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Abstract 

Business model innovation is application of a different business model to an 

existing economic sector, which can lead to elimination of businesses in sectors 

and will change the governance. This shift, raises the question of the 

appropriateness of existing regulation and highlights need to re-design the 

regulatory system, considering common-pool resources. The solution for 

regulating new businesses in order to meet the interests of the general public, 

existing and new businesses, is polycentric governance and to recognize the 

role of nongovernmentals. This paper provides a framework for regulation of 

new business models using the Ostrom framework and the application-based 

transportation has been selected as the case-study. The findings suggest that the 

centralization of national governance within the Ministry of the Interior at the 

constitutional level and oversight by the union, coupled with local governance 

at the municipal level at the collective choice level, would be an appropriate 

framework. 
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 9-34صفحات  ، 1399 بهار ، 1 شماره ، 6 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

 ؛وکار در ایرانهای جدید کسبگری مدلارائه چارچوب نهادی برای تنظیم

شهریان خدمات برخط جابجایی دروندهندگارائه :موردی مطالعه

 1میثم نریمانی

 ، تهران، ایراناستادیار پژهشکده مطالعات فناوری

 زهره کریمیان

 ایران ، تهران،وفناوری دانشگاه تهراندانشجوی دکتری سیاستگذاری علم

 سیدجعفر حسینی

 ، تهران، ایراندکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

 (1/12/98تاریخ پذیرش:  - 8/5/98)تاریخ دریافت: 

 چکیده
وکار، از چارچوب پیشنهادی استروم کسب جدید هایمدل گریتنظیم چارچوبی برای منظور ارائهدراین مقاله به

ها اند. منبع جمع آوری دادهبعنوان مورد مطالعه انتخاب شده برخط جابجایی خدمات دهندگاناستفاده شده و ارائه
ها مصاحبه عمیق با خبرگان و تحلیل قوانین و مقررات این حوزه بوده و با بکارگیری روش تحلیل مضمون، داده

 نتیجه در و هاآن ارتباطات آفرینان،نقش تنوع کندمی کمک سطحی استروماند. استفاده از چارچوب سهتحلیل شده

تأسیسی  سطح ملی )وزارت کشور( در گریدهد، تنظیمها نشان مییافته .شود تحلیل اقتصادی حوزه یک حکمرانی

ای های واسطهجمعی و هویت پلتفرم انتخاب سطح ها( در)شهرداری محلی گریتنظیم همراهی با اتحادیه و نظارت

وکارها خواهد گری این کسبآفرینان ملی در سطح عملیاتی، چارچوب مناسبی برای تنظیمن تعریف نقشبا امکا
 بود.

 وکار، چارچوب نهادی استروم، حکمرانی.های جدید کسبگری، مدلتنظیم واژگان کلیدی:

                                                           
نده مسئول یسنو - 1  Email: Narimani@tsi.ir 
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 مقدمه 

مفهومی است که اهمیت روزافزونی در سیاستگذاری نوآوری پیداکرده است و  حکمرانی 
مطالعاتی سیاستگذاری عمومی و علوم سیاسی که تا به امروز به خوبی به این  برخالف حوزه
قابل توجهی از حکمرانی در حوزه نوآوری وجود ندارد            اند، پیشینهمفهوم پرداخته

(Rickne, Læstadius, & Etzkowitz, 2012).  نوآوری، ارتباط میان  سیاستگذاریحکمرانی در
حکمرانی در نظام نوآوری را با عملکرد نوآورانه و خلق ثروت کشورها مورد بررسی قرار  شیوه

المللی دارد، الگوهای حکمرانی نوآوری در رغم این که نوآوری ماهیتی بیندهد. علیمی
. با این (Arnold & Boekholt, 2002)هاستکشورهای مختلف کامال وابسته به بافتار تاریخی آن

های مشترکی نیز در حکمرانی نوآوری در بین کشورها                 وجود، موضوعات و چالش
             ای در پررنگ نمودن مسئلهسهم ویژه 1های برافکنوجود دارد. در این میان نوآوری

در کنار نوآوری  2وکارحکمرانی در سیاستگذاری نوآوری داشته اند. نوآوری در مدل کسب
توانند به طور کلی حکمرانی دو گونه اساسی نوآوری برافکن هستند که می 3ای محصولریشه

حقیقت، یکی از انواع نوآوری که  یک حوزه نوآورانه را به چالش کشیده و تغییر دهند. در
را دگرگون سازد، نوآوری در  4تر را از میدان به در کند و ترتیبات نهادیتواند رقبای جاافتادهمی

 در متفاوت وکار کامالًکسب مدل یک کشف وکار،کسب مدل وکار است. نوآوریمدل کسب
به عنوان نمونه، جستجو و رزرو آنالین محل  .(Markides, 2006)است وکار موجودکسب یک

های آنالین رزرو بلیط هواپیما در برابر دفاتر مهای مسافرتی سنتی، پلتفراسکان در برابر آژانس
وکار کسب مدل در توان نوآوریها را میهای تاکسی اینترنتی در برابر تاکسیهواپیمایی، و شرکت

به طور  را جدید خدمات و محصوالت ساختار و وکار، ماهیتهای مدل کسبدانست. نوآوری
 با را بازیگران متنوع و پویایی از یهامجموعه ارزش، خلق جدید مسیرهای اند.داده کلی تغییر

موجب دگرگونی قابل توجهی در خدمات و صنایع  کند کهمی درگیر متنوع یهاقابلیت و اهداف
 ,Majchrzak, Nambisan, Lyytinen, & Song)اندها شدهو به تبع آن حکمرانی این حوزه

ی خود را را با ارائه حاکم بر بخش 5گریوکار، عقالنیت تنظیمهای جدید کسب. این مدل2017(
. اما یکی (Cramer & Krueger, 2016)اندتجارب کاربری بهتر به کاربران خود به چالش کشیده

وکار های کسبگری برای این مدلاز موضوعات اصلی در حکمرانی جدید، طراحی نظام تنظیم

                                                           
1 - Disruptive Innovations 
2 - Business-Model Innovations 
3 - Radical Product Innovations 
4 - Institutional Arrangement 
5 - Regulation Rationale 
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وکارها توسط کسب 2و مشترکات عمومی 1است. ماهیت خلق ارزش با استفاده از کاالی عمومی
های متعدد و تقاضای . ضرورت(Kim & Hwang, 2019)که باید توسط دولت محافظت شوند

 ,Greg Dickinson)وکارها در دنیا به وجود آمده استگری این قبیل کسبعمومی برای تنظیم

آفرینان دولتی وکارهای سنتی و نقشوکاری اغلب از طرف کسبهای جدید کسب. پلتفرم(2018
های متعددی برای مقابله اند و تالشبخش خود متهم به اخالل در فعالیت اقتصادی بخش شده

وکارها به دلیل بکارگیری وکارها صورت گرفته است. با این وجود، این کسببا فعالیت این کسب
. (Cramer & Krueger, 2016)یی بیشتری نسبت به سیستم سنتی دارندهای جدید کارافناوری

ونقل که در ایران با کننده خدمات اینترنتی حملهای ارائهگری، شرکترغم ضرورت تنظیمعلی
شوند، بر مبنای مدل کننده خدمات مجازی جابجایی هوشمند نیز شناخته میعنوان ارائه

ک خودروها، استخدامی مستقیم رانندگان یا تمل وکاری خود )اقتصاد اشتراکی( و عدم رابطهکسب
های ملی و دانند. با این وجود، دولتها مبرا میخود را از قوانین و قواعد موجود برای تاکسی

آفرینان تازه وارد زمان منافع این نقشهای هر شهر( موظفند هممحلی )وزارت کشور و شهرداری
ی که از مزایای چنین به فکر افرادونقل را لحاظ نموده و همحمل آفرینان پیشین حوزهو نقش

برند نیز باشند. تاکنون، اقدامات متنوعی برای مقابله با این وکارها بهره مینوآورانه این کسب
ها بوده ها با تاکسیعلت همپوشانی خدمات آنوکارها صورت گرفته که در اغلب موارد بهکسب

( و (Dempsey, 1996)گری محلی دارند)مشابه اغلب کشورها ها در ایران تنظیماست. تاکسی
ها به ویژه شهرداری کالنشهرهایی مثل تهران و مشهد های شهرداریها معموال با پیگیریمقابله

وکار های جدید کسبگری مدلبوده است. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، موضوع تنظیم
ای فاده از ظرفیت قانون نظام صنفی، بخش عمدهبه چالشی جدی تبدیل شد و در نهایت با است

وکار با تأسیس نهاد جدیدی به نام اتحادیه کشوری های جدید کسبگری مدلاز وظیفه تنظیم
 جدید یهامدل گری. واگذاری تنظیم3وکارهای مجازی به آن مجموعه واگذار گردیدکسب
صنفی کشور، رجوع به حکمرانی وکارهای مجازی ذیل قانون نظام وکار به اتحادیه کسبکسب

است که پیشتر مورد  گریآفرینان غیردولتی در تنظیمشدن نقشو به رسمیت شناخته 4چندمرکزی
بوده  6و مکتب بلومینگتن 2009برنده جایز نوبل اقتصاد در سال  5تأکید نهادگرایانی نظیر ُاستروم

                                                           
1 - Public Goods 
2 - Common-Pool Resources (CPR) 
3 - http://otaghasnafeiran.ir 
4 - Polycentric Governance 
5 - Ostrom  
6 - Bloomington School 
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های سنتی معموال بر تعداد مجوز ورود گری تاکسیتنظیم 2011Aligica & Boettke, (.1(است 
 & ,Visser, Rienstra)         وکار )تعداد محدود(، قیمت و کیفیت سفر متمرکز استبه کسب

Bakker, 2015)های منی مسافران که از مزایای کلیدی تاکسی. مواردی از قبیل تأمین امنیت و ای
روند و اجتناب از ایجاد انحصار و اختالل در ترافیک شهری و تحمیل سنتی به شمار می

، موضوعات اصلی تنظیمگری این (Greg Dickinson, 2018)های مترتب بر آن به مردمهزینه
که یک الگوی حکمرانی  توان ادعا کردوکار هستند. از آنجایی که نمیهای جدید کسبمدل

ی خاص برای تمام کشورها بهترین خواهد بود، الزم است الگوهای خاص برای یک حوزه
وکارهای جدید با در نظر داشتن شرایط موجود کشور طرحی شوند. در این حکمرانی کسب

های سیاستی برای حکمرانی این حوزه، با ی داللتمقاله تالش شده است به منظور ارائه
، وضعیت موجود در کشور تحلیل شده و (Ostrom, 2011)یری چارچوب نهادی استرومبکارگ
 های سیاستی پیشنهاد شود.داللت

 مبانی نظری 

گیرد و تمرکز ها را در بر میوسیعی از وظایف و فعالیت حکمرانی سیاست نوآوری گستره
                                و (Laranja, 2012) آفرینان مختلف استمیان نقش آن بر تعامالت پیچیده

(Arnold & Boekholt, 2002)تر ذکر شد، با ظهور یک مدل جدید . همان طور که پیش
آفرینان به هم خورده و الزم است ترتیبات وکار در یک بخش، ترتیبات موجود نقشکسب

وکار که مبتنی بر اقتصاد های جدید کسبی وضعیت جدید استقرار یابد. اغلب مدلجدیدی برا
گری این ها در تنظیماند، یک ویژگی مشترک دارند که راهگشای دولتدیجیتال ظهور یافته

ها خواهد بود. این ویژگی مشترک، استفاده از مشترکات عمومی در خلق ارزش افزوده حوزه
های موجود که بخاطر ضرورت مدیریت ترافیک و عداد مجوز تاکسیاست. به عنوان نمونه، ت

وکار تاکسی آلودگی هوا طراحی شده ، مبتنی بر مدیریت مشترکات عمومی به نفع مردم و کسب
گری سقف تعداد خودروی مجاز، شرایط های جدید، با حذف ابزار تنظیمبوده اما با ظهور پلتفرم

ات فراهم شده و خودروهای بیشماری به جابجایی مسافر ی غیربهینه از این مشترکاستفاده
اساسی  پردازند. بر این اساس، بمنظور طراحی الگوی حکمرانی جدید، الزم است مسئلهمی

 الگوی اساس مشترکات عمومی به عنوان خطوط راهنما در طراحی مورد توجه قرار گیرد. بر
خصوصی )منافع انحصاری  خدمات و هاکاال گروه دو به خدمات و کاالها نئوکالسیکی اقتصاد،

                                                           
رند که به گذاری دیگری غیر از دولت، در مورد یک مستتتئله وجود داچند مرکزی بودن به این معناستتتت که مراکز  قاعده - 1

 .(Ostrom et al., 2014)موازات یکدیگر و حسب یک تقسیم کار نهادی، هر کدام بخشی از رگوالتوری را به عهده دارند 
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 تقسیم غیرخصوصی )منافع غیر انحصاری و غیر رقابتی( خدمات و کاالها و و رقابتی(
 توانمی عمومی، و خصوصی کاالهای بر عالوه نهادی، منظر از اما .(Samuelson, 1954)شوندمی

)غیر   مشترک منبع یا مشاع منبع با کاالهای و باشگاهی )انحصاری و غیررقابتی( کاالهای
فعالیت افراد در کاالهای مشاع مستقل از یکدیگر  .شناسایی نمود را نیز انحصاری و رقابتی(

شدیدتر و سریعتر منبع یا  1تواند موجب تخلیهآفرین مینیست و استفاده بیش از حد یک نقش
را رقم  3ای تحت عنوان تراژدی منابعگردد و اصطالحاً پدیده 2بروز تراکم بیش از حد

 مشترکات حکمرانی برای نهادی آرایشات خصوص در معاصر های. تحلیل) ,2005Ostrom(زند
ارائه شده است. در حالی که نظریات متفاوتی  کالسیک ی اقتصادیهانظریه پایه بر عمدتاً عمومی

« بازار»و « دولت»نیز وجود دارند که بر خالف اقتصاد نئوکالسیک، حکمرانی را تنها به صورت 
ها و روابط در تحلیل انواع فعالیت« چندمرکزی بودن»بینند و این امر منجر به معرفی مفهوم نمی

ی و دولتی )بر خالف اقتصاد کالسیک( شده است. چندمرکزی بودن آفرینان خصوصمیان نقش
گیری متعددی در مورد یک مسئله وجود دارند که مستقل از هم به این معناست که مراکز تصمیم

 .(Ostrom, Ostrom, Sabetti, & Aligică, 2014)کنندفعالیت می

 خاصيت كاهش در كاالی استفاده شده
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کاالهای عمومی: صلح و امنیت یک 

جامعه، دفاع ملی، دانش، خدمات 

 های آب و هواییبینیپیشنشانی، آتش

های زیرزمینی، اتمسفر زمین، منابع مشاع: آب

، ها، نفت و گازها و جادهها، راهدریاها، جنگل

 های اطالعاتیاینترنت و شبکه

های خصوصی، کاالهای عوارضی: باشگاه

مراکز نگهداری از کودکان و سالمندان، 

 تئاترها و سینماها

محصوالت صنعتی و کاالهای خصوصی: انواع 

 کشاورزی نظیر غذا، لباس، اتومبیل

های مبتنی بر اقتصاد نهادی، بر خالف اقتصاد نئوکالسیک که در                در دیدگاه
به  4های اقتصادی مفاهیمی نظیر سود و مطلوبیت را مدنظر قرار داده است، مفهوم مبادلهتحلیل

منجر به آن  5اهمیت دارد. وابستگی متقابل منابع« انتقال کنترل حقوقی کاالها و خدمات»معنای  
                                                           
1 - Depletion 
2 - Excessive Congestion 
3 - Tragedy of Commons 
4 - Transaction 
5 - Mutually Dependent Interests 
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   بوجود آورده شود 1شود که برای مواجهه با تعارضی ذاتی منافع، از طریق نهادها نظممی
)4201Hosseini, Mahdavi Adeli, and Razmi,  اهمیت پیدا « 2کنش جمعی»(. برای ایجاد نظم، مفهوم

نیافته است که در سازمان 3یافته( و یا رسومهای سازمانای از تشکلکند که شامل مجموعهمی
ها ایجاد بستر تحصیل اند و کارکرد اصلی آنقالب مجموعه قواعد کاری مشخصی ایجاد شده

. (Ostrom et al., 2014)آفرینان اقتصادی در انواع مختلف مبادالت استمالکیت برای نقش
ی اساسی دولت گری مشترکات عمومی مبتنی بر کنش جمعی وظیفهبنابراین در تحقق تنظیم

 برای صیانت از منافع مردم خواهد بود.

 گری حقوق مالکیتوکار جدید: مشترکات عمومی و تنظیمهای کسبمدل

چنین تبعات، و هممشترکات عمومی و کاالهای عمومی، آگاهی از چیستی قواعد  در عرصه
ها، از پیچیدگی ذاتی خاصی های متعدد این مبادالت و قواعد حاکم بر آنها و چینشنتایج ترکیب

برخوردار است. علت این امر آن است که در فرآیند کسب درآمد از این کاالها، نوعی رانت 
ها ر این حوزهطبیعی وجود دارد. با توجه به وجود این رانت و این که تحقق مالکیت افراد د

ها به دولت به عنوان نماینده آحاد جامعه ممکن نیست، برخی محققان معتقدند که باید مالکیت آن
. اما محققان دیگری معتقدند که واگذار کردن چنین نقشی به (Demsetz, 1967)واگذار گردد

ر بسیاری شود، بلکه ددولت، نه تنها باعث کاهش هزینه مبادله و امکان حراست از مالکیت نمی
آفرینان اقتصادی و اجتماعی در این قبیل های نقشاز موارد با تغییر بخش قابل توجهی از انگیزه

. بر این اساس، (Ostrom, 2000)گیری معضالت مختلفی فراهم خواهد شدشکل ها، زمینهحوزه
سازی الگوهای به منظور پیاده 4اری عمومی با رویکرد خودحکمرانیالگوهای نوین سیاستگذ

گری خودجوش های جدید حکمرانی بر اساس تنظیمنوین تقسیم کار اجتماعی و در نتیجه مدل
زمان با لحاظ نمودن الزامات مالکیت تواند منجر به کاهش نقش مخرب دولت همو درونی می

 منابع از استفاده برای را اهمیت بیشترین که الکیتم حق الذکر شود. پنجهای فوقدر حوزه
، دسترسی حق. (Ostrom, 1999)اندتوسط اُستروم و شالگر معرفی شده دارند، عمومی مشترک

 از ایعده برای اقتصادی فعالیت یک به ورود اجازه خصوص در حقوق شامل مجموعه
 برداری، بهره استفاده، اجازه خصوص در حقوق ، مجموعهمندیبهره حقآفرینان است. نقش

 مدیریت حقگیرد. اقتصادی را در بر می فعالیت محیط محدوده در فروش یا و اجاره خرید، تولید،

                                                           
1 - Order 
2 - Collective Action 
3 - Custom  
4 - Self-Governance 
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 انحصار مندی و حقبهره حوزه قواعد تولید حق انحصار به ترتیب به معنای حق انحصار حقو 
 انتقال، شامل حق مندی هستند و حقبهره و دسترسی هایحوزه قواعد تولید حق( بر تسلط)

اساسی در خصوص حقوق  شود. نکتهمندی میبهره و دسترسی هایحوزه قواعد تولید حق انتقال
های مختلف بویژه مشترکات عمومی، الزم است سیاستگذاری مالکیت این است که در حوزه

مندی، به نحوی در مسئله مالکیت به صورتی انجام شود که دارندگان حقوق دسترسی و بهره
های رتیب، با تغییر انگیزهگیری حقوق مدیریت، انحصار و انتقال سهیم باشند. بدین تشکل
آفرینان، نوعی سازگاری انگیزشی درونی از طریق افزایش حساسیت اعضا به تخلفات و نقش

شود که بر خالف تصور اولیه منجر به رقابت ی کاالهای عمومی ایجاد میرانت جویی در حوزه
(. تحقق (Hosseini, Mahdavi Adeli, and Razmi, 2015نماید منفی نشده و همکاری را جایگزین می

مالکیت کاالهای عمومی، منوط به ارتباطات متقابل چندجانبه و در  چارچوب فوق در حوزه
الگوی حکمرانی مبتنی بر  گذاری محلی خواهد بود. بر این اساس، برای ارائهنتیجه قاعده

ی مشترکات عمومی، نقش دولت از نقش سنتی تصدی کاالهای حکمرانی محلی در حوزه
کند تا با ایجاد الگوهای حکمرانی متناسب )الگوهای توزیع گری تغییر پیدا میومی، به تنظیمعم

آفرینان دو ردیف اول از مندی نقشقدرت متناسب(، بستر توزیع حقوق محلی در راستای بهره
بندی هر فعالیت اقتصادی به سه حقوق سه ردیف بعدی فراهم شود. بر این اساس، با تقسیم

توان در خصوص حقوق پنجگانه (، می1شکل عملیاتی، انتخاب جمعی، تأسیسی ) سطح اصلی
 هایی ارائه نمود.ها در این فعالیت تحلیلی تحقق آنفوق در هر فعالیت اقتصادی و نحوه

 .(Ostrom, 2005)سطوح تحلیل و دستاوردها - 1 شکل
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آفرینان اقتصادی )چگونگی تولید، بهره برداری، های روزانه نقشالیه عملیاتی شامل انتخاب
بایست به ها )که میگریرف، خرید، فروش و امثالهم(، الیه تصمیم جمعی شامل انواع تنظیممص

آفرینان الیه عملیاتی انجام شود؛ حکمرانی غیردولتی( و الیه تأسیسی صورت محلی توسط نقش
نیز شامل قواعد کالن بسترساز توزیع قدرت )بستر حکمرانی محلی( است که عمدتاً وظایف 

 شود.های ملی در این الیه اخیر تعریف میا سازمانها و یدولت

 روش تحقیق

مند بودن سیاستگذاری عمومی نقش مهمی در های پژوهش کیفی، به دلیل زمینهروش
های تحقیق کیفی ترین روشکنند. تحلیل مضمون، یکی از مبناییهای این حوزه ایفا میپژوهش

پردازد. به عبارتی، تحلیل های کیفی میموجود در دادهاست که به تعیین، تحلیل و بیان الگوهای 
های کیفی تقسیم بندی، طبقه مضمون یک راهبرد تقلیل و تحلیل داده است که توسط آن داده

(. در این پژوهش به منظور استخراج و Kamali, 2018گردند )بندی، تلخیص و بازسازی می
های جدید گری مدلیاستی در خصوص تنظیمتحلیل الگوهای مورد نیاز توصیف و ارائه داللت س

وکار از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. به این منظور و برای گردآوری داده از کسب
ابزار مصاحبه باز و بدون ساختار با خبرگان )شامل سازمانهای ذینفع، مدیران و نمایندگان حقوقی 

گری برگان حکمرانی و تنظیموکارهای مجازی و خشرکتهای اصلی، اعضای اتحادیه کسب
ها تا اشباع نظری یعنی زمانی که اطالعات جدیدی از نوآوری( استفاده شده است. این مصاحبه

ی استربرگ برای تحلیل مضمون چنین شیوهخبرگان به دست نیاید ادامه پیدا کرده است. هم
نج مرحله کلی (. این روش پMehri, 2016هاست )ترین شیوهانتخاب شده که یکی از مفصل

 دارد: 
 دستیابی منظور دارد. به اختصاص هاداده دهیسازمان و تنظیم به مرحله : اینهاداده مدیریت( 1

بر مبنای : هاداده با ( درگیری2مبادالت و قواعد این حوزه، مصاحبه با خبرگان انجام شد به
ها از سوی ذینفعان متفاوت، موارد اصلی شناسایی آن پرتکرار بودن مضامین و همچنین ارائه

جدول یا نمودار  یهانقشه قالب ومضامین در هامرحله، مقوله این در: هاداده ترسیم( 3شدند 
مضامین  و هامقوله بر مبتنی هایتحلیل مرحله، این در: تحلیلی توسعه( 4شوند بندی میدسته
شناسی:  سنخ( 5شود ایجاد می به هاداده از الگوهایی قسمت این در .یابندمی توسعه شده و انجام

الگوهای ایجاد شده بر حسب شباهت و  پژوهشگر اینجا، در. است گام تحلیل آخرین مرحله این
غیر رسمی/ -مضامین اصلی در این تحقیق، طیف قواعد )رسمی. شوندبندی میتفاوت دسته
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های اعزام خودرو تا ونقلی/ موجود و جدید( و طیف مبادالت )از فعالیتحمل -صنفی
 های پلتفرمی( بودند.فعالیت

به منظور روایی تحقیق، نتایج با ذینفعان مرتبط مطرح شده )مثلث سازی( و با اصالحات 
ی تحقیق پایایی نیز، پروتکل مصاحبه بر اساس چارچوب نهادی جزئی تأیید شده است. برا

استروم مدون شده و مطابق با طرح تحقیق، فرایند پژوهش تکمیل شده است. برمبنای الگوی 
نمای تحلیل نهادی اُستروم و متناسب با نمونه مورد بررسی در این مقاله طرح تحقیق بعنوان راه

 است.طراحی و تدوین شده است و مبنای کار قرارگرفته 2ح شکل های اجرایی پژوهش به شرگام
 

 .های سه گانه تحقیقطرح تحقیق برمبنای چارچوب نهادی اُستروم به عنوان رهنمود انجام گام - 2 شکل

بر اساس طرح تحقیق که بر مبنای الگوی نهادی طراحی شده است، سه گام ذیل در این 
 شود: پژوهش طراحی می

در این گام الزم است بر اساس الگوی تحلیل منافع و مرز  گام اول )شناخت مبادالت(: -1
ی مطالعه آفرینان، طیف مبادالت مرتبط با حوزهدرونی یا بیرونی پیامدهای ناشی از انتخاب نقش

های مختلف از حقوق مالکیت بررسی شود. بر این اساس دوگان موردی پژوهش با چینش
 شود.قوق مالکیت تدوین میکارکردی برای توضیح طیف مبادالت و ساختار ح

در این گام در دو بخش قواعد رسمی مبتنی بر نظام قوانین  گام دوم )شناخت قواعد(: -2
آفرینان و تعارضات ذینفعان مختلف بررسی انجام و مقررات و قواعد غیررسمی مرتبط با نقش

 شده و دوگان حکمرانی برای توضیح طیف قواعد ارائه شده است. 
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ل و در این بخش تناسب مبادالت شناسایی شده در گام او راحی الگوها(:گام سوم )ط -3
ظام نهای مبادالت و ساختار قواعد شناسایی شده در گام دوم بررسی شده و از ترکیب گونه

ها و ارائه شود. تحلیل تبعات و نتایج این ترکیبهای متعددی استخراج میقواعد معین، چینش
 شود.د نهادی اُستروم در این قسمت ارائه میالگوهای جدید ملهم از رویکر

 هایافتهتجزیه و تحلیل 

 شناخت مبادالت

برمبنای چارچوب نوین حقوق مالکیت مدرن از منظر اُستروم، حق مبادله داوطلبانه و آزاد 
مالکیت خصوصی در سطوح معین، اهمیتی به مراتب بیشتر از صرف به رسمیت شناختن مالکیت 

. از منظر میزان درجه آزادی در چارچوب مبادله حقوق مالکیت، (Ostrom, 2005)خصوصی دارد
باشد. یک سوی طیف، ارائه خدمات مستقیم ونقل قابل تدوین میزه حملطیفی از مبادالت حو

های رسمی و با مسئولیت نظام پرداخت است. سوی دیگر ونقلی منحصراً توسط تاکسیحمل
طیف، به اشتراک گذاری داده مسافران و خودروها )اعم از تاکسی و غیر آن( حتی بدون 

ونقلی است. بر این مبنا، یک ری در حوزه حملپذیگری پرداخت و با حداقل مسئولیتواسطه
ونقل عمومی تلقی شده به عنوان بخشی از حمل 1ونقلسر طیف به عنوان مؤسسات رسمی حمل

دهند. و نقش تکمیل وسایل نقلیه انبوه بر )مترو و اتوبوس( را داشته و یا خدمات لوکس ارائه می
امکان سود باال در هر خدمت و اطالعات  این مؤسسات در بازار مشتری رقابت کرده و به دلیل

ناهمگون و نامتقارن تنوع در خدمت و کیفیت، ناگزیر از اعمال مقررات خصوصاً در حوزه کرایه 
سوی دیگر طیف،  ی نوین به چالش کشیده شده است.هستند. هرچند این الزام با ابزارهای فناور

ر به اشتراک گذاری داده هستند که بیشتر واسط مبادله بمثابه بست 2های بازارگاهیپلتفرم )سکو(
کنند. این ماهیت خصوصی داشته و هم در بازار مسافر و هم در بازار راننده با یکدیگر رقابت می

ها در حجم بازار بزرگ، اقتصادی شده و ناگزیر از حاشیه سود موردی پایین هستند. طیف پلتفرم
الکیت خصوصی با معیارهایی همچون مکمل / مبادالت بر مبنای میزان حق مبادله داوطلبانه م

ونقل عمومی، تعامل صرف با تاکسی یا تعامل آزاد با همه )اعم از تاکسی، شخصی، رقیب حمل
نشان  3شکل  ها در نظام مالی درپذیری در پرداختگری یا عدم مسئولیتآژانس و نیز واسطه

 داده شده است.

                                                           
1 - Transportation network Company (TNC)  
2 - Market Place Platform 
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 .خصوصی مالکیت داوطلبانه مبادله حق میزان مبنای بر مبادالت طیف - 3 شکل

در سمت راست این طیف که واسطه مبادله در آن بمثابه نظام اشتراک داده است الگوهای 
و خودرو اشتراکی جای  2، تجمیع سفر 1رسانی همچون کرایه خودرو با راننده آنالینمتنوع به هم

ها قرار دارند که رانی رسمی و آژانسسوی سمت چپ این طیف نیز مؤسسات تاکسیگیرند. می
ها میان مسافر، راننده و شرکت عموماً بصورت استخدام الگوی مبادالت حقوق مالکیت در آن

باشد. این در حالی است که الگوی مبادالت حقوق مالکیت در سمت راست، راننده و خودرو می
ها رانی و آژانسهای مجاز تاکسیکرایه( در سفرهای موفق است. شرکت گرفتن کارمزد )بخشی از

ونقل ایران فعالیت دارند و در عین و مؤسسات اتوموبیل کرایه به صورت سنتی در بازار حمل
شوند چرا که رانان محسوب میداران و تاکسیهای مجازی به عنوان رقیب آژانسحال پلتفرم
پذیری مدون و چارچوب . لیکن به دلیل فقدان مسئولیت3ستها جانشین یکدیگر امحصول آن

قرار  3شکل  ها اگرچه در سمت راست طیف موضوعها، جانمایی آنمشخص فعالیت این پلتفرم
ها را دقیقاً در حداکثر سمت راست جای داد چرا که عالوه بر اشتراک توان آنگیرد، لیکن نمیمی

پذیرند. شناخت طیف مبادالت بر مبنای فضای نیز می ونقلی راهای حملداده، برخی مسئولیت
تحصیل و مبادله حقوق مالکیت در این مقاله، گام مهمی جهت بررسی نظام قواعد بهینه مرتبط 

های مختلف مبادله است تا بتوان به هدف مهم چارچوب نهادی استروم یعنی تبیین نقش با گونه

                                                           
فر تعیین و ( الگوهایی هستتتند که در آن مبدو و مقصتتد توستتط مستتاStreet Hailingهای کرایه خودرو با راننده )پلتفرم - 1

 شود و هدف آن افزایش درآمد راننده و کاهش هزینه مسافر است.توسط راننده تأیید می
تعیین و  ( الگوهایی هستند که در آن مبدو و مقصد توسط رانندهRide sharing/Carpoolingهای تجمیع سفر )پلتفرم - 2

 شود و هدف آن کاهش هزینه راننده است.توسط مسافر تأیید می
سه  - 3 شکایت آژانس 17/07/1396شورای رقابت مورخ  306مطابق روی جل صوص  سیرانی از قیمت گذاری درخ های تاک

 های آنالین جابجایی.تهاجمی پلتفرم
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یل آمد. بر این مبنا، در گام دوم که در ادامه کنش جمعی در تحصیل و مبادله حقوق مالکیت نا
 شود، طیف قواعد ارائه شده است.تشریح می

 شناخت قواعد

ن شناخت قواعد به عنوان مسیر تحلیل فضای تحصیل مالکیت و کنش جمعی در قالب دوگا
 حکمرانی در دو بخش رسمی و غیررسمی به شرح ذیل تدوین شده است.

 قواعد رسمی )دوگان قوانین(

سمی در این بخش، در ابتدا نظام قواعد رسمی سنتی تحلیل شده و در بخش دوم، قواعد ر
قرار  آفرینان جدید مورد بررسیپس از ورود مؤسسات جابجایی هوشمند آنالین به عنوان نقش

 گیرد.می

 آفرینان جدید(قواعد رسمی سنتی )پیش از ورود نقش

ونقل شهری، برای حکمرانی زه حملاز منظر تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با حو
 آفرینان این حوزه به صورت سنتی دو گونه قوانین ومقررات وجود دارد:نقش

ونقل شهری که بر اساس قانون الگوی اول محوریت شهرداری در مدیریت و ساماندهی حمل
بر عهده  رانی شهری، اداره امور تاکسی1رانی تهران و تبصره الحاقیراجع به تمرکز امور تاکسی»

به  2ونقل عمومیشهرداری قرار گرفته است. این موضوع در ادامه، ذیل قانون توسعه حمل
تعمیم پیدا کرد. نظام حکمرانی « ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومهمدیریت حمل»

و نیز  3ونقلتوسط آیین نامه مدیریت حمل« صدور پروانه فعالیت»شهری با تدوین سازوکار 
ونقلی مؤسسات دارای مجوز در قانون رسیدگی به حمل 4ارچوب رسیدگی به تخلفاتتعیین چ

. 5باشدتخلفات تکمیل شد. مرکزیت این الگو با شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می
ونقل عمومی شهری را انجام ها به عنوان حکمرانی محلی، اعمال حکمرانی بر حملشهرداری

 .6ها و نیز برخی ضوابط قیمتی نظارت داردز بر عملکرد آندهند و شورای شهر نیمی

                                                           
نقالب و قانون شورای ا 1359رداری تهران مصوب قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شه - 1

 ها.های اجرایی آنمجلس شورای اسالمی و آیین نامه 1372الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون مذکور مصوب 
 .1386ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب قانون توسعه حمل 9ماده  - 2
 ک(42282ت/61585) 1388هر و حومه مصوب ونقل بار و مسافر در شآیین نامه مدیریت حمل - 3
 .1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  32و  31مواد  - 4
 قانون تأسیس شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور. 5و  4مواد  - 5
 قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران. 71ماده  - 6
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ها در مدیریت و نظارت بر آفرینی اتحادیهالگوی دوم محوریت قانون نظام صنفی و نقش
ونقل بار ونقل بار و مسافر به عنوان یک فعالیت صنفی است. بر این اساس، امور حملامور حمل

له سیار و نیز دفاتر ارائه خدمات به واحدهای صنفی و مسافر به عنوان فعالیت اقتصادی در وسی
ها برعهده شوند و ساماندهی، اعطای مجوز و نظارت بر آنسیار، واحد صنفی تلقی می

های نظارت و در نهایت سازمان تعزیرات های اصناف، کمیسیونهای صنفی، اتاقاتحادیه
وموبیل کرایه کشور بر این . لذا اتحادیه صنف مؤسسات توریستی و ات1حکومتی خواهد بود

رانی، ساماندهی و نظارت اساس رسماً تشکیل و به موازات نظام حکمرانی شهرداری بر تاکسی
ها بر عهده گرفت. نظام قوانین و بر بخشی از جابجایی بار و مسافر شهری را در قالب آژانس

 نشان داده شده است. 2مقررات مرتبط با هر الگو در جدول 

 آفرینان جدید(دید )پس از رود نقشقواعد رسمی ج

 ونقل شهری باعث دو مسیر متفاوت در ورودگذاری حوزه حملدو الگوی رسمی در قاعده
ا آفرینان جدید، ذیل قواعد مدیریت شهری، بآفرینان جدید شد. عده معدودی از نقشنقش

عده  ادند. لیکنها به فعالیت ادامه دها تعامل کرده و با مجوز و حمایت شهرداریشهرداری
 اتحادیه کشوری»آفرینان جدید، ذیل قانون نظام صنفی نسبت به تشکیل بیشتری از نقش

اقدام نموده که عالوه بر مؤسسات ارائه خدمات مجازی جابجایی « وکارهای مجازیکسب
ره های گردشگری، خرده فروشی، و غیهوشمند، سایر ارائه دهندگان خدمات مجازی در حوزه

لیل اعمال ددهد. دسته اول به های این الگوها را نشان می، ویژگی 1جدول  شود.مل میرا نیز شا
ونقل عمومی، با حکمرانی سختگیرانه و باال به پایین مدیریت شهری به عنوان بخشی از حمل

هیت وکار مواجه بودند. در حالیکه دسته دوم به دلیل ماهای بیشتری در رونق کسبدشواری
یکن با تر ذیل قانون نظام صنفی، توسعه بازار بیشتری داشته لگری سادهتنظیمخصوصی و سطح 

ارائه  تعارضات دنباله دار حکمرانی شهری مواجه بودند. توضیح این تعارضات در بخش آینده
 شود.می

 آفرینان جدیدقواعد رسمی و ارتباط آن با ورود نقش - 1 جدول
 آفرینان جدیدوضعيت نقش ماهيت فعاليت الگوی نظارت گریتنظيم سطح قواعد رسمی

محوریت 

مدیریت 

 شهری

 محلی
باال به پایین 

 )دستوری(
 عمومی

 گری جدیدنیاز به تنظیم <-هارقابت با تاکسی

 )تمایل کمتر(

                                                           
 .ن نظام صنفی کشورقانو 3ماده  - 1
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محوریت 

 اصناف
 محلی

مشارکت رقبا 

 )ذینفعان(
 خصوصی

 نیاز به صنف جدید <-هارقابت با آژانس

 )تمایل بیشتر(

 قواعد غیررسمی )تعارضات ذینفعان(

 بررسی و تحلیل فضای تحصیل مالکیت و کنش جمعی در حوزه قواعد غیررسمی مرتبط با
سمی و قواعد غیرر آفرینان و تعارضات ذینفعان مختلف در دو بخش قواعد غیررسمی سنتینقش

 شود.ذیل ارائه می آفرینان جدید به شرحجدیدمرتبط با قبل و بعد از ورود نقش

 آفرینان جدید(قواعد غیررسمی سنتی )پیش از ورود نقش

های اجرایی در نظام مدیریت گذاری باعث بروز چالشتعارض دو الگوی رسمی قاعده
ها شد. این تعارض با رد شهری با محوریت تاکسی و نظام مدیریت صنفی با محوریت آژانس

داری برای ابطال مصوبه هیات عالی نظارت بر ها در دیوان عدالت ادرخواست شهرداری
ها از مصادیق واحد صنفی به های صنفی کشور مبنی بر به رسمیت شناختن امور آژانسسازمان

رای به عدم ضرورت اخذ مجوز از شهرداری  . در ادامه نیز که هیئت وزیران1اوج خود رسید
. 3دیوان عدالت اداری مصوب   نشد ، شکایت وزارت کشور برای ابطال آن در2ها دادبرای آژانس

تثبیت دو الگوی حکمرانی در عمل و در شهرهای مختلف با وحدت رویه همراه نشد. به عنوان 
ها توسط دیوان عدالت رد نمونه، دخالت قیمتی شورای شهر و شهرداری رشت در حوزه آژانس

ی اهواز مصوب شورای رانها به سازمان تاکسیلیکن واگذاری مدیریت و نظارت بر آژانس 4شد
دو الگو  آفرینان محلی ذیل. به این ترتیب، تعارض نقش5شهر اهواز در دیوان عدالت تأیید شد

آفرینان دو حوزه نتایج متفاوتی داشت. در این بنا به میزان قدرت محلی و توانایی اقناع نقش
ازی جابجایی آفرینان جدیدی به عنوان ارائه دهندگان خدمات مجفضای تعارض، ورود نقش

 ای شد.گیری تعارضات جدید و ورود ذی نفعان تازههوشمند باعث شکل

 6قوانین و مقررات مترتب بر آرایشات نهادی حوزه خدمات مجازی جابجایی هوشمند - 2 جدول

 طيف قواعد  توضيحات ماده قانونی

 الگوی اول مدیریت شهرداری در  ونقل عمومی قانون توسعه حمل 9ماده 

                                                           
 .23/02/1386دیوان عدالت مصوب  116و  115آرای  - 1
 .1395هیئت وزیران سال  50501مصوبه  - 2
 .01/03/1396دیوان عدالت مصوب  95/531/رای هت ع - 3
 .30/06/1394دیوان عدالت مصوب  90/560روی هت ع/ - 4
 .27/11/1395دیوان عدالت مصوب  93/494روی هت ع/ - 5
 )طرح( در جریان تصویب در مجلس شورای اسالمی قرار دارد. 3)الیحه( و  1موارد  - 6
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 طيف قواعد  توضيحات ماده قانونی

 )محوریت مدیریت شهری( ونقل بار و مسافر شهریحمل مصرف سوختو مدیریت 

 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 32و  31مواد 

نظارت و ساماندهی مؤسسات و 

ونقل تعاونی و های حملشرکت

 خصوصی توسط شهرداری

 الگوی دوم 

 )محوریت اصناف(

ه تبصره به ماده واحدماده واحده قانون الحاق یک 

رانی قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی

 شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران

 1372بقیه شهرها 
 الگوی اول

 )محوریت مدیریت شهری(

قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب  71ماده 

 شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

 تصویب نرخ کرایه 

 هریوسایل نقلیه درون ش
 الگوی اول

 )محوریت مدیریت شهری(

 قانون نظام صنفی کشور 17ماده 
الزام رعایت سایر قوانین کشور 

 توسط اصناف
 الگوی اول

 )محوریت مدیریت شهری(

 قانون نظام صنفی کشور 91ماده 
 لزوم اخذ سایر مجوزها

 در کنار پروانه کسب 
 الگوی اول

 )محوریت مدیریت شهری(

 و تبصره ماده 12 ،2آیین نامه مواد 

 قانون نظام صنفی کشور 87 

پروانه کسب فعالیت صنفی در 

 فضای مجازی

 الگوی دوم 

 )محوریت اصناف(

 ضوابط خاص و داخلی اتحادیه قانون نظام صنفی کشور 37بند ج ماده 
 الگوی دوم 

 )محوریت اصناف(

، 12/06/1390مورخ  119281/4734تصویب نامه 

نامه اصالح و جایگزین تصویب 

 22/02/1395هت مورخ 50501ت/20334

تفکیک نظارت شهرداری و پروانه 

 کسب از اتحادیه صنفی

 الگوی دوم 

 )محوریت اصناف(

قانون اجرای  7و  6و  1قانون اصالح مواد  3ماده 

 قانون اساسی 44های اصل سیاست

وکار کسب مجوزهای صدور تسهیل

 زدایی( مقررات )هیأت

 الگوی دوم 

 اصناف()محوریت 

پذیر و ارتقای قانون رفع موانع تولید رقابت 57ماده 

 نظام مالی کشور

وکار کسب مجوزهای صدور تسهیل

 زدایی( مقررات )هیأت

 الگوی دوم 

 )محوریت اصناف(

قانون تأسیس شورایعالی هماهنگی  5و  4ماده 

 ترافیک شهرهای کشور

ونقل وظایف هماهنگی امور حمل

بودن مصوبات شهری/الزم االجرا 

 شورایعالی ترافیک

 الگوی اول
 )محوریت مدیریت شهری(

مصوبه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای 

  22/4/1393مورخ  108کشور جلسه 

 های ضوابط آژانس

 ونقل و تاکسی تلفنیحمل
 الگوی اول

 )محوریت مدیریت شهری(

 ونقل بارآیین نامه مدیریت حمل

 1388و مسافر مصوب  

 پروانه فعالیتصدور 

 توسط شهرداری 
 الگوی اول

 )محوریت مدیریت شهری(

بخشنامه دادستانی کل کشور شماره 

61/140/1397/438/9000 

 ها منع فعالیت استارتاپ

 با شکایت شهرداری
 الگوی اول

 )محوریت مدیریت شهری(
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 طيف قواعد  توضيحات ماده قانونی

 08/01/1397مورخ 

ون قان 16قانون تجارت الکترونیکی و ماده  65ماده 

 دسترسی آزاد به اطالعات انتشار و

ضرورت حفظ اسرار تجاری 

 وکارکسب

 الگوی دوم 

 )محوریت اصناف(

 قانون نظام صنفی 3ماده 

 تعریف واحد صنفی: 

فعالیت در محل سیار نیز به عنوان 

فعالیت صنفی قابل قبول است. دفاتر 

ارائه خدمات به واحدهای سیار نیز 

 واحد صنفی هستند.

 الگوی دوم 

 اصناف()محوریت 

 آفرینان جدید(قواعد غيررسمی جدید )پس از ورود نقش
ونقل بار و مسافر شهری با ورود مؤسسات خدمات مجازی جابجایی هوشمند به بازار حمل

آفرینان جدید و در ایران، تعارضات جدید بروز پیدا کرد. دسته اول تعارضات میان این نقش
مجوزهای صنفی موجود بود. چرا که به دلیل فقدان آفرینان صنفی حول سوء استفاه از نقش

ها همچون اتحادیه وکارهای مزبور مجوزهای صنفی سایر اتحادیهاتحادیه صنفی متولی، کسب
آفرینان آفرینی نقشصنف فناوران رایانه را اخذ نموده بودند. با شکایت اتحادیه مزبور و نقش

وکارهای نوین و )از منظر حامی کسب جدیدی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
های دانش بنیان و دیجیتال( و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور )از منظر حامی شرکت

وکارهای مجازی شکل گرفت که فناور(، اتحادیه جدیدی با عنوان اتحادیه کشوری کسب
کرد. از یجاد میونقلی اآفرینان جدید حملزیرساخت قانونی مناسبی برای صدور مجوز به نقش

آفرینان نظام صنفی کمرنگ شده و دوگان سنتی این مقطع زمانی به بعد، اختالف درون نقش
وکارهای رانی از کسبمحوریت صنف/ محوریت شهرداری مجددا قوت گرفت. سازمان تاکسی

ها و شهرداری 1گذاری تهاجمی شکایت کردجدید به شورای رقابت با ادعای دامپینگ و قیمت
وکارهای جدید را شکایت به قوه قضائیه و با اخذ دستور دادستانی، شعب مختلفی از کسببا 

های عمومی و انقالب سراسر پلمپ کردند. موضوعی که با ابالغیه دادستان کشور به دادستان
آفرینان جدید را منوط به تصویب دستورالعمل کشور جلوی آن گرفته شد و برخورد با این نقش

 .2کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمود نظارتی وزارت

                                                           
 .13/06/1396شورای رقابت مورخ  306رای جلسه  - 1
 .11/10/1397مورخ  1397140/27513/9000ابالغیه دادستانی شماره  - 2
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آفرینان صنفی که به مرور کمرنگ گیری تعارضات درون نقشبر این اساس، در کنار شکل
، تعارضات شدیدی میان دوگان سنتی موجود شکل گرفت تا برخوردهای قضایی و انتظامی 1شد

وارد شده و جریان نیل به  آفرینان جدیدی به دوگان مزبورچنین نقشنیز گسترش پیدا کرد. هم
آفرینان تعارضات میان نقش 4شکل آفرینان جدید را متأثر نمودند.تعادل در عرصه حکمرانی نقش

 دهد.و ورود ذینفعان جدید را نشان می

 گریطراحی چارچوب تنظیم

بر مبنای دوگان کارکردی در طیف مبادالت و دوگان حکمرانی در طیف قواعد )رسمی و 
آید که سه الگوی اصلی در ابتدای این بخش در قالب های مختلفی بدست میترکیبغیررسمی(، 

 شوند.ها معرفی میماتریس چینش

 نقشه ذینفعان و تعارضات در قالب قواعد غیررسمی - 4 شکل
 ونقل شهری.آفرینان جدید به حوزه حملپس از ورود نقش 

 هاماتریس چینش

های مبادالتی با هدف اشتراک از ترکیب دوگان کارکردی طیف مبادالت اعم از این که واسطه
گری ونقل فعالیت نمایند، با دوگان حکمرانی اعم از این که تنظیماطالعات یا ارائه خدمات حمل

 شود یا اینکه ساماندهی از باالبا مشارکت ذینفعان و بصورت افقی در قالب نظام صنفی انجام می

                                                           
یکن تعارضتتات جدیدی خصتتوصتتاً آفرینان جدید بمرور کمرنگ شتتد، لآفرینان صتتنفی و نقشاگرچه تعارض میان نقش - 1

 306ه وی جلستتر.ک. رمد که به شتتکایت شتتورای رقابت نیز منجر شتتد. آآفرینان جدید به وجود انحصتتار در بازار میان نقش
 .13/06/1396شورای رقابت مورخ 
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به پایین و دستوری توسط مدیریت شهری اعمال شود، فضای ماتریس چهاربخشی به شرح نشان 
 شود.تشکیل می 5شکل داده شده در 

 قواعد. طیف -مبادالت چهاربخشی طیف ماتریس - 5شکل 

آفرینان شوند. در الگوی اول، نقشبر این اساس، سه الگوی نهادی از یکدیگر متمایز می
جدید بیشتر به عنوان فعالین بخش خصوصی در ایجاد پلتفرم به اشتراک گذاری داده قلمداد 

شوند که ذیل قانون نظام صنفی و با محوریت ساماندهی اتحادیه صنفی )متشکل از مشارکت می
آفرینان جدید بیشتر به عنوان مؤسسات ارائه خدمات کنند. در الگوی دوم، نقشمیرقبا( فعالیت 

شوند که ذیل ونقل عمومی شهری قلمداد میونقل شهری به عنوان بخشی از نظام حملحمل
ها و به صورت از باال به پایین ساماندهی های شهرداریمدیریت شهری و تحت دستورالعمل

ه بر اساس نگاه نهادی اُستروم در این مقاله پیشنهاد شده است، به شوند. الگوی سوم نیز کمی
عنوان الگوی میانه سعی دارد با تحلیل سطوح حقوق مالکیت، الگویی جایگزین پیشنهاد نماید. 

 طيف قواعد

طيف 

 مبادالت

تسهیلگر اشتراک 

 اطالعات

ارائه خدمات 

 حمل  نقل

 افقی )نظام صنفی(

 سلسله مراتبی )مدیر شهری(

الگوی 

مطلوب 

ذینفعان بخش 

 وكاركسب

الگوی 

مطلوب 

ذینفعان بخش 

مدیریت 

الگوی مطلوب 

مبتنی بر 

چارچوب نهادی 

 اوستروم
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های این الگوها بر اساس تحلیل سطوح حقوق مالکیت برگرفته از نگاه نهادی در ادامه ویژگی
 شود.اُستروم ارائه می

 ندی بجمع

همان طور که پیشتر بیان شد، از منظر نگاه نهادی اُستروم، حق مالکیت یک حق معین برای 
متعلق به طیفی  مالک آن نیست بلکه طیفی از حقوق و تکالیف بر مبنای سطوح حقوق مالکیت

چنین تنظیم آفرینان برمبنای قواعد و مبادالت مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. هماز نقش
ای باشد که مبادالت داوطلبانه بر نگاه ساده حفظ حق مالکیت خصوصی باید به گونه قواعد

مندی به نحوی از مسیر مذاکرات آفرینان محق به حقوق دسترسی و بهرهرجحان یافته و نقش
عادی و کم هزینه و ارتباطات متقابل و چندجانبه در تعیین قواعد سایر سطوح حقوق مالکیت 

آفرینان باشند. بر این ها تسهیلگر فرایندهای مذکور و پیوندها میان نقشسهیم باشند و دولت
سطحی حقوق مالکیت برای تحلیل تبعات و نتایج الگوهای مورد نظر این اساس، چارچوب سه

مقاله انتخاب شده است. سطح اول این چارچوب، الیه فعالیت عملیاتی را مشتمل بر حقوق 
آفرینان د که موضوعات دسترسی به بازار نظیر تقسیم کار نقششومندی شامل میدسترسی و بهره
شود. سطح دوم داران، الگوهای استخدام و نظایر آن را شامل میرانان و آژانسجدید با تاکسی

الیه تصمیم جمعی است که مشتمل بر حقوق مدیریت بوده و موضوعاتی نظیر محتوای الزامات 
محیطی، ایمنی و پایگاه داده اطالعات سفر الزامات زیست اعم از شرایط خودرو، راننده، کرایه،

شود. سطح سوم الیه تأسیسی مشتمل بر حقوق انحصار و انتقال است که و غیره را شامل می
گری اعم از ملی یا محلی بودن و ذینفعان حاکمیتی را مورد توجه قرار موضوع آن سطح تنظیم

 است.شدهنشان داده 3الب جدول دهد. سه الگوی معرفی شده دربخش قبل درقمی
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 تحلیل الگوهای حکمرانی - 3 جدول

 موضوعات
های الیه

 فعاليت

سطوح 

حقوق 

 مالکيت

 1الگوی 

 )صنفی(

 2الگوی 

 )شهرداری(
 3الگوی 

ها تقسیم کار با آژانس

رانان و )تاکسی

ونقل عمومی( حمل

دسترسی به 

 بازار/استخدام

 عملیاتی

حقوق 

دسترسی و 

 مندیبهره

 محوریت سفر

 مسافر(-)راننده

محوریت با 

 تاکسی
 محوریت با پلتفرم

 محتوای الزامات

)جهت حفاظت از  

 مسافران و جامعه(

تصمیم 

 جمعی

حقوق 

 مدیریت

الزامات را 

پلتفرم بررسی و 

 تأیید کند

الزامات را 

شهرداری 

بررسی و تأیید 

 کنند

نظارت مدیریت 

گیری شهری/تصمیم

 اتحادیه

گری سطح تنظیم

 )ملی/منطقه ای/شهری(
 تأسیسی

حقوق 

انحصار و 

 انتقال

گیری تصمیم

 اتحادیه

گیری تصمیم

 شهرداری

 )وزارت کشور(

 گیریتصمیم

 )وزارت کشور(

 سایر نهادهای حاکمیتی

محتوای الزامات مدیریتی در قالب اتحادیه صنفی تصویب شده و عمالً مؤسسات  1در الگوی 
گذاری، مشارکت مطلوبی دارند. لیکن بدلیل ضعف در الیه تأسیس و درگیر در فرایند قاعده

محوریت رقبا اتحادیه در این الیه، عمالً رجحان الیه عملیاتی بر الیه تصمیم جمعی به الیه 
ونقل خصوصاً در سطح ملی رسیده و نتیجه آن فقدان نظام تخصصی مدیریت حملتأسیسی هم 

نیز اگرچه محوریت حکمرانی ملی )وزارت کشور  2است )فلش رو به پایین(. در الگوی شماره 
شود، ونقل میدهی به نظام یکپارچه حملو شورایعالی ترافیک( در الیه تأسیسی باعث شکل

گیری جمعی با های تصمیم جمعی و عملیاتی و جایگزینی تصمیملیکن غلبه این الیه بر الیه
شود عمده مراتبی شهرداری و ضوابط مشابه تاکسی در الیه عملیاتی باعث میمدیریت سلسله

گذاری مرتبط با کنش جمعی مندی محروم شده و قاعدهآفرینان از حق دسترسی و بهرهنقش
گیری اتحادیه و نظارت رار دادن محوریت تصمیمعمالً مختل شود. لیکن در الگوی مرسوم با ق

آفرینان محق در حقوق دسترسی و مدیریت شهری در الیه تصمیم جمعی، تالش شده نقش
ونقلی، نظارت مندی در تعیین قواعد مشارکت کنند و برای تنظیم نظام یکپارچه حملبهره

فی از الیه تأسیسی و های صنمدیریت شهری پذیرفته شود. همچنین با خارج کردن اتحادیه
ونقل به رسمیت شناخته واگذاری آن به وزارت کشور، تالش شده است مدیریت یکپارچه حمل

شده و استقالل الیه تأسیس در برابر الیه تصمیم جمعی و ایجاد فرایند دموکراتیک تولید قواعد 
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چهار بعد  مندی محقق شود. بنابراین چارچوب پیشنهادی درمرتبط با حقوق دسترسی و بهره
 شود:اصلی به صورت زیر پیشنهاد می

 آفرینان ملییک: محوریت نقش

های ها از یک سو و محوریت اتحادیهونقل شهری ایران، محوریت شهرداریدر حوزه حمل
ای بوده و نظام مدیریت ها از سوی دیگر، هر دو به صورت محلی و منطقهصنفی آژانس

آفرینان جدید در قالب توجه قرار گرفته بود. ظهور نقشونقل یکپارچه ملی کمتر مورد حمل
مؤسسات ارائه خدمات مجازی جابجایی هوشمند با پایگاه داده متمرکز و مدیریت یکپارچه و 

های ملی مورد توجه قرار گیرد. انعطاف موجود در برندینگ باعث شد اعتبار بخشی به هویت
به لحاظ قانونی پشتیبانی شود و این امر  قانون نظام صنفی باعث شد تشکیل اتحادیه کشوری

آفرینان ملی را فراهم آورد. این در حالی است که زمینه الزم برای به رسمیت شناخته شدن نقش
آفرین ملی ها اجازه تعریف نقشدر حوزه مدیریت شهری، محوریت حکمرانی محلی شهرداری

گر ملی حوزه کشور به عنوان تنظیم دهد. به صورت سنتی، میان شورایعالی ترافیک وزارترا نمی
ها و تعارضات ونقل چالشها به عنوان حکمرانان محلی حملونقل شهری و شهرداریحمل

آفرینی ملی، تعارض شهرداری آفرینان جدید با منطق نقشزیادی وجود داشته است. ظهور نقش
تغییر داد و این امکان )حکمرانی محلی( با وزارت کشور )حکمران ملی( را به نفع حکمرانی ملی 

گذار محلی را ایجاد کرد که شورایعالی ترافیک محوریت بیشتری یافته و نقش ناظر و نه قاعده
آفرینان ملی را به شهرداری بسپارد. بر این اساس، بدلیل انعطاف نظام صنفی، امکان تعریف نقش

ی باعث شد هویت ونقل شهرهای میان حکمرانی ملی و محلی در حملتسهیل شد لیکن چالش
های زیادی همراه شود. این آفرینان ملی در حوزه مدیریت شهری با دشواریبخشی به نقش

آفرینان جدید به حرکت ذیل قوانین و مقررات نظام موضوعی است که حتما بر میزان تمایل نقش
رد توجه آفرینان ملی را موصنفی کشور تأثیرگذار بوده است این مقاله، الزام مهم محوریت نقش

قرار داده و تالش دارد با محوریت حکمرانی ملی در الیه تأسیسی توسط نهادهای متخصص 
آفرینان ملی ونقل شهری در قالب وزارت کشور و شورایعالی ترافیک، امکان تعریف نقشحمل

گری اتحادیه در الیه تصمیم جمعی و ونقل شهری را تسهیل نماید. نقش تنظیمدر حوزه حمل
شود ها در مدل پیشنهادی نیز باعث میظارت حکمرانی محلی در قالب شهرداریهمراهی ن

های شهری و محلی ها و تفاوتوکار و وابستگیالزامات کنش جمعی در ساماندهی کسب
 آفرینان ملی مورد توجه قرار گیرد.مختلف نیز به عنوان مکمل نقش
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 ایدو: هویت واسطه

تر ونقل عمومی انبوهونقل شهری )غیر از حملنظام حملآفرینان جدید، تا پیش از ظهور نقش
همچون مترو و اتوبوس( شامل مسافربرهای شخصی در قالب گردشی و آژانس بود. قوانین 

ها با فشار یا تشویق، به ها و آژانسشد شخصیتر بود و تالش میگیرانهتاکسی به مراتب سخت
ونقل شهری بازی را به نفع رانندگان شخصی آفرینان جدید حملتاکسی تبدیل شوند. ورود نقش

تغییر داد و باعث شد آنان بتواند با درآمد بیشتر و هویت قانونی جدیدی فعالیت نمایند. از این 
ها به نفع گروه اخیر تغییر رانی با مسافربرهای شخصی و آژانسمنظر چالش قدیمی نظام تاکسی

ها که برای تنظیم رقابت بهتر است دست تاکسی کرد. در این شرایط دو الگو مطرح شد: اول این
را بازتر نمود تا با مقررات سخت از گردونه رقابت خارج نشوند و دوم اینکه قوانین سختگیرانه 

آفرینان جدید نیز تعمیم داد تا شرایط رقابتی منصفانه شود. این در حالی حوزه تاکسی را به نقش
آفرینان ها بود و نه نقشتانداردها و مقررات تاکسیاست که نه مدیریت شهری حاضر به کاهش اس

ها بودند. از این منظر در الگوی گری سنگینی مشابه تاکسیجدید حاضر به پذیرش تنظیم
ای تعریف شدند که نه همچون مسافربران شخصی گردشی، از کلیه های واسطهپیشنهادی هویت

کردند و نه ونقل شهری عمل میسمی حملونقلی فاصله داشته و بمثابه بازار غیررمقررات حمل
های جدید نه آزادی عمل ها با الزامات متعددی فعالیت کنند. این هویتهمچون تاکسی

گیری در کنند و به تبع آن سختها را دارند و نه مزایای کامل تاکسی را دریافت میشخصی
باشد. شدت از تاکسی می ترها همچون سن خودرو، بیمه، معاینه فنی، و ایمنی آسانشرایط آن

ها با شود فاصله تاکسیآفرینان جدید اگرچه باعث میسختگیری در الزامات فعالیت نقش
شود مسافربران ها تقویت شود، لیکن باعث میآفرینان جدید کم شده و امکان رقابت تاکسینقش

می فعالیت های جدید خارج شده و مجددا به صورت آزاد و به صورت غیررسشخصی از پلتفرم
گیری نیز اگرچه باعث ها بازتولید شود. آسانونقل شهری با شخصیکنند و چالش مدیریت حمل

های جدید فعالیت شود مسافربران شخصی از بازار سیاه خارج و به صورت رسمی در پلتفرممی
ونقل رانی رسمی شهری و کوتاه آمدن سیستم حملنمایند، لیکن نقطه منفی آن تضعیف تاکسی

ونقلی است. این دوگانه در نوع تعامل نظام شهری از برخی استانداردهای ضروری و حمل
 باشد.آفرینان جدید به دنبال یافتن نقطه تعادل نهایی خود میونقل با نقشحکمرانی حمل

 سه: تعارضات انتقال اطالعاتی

آفرینان جدید های اطالعاتی نقشآمد افراد در قالب پلتفرموتجمیع اطالعات خصوصی رفت
شود حریم خصوصی افراد هم از منظر بنگاهی، هم از منظر محلی و هم از منظر ملی باعث می
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تهدید شود. تجمیع الگوی رفتاری، وابستگان، مقاصد و زمان سفر مشتریان این الگوی جدید 
آفرینان جدید به عنوان اسرار تجاری شرکت قلمداد شده و خرید و ونقل از سوی نقشحمل

ها تبدیل شود. از سویی حکمرانی تواند به محل در آمدزایی مهمی برای شرکتها میوش آنفر
های سفر دسترسی کنند تا با فشارهای مستقیم و غیرمستقیم، به دادهمحلی و ملی نیز تالش می

های مهم نظام حکمرانی با نمایند. بر این اساس، یکی از چالشداشته و از ان بهره برداری می
های آفرینان جدید، اطالعات ذی قیمت خصوصی افراد است که باید از دست اندازینقش

آفرینان جدید و امکان تجمیع اطالعات خصوصی افراد به همراه مختلف مصون بماند. ورود نقش
کند های اطالعاتی و ارتباطی، اهمیت این چالش را باگذشت زمان بیشتر میپیشرفت فناوری

ونقل خصوص بیشتر موردتوجه نظامات حکمرانی حملد کننده و دراینوالزم است قواعد محدو
 ملی قرار گیرد.

 چهار: ماهیت بازار

ونقل شهری خدمتی پرتکرار بوده و تقاضای آن نسبت به قیمت پرکشش است و لذا حمل
های جدید هم در بازار تواند مشتریان جدیدی جذب بازار نماید. پلتفرمکاهش قیمت آن می

ای از رانندگان و مسافران را نمایند تا شبکههم در بازار مسافر رقابت نموده و تالش می راننده و
با ابزارهایی همچون جایزه جذب مشتری، یارانه ساعات پیک، تخفیفات و نظایر آن شکل دهند 

گذاری پویا، وکار به دلیل قیمتوکار خود را تداوم بخشند. ماهیت این کسبتا بتوانند کسب
شود های سربار باعث میصرفه مقیاس در زمان انتظار راننده و مسافر و عدم نیاز به هزینهایجاد 

تر باشد. وکارها نسبت به رقبای سنتی هم چون تاکسی و آژانس پایینمتوسط قیمت این کسب
گذاری تهاجمی و انحصار یکی از وقوع اخالل یا انجام اقدامات مخل رقابت خصوصاً قیمت

شود وکارها باعث میهاست. بعالوه، مقیاس ملی فعالیت این کسبتوسعه آنمسائل مهم در 
آفرینان بزرگ مقاومت کرده و در نهایت های جابجایی هوشمند محلی نتوانند مقابل نقشپلتفرم

 شوند.از رقابت خارج می

 سیاستی یهاتوصیه

ه صورت کامال گذاری(بگری )قاعدهبر مبنای رویکردهای خود حکمرانی، بخشی از تنظیم
وکار( شکل خواهد گرفت. بر این اساس، آفرینان الیه عملیاتی )سطح کسبمحلی توسط نقش

تواند بخش قابل پذیران )فعالین اقتصادی الیه عملیاتی( میسازمانی متشکل از مجموعه قاعده
ی گری شامل مدیریت تقاضا، ایجاد الگوی مناسب مصرف، تعیین استانداردهاتوجهی از تنظیم
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دار شده و تولید، وظایف نظارتی و تنظیم روابط حقوقی دولت و بخش خصوصی را عهده
های مبادله این امر را به سرانجام رساند. بر این آفرینان دولتی، با کاهش هزینهبرخالف نقش

اساس در این مقاله سعی شد وضعیت فعالین حوزه جابجایی هوشمند با این چارچوب تحلیل 
ت الزم برای واگذاری حکمرانی بخش غیردولتی در این حوزه ارائه شود. به طور شده و پیشنهادا

 :اندشده ارائه ونقلیحمل وکارجدیدکسب یهامدل گریتنظیم برای زیر یهاتوصیه خالصه
 آفرینان ملی در قالب وزارت کشور و شورایعالی ترافیک، گری با محوریت نقشتنظیم

تصمیم جمعی و نظارت حکمرانی محلی در قالب گری اتحادیه در الیه تنظیم
 ای در سطح ملی در الیه عملیاتی.آفرینان واسطهها و نقششهرداری

 گری به نحوی که در دراز مدت منجر به حذف هیچ یک طراحی و اجرای نظام تنظیم
 وکارها نشود )نه تاکسی و نه هوشمند(از کسب

 های مورد ها به نحوی که دادهرکتهای شخصی و اسرار تجاری شحفاظت امنیت داده
 نیاز مدیریت شهری به خوبی در اختیار حکمرانی محلی قرار گیرد.

  جلوگیری از انحصار در بازار جدید شکل گرفته به نحوی که همواره بازیگران جدی
 امکان ورود به بازار را داشته باشند.
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