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     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي رســد دو نــگاه کالن بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
باالخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي کــرد کــه تنهــا 
ــده  ــوالت خيره کنن ــد تح ــه رش ــگاه دوم، در نتيج ــا ن ــت. ام ــت داش طريقي
ــک  ــر در ي ــئون بش ــا و ش ــتري آن در حوزه ه ــايه گس ــازي و س ــاي مج فض
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــالب نيــز دور نمان

ــه داشــته اند. ــران را مطالب ــي از فضــاي مجــازي در اي انتظــاري تمدن
ــا       در هميــن راســتا گزارش هــاي عصرفضــاي مجــازي تــالش مي کنــد ت
فهــم ســازمان ها و دســتگاه هاي مرتبــط بــا حــوزه  فضــاي مجــازي را ارتقــاء 
ــن  ــا تحــوالت اي ــه ب ــال و خردمندان ــه فع ــراي مواجه ــا را ب بخشــيده و آن ه

عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس رمزک ملي فضاي مجازي
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ــر  ــی ب ــات مبتن ــه خدم ــن، ارائ ــات آنالي ــا و خدم ــعه پلتفرم  ه ــا توس     ب
تقاضــا به راحتــی و بــا هزينــه کمتــر در دســترس مصرف  کننــده قــرار 
گرفته اســت. در حــال حاضــر، بخــش زيــادی از مــردم جهــان از تاکســی  های 
اينترنتــی اســتفاده می  کننــد، از طريــق خدمــات تحويــل، روزانــه بــه مقــدار 
قابل  توجهــی ســفارش غــذا و مــواد غذايــی دريافــت می  کننــد، کســانی کــه 
ــد،  ــکار را ندارن ــک خدمت ــتخدام ي ــی اس ــی مال ــز تواناي ــت هرگ ــن اس ممک
ــرای  ــرای انجــام نظافــت منــزل ب ــا هزينــه کــم يــک نفــر را ب به راحتــی و ب
چنــد ســاعت اســتخدام می  کننــد. بنابرايــن بــه نظــر می  رســد کــه توســعه 
ــت  ــب اس ــادی مناس ــده اقتص ــک اي ــگ، ي ــاد گي ــاری اقتص ــای تج مدل  ه
ــا به خصــوص در عصــر فضــای مجــازی  ــدرن م ــلوغ و م ــی ش ــه در زندگ ک
ــه  محبوبيــت پيــدا کــرده اســت. بديهــی اســت کــه ايــن شــرکت  ها نيــاز ب
ــا  ــد، ام ــرآورده می  کنن ــا را ب ــی از بخش  ه ــب و ارزان در برخ ــات مناس خدم
ســؤال ايــن اســت کــه آيــا همــه ذی  نفعــان از ايــن شــرايط ســود می  برنــد؟ 
ــات  ــی از موضوع ــود؟ يک ــل می  ش ــک را متحم ــترين ريس ــی بيش ــه کس چ
ــام  ــتقل انج ــکاران مس ــه پيمان ــت ک ــن اس ــه اي ــن زمين ــز در اي بحث  برانگي
متحمــل می  شــوند،  را  زيــادی  تجــاری  ريســک  واقعــی،  کار  دهنــده 
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ايـن اسـتراتژی نوظهور کسـب  وکار، با در اختيار داشـتن يک گـروه آماده و در 
دسـترس از کارگران خود اشـتغال، باعث شـده شـرکت ها از استخدام کارکنان 
رسـمی و تمام  وقـت خـودداری کـرده و هزينه  هـای خـود را تـا حـد زيـادی 
کاهـش دهنـد. شـرکت  هايی کـه از ايـن مـدل تجـاری اسـتفاده می  کننـد در 
مراحـل ابتدايـی هسـتند. ازنظر حقوقی و اخالقی مسـائل حل نشـده زيادی در 
ايـن حـوزه وجود دارد. قبل از هر چيز، بايد مسـائل اخالقی مربوطه شناسـايی 
نام گـذاری »پيمانـکاران مسـتقل«  و حل وفصـل شـود. پيامدهـای اخالقـی 
چيسـت؟ آيـا شـرکت  ها و مؤسسـات از ايـن نام گـذاری برای کاهـش هزينه ها 
بهره بـرداری می کننـد؟ اگـر چنيـن اسـت، در مـورد آن چـه بايـد کـرد؟ ايـن 
مسـئله سـؤاالت عميق  تـری را نيز ايجـاد می  کند. ماهيت واقعـی خودمختاری 
چيسـت؟ آيـا ايـن شـرکت  های جديـد مبتنـی بـر فنـاوری بـه کارمندانی که 
قبـاًل هرگز در دسـترس آن  هـا نبوده اسـت، آزادی می  دهند؟ آيا اين برداشـت 
از آزادی، کارگـران را مجبـور بـه کنـار گذاشـتن حقـوق و حمايت  هـای مهـم 
شـغلی می  کننـد؟ جوابـی کـه جامعـه بـه ايـن سـؤاالت می دهـد بـر زندگـی 

بخـش زيـادی از کارمنـدان بـرای سـال  های آينـده تأثيـر می  گذارد.

واژگان کليـدي: اخـالق ديجيتـال، اقتصـاد گيـگ، بـازار کار، ماهيـت کار، 
کار  سـازمان دهی  کارگـران،  وضعيـت 
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    بازار کار با گسـترش فضای مجازی در حال تغيير اسـت. برخی از مشـاغل 
در حـال ناپديد شـدن هسـتند. برخـی ديگر در حـال طراحی مجدد هسـتند. 
هم زمـان مشـاغل جديدی ايجاد می  شـود. غالبـاً اين تغييرات ناشـی از فناوری 
اسـت، اما هميشـه اين طور نيسـت. عوامـل و پيش  بينی  های اقتصـادی جهانی 
و تقاضـای مصرف  کننـده نيـز بر چگونگی و مـکان کار تأثير می  گـذارد. اکنون، 
بيـش از هـر زمـان ديگـر، يک کارگـر احتماالً چنديـن تغييـر کار از نقش  های 
مختلف شـغلی يا مشـاغل مختلف به چندين کارفرما و حتی تغييرات شـغلی 
کامـل را تجربـه خواهـد کـرد. برخـی از کارکنـان از روش هـای غيـر سـنتی 
کار اسـتقبال می  کننـد و فرصتـی باورنکردنـی را در اقتصـاد گيـگ1 می  بينند. 
اقتصـاد گيـگ يـک پديـده قابل  توجه و در حال گسـترش اسـت که به سـرعت 
در حـال تغييـر شـکل دادن بـه يکـی از اساسـی  ترين جنبه  هـای اقتصـاد و 
جامعـه يعنـی بـازار کار اسـت. بـا توجـه بـه دامنـه و عمـق تأثيـر آن، اقتصاد 

گيـگ مـوارد اخالقی مهمـی را مطـرح می  کند.
     اقتصاد گيگ ممکن اسـت فرصت  های جديدی را برای افراِد در جسـتجوی 
اشـتغال غيـر سـنتی ايجاد کنـد، اما منجر به کاهـش ارزش کارگر انسـانی نيز 
شـده اسـت. در ابتـدا، کارهـای گيـگ به شـکل کار دانشـجويی بود کـه برای 

1.  Gig Economy
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دورداش1 رانندگـی می  کـرد يـا نجـاری بازنشسـته بـود کـه در تسـک  ربيت2 
کمـک می  کـرد. در حـال حاضـر، متخصصيـن و افـراد حرفـه  ای نيـز به طـور 
فزاينده  ای، در حال ورود به اقتصاد شـرکت  های بزرگ هسـتند. يک ويراسـتار 
ممکـن اسـت بـرای داشـتن شـغل آزاد ايـن کار را انجام دهد يا يک دانشـمند 
کامپيوتـر در ميـان دوره  هـای کار اصلی، برای دسـتيابی به تعـادل کار/زندگی 

بهتـر، کار از راه دور بـر روی برخـی پروژه  هـا را نيـز را دنبـال کند.
     در دو دهه گذشته شاهد يک تغيير آرام از کارمندان تمام  وقت به کارگرانی 
هسـتيم کـه بـرای پروژه  هـای کوتاه  مـدت قـرارداد می  بندنـد يـا از طريـق 
آژانس  هـای کاريابـی موقـت کار می  گيرند. اين امـر منجر به ايجـاد نيروی کار 
»احتمالـی« يا »آزاد« می  شـود. مدت  هاسـت که کارگران سـاختمانی بخشـی 
از آن بوده  انـد، امـا در سـال  های اخير تعداد آن به سـرعت در حال رشـد اسـت. 
به  عنوان  مثـال هتل  هـا و رسـتوران  ها به جـای اسـتخدام کارمنـدان بـرای انجام 
امـور، معمـوالً وظايـف خـود را به کارگـران موقـت واگذار می کننـد، عملی که 
تـا حـد زيـادی برای مشـتريان قابل مشـاهده نيسـت. طبـق يک مطالعـه، 36 
 Pew درصـد از کارگران اياالت متحده در سـال 2017 مسـتقل بودنـد.3 مطالعه
در سـال 2018 نشـان داد کـه 72 درصـد از بزرگ سـاالن آمريکايـی از يـازده 
سـرويس مبتنـی بـر گيگ اسـتفاده کرده  انـد و يک سـوم افراد زيـر چهل وپنج 
سـال حداقـل از چهار سـرويس يا بيشـتر اسـتفاده کرده  انـد، بنابرايـن اقتصاد 

گيـگ يک بـازار و تجارت بزرگ را تشـکيل داده  اسـت.
     فنـاوری عامـل مهمـی در اين تغيير اسـت. توانايـی کار آنالين و نه دفتری، 
کارگـران را از شـرکت مسـتقل  تر می کنـد. تغييـر فـن  آوری بـه مهارت  هـای 
متناسـب بـا هر تغيير نيـاز دارد و يافتن ايـن مهارت  ها در اقتصـاد گيگ اغلب 
آسـان  تر از آمـوزش آن  ها به کارمندان بلندمدت اسـت. اپليکيشـن  های آنالين 

1.  DoorDash
2.  Task Rabbit
3.  Edelman Intelligence, 2017

16



نقش بسيار مهمی در تسريع اين روند دارند. 
    مشـوق  های صرفـاً اقتصـادی نيـز نقشـی اساسـی دارنـد. برون  سـپاری کار 
معمـوالً ارزان  تـر از اختصـاص آن بـه کارمنـدان اسـت. ايـن امـر گاهـی اوقات 
بـه اين دليل اسـت کـه برون  سـپاری کار ذاتـاً کارآمدتـر اسـت. به  عنوان  مثال، 
ممکن اسـت برای يک شـرکت حمل ونقل کاال کارايی بيشـتری داشـته باشـد 
کـه کاال را بـرای چنديـن نانوايـی تحويل دهـد تا اينکه هـر نانوايـی رانندگان 
خـود را بـه کار گيـرد. عـالوه بـر اين بـدون در نظر گرفتـن مزايـای مربوط به 
کارايـی اقتصـادی، خـود کارگران قـراردادی نيـز ارزان  تر از کارمندان هسـتند. 
آن  هـا توسـط اضافـه کار و قوانيـن کار محافظـت نمی  شـوند و به طورمعمـول 
هيـچ پوشـش درمانی يـا مزايای ديگـری ندارنـد. هنگامی که تقاضـا برای يک 
محصـول کاهـش می  يابـد، ديگـر نيـازی بـه پرداخت حقـوق به همـان تعداد 
کارمنـد دائـم، بـرای انجـام کار کمتـر يـا اخـراج هزينه  بـر کارمنـدان نيسـت. 
عـالوه بـر اين کارگـران گيـگ از اتحاديه برخوردار نيسـتند، اگرچـه تحرکاتی 

بـرای تغييـر ايـن کار در جريان اسـت.1
ترکيـب ايـن مشـوق  ها واقعيـت بی  رحمانـه  ای را ايجـاد می  کنـد و آن ايـن 
اسـت کـه نـرخ پايـه دسـتمزد کارگـران پيمانـی در سـطح پايين  تری نسـبت 
بـه کارکنانـی کـه همـان کار را انجـام می  دهند، قـرار می  گيـرد. به عنوان مثال، 
يـک کپی  رايتـر کـه در مرکز پزشـکی دانشـگاه پيتسـبورگ2 اسـتخدام شـده 
بـود، وقتـی بيمارسـتان وی را ملـزم بـه کار در يک سـرويس رونويسـی خارج 
بيمارسـتان کرد، دسـتمزد سـاعتی او را از 19 دالر به 6 دالر در ساعت کاهش 
داد.3 نظريـه اقتصـادی ممکـن اسـت قـادر بـه پيش  بينـی ايـن نتايـج باشـد 
يـا نباشـد، امـا ايـن واقعيـت موجـود و احتمـاالً واقعيـت آينـده اسـت. شـايد 
هنجارهـای اجتماعـی کـه در طـول تاريـخ با اشـتغال همـراه بودنـد، وقتی که

1.  Davidson, 2016
2.  Pittsburgh
3.  Vinik, 2018
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کارگـر ديگـر »عضـوی از خانـواده« نباشـد، به سـادگی از بيـن بـرود. اقتصـاد 
گيـگ ممکـن اسـت تغييـر فرهنگـی و همچنيـن يـک پديـده اقتصـادی يـا 

فنـاوری را نشـان دهـد.
     اين رويه به سـرعت در حال گسـترش در سراسـر اقتصاد اسـت، سـازمان  ها 
بيـش از آنکـه به کارمندان وابسـته باشـند بـه موقعيت  های موقتـی و کارگران 
قـراردادی تکيـه می  کننـد. فنـاوری به طور فزاينـده  ای محرک اين روند اسـت. 
گفتـه می  شـود کـه اقتصاد گيـگ اقتصاد آينـده، يا حتـی حال اسـت. اين امر 
سـؤاالتی را ازنظـر اخالقـی ايجـاد می  کنـد، زيرا ممکن اسـت گيگ  هـا امنيت 
اقتصـادی يـا حمايت  هـای قانونـی از شـغل را تأميـن نکننـد. به طـور خـاص، 
می  تـوان سـؤال کرد آيا شـرکت  ها وقتـی کارگران موقـت را بـه کار می  گيرند، 

از وظيفـه اخالقـی خود شـانه خالـی می  کنند؟
      در گـزارش حاضـر، به منظـور بررسـی مباحـث اخالقـی مطـرح در اقتصاد 
گيـگ، پـس از مـروری کوتـاه بـر چيسـتی اقتصـاد گيـگ و بررسـی ديـدگاه 
موافقـان و مخالفـان اقتصـاد گيـگ موجود، مشـکالت اساسـی اخالقـی که از 
اقتصـاد گيـگ ناشـی می  شـود، ترسـيم شـده اسـت. ايـن مباحـث اخالقی در 
قالـب سـه دسـته اصلـی شـامل: سـازمان جديـد کار )آنچـه انجام می  شـود(، 
ماهيـت جديـد کار )نحـوه انجـام آن( و وضعيـت جديـد کارگران )چه کسـی 
ايـن کار را انجـام می  دهد( بررسـی شـده اسـت. بررسـی ماهيـت و پيامدهای 
ايـن مباحـث اخالقـی، بـه ارائـه چارچـوب اخالقـی بهتـر بـرای درک و اداره 
اقتصـاد گيـگ کمـک می  کنـد. در ادامه گزارش، ابتـکار اخير اتحاديـه اروپا که 
بـرای مواجهـه بـا چالش  هـای اقتصـاد گيگ تنظيم شـده، مـورد ارزيابـی قرار 

گرفته اسـت.
     شکل زير مباحث اصلی مورد بررسی در گزارش را نشان داده است:
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شکل 1: دسته های اصلی بحث اخالقی و نگرانی های کليدی در اقتصاد گيگ
Tan, Zhi Ming et al, 2020 :منبع
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چیسـت؟ گیگ  د  قتصـا ا

     قراردادهــای موقــت، خوداشــتغالی و کار آزاد، چيــزی کــه اغلــب به عنــوان 
»اقتصــاد گيــگ« ناميــده می  شــود، در حــال گســترش و رواج اســت. بــرای 
برخــی افــراد، ايــن روش کار آزادی، انعطاف  پذيــری و تعــادل بيــن زندگــی و 
ــد باعــث ايجــاد تعامــل و افزايــش  کار را فراهــم می  کنــد. همچنيــن می  توان
ــد  ــه می  خواهن ــراد کاری را ک ــرا اف ــری و رشــد شــود، زي ــای يادگي فرصت  ه
ــن  ــر، اي ــده  ای ديگ ــرای ع ــال، ب ــد. بااين ح ــاد می  کنن ــد، را ايج ــام دهن انج
نــوع کارهــا خطرنــاک اســت، زيــرا آن  هــا تــالش می  کننــد »گيــگ« کافــی 
بــرای زنــده مانــدن و بــدون برخــورداری از حقــوق اساســی ارائــه شــده بــه 
ــغلی( را  ــه ش ــران، بيم ــارت کارگ ــران خس ــال، جب ــدان )به  عنوان  مث کارمن

انجــام دهنــد.
    در ســال  های اخيــر، سيســتم  عامل  های1 ديجيتــال کــه مبتنــی بــر 
ــته و در  ــمگيری داش ــد چش ــد، رش ــت می  کنن ــگ«( فعالي ــا »گي ــا )ي تقاض
طيــف وســيعی از صنايــع و در نقــاط گســترده  ای از جهــان رشــد کرده  انــد. 
ــه  ــوب ب ــتم  عامل  های محب ــامل سيس ــگ ش ــالح گي ــاد به اصط ــن اقتص اي
اشــتراک  گذاری ســواری، ماننــد ليفــت2 و اوبــر3، سيســتم  عامل  های کار 
ــی5،  ــازون4؛ و سيســتم  عامل  های کار جمع ــرک مکانيکــی آم ــد ت خــرد، مانن

1.  Platforms                                                            2.  Lyft
3.  Uber                                                                     4. Amazon›s Mechanical Turk
5.  crowd work
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مانند فايور1، دليورو2 و آپ  ورک3، است.
ــايد  ــت، ش ــاط اس ــارکتی در ارتب ــاد مش ــا اقتص ــب ب ــگ اغل ــاد گي     اقتص
ــک  ربيت،  ــد تس ــن مانن ــرويس  های آنالي ــر دو از س ــه ه ــل ک ــن دلي ــه اي ب
ايربی  ان  بــی4 يــا اوبــر اســتفاده می  کننــد. بااين حــال ايــن دو کامــاًل متفــاوت 
هســتند. اقتصــاد مشــارکتی اقتصــادی اســت کــه در آن افــراد دارايــی خــود 
ــد. تســک  ربيت  ــه اشــتراک می گذارن ــا ديگــران ب ــه ای ب ــت هزين ــا درياف را ب
ــای  ــام کاره ــرای انج ــراد را ب ــرا اف ــد، زي ــتفاده می  کن ــگ اس ــاد گي از اقتص
ــاد  ــی از اقتص ــی بخش ــه ايربی  ان  ب ــد. درحالی ک ــتخدام می  کن ــک اس کوچ
ــود را  ــای خ ــد خانه ه ــکان می  ده ــران ام ــه کارب ــرا ب ــت زي ــارکتی اس مش
بــه اشــتراک بگذارنــد. اوبــر در هــر دو نــوع اقتصــاد شــرکت می  کنــد، زيــرا 
ــکان  ــا ام ــه آن  ه ــن ب ــد و همچني ــاط می  ده ــافران ارتب ــا مس ــدگان را ب رانن

ــد. ــتراک بگذارن ــه اش ــود را ب ــای خ ــد اتومبيل  ه می  ده
ــد،  ــد می  دانن ــبتاً جدي ــده  ای نس ــگ را پدي ــاد گي ــی اقتص ــه برخ      اگرچ
ــتغالی  ــال، خوداش ــت. به عنوان مث ــد نيس ــدان جدي ــات چن ــياری جه از بس
ــق  ــياری از مناط ــته و در بس ــود داش ــته وج ــای گذش و کار آزاد، از دهه  ه
ــدان،  ــان آزاد، هنرمن ــال، عکاس ــت )به  عنوان  مث ــوده اس ــادی ب ــازار کار ع ب
موســيقی  دانان و روزنامه  نــگاران و غيــره(. آنچــه تــازه اســت، نقــش فنــاوری 
ــه  ــدن ب ــاغل در تبديل ش ــوع مش ــن ن ــرعت اي ــش س ــوزه و افزاي ــن ح در اي
جريــان اصلــی بــازار کار اســت. بــا روی کار آمــدن اقتصــاد گيــگ، رهبــران 
ــه بحــث و گفتگــو درزمينــة مباحــث اخالقــی ايــن حــوزه  فکــری شــروع ب
ــتر  ــی بيش ــه کس ــرد و چ ــود می  ب ــتر س ــی بيش ــه کس ــه چ ــد. اينک کرده  ان
در معــرض خطــر اســت يکــی از ســؤاالت اصلــی در ايــن زمينــه اســت کــه 
ــه روشــن نيســت و ممکــن اســت هرگــز روشــن نشــود. پاســخ آن بالفاصل

1.  Fiverr                                                                   2.  Deliveroo
3.  Upwork                                                               4.  Airbnb 24



پيمانــکاران مســتقل يــک منطقــه »خاکســتری« در ســاختارهای اقتصــادی و 
ــد شــناخته  ــوان کارمن ــه به عن ــد. ن ــک کشــور را اشــغال می  کنن کارگــری ي
ــد.  ــل می  کن ــر عم ــتقل معتب ــرکت مس ــک ش ــوان ي ــه به عن ــوند و ن می  ش
ــه اعتــراض  ــراد شــروع ب ــن اف ــی اي جــای تعجــب نيســت کــه پــس از مدت
ــش  ــا، پوش ــال مزاي ــه دنب ــد و ب ــود می  کنن ــغلی خ ــت ش ــة وضعي درزمين
ــر  ــن ام ــتند. اي ــه کار هس ــوق اضاف ــی حق ــه و حت ــت هزين ــه، بازپرداخ بيم
ــور دســته جمعی از  ــه به ط ــدل تجــاری شــرکت  هايی ک ــف م ــی تضعي تواناي
ــن  ــاری اي ــدل تج ــد، را دارد. م ــتفاده می  کنن ــتقل اس ــکاران مس ــن پيمان اي
شــرکت  ها مباحــث مربــوط بــه طبقه  بنــدی کارگــران، حمايــت از قوانيــن کار 
و درآمدهــای مالياتــی ازدســت رفته دولــت را مطــرح کــرده اســت. در حــال 
ــرکت  ها  ــن ش ــوی اي ــاب دع ــرای تسويه حس ــون دالر ب ــا ميلي ــر صده حاض

ــه شــده اســت. ــر و ليفــت هزين ــژه توســط اوب به وي
     بــا ايــن وجــود اقتصــاد گيــگ بــه ســرعت افزايــش يافتــه و هــر روز در 
ــه  ــرای ارائ ــن شــرايط ب ــداد بيشــتری از شــرکت ها از اي سرتاســر جهــان تع
ــی گســترش شــرکت ها  ــل اصل ــه دالي ــد. در ادام ــتفاده می کنن ــات اس خدم

در اقتصــاد گيــگ بيــان شــده اســت.
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می  کنند؟ د  عتمــا ا مســتقل  ن  ا ر پیمانکا بــه  شــرکت  ها  ا  چر

ــد.  ــم می کن ــی را فراه ــيار جذاب ــه بس ــگ« گزين ــتغال »گي ــش اش     افزاي
ــوری،  ــران اســنپ، چيلي ــت و در اي ــورو و ليف ــر، دلي ــد اوب شــرکت هايی مانن
اســنپ  فود، تپ  ســی و غيــره همــه از طريــق برنامه  هــای موجــود در 
ــا«  ــن »گيگ  ه ــه اي ــد. هم ــه می  دهن ــات ارائ ــک خدم دســتگاه  های الکتروني
بــه کارمنــدان اجــازه می  دهــد تــا ســاعت کار خــود را تعييــن کننــد. بعضــی 
ــت  ــورت نيمه  وق ــر به ص ــی ديگ ــد. برخ ــت کار می  کنن ــدان تمام  وق از کارمن
کار می  کننــد. بعضی  هــا يکــی دو بــار آن را انجــام می  دهنــد و ديگــر هرگــز 
بــرای شــرکت کار نمی  کننــد. نماينــدگان شــرکت ادعــا می  کننــد کــه آن  هــا 
افــرادی را کــه خدمــات ارائــه می  دهنــد، اســتخدام نمی کننــد - ايــن افــراد 
ــا و  ــا هزينه  ه ــد. آن  ه ــغل آزاد دارن ــا ش ــتند. آن  ه ــراردادی هس ــران ق کارگ
ــی،  ــات درمان ــا خدم ــه آن  ه ــد. ب ــود را می پردازن ــه خ ــه و بيم ــرمايه اولي س

ــه نمی  شــود. ــای ديگــری ارائ ــا مزاي غرامــت بازنشســتگی ي
     مهم  تريــن دليــل اســتفاده از پيمانــکاران مســتقل )کارگــران خــود 
ــران  ــه کارگ ــک ب ــال ريس ــتخدام و انتق ــای اس ــش هزينه  ه ــتغال( کاه اش
اســت. اســتفاده از پيمانــکاران مســتقل بــرای انجــام کار مشــابه بــا کارمنــد 
ــی  ــچ مزاياي ــرا هي ــد، زي ــر باش ــد ارزان  ت ــا 40 درص ــد ت ــت می  توان تمام  وق
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ارائــه نمی  شــود و هيچ  گونــه پرداخــت ماليــات توســط کارفرمــا الزم نيســت. 
ــای  ــی، کمک  ه ــه درمان ــه بيم ــتخدام ازجمل ــه اس ــوط ب ــای مرب هزينه  ه
بازنشســتگی و ماليــات اشــتغال همــه توســط خــود کارگــر انجــام می  شــود، 

زيــرا آن  هــا ازنظــر فنــی صاحبــان مشــاغل آزاد هســتند.
     پيمانــکاران مســتقل همچنيــن خطــر نوســانات فصلــی بــازار و خدمــات 
ــت  ــزدی درياف ــر کاری در دســترس نباشــد، م ــد و اگ ــده می  گيرن ــه عه را ب
نمی  کننــد.   شــرکت هيــچ تعهــدی در قبــال ايــن پيمانــکاران نــدارد. شــرکت 
می  توانــد در هــر زمــان جبــران خســارت و حــق کميســيون را تغييــر دهــد، 
و پيمانــکار مســتقل يــا بايــد کار را قبــول کنــد يــا آن را تــرک کنــد، بــدون 
اينکــه بتوانــد بــه کمــک اتحاديــه کارگــری يــا نهــاد دولتــی از موقعيــت خود 

دفــاع کنــد.
ــه  ــات ب ــام خدم ــرای انج ــتقل ب ــکاران مس ــه از پيمان ــرکت  هايی ک     ش
ــا دادن  ــرارداد ب ــن ق ــه اي ــد ک ــا می  کنن ــد، ادع ــتفاده می  کنن ــتريان اس مش
انعطاف  پذيــری و امــکان تنظيــم برنامــه بــه ســود پيمانــکار نيــز هســت. در 
برخــی مــوارد ممکــن اســت درســت باشــد، امــا ايــن مزيــت فــرض شــده، 
هنگامی کــه شــرکت ســعی می  کنــد تــا حــدودی فعاليــت و عملکــرد 
ــکاران مســتقل را کنتــرل کنــد، مخــدوش می  شــود. کنتــرل در اکثــر  پيمان
ــط کارگــر و کارفرمــا  کشــورها يــک عنصــر اصلــی در تعريــف حقوقــی رواب
اســت و اکنــون در مرکــز حــل معضــل کارمنــد و پيمانکار مســتقل قــرار دارد.

     همــه اين  هــا باعــث می  شــود کــه مســئوليت فــردی پيمانــکاران مســتقل 
ــاد باشــد.  ــی زي ــه کار خيل ــرای اشــتغال ب ــی خــود ب ــال انتخــاب اصل در قب
ــدم  ــاعات کار و ع ــن س ــری در تعيي ــل انعطاف  پذي ــه دلي ــا ب ــايد آن  ه ش
ــه ــغل و مصاحب ــتجوی ش ــرای جس ــا ب ــد طاقت  فرس ــک فرآين ــدن ي گذران
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ايــن مشــاغل را انتخــاب کــرده باشــند. آن  هــا فقــط ثبت  نــام کــرده و شــروع 
ــد خــود  ــه پيامدهــای نقــش جدي ــدون اينکــه ب ــد، شــايد ب ــه کار می  کنن ب
ــد  ــات جدي ــدگان خدم ــن ارائه دهن ــدا، اي ــان ابت ــند. از هم ــرده باش ــر ک فک
ــا  ــا، ماليات  ه ــه هزينه  ه ــئوليت کلي ــوده و مس ــتغال ب ــود اش ــا خ به تمام معن

ــد. ــر عهــده دارن ــوارد ازاين دســت را ب و ســاير م
     بــا توجــه بــه مزايــای فــراوان اقتصــاد گيــگ بــرای شــرکت ها و کارگــران 
ــا  ــه ســرعت در حــال گســترش اســت، ب در سراســر جهــان، ايــن مدل هــا ب
اين حــال بــه دليــل مســائل و مشــکالت اخالقــی اقتصــاد گيــگ، توســعه آن 
منجــر بــه ايجــاد ديدگاه هــای موافقــان و مخالفــان در زمينــه اخالقــی بــودن 
ايــن نــوع کســب وکار شــده اســت. ايــن ديدگاه هــا در ادامــه مــورد بررســی 

قــرار گرفتــه اســت.
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مــدل  بــودن  اخالقــی  درزمینــة  مخالــف  و  فــق  موا ه  هــای  دیدگا
ــگ گی د  ــا قتص ا ــاری  تج

ــر  ــه تغيي ــان ب ــاوری همچن ــره فن ــوالت غيرمنتظ ــه تح ــور ک     همان ط
فضــای اقتصــادی ادامــه می  دهنــد، بســياری نگــران افزايــش بهره  بــرداری از 
کارگــران هســتند. يکــی از نگرانی  هــای اصلــی ايــن اســت کــه شــرکت  هايی 
ماننــد اوبــر اساســاً می  تواننــد در پشــت جايــگاه خــود به عنــوان يــک شــرکت 
ســاده »اپليکيشــن« پنهــان شــوند. مخالفــان مــدل تجــاری ايــن شــرکت ها 
نگــران هســتند کــه شــرکت  هايی ماننــد اوبــر و ليفــت بــرای همــه اهــداف 
عملــی، راننــدگان خــود را بــکار می  گيرنــد. از ايــن گذشــته، بــدون راننــدگان، 
ايــن شــرکت  ها به هيچ وجــه نمی  تواننــد کار کننــد. از ســال 2015، حداقــل 
يک ســوم راننــدگان اوبــر بــه درآمــد خــود به عنــوان راننــده به عنــوان 
ــک از  ــدان هيچ ي ــال کارمن ــد. بااين ح ــاد می  کنن ــد اعتم ــی درآم ــع اصل منب
مزايــای موردنيــاز قانــون بــرای پرداخــت بــه کارمنــدان تمام  وقــت را دريافــت 
نمی  کننــد. مخالفــان ايــن نــوع مــدل تجــارت ايــن نــوع شــيوه  های تجــاری 

را نقــض جــدی حقــوق بشــر می  داننــد.
     ديگــران نــگاه متفاوتــی بــه ايــن وضعيــت دارند. آن  هــا معتقدنــد، کارگران 
»گيــگ« می  داننــد کــه درگيــر چــه چيزهايــی هســتند. هنگامی کــه افــراد 
ــد، آن  هــا در حــال انتخــاب ــال کنن ــد کار »گيــگ« را دنب ــم می  گيرن تصمي
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ــا آزادی  ــای ارائه شــده توســط محيط  هــای کار ســنتی  تر ي ــا مزاي ــن کار ب بي
ــرای يــک شــرکت اپليکيشــن هســتند.  ــودن ب ناشــی از کارمنــد مســتقل ب
به عنــوان يــک کارگــر مســتقل، يــک راننــده آزاد اســت کــه انتخــاب کنــد در 
همــه مــوارد کار کنــد و يــا فقــط در مــواردی کــه شــخصاً مايــل به کار اســت. 
کارفرمايــان ســنتی  تر - آن  هايــی کــه ملــزم بــه ارائــه مزايــا هســتند - حــق 
دارنــد تقاضــای بيشــتری در مــورد زمــان کار کارمنــدان خــود داشــته باشــند. 
ــار گذاشــتن  ــا کن ــد. ب ــده انتخــاب می کن ــا در مشــاغل گيــگ خــود رانن ام
حــق مطالبــه زمــان راننــدگان توســط کارفرمايــان، برخــی تصــور می  کننــد 
ــوع تعهــد  ــوع مشــاغل »گيــگ« می  تواننــد از هــر ن ــان ايــن ن کــه کارفرماي
بــرای ارائــه مزايــا صرف  نظــر کننــد. درواقــع، ايــن ايــده کــه راننــده »رئيــس 

ــن مشــاغل اســت. ــن ويژگی  هــای اي خــود« اســت يکــی از جذاب تري
     مخالفــان اســتدالل می  کننــد کــه محيط  هــای کســب  وکار هرگــز نبايــد 
ــه  ــود را مبادل ــوق خ ــد حق ــران بتوانن ــه کارگ ــود ک ــاخته ش ــه ای س به گون
کننــد. زيــرا حقــوق کارگــران، حقــوق بشــر اســت. يــک نگرانــی عمــده کــه 
مخالفــان مطــرح می  کننــد ايــن اســت کــه کارفرمايــان در هنــگام مذاکــره 
بــا کارمنــدان بالقــوه هميشــه در موقعيــت قدرتمندتــری هســتند. کارفرمايان 
تقريبــاً هميشــه بــه دنبــال انگيــزه اصلــی خــود يعنــی ســود هســتند، کــه 
تقريبــاً هميشــه منجــر بــه تصميم  گيــری بــرای بــه دســت آوردن کارمنــدان 
ــه  ــا کمتريــن هزينــه ممکــن می  شــود. بنابرايــن اگــر کارمنــدان تمايــل ب ب
ــا  ــه صــالح آن  ه ــاً ب ــر واقع ــی اگ ــای خــود داشــته باشــند، حت ــه مزاي مبادل

ــرد. ــن پيشــنهاد را می  پذي ــل اي نباشــد، شــرکت باکمــال مي
ــد را در  ــب کارمن ــد اغل ــا و کارمن ــن کارفرم ــدرت بي ــوازن ق ــدم ت      ع
موقعيتــی قــرار می  دهــد کــه مانــع از ورود خــودکار آن  هــا بــه روابــط شــغلی
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ــرايط  ــه از ش ــل و آگاهان ــت کام ــت رضاي ــه درياف ــادر ب ــا ق ــود. آن  ه می  ش
ــا و  ــدرت بيــن کارفرم ــوازن ق ــن عــدم ت کار خــود نيســتند. در حقيقــت، اي
کارمنــد همــان چيــزی اســت کــه قانــون کار را کــه از نيــروی کار محافظــت 
ــون  می  کنــد، ضــروری می  کنــد. ايــن مخالفــان اســتدالل می  کننــد کــه قان
ــادگی  ــرداری به س ــوع بهره  ب ــن ن ــه اي ــود ک ــم ش ــه ای تنظي ــد به گون کار باي

ــد.1 ــر نباش امکان  پذي
     در اقتصــاد گيــگ قطعــاً يــک عنصــر غيرانســانی نيــز وجــود دارد. به جــای 
ــا  ــئله ي ــروز مس ــورت ب ــد، در ص ــا کار می  کنن ــرای برنامه  ه ــراد ب ــان، اف انس
عــدم رضايــت، برقــراری ارتبــاط بــا مديريــت دشــوارتر می  شــود. به خصــوص 
کــه ايــن برنامه  هــا اصــرار دارنــد کــه شــما واقعــاً بــرای آن  هــا کار نمی  کنيــد، 
بلکــه بــرای خودتــان کار می  کنيــد. ايــن همچنيــن بــدان معنــی اســت کــه 
ــران  ــد، کارگ ــود می  آي ــه وج ــايندی ب ــرايط ناخوش ــا ش ــرات ي ــی خط وقت

اساســاً خودشــان مســئول هســتند.
     عــالوه بــر ايــن، ايــن نــوع محيــط، فرهنگــی ايجــاد می  کنــد کــه در آن 
ــه  ــود، به طوری ک ــل می  ش ــم تبدي ــيار مه ــوع بس ــک موض ــه ي ــره  وری ب به
ــود.  ــته می  ش ــا وابس ــد م ــزان تولي ــه مي ــب ب ــت اغل ــتن ارزش و هوي داش
اگرچــه تحقــق اقتصــاد گيــگ می  توانــد ناشــی از رئيــس بــودن شــما باشــد، 
امــا ايــن امــر بــه اضطــراب شــديد وجــودی، کار زيــاد و انــزوا نيــز بســتگی 
دارد. نااميــدی وجــودی ناشــی از ايــن نــوع کارهــا بــرای بســياری از کارگــران 

ــت. ــده اس خفه  کنن
ــت و درک  ــدن اس ــک ش ــال نزدي ــرعت در ح ــده به س ــال، آين      به هرح
ــد  ــت می  توان ــل، دول ــت. در اص ــم اس ــيار مه ــتخدام بس ــدل اس ــت م اهمي
پوشــش بهداشــتی و ســاير مزايــا را در اقتصــاد گيــگ تأميــن کنــد. قوانيــن

1.   https://www.prindlepost.org/01/2017/workers-rights-gig-economy/
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ــا را  ــخصی از گيگ  ه ــدار مش ــا مق ــوع ي ــارت ن ــران خس ــد جب کار می  توان
تنظيــم کنــد، همان طــور کــه کنتــرل قيمــت هزينــه کاالهــای مصرفــی يــا 
ــتغال  ــر اش ــه جوه ــد ک ــان می  ده ــن نش ــد. اي ــم می  کن ــان را تنظي آپارتم
امنيــت شــغلی اســت. اشــتغال بــه ميــل خــود، کــه در کارهــای گيــگ ادعــا 
می  شــود، امنيــت شــغلی بســيار کمــی را فراهــم می  کنــد و يــا به هيچ وجــه 

ــد. ــت شــغلی ايجــاد نمی  کن امني
ــت  ــدون امني ــه ب ــد ک ــان می  کنن ــر نش ــگ خاط ــاد گي ــان اقتص      مدافع
ــر  ــک کارگ ــر ي ــود. اگ ــوردار ب ــادی برخ ــت اقتص ــوان از امني ــغلی می  ت ش
مســتقل بتوانــد آناليــن شــود و کار مناســب را در هــر زمــان پيــدا کنــد، يــک 
کار ثابــت ضــروری نيســت. ممکــن اســت هنگامی کــه اقتصــاد گيــگ حاکــم 
ــر در برخــی از  ــاد باشــد، همان طــور کــه مشــتريان اوب اســت، کار گيــگ زي
ــم کــه  ــاور کني ــت می  شــود. بااين حــال دشــوار اســت ب ــور ياف شــهرها به وف
کارگــران گيــگ از چرخــه تجــارت و رکودهــای اقتصــادی مصــون خواهنــد 
بــود. خصوصيــات اقتصــاد گيــگ کــه از کارفرمايــان در برابــر نوســانات تقاضــا 
ــانات را  ــن نوس ــران اي ــه کارگ ــت ک ــتلزم آن اس ــد، مس ــت می  کن محافظ
ــاد  ــل ايج ــه دلي ــا ب ــروز کرون ــرايط ب ــال در ش ــوند )به عنوان مث ــل ش متحم
محدوديت هــا و قرنطينــه در ســطح جهــان تقاضــا بــرای تاکســی اينترنتــی 

کمتــر شــد(.
ــدون در نظــر گرفتــن امنيــت شــغلی، امنيــت اقتصــادی نيــز       اگرچــه ب
ــه در نظــر گرفتــن حداقــل دســتمزد معيشــت دارد. همان طــور کــه  نيــاز ب
گفتــه شــد دســتمزد پرداختــی بــه کارگــران گيــگ در مقايســه بــا کارمندانی 
کــه همــان کار را انجــام می  دهنــد، کمتــر اســت. ايــن امــر منجــر بــه بــروز 
ــی در  ــن حت ــر اي ــالوه ب ــود. ع ــی می  ش ــادی و اجتماع ــای اقتص نابرابری  ه
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صــورت برابــر بــودن پرداختــی بيــن کارگــران گيــگ و کارمنــدان بــرای انجام 
يــک کار مشــابه، ايــن درآمــد بــه دليــل وجــود عــدم اطمينــان بــرای کارگران 
گيــگ از ارزش کمتــری برخــوردار اســت، زيــرا کارگــران گيــگ بايــد وجــوه را 

بــرای دوره  هــای خــاص ماننــد بيمــاری، نبــود شــغل و غيــره ذخيــره کنند. 
ــگ  ــاد گي ــتری در اقتص ــش بيش ــن نق ــن  های آنالي ــه اپليکيش      ازآنجاک
ــری ايجــاد کننــد. ســايت  های  ــد، ممکــن اســت منبــع ديگــری از نابراب دارن
خدمــات  و  اشــتراک گذاری  بــه  برنامه  هــای  اجتماعــی،  شــبکه  های 
ــت  ــز1« رقاب ــب همه  چي ــده صاح ــاً »برن ــه عمدت ــک عرص ــزاری در ي کارگ
می کننــد. برنــدگان نزديــک بــه حالــت انحصــار تأســيس می  شــوند و ثروتــی 
ــا ارزش ايجادشــده نيســت. تنظيــم  ــد کــه متناســب ب ــه دســت می  آورن را ب
عملکردهــای شــبکه و کارگــزاری به صــورت آناليــن نســبتاً آســان اســت. در 
ــاد  ــی از اقتص ــروت قابل  توجه ــايت  ها ث ــن س ــدود، اي ــهم مح ــن س ازای اي

ــت. ــدودی اس ــده مع ــود ع ــه س ــب ب ــه اغل ــد، ک می  گيرن
     در ادامــه مهم تريــن مباحــث اخالقــی در زمينــه اقتصــاد گيــگ در چنــد 
دســته اصلــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. ايــن دســته ها شــامل: الــف( 
مباحــث اخالقــی مربــوط بــه ســازماندهی جديــد کار، ب( مباحــث اخالقــی 
ــه وضعيــت جديــد  ــه ماهيــت کار، ج( مباحــث اخالقــی مربــوط ب مربــوط ب

کارگــران.

1.   winner-take-all
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ر کا ید  جد ن  دهی  ما ز سـا بـه  بوط  مر خالقـی  ا بحث 

نقــش  بــه  ايــن گــروه مربــوط  نگرانی  هــای کليــدی اخالقــی در     
کنتــرل  مکانيســم های  به عنــوان  گيــگ  اقتصــاد  سيســتم  عامل  های 
الگوريتمــی و نظــارت مديريتــی اســت. به  طــور خــاص، ادبيات اثرات سيســتم 
شــهرت1 الگوريتمــی مبتنــی بــر پلتفــرم را کــه جســتجوی شــغل، تخصيــص 
ــی  ــد، موردبررس ــهيل می  کن ــران را تس ــن کارگ ــخگويی بي ــق و پاس و تطبي
ــه دليــل نقــش  ــرار داده اســت.2 مدت  هاســت کــه سيســتم  های شــهرت ب ق
آن  هــا در تســهيل اعتمــاد و تجــارت بيــن احــزاب غيرمتمرکــز مــورد مطالعــه 
شــهرت  سيســتم  های  از  ديجيتالــی  سيســتم  عامل  های  قرارگرفته انــد. 
ــتفاده  ــادی اس ــالت اقتص ــهيل تعام ــرای تس ــاد ب ــم اعتم ــوان مکانيس به عن
ــر  ــگ، ب ــران گي ــرای کارگ ــده ب ــای تعيين ش ــازات و رتبه  ه ــد. امتي می  کنن
اســاس بازخــورد مشــتريان، بــرای نظــارت بــر کارگــران و نظــارت بــر کيفيــت 
کار آن  هــا و همچنيــن تخصيــص و مطابقــت کارگــران با درخواســت  کنندگان 

ــود. ــتفاده می  ش اس
ــر  ــع نابراب ــج توزي ــه نتاي ــر ب ــب منج ــتم ها اغل ــن سيس ــال، اي     بااين ح
ــر ــد ثروتمندت ــوع »ثروتمن ــه موض ــکاران )2019(3 ب ــوند. وود و هم می ش

1.   امتيازات شهرت، پيچيده  ترين سيستم امتيازدهی هستند. هر زمان که سيستم، نياز به ايجاد اعتماد بين دو يا چند طرف 
شخص دارد تا به طور صريح بتوان مورد اعتماد شخصی را تأييد کرد، امتيازات شهرت وارد  می  شوند. هدف اين امتيازات، عملکرد 

به عنوان کليدی برای اعتماد است.
2016 Luca ;2014 Ye, Gao, and Viswanathan ;2014 Pallais 2.  به عنوان مثال

3.  Wood et al (2019)
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می شــود1« يــا اثــر متيــو2 اشــاره کرده انــد کــه در آن »کارگــران بــا بهتريــن 
ــدی  ــتری و رتبه  بن ــات مش ــل ترجيح ــه دلي ــه ب ــترين تجرب ــرات و بيش نم
الگوريتمــی سيســتم عامل ها از نمــرات و بيشــترين تجربــه بــه دليــل 
ترجيحــات مشــتری و رتبه  بنــدی الگوريتمــی سيســتم عامل ها از نتايــج 
ــهرت  ــازات ش ــالوه، امتي ــد.« به ع ــت می  کنن ــتری درياف ــتجو، کار بيش جس
الگوريتمــی يــک »سيســتم کنتــرل« را تســهيل می  کنــد کــه به وســيله آن 
مديــران سيســتم  عامل می  تواننــد بــر تعامــالت بيــن احــزاب نظــارت کــرده 
و بــر کاربــران خــود قــدرت سياســی اعمــال کننــد. کنتــرل تــا حــدودی از 
ــه  ــود ک ــی می  ش ــدی ناش ــهرت و رتبه  بن ــتم  های ش ــی سيس ــت تقليل ماهي
ــتاندارد  ــای اس ــتفاده از معياره ــا اس ــران ب ــت کارگ ــاوت در هوي در آن تف
ــر  ــان در نظ ــتم  عامل، يکس ــران سيس ــان و مدي ــط طراح ــده توس کنترل ش

ــود. ــه می ش گرفت
     ايــن کيفيــت تقليــل آميــز، همــراه بــا يــک بــازار انحرافی در ســمت عرضه 
در سيســتم  عامل  های گيــگ، ممکــن اســت بــه مديــران سيســتم  عامل 
ــق  ــذاری و تطبي ــای نمره  گ ــت کاری الگوريتم  ه ــی در دس ــدرت قابل  توجه ق
ــغل،  ــص ش ــات تخصي ــذاری در تصميم ــتم عامل و تأثيرگ ــر سيس ــم ب حاک
بــدون تــرس از کاهــش عرضــه کلــی کارگــران بدهــد. ايــن دســتگاه کنتــرل 
بــازار الگوريتمــی توســط عــدم شــفافيت )تــاری( سيســتم تقويــت می  شــود. 
الگوريتم  هــای پايــه سيســتم  عامل  های ديجيتــال گيــگ به طورمعمــول 
اختصاصــی هســتند و توســط قوانيــن راز تجــاری محافظــت می شــوند کــه 
ــی  ــد. طراح ــت می  کن ــث محافظ ــخاص ثال ــط اش ــی توس ــا را از بررس آن  ه
ــت  ــل درک اس ــراد »درون« قاب ــط اف ــط توس ــوالً فق ــا معم ــرد آن  ه و عملک
- يعنــی کارمنــدان سيســتم  عامل  هايی کــه وظيفــه آن  هــا طراحــی، 

1.   rich get richer
2.  در جامعه شناسی،  Matthew effectپديده ای است که در آن »ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر می شوند«. اين اصطالح 
برای اولين بار توسط روبرت مرتون، جامعه شناس در سال 1968 ابداع شد. وی دريافته بود که در علم، اعتبار يک اکتشاف بيشتر 

به شهرت محقق آن بستگی دارد تا شايستگی او.
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بهينه ســازی و نگهــداری ايــن سيســتم  ها اســت - عــالوه بــر ايــن، مديــران 
ــه کارگــران در مــورد  سيســتم  عامل هيــچ تعهــدی در مــورد اطالع  رســانی ب
تغييــر الگوريتم  هــای تأثيرگــذار بــر توانايــی آن  هــا بــرای يافتــن کار ندارنــد.

ــترده و  ــارت گس ــل نظ ــه دلي ــگ، ب ــاد گي ــی در اقتص ــرل الگوريتم     کنت
تســهيل اندازه  گيــری بهــره  وری کارگــر، بــه اشــکال مديريــت علمــی 
تيلوريســتی1 تشــبيه شــده اســت. درحالی کــه روش  هــای تيلوريســت 
ــد کار  ــول فراين ــرل در ط ــارت و کنت ــی از نظ ــطح قابل  توجه ــتلزم س مس
اســت، کنتــرل در سيســتم  عامل  های کار آناليــن در درجــه اول خــود را 
ــرات  ــی و نم ــای پی درپ ــورت رتبه  بندی  ه ــگ، به ص ــک گي ــل ي ــا تکمي ب

شــهرت نشــان می  دهــد. 
ــود  ــخص خ ــح و مش ــور واض ــا به ط ــه رتبه  بندی  ه ــال، درحالی ک     بااين ح
را در پايــان يــک گيــگ نشــان می  دهنــد، آن  هــا کنتــرل و نظــارت ضمنــی 
ــوند  ــور می  ش ــران مجب ــرا کارگ ــد، زي ــال می  کنن ــل کار اعم را در کل مراح
ــرای محافظــت  روابــط مشــتری خــود را مديريــت کــرده و رفتــار خــود را ب
ــر ايــن، برخــی از  يــا پيشــگيری از امتيــازات منفــی شــکل دهنــد. عــالوه   ب
سيســتم  عامل  های آناليــن کار، ماننــد آپ  ورک، کارگــران را تحــت فشــار قــرار 
ــودکار( در  ــش خ ــای صفحه نماي ــق عکس  ه ــود را )از طري ــا خ ــد ت می  دهن
برابــر نظــارت روميــزی و پيگيــری کار، به عنــوان راهــی بــرای حــل اختالفــات 
ــن  ــد. سيســتم  های شــهرت همچني ــان، تســليم کنن ــا کارفرماي ــی ب احتمال
ــال  ــرل خــود را اعم ــران، کنت ــن کارگ ــت بي ــرای وضعي ــت ب ــا ايجــاد رقاب ب
ــرکت  کنندگان  ــه ش ــه در آن هم ــی ک ــله مراتب ــی سلس ــد، »فضاي می  کنن

ــد.« ــرار می  کنن ــاط برق ــر ارتب ــا يکديگ ــی ب ــداوم و رقابت ــور م به ط

2.  از اواخر قرن چهاردهم هجری شمسی مقارن با اواخر قرن نوزدهم ميالدی، گروهی تالش کرده اند اصول مديريت را با به 
کارگيری روش های مهندسی در طراحی شغل علمی تر سازند. اين گروه تالش خود را بر طراحی اثر بخشی کارکنان متمرکز 

کرده اند. در واقع جستجو در جهت يافتن روش های اثربخش و کارا در سازمان ها موجب ظهور مکتب کالسيک در مديريت شد که 
به تدوين مديريت علمی به دست فردريک وينسلو تيلور انجاميد اين مکتب بر نگرش سازمانی بر مبنای تقسيم کار و تخصص، با 

توجه به سلسله مراتب اداری تأکيد دارد.
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ــه  ــوط ب ــی مرب ــرل الگوريتم ــی از کنت ــی ناش ــای اخالق ــاير نگرانی ه     س
افزايــش دامنــه تبعيــض قيمــت در سيســتم عامل های اقتصــاد گيــگ اســت. 
ــا،  ــذاری پوي ــای قيمت  گ ــه مدل  ه ــد ک ــلدون )2015(1 دريافتن ــن و ش چ
ــر  ــی ب ــر »مبتن ــه مؤث ــک مداخل ــر، ي ــت در اوب ــش قيم ــال افزاي به عنوان مث
تقاضــا« بــرای افزايــش راننــدگان موجــود در شــرايط وجــود تقاضــای زيــاد 
ــس،  ــر ايک ــدگان اوب ــه »رانن ــد ک ــر )2016(2 دريافتن ــر و کروگ ــت. کرام اس
ــن  ــا روش ــن آن  ه ــه اپليکيش ــی ک ــی از زمان ــاً نيم ــط، تقريب ــور متوس به ط
اســت، در ماشــين خــود مســافر دارنــد. در مقابــل، راننــدگان تاکســی به طــور 
ــين  ــافر در ماش ــک مس ــود ي ــان کار خ ــد از زم ــا 50 درص ــط 30 ت متوس
ــه و  ــق عرض ــت دقي ــا مطابق ــد ب ــت می  توان ــر قيم ــض دقيق  ت ــد.« تبعي دارن

ــازار را افزايــش دهــد. ــی ب تقاضــا، کاراي
می  کنــد،  اســتدالل   3)2018( زويــک  کــه  همان طــور  بااين حــال،     
ــه  ــگ ب ــران گي ــدگاه کارگ ــژه از دي ــل را به وي ــتان کام ــا داس ــن يافته  ه اي
ــای  ــن هزينه  ه ــر گرفت ــس از در نظ ــاص، پ ــور خ ــد. به ط ــر نمی  کش تصوي
ــه  ــايل نقلي ــداری وس ــوخت و نگه ــه س ــد هزين ــب4، مانن ــت از جي پرداخ
شــخصی، راننــدگان اوبــر تقريبــاً چيــزی معــادل حداقــل دســتمزد را دريافت 
ــرای ايجــاد ســود بيشــتر  ــی راننــدگان ب ــوه تواناي ــه طــور بالق ــد و ب می  کنن
ــد  ــده بتوان ــک رانن ــه ي ــن بســتگی دارد ک ــه اي ــش قيمــت ب ــق افزاي از طري
ــرای  برنامه  هــای انعطاف  پذيــری داشــته باشــد کــه عــدم مزيــت بيشــتری ب
آســيب  پذيرترين کارگــران اقتصــادی بــه همــراه دارد. بنابرايــن، دامنــه 
تبعيــض قيمــت در سيســتم  عامل  های الگوريتمــی بــرای شــرکت  های 
ــداری و ناامنــی کار در اقتصــاد  ــی در مــورد ناپاي ــه نگران گيــگ همچنيــن ب

ــد. ــک می  کن ــگ کم گي

Chen and Sheldon  .1 )2015( الزم به ذکر است که چن، در زمان انتشار اين موضوع، به عنوان رئيس تحقيقات اقتصادی 
اوبر فعاليت می کرد. 

2.  Cramer and Krueger (2016)
3.  Zwick (2018)
4.  out-of-pocket
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ر کا ید  جد ــت  هی ما ــه  ب بوط  مر ــی  خالق ا بحث 

ــت کار اســت  ــه ماهي ــوط ب ــروه مرب ــن گ ــی در اي ــی اصل مباحــث اخالق     
ــت( آن  ــايند )پس ــدار و ناخوش ــت انعطاف  پذير/ناپاي ــاص، ماهي ــور خ - به ط
ــن مشــکالت  ــد. اي ــرداری از کارگــران گيــگ کمــک می  کن ــه بهره  ب - کــه ب
به  طــور اجتناب ناپذيــری بــا مشــکالت طبقه  بنــدی نادرســت کارگــران گيــگ 
ــی  ــی و حقوق ــت اجتماع ــه محافظ ــد، و درنتيج ــر از کارمن ــی غي ــا عناوين ب

ضعيف  تــر، و برون  ســپاری کار گيــگ هم  پوشــانی دارنــد. 
ــوان  ــغلی را به عن ــری ش ــگ انعطاف  پذي ــاد گي ــق اقتص ــای مواف     ديدگاه  ه
مزيــت ايــن مشــاغل، برجســته می  کنــد، در ايــن قســمت کارگــران گيــگ 
کنتــرل بيشــتری بــر نحــوه انجــام، ســرعت و برنامه  ريــزی کار خــود دارنــد. 
ــود وارد  ــاب خ ــا انتخ ــد ب ــد بتوانن ــران باي ــوری، کارگ ــاظ تئ ــع، ازلح درواق
سيســتم  عامل  های اقتصــاد گيــگ شــوند و تقريبــاً بالفاصلــه کار پيــدا کننــد. 
بااين حــال، ايــن ديــدگاه در مــورد انعطاف  پذيــری، ازنظــر هنجــاری و عملــی 

ــت. ــاز اس مسئله  س
ــه  ــری هميش ــه انعطاف  پذي ــود دارد ک ــرض وج ــن ف ــول، اي     به طورمعم
ــود  ــه می  ش ــده گرفت ــت نادي ــن واقعي ــت و اي ــک ارزش اس ــود ي به خودی خ
ــا  ــی و ب ــل پيش  بين ــول، قاب ــتغال معم ــع اش ــران درواق ــی از کارگ ــه برخ ک
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برنامــه ثابــت را ترجيــح می  دهنــد.1 عــالوه، هميــن ديــدگاه فــرض می  کنــد 
ــرای  ــيله ای ب ــه وس ــت - ن ــدف اس ــود ه ــری به خودی خ ــه انعطاف  پذي ک
ــرای  ــن ب ــخصی - و اي ــتقالل ش ــال اس ــی اعم ــد تواناي ــر، مانن ــداف ديگ اه
همــه کارگــران گيــگ مفيــد و ســودمند اســت، حتــی اگــر بــرای بهزيســتی 

روان شــناختی برخــی از آن  هــا مضــر باشــد. 
    عمــاًل انعطاف  پذيــری کار بــا عوامــل مختلفــی ماننــد زمان  بنــدی 
پســت  های کاری يــا رقابــت بيــن کارگــران بــرای تعييــن مشــاغل، محــدود 
ــران نيســت،  ــری انتخــاب کارگ ــوارد، انعطاف  پذي می  شــود. در بســياری از م
بلکــه ويژگــی تحميــل شــده کار اســت کــه ممکــن اســت مانــع رفــاه و حقوق 
کارگــران شــود. به  عنوان  مثــال ايــن امــر درزمينــة بــه خطــر افتــادن ســالمت 
ــه  ــی ک ــد 19 روشــن شــد، زمان ــر کووي ــاری همه  گي ــران در طــی بيم کارگ
آمــازون، دليــورو و ســاير کارگــران اقتصــاد شــرکت  های بــزرگ - بيشــتر بــه 
دليــل نيــاز بــه ايــن فعاليت  هــا بــه جــای انتخــاب آن توســط افــراد - به رغــم 
دســتورات »قرنطينــه« در بســياری از کشــورها، بــه کار خــود ادامــه دادنــد.

      به عــالوه، رکــود اقتصــادی ناشــی از بيمــاری همه  گيــر بــه ايــن معنــی 
اســت کــه افــراد بيشــتری در بخش  هــای گســترده ای از اقتصــاد گيــگ کار 
می  کننــد تــا درآمــد ازدســت رفته را تأميــن کننــد. بااين حــال، ايــن افزايــش 
ــت  ــی مطابق ــن خدمات ــا تقاضــای چني ــاً ب ــگ لزوم ــران گي در عرضــه کارگ
ــاير  ــذا و س ــل غ ــرای کار تحوي ــا ب ــه تقاض ــال، درحالی ک ــدارد. به  عنوان  مث ن
مــواد ممکــن اســت بــه دليــل بيشــتر مانــدن مصرف  کننــدگان در خانــه بــه 
ــه باشــد، ســاير  ــش يافت ــی افزاي ــای حرکت ــا محدوديت  ه ــه ي ــل قرنطين دلي
خدمــات اقتصــادی شــرکت  های بــزرگ ماننــد اشــتراک ماشــين ســواری، بــا 
ــته  های  ــده  اند. دس ــه ش ــرو مواج ــود ني ــران و کمب ــد کارگ ــه بيش ازح عرض

1.  Manyika et al (2016)
2.  Benjamin et al (2019) 50



ــت  ــز تح ــاوری، ني ــزار و فن ــعه نرم  اف ــد توس ــاال، مانن ــای ب ــا تقاض ــغلی ب ش
تأثيــر قــرار می  گيرنــد، زيــرا افزايــش عرضــه نيــروی کار از افزايــش تقاضــای 
ــارب  ــه تج ــوط ب ــای مرب ــا گزارش  ه ــا ب ــن يافته  ه ــرد. اي ــی می  گي کار پيش
کارگــران در مــورد عــدم امنيــت، عــدم کنتــرل و ناپايــداری همــراه هســتند.1 
ــات و  ــياری از اعتراض ــه بس ــغلی ب ــان ش ــدم اطمين ــورد ع ــی در م     نگران
اقدامــات صنعتــی کارگــران گيــگ در شــهرهای بــزرگ در ســال  های اخيــر 
ــن به خودی خــود  ــه کارهــای نامطمئ ــوط ب ــن زده اســت. مشــکالت مرب دام
جديــد نيســتند، آن  هــا در يــک گــروه از انتقــادات گســترده  تر و طوالنی  مــدت 
از ســرمايه  داری نئوليبــرال جــای می  گيرنــد. ويژگی  هــای اصلــی کار در 
اقتصــاد گيــگ معاصــر - توزيــع وظايــف مبتنــی بــر ترتيبــات کاری تصادفی، 
ــدن  ــی ش ــش از صنعت ــای پي ــرارداد- در دوره  ه ــر ق ــی ب ــا مبتن ــی ي فصل
ــتم  ــرن بيس ــا در ق ــن ويژگی  ه ــه اي ــود، اگرچ ــت می  ش ــرمايه  داری ياف س
ــال،  ــت. بااين ح ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتاندارد2« در نظ ــتغال اس ــه اش »رابط
جنبه  هــای بی  ســابقه  ای از ماهيــت کار در اقتصــاد گيــگ، انتقــاد از ناپايــداری 

ــد. ــترش می  ده ــدی گس ــق کلي کار را از دو طري
ــر  ــرای مديريــت و نظــارت خــودکار الگوريتمــی ب      اول، دامنــه پيشــرفته ب
سيســتم  عامل  های اقتصــاد گيــگ، مبتنــی بــر سيســتم  های امتيازدهــی 
کارفرمايــان  ديــد  از  را  گاه بــه گاه  و  نامطمئــن  کار  پايــداری  اعتبــار، 
ــد.  ــش می  ده ــا افزاي ــرای آن  ه ــت آن را ب ــن جذابي ــش داده، و بنابراي افزاي
سيســتم  عامل  های ديجيتــال بــا اســتفاده از مزايــای توليــد متمرکــز و 
ــران  ــده از کارگ ــت پراکن ــک جمعي ــه ي ــپاری کار ب ــز، »برون  س غيرمتمرک
بــدون از دســت دادن کنتــرل قابل  توجــه بــر کار«، و نگهــداری »يــک نيــروی 
کار به موقــع3 » يــا« انســان  ها به عنــوان يــک ســرويس4« را امکان  پذيــر

2019 Halliday ;2017 Tran and Sokas ;2017 Schor and Attwood-Charles ;2017 Ravenelle 1.  رجوع شود به
2.  standard employment relationship
3.  just-in-time workforce
4.  humans-as-a-service
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می  کنــد. ايــن کااليــی ســازی شــديد نيــروی کار انســانی ســطح جديــدی از 
نــا اطمينانــی در کار را مجــاز می  کنــد.

    دوم، شــعارهای معاصــر »اقتصــاد مشــارکتی«، بــا ارزش  هــای مربــوط بــه 
آن بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن نوع دوســتی و کارآفرينــی بــرای توده  هــا، در 
راســتای پنهــان کــردن عــدم اطمينــان کار در اقتصــاد گيــگ اســتفاده شــده 
اســت. به عنوان مثــال، توصيــف کارگــران گيــگ به عنــوان »کارآفرينــان 
خــرد1« و »قهرمانــان محلــه2« از اصطالحــات کارآفرينی سوءاســتفاده می کند 
ــتم  عامل  های  ــط سيس ــی را توس ــتخدام نئوليبرال ــيوه های اس ــديد ش ــا تش ت
گيــگ توجيــه کنــد. بــه هميــن ترتيــب، »اشــتراک« به عنــوان کار و فعاليــت 
ــل ارزش  ــه دلي ــتم  عامل  ها ب ــود و سيس ــرح می  ش ــودآور مط ــادی س اقتص
ــزرگ«  ــر چتــر ب ــه دنبــال نمايــش خــود در زي نماديــن مثبــت اشــتراک، ب

اقتصــاد مشــارکتی« هســتند.
ــی بيشــتر در مــورد ماهيــت اســتثماری کار گيــگ از      نگرانی  هــای اخالق
ــای  ــد، پلتفرم  ه ــه ش ــه گفت ــور ک ــود. همان ط ــدار می  ش ــوای کار پدي محت
اقتصــاد گيــگ تجزيــه پروژه  هــای بزرگ تــر را بــه کارهــای کوچک تــر 
امکان  پذيــر می  کننــد. ايــن کار معمــوالً کــم مهــارت و کــم دســتمزد 
ــب  گذاری  ــد برچس ــرد، مانن ــای خ ــامل کاره ــول ش ــای معم ــت. نمونه  ه اس
ــری  ــای يادگي ــوزش مدل  ه ــرای آم ــا ب ــب  گذاری عکس  ه ــا و برچس داده  ه
ماشــين اســت. در برخــی مــوارد ماننــد مشــاهده و برچســب  گذاری محتــوای 
رســانه  های اجتماعــی گرافيکــی، ماننــد فيلم  هــای کــودک آزاری و حمــالت 
تروريســتی، بــرای اهــداف تعديــل محتــوا، ايــن کار مخاطره  آميــز و ناپســند 
اســت. شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان می  دهــد کارگــران گيــگ درنتيجــه 

ــد.3  ــه کرده  ان ــی بيشــتری را تجرب ــن کار فشــار روان انجــام اي

1.  microentrepreneurs
2.  neighborhood heroes

2019 Roberts 2017؛ O’Connor :3.  به عنوان مثال
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     ازيک طــرف، کارهــای گيــگ، هرچنــد ســنگين و به طــور بالقــوه خطرناک، 
بــرای کارگرانــی اشــتغال ايجــاد می  کننــد کــه در غيــر ايــن صــورت ممکــن 
اســت بيــکار بــوده باشــند، يــا در مشــاغل حتــی خطرناک  تــری مشــغول بــه 
کار شــوند. از طــرف ديگــر، مشــکالت اخالقــی مربــوط بــه رفتــار ناعادالنــه 
و نابرابــر کارگــران گيــگ بــه دليــل عــدم حمايــت از قانــون کار وجــود دارد. 
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ن ا گر ر کا یــد  جد وضعیت  بــه  بوط  مر خالقــی  ا بحــث 

     دسـته سـوم بحث  هـای اخالقـی در اقتصـاد گيـگ مربـوط بـه وضعيـت 
دارد:  ادبيـات وجـود  اصلـی در  اسـت. دو موضـوع  جديـد کارگـران گيـگ 
طبقه  بنـدی )اشـتباه( کارگـران گيگ و تأثيـرات تبعيض  آميز بـر روی کارگران 
گيـگ. هيچ کـدام از ايـن دو مسـئله بـرای اقتصاد گيـگ کاماًل جديد نيسـت. 
همان طـور کـه فينکين1 مشـاهده می  کند، »تمـام اقتصادهای پيشـرفته با اين 
مسـئله کـه چگونـه می  تـوان بيـن ايـن دو ]کارمنـدان و پيمانکاران مسـتقل[ 
تفـاوت قائـل شـد، دسـت وپنجه نـرم کرده  انـد.« بااين حـال، گسـترش اقتصاد 
گيـگ و اعتمـاد روزافـزون جامعـه به کارهـای ناپايـدار، فوريت اين مسـائل را 
بـاال می بـرد و نيـاز بـه راه  حل  هـای بهتـر بـرای محافظـت از يـک نـوع جديد 
کارگـر در برابـر »پديده  هـای گسـترده  تر ماننـد گاه  بـه  گاه شـدن نيـروی کار، 
غيررسـمی شـدن اقتصـاد رسـمی و به اصطـالح تغييـر شـکل خطـرات« در 
بازارهـای کار مـدرن اسـت. به همين ترتيـب، نگرانی  ها در مـورد تبعيض عليه 
کارگـران گيـگ، بحـث موجود در مـورد تبعيض بازار کار را گسـترش می  دهد. 
در ادامـه بحث  هـای مربـوط بـه طبقه  بنـدی )نادرسـت( و تبعيـض کارگـران 

گيگ موردبررسـی قـرار گرفته اسـت.

1.  Finkin (2016)
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6-1- طبقه  بندی غلط: تحول فناوری و شکاف  های نظارتی
ــنتی  ــته  بندی های س ــگ دس ــاد گي ــت و درک کار در اقتص ــر ماهي     تغيي
ــم،  ــث کردي ــه بح ــور ک ــت. همان ط ــيده اس ــش کش ــه چال ــتغال را ب اش
ــا نقــش  ــراه ب ــگ، هم ــر، درخواســتی و »خــرد« کار گي ــت انعطاف  پذي ماهي
ــياری  ــگ را از بس ــای گي ــال، کاره ــای ديجيت ــنگين پلتفرم  ه ــطه  ای س واس
ــرای  ــه ب ــی ک ــی اصطالحات ــد. ناهمگن ــز می  کن از اشــکال ســنتی کار متماي
توصيــف کارگــران گيــگ اســتفاده می  شــود - به  عنوان  مثــال، کاربــران 
تســک ربيت بــه اصطــالح »تســکر1« و کاربــران تــرک مکانيکــی آمــازون بــه 
اصطــالح »ترکــر2« يــا »شــريک راننــده در اوبــر3«- باعــث شــده اســت کــه 
ــورد  ــان در م درک طبقه بنــدی کارگــران گيــگ دشــوار شــود. عــدم اطمين
چگونگــی طبقه  بنــدی کارگــران گيــگ، فضايــی را بــرای آربيتــراژ نظارتــی و 
کنــار گذاشــتن اخالقيــات توســط پلتفرم  هــای اقتصــاد گيــگ فراهــم کــرده 
ــدات  ــری از تعه ــعی در جلوگي ــگ س ــتم  عامل  های گي ــژه سيس ــت. به  وي اس
ــف  ــا توصي ــی، ب ــای عمليات ــش هزينه  ه ــه کاه ــی، و درنتيج ــی و مال قانون

ــد.  ــکار مســتقل خــود اشــتغال دارن ــوان پيمان ــران خــود به عن کارگ
     درنتيجــه، حقــوق قانونــی، اجتماعــی و اقتصــادی کارگــران گيــگ به طــور 
ــا  ــابه ب ــده کار مش ــام دهن ــران انج ــاير کارگ ــر از س ــی ضعيف  ت قابل  توجه
عنــوان »کارمنــد« رســمی، ازجملــه مزايايــی مانند حقــوق اضافــه کار، حداقل 
ــی  ــض و چانه  زن ــدم تبعي ــرای ع ــغلی ب ــوق ش ــده، حق ــتمزد تضمين ش دس
جمعــی )اتحاديــه(، مزايــای بهداشــتی و بيمــه  ای اســت. ايــن عــدم حمايــت 
اجتماعــی و قانونــی باعــث افزايــش ناامنــی، بی  ثباتــی و آســيب  پذيری 

ــود. ــگ می  ش ــران گي کارگ
     ايــن ابهــام نظارتــی، پلتفرم  هــای گيــگ را قــادر می  ســازد تــا از تعهــدات

1.  taskers (TaskRabbit)
2.  Turkers (Mechanical Turk)
3.  driver-partners
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قانونـی و اجتماعـی خـود در قبـال کارگـران گيـگ و همچنين تعهـدات مالی 
خـود ماننـد ماليـات و تأميـن اجتماعـی )کـه بـه آن بيمـه ملـی نيـز گفتـه 
می  شـود( نسـبت بـه دولت اجتنـاب کننـد. کاهـش هزينه  های کسـب  وکار به 
دليـل طبقه  بنـدی نادرسـت کارگـران گيـگ، باعث ايجـاد مزيـت رقابتی برای 

پلتفرم  هـای گيـگ نسـبت بـه رقبا می  شـود.
     درواقـع، ايـن ممکـن اسـت درنهايـت دامپينـگ اجتماعـی1 را بـه سـمت 
شـرايط و ضوابـط بدتـر کار سـوق دهـد. يعنـی ممکن اسـت صنايع بيشـتری 
را تشـويق يـا حتـی مجبـور کند تا به منظـور کاهـش هزينه  هـای عملياتی، به 
کارگـران گيگ متکی شـوند و بنابرايـن رقابتی باقی بمانند. فشـارهای کاهش 
هزينـه ناشـی از بحـران مالـی 2008 و اخيراً رکـود اقتصادی ناشـی از بيماری 
همه  گيـر کوويـد-19، خطرات ناشـی از دامپينـگ اجتماعی و اخالقـی را برای 

کارگـران گيـگ افزايـش می  دهد.
     تجديـد سـاختار ديجيتـال بازارهـای کار از طريق سيسـتم  عامل های گيگ 
و به ويـژه امـکان افزايش برون  سـپاری توليد از طريق سيسـتم  عامل  ها و سـلب 
مسـئوليت نسـبت بـه کارگـران، نيازمنـد بازسـازی و توزيـع مجـدد خطرات، 
تعهـدات و محافظـت در طـول زنجيـره ارزش توليـد اسـت. در اين راسـتا، دو 

رويکـرد اصلـی در ادبيـات ارائه شـده اسـت که در ادامه بررسـی می  شـود.
     اوليـن رويکـرد، گسـترش طبقه  بندی  هـای موجـود قانـون اسـتخدام، 
آزمون  هـای طبقه  بنـدی و اشـکال حفاظـت از شـغل بـرای کار با برنامه اسـت. 
ايـن رويکـرد طرفـدار تفسـيری هدفمندتر يا عملکـردی از قوانين اسـتخدامی 
موجـود و قـرارداد کار بـرای تمرکـز بر واقعيـت اقتصادی کار در گيـگ، به ويژه 
ميـزان وابسـتگی کارگـران گيـگ بـه پلتفرم  هـای ديجيتالـی، تعـادل قـدرت 
چانه  زنـی بيـن سيسـتم  عامل  ها و کارگران و ميزان کنترل اعمال شـده توسـط

1.  دامپينگ اجتماعی )Social dumping( روشی است که کارفرمايان برای استفاده از نيروی کار ارزان تر از آنچه معموالً در 
سايت توليد يا فروش آن ها وجود دارد، استفاده می کنند. در اين حالت در کشور اول، توليد به يک کشور يا منطقه با دستمزد پايين 

منتقل می شود. بنابراين شرکت پس انداز کرده و بالقوه سود خود را افزايش می دهد.
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سيسـتم عامل  های گيـگ اسـت. بسـياری از سيسـتم  عامل  های اقتصـاد گيـگ 
تخصيـص و قيمت  گـذاری کار )کـه اغلـب بـر اسـاس الگوريتـم، بـر اسـاس 
بررسـی و رتبه  بنـدی مشـتری تعييـن می  شـود(، ظاهـر کارگـران )کارگـران 
برخـی از سيسـتم عامل ها، ماننـد برنامـه تحويل غـذای آماده دليـورو، از لباس 
فـرم دارای برنـد اسـتفاده می  کننـد(، همچنين نظارت بر کيفيـت کار و اجرای 
پايـان کار را کنتـرل می  کننـد. درواقع، »روابط مثلثی کار گيگ« ممکن اسـت 
نيازمنـد مفهوم توزيع شـده تری از اشـتغال داشـته باشـد، به موجب ايـن روابط 
وظايـف کارفرمايـان بيـن سيسـتم  عامل واسـطه، کارگـران گيـگ و کاربـران 

نهايی به اشـتراک گذاشـته شـده اسـت.
    دوميـن رويکـرد اصلـی که در ادبيات موردبحث قرار گرفته اسـت، توسـعه 
آزمون  هـا و دسـته  های جدیـد اسـتخدام به طـور خـاص بـرای کارگـران 
گيـگ اسـت. ايـن رويکـرد اسـتدالل می  کنـد کار گيـگ بيش ازحـد متمايـز 
اسـت و نمی  توانـد در چارچوب  هـای قانـون کار موجـود باشـد. انعطاف  پذيـری 
گسـترده  بسـيار  جغرافيايـی  گسـترش  و  گيـگ  در  کار  بيشـتر  قابل  توجـه 
کارگـران در سيسـتم  عامل  های گيـگ، اجـرای قانـون حمايـت از اسـتخدام 
ازجملـه حداقـل دسـتمزد و تسـهيل در مذاکـرات جمعی را دشـوارتر می  کند. 
پيشـنهاد ها تحـت ايـن رويکرد شـامل ايجـاد »قانـون کار ويژه« يا دسـته  های 
جديـد کارگـران بـا تعداد محدودی از حقـوق کار مانند »کارگران مسـتقل« يا 

»پيمانکاران وابسـته« اسـت.
     سـرانجام، هـر دو رويکـرد تـالش می  کننـد تـا هـدف اساسـی قانـون کار و 
اشـتغال يعنـی تمايـز دادن بيـن خوداشـتغالی های واقعی و افرادی کـه نياز به 
حمايـت دارنـد و قـرار دادن ايـن مـوارد در محـدوده محافظتـی قانـون کار، را 
بـه اثبـات برسـانند. اجـرای بهتر قوانين اسـتخدام توسـط نهادهـای نظارتی و
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تـالش بهتـر برای آمـوزش کارگـران در مورد حقـوق آن  ها نيز برای دسـتيابی 
بـه ايـن هـدف حياتـی اسـت. ايـن ابعـاد آموزشـی و اجرايـی را می  تـوان بـا 
تقويـت حقـوق چانه  زنـی جمعـی کارگـران گيـگ، به    عنوان  مثـال از طريـق 

سيسـتم  عامل  های اختصاصـی ماننـد تورکوپتيکـون1 پشـتيبانی کـرد.

6-2- اثرات تبعيض  آميز بر کارگران
     دسـته دوم نگرانی  هـای اخالقـی موردبحـث در ادبيـات مربوط بـه تأثيرات 
احتمالـی تبعيـض بـر روی کارگـران گيگ اسـت. تبعيـض به اين معنا شـامل 
تأثيـرات متفـاوت بـر گروه  هـای مختلـف کارگـران، به ويـژه زنـان و اقليت های 
قومـی به عنوان مثال تبعيض جنسـيتی يا نژادی اسـت. ايـن تبعيض همچنين 
شـامل تفـاوت رفتـار بـا کارگـران گيـگ در کشـورهای کم درآمـد نسـبت بـه 
کارگران کشـورهای توسـعه  يافته اسـت. هنگامی که کارهای گيگ کشـورهای 
توسـعه  يافته به خارج از کشـور و معمـوالً به کارگران در کشـورهای کم درآمد، 
به ويـژه در جنـوب جهانـی، سـپرده می  شـود. زيـرا در ايـن مناطـق دسـتمزد 
پايين  تـر، شـرايط کار بدتـر و حمايـت از حقـوق انسـانی و نيـروی کار به طـور 
قابل  توجهـی ضعيف  تـر اسـت. بـر اسـاس OLI، بيـش از نيمـی از فرصت هـای 
کاری گيـگ در سيسـتم  عامل  های اياالت  متحـده بـه خـارج از کشـور ارسـال 

می  شـود، کارگـران در ايـن سيسـتم  عامل  ها عمدتـاً در آسـيا واقع شـده اند.2
نگرانی  هـای  و هـم  دارد  مزايايـی  برون  سـپاری هـم  ايـن شـکل جديـد     
اخالقـی را بـه همـراه دارد. تأميـن اشـتغال بـرای نيـروی کار محلـی از طريق 
شـرکت  های حاضـر در بـازار کار بـا دسـتمزد باالتر )کشـورهای توسـعه  يافته( 
بـرای کارگـران در کشـورهای بـا دسـتمزد پاييـن می  توانـد بـه نفـع اقتصـاد 
محلـی باشـد. سـازمان  های بين  المللـی متعـددی متذکـر شـده  اند کـه رشـد

1.  Turkopticon
2.  Tan, Zhi Ming et al (2020)61



سـريع سيسـتم عامل های آناليـن کار در کشـورهای بـا درآمـد کم و متوسـط 
يـا در حـال حاضـر يـا به طـور بالقـوه می  توانـد منجـر بـه افزايـش تالش  هـا 
بـرای کاهـش اشـتغال و کاهـش فقـر شـود.1 بـه هميـن ترتيـب، کارگـران 
بازارهـای  بـه  دسترسـی  بـرای  کار  ديجيتـال  سيسـتم عامل  های  از  گاهـی 
خـارج از کشـور کـه کمتـر تبعيض  آميـز هسـتند و يـا به عنـوان يـک روش 
جايگزيـن بـرای دسترسـی بـه بازارهـای محلی اسـتفاده می  کنند، تـا آنجا که 
سيسـتم عامل های ديجيتـال می  تواننـد ويژگی  هايـی کـه منجـر بـه تبعيـض 

می  شـود )ماننـد جنسـيت، نـژاد و غيـره( را مخفـی کننـد.
از ايـن منظر، سيسـتم عامل های ديجيتال کار به عنوان وسـيله  ای برای توسـعه 
اقتصـادی و اجتماعـی عمـل می کننـد و می تواننـد تبعيض هـای ناعادالنـه را 
کاهـش دهنـد. بااين حـال، ايـن تفسـير بـدون بحـث نيسـت. همان طـور کـه 
و  اطالعـات  »اصطـکاک  می  کننـد،  اسـتدالل   2)2017( گراپـی  و  گالپريـن 
هزينه  هـای ارتباطـی، سـود بالقوه کارگران در کشـورهای با دسـتمزد پايين را 
کاهـش می  دهـد.« بيرپـوت و لمبرگتـس )2015(3 دريافتند، اگرچـه بازارهای 
جهانـی پلتفـرم ديجيتـال درجه  ای از همگرايی دسـتمزد را تسـهيل می  کنند، 
امـا ايـن بازارهـا تبعيـض غيـر مهارتی يـا مبتنی بـر تجربـه به  عنوان  مثـال، بر 

اسـاس مليـت يـا جنسـيت را کاهـش نداده  اند.4
    همچنيـن شـواهدی از تفـاوت قـدرت چانه  زنـی بيـن گروه  هـای مختلـف 
کارگـران وجـود دارد. به عنوان مثـال، کسـی و لدونويرتـا )2016(5 دريافتنـد 
کـه قـدرت چانه  زنـی کارگـران جنـوب شـرق آسـيا درنتيجـه تقاضـای باالتر 
نسـبت بـه همتايـان خـود در جنـوب صحـرای آفريقـا، کمـی باالتـر اسـت. 
عـالوه بـر ايـن، برون  سـپاری کار گيـگ بـه حوزه  هايـی بـا حقـوق و دسـتمزد 
پاييـن، نگرانی  هايـی را در مـورد سـقوط اخـالق ايجـاد می  کنـد. يعنـی انتقال 

1.  Galperin and Greppi (2017)
2.  Beerepoot and Lambregts (2015)
3.  Tan, Zhi Ming et al (2020)
4.  Kässi and Lehdonvirta (2016)
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1.  Tan, Zhi Ming et al (2020)
2.  Tan, Zhi Ming et al (2020)

2017 Adams-Prassl and Berg ;2017 Barzilay and Ben-David ;2018 .Cook et al :3.  به عنوان مثال
4.  Galperin (2019)

شـيوه های سـؤال برانگيز اخالقـی بـه حوزه  هايـی کـه در آن کارگـران قـدرت 
چانه  زنـی و حقـوق انسـانی ضعيف  تـر و ضرورت اقتصـادی بيشـتری دارند که 

آن  هـا را مجبـور بـه انجـام چنيـن کاری می  کند.1
    وود و همــکاران )2019( بــر اســاس يــک نظرســنجی از کارگــران گيــگ 
ــا پلتفــرم مبتنــی  دريافتنــد کــه 54 درصــد از پاســخ  دهندگان هنــگام کار ب
ــرکت  ــا ش ــد. ب ــه کرده  ان ــبانه را تجرب ــواب ش ــت دادن خ ــا، از دس ــر تقاض ب
ــت و  ــورها محرومي ــن کش ــگ در اي ــران گي ــن، کارگ ــای کار آنالي در بازاره
قطــع ارتباطــات محلــی خــود را تجربــه می کننــد. همان طــور کــه آن هــا از 
محيط هــای معمــول متــداول و عضويــت حرفــه ای جــدا می شــوند، مبــارزه بــا 
اضطــراب مربــوط به عــدم اطمينــان از اهميــت بيشــتری برخوردار می شــود.2 
    عــالوه بــر تجــارب کارگــران گيــگ درزمينــة سياســت های تبعيض آميــز 
اخالقــی  نگرانی هــای  جهانــی،  جنــوب  مناطــق  در  گيــگ  اقتصــاد 
ــر روی  ــگ ب ــای گي ــز کاره ــرات تبعيض آمي ــة تأثي ــز درزمين ــری ني ديگ
ــده  ــی دي ــای قوم ــان و اقليت ه ــژه زن ــاص، به وي ــی خ ــای اجتماع گروه ه
می شــود. چنديــن مطالعــه3 شــکاف درآمــدی ناشــی از جنســيت را در 
برخــی  به عنوان مثــال، در  سيســتم عامل های گيــگ مســتند می کنــد، 
ــن  ــوم ميانگي ــل دوس ــگ حداق ــر گي ــان کارگ ــد زن ــتم عامل ها درآم از سيس
ســاعتی اســت کــه همتايــان مــرد آنــان دريافــت می کننــد. عــالوه بــر ايــن، 
گالپريــن )2019(4 کليشــه های جنســيتی را در اســتخدام پلتفــرم مشــاهده 
می کنــد، کــه به موجــب آن نامزدهــای زن به احتمــال کمتــری بــرای 
ــه اســتخدام می شــوند )به عنوان مثــال، توســعه نرم افــزار( امــا  کارهــای مردان
بــرای کارهــای زنانــه )ماننــد نوشــتن و ترجمــه( داوطلبــان زن تقريبــاً به طــور 

ــوند. ــتخدام می ش ــردان اس ــا م ــاوی ب مس
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     همچنيــن شــواهدی از تبعيــض نــژادی عليــه کارگــران گيــگ ارائــه شــده 
ــی  ــران آفريقايی-آمريکاي ــه کارگ ــال، معمــوالً مشــتريان ب اســت. به عنوان مث
امتيــاز کمتــری می دهنــد: همان طــور کــه روســنبالت و همــکاران )2017(1  
ــای تهيه شــده توســط  ــه رتبه بندی ه ــال اينک ــد، »احتم خاطرنشــان می کنن
مصرف کننــده ماننــد اوبــر، بــر اســاس عواملــی ماننــد نــژاد يــا قوميــت، تحــت 
تأثيــر ســوگيری قــرار گيرنــد، بســيار زيــاد اســت.« بــا توجــه بــه مرکزيــت 
ــوع  ــن ن ــزرگ، اي ــرکت های ب ــران ش ــت کارگ ــهرت در مديري ــتم ش سيس
تبعيض هــا می توانــد چشــم انداز کارگــران شــرکت های بــزرگ ازجملــه 

دســتمزد و احتمــال پايــان کار آن هــا را تحــت تأثيــر قــرار دهــد.
     همچنيــن شــواهدی از تبعيــض نــژادی و جنســيتی عليــه مصرف  کنندگان 
ــکاران  ــی و هم ــال، ج ــود دارد. به  عنوان  مث ــگ وج ــتم  عامل  های گي در سيس
)2016(2 نشــان دادنــد کــه مســافران آفريقايی-آمريکايــی احتمــاالً بيشــتر از 
مســافران سفيدپوســت بــرای تاکســی آناليــن منتظــر می  ماننــد. همچنيــن 
ــار عاطفــی بيشــتری را  ــور باشــند ب ــژادی ممکــن اســت مجب اقليت هــای ن
در زمــان کار بــرای راضــی نگه داشــتن مشــتری و غلبــه بــر تعصبــات نــژادی 

تحمــل کننــد.3
    از ديــدگاه حقوقــی، در بســياری از کشــورها تبعيــض بــر اســاس 
ــون محــدود شــده اســت.  ــژاد و جنســيت، توســط قان ويژگی  هايــی ماننــد ن
بااين حــال، همان طــور کــه گفتــه شــد، بســياری از کارگــران گيــگ در حــال 
ــوان  ــدی نادرســت به عن ــب طبقه بن ــا اغل ــه آن ه ــه اينک ــه ب ــا توج ــر ب حاض
غيــر کارمنــد دارنــد، تحــت حمايــت قانــون اســتخدام - ازجملــه حقــوق در 
برابــر تبعيــض ناعادالنــه - نيســتند. اين کــه ايــن تأثيــرات تبعيض آميــز تــا 
چــه حــد موجــب آســيب اخالقــی می شــود و چــه اقداماتــی بــرای کاهــش 

1.  Rosenblat et al (2017)
2.  Ge et al (2016)
3.  Tan, Zhi Ming et al (2020)
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ــض  ــه مکانيســم های اساســی تبعي ــا حــدودی ب ــن آســيب الزم اســت، ت اي
و همچنيــن وضعيــت موجــود - يعنــی نحــوه مقايســه تبعيــض در اقتصــاد 

ــازار کار ســنتی- بســتگی دارد.  گيــگ و ب
    بــا توجــه بــه مکانيســم های اساســی بــرای تأثيــرات تبعيض آميــز 
و  حقــوق  شــکاف  درزمينــة  به دســت آمده  يافته هــای  مشاهده شــده، 
دســتمزد جنســيتی بيــن کارگــران گيــگ به طــور عمــده بــه تفــاوت نهــادی، 
ــود،  ــبت داده می ش ــرد نس ــران زن و م ــن کارگ ــخصيتی بي ــی و ش فرهنگ
نــه تبعيــض مســتقيم توســط مشــتريان يــا کارفرمايــان، بــر اســاس تعصــب 
ــه  ــت تجرب ــن اس ــران زن ممک ــاص، کارگ ــور خ ــح.  به ط ــا صري ــی ي ضمن
ــی بيشــتری  ــر، ســطح تحصيــالت پاييــن و مســئوليت های داخل کاری کمت
ــرای  ــاوت ب ــای متف ــات و محدوديت ه ــرد، ترجيح ــان م ــه همتاي ــبت ب نس
ــالی و  ــال، بارزي ــند. بااين ح ــته باش ــام کار داش ــی انج ــل کار و چگونگ مح
ــی  ــيتی حت ــی جنس ــکاف پرداخت ــه ش ــد ک ــد )2017(1 دريافتن ــن ديوي ب
پــس از کنتــرل چنديــن مــورد از ايــن متغيرهــا ازجملــه تعــداد ســاعات کار، 
تجربــه کار، ســطح تحصيــالت و امتيــاز بازخــورد مشــتری همچنــان ادامــه 
دارد. شــواهدی از تبعيــض نــژادی عليــه کارگــران گيــگ، نه تنهــا بــه عوامــل 
اساســی اقتصــادی اجتماعــی و نهــادی بلکــه تعصبــات مشــتريان نســبت داده 
می شــود، همان طــور کــه در رتبه بنــدی مشــتری نشــان داده شــده اســت.2
ــض در  ــه تبعي ــت ک ــده اس ــه ش ــود، گفت ــت موج ــه وضعي ــه ب ــا توج     ب
ــر از  ــوه کمت ــور بالق ــا به ط ــر ي ــد بدت ــال نمی توان ــتم عامل های ديجيت سيس
شــرايط آفاليــن باشــد. درواقــع، شــواهد قابل توجهــی در مــورد تبعيــض در 

ــود دارد.3 ــنتی وج ــل س ــش حمل ونق ــد بخ ــن، مانن ــای کار آفالي بازاره
ــتری ــکان بيش ــد ام ــن می توان ــگ همچني ــی کار گي ــت ديجيتال     ماهي

1.  Barzilay and Ben-David (2017)
2.  Tan, Zhi Ming et al (2020)

2015 Belcher and Brown ;2014 Goddard, Kahn, and Adkins :3.  به عنوان مثال
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بــرای اصــالح »تبعيــض الگوريتمــی«، بــا اســتفاده از اقدامــات فنــی، 
ــه حداقــل رســاندن  ــرای ب ــه کارگــران ب ــام مســتعار ب به عنوان مثــال، دادن ن
دامنــه تبعيــض نــژادی بــر اســاس نــام آن هــا، يــا تنظيــم الگوريتــم تطبيــق 
ــد.  ــم کن ــا جنســيتی فراه ــژادی ي ــات ن ــوه تعصب ــردن بالق ــی ک ــرای خنث ب
ــری  ــی کمت ــرات منف ــد اث ــگ می توان ــاد گي ــر، اقتص ــن منظ ــن از اي بنابراي
ــن رو آســيب  ــر گيــگ( داشــته باشــد و ازاي ــادی )غي ــه اقتصــاد ع نســبت ب

ــد. ــش می ده ــران را کاه ــه کارگ ــض علي ــی از تبعي ــی ناش اخالق
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یــان ما فر ر کا و  ن  ا ر ا ســت گذ سیا ی  ا بــر یــی  توصیه ها

     همان طـور کـه ديديـم، اقتصاد گيـگ مجموعه  ای از چالش هـای اخالقی را 
ايجـاد می  کنـد. آگاهـی در مـورد ايـن چالش  هـا و همچنين نياز بـه اصالحات 
در حـال افزايـش اسـت. ايـن امـر بـا ابتـکارات مختلـف سياسـتی مربـوط به 
اقتصاد گيگ در هر دو سـطح ملی و فراملی مشـهود اسـت. در اين قسـمت به 
تجزيه وتحليـل يـک ابتکار سياسـتی قابل  توجه کـه اخيراً توسـط اتحاديه اروپا 
انجـام شـده اسـت، می پردازيم. در تالش برای رسـيدگی بـه چالش های تحول 
ديجيتـال در بازارهـای کار اتحاديـه اروپـا، يـک گـروه متخصـص سـطح بـاال 
)HLG(1، بـه سـفارش اتحاديـه اروپا در سـال 2019، سـه راه سـازنده را برای 
اصالحـات درزمينـة چالش  هـای اخالقـی اقتصـاد گيـگ توصيـه کرده اسـت. 
ايـن مـوارد را می  تـوان به صـورت ايجـاد نيـروی کار ماهـر بـرای پشـتيبانی از 
ديجيتالـی شـدن کار، مديريـت روابـط کار جديـد و ايجاد قـرارداد جديد برای 

حمايـت از کارگـران ديجيتال بيـان کرد. 
• اوليـن مـورد، بـر ماهيـت جديـد کار در اقتصـاد گيـگ متمرکـز اسـت. 
توصيه  های اين دسـته شـامل تهيه »حسـاب يادگيری شخصی مهارت های 
ديجيتـال2« بـه کارگـران اسـت کـه می  تواند بـه کاهش اثـر قفـل کار3 در 
سيسـتم  عامل و تسـهيل ارتباطـات عملـی بـرای تقويت يادگيـری گروهی

1.  High-Level Expert Group
2.  Digital Skills Personal Learning Account
اساساً حذف کند،  يا  را محدود کرده  فرد  توسط  انتخاب  قابل  تکنيکی که جايگزين های  و  استراتژی، هر تصميم  ادبيات  در    .3

استراتژی Lock-in  ناميده می شود.
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غيررسـمی کمک کرده و از طريق ارتقاء مشـاوره شـغلی به کارگران اجازه 
می دهـد تـا خـود را بـا يـک محـل کار ديجيتال )و بـا الگوريتم  هـای غيبی 

کـه به عنـوان مديـران ضمنی عمـل می  کنند( سـازگار کنند.
• مـورد دوم اصالحـات، بـر اطمينـان از »کار شايسـته1« در اقتصـاد گيگ 
متمرکز اسـت. مداخالت پيشـنهادی در اينجا شامل ايمنی شغلی و کاهش 
خطـرات بهداشـتی بـا تمرکـز بـر سـالمت روان و اسـترس؛ به روزرسـانی 
قوانيـن کار بـرای برابـر کـردن ترتيبـات کار اسـتاندارد و غيراسـتاندارد؛ و 
ايجـاد »گفتگـوی اجتماعـی2« جديـد بيـن کارگران و سـاير ذينفعان اسـت.
• مـورد سـوم اصالحـات، بـر جلوگيـری از دوقطبـی شـدن اقتصـادی و 
اجتماعـی در بازارهـای کار متمرکـز اسـت. اصالحـات پيشـنهادی در ايـن 
گـروه شـامل اطمينـان از حمايـت اجتماعـی از کارگـران بـدون در نظـر 
گرفتـن وضعيت شـغلی آن  هـا و ايجاد يـک »پنجره واحد ديجيتـال« برای 
مديريـت مشـارکت  های اشـتغال و ماليات بـرای کارهای اقتصـادی و توزيع 
مجـدد ارزش مالکيـت ديجيتـال بـا در نظر گرفتـن داده  های توليدشـده يا 
ارائه شـده توسـط کارگـران به عنوان سـرمايه، نيروی کار يـا مالکيت معنوی 

است.
     پيشـنهاد های ارائه شـده توسـط اتحاديـه اروپـا عملـی و قابل توجـه اسـت. 
امـا بااين حـال هنـوز هـم کاسـتی هايی در برخـی مـوارد وجـود دارد. به طـور 
خـاص، آن  هـا بايد چنديـن چالش اخالقـی مشخص شـده در گـزارش، به ويژه 
چالش  هـای مربـوط به ماهيـت اسـتثماری کار در اقتصاد گيـگ و طبقه بندی 
بـه  گـزارش  ايـن  بااين حـال،  کننـد.  برطـرف  را  گيـگ  کارگـران  نادرسـت 
چالش  هـای اخالقی ناشـی از سـازمان جديد کار و نگرانی  هـای اخالقی مربوط 
بـه تبعيـض و محروميـت از کارگـران گيـگ کمتـر پرداختـه اسـت. بـا توجه

1.  decent work
2.  Social Dialogue 70



بـه سـازمان جديـد کار، بررسـی ادبيـات اين حوزه، خطـرات اخالقی ناشـی از 
اسـتفاده از »امتيازات شـهرت« توليدشـده توسـط الگوريتم را برای مديريت و 

نظـارت بـر کار در سيسـتم عامل های گيـگ برجسـته می کند.
ــد، درنتيجــه  ــد تخصيــص کار را مخــدوش کنن ــن سيســتم  ها می  توانن     اي
»بهتريــن« کارگــران ســهم بيشــتر و در حال رشــدی از کار موجــود را دريافت 
می کننــد. آن هــا همچنيــن اجــازه کنتــرل تهاجمــی و غيرقابــل پاســخگويی 
ــن  ــتفاده از چني ــدار در مورداس ــای هش ــد. به ج ــروی کار را می دهن ــر ني ب
سيســتم هايی، HLG، پيشــنهاد می کنــد کــه اســتفاده از سيســتم های 
ــا  ــد، ي ــش ياب ــد افزاي ــا کار می توان ــران ب ــت کارگ ــرای مطابق ــی ب الگوريتم
بــرای »اطــالع بهتــر کارگــران از مجموعــه مهارت-هــای خــاص خــود و کمک 
ــن  ــان در يافت ــه کارفرماي ــرای کمــک ب ــا »ب ــن شــغل« ي ــا در يافت ــه آن ه ب
کارگرانــی کــه بــا مهارت هــای آن هــا بهتــر ســازگار باشــد. اگرچــه اســتفاده 
ــرای درک مشــخصات مهــارت  ــه کارگــران ب ــرای »کمــک ب از الگوريتم هــا ب
ــن گــزارش نتوانســته  ــا اي ــرد، ام ــرار گي خــود« ممکــن اســت موردتوجــه ق
ــان از شــفافيت، پاســخگويی و  ــرای اطمين ــی ب ــت ضمانت هاي ــه رعاي ــاز ب ني
ــرای تصميمــات گرفته شــده توســط سيســتم های  ــده ب ــات جبران کنن اقدام

الگوريتمــی را برجســته کنــد.
     عــالوه بــر ايــن، در گــزارش HLG در مــورد نگرانی هــای اخالقــی مربــوط 
ــت کمــی  ــگ صحب ــران گي ــاط کارگ ــت و قطــع ارتب ــض، محرومي ــه تبعي ب
می شــود، البتــه بــا توجــه بــه اينکــه وظيفــه HLG به طــور خــاص مربــوط بــه 
بازارهــای کار اتحاديــه اروپــا اســت ايــن موضــوع می توانــد قابــل درک باشــد. 
بااين حــال، پرداختــن بــه اقدامــات تبعيض آميــز بــا محوريــت نــژاد، جنســيت، 
مليت/تابعيــت و ســاير خصوصيــات حســاس شــخصی بايــد گســترش يابــد.
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ــنی  ــدات روش ــا تعه ــلماً ب ــزارش HLG مس ــه گ ــه، درحالی ک     روی هم رفت
ــد،  ــايی می  کن ــه شناس ــی ک ــک از چالش  هاي ــر ي ــه ه ــن ب ــرای پرداخت ب
ــد  ــی – مانن ــی اضاف ــای اخالق ــی  رود، چالش  ه ــش م ــت پي ــير درس در مس
چالش  هــای مربــوط بــه کنتــرل الگوريتمــی و تبعيــض، محروميــت و قطــع 
ــه بررســی بيشــتر  ــاز ب ــاط در برنامــه سيســتم  عامل  های اقتصــادی - ني ارتب
دارد. بنابرايــن برخــی ديگــر از راهکارهــای مواجهــه بــا چالش هــای اخالقــی 

ــه شــده اســت: ــازار کار ارائ اقتصــاد گيــگ در ب
• اســتفاده از ارزيابــی اثــرات الگوريتمــی و/يــا مميــزی الگوريتمــی 
ــط  ــی توس ــتم  های الگوريتم ــتفاده از سيس ــه اس ــان از اينک ــرای اطمين ب

ــت.  ــفاف اس ــه و ش ــن منصفان ــد ممک ــا ح ــگ ت ــای گي پلتفرم ه
ــون کار و  ــی قان ــدف اساس ــق ه ــت تحق ــت گذارانه جه ــالش سياس • ت
اشــتغال يعنــی تمايــز دادن بيــن خوداشــتغالی های واقعــی و افــرادی کــه 
نيــاز بــه حمايــت دارنــد و قــرار دادن ايــن مــوارد در محــدوده محافظتــی 
قانــون کار از طريــق ايجــاد قوانيــن ويــژه بــرای کارگــران گيــگ يــا اصالح 

قوانيــن موجــود
• اجــرای بهتــر قوانيــن اســتخدام توســط نهادهــای نظارتــی و تــالش بهتر 

بــرای آمــوزش کارگــران در مــورد حقــوق آن  ها
• پشــتيبانی از ايــن ابعــاد آموزشــی و اجرايــی بــا تقويــت حقــوق چانه  زنی 
جمعــی کارگــران گيــگ، به    عنوان  مثــال از طريــق سيســتم  عامل  های 

ــد تورکوپتيکون اختصاصــی مانن
ــزرگ و/ ــدرت بيــن پلتفرم  هــا و شــرکت  های ب ــارن ق • کاهــش عــدم تق
ــويق  ــرای تش ــازوکارهايی ب ــق س ــتم  عامل  ها از طري ــود سيس ــن خ ــا بي ي

بــه همبســتگی فعــال در محــل کار
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• ارزيابی عملکرد و امتيازدهی بر اساس اصول »کار منصفانه« 
ــا کمــک گرفتــن از ماهيــت ديجيتــال کار  • کاهــش تبعيــض موجــود ب
گيــگ و اســتفاده از اقدامــات فنــی، به عنوان مثــال دادن نــام مســتعار بــه 
کارگــران بــرای بــه حداقــل رســاندن دامنــه تبعيــض نــژادی بــر اســاس 

نــام آن هــا
• تنظيــم الگوريتــم تطبيــق بــرای خنثــی کــردن بالقــوه تعصبــات نــژادی 

ــيتی يا جنس

     در حــال حاضــر،  قوانيــن کار نتوانســته اند جهت گيــری زيــادی را درزمينة 
مواجهــه بــا چالش-هــای اخالقــی اقتصــاد گيــگ فراهــم کننــد. تــا حــدی به 
ــانی  ــرای به روزرس ــی الزم ب ــص و آگاه ــذاران تخص ــه قانون گ ــل ک ــن دلي اي
ــد  ــان باي ــدان معناســت کــه کارفرماي ــن ب ــد. اي ــن حــوزه را ندارن قوانيــن اي
ــای انســانی  ــران گيــگ و ارزش ه ــرای پشــتيبانی از کارگ سياســت هايی را ب

دنبــال کننــد. ازايــن رو بــه کارفرمايــان توصيــه می شــود:
1- در کنفرانس هــا شــرکت کنيــد، وبينــار بگيريــد، بــه مطالعــات کليــدی 
دسترســی داشــته باشــيد و رهبــران انديشــه را دنبــال کنيــد. اطمينــان 
حاصــل کنيــد کــه در بحــث فعلــی هــم در مــورد بــازار کار و هــم رفتــار 
اخالقــی غــرق شــده ايد. اکتشــافات خــود را بــه يک طــرف بحــث محــدود 

نکنيــد. هميشــه بــه دنبــال تعــادل بيــن موافقــان و مخالفــان باشــيد.
2- محتــوا و محيــط محلــی را بشناســيد. بايــد عــالوه بــر دسترســی بــه 
مطالعــات جهانــی، ايــن اطالعــات را درزمينــة محلــی خــود تفســير کنيــد. 
در بعضــی مناطــق، تقريبــاً همــه کارهــای موجود ممکــن اســت در اقتصاد 
گيــگ باشــد. در برخــی ديگــر از مناطــق، کارهــای گيــگ ممکــن اســت
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ــز  ــان استفاده شــده ني ــف محــدود شــود. زب ــای مختل توســط آيين نامه ه
ــا  ــد ام ــج باش ــت راي ــن اس ــد. کار آزاد ممک ــاوت باش ــت متف ــن اس ممک

مفهــوم »گيــگ« ممکــن اســت خارجــی باشــد.
3- فراتــر از کدهــای اخالقــی خــود برويــد. شــرکت ها وقتــی بــا معضــالت 
ــه کدهــای اخالقــی خــود  ــرای راهنمايــی ب ــرو می-شــوند ب اخالقــی روب
ــرايط  ــا ش ــگام ب ــا هم ــياری از کده ــال، بس ــوند. بااين ح ــل می ش متوس
ــا  ــوند ت ــه روز نمی ش ــريع ب ــی س ــدازه کاف ــا به ان ــتند. آن ه ــد نيس جدي
ــد از اصــول  ــن شــرکت ها باي ــد. بنابراي ــا را برطــرف کنن ــای نوپ چالش ه
ــه  ــی ب ــری اخالق ــدل تصميم گي ــک م ــد. اســتفاده از ي ــر رون خــاص فرات
ــد  ــف کنن ــری را کش ــای ديگ ــا گزينه ه ــد ت ــک می کن ــرکت ها کم ش
ــادا  ــتانداردهای کان ــی در اس ــری اخالق ــدل تصميم گي ــال م )به عنوان مث

و رهنمودهــای متخصصــان توســعه شــغلی(.
ــيد  ــته باش ــاز داش ــت ني ــن اس ــه ممک ــری« را ک ــای »ديگ 4- مهارت ه
در نظــر بگيريــد. فراتــر از مهارت هــای خــاص شــغلی يــا اشــتغال، 
ــاز  ــای موردني ــعه مهارت ه ــد در توس ــت الزم باش ــن اس ــرکت ها ممک ش
در اقتصــاد گيــگ ازجملــه بازاريابــی، مديريــت مالــی و کارآفرينــی تــالش 
کننــد. همچنيــن ممکــن اســت الزم باشــد اهميــت مشــارکت در يادگيری 

ــه افــراد يــادآوری شــود. مادام-العمــر ب
5- از احتمــاالت اســتقبال کنيــد. کار آزاد و قــراردادی اغلــب می توانــد بــه 

رابطــه دائمی تــری بــا کارفرمــا منجــر شــود. 
6- بــه کارگــران و کارفرمايــان درزمينــة حقــوق و تغييــرات ايجادشــده در 

محيــط کار آمــوزش دهيــد.
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     به عنوان مثـال، شـرکت LeadGenius متعهـد شـده اسـت کـه فرصت های 
کار از راه دور بـا حقـوق نسـبتاً مناسـب، ايمـن، قابل احتـرام و حرفـه ای را در 
سراسـر جهـان فراهـم کنـد. بـرای ايـن منظـور، سـه ارزش اصلـی دارد کـه 

سياسـت های آن را اعـالم می کنـد:
• دســتمزد معــادل زندگــی محلــی را پرداخــت کنيــد. ايــن شــرکت بــرای 
کارگــران پيمانــکاری خــود حداقــل دســتمزدی تعييــن می کنــد کــه بــا 
ــت. از  ــورده اس ــان گره خ ــل سکونتش ــورهای مح ــی در کش ــه زندگ هزين
ســال 2011، ايــن شــرکت 10 ميليــون دالر دســتمزد بــه 2000 نفــر در 

35 کشــور پرداخــت کــرده اســت.
• يــک جامعــه بســازيد. کار گيــگ به طورمعمــول مبتنــی بــر رقابت اســت، 
امــا ايــن شــرکت دريافتــه اســت کــه تقويــت همــکاری و ايجــاد احســاس 
تعلــق بــه يــک جامعــه در ميــان کارگــران ايــن شــرکت در جــذب نيــروی 

کار مؤثــر اســت.
• فرصت هــای رشــد را فراهــم کنيــد. ايــن شــرکت بــرای کارگــران گيــگ 
ــال، کســی ممکــن  ــه اســت. به عنوان مث ــی در نظــر گرفت خــود رديف هاي
ــاال رود.  ــر ب ــه ســمت مدي اســت به عنــوان يــک محقــق شــروع کنــد و ب
حــدود 20 تــا 25 درصــد از کارکنــان تمام وقــت ايــن شــرکت از طريــق 

ــد. ــاء يافته ان ــا ارتق رتبه ه
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     همان طــور کــه اقتصــاد گيــگ بــه رشــد خــود ادامــه می  دهــد، پرداختــن 
مناســب بــه چالش  هــای اخالقــی کــه ايجــاد می  کنــد، بســيار حياتــی اســت. 
در گــزارش حاضــر چالش هــای اخالقــی مربــوط بــه بــازار کار در اقتصاد گيگ 
در ســه دســته اصلــی چالش هــای مربــوط بــه ماهيــت کار، ســازمان دهی کار 
و وضعيــت کارگــران موردبررســی قــرار گرفــت. همان طــور کــه گفتــه شــد 
بــه دليــل مزايــای بيشــمار مــدل تجــاری اقتصــادی گيــگ بــرای شــرکت ها، 
ــه  ــوط ب ــدات مرب ــت از تعه ــی، معافي ــای عمليات ــش هزينه ه ــه کاه ازجمل
ــای  ــروی کار متخصــص در زمينه ه ــه ني ــت، دسترســی ب ــدان تمام وق کارمن
خــاص و کاهــش هزينــه آمــوزش و غيــره، ايــن مــدل تجــاری به ســرعت در 

حــال توســعه در ســطح جهــان اســت. 
     از مزايــای بــارز اقتصــاد گيــگ بــرای کارگــران نيــز می  تــوان بــه 
ــازه  ــران اج ــه کارگ ــری ب ــرد. انعطاف  پذي ــاره ک ــری و آزادی اش انعطاف  پذي
می  دهــد تــا بــرای مراقبــت از کــودک، بيمــاری و ســاير مســائل خانوادگــی 
بــدون درخواســت اجــازه از کســی مرخصــی بگيرنــد. آزادی بــه آن  هــا ايــن 
ــا کارهــا جابجــا  ــف کار ي ــواع مختل ــن ان ــر بي ــا راحت  ت ــکان را می  دهــد ت ام
شــوند و در بعضــی مواقــع بــر روی فعاليت  هــای حرفــه  ای، فعاليت  هــای خوب
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يــا خالقيــت هنــری تمرکــز کننــد. مســلماً ايــن امــر موجــب خودشــکوفايی 
و رضايــت از زندگــی و همچنيــن آزادســازی نيــروی داوطلــب بــرای مــواردی 

ــا حقــوق نمی  توانــد بــه درد جامعــه بخــورد. می  شــود کــه نيــروی کار ب
     مشــکالت اقتصــاد گيــگ بــرای کارگــران بــه غيرقابل پيش بينــی بــودن، 
ناامنــی اقتصــادی و اســترس ناشــی از عــدم کنتــرل زندگــی فــرد می  افزايــد. 
اثــرات روان شــناختی و ســالمتی اســترس بيش ازحــد به خوبــی ثبــت 
ــوند  ــل می  ش ــادی را متحم ــای اقتص ــا هزينه  ه ــع، آن  ه ــت. درواق ــده اس ش
ــد کارايــی موردادعــای اقتصــاد گيــگ را جبــران کنــد. عــده ای  کــه می  توان
معتقدنــد کــه جامعــه حداقــل بايــد از کارگــران در برابــر شــوک  های بزرگــی 
ماننــد بيماری  هــای جــدی، کمبــود کار طوالنی  مــدت و دســتمزدهای 

اســتثماری محافظــت کنــد.
ــتری  ــی بيش ــوارد اخالق ــرايط، م ــن ش ــده در اي ــود آم ــه وج ــری ب     نابراب
ــياری  ــوی بس ــث و گفتگ ــر موردبح ــال حاض ــه در ح ــد ک ــرح می  کن را مط
ــت.  ــه اس ــل يافت ــفی تکام ــی فلس ــع اساس ــت. دو موض ــه اس ــرار گرفت ق
ــت  ــا عدال ــازگار ب ــوم گســترده  تر، ناس ــاً شــر و در مفه ــری را ذات ــی نابراب يک
ــوان  ــری را می  ت ــن نابراب ــد اســت شــر اي ــد. ديگــری معتق ــی می  دان اجتماع
بــه ميــزان کاهــش فقــر يــا محروميــت ناشــی از آن کاهــش داد. درهرصورت، 
ــات  ــه طبق ــاً هميش ــم تقريب ــی می بيني ــای واقع ــه در دني ــی ک نابرابری  هاي
پاييــن جامعــه را بــه حاشــيه می کشــاند. ايــن تنهــا باعــث تشــديد ناامنــی و 
استرســی می  شــود کــه بــا يــک بــازار کار غيرقابل پيش بينــی همــراه اســت.

ــدم  ــی از ع ــگ ناش ــاد گي ــرای اقتص ــی ب ــی اخالق ــؤال اساس ــايد س      ش
اطمينــان آن و اســترس وجــودی ناشــی از آن باشــد. مقــررات دولــت 
ــرخ دســتمزد ارائه شــده توســط اقتصــاد گيــگ را تنظيــم کنــد،  ــد ن می  توان
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امــا مشــخص نيســت کــه چگونــه دولــت می  توانــد نوســانات ذاتــی را تعديــل 
ــازار کار  ــک ب ــدن در ي ــده مان ــرای زن ــک کارگــر مســتقل ب ــارزه ي ــد. مب کن
ــازگار  ــا شــکوفايی انســان ناس ــن اســت ب ــی ممک ــم و غيرقابل پيش بين عظي

باشــد.
     درزمينــة مشــکالت اخالقــی اقتصــاد گيــگ در مناطــق شــمال جهانــی 
و کشــورهای انگليســی زبان مطالعــات زيــادی انجــام شــده اســت. برخــی از 
مطالعــات بــر ضــرورت تمرکــز بيشــتر بــر روی وقايــع و تنظيــم ايــن پديــده 
ــا توجــه بــه رشــد ســريع پذيــرش و  در خــارج از شــمال جهانــی، به ويــژه ب
اســتفاده از اينترنــت و ســرويس  های مجهــز بــه اينترنــت در آســيا و آفريقــا، 
ــاد  ــی اقتص ــکالت اخالق ــاالً مش ــق، احتم ــن مناط ــد. در اي ــد می  کنن تأکي

ــر کارگــران خواهــد گذاشــت. گيــگ تأثيــر منفــی ســخت  تری ب
ــاد  ــای اقتص ــی از پيامده ــی ناش ــای اخالق ــش تنش ه ــل افزاي ــه دلي      ب
گيــگ، اعتراضــات گســترده کارگــران در نقــاط مختلــف جهان قابل مشــاهده 
ــه  ــرای ارائ اســت. ازايــن رو دولت هــا در ســطوح ملــی و فراملــی در تــالش ب
ــراً  ــی هســتند. اخي ــع مســائل اخالق ــی در راســتای مواجهــه و رف راه حل هاي
اتحاديــه اروپــا راهکارهايــی در ايــن زمينــه ارائــه داده اســت کــه موردبررســی 
قــرار گرفــت. در کل، ايــن پيشــنهاد ها منســجم، منطقــی و عملــی اســت. امــا 

کاســتی هايی نيــز دارد کــه بايــد تکميــل شــود. 
     قوانيــن کار ممکــن اســت به ســرعت نتوانــد بــا شــرايط جديــد ســازگار 
شــود، بنابرايــن کارفرمايــان بايــد به ســرعت خــود را بــا شــرايط جديــد همراه 
نمــوده و به منظــور ارتقــای شــرايط کاری کارکنــان خــود، اقدامــات مناســبی 
را انجــام دهنــد. ازايــن رو در ايــن گــزارش توصيه هايــی بــه سياســت گذاران 

و کارفرمايــان درزمينــة مواجهــه بــا مســائل اخالقــی جديــد، ارائــه شــد.
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