمد و اقتصاد، خصوصاً  تیریحوزه مد قاتیدر تحق امروزه

 یصورت مشترک معمارتعامل دارد و به ستمیس یاجزا ریکه با سا کندیم فیرا توص یکل ستمیس کی یاز اجزا یامجموعه

 رهیمحصول، زنج یهاستمیدر سطح محصوالت مجزا، س یتیریمد یهادهیپد فیتوص یو برا دهدیرا شکل م ستمیس

 (1400 ،ی)تکچ .رودیکار مهب عیصنعت، بازارها و صنا تأمین

 ،یاقتصاد دگاهیدنبال کرد. در د یو فناور یاقتصاد، مهندس یدر سه حوزه نظر یجد طوربهمفهوم را  نیا توانیم

از  زیدو گروه متما یکه خدمات را برا شودیدر نظر گرفته م هیدوسو یبازارها یبرا یاواسطه ایبستر عنوان بهسکو 

 اتتأثیردلیل بهاقتصاددانان درواقع . یستنممکن  انیمشتر نیو بدون وجود سکو، دادوستد ب آوردیفراهم م گرانیباز

طرف  کیکاربران در  شتریمند شدند: حضور بعالقهآنها  کنند، به جادیها اکه ممکن است سکو یاشبکه میرمستقیغ

ها اروپا سکو هیاتحاد ونیسیراستا کم نی(. در اMartens, 2016, 3دارد ) ازین گریدر طرف د یشتریبازار، به کاربران ب

تعامل  یبرقرار یو برا کنندیم تیچندجانبه فعال ایدو  یکه در بازارها یاقتصاد یهابنگاه»: کندیم یمعرف گونهنیرا ا

هدف که  نیبا ا برند،یبهره م نترنتیبه هم هستند، از ا یاما متک ،که متفاوت از هم انیچند گروه از مشتر ایدو  انیم

 ( 8 :2019، دنبرگیو فرو بری)آ .«کنند جادیارزش ا نیطرف زا یکی یدستکم برا

که  دانندیم هیو اول یامحصوالت هسته ایها از مؤلفه یاسکو را شامل مجموعه زین یمهندس دگاهیبا د محققان



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _______________________________________________________  
 

4 

 قیاز طرآنها  بر تعداد ایحذف شوند  ای افتهیبهبود  توانندیها ممؤلفه نیاست و ا انیمشتر یگروه اصل یازهاین یپاسخگو

 (70-69 :1396 گران،یو د یارمحمدی) .مکمل افزوده گردد یهاارائه مؤلفه

سکو اساساً از  هدیکاربرد را دارد. ا نیشتریب یمجاز یبتوان ادعا کرد که امروزه سکو در حوزه فناورانه فضا دیشا

 یبستر 0/2ب وت گرفته است. ئمختلف را دارد نش یاجزا نیب وندیاجتماعات برخط و پ جادیا تیکه قابل 0/2موضوع وب 

. شودیگفته م بستر سکو نیبرعهده کاربران است. به ا زیو پس از آن، همه چ آوردیموجود بهمشارکت کاربران  یرا برا

هنگ کرده و متعدد را هما نفعانیهمراه شده، تعامالت ذ یمدل حکمران کیاست که با  بازـ  داده رساختیز کیسکو، 

که  شودیگفته م هایاز فناور یابه مجموعه ،یفناور یسکو در فضا گریعبارت د. بهردیگیتعامالت قرار م نیواسطه ا

شده و توسعه  جادیبر بستر آن ا هایو فناور ندهایفرا ،یکاربرد یهابرنامه گریمورد استفاده قرار گرفته و د هیپاعنوان به

، اپ یهاروشگاه، فخالقانه یانتشار محتوا ی، مجاریاجتماع یها، رسانهجستجو یها، موتورهاکه شامل بازارگاه ابندییم

مه انواع ه رندهیمفهوم دربرگ نی(. ا62: 1399 ،یو کالنتر ی)حسن شوندیمو... پرداخت  یها، نظامیاطخدمات ارتب

 یمجزا یهامجموعه نیو تبادالت ب کنندیارائه م یچند محصول یهاستمیکه س ییهایهمکار ،یفناور بریمبتنمحصوالت 

 (51: 1397 گران،ی)جعفرنژاد و د .کنندگان بازار استمشارکت

 ییهاتمیو الگور یقدرت محاسبه ابر بیاز ترک کههستند  یچندوجه یتالیجید یهاها چارچوبسکودرواقع 

 یتالیجید یهاسکو اند.آمدهوجود به یو خدمات یدیتول ،یمصرف یهاتیاز فعال یعیوس فیط یهاپردازش داده برمبتنی

ها سکو هستند. ستمیمعامالت بازار و روابط اکوس دهندهاند که واسطه و شکلشده لیتبد یدیکل ییهارساختیبه ز

 باها( را و رابط) یقابل همکار یهایرا مدون کرده و فناور یو اجتماع یتعامالت اقتصاد یو پارامترها نیساختار قوان

عنوان به یناورفمدون و مجهز به  یساختار سکو نی. ادهندیارائه م یمجاز یهاافزار و شبکهافزار، نرماز سخت یبیترک

و  تی، فعالآنبراساس آن تعامل داشته باشند و  یبر رو توانندیکه عوامل چندجانبه م کندیعمل م داریبستر پا کی

 .ندادامه ده انیها و مشترمتمرکز، مکمل یهامتشکل از شرکت یهاستمیرا تا توسعه کامل اکوس شیخو یهمکار

(Andreoni and Roberts, 2020, 7) 

و  زیجه متماوچند  ایدو  نیب میشده است: نخست، تعامل مستق دیها قسکو یآور براالزام یژگیدو و نهیزم نیا در

دارد که  قرار یستمیو دوم، همه وجوه به سکو وابسته هستند. درواقع، سکو در مرکز اکوس کنندیص را ممکن ممشخ

 ستمیکوسا نی. سکو در اکندیم فایعرضه و تقاضا ا نیفطر نیارتباط ب یدر برقرار یدیکرده و نقش کل جادیخود ا

عرضه  ،یمتیق تیشفاف جادیمثبت، ا یاخلق اثرات شبکه ،یگرعرضه و تقاضا، واسطه عیچون تجم یمتنوع یکارکردها

 دارهراردادها و اق تیریمد ،ییاعتمادزا یسازوکارها یاطالعات و برقرار یگذاربه اشتراک لیکاالها و خدمات متنوع، تسه

 (201 :1398 گران،یو د ی)قادر .کندیم فایرا ا هایپرداخت

 

 هاانواع سكو. ۱-۲

 هاآن تیریبر کاربران اعمال کنند و هم نحوه مد توانندیکه م یمتفاوت هستند که هم از نظر نفوذ یاز جهات هاسکو

جهت است که نوع سکو  نیها از اپرداختن به بحث انواع سکو تیاهمدرواقع (. Gillespie, 2018, 255دارد ) تاهمی

 هیاول یهااز گام یکی شهیمتناسب است، هم ییبا چه نوع سکو روکاهر کسب نکهیا صی. تشخگذاردیاثر م زیچ بر همه
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است و  یضرور نهیزم نیدر ا تیموفق یسکو با نوع آن، برا یکردن طراح هاست؛ لذا هماهنگسکو یطراح یبرا

با  اه(. سکو1396 ،ی)کشان مانندیعقب م گرانیانجام دهند، در رقابت با د یدرستکار را به نیکه نتوانند ا ییهاسکو

 یبندمورد دسته ،به منابع یدسترس زانیو م یدگیچیپ زانینوع خدمات ارائه شده، مازجمله  یمتعدد یارهایتوجه به مع

 .دشویم انیب لیصورت خالصه در جدول ذاند که بهقرار گرفته

 

 . اقسام سكوها براساس معیارهاي مختلف۱جدول 

 نمونه پلتفرم اقسام سكوها بنديمعیار دسته ردیف

1 
  1قالب ارائه خدمت

(Medium, 2016) 

 4و تویلیو 3آژور یکروسافتماهای وب آمازون، سرویس 2فناوری

 6ویندوز مایکروسافت اواس اپل، اندروید گوگل یاآی 5محاسباتی

 9و زنفیت 8جستجوی گوگل، کایاک 7کاربردی

 11چتیو و بوکفیس 10های تعاملیشبکه

 14ورکیا آپ 13استارتربی، کیکانایربیبی، ای 12بازاری

خدمات درخواستی )براساس 

 15تقاضا(
 17و هیل 16اوبر، مانچری

 21ادوایزرو تریپ 20یلپ 19،یوتیوب 18آوری محتواجمع

 25سیلز.کامو اینساید 24سیگنالاوپن 23،ویز 22آوری دادهجمع

 30و میلنیال مدیا 29اسماتو 28،بریناوت 27،گوگل ادسنس 26یع محتوازتو

                                                 
آمازون  یاز مدل تجار یمثال، بخش یبرا .کنندمی یبچند نوع خدمات را ترک یاعناصر دو  یتجار یهااز مدل یداشت که برخ باید توجه 1.

 ,Nooren)کند می یلکنندگان را تسهفروشان و مصرفردهخ   یرسا ینمعامالت ب یناقالم است، اما آمازون همچن یعمستلزم فروش مجدد و توز

Et Al. 2018, 275). 

2  . Technology Platforms 

3  . Microsoft Azure 

4  . Twilio 

5  . Computing Platforms 

6  . Microsoft Windows 

7  . Utility Platforms 

8  . Kayak 

9  . Zenefits 

10  . Interaction Networks 

11  . Wechat  

12  . Marketplaces 

13  . Kickstarter 

14  . Upwork 

15  . On-Demand Service Platforms 

16  . Munchery  

17  . Heal 

18  . Content Crowdsourcing Platforms 

19  . Youtube 

20  . Yelp 

21  . Tripadvisor 

22  . Data Harvesting Platforms 

23  . Waze 

24  . Opensignal 

25  . Insidesales.Com 

26  . Content Distribution Platforms 

27  . Google Adsense 

28  . Outbrain 

29  . Smaato 

30  . Millennial Media 
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 نمونه پلتفرم اقسام سكوها بنديمعیار دسته ردیف

2 

 پیچیدگی کار 

)آیبر و فرویدنبرگ، 

2019 ،38) 

 1ربیتتسک ساده و مهارت کم یفوظا

 2یلنسرو فر ورکپآ مهارت یازمندو ن یچیدهپ یکارها

3 
 دسترسی به منابع

 (Strowe & 
Vergote, 2018, 5). 

 محتوا( یابه اطالعات ) یدسترس
 یموتورها یا 3و بینگ مانند گوگل یعموم یجستجو یموتورها

 6و توئنگا 5کلکوو 4،شاپینگمانند گوگل یتخصص یجستجو

و  یشخص یهابه داده یدسترس

 «یخصوص» یمحتواها یرسا
 7و لینکدین بوکفیس مثل یاجتماع یهاشبکه

خدمات ارائه  یا به کاالها یدسترس

 شده توسط اشخاص ثالث

و  8بابا، آلگروعلیبی، ای آمازون، مانند ینآنال یبازارها

 9.کامبوکینگ

تخصص  یاکار  یرویبه ن یدسترس

 افراد یفکر یهاییتوانا یا
 ورکو آپ 10ربیتمانند تسک

 یهسرما یابه پول  یدسترس

و  11استارترمانند کیک یجمع یهسرما تأمین یهایتسا

و  14مسترکارد 13،پالمثل پیپرداخت  یهایستمس یا 12گوفاندمی

 کوینبیت

 

 هاي سكوویژگی .۱-3

 یستمس ینمختلف کاربران است. ا یهاگروه یانم یستمس یکدارد و آن فراهم کردن  ریو ضرو یاصل ویژگی یکسکو 

سکو شامل قطعات  یاجزا. شودیکاربران استفاده م یانت مالاست که در تعام ییهااز اجزا و قانون یامجموعه

 ییسازوکارها ،هاو قانون اندگردهم آمده یمعمار یک یقاست که از طر 15یخدمات یهاو ماژول یافزارنرم ی،افزارسخت

. در ادامه به تبیین (117 :1397)کیال و البدوی، شود یاستفاده مآنها  کاربران از یتفعال یریتمد یهستند که برا

 های سکو پرداخته شده است.ویژگی

 وکارکسب مدل. ۱-3-۱

دهندگان ارائه یرا برا وکارکسب( سه نوع مدل 2015) 16و والتی پیتز است. آن وکارکسبمدل  ،سکو یژگیو یناول

 وکارکسب یهامدل یناز ا یبیتوانند از ترکمی ینها همچنکه سکو یدکنند )توجه داشته باشمی مطرح ینخدمات آنال

 شرح است: بدین وکارکسب یهامدل ین(. اکننداستفاده 

                                                 
1  . TaskRabbit 

2  . Freelancer 

3  . Bing 

4  . Google Shopping 

5  . Kelkoo 

6  . Twenga 

7  . Linkedin 

8  . Allegro 

9  . Booking.Com 

10  . Taskrabbit 

11  . Kickstarter 

12  . Gofundme 

13  . Paypal 

14  . Mastercard 

15  . Service Modules 

16  . Pitts And Walty 
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 مشهور یها. نمونهیردگمی ینهمحصول خود از کاربران هز یاخدمات  در ازای هاسکو برخی یم:. پرداخت مستق1

مانند  یکیتجارت الکترون یهایستمفروشد( و سخود را می یدئویی)که اشتراک خدمات و نتفلیکس :این روش عبارتند از

 پردازد(.سکو می درمحصوالت معامله شده  یمعامالت را برا ینهکه آمازون هز یی)جا 1پلیسآمازون مارکت

 یغاتعرض تبلمبا قرار گرفتن در  یمغیرمستق طوربهکنندگان دهند و مصرفارائه می یها خدماتسکو یغات:. مدل تبل2

 د.نده یشرا افزا یغاتلتب تأثیرد نتوانمی ها، سکویشخص یهااین، با استفاده از داده بر کنند. عالوهمی تأمینرا آنها  درآمد

را به  هاو محتوا هادهندگان برنامهتوسعه ی،مدل دسترسبر مبتنی یهاسکودر این روش : یدسترساعطای . مدل 3

 یاروش محصول ف یبرنامه و محتوا برا دهندگانِاز توسعه و در ازای آن (استور اپلاپ مثالعنوان بهکاربران متصل )

 یافتدر ینههزیز نتواند از کاربران دهنده سکو میمشابه، ارائه طوربهند. نکمی یافتدر ینههز ،خدمات خود به کاربران

 شود.کنندگان واسطه میکنندگان و مصرفینمأت یانسکو م ین، اینکند. بنابرا

کو با هدف س یعنیاضافه نمود و آن مدل کسب با رشد است.  زیرا ن یروش چهارم توانیدر کنار سه روش فوق م البته

 جادیکه باعث ا یمدل تجار کیبدون  ،سکو یبر رو شتریکاربران ب یآورسکو و جمع یتوسعه فناور قیطر از ندهیارزش آ جادیا

درآمد  کسبوجه چیهبه سیتأسازهتسکو  که رسدینظر مبهحالت  نی. هرچند در اکندیم تیفعال به اقدام ،شود داریدرآمد پا

 قیحال به تعو نیر عاز کاربران و د یانبوه جادیا ی، تالش برایفناور ای یمدل تجار کی شیآزماآنها  یهدف اصل اما ،ندارند

آنها  رایز ،رفتگکم دست دینوع سکوها را نبا نی، نقش ایجار یفقدان درآمدها رغمیعل لذااست.  یمال تیانداختن هدف قابل

 .(Nooren, et al., 2018, 269)شوند  لیتبد گرید یسکوها ندهیگران آرشد کرده و به چالش سرعتبه توانندیم

  دهندگانرابطه متقابل کاربران و ارائه. ۲-3-۱

 یاندازسکو وابسته است. هنگام راه یگربه تعداد کاربران طرف د یریطور چشمگگروه به یکارزش سکو نزد کاربران 

 یدبا یگریاز د بلرا ق یککدام  یاست، ول یاتیشروع و تداوم کار ح یحضور هر دو وجه برا ی،سکو حداقل دو وجه یک

جذب کرد؟ لذا صاحبان سکو در  یگررا بدون حضور کاربران وجه د یتوان کاربران وجهبه سکو اضافه کرد؟ و چگونه می

استفاده از سکو به  یکاربران برا مسئله مرغ و تخم مرغ مواجهند. یهای شببا مسئله ،سکویی یوکارهاکسب یاندازراه

را  یکه محتوا و برنامه کاربردیندهندگان به دنبال کاربران هستند قبل از او محتوا و توسعه یکاربرد یهادنبال برنامه

 ییهامحصوالت و مکمل برخیمختلف استفاده کرد.  یتوان از راهبردهامسئله می ینحل ا یبرا .سکو توسعه دهند یبرا

را آنها  توانمی دهندگان،در سمت توسعه ین؛ همچندارند یشتریب یتموفق لکه احتما کنندمیسکو انتخاب  یرا برا

 یاندازدر راه یجرا یاز راهبردها یگرد کرد. یکیکمک آنها  راه به ینداد و از ا قرار یددر معرض د یعموم یفضا یکدر 

)کیال و  استکار با سکو  یبراآنها  جذاب به یشنهادو ارائه پ یدیدهندگان کلتوسعه یاگروه کاربران  ییشناسانیز سکو 

 یمتق با یا یگانصورت راگذاشتن خدمات به یارتواند با در اختصاحب سکو می این بر عالوه .(118 :1397البدوی، 

نوع از  یک بهتوانند ها میسکویعنی به حضور در سکو کند.  یبرا ترغ یگرو سمت د یجادسمت از حلقه را ا یک یین،پا

کمتر حساس  یمت)که به ق یگربدهند و نوع د یارانهدارد(  یشتریب یتحساس یمتکه نسبت به ق یکاربران )معموالً طرف

جذب  یرا برا یمبالغ هنگفت غالباً  هاسکو. در این راستا (Martens, 2016, 3) از حد شارژ کنند یشاست( را ب

به سکو مجاب کنند طرف ستن یورا به پ طرف یکاگر بتوانند  دانندیمآنها  کنند.می ینهاز بازار هز طرف یککاربران به 

                                                 
1  . Amazon Marketplace 
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 (202 :1398)قادری و دیگران،  .خواهد آمد یگرد

 بندي و ردیابی مدیریت الگوریتمی از طریق رتبه. 3-3-۱

شود، بلکه توسط یکی از دو تولید توسط خود سکو انجام نمی ها این است که غالباً های اساسی در سکویکی از ویژگی

منظور غربال کردن ویژه بهکننده را دارد، بهاین میان سکو نیز نقش هماهنگشود. در گروه کاربران انجام می

های بسیار ناهمگن در بخش عرضه و همچنین کنترل و هماهنگی تعامالت بین دو گروه کاربران. برای نگهداری مشارکت

ای ترتیب دهد گونههباید سازوکار را بدهنده های نهایی در بازه نزدیک به صفر و اطمینان از رشد نمایی سکو، ارائههزینه

توان تعداد بسیار صورت خودکار انجام شوند. قاعدتاً با حجم کوچکی از نیروی انسانی نمیهتا فرایندها تا حد ممکن ب

و تعامل  2مدیریت الگوریتمی 1،دادهدهی کرد و اینجاست که نقش بسیار مهم کالنها و تعامالت را سامانزیاد تراکنش

 ( Lee, et al., 2015) .کندبین آن دو بروز و ظهور پیدا می

 دوقطبی درآمدي مشاغل. ۴-3-۱

به نوع خدمات و که این امر  باشداز کار در بازارهای دیگر تر مک یا یشترتواند بمی هاکار در بستر سکودرآمد حاصل از 

باشد یا  5های دستیباشد، اینکه کار جزء مهارت 4یا کارمحور 3محورسرمایهاینکه مثالً بستگی دارد ) ارائه شده کاالهای

درآمد بهتری از احتماالً دارند،  یهای شناختبه مهارت یازعمده ن طوربهکه خدماتی درواقع ..(. و . 6های شناختیمهارت

احتمااًل ین تصور نمود که توان چندست خواهند آورد. درنتیجه میشوند، بهصورت دستی انجام میخدماتی که به

صورت فیزیکی دارند، پرداخت کمتری نسبت به خدمات دستی غیرقابل مبادله در بستر سکو که نیاز به تحویل به

های موجود محدود هنوز اجازه حال، داده ینبا اصورت دیجیتالی امکان تحویل دارند، خواهند داشت. خدماتی که به

؛ لذا ممکن است فردی در مقابل چنین فرض کند که رقابت بالقوه جهانی در بستر دهندرا نمی یهفرض ینا آزماییراستی

طور همانآن زمینه گردد. سکو در زمینه کاالها و خدمات دیجیتالی، منجر به افزایش کیفیت و کاهش دستمزدها در 

ی صورت دستبه صورت دیجیتالی کههمبادله ب خدمات غیرقابل یدهد که برانشان می یکیبلژ یسکو یکهای که داده

دستمزد  یانگینو باالتر از م 8یدهندگان در آن سکو، باالتر از حداقل دستمزد داخلارائه 7یدرآمد ساعت اند،دهشارائه 

 ) ,2016Gierten & Spiezia ,21( .( بوده استهامراقبت از بچه یبجز برا)مربوطه  یسنت یدر بازارها 9یساعت

 شفافیتدوقطبی  .5-3-۱

است که کنندگان همراه عرضهاز  یبا تعداد محدود هایشنهادپ نمایند کهاز جهت اینکه فضایی را فراهم می هاسکو

، درجه های متعارفبازارسایر با  یسهدر مقاپردازند، همگی در شرایط یکسان و قابل مشاهده با یکدیگر به رقابت می

                                                 
1  . Big Data 

2  . Algorithmic Management 

3. Capital-intensive 

4. Labour-intensive 

5. Manual Skills 

6. Cognitive Skills 

7. Hourly Revenue 

8. Domestic Minimum Wage 

9. Average Hourly Wages 



 

 ____________________________________________________________________  
 

9 

تعداد زیاد و با  طرفانهیجامع و بفضای  یکدر  که یانیمشتر. زیرا دنکنرا فراهم می 2یتو شفاف 1پذیریقیاساز  ییباال

 یسهمقامحصوالت و خدمات را با یکدیگر توانند می یراحتبهگردند، ارائه شده، مواجه میمحصوالت و خدمات  متنوعی از

 (Schultze, 2018) .بخشی داشته باشندبه دنبال آن خرید آسان، مطمئن و رضایتو  دهکر

کاال  یموجود یا یمتروز نبودن قبهدر مواردی مانند  در نقطه مقابل بعضی معتقدند که عدم شفافیتاین با وجود 

، به پرداخت دارد( یازن ی کهخدمت در حال یابودن کاال  یگانرا اعالم مثالعنوان بهکننده )گمراه یمتاعالم ق یا خدمت،

)مرکز توسعه  شودیها محسوب مهای سکوشی از چالیکو...  دهندگانیآگه یاکنندگان تأمین یتدر هو یتعدم شفاف

 ییهاینگران ییکشور اروپا ینها در چندکنندهیم، تنظیراخ یهاسال . در این رابطه در(7-6 :1398تجارت الکترونیکی، 

اقدام ها سکو یندر ا ی کهگرانمعامله یاکنندگان مصرف یبرا ینآنال یهاعادالنه بودن سکوناو  یترا در مورد عدم شفاف

 (Strowe & Vergote, 2018, 9) .اندکرده مطرح کنند،می فروشبه 

  یارزش غیرخط یرهزنج .6-3-۱

از  است، ارزش یارزش خط جیرهکه زن یدر مدل سنتاست.  یرخطیارزش غ رهیسکوها زنج یهایژگیاز و گرید یکی

ها و در ینهدر سمت چپ هز یگر،عبارت دکند. بهحرکت می یینها یکننده به سمت مشترتأمیناز  یعنیچپ به راست 

و ارزش در  دباش داشته وجود تواندو درآمد در هر دو سمت می ینهها هزدر سکو یول ،سمت راست درآمدها قرار دارند

)قادری و  .دمختلف مصرف گرد یهار مکانها و دبه روش یاکند، مبادله شود  ییرتواند خلق شود، تغمدور می یانیجر

 (202 :1398دیگران، 

 اثرات خارجی  .۷-3-۱

و در سراسر سکو قرار داشته  یاطرف سکو  یکتواند در می که در شبکه وجود دارد یقو یاربس 3ی )جانبی(خارج اثرات

 یانمشتر ینکه امکان انجام معامالت ب ییجا یعنی ؛سکو قابل معامله باشد ینباشد. اگر ا یمنف یاتواند مثبت می البته

 یگروه ینب یمثبت خارج اتتأثیر، یکل طوربه کند.می یترا تقو یامر عوامل خارج ین، ارددر هر دو طرف سکو را دا

 :شودمی یرمنجر به موارد ز یجیتالید یسکوها یبرا

  لذا سکویی که مهم است.  یارها بسینهخدمات و کاهش هز یشافزا یبرا یاسمق 4:یاسمق توسعهرقابت برای

غالب  یتمحافظت از موقع یبراتواند از این مزیت برخوردار است که می ،کندای ورود میاولین سکو به حوزهعنوان به

 .تصاحب کندکار را تازه یخود، رقبا

 توانند نمیدارند و  یباالتر یهاینههز یراز ،تر دشوار استکوچک یسکوها یرقابت برا :تمرکز قدرت بازار

 مطابقت داشته باشند.حاضر هستند، همه جا  که در 5ی غالب )مسلط(کننده سکوهابا ارزش مصرف یآسانبه

 شود.می یشترب یزشبکه ن یخارج اتتأثیرتر باشد، یسکو جهان یک یهرچه دسترس ی:و جهان یفرامل یبازارها 

                                                 
1. Comparability 

2. Transparency 

بر روی دیگران اثر )مثبت یا منفی(  دهد که مستقیما  یک بنگاه یا فرد فعالیتی را انجام می وجود خواهند داشت که وقتیاثرات جانبی  .3

ها یا منافع ناشی از این عمل خود را در محاسبات کند. به این ترتیب آن فرد یا بنگاه هزینهآن پولی پرداخت یا دریافت نمی یازالیکن بهگذارد، می
  .شودیم یمتقس یمنف یابه دو دسته مثبت  یبر آحاد اقتصاد یرگذاریاز لحاظ تأث یاثرات جانب. کندخود وارد نمی

4  . A Race For Scale 

5  . Dominant Platforms 
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 یجیتالی با فعالیت در فضایی بیرون از د یسکوها ی:شبکه مخابرات یگری سنتتنظیم مقابله و مواجهه با

 موارد یکنند و در برخرقابت می یدهندگان خدمات شبکه مخابراتبا ارائه یمل یو خارج از مرزهاگری سنتی تنظیم

 یدهندگان شبکه مخابراتهارائ یبر درآمد سنت 1OTTدهندگان خدمات عنوان مثال ارائهکنند )بهمی یفرا تضعآنها 

 (ITU, 2020, 32) .اند(گذاشته یادیز تأثیر

تواند توجهی به آن میتوان گفت که سکوها دارای ابعاد مختلفی هستند که بیهای بیان شده میبا توجه به ویژگی

بایست یز مینهای این پدیده ها و فرصتهای بسیاری را به دنبال داشته باشد. همچنین برای استفاده از ظرفیتچالش

های سکوها پرداخته ها و چالشدر ادامه به بیان تفصیلی فرصترو ازاینرا تحلیل نمود و مورد توجه قرار داد.  دقت آنبه

ات الزم را جهت گری این مهم پی برده و اقدامشود تا سیاستگذار با توجه به این نکات، به ضرورت مدیریت و تنظیممی

 ها اتخاذ نماید.نترل و کاهش چالشها و همچنین کاستفاده حداکثری از این فرصت

 

 هافرصت. ۲

 )بهبود و ارتقاي عملكرد بازار در بستر سكو( وريافزایش بهره. ۲-۱

های مختلفی مسائل و حوزهدر  گردد راوری اقتصادی میکه موجب بهبود بهرهسکو بر مبتنیاقتصاد  یایتوان مزایم

 : شودمیاین امور اشاره ترین مهمبندی نمود که در ادامه به برخی از طبقه مطرح و

ارمغان به هاوکارکنندگان و کسبمصرف یبرا فراوانی یایمزا ها: سکوبه محصوالت و خدمات بهینه یدسترس. 1

آنها  ینمعامالت ب یلتسههمچنین تر به محصوالت و خدمات و آسان یدسترسکه این مهم از طریق ارائه  آورندمی

محصوالت و خدمات عملکرد  ینآنال یسههای مقایتساوب یجادبا ا ینآنال یهاسکونمونه عنوان بهگیرد. صورت می

 (Dittrich, 2018, 1 & 4). اندکرده فراهمکنندگان مصرفبرای  متداول منفرد رابازار  ی ازبهتر

ها د. سکونشویبازارها م ییکارا شی، باعث افزایتمعامال یهانهیبا کاهش هز هاسکو: یمعامالت یهانهیکاهش هز. 2

ورود  لیفروش و تسه لیتسه منظوراز ابزارها به یارد به بازار و ارائه مجموعهخُ کنندگاننیتأمبا رفع موانع ورود  نیهمچن

 یتجارمدل  درواقع. (Gierten & Spiezia, 2016, 9) کنندیکمک م یمعامالت یهانهیافراد به بازار به کاهش هز

 تواندیکند که م جادیرا ا یاست تا ارزش یشده( متک عی)هرچند غالباً ناشناس و تجم یمشتر یهابه داده یتالیجید یسکوها

 کیعنوان به یتالیجید یسکوها نیکند. بنابرا ییدهندگان محتوا( درآمدزاارائه ایکنندگان غیسکو )مانند تبل گریدر طرف د

 (ITU, 2020, 32) .دهندیرا کاهش م انیمشتر زیمتما یهاگروه نیمعامله ب یهانهیو هز کنندیبازار عمل م

دو مکان با  ینب یزمان رانندگ تخمین مثالعنوان بهثر: ؤصورت ماطالعات به یگذارو به اشتراک یآورجمع. 3

 ) ,2017World Economic Forum( 2.های گوگلاستفاده از نقشه

 هاییرساختزبا کنار گذاشتن تا  دهدمی اجازهدهندگان سکو مسئله به ارائه ینامجازی بودن: صرفه ناشی از . 4

 غالباً . برسانند انجام کار، به یروین یاندک یاررا با تعداد بسمورد نیاز  هاییتکارها، بتوانند فعال سپاریو برون یزیکیف

 یتهر تراکنش کفا یمتدرصد از ق 30تا  20کاربر و کسب حداقل  هایلیونم ینتبادل کار ب برای کارمند چندصد

                                                 
1  . Over The Top 

2. Google Maps 
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 (Gierten & Spiezia, 2016, 9) .کندمی

 یبرا ینآنال یدخر با استفاده از اوبر یا یتاکس یکمثال رزرو عنوان به: اعرضه و تقاضمد آثر و کارؤتطبیق م. 5

 ) 2017Forum, World Economic( 1.کمک اینستاکارت ساعت با یکدر  یلتحو

 یبرا یینها ینهها(، هزیتمساخت سکوها )و الگور یهاول یهاینهپس از پوشش هز 2:یاسمق یهاییجوصرفه. 6

 یشیها پداده یعتجم یمو غیرمستق یمبه صفر است و اغلب از ارزش مستق یکمعمول نزد طوربهکنندگان افزودن شرکت

شود. برخالف آن،  یتنهایب یباًتقر منافعتواند منجر به می یجیتالد هایدر سکو یاسمق یهاییجو. صرفهیردگمی

 .یابدسکو کاهش می یتعداد کاالها و خدمات متنوع ارائه شده بر رو یشها با افزاینهدر هز ییجوصرفه

 (Andreoni & Roberts, 2020, 7) 
 ینسبتًا مهم یگذاریهدهد معمواًل به سرمامی یکه سکو به آن دسترس یارزش منبع سرمایه اولیه: بهعدم نیاز . 7

دارد. اما  یازن یهسرما یخانه به مقدار یا ینماش یکداشتن  یکننده براتأمیندرواقع دارد.  یازکننده نتأمیناز طرف 

عنوان بهسکو  ینکه ا یم. هنگایستن طورین، ایا آمازون بی.ای دهند مانندکه انواع کاال را ارائه می ینآنال یبازارها یبرا

 یفکر یهبه سرما تنهاکند، خدمات ترجمه عمل می یا یمانند توسعه وب، حسابدار یشرفتهارائه خدمات پ یای براواسطه

 (Strowe & Vergote, 2018, 3) .است یازکنندگان نتأمیناز طرف  یتخصص یا

حوزه  یدست آوردن اقتصادهابه یبرا یافق یهاها و تملکادغام یریگی: پیافق و یعمود یهاادغام از استفاده. 8

به  نیهمچن وو مکمل بودن محصول سمت تقاضا  ینیگزیبه جا ییداده( و پاسخگو بریمبتن)اقتصاد محدوده  3محورداده

 یهاییدر دارا یگذارهیبا سرمامثالً ها )ارزش داده رهیمکمل در طول زنج یهاییکنترل دارا یبرا بودن یدنبال ادغام عمود

ادغام  وجذب  درواقع. انجامدیسکو م تیدر حوزه فعال یوربهره شیبه افزا زین 5(و مراکز داده 4عیتوز یهامانند شبکه یکیزیف

 .ردیگیم صورت تالیجید یکاربران در سکو حفظکاربران و  یارزش برا شیافزا جهت دردهندگان مکمل ارائه

 (Andreoni & Roberts, 2020, 8) 
صصی چنین بازار کاری با خصوصیاتی که برای آن شمرده شد، روند حرکت کارها به سمت تخوجود درمجموع 

دهد. این امر سبب تر نموده و عملکردها را ارتقا میبخشد و این مهم بسیاری از فرایندها را آسانشدن را سرعت می

های معروف و وابسته به سازمانشود که در حوزه خدمات مختلف، مهارت دارند، ولی رقابت بیشتر میان افرادی می

غول شود افراد متخصص بیشتری در کارهایی که تخصص دارند مشالمللی نیستند؛ این مسئله موجب میمطرح بین

کنند که بسیاری از کار شوند. چراکه در این بازار تقاضاکنندگان خدمات، نیازهای خود را در فضایی مطرح میبه

رار این ادامه و استمدرمجموع های مختلف وجود دارند. نیروهای متخصص در حوزهکنندگان خدمات یعنی همان عرضه

ثمر برسد، موجب ارتقای تواند در مدت زمان بسیار کمی برای یک پروژه بهفرایند عرضه و تقاضا در بستر سکو که می

 بخشد.وری را ارتقا میده و بهرهشعملکرد طرفین 

 

                                                 
1. Instacart 

2. Economies of Scale .شود، در  یدبتواند تول یتربزرگ یاس(، در مقیسخدمت )سرو یاکاال و  یکاز  یشتریکه واحدها و تعداد ب یزمان

دست  یاسصرفه مق یا Economies of Scale (ES)به  یندگویصرف شده باشد. در آن صورت م یکمتر ینه( هزیانگینم طوربهکه ) یحال

 .یماکرده یداپ

3  . Data-driven Economies 

4  . Distribution Networks 

5  . Data Centers 
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 کار یروين يبراآن هاي یتمزیري بازار کار و پذانعطاف. ۲-۲

ی برخی افراد را برا ییهافرصت این امر انجام شود که یرپذصورت انعطافتواند بهکار در بازار خدمات سکو اغلب می

توانستند به آن کار بپردازند یا کسانی پذیر بودن( نمیصورت )عدم انعطاف این کسانی که در غیرازجمله کند؛ ایجاد می

 2،؛ هال و کروگر2014 1،برخی مطالعات )نوبلوبراساس خواهند زمان و مکان کار خود را خودشان تعیین کنند. که می

افرادی ازجمله هم است. ها موضوع زمان و مکان انجام کار م( برای بسیاری از شاغلین در سکو2016 3،و ایفوپ 2015

وقت یا مستقر در یک مکان خاص کار کنند )برای مثال کسانی که از والدین خود مراقبت صورت تمامتوانند بهکه نمی

شوند )مانند زنانی واسطه اینترنت منتفع میهکنند، دانشجویان و یا بازنشستگان(، افرادی که با ارائه خدمات از راه دور بمی

استعدادی که تقاضایی برای های حرکتی یا افراد کمکشور خود اجازه کار کردن ندارند(، افراد دارای معلولیتکه در 

( بر روی رانندگان اوبر 2016) 4طور که مطالعه لندیر و همکارانکنند. همانهای خود در بازارهای محلی پیدا نمیمهارت

های کمی دارند، تمایل به موانع خدماتی از قبیل رانندگی که نیاز به مهارت ها برایدهد، بازار سکودر فرانسه نشان می

کنند، نیز ممکن است ها ارائه میهای باال نیز که خدمات خود را در بسترهایی غیر از سکوکمی دارند. افراد دارای مهارت

 ها بگیرند.ارائه خدمات در بازار سکوهای باالتر در ازای خدمات خود، تصمیم به پذیری و قیمتواسطه انعطافهب

 ی،پذیرکند که انعطافمی ییدأتاین ادعا را  نیزآنها  کنندگانشرکت ازها های انجام شده توسط سکوینظرسنج

عبارت دیگر . بهمهم استکار( دهندگان ارائه) متخصصان از یاریبس یبرا ی کار،فضادر مورد زمان و هم در مورد هم 

کسانی هستند که ازجمله ، های ثابت نباشنددر زمانکار  یا وقتتماممند به کار عالقه یاکه ممکن است قادر  یافراد

های باال که خدمات خود را مهارتخدمات با دهندگان ارائه مهم و سودمند است.آنها  ها برایپذیری کاری سکوانعطاف

کنند، اما ممکن است  یداپ یگرید یرا در جا یگریتوانند کار دمیاحتماالً  ،فروشندمی ورکآپ مانند ییهاسکو یبر رو

 وآنها  خدمات یکه تقاضا برا یسکو را انتخاب کنند، در صورتدر بستر کار  ی،مال یلبه دال یا یپذیرانعطافدلیل به

توان چنین میدرمجموع . (Gierten & Spiezia, 2016, 21) باشد ینآنال یبازارها یراز سا یشترب ی ایشان،پرداخت

کار  یطکار بدون خطر شرا یدهای جدفرم یپذیرقادر خواهند بود از انعطافها، نیروهای کار ادعا نمود که در سکو

ها و تجربه سکو قادر به استفاده از مهارت یاپراتورهااز سوی دیگر نیز  مند شوند؛و دستمزد کم بهره 5استثمارگرانه

 یافتهبهبود یارخدمات بس یلو تحو یدارکار پا یطمح یکاز نیز کنندگان هند بود و مصرفخوا یکار اختصاص یروین

 (Prassl, 2018, 28) .مند خواهند شدبهره

 

 آنها مندي از ظرفیتو بهره کوچک يوکارهاکسبایجاد بستر مناسب براي ارتقاي . ۲-3

تواند کنند که میمی یجادرا ا 6کار و سرمایه سیال های نیرویها بازارکنندگان، سکویدتول یرها و سااز منظر شرکت

                                                 
1  . Nubelo  

2  . Hall And Kruegerhttp 

3  . Ifop  

4  . Landier & Et Al. 

5. Exploitative Working Conditions 
6. Fluid Input Markets 
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های بنگاههرچند  باشد. یدهای بزرگ مفسازمان یبلکه برا 1،(SMEهای کوچک و متوسط )شرکت یبرا یژهوبه

ی غیرضروری تجار یتفعال یبرانیروی کاری اگر  مخصوصاً)وقت ندارند و تمام یاستخدام دائم یتتر اغلب ظرفکوچک

کوچک  یدر واحدها ینآنالصورت ها بهدر دسترس در بستر سکو یجیتالخدمات د(، اما باشد یازمورد ن 2و غیراصلی

بوده و این نقطه ها شرکت یگرد برای ینچنوکارهای کوچک و متوسط و همکسب یبرا یپذیرانعطاف عاملتواند می

تر و متنوع هاینهادهممکن است  ینآنال یهاسکولذا  نحوی جبران کند.ضعف موجود در بازارهای کار متعارف را به

 ) ,2016Gierten & Spiezia ,21( .، داشته باشندموجود است 3یمحل یآنچه در بازارها ی نسبت بهترارزان

 کند:د موارد ذیل نیز روند فوق را تسهیل میشعالوه بر آنچه بیان 

 کمتر  یهاهینهز یقاز طر یصادرات یبه بازارها یدجد یرهایکردن مس باز یبرا یجیتالید یاستفاده از سکوها

 .یالمللی و توسعه نام تجاربین یغاتتبل یبرا

 (، یفروشردهخُ مثال درعنوان به) یقو یبا صاحبان داخل یکردن بازارها باز یبرا یجیتالید یاستفاده از سکوها

به  یگزیناج یرهایکه کارتل وجود دارد( و ارائه مس ی)مانند موارد یبخشارزش یهایرهبها در زنجاجاره نرخ شکستن

 وکار.تر و نوآورتر کسبکوچک یمحل یبازارها

 یلو تحل یهافزار و تجزبه نرم یداخل یصنعت یوکارهاکسب یارائه دسترس یبرا یجیتالد یهااستفاده از سکو 

 .شدهیسفارش هاییو توسعه نوآور یها، خدمات ابرداده

  المللی و ینب یبرابر در رقابت با سکوها یطها و شرابه داده یاز دسترس یناناطم یبرا یمحل یمجوزهاارائه

 .(Andreoni and Roberts, 2020, 25) یمشاغل محل

هایی مواجه های کوچک برای تولید انبوه و تولید محصوالت پیچیده با محدودیتهرچند افراد و شرکتدرواقع 

توجهی از  ها، سهم قابلهای دیجیتال و تجارت از طریق سکوتوانند با استفاده از فناوریمیاین هستند، اما با وجود 

با افزایش رو ینازاکسب نمایند. و... نقل، خدمات مالی، خدمات غذایی وفروشی، حملردههایی مانند خُبازار را در بخش

های بزرگ تغییر کرده و میزان اشتغال در شرکت های اقتصادی، شکل بازارتعامالت برپایه سکو، در برخی از بخش

از حالت متعارف به و... ه ها، بازار سرمایبازار نهادهکند. لذا با وقوع تدریجی این نوع تغییرات، بازار کار، کاهش پیدا می

عنوان بهه وجود ندارد. سایر اشکال تغییر خواهد یافت. البته در حال حاضر اطالعات الزم برای رد یا تأیید کامل این نظری

 نند. کهای کوچک و متوسط ایجاد ای برای شرکتتوانند مزایای ویژهها میها با ایجاد بازار نهادهنمونه سکو

 

 ر بازارتسهیل تعامل د. ۲-۴

به  یمحصول، معرف یدمحصول، تول یطراح یه،مراحل مربوط به مواد اول ی کهو سنت یخط هایوکارکسببرخالف 

 رود،یم یشپ یاصورت مجزا و مرحلهبه یی،نها ینیآفرتا ارزش یبازخورد از مشتر یافتو در یعرضه به مشتر یان،مشتر

 یرساختیز یجادمدل، با ا ین. در اشودیم خلقمختلف  یاجزا ینتعامل ب یجادا یقوکار سکویی ارزش از طردر کسب

درواقع . (1397)ژرفا، هستند  یمدر خلق ارزش سه نفعانیکننده، تمام افراد و ذو مصرف یدکنندهتول یانتعامل م یبرا

                                                 
1. Small And Medium Enterprises 

2. Noncore Business Activity 

3. Local Markets 
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دهندگان خدمات و محتوا به خدمات و محتوا از ارائه یعتجم یاارائه  یبراسریع و آسان را  ایزمینههای دیجیتالی سکو

معامالت با » یدجد یهامسیمکانهمچنین آنها  .(Nooren, et al., 2018, 265) کنندفراهم می ییکاربران نها

 (Andreoni & Roberts, 2020) .کنندمی یمعرف یسنت یهانسبت به شرکت را« کمتر ینهو هز یشترسرعت ب

 یککنندگان و مصرف یدکنندگانتول یانرابطه م یبرا یرساختیو عرضه محصول، فضا و ز یدتول یجاکه سکو بهینا

 یکارهاوسبک ینکهتوجه به ا بادرواقع های آن است. یژگیوترین مهمکنند، یکی از یم یجادخدمت( ا یامحصول )کاال 

ده را به کننده و تقاضاکننکه عرضه است میسیدر مکانآنها  و عرضه محصول ندارند، قلب یددر تول یسکویی تخصص

 ییر تقاضاه یکننده را بهتر به تقاضاکننده برساند و بالعکس، براسکو بتواند عرضه یکچه کند. هریوصل م یکدیگر

 (1396)متمم، خواهد بود.  یشترقدرت آن ب یابد،را ب یترکننده مناسبعرضه

مکان اهای مختلف در کسری از زمان و متخصصان حوزه هزینه تعداد بسیاری ازهزینه یا کمهمچنین حضور بی

آسانی بر توانند بههاست. زمانی که طرفین عرضه و تقاضا میسکو در این بستر، یکی از مزایایآنها  افزاییتعامل و هم

توان مثال میعنوان به؛ (Schultze, 2018)بستر یک سکو گردهم بیایند، مزایای بسیاری را به دنبال خواهد داشت 

 .گرددامالت میین اشاره کرد که موجب بهبود تعآنال یلپروفا یکساخت  یبرا ها مانند لینکدینبه امکانات برخی سکو

(World Economic Forum 2017)  اوبربابا، یبوک، گوگل، آمازون، علیسمانند ف یجیتالید یهاسکوهمچنین، 

، نقش یهاسرم وبه محتوا، کاال، خدمات  یدکاربران جد یدسترس یشافزا، با استارتربی یا کیکانربیت، ایربیتسک

کنندگان و کاربران تأمین ینتطابق ب یلبا تسهدرواقع . کنندمی یفاا ی در بازاراقتصادتسهیل تعامالت در  یایندهفزا

 یبانیت بازار پشتاز مبادال یندهند و بنابرااز منابع موجود متعلق به افراد را می یدها اجازه استفاده جدسکومتعدد، 

 (Strowe & Vergote, 2018) .کنندمی

 

 تر شدن خدماتها و تخصصیاستانداردسازي فعالیت. ۲-5

 یتوانند تقاضامی یجیتالدهندگان خدمات دارائه 1ها سودمند است،اکثر بنگاه یبرا سازییفرض که تخصص ینابراساس 

های تخصصی موجب وجود و استمرار همین فضای فعالیت کنند. تأمینرا  چککو یهاوکارکسب یموجود برا

کند. چراکه نوبه خود به بهبود فرایندها کمک مید که بهشوبندی و استانداردسازی بیشتر در فضای قانونی میتقسیم

تر نگیرد، فرایند تولید را آساواسطه تخصصی شدن کارها صورت میاستاندارد شدن و همچنین بهبود خدمات که به

کنند تا کمک می 3فیوژننمونه بسترهایی مانند ورکعنوان بهافتد این است که اتفاقی که در بستر سکو می 2.نمایدمی

تر و تخصصی شدن آنها، کمتر های فرایند تولید از طریق تقسیم کار به واحدهای تولیدی و خدماتی کوچکپیچیدگی

 (Gierten and Spiezia 2016, 22) .گیردها صورت میشود. این مهم از طریق استانداردسازی فعالیت

 

                                                 
 .مونتاژ شود، کاهش دهد یراحتجداگانه و به طوربهتواند تر که میکوچک یرا به واحدها یدتول یندهایادارد فر یلنوبه خود تماکه به 1.

نظر شود که بهآنها  به ماشینی شدن بسیاری از کارها و خدمات و حذف نیروی انسانی از تواند منجرمرور زمان و درنهایت میالبته این امر به .2

ها و علوم بسیاری مانند هوش مصنوعی و... این رسد امری انکارناپذیر باشد و در حال حاضر امکان تقابل با آن وجود ندارد! چراکه فناوریمی

 Humanوظیفه هوش انسانی ) 350000در کسری از زمان نزدیک به  Mechanical Turkعنوان مثال کنند. بهفرایند را تسهیل و تقویت می

Intelligence Tasksکند.( را رهبری می 

3  . Workfusion 
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 هاي شغلی جدیدایجاد فرصت. ۲-6

وکار را از کسب یدیاطالعات و ارتباطات، مدل جد یتحوالت فناور ینگذاشتن آخر یشبا به نما یجیتالد یهاسکو

 یبراآنها  که یمؤثر یادر سطح جهان است. نقش واسطه یریچشمگ یاند که در حال تجربه رشد اقتصادکرده یجادا

)آیبر  است یدهانجام یدیجد یهاکنند، به پرورش فرصتمی یکاربران باز یحال برا یندهندگان خدمات و در عارائه

 آمدهوجود بهیدی جد فراوان یهای استخدامفرصت ین،های آنالهمراه با ظهور سکودرواقع . (31 :2019و فرویدنبرگ، 

صورت اساسی و بنیانی با نوع سنتی آن که به نحوی کهبه ،اندهمراه آوردهی جدیدی با خود بهروابط کار غالباً که 

 و قوانین روابطالبته این مسئله موجب شده  متفاوت است.باشد، می 1یخطو استخدامی  کارگیریهبروابط بر مبتنی

و همین  شود یا مورد بحث و بررسی قرار گیرد یفتعر شفاف و واضحصورت به کمترکنون در اقتصاد سکویی تا یکار

صورت سنتی یا سایر انواع نیروی کار )که به 3و نیروی کار خوداشتغال 2امر باعث شده تمایز قائل شدن میان کارمندان

 باسکو کار نیروهای  منطبق کردن یتالش برا رسمیت شناخته شده است(، مشکل گردد. لذادر بسیاری از کشورها به

 (Lenaerts & et al, 2017) .دشوار باشد یارممکن است بس ساختارهای کاری و قانونی موجود،

آورد، که به ارمغان می یکار یدکار و اشکال جد ینآنال یظهور سکوتوان چنین ادعا نمود که میدرمجموع 

 یبرا اییلهوسعنوان بهدارد و به دنبال را  یانکارفرما یژهوکارگران و به یریپذانعطاف یشافزا و اشتغال یشافزا یلپتانس

را  پذیرانعطاف یکار قراردادهای ینحال، سکوها همچن ینبا ا کند.عمل می ی(مشاغل معمول) 4یگذار به اشتغال عاد

بازار  یمقسشود و به ت یفضع یانداز شغلبا چشم تریینپا یفیتمشاغل با ک یشتواند منجر به افزاکنند که میمی یلتسه

وقت تمام یبازار کار مشابه کارکنان دائم یهایتمعموالً تحت پوشش حما( مشاغل آزاد)افراد خوداشتغال  .کار کمک کند

و منسجم در  یسهدر حال حاضر، فقدان آمار قابل مقارو ازاین. رنج ببرند یینپا یو ممکن است از دستمزدها یستندن

را با مشکل مواجه  یاستیس یهاارائه مشاوره یفشان،شغل و وظا هاییژگیو وآنها  هاییژگیمورد تعداد کارگران سکو، و

کار قابل  بازارموجود  یکشورها، در طول زمان و با آمارها ینوجود دارد که در ب ییهابه داده یازخاص، ن طوربه. کندیم

 (OECD, 2019, 176) .باشد یسهمقا

 

 ايایجاد اثرات شبكه. ۲-۷

 یاست. اثرات شبکههاسکو یبرا یرقابت تیخلق ارزش و مز یاست که منبع اصل یاها اثرات شبکهسکو یایمزا گریاز د

 جه،و کیتعداد کاربران  شیمثبت است که با افزا یدارند و هنگام گریوجه بر کاربران وجه د کیاست که کاربران  یاثرات

 یتالیجید یهاقدرت سکو درواقع. (202: 1398 گران،یو د ی)قادر ابدی شیافزا گریکاربران وجه د یمنافع حاصل برا

 ایتقاضا در داخل  یعوامل خارج یسازیامکان داخل رایز ؛ابدییم شیافزا انیتعداد کاربران و مشتر شیچندطرفه با افزا

و تعداد کاربران آن  شودیتر مکاربر جذاب کی یسکو برا کیکه  ی. هنگامکندیمختلف کاربر را فراهم م یهاگروه نیب

                                                 
1. Linear Employment Relationships 

2. Employees 

3. Selfemployed Workers 

4  . Regular Employment 
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 یاجتماع یهاشبکه یمثال براعنوان به) شودیم محقق یاهشبک اثرات ماً ی، مستقابدییم شیدر همان سمت از سکو افزا

کنندگان( با غیمثال تبلعنوان به) شودیتر مگروه کاربر جذاب کی یسکو برا ی(. وقتبوکسیمانند ف یارتباط یهاو برنامه

 نی. به لطف اآمد خواهد وجودهب یاشبکه میرمستقیغ اتریتأثکنندگان(، سکو )مصرف گریطرف د شیتوجه به افزا

ببرد.  یشتریاز آن بهره ب تواندیسکو م کیوجود داشته باشد،  یشتریهرچه مشارکت ب 1شبکه )اثرات شبکه( یهاجلوه

حاصل آنها  مکمل یدر موارد نیو همچن میکنندگان مستقکاربران و مصرف یهاداده عیشبکه از تجم یهاییجوصرفه نیا

 (Andreoni and Roberts, 2020, 7) .شودیم

ای است که آورند از طریق ایجاد اثرات شبکهمیوجود بهها بسیاری از کارشناسان معتقدند که مزایایی که سکو

 یدبا هر معامله جد یدارامعن طوربه های حاضر در بازارهمه طرفنحوی که د؛ بهشومیآنها  افزایی و تقویتموجب هم

 قابل توجهیاندازه  های سکو بهکه شبکه یهنگام. (Collins, 2016)شوند مند میو از مزایای آن بهره دنکنرشد می

 3بازار یغلبه احتمال و 2سکو یتاز موقع یگر،د یهابنگاهموانع ورود به عنوان بهکردن  با کار ایشبکه اثرات، رسندمی

 .دنکنمحافظت می

های ترکیبی شبکه زمان هماهنگ کنند و از اثراتصورت همتوانند تقاضا و عرضه را در چندین بازار بهها میسکودرواقع 

 طوربهبوک و گوگل هستند که های بازار چندوجهی، فیساستفاده نموده و شرایط بازار را شکل دهند. مثال نمادین از سکو

ر یک سکو، اپراتور دکند. با متمرکز کردن چندین بازار و شبکه زمان عرضه و تقاضای اطالعات و تبلیغات را پشتیبانی میهم

بازارهای ر و بین ای در هر بازامالحظه ای قابلات شبکهتأثیرتواند کند و میسکو جایگاه قدرتمندی در این میان پیدا می

های جستجو و مختلف ایجاد کرده و شرایط عملکردی در این بازارها را مشخص نموده و به آن شکل دهد. برای مثال سکو

ی دیگر درآمد کسب دهند و در بازاراجتماعی اثر متقابل بر یکدیگر دارند؛ در یک بازار خدمات رایگان ارائه می هایشبکه

قوی شبکه بر دو وجه  اتتأثیراز آنها  کنند.های اخیر مانند اوبر تنها بر دو بازار تمرکز میسکوکنند. اگرچه بسیاری از می

 هاید. هنگامی که شبکهنکنها در مورد اوبر استفاده میدهی بازار شامل قیمتسکو استفاده کرده و از قدرت خود برای شکل

توانند از طریق نند از جایگاه سکو مراقبت کرده و حتی با احتمالی میتواسکو به قدرت قابل توجهی دست پیدا کنند، می

 (Gierten and Spiezia, 2016, 8) .ها بر بازار مسلط شوندها یا سکواعمال مانع برای ورود سایر بنگاه

 
 هاچالش. 3

 يقانونگذارهاي مرتبط با چالش. 3-۱

 که کامالً اندشدهوکار مواجه کسب یدهای جدو مدل مشاغلاز  یدیبا انواع جد سیاستگذاران، هاسکوو رونق  یبا معرف

هستند، و توسعه که با سرعت در حال رشد  هاسکواز  روزافزون با استفادهلذا همراه  هستند. ی آنمتفاوت از اشکال سنت

سایر فعاالن  یرو آنبالقوه  ثیرتأ، ی مطرح شدن سکواز ابتدا .استشده تبدیل  یزبرانگموضوع بحث یکبه فوق  مسئله

                                                 
1. Network Effects 

2. Platform's Position 

3. Possibly Market Dominance 



 

 ____________________________________________________________________  
 

17 

در  های مختلفدر شهر یرانندگان تاکسنمونه عنوان به .دش یباعث نگران 1،یمحل یگرانباز یژهوبه و بازیگران بازار،

 (Lenaerts, et al., 2017, 1) .اوبر اعتراض کردند یهاروپا عل یهسراسر اتحاد

 نیبا ا شوند،یم محسوب 2واحددر بازار  تالیجیتحول د شگامیپ و راهبردها نیترمهم جزوها سکو هرچند درواقع

 چراکه بسیاری از .ه استآوردوجود بهو جامعه  انقانونگذار یبرا یدیجد یهاچالشآنها  نوآورانه لیحال، پتانس

 ییرتغ یعآنقدر سر یزهمه چاین  بر عالوه .و تصادم دارندمقابله  یسنت ینبا قوان ینآنال هایسکوهای مربوط به یاستس

 یتتثب یحقوق یستممقررات و س یشترب شده واز خود  اییهبه سا یلشده تبد یینتع یهایهو رو یندهاکند که فرامی

کنند، اغلب از مرز می یجادرا ا یدیجد یهاحلراه یامروز یهایشوند. از آنجا که نوآورشده از پازل خارج می

  (Gloverberg, 2020, 222) .کنندمی ورعب یسنت یهاحوزه یساخته شده برا ینظارت یهاچارچوب

بر چارچوب  یکل طوربه، کشورها هاکار در سکو یمتنظ یچارچوب مشخص برا یکفقدان دلیل بهنکته دیگر اینکه 

 ت کهنکته حائز اهمیت این اس اما .نوبه خود در کشورهای مختلف متفاوت استکه به متکی هستندموجود خود 

 معتقدند که بسیاری از کارشناساندرواقع  .یستندهای سکو مناسب نمقابله با چالش یبرا موجود لزوماً  هایچارچوب

یستند مجهز نها های سکوچالشازجمله شدن  یجیتالیهای دبه چالش ییپاسخگو برای های موجود،قوانین و چارچوب

 (Lenaerts, et al., 2017, 8) .را ندارند و توانایی و آمادگی مدیریت آن

بیشتر  آمده است،وجود بهها گری سکوچگونگی مدیریت و تنظیم در موردکه  نظرهاییاین منازعات و اختالفلذا 

دفاع  کسانی که از وضع قوانین جدید 5ی و تنظیم مقررات جدید در این زمینه است.قانونگذار 4و مخالفان 3مدافعان میان

 ینان خاطرکنندگان اطممصرف از حقوق و سایر منافعحفاظت و  یمنیا به مسئلهنسبت  تاکه الزم است معتقدند کنند می

تر از بیش 6،ینظارت هایو شکست هانقص هزینه هستند که ی مدعیقانونگذاردر مقابل مخالفان که  یحاصل شود، در حال

وضع  است یا اینکه اصالً وضع قوانین جدید ضروری آنها  . البته مناطق خاصی هم هستند که دراست 7های بازارشکست

ترین مناطق در بررسی و که یکی از پیشرو اروپااتحادیه در نمونه عنوان بهقوانین جدید مورد استقبال قرار خواهد گرفت. 

شود، شامل استفاده از ها اتخاذ میکه توسط دولت یکردیرو ینتریج، راشودها محسوب میی در زمینه سکوقانونگذار

 ) ,.2017Lenaerts, et al ,3( .تنظیم شده است هاسکو یاست که برا 8یاستیو س یظارتن ی،چارچوب قانون

عصر  یهامحور، در مواجهه با تعارضقانون یسنت یهاکه نظام یطیر شرای جدید معتقدند دقانونگذارموافقان 

 یهانظام یندر حدود هم شودیها خواسته ماند، از سکوماندهعقب  ییو هم در حوزه قضا یقانونگذارارتباطات، هم در 

واقع مطلب آنکه سرعت  اما. یرندمنت بپذ یدهرا به د یقانون یسنت یهانظام یقدم بردارند و اقتضائات اجبار یسنت

برخی دیگر . (1398)آزادی،  همه مسائل بود یپاسخگو یفعل یبا نظام حقوق توانیاست که نم یحدها بهتوسعه سکو

را مجبور  یفعل یشوند که اپراتورهامی یتجار یهایتمخرب در فعال یدهپد یک یجادباعث اها سکونیز معتقدند که 

                                                 
1. Local Actors 

2. Single Market 

3. E.G. Rauch & Schleicher, 2015 

4. E.G. Sundararajan, 2016 

5. For Details, See Codagnone & Martens, 2016 

6. Regulatory Failures 

7. Market Failures 

8. Legal, Regulatory And Policy Frameworks 
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بر مبتنیکه  کننداستفاده می مبتکرانه یخدمات یا یتجار یهاکه از مدل نمایند بترقا یدیجد یکنانکند تا با بازمی

 یهامدلبراساس  یفعل یچارچوب قانون این در حالی است که. هستندبزرگ  یهااطالعات و استفاده از داده یفناور

آسان  ،یردگتجارت در آن چارچوب قرار می یدجد یهاروش ینچگونه ا ینکها یابیساخته شده است و ارز یسنت یتجار

 یحقوق یهاای از چالشبا مجموعه یجیتالید یهاسکودرواقع دانند. جدید را ضروری می گریتنظیمرو ازاین .یستن

 .به آن پرداخت ملی و حتی فراملی یدیبا د یمختلف حقوق یهایدگاهاز د بایستیرو هستند که هروبجدید 

(Garrigues, 2020)  
 

 و حاکمیتی هاي مدیریتیچالش. 3-۲

مقررات  و یچارچوب قانون طبقآنها  مختلف، یکشورها در هاسکو یبرا مخصوص نیقوان نقصان ای فقدان به توجه با

 هنوز هک است نیا یاصل مسئله درواقع. پردازندیم هاسکو دراعمال آن  یتالش برا بهو  روندیم شیموجود خود پ

 قهیرها به سلنشده است و کشو دهیشیاند یالمللنیب صورتبه دهیپد نیا با برخورد تیفیک و تعامل نحوه بر یاجماع

 یهمکار ادجیا نحوه به توانیم شودیم مطرح چالش نیا لیذ که یمسائل ازجمله. کنندیبرخورد م دهیپد نیخود با ا

 یهاتیکار، فعال یروین تیریها، مدبه داده یدسترس تیریکنترل و مد ،رقابت و قدرت بازار تیریمد ،یجهان گرانیباز نیب

 (World Economic Forum, 2017) .کرد اشاره... وسکو  یگرواسطه

درواقع هاست. آمده برای برخی سکووجود به 1رقابت و قدرت بازار های مربوط به نحوه مدیریتچالش دیگر، نگرانی

 هااز سکو یاریبسچراکه  .در این رابطه شده است 2گریتنظیمهای ینگران یشباعث افزا ،هاسکوی قدرت بازار یشافزا

 4یاسمقحاصل از صرفه به  یایمزا ی،قو 3ایاثرات شبکه و استیال در برخی موارد مانند انحصار، سلطه ایجاد به سمت

ها به فرد سکومنحصربه یدسترسدیگر نیز مربوط به قابلیت و توانایی  ینگران .شوندمتمایل می و بسیاری موارد دیگر

این  مداوم طوربه 7،دادههای گنجینه ینا 6.است 5و معامالت هاوکارکنندگان، کسبهای مصرفاز داده یعیوس یرمقاد

گران بازار، به تقویت دانش خود با توجه به پویایی بازار یمرقبا و تنظ سایر از یشترب کند کهفراهم میآنها  امکان را برای

شود های مدیریتی و حاکمیتی سکوها محسوب میبپردازند؛ لذا چگونگی کنترل و مدیریت این مسئله نیز از چالش

)2018Dittrich, (ها با و همچنین چگونگی برخورد حکومت 8وی کار. اما در این میان نحوه مدیریت و تعامل با نیر

 ای است که بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. ها و پذیرش آن، دو مسئلهگری سکونقش واسطه

ها از دولت یبرخها با نیروی کار در کشورهای مختلف، متفاوت است. در این میان نحوه تعامل و مواجهه حکومت

مثال کارکنان سکو عنوان به اند؛، اتخاذ کردهدندر نظر گرفته شو یدونه کارگران سکو باچگ ینکهدر مورد ا یموضع روشن

 شوند. در مقابل برخیدر نظر گرفته می 10فرما )دارای شغل آزاد(خویشعنوان بهفرض یشپ طوربه 9یدر اسلواک

                                                 
1. Competition And Market Power 

2. Regulatory Concerns 

3. Network Effects 

4. Economies Of Scale 

5. Consumer, Business And Transactional Data 
 .گرفت خواهد قرار یبررس مورد( 6-4)بخش  جداگانه یعنوان تحت چالش نیا .6

7. Data Troves 

 اشاره خواهد شد. 4-4به این چالش نیز در بخش  .8

9. Slovakia 

10. Self-employed 
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کامل یکسره کند! یکی از  طوربهدر پیش بگیرند که موضوع را را  یکردیاند که روگرفته یمتصم یگرهای ددولت

 2یقانون کارگیریهاستخدامی و ب یتشود که در آن وضعمی یافت 1یکدر بلژها های این نوع تعامل دولت با سکونمونه

با  ندارد. یتیاهم لزوماًآورد، دست میبهدرآمد  ینیکمتر از مقدار مع ین،آنال یسکو یک در بسترکه  یزمانتا فرد،  یک

فرما )دارای نیروی کار خویشعنوان به نیازمند این است که نام خود راکسب کند،  یشتریدرآمد ب یحال، اگر فرد ینا

 (Lenaerts, et al., 2017, 5) .کندثبت  شغل آزاد(

 صورتبهسکو  3کارکنان یتوضع صورت که ینشود، به ااستفاده می یبیروش ترک نیز از از کشورها یاریدر بس

قوانین سنتی و متعارف در  ی است کهکارگران یتوضعبسیار شبیه  یرد. این موردگقرار می یبررس ، تحتموردبه مورد 

 5فرماخوداشتغال و خویش کوچک ینانکارآفر یا 4،مثال کارکنان سکو در مجارستانعنوان به .نیروی کار مقرر شده است

کارکنان  بسیار محدودی،رد افقط در مو .اندهثبت شدعادی افرادی عنوان بهکه هردو  6خدمات گاندهندارائه یا هستند

 کارکنان سکو عموماً  هم 8دارند. در دانمارک 7و استخدامی یهستند که قرارداد کار یکارمندانوضعیت  یسکو، دارا

 (Lenaerts, et al., 2017, 5) .شونددر نظر گرفته میخوداشتغال افراد عنوان به

ها در اقتصاد گذاری و دخالت سکوتأثیرنظرهای موجود در حیطه مسئولیت، توان به اختالفنمونه دیگر میعنوان به

آید. بسیاری از کارشناسان شمار میها بههای اصلی در زمینه حاکمیت و مدیریت سکواشاره کرد که یکی از چالش

 ,Gramano) شودتعریف نمی گریواسطههای عالیتصورت فبه صرفاً هاهای انجام شده توسط سکویتفعالمعتقدند که 

 خدماتدهنده ارائه که صورت نیروی کار در ایند، نباشوجود داشته واسطه عنوان بهتنها  هااگر سکو یقت،درحق .(2018

 . لذا اگر نیروی کارمتعهد است یبه مشتر یماًاو مستق یرااست، زعهد کردن مسئول هرگونه نقض  تنهاییبه خود است،

نکند. را انتخاب  تواند ویدر صورت نیاز به استفاده مجدد از سرویس، می درستی خدمات خود را ارائه ندهد، مشتریبه

درواقع در حالی که  گذارد.نمی تأثیراو و سکو  ینرابطه ب نیروی کار در انجام تعهداتش، بر کوتاهی و نقض عهد درنتیجه

چراکه اگر مشتری به نیروی کار امتیاز کمی داده باشد و از عملکرد وی راضی نباشد یا اینکه نکته ، است برعکسمسئله 

 هابنابراین، سکوصرفنظر کند.  کار نیرویبا  ادامه همکاریتواند از سکو میمنفی خاصی در ارزیابی وی مشاهده گردد، 

مستقیم خدمات را از طریق  طوربه، بلکه آورندینموجود بهتقاضا و عرضه خدمات خاصی را  گیریزمینه شکل صرفاً

 یزتما یقاًدق ینا .در انجام کار برعهده اوست 9شکست تمام ریسکاین با وجود که نیروی کاری  ؛دندهکارگران ارائه می

  شده است. 11ریسکنامناسب  ییراست که منجر به تغخدمات دهنده سکو و ارائه ینب 10یمصنوعساختگی و 

 13.جانبهسه است تا 12دوجانبه یشترب یجیتالد یهاسکو یقاز طرارائه شده کار  یالگو ی،اقتصاداز منظر لذا 

                                                 
1. Belgium 

2. Legal Employment Status 

3. Workers’ Status 

4. Hungary 

5. Self-employed Small Entrepreneurs 

6. Service Providers 

7. Employment Contract 

8. Denmark 

9. Entire Risk of Failure 

10. Artificial Distinction 

11. Inappropriate Shift of The Risk 

12. Bilateral 

13. Trilateral 
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 یاز کارکنان خود برا یگریسکو که مانند هر شرکت دنخست وجود دارد:  ینهزم یندر ا 1یدو قطب ذهن یقتدرحق

 یگرد درک یکیامکان  یجهنت ینا .کنندمی یافترا در یسسرو ینکاربران که ادیگری کند و ارائه خدمات استفاده می

مربوط  یتتوان واقعهای انجام شده توسط سکو، مییتتوجه به ساختار و فعالبا  یعنی دهد.را می یدهپد ینهای ااز جنبه

قابل  طوربهند که نرسارا به فروش می خدماتی هاکرد؛ سکومشاهده  از طریق سکو را 2یفور به تعامالت و ارتباطات

 یدجدمحصول  یک یدتول یرای بسنت هایکه شرکت یدر حال، شودکارگران هماهنگ می یهای کاریتبا فعال یتوجه

را ( ..ها و.یورافن یه،ها، مواد اولیدهکار، امانند مختلف ) یهانهاده یدهسامان ،در بازار ارائه یمتفاوت برا و خدمت

 ییهای غذاوعده یلتحوخدمات  3دلیورو و ینونقل با ماشحمل خدماتنظر کاربران، اوبر  نمونه ازعنوان بهبرعهده دارند. 

 (Gramano 2018) .دهندارائه میرا 

 4،ایالگوریتم و ارتباطات رایانهبر مبتنیدهی خود به مدلی با تبدیل نحوه سازماناست که  ینا هاهدف سکوبنابراین 

. دهندکاهش  خود را 5یاتیهای عملینهو هز شدهخارج خود وکار کسب یاز هسته اصلو ظاهری  یرسمصورت بهحداقل 

 یشامل کارگران ناپذیرصورت اجتنابو بهتر است تر و مستحکمیچیدهپ یارسکو بس 6یواقع یحال، ساختار سازمان ینبا ا

که با  یکسان یروابط کار یبنددرخصوص طبقه یقدر تحقلذا  سکو هستند. یوکار اصلکسب یجادکه مسئول ا شودمی

سکو و خدمات ارائه شده توسط کارگران  یتفعال ینبه انطباق کامل ب اییژهو یتاهم یدکنند، بامی یها همکارسکو

 ) ,2018Gramano( 7.داده شود

ها و مدیریت نیروی کار بیان های حکومت در مواجهه با مسائلی مانند انحصار سکوعالوه بر آنچه در رابطه با چالش

کسب  یبتوانند برا یو حقوق یقیاند که افراد حقکرده همرا فرا یها فرصتسکوله نیز باید اشاره کرد که د، به این مسئش

 هاییجاجابه ینا 8دنبال کنند. یگرد یشده و اهداف خود را در نظام حقوق جاجابه ینظامات حقوق یناهداف خاص، ب

. گسترش شودیمقصد م ینظام حقوق یتمبدأ و تقو ینظام حقوق یففرد دارد، سبب تضع یکه برا یبر منافع عالوه

نظامات شده  ینا ینتعامالت ب یریگو شکل یو تداخل نظامات حقوق یکیها، موجب نزدسکو یژهوبه یمجاز یفضا

را دور  یاتنشده، سازوکار مال یدهد یاتکه در قانون مال یدیجد هاییها با طراحاز سکو یاریعنوان نمونه، بساست. به

 (1398)آزادی،  .وندشیدولت م یاتیمال یباعث کاهش درآمدها زده و

 

 پذیري سكوانعطافمرتبط با هاي چالش. 3-3

های این بستر نام برده شد، اما باید یکی از نقاط قوت و فرصتعنوان بهها پذیری سکوهرچند در بخش قبل از انعطاف

های خود یعنی نیروی کاری که خدمات و مهارت دهندگان خدماتارائهها، در سکواگر به این نکته نیز توجه نمود که 

                                                 
1. Subjective Poles 

2. Immediate Relevance 

3. Deliveroo 

4. System of Algorithms And Computer Communication 

5. Operating Costs 

6. Actual Organisational Structure 

( شود که از حقوق زیردستان حمایت Legal Systemهایی حقوقی )مانع از برخورداری کارگران از نظام، این مسئله نباید این با وجود 7.

 کنند.می

 نیاست. ا ینیسرزم ینظام حقوق دنیدرنورد یله اصلئ، مسصورت نیعنوان رگوالتور در نظر گرفت، در اها را بهسکو توانیم ترقیعم یدر نگاه 8.

 است. بیرق ینظام حقوقبه  ینظام حقوق کیاز  ییجاجابه یمعنابه تراژی. آربنامندیم زین تراژیموضوع را آرب
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 یطدر شراکار  یا یشترمجبور به کار ب یاقدرت خود نباشند  دورهدر  دهند،های مختلف مورد نیاز ارائه میرا در قالب

. شود یلتبداقتصادی و نظام آنها  برایچالش  یکتواند به می هاسکو یپذیرانعطافباشند،  1یسنت یبدتر از بازارها

دهند،  پاسخآنها  یان، به درخواستدرخواست کارفرما محضبه بایستیافراد نحوی باشد که وضعیت بهمثال، اگر عنوان به

گان خدمات یعنی همان نیروی دهندارائه یبرا 2پرداخت بدونتواند به استرس و زمان انتظار می یراحتبه یپذیرانعطاف

مورد  کنند،اگر کار نمی یحت، خود 3ییپاسخگومیزان  نسبت بهدهندگان موارد ارائه یبرخ درحتی  شود. یلتبد کار

. کند یجادادر نیروی کار  یشتریتواند اضطراب بمیخود این مسئله ، که شوندارزیابی قرار گرفته و امتیاز داده می

را  نیروی کارشود، ممکن است می رائهدیگر ا یکنند که در مناطق زمانمی یداریرا خر یخدمات یانکه مشتر یهنگام

 یازنتوانند در صورت ن خدمات دهندگاناگر ارائهلذا  شب کنند. شیفتازجمله های نامناسب، مجبور به کار در زمان

تواند به امر می ینا .یردگدر معرض خطر قرار می یزن 4یپذیرانعطاف یایمزا، کنند یدارا پ خود کار مورد نظر یاشغل 

در  ؛ یا اینکهنباشد یکاف معینیدر هر زمان  یمحل یمثال ممکن است تقاضا در بازارهاعنوان بهمختلف رخ دهد،  یلدال

با  یکه در کشورها یممکن است قادر به رقابت با کسان 5با درآمد باال یدر کشورها ی، نیروی کار موجودجهان یبازارها

 )2016and Spiezia,  Gierten ,21( .و...د، نباشند هستن 6تریینپا هایدرآمد

که هرکس نحوی به شدن برخی افراد گردد، 7کارهمنجر به چندها بازار کار در سکو یپذیرانعطافاگر  ینهمچن

کاره تک یتبا توجه به ماه. شود یلتبد شچال یکبه  تواندراحتی کاری را بیابد، این امر مییا به کار کند یخوبنتواند به

پیگیری و دنبال کردن به و متمایل  مستعد نیروهای کار،از  یبرخ ها،بیشتر سکو 9کار بودنبر مبتنیو  8)فاقد عمومیت(

 یهاکار یبترکدرمجموع  .تا درآمد بیشتری از این طریق کسب کنندهستند  صورت موازیبه های متعددیتفعال

 یری منجر به بروزچشمگ طوربهها ممکن است یمشتر ییرتغ یبرا 11یفمتناوب از وظا یانجر یکو انجام  10مختلف

 یجاد تجربه،ها؛ اینهبا توجه به تمام هز یتفعال یک 13یمحاسبه سودآور 12؛و تمرکزکار زمان  یریتمدیی مانند هاچالش

 16یاهای حرفهشبکه یجادا 15؛آموزش مداوم ینرا جذب کند؛ تضم 14یسنت یانتواند کارفرماکه می یتخصص و مشخصات

 (Gierten and Spiezia, 2016, 21) .و... شود

 

 

                                                 
1. Traditional Markets 

2. Unpaid Waiting Time 

3. Responsiveness 

4. Advantages of Flexibility 

5. High-income Countries 

6. Lower-income Countries 

7. Multi-jobbing 

8. Ad Hoc 

9. Task-based 

10. Combining Different Jobs 

11. Fulfilling A Discontinuous Stream of Tasks 

12. Handling Work Time And Focus 

13. Calculating The Profitability 

14. Traditional Employers 

15. Ensuring Continuous Training 

16. Building Professional Networks 
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 هاي مرتبط با ایفاي حقوق نیروي کار چالش. 3-۴

خود با  اتصال و تعامل یبرا یتساوب یک یا( اوبر)مانند  کاربردی برنامه یکهستند که از  یسکو افراد منظور از کارگران

 1،یسیونقل، کدنوحملازجمله  از خدمات یمتنوع یفطآنها  ارائه دهند. یخدمات ،پول یکنند تا در ازااستفاده می یانمشتر

درباره  3کار یگزارش سازمان جهانطبق  .)OECD ,2019 ,176(دهند را ارائه میو...  2محصول یحاتنوشتن توض

 بوده است. ینکار آنال یهاظهور سکو یردهه اخ یکار ط یتحوالت فضا ینتراز بزرگ ، یکی(2018) 4یجیتالد یهاسکو

 یرندمشاغل ناگز ینتر از حداقل حقوق است و افراد حاضر در اییناغلب پا یکار یدرآمد جمع»گزارش آمده است:  ینا در

 یتاز هرگونه حما یبدون برخوردار ینهمچنآنها  کنند. یریتشان را خودشان مدینیبیشپ یرقابلغ هاییافتیروند در

دهد نشان میهمچنین گزارش  ینا .«دهندیتن م یشغل ینانجام چن، به یو رابطه استخدام یشغل یمربوط به استانداردها

با دستمزد باال و  یفیوظا یندرآمد و همچنناهمگون، شامل مشاغل ساده و کمای یدهسکو پدبر مبتنیهای وکارکه کسب

ورک(، ثل آپشوند )مارائه می ینآنال از خدمات کامالً یاست. تفاوت در محل انجام کار هم هست. بخش یتخصص یاربس

 (13 :2019)آیبر و فرویدنبرگ،  .شوند )مثل اوبر(ارائه می یصورت محلفقط به یگرد یکه برخ یدر حال

ظر اندازه است، اما همچنان از ن یافته یششدت افزابه یراخ یهاسکویی در سال یوکارهامشارکت در کسبهرچند 

 یککنند که حدود در حال توسعه، برآورد می یاز کشورها . اغلب مطالعات موجود، عمدتاًشودیکوچک محسوب م

را  ییشتراز عوامل هستند که رشد ب یوکار مشغولند. اگرچه شمارد کسبیشکل جد ینبزرگسال در ا یتدرصد جمع

محسوب  یدرآمد جانب یآورند، تنها نوعدست میشغل به یدشکل جد ینشوند، آنچه کارکنان سکویی از اهم موجب می

ر حال د یآورند و در کشورهادست میوکار سکویی بهشان را از کسبیافراد درآمد اصل ینچهارم ایک. تنها شودمی

ختلف متفاوت م یدر کشورها هایافتیدر ینگفت رقم ا یدبا یساعت یهایافتیان باالتر است. درباره دریزم ینتوسعه ا

 (36-35)همان،  .تر از آن استیینپا یاقوق به حداقل ح یکنزد یزیچ یافتهتوسعه یاست، اما در کشورها

و  یفتنوع گسترده وظا های مختص به سکوها که در مطالب قبلی نیز بدان اشاره شد مانندلذا برخی ویژگی

سخت باعث و... یان ها و کارفرماکارگران، سکو ینروابط ب یاز،های مورد نهای انجام شده، سطح و نوع مهارتیتفعال

بر مبتنیهای فعالیت این بر عالوهباشد. اجرا  قابل که عموماًشود نحوی میبهکارگران  یتدر مورد وضع یریگیجهنتشدن 

تر یچیدهپکه خود این مطلب موجب تر است یعشا در آن 5یغیررسم یتکه فعالیافته است  توسعه ییهاسکو در بخش

 (Lenaerts, et al., 2017, 5) .شودگیری در این زمینه میشدن تصمیم

ها، ابتدا باید به این مسئله توجه نمود که نیروی کار های مربوط به نیروی کار در سکوبرای بررسی چالشدرواقع 

هایشان برای خواسته 6شدن یدهو شن یدهمانزسا یبرا یشتریموانع ببا  دالیل گوناگون،به مورد نیاز در اقتصاد سکویی 

ها مشغول به چراکه نیروهای کار که در سکو .هستندمواجه  یاقتصاد سنتنسبت به کارگران در ایفای حقوق خود، 

های کارگری متعارف برای دفاع از حقوق شوند و از امتیاز تشکیل اتحادیهندرت با یکدیگر مواجه میفعالیت هستند به

                                                 
1  . Coding 

2  . Writing Product Descriptions 

3  . World Labor Organization 

 .ینآنال یایشغل آبرومند در دن یاشتغال: به سو یندهکار و آ 4.

5. Informal Activity 

6. Being Heard 
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نظر بهآنها  ی میانهمبستگ اعتماد و یجادا یبرا یگزینجا ینبهترعنوان به 1های آنالینخود محروم هستند؛ لذا اتحادیه

کارکنان ارتباط  ینکه ا یاوقات زمان یگاهشود! رسد. اما محدودیت کارکنان در اقتصاد سکویی به اینجا ختم نمیمی

 (Prassl, 2018, 14) .کنندمی یجاسوسآنها  ازها کنند، شرکتبرقرار می با یکدیگر ینآنال

 2یمحدود به ابعاد فرد مرتبط است، سکویی عوامل که با عادالنه یجیتالیکار دشرایط  مربوط بههای چالشاما 

 یاعمال حقوق جمع توانند کارگران را ازکه می 3وکار متداولهای کسبهایی مانند تهدیدهای مدل، بلکه چالششودنمی

 یزنحق چانه 4،اجتماعات یآزادمحروم کنند نیز به همان اندازه مهم و قابل توجه است؛ حقوقی مانند  بنیادی خود

نیروهای کار در فضای که  ییهاچالشدرواقع  7.ایمشاوره هایتشکیالت و سازمانو  6به اطالعات یو دسترس 5یجمع

های یژگیوها از برخی مراتب بیشتر از محیط کاری سنتی است که این چالشبهد، نشومواجه می با آن سکویی اقتصاد

 (Prassl, 2018, 14) .دشوسکویی ناشی می وکارهای کسبخاص مدل

از  است که 8یعملهای کاربردی و چالش ی مربوط به نیروی کار در سکوهاهااصلی وجود چالش یکی دیگر از علل

ت ئنش بالقوه در جهان، طوربه یا یهای محلدر مورد برنامهچه چه در شهر  ،کارگران سکوو متفرق پراکنده  یتماه

هم مربوط  دیگر علت باشد. یدر نگاه اول کار دشوارحداقل ممکن است  یکار یروین ینچن یدهسامانلذا  گیرد.می

قابل  طوربه یهای سنتیهاتحاد هاییشنهادپخاص از  یطکارگران سکو است که ممکن است در شرا 9یژهو یازهاین به

ها ز دیگر سکوامتفاوت  یاربس نیز ممکن است مختلف یهادر سکو؛ حتی نیازهای نیروهای کار متفاوت باشد یتوجه

تفوق  یرقابلموانع غعنوان به یدنباآنها  کدام ازیچکرد که هتأکید  یدها باچالش ینبرجسته کردن امشخص و در  باشد.

 ) ,2018Prassl ,14( .شوند در نظر گرفته 10و برطرف نشدنی

 یهاسکو قیکار و ارائه خدمات در بازار از طر یدهسازمان دیجد یهاروش که رسدینظر مبه نیچن درواقع

. برندیم الؤس ریز را کارفرما و کار یروین انیم 12یروابط کار کنترل یبرا 11یسنت یقانون یاستانداردها تال،یجید

قرار  دیجد طیشرا و بیترک کیرا در  یمیاز مشکالت قد یامجموعه تال،یجید یهاعملکرد سکو مسیمکان نیهمچن

 و مندتیرضا ظاهراً 13یبا ساختار سازمان ینهادعنوان بهخود را در بازار  هاطرف، سکو کینحو که از  نیداده است. بد

 که رسدینظر مبه نیچن گر،ید یاما از سو کنند؛یم مطرح خود تمیالگور یهابرنامه و هاراهدر حال حرکت در امتداد 

دهند یمانجام  ریپذو انعطاف یداوطلبانه، تصادف خته،یخودانگ وهیکار را به ش نیا کنند،یم یهمکارآنها  که با یافراد

 هاسکو تیمز عنوانبهآنچه  گرید عبارت. بهشودینم مشاهده وکارکسب یالگوها با رابطه درآنها  ییادعا یو نظم و الگو

عملکرد خود  جهی...( نتو کارها شدن یتخصص نه،یبه کار میتقس ،یوربهره شیافزا)مانند  شودیم ادی آن از اقتصاد در

                                                 
1. Online Forums 

2. Individual Dimension  

3. Prevalent Business Models 

4. Freedom of Association 

5. Collective Bargaining 

6. Access to Information 

7. Consultation Machinery 

8. Practical Challenge 

9. Specific Needs 

10. Insurmountable Obstacles 

11. Traditional Legal Standards 

12. Employment Relationships 

13. Organizational Structure 
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 (Gramano, 2018) .باشد هاسکو یهابرنامه ای دستورالعمل ساختار، بریمبتن نکهیا نهکار است  یروهاین

 

  هاانحصاري شدن سكو. 3-5

. است یاکهشب اثرات از یمندبهره سکو یایمزا از یکی شد، اشاره سکو یفضا از حاصل یهافرصت بحث در که طورهمان

 یمتنوع خدمات که ییهاسکو حضور چراکه. نگردد انحصار یریگشکل چالش به لیتبد فرصت نیا که نمود دقت دیبا اما

 عیاعث تجمممکن است ب دهند،ی... را ارائه مو نیآنال یهایفروشردهخُ جستجو، یموتورها ،یاجتماع یهاشبکه مانند

 کی خاص نهیزم کیکه در  یهنگام یحت. (Lee, et al., 2015) ها شوداز شرکت یتعداد محدود اریقدرت در اخت

رت اثرات حاصِل قد ـ مشابه سیسرو کیبا  میمستق بیرق کی یمعرف رد،یگیگسترده مورد استفاده قرار م طوربهسکو 

گسترده  تیقبولم یکه در حال حاضر دارا کنندیم استفاده ییسکو از حاً یترج انیسخت خواهد بود. مشتر اریبسـ  یاشبکه

 یتعداد کم یکپارچگی وموضوع به سمت ادغام  نی. در اکثر موارد، اکنندیاز آن استفاده م گریاز کاربران د یاریبس ایباشد 

اثرات وجود  رواقعد. (1397 ،ی)مرشددارند  اریجامع بازار را در اخت تیکه اکثر کندیم دایسوق پ یابرجسته گرانیاز باز

 ستمیکه اکوس شودیمحدود هستند، باعث م یهمکار تیهمراه با قابل تالیجید یهاکه سکو یموارد درشبکه  یذات

 ,.Asrani, et al) باشد چندجانبه انحصارساختار بازار  یداراحالت  نیدر بهتر ای یساختار انحصار یدارا جیرا یتالیجید

توسط  انهیگوزور نیکنندگان و اعمال قواننیتأمرود که منجر به محدود کردن  شیپ یامر ممکن است تا حد نی. ا(2020

سازوکار منع  جادیا به یکیالکترون یسکو کیطور مثال هب شود؛آنها  شتریب یزنقدرت چانه لیدلبه یکیالکترون یسکوها

 (8: 1398 ،یکیالکترون تجارت توسعه)مرکز  .بپردازد یکیالکترون یسکوها ریاستفاده از سا

که در آن صاحبان سکوها ظاهراً  استمجدد  یدهدر حال سازماننحوی برخی از کارشناسان معتقدند که اقتصاد به

 یانقالب صنعت یلها در اوااز قدرت صاحبان کارخانه یکه ممکن است حتبدین صورت  .نددر حال توسعه قدرت هست

 یذات یلتما یجیتالید یها، سکویهشدن اول یصنعت یهابرخالف صاحبان کارخانه ؛ با این تفاوت کهتر باشدوحشتناک

. برخی دیگر نیز ) ,2020Andreoni and Roberts ,6(دارند  1کامل از اقتصاد شبکه یبردارشدن و بهره یبه جهان

از  یرسد با تعدادنظر میبه یربنایی،و ز یاصل یعاز صنا یدر تعداد انحصارگرحضور چند  یجابه ینده،در آ معتقدند

 یدناپدآنها  که یو تا زمان گیرندیرا در برم مختلفی هایینهبود که زم یمهم مواجه خواهبه یکنزد یباً تقر یهاانحصارگر

 یابزار شبکه اجتماع یککه در تالش است  یگرید یبدر برابر رق یادیبوک تا حد زشوند، ادامه خواهند داشت. فیس

 ینشکست خورد(. اما چالش ا ینهزم ینهم در ا 2پالسگوگل یمحافظت شده است )حت یخوببه کند ایجادمشابه را 

 یسکو یک ـ یاجتماع یهامتفاوتِ تعامل رسانه یباًتقر یهاای را در گروهبرجسته یهایتموقع یگر،د یهااست که سکو

است که  یلدل ینکنند. )به هممی یجادا ـ گذرارتباطات زود یبرا یا یرسانیامپ یبرا یاها عکس یبرا )مسلط( غالب

که  یستن ینگوگل، ا یبرا یواقع یدرا بخرد( تهد 5چتکرد اسنپتالش می 4و واتساپ یدرا خر 3ینستاگرامبوک، افیس

کنندگان به یغاست که کاربران و تبل ینکند، بلکه ا یجاد( را اینگمشابه )مانند ب یموتور جستجو یک یگریشرکت د
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 یرسا یاکاال در آمازون  یجستجو 1،یریس یقاز طر یصوت یجستجو مانند جستجو یاز ابزارها یگریدسمت انواعِ 

 (1397)مرشدی،  .شوند یدهها، کشیبنددسته یرسا یامسافرت، پوشاک  یبرا یتخصص یجستجو یابزارها

قدرت و نفوذ قابل ، صاحبان سکوها یجیتالید یتسلط سکوها یشبا افزاتوان چنین ادعا نمود که میدرمجموع 

 یهایستماکوس یارزش برا یجادا یبرا یاصل نفعانیذ یرا در رهبر یاند و اغلب نقش اساسدست آوردهرا به یتوجه

از  یقدرت صاحبان سکوها و مشکالت ناش یشنگران افزا اییندهفزا طوربه نفعانیذرو ازاینکنند. می یفاخود ا یسکو

توان در حال حاضر نیز می .(Chen, et al,. 2020, 3) هستند نفعانیذ یرصاحبان سکوها و سا ینعدم تعادل قدرت ب

 یهدرصد ارزش سرما 90 ینمتحده و چ یاالتانحوی که ها مشاهده نمود بهدرجه باالی تمرکز را در فضای اقتصادی سکو

با هم  ینالت یکایو آمر یقادرصد و آفر 4وپا اند )سهم ارخود اختصاص دادهبزرگ جهان را به یجیتالید یسکو 70بازار 

و  2بوک، تنسنت، اپل، آمازون، گوگل، فیسیکروسافتما سکوی مطرح و بزرگهفت همچنین درصد است(.  یکتنها 

 (Andreoni and Roberts, 2020, 18) .اندخود اختصاص دادهبابا دوسوم کل ارزش بازار را بهیعل

 

 به اطالعات  هاسكو از حدضابطه و بیش دسترسی بی. 3-6

های موجود در این بستر و دادهاطالعات  یبه تمام دنتوانمی سکو دهندگان، ارائهیجیتالد هایسکوبا توجه به ساختار 

کنند ها مشخص میاین، سکو بر عالوهد. نداشته باش یدسترس شود،می آن مربوط متقاضیان و کار کنندگانبه عرضهکه 

 تمامی سکو دهندگانارائهدرواقع قرار بگیرد.  یناز طرف یکدسترس هردر  یزماندر چه اطالعات و که چه نوع از 

های فناوریرا با استفاده از آنها  مندی ازیط بهرهعرضه و تقاضا را تحت کنترل داشته و شرا رفدو ط ینتعامالت ب

و  هاسکو درخشانرشد د، شکنند. با توجه به آنچه بیان می تعیین افزارهای مختلف مدیریت سکونرم یو طراح موجود

 3گسترش اطالعاتنحوه و میزان در مورد  هاینگران آمدن برخیوجود بهتمایل روزافزون به استفاده از این بستر، باعث 

 (Dittrich, 2018, 1) .شده است انقانونگذارها و وکارکسبها و شهروندان، سکو میان اطالعاتو عدم تقارن 

ار یرا در اخت یهاند، اطالعات قابل توجبنا شده یجیتالید یهایستمس یکامالً بر رو ینآنال یهاواضح است که چون سکو

شده  یداریوالت خردر مورد محص یشامل اعداد و ارزش معامالت، اطالعات ینخواهد بود. ا یدمف یاهداف آمار یدارند که برا

 یانکنندگان و مشترتأمین یهااست(، مکان یدآمار تورم مف یبالقوه برا طوربهکه پرداخت شده ) یهایمتو ق یانتوسط مشتر

از نظر احتماالً  یزن یاطالعات ینحال، چن ین. با اشودمی یاستاطالعات مربوط به س یرالمللی( و سا)مربوط به آمار تجارت بین

 یبرا یالشدر هر ت ید، با...اطالعات و ی، افشایخصوص یمدر مورد حر هایییو نگران مسئله ینحساس هستند. ا یتجار

نامحدود  یدسترس ین. همچن(OECD, 2019, 199)شود  یریتسکو مد یهااز شرکت یآمار یهادهدا یآورجمع

بال به دن را دانشهرون «یخصوص یمحر» یعمل یکاربران، نقض آشکار و انقضا یهاو ابرداده یها به اطالعات شخصشرکت

منظور استخراج ارزش بزرگ به یهاداده یع، پردازش و تجمیآور، جمعیدتولبا  ینترنتیا یهاسکودرواقع داشته است. 

اطالعات  شماری ازیب یهارقبا و هم به داده یاتها و محتوهم به داده یتمی،الگور یچیدهپ یهاروش یقاز آن از طر یاقتصاد

 (Natascha, 2018, 13) .یابنددست می، رفتار، ارتباطات و معامالت افراد یشخص
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حساب به یشانراب یرقابت یتیها و مزسکو یهایاز ورود یکیعنوان بهها و اطالعات مرتبط با افراد داده یریکارگبه

نحو  ینبه ا یند؛مان یجادار اخالل اباز یرقابت یدر فضا هاحاصل از پردازش داده یجتوانند به کمک نتاها می. سکویدآمی

قدرت بازار قرار  یگاهو در جا یندکنندگان را به سمت خود برباارائه محصوالت، کاربران و مصرف یفیتبا بهبود ک یاکه 

هردو صورت  که در یندنما یخود پرداخته و قدرت را متمرکز و انحصار یبه حذف رقبا یبا انجام اقدامات یا یرندگ

کن است از مورد، مم ین. در ا(22 :1400)سالمی، یابد می یشکنندگان افزاخالف حقوق مصرف یاحتمال وقوع اقدامات

 کنند،یامله نممحصول مستقل مع یکعنوان ها را بهداده ینآنال یهااکثر سکو یراز ،شود یریاعمال قانون رقابت جلوگ

رقابت  ونانق یفعل یها تحت استانداردهاداده یبرا یبازار محصول مرتبط یچارد و هعرضه و تقاضا وجود ند یجهدرنت

 (Strowe and Vergote, 2018, 15) .شودینم یفتعر

 

 هاي محتواییچالش. 3-۷

گیری کند که تصمیمگروهی از کارشناسان بر این باورند که تمرکز در بازار سکوهای دیجیتال این نگرانی را ایجاد می

های گفتاری در اختیار چند سکوی بزرگ فناوری قرار بگیرد و این موضوع مطمئناً بر منافع در مورد معماری رسانه

 1(. ,2020Hartmann) گذار خواهد بودتأثیرعمومی در غالب کشورهای دنیا 

 یخبر مختلف منابعاخبار که در آن اخبار از  عیبزرگ به مدل تجم یسکوها یمصرف اخبار از سو یهامدل رییمثال تغ یبرا

 تاناشران محتوا را مجبور کرده  سوکی از شود؛یم ارائه کاربر به و یبنددسته توجه، جالب یهاقول نقل از استفاده با و یآورجمع

 کاربران مراجعه از مانع خود موارد، از یاریبس در مدل نیا یاجرا گرید یسو از و بدهند تن محتوا عیتجم نیا به شدن دهید یبرا

 the House) .است شده حوزه نیا در مؤثر رقابت در یخبر یهاسازمان ییایپو رفتن نیب از موجب و خبر یاصل منابع به

2020Judiciary Committee, )2 

فیلترهای »و « های بازنشرایجاد زنجیره»تواند منجر به ی محتوایی میهای مورد استفاده در سکوهاالگوریتم

نوع  کیبه  و نظرات را مالحظه کند، فقط هانهیاز گز یمتنوع فیآنکه ط یجاکاربر به کیکه  یطوربهشود، « حبابی

ت مخالف با که ممکن اس یمنابع گریو د هاهیبیکه کاربران تکذ کندیم نیتضم هیرو نی. اکندیمپیدا  یمحتوا دسترس

تان خاص باور داس کیبه  یاریکنند که افراد بسمیگمان  غلطکاربران به زیو ن بینندنمینظر باشند را  مورد یمحتوا

 (2020های آنالین انگلستان، )سند آسیب .دارند

ده شتر از گذشته اعتماد مورد نیاز شهروندان سخت مواردی از این دست سبب شده تا دستیابی به اطالعات قابل

های جدیدی برای مدیریت سکوهایی که با حوزه عمومی های سراسر جهان را به جستجوی استراتژیو این امر دولت

 3(Taylor Owen, 2019) .سروکار دارند، وا داشته است
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  ییعدم پاسخگومسئولیتی و . بی3-۸

گونه مسئولیتی را در و هیچد نزنمی یبآس افراد یخصوص یمحربه آنها  د کهنکنادعا می هاسکو یهعل یاز دعاو یاریبس

 یهاالشچازجمله ین، طرفاز  یکهر پذیرییتابهام در مسئولدرواقع  .(Cohen, 2017, 178)پذیرند این زمینه نمی

خدمات  یاکاال  یلعدم تحو یتمسئول ی،قانون یخدمات یاارائه کاال  یتمسئولمواردی مانند  ؛است ینآنال یهاسکویگر د

بروز مشکل  یتمسئول، خدمات با مشخصات مندرج در معامله یاکاال  تطابق عدم یامکان مقرر  یادر زمان  یبه مشتر

ه تجارت )مرکز توسعو... ی مشکالت مربوط به فناوردلیل بهاختالل در معامله  یجادا یتمسئول، در حوزه سالمت

ه به اما حال با توج ،وکار مشخص بودکسب یک یناز طرف یکهر یتدر گذشته مسئول (.8-7 :1398الکترونیکی، 

 تریچیدهپ یزن یاقتصاد یتفعال یک ینطرف یتمسئول یکی،الکترون یبر بستر سکوها یاقتصاد هاییتشدن فعال یچیدهپ

 ،دارد یمنع قانونکه  یکیالکترون یسکو یقاز طردر صورت ارائه کاالیی که  یستمثال مشخص ن طوربهشده است. 

کنار  در، یاسیس یهایتبه حاکم ییعدم پاسخگو .(1398)تحریریه پیوست،  است یآن با چه کس یتمسئول

نقض  ینوعگری منجر شده است، بهبر اعمال تنظیم یتینظارت حاکم یریناپذکه به امکان یکیتکن یهایچیدگیپ

 . شودمی یرتعب یمل یتحاکم

 

 اجتماعی تأمینهاي چالش. 3-9

 ینا رسد که درآمد حاصل ازنظر میباشد. اغلب به یاجتماع تأمین هایطرح یبرا چالشی ممکن است هارشد سکو

 ممکن است باعث هارو، رشد سکوین. ازایستن یاجتماع یهایمهتحت پوشش ب یمؤثر طوربه یدجد هاییتفعال

ینجامد ب یراز کارکنان درگ یاجتماع افیناک یتبه حما یتشود و درنها یاجتماع تأمین یهاطرح یمال یهپا یشفرسا

وه حمایت از دهد که در رابطه با نحها نشان مینتایج بررسی عملکرد سکودرواقع . (37 :2019)آیبر و فرویدنبرگ، 

حداقلی از  پردازند، چالش وجود دارد. بنابراین فراهم کردنکارکنانی که در یک محیط سکویی به ارائه خدمات می

کارکنان  ینا یاآارد که د یشهامر ر یندر ا اساساً هابحث ینایابد. های اجتماعی برای کارکنان سکویی اهمیت میحمایت

 یدبا یا (کندخدمات آماده می یشبا سکویی که برا یرابطه شغل یکموجب مشمول قانون کار باشند )به یستبامی

 ینها باعث ادغام اینهگز یناز ا هریک در نظر گرفته شوند. یخوداشتغال یطکارکنان آزاد و مشموالن شراعنوان به

پرداخت  یالزم برا یهایهمکار یجه،کشور خواهند شد و درنت یک یاجتماع تأمینم کارکنان در سازوکار متناسب نظا

 ینوع کار یراز ت،یسآسان نآنها  پاسخ دادن به ین،وجود ا با خواهند کرد. ینقابل ادعا را تضم یایمزا یگردستمزد و د

 تأمین هایدر چارچوب نظام یقدق طوربهتواند فردش، نمیمنحصربه یتماهدلیل بهدهند، افراد انجام می ینکه ا

 یاجتماع تأمین یهااز کارکنان در نظام یدیاند تا گروه جدداده یشنهادپ یگنجانده شود. درواقع، برخ یکنون یاجتماع

کار  یاشده بر یفتعر هایاز گروه یکیچای از کارکنان را جزء هدسته ینچن یبرخ یو گنجانده شوند و حت یفتعر

 ینچن یترومخواهان مح یرند،گنمی یموجود جا یقانون یهااز گروه یکیچبهانه که در ه یندانند و آشکارا، به انمی

 (15)همان،  .کار هستند یناز قوان یافراد

 یتبه حما (داوطلبانه یااجبار افراد )به یاآ ینکها یابیارز ی،از منظر قانون :از دو منظر است ینهزم یندر ا یاصل ینگران

 یاآ ینکها یابیارز ی،تجرب منظرو از  یر؛خ یادارند  یدسترس یفعل یهادستورالعمل یا ینشده در قوان یحتصر یاجتماع
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 یامکان را برا ینا ی،حقوقای یمهپوشش ب ؟یرخ یااند قرار گرفته یاجتماع یهایمهتحت پوشش ب یمؤثر طوربهافراد 

باشند.  یمهب یت(مرگ و معلول ی،)مثل سالمند یچرخه زندگ یابر مخاطرات اصلکند تا در برکارکنان سکو فراهم می

مواقع، افراد  یشتردهد. درواقع، در بدست نمیمؤثر بهای یمهپوشش ب یبرا ینیتضم یچاست، اما ه همم یازینیشپ ینا

اگر طبق قانون موظف به  یحت یستند،ن یکاف یلتما یادانش، منابع  یدارا ی،اجتماع یمهطرح ب یکمشارکت در  یبرا

 .یردقرار گ یمورد بررس یو تجرب یای از هردو منظر حقوقهیممهم است که پوشش ب یاررو، بسینکار باشند. ازا ینانجام ا

 (67)همان، 

مناسب  یگاهیاو و جا یشغل یتکننده موقعیینکارگر تع یکخدمات  یحقوق یتوضع ینکهبا توجه به ارو ازاین

ها در سکو یتموقع یابیارزمرتبط با آن مانند  امور یروشن و قطع ییناست، تع یاجتماع تأمیننظام  یکاو در  یبرا

 تعهد یستم،س یریتمسئول مد یبا نهادها یو همکار یرساناطالع یبراآنها  هوظیف ی،اجتماع تأمین هایمقابل نظام

 یتاهم یاربسو... دهندگان خدمات در قبال ارائهآنها  شرکت یتوکار و مسئولمرتبط با کسب یهابه پرداخت کمکآنها 

دچار انجام نشود،  یآن در زمان مقتض یازمورد ن یقانون یتنشده باشد و شفاف یفتعر یدرستکه به یستمیدارد. س

و هرگونه کمبود  یتگرحما یهاسازمان ینبالقوه ب یهایناهماهنگ ینیبیششد. پ خواهدکمبود بودجه مشکالتی مانند 

 یتاهم یزها و کارکنان باشد، ناز ابهام درباره انتظار از سکو یکه ممکن است ناش 1یمشارکت هاییرساختز یا مشارکت

 (30)همان،  .دارد یادیز

 

 گري سكوهاضرورت تنظیم. ۴

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ها را در حوزهها و چالشای از فرصتسکوهای اینترنتی مانند هر پدیده دیگر، مجموعه

ها، بررسی آن پدیده و در نظر آورد. الزمه بهره بردن از مزایای آن و در امان ماندن از چالشمیوجود بهو... فرهنگی 

بتوان با آگاهی کافی و در نظر گرفتن تمامی جوانب و الزامات، بهترین  گرفتن تمامی جوانب متصور برای آن است تا

ها را گرفت. در این بخش سعی شده تا ضرورت پرداختن به موضوع سکوها و نحوه تعامل و مدیریت آن و به تصمیم

 گری سکوها پرداخته شود.بیان دیگر به ضرورت تنظیم

کنندگان ارائه واسطه خدماتی که به تولیدکنندگان و مصرفه سکوها بهکند کبررسی این مسئله از آنجا اهمیت پیدا می

اند با درصد باالیی از مردم ارتباط برقرار کرده و ضمن جلب اعتماد آنها، نماید، توانستهرا تسهیل میآنها  وکارو فرایند کسب

واسطه خدماتی که از سکوها دریافت ز مدتی، بهکاربران پس ادرواقع خود نمایند. نحوی ادامه فعالیت کاربران را وابسته بهبه

بندند. بدین ترتیب دیگر ها، مسائل و مشکالت سکوها میوابسته شده و چشم خود را بر بسیاری از چالشآنها  کنند، بهمی

نحوه خود کاربران قادر نخواهند بود که حقوق خود را مطالبه نمایند، لذا ضروری است که حاکمیت ورود کرده و نسبت به 

مندی کاربران از مزایای توان امیدوار بود که ضمن بهرهصورت می گری نماید. در اینتعامل میان کاربران و سکوها، تنظیم

سکوها و همچنین اطمینان سکوها از ادامه فعالیت اقتصادی خود، مصالح عالی جامعه که از دید محدود کاربران و سکوها 

 خواهد شد.  تأمینگرفت، )که هریک بیشتر به دنبال کسب منفعت خود هستند( مورد توجه قرار نمی
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گری قرار تنظیم سکوها الزم است؟ در صورت لزوم، چه مسائلی باید موردگری تنظیم اما در مورد اینکه آیا واقعاً 

گری ان تنظیمیا خیر؟ میز است یضرور یاضاف یگرمختلف، تنظیم یهایرساختدر صورت استفاده در ز یاکه آینابگیرد؟ 

نهاد های مردمانباید به چه میزان باشد؟ میزان نقش و مشارکت غیرحکومتی یعنی مشارکت خود سکوها یا سایر سازم

ث مختلفی مباح (Finger, 2019,10)و... گری سکوها چیست؟ به چه صورتی اعمال شود؟ الزامات موفقیت تنظیمو... 

 وجود دارد که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

، دسته دلیلنحوی تمامی عوامل را در دو توان بهگری سکوها میبرای تبیین ضرورت بررسی مسئله تنظیم

ندگی روزمره د: دسته اول مطالبی است که بیانگر رشد فزاینده سکوها و اثرگذاری روزافزون آن بر زکربندی تقسیم

ها و مخاطراتی است تفاوت بود. مسئله دوم چالشتوان نسبت به اثرگذاری آن بینحوی که نمیبه ،بسیاری از مردم است

بیاورد وجود بهد ای را برای جامعه و افراتواند مشکالت عدیدهرهاسازی آن، میکه در صورت عدم توجه به این مسئله و 

 مندی کاربران از منافع سکوها گردد.و حتی مانع بهره

 

 رشد سریع و فزاینده سكوها و تحوالت ناشی از آن. ۴-۱

وجود بهها، مزایایی است که این فناوری برای کاربران علت اصلی رشد قابل توجه و نفوذ سکوها در بسیاری از حوزه

خود  یهایتکنند که فعالواگذار می یراه را به اقتصاد یستمقرن ب 1یمراتبسلسله هایشرکتنحوی که آورده است. به

 یعسر نمونه رشدعنوان به. (Jacobides, et al., 2019, 21)کند می یدهها سازمانبومیستها و زسکو یقرا از طر

ای از محصوالت و خدمات گسترده یفتر به طآسان یامکان دسترس یانبه مشتردر بستر سکوها  ینتعداد مشاغل آنال

 یطو شرا یرقابت یاربس یهایمتتوانند ارائه دهند و اغلب با قمی ینآفال یهااز آنچه فروشگاه یشترب یاربس ؛دهدرا می

 یشتریب ینقفسه آنال یتر و فضابزرگ یارکننده بسبه بازار مصرف دسترسیها امکان امر به شرکت ینجذاب. ا یلتحو

 (Martens, 2016, 5) .دهندرا می یننسبت به هر فروشگاه آفال

با ، ای از محصوالت و خدماتگسترده یفط یجادا واسطهغالب که به یسکوها یقدرت اقتصاد یشافزادرواقع 

ها و ابعاد گوناگون بر حوزهآنها  یشاز پ یشب سلطه موجب ،گره خورده یننفر در سراسر کره زم یلیاردهاروزمره م یزندگ

 یگاهجا یتتثب و یمنجر به توسعه، توانمند ،گوناگون یهاسکوها در حوزه ینا یعسر یشرفتو پ یگذاریهسرما و شده

امالت مع برایتوانند می ینهمچن یجیتالید یسکوها .(60 :1399)حسنی و کالنتری، بزرگ شده است  یسکوها ینا

 کنندمی یتفعال یجیتالید یسکو یقکه از طر یکنانیباز یستماکوس ینو روابط قدرت ب کرده ینرا مع یخاص یریگجهت

دهنده تکان یارهامناسب و ابز یهایزهاستفاده از انگدلیل بهتواند نوع کنترل می ینموارد، ا ید. در برخنکن یینتع را

را  نبهآور چندجاحقوق و تعهدات الزام یجیتالید یاز موارد سکوها یاریاست که در بس ینا یجههدفمند باشد. نت یاربس

 .هستند گذارأثیرتزار در با یادیتا حد ز یاز نظر فنآنها  این، بر عالوه. کنندمی یجاددولت ا ینتر از قوانگسترده یاربس

(Andreoni and Roberts, 2020, 17) 
شهروندان و  یاز آنها، باعث نگران یبرخ زها و استفاده اداده یآورروش جمع ینو همچن روزافزون سکوهارشد  لذا

                                                 
1  . Hierarchical Companies 
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 ینظارت یهاچالش 2همتا به همتا یا 1کنندهمصرفـ  کنندهمصرف یگذاربه اشتراک یسکوها یشها شده است. افزادولت

 ینا گریتنظیمان و مقامات قانونگذار. چالش (Martens, 2016, 5)اضافه کرده است  ینرا در خدمات آنال یشتریب

و حفاظت بهتر  یجیتالید یشده توسط سکوها ائهار یهایو نوآور ییاکار یمنظور ارتقاموجود را به یاست که ابزارها

و  یطوالن یندیااغلب فر هرا ک یدجد یابزارها استفاده ازبه  یازامر ن ینکنند. ا یرو تفس رسانیروزه، بیاز منافع عموم

 یبراثر ؤم یهنجار هایموجود و تمرکز بر روش یابزارها یرتفس یحال، برا ینکند. با ااست، برطرف می یروپاگدست

 (Nooren, et al. 2018, 296) .است یازن یتوجه اعمال و اجرا، به تعهد قابل

کند می رییتغ یعآنقدر سر یزهمه چگذاری قوانین موجود است. تأثیرنتیجه رشد سریع سکوها، به چالش کشیدن 

شده از پازل  تیتثب یحقوق یستممقررات و س یشترب شده،از خود  اییهبه سا یلشده تبد یینتع یهایهو رو یندهاکه فرا

ا که از آنجدرواقع ماند. می یباق مبهم ییر،ال تغدر ح یشهوکار همکسب یطمح یکدر  ییشوند و کاراخارج می

 یهاحوزه یاساخته شده بر ینظارت یهاکنند، اغلب از مرز چارچوبمی یجادرا ا یدیجد یهاحلراه یامروز یهاینوآور

 یننقواعالوه بر  را دارد. ییپاسخگو یتمأمور یا ییتوانا یکنند که چه چارچوبال را مطرح میؤس ینو ا کرده ورعب یسنت

 یتو امن یخصوص یمها، حرحفاظت از داده ینهخود را در زم یاخالق یقدم بگذارند و کدها یعاست که صنا یازمؤثر، ن

 (Gloverberg, 2020, 222) .دنکن یجادا

 

 ها و مخاطراتوجود چالش. ۴-۲

 ینست. اایجیتالی د تاز تحوال یناشکه گری وجود داشته در بازار و تنظیم یاختالالت قابل توجه طی دهه اخیر

 یهاگذار به مدل یجهتو در درجه اول ن یابداقتصاد گسترش می نواحیدر همه  یباً ، تقریابد، که قرار است ادامه تاختالال

های سکو یریگبه شکل یمعظ ینآنال یهاسکو یعرشد و توسعه سر .است یجیتالید یسکوهابراساس محور داده یتجار

قرار  تأثیرتحت گری را و مفهوم تنظیم ینیسرزم یقلمرو یت،حق حاکم یناو مع یفکه تعارمنجر شده مسلط و غالبی 

قرار دارند،  ایکدر آمر محل استقرار خود که عمدتاً یاطالعات، ورا یفناور یرومندن یهاشرکتنحوی که به. داده است

مختلف  یهاهدر عرص یتانون و حق حاکممقررات و اعمال ق یمتنظ ی،قانونگذار یبرا هادولت یاربر حدود قدرت و اخت

  (60 :1399)حسنی و کالنتری،  .کننده دارندیینتع یو نقش کرده یدانفوذ پ یو اقتصاد یاسیس

گری سیاستگذاری و تنظیم یاشکال سنت یریکارگهها و مشکالت بیچیدگیپ ی،عموم یهاینگران ینچن یاصل علت

به  یازکه ن یدر موارد یژهوشود، بهمربوط می ینقوان به منسوخ شدنموارد  یناز ا یاست. برخ یجیتالید یدر سکوها

 یقدرت بازار را در خود جا یجیتالید . سکوهای(Flew, et al., 2019, 35) دانداز خود سکو می یگری را ناشتنظیم

 طوربهگری ست که تنظیمبدان معنا ینشوند. امی یفرامل یو دامنه، منجر به بازارها یاسمق یداده و در رقابت برا

و  یفرامل هایسازمان یقممکن است از طر یناست. ا 3 (NRA) یمل یخارج از محدوده مقامات نظارت اییندهفزا

 (ITU, 2020, 29) .اروپا( انجام شود یسیونمثال کمعنوان به) ایقهمنط هایسازمان

ارائه خدمات با واسطه  یتمسئولنمونه عنوان بهکشند. گری موجود را به چالش میتنظیم یجیتال،د سکوهایدرواقع 
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ندهند  یصممکن است تشخ یکنندگان حتمعامله با واسطه خودکار، مصرف یکحال، در  ینچالش است. با ا یکسکو 

دهد. درواقع، هرچه نقش سکو است که خدمات را ارائه می ینکنند ااغلب فکر میآنها  دخالت کرده است. هواسط یککه 

کامل بر سکو  یتمسئول یلحال، تحم ینتر است. در عکنندهیجکننده گمصرف یتر باشد، برایکننده سکوها قوهماهنگ

 ینا یراتبمدهندگان خدمات تحت کنترل سلسلهو ارائه یستندها نییکه سکوها مالک دارا یردگمی یدهرا ناد یتواقع ینا

اطراف خود  یمعظ یستمرشد اکوس در جهتسکو  یبرا یاساس یتواند مانعکامل می یتمسئول ،این بر . عالوهیستندسکو ن

 (Montero, 2019, 5) .برساند یبکل آس یکعنوان بهکنندگان و جامعه باشد و به مصرف ییبه کارا یابیو دست

 باعثها اغلب چالش نید. اکشنیبه چالش م زیرا ن یو سنت جیبازار را یچارچوب قانون ن،یآنال یهاسکو نیا بر عالوه

 یکشورها ازجمله نهیزم نیفعال در ا یکشورهادر سطح  هاسکو گریتنظیم یبرا هاها و فراخوانخواسته دنیرس اوجبه 

منجر به اثرات  تواندیبزرگ م نیآنال یهاسکو یهاتیچگونه فعال نکهیدر مورد ا یادیز یهاینگران. است شده اروپا هیاتحاد

اروپا  هیاتحاد درکار  یاستانداردها بیتخر اتهام خاطربه اوبر نمونه عنوانبهنامطلوب شود، وجود دارد.  وناخواسته  یجانب

 یهاسکو نیهمچندر اروپا شده است.  1یساختار اجتماع دیبازتول لیمتهم به تسه زینبوک سیمورد انتقاد قرار گرفته و ف

استفاده گسترده از  لیدلبهمرتب  طوربه تال،یجید یهاشرکت گریبوک و دسیف ،بزرگ مانند گوگل، آمازون نیآنال

عضو شده است، مورد انتقاد  یبودجه کشورها شیخود که موجب فرسا 2یاتیکاهش بار مال یبرا دهیچیپ یهایاستراتژ

برتر  گاهیبا استفاده از جا تالیجید یهاحال حاضر، سکو در گرید نمونه عنوانبه. (Dittrich 2018, 1-6) رندیگیقرار م

 چیکه ه دهندیانجام م یطیکار را در شرا نیاآنها  .نندیبب شتریرا ب یکاربران چه محصوالت کنندیم نییخود در بازار، تع

ق امکان رقابت آزادانه در بازار یطر نینخواهد بود و از ا یابیدر بازار قابل رد رمنصفانهیو عملکرد غ یریسوگ نیاز ا یاثر

 (1398 رزاپور،ی)م .رودیم نیاز ب یبه کل زین

 3یانهجومداخله یعموم یهایاستمنجر به درخواست سآنها  یو گسترش جهان یجیتالید یسکوها همچنین مقیاس

 4ییبه ضرر نهادهاافزوده سهم سکوها در ارزش اوالً :وجود دارد یشیگرا ینظهور چن یعمده برا یلشده است. دو دل

با کاهش سهم خود در لذا کنند. استفاده می یینها نکنندگابه مصرف یدسترس یسکوها برا ینکه از ا یافته یشافزا

 یابیباز یشخص یهاداده ثانیاًمعکوس کردن آن هستند.  یبرا ینهادها خواستار مداخله عموم ینافزوده، اروند ارزش

موازات سکوها به یعنی برساند. یبآس زاربالقوه به رقابت در با طوربهممکن است ا آنه شده توسط سکوها و استفاده از

 .(Köksal, 2019, 7) کنندخود استفاده می یقدرت بازار یتتثب یها براافزوده، از دادهسهم خود در ارزش یشافزا

، مزاحمت یافراط یآن تا محتوا یاسیس تأثیرو  یاز اخبار جعل سکوها،نظرها در مورد از اختالف یانبوهدرنهایت 

گری تنظیمدر مورد  یانتظارات عموم یش، باعث افزایزانگو سخنان نفرت یتجنسبر مبتنی ینآنال یت، آزار و اذیبریسا

 (Flew, et al, 2019, 45) .شده است یجیتالید یسکوها

و  یمل ی،زمان محلغیرمتمرکز و حوزه عمل هم یچیده،پ یتها و ماهسکو ینکاربران ا یرتعداد کثدلیل بهدرواقع 

 5یتمالگوربر مبتنیخودکار  یریگیمتصم شدت بربهها اکثر سکو. دشوار استآنها  یتفعال یمقررات برا یمتنظآنها  یجهان

                                                 
1. Social Fabric 

2. Tax Burden 

3. Interventionist Public Policies 

4. Entities 

5. Automated Algorithm-based Decision-making 
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کارآمد هستند و اغلب  یکاتومات یریگیمتصم یهایستمسچراکه  هستند. یها متکپردازش معامالت و داده یبرا

و  را همیشگی و دائمی کنند هایضتوانند تبعمیآنها این  با وجوداما  هستند. یانسان یرندگانگیمتر از تصمطرفانهیب

 یزیآمیضتبع تعصب و تمایل ینحال، اثبات چن ینبا ا .ثر سازندأرا از اقدامات خود متشهروندان آوری صورت زیانبه

 یکه بر رو یوکارها و افرادکسب یبرا یکاتومات یریگیمهای تصمیستمس یمنطق درون. چراکه باشد یچیدهتواند پمی

و بررسی نظارت  یزن 1یتمیالگور یاهاصطالح جعبه سبه ینا است. و غیرشفاف کنند، مبهممیو فعالیت سکو کار  یک

 (Dittrich, 2018, 5) .کندی را پیچیده و مشکل میقانونگذاری و قانون

ها، داده لیلو تح هیو تجز یآورجمع یهازهیها، در نظر گرفتن انگبه داده یدسترس یبرا یدیجد یگرمیتنظ نیبنابرا

 یتر از سوتردهگس باتیترت یابیارز یبرا یگرمی. تنظاست ازیمورد ن... وآنها  کردن یعمل یبرا یدسترس باتیترت میتنظ

 یگرمیتنظچارچوب  کی قیاز طر راتیی. اگر تغ(Andreoni and Roberts, 2020, 27)است  یضرورمسلط  یهاسکو

. گذاردیم ریتأث سکوها یتجار یهایو استراتژ تالیجید یهارساختیدر ز یگذارهیامر بر سرما نیو اجرا شوند، ا یسازادهیپ

 انیب یو آزاد یخصوص میشهروندان، حر تیامن نیحال تضم نیرقابت و در ع کیمبارزه امروز، مانند گذشته، بر سر راه تحر

مندکننده و هم هم توان تواندیم مسلط یهاگذشته، اطالعات و ارتباطات مورد عالقه شرکت یهاطور که در دورهاست. همان

و نحوه ساختن،  دهدیما را شکل م یو باز یریادگی د،ینحوه کار، خر یامروز تالیجید یفناور ستمیکننده باشد. سناتوان

که در حال ساخت  یاندهیدر آ ی. هر شهروندکندیم ریپذخود را امکان ندهیدر مورد آ یریگمیو تصم یهماهنگ ،یدهسازمان

 تیار را تقوک میو تقس یمراتباز کنترل سلسله یدیجد یهاتمسیس توانندیم تالیجید یهاسکو ماتیدارد. تصم یاست سهم

 توانیرا مآنها  تالیجید یهاستمی. سسازدیم یغن گرانید نهیمعدود را به هز یاعده یها و رفاه مادکنند که انتخاب جادیا ای

تجسم آنها  محافظت از یهاتیو مسئول انیب یو آزاد یخصوص میو عدالت که در حقوق حفظ حر یبرابر یهامطابق با ارزش

 ـ یو خصوص یلتدو ـ یتیحاکم باتیبا ترت ردیگیخود مبه ندهیدر آ تالیجید یشناسکه بوم یاست، توسعه داد. شکل افتهی

 (Mansell, 2019, 41) .طور که در گذشته بوده است، شکل خواهد گرفتهمان

 

 گیريبندي و نتیجهجمع

 یگرمیصورت گرفته است، اما بحث تنظ یمجاز یو فضا نترنتیا یگرمیکه در مورد تنظ یامطالعات گستردهرغم علی

و محققان  سیاستگذارانمورد توجه  ریچند سال اخ یکه ط گرددیمحسوب م دینسبتًا جد یمفهوم( )پلتفرم سکوها

وکارها دهند، موجب تسهیل در فرایند کسبواسطه خدماتی که به کاربران ارائه میسکوها به عرصه قرار گرفته است. نیا

کنند. به خود می نحوی ادامه فعالیت کاربران را وابستهشده و ضمن ارتباط با درصد باالیی از مردم و جلب اعتماد آنها، به

بدین ترتیب دیگر خود کاربران قادر نخواهند بود که حقوق خود را مطالبه نمایند، لذا ضروری است که حاکمیت ورود 

توان امیدوار بود که ضمن صورت می گری نماید. در اینکرده و نسبت به نحوه تعامل میان کاربران و سکوها، تنظیم

مندی کاربران از مزایای سکوها و همچنین اطمینان سکوها از ادامه فعالیت اقتصادی خود، مصالح عالی جامعه که بهره

 . گردد تأمینگرفت، از دید محدود کاربران و سکوها مورد توجه قرار نمی

                                                 
1. Algorithmic Black Box 
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 قالب اریمع هس براساس آنها نیترمهمکه  استشناخت کامل از انواع سکوه ازمندیمهم ابتدائاً ن ندستیابی به ای

مقوالت  رگیاز د سکوها بر مترتب یهایژگیو. است یبنددسته قابل منابع به یدسترس و کار یدگیچیپ خدمت، ارائه

 نحوه ،درآمد کسب یهامدل به دیو از آن جمله با سکوها واقع شود یگرمیتنظ یمحل ابتنا ستیبایاست که م یمهم

 جادیا ،یدرآمد یدوقطب جادیا ،یابیرد و یبندرتبه قیطر از یتمیالگور تیریمد دهندگان،ارائه و کاربران انیم ارتباط

 .کرد اشاره یاثرات خارج جادیو ا یرخطیارزش غ یهارهیزنج جادیا ت،یشفاف یدوقطب

 ارا سکوه توسط شده جادیا یهاها و چالشفرصت از یفهرست توانیم الذکرفوق یهایژگیو و یبنددسته بنابر

 و یعمود یهادغاما تیظرف از استفاده(، سکو بستر در بازار عملکرد یارتقا و)بهبود  یوربهره شیافزا. داد قرار مدنظر

 جهت یمناسب ربست جادیا کار، یروین یبرا یمختلف یاهتیمز جادیا و کار بازار یریپذانعطاف ارزش، رهیزنج در یافق

 یبرا یسازتیظرف بازار، یفضا در افراد نیب تعامل لیتسه آنها، تیظرف از یمندبهره و کوچک یوکارهاکسب یارتقا

 لمح از آمده وجودهب یهافرصت ازجمله توانیم را دیجد یشغل یهافرصت جادیا و یتخصص یوکارهاکسب توسعه

 .کرد ذکر سکوها توسعه

 ندهایفرا ثیح از سکوها دیجد تیماه. است شتهدا همراهبه زیرا ن ییهاچالش سکوها توسعه ها،فرصت نیا کنار در

بسا تقابل چه و یعلف نیقوان یناکارآمد به منجر که هاتیفعالانجام  یبا اشکال سنت گستردهتفاوت  و کارانجام  یهاهیو رو

 یقانونگذار یهایندازمیو ن شدهآمده در سکوها  وجودهب دیجدنوآورانه  یهاهیرو ندها،یبا فرا یسنت یناظر بر فضا نیقوان

که منجر به  دهیدپ نیبرخورد با ا تیفینحوه تعامل و ک سر بر یالمللنیب اجماع فقدانسو  گریکرده است. از د جادیرا ا

ها، به داده سکوها یدسترس زانیم تیریمد ازجملهسکوها  نیمختلف ا یهابا جنبه مواجهه یها برامستقل دولت یهاتالش

ر سکوها د یبوم یارهایبراساس مع ییمحتوا یهااستیو اعمال س یگرواسطه یسکوها تیکار، نحوه فعال یروین تیریمد

 لیدلبه وس کیاز  که کار یروین با مرتبط یهاچالش .برشمرد یتیحاکم یهاچالش زمره در را آن توانیم که است شده

 یهاهیاتحاد لیکو تش یدهسازمان امکان عدم لیدلبه گرید یو از سو دیآیم وجودهب سکوها در یشغل یاستانداردها فقدان

ترل بر روابط نظارت و کن امکانو دفاع از حقوق خود را از دست داده و  یزنکار در سکوها قدرت چانه یروین ،یکارگر

که ابتدائاً توسط  است انحصار آمدن وجودبهحوزه  نیچالش ا گری. داست رفته نیاز ب زیکار و کارفرما ن یروین انیم یکار

ه و در غالب شد لیسکوها تحم گریباال به د یمشتر یبزرگ و دارا یشده و در ادامه توسط سکوها جادیا یااثرات شبکه

 یهاداده به ضابطهیب یدسترس نیهمچن. دهدیخود را نشان م یبزرگ فناور یهاکوچک در شرکت یهاادغام شرکت

ت کاربر در سکو مرتبط با تعامال یهاداده هیکل شامل حالت نیبهتر در که یاگونهبه سکوها دهندگانارائه توسط کاربران

سکو  اریدر اخت یهادادهکالن نیهمچن. شود کاربر یخصوص میحر نقض به منجر تواندیماز آن  ضابطهیو استفاده ب شده

 .ردیکشور مورد استفاده قرار گ ایفرد، گروه  کی هیعل ایله  تواندیم

که  یارسانه دیجد یمعمار کی. ارائه ستموجود در حوزه سکوها یهایاز نگران گرید یکی ییمحتوا یهاچالش 

 و یآورجمع به اقدام بزرگ یسکوهاصورت که  نیبدمحتوا شده است.  یمحل ناشراندست رفتن قدرت  ازموجب 

 چهیتنها کاربر را از درنه امر نیا. دهندیارائه م انکاربر به خود یداخل یهااستیس براساس را آن و کرده اخبار یبنددسته

 یصادتاق اتیحخبر و از دست رفتن  یبلکه مانع از مراجعه کاربران به منابع اصل کند،یدلخواه سکو با اخبار مواجه م

از محتوا  یو مواجه کردن کاربر با انبوه نادرست اطالعات توسعه نیهمچن. شد خواهد رقابت نیادر  یخبر یهاسازمان
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 اثرگذار وخاص  ماتیباورها و تصم جادیا باعث و تبعاً حیها و اخبار صحبه داده یو یدسترس مانع از یحباب یلترهایدر ف

 ،کاربران یخصوص میحر با مرتبط یهاداده نشت ازصاحبان سکوها  یتیمسئولیو ب ییپاسخگوعدم  .بود خواهدآنها  در

 یریپذتیعدم مسئول کاربران، یدیتول یمحتواها قبال در یرقانونیغ یمحتواهانظارت و کنترل  تیمسئول رشیپذ عدم

 ایمکان مقرر، عدم تطابق کاال  ایخدمت در زمان  ایکاال  لیعدم تحو مانندشده سکو در قبال محصوالت و خدمات مبادله

 نهیزم نیا در هاچالش نیترمهماز  گرید یکی. سکوهاست ییپاسخگو عدم چالش از ییهامثال ،یغیخدمت با مشخصات تبل

. پردازندیم خدمت ارائه به ییسکو طیمح کی در که است یکارکنان یبرا یاجتماع نیتأمارائه خدمات  به مربوط مشکالت

 یخوداشتغال طیشرا مشمول آزاد مشاغل ای کارکنان عنوانبه ای کنند تیفعال کار قانون تحت ستیبایم افراد نیا نکهیا

 یاجتماع نیتأم یهااز انواع نظام کیچیدر سکوها، ه تیفرد فعالمنحصربه تیماه لیدلبه در حالت سوم نکهیا ای باشند

  حوزه است. نیفعاالن ا یبرا یاجتماع نیتأم دیجد یارائه الگوها ازمندیدر سکوها نبوده و ن تیفعالبا  قیقابل تطب

نون گذاری نقطه نظر گزارش حاضر ضرورت ایجاد نظام قاحال با توجه به توصیفات انجام شده روشن می گردد که 

 با طابقماست.  کشور یو نظام حقوق یتوسعه صنعت یاستراتژ لیذ و مقررات گذاری برای سکوهای دیجیتال در ایران

 نخست: دکر یبنددسته یاصل عنوان دو در را یگرمیتنظ ضرورت به مربوط مطالب و مباحث توانیم پژوهش یهاافتهی

موجود  یانونق یساختارها شیاز پ شیب تحوالت نیا .است زده رقم را یاریبس تحوالت که سکوهاست ندهیفزا و عیسر رشد

ستر سکوها ببر  یامروز یهاینوآور .اندازدیم کار از را شدهتیتثب یحقوق یهاستمیس و مقرراتو  دهیرا به چالش کش

 به ازین و دهکر عبور یسنت یهاحوزه یبراشده ساخته ینظارت یهاکه اغلب از مرز چارچوب کنندیم جادیرا ا ییهاحلراه

تحت عنوان وجود  توانیم زین را دوم دسته .سازدیم یضرور را هاتیفعال نیا بر نظارت یبرا یقانون دیجد یبسترها

خواهد  لیمتح تیرا بر جامعه و حاکم یاریبس یهانهیهز ،یگرمیتنظ عدم صورت در که نمود انیب یمخاطرات و هاچالش

 ،یفرامل یبازارها یریگشکل محور،داده یتجار یهامدل به گذار: از عبارتند علل از دسته نیا لیذ موارد نیترمهم. دکر

 در سکوها.  دهیچیپ یهاتمیالگور از استفاده و سکوها یریپذتیمسئول عدم

 یها و مخاطراتشبا توجه به چال نیاز آن و همچن یسکوها و اثرات ناش ندهیو فزا عیبا توجه به رشد سر نیبنابرا

 . کنندیسکوها اذعان م یگرمیخواهد داشت، همگان به ضرورت بحث تنظ یمسئله در پ نیکه عدم توجه به ا
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