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Article Info Abstract 

Original Article 
Digital platforms, as a complex type of businesses in the digital economy, provide their 

services all over the world. Sometimes they try to provide services to users from other parts of 

the world and have the position of being an intermediary in the interactions and 

communications. Therefore, with various goals, including controlling the activities of users 

interacting with each other or with the platform, they regulate users' activities in the platform 

and call it self-regulation. The place of this self-regulation in the legal system and the effects 

it has on people in different situations are essential for policymakers and regulators, which 

cannot be examined except through the precise understanding of the legal nature of this self-

regulation and determining the rights and duties of stakeholders related to a platform. In this 

work, by using the descriptive-analytical method while knowing the digital platforms, various 

methods of self-regulation by their owners have been investigated to be able to answer that, 

what is the nature of this self-regulation in our legal system. All kinds of self-regulation 

methods can be considered as an agreement between users with each other or with platform 

owners, which, of course, has a different place in the legal system in different situations 

depending on the type of practices and technical infrastructure. 
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 ران یاتهران، ، السالمهیحقوق دانشگاه امام صادق عل ۀدانشکد  یعلم ئتیعضو ه 1
 ران ی، ا، تهران السالمهیدانشگاه امام صادق عل یحقوق عموم یدکتر یدانشجو 2

 چکیده  اطالعات مقاله 

است که امروزه در سرتاسر جهان حضور   تالیجیاقتصاد د  ۀ فعال در حوز  یکارهاواز کسب  دهیچیپ  ینوع  تالیجید  یهاپلتفرم پژوهشی مقالۀ  
تعامالت و ارتباطات اشخاص با   ۀو واسط  دهندیخدمات م  گریدر نقاط د  یاز جهان به کاربران  یاداشته و گاه از نقطه 

در حدود    یداخل  یگرمیبا پلتفرم، به تنظ  ا ی  گریکدیبران با  چون کنترل تعامالت کار  یبا اهداف متفاوت  رو،نی. ازاگرندیکدی
که بر اشخاص در    یو آثار  یدر نظام حقوق   یگرمیخودتنظ  ن یا  گاهی. جانامندیم  یگرمیو آن را خودتنظ  پردازندیپلتفرم م

  ی گرمیخودتنظ  نی ا  یحقوق   تیماه  قیدارد که جز با شناخت دق  تیاهم  گرانمیو تنظ  استگذارانیس  یمختلف دارد برا  طیشرا
 ی ل یـ تحل  یفیاثر، با روش توص   نینخواهد بود. در ا  یمرتبط با هر پلتفرم قابل بررس   نفعانیذ  فیحقوق و تکال  نییو تع

  ی ها بررسصاحبان آن  یاز سو  یگرمیاعمال خودتنظ  یهاانواع روش  تال،یجید  یهااست، ضمن شناخت پلتفرمتالش شده  
بت تا  ا  وان شود  ماه  ن یبه  که  داد  پاسخ  حقوق   یگرمیخودتنظ  ن یا  تیپرسش  نظام  روش ستیچ  رانیا  یدر  انواع   ی ها. 

به گوناگون، بسته   طی با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرا  ا ی  گریکدیکاربران با    ان یم  یتوافق  شودی را م  یگرمیخودتنظ
 دارد. یحقوق   ظامدر ن یمتفاوت گاهی آن، جا یفن یهارساختی نوع اعمال و ز

 :تاریخ دریافت 

29 /7 /1401 
 :تاریخ پذیرش 

30 /8 /1401 

 :واژگان کلیدی 

 ی گرم یخودتنظ
 ی پلتفرم  یحکمران

 ی کاربر ۀتجرب 
 استفاده از خدمات طیشرا 
 ام یپداده 

 مسئول   ۀ نویسند *
 fanoososerat@gmail.com رایانامه:  

 دهی: استناد   ۀ نحو 
 . 141- 127(،  6) 3، نوینهای حقوق فناوری .  تالیجی د یهاپلتفرم  ی گرمیخودتنظ  یو آثار حقوق  گاهیجا(.  1401)  پور، محمدرضاطحان نظیف، هادی و علی

  https://www.usc.ac.irر: دانشگاه علم و فرهنگ     ناش 
 2783-3836شاپای الکترونیکی: 

 

 https://www.mtlj.usc.ac.ir(      6)3،  1401های نوین، حقوق فناوری 
 

http://doi.org/10.22133/MTLJ.2022.365674.1129
https://www.usc.ac.ir/
https://www.mtlj.usc.ac.ir/


 تال ی ج ی د   ی ها پلتفرم   ی گر م ی خودتنظ   ی و آثار حقوق   گاه ی جا پور /  طحان نظیف و علی 

129 

 مقدمه 
در    .داد  شیافزا   را   ی سرعت تحوالت اجتماع  ،یالد یم  ستمیدر اواخر قرن ب  ،و وب   نترنتیا  ژه یو به  ی،و ارتباطات  ی اطالعات  یها ی فناور  پیشرفت

های  پلتفرم   . کنند های گوناگون فعالیت می ی در زمینهو ارتباطات   ی اطالعات  یهادر حوزه   جهانی   یهاامروزه پلتفرم   ها،یفناور  نیا  پیشرفت  ۀادام
کنندگان  دهند تا بتوانند از طریق این بستر به عرضه کنندگان خدمات قرار می اختیار دریافت اند که بستری را درهای دیجیتالی دیجیتالی واسطه

که موجب ظهور    وجود آورد تا آنجاها تحولی بسیار در روابط اشخاص بهمند شوند. ظهور این پلتفرم ست یابند و از خدمات ایشان بهره خدمات د
های دیجیتال بستر جدیدی برای برقراری تعامالت گوناگون میان افراد شده است  شد. پلتفرم   2و همچنین اقتصاد اشتراکی  1ادبیات اقتصاد پلتفرمی 

  کنندگانافتی خود و در  نیماب  ی روابط خصوص  متعددی  ی هاتا با روش   اند کردهتالش    ی سنت  یوکارهامانند کسب  زیخدمات ن  نی گان اکنند عرضهو  
نما را مشخص  مهمند یخدمت  از  یکی  یکدیگر  با  کاربران  روابط  و همچنین  پلتفرم  با  کاربران  روابط  که طراحان  .  است  ترین مسائل حقوقی 

های دیجتال در این  گری پلتفرم های متعدد در جهان ظهور ادبیات خودتنظیمهای گروه نتیجۀ تالش  شوند.های دیجیتال با آن مواجه می پلتفرم 
  است. طراحان پلتفرم شرایط و حدودی را برای استفاده از خدمات خود و همچنین تعامل با دیگر کاربران در بستر پلتفرم موردنظر ها بوده  سال

 توانند از آن خدمات استفاده کنند که در حدود این شرایط فعالیت داشته باشند. کنند و کاربران فقط در صورتی می تعیین می 
ها، ماهیت  گری پلتفرم های مختلف اعمال خودتنظیم دهند که، با توجه به روش پژوهشگران در این پژوهش اول به این پرسش پاسخ می 

شده  گری اعمالنفعان یک پلتفرم چه تأثیراتی از خودتنظیم که ذیر نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد. دوم اینگری چیست و داین خودتنظیم 
گری در نظام حقوقی مبتنی بر  شوند. پرسش اول از این نظر اهمیت دارد که اعتبار و جایگاه این خودتنظیماز سوی صاحبان پلتفرم متحمل می 

ها با اطالع و شناخت صحیح  های دیجیتال و دولتشود پلتفرم است برای پرسش دوم که باعث می ای  د که مقدمهشوماهیت حقوقی آن تعیین می 
تأثیرات خودتنظیم  پلتفرم از  آنگری  کنترل  یا  تدوین  به  بر آنهای دیجیتال  اعمال حاکمیت  و  این  ها  پژوهشی در  تاکنون  متأسفانه  بپردازند.  ها 

نپذیرفته   صورت  و  خصوص  خودتنظیماست  این  ماهیت  درخصوص  روش  حتی  با  نوشتار،  این  در  مواجهیم.  پژوهشی  خأل  با  نیز  گری 
ابتدا تالش شده است تا دربارۀ مفاهیم پلتفرم دیجیتال و خودتنظیم ـ توصیفی  انواع روش گری در این پلتفرم تحلیلی، در  های اعمال این  ها و 

های  گری پلتفرم شده با نظام حقوقی بررسی شود تا ماهیت و جایگاه خودتنظیمای بیانهگری بحث شود، سپس نسبت هریک از روش خودتنظیم 
های پذیرفته، قابل تشخیص شود. در ادامه، آثار آن بر گروه های صورت دیجیتال در نظام حقوقی ایران و شرایط مختلف آن، برگرفته از تحلیل 

تنها بر صاحبان پلتفرم و کاربران فعال در آن، که بر اشخاص  های دیجیتال نهی پلتفرم گررسد خودتنظیمنظر می است. بهنفعان بررسی شده  ذی
 شود.نفع های ذیثالث خارج از پلتفرم نیز اثرگذار است و ممکن است موجب حمایت یا تضییع حقوق هرکدام از این گروه 

 پلتفرم  . مفهوم1
به    3است. در دستۀ موضوعات مرتبط با ساختار ا معانی متفاوت اما نزدیک به هم آمده  های گوناگون بنامۀ کمبریج در حوزه واژۀ پلتفرم در لغت

های  و در حوزه   5صورت عمومی«دادن افکار و عقاید خود بهدر ارتباط با ایده به »فرصتی برای نشان  4»یک منطقه یا ساختار برجستۀ مسطح«، 
معنا    6کنید«ای موردنظر خود استفاده می افزار رایانهی که در ارتباط با نرم ]افزارسخت[ای یا تلفن هوشمند  مرتبط با کامپیوتر به »نوع سیستم رایانه

های دیگری حتی مهندسی مکانیک و  این سه معنی مفهوم »بستر« بودن است که باعث شده با معانی مشابهی در حوزه   وجه مشترک  7است.شده  
 کار رود. طراحی خودرو یا طراحی کفش و... نیز به

 
1. Platform economy 

2. Sharing economy 
3. Structure 

4. a flat raised area or structure 

5. an opportunity to make your ideas or beliefs known publicly 

6. the type of computer system or smartphone you are using, in relation to the type of software (= computer programs) you can use on it 

7. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/platform. Access time (20 August 2021). 



 1401، پاییز و زمستان  6، شمارۀ  3دورۀ    ، های نوین دوفصلنامۀ علمی حقوق فناوری 

130 

شته است مفهوم پلتفرم  کار رفته است. اما آنچه مدنظر این نوگونه که گفته شد، پلتفرم در دنیای دیجیتال نیز با همان مفهوم »بستر« بههمان
  2وکارهای دیجیتال از سیلیکون ولیای با دو تن از فعاالن حوزۀ کسب در مصاحبه  1،هاروارد   وکارکسب  ۀمجلوکاری آن است.  در ادبیات کسب

دانند. در نتفلیکس اند و همین مسئله را وجه تمایز میان نتفلیکس و یوتیوب می معرفی کرده  3های دوطرفه«ها را »شبکه، پلتفرم 2015در سال  
البته مفهوم   4شود.که در یوتیوب محتوا نیز توسط کاربران تولید و منتشر می شود، حال آنمحتوا توسط شرکت ارائه و توسط کاربران استفاده می 

های چندطرفه و چندوجهی  برو نیستیم و گاهی با شبکههای دوطرفه )یا دووجهی( روه روزه صرفًا با شبکهپلتفرم در گذر زمان ارتقا یافته است و ام
کاررفته ای با هدف شرح واژگان بهدر مقاله  5ی، چندوجه  یوکارها کسب  د ی ها: اقتصاد جد واسطه  شویم. نویسندگان کتابرو می نیز روبه

کند به دو یا چند گروه مختلف  وکارهایی که با ارائۀ محیطی فیزیکی یا مجازی سعی می اند: »کسبکرده  گونه تعریفدر کتاب، مفهوم پلتفرم را این
( تعریف مزبور نیز حاوی همان مفهوم درونی بستر  Evans et al., 2016, p. 5کمک کنند که یکدیگر را بیابند و با هم تعامل داشته باشند.« )

 و در اینجا بستر تعامالت و ارتباطات طرفینی کاربران مدنظر است.  کارگیری این واژه شدهاست که موجب به
ارائه   7های دیجیتال چیست؟«در گزارشی با عنوان »پلتفرم  6( ITIFشود به تعریفی که »بنیاد فناوری اطالعات و نوآوری« )در این معنا می 

معمواًل  که    کنندی م  لیدو گروه را تسه  کم دست  نی ب  یهستند که تعامالت تجار  برخطی   ی وکارهاکسب  تالیج ی د  یهاپلتفرم است اشاره کرد: »کرده  
های دیجیتال را بستری دیجیتالی برای ارتباط و تعامالت بیش از دو گروه شود پلتفرم است.« درنتیجه می کننده  مصرف   ی گری کننده و دنیمأتیکی  

گذاری و اشتراک  8های اجتماعیبوک و اینستاگرام از نوع شبکهجاری دارد. مانند فیسشود که جنبۀ تبا یکدیگر دانست که عمدتًا ارزشی مبادله می 
وجوگر،  از نوع جست  11وجوی گوگل و بایدواز نوع تبادل خدمات، موتور جست  10ُورکو آپ  9ِبی از نوع فروشگاهی، اوبرمحتوا، آمازون و ای

فناوری   13و کالید   12بایننس آپارات، کافهو... د  14های مالیاز نوع  پلتفرم بازار، دیجی ر جهان و اسنپ،  پونیشا، والکس و... ازجمله  های  کاال، 
 اند.وکاری پلتفرمی مشغول به فعالیتایرانی هستند که با مدل کسب

ل معنای سازی این مفهوم در زبان فارسی، واژۀ »سکو« که معنایی معاد توجهی به این تفاوت در معانی باعث شده است که در معادلبی 
های قانونی  جای مفهوم دوم نیز از همین واژۀ سکو در برخی مقررات و مصوبات یا طرح کار گرفته شود و حتی بهفنی را به همراه دارد ارائه و به

فهوم دوم که است پوشش دهد. در این نوشتار م  15گری« تواند مفهوم دوم را که ویژگی محوری آن »واسطهکه واژۀ سکو نمی استفاده شود؛ درحالی 
اند.  گری را برگزیده وکاری واسطههای کسبهای دیجیتالی بررسی خواهند شد که مدلشود مدنظر است و پلتفرم وکار استفاده می در حوزۀ کسب

پلتفرم دیجیتال استفاده می ازاین از واژۀ  نوشتار  این  پلتفرم رو در  باید دقت کرد که  تبادل ارزش شود.  گوناگون در میان  های  های دیجیتال بستر 
وکاری گوناگونی برای های کسبشود مدلوکارها و حاکمیت هستند که باعث می کنندگان خدمات، کسبهای متفاوتی ازجمله دریافتگروه 

ندگان خدمات  کننامند( یا ارتباط میان دریافتمی  B2B16وکارها )که اصطالحًا آن را وکارها با کسبهای دیجیتال مانند ارتباط میان کسبپلتفرم 

 
1. Harvard business review 
2. Silicon Valley 

3. Two-sided networks 
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و... ایجاد    3(B2B2Cوجهی )های سهو یا حتی پلتفرم   2( G2Bوکارها )یا ارتباط میان حاکمیت و کسب  1( B2Cکنندگان آن خدمات )و عرضه 
 شود.

واسطۀ تبادل مالی باشد یا هیچ جنبۀ تجاری نداشته و مربوط شود ممکن است تجاری و بههایی که میان کاربران یک پلتفرم مبادله می ارزش 
کند،  به تعامالت عادی و روزانۀ اشخاص با یکدیگر باشد. برای مثال، در پلتفرمی که بستر ارسال و دریافت پیام اشخاص به یکدیگر را فراهم می 

شود. در اسنپ، برای راننده ارزش  ارائه می   C2C4ن در ارتباطی  ارزش برقراری ارتباط و سرعت در تبادل پیام است که از سوی پلتفرم به کاربرا 
گیرد. شود و با محوریت این خلق ارزش ارتباط میان اشخاص با واسطۀ پلتفرم شکل می آمد آسان و سریع فراهم می ودرآمدزایی و برای مسافر رفت 
ه بدون هیچ ریسکی است، مانند تبادل پیام  گیرد که گار موضوعات متفاوتی صورت می /ها در سطوح مختلف و دامروزه تبادل ارزش در پلتفرم 

های زیادی همراه است، مانند عرضۀ خدمات مرتبط با سالمت یا انتشار محتوایی در ابعاد گسترده که ممکن است  سادۀ دوطرفه، یا با ریسک 
کنید که  ی را مشاهده می هایدهندۀ ارزش ، هرمی از عناصر شکل 1ها شود. در شکل  موجب تقویت یا تضعیف وضیعت اشخاص یا حتی دولت

امکان خلق آن به مشتریان است و  ارائه  برای گروه قابل  این ارزش ها  نیز وجود دارد.  پلتفرم  ها در چهار سطح عملیاتی،  های مختلف در یک 
 اند.بندی شدهاحساسی، تغییر زندگی و اثرگذاری اجتماعی دسته

 
 5ان ی مشتر به    ارائه قابل   ی ها : عناصر ارزش 1  شکل 

 
1. Business to Customer 

2. Governance to Business 

3. Business to Business to Customer 

4. Customer to Customer 

5. The Elements of Value, Harvard Business Review (https://hbr.org/2016/09/the-elements-of-value). Access Time (20 August 2021) 
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گیری ( که امکان تبادل اطالعات میان کاربران از طریق اینترنت را فراهم کرد بستر شکلweb 2.0)  2گونه که پیش از این گفته شد، ظهور وب  انهم
)بیشتر از هایی مواجهیم که بیش از یک ونیم میلیارد کاربر  تاکنون توسعۀ بسیار یافتند و امروزه با پلتفرم   1990ها از دهۀ  ها شد. پلتفرم پلتفرم 

ها و تعامالت فیزیکی سرعت آن را بیشتر هم ای که شیوع ویروس کرونا و لزوم پرهیز از فعالیتجمعیت چین( در سراسر جهان دارند. توسعه
همراه بودند که موجب تحول عمده در بازارهای سنتی شدند و در نتیجه اقتصاد    1آفرینهای تحول ها با نوآوریاست. بسیاری از این پلتفرم کرده  

بودن  ها است که با توجه به دیجیتالی « بودن آن2پذیرهای دیجیتال »مقیاسهای پلتفرم ترین ویژگی پلتفرمی را در جهان شکل دادند. یکی از مهم
است و در نتیجه در  ترسی به اینترنت و ابزارهایی مانند رایانه یا تلفن همراه فراهم شده  آن و بدون نیاز به حضور و ارتباطات فیزیکی و فقط با دس

با پلتفرم  هایی مواجه ساخته است که امکان تعامل و ارتباط با اشخاصی از سراسر جهان و تبادالت اطالعاتی و مالی را به  دنیای امروز ما را 
 دهند.کاربران خود می 

 . مفهوم دیجیتال 2

باشند. دیجیتال برگرفته از  که توجهی به معنا و مفهوم دقیق آن داشته برند، بدون آنکار می ال مفهومی است که امروزه بسیاری از افراد آنر ابهدیجیت
digit  ها و  زی دادهسا فرهنگ لغت کمبریج مفهوم دیجیتال را ضبط و ذخیره   3اند. رو معادل فارسی آن را رقمی نام نهادهمعنای رقم است، ازاینبه

در نتیجه   4است.  های عددی صفر و یکی معرفی نمودهها و اطالعات در قالبای از اعداد صفر و یک یا نمایش دادهعنوان رشتهاطالعات به
هداری  ولید یا نگها تای از صفر و یکها و اطالعات را در قالب رشتههای صفر و یکی اشاره دارد که دادهشود گفت مفهوم دیجیتالی به فناوریمی 
شود، منظور آن دسته از ارزهایی است که ماهیت  رو، زمانی که از ارزهای دیجیتال صحبت می فهم باشد. ازاینکند تا برای کامپیوترها قابل می 

فقط ماهیت دیجیتالی آن  آورند و  دست می های دیجیتالی که کاربران در یک بازی بهازای خارجی ندارند؛ از دارایی صفر و یک دارند و اصوال مابه
اند که گونۀ خاصی از ارزهای دیجیتال با  های دیجیتالی که به غلط در فارسی به رمزارزها ترجمه شدهدر محیط بازی مورد توجه است تا دارایی 

 شده هستند. های دفاتر کل توزیع شده بر بستر فناوریوجه رمزنگاری و پایگاه دادۀ توزیع 
های  وتحلیل کنند. در کنار این دادهها را بفهمند و تجزیهتوانند آنتی عددی دارند و از همین رو کامپیوترها بهتر می های دیجیتال ماهیفناوری

ها  فهم نیست و برای فهم آن، ابتدا آندیجیتالی، برخی اطالعات الکترونیکی وجود دارد که وجه دیجیتالی ندارد و به آسانی برای کامپیوترها قابل 
 کنند. الی تبدیل و سپس بررسی می را به دیجیت

 گری . چیستی خودتنظیم 3
های  »انجام فعالیت  5  نامۀ کمبریج چنین ترجمه شده است:است و در لغتگری« تشکیل شده  گری از ترکیب دو واژۀ »خود« و »تنظیمخودتنظیم 

کند که اعضای  یطی که در آن یک صنعت، حرفه و... نظارت می « و »شرا 6که دیگران آن را اعمال کنندخود یا کارکنان بر اساس قوانین، بدون این
 7که سازمان دیگری این کار را انجام دهد.«کنند نه اینآن بر اساس قوانین خاصی عمل می 

الش شده  اند و تاند که با اهداف گوناگونی در کنار یکدیگر قرار گرفته شماری مشغول به فعالیتهای دیجیتال، کاربران بی در فضای پلتفرم 
استفادۀ برخی  است، با ایجاد ارتباط میان ایشان، بخشی از نیازهای هریک رفع شود. طبیعی است که این فضا نیز مانند فضای واقعی مورد سوء
هنگام  کوشند، قرار گیرد و در ِپی آن حقوق کاربران و اشخاص یا گاهی حتی حقوق صاحب پلتفرم نیز تضییع شود. در نتیجه صاحبان پلتفرم می 

 
1. Disruptive Innovation 

2. Scalable 

3. https://wiki.apll.ir/word/index.php/Digital.) 

4. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital.  

5. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self-regulation. Access Time (20 August 2021). 

6. The act of making certain yourself that you or your employees act according to the rules, rather than having this done by other people. 

7.  A situation in which an industry, profession, etc. Checks that its members act according to particular rules, rather than having this done by 

another organization. 

https://wiki.apll.ir/word/index.php/Digital
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های احتمالی موجود در فرایند استفادۀ کاربران از پلتفرم و امکانات آن که در تعامل میان ایشان با یکدیگر  طراحی پلتفرم خود، با شناسایی ریسک
حی نظام  ها را کاهش دهند؛ رفتاری شبیه به کسانی که سعی در طرا گیرد، راهکارهای احتمالی را طراحی کنند و ریسکیا با پلتفرم شکل می 

 حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی اشخاص با کمترین ریسک و چالش ممکن دارند. 
شود یا گاهی در تعارض  خطرافتادن اهداف صاحبان پلتفرم در فرایند خلق ارزش برای کاربران یا خودشان می ها گاهی موجب بهاین ریسک

شود. درهرحال، تعیین حکمرانی پلتفرمی در فرایند طراحی پلتفرم گریزناپذیر است، زیرا می ها بر ایشان اعمال  با قوانینی است که از سوی دولت
ثانیًا تضمین عرضۀ خدمات به کاربرانش در عین حفظ حقوق ایشان است و تا حد ممکن باید بتواند   پلتفرم اوًل به دنبال حفظ منافع خود و 

بت بنابراین، هرچه بهتر  با کمترین ریسک برای خود و کاربرانش طراحی کند، از شانس  رضایت مشتریانش را جلب کند.  ارتباطی  واند نظامی 
می  اعمال  پلتفرم  سوی  از  و  است  کاربران  روابط  تنظیم  دنبال  به  عماًل  که  پلتفرمی  حاکمیت  این  است.  برخوردار  بیشتری  را  موفقیت  شود 

 نامند.گری می خودتنظیم 
گیری روابط را تعیین منزلۀ واسط این تعامالت، شرایط و چگونگی شکل دهند و خود، بهاجتماعی را شکل می ها دنیایي از تعامالت  پلتفرم 

دهند، گاه جمعیتی بیشتر از یک کشور را  گیرند و حجم تعامالتی که پوشش می ای که به خود می کنند. با توجه به ابعاد گستردهو بر آن نظارت می 
ها شبیه به  ترین پلتفرم نمایند. امروزه بزرگدهند و شرایط روابط ایشان با یکدیگر را تعیین می خود قرار می  از سراسر جهان تحت پوشش خدمات

میلیاردی کاربران فیسبوک که از جمیعت چین نیز بیشتر است، بیش از یک تریلیون یوآن تبادل مالی  5/1ها هستند؛ جمعیت بیش از  ملت ـ  دولت
هایی در این  گیرد و بسیاری موارد مشابه که پلتفرم های تجاری در چین شکل می درصد محموله 70یک سال از راه  بابا در  که توسط پلتفرم علی 

با درنظرگرفتن سه عنصر کلیدی دولت(. ازاینParker et al., 2016, p. 127-128توانند اقتصاد ملی را کنترل کنند )ابعاد می  ها یعنی  رو، 
دولت نامید که بر کاربران خود و تعامالت ایشان نوعی شبهها را بهشود پلتفرم (، می 135، ص1393روین،  جمعیت، سرزمین و قدرت عالی )پ

 کنند.حکمرانی می 
شود و  حکمرانی پلتفرمی موجب تعیین بایدها و نبایدهای فعالیت کاربران در پلتفرم و همچنین در ارتباط با یکدیگر در محیط پلتفرم می 

های فردی هریک از کاربران را  ها و آزادیکوشند روابط کاربران را تنظیم کنند. تعیین بایدها و نبایدها محدودیتلتفرم می بر اساس آن، صاحبان پ
شود  نماید. البته این تعیین حقوق و تکالیف طرفینی به روابط میان کاربران با پلتفرم محدود نمی در محیط پلتفرم و در ارتباط با دیگران مشخص می 

 گیرد.کاربران با پلتفرم را نیز دربر می  و روابط
های کاربران در استفاده از خدمات را بر ها و محدودیتکه آزادی 1حکمرانی پلتفرم از طرق گوناگونی ازجمله نحوۀ طراحی تجربۀ کاربری 

شود و  عنوان قرارداد به ایشان ارائه می فه و بهطرصورت یکاز پلتفرم برای هر گروه از کاربران که به  2کند، تعیین شرایط استفادهایشان تحمیل می 
شود و سپس بر آن نظارت نیز شرایط تعامل و تبادالت طرفینی این کاربران که آن نیز شبیه به قراردادی عمدتًا غیرقابل تغییر به ایشان ارائه می 

ترین مراحل طراحی  قدری است که یکی از مهمبهشود. اهمیت این مسئله در طراحی هر پلتفرم  های دیگر اعمال می گیرد و روش صورت می 
های احتمالی و  منظور شناسایی چالشها و راهکارهایی بهگذاری شده است و برای آن، روش نام  3پلتفرم مرحلۀ طراحی »حکمرانی پلتفرمی«

کنید که  ها را مشاهده می یکی از این روش   2ل  ویژه صاحبان آن ارائه شده است. در شکنفعان پلتفرم بههای آن مبتنی بر اهداف ذیحلطراحی راه
 است. « ارائه کرده Platform Innovation Kitیک بوم برای طراحی آن را در بستۀ طراحی پلتفرم با عنوان »

  

 
1. User Experience (UX) 
2. Terms of Use 

3. Platform Governance 
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 Platform Innovation Kit  ی ها پلتفرم از مجموعه بوم   ی حکمران   ی بوم طراح   : 1  ر ی تصو 

 گری در تجربۀ کاربری اعمال خودتنظیم .  1-3
گیرد شود. اولین روشی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار می های گوناگونی اعمال می های دیجیتال به روش گری در پلتفرم خودتنظیم 

از طراحان تجربۀ کاربری از  که گروه معتبری    1اعمال حاکمیت پلتفرمی از طریق نحوۀ طراحی تجربۀ کاربری پلتفرم است. گروه نیلسن نورمن،
با توجه به این    3کند. با شرکت، خدمات و محصوالت« تعریف می   2های تعامل کاربر نهاییسراسر جهان هستند، تجربۀ کاربری را »همۀ جنبه

وشند تا کاربر تعاملی  کگیرند و می تعریف، طراحان تجربۀ کاربری هنگام طراحی تجربۀ کاربری پلتفرم همۀ حاالت تعامل کاربر را درنظر می 
  4استشده  هایی گاه اجباری و گاه اختیاری را که در مواردی نیز معماریها و آزادیرو محدودیتمتناسب با اهداف ایشان را تجربه کند. ازاین

 گیرند.برای ایشان درنظر می 
انتشار توئیت در شبکۀ اجتماعی توئیتر، محد   5برای مثال، محدودیت تعداد نویسه اینستاگرام، ودیت زمانی اشتراکدر  گذاری ویدئو در 

پلتفرم  در  مالی  تبادالت  بهمحدودیت  که  مالی  می های  اعمال  خودکار  بهصورت  که  کارمزدهایی  حتی  یا  پیششود  از  طور  خودکار  و  فرض 
میان عرضهتراکنش پلتفرم کنندگان و دریافتهای مالی  برای  از شود. کلید سادها کسر می کنندگان خدمات  یا عبور  تبلیغات  از نمایش  ۀ عبور 

 
1. Nielsen Norman Group 

2. End-user 

3. https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience. Access Time (20 August 2021). 

تواند  رود که در آن طراحان یک تجربۀ کاربری )که میکار می( بهChoice Architecture( اصطالحی با عنوان معماری انتخاب )Behavioral economicsدر علم اقتصاد رفتاری )  .4
گاه گزینۀ موردنظر ایشان را  نمایند که شخص موردنظر بهای به شخص ارائه میگونه ها را بهنامه، تبلیغات و یا هر چیز دیگری باشد( گزینهافزار، پرسشون، نظام حقوقی، نرمیک قان طور ناخودآ

گاه شدهانتخاب کند. اگرچه شخص در انتخاب گزینه  شوند.های غریزی اشخاص طراحی میت که گاه بر پایهاس ها مختار است، عماًل دچار جبری ناخودآ

5. character 
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ای دیگر از این طراحی تجربۀ کاربری نامند، نمونهمی   VOD1ها را  دهندۀ فیلم که اصطالحًا آنهای نمایشها در پلتفرم نمایش تیتراژ ابتدایی فیلم 
شود که کاربر مجبور به مشاهدۀ کامل تبلیغات شود و این یعنی الزام  است که بر حقوق کاربران نیز اثرگذار است. نبودن چنین کلیدی موجب می 

ها نیز نوعی از معماری انتخاب است از تیتراژ ابتدایی فیلمکاربران به مشاهدۀ تبلیغات برای استفاده از خدمات و نبود کلید عبور سریع و ساده  
شود که کاربر کل تیتراژ ابتدایی را مشاهده کند و این  شود عبور کاربر از مشاهدۀ تیتراژ را برای وی دشوار سازد و بیشتر موجب می که موجب می 

رسد همین کار  نظر می شود. بهش هزینۀ اینترنت مصرفی کاربران می موجب افزایش درآمد پلتفرم از طریق افزایش ترافیک مصرفی کاربران و افزای
ها  ها دریافت اشتراک است و ترافیک مصرفی کاربران اثر خاصی در درآمد آنترین راه درآمدی آنهایی مانند فیلیمو که مهم شود پلتفرم باعث می 

ترین راه درآمدش ترافیک مصرفی است از تعبیۀ این کلید ساده  بیکا که مهمندارد، این کلید ساده را برای ارتقای تجربۀ کاربری تعبیه کنند و رو
 خودداری کند. 

 رد یگ  قرار  توجه  مورد   د یبا   آنچهوجود دارد، اما    کاربران  رفتار  میتنظ  یبرا   ی کاربر  ۀتجرب   ی طراح  ی ریکارگهب  ی چگونگ  از  یمتعدد  یهامثال
  و  ی جبر  ی طی شرا   در  کاربران  بر  ها الزام  و   دهاینبا  و   دها ی با  وضع   برای  پلتفرم   صاحبان  اقدام  و  گامنخستین    ی کاربر  ۀتجرب   ی طراح   که   است   آن
شود برای  گیرد و سعی می های بعدی مورد توجه قرار می باشد در گامزدن است و هرآنچه در این گام امکان اعمال آن وجود نداشته  دور  رقابلیغ

شده است، گری عماًل بخشی از خدمت ارائهعتنا وضع شود. بنابراین، چون این شیوه از خودتنظیماآور با ضمانت اجراهای قابلآن شرایط الزام
 های پلتفرم دانست. توان آن را از اوصاف و ویژگی می 

 نامه با کاربر گری از راه توافق . خودتنظیم 2-3
کاربران در پلتفرم است. این اقدام در حدودی انجام   گری از راه تعیین قوانین و شرایط فعالیترود خودتنظیمکار می دومین روشی که به

فرض و اولیه وجود ندارد و ممکن است کاربر کاری را انجام دهد یا  صورت پیششود که کاربر آزادی عمل دارد و امکان محدودسازی آن بهمی 
نتواند ویدئویی بیش از یک دقیقه را در هر بخش یک  که کاربری  باشد. برای مثال، اینترک کند که با حکمرانی پلتفرمی موردنظر تعارض داشته  

که محتوای این ویدئو  شود؛ اما اینپست در اینستاگرام منتشر کند از ابتدا قابل بررسی است و به همین علت در تجربۀ کاربری پلتفرم طراحی می 
رو، اینستاگرام با  امل هر محتوایی را منتشر کنند. ازاینتنظیم نیست و کاربران ممکن است ویدئویی شسادگی قابلچه چیزی باشد، از ابتدا و به

قوانینی درخصوص محدودیت بارگذاریوضع  بههای محتوای  تعیین آن  توافقشده و  را  نامهعنوان  ایشان  با کاربران خود که حضور  ای دوطرفه 
نظا برای  اختیاراتی  به خود  آن کرده است،  از جزئیات  به معنای اطالع  پذیرش  به  اجراهایی در صورت مشروط  اعمال ضمانت  و  پسینی  رت 

 کند. کند و با این روش حکمرانی پلتفرمی خود را بر کاربرانش اعمال می ها اعطا می نکردن آنرعایت
است ای طرفینی میان کاربران با پلتفرم و یا کاربران با یکدیگر  نامهاین روش که عمومًا مورد شناخت پژوهشگران است، عماًل انعقاد توافق 

توانند  است و کاربران هیچ نقشی در تعیین جزئیات آن ندارند و فقط می طرفه تعیین نموده  صورت کاماًل یککه جزئیات آن را پلتفرم از پیش و به
 با نپذیرفتن آن، استفاده از خدمات پلتفرم را ترک کنند یا آن را بپذیرند و تا حد ممکن رعایت کنند.

و اغلب پیش از استفاده از پلتفرم   اند ای در دنیای دیجیتال است که کاربران فضای مجازی دائمًا با آن مواجهنامهتوافق واقع    این بخش در
نامه باشد  در واقع اصل بر این است که عضویت و استفاده مستلزم پذیرش این موافقت  .برای دسترسی به کاال یا خدمات باید با آن موافقت کنند 

گاه باشند با عناوین    ۀباید موافقت خود را با قواعد این سند اعالم کند. این بخش که دربردارند و کاربر   موضوعاتی است که باید کاربران از آن آ
« Terms of service (TOS)« » terms of use (TOU)« و »terms and conditions  »شرایط استفاده»  عباراتهای ایرانی با  در نمونه و»  ،
و» مقررات»و    « مقررات   قوانین  و  توافق   ،طور خالصهبهد.  شوشناخته می   « شرایط  بین  نامهاین بخش  ارتباط شفاف  ایجاد  باعث  که  است  ای 

مشی، روش استفاده، خدمت قواعد، خط  ۀ دهند شود و ارائهمی   یا کاربران با یکدیگر با محوریت خدمات پلتفرم   و کاربر  خدمات یا صاحبان پلتفرم 

 
1. Video-on-demand 
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گاه شود. این سند مسیر یک... را در آن بیان می انتظارات خود و نوعی به حق  ای است که بهرفه ط کند تا کاربر به حقوق خود و شرایط موجود آ
گاهی کاربر توجه دارد، هرچند ناقص  کننده است.حاوی مطالب گمراه گاهی طوالنی و  و آ

و    ی رسم  نا و بدون دخالت مأمور  ی رسمریاست که از جانب اشخاص غ  یسند   ،یقانون مدن  1287  ۀ با استنباط از ماد   ،استفاده  طیمتن شرا 
ست  ا  معنا  نیبه ا  یاسناد عاد  میدر تنظ   یآزاداز طرفی    است.  یعاد  یسند  نیبنابرا   یست؛ن  ی خاص  فاتی و تابع تشرشود  می   میتنظ  نیقوان  تیرعا

دارند    لیکه تما  ایلهیا هر وسیسند را به هر زبان    توانند ی ندارد و اشخاص م   ی فاتی رتش  چ یه  ی سند عاد  می تنظ  ییموارد استثنا  ی که جز در برخ
  رفتن یخود را در پذ  یقطع ۀ امضا اراد ۀلیوسآن است و شخص به ی امضا رکن اصل یاسناد عاد بیشترنکته توجه شود که در  نیاما به ا  ؛کنند  میتنظ

  ۀ گفت که مفاد سند، طبق ماد د ی بانیز  سند  نیا یبه محتوا همان سند ندارد. راجع  ا ینوشته  ت یدر رعا ی الزام چ یاز آن ه شیو پ  داردی سند اعالم م 
  ن، یبنابرا   نخواهد داشت.  ی ریثأموضوع ت   ن یبودن در ایعاد  ایبودن  ی پس رسم  ؛نباشد   نیمعتبر است که مخالف قوان  یصورت   در  ی،قانون مدن  1288

و در  است    ی حقوق   ی عمل  ُمثِبتنوشته    نیا  جهی. در نتتاس  یعاد  یو سند   کنند ی م  میاست که اشخاص در روابط خود تنظ  یاستفاده سند  طیشرا 
 استناد است.دفاع قابل ای یمقام دعو

است   شده  انیب  امیپاحکام داده  کیدر فصل چهارم قانون تجارت الکترونشود.  ی محسوب م  امیپاست و داده  یمجاز  یسند در فضا  نیفرم ا
 1یی. در حکم نوشته است مگر در چند مورد استثنا  امیپنوشته از نظر قانون الزم باشد، داده  کیکه هرگاه وجود    داردی مقرر م   مذکور  قانون   6  ۀو ماد 
است   شده  فیتعر  گونهنیا  رانیا  ی کیدر قانون تجارت الکترون  امیپداده  .کند ی در اصالت سندبودن وارد نم   ایسند خدشه  نیبودن اامیپداده  نیبنابرا 

  ای ره یذخ افت،ی ارسال، در د،یاطالعات تول  دی جد  یهایفناور ای ینور ،ی کیالکترون لیبا وسا مفهوم است که ایاز واقعه، اطالعات  ینماد که هر
منعقد    یمجاز  یوفروش در فضاد ی خر  یآن قراردادها  قی از طر  است که  ی کیالکترون  هاینامه  ی کیالکترون  یسند عاد  نتری جیرا   .شودی پردازش م

پیام است که در حکم نوشته شود مصداق دادهشود نتیجه گرفت که شرایط استفاده از خدمات که در پلتفرم به کاربران ارائه می رو می ازاین  .شودی م
توافق کاربر و پلتفرم مورد استناد قرار گیرد. درخصوص امضای سندی توسط کاربر در    عنوان سند توان بهاست و در صورت امضا توسط کاربر می 

با  مهم    نیاحراز شود و ا  رش پذی  ارادۀ   و   شود   روشن  عنوان تأیید و امضا ازسوی کاربرشده بههای ثبتانتساب داده  تیقابلپلتفرم دیجیتال، باید  
  ی هاو به روش   رد گیی صورت م  زبانیم  ۀ گایپا  باکاربران    نیکه ب  یمجاز  یمعامالت فضااست. در مورد    رپذیامکان  ی کیالکترون  یامضا  ستمیس

  ت یهو  ن یو اشود  می   جادیا  ی بریسا  ت یهو  کی  ی حساب کاربر  جاد ای  و  کاربر  نام پس از ثبت  معموالً   شود،ی م   میقرارداد تنظ  نیطرف   نیبگوناگون  
سند است. در قانون تجارت    یامضا   نی گزیجا  ی بر حساب کار  نیاز جانب ا  یبا هر روش  د أییانتساب سند به کاربر است و ت   ۀمنزل به  ینحوبه

  یاست که برا   امیپشده به دادهمتصل  ی ه نحو منطق   ای شده  هر نوع عالمت منضم»است که  شده    فی تعر  گونهنیا  ی کیالکترون  یامضا  ی،کیالکترون
آدرس    ای  تالیجی د  یاعم از امضا  ی کیالکترون  یامضاهادر حال حاضر    ف،ی تعر  نیبا ا  .« رد گیی مورد استفاده قرار م  امیپداده  ۀامضاکنند  یی شناسا

  یی و امکان شناسا  شودگفته می   ی کیالکترون  یامضا  ی کیشده در قانون تجارت الکترونفی تعر  طیاست و به هر نوع عالمت با شرا   کیالکترون
.  شودمی   مطمئن استنباط  ی کیالکترون  یمضا( و ایعاد  ای)ساده  ی کیالکترون  یانواع امضا به امضا  میتقس  ،قرارداد وجود دارد. از قانون  نیطرف 

ن  مطمئ  امی پمطمئن به آن ملحق شده داده  ی کیالکترون  یکه امضا  ی امیپو داده  یعاد  امیپباشد داده  ی کیالکترون  یامضا  یکه دارا   یامیپسان دادهنی بد 
 است.

قانون    10  ۀشود. طبق مادپیام ملحق می پیام الکترونیکی به این صورت است که هر امضایی به یک دادهامضای الکترونیکی و داده  ۀرابط
 »امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:، تجارت الکترونیکی 

 د. فرد باشنسبت به امضاکننده منحصربه (الف

 
 مواد  فروش  ب(  ؛نقولغیرم  اموال  مالکیت  اسناد  (موارد: الفاین  هرگاه وجود یك نوشته از نظر قانون الزم باشد، داده پیام در حکم نوشته است مگر در  قانون تجارت الکترونیکی:    6مادۀ    .1

صورت فعل یا ترك فعل  هاي خاصي بهکارگیري روشه کند یا از بکاال صادر مي  ۀر خاصي براي استفاددستو  که  مشابهي  عبارات   یا  هشدار  اخطار،  اعالم،  ج(  نهایي؛  کنندگانمصرف  به  دارویي
 کند. منع مي



 تال ی ج ی د   ی ها پلتفرم   ی گر م ی خودتنظ   ی و آثار حقوق   گاه ی جا پور /  طحان نظیف و علی 

137 

 پیام« را معلوم نماید.  »داده ۀهویت امضاکنند  (ب
 باشد.  انحصاری وی صادر شده  ۀامضاکننده و یا تحت اراد  ۀوسیلبه (ج
 قابل تشخیص و کشف باشد.«م پیاپیام« متصل شود که هر تغییری در آن »دادهنحوی به یک »دادهبه (د

های الکترونیکی )مانند عکس شد که نشانهمی   بیان، چنین  1382صوب  پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیکی م  ،امضای الکترونیکی 
زمر در  ایمیل(  قابلاماره   ۀ و  پیام  های قضایی  قانون  این  در  ولی  است.  دادگاه  استنباط  به  وابسته  و  احوال  و  اوضاع  تابع  اعتبار  و  پذیرش است 

باره  قانون دراین  6  ۀ ارای همان اعتبار امضای اسناد رسمی است. ماد( د2  ۀ و حتی امضای الکترونیکی مطمئن )ماد  استالکترونیکی در حکم سند  
پیام حکم نوشته است مگر در موارد اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و فروش دارد: »هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد، دادهمقرر می 

در    کند.«صورت فعل یا ترک فعل منع می بارت مشابهی که دستور خاصی بهکنندگان نهایی و اعالم، اخطار، هشدار و یا عمواد دارویی به مصرف 
اعتبار پیام به  دربارۀ    15  ۀ»هرگاه قانون وجود امضا را الزم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.« ماد  نیز اعالن نموده است کهآن    7  ۀماد

توان  و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می   پیام سوابق الکترونیکی مطمئن گوید: »نسبت به دادهامضای مطمئن می 
، ص  1390)کاتوزیان،    پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.« ها وارد و یا ثابت نمود که دادهپیامادعای جعلیت به داده

  ی که هرگاه قانون وجود امضا را الزم بداند امضا  دارد ی م  ان یو ب  کندی را روشن م  کسانیبا صراحت اعتبار    ی کیقانون تجارت الکترون  7ۀ  ماد(.  358
  داند، ی است امضا م  متصل شده  امیپرا که به داده  که هر نوع عالمت  ی کیالکترون  یامضا  فی توجه به تعر  با   ،جهیاست. در نت  ی مکف  کیالکترون

استفاده از    ای  ی حساب کاربر  جادی امضا در مراحل ا  نیو ا  رش یرا دارد. پذ   ی کیالکترون  یده هم حکم امضااستفا  طیدر بخش شرا   رش یاعالم پذ 
الزم ا  خدمت  که  هو  نیح  اتیعمل  نیاست  م  ت یاحراز  ا  رد گیی صورت  در  حاضر  حال  در  کاربر  جادیا  رانیو  ت  ی حساب  به  و    د أییوابسته 

عنوان یک سند، در  شود گفت که شرایط استفاده از خدمات بهدر نتیجه می   است.  یو  ل یمیا  ایتلفن همراه    ۀشمار  قی از طر  اربرک  ی سنجصحت 
 باشد، قابل استفاده و استناد در مراجع قانونی است.صورتی که با ایجاد حساب کاربری توسط کاربر تأیید و مستند شده 

که دو نفر  ی در واقع زمان .گستره مربوط به تعهدات است  ن یا ۀگفت بخش عمد  شودی استفاده م طیبا درنظرگرفتن مفاد و اهداف بخش شرا 
  ی فی عرت  ی،قانون مدن  183  ۀقرارداد دارند. در ماد  ایانعقاد عقد    قصد   کنند،ی م  یتعهد به انجام کار  ا یرا انجام دهند    ی حقوق   ی عمل  کنند ی توافق م

و مورد    ند ینما  ی تعهد بر امر  گری چند نفر د   ای  کیچند نفر در مقابل    ای  کی  کهنی»عقد عبارت است از ا  دارد:ی مقرر ماست که  از عقد ارائه شده  
  ی ست. با امضاا  ها ت یتعهدات و مسئول   رش یهمراه با پذ   یاثر حقوق   جاد یا  یبرا   ن یطرف   ۀاراد   ۀ دهند قرارداد نشان  ،گری ها باشد.« به عبارت دقبول آن
  یقانون   تیکه از اعتبار و حما  ،آور استتنها ضمانت. نقض شرط و بند قرارداد نهشوند ی محسوب م  نیقصد طرف   ریتفساساس    و  هیاسناد پا  ،قرارداد

  ۀمطالب  یبرا   بیشتری   ل یبه دل   ازی با استناد به قرارداد ن  نیدر برابر همگان قابل استناد است و طرف   ی حقوق   یسندمنزلۀ  برخوردار است. قرارداد به
اعم از فعل    ی ملزم به امر  ی گریدر برابر د  ی که شخص  شودی م  جادیا  ن یطرف   نیب  ی حقوق   ۀ گفت رابط  شودی م  در نتیجهندارند.    گری تعهدات طرف د

 خالف قواعد آمره نباشد.  معتبر است که ی قرارداد در صورت  نیا و شودی ترک فعل م ای

 دیجیتال   های پلتفرم گری  . آثار خودتنظیم 4
نفعان مرتبط با یک پلتفرم باید شناسایی  های مختلف ذیهای دیجیتال بررسی شد، آثار آن بر گروه گری پلتفرم و جایگاه خودتنظیم  حال که ماهیت

گری پلتفرم دیجیتال  درستی درک شود. در ادامه، آثار خودتنظیمگری و اهمیت آن بهشود تا متناسب با این آثار، ابعاد و زوایا و نقش این خودتنظیم
 شود. ر صاحبان پلتفرم، کاربران و اشخاص ثالث خارج از پلتفرم بررسی می ب

 های دیجیتال بر صاحبان پلتفرم گری پلتفرم . آثار خودتنظیم 1-4
گیرد و در نتیجه بر اشخاص  های دیجیتال در مسیر اهداف خاصی صورت می گری در پلتفرم گونه که پیش از این بیان شد، خودتنظیمهمان

گری نفعی که از خودتنظیم ترین ذیگذارد. مهمهای مختلف ازجمله صاحبان پلتفرم، کاربران آن و حتی اشخاص خارج از پلتفرم نیز اثر می و گروه 
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حفظ منافع اقتصادی    ها با اهداف گوناگونی، که در صدر آنتر گفته شد که صاحبان پلتفرم پذیرد، صاحب آن پلتفرم است. پیشم اثر می پلتفر
به خودتنظیم  قوانین و  گری می ایشان است،  اهدافی مانند رعایت  بود؛ حتی  نیز در راستای همین هدف خواهد  تقریبًا دیگر اهداف  و  پردازند 

های اجتماعی که با هدف افزایش نفوذ بازاریابی مورد  پذیرد یا مسئولیتوکار ایشان صورت می ها که با هدف کاهش ریسک کسبلتمقررات دو
 گیرند.نظر قرار می 

فرا  از  پلتفرم یندهای خودتنظیمبسیاری  ایشان طراحی می گری  اقتصادی  منافع  افزایش  با هدف  ترین  شود که مهم های دیجیتال مستقیمًا 
ای با جبر طراحی کند که موجب افزایش گونه کند رفتارهای کاربران را بهشود همان طراحی تجربۀ کاربری دانست که تالش می حلۀ آن را می مر

  گری ای از همین نسبت خودتنظیمشد نمونههای فیلیمو و روبیکا که پیش از این توضیح داده  کسب درآمد صاحبان پلتفرم شود. تفاوت رفتار پلتفرم 
کند که هرگونه تبادل  ها است. نمونۀ دیگر آن محدودیتی است که اسنپ بر رانندگان و مسافران خود اعمال می با اهداف اقتصادی صاحبان پلتفرم 

رزدن  کند تا از منافع اقتصادی خود که جلوگیری از دوکارت و موارد مشابه را ممنوع اعالم کرده است و با آن برخورد می بهمالی از طریق کارت 
منظور نپرداختن کارمزد هر سفر است حراست کند. محدودیت و اعمال جریمه بر رانندگان در لغو سفرهای تأییدشده نیز یکی دیگر از  اسنپ به

 های این پلتفرم برای نیل به هدف مزبور است. محدودیت
روابط در راستای مسئولیت اجتماعی ایشان است. پردازند، تنظیم  گری می ها که در راستای آن به خودتنظیمهدف دیگر صاحبان پلتفرم 

کنند. برای  شان وضع می هایی را با عنوان عمل به مسئولیت اجتماعی ها یا آزادیها گاه در راستای ارتقای عملکرد بازاریابی خود محدودیتپلتفرم 
دار یا ممنوعیت انتشار محتوا یا کمک به مشاهده یا  های خاص مانند زنان یا معلوالن و یا مناطق کمتر برخورمثال، کاهش کارمزد برای گروه 

بیشتر محتواها یا محصوالت گروه  این نوع خودتنظیمفروش  از درآمدهای  گری عمدتًا اینهای خاص.  گونه است که در ظاهر حجم بسیاری 
شود  مدت می رتقای بازاریابی آن در کوتاههای نامشهود شرکت مانند جایگاه برند و ادند، اما در عمل موجب افزایش دارایی شرکت را کاهش می 

 که نتیجۀ آن افزایش درآمد در بلندمدت است.
گذارد. مثاًل تالش پلتفرم برای حراست از حقوق مالکیت فکری افراد گری گاه بر دیگر مسائل مرتبط با بازاریابی نیز اثر می البته خودتنظیم 

ای شود. مسئله های حوزۀ انتشار محتوا می موجب افزایش اقبال تولیدکنندگان محتوا به پلتفرم رایت  و جلوگیری از بازنشر محتواهای دارای حق کپی 
های دیگری  کند و به همین علت گروه ازپیش آن می خوبی شناخته است و در جهت رضایت کاربرانش سعی در حراست بیشکه یوتیوب آن را به

رایت کاربران را برعهده دارند. یوتیوب نکردن حقوق کپی ی رصد و شناسایی تخلفات رعایتاند که وظیفهنیز به وجوه پلتفرم یوتیوب اضافه شده
المللی در حوزۀ مالکیت فکری و حراست حقوق اشخاص در این  نیز سعی کرده است که مدل درآمدی برای ایشان خلق کند. اگرچه قواعد بین

گری دانست که بر بازاریابی این پلتفرم اثر مثبت گذاشته است.  ای از خودتنظیمتوان نمونهی است، اما این را م زمینه یوتیوب را به این امر ملزم کرده  
نتیجه صاحبان آن   رسان شد، درچندی پیش موجب ناراحتی گستردۀ کاربران و ترک این پلتفرم پیام   1اپنامۀ کاربری واتسکه تغییر توافق درحالی 

 2از تصمیم خود منصرف شدند.
دیگر خود مهمتنظیم اثر  از  یکی  که  پلتفرم گری  اهداف  می ترین  پوشش  را  آنها  ریسک  کاهش  و چالشدهد،  قبال رخدادها  در  های  ها 

های حقوقی و کیفری رخدادهای احتمالی در تعامالت کاربران اند تا حد ممکن مسئولیتها دائمًا در تالش احتمالی در عالم واقع است. پلتفرم 
ها در اکثر مفاد خود  های شرایط استفاده از خدمات در پلتفرم نامهرا برعهدۀ کاربران گذارند. از همین رو، عمدۀ توافقرا از خود سلب کنند و آن  

نسبت  ها، بهپردازند. البته این سلب مسئولیتبه سلب مسئولیت از خود و دریافت اقرار از کاربران برای پذیرش مسئولیت اتفاقات احتمالی می 
و مشاهده از سوی    شود، ولی صرف بیان آنعلت وجود قوانین آمره پذیرفته نمی شود و گاه به، در مراجع قضایی گاه پذیرفته می قوانین دولت حاکم

ها اهمیت دارد که به سند شرایط  قدری برای صاحبان پلتفرم شود. این مسئله بهکاربران موجب ناامیدی عمدۀ کاربران از طرح هرگونه دعوا می 
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ترین عامل محرک ایشان در تدوین این سند نیز همین هدف  نگرند و مهمعنوان سند سلب مسئولیت می عنوان قرارداد، بهلتفرم، نه بهاستفاده از پ
 است.

گری بر ها حاکم باشد و ایشان را الزام به رعایت شرایط خاصی کند، آثار این خودتنظیمگری پلتفرم به قوانینی که بر خودتنظیمالبته بسته
ها و در نتیجه مسئولیت بیشتر  ها و اختیارات و امتیازات مثبت پلتفرم گونه است که موجب تهدید بیشتر آزادیها متفاوت است و عمدتًا اینفرم پلت

به تنظیم روابط می ایشان می  نیز دارد  برتر را  پردازد و اصواًل موجب طراحی  شود، چرا که در شرایط عادی یکی از طرفین تعامالت که دست 
تر، که شهروند دولت متبوع است، ها با هدف تضعیف قدرت طرف برتر و افزایش قدرت طرف ضعیف شود و ورود دولتشرایطی ناعادالنه می 

 شود.می 
روشنی مشاهده  گونه که تاکنون بهها ایجاد شرایط متفاوت در رقابت با رقبا در بازار است. همانگری بر صاحبان پلتفرم اثر دیگر خودتنظیم 

گری موجب تسریع در رشد پلتفرمی شود  که خودتنظیم   ها دارد. در صورتی ها تأثیر بسزایی در سرعت رشد و توسعۀ آنگری پلتفرم د، خودتنظیمش
ها  شود. پس پلتفرم اش سرعت رشد کمتری دارد یا برعکس، رقابت از شرایط عادالنه خارج می گری علت مدل خودتنظیمکه رقیب وی بهدرحالی 

 گری هدفمندتری رقم بزنند تا بتوانند از رقبای خود پیشی بگیرند.اند تا شرایط بهتری را با استفاده از خودتنظیمته در تالش پیوس 

 های دیجیتال بر کاربران گری پلتفرم . آثار خودتنظیم 2-4
اند که در بستر آن به تعامل و تبادل ارزش با پذیرند کاربران پلتفرم گری یک پلتفرم دیجیتال می گروه دومی که بیشترین اثر را از خودتنظیم

دهد و دسترسی کاربران به اهدافشان را تسهیل یا دشوار  گری مکن است تمامی این تعامالت را تحت تأثیر قرار  پردازند. این خودتنظیمدیگران می 
 کند.

شود. در مثال تفاوت تجربۀ کاربری فیلیمو و  است که برای کاربران خلق می   گری بر تجربۀ کاربری ترین آثار این خودتنظیمیکی از مهم
ها دارند که همین  روبیکا، ُپر واضح است که عموم کاربران در مشاهدۀ فیلم یا سریال موردنظرشان تمایل کمتری به مشاهدۀ تیتراژ ابتدایی آن

شود. اقدامی که در حالت عادی کاربر باید زمانی را که تیتراژ به پایان  لم منجر می موضوع به ابراز عالقه به ابزاری برای عبور از این قسمت از فی
راحتی و فقط با  دهد که بهشده از سوی پلتفرم فیلیمو این امکان را به کاربر می که کلید تعبیهشود حدس بزند، درحالی رسد و فیلم آغاز می می 

دهند، زیرا استفادۀ ایشان را  شود که کاربران تجربۀ کاربری فیلیمو را ترجیح می مشاهده می   روشنرفشردن یک کلید از آن عبور کند. درنتیجه به
ها که در قالب  های پلتفرم پسندند چون با اهدافشان در تعارض است. دیگر محدودیتکه تجربۀ کاربری روبیکا را نمی کند؛ درحالی آسان می 

نیز موجب بروز همین  تجربۀ کاربری اعمال می  شود و گاه موجب پیچیدگی  شده می گری اعمالتعارض در اهداف کاربران و خودتنظیم شود 
 شود. ها نیز می محیط کاربری آن

شود. این اتفاق ممکن است ها در روابط میان وجوه مختلف پلتفرم می های دیجیتال موجب افزایش پیچیدگی گری پلتفرم گاهی خودتنظیم
اپ که تالش کرده  رسان واتسهای فنی پیامب اقبال نکردن کاربران و در نهایت شکست پلتفرم شود. پیچیدگی ای پیچیده شود که حتی سببه اندازه 

ها در پایگاه دادۀ خود اعمال  نداشتن دادههایی را مانند نگهها بپردازد و در نتیجه محدودیتاست، در راستای افزایش امنیت، به رمزنگاری پیام 
است. بخش دیگری های بسیار کاربران در مقایسۀ این پلتفرم با موارد مشابه مانند تلگرام شده  نیت، موجب نارضایتی کرده است، با وجود حفظ ام

ها از سوی کاربران به دیگر کاربران  پیام  دادن حذفهای ارسالی یا اطالعندادن به کاربران برای ویرایش پیاماپ مانند اجازه گری واتساز خودتنظیم
 رسان شده است.گری موجب نارضایتی بیشتر کاربران این پیامست که به سبب خودتنظیماز مواردی ا

ها بر کاربران  ها برای سلب مسئولیت از خودشان و تحمیل مسئولیتها بر کاربران در ادامۀ تالش پلتفرم گری پلتفرم اثر دیگر خودتنظیم 
این موارد، کاربران بیشترین مسئولیت ممکن را بر د آثار جبرانوش می است. در  پلتفرم ممکن ات  از  ناپذیری کشند و پذیرش شرایط استفاده 

شود، طبیعی است که بیشترین ریسک متوجه کاربران باشد تا صاحبان  طرفه تعیین می دنبال داشته باشد. ازآنجاکه این شرایط کاماًل یکبرایشان به
 پلتفرم. 
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کند، اما گاه موجب حراست از حقوق ایشان و ایجاد فضایی امن  کاربران ایجاد می   هایی برایها اگرچه محدودیتگری پلتفرم خودتنظیم 
ها متعلق به اشخاص  های یوتیوب و اینستاگرام در استفاده از محتواهایی که حقوق مالکیت فکری آنشود. برای مثال، محدودیتبرای فعالیت می 

شود. نمونۀ دیگر این موضوع اعمال بایدها و نبایدهایی  از حقوق ایشان می دیگر است موجب افزایش رضایت تولیدکنندگان محتوا و حراست  
رساندن به دیگر کاربران در بستر پلتفرم است که در تالش است حقوق کاربران در فضای پلتفرم را از این طریق تضمین و آسیب  درخصوص توهین

 کنند. شود که برای تنظیم این امور تالش می فرمی می کند. این اقدامات از طرفی موجب کاهش ریسک فعالیت کاربران در پلت
کنند که بتوانند از این  هایی مراجعه می های خود به پلتفرم گری آن است که برخی کاربران برای سهولت فعالیتالبته اثر دیگر این تنظیم

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران هستند و مراجع    کههای ایرانی، به سبب اینبایدها و نبایدها فرار کنند. برای مثال، فعالیت در پلتفرم 
های خارجی برای کاربران به  مراتب بیشتر از فعالیت در پلتفرم ها نظارت کند و هویت کاربران را شناسایی کند، ریسکی بهتوانند بر آنقضایی می 

هایشان را  ها و دسترسی به دادهند و مراجع قضایی نیز توان نظارت بر آنهای خارجی تابع قوانین و مقررات ایران نیستهمراه دارد؛ چرا که پلتفرم 
 است. های داخلی شده نخواهند داشت و همین موضوع موجب بروز شرایطی غیررقابتی برای صاحبان پلتفرم 

 های دیجیتال بر اشخاص ثالث گری پلتفرم . آثار خودتنظیم 3-4
های دیجیتال اثر پذیرند.  گری پلتفرم اص ثالث بیرون از پلتفرم نیز ممکن است از خودتنظیم ها و کاربرانشان، اشخپس از صاحبان پلتفرم 

های دیجیتال مشغول به فعالیت نیستند، لکامان حقوقشان ممکن است از سوی کاربران یا صاحبان پلتفرم اشخاص ثالث، اگرچه خود در پلتفرم 
برای مثال، ممکن است یک کاربر از هویت شخص ثالثی خارج از پلتفرم سوءاستفاده کند  واسطۀ آن تضییع شود.  در فضای کاربری پلتفرم یا به

یکا، در یا محتوایی را که مالکیت فکری آن متعلق به شخص ثالثی خارج از پلتفرم است در پلتفرم به اشتراک گذارد. برای مثال، اخیرًا پلتفرم روب 
های اجتماعی ایجاد کرد و محتواهای ایشان در آن  های دیگر رسانه1ری با هویت اینفلوئنسرهای کارب رسانۀ اجتماعی خود به نام روبینو، حساب

 ها را نیز ذیل این حساب کاربری جدید روبینو منتشر کرد و با ارائۀ عالمت هویت معتبر کاربر، آن حساب را متعلق به کاربری واقعی اعالمپلتفرم 
 این کاربران از روبیکا شد. کرد که همین موضوع موجب ناراحتی برخی از 

کند یا موجب  گری دقیق در هر پلتفرم دیجیتال ممکن است از حقوق اشخاص ثالثی که کاربر آن پلتفرم نیستند هم حراست  خودتنظیم 
تواند حقوقی  می  تواند برای اشخاص ثالث باید یا نبایدی وضع کند، با تنظیم رفتارهای کاربران خودتضییع حقوق ایشان شود. اگرچه پلتفرم نمی 

هایی مانند توئیتر  تفاوت باشد. مثاًل تالش پلتفرم ها بی به آناز این اشخاص را که ممکن است در حدود پلتفرم تضییع شود حراست کند یا نسبت
وارد می  ثالثی آسیب  به شخص  آن  با محتوایی که در  برخورد  پلتفرم  در  از  ولو خارج  به عقاید اشخاصی  یا محتوایی که  کند،  توهین می شود 

 شود. گری بر اشخاص ثالث است که موجب حراست از حقوق ایشان می هایی از این اثر خودتنظیمنمونه

 گیری نتیجه 
ها و از طریق تجربۀ کاربری یا شرایط  های دیجیتال که با هدف مدیریت ریسک صاحبان پلتفرم گری پلتفرم با توجه به آنچه بیان شد، خودتنظیم

ها، کاربرانشان و اشخاص ثالث نیز اثرگذار است و حتمًا باید تابع قوانین و مقررات دولت  شود، بر صاحبان آنات وضع و ارائه می استفاده از خدم
 ها اشاره شد، باید به نکات زیر توجه شود:های این پژوهش که پیش از این بدانمتبوع نیز باشد. با توجه به یافته

ها تلقی شد، اواًل تابع قوانین و مقررات توافقات نوعی قرارداد طرفینی اشخاص با صاحبان پلتفرم تال که بههای دیجیگری پلتفرم . خودتنظیم 1
گونه که بیان شد، باید دقت  شود. اما همانطرفینی اشخاص است و قواعد آمره یا تکمیلی مربوط به این حوزه بر این رابطه و توافقات نیز اعمال می 

شود نیز بخشی از کند ولی در متن شرایط استفاده از خدمات ذکر نمی ها یا تکالیفی برای کاربران ایجاد می محدودیت  کرد که تجربۀ کاربری که

 
1. Influencer 
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شود  شود و ایجاد محدودیت از سوی صاحب پلتفرم، خالف تجربۀ کاربری اولیه، موجب ایجاد حقوقی برای کاربران می این توافق را شامل می 
 منزلۀ بخشی از توافق ارائۀ خدمات مورد توجه قرار گیرد. ق ایشان باشد. بنابراین تجربۀ کاربری نیز باید بهکنندۀ حقوو ممکن است تضییع 

با  به کاربران قرار دارند. همین باعث می علت موقعیتی که دارند در جایگاه برتری نسبت. صاحبان پلتفرم به2 شود رابطۀ طرفینی پلتفرم 
گیری ندارد و مجبور  کننده دارد و طرف دیگر اختیار خاصی در تصمیمای که یک طرف نقش تعیینگونهبدیل شود، بهای نامتوازن تکاربران به رابطه

ها برای رعایت به پذیرش شرایط طرف دیگر است. این موقعیت نیازمند حمایت دولت از کاربران و حقوق ایشان و نظارت بر عملکرد پلتفرم 
لت در این زمینه شرایط را برای تضییع حقوق اشخاص و حتی تضییع حقوق بنیادین و بشرشان فراهم نکردن دوحقوق اشخاص است. مداخله

شود این  گر بر این رابطۀ نامتوازن نظارت مؤثر داشته باشد. توصیه می رو دولت باید با وضع قوانین و مقررات و نهادهای تنظیمسازد. ازاینمی 
 ها نیز اعمال شود.گری پلتفرم ودتنظیم تنها بر دعاوی طرفینی که بر خنظارت نه

های دیجیتال بر اشخاص ثالث دارد، خارج از رابطۀ پلتفرم با کاربرانش، صاحبان پلتفرم ملزم به گری پلتفرم علت آثاری که خودتنظیم. به3
یطی که حقوق اشخاص ثالث  توجه ویژه به شرایطی هستند که ممکن است حقوق اشخاص ثالث مورد تعدی قرار گیرد و در صورت بروز شرا 

که شرایطی را برای جلوگیری یا مواجهه با این تضییع حقوق فراهم کرده باشد.  دار مسئولیت آن خواهد بود، مگر آنتضییع شود، پلتفرم عهده
 رار گیرد.ها قرو، توجه به حقوق اشخاص ثالث، اگرچه نقش و فعالیتی در پلتفرم ندارند، باید مورد توجه صاحبان پلتفرم ازاین

 منابع 

 م. سازمان سمت، چاپ دوانتشارات تهران:  .مبانی حقوق عمومی . (1393) راللهیخ ن،یپرو

 انتشار، چاپ چهاردهم. ی تهران: شرکت سهام .فلسفه حقوق (.1390) ناصر ان،ی کاتوز
Evans, D. S., Schmalensee, R., & Matchmakers, M. (2016). The New Economics of Multisided 

Platforms. Harvard Business Review Press. 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital (Last seen: 14/09/2021). 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/platform (Last seen: 14/09/2021) 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self-regulation. (Last seen: 14/09/2021) 

https://hbr.org/2015/05/a-cheat-sheet-for-marketers-on-the-future-of-digital-platforms. (Last seen: 14/09/2021) 
https://mehrnews.com/xVqbW (Last seen: 14/09/2021) 
https://nngroup.com/articles/definition-user-experience. (Last seen: 14/09/2021) 

Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform revolution: How networked markets are 

transforming the economy and how to make them work for you. WW Norton & Company. 
The Elements of Value, Harvard Business Review (https://hbr.org/2016/09/the-elements-of-value). (Last seen: 

14/09/2021) 
https://wiki.apll.ir/word/index.php/Digital. (Last seen: 14/09/2022) 

https://wiki.apll.ir/word/index.php/Digital

