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چکیده

ه��دف ای��ن پژوه��ش، ارائ��ۀ چارچ��وب سیاس��ت گذاری کس��ب وکارهای پلتفرم��ی در ای��ران از طری��ق شناس��ایی 

آس��یب ها و اص��ول سیاس��تی، موان��ع و الزام��ات سیاس��تی ای��ن ح��وزه اس��ت. رویک��رد پژوه��ش، کیف��ی و از روش 

تحلی��ل ت��م ب��رای تحلی��ل داده ها اس��تفاده ش��ده اس��ت. اب��زار جم��ع آوری داده ه��ا، مطالع��ۀ اس��نادی و مصاحبه های 

عمی��ق و نیمه س��اختاریافته ب��ا 14 ت��ن از خب��رگان ای��ن ح��وزه، ش��امل سیاس��تگذاران و صاحب��ان کس��ب وکارهای 

پلتفرم��ی ب��وده اس��ت. یافته ه��ای پژوه��ش نش��ان داد آس��یب  های سیاس��ت گذاری کس��ب وکارهای پلتفرم��ی، 

ش��امل: ع��دم به روزرس��انی قوانی��ن حاک��م، ع��دم یکپارچگ��ی فراین��د دریاف��ت مجوزه��ا، فراین��د بروکراتی��ک دولت��ی 

ب��رای اخ��ذ مج��وز، ع��دم وج��ود نه��اد سیاس��تگذار و قوانی��ن یکپارچ��ه ب��رای کس��ب وکارهای پلتفرم��ی و ...، موان��ع 

سیاس��تی ش��امل:  ع��دم وج��ود سیاس��ت های حف��ظ حری��م خصوص��ی كارب��ران، ع��دم وج��ود قانونگ��ذار رس��می 

درخص��وص کس��ب وکارهای پلتفرم��ی، ع��دم نظ��ارت نهاده��ای سیاس��تگذار ب��ر نح��وۀ فعالی��ت ای��ن کس��ب وکارها، 

تع��دد مراج��ع ص��دور مج��وز و... اس��ت. در ای��ن راس��تا از الزام��ات سیاس��تی ب��رای ح��ل آس��یب ها می ت��وان 

ب��ه وج��ود سیاس��تگذار رس��می و نظارت��ی توس��ط كنش��گرانی از اکوسیس��تم پلتفرم��ی و س��ازمان های دولت��ی و 

حاكمیت��ی، توس��عۀ ش��بکۀ سیاس��ت گذاری، به روزرس��انی سیاس��ت ها و قوانی��ن و... اش��اره ک��رد. نتای��ج در قال��ب 

چارچوب��ی از سیاس��ت گذاری کس��ب وکارهای پلتفرم��ی در ای��ران ارائ��ه ش��ده اس��ت. 

واژه های کلیدی
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مقدمه و بیان مسئله 

ب��ازار کس��ب وکارهای مختل��ف در س��ال های اخی��ر، تحت تأثی��ر رش��د س��ریع پلتفرم  ه��ا 

کس��ب و  کارهای   .)Parker, Van Alstyne & Choudary, 2016( اس��ت  گرفت��ه  ق��رار 

پلتفرم��ی فرصت های��ی را ب��رای افزای��ش به��ره  وری، افزای��ش س��هم ب��ازار، ارزش ب��ازار 

و س��ودآوری ایج��اد کرده ان��د و در واق��ع، فض��ای جدی��دی را ب��رای تب��ادل اطالع��ات 

و خدم��ات بن��ا نه��اده و ب��ه نی��روی محرک��ۀ مهم��ی ب��رای تروی��ج تغیی��رات اجتماع��ی و 

اقتص��ادی تبدی��ل ش��ده اند )Meijerink & Keegan, 2019 (. پلتفرم  ه��ا خ��ود را به مثاب��ه 

پل  ه��ا و دروازه  بانان��ی می��ان طرف  ه��ای مختل��ف پلتف��رم تعری��ف می  کنن��د. آنه��ا ب��ا ارائ��ۀ 

س��رویس  های مقرون به صرف��ه، ب��ه کارب��ر خدم��ت می  رس��انند، ام��ا همزم��ان، تأثیرات��ی 

ب��ر رفت��ار کارب��ران، ش��رایط رقابت��ی ب��ازار س��نتی و... دارن��د )Nooren et al, 2018(. ای��ن 

تأثی��رات، باع��ث می  ش��وند سیاس��تگذاران ب��ا ه��دف حف��ظ و توس��عۀ مناف��ع عموم��ی ت��الش 

کنن��د ب��ا درنظرگرفت��ن تأثی��رات مثب��ت و منف��ی پلتفرم  ه��ا ب��ه دنب��ال ای��ن باش��ند ک��ه ِک��ی، 

کج��ا و چگون��ه بای��د در ح��وزۀ پلتفرم  ه��ا مداخل��ه کنن��د )Gorwa, 2019(. رش��د س��ریع 

و ب��زرگ ش��دن کس��ب وکارهای پلتفرم��ی، مداخل��ۀ سیاس��تی در آنه��ا را گریزناپذی��ر ک��رده 

اس��ت. تأثی��رات پلتفرم  ه��ا ب��ر تن��وع فرهنگ��ی، ن��وآوری، ش��فافیت ب��ازار، آزادی انتخ��اب 

مش��تریان، آزادی بی��ان، وضعی��ت رقابت��ی ب��ازار و همچنی��ن نح��وۀ اس��تفادۀ پلتف��رم از دادۀ 

کارب��ری، برخ��ی از م��واردی هس��تند ک��ه در سیاس��ت گذاری پلتفرم ه��ا مط��رح می  ش��وند 

)Perscheid, Ostern & Moormann, 2020(. ای��ن موض��وع، نکت��ۀ بس��یار مهم��ی اس��ت 
ک��ه سیاس��تگذار در زم��ان و جای��گاه درس��تی در ح��وزۀ پلتفرم ه��ا مداخل��ه کن��د ت��ا مداخ��الت 

او تأثی��رات مثب��ت ب��رای مناف��ع عموم��ی ب��ه هم��راه داش��ته باش��د.

تأثی��رات پلتفرم  ه��ا ب��ر مناف��ع عموم��ی، مداخل��ۀ دول��ت در آنه��ا را توجی��ه می  کن��د. 

مناف��ع عموم��ی اوالً توجیه��ی اقتص��ادی ب��رای مداخل��ۀ دول��ت در ح��وزۀ پلتفرم  ه��ا ارائ��ه 

اصل��ی مداخل��ۀ دول��ت معم��وال  دلی��ل  ارتب��اط،  ای��ن  در   .)Labafi, 2020( می  ده��د

پیش��گیری از شکس��ت ب��ازار عن��وان می ش��ود )Evans & Gawer, 2016(. تأثی��رات بیرون��ی، 

ق��درت ب��ازار، ع��دم تق��ارن اطالعات��ی، صرف��ۀ مقی��اس، برخ��ی از دالی��ل ای��ن شکس��ت ب��ازار 

می توانن��د باش��ند )Van Gorp & Price, 2017(. در ص��ورت رخ��داد شکس��ت ب��ازار نی��ز 

بای��د هزین��ه و فای��دۀ ن��وع مداخل��ۀ دول��ت )ب��ا احتس��اب هزین��ۀ شکس��ت سیاس��ت گذاری( 

در مقایس��ه ب��ا ع��دم مداخل��ۀ دول��ت م��ورد بررس��ی ق��رار گی��رد. در مقیاس��ی فرات��ر، مداخل��ۀ 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Anne%20Keegan
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jeroen%20Meijerink
https://www.emerald.com/insight/search?q=Anne%20Keegan
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دولت  ه��ا را می  ت��وان در چارچوب��ی هنج��اری ب��ر پای��ۀ تن��وع فرهنگ��ی، حق��وق و آزادی  ه��ا 

)ب��ر پای��ۀ قوانی��ن موج��ود در جوام��ع( و... نی��ز توجی��ه ک��رد )Batura, et al., 2015(. ب��ه 

دلی��ل ای��ن قابلیت  ه��ای پلتفرم  ه��ا، سیاس��ت گذاری در ای��ن ح��وزه، ام��ری ض��روری و در 

عی��ن ح��ال پیچی��ده و مبه��م می  ش��ود. 

در ای��ران نی��ز پ��س از ق��درت گرفت��ن پلتفرم  ه��ا و مش��خص ش��دن تأثی��رات اقتص��ادی و 

اجتماع��ی مرتب��ط ب��ا حض��ور ای��ن پلتفرم  ه��ا در ب��ازار  ، سیاس��تگذار ب��رای حف��ظ مناف��ع عمومی 

و اعم��ال حاکمی��ت، ب��ه ای��ن ح��وزه ورود پی��دا ک��رد. اگرچ��ه سیاس��ت  هایی )سیاس��ت های 

محتوای��ی، سیاس��ت های قیمت گ��ذاری و...( ه��ر چن��د پراکن��ده در ای��ن خص��وص تاکن��ون 

توس��ط نهاده��ای سیاس��تگذار تدوی��ن ش��ده، ام��ا هن��وز نقش��ۀ راه سیاس��تی پلتفرم  ه��ا در 

کش��ور ش��کل نگرفت��ه اس��ت. ع��دم وج��ود سیاس��ت های منس��جم و فراگی��ر می توان��د مناف��ع 

اقتص��ادی و اجتماع��ی عم��وم را ب��ا خط��ر مواج��ه کن��د. می ت��وان گف��ت کس��ب و  کارهای 

پلتفرم��ی علیرغ��م تأثی��ر زی��اد آن ب��ر بازاره��ای س��نتی، از س��وی سیاس��تگذاران م��ورد توج��ه 

ج��دی ق��رار نگرفت��ه اس��ت. مرزه��ای سیاس��ت گذاری ای��ن ح��وزه تعیی��ن نش��ده و همچنی��ن 

س��از و  كار سیاس��تی الزم ب��رای تس��هیل توانمن��دی صاحب��ان ای��ن کس��ب و  کارها در كش��ور 

وج��ود ن��دارد. سیاس��ت های مرتب��ط ب��ا کس��ب وکارهای پلتفرم��ی، مح��دود و بس��یار کل��ی 

ب��وده و سیاس��تگذار ب��ه دلی��ل ن��و ب��ودن ای��ن ح��وزه هن��وز نتوانس��ته ب��ه مش��کالت ای��ن 

بخ��ش پاس��خ مناس��ب سیاس��تی ده��د، ای��ن مش��کالت در فراین��د سیاس��ت گذاری ب��ه 

دلی��ل مش��خص نب��ودن آث��ار اجتماع��ی، اقتص��ادی و فرهنگ��ی ناش��ی از کس��ب و  کارهای 

پلتفرم��ی، پیچیدگ��ی مدیری��ت کس��ب و  کار و محی��ط اقتص��ادی و ع��دم ش��ناخت کاف��ی از 

ای��ن کس��ب و  کارها اس��ت. مش��کالتی نظی��ر ع��دم به روزرس��انی قوانی��ن، ع��دم یکپارچگ��ی 

فراین��د دریاف��ت مج��وز، فراین��د بروکراتی��ک دول��ت ب��رای اخ��ذ مج��وز و... ب��رای صاحب��ان 

کس��ب وکارهای پلتفرم��ی ب��ه وج��ود آورده اس��ت.

ب��ا توج��ه ب��ه مس��ائل پی��ش گفت��ه در ح��وزۀ سیاس��ت گذاری کس��ب وکارهای پلتفرم��ی، 

نی��از اس��ت ت��ا آس��یب های سیاس��ت  های موج��ود شناس��ایی و راهکاری های��ی ب��رای 

مداخل��ه در ای��ن ن��وع از سیاس��ت گذاری انج��ام ش��ود. در ای��ن پژوه��ش، پژوهش��گران 

ت��الش کرده ان��د سیاس��ت های موج��ود در ح��وزۀ کس��ب و  کارهای پلتفرم��ی را شناس��ایی 

کنن��د، فراین��د سیاس��ت گذاری ب��رای ای��ن ن��وع از کس��ب وکارها را آسیب شناس��ی کنن��د و 

همچنی��ن الزام��ات سیاس��تی ک��ه بایس��تی در فراین��د سیاس��ت گذاری ای��ن کس��ب و  کارها 
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مدنظ��ر ق��رار گی��رد را شناس��ایی کنن��د. در نهای��ت نس��بت سیاس��ت های کس��ب وکارهای 

پلتفرم��ی ب��ا مناف��ع عموم��ی ای��ن ح��وزه، مش��خص ش��ده اس��ت. ای��ن پژوه��ش ب��ا ه��دف 

دس��ته بندی و کاه��ش پیچیدگ��ی، یافته ه��ا را در قال��ب چارچوب��ی ارائ��ه داده اس��ت. 

پیشینۀ پژوهش

پلتفرم  ها

تعری��ف واح��دی از پلتفرم  ه��ا وج��ود ن��دارد و دامن��ۀ تعاری��ف موج��ود، متغی��ر اس��ت، 

ضم��ن اینک��ه بس��یاری از محقق��ان ب��ه ج��ای ارائ��ۀ تعری��ف مش��خص، پلتف��رم را ب��ا ذک��ر 

مث��ال معرف��ی کرده ان��د. کمیس��یون اروپای��ی »پلتف��رم را خدمت��ی تعری��ف می کن��د ک��ه 

به واس��طۀ آن، کارب��ران ب��ه تأمین کنندگان��ی ک��ه در س��طوح باالت��ر در زنجی��رۀ ارزش ق��رار 

دارن��د، مرتب��ط می ش��وند«. ای��ن تعری��ف به ط��ور غی��ر مس��تقیم ب��ر وج��ه دو )ی��ا چن��د(

طرف��ه ب��ودن پلتف��رم تأکی��د دارد. ی��ا اینک��ه پلتف��رم را زیرس��اختی فناوران��ه ک��ه ب��رای ارائ��ه 

ی��ا تجمی��ع خدم��ات ی��ا محت��وا توس��ط تأمین کنن��دگان خدم��ت ی��ا محت��وا ب��ه کارب��ر نهای��ی 

ایج��اد می  ش��ود )Nooren et al, 2018(، معرف��ی کرده ان��د. تعاریف��ی مانن��د ای��ن، لزوم��ًا 

پلتف��رم را چندطرف��ه نمی  دان��د و حت��ی خدم��ات یکس��ویه ای چ��ون نتفلیک��س را ه��م ب��ه 

عن��وان پلتف��رم شناس��ایی می کن��د.

در س��ال های اخی��ر، کام��الً مش��هود ب��وده اس��ت ک��ه پلتفرم  ه��ا ب��ر روی بازاره��ای س��نتی 

تأثی��ر می گذارن��د و ب��ر سیاس��ت  های موج��ود دولت ه��ا ب��رای ایج��اد ن��وآوری و توس��عۀ 

اقتص��ادی، فش��ار می آورن��د )Kaplan & Mazurek , 2018(. صاحب��ان پلتفرم  ه��ا خ��ود 

را ب��ه عن��وان س��ازندگان پ��ل ی��ا دروازه بان  های��ی می بینن��د ک��ه واس��طۀ بی��ن طرفی��ن در 

پلتفرم ه��ا   .)Monopolkommission, 2014(هس��تند پلتفرم ه��ا  مختل��ف  بخش ه��ای 

خدم��ات جدی��د و جذاب��ی را ب��ه مصرف کنن��دگان ارائ��ه می  دهن��د، در عی��ن ح��ال ب��ر احتم��ال 

ورود بازیگ��ران جدی��د ب��ه ب��ازار تأثی��ر می  گذارن��د و ش��یوه هایی را ک��ه مصرف کنن��دگان ب��ا 

 Autorite( .خدم��ات و ارائه دهن��دگان خدم��ات ارتب��اط برق��رار می  کنن��د، تغیی��ر می  دهن��د

 )de la Concurrence and Bundeskartellamt, 2016

پلتفرم  ه��ا فرص��ت جم��ع آوری داده، نظ��ارت ب��ر کارب��ران، درگی��ر ک��ردن کارب��ران در 

گفت وگ��و درم��ورد محص��والت و خدم��ات و ... ب��ه ش��رکت ها ارائ��ه می  دهن��د 2018(، 

Grizane،)Jurgelane.. ب��ا توج��ه ب��ه ناهمگونی  ه��ای پلتفرم  ه��ای دیجیت��ال ق��رار دادن 
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هم��ۀ آنه��ا در ی��ک گ��روه کل��ی نتیج��ۀ مطلوب��ی ن��دارد. ب��ه ط��ور کل��ی پلتفرم ه��ا را ب��ه 4 

گون��ۀ کل��ی طبقه بن��دی می کنن��د )Nooren et al, 2018( ک��ه ای��ن پلتفرم ه��ا در 3 ح��وزۀ 

ذی��ل ب��ا یکدیگ��ر متفاوت ان��د:

آیا تراکنشی میان کاربران رخ می دهد؟ 	

آیا ارتباطی میان کاربران شکل می گیرد؟ 	

آیا پلتفرم های دیگر از پلتفرم برای ارتباط با کاربران دیگر بهره می برند؟ 	

ن��ورن و هم��کاران )2018( معتقدن��د بس��ته ب��ه اینک��ه پلتفرم ه��ا چ��ه م��دل درآم��دی را 

ب��ه کار گیرن��د و چگون��ه از اث��ر ش��بکه به��ره ببرن��د، در چه��ار دس��تۀ کل��ی ق��رار می گیرن��د: 

فروش��ندگان و توزیع کنن��دگان: ارائه دهن��دگان محص��ول و ی��ا محت��وا ب��ه کارب��ر . 1

نهای��ی هس��تند. در ای��ن پلتفرم  ه��ا تراکنش��ی می��ان کارب��ر و تأمین کنن��دگان ش��کل 

نمی  گی��رد، درنتیج��ه اث��ر ش��بکه پدی��د نمی آی��د، مانن��د نتفلیک��س. 

بازاره��ا: ام��کان تراکن��ش می��ان گروه  ه��ای مختل��ف ب��ازار را فراه��م می آورن��د. . 2

محص��والت و خدم��ات متنوع��ی در ای��ن بازاره��ا تب��ادل می  ش��وند و در نتیج��ه 

تأثی��رات قاب��ل توجه��ی ب��ر بازاره��ای فیزیک��ی دارن��د. در ای��ن ن��وع از پلتفرم ه��ا، 

اث��ر غی��ر مس��تقیم ش��بکه می��ان تأمین کنن��دگان و مصرف کنن��دگان وج��ود دارد. 

ش��بکه های اجتماع��ی: ام��کان تعام��ل می��ان کارب��ران و ب��ه اش��تراک گذاری محت��وا را . 3

فراه��م می آورن��د، درنتیج��ه اث��ر مس��تقیم ش��بکه در ای��ن پلتفرم  ه��ا پدی��د می آی��د. 

در عی��ن ح��ال ب��ا توج��ه ب��ه م��دل درآم��دی )درآم��د از تبلیغ��ات( ممک��ن اس��ت اث��ر 

غیرمس��تقیم ش��بکه نی��ز در ای��ن پلتفرم ه��ا، وج��ود داش��ته باش��د. 

ک��ه . 4 هس��تند  اکوسیس��تم  هایی  پلتفرم  ه��ا،  از  ن��وع  ای��ن  پلتفرم  ه��ا:  پلتف��رِم 

دیگ��ر پلتفرم  ه��ا ب��ر روی آنه��ا فعالی��ت می کنن��د. در ای��ن پلتفرم ه��ا ی��ا در واق��ع 

اکوسیس��تم  ها، ترکیبات��ی از اث��رات مس��تقیم و غیرمس��تقیم ش��بکه وج��ود دارن��د.

در عی��ن ح��ال تع��دادی از کس��ب وکارهای پلتفرم��ی مدل��ی ترکیب��ی از 4 گ��روه ف��وق 

را اس��تفاده می کنن��د )مث��ل آم��ازون(. اگرچ��ه گونه شناس��ی ب��اال ب��رای پلتفرم  ه��ا مفی��د 

اس��ت، ام��ا محدودیت های��ی در بررس��ی و دس��ته بندی پلتفرم  ه��ا دارد ک��ه مث��الً مح��دود 
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ک��ردن اث��رات ش��بکه ب��ه دس��ته های مختل��ف پلتف��رم، یک��ی از آنهاس��ت. 

سیاست گذاری پلتفرم ها

پ��س از رخ��داد رس��وایی  هایی مانن��د کمبری��ج آنالیتی��کا1 و موارد مش��ابه، سیاس��تگذاران، 

ب��ا مس��ئله ای ک��ه پاس��کال )2016( آن را »نیم��ۀ تاری��ک س��رمایه  داری پلتفرم��ی2« می  نام��د، 

روب��ه رو ش��دند. گفتم��ان عموم��ی درخواس��ت تنظی��م و مه��ار ق��درت پلتفرم  ه��ا را دارد 

و دامن��ۀ ای��ن درخواس��ت  ها از درخواس��ت جداس��ازی پلتفرم های��ی مانن��د فیس��بوک از 

پلتفرم های��ی مانن��د اینس��تاگرام و وات��س اپ و... ت��ا بحث  ه��ا درب��ارۀ ل��زوم مس��ئولیت پذیری 

 Perscheid, Ostern &( پلتفرم  ه��ا در مقاب��ل محت��وای کاربرس��اخته را ش��امل می ش��ود

Moormann, 2020(. کمیس��یون اروپای��ی3 از س��ال  های قب��ل، یعن��ی از س��ال 2015 ب��ه 
بررس��ی مس��ائل مرتب��ط ب��ا پلتفرم  ه��ا پرداخ��ت و در 2016 مبان��ی سیاس��ت گذاری پلتفرم  ه��ا 

را مط��رح ک��رد و ب��ه م��رور در ح��ال طراح��ی نقش��ۀ راه��ی ب��رای سیاس��ت گذاری آ  نهاس��ت. 

پیش نوی��س قوانی��ن خدم��ات و ب��ازار دیجیت��ال4 نی��ز از ای��ن دس��ت تنظیم  گری هاس��ت. 

ب��ه ج��ز کمس��یون اروپای��ی، دیگ��ر کش��ورها نی��ز در قال��ب سیاس��ت گذاری  های مل��ی ب��ه 

 .)Gorwa, 2019( تنظی��م رابط��ۀ پلتف��رم ب��ا مناف��ع مل��ی پرداخته  ان��د

کارب��ران  از  از ی��ک س��و بخ��ش بزرگ��ی  در سیاس��ت گذاری پلتفرم  ه��ای رس��انه  ای، 

ذینف��ع ب��وده و از دیگ��ر س��و به واس��طۀ اقتضائ��ات جامع��ۀ ش��بکه  ای و تس��هیل ام��کان 

 Labafi,( نقش آفرین��ی در پلتفرم  ه��ای رس��انه  ای، ب��ه ی��ک ُکنش��گر تبدی��ل می ش��وند

Tokbaeva, & Jalalpoor, 2020(. آنه��ا ب��ا تولی��د و توزی��ع محت��وای مطل��وب خ��ود اقدام 
ب��ه تولی��د گفتم��ان و کوش��ش ب��رای مسلط س��ازی آن در فض��ای مج��ازی ک��رده و اف��کار 

عموم��ی مطل��وب را در حمای��ت ی��ا مخالف��ت ب��ا ب��رون داد سیاس��ت گذاری آم��اده می کنن��د. 

بنابرای��ن در هن��گام سیاس��ت گذاری ب��رای فض��ای مج��ازی ک��ه می��دان نقش آفرین��ی ُکنش��گران 

رس��انه ای- اجتماع��ی اس��ت، ای��ن موض��وع پیچیده ت��ر می ش��ود. چ��را ک��ه اف��کار عموم��ی، 

تس��هیل کنندۀ اتخ��اذ و اج��رای سیاس��ت عموم��ی اس��ت و اف��کار عموم��ی در چرخ��ۀ فراین��د 

سیاس��ت گذاری از مرحل��ۀ ش��ناخت، برجسته س��ازی و اولویت بخش��ی مس��ئله ت��ا چگونگ��ی 

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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انتخ��اب راه ح��ل و تدوی��ن سیاس��ت ت��ا اجرایی س��ازی و ارزیاب��ی سیاس��ت، نق��ش تس��هیل  گر 

)Block,  Houseley,  Nicholls,  Southwell, 2015 (.و ی��ا مان��ع را ایف��ا می  کن��د

ب��رای کاه��ش پیچیدگ��ی و ابه��ام موج��ود در ح��وزۀ سیاس��ت گذاری پلتفرم  ه��ا، مفه��وم 

»حکمران��ی پلتف��رم1« مط��رح ش��ده اس��ت. حکمران��ی پلتف��رم ریش��ه در مفه��وم »حکمران��ی 

رس��انه« دارد. حکمران��ی در ح��وزۀ رس��انه  ها را پاپی��س )2010(، مجموع��ه اص��ول، قواع��د و 

مقررات��ی تعری��ف ک��رد ک��ه ه��دف آنه��ا تنظی��م نظام  ه��ای رس��انه  ای اس��ت و ب��رای اولی��ن ب��ار 

ب��ا ارائ��ۀ الگ��وی مع��روف خ��ود آن را توضی��ح داد. او در الگ��وی خ��ود، ب��ا توس��عۀ بازیگ��ران 

ح��وزۀ تنظی��م رس��انه  ها مفه��وم حکمران��ی را ب��ه ج��ای مفه��وم »تنظی��م متمرک��ز« نش��اند. 

هنگام��ی ک��ه از مفه��وم حکمران��ی رس��انه صحب��ت می ش��ود، مجموع��ه  ای از رویکرده��ا 

در تنظی��م سیاس��ت  ها از جمل��ه خودتنظیم��ی، هم  تنظیم��ی و توس��عۀ مش��ارکت هم��ه 

ذی  نفع��ان در سیاس��ت گذاری رس��انه  ها مدنظ��ر اس��ت. در واق��ع مفه��وم حکمران��ی رس��انه 

بی��ش از آن  ک��ه ب��ه محت��وای سیاس��ت  ها بپ��ردازد، ب��ه س��اختار تنظی��م آنه��ا می پ��ردازد. 

فریدم��ن )2010( نی��ز حکمران��ی رس��انه را کلی��ۀ مکانیزم  ه��ای رس��می، غیررس��می، مل��ی و 

فرامل��ی، متمرک��ز و پراکن��ده می  دان��د ک��ه ه��دف آنه��ا س��ازماندهی نظام  ه��ای رس��انه  ای 

اس��ت. حکمران��ی رس��انه  ای چارچوب��ی اس��ت ک��ه در نظام  ه��ای رس��انه  ای ه��م تولی��د 

محدودی��ت و ه��م تولی��د مش��وق و انگی��زه می کن��د )Puppis, 2010(. پ��س از ظه��ور 

پلتفرم  ه��ای ب��زرگ و مش��خص ش��دن ض��رورت تنظی��م آنه��ا، مفه��وم حکمران��ی پلتف��رم نی��ز 

از حکمران��ی رس��انه وام گرفت��ه ش��د. 

پرس��چید و هم��کاران )2020( پ��س از م��رور ادبی��ات ح��وزۀ سیاس��ت گذاری و حکمران��ی 

پلتفرم  ه��ا نش��ان می  دهن��د ک��ه ب��رای تعری��ف ن��وع حکمران��ی و ی��ا سیاس��ت گذاری 

پلتفرم  ه��ا، پن��ج عنص��ر ض��روری اس��ت: ح��ق تصمیم گی��ری2 )ب��ه ای��ن س��ؤال اش��اره دارد ک��ه 

چ��ه کس��ی اختیار و مس��ئولیت اتخاذ تصمیم��ات برای پلتفرم را دارد(، شفافیت3)مس��تنداتی 

را ش��امل می  ش��ود ک��ه ب��ه کارب��ران و کارکن��ان اج��ازه می  ده��د نح��وۀ حکمران��ی پلتف��رم را 

بفهمن��د و دنب��ال کنن��د و توج��ه ب��ر سیاس��ت اطالعات��ی پلتف��رم اس��ت(، دسترس��ی4 )می��زان 

1  Platform Governance 

2  Decision Rights

3  Transparency

4  Accessibility
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گش��ودگی اکوسیس��تم پلتف��رم از لح��اظ دسترس��ی دادن ب��ه پلتف��رم اس��ت(، اعتماد1)رابط��ۀ 

بی��ن واح��د حکم��ران، کارب��ران و مکمل  ه��ای پلتف��رم را تعری��ف می کن��د( و تش��ویق2 )ب��ه 

مش��وق  هایی اش��اره دارد ک��ه پلتف��رم ب��ه توس��عه دهندگان درون��ی ی��ا بیرون��ی می  ده��د و 

ب��رای بهب��ود و امنی��ت عملی��ات   پلتف��رم ض��رورت دارد(. آنه��ا معتقدن��د ک��ه کاربس��ت رویک��رد 

حکمران��ی ب��رای تنظی��م پلتفرم  ه��ا بایس��تی عناص��ر ب��اال را مدنظ��ر ق��رار ده��د.    

منافع عمومی

سیاس��تگذار براس��اس وظیف��ۀ ذات��ی خ��ود یعن��ی حف��ظ مناف��ع عموم��ی ب��ه ح��وزۀ 

سیاس��ت گذاری پلتفرم  ه��ای رس��انه  ای ورود ک��رده اس��ت. او سیاس��ت گذاری در ای��ن ح��وزه 

را ب��ا مفاهی��م مناف��ع عموم��ی ک��ه در ای��ن ح��وزه مص��داق دارن��د توجی��ه می  کن��د. تأثی��رات 

پلتف��رم ب��ر مناف��ع عموم��ی، دخال��ت دول��ت در آنه��ا را توجی��ه می کن��د، بنابرای��ن نقش��ی 

کلی��دی در ای��ن ح��وزه دارد. نظری��ۀ منفع��ت عموم��ی، توجیه��ی اقتص��ادی ب��رای دخال��ت 

دول��ت ارائ��ه می ده��د. دلی��ل اصل��ی دخال��ت دول��ت جلوگی��ری از شکس��ت ب��ازار اس��ت. 

تأثی��رات بیرون��ی، ق��درت ب��ازار، ع��دم تق��ارن اطالعات��ی، صرف��ۀ مقی��اس، برخ��ی از دالی��ل 

شکس��ت ب��ازار هس��تند )Williams &,Hausman, 2017  (. درص��ورت رخ��داد شکس��ت 

ب��ازار بای��د هزین��ه و فای��دۀ دخال��ت دول��ت )ب��ا احتس��اب هزین��ۀ شکس��ت سیاس��ت گذاری( 

 Grizane & Jurgelane,( در مقایس��ه ب��ا ع��دم دخال��ت دول��ت م��ورد بررس��ی ق��رار گی��رد

2017(. در مقیاس��ی فرات��ر، دخال��ت دول��ت را می ت��وان در چارچوب��ی هنج��اری ب��ر پای��ۀ 
حق��وق و آزادی ه��ای اساس��ی )ب��ر پای��ۀ قوانی��ن موج��ود( نی��ز توجی��ه ک��رد. ای��ن دخال��ت 

را ب��ا رویک��رد پدرس��االرانه ه��م می ت��وان توجی��ه ک��رد. پلتفرم ه��ای دیجیت��ال تأثی��رات 

مثب��ت و منف��ی ب��ر مناف��ع عموم��ی دارن��د، همچ��ون: افزای��ش رقاب��ت در ب��ازار، پش��تیبانی 

از ن��وآوری، افزای��ش انتخاب ه��ای مصرف کنن��ده و معرف��ی روش های��ی نوی��ن ب��رای اعم��ال 

 .) Soderholm et al.,2019; Thompson et al, 2018( حق��وق اساس��ی

ب��ه ط��ور کل��ی پذیرفت��ه ش��ده اس��ت ک��ه رقاب��ت در ب��ازار منج��ر ب��ه به��ره وری، ن��وآوری و 

نف��ع مصرف کنن��ده می ش��ود، ام��ا ممک��ن اس��ت بازیگ��ران ب��ازار رقابت��ی دس��ت ب��ه اقدامات��ی 

همچ��ون سوءاس��تفاده از موقعی��ت برت��ر و رفتاره��ای ضدرقابت��ی بزنن��د ک��ه زیان ب��ار باش��ند 

1  Trust

2  Incentivization
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)Nooren et al, 2018(. در چنی��ن وضعیت��ی دول��ت ب��ا ه��دف توس��عۀ رقاب��ت و ن��وآوری در 

ب��ازار دخال��ت می کن��د. تأکی��د ب��ر حف��ظ مناف��ع عم��ودی در برخ��ی زمینه ه��ا تأثی��ری مثب��ت 

ب��ر رقاب��ت در ب��ازار دارد. 3 جنب��ۀ قاب��ل تفکی��ک در ای��ن زمین��ه مش��اهده می ش��وند:

مش��تریان بای��د از آزادی انتخ��اب کاال ی��ا خدم��ت و همچنی��ن اختی��ار جایگزین��ی )ب��ا . 1

هزین��ۀ معق��ول( برخوردار باش��ند؛

حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان در حوزه های��ی چ��ون عادالن��ه ب��ودن قرارداده��ا، . 2

نظ��ارت ب��ر تبلیغ��ات، ف��روش و خدم��ات پ��س از ف��روش منفع��ت عموم��ی دارد و 

فرات��ر از ای��ن الزم اس��ت از مش��تری ب��رای بهره من��دی از ای��ن حق��وق حمای��ت ش��ود؛ 

حف��ظ پ��اره ای از حق��وق اساس��ی از قبی��ل آزادی بی��ان، حری��م ش��خصی و حفاظ��ت . 3

از اطالع��ات نی��ز نفع��ی جمع��ی دارد. برخ��ی از فعالیت ه��ای پلتفرم ه��ای دیجیت��ال 

تأثی��رات مس��تقیم و غیرمس��تقیم ب��ر ای��ن حق��وق دارن��د.

ن��ورن و هم��کاران )2018(، معتقدن��د زمان��ی ک��ه بح��ث راج��ع ب��ه اث��رات نامطل��وب 

دخال��ت دول��ت مط��رح می ش��ود، دو جنب��ه می یاب��د: از ی��ک س��و دول��ت بای��د از دخال��ت 

ب��ا تأثی��رات نامطل��وب دوری کن��د، از س��وی دیگ��ر دول��ت ب��ا توجیهات��ی از قبی��ل امنی��ت 

مل��ی، نظ��م عموم��ی، س��المت، منفع��ت کارگ��ران، مب��ارزه ب��ا تبعی��ض، اخ��الق و م��وارد 

دیگ��ر دخال��ت خ��ود را توجی��ه می کن��د. ب��ه ط��ور خ��اص در ادبی��ات موج��ود ب��ه موض��وع 

نی��روی انس��انی در پلتفرم ه��ا توج��ه وی��ژه ش��ده اس��ت. در ای��ن ح��وزه، ب��ه عن��وان مث��ال، 

دول��ت بای��د نق��ش مثبت��ی درراس��تای حمای��ت از تن��وع و حفاظ��ت از خردس��االن ایف��ا کن��د. 

س��المتی و پای��داری پلتف��رم از عوام��ل موفقی��ت آن تلق��ی می ش��ود و ب��ه عن��وان مث��ال، 

 Choudary,( امنی��ت تراکنش ه��ا یک��ی از جنبه ه��ای س��المت  و یکپارچگ��ی پلتف��رم هس��تند

2015(. در همی��ن زمین��ه، ع��دم کنت��رل پلتف��رم ب��ر فراین��د تراکنش ه��ا به واس��طۀ حض��ور 
بازیگ��ران مختل��ف می توان��د حف��ظ امنی��ت را ب��دل ب��ه موضوع��ی پیچی��ده کن��د.

سیاست های کسب وکارهای پلتفرمی در ایران

طب��ق نظ��ر کارشناس��ان ای��ن ح��وزه، سیاس��ت  ها و قوانی��ن و مق��ررات مرب��وط ب��ه 

کس��ب وکارهای پلتفرم��ی در س��ازمان تنظی��م مق��ررات ص��وت و تصوی��ر فراگی��ر، کمیس��یون 

عال��ی تنظی��م مق��ررات، کمیس��یون عال��ی امنی��ت ک��ه ه��ر دو ای��ن کمیس��یون ها زی��ر نظ��ر 
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ش��ورای عال��ی فض��ای مج��ازی فعالی��ت می  کنن��د، س��ازمان فن��اوری اطالع��ات و طب��ق س��ند 

تعهدنام��ۀ اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی متقاض��ی نم��اد اعتم��اد الکترونیک��ی و قان��ون 

اج��رای سیاس��ت های کل��ی اص��ل چه��ل و چه��ارم )44( قان��ون اساس��ی ص��ورت می  گی��رد. 

کمیس��یون عال��ی تنظی��م مق��ررات فض��ای مج��ازی کش��ور ب��رای تنظی��م سیاس��ت ها، 

نظ��ارت ، هدای��ت، هماهنگ��ی و تصوی��ب مق��ررات و آیین نامه ه��ای کالن در هم��أ ابع��اد 

فض��ای مج��ازی در چارچ��وب مصوب��ات ش��ورای عال��ی فض��ای مج��ازی تش��کیل می ش��ود و 

وظای��ف و اختیارات��ی ب��رای ای��ن کمیس��یون در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت.  

قان��ون اج��رای سیاس��ت های کل��ی اص��ل چه��ل و چه��ارم )44( قان��ون اساس��ی نی��ز یک��ی 

از اس��ناد سیاس��تی اصل��ی اس��ت ک��ه سیاس��تگذار ح��وزۀ کس��ب وکارهای پلتفرم��ی در تنظی��م 

ای��ن ح��وزه، آن را مدنظ��ر ق��رار م��ی ده��د. سیاس��ت های اجرای��ی ب��رای تحق��ق اه��داف 

سیاس��ت های کل��ی اص��ل چه��ل  و چه��ارم )44( قان��ون اساس��ی، تس��هیل س��رمایه گذاری 

در ح��وزه اس��ت. 

روش شناسی پژوهش

ای��ن پژوه��ش، کارب��ردی و رویک��رد آن کیف��ی اس��ت. روش آن، روش تحلی��ل ت��م و 

اب��زار جم��ع آوری داده ه��ا، مصاحبه  ه��ای عمی��ق و نیمه س��اختاریافته اس��ت. از آن ج��ا 

ک��ه شناس��ایی سیاس��ت ها و فراین��د سیاس��ت گذاری در ح��وزۀ کس��ب وکارهای پلتفرم��ی، 

نیازمن��د داده ه��ای کیف��ی و همچنی��ن تحلی��ل کیف��ی اس��ت، انعطاف پذی��ری روش تحلی��ل 

ت��م در برس��اخته ک��ردن تم ه��ای اصل��ی ای��ن موض��وع، می توان��د در ای��ن راس��تا کمک کنن��ده 

باش��د. از ای��ن جه��ت، پژوهش��گران از ای��ن روش ب��رای پیش��برد پژوه��ش خ��ود اس��تفاده 

کرده ان��د. 

در تحلی��ل ت��م، پژوهش��گر در ابت��دا داده ه��ای حاصل از مصاحب��ه را در چند مرحل��ه مطالعه 

می کن��د و ب��ه دنب��ال مفاهی��م مرتب��ط ب��ا اه��داف پژوه��ش اس��ت، در مرحل��ۀ دوم پ��س از 

آش��نایی کام��ل ب��ا داده  ه��ا، کده��ای اولی��ه ک��ه ه��ر ک��دام ی��ک ویژگ��ی را بی��ان می  کن��د، 

ایج��اد می کن��د. در مرحل��ۀ س��وم پ��س از دس��ته بندی و مرت��ب ک��ردن کده��ای اولی��ه، کده��ای 

مفهوم��ی مش��خص می ش��ود. در مرحل��ۀ چه��ارم پژوهش��گر مجموع��ۀ   تم  ه��ا را موردبازبین��ی 

ق��رار می  ده��د و اعتب��ار تم  ه��ا در رابط��ه ب��ا مجموع��ۀ داده ه��ا در نظ��ر گرفت��ه می  ش��ود و در 

نهای��ت، پژوهش��گر تم  های��ی را ک��ه در تحلیل ه��ا برس��اخته ش��ده، تبیی��ن می کن��د. 
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جامع��ۀ ای��ن پژوه��ش، اف��راد فع��ال در ح��وزۀ کس��ب وکارهای پلتفرم��ی ب��وده اس��ت. 

مش��ارکت کنندگان در پژوه��ش براس��اس تکنی��ک نمونه گی��ری در دس��ترس انتخ��اب ش��ده 

اس��ت. در ای��ن پژوه��ش، پژوهش��گران ب��ا 14 نف��ر از مدی��ران کس��ب وکارهای پلتفرم��ی و 

سیاس��تگذاران ح��وزۀ پلتف��رم ه��ا، مصاحبه ه��ای عمی��ق نیمه س��اختاریافته انج��ام داده ان��د. 

مش��خصات مش��ارکت کنندگان در ای��ن پژوه��ش در ج��دول زی��ر آورده ش��ده اس��ت. 

جدول1. مشارکت کنندگان در پژوهش

پست سازمانی مصاحبه شوندهسازمان/ شرکت

کارشناس صدور مجوز واحد های فرهنگی دیجیتالسازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر

عضو هیئت مدیرهاتحادیۀ کسب وکارهای اینترنتی

بنیانگذار شرکتشرکت دانش بنیان ارمغان راه طالیی

بنیانگذار شرکتشرکت آیو

فارغ التحصیل دکتری مدیریت رسانهمتخصص حوزۀ مدیریت رسانه

کارشناس شرکتپلتفرم ورزش 11

مدیر عامل شرکتشرکت آی سیما

بنیانگذار شرکتپلتفرم شنوتو

مدیر ارشد وزارت خانهوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

دبیرخانۀ هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی 
کشور

مشاور رئیس سازمان

سرپرست صیانت از هویت فرهنگیسازمان تبلیغات

عضو معاونت تنظیم مقرراتشورای عالی فضای مجازی

عضو معاونت تسهیل تجارتمرکز توسعۀ تجارت الکترونیکی

سرپرست گروه نشر دیجیتال و مؤسساتوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

یافته های پژوهش

پ��س از انج��ام مصاحبه ه��ا، 208 ک��د کلی��دی ک��ه حاص��ل 14 مصاحب��ه ب��ود، اس��تخراج 

ش��د. کده��ای کلی��دی براس��اس روش تحلی��ل ت��م، تبدی��ل ب��ه مفاهی��م ب��ا س��طح انت��زاع 

باالت��ری ش��دند و 95 ک��د مفهوم��ی را ش��کل دادن��د. در مرحل��ۀ بع��د از اج��رای تکنی��ک 

کدگ��ذاری در روش تحلی��ل ت��م، 22 ت��م س��ازمان دهنده و در نهای��ت 5 ت��م ی��ا مضم��ون 

اصل��ی ایج��اد ش��د. 5 ت��م اصل��ی ایج��اد ش��ده همگ��ی مرتب��ط ب��ا س��ؤاالت و اه��داف 

پژوه��ش بوده ان��د. ج��دول 2، نمون��ه ای از ش��کل گیری تم ه��ای اصل��ی را نش��ان می ده��د. 
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جدول 2. تم های سازمان دهنده و تم های اصلی

تم های اصلیتم های سازمان دهنده

آموزش قوانین و راهکارها به صاحبان کسب وکار پلتفرمی و کاربران آنها

اصول سیاستی کسب وکارهای 
پلتفرمی 

عدم محدودیت استفاده از کسب وکارهای پلتفرمی توسط کاربران

لزوم رعایت قوانین حاکم بر کسب وکارهای پلتفرمی توسط شرکت های 
توزیع محتوا

افزایش بازدهی کسب وکارهای پلتفرمی با وجود خط مشی های مناسب

تدوین سیاست های شرکت های توزیع محتوا براساس نیاز مخاطبان

سامان دهی فعالیت پلتفرم های رسانه ای توسط شورای عالی فضای مجازی

از سیاست های مرکز توسعۀ تجارت الکترونیکی بهره برداری از بستر های 
جدید است.

از سیاست های مرکز توسعۀ تجارت الکترونیکی، توسعۀ زیرساخت های 
فنی در حوزۀ کسب وکارهای پلتفرمی است.

عدم به روزرسانی قوانین حاکم بر کسب وکارهای پلتفرمی

آسیب های سیاست گذاری 
کسب وکارهای پلتفرمی

عدم یکپارچگی فرایند دریافت مجوز کسب وکارهای پلتفرمی

فرایند بروکراتیک دولتی برای اخذ مجوز کسب وکارهای پلتفرمی

عدم وجود نهاد سیاستگذار و قوانین یکپارچه برای پیروی کسب وکارهای پلتفرمی از آن

عدم شکل گیری درک صحیح از سوی سیاستگذار نسبت به  کسب وکار پلتفرمی

عدم ارتباط نهادهای سیاستگذار با یکدیگر در خصوص کسب وکارهای پلتفرمی

عدم تعیین جایگاه نهادها در تدوین سیاست های کسب وکارهای پلتفرمی

عدم توجه سیاستگذار به فرهنگ و تفکر کسب و کار پلتفرمی

عدم رعایت حریم خصوصی

موانع سیاستی موجود در توسعۀ 
کسب وکارهای پلتفرمی 

عدم وجود قانونگذار رسمی درخصوص کسب وکارهای پلتفرمی

عدم نظارت و ارزیابی توسط دستگاه های سیاستگذار بر نحوۀ فعالیت کسب وکارها

تعدد مراجع صدور مجوز 

عدم درک سیاستگذار از وجود رقیب خارجی

مشکالت در زیرساخت های شبکۀ ملی اطالعات

عدم وجود حکمرانی یکپارچه در فضای مجازی
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پژوهش��گران ب��ا توج��ه ب��ه داده ه��ای جمع آوری ش��ده، ب��ه توضی��ح درم��ورد مضامی��ن 

اصل��ی و پرس��ش های پژوه��ش ک��ه در ی��ک راس��تا ق��رار دارن��د، پرداخته ان��د. در ابت��دا 

ب��ه توضی��ح آس��یب های سیاس��ت گذاری کس��ب وکارهای پلتفرم��ی ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه 

موض��وع پژوه��ش از اهمی��ت بیش��تری برخ��وردار ب��ود، پرداخت��ه ش��ده و پ��س از آن، اص��ول 

سیاس��تی، موان��ع سیاس��تی و الزام��ات سیاس��تی موج��ود در توس��عۀ کس��ب وکارهای 

پلتفرم��ی پرداخت��ه ش��ده اس��ت. 

آسیب  های سیاست گذاری کسب و  کارهای پلتفرمی 

یک��ی از آس��یب هایی ک��ه در ح��وزۀ سیاس��ت گذاری کس��ب  و  کارهای پلتفرم��ی وج��ود 

اینترنت��ی  دارد، ع��دم به روزرس��انی سیاست هاس��ت. طب��ق قوانی��ن حاک��م ب��ر جرای��م 

و مجموعه قوانی��ن تج��ارت الکترونی��ک ک��ه مص��وب س��ال 1384 اس��ت و باتوج��ه ب��ه 

ع��دم به روزرس��انی قوانی��ن در ط��ول 16 س��ال گذش��ته، ع��دم توج��ه ب��ه مس��ائل چنی��ن 

کس��ب وکارهایی را ش��اهد هس��تیم. در صورت��ی ک��ه در خص��وص کس��ب  و  کارهای پلتفرم��ی 

ب��ا توج��ه ب��ه حساس��یتی ک��ه اکن��ون بی��ن کارب��ران در م��ورد داده های ش��ان و... وج��ود دارد، 

به روزرس��انی قوانی��ن و سیاس��ت  ها از ضرورت ه��ای ای��ن ح��وزه اس��ت. 

اکن��ون سیاس��ت و ی��ا قان��ون جامع��ی ک��ه مس��ائل هم��ۀ کس��ب وکارهای پلتفرم��ی را 

پوش��ش ده��د و راهنم��ای عم��ل ش��رکت ها و کارب��ران باش��د و آنه��ا را ب��ا حق��وق خ��ود آش��نا 

کن��د، وج��ود ن��دارد و قوانی��ن و سیاس��ت های مرتب��ط ب��ا کس��ب  و  کارهای پلتفرم��ی را بای��د 

در زمینه ه��ای مش��ابه جس��ت وجو ک��رد. وج��ود ابهام��ات قانون��ی در زمین��ۀ مس��ئولیت 

کس��ب  و  کارهای پلتفرم��ی بیش��تر درخص��وص کارب��ران آنهاس��ت. اگرچ��ه می ت��وان در پ��اره ای 

از م��وارد ب��ا تفس��یرهای قانون��ی برخ��ی مق��ررات را م��ورد اس��تفاده ق��رار داد، ام��ا همی��ن 

ع��دم وج��ود ش��فافیت قانون��ی بس��یاری از پلتفرم ه��ای موج��ود را دچ��ار س��ردرگمی ک��رده 

اس��ت و ت��الش ب��رای تنظی��م مق��ررات کس��ب  و  کارهای پلتفرم��ی ب��رای ثب��ات اقتص��ادی ای��ن 

کس��ب  وکاره��ا بی��ش از ه��ر زمان��ی ض��رورت دارد. درم��ورد برخ��ی از ای��ن ن��وع کس��ب وکارها 

در حال��ی ک��ه مج��وز اتحادی��ه کش��وری کس��ب وکارهای مج��ازی را دارن��د و دارای نم��اد 

الکترونی��ک بوده ان��د، بازه��م سوءاس��تفاده هایی در ای��ن خص��وص ش��ده اس��ت. عل��ت 

ای��ن ام��ر می توان��د ع��دم قانون گ��ذاری و نظ��ارت مجل��س درخص��وص کس��ب  و  کارهای 

پلتفرم��ی باش��د. 
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از دیگ��ر آس��یب هایی ک��ه در ای��ن ح��وزۀ سیاس��تی وج��ود دارد، ای��ن اس��ت ک��ه اخ��ذ 

مج��وز ب��رای کس��ب  و  کارهای پلتفرم��ی در مرک��ز و ی��ا نه��اد واح��دی ص��ورت نمی گی��رد. 

وج��ود نهاده��ای غیرمتخص��ص در ح��وزۀ مجوزده��ی، از دیگ��ر مش��کالت اس��ت. واگرای��ی 

نهاده��ای واگ��ذار مج��وز ب��رای کس��ب وکارهای یکس��ان می توان��د ب��ه رقابت پذی��ری ای��ن 

ش��رکت های پلتفرم��ی آس��یب وارد کن��د.  تنه��ا وج��ه مش��ترکی ک��ه در ای��ن خص��وص وج��ود 

دارد، دریاف��ت نم��اد اعتم��اد الکترونیک��ی از مرک��ز توس��عۀ تج��ارت الکترونیک��ی اس��ت ک��ه 

ب��رای نظ��ارت پرداخ��ت وج��ه در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت.

سیاس��ت گذاری های دقی��ق و مش��خصی درخص��وص کس��ب وکارهای پلتفرم��ی ص��ورت 

نگرفت��ه و درم��ورد سیاس��ت هایی ه��م ک��ه وج��ود دارد ی��ا درم��ورد آنه��ا به روزرس��انی ص��ورت 

نگرفت��ه ی��ا ب��ا ای��ن مش��کل رو ب��ه رو هس��تیم ک��ه براس��اس کس��ب وکارهای فیزیک��ی تدوی��ن 

ش��ده ک��ه ب��ا ای��ن ن��وع از کس��ب وکارها در تض��اد هس��تند و تناس��بی بی��ن آنه��ا وج��ود 

ن��دارد. درخص��وص کس��ب وکارهای نوپ��ای پلتفرم��ی، سیاس��ت هایی ب��رای ورود س��رمایه 

ب��ه ای��ن صنع��ت و سیاس��ت های حمای��ت سیاس��تگذار دولت��ی از ای��ن کس��ب وکارها وج��ود 

ن��دارد. 

از دیگ��ر مس��ائل ای��ن ح��وزه، ع��دم ارتب��اط بی��ن نهاد  های��ی اس��ت ک��ه سیاس��ت گذاری 

وضعی��ت  بهب��ود  درراس��تای  مؤث��ری  ارتب��اط  آنه��ا  می گی��رد،  ص��ورت  آنه��ا  توس��ط 

کس��ب  و  کارهای پلتفرم��ی ندارن��د و بعض��ًا حت��ی در تض��اد ب��ا یکدیگ��ر هس��تند. اگ��ر چنی��ن 

نهادهای��ی ب��ا یکدیگ��ر هماهن��گ باش��ند، باع��ث بهب��ود وضعی��ت عملک��رد کس��ب وکارهای 

پلتفرم��ی و در نهای��ت باع��ث رون��ق کس��ب و کار و وضعی��ت اقتص��ادی می  ش��وند. از دیگ��ر 

مس��ائل ای��ن اس��ت ک��ه نهاده��ا و س��ازمان هایی ک��ه ب��رای کس��ب  و  کارهای پلتفرم��ی 

سیاس��ت گذاری می کنن��د، هی��چ جای��گاه و رده بن��دی مش��خصی ندارن��د و هی��چ تمای��زی 

بی��ن آنه��ا وج��ود ن��دارد و ه��ر ک��دام خ��ود را نس��بت ب��ه دیگ��ری ارج��ح می  دان��د و س��ابقه 

و قدمت��ی ک��ه ممک��ن اس��ت س��ازمانی نس��بت ب��ه س��ازمان دیگ��ر داش��ته باش��د، از اهمیت��ی 

برخ��وردار نیس��ت و ه��ر ک��دام خ��ود را صاح��ب ق��درت می دانن��د. 

به کارگی��ری تفک��ر پلتفرم��ی، موج��ب تح��ول در رویک��رد کس��ب  و  کارهای پلتفرم��ی و در 

نتیج��ه بهب��ود کیفی��ت خدم��ات و در عی��ن ح��ال کاه��ش هزینه خواهد ش��د. سیاس��تگذاران 

بای��د بس��تر تکنولوژی��ک موردنی��از و همچنی��ن برنامه ه��ای کارب��ردی اصل��ی را فراه��م   کنن��د. 
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ش��رکت ها و توس��عه دهندگان، می  توانن��د ب��ر مبن��ای آن ب��ه کاره��ای نوآوران��ه بپردازن��د. 

ویژگ��ی بس��یار مه��م ک��ه بای��د م��ورد توج��ه باش��د ن��گاه پلتفرم��ی ب��ه کس��ب و کار اس��ت. ب��ه 

منظ��ور اس��تفاده از ای��ن ن��گاه، می  ت��وان از تجربی��ات و عوام��ل موفقی��ت ای��ن کس��ب وکارها 

به��ره جس��ت.

اصول سیاستی کسب و  کارهای پلتفرمی

در ای��ن بخ��ش، اص��ول سیاس��تی و منط��ق مداخل��ۀ سیاس��تگذار ب��رای ورود ب��ه ح��وزۀ 

سیاس��ت گذاری کس��ب وکارهای پلتفرم��ی بررس��ی ش��ده اس��ت. کس��ب وکارهای پلتفرم��ی 

ب��ه ش��دت پوی��ا و هم��واره دس��تخوش تغیی��ر و تحول ان��د، درحالی ک��ه سیاس��ت گذاری های 

س��نتی ای��ن ح��وزه ب��ه ش��دت ب��ر ثب��ات و پای��داری تأکی��د دارد. بنابرای��ن سیاس��ت های 

ای��ن ح��وزه بایس��تی ب��ا رویک��ردی کارک��ردی و هنج��اری تدوی��ن ش��وند، ب��ه عبارت��ی بای��د ب��ه 

سیاس��ت گذاری اص��ل مح��ور رو آورد. در ای��ن رویک��رد، ب��ه ج��ای قوانی��ن دقی��ق و مش��خص، 

صرف��ًا اص��ول و اس��تانداردهای عملک��ردی مش��خص می  ش��وند و تش��خیص اینک��ه ی��ک 

عملک��رد خ��اص در تع��ارض ب��ا مق��ررات اس��ت ی��ا خی��ر، ب��ر پای��ۀ تفس��یر سیاس��تگذار ص��ورت 

می گی��رد. تاکن��ون منطق ه��ای مداخل��ۀ متفاوت��ی ب��رای سیاس��ت گذاری ای��ن ح��وزه ارائ��ه 

ش��ده اس��ت. برداش��ت از ای��ن منطق ه��ا و جس��ت وجوی منط��ق مناس��ب فعالیت��ی اس��ت 

ک��ه بای��د توس��ط سیاس��تگذار ص��ورت گی��رد. 

از ط��رف نهاده��ای سیاس��تگذار، بای��د ب��ه کس��ب و  کارهای پلتفرم��ی و کارب��ران آنه��ا 

آموزش ه��ای الزم داده ش��ود وآنه��ا را ب��ا حق��وق خودش��ان آش��نا کرد ت��ا امکان سوءاس��تفاده 

در ای��ن ح��وزه ب��ه حداق��ل خ��ود برس��د و همین ط��ور کس��ب و  کارها بای��د برنام��ه ای را ب��رای 

آم��وزش ب��ه کارب��ران در نظ��ر بگیرن��د ت��ا احس��اس مثب��ت و وف��اداری در آنه��ا ایج��اد ش��ود. 

اکن��ون در رابط��ه ب��ا کس��ب وکارهای پلتفرم��ی درخص��وص حق��وق کارب��ران، اگ��ر ح��ق ی��ک 

ش��خص نق��ض ش��ود، بای��د ب��ه دادس��رای جرای��م یاران��ه ای ش��کایت کنن��د و اگ��ر ش��امل ع��دۀ 

کثی��ری از اف��راد باش��د، دادس��تانی به عن��وان مدعی العم��وم ورود پی��دا می کن��د. همچنی��ن 

ه��ر گون��ه کنت��رل ارتباط��ات کارب��ران در پلتفرم ه��ا توس��ط ه��ر ش��خص حقیق��ی و حقوق��ی 

ممنوع است. 

سیاس��ت های کس��ب وکارهای پلتفرم��ی ب��ه  نوع��ی یک��ی از بلندپروازانه تری��ن راه ه��ای 

ورود ب��ه ب��ازار اس��ت، زی��را ای��ن کار ب��ه هماهنگ��ی رفتاره��ای طرف ه��ای معامل��ه نی��از دارد 
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ک��ه ممک��ن اس��ت یکدیگ��ر را نشناس��ند، حت��ی ممک��ن اس��ت نخواهن��د یکدیگ��ر را بشناس��ند. 

تقوی��ت کارب��ران، باع��ث بازده��ی ب��االی کس��ب وکارهای پلتفرم��ی می ش��ود. درحالی ک��ه 

روش ه��ای مختلف��ی ب��رای تقوی��ت کارب��ران وج��ود دارد، در مقاب��ل، هم��ۀ ای��ن اس��تراتژی ها 

قابلی��ت معک��وس ش��دن را دارن��د. به عنوان مث��ال، تمرک��ز روی قیمت ه��ای پایی��ن ی��ا 

خدم��ات رای��گان هنگامی ک��ه کارب��ران ب��ه آن قیم��ت پایی��ن ع��ادت کردن��د و در درازم��دت 

قیم��ت را پایی��ن نگ��ه داش��تند، می توان��د نتیج��ۀ معک��وس داش��ته باش��د. توج��ه ب��ه 

نیازه��ای گروه ه��ای س��نی کارب��ران ب��ه وی��ژه ک��ودکان و نوجوان��ان الزام��ی اس��ت و در عی��ن 

ح��ال نی��از اس��ت هنجاره��ا و ضواب��ط حاک��م ب��ر محت��وا رعای��ت ش��ود. در صورت��ی ک��ه ای��ن 

ش��رکت ها ه��دف خ��ود را براس��اس نی��از کارب��ران تدوی��ن کنن��د، موف��ق می  ش��وند، زی��را 

رضای��ت کارب��ران ش��رط ادام��ۀ فعالی��ت آنه��ا خواه��د ب��ود.

موانع سیاستی موجود بر توسعۀ کسب و  کارهای پلتفرمی

ح��وزۀ سیاس��تی کس��ب وکارهای پلتفرم��ی، موان��ع مختلف��ی را ب��ه هم��راه دارد ک��ه 

می توان��د باع��ث آس��یب ب��رای صاحب��ان کس��ب وکارها ش��ود. بنابرای��ن وظیف��ۀ نهاده��ای 

سیاس��تگذار اس��ت ت��ا موان��ع را شناس��ایی و ب��رای ح��ل آنه��ا اقدام��ات الزم را اجرای��ی کنن��د. 

موان��ع سیاس��تی موج��ود در ای��ن اکوسیس��تم ب��ا توج��ه ب��ه یافته ه��ای پژوه��ش عبارت ان��د 

از: ع��دم رعای��ت ح��ق حری��م خصوص��ی کارب��ران توس��ط پلتفرم ه��ا، ع��دم وج��ود قانونگ��ذار 

رس��می درخص��وص کس��ب وکارهای پلتفرم��ی اس��ت )ب��ه ط��وری ک��ه از س��ال 1382 پ��س از 

تصوی��ب قان��ون تج��ارت الکترونی��ک در مجل��س ش��ورای اس��المی ت��ا ب��ه ام��روز، ای��ن قان��ون 

هی��چ تغیی��ری نک��رده اس��ت و ب��ا توج��ه ب��ه س��رعت پیش��رفت کس��ب و  کارهای پلتفرم��ی 

نی��ز هی��چ عزم��ی ب��رای تغیی��ر و بازنگ��ری وج��ود ن��دارد(، ع��دم نظ��ارت توس��ط دس��تگاه های 

سیاس��تگذار ب��ر نح��وۀ فعالی��ت کس��ب وکارها و همچنی��ن تع��دد مراج��ع ص��دور مج��وز کار را 

ب��رای کس��ب وکاره��ای پلتفرم��ی س��خت ک��رده اس��ت.

مان��ع دیگ��ر ب��رای کس��ب و  کاره��ای پلتفرم��ی، ع��دم درک سیاس��تگذار از وج��ود رقی��ب 

خارج��ی اس��ت ب��ه دلی��ل اینک��ه آنه��ا محدودیت��ی ندارن��د و دچ��ار نوس��انات ارز و تحری��م نی��ز 

نیس��تند، ول��ی در ای��ران محدودی��ت و مش��کالت در ای��ن زمین��ه وج��ود دارد و مان��ع فعالی��ت 

ای��ن کس��ب وکارها می ش��ود. همچنی��ن مش��کالت در ح��وزۀ زیرس��اخت های ش��بکۀ مل��ی 

اطالع��ات و ع��دم وج��ود حکمران��ی یکپارچ��ه در فض��ای مج��ازی وج��ود دارد. حکمران��ی در 
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فض��ای مج��ازی، مجموع��ه ای از فرایندهای��ی اس��ت ک��ه اطمینان بخش��ی الزم را ب��رای تحق��ق 

و دس��تیابی ب��ه اه��داف ای��ن اکوسیس��تم فراه��م م��ی آورد.

الزامات سیاستی توسعۀ کسب وکارهای پلتفرمی

وج��ود فراین��د سیاس��ت گذاری رس��می توس��ط اعضای��ی از ای��ن اکوسیس��تم و نهاده��ای 

دولت��ی در کن��ار ه��م الزام��ی اس��ت ت��ا اکوسیس��تم از ای��ن سیاس��ت ها و قوانی��ن یکپارچ��ه 

پی��روی کنن��د و ب��ه دنب��ال آن نظ��ارت توس��ط سیاس��تگذاران دولت��ی و اعض��ای اکوسیس��تم 

بای��د ب��ه ص��ورت متن��اوب انج��ام پذی��رد ت��ا تخلف��ی ص��ورت نگی��رد. از الزامات��ی ک��ه بای��د 

پلتفرم هاس��ت  اقدامات��ی ص��ورت بگی��رد، توس��عۀ ش��بکۀ سیاس��ت گذاری  آن  درب��ارۀ 

ک��ه ورود ش��رکت های خصوص��ی می توان��د باع��ث بهب��ود وضعی��ت موج��ود ش��ود و 

درخص��وص سیاس��ت هایی ک��ه در ای��ن زمین��ه تدوی��ن می ش��ود، الزام��ًا بای��د به روزرس��انی 

ص��ورت بگی��رد ت��ا ب��ا مس��ائل روز همخوان��ی داش��ته باش��د و همینط��ور سیاس��ت ها بای��د 

تعامل��ی باش��ند، ب��ه ای��ن معن��ی ک��ه کارب��ران ی��ا مخاطب��ان نقش��ی اثرگ��ذار در تدوی��ن 

سیاس��ت ها داش��ته باش��ند. درخص��وص فعالی��ت کس��ب و  کارهای نوپ��ای پلتفرم��ی نی��از 

اس��ت سیاس��ت های حمایت��ی و اعط��ای تس��هیالت مؤث��ر کم به��ره ب��رای آنه��ا فراه��م باش��د، 

همچنی��ن کس��ب وکارهای پلتفرم��ی ب��رای بازده��ی بهت��ر و بهب��ود عملک��رد خ��ود بای��د ب��ه 

دنب��ال ن��وآوری و رقاب��ت باش��ند. 

در زی��ر، براس��اس آس��یب هایی ک��ه در زمین��ۀ سیاس��ت های کس��ب وکارهای پلتفرم��ی 

احص��ا ش��د، اص��ول سیاس��تی مناس��ب ای��ن ح��وزه، موان��ع سیاس��تی موج��ود در اکوسیس��تم 

چارچ��وب سیاس��ت گذاری  ش��بکۀ سیاس��تگذاران،  در  الزام��ات سیاس��تی  و همچنی��ن 

کس��ب وکارهای پلتفرم��ی، ارائ��ه ش��ده اس��ت. تمام��ی ای��ن اص��ول و الزام��ات و... تأثیرگ��ذار 

ب��ر مناف��ع عموم��ی در ای��ن ح��وزه اس��ت، مناف��ع عموم��ی مؤث��ر در ای��ن ح��وزه نی��ز در ای��ن 

چارچ��وب آورده ش��ده اس��ت.
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شکل 1. چارچوب سیاست گذاری کسب و  کارهای پلتفرمی

ب��رای شناس��ایی بیش��تر ای��ن ح��وزه ب��ا توج��ه ب��ه یافته  ه��ای پژوه��ش، چارچ��وب ب��اال 

ارائ��ه شده  اس��ت. اولی��ن عنص��ر از ای��ن چارچ��وب ان��واع کس��ب وکارهای پلتفرم��ی اس��ت، 

پلتفرم  ه��ای توزیع کنن��ده ک��ه در ح��وزۀ محت��وا عم��ل می  کنن��د، پلتف��رم ب��ازار اینترنت��ی 

ک��ه عمدت��ًا پلتفرم ه��ای معامل��ه هس��تند، پلتفرم ه��ای رس��انه های اجتماع��ی ک��ه اساس��ًا 

پلتفرم  ه��ای ارتباط��ی هس��تند و پلتف��رم پلتفرم  ه��ا ک��ه پلتفرم  ه��ای نوآوران��ه در کن��ار ی��ک 
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پلتف��رم معامل��ه هس��تند، را تش��کیل می  دهن��د. درخص��وص آس��یب  های کس��ب وکارهای 

پلتفرم��ی ک��ه پ��س از بررس��ی در الگ��و ارائ��ه ش��ده اس��ت؛ ع��دم حمای��ت از توس��عۀ کس��ب 

 وکاره��ای پلتفرم��ی توس��ط دول��ت و حاکمی��ت ب��ا تعری��ف چارچوب ه��ا و الزام��ات موردنظ��ر 

اس��ت ک��ه سیاس��ت گذاری های مش��خصی در ای��ن زمین��ه ص��ورت نگرفت��ه   اس��ت، ب��رای 

کس��ب وکارهای پلتفرم��ی نه��اد سیاس��تگذار و قوانی��ن یکپارچ��ه ب��رای اخ��ذ مج��وز وج��ود 

ن��دارد و فراین��د بروکراتی��ک دولت��ی را ب��رای اخ��ذ مج��وز ای��ن کس��ب وکارها ش��اهد هس��تیم. 

جای��گاه نهاد  های��ی ک��ه سیاس��ت گذاری توس��ط آنه��ا ص��ورت می    گی��رد، مش��خص نیس��ت 

و حت��ی ب��ا یکدیگ��ر ارتب��اط مؤث��ری ک��ه درراس��تای بهب��ود وضعی��ت چنی��ن کس��ب وکارهایی 

از  متناس��بی  تعری��ف  و  صحی��ح  درک  ح��وزه،  ای��ن  سیاس��تگذاران  ندارن��د.  باش��د، 

کس��ب وکارهای پلتفرم��ی ندارن��د و همی��ن ام��ر موج��ب ش��ده ب��ه تفک��ر و فرهن��گ کس��ب و 

کار پلتفرم��ی بی توجه��ی ص��ورت گی��رد. در ح��وزۀ سیاس��ت  های کس��ب و  کاره��ای پلتفرم��ی، 

قوانی��ن اعم��ال ش��ده بای��د اج��را ش��ود و درخص��وص فعالی��ت ای��ن کس��ب وکارها بای��د 

س��اماندهی ص��ورت بگی��رد. از ط��رف نهاده��ای سیاس��تگذار ب��ه ش��رکت ها و کارب��ران 

آنه��ا درخص��وص پلتفرم ه��ا، آموزش ه��ای الزم داده ش��ود و سیاس��ت آنه��ا ب��ه صورت��ی 

باش��د ک��ه نی��از مخاطب��ان در نظ��ر گرفت��ه ش��ود. همچنی��ن زیرس��اخت  های فن��ی در ح��وزۀ 

کس��ب وکارهای پلتفرم��ی گس��ترش یاب��د و از بس��تر ه��ا و راهبرده��ای جدی��د بهره ب��رداری 

ش��ود، در ای��ن راس��تا ب��رای مخاطب��ان نبای��د محدودیت��ی اعم��ال ش��ود ت��ا ب��ا افزای��ش 

بازده��ی کس��ب وکارهای پلتفرم��ی روب��ه  رو باش��یم. 

از موانع��ی ک��ه درخص��وص کس��ب وکارهای پلتفرم��ی بررس��ی ش��ده اس��ت، ع��دم 

رعای��ت حری��م خصوص��ی، ع��دم وج��ود قانون گ��ذار رس��می، ع��دم نظ��ارت و پیگی��ری توس��ط 

دس��تگاه های سیاس��تگذار و تع��دد مراج��ع ص��دور مج��وز و ع��دم درک سیاس��تگذار از وج��ود 

رقی��ب خارج��ی ک��ه کار را ب��رای کس��ب وکاره��ای پلتفرم��ی س��خت ک��رده اس��ت. مان��ع دیگ��ر 

در ح��وزۀ زیرس��اخت  های ش��بکۀ مل��ی اطالع��ات و ع��دم وج��ود حکمران��ی یکپارچ��ه در فض��ای 

مج��ازی اس��ت. از الزام��ات کس��ب وکارهای پلتفرم��ی وج��ود قانونگذار رس��می، نظارت توس��ط 

سیاس��تگذار دولت��ی، توس��عۀ ش��بکۀ سیاس��ت گذاری پلتفرم ه��ا، به روزرس��انی سیاس��ت ها 

و قوانی��ن، تعامل��ی ش��دن سیاس��ت  ها و توج��ه ب��ه خواس��ت کنش��گران صنع��ت اس��ت. الزم 

اس��ت ب��رای کس��ب وکارهای پلتفرم��ی سیاس��ت های حمایت��ی فراه��م باش��د، همچنی��ن نی��از 

هم��ۀ گ��روه کارب��ران در نظ��ر گرفت��ه ش��ود ت��ا ام��کان اس��تفاده ب��رای هم��ه وج��ود داش��ته 
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باش��د، ب��رای بهت��ر دی��ده ش��دن و بهب��ود عملک��رد کس��ب وکارهای پلتفرم��ی بای��د ن��وآوری و 

رقاب��ت در سیاس��ت گذاری لح��اظ ش��ود. 

در ای��ن چارچ��وب، مناف��ع عموم��ی حمای��ت از رقاب��ت و ن��وآوری در ب��ازار ک��ه باع��ث 

افزای��ش بازده��ی و ن��وآوری می ش��ود را ش��امل می ش��ود. ب��ا وج��ود ای��ن، بازیگ��ران ب��ازار 

ممک��ن اس��ت در فعالیت های��ی ش��رکت کنن��د ک��ه ب��ه ش��کل منف��ی ب��ر روی رقاب��ت تأثی��ر 

م��ی گذارن��د. بنابرای��ن، سیاس��تگذاران مجب��ور ب��ه مداخل��ه در اجتن��اب از چنی��ن ش��یوه هایی 

ب��ا ه��دف تضمی��ن رقاب��ت کاف��ی و ارتق��ای ن��وآوری هس��تند. م��ورد دیگ��ر، مناف��ع کارب��ران 

و کنش��گران صنع��ت اس��ت ک��ه ام��کان انتخ��اب کاال و خدم��ات آزادان��ه و ش��رایط ق��رارداد 

عادالن��ه و داش��تن قوانی��ن ف��روش و تضمی��ن وج��ود داش��ته باش��د. توس��عۀ اکوسیس��تم 

کس��ب وکارهای پلتفرم��ی، یکپارچه س��ازی سیاس��ت ها در کش��ور از م��وارد دیگ��ر مناف��ع 

عموم��ی هس��تند، مناف��ع عموم��ی در حف��ظ حری��م خصوص��ی و حفاظ��ت از داده ه��ای 

کارب��ران وج��ود دارد ک��ه برخ��ی فعالیت ه��ای کس��ب وکارهای پلتفرم��ی ممک��ن اس��ت تأثی��ر 

مس��تقیم ی��ا غیرمس��تقیم ب��ر اس��تفاده از ای��ن حق��وق داش��ته باش��ند.  مناف��ع عموم��ی 

ک��ه در ای��ن پژوه��ش درخص��وص ای��ن ن��وع از کس��ب وکارها ش��ناخته ش��ده   اس��ت، 

حاص��ل بررس��ی اس��ناد و م��دارک و مصاحب��ه ب��ا خب��رگان ای��ن ح��وزه ب��وده   اس��ت. پلتف��رم و 

سیاس��ت گذاری در ح��وزۀ مناف��ع عموم��ی پیون��د می  خورن��د و همچنی��ن پلتفرم  ه��ا مناف��ع 

عموم��ی را تحت تأثی��ر خ��ود ق��رار می دهن��د و سیاس��تگذار نی��ز ب��ه دنب��ال حف��ظ و توس��عۀ 

مناف��ع عموم��ی اس��ت و ت��ا زمان��ی ک��ه مناف��ع عموم��ی در می��ان نباش��د، سیاس��تگذار ورود 

پی��دا نمی    کن��د و سیاس��ت گذاری انج��ام نمی  ش��ود. 

بحث و نتیجه  گیری

ن��وآوری ای��ن کار   آنجاس��ت ک��ه ب��رای اولی��ن ب��ار سیاس��ت  های کس��ب و  کارهای پلتفرم��ی 

متناس��ب ب��ا مناف��ع عموم��ی موج��ود ای��ن ح��وزه، مطالع��ه و آسیب شناس��ی ش��د. همچنی��ن 

ب��رای اولی��ن ب��ار موان��ع و الزام��ات ای��ن ن��وع از کس��ب وکارها اس��تخراج ش��د ک��ه می  توان��د 

م��ورد اس��تفادۀ سیاس��تگذار ق��رار بگی��رد. ای��ن پژوه��ش ع��الوه ب��ر آسیب  شناس��ی 

سیاس��ت  های موج��ود، پیش��نهادات و ابزاره��ای سیاس��تی را ب��رای تدوی��ن سیاس��ت  های 

مناس��ب ب��رای ای��ن ح��وزه ایج��اد ک��رد. یافته  ه��ای ای��ن پژوه��ش ب��رای اولی��ن ب��ار در قال��ب 

ی��ک چارچ��وب قرار  گرف��ت ت��ا ارتب��اط ه��ر ک��دام از ای��ن مفاهی��م در فراین��د سیاس��ت گذاری 
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مش��خص ش��ود، همچنی��ن در ای��ن چارچ��وب، تأثی��رات هرک��دام از ای��ن عوام��ل ب��ر مناف��ع 

عموم��ی مش��خص ش��ده اس��ت. 

 یافته ه��ای ای��ن پژوه��ش نش��ان داد در ح��ال حاض��ر، برخ��ی سیاس��ت های آس��یب زا و 

بی توجه��ی از س��وی سیاس��تگذاران در ح��وزۀ کس��ب وکارهای پلتفرم��ی وج��ود دارد ک��ه ب��ه 

توس��عۀ ای��ن اکوسیس��تم صدم��ه زده اس��ت. ب��روز ای��ن آس��یب ها ناش��ی از علل��ی اس��ت 

ک��ه ماهی��ت فرهنگ��ی، اقتص��ادی، اجتماع��ی و نه��ادی دارد. ادامه دارش��دن ای��ن آس��یب ها، 

پیامده��ا و ع��وارض نامطلوب��ی را در اکوسیس��تم کس��ب وکاره��ای پلتفرم��ی در  پ��ی  دارد و 

از ش��کل گیری محیط��ی هم��وار و مول��د پیش��گیری می  کن��د؛ بنابرای��ن بای��د راهکارهای��ی 

ب��رای پیش��گیری و مقابل��ه و توس��عۀ کس��ب وکارهای پلتفرم��ی در پی��ش گرفت��ه   ش��ود. 

شناس��ایی آس��یب  های کس��ب و  کارهای پلتفرم��ی و بررس��ی و پیگی��ری آنه��ا توس��ط نهاده��ای 

سیاس��تگذار و اجرای��ی ش��دن سیاس��ت  ها و رعای��ت الزام��ات ای��ن ح��وزه از کس��ب وکاره��ای 

پلتفرم��ی مس��تلزم آن اس��ت ک��ه سیاس��تگذاران کس��ب وکاره��ای پلتفرم��ی و صاحب��ان ای��ن 

کس��ب وکارها ب��ه میزان��ی از آگاه��ی برس��ند و در هم��کاری ب��ا ه��م سیاس��ت ها تدوی��ن و 

اج��را ش��ود. نهادین��ه ک��ردن سیاس��ت ها نیازمن��د هم��کاری دول��ت، صاحب��ان کس��ب وکارهای 

پلتفرم��ی، نهاده��ای سیاس��تگذار و... اس��ت.

از جمل��ه آس��یب ها در ای��ن زمین��ه می ت��وان ب��ه ع��دم به روزرس��انی مق��ررات حاک��م 

ب��ر کس��ب و  کارهای پلتفرم��ی، ع��دم یکپارچگ��ی فراین��د دریاف��ت مج��وز کس��ب وکارهای 

پلتفرم��ی، فراین��د بروکراتی��ک دول��ت ب��رای اخ��ذ مج��وز کس��ب وکارهای پلتفرم��ی، ع��دم 

وج��ود نه��اد سیاس��تگذار و قوانی��ن یکپارچ��ه ب��رای کس��ب و  کارهای پلتفرم��ی، ع��دم ارتب��اط 

نهاده��ای سیاس��تگذار ب��ا یکدیگ��ر درخص��وص کس��ب وکارهای پلتفرم��ی و... اش��اره  کرد. 

اص��ول سیاس��تی ک��ه در ای��ن زمین��ه بای��د اعم��ال ش��ود ش��امل آم��وزش قوانی��ن و 

راهکاره��ا ب��ه صاحب��ان کس��ب و کار پلتفرم��ی و کارب��ران آنه��ا، ع��دم محدودی��ت اس��تفاده از 

کس��ب و  کارهای پلتفرم��ی توس��ط کارب��ران، ل��زوم رعای��ت قوانی��ن حاک��م توس��ط پلتفرم ه��ا،  

تدوی��ن سیاس��ت  ها براس��اس نی��از مخاطب��ان و... اس��ت؛ سیاس��ت  های مناس��ب می توان��د 

ای��ن کس��ب وکارهای نوظه��ور پلتفرم��ی را تبدی��ل ب��ه مناب��ع ارزش در جامع��ه کن��د.  

مناف��ع عموم��ی ب��ه مناف��ع ی��ک کش��ور ی��ا جامع��ه ب��ه عن��وان ی��ک کل اش��اره می  کن��د) 

Van Eijk,2015( و حض��ور آنه��ا درم��ورد پلتف��رم توجیه��ی ب��رای دخال��ت دولت ه��ا در 
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ب��ازار آنهاس��ت. بنابرای��ن، مناف��ع عموم��ی نق��ش کلی��دی را در چارچ��وب ارائ��ه ش��ده ایف��ا 

می کنن��د. مناف��ع عموم��ی در حفاظ��ت از حق��وق کارب��ران مانن��د جلوگی��ری از ش��رایط ق��رارداد 

ناعادالن��ه و وج��ود قوانی��ن در م��ورد تبلیغ��ات، ف��روش و تضمی��ن ایج��اد می کن��د. ع��الوه 

ب��ر ای��ن، مصرف کنن��دگان بای��د ب��ه ان��دازۀ کاف��ی توانمن��د باش��ند ت��ا از ای��ن حق��وق اس��تفاده 

کنن��د و اطالع��ات کاف��ی را درم��ورد اس��تفاده از ای��ن حق��وق داش��ته باش��ند. مناف��ع عموم��ی 

در حفاظ��ت از حق��وق بنی��ادی خ��اص، مانن��د حق��وق خصوص��ی و ح��ق حفاظ��ت از داده ه��ا 

وج��ود دارد. برخ��ی فعالیت ه��ای کس��ب وکارهای پلتفرم��ی ممک��ن اس��ت تأثی��ر مس��تقیم ی��ا 

غیرمس��تقیم ب��ر اس��تفاده از ای��ن حق��وق داش��ته باش��ند. در جای��ی ک��ه ب��ه آزادی از تأثی��ر 

نامناس��ب مرب��وط می ش��ود، نق��ش دول��ت اس��ت )Aloisi,2016( . براس��اس اینک��ه چگون��ه 

ای��ن نق��ش ب��ه ط��ور کل��ی دی��ده می ش��ود و در سیاس��ت ب��ه آن پرداخت��ه ش��ده، دول��ت 

بای��د از ی��ک ط��رف از نف��وذ نامناس��ب خ��ود اجتن��اب کن��د. از س��وی دیگ��ر، دول��ت برخ��ی از 

تعه��دات ب��رای دخال��ت در حق��وق پلتفرم ه��ا و کارب��ران، از جمل��ه ب��رای حفاظ��ت از امنی��ت 

مل��ی، نظ��م عموم��ی، س��المت، مناف��ع کار، ع��دم تبعی��ض، اخالقی��ات و حق��وق دیگ��ران 

)مانن��د ش��هرت، مالکی��ت معن��وی، حری��م خصوص��ی و اطالع��ات ش��خصی( را ب��ر عه��ده دارد. 

در ای��ن چارچ��وب نی��ز ک��ه پیش��نهاداتی در ابع��اد مختل��ف سیاس��ت گذاری کس��ب وکارهای 

پلتفرم��ی ارائ��ه ش��ده اس��ت، بع��د مناف��ع عموم��ی و تأثی��رات مداخل��ه در ه��ر بع��د از ای��ن 

ح��وزه سیاس��ت گذاری ب��ر مناف��ع عموم��ی، آورده ش��ده اس��ت. 
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