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؟کندرقابت عادالنه و مشاغل مناسبی ایجاد تواند میهای کار دیجیتال پلتفرمآیا 

زندگیازحیاتیبخشیاکنوندیجیتالکارهایپلتفرم
عدادتبهتادهندمیراامکاناینمابهوهستندمعاصر
آنها.یمباشداشتهدسترسیآنالینخدماتازبیشتری

بهنکنندگامصرفیامشتریاناتصالباراکاراین
Gig)هستندوظایفاینانجامدارعهدهکهافرادی

workers)،دهندمیانجام.
قیاسمدرنوآوریآزادسازیبادیجیتالکارهایپلتفرم
برایراایسابقهبیهایفرصتجهانی،گسترده
اینبا.استکردهایجادجامعهومشاغلکارکنان،

ترقابومناسبمشاغلبرایجدیتهدیدیآنهاحال،
.کنندمیایجادعادالنه
کهدهدمینشانکارجهانیسازماناخیرگزارش
هاینگاهبوکارکنانبرچگونهدیجیتالکارهایپلتفرم

هبفورینیازچراوگذارندمیتأثیرجهاناقتصادی
.داردوجودپلتفرمیاقتصادبرمنسجمنظارتی
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.هستندموقتنانکارکوداوطلبکارکنانپیمانکاری،هایشرکتکارکنانآنالین،بسترکارکنانمستقل،پیمانکارانGigکارکنان1
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جدیدیشکل:های کار دیجیتال پلتفرم
وکارکسبوشغلاز

هبدیجیتالهایفناوریاخیر،هایسالدر
دروانددادهشکلتغییربنیادیطور

ودانکردهنفوذاقتصادمختلفهایبخش
زیادیحدتاراکاربازارسنتیهایپایه

.اندکردهمتزلزل
وارتباطاتواطالعاتفناوریانقالب
محصوالتوفرآیندهاازموجیاینترنت
ورقابتباعثوانداختهراهبهراجدید
هبمنجرامراین.استشدهوریبهرهرشد
وکارکسبهایعاملسیستمظهور

سازماندهیبرایجدیدراهیودیجیتال
.استشدهوکارکسبوکار
کارهایپلتفرمتعداد،2010سالاز

برابرپنججهانیسطحدردیجیتال
تسهیلباعثکهاستیافتهافزایش
رانکارکنایاوشدهآنالینوکارهایکسب

االکتحویلخدماتارائهدرگیرمستقیماً
.استکرده
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را  های کار دیجیتالپلتفرمچه چیزی 
کند؟متفاوت می

امالًکروشیبهراکاروهستندچابکهاپلتفرم
.هنددمیانجامسازمانسنتیمشاغلازمتفاوت

لمتصکارکنانبهرامشتریانومشاغلآنها
پیامدهایباراکاریفرآیندهایوکنندمی

.دهندمیتغییرکارآیندهبرایایعمده
دیجیتالکارهایپلتفرممتمایزهایویژگی

چیست؟

اثرات شبکه

رمخاطره پذیگذاریسرمایهمنابع مالی 

گذاریقیمتهایاستراتژی

عاملسیستمحاکمیتقوانین

هااهمیت داده

الگوریتمیمدیریت

استراتژی دارایی سبک

جذب:داردبستگیشبکهتأثیربههاپلتفرمموفقیت
(کنانکارومشتریمانند)طرفهرازکاربرکافیتعداد
.رشدامکانوهافعالیتتسهیلبرای

ازدرآمدزاییوآوریجمعطریقازارزشایجاد
هافرمپلتتجارتدرتغییربزرگتریناحتماالًهاداده
.است

مشتریابکارکنانانطباقبرایهاییالگوریتمازهاپلتفرم
سیبرر،بندیرتبه.کنندمیاستفادهکنندهمصرفو

یالغوکارکنان،مهارتسطحکننده،مصرفیامشتری
وریتمیالگتطبیقایناصلیعناصرازبرخیکار،پذیرش
.است

درآنها،عوضدر.ندارندکارکنانیاانبارهاها،کارخانهای،سرمایههایداراییدرگذاریسرمایهبهزیادیتمایلهاپلتفرم
(کارکنانومشتریان)کاربرانشانفیزیکیهایداراییوهاایدهها،مهارتبهوکنندمیگذاریسرمایهابریهایزیرساخت
.کندمیفراهمراصرفهبهمقرونروشیبهسریعگسترشامکانکار،این.دارندبستگی

هایصندوقطریقازبیشترهاپلتفرمبودجه
نعنوابه.شودمیتأمینپذیرمخاطرهگذاریسرمایه
یرپذمخاطرههایسرمایهازتاکسیهایپلتفرممثال،
جذببرایسخاوتمندانهپاداشویارانهارائهبرای

نندکمیاستفادهجدیدبازارهایبهورودهنگامکاربران
شگسترسرعتبهتادهدمیاجازهآنهابهکاراینکه

اشند،بداشتهکاربرکافیتعدادکههنگامیامایابند،
استممکنحتیودهندمیکاهشراهایارانه

.دهندافزایشرارانندگانازدریافتیهایپورسانت

افزایشوجذببرای(هااشتراکوهاهزینهانواعمانند)گوناگونیهایروشازهاپلتفرم
.کنندمیاستفادهشبکههایجلوهافزایشوکاربران

شرایطایدبپلتفرمبهدسترسیبرایمشاغلومشتریانکارکنان،
طتوسجانبهیکطوربههانامهتوافقاین.بپذیرندراآنخدمات
ارپذیری،انحصبندهایمانندهاییجنبهوشوندمیتعیینپلتفرم
ازهاستفادواختالفحلها،حسابکردنغیرفعالکار،رد/پذیرش

تاسازدمیقادرراهاپلتفرمکار،این.شوندمیشاملراهاداده
تواناییتوانندمیوباشندداشتهکارکنانبرتوجهیقابلکنترل

.دهندشکلکارکنانباتعاملدررامشاغلومشتریان



د؟این برای مشاغل سنتی چه معنایی دار

وهافرصتدیجیتال،کارهایپلتفرمظهور
.تاسکردهایجادسنتیمشاغلبرایراهاییچالش
85نمایندگانباراهاییمصاحبهکارجهانیسازمان
کهاست،دادهانجامگوناگونهایبخشدرشغل
ارکهایپلتفرمتغییرچگونگیمورددربینشی

ئهاراسنتیمشاغلکشیدنچالشبهودیجیتال
.دهدمی

اثرات شبکه

هافرصت

هاچالش

پاریسبرونبرایجدیدیهایروشسنتیکارهایوکسببههاپلتفرم
کهدهندمیارائهفروشیخردههایفعالیتوخدماتکارها،انواع

بربتنیمهایپلتفرمازمشاغل.بخشدمیبهبودراآنهاسازمانیعملکرد
کاهش،استخدام:کنندمیاستفادهگستردههدفسهبرایآنالینوب

.نوآوریبرایدانشبهدسترسیوکاراییبهبودوهاهزینه
ودوجبهسنتیمشاغلبرایایعمدهتهدیدهایهمچنینهاپلتفرم

رسایبرایرقابتها،پلتفرمهایاستراتژیازبسیاری.آورندمی
دشواربسیاررا(SME)متوسطوکوچکهایبنگاهویژهبه-هابنگاه
ینتعیبرایهاالگوریتموهادادهازاستفادهشاملموارداین.کندمی

هایدهکننمصرفترجیحاتعرضه،وتقاضابینیپیشگذاری،قیمت
ازهارمپلتفکهمزایایی.استصفریاکمهزینهباخدماتارائهوهدف
کهکلیمششود،ناعادالنهرقابتبهمنجرتواندمیهستندمندبهرهآن
یمتنظ.شودمیایجادمناسبنظارتیهایچارچوبوجودعدمدلیلبه

قوانینکهجاییدربرابر،شرایطوجودازاطمینانبرایمقررات
بهود،شمیاعمالهاپلتفرمبرایهموسنتیمشاغلبرایهممشابهی

.تاسضروریاختالف،حلوکارشرایطاجتماعی،امنیتمورددرویژه



:  کار دیجیتالی شدهیروی ن
کسانی هستند؟چه Gigکارکنان 

ی،اصلکارنیروی:کنندمیدرگیرراکارکنانازنوعدوهاپلتفرم
ازارشانککهکارکنانیوها،پلتفرمتوسطشدهاستخداممستقیماً
"Gig“عنوانبهوشودمیانجامواسطهباهاپلتفرماینطریق

.شوندمیشناخته
12باشدهانجامهاینظرسنجیازاستفادهباکارجهانیسازمان

هایفرمپلتکارکنانازاساسیومهمتصویراولیندهنده،پاسخهزار
یقاتتحق.استکردهتهیهکشوروبخشچندیندررادیجیتالکار

سنسال35ازکمترمعمولطوربهکارکناناینکهدهدمینشان
ازیشب.کنندمیزندگیحومهیاشهریمناطقدروهستندمرددارند،
هایعاملسیستمدروبودهعالیتحصیالتدارایآنهادرصد60

20ازشبیانتظار،برخالف.هستتندکاربهمشغولآنالینوبتحت
کاالحویلتبخشکارکنانوبرنامهبرمبتنیتاکسیرانندگاندرصد
هایینهزمتواندمیتحقیقاتایننتیجه.دارندمشابهشرایطینیز

رتمهاسطحباکهمحلیشغلیهایفرصتکمبودماننداشتغال
.دهدنشانراداردمطابقتکارکنان



ها منبع اصلی درآمد به آیا کار کردن با پلتفرم
آید؟حساب می

مبتنیهاییتاکسدرکارکنانبیشتردرآمداصلیمنبعهاپلتفرمباکار
و(درصد90)برنامهبرمبتنیتحویلخدمات،(درصد84)برنامهبر

.تاسوبتحتآنالینهایپلتفرمدرکارکنانسومیکحدودبرای

به اندازه کافی برای همه وجود دارد؟شغل آیا 

هایپلتفرمو(درصد86)وبتحتآنالینهایمپلتفرکارکنانبیشتر
حال،اینبا.اندکردهابرازرابیشترکاربهتمایل(درصد69)تحویل
بهقادرغل،شکمبودمقابلدروکاربهباالتقاضایدلیلبههاپلتفرم
به،کنانکارازبسیاریاین،برعالوه.نیستندمازادکارکنانپذیرش

دهشاعمالهایمحدودیتدلیلبهتوسعه،حالدرکشورهایدرویژه
آمدپردرمشاغلوکاربهدسترسیازمشتری،یاپلتفرمتوسط
،کارکناناستقاللبرجدیمنفیتأثیراتشرایط،این.هستندمحروم

.داردآنهادستمزدوکاربهدسترسی



کنند،  آزادانه فعالیت می: هاکارکنان پلتفرم
ای دارند؟محدودکنندهشرایط اند و یا توانمند شده

دررکاانتخابووظایفانتخابآزادیپذیر،انعطافکاریهایبرنامه
.ودشمیدیجیتالهایپلتفرممحبوبیتباعثمکانهروزمانهر

سایرکمبوددلیلبهیااضافیدرآمدکسببرایهمچنینکارکنان
.پیوندندمیدیجیتالهایپلتفرمبهشغلیهایفرصت

دهدیمارائهرابرانگیزیچالششرایطهاپلتفرمباکارحال،اینبا
نان،کارکحسابناعادالنهفسخدرآمد،نوساناتکم،درآمدشاملکه

بهاتصالایجادموانعواجتماعی،حمایتوکاربهمحدوددسترسی
.استپلتفرمیکازبیش

ایگونهبهراکارعملکردوفرآیندهاالگوریتمی،مدیریتعمل،در
.کندمیمحدودراهاپلتفرمکارکناناختیاراتکهدهدمیشکل

هاعتساهستندمجبورخود،زندگیگذرانبرایهاپلتفرمکارکنان
تأثیرنهاآزندگیوکاربینتعادلبرقراریدرموضوعاینکهکنندکار
.شوداسترسایجادبهمنجرتواندمیودارد



ریسک مرتبط با کارکنان،19-کووید
برجسته کرده استها را پلتفرم

کارکنانوضوحبهاجتماعی،حمایتضعیفپوشش
دادهقرارتأثیرتحت19-کوویدگیریهمهدرراهاپلتفرم
افرادازبسیاریوظیفه،برمبتنیکاریترتیباتدر.است

ونبدخودشانکردنقرنطینهبرایالزممالیاستطاعت
ازنفر7.نیستنددارارااستعالجیمرخصیمزایایدریافت

یمهبیاودستمزدجبراندریافتامکانکارکن،نفر10هر
انهاویدکوتستکهحالتیدررابیماریبهابتالبهمربوط
انخودشبرایهمراخطراتیامراینوندارندراشدهمثبت

.داردبدنبالدیگرانبرایهمو
،2020سالآگوستدرگرفتهصورتهایبررسیمطابق

فرد348ازمکزیک،وکنیاهند،شیلی،کشورهایدر
،appبرمبتنیهایتاکسیسیستمدرکاربهمشغول
دلیلبهدرصد32تحویل،خدماتوسنتیتاکسیسیستم
ابتالازناشیشدیدهاینگرانیعلیرغم،اقتصادیضرورت

بهکرونابحرانطولدرکارشان،محلدر19-کوویدبه
.کردندمیکاروقتتمامصورت
نفر7وتاکسیراننده10ازنفر9درآمد19-کوویدبحران

بررسیموردکشورهایدرراکاالتحویلکارگر10از
اینیطهاپلتفرمکارکنانوضعیتکلیطوربهودادکاهش
.استشدهبدتربحران



معمای نظارتی

کیصورتبهراخودخدماتنامهتوافقشرایطهاپلتفرم
قانونطتوسزیادیحدتاشرایطاین.کنندمیتنظیمجانبه

کهیهایپلتفرمبااستممکنونشدهمحدودکارازحمایت
هرویکند،میتعیینراکارکنانبرایکارشرایطتمام

.گذارندبکنارکامالًراکارفرماوکارکنفیمابینگفتگوهای

ره،کارجهانیسازمانهایتوصیهوهاکنوانسیونطبق
توانمیچگونهاما.استجهانیکارحقوقدارایکارگری

کرد؟تضمینGigکارکنانبرایراحقوقاین

قانوناملشوبودهپیچیدهدیجیتالکارهایپلتفرمتنظیم
بمناسکاربهمربوطهایسیاستوقوانینسایروکار

تحمایمانندکارجهانیحقوقاعمالشاملهاچالش.است
ازیناناطمها،پلتفرمکارکنانبرایجمعیمعاملهواجتماعی
ازاظتحفبهبودها،دادهازمنصفانهاستفادهعادالنه،رقابت
هایسیستماصالحوالگوریتمیپاسخگوییوهاداده

.استمالیاتی



هاغنیمت شمردن فرصت

درمقررات،جدیداشکالجملهازها،حلراهارائه
آنهاجملهازکهاسترشدحالدرجهانسراسر

آناساسبرکهجمعیمذاکرهنامهتوافقبهتوانمی
دانمارکدرشاغالنعنوانبهرانظافتکارکنان
تانداردهایاسکهقضاییتصمیمیاوشناختهبرسمیت
تمسیسکارکنانبرایرابهداشتوایمنیقانونی
اینبا.کرداشارهدهد،میگسترشبرزیلدرعامل
انتونمیوبودهپراکندهمثبتهایحلراهاینحال،
.کردمطرحقاعدهیکعنوانتحتراآن

نیزاییقضحوزهچندیندرهاپلتفرماینکهبهتوجهبا
ینهزمدرهماهنگیایجادوگفتگوکنند،میفعالیت
.استضروریالمللیبینهایسیاست

نانکارکها،دولتها،پلتفرممیاناجتماعیگفتگوی
حیاتیبترتیهمینبهنیزآنهانمایندگانوهاپلتفرم
بهالدیجیتاقتصادکهشودحاصلاطمینانتااست

بمناسکاروعادالنهرقابتبرایقدرتمندیمحرک
.شودمیتبدیلهمهبرای


