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گذاری:  سکوهای فعالیت مجازی و اقتصاد اشتراک  

ها و نویدها برای کارکنان گیگ چالش  

  حسین حسنی

 چکیده

گذاری در  بخش اقتصاد اشتراکها و تجربیات کارکنان گیک در  هدف این مقاله تحلیل دیدگاه

وهای فعالیت مجازی ایران است.  به عبارت دیگر، این مقاله قصد دارد تا نویدها و بوم سک زیست

دارد  -اسنپ-مخاطراتی را که اشتغال برای یک سکوی مجازی درخواست سفر برخط در ایران 

گذاری به مشتریان  مطالعه کند.  توسعه فزایندۀ سکوهای فعالیت مجازی که در قالب اقتصاد اشتراک

کنند به طور فزاینده در حال افزایش است.  این سکوهای فعالیت مجازی نقشی  میخدمات ارائه 

اند.  برای مثال،  هایی را نیز به وجود آورده واسط دارند اما چالش-اساسی در توسعۀ کارآفرینی دیجیتال

های مبتنی بر  های سنتی تاکسیرانی و شرکتهایی بین رانندگان شرکت در بخش حمل و نقل، چالش

روزرسانی مقرراتِ مرتبط سبب شده تا این منازعه همچنان  لیت سکویی ایجاد شده است که عدم بهفعا

ادامه داشته باشد.  در این مقاله از طریق تحلیل انتقادی سکوی فعالیت مجازی اسنپ و نیز مصاحبه با 

حلیل شود.  رانندگان آن تالش شده است تا برخی از نویدها و چالشهای اشتغال برای کارکنان آن ت

دهد که گرچه اشتغال به عنوان گیگ، برخی نویدها همانند  های این مطالعه نشان می یافته

گری اشتغال را در پی دارد اما از طرف دیگر ناامنی شغلی مهمترین  پذیری شغلی و تسهیل انعطاف

ین کار، زمینه برای روزرسانی قوان شود تا با به چالش برای رانندگان اسنپ است.  بنابراین، پیشنهاد می

 .1و مبتنی بر مالحظات بومی در ایران فراهم شود« تر گذاری منصفانه اقتصاد اشتراک»یک 

 گذاری، کارکنان گیگ، اسنپ. سکوهای فعالیت مجازی، اقتصاد اشتراکواژگان کلیدی: 

 

 

______________________________________________________________ 
 مجازی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات استادیار گروه مطالعات فضای. 
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 مقدمه و طرح مسئله

ملحق « گذاری د اشتراکاقتصا»ها نفر در سرتاسر جهان هر روز اصطالحاً به امروزه میلیون

واسطی هستند که -شوند تا مشاغل گوناگونی را انجام دهند.  بیشترِ این امور، مشاغل دیجیتال می

شوند که خریداران و فروشندگان کاالها و توسط آن دسته از سکوهای فعالیت مجازی انجام می

شاغل مرتبط با اقتصاد که مدهد کنند.  اما مطالعات اخیر نشان میخدمات را به هم متصل می

 (.2018، 3و انوار 2گذاری با مخاطرات متعددی روبرو هستند)گراهام اشتراک

گذاری سفر بزرگترین سکوی مجازی اشتراک -4هایی همانند اوبربه بیان دیگر، گرچه شرکت

تقاد کاران مستقل و نه کارمند، مورد انبندی کارکنان خود به عنوان مقاطعهبه دلیل طبقه -در جهان

اند که سبب محرومیت آنها از حقوقی از قبیل حداقل دستمزد، امکان برخورداری از قرار گرفته

تعطیالت همراه با دریافت دستمزد و امکان درخواست مرخصی شده است اما از طرف دیگر 

ها و گذاران باید نویدها، فرصت مدیران این نوع سکوهای فعالیت مجازی اعتقاد دارند قانون

پذیری شغلی و کنترل این افراد بر کار، کارفرما و زمان کار مستقل را درک کنند و انعطافارزش 

 (. 2021، 5کار باید ارج نهاده شود )چی

ی فعالیت مجازی و شکل نامتعارف  از سوی دیگر، عالوه بر نوظهور بودن این نوع سکوها

گذاری برای مواجهه قانونمبنا و کندی مناسبات اجرایی و -فعالیت آنها، سرعت تحوالت سکو

با این روندِ پرشتاب، سبب پیچیدگی تنظیم مقررات مرتبط برای تنظیم روابط میان کارفرمایان و 

ی مجازی  شود که عمدتاً در سکوها)به تعبیر دیگر، کار موقت غیررسمی( می 6کارکنان گیگ

انند گوگل، هم« 8زیرساختی»ی فعالیت مجازی  شاغل هستند.  در کنار سکوها« 7بخشی»

 9بی اِن همانند اوبر )نمونه در ایران: اسنپ و تپسی( و ایربی« بخشی»ی مجازی فعالیتِ  سکوها

 های مختلف مشغول فعالیت هستند.)نمونه در ایران: اتاقک و هومسا( به ارائه خدمات در عرصه

ر و های جدیدی از کسب و کاگیری مدلاز طرف دیگر، در عرصۀ اقتصادی، ما شاهد شکل

ها از مفاهیمی همچون اقتصادِ روابط میان کارفرما و کارکنان هستیم که برای توصیف آن

های شود.  در بیشتر موارد این مدلاستفاده می 10گذاری و اقتصادِ کار موقت )گیگ( اشتراک

های سنتی کارفرما در کسب و کار شامل به کارگیری نیروی کار با هزینه کم و لغو مسؤولیت
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های تجاری و کسب و کار را در یروی کار است که بر هم خوردن تنظیمات سنتی فعالیتبرابر ن

 پی دارد. 

یکی از سکوهای مجازی بزرگِ بخشیِ کارآفرین در ایران اسنپ است که در زمینۀ 

کارگر و حقوق -کند و نوع روابط کاری میان کارفرمادرخواست تاکسیِ برخط فعالبت می

اقشه بوده است.  بر اساس آمار این شرکت، در حال حاضر و تا زمان رانندگان در آن مورد من

به عنوان  -فقط در بخش جابجایی مسافر -نگارش این مقاله، قریب به هفتصد هزار نفر

راننده/کارگر/کاربر )در مورد این مناقشه در ادامۀ مقاله توضیح داده خواهد شد( فعال و برای این 

ه خدمات جابجایی مسافر هستند.  نظر به وسعت فزایندۀ کار سکوی فعالیت مجازی مشغول ارائ

گذاری در ایران و تعداد قابل مالحظۀ کارکنان این بخش، تحلیل و درک  مبتنی بر اقتصاد اشتراک

تواند  هایی که کار اشتراکی میها و نظرات کارکنان این بخش از حیث نویدها و چالشدیدگاه

ت است.  بنابراین هدف این مقاله فهم تجربیات کارکنان اسنپ ها ایجاد کند دارای اهمیبرای آن

های بزرگ کارآفرینی مبتنی بر سکوی فعالیت مجازی در ترین شرکتبه عنوان یکی از بزرگ

و  11)گراهام« تر منصفانه»گذاری  تواند به ایجاد اقتصاد اشتراک های این مقاله می ایران است.  یافته

وکارهای اینترنتی  های بومی جهت تحقق عدالت در کسب تجربه( و مبتنی بر 2018، 12وودکاک

 کمک کند. 

 ادبیات نظری

های بزرگ مجازی، خدمات زیرساختی اساسی را در بستر فضای مجازی و اینترنت ارائه  سکو

پیش به آنها  از  کنند و مبادلۀ کاالها، خدمات، اطالعات و ارتباطات در سطح جهانی بیش  می

ها، هوش مصنوعی و توسعۀ  داده گذاری عظیم بر کالن ها با سرمایه این شرکتشود.   وابسته می

کار، جایگاه خود را به  و های نوین بازاریابی و کسب ها از نظر فنی و نیز کاربرد شیوه الگوریتم

وکارهای  شدن کسب کنند. سکویی طور روزافزون در عرصۀ اقتصاد دیجیتالی جهانی مستحکم می

 های شرکتی بزرگ است. دهای توسعۀ این واسطهسنتی یکی از پیام
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بخش اول این مقاله به مرور ادبیات نظری مرتبط با موضوع پژوهش اختصاص دارد که در 

گذاری و اقتصاد  آن در مورد ابعاد اقتصادی سکوهای فعالیت مجازی، توسعۀ اقتصاد اشتراک

 شود. گیگ بحث می

 اهو ابعاد اقتصادی آن  سکوهای فعالیت مجازی

برای توصیف انواع خدماتی که از طریق اینترنت در « سکوهای فعالیت مجازی»اصطالح 

ها، موتورهای جستجو،  هایی از آن عبارتند از: بازارگاه رود.  نمونه دسترس قرار دارند به کار می

های پرداخت و نیز خدماتی که شامل  ، نظام13های کارافزارها های اجتماعی، فروشگاه رسانه

(.  باید توجه داشت 20: ص2019، 14دی سی هستند)اای« گیگ»یا « همکارانه»اقتصاد  اصطالحاً

تر به منزلۀ یک شبکۀ اجتماعی امکان های اجتماعی نیز که پیشامروزه برای توصیف رسانه

شود.  های اجتماعی استفاده میهای رسانهاتصال افراد را ایجاد کرده بودند، بیشتر از واژۀ سکو

 گیرد.خط اصطالحی فراگیر است و مورد اخیر را نیز دربرمیهای برسکو

از ظهور سکوهای دیجیتال به منزلۀ عامل پیشران رشد اقتصادی و نوآوری فناورانه استقبال 

-شده را ارائه می شده است.  نوید سکوهای فعالیت مجازی این است که آنها خدمات شخصی

های متولی، در عین حال به نحوی کارا سازمان کنند و در نوآوری و رشد اقتصادی نقش دارند و

 (.2018و همکاران،  15دایک  زنند )فن های غیرضروری را دور می مقررات دست و پاگیر و هزینه

های سنتی ارائۀ خدمات و کاالها را دگرگون  سکوهای فعالیت مجازی بسیاری از شیوه

برد کارافزارهای موبایلی را دارد و اند.  توسعۀ تلفن همراه هوشمند که قابلیت نصب و کار کرده

بوم به سیستم عامل، مرورگر و اتصال به وب متصل است، نقش مهمی در توسعۀ زیست

 وکارهای سکوهای مجازی داشته است. کسب

کار یا مبتنی بر سکوهای مجازی به  و های جدید کسب ( مدل2018) 16به گفته برنارد مار

که به طور مثال افرادی را که اتومبیل دارند اما در پی قدرت نامحدود انبوه مردم وابسته است 

ها برای جابجایی استفاده کنند خواهند از این اتومبیلکسب درآمد هستند و نیز افرادی را که می
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های واسطۀ مجازی عامل ایجاد کسب و کارهایی همانند اوبر و زند. سکوبه هم پیوند می

 صاد کار موقت شده است.و همینطور اقت 17بی و آمازون اِن ایربی

 اقتصاد دیجیتال

های تجاری خود به منظور از اقتصاد دیجیتال، کسب و کارهایی هستند که بیش از پیش در مدل

های سنتی همانند ها و اینترنت وابسته هستند.  این حوزه از میان بخشفناوری اطالعات، داده

زند و بسیار فراتر از یک بخش ساده میتولید، خدمات، حمل و نقل و ارتباطات راه دور میانبر 

شود. اقتصاد دیجیتال پویاترین بخش اقتصاد در دوران معاصر است از اقتصاد محسوب می

 (.2021، 19و سرنیچک 18)گاور

، علی 21بوک، فیس20مشخصۀ اقتصاد دیجیتال ظهور تعدادی از شرکتهای عظیم همانند گوگل

اند و از نظر ه تأثیر بسیار زیادی بر جامعه داشتهو غیره است ک 24، اپل23، آمازون، تنسنت22بابا

های بزرگ دیجیتالی این است اند. یک موضوع مهم مرتبط با شرکتاقتصادی نیز بسیار موفق بوده

های اقتصادی ها مبتنی بر اقتصاد دیجیتال هستند اما هر کدام روشکه با وجود آنکه همۀ آن

 (.2020، 25ها است )جوردنکنندۀ تفاوتِ میان آنا تعیینهمتفاوتی دارند و عمدتاً منبع درآمد آن

های فعالیت های مختلف درآمدزایی سبب توسعۀ فعالیت و ماندگاری سکوطیفی از شیوه 

برانگیز آنها به  های کاربران و فروشمناقشهمجازی شده است.  از گردآوری و تحلیل داده

جوی دارای حامی مالی و دریافت حق های سوم گرفته تا درج آگهی، نمایش نتایج جست طرف

 گیرنده.دهنده و یک خدمتگری میان یک خدمتاشتراک و حق واسطه

 گذاری اقتصاد گیگ و اقتصاد اشتراک

های جدیدی از کار شده است.  به طور کلی اقتصاد گیگ یا اقتصاد کار موقت سبب شیوه

بدون قرارداد دائمی، به شکل افرادی هستند که بر اساس شیوۀ کار غیردائمی، 26کارکنان گیگ

ها کنند.  آنواسطۀ یک سکو خدماتی را ارائه میپذیر عموماً بهوقت و انعطافکاری، پارهمقاطعه

های که پروژه 27های تحویل کاال، آزادکارانکنند.  پیکدر برابر ارائۀ خدمت دستمزد دریافت می
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دهند و  کمیسیون مشخص را انجام می شده و با تعیین کاری موقت با دستمزد و شرایط از پیش

 گیرند. های اینترنتی در این دسته قرار میشهری یا تاکسینیز رانندگان خدمات جابجایی درون

های فیزیکی همانند اتومبیل و اقامتگاه به اشتراک گذاشته  گذاری دارایی در اقتصاد اشتراک

توان به هتلداری و  از جمله میشوند که  شوند و خدمات گوناگون در قالب آن ارائه می می

مدت و  های کوتاه رانی و حمل و نقل، نیروی کار، تحویل و توزیع کاال، وام پذیرایی، اتومبیل

 (.2017، 29و راوی 28فروشی اشاره کرد )یراقی اجناس مصرفی و خرده

تر اقتصاد ( سکوهای اقتصاد گیگ را بخشی از مفهوم گسترده6: ص.2019اوای.سی.دی )

سکوهای اقتصاد گیگ به منزلۀ »داند و آن را به این شکل تعریف کرده است: گذاری می اشتراک

شوند که کارکنان را در یک سویۀ بازار به مشتریان  ای تعریف میسکوهای مجازی دوسویه

کنندگان نهایی یا کسب و کارها( و در سویۀ دیگر به ازاء ارائۀ خدمت به سکوها متصل )مصرف

 «. هستند« اقتصاد سکو مبنا»ای اقتصاد گیگ زیرمجموعۀ هکنند... سکومی

کند که به آن گذاری معرفی می ( اقتصاد گیگ را نسخۀ فناورانۀ اقتصاد اشتراک2019راونیل )

گذاری  شود. افزایش توجه به اقتصاد اشتراکشده و مصرف همکارانه نیز گفته میمصرف متصل

های است: فراگیر شدن تلفن همراه هوشمند، سیستم ناشی از همگرایی سه پیشرفت فناورانه بوده

 وسیلۀ مشتری. های نظردهی بهپرداخت امن و غیرنقدی و سایت

نویسند، کارهای ارائه شده در این نوع اقتصاد، مشروط  ( می14: 2020وودکاک و گراهام )

بر مبنای های کاری متغیر، امنیت شغلی اندک، پرداخت ثبات و غیردائم است و ساعتیعنی بی

کاری )دستمزد در برابر عملکرد( و عدم امکان ارتقاء شغلی از جمله مخاطرات آن مقاطعه

 شود.  محسوب می

رف، از جمله اینکه کارفرمایان های اقتصاد گیگ برای هر دو ط با وجود برخی مزیت

و نیز  خواهند به خدمت بگیرندتوانند تصمیم بگیرند چه موقع و چگونه کارکنانی را که می می

توانند تصمیم بگیرند چه کاری را، چگونه، چه اینکه کارکنان شاغل در این بخش از اقتصاد می

وکار  های تاریکِ این نوع کسب وقت، در کجا و برای چه کسانی انجام دهند؛ اما از برخی سویه

 که مبتنی بر توسعۀ اینترنت و سکوهای فعالیت مجازی فراگیرشده است، نباید غفلت کرد.
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 شناسی روش

تحلیل این مقاله از دو بخش تشکیل شده است.  بخش نخست به تحلیل سکوی بخشی اسنپ 

اختصاص دارد.  در بخش دوم دیدگاههای افراد شاغل در اسنپ و پیامدهای توسعۀ سکوهای 

 فعالیت مجازی بر کار و روابط کاری در ایران اختصاص داشته است. 

فرهنگ »( در کتاب 1396پ از مدلی که فن دایک )برای تحلیل سکوی فعالیت مجازی اسن

وکار،  معرفی کرده، استفاده شده است.  مدل تحلیلی وی شامل حکمرانی، مدل کسب« اتصال

مالکیت، فناوری، کاربران و کاربرد است.  با مالحظۀ محدودیت فضای مقاله و مسئلۀ پژوهش 

یگر این مقاله شامل مصاحبه با برخی از ابعاد این مدل در اینجا اعمال شده است.  بخش د

افزار اسنپ بوده است.  این پژوهش در  نرم« کاربران»رانندگان اسنپ و یا به تعبیر این شرکت 

شناسی کیفی انجام شده است و هدف آن درک و تحلیل دیدگاها و تجربیات  چارچوب روش

 بوده است. گذاری رانندگان اسنپ به منزله کارکنان گیگ و شاغالن در اقتصاد اشتراک

ها نیز به روش گردآوری نمونه به شکل هدفمند و همراه با اشباع نظری بوده است.  مصاحبه

بوده است.   1399ها تابستان سال یافته انجام شده است.  زمان انجام مصاحبه ساخت روش نیمه

ک گر برای مصاحبه با رانندگان بر اساس روش درخواست خدمت اقدام به فراخوانی ی مصاحبه

گر هدف خود را از درخواست راننده بیان کرده و در  راننده کرده است.  در ابتدای مسیر مصاحبه

راننده مرد و  10صورت موافقت و رضایت راننده مصاحبه انجام شده است.  در این مصاحبه با 

 سال متغیر بوده است.  همچنین 49تا  20راننده زن مصاحبه شده است.  سن رانندگان از  5نیز 

ها شامل دیپلم، فوق دیپلم و کارشناسی بوده است.  افراد مصاحبه شده بین میزان تحصیالت آن

 اند. سال تجربۀ فعالیت در اسنپ را داشته 3تا  1

ها در این پژوهش تحلیل مضمون است.  تحلیل مضمونی  روش به کار رفته برای تحلیل داده

اند انجام شده است.  به نوشتۀ  نهاد کرده( پیش2006) 31و براون 30بر اساس رویکردی که کالرک

( آشنا شدن پژوهشگر 1آن دو، انجام تحلیل مضمون شامل مراحل مختلفی است که عبارتند از: 

( 5ها؛  ( مرور مضمون4)تم(ها؛ ( جستجو برای مضمون3( تولید کدهای اولیه؛ 2ها؛  با داده

 ( تولید گزارش.6ها؛ و  تعریف و نامگذاری مضمون
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 هاافتهتحلیل ی

در بخش بعد ابتدا به طور مختصر تعریف و نحوۀ تلقی سکوی فعالیت مجازی اسنپ از 

شود.   های حاصل از مصاحبه به شکل تحلیلی ارائه میشود و سپس مضمون کارکنانش مرور می

در بخش اول به شکلی انتقادی با مراجعه به اسناد و مقررات حاکم بر اسنپ تلقی این سکوی 

 شود.ی از رابطۀ کاری با رانندگان مطالعه میفعالیت مجاز

 تحلیل انتقادی اسنپ

اند.  حتی برخی کاربران  شناسند و از خدمات آن استفاده کرده اسنپ را تقریباً همۀ شهروندان می

گذاری دارایی )اتومبیل( هستند و الگوی رفت و آمد آنها بین  دائمی این سکوی مجازی اشتراک

لگوی دیگر کامالً وابسته به این شرکت فناوری شده است و تجربۀ محل کار یا هر ا -منزل

سفرهای سنتی )اتومبیل شخصی، خدمات حمل و نقل عمومی همانند تاکسی و اتوبوس و مترو( 

-شهری، راهها در زمینۀ شیوۀ سفر درونگذار بسیاری از نوآوریاند.  اسنپ پایه را فراموش کرده

های نوین کسب درآمد و حتی براندازندۀ تن دارایی، شیوهوکار بزرگ بدون داشاندازی کسب

مسافر  -های میان رانندهزنی بر سر میزان کرایه و کاستن از تنشای چون چانهکردارهای سنتی

 بوده است.

در صنعت تاکسیرانی ایران، اسنپ و بعدها تپسی با الگو قرار دادن مدل کسب و کار اوبر 

ییری اساسی در صنعت تاکسیرانی در ایران انجام دهند.  این تحول توانستند با ایجاد نوآوری، تغ

گذاری مطمئن و مقرون  های اینترنت در ایران همراه بود و امنیت باال، قیمتبا توسعۀ زیرساخت

پذیری سبب استقبال از آن شد  رسانی و سهولت و دسترسی به صرفه، شفافیت در خدمت

 (.1399)عبدلی، صفری و امیر امینی کهریزه، 

اسنپ به عنوان اولین سامانۀ هوشمند حمل و نقل در ایران از بیش از پنج سال پیش در حال 

ترین خدمات  استان ایران گسترده 31شهر و در تمامی  40فعالیت است و هم اکنون در بیش از 

گذاری  بزرگ سرمایه  حمل و نقل برخط را در اختیار دارد.  اسنپ زیرمجموعۀ یکی از دو گروه
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قرار دارد.  این گروه در اسنپ، اسنپ فود، اسنپ « گروه اینترنت ایران»جارت الکترونیک، یعنی ت

 گذاری کرده است. باکس، اسنپ تریپ، بامیلو و...سرمایه

 مقررات حاکم بر فعالیت در و برای اسنپ

 (، اسنپ صرفا1400ًشهریور  16)آخرین به روزرسانی « شرایط و قوانین استفاده از اسنپ»در 

.   شود تعریف شده که به منظور جابجایی مسافر به کاربران ارائه می« افزاری خدمات نرم»به منزلۀ 

کاهد که با این توصیف شرکت اسنپ خود را در سطح یک کارافزار یا اپلکیشن خدماتی فرو می

است.  بر اساس قرارداد خصوصی و طبق شرایط مندرج در « کاربران»هدفِ آن ارائۀ خدمت به 

از آن هستند.  به این معنا که هیچ نوع « موقت»قوانین استفاده از اسنپ، کاربران قادر به استفادۀ 

  قرارداد دائمی کاری بین کارکنان و سکوی واسطۀ مجازی اسنپ وجود ندارد.

کنند؛  موضوع مورد توجه دیگر، نحوه مواجهۀ اسنپ با افرادی است که برای اسنپ کار می

گذاری نیروی کار، مهارت و نیز سرمایۀ  ه کارکنان اداری.  این افراد با اشتراکیعنی رانندگان و ن

روند.  این افراد  کار اسنپ به شمار می و )اتومبیل( خود منبع اصلی درآمدزایی و تداوم مدل کسب

برداری موقت از  که طی قرارداد خصوصی که شامل توافق کتبی یا الکترونیکی جهت بهره

اعم از ».  این افراد  شوند نامیده می« کاربر»صرفاً   کنند ست، با آن همکاری میافزار اسنپ ا نرم

با « کاربرمهمان»و « کاربرراننده»، «کاربرمسافر»هستند که تحت عنوان « مسافر، راننده و مهمان

.  به نحوی جالب توجه، در این  کنند اتصال به کارافزار اسنپ از خدمات سفر اسنپ استفاده می

.  از نظر اسنپ، کاربرمسافر، شخصی  شود بین راننده و مسافر هیچ نوع تمایزی ایجاد نمیتعریف 

« کاربرراننده»است که در کارافزار اسنپ برای ارسال درخواست سفر ثبت نام کرده است اما 

شخصی است که در کارافزار راننده اسنپ برای دریافت سفر و ارائه خدمات سفر ثبت نام 

این تنها تفاوت رانندگان اسنپ با کاربران معمولی این است که آنها خدمات سفر .  بنابر کند می

  و هیچ رابطۀ دیگری با اسنپ ندارند.  کنند ارائه می

های  پردازد.  بر اساس تبصره مادۀ پنج در شرایط ارائۀ خدمات اسنپ به مسئولیت اسنپ می

کایات و رفع اختالفات، ارائۀ اسنپ شامل رسیدگی به ش« هایمسئولیت»گانه، برخی از  ده
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وسیلۀ نظام نظارت و انجام نظرسنجی، صیانت از اطالعات  خدمات با کیفیت به کاربران به

محرمانۀ کاربران، رفع مشکالت پیش آمده در صورت استفاده از خدمات نرم افزار اسنپ، تأمین 

یک و نیم درصد از  اطالعات مورد نیاز کاربران دربارۀ شرایط استفاده از خدمات و پرداخت

هزینۀ هر سفر به عنوان مالیات به حساب شهرداری شهر محل فعالیت راننده است.  در مقابل در 

 های کاربران ذکر شده است.  در دو تبصرۀ اولیۀ این ماده آمده است:مادۀ شش، مسئولیت

عۀ مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضو -6-1

جمهوری اسالمی ایران از جمله قانون مجازات اسالمی )ارتکاب جرم در هنگام استفاده از 

خدمات کارافزار اسنپ از جمله سفر یا سوپر اپ اسنپ( و قوانین مدنی )ورود خسارت به 

اموال کاربران( باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت و طرف تجاری هیچ گونه مسئولیتی 

 افعال فوق نداشته و نخواهند داشت.  در قبال اعمال و

هرگونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و  -6-2

های شرکت یا طرف تجاری شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد شد.   دارایی

تخلف را داند که حساب کاربر م شرکت یا طرف تجاری این حق را برای خود محفوظ می

عمل آورد و خسارت و  مسدود کند و در صورت نیاز اقدامات قانونی الزم را علیه متخلف به

 (.1400حقوق قانونی خود را مطالبه کند )سایت اسنپ، 

های ذکر شده برای اسنپ و کاربران، به نحوی جالب توجه، نشانگر مقایسۀ مسئولیت

رای اسنپ است.  به عبارت دیگر اسنپ حداکثر مسئولیت برای کاربران و مسئولیت اندک ب

-مسئولیت خود را در حد رفع مشکالت فنی و رفع اختالف، فروکاسته است اما در مقابل کاربر

تا   کند داند.  از این لحاظ شرکت تالش می رانندگان را مشمول قوانین کالن حاکم بر ایران می

کم بر اسنپ را، متوجه کاربرانِ ای از تعامالت و ارتباطات و کنشهای حامسئولیت بخش عمده

 آن کند و از خود تا حداکثر میزان ممکن سلب مسئولیت نماید. 

قرارداد اسنپ با رانندگان )کاربران( خود یکسویه، موقت و فاقد هیچ نوع حقوقی برای 

هیچ »کاربران است.  حتی خدمت ارائه شده نوعی قرارداد بین راننده و مسافر است و اسنپ 

)شرایط استفاده از « وقی و کیفری در خصوص اتفاقات حین... انجام سفر نداردمسئولیت حق
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(.  در این بخش اشاره نشده است که در صورتی که کاربر به هر نحوی از 1400خدمات اسنپ، 

تواند احقاق حق کند.  بنابراین، این یک قرارداد کاری یکسویه،  اسنپ متضرر شود، چگونه می

شدنِ مهارت و دارایی راننده، حداکثر  وری از کاالیی ضمن حداکثرِ بهرهموقت و متزلزل است که 

 نماید. سود و منفعت برای کارفرما را تضمین می

 ها تحلیل مصاحبه

این بخش از مقاله به تحلیل مصاحبه با کارکنان اسنپ اختصاص دارد.  در این قسمت، 

-نپ و به طور خاص کاربرهای اساسی و کدهای حاصل از مصاحبه با کاربران اس مضمون

 .  شود رانندگان ارائه می

 پذیری شغلی مضمون الف( انعطاف

پذیری است  گذاری یا اقتصاد گیگ، انعطاف یکی از نویدهای اشتغال و فعالیت در اقتصاد اشتراک

اند.  همانطور  ها داشتهکه پیدایش و توسعۀ سکوهای مجازی واسطه، نقشی اساسی در توسعۀ آن

( نوشته است، اقتصاد گیگ به معنای یک نظام بازار آزاد است که در آن 2019) 32که النگلی

مدت را به کار  کاران مستقل، فریلنسرها )آزادکاران( و کارکنان کوتاه کارها، مقاطعه و کسب

های پذیری یکی از مزیت گیرند تا وظیفه، شغل یا تکالیفی واحد را انجام دهند.  انعطاف می

توانند آزادانه انتخاب  .  برخالف کارمندان سنتی، کارکنان گیک می شود می اقتصاد گیگ محسوب

نویسد که به  ( می2018) 33کنند که چه نوع کاری را، چه زمان و چه وقت انجام دهند. کسلر

ها به ما اطمینان دادند به زودی قادر خواهیم بود دنبال ظهور کارافزارهای جدید، بنیانگذارانِ آن

های دلخواهِ خود کار کنیم و دیگر مجبور نیستیم که انتخابی خود و در ساعت های روی پروژه

کنیم.  این نوع کار به  برای یک فردِ دیگر کار کنیم بلکه برای کسب و کار خرد خودمان کار می

 معنای پایان بیگاری برای دیگران است.

ست.  بسیاری از تحول در شغل سبب پیچیدگی بیشتر مفهوم کار و معنای کار کردن شده ا

اند، در  هایی که از نظر برخی اصطالحاً اتالف وقت هستند یا به دوران فراغت مرتبط بوده فعالیت
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ای این فرصت را ایجاد  اند.  ابزارهای رسانه معنای کنونی به فرصتی برای درآمدزایی تبدیل شده

 رنگ شود.   اند که مرز میان این تمایزها بیش از پیش کم کرده

 انتخاب برای تعیین زمان انجام کار( حق 1

توانند انتخاب کنند که در کجا، چه  یکی از مزیتهای کار در اقتصاد گیگ این است که کارکنان می

زمانی و در مورد چه چیزی کار کنند.  کار کردن در اقتصاد گیگ به این معنا است که افراد 

دام سکوی مجازی فعالیت کنند، در توانند تصمیم بگیرند که دست به چه شغلی بزنند، در ک می

کجا کار کنند و بر اساس جدول زمانی دلخواه خود مشغول فعالیت شوند.  این افراد در صورتی 

که بتوانند شهرت و مقبولیت قابل توجهی به دست آورند قادر خواهند بود تا از میان 

 پیشنهادهای کاری مختلف دست به انتخاب بزنند. 

ری دلخواه، یکی از مواردی است که به کرات در مصاحبه با حق انتخاب در زمان کا

رانندگان اسنپ به آن اشاره شده است )با توجه به محدودیت مقاله صرفاً بخش هایی از 

 شود(: ها با رانندگان اسنپ ذکر میمصاحبه

دونید دوست دارم هروقت دلم خواست سرکار برم عادت کردن به یه برنامه روتین  خب می» 

ن سخته اینکه هر روز صبح کله سحر هر روز بری سر کار هر روز خیلی سخته جون برای م

شم اپ رو  زنم بیرون سوار می  آدم درمیاد خوبی اسنپ همینه دیگه هروقت دلم خواست می

 )م )مرد((. «زنم. کار نباید طاقت فرسا باشه به قول معروف کنم مسافر می روشن می

شدۀ کار که به دقت ابزارهایی را برای سنجش زمان و در دوران اخیر، زمان خودکارسازی

معنا شده  طراحی کرده، بی -ها از جمله تعریف انواع مرخصی-متمایز کردن کار از غیر کار 

توانند بدون مالحظات ثبت زمان در سامانۀ خودکارسازی ورود و خروج  است.  آزادکاران می

 کارکنان، کار و درآمدزایی کنند.

 نوع و میزان انجام کار ( استقالل در2

توان میان کار و زندگی  این است که می  کنند یکی از دالیلی که حامیان این نوع اشتغال مطرح می

پذیر و  های انعطافهای خود را در زمانتوانند فعالیت توازن ایجاد کرد و کارکنان این بخش می

 شخصی انجام دهند.های با کنترل بیشتر بر زمان صرف شده در کار و سایر فعالیت
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شوندگان در این مطالعه به  امکان کنترل بر زمان و نوع کار یکی از مواردی است که مصاحبه

 اند: آن اشاره کرده

خواستم  خواد خودم تعیین کنم که کِی کار کنم و چه کاری انجام بدم نمی من دلم می»

همینه خودم رئیس زیردست کسی باشم و اون بگه چیکار کنم و چیکار نکنم. خوبی اسنپ 

 )ز )زن((. «خودمم به کسی هم کاری ندارم

 ( تنوع در نوع و میزان انجام کار3

پذیری تنوع کاری است.  تنوع کاری در برابر یکنواختی  یک بحث مهم دیگر در رابطه با انعطاف

انجام ها و کارگران واحدهای تولیدی ای از کارهایی که کارمندان ادارهگیرد.  بخش عمدهقرار می

های کاری انجام ها و در تمام ساعتدهند مبتنی بر انجام وظایف یکنواختی است که گاه سالمی

آوری کارهای سنتی گریزان هستند و تمایل دارند تا  .  برخی از افراد از روزمرگی و مالل شود می

است، فعالیت تغییر و تحول را گهگاه یا دائماً تجربه کنند. همانطور که در نقل قول زیر مشخص 

گذاری یا گیگ از منظر برخی افراد گریز از وابستگی  در اسنپ به منزله شکلی از اقتصاد اشتراک

 ای ثابت در محل ثابت است: دائمی به وظیفه

شم از اینکه همش پشت کنم خسته می من هم کارمند یک شرکتم عصرا هم اسنپ کار می»

آدمهای ثابت کار کردن خسته شده بودم  میز بشینم و پشت سیستم. از یک جا نشستن و با

بینی باهاشون حرف  های جدید می زنی این ور اور شهر آدمخوبی اسنپ اینه که چرخ می

 )م(. «زنی خوبه می

 گری اشتغال مضمون ب( تسهیل

پیش از آنکه ورود اینترنت همه چیز را دگرگون کند، اشتغال معموالً به معنای گره زدن خود به 

ود که طی آن فرد باید مقدار معینی از زمان را هر روز صرف کار کند.  اما به دنبال یک کارفرما ب

وقت  کاران مستقل پاره اند که به شکل مقاطعه وقوع انقالب دیجیتال بسیاری از افراد تصمیم گرفته

 یا تمام وقت فعالیت کنند. 

کسب و کار، سبب های جدید های دیجیتالی و مدلبه عبارت دیگر تطور و تکامل فناوری

واسط را تسهیل کرده است که در  -پیدایش سکوهای فعالیت برخطی شده که ظهور کار سکو
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توانند وارد کسب و  های اجتماعی میتری از گروهنتیجۀ این تحوالت تعداد بسیار بیشتر و متنوع

 (.2020دی،  سی کار شوند )اای

گون معموالً مستلزم طی برخی شروع کسب و کار و ورود به بازار کار در انواع گونا

ها و ا بودن برخی مهارتشرط دار روندهای دست و پا گیر و زمان بر است؛ از پیش

ها و ها و شایستگیهای علمی و آموزشی گرفته تا مراحل گوناگون رسیدگی به قابلیت توانمندی

سبب  همینطور جستجوی شغل مناسب.  توسعۀ سکوهای مجازی واسطۀ مبتنی بر تلفن همراه

گیری کاهش یابد که تحت  شده تا فاصله میان جستجو، پذیرش و نیز درآمدزایی به اندازۀ چشم

 شود. گری اشتغال مطالعه می عنوان کلی تسهیل

 ( سهولت استخدام1

های فعالیت به عنوان یک کارکن گیگ، سادگی شروع به کار یا اشتغال به کار یکی از ویژگی

در این نوع فعالیت شغلی، رابطۀ رسمی و قانونی بین کارگر و کارفرما است.  بنابراین از آنجا که 

افزارهای میانجی،  تر است.  کارافزارها و نرموجود ندارد کاربرد اشتغال نسبت به استخدام مناسب

اند تا فرایند آغاز به  بینی تمام جزئیات و الزامات مورد نیاز برای شروع فعالیت سبب شدهبا پیش

اده باشد.  از آنجا که کارفرما نسبت به کارکن خود هیچ نوع تعهد و مسئولیتی ندارد کار بسیار س

ها ها و صالحیتها شامل توانمندی شرط و رابطۀ استخدامی صرفاً موقت است از بسیاری از پیش

 تا ورود به کار بسیار ساده و مبتنی بر معیارهای حداقلی باشد.   شود پوشی می چشم

نامد  راننده می-ر گفته شد، اسنپ به اصطالح کارمند خود را صرفاً کاربرطور که پیشت همان

.  این کاربر برای ایجاد  کند که اصطالحی خنثی است و بر هیچ رابطۀ استخدامی داللت نمی

سال داشته و  18حساب کاربری در اسنپ که مقدمۀ شروع به کار است، فقط باید بیش از 

)باید حداقل   نامه ن فرد متقاضی استخدام در اسنپ باید گواهیاهلیت قانونی داشته باشد. همچنی

نامۀ معتبر و  سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد(، کارت خودرو یا برگ سبز خودرو، بیمه

ها شرایط حداقلی برای شروع سال داشته باشد.  این 5برگۀ معاینۀ فنی برای خودروهای باالی 

 به کار هستند.

 گوید: اسنپ که با او مصاحبه شد می یکی از رانندگان
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شروع کار در اسنپ خیلی راحته. کافیه یه سری مدارک مثل گواهینامه و... داشته باشی »

 )ز(. «تونی کارتو شروع کنی به این آسانی اسنپو که نصب کردی می

 : کند راننده دیگر شروع کار به اسنپ را با آغاز به کارهای دیگر مقایسه می

تونی با  ای راننده تاکسی بشی کلی دوندگی و دنگ و فنگ داره ولی راحت میشما اگه بخو»

 )م(. «یه ماشین و گوشی هوشمند کار کنی اینقدرم کاغذبازی نداره

 های کاری در بخش جابجایی مسافر ( کاهش تنش2

های گوناگونی  دانند در دسته طیفی از رانندگانی که اشتغال در اسنپ را باعث کاهش تنش می

شناسی  ر دارند و از منظرهای گوناگون به این مورد توجه دارند.  این موضوع از منظر نوعقرا

ها انواع رانندگان شاغل در اسنپ نیز قابل مالحظه است.  برای مثال، یکی از رانندگانی که سال

زنی  است این کاهش تنش را از منظر چانه به عنوان به اصطالح مسافرکش در شهر فعالیت داشته 

 ر سر مبلغ کرایه توضیح داده است:ب

من پونزده ساله مسافرکشم تهرون. از اولم همین کارو کردم ولی خب همیشه سر کرایه و »

هایی هم دست به یقه ولی االن همه چی از  زدم یه وقت چیزای دیگه باید با مسافر چونه می

ه همه چی دونه باید چقدر بد گیری مسافرم می دونی چقدر می اول طی شده است می

 )م(. «تکلیفش از اول معلومه دیگه دعوا نداریم با کسی

استانداردشدگی سفر یکی از پیامدهای کار برای اسنپ  است.  به این معنا که طبق برخی 

ای به نقطۀ دیگر صورت شده، فرایند جابجایی مسافر از نقطه تعیین پیش های مشخص و ازروال

شامل تعیین مبدا و مقصد، ارسال درخواست، پذیرش سفر  گیرد.  این فرایند به طور خالصه می

وسیلۀ مسافر و سپس راننده، برداشتن مسافر و رساندن به مقصد و دریافت هزینۀ مقرر شده به

های روانی در خود راننده ها و تنشاست.  این موضوع از منظری سبب کاهش برخی درگیری

 رده است:که یکی از رانندگان تشریح کشده است.  همچنان
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گیره کار راحت شده  خواد بره چقدرم کرایه می کنه و کجا می دونه کیو سوار می االن آدم می»

بریش  کنی با مسیریاب می موقع مسافر زدن بیرون اسنپ همه اینها دردسره مسافرو سوار می

 )م(.«تر از شخصیه گیری و تموم راحت پولتم می

دشدن و از پیش مشخص بودن دستمزدها و های ناشی از استاندارجدای از کاهش تنش

های کاری شده است، بخش دیگری از مسائل نیز مستقیماْ به نقش کاربران که سبب کاهش تنش

 خودِ فناوری تلفن همراه مرتبط است.

 ( راحت شدن اشتغال به کار با فناوری تلفن همراه متصل به شبکه3

( اقتصاد 2020وری اشاره دارد. جوردن )بخشی از عوامل مرتبط با تسهیل اشتغال به نقش فنا

های اینترنتی اجتماعی  های دیجیتالی و فناوری داند که فناوری دیجیتال را به معنای تغییراتی می

وارد اقتصاد موجود کرده است.  توسعۀ کارافزارهای موبایلی و انتقال از اتصال موبایلی نسل دو 

 از پیش در خدمت اشتغال قرار گیرد. به نسل سه سبب شده تا فناوری تلفن همراه بیش

اسنپ به عنوان پرکاربرترین خدمت سفر تلفنی در ایران مبتنی بر کارافزار تلفن همراه است.  

با توجه به ماهیت متحرک تقاضاکنندۀ خدمت سفر که به طور دائم در مسیرهای رفت و آمد 

غیرممکن است.  توسعۀ  مبنایی-شهری در حال جابجایی است، ارائۀ این خدمت بدون موبایل

کننده درخواست بر سفر فناورانه است  خدمت سفر درون شهری موبایلی عالوه بر آنکه تسهیل

اما از طرف دیگر، نقش مهمی در تسهیل اشتغال به کار موقت دارد.  بعد فناورانه و توسعۀ 

های اساسی  های موبایلی در زندگی روزمره یکی از جنبهفزایندۀ نقش تلفن همراه و پرداخت

 های اینترنتی است.اشتغال در تاکسی

ویژه برای برخی از جوانانی که سواد تلفن همراه دارند جذابیت  بعد فناوری تلفن همراه  به

گوید این نوع اشتغال با احساس به  خاصی دارد.  همانطور که یکی از کارکنان جوان اسنپ می

 روز بودن همراه است:

سنپ یه جوری انگار آدم آبدیته کالسش از اینکه تو خیابون چرخ با موبایل مسافر زدن تو ا»

 )م(.«بزنی دنبال مسافر و مسافر بزنی خیلی بیشتره خوب اینا همش تکنولوژیه دیگه
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برانگیز اشتغال در اسنپ به منزلۀ اقتصاد  های تاریک و یا چالش ها به سویه دستۀ دوم مضمون

 گیگ یا اشتراک اختصاص دارد. 

 اامنی شغلی مضمون پ( ن

« کاران مستقل مقاطعه»نقل اینترنتی در جهان، رانندگان خود را  و اوبر، بزرگترین سکوی حمل

ر کشورهای مختلف نسبت به تا این شرکت د  شود نامیده است. این موضوع سبب می

های اجباری دولتی نسبت به کارکنان مصون باشد. زیرا کارکنانی که تحت عنوان  مسئولیت

باید دستمزد دریافت   کنند حتی زمانی را که صرف نوشیدن قهوه می  شوند بندی می طبقه« کارمند»

ها وجود دارد که از کنند و بر اساس قوانین ضدتبعیض با آنها رفتار شود.  این تعهد نسبت به آن

های دولتی شامل دریافت مستمری بازنشستگی و دوران بیکاری برخوردار باشند.  مزیت

رت سخت شدنِ وضعیت کسب و کار، اخراج آنها بسیار دشوار خواهد بود.  اما همچنین در صو

های شرکتی برخوردار نیستند و حتی آنها این کاران مستقل از هیچکدام از این مسئولیت مقاطعه

این هیچ  بر  زنی جمعی آمریکا تشکیل اتحادیه بدهند.  عالوه  حق را ندارند تا تحت قوانین چانه

 (.2018ه آموزش آنها و تأمین تجهیزات برای فعالیت آنها وجود ندارد )کسلر، تضمینی نسبت ب

این موضوع به صراحت در آنچه تحت عنوان قرارداد ثبت نام رانندگان در ناوگان اسنپ در 

سایت این شرکت درج شده به خوبی مشاهده است. در یکی از بندهای مادۀ پنج این قرارداد  وب

 چنین آمده است:

نماید که هیچگونه رابطۀ استخدامی و کاری، مشمول قانون کار با  تأیید و اقرار میکاربر »

افزار اسنپ  کننده از خدماتی است که از طریق نرم شرکت نداشته و ندارد و صرفاً نامبرده، استفاده

 .34«شود و به منظور معرفی کاربرمسافر به قصد انجام سفر به وی عرضه می

 شرکت اسنپ ( موقتی بودن اشتغال در1

اند و در گرچه برای افرادی که شغل اصلی خود را جابجایی مسافر درون شهری انتخاب کرده

اما برای   شود گیرند، کار در اسنپ شغل دائمی محسوب می دسته مسافرکشان شخصی قرار می

به مدت و موقتی است.   ای از کارکنان این تاکسی اینترنتی این شغل پاره وقت، کوتاه بخش عمده
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پذیرند  ها و بندهای مختلف آن، می عبارت دیگر این افراد با امضای قرارداد و در نتیجه تأیید ماده

داشتی به ثبات و استمرار شغلی داشته باشند.  استمرار و ثبات شغلی به  که نباید هیچ نوع چشم

ر که در گفتۀ طو معنایی که برای کارگران یک کارخانه یا کارمندان یک اداره وجود دارد.  همان

 شوندگان مشخص است: یکی از مصاحبه

خوام برای خودم یک شغل دائمی  کنم بعدش می من فقط چند وقت برای اسنپ کار می»

شه فکر نکنم  دست و پا کنم. اگر اسنپ تعطیل بشه و اپش تعطیل شه همه چی تموم می

 )ز(. «کنه کسی فکر کنه تا آخر عمرش برای اسنپ کار می

 های شغل دائمی مندی از مزیت ( عدم بهره2

ویژه از منظر افرادی که فعالیت در اسنپ برای آنها یک شغل دائمی است و نه  این موضوع به

گویند در اقتصاد  ( می2017) 36و استفورد 35وقت اهمیت دارد. همانطور که استیوارت پاره

روند و کارفرما  نمی مواجه هستیم که طی آن افراد سر کار« گیگ»با « شغل»دیجیتال، ما به جای 

 کنند.  دهند و در برابر آن دستمزد دریافت می ندارند؛در مقابل برخی وظایف را انجام می

کارکنان اسنپ بحث بیمه است.  شاید این افراد انتظار نداشته باشند تا از   شاید مهمترین دغدغۀ

وند اما حداقل انتظار های کارمندان دولت همانند مرخصی و بازنشستگی و غیره برخوردار شمزیت

 دارند تا بیمه شوند تا در صورت مواجه با خطرات بازنشستگی از خدماتِ آن برخوردار شوند.

کنیم  واقعاً مهمترین مسئله افرادی مثل ما بیمه است. ما از صبح تا شب تو خیابون کار می

درمانگاه بیفته بدون امنیت شغلی و جانی. اگر مشکلی هم پیش بیاد و گذرمون به بیماستان و 

 همه رو باید آزاد بدیم. این کجاش درسته آخه؟ شرکت باید فکری به حال ما بکنه )ز(.

موضوع بیمۀ تأمین اجتماعی رانندگان مسافربرهای شخصی مدت زیادی است که محل 

این درحالی است که این موضوع در قرارداد منعقد گذاران است.  بحث بین رانندگان و قانون

  کند نندگان و اسنپ به صراحت ذکر شده است؛ طبق این قرارداد، شرکت اعالم میشده بین را

رسد با توجه به  نسبت به بیمۀ رانندگان مسئولیتی ندارد. اما برخالف این رویکرد، به نظر می

مند کردن رابطه  شرایط متحول شدۀ بازار کار و تحوالت فناورانۀ آن، مداخلۀ دولتی برای نظام

 سکوهایی همانند اسنپ الزامی است. رانندگان با 
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 ( عدم مداخلۀ نهادهای دولتی در تنظیم مقررات مرتبط 3

ماندگی دولت و نهادهای دیگر، همراستا  یکی دیگر از موارد مرتبط با ناامنی شغلی تعلل و عقب

ی ها ها از شیوهبا تحوالت فناورانه و سکویی در امور مرتبط با اشتغال است. با وجود آنکه سال

گذارد اما همانند بسیاری از  جدید کار و فعالیت شغلی مبتنی بر سکوهای فعالیت مجازی می

اندقوانین و مقررات مرتبط با تنظیم روابط طور مجلس نتوانستهکشورها دولت ایران و همین

 شغلی را تدوین و تصویب کنند. 

 ت:یکی از رانندگان به این  عدممداخلۀ دولت اینگونه اشاره کرده اس

ده قانون و  می ها خیلی وقته که هستن سازمان تاکسیرانی دارن که بهشون خدماتتاکسی»

مقررات خاص خودشونو دارن اما با اینکه چند ساله اسنپ و تپسی و بقیه اومدن اما دولت 

کنیم این شغل  کاری به کارشون نداره اگه راننده تاکسی شغله ما هم که تو اسنپ کار می

 )م(. «مداخله کنه از ما حمایت کنه ماست دولت باید

 هایی است که به اشتغال مرتبط با فناوری مرتبط است. مضمون نهایی دیگر چالش

 مضمون ت( مخاطرات و نویدهای فناورانه

فناوری در کنار نویدهایی که در بخش اشتغال ایجاد کرده است پیامدها و مخاطراتی را نیز در 

 شود.  اینترنتی نیز مشاهده می اکسیپی دارد. این مخاطرات در بخش ت

 ( وابستگی به مسیریابی توسط کارافزارهای موبایلی1 

ها و ابزارهای گوناگون مسیریاب،سبب شده است تا آنها  برخی رانندگان معتقدند که کاربرد نقشه

تر  بیش از پیش برای رساندن مسافران به فناوری تکیه کنند. این امر برای رانندگان مسن

برانگیز است زیرا اتکاء به حافظه انسانی جهت مسیریابی و یافتن بهترین مسیر برای  چالش

رساندن مسافران به مقصد عالوه بر آنکه یک ارزش تمایزبخش در میان یک اجتماع بوده است 

آمده است.  کار نیز به حساب می ابزاری برای برتری بر سایر رانندگان و به ویژه رانندگان تازه

 گوید: انندگان در این زمینه مییکی از ر

 کنم. من تهرانو مثل کف دست من بیست ساله که مسافرکشم دو سه ساله اسنپ کار می»

برم  می زنم رو ویز می دونستم از کجا برم اما حاال می روها  شناختم همه کوچه پس کوچه می



 

 

 

 

 
 1400مجله جهانی رسانه/ دوره شانزدهم، شماره اول، بهار و تابستان  72 

  

 

مسافرو سر مقصدش  بره می دادم به بقیه اما حاال دیگه مسیریاب می درست سر مقصد. قبالً پز

 )م(. «خوره انگار دیگه حافظه ما به درد نمی

 ( قرار داشتن تحت نظارت فناوری 2

داری  بریم.  سرمایه داری نظارتی به سرمی ( معتقد است که ما در یک سرمایه2019) 37زابوف

نظارتی یک نظم اقتصادی جدید است که مدعی است تجربه انسانی یک مادۀ خام رایگان برای 

 بینی و فروش است.   ارهای تجاری پنهان استخراج، پیشکرد

های نظارتی بیانگر  بریم و سیستم به عبارت دیگر ما اکنون در یک جامعۀ نظارتی به سر می

های شخصی برای زندگی در  یک زیرساخت پیچیده است که طبق آن گردآوری و پردازش داده

 (.2006، 39و وود 38عصر حاضر حیاتی است )بال

ها و اطالعات  افزار کلیۀ داده کند.  این نرم ر اسنپ به عنوان یک نظام نظارتی عمل میکارافزا

رسانی به کار  کند و آنها را برای بهبود خدمت مرتبط با رانندگان و مسافران را گردآوری می

افزار به عنوان یک ابزار دائمی برای زیرنظر گرفتن  گیرد.  اما از سوی دیگر دیگر این نرم می

 گوید: کند.  یکی از رانندگان می ارهای رانندگان نیز عمل میرفت

کنیم  دیگه پذیرفتم که شرکت همه اطالعات ما را زیر نظر بگیره اینکه کی شروع به کار می»

ایستیم چقدر درآمد داریم چند مسافر در طول ماه سوار کردیم  می زنیم کجاچند تا مسافر می

ای جز این مگه داریم وقتی برای اسنپ کار مییگه چارهو همه این اطالعات را اسنپ داره د

 )م(. «کنی

در کل، اسنپ به عنوان یک سکوی فعالیت مجازی پیشرو توانسته است نقشی اساسی در 

اما عدم توجهِ این شرکت به حقوق رانندگان یا   کند مبنای ایران ایفا -بوم سکوتحول زیست

 نیروی کار شده است. ساز نوعی استثمار کاربرانِ خود، زمینه

 گیری نتیجه

های کسب و کار اقتصاد دیجیتالی معاصر بیش از پیش بر سکوهای فعالیت مجازی و مدل

گذاری منابع، ابزارها و امالک، زمینۀ انتفاع  و ضمن تأکید بر اشتراک  شود سکویی متکی می

های جدیدی را برای لش.  این نوع اقتصاد چا کند های جمعی را فراهم میتر از دارایی گسترده
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. همچنین  کندنحوۀ اشتعال، کار، آیندۀ شغلی، امنیت شغلی و فناورانه شدنِ اشتغال ایجاد می

های  زمینۀ ایجاد نابرابری اجتماعی و اقتصادی میان دارندگان دانش فنی جدید )آگاهی از زبان

آورد.  اطالق  فراهم می( و شاغالن عادی را 40نویسی، طراحی الگوریتم، یادگیری ماشین برنامه

شدنِ رانندگان به عنوانِ کاربر به وسیلۀ اسنپ به جای عناوینی غیر خنثی مانند شاغل/کارمند 

های اشتغال  گیری از مزیت یاکارگر، یک چالش اساسی در زمینۀ تضمین امنیت شغلی و بهره

ر آینده و حرکت دائمی همانند بیمه است.  با توجه به توسعۀ فزایندۀ این بخش از اقتصاد د

محور و آزادکاری که در آنها رابطۀ  مدت، پروژه-های کار موقت، کوتاهجامعه به سوی مدل

ضرورت دارد تا نظامات حمایت،رفاه و تأمین   شود، کارمند به شدت تضعیف می-کارفرما

 اجتماعی خود را با این شرایط جدید حاکم بر اقتصاد دیجیتالی سازگار نمایند. 

ها با رانندگان اسنپ که این شرکت از  تر ذکر شد، پس از تحلیل مصاحبهه پیشطور ک همان

ها عبارتند از: های مختلفی شناسایی شدند.  این مضمونمضمون  کند، آنها به عنوان کاربر یاد می

 گری اشتغال، ناامنی شغلی، و مخاطرات و نویدهای فناورانه.  پذیری شغلی، تسهیل انعطاف

های اشتغال در بخش اقتصاد بعاد گوناگونی از نویدها و چالشها ااین مضمون

گذارد.  این نوع اشتغال در گذاری و کار به عنوان یک گیگ یا کار موقت را به نمایش می اشتراک

کنار تسهیالتی که ایجاد نموده و شروع به کار را ساده و سهل کرده است،پیامدهای ناخوشایندی 

ده است.  بخشی از این مخاطرات به عدم تأمین شغلی یا همان ناامنی را نیز با خود به همراه آور

گردد که طی آن کارکنان این بخش از طرف اسنپ صرفاً یک کاربر کارافزار تلقی    شغلی برمی

داند که برای ایجاد تسهیالت جانبی، رفاهی و درمانی، گامی  و شرکت خود را موظف نمی  شده

شود شامل  ی که اخیراً در قالب باشگاه رانندگان اسنپ ارائه میهای برای آنها بردارد. مساعدت

کارمند -توان آن را معادل رابطۀ کارفرما ها است و به هیچ وجه نمی ها و کمک برخی تخفیف

قلمداد کرد.  از این رو، ضروری است تا در کشور ایران نیز همانند برخی نقاط جهان اقداماتی 

در اینجا به طور خاص در جهت مقابله با استثمار رانندگان و برای حمایت از حقوق کارگران و 

 های مشابه صورت گیرد. مقابله با انحصارطلبی این شرکت و شرکت
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سکوهای فعالیت مجازی نویدبخش تحوالت اساسی در اقتصاد و به طور خاص اقتصاد 

کار، زمان کار های جدیدی از معنای کار، محل دیجیتال هستند.  همچنین آنها بیش از پیش شکل

شدن کنند.  گرچه یک مخاطرۀ بالقوه در اقتصاد،کاالییو رابطۀ کاری و مقررات کار را خلق می

شدن فزایندۀ ماحصل نیروی کار فزایندۀ نیروی کار و استثمار هرچه بیشتر کارکنان و انبوه 

است؛ یعنی  وکارهای مجازیکارکنان به شکل سرمایه در اختیار تعداد معدودی از صاحبان کسب

رسانی )به جای ابزار تولید( سلطه دارند.  همچنین توجه به که بر ابزارهای جدید خدمتکسانی

ها، یادگیری ماشین و نظارت ها، الگوریتمدادهاین نکته ضروری است که ابزارهای تحلیل کالن

سیار فراتر از که همگی در اختیار صاحبان و مالکان سکوها قرار دارد، استثمار نیروی کار را ب

 دهد.دنیای واقعی توسعه می

با عنایت به اهمیت فزایندۀ سکوهای مجازی و اقتصاد گیگ در آیندۀ اقتصادی ایران، پیشنهاد 

ربط هرچه سریعتر سازوکارهایی را برای بازنگری در قوانین موجود کار  شود که نهادهای ذی می

نگ شود. برای دستیابی به اقتصاد بیندیشند تا با تحوالت اقتصاد فناورانۀ جدید هماه

پیش از هر چیز باید فعالیت سکوهای مجازی نظیر « تر منصفانه»گذاری و شرایط کاری  اشتراک

روزرسانی برای آنها تدوین و تصویب  اسنپ قانونمند شود. باید مقرراتی فراگیر، پیشرو و قابل به

باید در مفهوم کار و تصور سنتی از شود.  متناسب با تحول عرصۀ کار و توسعۀ اقتصاد دیجیتال 

آن بازنگری شود.  تدوین و تصویب این مقررات سبب ایجاد شفافیت در فعالیت سکوهای 

شود.   وکارهای نوظهور می پذیری اجتماعی بیشتر این نوع کسب واسطۀ مجازی و نیز مسئولیت

مبنا به بهای توسعۀ -ویژه در زمینۀ اجتماعی ایران ضرورت دارد تا از توسعۀ اقتصاد سکوبه

 عدالتی جلوگیری شود.ها و افزایش بیشکاف
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