
 1398تابستان ـ 28ـ شماره  هفتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی
  5 -28 صفحات
 

 ارتباطات سیار در ایران مبتنی بر روش  بوم ستیز

 های اجتماعیشبکهتحلیل 
 نرجس زنگنه نژاد

 

 علی معینی
 

 نسترن حاجی حیدری
 

  عادل آذر

 چکیده

کسبزیست بزرگوبوم یکشبکه در همزیستیسازمان نقشمشارکتیو بیانگر وکار بوده تر

هدفبررسیز اینپژوهشبا است. اعضایآن درکروابطمیان بومستیشناختآنمستلزم

هایاجتماعیانجامگرفتهاست.دراینطاتسیارایرانوبااستفادهازتکنیکتحلیلشبکهارتبا

سیارایرانتعریفبومستیپژوهشپسازنظرسنجیازخبرگانارتباطاتسیارکشورمرزهایز

بومارتباطاتسیارایرانشدهاست.سپسبااستفادهازروشگلولهبرفیبازیگرانکلیدیزیست

هایمرتبطباروابطدادهشدهییهایشناسااند.طیانجاممصاحبهبامدیرانسازماناییشدهشناس

اجتماعیشبکهیهاآوریشدهاست.بهکمکتکنیکتحلیلشبکهموجودمیاناینبازیگرانجمع

شبومسیارایرانازنتایجاینپژوهروابطمیانبازیگرانترسیمشدهاست.ارائهمدلبصریزیست

نتایجحاصلازتحلیلشبکهبه آمدهنشانداددواپراتورشبکهارتباطاتسیارکشور،دستاست.

بومارتباطاتسیارایرانمحسوبباالترینمرکزیترادرشبکهداشتهوبهعبارتیرهبرانزیست

زمانشوند.بررسیشاخصبینابینیبازیگراندرشبکهترسیمشدهنیزحاکیازآنبودکهسامی

رادراینیترتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییپسازدواپراتورمذکورنقشبینابینیبرجسته

می ایفا بینبخششبکه از نظارتیقویهایاصلیاینزیستکند. نهادهایکنترلیو ترینبوم،

قدرتمندترینبخشزیست و دارند کلشبکه در بارتباطاترا ایران ارتباطاتسیار شماربوم ه

 آیند.می

بومارتباطاتسیار،تحلیلشبکه،بازیگرانکلیدی،مرکزیت.وکار،زیستبومکسبزیستکلیدواژگان:
 

  ،مديريت فناوري اطالعات، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، تهران. دانشجوي دكتري  

 (؛تهران، تهران.)نويسنده مسوول دانشگاهأت عممي، دانشکده عموم مهندسي، عضو هي moeini@ut.ac.ir 

  ،گروه مديريت بازرگاني، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، تهران.عضو هيأت عممي 

  و التصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.عضو هيأت عممي، گروه مديريت صنعتي، دانشکده مديريت 

 24/04/1398تاريخ پذير :                                                                         26/03/1398تاريخ دريافت:

mailto:moeini@ut.ac.ir


  1398تابستان ـ 28ـ شماره  هفتمسال - ب و کار هوشمندمدیریت کسمطالعات  نشریه علمی                          6

 

 مقدمه

اند.  وکارها به وجود آورده های سنتی میان کسبهای دیجیتال انقالبی را در وابستگیفناوری

عنوان  تنها به ها نهبوم ستدیجیتالی شدن مدیران را وادار کرده است که بر زی یسو حرکت به

عنوان مسیری برای رشد و پیشرفت تمرکز کنند. اکثر  جهت بهبود کارایی بلکه به یا لهیوس

ها هستند و محیط بوم ها در حال رقابت در داخل زیستاند که امروزه شرکتمدیران پذیرفته

رای خلق و اکتساب بینند که بهایی به هم وابسته از نهادهایی میوکار مدرن را شبکه کسب

ها پیش به  بوم از سال (. مفهوم زیست2019، 1اند )سابرامانیام و همکارانارزش به هم پیوسته

 حال نیهای مختلفی بکار رفته است. بااوکار و مدیریت وارد شده و در حوزه عرصه کسب

و بوم گویای آن است که برخالف قدمت  های انجام گرفته حول مفهوم زیستبررسی پژوهش

ها، تعریف واضح و پشتوانه نظری مشخصی برای میزان کاربرد باالی این مفهوم در پژوهش

ای و کلی برای (. یک تعریف پایه2018، 2آن ارائه نشده است )تسوجی موتو وهمکاران

وکار تعریفی است که از همان ابتدای ظهور این مفهوم از سوی مور  بوم کسب مفهوم زیست

کنند  هایی که متقابالً از یکدیگر حمایت میی گسترش یافته از سازمانارائه شده است: سیستم

 یها ها از یکدیگر مؤلفه بوم و حمایت آن (. روابط متقابل میان اعضای زیست1998، 3)مور

خورد. دیدگاه بوم است که در تعریف مور نیز به چشم می حائز اهمیت در هر زیست

وکار منفرد و در قالب عضوی  از یک واحد کسب ها را در سطحی فراتربومی، سازمان زیست

 گیرد.از واحدها و نهادهای مرتبط در نظر می وستهیپ هم از یک شبکه به

بومی اعتقاد بر این است که عملکرد هریک از اعضا بر سرنوشت کل  در نگرش زیست

عی در وکار تأثیر دارد و سازمان عالوه بر بهبود مستمر سطح عملکرد خود، سبوم کسب زیست

بوم دارد. خدمات نوین عرضه شده در حوزه ارتباطات  ارتقاء سطح عملکرد شبکه و زیست

مرتبط با آن در حال تغییر و توسعه است. حضور و فعالیت  یها یسیار نیز با تکامل فناور

های کاربردی و محتوا و دهندگان برنامه بازیگران متعددی نظیر اپراتورهای شبکه، توسعه

 

1. Subramaniam et al. 

2. Tsujimoto et al. 

3. Moore 
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بوم ارتباطات سیار را شکل داده  ها، زیست ی و کنترلی و ارتباط تنگاتنگ میان آنمراجع نظارت

بوم ارتباطات سیار ایران،  است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی بازیگران کلیدی در زیست

شناسایی و تجزیه تحلیل و ترسیم روابط میان این بازیگران در اکوسیستم و ترسیم مدل بصری 

 یها بررسی پژوهش های اجتماعی است.ا استفاده از رویکرد تحلیل شبکهها بروابط میان آن

ها بر سمت  وکار ارتباطات سیار گویای تمرکز عمده این پژوهش پیشین در زمینه کسب

وکار ارتباطات سیار و یا تنها  بوم کسب زیست یدیرکلیکاربران نهایی خدمات و یا اعضای غ

 که یفتن موقعیت آن در کل اکوسیستم است. درحالبوم بدون در نظر گر بخشی از این زیست

وکار ارتباطات سیار که دربرگیرنده دیگر اعضای  ارائه یک دیدگاه کل نگرانه نسبت به کسب

ها باشد، ضروری است. این  وکار ارتباطات سیار و روابط میان آن بوم کسب کلیدی در زیست

و ایجاد محتوا و حرکت از نیاز با توجه به جابجایی تمرکز به سمت ارزش افزایی 

بوم ارتباطات سیار،  دیگر بازیگران در زیست یسو شبکه ارتباطات سیار به کنندگان نیتأم

راهبردی پیشین نظیر زنجیره  یها (. تمرکز مدل1394یابد )جهانی زاده و همکاران،  اهمیت می

ر به تحلیل وکا بوم کسب زیست که یارزش و حتی شبکه ارزش، بر ایجاد ارزش است. درحال

پردازد بوم هستند، می ارزش روابط میان بازیگران و عناصر اصلی که حامی بقاء زیست

ها در فضای  ها و نوع ارتباطات سازمان (. از طرفی با توجه به نقش2013، 1)باتیستال و همکاران

 کنندگان نیمحتوا، تأم کنندگان نیبوم، الزم است روابط میان بازیگرانی نظیر تأم زیست

بوم ارتباطات سیار  های دیگری که اعضای مهم زیستخدمات، اپراتورهای شبکه و سازمان

 و بررسی قرار گیرند. لیوتحل هیباشند مورد شناسایی و تجزمی

بوم اهمیت رو به رشدی داشته است  و نوآوری نیز مفهوم زیست یدر حوزه مدیریت فنّاور

وآوری در صنعت پویای ارتباطات سیار و (. اهمیت باالی ن2018)تسوجی موتو و همکاران، 

بومی نسبت به این صنعت  خدمات مرتبط با آن، دلیل دیگری برای اتخاذ یک دیدگاه زیست

بوم رقابتی و پیچیده ارتباطات سیار،  است. مطالعات چوی حاکی از آن است که در زیست

ته به میزان نوآوری توجه میان شرکای تجاری بستگی دارد. بس نوآوری به میزان همکاری قابل

 

1. Battistella et al. 
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چشمگیرتر و بقای  یها شرفتیها به پبوم، برخی از شرکت مشترک میان اعضای این زیست

تجاری واقعی  یها تییابند؛ و این در حالی است که فعال بوم دست می تر در زیستطوالنی

بر رقابت بجای همکاری در  دیبوم و تأک میان اعضای زیست یینظرها نشان از وجود اختالف

(. شناخت و درک صحیح از روابط 2018، 1بوم ارتباطات سیار را دارند )چوی یک زیست

ضروری و اثربخش در راستای دستیابی به  یا بوم، مؤلفه واقعی موجود میان اعضای زیست

 بوم ارتباطات سیار است. همکاری در یک زیست ازیسطح موردن

بوم ارتباطات سیار ایران و  زیستپژوهش حاضر با هدف شناسایی بازیگران کلیدی فعال در 

است.  بوم انجام شده ارائه یک الگوی بصری از روابط واقعی موجود میان اعضای این زیست

 اند از: بر این اساس سؤاالت این پژوهش عبارت

 شود؟بوم ارتباطات سیار ایران چگونه تعریف می مرز زیست  .1

 ند؟ا بوم سیار ایران کدم بازیگران کلیدی زیست  .2

 بوم ارتباطات سیار ایران چگونه است؟ روابط میان بازیگران کلیدی در زیست  .3

 بوم سیار ایران به چه شکل است؟ مدل بصری روابط میان اعضای زیست  .4

اندازی بصری و حقیقی از روابط اطالعاتی موجود تواند با ارائه چشمپاسخ به این سؤاالت می

صنعت ارتباطات سیار  گذاران استیاطات سیار کشور، به سبوم ارتب میان اعضای اصلی زیست

تبع  را در این صنعت اتخاذ نمایند و به یتر نانهیب تر و واقعکشور کمک کند راهبردهای مناسب

 آن، مخاطرات ناشی از برخی تصمیمات نادرست در این حوزه را کاهش دهند.

 

 پیشینه پژوهش

هایی است که متقابالً از یکدیگر ز سازمانوکار سیستمی گسترش یافته ا بوم کسب زیست

بومی نیازمند درک یک کل یکپارچه از  (. در واقع تفکر زیست1998کنند )مور،  حمایت می

های اصلی آن از روابط بین اعضای آن به هاست که دارایی وکارها درون محیط آنکسب

ست )جهانی زاده و تر ا آید و نیازمند درک یک پدیده درون زمینه یک کل بزرگوجود می

 

1. Choi 
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دهد بخش وکار ارتباطات سیار نشان می مرور ادبیات موضوع کسب(. 1394همکاران،

وکار ارتباطات سیار بر بازیگران  انجام شده در حوزه کسب یها ای از پژوهش عمده

 یها (. در پژوهش2014، 1بوم ارتباطات سیار تمرکز دارند )بودو و بواتنگ زیست یدیرکلیغ

ها نیز مطالعات مرتبط با اپراتورهای شبکه  باطات سیار در سطح شرکتوکار ارت کسب

، 4؛ گانکالوز و بالون2009، 3؛ چانگ وهمکاران2007، 2ارتباطات سیار، غالب است )بالون

(. این در حالی است که جهت ارائه یک دیدگاه جامع 2011، 5؛ سرینوان و همکاران2011

بوم نیز مورد  است دیگر بازیگران در این زیست وکار ارتباطات سیار، الزم نسبت به کسب

بومی اعتقاد بر این است که عملکرد هریک از  مطالعه و بررسی قرار گیرند. در نگرش زیست

ها تنها در بین سازمان وکار تأثیر دارد. امروزه رقابت نهبوم کسب اعضا بر سرنوشت کل زیست

بوم،  طح عملکرد سایر اعضا و زیستوکار است و بهبود س های کسب بوم بلکه میان زیست

بوم  یک زیست (.1394به نفع خود سازمان است )جهانی زاده و همکاران،  تیدرنها

و سطوح مختلفی از  نیوابسته به زنجیره تأم یها وکار شامل فضای فرصت، شرکت کسب

 یتوجه بلقا ریها تأثاست. این سازمان گذاران استیهای صنعت، رقبا و س ها نظیر انجمنسازمان

بر توسعه یک صنعت دارند، خصوصاً زمانی که صنعت موردنظر در حال تجربه تغییراتی سریع 

را از سطح محصول یا  لیوتحل هیبوم، تجز انداز زیست (. چشم2014، 6)رانگ و شی باشد

صنایع ارتباطات تلفن  (.2011)جینگ و ژیونگ جیان،  کند یخدمات به سطح سیستم منتقل م

. در طول روند شوند یتوسط صنایع تولیدی و خدماتی کنترل و مدیریت م همراه عمدتاً

اند،  از دست داده یگذار غالب خود را در شبکه ارزش یها تیتکامل، بعضی از بازیگران موقع

. در این کنند یبعضی از بازیگران نقش مهمی در تعامل با دیگر بازیگران بازی م که یدرحال

کننده روابط متغیر  شود تا منعکسارتباطات سیار ظاهر می یها بوم ستیوضعیت، مفهوم ز

 

1. Budu J and Boateng 

2. Ballon 

3. Chang et al. 

4. Gonçalves & Ballon 

5. Srinuan et al. 

6. Rong & Shi 
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 (.2015، 1ها باشند )سو و کیم بازیگران اصلی و ساختار پویای آن

بوم از  مفهوم زیست یریکارگ پژوهش انجام شده با به 90تسوجی موتو و همکارانش به بررسی 

ه را شناسایی نمودند. میان منابع علمی معتبر پرداخته و چهار جریان پژوهشی در این حوز

های بوم اند به زیستبوم بهره گرفته هایی که از مفهوم زیستدومین روند از پژوهش

وکار اختصاص دارد که رویکردی مبتنی بر نظریه مرزهای سازمان است. رویکرد  کسب

در این  شده ییگیرد. آخرین روند شناساهمین روند قرار می رمجموعهیمدیریت پلتفرم نیز ز

روابط پویا میان  لیوتحل هیاست که به تجز 2های دارای چند بازیگرهش رویکرد شبکهپژو

 (.2018پردازد )تسوجی موتو و همکاران، های اجتماعی میبازیگران بر مبنای تئوری شبکه

های داخلی که از تکنیک دهد، عمده پژوهشهای داخلی نشان میبررسی پیشینه پژوهش

های علمی و هم تألیفی مقاالت و اند بر مباحث مرتبط با همکاریتحلیل شبکه استفاده کرده

؛ عرفان منش و همکاران، 1392همکاری میان نویسندگان تمرکز دارند )سهیلی و عصاره، 

بررسی و تحلیل شبکه همکاری میان دانشگاه و صنعت نیز  (؛1394؛ مردانی و مردانی، 1392

کرد تحلیل شبکه اجتماعی قرار گرفته موضوعی است که مبنای پژوهش جدیدتری با روی

های داخلی با کاربرد تحلیل شبکه (. در میان پژوهش1396است )سعادت نیا و همکاران، 

اجتماعی، پژوهشی با هدف تحلیل وضعیت تبادل اطالعات در حوزه نانوفناوری و با استفاده از 

قدرتمندترین بازیگر شبکه روش تحلیل شبکه انجام شده که نشان داد ستاد توسعه فناوری نانو 

های داخلی در در مجموع پژوهش (.1394صنعت نانو بوده است )خواجه نائینی و همکاران، 

- بوم خصوص پژوهشی مرتبط با زیست وکار محدود بوده و بههای کسببوم حوزه زیست

 ارتباطات سیار در ایران تاکنون انجام نگرفته است.

 

 کار رفته هنظریه و مدل ب

وکار، متدولوژی تحلیل  بوم کسب ال و همکارانش با توجه به اهمیت تحلیل عمیق زیستباتیست

 

1. Suh & Kim 

2. Multi-Actor network 
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 یها ستمیاکوس ینیب شیو پ یساز را برای تجزیه تحلیل، مدل 1وکار بوم کسب شبکه زیست

شده در این پژوهش شامل چهار فاز اصلی است  مطرح یشناس وکار ارائه نمودند. روش کسب

نمایش مدل اکوسیستم و اعتبارسنجی -2ها و روابط اکوسیستم  محیط، مؤلفه -1که شامل: 

سیر تحول اکوسیستم است. متدولوژی تحلیل  -4تحلیل و بررسی اکوسیستم و  -3 ها داده

و ارائه  یساز هیرا مدنظر دارد که با شب نگرانه ندهیوکار یک رویکرد آ بوم کسب شبکه زیست

این پژوهشگران معتقدند این متدولوژی قابلیت  یابد. سناریوهای مختلف در فاز آخر تحقق می

و یا حتی یکی از بازیگران   بخشی از اکوسیستم، وکار،  در هر اکوسیستم کسب یریکارگ به

(. در پژوهش حاضر جهت شناخت و 2013 اکوسیستم را دارا است )باتیستال و همکاران،

ولوژی استفاده شده و تالش بوم ارتباطات سیار ایران از دو گام نخست این متد تحلیل زیست

بوم  شده است با اتخاذ یک رویکرد کلی نسبت به کلیه بازیگران کلیدی حاضر در زیست

 بوم ارائه گردد. ارتباطات سیار ایران، تصویری واقعی از روابط موجود در این زیست

 

 پژوهش یشناس روش

وهش استفاده شده کیفی برای انجام پژ-بر اساس هدف این پژوهش از رویکرد ترکیبی کمی

های ثانویه مشتمل بر مستندات سازمانی و همچنین آوری اطالعات بر مبنای دادهاست. جمع

انجام مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی صنعت ارتباطات سیار کشور بوده است. 

م شد. از خبرگان انجا یمشابه قبلی و با نظرسنج یها مبنای پژوهش طراحی سؤاالت مصاحبه بر

افراد در حوزه  نیتر صورت هدفمند و از شاخص جامعه خبرگان مجموعاً پنج نفر بودند که به

 یها ارتباطات سیار انتخاب شدند. خبرگان صنعت سیار سه نفر از مدیران شاخص در شرکت

اند و ایرانسل، همراه اول و مرکز فناوری اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بوده

دانشگاهی نیز شامل دو نفر که یک نفر فعال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری  خبرگان

اطالعات و دیگری فعال در معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و دارای سابقه پژوهشی مرتبط با 
 

1. MOBENA (Methodology Of Business Ecosystem Network Analysis) 
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اند. چارچوب اولیه پژوهش، سؤاالت مصاحبه و همچنین تعریف  موضوع پژوهش بوده

ران به تائید خبرگان رسیده است. سپس با استفاده از یک بوم ارتباطات سیار ای مرزهای زیست

بوم پرداخته شده است. نقطه اشباع  به شناسایی دیگر اعضای زیست یریگ شیوه هدفمند نمونه

بوم که با روش گلوله برفی انجام شده است، بر مبنای قرار  شناسایی اعضای کلیدی این زیست

بوم سیار ایران بوده است. از میان  زهای زیستگرفتن در چارچوب تعریف ارائه شده برای مر

بوم سیار  های فعال در زیستجلسه مصاحبه نیمه ساختاریافته که با مدیران شاخص سازمان 34

اند. از تکنیک بوم بوده ایران، حاصل شده است، چهار آزمودنی دارای نقش یکسان در زیست

بوم  آمده و ترسیم الگوی زیست دست های بههای اجتماعی جهت تحلیل دادهتحلیل شبکه

 ارتباطات سیار ایران استفاده شده است. پژوهش شامل سه مرحله اصلی است.

های  بوم ارتباطات سیار در ایران و شناسایی گروه مرحله اول: تعریف محیط زیست

 لیوتحل هیطبق متدولوژی پیشنهادی باتیستال جهت تجز :بوم اصلی فعال در این زیست

وکار، ارائه یک  بوم کسب وکار اولین گام جهت شناسایی یک زیست کسب یها بوم ستیز

بوم است )باتیستال و همکاران،  بوم موردنظر و تعیین مرزهای زیست تعریف مشخص از زیست

بوم  بوم آن است که مرزهای تحلیل زیست های مستتر در معنای زیست(. یکی از ویژگی2013

نظر  وکارها صرف بوم، کسب معنا که در مفهوم زیستهمان سیستم تولید/خدمت است. به این 

شود و این تولید یا خدمت عرضه شده است که مرزهای از مرزهای جغرافیایی تعریف می

 (.2018کند )تسوجی موتو و همکاران، بوم را تعریف می زیست

بوم ارتباطات سیار در  در پژوهش حاضر ابتدا جهت دستیابی به یک دیدگاه کلی از زیست

 یها بوم ارتباطات سیار از جمله گزارش ایر کشورها به مستندات موجود در خصوص زیستس

های و دیگر پژوهش 2017تا  2015های  سال در اریارتباطات س سیستمساالنه انجمن جهانی 

انجمن جهانی خدمات . بوم ارتباطات سیار مراجعه شده است صورت گرفته در حوزه زیست

های حوزه ارتباطات سیار و خصوصاً بینیو پیش ها لیوتحل هیبری از تجزارتباطات سیار منبع معت
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بوم  ساالنه این انجمن، زیست یها اپراتورهای شبکه ارتباطات سیار است. طبق یکی از گزارش

خدمات  کنندگان نیارتباطات سیار دربرگیرنده اپراتورهای شبکه ارتباطات سیار، تأم

یع خدمات و محصوالت ارتباطات سیار، تولیدکنندگان فروشان و شبکه توز زیرساخت، خرده

های کاربردی ارتباطات خدمات، محتوا و برنامه کنندگان نیهای ارتباطات سیار و تأمگوشی

نتایج بررسی مستندات نشان  (.2017، 1سیار است )سیستم جهانی انجمن ارتباطات تلفن همراه

با دیگر کشورها دارد. از  یتوجه قابل یها داد که ساختار این صنعت در کشور ایران تفاوت

در بعد  رگذاریها و نهادهای متعدد تأثتوان به حضور سازمانها میجمله این تفاوت

بوم  و صدور مجوزها اشاره کرد. جهت دستیابی به تعریفی جامع از زیست یگذار قانون

اساتید راهنما و مشاور  های پیشین و نظرارتباطات سیار در ایران، تعریف اولیه بر مبنای پژوهش

نفر  5ارائه شده است. سپس تعریف اولیه با نظرسنجی از خبرگان ارتباطات سیار ایران شامل 

اند، تعدیل  که سه نفر از متخصصان صنعت ارتباطات سیار و دو نفر از خبرگان دانشگاهی بوده

اتید راهنما، مشاور و بوم ارتباطات سیار ایران با تائید اس تعریف زیست تیو تصحیح شد. درنها

بوم ارتباطات سیار ایران دربرگیرنده  زیست"شده است:  جامعه خبرگان چنین در نظر گرفته

طور مستقیم در طراحی، تولید،  ها و نهادهای دولتی و غیردولتی است که بهکلیه سازمان

و به خلق ارزش پشتیبانی و ارائه خدمات مبتنی بر بستر ارتباطات سیار در ایران فعالیت دارند 

های عمیق با افراد طی انجام مصاحبه بیترت نیا به "پردازند.های ارتباطی میمبتنی بر زیرساخت

بوم  های فعال در زیستمناسبی از سازمان یبند متخصص در صنعت ارتباطات سیار دسته

بوم به دست آمده است. پیشرفت پژوهش و  ارتباطات سیار در چارچوب مرزهای این زیست

فعال در صنعت ارتباطات سیار ایران نشان داد، این صنعت در ایران ساختار  یها ررسی سازمانب

های موازی بین پوشانی وظایف و وجود اختیارات و مسئولیتای دارد؛ همنسبتاً پیچیده

نظران نیز بر  های فعال در این صنعت از مصادیق این پیچیدگی است. برخی صاحبسازمان

اند و در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اشاراتی کرده گذار استیای سمشکل تعدد نهاده

اند که های دولتی ایجاد شدهبر این باورند که اغلب نهادهای متولی این حوزه، در نتیجه نزاع

 

1. GSMA (Global System for Mobile Communications Association) 
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 (. در1395منجر به همپوشانی در قوانین مرتبط شده است )تقوی فرد و همکاران،  تیدرنها

بوم را  های فعال در این زیستبوم ارتباطات سیار ایران، سازمان ستراستای ترسیم معماری زی

آمده است. الزم به  1-ها در جدول ایم که فهرست آننموده یبند بخش اصلی دسته 8در 

در کشور، در اختیار مجلس شورای اسالمی است و  یگذار یادآوری است که شأن قانون

 ن قوانین باالدستی ندارد.در بخش اول اشاره به تدوی یگذار عنوان قانون

در این مرحله با  :بوم ارتباطات سیار ایران مرحله دوم: شناسایی بازیگران کلیدی زیست

بوم ارتباطات سیار صورت  استفاده از روش گلوله برفی به شناسایی اعضای کلیدی زیست

واقعی برای م یاحتمال ریگیری غگلوله برفی یک روش نمونه یریگ گرفته است. شیوه نمونه

نباشند. محققان اغلب برای شناسایی  ییشناسا قابل یراحت است که واحدهای مورد مطالعه به

افراد بالقوه در مطالعاتی که یافتن افراد یا موضوع مورد بررسی دشوار است از این روش 

گیری رهیافت مناسبی است برای یافتن مطلعین کلیدی این راهبرد نمونه کنند.استفاده می

اندیشی  (. در پژوهش حاضر در ابتدا جلسات مصاحبه و هم44، 1392عات )محمدپور پراطال

متعددی با چند تن از خبرگان صنعت ارتباطات سیار برگزار شد که طی آن شناسایی تعدادی 

از بازیگران کلیدی حوزه ارتباطات سیار میسر شد. سپس با مراجعه به هر یک از بازیگران در 

آوری اطالعات مرتبط با نقش و کارکرد آن سازمان ریافته ضمن جمعیک مصاحبه نیمه ساختا

بوم از مدیران و متخصصان  بوم، در مورد دیگر اعضای فعال در این زیست در کل زیست

آورده شده است. این  1-نظرخواهی شده است. ساختار کلی سؤاالت مصاحبه در پیوست

من برخورداری از اطالعات مناسب در های مدیریتی سازمان که ضها غالباً با ردهمصاحبه

 یسازمان خصوص نقش سازمان در صنعت ارتباطات سیار کشور، اشراف کافی به روابط برون

شونده به همراه  اند، صورت گرفته است. فهرست تعدادی از افراد مصاحبهنیز داشته

انجام  مصاحبه 34آورده شده است. در مجموع تعداد  2-ها در پیوست آن یسازمان تیموقع

شده است. چهار مصاحبه با بازیگران دارای نقش یکسان در بخش خصوصی انجام شده است 
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اند. طی انجام مصاحبه با یکی از مدیران  ها تکرار شدهو سه مصاحبه با هدف تکمیل داده

شرکت رایتل، نقش و کارکرد این اپراتور شبکه ارتباطات سیار تشریح شده ولی در خصوص 

با دیگر بازیگران اطالعاتی ارائه نشده است و به همین دلیل شرکت رایتل  روابط این شرکت

 30در مراحل بعدی ترسیم شبکه آورده نشده است. تعداد بازیگران کلیدی در فهرست نهایی 

نیز به دلیل  1بازیگر بوده است. از میان این فهرست اپراتورهای مجازی شبکه ارتباطات سیار

از اند. عریف شده قابل ارائه نداشتند و در مدل نهایی لحاظ نشدهنوپا بودن روابط مشخص و ت

دو نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه امکان مصاحبه با معاونت پیشگیری از وقوع جرم فر اهم شده 

ولی کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه به دالیل امنیتی حاضر به انجام مصاحبه نشده و 

تعداد بازیگران موجود در ترسیم حذف شده است؛ بنابراین  این بازیگر نیز از شبکه نهایی

ها و ها شناسایی سازمانمورد کاهش یافته است. با توجه به شیوه گردآوری داده 27شبکه به 

بر بوده انجام هماهنگی جهت برگزاری جلسات مصاحبه با فرد متخصص و آگاه امری زمان

وهشگران جهت شناسایی بازیگران کلیدی ماه تالش پژ 9ها در طول داده یآور است. جمع

ها به انجام رسیده است. نتایج حاصل بوم ارتباطات سیار ایران و انجام مصاحبه با آن زیست

بوم با مطابقت دادن با تعریف ارائه شده از  ازهر مصاحبه در خصوص شناسایی بازیگران زیست

ی از نهادهایی که در طی انجام مثال یک عنوان بوم ارتباطات سیار تعدیل شده است. به زیست

شد، شورای عالی فضای مجازی است. این شورا یک مجمع ها به آن استناد میمصاحبه

در حوزه ارتباطات سیار است که متشکل از اعضای حقیقی و  رندهیگ میاثرگذار و تصم

حقوقی است؛ ازآنجاکه مصوبات این شورا از طریق مرکز ملی فضای مجازی به دیگر 

شود، در این پژوهش مرکز ملی فضای ها و نهادهای مربوطه ابالغ و پیگیری میسازمان

عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی در فهرست بازیگران کلیدی  مجازی به

بوم ارتباطات سیار لحاظ شده است. نمونه مشابه دیگر وزارت ارتباطات و فناوری  زیست

 

1. MVNO 
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شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اطالعات است که سه نهاد اجرایی آن 

بوم در  عنوان اعضای کلیدی زیست سازمان فناوری اطالعات و شرکت ارتباطات زیرساخت به

اند و طبیعتاً نیازی به لحاظ نمودن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در نظر گرفته شده

و هم نقش کنترلی  یگذار استیش سها هم نقفهرست بازیگران نبوده است. برخی از سازمان

و نظارتی دارند مثل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که البته در ترسیم شبکه نهایی 

یک گره به هر بازیگر اختصاص داده شده است. فهرست نهایی بازیگران کلیدی صنعت 

آورده شده است.  1-حاصل از مرحله اول در جدول یبند ارتباطات سیار ایران و مطابق با دسته

در این مرحله با نتایج پژوهشی که در حیطه تحلیل نظام  شده ییمقایسه فهرست بازیگران شناسا

دهد این نتایج با حکمرانی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران صورت گرفته است نشان می

همپوشانی  یریگ میو تصم یگذار استیساختار نهادی حکمرانان و متولیان حوزه فاوا در امر س

بوم ارتباطات سیار  تعداد زیادی از بازیگران کلیدی زیست گرید عبارت دارد. به یتوجه قابل

 (.1395حوزه فاوا هستند )تقوی فرد و همکاران،  گذاران استیایران همان متولیان و س

 بوم ارتباطات سیار ایران کاررفته در پژوهش، ابتدا الزم است مرزهای زیست طبق متدولوژی به

بوم  کننده حدود مرزهای زیست ای که مشخصتعیین و تعریف شود. به این منظور تعریف اولیه

ارتباطات سیار ایران باشد توسط پژوهشگران ارائه شد. این تعریف مبنای کار پژوهشگران در 

بوم ارتباطات سیار ایران دربرگیرنده کلیه  زیست"است:  بیترت نیا مراحل بعدی بوده و به

طور مستقیم در طراحی، تولید، پشتیبانی و  ا و نهادهای دولتی و غیردولتی است که بههسازمان

ارائه خدمات مبتنی بر بستر ارتباطات سیار در ایران فعالیت دارند و به خلق ارزش مبتنی بر 

بوم ارتباطات  فهرست بازیگران کلیدی فعال در زیست "پردازند.های ارتباطی میزیرساخت

و بر مبنای تعریف  شده یآور های جمعاز انجام هر مصاحبه با توجه به داده سیار ایران پس

حاصل  گونه نیها ا نقطه اشباع انجام مصاحبه تیارائه شده، تکمیل و تعدیل شده است. درنها

جدید بازیگران جدیدی معرفی نشدند و یا اگر به  یها شده است که در طی انجام مصاحبه
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بوم قرار نداشته است.  ده است طبق تعریف در مرزهای زیستای شبازیگران جدیدی اشاره

بوم ارتباطات سیار، فهرست حاصل برای  پس از نهایی شدن فهرست بازیگران کلیدی زیست

های ایرانسل، همراه خبرگان صنعت سیار )سه نفر از مدیران فعال در شرکت شده یجامعه معرف

ها  شده و به تائید آن ان دانشگاهی( ارسالاول، سازمان فناوری اطالعات و دو نفر از خبرگ

 رسیده است.

ها و ترسیم داده لیوتحل هیهای مرتبط با بازیگران و تجزآوری دادهمرحله سوم: جمع

طی  شده یآور های جمعدر این مرحله با تحلیل داده: بوم ارتباطات سیار شبکه روابط زیست

 شـده  ییوابط موجود میان بـازیگران شناسـا  جلسات مصاحبه نیمه ساختاریافته تالش شد میزان ر

آوری اطالعـات  در مرحله قبل مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع و لزوم جمع

 34بـوم ارتباطـات سـیار،     ها در کـل زیسـت   میدانی در خصوص هریک از بازیگران و نقش آن

های مـدیریتی  ده همگی از ردهشون جلسه مصاحبه در این راستا انجام گرفته است. افراد مصاحبه

هـای فعـال در   سازمان و دارای اشـراف کـافی بـه روابـط بـین سـازمان خـود بـا دیگـر سـازمان          

وکـار روابـط میـان بـازیگران      بوم کسب زیست لیوتحل هیاند. در متدولوژی تجزبوم بوده زیست

ازآنجاکـه در   گیرد.بوم از سه بعد اطالعاتی، مالی و تبادل محصول موردسنجش قرار می زیست

بوم ارتباطات سیار، روابط عمدتاً از نوع روابط اطالعاتی بـوده و دسترسـی بـه اطالعـات      زیست

مواجه بود، روابـط بـین بـازیگران، از     ییها ها با چالشمالی نیز توسط برخی از نهادها و سازمان

 بعد اطالعاتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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 بوم ارتباطات سیار ایران ن کلیدی زیستفهرست بازیگرا: 1جدول 
 

 بازیگران اصلی یها بخش

 و  یگذار نهادهای قانون
 یگذار استیس

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

 مرکز ملی فضای مجازی

 نهادهای نظارتی و کنترلی
 

 سازمان فناوری اطالعات
 پلیس فتا

 ائیه )معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم(قوه قض
 کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

 دیجیتال )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( یها اطالعات و رسانه یمرکز توسعه فناور
 نماد( eمرکز توسعه تجارت الکترونیک )

 یا انهینظام صنفی را
 کنندگان سازمان حمایت از مصرف

 ان تبلیغات اسالمیسازم
 دهندگان خدمات  ارائه

 زیرساخت
 شرکت ارتباطات زیرساخت

 شرکت مخابرات
 (PSP)خدمات پرداخت  کنندگان نیتأم

 اپراتورهای شبکه 
 ارتباطات سیار

 همراه اول
 ایرانسل

 رایتل
شبکه فروش اپراتورهای 

 شبکه ارتباطات سیار
 )نمایندگان فروش( کنندگان عیتوز

 اتر خدمات پس از فروشدف
اپراتورهای مجازی شبکه 

 ارتباطات سیار
MVNO ها 

 دهندگان محتوا و ارائه
 کاربردی یها برنامه 

 محتوا کنندگان نیتأم
 کاربردی یها برنامه کنندگان نیتأم

App store )...،ها )مایکت، کندو 
 مایصداوس

 aggregator تجمیع کنندگان محتوا

افزار و  رمن دکنندگانیتول
 افزار سخت

 افزار سخت کنندگان نیتأم
 افزار نرم کنندگان نیتأم

 کاربران نهایی مشتریان

 بنگاه
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بوم ارتباطات  نقش اصلی در زیست 28هایی دارای جلسه مصاحبه با سازمان 34در این مرحله 

ر، به دلیل نوپا سیار ایران برگزار شد. علیرغم شناسایی اپراتورهای مجازی شبکه ارتباطات سیا

اند. بودن و عدم برقراری روابط مشخص با دیگر بازیگران در مدل بصری لحاظ نشده

محدودیت کاربرد و با توجه به اینکه غالب  لیتولیدکنندگان داخلی تلفن همراه نیز به دل

اند. های تلفن همراه موجود در کشور وارداتی هستند، در مدل نهایی لحاظ نشدهگوشی

عنوان یکی از نهادهای نظارتی و کنترلی  ها وزارت اطالعات بهر طی انجام مصاحبههمچنین د

شوندگان معرفی شد؛ اما به دلیل میسر نبودن ارائه اطالعات از  از سوی چند تن از مصاحبه

 سوی این نهاد، در فهرست بازیگران لحاظ نشده است.

های متقابل ی کنشبر مطالعههای اجتماعی رویکردی ساختاری است که مبتنی تحلیل شبکه

ها وضعیت تبادل اطالعات در میان میان کنشگران اجتماعی است. یکی از مسائل مهم در شبکه

شوند. ها ابزاری اساسی برای پیدایش و انتشار اطالعات محسوب میبازیگران است. شبکه

ادل اطالعات در شوند، نشان از تبتعامالتی که موجب ارتباط واحدها در شبکه می یطورکل به

 (.1394شبکه دارند )خواجه نائینی و همکاران، 

1افزار یوسی نت در نرم شده یآور های جمعداده
سازی شد. سپس با استفاده از وارد و ذخیره 

شبکه بصری روابط میان بازیگران ترسیم شد. شبکه روابط  2نت دراوافزار تصویرسازی  نرم

آورده شده است. در  1-طات سیار در ایران در شکلبوم ارتبا میان بازیگران کلیدی زیست

توانند دارای یک شبکه کنشگرهایی که روابط بیشتری با سایر کنشگرها دارند، می

توانند به بیشتر های بهتری باشند. این کنشگرها در نتیجه داشتن ارتباطات باال اغلب می موقعیت

(. در 212، ص 1393کنند )هنمن و ریدل، ها استفاده  منابع شبکه دسترسی داشته باشند و از آن

بوم  ها بر اساس درجه مرکزیت بازیگران زیستاندازه گره 1-شبکه ترسیم شده در شکل

 نمایش داده شده است.

 

1. Ucinet for Windows 6.627 

2. NetDraw 2.160 
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 بوم ارتباطات سیار ایران شبکه روابط میان بازیگران کلیدی زیست :1شکل 

 

ازآن شرکت ایرانسل است  پسمتعلق به شرکت همراه اول و  1باالترین درجه مرکزیت ورودی

بوم ارتباطات سیار، بیشترین ارتباط را با شرکت همراه  و یعنی دیگر بازیگران فعال در زیست

بوم ارتباطات سیار ایران  قدرتمندترین بازیگران در زیست گرید عبارت کنند. به اول برقرار می

بوم ارتباطات  ی زیستدو اپراتور مطرح کشور هستند. فهرست قدرتمندترین بازیگران کلید

 2بوم، به ترتیب درجه مرکزیت داخلی در جدول  سیار از حیث روابط موجود در کل زیست

 آورده شده است.
 

 داخلی بر اساس بیشترین درجه مرکزیت ستمیفهرست بازیگران کلیدی اکوس :2جدول 
 

 درجه مرکزیت داخلی بازیگران

 72 اپراتور شبکه ارتباطات سیار )همراه اول(

 57 اپراتور شبکه ارتباطات سیار )ایرانسل(

 50 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 45 مرکز ملی فضای مجازی

 

1. Indegree 
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باالیی دارند،  1دار، کنشگرهایی که مرکزیت درجه بیرونی های حاوی روابط جهتدر شبکه

ن بازیگران در دهد بانفوذتریآمده نشان می دست هستند. نتایج به یاغلب کنشگرهای بانفوذ

بوم ارتباطات سیار ایران به ترتیب شرکت همراه اول، شرکت ایرانسل، مرکز توسعه  زیست

این  گرید انیب دیجیتال و سازمان فناوری اطالعات هستند. به یها فناوری اطالعات و رسانه

بوم  ران زیستالزام به برقراری ارتباط با دیگر بازیگ ایها تمایل و ها بیش از بقیه سازمانسازمان

توجه است.  دارند. تفاوت عدد مرکزیت داخلی میان شرکت همراه اول و شرکت ایرانسل قابل

تواند یکی از دالیل فاصله تفاوت در مدل درآمدی این دو اپراتور شبکه ارتباطات سیار می

 ها باشد. موجود در درجه مرکزیت آن

 
 ا بیشترین مرکزیت بینابینیبوم ارتباطات سیار ب بازیگران کلیدی زیست :3جدول 

 

 مقدار مرکزیت بینابینی بازیگران

 20.28 شرکت همراه اول

 17.77 شرکت ایرانسل

 12.1 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 12.03 مشتریان )بنگاه(

 11.75 کنندگان سازمان حمایت از مصرف

 11.15 (SPخدمات ) کنندگان نیتأم

 

 بینابینی بازیگران دارای نقش

ترین مسیر میان هر دو گره یا مرکزیت بینابینی به میزانی که یک گره در کوتاه 2شاخص بینیّت

گیرد داللت دارد. هرچه مرکزیت بینابینی یک بازیگر بیشتر باشد دیگر در شبکه قرار می

 توان گفت بازیگری که بینابینی بیشتریگری و پل زنندگی آن بیشتر است و میقدرت واسطه

دارد، در اتصاالت شبکه تأثیرگذارتر است. در شبکه ترسیم شده در این پژوهش، بیشترین 

مرکزیت بینابینی به شرکت همراه اول، شرکت ایرانسل و سپس سازمان تنظیم مقررات و 

 

1. Outdegree 
2. Betweenness 
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بوم  گری در زیستارتباطات رادیویی تعلق دارد. اسامی بازیگران دارای بیشترین نقش واسطه

 آورده شده است. 3ها در جدول  بینی آنبه همراه عدد بینا

 

 های اثرگذار در شبکه گروه

بخش اصلی جای دارند. جهت  8بوم ارتباطات سیار در ایران در  بازیگران کلیدی زیست

بوم، در نمودار  های اصلی زیستتر از روابط موجود میان بخشدستیابی به تصویری کلی

های اصلی بازیگران ده است، روابط میان بخشترسیم ش 1افزار گفینرم لهیوس که به 3-شکل

 جداگانه به هر بخش نمایش داده شده است. یها بوم با اختصاص رنگ این زیست

 
 بوم های اصلی زیستروابط میان بخش :3شکل 

 

1. Gephi 9.0.2 
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دهد های اصلی نیز محاسبه شده است. نتایج نشان میمحاسبه مقدار درجه مرکزیت برای گروه

شبکه ارتباطات سیار که بیشترین درجه مرکزیت را در بین دیگر پس از گروه اپراتورهای 

را در  یرگذاریبوم دارند، نهادهای نظارتی و کنترلی بیشترین اهمیت و تأث های زیستبخش

 بوم دارند. این زیست

 

 هاو پیشنهاد یریگ جهینت

در  تعریف شد که بیترت نیا بوم ارتباطات سیار ایران به در پژوهش حاضر مرزهای زیست

طور مستقیم در طراحی،  ها و نهادهای دولتی و غیردولتی است که بهکلیه سازمانبردارنده 

تولید، پشتیبانی و ارائه خدمات مبتنی بر بستر ارتباطات سیار در ایران فعالیت دارند و به خلق 

از  بوم پردازند. شناسایی بازیگران کلیدی این زیستهای ارتباطی می ارزش مبتنی بر زیرساخت

های مدیریتی نتایج حائز اهمیت این پژوهش است. با برگزاری جلسات مصاحبه با رده

های بوم ارتباطات سیار ایران، داده عنوان بازیگران اصلی زیست به شده ییهای شناساسازمان

شده است. ازآنجاکه  یبند مربوط به روابط موجود میان این بازیگران استخراج و جمع

هایی ها در دو بعد مالی و محصول/خدمت با محدودیت آوری دادهعپژوهشگران جهت جم

-پیشنهاد می رو نیهای مرتبط با روابط اطالعاتی جمع آوری شده است. ازامواجه بودند، داده

نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و  گریشود در پژوهش دیگری ارتباطات میان بازیگران در ابعاد د

 مقایسه شود.با نتایج حاصل از این پژوهش 

بوم ارتباطات سیار ایران و تحلیل  زیستترسیم شبکه روابط موجود میان بازیگران کلیدی 

رود. بررسی شبکه بازیگران اصلی در دستاورد پژوهش حاضر به شمار می نیتر شبکه فوق مهم

بوم ارتباطات سیار ایران نشان داد اپراتورهای شبکه ارتباطات سیار قدرتمندترین  زیست

بوم ارتباطات سیار در ایران هستند. شرکت ارتباطات سیار ایران یا  یگران کلیدی زیستباز

وابسته به شرکت مخابرات نیز هست، بیشترین مقدار مرکزیت و نیز  ینوع همراه اول که به

 بوم ارتباطات سیار دارد. بیشترین نقش بینابینی را در کل زیست
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شود. در ه شرکت مخابرات ایران محسوب میشرکت همراه اول به لحاظ قانونی زیرمجموع

طی انجام مصاحبه با یکی از مدیران شرکت همراه اول، به این مطلب اشاره شد که بخشی از 

شود. از جمله آنکه در نیازهای ارتباطی شرکت همراه اول توسط شرکت مخابرات مرتفع می

شرکت مخابرات است و  ها، بخشی از نیازهای انتقال شبکه ارتباطات سیار در دستاستان

ای از مسئولیت نگهداری شبکه و نیز فازهای توسعه نیز در دست همچنین بخش عمده

های مخابرات استانی است. این مقام مسئول همچنین بیان نمودند که شرکت همراه اول  شرکت

تری نسبت به بقیه به دلیل وابستگی به شرکت مخابرات، شبکه توزیع و شبکه فروش گسترده

های ترسیم شبکه این اظهارات با نتایج به دست آمده از خروجی یبند راتورها دارد. از جمعاپ

کرد که شرکت همراه اول به دلیل روابط  یریگ جهیتوان چنین نتبوم ارتباطات سیار می زیست

را در  یتر تیبااهم گاهیو همکاری باالیی که با شرکت مخابرات دارد، درجه مرکزیت و جا

شود و از دالیل محتمل محسوب می یکی نیوم به خود اختصاص داده است. البته اب این زیست

مثال مدل درآمدی این  عنوان تواند دالیل متعددی داشته باشد. بهتر میکسب این جایگاه مهم

که در صنعت ارتباطات سیار  1دو اپراتور شبکه سیار نیز متفاوت است. تجمیع کنندگان محتوا

هستند که با کسب مجوز از شرکت همراه اول،  ییها اند، شرکت ا معروفبه نام اگریگیتوره

تولیدکننده محتوا و ارائه آن به همراه اول  یها توسط شرکت دشدهیوظیفه تجمیع محتوای تول

و نیز ارائه دیگر خدمات مبتنی بر محتوا را بر عهده دارند. درواقع تجمیع کنندگان محتوا 

دهنده خدمات محتوا و  ارائه یها شرکت همراه اول و شرکتعنوان الیه ارتباطی میان  به

 کنند.تولیدکنندگان انواع اپلیکیشن عمل می

کند که مدل اپراتور دیتای کشور، بیان می نیتر مدیر بازاریابی شرکت ایرانسل، بزرگ

 کنندگان نیایرانسل به این صورت است که الیه تجمیع کنندگان محتوا و تأم درآمدی شرکت

طور مستقیم با ایرانسل وارد  محتوا به کنندگان نیطور مجزا وجود ندارد و تأم به 2خدمات

های شوند. این در حالی است که در مدل درآمدی همراه اول الیهمراحل عقد قرارداد می

خدمات مجزا بوده و شرکت همراه اول روابط  کنندگان نیتجمیع کنندگان محتوا، تأم
 

1. aggregator 

2. SP (service provider) 
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ها بر روابط هر داده یآور کند. با توجه به تمرکز محور جمعار میها برقر با آن یسازمان برون

موجود نیز میزان روابط  بازیگر با دیگر بازیگران استنباط پژوهشگر آن است که این تفاوت

تواند یکی از عوامل قرار داده و می ریبوم را تحت تأث میان اپراتورها با دیگر بازیگران زیست

بوم باشد. در کنار دالیل موجود مقایسه سهم بازار این  ر در زیستافزایش مرکزیت این بازیگ

های  نتایج به دست آمده از پژوهش است. طبق آخرین گزارش دیدو اپراتور شبکه سیار نیز مؤ

آماری و تحلیلی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری 

درصد تا پایان  109د ضریب نفوذ تلفن همراه به صراحت خبر از آستانه ورو اطالعات به

دهد. بنابر همین گزارش درصد سهم بازار همراه اول در سال  می 1397ماهه سوم سال  سه

 (.1398درصد را پشت سر گذاشت )ایرنا،  37درصد گذشت و شرکت ایرانسل  60از  1397

ده و منطبق بر نتایج حاصل بوم دور از انتظار نبو نقش محوری اپراتورهای شبکه در این زیست

های مشابه در دیگر نقاط جهان است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان از از پژوهش

بوم ارتباطات سیار ایران هم از بعد اثرگذار بودن در  اهمیت باالی اپراتورهای شبکه در زیست

گری میان دیگر بوم و هم از بعد برقراری ارتباط و نقش واسطه ارتباطات موجود در این زیست

بوم دارد. این نتایج در کنار شواهد موجود از نقش محوری و مهم اپراتورهای  بازیگران زیست

بیشتر و هدفمندتر صنعت ارتباطات سیار و  یها یگذار هیشبکه در جهان، لزوم توجه و سرما

 سازد.وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات را بر اپراتورهای شبکه آشکار می

بوم  تأمل در خصوص روابط موجود میان اپراتورهای شبکه و دیگر بازیگران زیست لنکته قاب

های اخیر در این حوزه است. از  های صورت گرفته در سالگذاریارتباطات سیار، سیاست

 یریپذ های اخیر افزایش رقابت مهم وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات در سال یها استیس

توان به ایجاد های مهم در این راستا میبوم است. از گام زیست و بزرگ کردن بازار در این

ها؛ محدود کردن اپراتورها برحسب سهم بازار و طرح رومینگ ملی؛ طرح ترابردپذیری شماره

 ریگیری اپراتورهای مجازی شبکه اشاره کرد. بررسی تأثها و نیز شکلمتفاوت شدن تعرفه

بوم ارتباطات  ن روابط میان بازیگران در داخل زیستهایی بر نوع و میزااعمال چنین سیاست

مثال افزایش  عنوان های بعدی قرار گیرد. بهمبنای پژوهش تواند یسیار موضوعی است که م
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تواند ضریب نفوذ هر ها میمیان اپراتورهای شبکه سیار و یا متفاوت شدن تعرفه یریپذ رقابت

های تلفن ار دهد؛ و یا اثر ترابردپذیری شمارهقر رییک از اپراتورهای شبکه سیار را تحت تأث

تواند محوری برای مطالعات های تولیدکنندگان محتوا و خدمات سیار میهمراه بر استراتژی

 بیشتر قرار گیرد.

های اصلی بازیگران حاکی از آن است که شبکه ترسیم شده در سطح بخش لیوتحل هیتجز

ارتی و کنترلی اثرگذارترین بخش در بین پس از گروه اپراتورهای شبکه، نهادهای نظ

های اصلی هستند. اگرچه محتوا و لزوم روابط موجود میان این گروه از بازیگران با دیگر  گروه

تواند موضوع پژوهش دیگری قرار ها موضوعی است که جای بحث داشته و خود میگروه

توجه به نظارت و کنترل بر دهنده میزان  بگیرد؛ اما نقش محوری این گروه از بازیگران نشان

بوم است.  گیری زیستبوم و لحاظ نمودن این امر از آغاز شکل عملکرد بازیگران زیست

گونه که اشاره شد محتوای روابط مذکور، میزان اثربخشی این روابط و لزوم اعمال آن  همان

ری در های دیگتواند در پژوهشهای مختلف و بعضاً موازی موضوعاتی است که میدر بخش

 آینده مورد بررسی قرار گیرد.

بوم ارتباطات سیار ایران که در این پژوهش شناسایی شدند، در حال  بازیگران اصلی زیست

شدت پویا و متغیر هستند. شناخت ارتباطات  تجربه شکل جدیدی از رقابت در صنعتی به

ای برای انجام تواند مقدمهموجود میان این بازیگران که از نتایج پژوهش حاضر است، می

مثال طراحی  عنوان این روابط باشد. به یده های بعدی در خصوص مدیریت و سازمانپژوهش

بوم ارتباطات سیار،  وکار مناسب جهت فعالیت بازیگران در فضای زیست و ارائه مدل کسب

برد میان بازیگران است که الزمه فعالیت -موضوعی مناسب و مقتضی دستیابی به رویکرد برد

 بوم است. فضای زیست در
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 ساختار سؤاالت مصاحبه :1پیوست

 به نام خدا

 
وری اطالعات در دانشگاه تهران است. پژوهش حاضر بخشی از تز دکتری رشته مدیریت فنا

بوم ارتباطات سیار(  در این پژوهش به دنبال شناسایی بازیگران اصلی اکوسیستم موبایل )زیست

اکوسیستم "با توجه به شرایط موجود در کشور ایران هستیم. الزم به توضیح است که 

خشی از یک اکوسیستم ها باست مبنی بر اینکه سازمان یطیمح ستیز یا استعاره "وکار  کسب

ها نقش مشارکتی و روابط همزیستی با مشتریان،  تر هستند و هر یک از آن بزرگ

های فعال تعبیری از سازمان " رانیاکوسیستم سیار ا"و رقبا در اکوسیستم دارد.  کنندگان نیتأم

 در صنعت سیار ایران است که روابط متقابل با یکدیگر دارند و عملکرد، موفقیت و بقای

 ها بر دیگری اثرگذار است.هریک از آن
 

در این پژوهش به دنبال شناسایی بازیگران اصلی اکوسیستم موبایل با توجه   -1

تاکنون مورد  شده ییبه شرایط موجود در کشور ایران هستیم. آیا اعضای شناسا

شما هستند؟ دیگر اعضای فعال در این اکوسیستم ازنظر شما چه  دیتائ

 تند؟هایی هس سازمان

 

 نقش و کارکرد اصلی سازمان شما در این اکوسیستم چیست؟  -2

 

جهت تهیه و ترسیم الگوی اکوسیستم سیار ایران، الزم است روابط میان   -3

زیر را  یها اعضای آن شناسایی شود. میزان رابطه سازمان خود، با سازمان

 دمت(؟کنید )روابط اطالعاتی، مالی و تبادل محصول/خچگونه ارزیابی می
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 بازیگران اصلی یها بخش

 یگذار نهادهای قانون
 یگذار استیو س

 ارتباطات رادیویی سازمان تنظیم مقررات و
 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

 مرکز ملی فضای مجازی

 نهادهای نظارتی و 
 کنترلی

 

 سازمان فناوری اطالعات
 پلیس فتا

 از وقوع جرم(قوه قضائیه )معاونت اجتماعی و پیشگیری 
 کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

 دیجیتال )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( یها اطالعات و رسانه یمرکز توسعه فناور
 نماد( eمرکز توسعه تجارت الکترونیک )

 یا انهینظام صنفی را
 کنندگان سازمان حمایت از مصرف

 سازمان تبلیغات اسالمی
ن خدمات دهندگا ارائه

 زیرساخت
 شرکت ارتباطات زیرساخت

 شرکت مخابرات
 (PSP)خدمات پرداخت  کنندگان نیتأم

 اپراتورهای شبکه
 ارتباطات سیار 

 همراه اول
 ایرانسل

 رایتل
 شبکه فروش

 اپراتورهای شبکه 
 ارتباطات سیار 

 )نمایندگان فروش( کنندگان عیتوز
 دفاتر خدمات پس از فروش

 ای مجازیاپراتوره
 شبکه ارتباطات سیار 

MVNO ها 

دهندگان محتوا و  ارائه
 کاربردی یها برنامه

 محتوا کنندگان نیتأم
 کاربردی یها برنامه کنندگان نیتأم

App store )...،ها )مایکت، کندو 
 مایصداوس

 aggregator تجمیع کنندگان محتوا

افزار  نرم دکنندگانیتول
 افزار و سخت

 افزار سخت دگانکنن نیتأم
 افزار نرم کنندگان نیتأم

 کاربران نهایی مشتریان

 بنگاه
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 ها آن یسازمان تیشوندگان و موقع فهرست تعدادی از مصاحبه: 2پیوست 
 

 سازمان شونده پست سازمانی فرد مصاحبه 

 مرکز ملی فضای مجازی معاونت فناوری اطالعات  .1
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