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ارائۀ چارچوب سیاستگذاری کسبوکارهای پلتفرمی در ایران
زهرا خلیلی ،1سمیه لبافی ،2داتیس خواجهئیان،3
تاریخ دریافت 1400/06/10 :تاریخ پذیرش1400/08/22:

چکیده
هـ�دف ایـ�ن پژوهـ�ش ،ارائـ�ۀ چارچـ�وب سیاسـ�تگذاری کسـ�بوکارهای پلتفرمـ�ی در ایـ�ران از طریـ�ق شناسـ�ایی
آس��یبها و اص��ول سیاس�تـی ،موان��ع و الزام��ات سیاس��تی ای��ن حـ�وزه اس��ت .رویکــرد پژوهــش ،کیفــی و از روش
تحلیــل تــم بــرای تحلیــل دادهها اســتفاده شــده اســت .ابــزار جمــعآوری دادههــا ،مطالعــۀ اســنادی و مصاحبههای
عمیــق و نیمهســاختاریافته بــا  14تــن از خبــرگان ایــن حــوزه ،شــامل سیاســتگذاران و صاحبــان کســبوکارهای
پلتفرمــی بــوده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان داد آســیبهای سیاســتگذاری کســبوکارهای پلتفرمــی،
شــامل :عــدم بهروزرســانی قوانیــن حاکــم ،عــدم یکپارچگــی فراینــد دریافــت مجوزهــا ،فراینــد بروکراتیــک دولتــی
بــرای اخــذ مجــوز ،عــدم وجــود نهــاد سیاســتگذار و قوانیــن یکپارچــه بــرای کســبوکارهای پلتفرمــی و  ،...موانــع
سیاســتی شــامل :عــدم وجــود سیاســتهای حفــظ حریــم خصوصــی كاربــران ،عــدم وجــود قانونگــذار رســمی
درخصــوص کســبوکارهای پلتفرمــی ،عــدم نظــارت نهادهــای سیاســتگذار بــر نحــوۀ فعالیــت ایــن کســبوکارها،
تعدــد مراجـ�ع صــدور مج��وز و ...اسـ�ت .در ای��ن راستــا از الزامــات سیاســتی بــرای حــل آســیبها میتــوان
بــه وجــود سیاســتگذار رســمی و نظارتــی توســط كنشــگرانی از اکوسیســتم پلتفرمــی و ســازمانهای دولتــی و
حاكمیتــی ،توســعۀ شــبکۀ سیاســتگذاری ،بهروزرســانی سیاســتها و قوانیــن و ...اشــاره کــرد .نتایــج در قالــب
چارچوبــی از سیاســتگذاری کســبوکارهای پلتفرمــی در ایــران ارائــه شــده اســت.

واژههای کلیدی
پلتفرم ،سیاستگذاری پلتفرمها ،کسبوکارهای پلتفرمی ،منافع عمومی.
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مقدمه و بیان مسئله
بــازار کســبوکارهای مختلــف در ســا لهای اخیــر ،تحتتأثیــر رشــد ســریع پلتفرمهــا
قــرار گرفتــه اســت ( .)Parker, Van Alstyne & Choudary, 2016کســبوکارهای
پلتفرمــی فرصتهایــی را بــرای افزایــش بهــرهوری ،افزایــش ســهم بــازار ،ارزش بــازار
و ســودآوری ایجــاد کردهانــد و در واقــع ،فضــای جدیــدی را بــرای تبــادل اطالعــات
و خدمــات بنــا نهــاده و بــه نیــروی محرکــۀ مهمــی بــرای ترویــج تغییــرات اجتماعــی و
اقتصــادی تبدیــل شــدهاند ( .) Meijerink & Keegan, 2019پلتفرمهــا خــود را بهمثابــه
پلهــا و دروازهبانانــی میــان طرفهــای مختلــف پلتفــرم تعریــف میکننــد .آنهــا بــا ارائــۀ
ســرویسهای مقرونبهصرفــه ،بــه کاربــر خدمــت میرســانند ،امــا همزمــان ،تأثیراتــی
بــر رفتــار کاربــران ،شــرایط رقابتــی بــازار ســنتی و ...دارنــد ( .)Nooren et al, 2018ایــن
تأثیــرات ،باعــث میشــوند سیاســتگذاران بــا هــدف حفــظ و توســعۀ منافــع عمومــی تــاش
کننــد بــا درنظرگرفتــن تأثیــرات مثبــت و منفــی پلتفرمهــا بــه دنبــال ایــن باشــند کــه ِکــی،
کجــا و چگونــه بایــد در حــوزۀ پلتفرمهــا مداخلــه کننــد ( .)Gorwa, 2019رشــد ســریع
و بــزرگ شــدن کســبوکارهای پلتفرمــی ،مداخلــۀ سیاســتی در آنهــا را گریزناپذیــر کــرده
اســت .تأثیــرات پلتفرمهــا بــر تنــوع فرهنگــی ،نــوآوری ،شــفافیت بــازار ،آزادی انتخــاب
مشــتریان ،آزادی بیــان ،وضعیــت رقابتــی بــازار و همچنیــن نحــوۀ اســتفادۀ پلتفــرم از دادۀ
کاربــری ،برخــی از مــواردی هســتند کــه در سیاســتگذاری پلتفرمهــا مطــرح میشــوند
( .)Perscheid, Ostern & Moormann, 2020ایــن موضــوع ،نکتــۀ بســیار مهمــی اســت
کــه سیاســتگذار در زمــان و جایــگاه درســتی در حــوزۀ پلتفرمهــا مداخلــه کنــد تــا مداخــات
او تأثیــرات مثبــت بــرای منافــع عمومــی بــه همــراه داشــته باشــد.
تأثیــرات پلتفرمهــا بــر منافــع عمومــی ،مداخلــۀ دولــت در آنهــا را توجیــه میکنــد.

منافــع عمومــی اوالً توجیهــی اقتصــادی بــرای مداخلــۀ دولــت در حــوزۀ پلتفرمهــا ارائــه
میدهــد ( .)Labafi, 2020در ایــن ارتبــاط ،دلیــل اصلــی مداخلــۀ دولــت معمــوال
پیشــگیری از شکســت بــازار عنــوان میشــود ( .)Evans & Gawer, 2016تأثیــرات بیرونــی،
قــدرت بــازار ،عــدم تقــارن اطالعاتــی ،صرفــۀ مقیــاس ،برخــی از دالیــل ایــن شکســت بــازار
میتواننــد باشــند ( .)Van Gorp & Price, 2017در صــورت رخــداد شکســت بــازار نیــز
بایــد هزینــه و فایــدۀ نــوع مداخلــۀ دولــت (بــا احتســاب هزینــۀ شکســت سیاســتگذاری)
در مقایســه بــا عــدم مداخلــۀ دولــت مــورد بررســی قــرار گیــرد .در مقیاســی فراتــر ،مداخلــۀ
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دولتهــا را میتــوان در چارچوبــی هنجــاری بــر پایــۀ تنــوع فرهنگــی ،حقــوق و آزادیهــا
(بــر پایــۀ قوانیــن موجــود در جوامــع) و ...نیــز توجیــه کــرد ( .)Batura, et al., 2015بــه
دلیــل ایــن قابلیتهــای پلتفرمهــا ،سیاســتگذاری در ایــن حــوزه ،امــری ضــروری و در
عیــن حــال پیچیــده و مبهــم میشــود.
در ایــران نیــز پــس از قــدرت گرفتــن پلتفرمهــا و مشــخص شــدن تأثیــرات اقتصــادی و
اجتماعــی مرتبــط بــا حضــور ایــن پلتفرمهــا در بــازار ،سیاســتگذار بــرای حفــظ منافــع عمومی
و اعمــال حاکمیــت ،بــه ایــن حــوزه ورود پیــدا کــرد .اگرچــه سیاســتهایی (سیاســتهای
محتوایــی ،سیاســتهای قیمتگــذاری و )...هــر چنــد پراکنــده در ایــن خصــوص تاکنــون
توســط نهادهــای سیاســتگذار تدویــن شــده ،امــا هنــوز نقشــۀ راه سیاســتی پلتفرمهــا در
کشــور شــکل نگرفتــه اســت .عــدم وجــود سیاســتهای منســجم و فراگیــر میتوانــد منافــع
اقتصــادی و اجتماعــی عمــوم را بــا خطــر مواجــه کنــد .میتــوان گفــت کســبوکارهای
پلتفرمــی علیرغــم تأثیــر زیــاد آن بــر بازارهــای ســنتی ،از ســوی سیاســتگذاران مــورد توجــه
جــدی قــرار نگرفتــه اســت .مرزهــای سیاســتگذاری ایــن حــوزه تعییــن نشــده و همچنیــن
ســاز وكار سیاســتی الزم بــرای تســهیل توانمنــدی صاحبــان ایــن کســبوکارها در كشــور
وجــود نــدارد .سیاســتهای مرتبــط بــا کســبوکارهای پلتفرمــی ،محــدود و بســیار کلــی
بــوده و سیاســتگذار بــه دلیــل نــو بــودن ایــن حــوزه هنــوز نتوانســته بــه مشــکالت ایــن
بخــش پاســخ مناســب سیاســتی دهــد ،ایــن مشــکالت در فراینــد سیاســتگذاری بــه
دلیــل مشــخص نبــودن آثــار اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی ناشــی از کســبوکارهای
پلتفرمــی ،پیچیدگــی مدیریــت کســبوکار و محیــط اقتصــادی و عــدم شــناخت کافــی از
ایــن کســبوکارها اســت .مشــکالتی نظیــر عــدم بهروزرســانی قوانیــن ،عــدم یکپارچگــی
فراینــد دریافــت مجــوز ،فراینــد بروکراتیــک دولــت بــرای اخــذ مجــوز و ...بــرای صاحبــان
کســبوکارهای پلتفرمــی بــه وجــود آورده اســت.
بــا توجــه بــه مســائل پیــش گفتــه در حــوزۀ سیاســتگذاری کســبوکارهای پلتفرمــی،
نیــاز اســت تــا آســیبهای سیاســتهای موجــود شناســایی و راهکاریهایــی بــرای
مداخلــه در ایــن نــوع از سیاســتگذاری انجــام شــود .در ایــن پژوهــش ،پژوهشــگران
تــاش کردهانــد سیاســتهای موجــود در حــوزۀ کســبوکارهای پلتفرمــی را شناســایی
کننــد ،فراینــد سیاســتگذاری بــرای ایــن نــوع از کســبوکارها را آسیبشناســی کننــد و
همچنیــن الزامــات سیاســتی کــه بایســتی در فراینــد سیاســتگذاری ایــن کســبوکارها
دوره 4
پیاپی 13
پاییز 1400

69

ارائۀ چارچوب سیاستگذاری کسبوکارهای ...

مدنظــر قــرار گیــرد را شناســایی کننــد .در نهایــت نســبت سیاســتهای کســبوکارهای
پلتفرمــی بــا منافــع عمومــی ایــن حــوزه ،مشــخص شــده اســت .ایــن پژوهــش بــا هــدف
دســتهبندی و کاهــش پیچیدگــی ،یافتههــا را در قالــب چارچوبــی ارائــه داده اســت.
پیشینۀ پژوهش
پلتفرمها
تعریــف واحــدی از پلتفرمهــا وجــود نــدارد و دامنــۀ تعاریــف موجــود ،متغیــر اســت،
ضمــن اینکــه بســیاری از محققــان بــه جــای ارائــۀ تعریــف مشــخص ،پلتفــرم را بــا ذکــر
مثــال معرفــی کردهانــد .کمیســیون اروپایــی «پلتفــرم را خدمتــی تعریــف میکنــد کــه
بهواســطۀ آن ،کاربــران بــه تأمینکنندگانــی کــه در ســطوح باالتــر در زنجیــرۀ ارزش قــرار
دارنــد ،مرتبــط میشــوند» .ایــن تعریــف بهطــور غیــر مســتقیم بــر وجــه دو (یــا چنــد)
طرفــه بــودن پلتفــرم تأکیــد دارد .یــا اینکــه پلتفــرم را زیرســاختی فناورانــه کــه بــرای ارائــه
یــا تجمیــع خدمــات یــا محتــوا توســط تأمینکننــدگان خدمــت یــا محتــوا بــه کاربــر نهایــی
ً
لزومــا
ایجــاد میشــود ( ،)Nooren et al, 2018معرفــی کردهانــد .تعاریفــی ماننــد ایــن،
پلتفــرم را چندطرفــه نمیدانــد و حتــی خدمــات یکســویهای چــون نتفلیکــس را هــم بــه
عنــوان پلتفــرم شناســایی میکنــد.
در ســا لهای اخیــر ،کامــاً مشــهود بــوده اســت کــه پلتفرمهــا بــر روی بازارهــای ســنتی
تأثیــر میگذارنــد و بــر سیاســتهای موجــود دولتهــا بــرای ایجــاد نــوآوری و توســعۀ
اقتصــادی ،فشــار میآورنــد ( .)Kaplan & Mazurek , 2018صاحبــان پلتفرمهــا خــود
را بــه عنــوان ســازندگان پــل یــا دروازهبانهایــی میبیننــد کــه واســطۀ بیــن طرفیــن در
بخشهــای مختلــف پلتفرمهــا هســتند( .)Monopolkommission, 2014پلتفرمهــا
خدمــات جدیــد و جذابــی را بــه مصرفکننــدگان ارائــه میدهنــد ،در عیــن حــال بــر احتمــال
ورود بازیگــران جدیــد بــه بــازار تأثیــر میگذارنــد و شــیوههایی را کــه مصرفکننــدگان بــا

خدمــات و ارائهدهنــدگان خدمــات ارتبــاط برقــرار میکننــد ،تغییــر میدهنــدAutorite( .
)de la Concurrence and Bundeskartellamt, 2016
پلتفرمهــا فرصــت جمــعآوری داده ،نظــارت بــر کاربــران ،درگیــر کــردن کاربــران در

گفتوگــو درمــورد محصــوالت و خدمــات و  ...بــه شــرکتها ارائــه میدهنــد ،)2018
 ..Grizane،(Jurgelaneبــا توجــه بــه ناهمگونیهــای پلتفرمهــای دیجیتــال قــرار دادن
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همــۀ آنهــا در یــک گــروه کلــی نتیجــۀ مطلوبــی نــدارد .بــه طــور کلــی پلتفرمهــا را بــه 4
گونــۀ کلــی طبقهبنــدی میکننــد ( )Nooren et al, 2018کــه ایــن پلتفرمهــا در  3حــوزۀ
ذیــل بــا یکدیگــر متفاوتانــد:
●آیا تراکنشی میان کاربران رخ میدهد؟
●آیا ارتباطی میان کاربران شکل میگیرد؟
●آیا پلتفرمهای دیگر از پلتفرم برای ارتباط با کاربران دیگر بهره میبرند؟
نــورن و همــکاران ( )2018معتقدنــد بســته بــه اینکــه پلتفرمهــا چــه مــدل درآمــدی را
بــه کار گیرنــد و چگونــه از اثــر شــبکه بهــره ببرنــد ،در چهــار دســتۀ کلــی قــرار میگیرنــد:
1 .فروشــندگان و توزیعکننــدگان :ارائهدهنــدگان محصــول و یــا محتــوا بــه کاربــر
نهایــی هســتند .در ایــن پلتفرمهــا تراکنشــی میــان کاربــر و تأمینکننــدگان شــکل
نمیگیــرد ،درنتیجــه اثــر شــبکه پدیــد نمیآیــد ،ماننــد نتفلیکــس.
2 .بازارهــا :امــکان تراکنــش میــان گروههــای مختلــف بــازار را فراهــم میآورنــد.
محصــوالت و خدمــات متنوعــی در ایــن بازارهــا تبــادل میشــوند و در نتیجــه
تأثیــرات قابــل توجهــی بــر بازارهــای فیزیکــی دارنــد .در ایــن نــوع از پلتفرمهــا،
اثــر غیــر مســتقیم شــبکه میــان تأمینکننــدگان و مصرفکننــدگان وجــود دارد.
3 .شــبکههای اجتماعــی :امــکان تعامــل میــان کاربــران و بــه اشــتراکگذاری محتــوا را
فراهــم میآورنــد ،درنتیجــه اثــر مســتقیم شــبکه در ایــن پلتفرمهــا پدیــد میآیــد.
در عیــن حــال بــا توجــه بــه مــدل درآمــدی (درآمــد از تبلیغــات) ممکــن اســت اثــر
غیرمســتقیم شــبکه نیــز در ایــن پلتفرمهــا ،وجــود داشــته باشــد.
4 .پلتفــرمِ پلتفرمهــا :ایــن نــوع از پلتفرمهــا ،اکوسیســتمهایی هســتند کــه
دیگــر پلتفرمهــا بــر روی آنهــا فعالیــت میکننــد .در ایــن پلتفرمهــا یــا در واقــع
اکوسیســتمها ،ترکیباتــی از اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم شــبکه وجــود دارنــد.
در عیــن حــال تعــدادی از کســبوکارهای پلتفرمــی مدلــی ترکیبــی از  4گــروه فــوق
را اســتفاده میکننــد (مثــل آمــازون) .اگرچــه گونهشناســی بــاال بــرای پلتفرمهــا مفیــد

اســت ،امــا محدودیتهایــی در بررســی و دســتهبندی پلتفرمهــا دارد کــه مثــاً محــدود
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کــردن اثــرات شــبکه بــه دســتههای مختلــف پلتفــرم ،یکــی از آنهاســت.
سیاستگذاری پلتفرمها
پــس از رخــداد رســواییهایی ماننــد کمبریــج آنالیتیــکا 1و موارد مشــابه ،سیاســتگذاران،
بــا مســئلهای کــه پاســکال ( )2016آن را «نیمــۀ تاریــک ســرمایهداری پلتفرمــی »2مینامــد،
روبــهرو شــدند .گفتمــان عمومــی درخواســت تنظیــم و مهــار قــدرت پلتفرمهــا را دارد
و دامنــۀ ایــن درخواســتها از درخواســت جداســازی پلتفرمهایــی ماننــد فیســبوک از
پلتفرمهایــی ماننــد اینســتاگرام و واتــساپ و ...تــا بحثهــا دربــارۀ لــزوم مســئولیتپذیری

پلتفرمهــا در مقابــل محتــوای کاربرســاخته را شــامل میشــود (& Perscheid, Ostern
 .)Moormann, 2020کمیســیون اروپایــی 3از ســالهای قبــل ،یعنــی از ســال  2015بــه
بررســی مســائل مرتبــط بــا پلتفرمهــا پرداخــت و در  2016مبانــی سیاســتگذاری پلتفرمهــا
را مطــرح کــرد و بــه مــرور در حــال طراحــی نقشــۀ راهــی بــرای سیاســتگذاری آنهاســت.
پیشنویــس قوانیــن خدمــات و بــازار دیجیتــال 4نیــز از ایــن دســت تنظیمگریهاســت.
بــه جــز کمســیون اروپایــی ،دیگــر کشــورها نیــز در قالــب سیاســتگذاریهای ملــی بــه
تنظیــم رابطــۀ پلتفــرم بــا منافــع ملــی پرداختهانــد (.)Gorwa, 2019
در سیاس��تگذاری پلتفرمهـ�ای رس��انهای ،از یــک ســو بخــش بزرگــی از کاربــران
ذینفــع بــوده و از دیگــر ســو بهواســطۀ اقتضائــات جامعــۀ شــبکهای و تســهیل امــکان

نقشآفرینیــ در پلتفرمه�اـی رس��انهای ،بــه یــک ُکنشــگر تبدیــل میشــوند (Labafi,

 .)Tokbaeva, & Jalalpoor, 2020آنهــا بــا تولیــد و توزیــع محتــوای مطلــوب خــود اقدام
بــه تولیــد گفتمــان و کوشــش بــرای مسلطســازی آن در فضــای مجــازی کــرده و افــکار
عمومــی مطلــوب را در حمایــت یــا مخالفــت بــا بــرونداد سیاســتگذاری آمــاده میکننــد.
بنابرایــن در هنــگام سیاســتگذاری بــرای فضــای مجــازی کــه میــدان نقشآفرینــی ُکنشــگران
رس��انهای -اجتماع��ی اس��ت ،ای��ن موض��وع پیچیدهتـ�ر میش��ود .چ��را ک��ه افکــار عمومــی،
تســهیلکنندۀ اتخــاذ و اجــرای سیاســت عمومــی اســت و افــکار عمومــی در چرخــۀ فراینــد
سیاســتگذاری از مرحلــۀ شــناخت ،برجستهســازی و اولویتبخشــی مســئله تــا چگونگــی
1 Cambridge Analytica
2 The Darker Narrative of Platform Capitalism
3 European Commission
)4 Digital Service Act (DSA) & Digital Market Act (DMA
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انتخــاب راهحــل و تدویــن سیاســت تــا اجراییســازی و ارزیابــی سیاســت ،نقــش تســهیلگر

و یــا مانــع را ایفــا میکنــد)Block, Houseley, Nicholls, Southwell, 2015 (.
ب��رای کاه��ش پیچیدگ��ی و ابه��ام موجــود در حـ�وزۀ سیاســتگذاری پلتفرمهــا ،مفهــوم
«حکمرانــی پلتفــرم »1مطــرح شــده اســت .حکمرانــی پلتفــرم ریشــه در مفهــوم «حکمرانــی
رســانه» دارد .حکمرانــی در حــوزۀ رســانهها را پاپیــس ( ،)2010مجموعــه اصــول ،قواعــد و
مقرراتــی تعریــف کــرد کــه هــدف آنهــا تنظیــم نظامهــای رســانهای اســت و بــرای اولیــن بــار
بــا ارائــۀ الگــوی معــروف خــود آن را توضیــح داد .او در الگــوی خــود ،بــا توســعۀ بازیگــران
حــوزۀ تنظیــم رســانهها مفهــوم حکمرانــی را بــه جــای مفهــوم «تنظیــم متمرکــز» نشــاند.
هنگامــی کــه از مفهــوم حکمرانــی رســانه صحبــت میشــود ،مجموعــهای از رویکردهــا
در تنظیــم سیاســتها از جملــه خودتنظیمــی ،همتنظیمــی و توســعۀ مشــارکت همــه
ذینفعــان در سیاســتگذاری رســانهها مدنظــر اســت .در واقــع مفهــوم حکمرانــی رســانه
بیــش از آنکــه بــه محتــوای سیاســتها بپــردازد ،بــه ســاختار تنظیــم آنهــا میپــردازد.
فریدمــن ( )2010نیــز حکمرانــی رســانه را کلیــۀ مکانیزمهــای رســمی ،غیررســمی ،ملــی و
فراملــی ،متمرکــز و پراکنــده میدانــد کــه هــدف آنهــا ســازماندهی نظامهــای رســانهای
اســت .حکمرانــی رســانهای چارچوبــی اســت کــه در نظامهــای رســانهای هــم تولیــد
محدودیــت و هــم تولیــد مشــوق و انگیــزه میکنــد ( .)2010 ,Puppisپــس از ظهــور
پلتفرمهــای بــزرگ و مشــخص شــدن ضــرورت تنظیــم آنهــا ،مفهــوم حکمرانــی پلتفــرم نیــز
از حکمرانــی رســانه وام گرفتــه شــد.
پرســچید و همــکاران ( )2020پــس از مــرور ادبیــات حــوزۀ سیاســتگذاری و حکمرانــی
پلتفرمهــا نشــان میدهنــد کــه بــرای تعریــف نــوع حکمرانــی و یــا سیاســتگذاری
پلتفرمهــا ،پنــج عنصــر ضــروری اســت :حــق تصمیمگیــری( 2بــه ایــن ســؤال اشــاره دارد کــه
چــه کســی اختیار و مســئولیت اتخاذ تصمیمــات برای پلتفرم را دارد) ،شفافیت(3مســتنداتی
را شــامل میشــود کــه بــه کاربــران و کارکنــان اجــازه میدهــد نحــوۀ حکمرانــی پلتفــرم را
بفهمنــد و دنبــال کننــد و توجــه بــر سیاســت اطالعاتــی پلتفــرم اســت) ،دسترســی( 4میــزان
1 Platform Governance
2 Decision Rights
3 Transparency
4 Accessibility
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گشــودگی اکوسیســتم پلتفــرم از لحــاظ دسترســی دادن بــه پلتفــرم اســت) ،اعتماد(1رابطــۀ
بیــن واحــد حکمــران ،کاربــران و مکملهــای پلتفــرم را تعریــف میکنــد) و تشــویق( 2بــه
مشــوقهایی اشــاره دارد کــه پلتفــرم بــه توســعهدهندگان درونــی یــا بیرونــی میدهــد و
بــرای بهبــود و امنیــت عملیــات پلتفــرم ضــرورت دارد) .آنهــا معتقدنــد کــه کاربســت رویکــرد
حکمرانــی بــرای تنظیــم پلتفرمهــا بایســتی عناصــر بــاال را مدنظــر قــرار دهــد.
منافع عمومی
سیاســتگذار براســاس وظیفــۀ ذاتــی خــود یعنــی حفــظ منافــع عمومــی بــه حــوزۀ
سیاســتگذاری پلتفرمهــای رســانهای ورود کــرده اســت .او سیاســتگذاری در ایــن حــوزه
را بــا مفاهیــم منافــع عمومــی کــه در ایــن حــوزه مصــداق دارنــد توجیــه میکنــد .تأثیــرات
پلتفــرم بــر منافــع عمومــی ،دخالــت دولــت در آنهــا را توجیــه میکنــد ،بنابرایــن نقشــی
کلیــدی در ایــن حــوزه دارد .نظریــۀ منفعــت عمومــی ،توجیهــی اقتصــادی بــرای دخالــت
دولــت ارائــه میدهــد .دلیــل اصلــی دخالــت دولــت جلوگیــری از شکســت بــازار اســت.
تأثیــرات بیرونــی ،قــدرت بــازار ،عــدم تقــارن اطالعاتــی ،صرفــۀ مقیــاس ،برخــی از دالیــل
شکســت بــازار هســتند ( .) Williams &,Hausman, 2017درصــورت رخــداد شکســت
بــازار بایــد هزینــه و فایــدۀ دخالــت دولــت (بــا احتســاب هزینــۀ شکســت سیاســتگذاری)

در مقایســه بــا عــدم دخالــت دولــت مــورد بررســی قــرار گیــرد (Grizane & Jurgelane,
 .)2017در مقیاســی فراتــر ،دخالــت دولــت را میتــوان در چارچوبــی هنجــاری بــر پایــۀ
حقــوق و آزادیهــای اساســی (بــر پایــۀ قوانیــن موجــود) نیــز توجیــه کــرد .ایــن دخالــت
را بــا رویکــرد پدرســاالرانه هــم میتــوان توجیــه کــرد .پلتفرمهــای دیجیتــال تأثیــرات
مثبــت و منفــی بــر منافــع عمومــی دارنــد ،همچــون :افزایــش رقابــت در بــازار ،پشــتیبانی
از نــوآوری ،افزایــش انتخابهــای مصرفکننــده و معرفــی روشهایــی نویــن بــرای اعمــال
حقــوق اساســی (.) Soderholm et al.,2019; Thompson et al, 2018
بــه طــور کلــی پذیرفتــه شــده اســت کــه رقابــت در بــازار منجــر بــه بهــرهوری ،نــوآوری و
نفــع مصرفکننــده میشــود ،امــا ممکــن اســت بازیگــران بــازار رقابتــی دســت بــه اقداماتــی
همچــون سوءاســتفاده از موقعیــت برتــر و رفتارهــای ضدرقابتــی بزننــد کــه زیانبــار باشــند
1 Trust
2 Incentivization
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( .)Nooren et al, 2018در چنیــن وضعیتــی دولــت بــا هــدف توســعۀ رقابــت و نــوآوری در
بــازار دخالــت میکنــد .تأکیــد بــر حفــظ منافــع عمــودی در برخــی زمینههــا تأثیــری مثبــت
بــر رقابــت در بــازار دارد 3 .جنبــۀ قابــل تفکیــک در ایــن زمینــه مشــاهده میشــوند:
1 .مشــتریان بایــد از آزادی انتخــاب کاال یــا خدمــت و همچنیــن اختیــار جایگزینــی (بــا
هزینــۀ معقــول) برخوردار باشــند؛
2 .حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان در حوزههایــی چــون عادالنــه بــودن قراردادهــا،
نظــارت بــر تبلیغــات ،فــروش و خدمــات پــس از فــروش منفعــت عمومــی دارد و
فراتــر از ایــن الزم اســت از مشــتری بــرای بهرهمنــدی از ایــن حقــوق حمایــت شــود؛
3 .حفــظ پــارهای از حقــوق اساســی از قبیــل آزادی بیــان ،حریــم شــخصی و حفاظــت
از اطالعــات نیــز نفعــی جمعــی دارد .برخــی از فعالیتهــای پلتفرمهــای دیجیتــال
تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم بــر ایــن حقــوق دارنــد.
نــورن و همــکاران ( ،)2018معتقدنــد زمانــی کــه بحــث راجــع بــه اثــرات نامطلــوب
دخالــت دولــت مطــرح میشــود ،دو جنبــه مییابــد :از یــک ســو دولــت بایــد از دخالــت
بــا تأثیــرات نامطلــوب دوری کنــد ،از ســوی دیگــر دولــت بــا توجیهاتــی از قبیــل امنیــت
ملــی ،نظــم عمومــی ،ســامت ،منفعــت کارگــران ،مبــارزه بــا تبعیــض ،اخــاق و مــوارد
دیگــر دخالــت خــود را توجیــه میکنــد .بــه طــور خــاص در ادبیــات موجــود بــه موضــوع
نیــروی انســانی در پلتفرمهــا توجــه ویــژه شــده اســت .در ایــن حــوزه ،بــه عنــوان مثــال،
دولــت بایــد نقــش مثبتــی درراســتای حمایــت از تنــوع و حفاظــت از خردســاالن ایفــا کنــد.
ســامتی و پایــداری پلتفــرم از عوامــل موفقیــت آن تلقــی میشــود و بــه عنــوان مثــال،

امنیــت تراکنشهــا یکــی از جنبههــای ســامت و یکپارچگــی پلتفــرم هســتند (Choudary,
 .)2015در همیــن زمینــه ،عــدم کنتــرل پلتفــرم بــر فراینــد تراکنشهــا بهواســطۀ حضــور
بازیگــران مختلــف میتوانــد حفــظ امنیــت را بــدل بــه موضوعــی پیچیــده کنــد.
سیاستهای کسبوکارهای پلتفرمی در ایران
طبــق نظــر کارشناســان ایــن حــوزه ،سیاســتها و قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه
کســبوکارهای پلتفرمــی در ســازمان تنظیــم مقــررات صــوت و تصویــر فراگیــر ،کمیســیون
عالــی تنظیــم مقــررات ،کمیســیون عالــی امنیــت کــه هــر دو ایــن کمیســیونها زیــر نظــر
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شــورای عالــی فضــای مجــازی فعالیــت میکننــد ،ســازمان فنــاوری اطالعــات و طبــق ســند
تعهدنامــۀ اشــخاص حقیقــی و حقوقــی متقاضــی نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی و قانــون
اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل چهــل و چهــارم ( )44قانــون اساســی صــورت میگیــرد.
کمیســیون عالــی تنظیــم مقــررات فضــای مجــازی کشــور بــرای تنظیــم سیاســتها،
نظــارت ،هدایــت ،هماهنگــی و تصویــب مقــررات و آییننامههــای کالن در همــأ ابعــاد
فضــای مجــازی در چارچــوب مصوبــات شــورای عالــی فضــای مجــازی تشــکیل میشــود و
وظایــف و اختیاراتــی بــرای ایــن کمیســیون در نظــر گرفتــه شــده اســت.
قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل چهــل و چهــارم ( )44قانــون اساســی نیــز یکــی
از اســناد سیاســتی اصلــی اســت کــه سیاســتگذار حــوزۀ کســبوکارهای پلتفرمــی در تنظیــم
ایــن حــوزه ،آن را مدنظــر قــرار مــی دهــد .سیاســتهای اجرایــی بــرای تحقــق اهــداف
سیاســتهای کلــی اصــل چهــلو چهــارم ( )44قانــون اساســی ،تســهیل ســرمایهگذاری
در حــوزه اســت.
روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش ،کاربــردی و رویکــرد آن کیفــی اســت .روش آن ،روش تحلیــل تــم و
ابــزار جمــعآوری دادههــا ،مصاحبههــای عمیــق و نیمهســاختاریافته اســت .از آن جــا
کــه شناســایی سیاســتها و فراینــد سیاســتگذاری در حــوزۀ کســبوکارهای پلتفرمــی،
نیازمنــد دادههــای کیفــی و همچنیــن تحلیــل کیفــی اســت ،انعطافپذیــری روش تحلیــل
ت��م در برس��اخته ک��ردن تمه��ای اصلـ�ی ای��ن موضــوع ،میتوانــد در ایــن راســتا کمککننــده
باشــد .از ایــن جهــت ،پژوهشــگران از ایــن روش بــرای پیشــبرد پژوهــش خــود اســتفاده
کردهانــد.
در تحلیــل تــم ،پژوهشــگر در ابتــدا دادههــای حاصل از مصاحبــه را در چند مرحلــه مطالعه
میکنــد و بــه دنبــال مفاهیــم مرتبــط بــا اهــداف پژوهــش اســت ،در مرحلــۀ دوم پــس از
آشــنایی کامــل بــا دادههــا ،کدهــای اولیــه کــه هــر کــدام یــک ویژگــی را بیــان میکنــد،
ایجــاد میکنــد .در مرحلــۀ ســوم پــس از دســتهبندی و مرتــب کــردن کدهــای اولیــه ،کدهــای
مفهومــی مشــخص میشــود .در مرحلــۀ چهــارم پژوهشــگر مجموعــۀتمهــا را موردبازبینــی
قــرار میدهــد و اعتبــار تمهــا در رابطــه بــا مجموعــۀ دادههــا در نظــر گرفتــه میشــود و در
نهایــت ،پژوهشــگر تمهایــی را کــه در تحلیلهــا برســاخته شــده ،تبییــن میکنــد.
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جامعــۀ ایــن پژوهــش ،افــراد فعــال در حــوزۀ کســبوکارهای پلتفرمــی بــوده اســت.
مش��ارکتکنندگان در پژوه�شـ براســاس تکنیــک نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــده
اســت .در ایــن پژوهــش ،پژوهشــگران بــا  14نفــر از مدیــران کســبوکارهای پلتفرمــی و
سیاســتگذاران حــوزۀ پلتفــرم هــا ،مصاحبههــای عمیــق نیمهســاختاریافته انجــام دادهانــد.
مشــخصات مشــارکتکنندگان در ایــن پژوهــش در جــدول زیــر آورده شــده اســت.
جدول .1مشارکتکنندگان در پژوهش
سازمان /شرکت

پست سازمانی مصاحبهشونده

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر

کارشناس صدور مجوز واحد های فرهنگی دیجیتال

اتحادیۀ کسبوکارهای اینترنتی

عضو هیئت مدیره

شرکت دانشبنیان ارمغان راه طالیی

بنیانگذار شرکت

شرکت آیو

بنیانگذار شرکت

متخصص حوزۀ مدیریت رسانه

فارغالتحصیل دکتری مدیریت رسانه

پلتفرم ورزش 11

کارشناس شرکت

شرکت آی سیما

مدیر عامل شرکت

پلتفرم شنوتو

بنیانگذار شرکت

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

مدیر ارشد وزارت خانه

دبیرخانۀ هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

مشاور رئیس سازمان

کشور
سازمان تبلیغات

سرپرست صیانت از هویت فرهنگی

شورای عالی فضای مجازی

عضو معاونت تنظیم مقررات

مرکز توسعۀ تجارت الکترونیکی

عضو معاونت تسهیل تجارت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سرپرست گروه نشر دیجیتال و مؤسسات

یافتههای پژوهش
پــس از انجــام مصاحبههــا 208 ،کــد کلیــدی کــه حاصــل  14مصاحبــه بــود ،اســتخراج
شــد .کدهــای کلیــدی براســاس روش تحلیــل تــم ،تبدیــل بــه مفاهیــم بــا ســطح انتــزاع
باالتــری شــدند و  95کــد مفهومــی را شــکل دادنــد .در مرحلــۀ بعــد از اجــرای تکنیــک
کدگــذاری در روش تحلیــل تــم 22 ،تــم ســازماندهنده و در نهایــت  5تــم یــا مضمــون
اصلــی ایجــاد شــد 5 .تــم اصلــی ایجــاد شــده همگــی مرتبــط بــا ســؤاالت و اهــداف
پژوه��ش بودهانـ�د .جــدول  ،2نمونــهای از شــکلگیری تمهــای اصلــی را نشــان میدهــد.

دوره 4
پیاپی 13
پاییز 1400

77

ارائۀ چارچوب سیاستگذاری کسبوکارهای ...

جدول  .2تمهای سازماندهنده و تمهای اصلی
تمهای سازماندهنده

تمهای اصلی

آموزش قوانین و راهکارها به صاحبان کسبوکار پلتفرمی و کاربران آنها
عدم محدودیت استفاده از کسبوکارهای پلتفرمی توسط کاربران
لزوم رعایت قوانین حاکم بر کسبوکارهای پلتفرمی توسط شرکتهای
توزیع محتوا
افزایش بازدهی کسبوکارهای پلتفرمی با وجود خطمشیهای مناسب
تدوین سیاستهای شرکتهای توزیع محتوا براساس نیاز مخاطبان
ساماندهی فعالیت پلتفرمهای رسانهای توسط شورای عالی فضای مجازی

اصول سیاستی کسبوکارهای
پلتفرمی

از سیاستهای مرکز توسعۀ تجارت الکترونیکی بهرهبرداری از بستر های
جدید است.
از سیاستهای مرکز توسعۀ تجارت الکترونیکی ،توسعۀ زیرساختهای
فنی در حوزۀ کسبوکارهای پلتفرمی است.
عدم بهروزرسانی قوانین حاکم بر کسبوکارهای پلتفرمی
عدم یکپارچگی فرایند دریافت مجوز کسبوکارهای پلتفرمی
فرایند بروکراتیک دولتی برای اخذ مجوز کسبوکارهای پلتفرمی
عدم وجود نهاد سیاستگذار و قوانین یکپارچه برای پیروی کسبوکارهای پلتفرمی از آن
عدم شکلگیری درک صحیح از سوی سیاستگذار نسبت به کسبوکار پلتفرمی

آسیبهای سیاستگذاری
کسبوکارهای پلتفرمی

عدم ارتباط نهادهای سیاستگذار با یکدیگر در خصوص کسبوکارهای پلتفرمی
عدم تعیین جایگاه نهادها در تدوین سیاستهای کسبوکارهای پلتفرمی
عدم توجه سیاستگذار به فرهنگ و تفکر کسب و کار پلتفرمی
عدم رعایت حریم خصوصی
عدم وجود قانونگذار رسمی درخصوص کسبوکارهای پلتفرمی
عدم نظارت و ارزیابی توسط دستگاههای سیاستگذار بر نحوۀ فعالیت کسبوکارها

موانع سیاستی موجود در توسعۀ

تعدد مراجع صدور مجوز

کسبوکارهای پلتفرمی

عدم درک سیاستگذار از وجود رقیب خارجی
مشکالت در زیرساختهای شبکۀ ملی اطالعات
عدم وجود حکمرانی یکپارچه در فضای مجازی
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پژوهشــگران بــا توجــه بــه دادههــای جمعآوریشــده ،بــه توضیــح درمــورد مضامیــن
اصلــی و پرســشهای پژوهــش کــه در یــک راســتا قــرار دارنــد ،پرداختهانــد .در ابتــدا
بــه توضیــح آســیبهای سیاســتگذاری کســبوکارهای پلتفرمــی کــه بــا توجــه بــه
موضــوع پژوهــش از اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــود ،پرداختــه شــده و پــس از آن ،اصــول
سیاســتی ،موانــع سیاســتی و الزامــات سیاســتی موجــود در توســعۀ کســبوکارهای
پلتفرمــی پرداختــه شــده اســت.
آسیبهای سیاستگذاری کسب وکارهای پلتفرمی
یکــی از آســیبهایی کــه در حــوزۀ سیاســتگذاری کســبوکارهای پلتفرمــی وجــود
دارد ،عــدم بهروزرســانی سیاستهاســت .طبــق قوانیــن حاکــم بــر جرایــم اینترنتــی
و مجموعهقوانیــن تجــارت الکترونیــک کــه مصــوب ســال  1384اســت و باتوجــه بــه
عــدم بهروزرســانی قوانیــن در طــول  16ســال گذشــته ،عــدم توجــه بــه مســائل چنیــن
کســبوکارهایی را شــاهد هســتیم .در صورتــی کــه در خصــوص کســبوکارهای پلتفرمــی
بــا توجــه بــه حساســیتی کــه اکنــون بیــن کاربــران در مــورد دادههایشــان و ...وجــود دارد،
بهروزرســانی قوانیــن و سیاســتها از ضرورتهــای ایــن حــوزه اســت.
اکنــون سیاســت و یــا قانــون جامعــی کــه مســائل همــۀ کســبوکارهای پلتفرمــی را
پوشــش دهــد و راهنمــای عمــل شــرکتها و کاربــران باشــد و آنهــا را بــا حقــوق خــود آشــنا
کنــد ،وجــود نــدارد و قوانیــن و سیاســتهای مرتبــط بــا کســبوکارهای پلتفرمــی را بایــد
در زمینههــای مشــابه جســتوجو کــرد .وجــود ابهامــات قانونــی در زمینــۀ مســئولیت
کســبوکارهای پلتفرمــی بیشــتر درخصــوص کاربــران آنهاســت .اگرچــه میتــوان در پــارهای
از مــوارد بــا تفســیرهای قانونــی برخــی مقــررات را مــورد اســتفاده قــرار داد ،امــا همیــن
عــدم وجــود شــفافیت قانونــی بســیاری از پلتفرمهــای موجــود را دچــار ســردرگمی کــرده
اســت و تــاش بــرای تنظیــم مقــررات کســبوکارهای پلتفرمــی بــرای ثبــات اقتصــادی ایــن
کســبوکارهــا بیــش از هــر زمانــی ضــرورت دارد .درمــورد برخــی از ایــن نــوع کســبوکارها
در حالــی کــه مجــوز اتحادیــه کشــوری کســبوکارهای مجــازی را دارنــد و دارای نمــاد
الکترونیــک بودهانــد ،بازهــم سوءاســتفادههایی در ایــن خصــوص شــده اســت .علــت
ایــن امــر میتوانــد عــدم قانونگــذاری و نظــارت مجلــس درخصــوص کســبوکارهای
پلتفرمــی باشــد.
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از دیگــر آســیبهایی کــه در ایــن حــوزۀ سیاســتی وجــود دارد ،ایــن اســت کــه اخــذ
مجــوز بــرای کســبوکارهای پلتفرمــی در مرکــز و یــا نهــاد واحــدی صــورت نمیگیــرد.
وجــود نهادهــای غیرمتخصــص در حــوزۀ مجوزدهــی ،از دیگــر مشــکالت اســت .واگرایــی
نهادهــای واگــذار مجــوز بــرای کســبوکارهای یکســان میتوانــد بــه رقابتپذیــری ایــن
شــرکتهای پلتفرمــی آســیب وارد کنــد .تنهــا وجــه مشــترکی کــه در ایــن خصــوص وجــود
دارد ،دریافــت نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی از مرکــز توســعۀ تجــارت الکترونیکــی اســت کــه
بــرای نظــارت پرداخــت وجــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
سیاســتگذاریهای دقیــق و مشــخصی درخصــوص کســبوکارهای پلتفرمــی صــورت
نگرفتــه و درمــورد سیاســتهایی هــم کــه وجــود دارد یــا درمــورد آنهــا بهروزرســانی صــورت
نگرفتــه یــا بــا ایــن مشــکل روبــهرو هســتیم کــه براســاس کســبوکارهای فیزیکــی تدویــن
شــده کــه بــا ایــن نــوع از کســبوکارها در تضــاد هســتند و تناســبی بیــن آنهــا وجــود
نــدارد .درخصــوص کســبوکارهای نوپــای پلتفرمــی ،سیاســتهایی بــرای ورود ســرمایه
بــه ایــن صنعــت و سیاســتهای حمایــت سیاســتگذار دولتــی از ایــن کســبوکارها وجــود
نــدارد.
از دیگــر مســائل ایــن حــوزه ،عــدم ارتبــاط بیــن نهادهایــی اســت کــه سیاســتگذاری
توســط آنهــا صــورت میگیــرد ،آنهــا ارتبــاط مؤثــری درراســتای بهبــود وضعیــت
ً
بعضــا حتــی در تضــاد بــا یکدیگــر هســتند .اگــر چنیــن
کســبوکارهای پلتفرمــی ندارنــد و

نهادهایــی بــا یکدیگــر هماهنــگ باشــند ،باعــث بهبــود وضعیــت عملکــرد کســبوکارهای
پلتفرمــی و در نهایــت باعــث رونــق کســب و کار و وضعیــت اقتصــادی میشــوند .از دیگــر
مســائل ایــن اســت کــه نهادهــا و ســازمانهایی کــه بــرای کســبوکارهای پلتفرمــی
سیاســتگذاری میکننــد ،هیــچ جایــگاه و ردهبنــدی مشــخصی ندارنــد و هیــچ تمایــزی
بیــن آنهــا وجــود نــدارد و هــر کــدام خــود را نســبت بــه دیگــری ارجــح میدانــد و ســابقه
و قدمتــی کــه ممکــن اســت ســازمانی نســبت بــه ســازمان دیگــر داشــته باشــد ،از اهمیتــی
برخــوردار نیســت و هــر کــدام خــود را صاحــب قــدرت میداننــد.
بهکارگیــری تفکــر پلتفرمــی ،موجــب تحــول در رویکــرد کســبوکارهای پلتفرمــی و در
نتیجــه بهبــود کیفیــت خدمــات و در عیــن حــال کاهــش هزینه خواهد شــد .سیاســتگذاران
بایــد بســتر تکنولوژیــک موردنیــاز و همچنیــن برنامههــای کاربــردی اصلــی را فراهــمکننــد.
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شــرکتها و توســعهدهندگان ،میتواننــد بــر مبنــای آن بــه کارهــای نوآورانــه بپردازنــد.
ویژگــی بســیار مهــم کــه بایــد مــورد توجــه باشــد نــگاه پلتفرمــی بــه کســب و کار اســت .بــه
منظــور اســتفاده از ایــن نــگاه ،میتــوان از تجربیــات و عوامــل موفقیــت ایــن کســبوکارها
بهــره جســت.
اصول سیاستی کسبوکارهای پلتفرمی
در ایــن بخــش ،اصــول سیاســتی و منطــق مداخلــۀ سیاســتگذار بــرای ورود بــه حــوزۀ
سیاســتگذاری کســبوکارهای پلتفرمــی بررســی شــده اســت .کســبوکارهای پلتفرمــی
بــه شــدت پویــا و همــواره دســتخوش تغییــر و تحو لانــد ،درحالیکــه سیاســتگذاریهای
ســنتی ایــن حــوزه بــه شــدت بــر ثبــات و پایــداری تأکیــد دارد .بنابرایــن سیاســتهای
ایــن حــوزه بایســتی بــا رویکــردی کارکــردی و هنجــاری تدویــن شــوند ،بــه عبارتــی بایــد بــه
سیاســتگذاری اصــل محــور رو آورد .در ایــن رویکــرد ،بــه جــای قوانیــن دقیــق و مشــخص،
ً
صرفــا اصــول و اســتانداردهای عملکــردی مشــخص میشــوند و تشــخیص اینکــه یــک

عملکــرد خــاص در تعــارض بــا مقــررات اســت یــا خیــر ،بــر پایــۀ تفســیر سیاســتگذار صــورت
میگیــرد .تاکنــون منطقهــای مداخلــۀ متفاوتــی بــرای سیاســتگذاری ایــن حــوزه ارائــه
شــده اســت .برداشــت از ایــن منطقهــا و جســتوجوی منطــق مناســب فعالیتــی اســت
کــه بایــد توســط سیاســتگذار صــورت گیــرد.
از طــرف نهادهــای سیاســتگذار ،بایــد بــه کســبوکارهای پلتفرمــی و کاربــران آنهــا
آموزشهــای الزم داده شــود وآنهــا را بــا حقــوق خودشــان آشــنا کرد تــا امکان سوءاســتفاده
در ایــن حــوزه بــه حداقــل خــود برســد و همینطــور کســبوکارها بایــد برنامــهای را بــرای
آمــوزش بــه کاربــران در نظــر بگیرنــد تــا احســاس مثبــت و وفــاداری در آنهــا ایجــاد شــود.
اکنــون در رابطــه بــا کســبوکارهای پلتفرمــی درخصــوص حقــوق کاربــران ،اگــر حــق یــک
شــخص نقــض شــود ،بایــد بــه دادســرای جرایــم یارانــهای شــکایت کننــد و اگــر شــامل عــدۀ
کثیــری از افــراد باشــد ،دادســتانی بهعنــوان مدعیالعمــوم ورود پیــدا میکنــد .همچنیــن
هــر گونــه کنتــرل ارتباطــات کاربــران در پلتفرمهــا توســط هــر شــخص حقیقــی و حقوقــی
ممنوع است.
سیاســتهای کســبوکارهای پلتفرمــی بــه نوعــی یکــی از بلندپروازانهتریــن راههــای
ورود بــه بــازار اســت ،زیــرا ایــن کار بــه هماهنگــی رفتارهــای طرفهــای معاملــه نیــاز دارد
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کــه ممکــن اســت یکدیگــر را نشناســند ،حتــی ممکــن اســت نخواهنــد یکدیگــر را بشناســند.
تقویــت کاربــران ،باعــث بازدهــی بــاالی کســبوکارهای پلتفرمــی میشــود .درحالیکــه
روشهــای مختلفــی بــرای تقویــت کاربــران وجــود دارد ،در مقابــل ،همــۀ ایــن اســتراتژیها
قابلیــت معکــوس شــدن را دارنــد .بهعنوانمثــال ،تمرکــز روی قیمتهــای پاییــن یــا
خدمــات رایــگان هنگامیکــه کاربــران بــه آن قیمــت پاییــن عــادت کردنــد و در درازمــدت
قیمــت را پاییــن نگــه داشــتند ،میتوانــد نتیجــۀ معکــوس داشــته باشــد .توجــه بــه
نیازهــای گروههــای ســنی کاربــران بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان الزامــی اســت و در عیــن
حــال نیــاز اســت هنجارهــا و ضوابــط حاکــم بــر محتــوا رعایــت شــود .در صورتــی کــه ایــن
شــرکتها هــدف خــود را براســاس نیــاز کاربــران تدویــن کننــد ،موفــق میشــوند ،زیــرا
رضایــت کاربــران شــرط ادامــۀ فعالیــت آنهــا خواهــد بــود.
موانع سیاستی موجود بر توسعۀ کسب وکارهای پلتفرمی
حــوزۀ سیاسـ�تی کســبوکارهای پلتفرمــی ،موان��ع مختلف�یـ را بــه هم��راه دارد کــه
میتوانــد باعــث آســیب بــرای صاحبــان کســبوکارها شــود .بنابرایــن وظیفــۀ نهادهــای
سیاســتگذار اســت تــا موانــع را شناســایی و بــرای حــل آنهــا اقدامــات الزم را اجرایــی کننــد.
موانــع سیاســتی موجــود در ایــن اکوسیســتم بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش عبارتانــد
از :عدــم رعای��ت ح��ق حریــم خصوصــی کاربــران توســط پلتفرمهــا ،عــدم وجــود قانونگــذار
رســمی درخصــوص کســبوکارهای پلتفرمــی اســت (بــه طــوری کــه از ســال  1382پــس از
تصویــب قانــون تجــارت الکترونیــک در مجلــس شــورای اســامی تــا بــه امــروز ،ایــن قانــون
هیــچ تغییــری نکــرده اســت و بــا توجــه بــه ســرعت پیشــرفت کســبوکارهای پلتفرمــی
نیــز هیــچ عزمــی بــرای تغییــر و بازنگــری وجــود نــدارد) ،عــدم نظــارت توســط دســتگاههای
سیاســتگذار بــر نحــوۀ فعالیــت کســبوکارها و همچنیــن تعــدد مراجــع صــدور مجــوز کار را
بــرای کســب وکارهــای پلتفرمــی ســخت کــرده اســت.
مانــع دیگــر بــرای کســب وکارهــای پلتفرمــی ،عــدم درک سیاســتگذار از وجــود رقیــب
خارجــی اســت بــه دلیــل اینکــه آنهــا محدودیتــی ندارنــد و دچــار نوســانات ارز و تحریــم نیــز
نیســتند ،ولــی در ایــران محدودیــت و مشــکالت در ایــن زمینــه وجــود دارد و مانــع فعالیــت
ایــن کســبوکارها میشــود .همچنیــن مشــکالت در حــوزۀ زیرســاختهای شــبکۀ ملــی
اطالعــات و عــدم وجــود حکمرانــی یکپارچــه در فضــای مجــازی وجــود دارد .حکمرانــی در
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فضــای مجــازی ،مجموعــهای از فرایندهایــی اســت کــه اطمینانبخشــی الزم را بــرای تحقــق
و دســتیابی بــه اهــداف ایــن اکوسیســتم فراهــم مــیآورد.
الزامات سیاستی توسعۀ کسبوکارهای پلتفرمی
وجــود فراینــد سیاســتگذاری رســمی توســط اعضایــی از ایــن اکوسیســتم و نهادهــای
دولتــی در کنــار هــم الزامــی اســت تــا اکوسیســتم از ایــن سیاســتها و قوانیــن یکپارچــه
پیـ�روی کنندــ و بـ�ه دنب��ال آن نظــارت توســط سیاســتگذاران دولتــی و اعضــای اکوسیســتم
بایــد بــه صــورت متنــاوب انجــام پذیــرد تــا تخلفــی صــورت نگیــرد .از الزاماتــی کــه بایــد
دربــارۀ آن اقداماتــی صــورت بگیــرد ،توســعۀ شــبکۀ سیاســتگذاری پلتفرمهاســت
کــه ورود شــرکتهای خصوصــی میتوانــد باعــث بهبــود وضعیــت موجــود شــود و

ً
الزامــا بایــد بهروزرســانی
درخصــوص سیاســتهایی کــه در ایــن زمینــه تدویــن میشــود،
صــورت بگیــرد تــا بــا مســائل روز همخوانــی داشــته باشــد و همینطــور سیاســتها بایــد
تعاملــی باشــند ،بــه ایــن معنــی کــه کاربــران یــا مخاطبــان نقشــی اثرگــذار در تدویــن
سیاســتها داشــته باشــند .درخصــوص فعالیــت کســبوکارهای نوپــای پلتفرمــی نیــاز
اســت سیاســتهای حمایتــی و اعطــای تســهیالت مؤثــر کمبهــره بــرای آنهــا فراهــم باشــد،
همچنیــن کســبوکارهای پلتفرمــی بــرای بازدهــی بهتــر و بهبــود عملکــرد خــود بایــد بــه
دنبــال نــوآوری و رقابــت باشــند.
در زیــر ،براســاس آســیبهایی کــه در زمینــۀ سیاســتهای کســبوکارهای پلتفرمــی
احصــا شــد ،اصــول سیاســتی مناســب ایــن حــوزه ،موانــع سیاســتی موجــود در اکوسیســتم
و همچنیــن الزامــات سیاســتی در شــبکۀ سیاســتگذاران ،چارچــوب سیاســتگذاری
کســبوکارهای پلتفرمــی ،ارائــه شــده اســت .تمامــی ایــن اصــول و الزامــات و ...تأثیرگــذار
بــر منافــع عمومــی در ایــن حــوزه اســت ،منافــع عمومــی مؤثــر در ایــن حــوزه نیــز در ایــن
چارچــوب آورده شــده اســت.
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بــرای شناســایی بیشــتر ایــن حــوزه بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،چارچــوب بــاال
ارائــه شدهاســت .اولیــن عنصــر از ایــن چارچــوب انــواع کســبوکارهای پلتفرمــی اســت،
پلتفرمهــای توزیعکننــده کــه در حــوزۀ محتــوا عمــل میکننــد ،پلتفــرم بــازار اینترنتــی
ً
ً
اساســا
عمدتــا پلتفرمهــای معاملــه هســتند ،پلتفرمهــای رســانههای اجتماعــی کــه
کــه
پلتفرمهــای ارتباطــی هســتند و پلتفــرم پلتفرمهــا کــه پلتفرمهــای نوآورانــه در کنــار یــک
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پلتفــرم معاملــه هســتند ،را تشــکیل میدهنــد .درخصــوص آســیبهای کســبوکارهای
پلتفرمــی کــه پــس از بررســی در الگــو ارائــه شــده اســت؛ عــدم حمایــت از توســعۀ کســب
وکارهــای پلتفرمــی توســط دولــت و حاکمیــت بــا تعریــف چارچوبهــا و الزامــات موردنظــر
اســت کــه سیاســتگذاریهای مشــخصی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــهاســت ،بــرای
کســبوکارهای پلتفرمــی نهــاد سیاســتگذار و قوانیــن یکپارچــه بــرای اخــذ مجــوز وجــود
نــدارد و فراینــد بروکراتیــک دولتــی را بــرای اخــذ مجــوز ایــن کســبوکارها شــاهد هســتیم.
جایــگاه نهادهایــی کــه سیاســتگذاری توســط آنهــا صــورت میگیــرد ،مشــخص نیســت
و حتــی بــا یکدیگــر ارتبــاط مؤثــری کــه درراســتای بهبــود وضعیــت چنیــن کســبوکارهایی
باشــد ،ندارنــد .سیاســتگذاران ایــن حــوزه ،درک صحیــح و تعریــف متناســبی از
کســبوکارهای پلتفرمــی ندارنــد و همیــن امــر موجــب شــده بــه تفکــر و فرهنــگ کســب و
کار پلتفرمــی بیتوجهــی صــورت گیــرد .در حــوزۀ سیاســتهای کســب وکارهــای پلتفرمــی،
قوانیــن اعمــال شــده بایــد اجــرا شــود و درخصــوص فعالیــت ایــن کســبوکارها بایــد
ســاماندهی صــورت بگیــرد .از طــرف نهادهــای سیاســتگذار بــه شــرکتها و کاربــران
آنهــا درخصــوص پلتفرمهــا ،آموزشهــای الزم داده شــود و سیاســت آنهــا بــه صورتــی
باشــد کــه نیــاز مخاطبــان در نظــر گرفتــه شــود .همچنیــن زیرســاختهای فنــی در حــوزۀ
کســبوکارهای پلتفرمــی گســترش یابــد و از بســتر هــا و راهبردهــای جدیــد بهرهبــرداری
شــود ،در ایــن راســتا بــرای مخاطبــان نبایــد محدودیتــی اعمــال شــود تــا بــا افزایــش
بازدهــی کســبوکارهای پلتفرمــی روبــهرو باشــیم.
از موانعــی کــه درخصــوص کســبوکارهای پلتفرمــی بررســی شــده اســت ،عــدم
رعایــت حریــم خصوصــی ،عــدم وجــود قانونگــذار رســمی ،عــدم نظــارت و پیگیــری توســط
دســتگاههای سیاســتگذار و تعــدد مراجــع صــدور مجــوز و عــدم درک سیاســتگذار از وجــود
رقیــب خارجــی کــه کار را بــرای کســب وکارهــای پلتفرمــی ســخت کــرده اســت .مانــع دیگــر
در حــوزۀ زیرســاختهای شــبکۀ ملــی اطالعــات و عــدم وجــود حکمرانــی یکپارچــه در فضــای
مجــازی اســت .از الزامــات کســبوکارهای پلتفرمــی وجــود قانونگذار رســمی ،نظارت توســط
سیاســتگذار دولتــی ،توســعۀ شــبکۀ سیاســتگذاری پلتفرمهــا ،بهروزرســانی سیاســتها
و قوانیــن ،تعاملــی شــدن سیاســتها و توجــه بــه خواســت کنشــگران صنعــت اســت .الزم
اســت بــرای کســبوکارهای پلتفرمــی سیاســتهای حمایتــی فراهــم باشــد ،همچنیــن نیــاز
همــۀ گــروه کاربــران در نظــر گرفتــه شــود تــا امــکان اســتفاده بــرای همــه وجــود داشــته
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باشــد ،بــرای بهتــر دیــده شــدن و بهبــود عملکــرد کســبوکارهای پلتفرمــی بایــد نــوآوری و
رقابــت در سیاســتگذاری لحــاظ شــود.
در ایــن چارچــوب ،منافــع عمومــی حمایــت از رقابــت و نــوآوری در بــازار کــه باعــث
افزایــش بازدهــی و نــوآوری میشــود را شــامل میشــود .بــا وجــود ایــن ،بازیگــران بــازار
ممکــن اســت در فعالیتهایــی شــرکت کننــد کــه بــه شــکل منفــی بــر روی رقابــت تأثیــر
مــی گذارنــد .بنابرایــن ،سیاســتگذاران مجبــور بــه مداخلــه در اجتنــاب از چنیــن شــیوههایی
بــا هــدف تضمیــن رقابــت کافــی و ارتقــای نــوآوری هســتند .مــورد دیگــر ،منافــع کاربــران
و کنشــگران صنعــت اســت کــه امــکان انتخــاب کاال و خدمــات آزادانــه و شــرایط قــرارداد
عادالنــه و داشــتن قوانیــن فــروش و تضمیــن وجــود داشــته باشــد .توســعۀ اکوسیســتم
کســبوکارهای پلتفرمــی ،یکپارچهســازی سیاســتها در کشــور از مــوارد دیگــر منافــع
عمومــی هســتند ،منافــع عمومــی در حفــظ حریــم خصوصــی و حفاظــت از دادههــای
کاربــران وجــود دارد کــه برخــی فعالیتهــای کســبوکارهای پلتفرمــی ممکــن اســت تأثیــر
مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر اســتفاده از ایــن حقــوق داشــته باشــند .منافــع عمومــی
کــه در ایــن پژوهــش درخصــوص ایــن نــوع از کســبوکارها شــناخته شــدهاســت،
حاصــل بررســی اســناد و مــدارک و مصاحبــه بــا خبــرگان ایــن حــوزه بــودهاســت .پلتفــرم و
سیاســتگذاری در حــوزۀ منافــع عمومــی پیونــد میخورنــد و همچنیــن پلتفرمهــا منافــع
عمومــی را تحتتأثیــر خــود قــرار میدهنــد و سیاســتگذار نیــز بــه دنبــال حفــظ و توســعۀ
منافــع عمومــی اســت و تــا زمانــی کــه منافــع عمومــی در میــان نباشــد ،سیاســتگذار ورود
پیــدا نمیکنــد و سیاســتگذاری انجــام نمیشــود.
بحث و نتیجهگیری
نــوآوری ایــن کار آنجاســت کــه بــرای اولیــن بــار سیاســتهای کســبوکارهای پلتفرمــی
متناســب بــا منافــع عمومــی موجــود ایــن حــوزه ،مطالعــه و آسیبشناســی شــد .همچنیــن
بــرای اولیــن بــار موانــع و الزامــات ایــن نــوع از کســبوکارها اســتخراج شــد کــه میتوانــد
مــورد اســتفادۀ سیاســتگذار قــرار بگیــرد .ایــن پژوهــش عــاوه بــر آسیبشناســی
سیاســتهای موجــود ،پیشــنهادات و ابزارهــای سیاســتی را بــرای تدویــن سیاســتهای
مناســب بــرای ایــن حــوزه ایجــاد کــرد .یافتههــای ایــن پژوهــش بــرای اولیــن بــار در قالــب
یــک چارچــوب قرارگرفــت تــا ارتبــاط هــر کــدام از ایــن مفاهیــم در فراینــد سیاســتگذاری
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مشــخص شــود ،همچنیــن در ایــن چارچــوب ،تأثیــرات هرکــدام از ایــن عوامــل بــر منافــع
عمومــی مشــخص شــده اســت.
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد در حــال حاضــر ،برخــی سیاســتهای آســیبزا و
بیتوجهــی از ســوی سیاســتگذاران در حــوزۀ کســبوکارهای پلتفرمــی وجــود دارد کــه بــه
توســعۀ ایــن اکوسیســتم صدمــه زده اســت .بــروز ایــن آســیبها ناشــی از عللــی اســت
کــه ماهیــت فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و نهــادی دارد .ادامهدارشــدن ایــن آســیبها،
پیامدهــا و عــوارض نامطلوبــی را در اکوسیســتم کســب وکارهــای پلتفرمــی درپــیدارد و
از شــکلگیری محیطــی همــوار و مولــد پیشــگیری میکنــد؛ بنابرایــن بایــد راهکارهایــی
بــرای پیشــگیری و مقابلــه و توســعۀ کســبوکارهای پلتفرمــی در پیــش گرفتــه شــود.
شناســایی آســیبهای کســبوکارهای پلتفرمــی و بررســی و پیگیــری آنهــا توســط نهادهــای
سیاســتگذار و اجرایــی شــدن سیاســتها و رعایــت الزامــات ایــن حــوزه از کســب وکارهــای
پلتفرمــی مســتلزم آن اســت کــه سیاســتگذاران کســب وکارهــای پلتفرمــی و صاحبــان ایــن
کســبوکارها بــه میزانــی از آگاهــی برســند و در همــکاری بــا هــم سیاســتها تدویــن و
اجــرا شــود .نهادینــه کــردن سیاســتها نیازمنــد همــکاری دولــت ،صاحبــان کســبوکارهای
پلتفرمــی ،نهادهــای سیاســتگذار و ...اســت.
از جملــه آســیبها در ایــن زمینــه میتــوان بــه عــدم بهروزرســانی مقــررات حاکــم
بــر کســبوکارهای پلتفرمــی ،عــدم یکپارچگــی فراینــد دریافــت مجــوز کســبوکارهای
پلتفرمــی ،فراینــد بروکراتیــک دولــت بــرای اخــذ مجــوز کســبوکارهای پلتفرمــی ،عــدم
وجــود نهــاد سیاســتگذار و قوانیــن یکپارچــه بــرای کســبوکارهای پلتفرمــی ،عــدم ارتبــاط
نهادهــای سیاســتگذار بــا یکدیگــر درخصــوص کســبوکارهای پلتفرمــی و ...اشــارهکرد.
اصــول سیاســتی کــه در ایــن زمینــه بایــد اعمــال شــود شــامل آمــوزش قوانیــن و
راهکارهــا بــه صاحبــان کســب و کار پلتفرمــی و کاربــران آنهــا ،عــدم محدودیــت اســتفاده از
کســبوکارهای پلتفرمــی توســط کاربــران ،لــزوم رعایــت قوانیــن حاکــم توســط پلتفرمهــا،
تدویــن سیاســتها براســاس نیــاز مخاطبــان و ...اســت؛ سیاســتهای مناســب میتوانــد
ایــن کســبوکارهای نوظهــور پلتفرمــی را تبدیــل بــه منابــع ارزش در جامعــه کنــد.

منافــع عمومــی بــه منافــع یــک کشــور یــا جامعــه بــه عنــوان یــک کل اشــاره میکنــد(
 )Van Eijk,2015و حضــور آنهــا درمــورد پلتفــرم توجیهــی بــرای دخالــت دولتهــا در
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بــازار آنهاســت .بنابرایــن ،منافــع عمومــی نقــش کلیــدی را در چارچــوب ارائــه شــده ایفــا
میکننــد .منافــع عمومــی در حفاظــت از حقــوق کاربــران ماننــد جلوگیــری از شــرایط قــرارداد
ناعادالنــه و وجــود قوانیــن در مــورد تبلیغــات ،فــروش و تضمیــن ایجــاد میکنــد .عــاوه
بــر ایــن ،مصرفکننــدگان بایــد بــه انــدازۀ کافــی توانمنــد باشــند تــا از ایــن حقــوق اســتفاده
کننــد و اطالعــات کافــی را درمــورد اســتفاده از ایــن حقــوق داشــته باشــند .منافــع عمومــی
در حفاظــت از حقــوق بنیــادی خــاص ،ماننــد حقــوق خصوصــی و حــق حفاظــت از دادههــا
وجــود دارد .برخــی فعالیتهــای کســبوکارهای پلتفرمــی ممکــن اســت تأثیــر مســتقیم یــا
غیرمســتقیم بــر اســتفاده از ایــن حقــوق داشــته باشــند .در جایــی کــه بــه آزادی از تأثیــر
نامناســب مربــوط میشــود ،نقــش دولــت اســت ( . )Aloisi,2016براســاس اینکــه چگونــه
ایــن نقــش بــه طــور کلــی دیــده میشــود و در سیاســت بــه آن پرداختــه شــده ،دولــت
بایــد از یــک طــرف از نفــوذ نامناســب خــود اجتنــاب کنــد .از ســوی دیگــر ،دولــت برخــی از
تعهــدات بــرای دخالــت در حقــوق پلتفرمهــا و کاربــران ،از جملــه بــرای حفاظــت از امنیــت
ملــی ،نظــم عمومــی ،ســامت ،منافــع کار ،عــدم تبعیــض ،اخالقیــات و حقــوق دیگــران
(ماننــد شــهرت ،مالکیــت معنــوی ،حریــم خصوصــی و اطالعــات شــخصی) را بــر عهــده دارد.
در ایــن چارچــوب نیــز کــه پیشــنهاداتی در ابعــاد مختلــف سیاســتگذاری کســبوکارهای
پلتفرمــی ارائــه شــده اســت ،بعــد منافــع عمومــی و تأثیــرات مداخلــه در هــر بعــد از ایــن
حــوزه سیاســتگذاری بــر منافــع عمومــی ،آورده شــده اســت.
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