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Abstract  
With the tremendous progress in communications in the world, the transformation and 

behavior of mobile operators and their digitalization, which in the past were only 

service providers, as well as the creation of different experiences for customers, is 

inevitable.The purpose of this study is to create a hybrid simulation of system 

dynamics and agent based model in order to analyze the revenue of the first operator in 

the country to enter the field of digital platform and development of native 

applications. Using the model proposed, first operators need to enter the digital area 

and produce native applications was expressed. Then, the factors that affect the mobile 

ecosystem which, affect the production of applications and the development of 

required platforms were described. By utilizing hybrid simulation of system dynamics 

and agent based modeling, the income of mobile operator in entering and not entering 

the digital arena and producing native applications were examined. The results show 

that with the entry of the operator into the field of production of native applications 

and the adoption of digital approach, consumers tended to use more data services, but 

due to different tariffs for data and voice, the operator's income up to 2 Next years will 

not change much. 
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 يعامل بنيان درآمد اپراتورها –کيناميد ستميتحليل هيبريدي س
 تلفن همراه

شرکت همراه اول تاليجي: ورود به عرصه تحول ديمورد مطالعه

رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یصنعت تیریگروه مد    نوید ندیمی 

رانیتهران، ا ،ی، دانشگاه آزاد اسالم قاتیواحد علوم و تحق ،یصنعت تیریگروه مدعباس طلوعی اشلقی

رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یصنعت تیریگروه مد محمدعلی افشارکاظمی

  چکیده
صرفاً  روزیشدن آنها که تا د یتالیجیاپراتورها و د شکل و رفتار  رییشگرف عرصه ارتباطات درجهان، تغ شرفتیبا پ

 است. ریاجتناب ناپذ انیمشتر یمتفاوت برا یا خلق تجربه نیبودند و همچن دهنده سیسرو
درآمد اپراتور  لیبه منظور تحل انبنی عامل – ها ستمیس یشناس ییایپو یبیترک یساز هیمدل شب جادیهدف از مقاله حاضر، ا

 نیا یشنهادیبا استفاده از مدل پ باشد. می یبوم یها شنیکیو توسعه اپل تالیجید یها پلتفرم دیاول کشور در ورود به عرصه تول
که بر  ییها شد. سپس عامل انیب یداخل یها شنیکیاپل دیو تول تالیجید یها به عرصه اپراتورهامقاله، ابتدا  ضرورت ورود 

 حیدهند تشر می خود قرار ریرا تحت تاث ازیمورد ن یها و توسعه پلتفرم ها شنیکیاپل دیتلفن همراه که تول ستمیاکوس یرو
 ای، درآمد اپراتور اول کشور در ورود و  انیو عامل بن ها ستمیس یشناس ییایپو یبیترک یساز هیاز شب یبا بهره مند شدند.

 شدند. یبررس ،یبوم یها شنیکیاپل دیتولو  تالیجیعدم ورود به عرصه د
مصرف  شیگرا تال،یجید کردیو اتخاذ رو یبوم یها کشنیاپل دیاز آن بود با ورود اپراتور به عرصه تول یحاک جینتا

و صوت، درآمد اپراتور  تایمتفاوت د یها اما با توجه به تعرفه افتیسوق  تایاز خدمات د شتریاستفاده ب یکنندگان به سو
 یدارا یها عامل یتوان برخ می ، یبیترک یساز هیشب کردیداشت. با استفاده از رو هدنخوا یچندان رییتغ ندهیسال آ 2تا 

به صورت  انیتر دارند را با مدل عامل بن ییجز یبه بررس ازیکه ن یو برخ ها ستمیس یشناس ییایرا با مدل پو ایرفتار پو
 داد. رائها یتر نییپا ینسب یخطا نیانگیبا م یمختلف یوهاینمود و سنار لیتحل یبیترک

 5انیعامل بن یازس، مدل 4یبیترک یسازهی، شب3هاستمیس یشناسییای، پو2شدن یتالیجی، د1پلتفرم ها: کلیدواژه

                                                                                                                                                                                                        

ویسنده مسئول: نtoloie@srbiau.ac.ir 
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری  رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی است.

1. Platform

2. Digitalization

3. System Dynamics

4. Hybrid Simulation

5. Agent Based Modeling

mailto:toloie@srbiau.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-1552-2875
https://orcid.org/0000-0001-6873-8114
https://orcid.org/0000-0003-4327-8320


35 |ندیمی و همکاران 

  مقدمه
 یفناور رشیوابسته است به پذ یدر هر بنگاه به همان اندازه که به نوآور یفن شرفتیپ

در  ریچشمگ شی( با افزا8928) یوابسته است.  خدادادکاش زیو سرعت نشر آن ن دیجد
مشغول  یمخابرات یها شرکت انیمختلف ، متصد یدر بخشها تالیجیتحول د رشیپذ

سوار شدن بر موج تحول هستند. جدا از  یبرا ها ن راهیبهتر افتنیبه منظور  یاستراتژ نیتدو
را  یدیجد یدرآمد یها انیجر تالیجیمحور ، تحول د یو خدمات مشتر یاتیعمل ییکارا

را  تالیجیتحول د دیبماند ، با یباق یهر کسب و کار رقابت نکهیا یگشوده است. برا زین
تلفن  یاپراتورها بازار،در  دیبه واسطه وجود رقابت شد (Venugopal ,2020). ردیبپذ

امر با ظهور  نیباشند. ا شگامیپ تالیجیابتکارات تحول د یریدر بکارگ ستیبا می همراه
 برخوردار یشتریب تیذهن مصرف کننده ، از اهم یتصاحب فضا یبرا دیجد یرقبا
هستند.   سیمصرف  به سمت ارائه سرو یشود. رقبا در حال انتقال از ارائه راه کارها می

 بوک به طور مداوم به قلمرو اپراتورها حمله سیمانند گوگل و ف ییها شرکت هامروز
 یها ستگاهیاز ا یاریرا در بس گانیرا 8فای -وای کنند، به عنوان مثال گوگل خدمات  می

در  گانیرا نترنتیبوک نسبت به ارائه خدمات ا سیدهد و ف می راه آهن در هند ارائه
 (Brocousin, 2019)از نقاط جهان اقدام کرده است.  یاریبس
واسطه بودن  ی)بیوستگیارائه سطح مطلوب از پ ،یمخابرات یاپراتورها یها از چالش یکی

کسب و کار آنان  یدگیچیخدمات( و مهارت در خدمات و تجارت است که با وسعت و پ
خود در بازار هستند، که قبالً  تیو تقو تیبه دنبال تثب یمخابرات ی. اپراتورهاابدی یم شیافزا

. کسب و پرداختند یکنترل شده و به فروش خدمات م گر،یکدیاز  او مجز یبه صورت سنت
 یها هستند که تنوع الگو و خواسته یچون خطوط ثابت  پهن باند  و محتوا موارد ییکارها

به شبکه متصل  زیها ن از دستگاه یدیجد یها نمونه ان،یم نیاند. در ا داده شیکاربران را افزا
کسب و کار  نیل به صورت گسترده وارد امتص یها خانهو  ها نیچون ماش یاند، موارد شده
 ((Gestt, 2016اند.  شده

حوزه  نانیبا مصرف کنندگان توسط نقش آفر ها ارتباط برند یچگونگ ریدهه اخ یط
اندازه  نیا انیهرگز به مشتر نیاز ا شیشده است. پ یراتییدستخوش تغ ایارتباطات در دن

کنندگان و  نهیفقط به هز ییمایو هواپ یمانند بانکدار یینشده بود. بخشها ژهیتوجه و

1 . Wi-Fi 
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، هر تعامل و تراکنش  یاجتماع یها . اما با ظهور شبکهدندکر می کالن توجه یها تراکنش
، به نوبه خود رقابت  یبه سمت مشتر ها اسیمق یریاوج گ نیکرد. ا دایپ یشتریب تیاهم

 ها اپراتور  یخدمات مشتر یباز نیدر ا دیجد گرانیباز شیکند. با افزا می جادیرا ا یشتریب
 سیسرو یگام نهاده اند. آنها بر رو یباز نیا به رید یاما کم ستندیعقب ن یلیخ زین ایدر دن

 نیب یزیشبکه مم کی،  2582سال  لیننموده اند .در اوا یادیتمرکز ز یبه مشتر یده
 قیاز طر یالملل نیب یتلفن یها سوم از کل تماس کیعنوان کرد که حدود   یالملل
قدرت بر  رییتغ نیرا که ا یریتأث ،یقیانجام تحق یط 2582شود. در سال  می انجام  پیاسکا
قرار گرفت.  لیو تحل هیخواهد کرد ، مورد تجز جادیهمراه ا یها تلفن یاپراتورها یرو

، با  شنیکیارائه دهنده اپل یها شده توسط شرکت یبانیپشت یسهایگرفتند که سرو جهیآنها نت
همراه را به عنوان ارائه  یها تلفن یها اپراتور ییو عملکرد گسترده ، کارا یبصر یرابطها

 آنان وارد یدرآمد تیرا بر امن یادیدهندگان خدمات داده صرف، کاهش داده و فشار ز
 (Venugopal ,2020)کنند.  می

 شیسهم بازار و افزا شیافزا ایتلفن همراه به منظور حفظ و  یاپراتورها نیبنابرا
و  تالیجیبر بستر د دیخدمات جد یها به ورود به عرصه ریخود ناگز انیمشتر یتمندیرضا

هدفمند  یها یگذار هیآغاز سرما یامر به معن نیخواهند بود و ا یبوم یها شنیکیتوسعه اپل
  2یآنها البته با حفظ خدمات هسته اصل یدرامد  8یخدمات فراتر از  هسته اصل یبر رو

 یبر رو رگذاریمربوط به عوامل تاث یامدهایپ یخود خواهند بود.  اپراتور به منظور بررس
 ستیبا می خود تالیجید یایو تحقق رو یبوم یها شکنیورود به توسعه اپل یها رفتار عامل

عوامل مذکور انجام دهد و با ارائه راهکارها و اخذ  یبر رو یجامع و با دقت لیتحل
اقدام  یکاهش اثر عوامل منف نیاثر عوامل مثبت و همچن شینسبت به افزا ییها استیس
 .دینما

در  یداده و انتظارات و رییرا تغ یهوشمند رفتار مشتر یها و استفاده از تلفن عیسر رشد
برآوردن  یبرا دیتعامل با ارائه دهندگان کسب و کار مختلف متفاوت است. مشاغل با

آنها با  قیخود را که از طر یسازمان و کانالها یدر حال تکامل خود ، سازگار یازهاین
 .رندیکنند ، در نظر بگ می یبانیهستند و پشت ریدرگ یمشتر

1 . Beyond the Core Business 

2 . Core Business 
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 نیاز ا یکی یفور امیپ یها عامل ستمیمانند س  8تی-تی-او  یها سیسرو رفتنیپذ
 یفرد یازهایتوانند ن می ییبسترها نیدهد. چن می ارائه انیتعامل با مشتر یرا برا ها سمیمکان
هر دو طرف فراهم کنند  یرا برا یو مناسب عیبر مردم را برآورده کنند و کانال سر یو مبتن

 تعامل داشته باشند.  گریکدیبا  وانندت می آنها قیکه از طر
، اپراتورها  را  لیموبا یفناور عیسر رییو تغ یبه چالش تحول انتظارات مشتر ییپاسخگو

را  تالیجیمشاغل اقتصاد د کیو استراتژ یفرهنگ یاصل یها یژگیاز و یکند تا برخ می ملزم
اوقات ناآگاهانه(  یتا بازار خود را بهتر نشان دهند. اکنون مصرف کنندگان )گاه رندیبپذ

در مواجه با کسب و کارها  یشتریب یساز یخود با شخص یچرخه زندگ درانتظار دارند 
خود را مجبور  انیمشتر نکهیا یتلفن همراه به جا یاپراتورها نیارتباط داشته باشند. بنابرا

تماس  قیخود مطابقت دهند )مثالً از طر یسنت یها کنند که خود را با سبد خدمات و کانال
خود ،  انیمشتر یبا رفتار افراد در تلفن همراه ، در چرخه زندگ دیاز فروشگاه( ، با دیبازد ای

 ییها یافراد و فن آور یممکن است مستلزم جداساز یساز یشخص شیسازگار شوند. افزا
 ییبه تنها نیشبکه لمس ارتباط دارند. ا یو فناور  2دفتر کار قیاز طر یباشد که با مشتر

تواند  می است که اپراتور چگونه نیا گریاست. چالش د نیچالش تحول آفر کی انگریب
 یتجار یها کند تا بتواند مدل جادیا ها سنت عتریو شکست سر ینوآور یرا برا یطیمح

 ,Gestt. ستیمصرف کنندگان نسبت به آنها چ دگاهیدهد و بداند که د رییخود را تغ

 والتو تح رییتغ نیاثر گذار در ا یها مولفه لیو تحل ییبا شناسا ها چالش نیا ((2016
 کمرنگ تر و قابل درک خواهند بود.

را که بر عملکرد  یاثرات نیشتریکه ب ییها مولفه ییتواند به شناسا می یساز هیراه، شب نیا در
توسعه  یها در آن تالش دیرا که با یجهت نیکنند، کمک کند و بنابرا می وارد ستمیس نییپا
 Jin دهد. می در عملکرد نشان شرفتیبه حداکثر پ یابیدست یمتمرکز شود را برا یا

(2013)

تلفن همراه، روش مددل    9ستمیعوامل موثر بر اکوس تیبا در نظر گرفتن ماه زیمقاله ن نیدر ا
 یشناسد  ییاید پو یبد یترک یسداز  هیمددل شدب   کیدر قالب  ها آن بیو نحوه ترک نییتع یساز
مربوط بده درآمدد اپراتدور     یها لیتحل ،یخواهد شد. در قدم بعد انیب انیو عامل بن ها ستمیس

1 . OTT(Over the Top) 

2 . Back-Office 

3 . Eco system 
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و  یبدوم  یهدا  شدن یکیبودجه بده توسدعه دهنددگان اپل    صیتخص عدم ایو  صیدر حالت تخص
 خواهند شد. انیب ها افتهیمدل،  یپس از اجرا تیو در نها یبررس تالیجید یها پلتفرم

 پیشینه پژوهش
و  هدا  سدتم یس یشناسد  ییاید پو هیبر پا یمدل ساز نهیدر زم یاریمطالعات بس ریاخ یها در سال
 تید رفتدار مصدرف کنندده و سدهم بدازار و در نها      لیدر تحل ها آن بیو گاهاً ترک انیعامل بن

در حدوزه   یمذکور در موارد معددود  یها مدل یریانجام گرفته است. بکارگ ها درآمد بنگاه
 تلفن همراه انجام گرفته است. 

انجدام داده اسدت،    2588در سدال  8 یکرند  یجهدان  تیریکه موسسه مشاوره مد یقیتحق رویپ
( فراهم کنندگان محتدوا و خددمات،   2( مصرف کننده، 8تلفن همراه،  یتاید ستمیپنج اکوس

شده اندد. امدا    ی( توانمندسازها معرف0( اپراتورها و 4 ،یارتباط یها دستگاه دکنندگانی( تول9
بدر درآمدد    رگدذار یو عوامل تاث انیخدمات اپراتور، مصرف مشتر یرو بربا توجه به تمرکز 

حدوزه خددمات    انید راسدتا بدا نظدر متول    نید تلفدن همدراه در ا   سدتم یاپراتور، الزم است اکو س
 یهدا  انید جر افتنید  "بدا عندوان    یدر مقالده ا  ((Venugopal ,2020شدود.   شیرایو انیمشتر

تلفدن   یاپراتورهدا  عیبه لزوم تسر "همراه. یها در تلفن تالیجیتحول د ری: تأثدیجد یدرآمد
 یها سیپردازد چرا که سرو می تالیجید یها سیهمراه به ورود به عرصه ارائه سرو

 ییدرآمددزا  یبدرا  یجدد  یدید تهد ییهدا  و ارائده پلتفدرم   دید با تول   "تی-تی-او" یرسانه ا 
 انیمشدتر  رفتدار که بدا شدناخت    کندیم قیراستا اپراتورها را تشو نیاپراتورها خواهند بود.در ا

را  2تدال یجیخود در اسرع وقت راهکار ورود به عرصده تحدول د   یبازار و رقبا لیخود و تحل
 داند.  می مسئول کمک به اپراتور ریمس نینهادها را در ا یبرخ نیکنند و همچن یبررس

Machuca,2000) )کسددب و کددار جعبدده شددفاف:  یسددازها هیشددب"بددا عنددوان  یدر مقالدده ا
 تیریدر مد یواقع شرفتیکند که پ می استدالل "ها سازمان یدگیچیپ تیریمد یبرا یکمک

گسترده شود. اما کدار سداده    ها ستمیس یشناس ییایافتد که استفاده از پو می اتفاق یفقط زمان
 در حال حاضر اسدتفاده  تیریآموزش مد یکه معموالً برا یمختلف ی. روشها و ابزارهاستین

 ییاید پو کدرد یواضدح اسدت کده رو   . سدت ین یسازمانها کداف  یدگیچیمقابله با پ یشود برا می
کندد. امکدان ارتبداط     مدی  تر فدراهم  نانهیواقع ب یرا به روش یدگیچیامکان کاهش پ ها ستمیس

رفتدار   نید ا لید بده درک دال  راید اسدت ز  یاصل یهایژگیاز و یکیبا رفتار آن  ستمیساختار س

1 Kearney Global Management Consulting Firm 

2 Digital Tranformation 



35 |ندیمی و همکاران 

 نید دهدد. ا  حیمشاهده شدده را تدرج   یها دهیو درک پد یریگ میتصم دیکند و با می کمک
به رفدع نقدص    قیطر نیشود که از ا می تجارت جعبه شفاف ارائه یسازها هیامکان توسط شب

 .کند می کمک یآموزش یابزارها ریسا
Davedson, 2015) )یشناسد  ییایاست که حوزه پو نیچالش ا نیتر یاظهار داشت اساس 

 یهدا  اتصدال حالدت   یسازگار بدرا  یاضیر هینظر کیهنوز نتوانسته است  ییبه تنها ها ستمیس
 سدتم یبده سداختار س   یخط ریبازخورد غ ستمیس کیداده شده در مدل توسط  شینما یرفتار
مسدائل و   لید در تحل هدا  سدتم یس یشناسد  ییاید پو یهدا  مددل  یری. اما بکدارگ دیارائه نما یاصل

 یسداز  ادهید پ یو بدون فراهم آوردن بستر مناسدب بدرا   ستیبدون مشکل ن شهیمشکالت هم
 مطلوب حاصل نخواهد شد جینتا ،یساز هیشب نیا

Rumeser, 2016)) ییاید پو یسداز  ادهید پ یدید کل یهدا  چدالش "بدا عندوان    یتحت مقالده ا 
موجدود در مرحلده    یهدا  چدالش  لیکند به دل می اذعان "پروژه تیریدر مد ها ستمیس یشناس

از  ندان یاطم نیبگدذارد. بندابرا   ریتدأث  هدا  تواندد در پدروژه   ینمد  ها ستمیس یشناس ییایاجرا ، پو
 یسداز  ادهید پ یها چالش ییتوان با شناسا می کار را نی. ااست یضرور زیآم تیموفق یاجرا

،  هدا  دهدد کده چدالش    می مقاله نشان نیخبره ، ا یابتدا انجام داد. با انجام جلسات اعتبار سنج
 از عدم درک و اعتماد به خود مدل است. یناش

Popkov, 2018)) چدالش  یکدرد یچندد رو  یسداز  هیو  شدب  یمدل ساز"در مقاله با عنوان :
کندد و   مدی  ریید تغ عاًیسدر  زید پدر تالطدم امدروز همده چ     یاید کندد کده در دن   مدی  اشاره "ندهیآ

 رتریتدر ، انعطداف پدذ    یجهدان  دید دارد ، که با ازین یدیجد یها به راه حل دیجد یها چالش
بدا راه   یمشدابه  تیمداوم فراهم کند. وضع راتییواکنش به تغ یبرا یشتریباشد و امکانات ب

مدوثر بده مسدئله و     یدگیرسد  یوجدود دارد. بدرا   یسداز  هیشدب  یمدل سداز  یو ابزارها ها حل
 کپارچده ی، قدرتمندتر و ادغام  رتریانعطاف پذ دیبا یمدل ساز ی، ابزارها دیجد یها چالش
 را فراهم کنند. یساز هیمختلف شب یروشها

Twomey & Cadman, 2002))رفتدار   انید عامدل بن  یمددل سداز   "با عنوان  یدر مقاله ا
و  انید عامل بن یمدل ساز یبه معرف "مصرف کنندگان در بازار خدمات تلفن همراه و رسانه

 کند.   می اشاره ها عامل یبه روش طراح نیآن و همچن  یها و ضعف دیفوا
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ساخت بدا اسدتفاده از    یها در پروژه یبیترک یبا عنوان مدلساز ی( در مقاله ا8922)یخانزاد 
 بیترک یبرا یعامل محور روش یو مدلساز ستمیس ییایپو یساز هیشب یکردهایرو بیترک
و عامل محور در صنعت ساخت ارائده نمدوده اسدت.     ستمیس ییایپو یساز هیشب یکردهایرو

Monasterolo, 2014)یسداز  هیو شدب  لید را به منظدور تحل  یبی(  لزوم استفاده از مدل ترک 
 یگوندداگون کدده از رفتارهددا یو فاکتورهددا هددا عامددل رندددهیکدده دربرگ دهیددچیپ یهددا سددتمیس
دارد کده بده منظدور     مدی  . محقق اعدالم دینما می مطرح کنند،یم یرویپ یرمنطقیو غ یرخطیغ
عامدل   ک،ید نامید سدتم یس همانندد  یبد یرترکیغ یها ساده قبال از روش یها ستمیس یساز هیشب
 لیشده است. اما در تحل می بصورت منحصربفرد استفاده شامدیگسسته پ یها روش ایو  انیبن
 – اید پو یهدا  سدتم یس یبد یتر هسدتند از روش ترک  دهیچیکه نسبت به قبل پ یانطباق یها ستمیس

تدوان از   مدی  رتد  شدرفته یموثرتر،آموزندده تدر و پ   یریاستفاده شده است که در مس انبنی عامل
 بهره برد. یبیروش ترک کیدر قالب  یساز هیشب یها خواص هر دو روش

تلفن همراه  یو اپراتورها تالیجیارائه دهنده خدمات د یبه تقابل شرکتها  گرانیوانگ و د 
، "رفتار مصدرف کنندده   یها ییایپو لیتحل "با عنوان  قی( در تحق2580) ی. نعامکندیاشاره م

با استخراج عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان بستنی و ارزیدابی آنهدا بدا اسدتفاده از نظدر      
خبرگان ، سعی دارد با اسدتفاده از یدک بررسدی، اهمیدت روابدط بدین ایدن عوامدل را مدورد

جدامع   یابید ارز یبدرا  یچدارچوب مفهدوم   کی( 2589) گرانیو د یعیبررسی قرار دهد. شف
 یمعرفد  یبیترک یساز هیشب کردیبا استفاده از رو نیگزیسوخت جا هینقل لیانتشار وسا ندیفرا

 کرده است.   
Wang,2017)) نترندت یا یهمداهنگ  یبدرا  انید عامدل بن  یبد یارائده خددمات ترک   یبرا یمدل 

بدا   (. (Wallentin, 2016آن ارائده نمدوده اسدت    سیارائه دهندده سدرو   یها و شرکتاءیاش
را  سدت یز طمحدی  در طعمده  – یمدل شدکارچ  انیو عامل بن ها ستمیس یشناس ییایپو بیترک

بازار تله کدام   یساز هیشب "با عنوان یقیدر تحقRodríguez, 2009) )نموده است.  یطراح
 دهید منتشدر گرد  2582در سدال    AnyLogicشرکت   تیکه توسط وب سا   "نیدر آرژانت

 نیدر صنعت مخابرات آرژانتد  کریشرکت غول پ 9،  2551کند که در سال  می است، عنوان
پرسدرعت،   نترندت یشدامل ا  یمخدابرات  سیسدرو  4از  یبرخد  کید کردند کده هدر    می تیفعال
از  کید . هرکردندد یخدود ارائده م   انیتلفن ثابت و تلفن همدراه  را بده مشدتر    ،یکابل ونیزیتلو

 که تابحال ورود نکرده بودند وارد شدوند امدا   یدیگرفتند که در بازار جد میتصم ها شرکت
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الزم بدود   پاسد  دهندد   وهیشود که آنها به همان ش می رقبا باعث میدانستند که نفوذ به حر می
 میتصدم    کدا یمنظور شدرکت معتبدر تلفون   نیزده شود. به هم نیتخم یاقدامات نیچن امدیکه پ

 هیشدب   AnyLogic تدا مددل بدازار را بدا کمدک ابدزار       ردیبه خدمت گ یگرفت که مشاوران
 سده )بدا   اریبود که با در نظر گرفتن کل بازار ارتباطدات سد   یمدل جادی. هدف، اندینما یساز
 نیچندد  لیو تحل هی، شرکت را قادر به تجز "محصول یبسته بند" رخود( و اث یاصل گریباز

را پوشدش دهندد و    اریمداه تکامدل بدازار ارتباطدات سد      24 یبدرا  دید با وهایکند. سنار ویسنار
( را در رهید هدر محصدول ، درآمدد ، اثدر برندد و غ      ی)سدهم بدازار بدرا    ارهایاز مع یمجموعه ا

 یمددل سداز   "عامل". خانوارها بعنوان بودمدل انتخاب مصرف کننده  یهسته اصل. رندیبرگ
و  یرید گ میتصدم  ،یابید ارز ،ییمصرف کنندده شدامل داندا    یریگ میتصم ندیبودند و کل فرا

 یبدر رو  یاریاقدام در هر عامل مربوط بده مصدرف کنندده پوشدش داده شددند. عوامدل بسد       
کده   دادید م هاجاز یبیترک لیمثال تحل یداشتند. برا ریخانوارها) مصرف کنندگان( تاث میتصم
هدر مصدرف کنندده     یو برند( بدرا  متی)شامل ق دیهر محصول جد یژگیمربوط به و ریمقاد
آشدنا باشدد.    دید با محصوالت جد دیبا دیزده شود. بعالوه ، مصرف کننده قبل از خر نیتخم

دسدته   9با سدطح درآمدد خدود بده      ها عامل رایز دیاضافه گرد زیپول ن فیک تیپس محدود
 یاصدل  سیسرو 4مدل شدند. آنها درخصوص  "عامل"بعنوان  زین ها تشرک .شدندیم میتقس

 یهددا پرسددرعت در مقابددل کددم سددرعت، بسددته نترنددتیدر سددطوح مختلددف مددثال ا یمخددابرات
، هدا  متیق نیقرار گرفتند و همچن یمورد بررس یحفظ مشتر شنهاداتیو  پ غاتیتبل ،یقیتشو
. ،  کنتدرل شددند  هدا  شرکت سطتو دیمحصوالت جد یکالن به جهت راه انداز یها استیس

 یهدا  ی، فنداور  انیو درآمد ، تعداد مشتر ها بازار شامل شرکت یفعل تیاز وضع یمدل بازتاب
 یشخصد  یوترهدا یو تحوالت بازار کامپ یدولت یرگوالتور نیفروخته شده توسط آنها، قوان

 یه سداز یشب کینامید ستمیس کردیاقتصاد کالن توسط رو یرهایمتغ هیباشد. کل می زمان یط
هدر   یبدرا  دید جد هید محصدول پا  دید تول یامددها یبه منظور فهدم ممکدن پ   ییها ویشدند. سنار

 .شدند یشرکت طراح
 یهدا  سدتم یس لید در تحل انیعامل بن یکاربرد مدل ساز "با عنوان  یقی( در تحق8922)یروشن

بده   یندوآور  سدتم ینخسدت س  " یندوآور  یهدا  ستمیس لیتحل ی: روش شناسیاجتماع دهیچیپ
اعتبدار روش   نید و سپس بدر ا  کندیم لیرا تحل ریتطابق پذ یاجتماع دهیچیپ ستمیس کیمنزله 
( در 8921. بافنده و نعمت آبداد) دینما می حیرا تشر ها ستمیس لیقب نیا  لیمناسب تحل یشناس



01   مطالعات مدیریت صنعتی| سال نوزدهم|بهار 0511  شماره 01||

 اید  یداخلد  یکداال  دید افدراد در خر  حدات یترج لید بده تحل  انید عامدل بن  یساز با مدل یقیتحق
 یکداال  دید افدراد در خر  حدات یترج لید با هدف تحل  یاجتماع دةیچیپ هایدر نظام یخارج
 هیمنظدور، از روش شدب   نی. بدد ردازدپد  مدی  یاجتمداع  دةید چیپ یهدا  در نظام یخارج ای یداخل
عامدل   گداه یروش، مصدرف کننددگان در جا   نید استفاده شدده اسدت. در ا   انیعامل بن یساز
 ختد  یتابع براسداس مفهدوم آم   کیهر عامل به صورت  یِشده اند؛ سپس رفتار مصرف فیتعر

 وسدت یکه ساختار شدبک  پ  یعامل ،ینفوذ اجتماع ریمتغ نیشده است. همچن فیتعر یابیبازار
 سیبدا پرسشدنامه و مداتر    هدا  آورد، در نظدر گرفتده شدده اسدت. داده     می را به وجود یحیترج
 حیبده تدرج   لی، تما 8در نرم افزار نت لوگو یساز هیشده اند. شب یگردآور یزوج ساتیمقا

دهدد   می مختلف، نشان یوهایسنار یدهد. بررس می را نشان یداخل یبه کاال یخارج یکاال
 ریتدأث  جیو تدرو  عید از آنکده از توز  شیمصرف کنندگانِ شدبکه، بد   یداخل یکاال حیکه ترج

 .ردیپذ می ریآن تأث متیو ق یژگیاز و رد،یبپذ
 دیو رقابت شد یتلفن همراه در کشور اندونز ی( با اشاره به تعدد اپراتورها2582)یتیهدا

 نیب نیعامل رقابت را در ا نیتر یلزوم شناخت رفتار مصرف کننده به عنوان اصل، ها آن نیب
 یبرا یبیترک یساز هیمدل شب کیبا عنوان  یقی( در تحق2581) یداند. صارم می یاتیح

 ادیتوسعه نرم افزار در حال ظهور  دیروش جد کیآن به عنوان  زا ،یکارگر یکارها
 کننده نیبه عنوان تام نیکوچک به عنوان تقاضا و کارگران آنال یکند که شامل کارها می
برق را در بازار برق با  متیسوخت بر ق متیق شیافزا ری( تأث8922)یریباشند. مش می

ی استفاده از ها ( چالش8921) ی. لطفاستکرده  یبررس انیاستفاده از مدل سازی عامل بن
 زینSwinerd, 2017) . )را مرور کرده استی منابع آب ها ی عامل بنیان در سیستمها مدل

 یسیبرنامه نو طیمح کی انیو عامل بن ها ستمیس یشناس ییایپو یها مدل بیبه ترک
انتشار  یوردبا مطالعه م یواقع یایدن یساز هیشب تیقابل شیشده به منظور افزا یکدگذار

 .پرداخته است یدر فناور ینوآور یالملل نیب

 روش 
ی ها با مالک هدف، در زمره مقاله قیی تحقها مقاله، بر مبنای دسته بندی روش این

توصیفی )از نوع علی و مقایسه ای( است. در این  ها کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده
مقاله برای جمع آوری اطالعات در زمینه ی مبانی نظری و ادبیات و پیشینه آن، از منابع 

1 Net Logo 
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ی اطالعاتی استفاده شده است. همچنین، در بخش میدانی، از ها اهکتابخانه ای و پایگ
)  رانیا اریشرکت ارتباطات س انیو توسعه شبکه و خدمات مشتر یراهبرد، فن یها معاونت

انجام مصاحبه و  قیسازمان از طر انیشبکه و مشتر یعملکرد یهمراه اول( اطالعات واقع
 ش نیز ، توصیفی تحلیلی است.. از نظر ماهیت و رودیپرسشنامه اخذ گرد عیتوز
سه  انبنی عامل یو مدلساز 2ها ستمیس یشناس ییایپو ی، مدلساز 8شامدیگسسته پ سازی هیشب
به صورت  کردها،یرو نیاز ا کیهر  اتیخصوص لیهستند که به دل سازی هیشب کردیرو
 (  8921زاده ) ری. نصرندگی می مورد استفاده قرار یبیبه صورت ترک ای یتک

متقابل  یبخش، عوامل و رفتارها نیوجود چند لیبدل دهیچیپ یها ستمیس لیو تحل هیتجز
با  ییتوان به تنها یمشخص را نم یزمان ریبا بازخورد و تأخ یمنطق ریو غ یخط ریغ

گسسته  یساز هی، شب ایپو یها ستمی، سها ستمیس ییایاز جمله پو یسنت یساز هیشب یها مدل
 یها ستمیگاهاً به درک س ها مدل بیکرد. ترک یو بررس لیتحل انینعامل ب یمدل ساز شامد،یپ
با  ستمیس ییایکمک کند. ادغام پو یمحاسبات ییو کارا یدقت مدل ساز شی، افزا دهیچیپ
نقاط قوت دو روش وکمک به  بیترک یرا برا یلیپتانس ان،یعامل بن یمدل ساز یها دهیا

 ((Wallentin & Neuwirth, 2017کند.  می فراهم  یدقت مدل ساز شیافزا
عوامل  دهیچیاز ساختار متقابل پ یتلفن همراه ناش ستمیاکوس طیمح ییایپژوهش، پو نیا در
از  یناش ستمیس یدگیچیو پ ها ستمیس یشناس ییایمختلف با استفاده از پو رگذاریتأث

 شود. سرانجام می لیتحل انیمدل عامل بن یها توسط راهکار زیعوامل مختلف ن نیتعامالت ب
که در ابتدا  یشوند.به نحو می بیبا هم ترک  انیعامل بن یساز هیشب و ستمیس ییایپو یالگو
انجام مصاحبه و  قیخدمات تلفن همراه از طر ستمی( اکوسگرانی)باز رهایو متغ ها عامل
 یمدل ساز کیهر تیو با توجه به ماه ییپرسشنامه با خبرگان حوزه تلکام  شناسا عیتوز
 انجام خواهد شد. ها آن
کردند که در  انبی  همکاران و بورشف سازی، برای انتخاب روش مناسب برای شبیه 

 پویایی و پیشامد گسسته سازی با رویکردهای شبیه ییمواقعی که مساله مورد نظر به تنها
 استفاده مساله سازی شبیه برای  سنتی یها رویکرد همین از باشد، سازی مدل قابل ها سیستم
مساله  یامکان مدلساز سازی هیشب یسنت یکردهایممکن است رو که یدر مواقع ولی.  شود

1 Discrete Event Simulation 

2 System dynamics 
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عامل  یرا نداشته باشند، از مدلساز ستمیس یها یدگیچیپ یمورد نظر و در نظر گرفتن تمام
 استفاده خواهد شد. سازی هیشب یسنت یها و روش انبنی عامل یمدلساز بیترک ایو  انیبن

 یدیورود به حوزه جد یدرآمد پراتور برا لیمقاله، تحل نیکه ذکر شد هدف از ا همانطور
درآمد با  زانیدر داخل کشور است. پر واضح است که م تالیجید سیاز خدمات سرو

دارد. مصرف کنندگان به دو  میاپراتور به استفاده از خدمات نسبت مستق انیمشتر شاتیگرا
 ،بندی میتقس نای اساس بر که اند شده بندی میتقس یان تجاریو مشتر یعاد انیدسته مشتر

استفاده  زانیتفاوت از منظر م نینحوه استفاده آنها از خدمات تلفن همراه متفاوت است. ا
 شده است.  یهمراه بررس نترنتیآنها از خدمات تماس و خدمات ا

منجر  ها عامل نیوجود دارند که عملکرد هر کدام از ا ستمیاکوس نیدر ا یمختلف یها عامل 
 عبارتند از: ها عامل نی. اشود می همراه تلفن کنندگان رفتار مصرف رییبه تغ

را به  نترنتیتماس و ا دهی خدمت یارائه دهنده خدمات، بستر مناسب برا: اپراتور.8
 یدرآمد کند می ارائه انیکه به مشتر دهی خدمت ی. اپراتور به ازاکند می فراهم انیمشتر

 نیخدمات و همچن تیفیارتقاء ک یدرآمد در راستا نیاز ا یکه بخش کند می را کسب
. شود می اختصاص داده یبوم یها شنیکیدر توسعه اپل گذاری هیسرما

در بخش  ییو اجرا ینظارت ،یتیحاکم اراتیو اخت فیوظا یفای: به منظور ا يرگوالتور.2
 سیاطالعات تأس یوابسته به وزارت ارتباطات و فناور ییویمقررات و ارتباطات راد میتنظ
اپراتور تلفن  ییویکنترل موارد مربوط به ارتباطات راد فهیاست که وظ یاست. سازمان شده

 نیخدمات و همچن متیو ق تیفیک نهیمناسب در زم یها گذاری استیهمراه و انجام س
 تیفیاپراتور متعهد است تا سطح ک نیبر اپراتور را بر عهده دارد. بنابرا میاعمال جرا

که  یتا زمان نیارتقاء دهد. همچن یشده توسط رگوالتور نییخدمات خود را به سطح تع
یمت را اعالم نکرده باشد اپراتور نمیق شیافزا زانیو م متیق شیمجوز افزا یرگوالتور

 انجام دهد. یخصوص اقدام نیدر ا تواند

را  یشنیکیمشخص، اپل یبازه زمان کی: بعد از یخارج يها شنيکيتوسعه دهندگان اپل.9
توسعه  نی. در واقع اشود می کاربران نترنتیمصرف ا شیکه منجر به افزا دهند می ارائه

 .شوند می درآمد اپراتور شیمنجر به افزا میرمستقیدهندگان به صورت غ
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 گذاری هیاستفاده از سرما: با تاليجيد يها و پلتفرم ها شنيکياپل یتوسعه دهندگان داخل.4
 جادیبه منظور ا ها و پلتفرم ها شنیاقدام به توسعه اپلک دهد می صیکه اپراتور به آنها تخص

که  ندنمای می نو یها یورود و گسترش فناور ن،ینو یکارها و از کسب تیحما یبرا یبستر
 . شود می کاربران نترنتیباال رفتن مصرف ا لیدرآمد اپراتور به دل شیبه افزا نجرامر م نیا
 
 اپراتور جهت خالف در است ممکن ها گروه/ها نهادها/سازمان نی: ایفرهنگ ينهادها.0

 یسنت یو باورها ها بر فرهنگ مبتنی استفاده سمت به را کنندگان-مصرف و کنند  حرکت
 ثیرا از ح یاز خدمات ارتباطات یاست برخ ممکن گاهاً و کنند  تیخدمات هدا نیاز ا
 .ندیمحدود نما یفن ریغ

ی پویا، پرهیز از خالصه سازی  و نگاه کلی به سیستم را پیشنهاد می دهد. ها سیستم رویکرد
رویکرد گسسته پیشامد یک رویکرد فرایندی است که در آن پویایی سیستم به شکل 

نشان داده میشوند. در رویکرد عامل بنیان مدل ساز سیستم را به  ها عملیات متوالی بر نهاده
)عوامل( که در ارتباط با یکدیگر و محیط هستند نمایش  عناصرشکل مجموعه ای از 

میدهد. انتخاب یکی از این سه رویکرد به اهداف شبیه سازی، اطالعات موجود و از همه 
اما در این تحقیق ، رویکرد شبیه سازی ( 8920)یمیمهمتر به ماهیت سیستم بستگی دارد. عظ

آغاز خواهد شد و سپس محقق به برای بیان جزییات بیشتر  ها ارتباطات عامل نییبا تع
 ییایو پو انیعامل بن یساز هیشب یها عامل( از روش تیاز عوامل )با توجه به ماه کیهر

مدل استفاده خواهد  حیاستخراج و تشر یآنها برا بیاز ترک تیو در نها ها ستمیس یشناس
 کرد.
اپراتور بر  یگذار هیبا اپراتور در اثر سرما ها عامل هی( ارتباط کللی)شکل ذ یمدل مفهوم در
هر عامل نشان داده شده  ینحوه مدل ساز نینیو همچ یبوم تالیجید یها پلتفرم دیتول یرو

هستند  یکینامید یرفتار یدارا یبوم  یها اپراتور و توسعه دهندگان پلتفرم یها است. عامل
 یرفتار مابق لیآن بهره برده شده است. در تحل یبررس یبرا ها ستمیس یشناس ییایوکه از پ
 استفاده شده است. انیعامل بن یساز هیاز شب ها عامل

 
 



||
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 شکل 0  نحوه ترکیب پویایی شناسی سیستم ها و مدل عامل بنیان

 :یبیدر مدل ترک یاثرگذار یها عامل حيتشر
عامل یمدلساز یبیترک کردیمساله ، از رو یها یدگیچیپ لیکه ذکر شد، به دل همانطور

رفتار مصرف کنندگان تلفن  لیو تحل سازی هیشب یبرا ها ستمیس یشناس ییایپو - انبنی
مساله  سازی هیساخت مدل شب یدرآمد اپراتورها استفاده شده است. برا تیهمراه و در نها

 عالوه افزار نرم نیبهره برده شده است. ا AnyLogic سازی هیشب افزار ذکر شده، از نرم
 . کند می فراهم زیرا ن یبیترک یامکان مدلساز ،سازی هیشب کردیاز هر سه رو یبانپشتی بر
 نی. بدشوند می همزمان رخدادها با هم اجرا یبه صورت جلوبر سازی هیشب کردیرو دو

مدل به صورت  یبر اساس واحد زمان ایپو یها-ستمیدر مدل س ها انیصورت که جر
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 فیمدل تعر یدر واحد زمان زنی ها . رخدادها و نحوه تعامل عاملشوند می میتقس کنواختی
به صورت  یبیترک سازی هیزمان در مدل شب یجلوبر. الزم به ذکر است شود می و اجرا

 است.  وستهیپ
توسعه دهندگان  ،یشده )اپراتور ارائه دهنده خدمات، رگوالتور ییعامل شناسا شش

و  تالیجید یها پلتفرم  یداخل یها شنیکیتوسعه دهندگان اپل ،یخارج یها شنیکیاپل
 شدند. جادای افزار نرم طی( در محیفرهنگ یها سازمان

انجام  یها مدل بر اساس مصاحبه طیبه روا یورود یها داده هیاست کل حیبه توض الزم
 شرکت همراه اول انیو خدمات مشتر یابیبازار ،یفن یها متخصصان حوزه ایگرفته 

 باشد. می

عامل در مساله مورد نظر از نوع  نیا   (:يو تجار ي)مصرف کنندگان عاد انيمشتر عامل
رفتار  کیعامل وجود دارد که از  کیاز  شیاست که ب یبدان معن نیچند عامله  است. ا

 توان می که ییها نهیاز گز یکی AnyLogic افزار نرم طی. در محکنند می تیمشخص تبع
 ینمودارها نیاست. ا  تیوضع یها استفاده از نمودار کرد، سازی ادهیرفتار عامل را پ

خطوط  قیو سپس از طر ندنمای می عامل را مشخص کیمختلف  یها حالت ت،یوضع
 نی. در مساله اکنند می کوچ گرید تیبه وضع تیوضع کیخاص، از  یو با شروط  یارتباط

قرار دارند.   8یرگی آماده به خدمت تیدر وضع یدر وهله اول همگ انیمقاله، عامل مشتر
را   9نترنتیا ایو  2تماس یها از خدمت یکیرا دارد،  یرگی که قصد خدمت یسپس عامل

مدل به مدل  یاجرا یاست که در ابتدا یبر اساس درصد بندی میتقس نی. اکند می انتخاب
شده است.  داده شینما 2در شکل  انیعامل مشتر تی. نمودار وضعشود می داده سازی هیشب

به  تیمجددا وضع ،یمشتر یرگی همانطور که در شکل مشخص است، بعد از خدمت
 . شود می لیتبد یریگ حالت آماده به خدمت

1. ready

2. call
3. Data
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انیعامل مشتر تیوضع نمودار . ۲ شکل

 یبدان معن نای. است  عامله : عامل اپراتور در مساله مورد نظر از نوع تک اپراتور عامل
 اقدام نترنتیعامل وجود دارد که نسبت به ارائه خدمات تماس و ا کیاست که تنها 

است تا رفتار  ازیعامل دارد، ن نیکه ا ییها یدگیچیپ لی. همانطور که ذکر شد به دلکند می
گردد.  سازی ادهیپ ایپو یها ستمیس یمدلساز قیو از طر یومعلول یعل یها آن توسط حلقه

. کند می شروع به کار 8هیدرآمد اول کیبا  سازی هیمدل شب یاجرا یعامل اپراتور در ابتدا
2اپراتور درآمد

است که  ییها یرگی خدمت قیاز طر سازی هیمدل شب یاجرا نیدر ح 
نهیکه وجود دارد، هز یبا توجه به تعداد مشتر گری. از طرف ددهد می امانج انیعامل مشتر

 یدر صورت نهیهز نی. اشود می توسط اپراتور پرداخت دهی خدمت تیفیبابت حفظ ک ای
میتصم نیامر وجود داشته باشد. اپراتور همچن نیا یبرا یکه درآمد شود می انجام
 یها شنیکیدر توسعه اپل گذاری هیسرما یاز درآمد خود را برا یکه چه درصد ردگی می

سهم نام با  یپارامتر سازی ادهیپ یدهد. برا صیتخص تالیجید یها پلتفرم دیو تول یداخل
 گذاری هیاز درآمد اپراتور را جهت سرما یشده است که درصد جادیا 9سرمایه گذاری

شده  داده شیرفتار عامل اپراتور نما یایپو یها ستمیمدل س 9. در شکل دهد می صیتخص
 است. 

1 initial Income 

2 income 

3 investment Share 
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رفتار عامل اپراتور ها ستمیس یشناس ییایمدل پو .۳ شکل

Investment = Income * Investment share
Cost for Quality = 
qualityCostPerUser*main.developerDomestics.customer

همانطور که ذکر شد،  :تاليجيد يها و پلتفرم یبوم شنيکيتوسعه دهندگان اپل عامل
و  یبوم یها شنیکیدر توسعه اپل یرگذا هیاز درآمد خود را جهت سرما یاپراتور درصد

را   8شده افتیدر هیاز سرما یعامل مبلغ نی. ادهد می صیتخص تالیجید یها پلتفرم دیتول
. سهم دهد می صیتوسعه تخص یها ندیرا جهت فرآ یو درصد یابیربازا ندیجهت فرآ

جهت  صیو سهم تخص 2سهم بازار توسط پارامتر یابیبازار یها ندیجهت فرآ صیتخص
عامل توسعه دهندگان  یکینامیمدل د 4.  در شکل شود می فیتعر 9شنیکیتوسعه اپل

داده شده است. شینما تالیجید یها و پلتفرم یبوم شنیکیاپل

1 Investment 
2 marketingShare 
3 developmentShare 
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تالیجید یها و پلتفرم یبوم شنیکیدهندگان اپل عامل توسعه انجری –مدل شدت  .0 شکل

Msh = (investment>0 marketingShare*investment)      
(marketingShare= 0.3)  
Dsh = (investment>0 developmentShare*investment )        
(developmentShare = 0.7)  

 شتریب یتوسعه داده شده منجر به جذب مشتر ها و پلتفرم ها شنیکیاپل تیکه جذاب ییآنجا از
که  یمبلغ نیو همچن شود، می جادیدهان به دهان ا غاتیغالباً توسط تبل ندیفرآ نیو ا شود می

8یابیبه عنوان بازار
 لیند تبدیاست تا فرآ ازیاست، ن یابیبازار ییوجود دارد متاثر از کارا 

 یها ستمیگردد. مدل س لیبالقوه به بالفعل با در نظر گرفتن موارد ذکر شده تکم انیمشتر
داده شده است. شینما  0در شکل  یبوم شنیکیرفتار عامل توسعه دهندگان اپل یایپو

1 marketing 
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یبوم شنیکیدهندگان اپل عامل توسعه یایپو یهاستمیمدل س . 5 شکل 

Attractiveness = development*teamEfficiency 
Marketing Effect = potentialCustomer*marketingEffectiveness*marketing 
WOM(Word of Mouth) = 
contactRate*attractiveness*potentialCustomer*customer/(potentialCustomer
+customer)
Sale : marketingEffect+WOM+internationalApp 

باشد،  شتریب تالیجید یها شده بر بسستر پلتفرم دیتول یها شنیکیاپل تیچقدر جذاب هر
دهان  غاتیخواهد بود. تبل شتریب زین شنیکیاپل نیدهان به دهان استفاده کنندگان از ا غاتیتبل

 شده است. فیپارامتر در مدل تعراست که توسط 8تماس  زانیبه دهان متاثر از م
است و روابط توسعه داده شده مدل انتشار باس عامل  نیموجود در ا یایپو یها ستمیس مدل

 مدل انتشار است. نیمشابه ا زیبالقوه به بالفعل ن انیمشتر لیمربوط به تبد
 یشنیکیمشخص اپل یعامل در فواصل زمان نیا :یخارج شنيکيتوسعه دهندگان اپل عامل
 ی. براشود می بالقوه به بالفعل اپراتور انیمشتر لینرخ تبد شیکه منجر به افزا دنمای می ارائه
بالقوه به بالفعل، در عامل توسعه  انیمشتر لیبر نرخ تبد یخارج شنیکیارائه اپل یرگذاریتاث

1 contactRate 
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 لیتبد انیکه جر گردد می فیبا عنوان تعر یدیپارامتر جد یداخل شنیکیدهندگان اپل
 .دده می شیبالقوه به بالفعل را افزا انیمشتر
 نیو همچن متیق شیمشخص، مجوز افزا یعامل در فواصل زمان نی: ایرگوالتور عامل

آن  تیکه اپراتور ملزم به رعا دیجد تیفی. سطح کدینما-یم نییرا تع دیجد تیفیسطح ک
 یکه رگوالتور ی. در صورتشود می نییتع یریتوسط متغ زین متیق شیاست. مجوز افزا

 ها متیق شینسبت به افزا تواند می دهد، اپراتور رییغت کیرا از صفر به  ریمتغ نیمقدار ا
و روستاها و  ها جاده یمناسب برخ یعدم پوشش ده لیساالنه به دل نی. همچندیاقدام نما

 .دینما می مهیجر یمبلغ قابل توجه زانیاپراتور را به م ،یرگوالتور ،یمناطق شهر
 انیمشتر سازی فرهنگ فهیعامل وظ نی: همانطور که ذکر شد ایفرهنگ یها سازمان عامل

از خدمات اپراتور خواهد بود.  انیآن کاهش مصرف مشتر جهیرا بر عهده دارد که نت
با درصد  انیذکر شد، مشتر یداخل شنیکیهمانطور که در عامل توسعه دهندگان اپل

. دشون می لیبود، از حالت بالفعل به بالقوه تبد دهش فیتعر forgetکه در پارامتر  یمشخص
داده شده است. شیفوق نما یها نحوه تعامل عامل 8در نمودار 

ها عامل نینحوه ارتباط ب .0 نمودار

عامل رگو توریعامل اپراتور

عامل توسعه دهندگان 
اپلیکیشن دا لی

عامل توسعه دهندگان 
اپلیکیشن  ارجی

عامل مشتریان عادی و 
تجاری

سیاست  اری در   و 
کیفیت و  یمت  دمات

اف ای  می ان 
م ر  مشتریان از  دمات

ایجاد در مد برای اپراتور به ازای 
 دمت گیری

سرمایه گ اری در زمینه 
توسعه اپلیکیشن های بومی

عامل سازمان ای 
فرهن ی

کاه  م ر  مشتریان ناشی 
از فرهن  سازی سازمان ای فرهن ی

اف ای  می ان م ر  مشتریان
از  دمات

ارا ه بستر  زم برای  دمت گیری
مشتریان
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مساله، درآمد روزانه اپراتور را که حاصل  یبیترک یساز هیمدل شب یاعتبارسنج یبرا
 یها است را با داده یو تجار یعاد انیتوسط مشتر نترنتیو داده ا یاستفاده تماس صوت

نمونه در نظر گرفته  915. تعداد میکن می آزمون یواقع یایمربوط به درآمد اپراتور در دن
 یها یخروج یها نیانگیم یمناسب جهت انجام تست برابر آزمون نییتع یشده است. برا

انجام  ها ابتدا تست نرمال بودن و استقالل داده ،یواقع یایدن یها و داده یساز هیمدل شب
 شده است.

 مدل طیو مح یوا ع طیدر مح یعاد انیچندک مربوط به در مد روزانه مشتر-نمودار چندک .0 شکل

جمع  یها است و نرمال بودن داده 5050بزرگتر از  p-valueدهد مقدار  می نشان  1 شکل
مورد  یعاد انیدرآمد روزانه مشتر یبرا یواقع یایو دن یساز هیشده از مدل شب یآور
 .ردیگ می قرار رشیپذ

 مدل طیو مح یوا ع طیدر مح یتجار انیچندک مربوط به در مد روزانه مشتر-نمودار چندک .۸ شکل
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است و  5050بزرگتر از  p-valueشود مقدار  می مشاهده زین  2که در شکل  طور همان
در  یتجار انیدرآمد روزانه مشتر یساز هیشده از مدل شب یجمع آور یها نرمال بودن داده

 . ردیگ می قرار رشیمورد پذ یواقع یایدن

استخراج شدده از مددل    یعاد انیمربوط به درآمد روزانه مشتر یها فرض استقالل داده حال
مدورد   رسدون یرا با استفاده از آزمدون پ  یواقع یایاستخراج شده از دن یها و داده سازی هیشب

  .ردیگ می قرار یبررس
یعاد انیدر مد روزانه اپراتور از مشتر یبرا رسونی زمون پ جنتای . 1 جدول

Pearson correlation -0.015 

P-value 0.775 

 یها گرفت داده جهینت توان می درصد 0و بزرگتر بودن آن از  p-valueتوجه به مقدار  با
 .ردگی می قرار رشپذی مورد ها آزمون شده از هم مستقل هستند و فرض استقالل داده

هیاستخراج شده از مدل شب یتجار انیمربوط درآمد روزانه مشتر یها خصوص داده در
 بررسی مورد ها فرض استقالل داده Pearsonبا استفاده از آزمون  زین یواقع یایو دن سازی
  :ردیگ می قرار

یتجار انیدر مد روزانه اپراتور از مشتر یبرا رسونی زمون پ جنتای .۲ جدول

Pearson correlation 0.003 

P-value 0.957 

 یها گرفت داده جهیتوان نت می درصد 0و بزرگتر بودن آن از  p-valueتوجه به مقدار  با
 . ردیگ می قرار رشیمورد پذ ها آزمون شده از هم مستقل هستند و فرض استقالل داده

 گردد. می اقدام ها نیانگیم یبرابر هیفرض ینسبت به بررس  tبا استفاده از آزمون  حال
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مدل, در مد روزانه  طیمح - یعاد انیدر مد روزانه اپراتور از مشتر یبرا t  زمون بر ورد . 3 جدول
 یوا ع طیمح -یعاد انیاپراتور از مشتر

Sample N Mean St Dev SE Mean 

مدل -در مد روزانه عادی  360 29000887740 493990908 26035607 

وا عی-در مد روزانه عادی 360 29018070979 475362102 25053783 

و  نیانگیاز صحت انجام کار، م نانیو اطم ها نیانگیم یبرابر هیفرض یمنظور بررس به
 یعاد انیاز مصرف مشتر ینمونه از درآمد روزانه اپراتور ناش 915 یبرا اریانحراف از مع
  است. دهیمحاسبه گرد یواقع یایدر مدل و دن

 طیدر مح یعاد انیدو جامعه )در مد روزانه اپراتور از مشتر یها نیان می ا تال  بر ورد . 0 جدول
 (یوا ع طیمدل و مح

Mean St Dev SE Mean 95% CI for μ- difference 
-17183239 690721004 36404193 (-88775505, 54409027) 

یعاد انیدر   و  در مد اپراتور از مشتر یوا ع یایو دن سازی هی زمون فرض مدل شب جنتای . 1 جدول
Null hypothesis H₀: μ_difference = 0 T-Value P-Value 

Alternative hypothesis H₁: μ_difference ≠ 0 -0.47 0.637 

استخراج  یها داده یها نیانگیم ی، فرض برابر p-value،  مقدار 0و  4توجه به جداول  با
مورد  یعاد انیدر خصوص درآمد اپراتور از مشتر یواقع یایو دن سازی هیشده از مدل شب

 . ردگی می قرار رشیپذ
t  زمون بر ورد . 0 جدول

Sample N Mean StDev SE Mean 

مدل-در مد روزانه تجاری 360 30012729733 422336428 22259084 

وا عی-در مد روزانه تجاری 360 29967693707 439982141 23189095 
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مدل  طیدر مح یتجار انیدرآمد روزانه اپراتور از مشتر یبرا   t، برآورد آزمون 1جدول  
دهد. می شیرا نما یواقع طیدر مح یتجار انیو  درآمد روزانه اپراتور از مشتر

 طیدر مح یتجار انیدو جامعه )در مد روزانه اپراتور از مشتر یها نیان می ا تال  بر ورد . ۸ جدول
 (یوا ع طیمدل و مح

Mean St Dev SE Mean 95% CI for μ- difference 

45036027 609014837 32097900 (-18087509, 108159563)

 انیدر   و  در مد اپراتور از مشتر یوا ع یایو دن سازی هی زمون فرض مدل شب جنتای . 8 جدول
 یتجار

Null hypothesis H₀: μ_difference = 0 T-Value P-Value 

Alternative hypothesis H₁: μ_difference ≠ 0 1.40 0.161 

استخراج  یها داده یها نیانگیم ی، فرض برابرp-value،  مقدار 1و  2توجه به جداول  با

مورد  یتجار انیدر خصوص درآمد اپراتور از مشتر یواقع یایو دن سازی هیشده از مدل شب

 یشناس ییایپو یبیترک سازی هیمدل شب یاعتبارسنج تی. در نهاردگی می قرار رشیپذ

 .ردگی می قرار رشیدرصد مورد پذ 0 یدار یرا در سطح معن انبنی عامل –ها ستمیس

 ها  يافته
وتحلیل قرار داده شده است و برای  های مدل ترکیبی مورد تجزیه در این بخش، خروجی

گیرد: این منظور، میزان تطابق آن با وضعیت واقعی مورد مقایسه قرار می

تحلیل اول :  مدل حفظ وضعیت فعلی در حالت عدم تخصیص بودجه به توسعه اپلیکیشن 

روز معادل دو سال  295سازی برای مدت ی دیجیتال: در این سناریو مدل شبیهها بومی و پلتفرم

روز با استفاده  910تا  955اجرا خواهد شد. عامل توسعه دهندگان اپلیکشین خارجی در بازه بین 

و منجر به افزایش سهم استفاده از   نمایدیک اپلیکشین جذاب را ارائه می 8زیع یونیفرماز تابع تو

های فرهنگی هر شود. از طرف دیگر عامل سازماندرصد می 85درصد تا  2اینترنت به میزان 

کنند. اپراتور مبلغی برای ماه با تبلیغاتی در جهت عدم استفاده بیش از حد از تلفن همراه ارائه می

1. Uniform Distribution
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-دهد. تعداد مشتریان بالقوه اپراتور در لحظه اول شبیههای بومی تخصیص نمیتوسعه اپلیکیشن

درصدی  85درصد کل مشتریان است. عامل رگوالتوری ساالنه مجوز افزایش  15سازی معادل 

درصد بر کیفیت خدمات  0کند ماهیانه دهد و همچنین اپراتور را ملزم میقیمت را به اپراتور می

 یافزاید. نتایج این سناریو به شرح زیر است:خود ب
نمودار س م استفاده مشتریان عادی و تجاری از تماس صوتی و اینترنت .4شکل 

سهم استفاده مشتریان عادی و تجاری از تماس صوتی و اینترنت نشان داده   1در شکل 

برای مشتریان، سهم استفاده های خارجی و ایجاد جذابیت شده است، به دلیل ارائه اپلیکیشن

سازی ای که در ابتدای مدل شبیهاز تماس و اینترنت دارای تغییراتی بوده است، به گونه

درصد بوده است. این سهم در  99درصد و سهم آنها از اینترنت  12سهم مشتریان از تماس 

ت. درصد اینترنت )دیتا( تغییر یافته اس 91درصد تماس و  12انتهای سال دوم به 

نمودار در مد اپراتور .9شکل 

میلیاد  49،025و در این سناریو اپراتور در انتهای سال دوم درآمد   85بر اساس شکل 

داشته است. ولی به دلیل کاهش تعداد مشتریان فعال بدلیل اعمال نفوذ نهادهای فرهنگی بر 

  مصرف مشتریان فعلی، درآمد دارای شیب کاهشی است.

تعداد مشتریان فعال )بالفعل( و غیرفعال )بالقوه(نمودار  .06شکل 
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های جذاب خارجی، به دلیل فعالیت نهادهای فرهنگی از سال اول رغم ورود اپلیکشینعلی

شوند افزایش داشته است که به بعد تعداد مشتریانی که از حالت فعال به غیر فعال تبدیل می

غیرفعال )بالقوه( قابل مشاهده است. در ابتدای در نمودار تعداد مشتریان فعال )بالفعل( و 

درصد بوده است که در انتهای سال دوم به  15سازی سهم مشتریان فعال اجرای مدل شبیه

 درصد کاهش داشته است.  22

های بومی و یا تبلیغاتی که شود در صورتی که اپراتور نقشی در توسعه اپلیکشینمشاهده می

گی را کمرنگ نماید، نداشته باشد، در نهایت روزانه، تعداد های فرهنهای سازمانفعالیت

مشتریان اپراتور روند کاهشی خواهد داشت. این کاهش منجر به کاهش شیب درآمد 

 گردد.اپراتور نیز می

تحلیل دوم :  مدل وضعیت فعلی در حالت تخصیص بودجه به توسعه اپلیکیشن بومی و 

روز معادل دو سال  295سازی برای مدت لی،مدل شبیهی دیجیتال : مانند سناریو قبها پلتفرم

روز با  910تا  955اجرا خواهد شد. عامل توسعه دهندگان اپلیکشین خارجی در بازه بین 

و منجر به افزایش   نمایداستفاده از تابع توزیع یونیفرم یک اپلیکشین جذاب را ارائه می

شود. از طرف دیگر عامل صد میدر 85درصد تا  2سهم استفاده از اینترنت به میزان 

های فرهنگی هر ماه با تبلیغاتی در جهت عدم استفاده بیش از حد از تلفن همراه سازمان

های بومی و درصد درآمد ساالنه را برای توسعه اپلیکیشن 8کنند. اپراتور ارائه می

سازی ول شبیهدهد. تعداد مشتریان بالقوه اپراتور در لحظه ای دیجیتال تخصیص میها پلتفرم
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درصدی  85درصد کل مشتریان است. عامل رگوالتوری ساالنه مجوز افزایش  15معادل 

درصد بر کیفیت  0کند ماهیانه دهد و همچنین اپراتور را ملزم میقیمت را به اپراتور می

 خدمات خود بیافزاید. نتایج این سناریو به شرح زیر است:
عادی و تجاری از تماس صوتی و اینترنت )دیتا(نمودار سهم استفاده مشتریان  .11شکل 

، مهمترین تغییری که در این سناریو نسبت به سناریوی قبلی قابل  82با توجه به شکل 

مشاهده است، تغییر سهم استفاده از اینترنت )دیتا( است. در سناریوی اول، در انتهای سال 

درصد بود. اما در  91ترنت )دیتا( درصد و سهم آنها از این 12دوم سهم مشتریان از تماس 

درصد کاهش و سهم استفاده  02این سناریو در انتهای سال دوم، سهم مشتریان از تماس به 

 درصد افزایش یافته است.  42از اینترنت به 

نمودار تعداد مشتریان فعال )بالفعل( و غیرفعال )بالقوه(. 0۲شکل 
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شود، روند فعال و غیرفعال ( نیز مشاهده می) تعداد مشتریان  82همانطور که در شکل 

 هایی دیجیتال و توسعه اپلیکشینها های پلتفرمتبدیل مشتریان غیرفعال به فعال در اثر جذابیت

ها، افزایشی است به داخلی و تبلیغات دهان به دهان مشتریان استفاده کننده از این اپلیکشین

 کنند.درصد از مشتریان از خدمات اپراتور استفاده می 21ای که در انتهای ماه پنجم تقریباً گونه

نمودار در مد اپراتور .0۳شکل 

میلیارد  49،011کنندگان از خدمات، درآمد اپراتور از ، در اثر این افزایش استفاده89طبق شکل 

 8تقریباً کند که این میزان رشد میلیارد تومان افزایش پیدا می 44،829تومان در انتهای سال دوم به 

درصد است. الزم به ذکر است به دلیل اینکه عمده درآمد اپراتور از محل خدمات تماس است و 

هزینه این خدمات بیشتر از خدمات دیتا است، در این سناریو افزایش تعداد مشتریان فعال به دلیل 

 منظور اخذ نتیجهتغییر سهم از تماس به اینترنت منجر به افزایش درآمد قابل توجهی نشده است. به 

ی دیجیتال بر ها های داخلی و پلتفرمبهتر نسبت به موثر بودن مشارکت اپراتور در توسعه اپلیکیشن

سازی سناریو قبلی و این سناریو را دفعه اجرای مدل شبیه 95روی درآمد اپراتور، نتایج اجرای 

 کنیم. نتایج به شرح زیر است:سال آزمون می 2برای مدت 
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و دومتست نرمال بودن توزیع در مد اپراتور در سناریوی اول . 01و  00شکل 

درصد، فرض نرمال  0و بزرگتر بودن آن از  p-valueو  مقدار  80و  84ی ها با توجه به شکل

 کنیم.ها را آزمون میگیرد. حال فرض استقالل دادهها مورد پذیرش قرار میبودن داده

نتایج  زمون پیرسون برای در مد روزانه اپراتور از تحلیل اول و دوم  . 9جدول 

Pearson correlation 0.057 

P-value 0.764

گیرد. با توجه به مورد پذیرش قرار می p-valueها نیز با توجه به مقدار فرض استقالل داده

کنیم. نتایج به شرح آزمون میها را فرض برابری میانگین tنتایج باال، با استفاده از آزمون 

 زیر است:

اپراتور از تحلیل اول و تحلیل دوم در مد روزانه یبرا t زمون  بر ورد . 06جدول 

Sample N Mean StDev SE Mean

اول ناشی از تحلیل در مد –سناریو دوم  30 43586 1197 218 

دوم ناشی از تحلیل در مد -سناریوی دوم  30 44123 1081 197 
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اپراتور از نتایج تحلیل اول و دوم را با  درآمد روزانه یبرا   t، برآورد آزمون 85جدول 

 دهد. می دفعه مدل شبیه سازی نمایش 95اجرای 

ی دو جامعه )در مد روزانه اپراتور از تحلیل اول و دوم( ها بر ورد ا تال  میان ین . 00جدول 

Mean St Dev SE Mean 95% CI for μ- difference 

-536 1566 286 (-1121, 48) 

از در مد روزانه اپراتور در تحلیل اول و دوم ها نتایج  زمون فرض استقالل داده . 0۲جدول 

Null hypothesis H₀: μ_difference = 0 T-Value P-Value 

Alternative hypothesis H₁: μ_difference ≠ 0 -1.88 0.071 

-درصدد اسدت، مدی    0بیشتر از  p-value، از آنجایی که مقدار 82و  88با عنایت به جداول 

درصد، تفداوت مشخصدی بدین درآمدد اپراتدور در       0داری توان نتیجه گرفت در سطح معنی

توان نتیجه گرفدت کده فعالیدت اپراتدور     سناریو اول و دوم این مقاله وجود ندارد. بنابراین می

سدال منجدر بده افدزایش درآمدد       2ی دیجیتدال طدی   ها ای بومی و پلتفرمهدر توسعه اپلیکیشن

 شود.  چشم گیر اپراتور نمی

هدای بدومی و پلدت    بگیرد که بر روی توسدعه اپلیکیشدن   در تحلیل دوم اگر اپراتور تصمیم -

درصد از درآمد خدود را بده ایدن امدر اختصداص       8گذاری نماید و ی دیجیتال سرمایهها فرم

 24فعالیت سبب افزایش سهم استفاده مشتریان از خدمات اینترنت )دیتا( به میدزان  دهد، این 

هدای ایدن   درصدد از مشدتریان اپراتدور بده دلیدل جدذابیت       21شود. همچنین تقریباً درصد می

دهند. نکته قابل توجه عدم تغییر درآمدد اپراتدور   ها به حالت فعال تغییر وضعیت میاپلیکیشن

تعداد مشتریان فعال است. چرا کده نسدبت سدهم اسدتفاده از خددمات      رغم افزایش سهم علی

تماس و اینترنت نیز در این سناریو دستخوش تغییدر شدده اسدت و میدزان درآمدد اپراتدور از       

محل دیتا کمتر از درآمد از محل تماس مشتریان است. عددم تغییدر درآمدد اپراتدور توسدط      

حسدوس در مشدارکت اپراتدور در توسدعه     آزمون اماری نیز بررسی شد و عدم تاثیرگذاری م
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سال آیندده بدر روی درآمدد     2ی دیجیتال طی حداقل ها های داخلی و تولید پلتفرماپلیکیشن

اپراتور مورد تایید قرار گرفت.

 گیری  بحث و نتیجه
و  یبوم یها کشنیو توسعه اپل تالیجید یبسترها جادیاپراتور در ا یگذار هیبا ورود و سرما

از خدمات  شتریبه استفاده ب قیمصرف کننده تشو  نده،یسال آ 2تا  ایاش نترنتیا نیهمچن

بر  یبه نسبت خدمات مبتن تایتعرفه خدمات د نکهیخواهد شد. اما با توجه به ا تایبر د یمبتن

از  یبخش اعظم 8458شود همچنان تا سال  می زده نیدارد، تخم ینییپا نیانگیصوت، م

 یتوسعه بسترها نکهیباشد.  با توجه به ا می یصوت یها درآمد اپراتورها مربوط به تماس

 یا نهیزم ییروستا نترنتیشدن ا  داریپد ،ینقاط کشور و به زعم نیدر دورتر یحت یارتباط

نفوذ  بیضر کهییشده تا جا یتکنولوژ یبر ابزارها  یمبتن ریفراگ یرسان بسط خدمات یبرا

 تیاز وضع یا گذشته است و عده زیو از مرز صد درصد ن دهیرس تلکام به سرحد خود 

در بطن  یدگرگون کی یبرا زیهمه چ ستیبا می پس  دهند، یبرهه خبر م نیاشباع در ا 

 یمیمفاه یساز ادهیو پ کیون( آماده شود؛  گذار به سمت جامعه الکترریجامعه )هر چند د

توسعه  یبرا تالیجیبستر د جادیا نیو همچن ایاش نترنتیو ا یتالیجیاقتصاد د چون 

 میمفاه یاجرا به شدت مشغول  ا،یدر دن یفناور شتازانیکه پ یو بوم یداخل یها شنیکیاپل

 وزهح نیمحقق خواهد شد که قانون گذار که در ا یمهم زمان نیا  آنها هستند. یکاربرد

 ها تعرفه یبلندمدت با بازنگر یباشد، با نگاه می ییویمقررات و ارتباطات راد میسازمان تنظ

 تالیجید یها که ورود به عرصه دینما یزیبرنامه ر یاپراتورها به گونه ا یو خدمات آت

خدمات  یو مشوق به منظور همگام یزشیانگ یده نباشد بلکه عامل انیاپراتور نه تنها ز یبرا

 شود. افتهیتوسعه  یکشور با کشورها یلیموبا طاتارتبا

درآمد اپراتور تلفن همراه  تیحساس لیبه منظور تحل ستمیس نیا یساز هیشب نکهیتوجه به ا با

در  یساز هیشب نیا شودیم شنهادیانجام گرفته است، پ ندهیسال آ 2اکنون تا  یدر بازه زمان

 گردد. یبررس جیانجام و نتا یگسترده تر یزمان یها افق
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