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چکیده   
و  کسب  و  انسان ها  حیات  از  مهمی  بخش  به  دیجیتال  تحول  امروزه، 
رشد،  به دنبال  که  سازمانی  هر  که  نحوی  به  است؛  شده  تبدیل  کارها 
است.  آن  نیازمند  باشد،  پایداری  تثبیت  و  کیفیت  افزایش  گسترش، 
و  ارتباطی  خدمات  ارائه دهنده  کارورهای  شرکت ها،  رهگذر  این  در 
شگرف  تحول  این  رأس  در  تلکام  حوزه  در  فعال  اقتصادی  بنگاه های 
برای  در تالش  در سراسر جهان  کارها همواره  و  کسب  این  دارند.  قرار 
اتخاذ استراتژی های مختلف تحول دیجیتال بوده و برای اینکه بتوانند 
تا  نمایند  تالش  می بایست  بمانند،  باقی  مرتبط  و  رقابتی  بازارهای  در 
پیاده سازی  موفقیت  با  را  مختلفی  دیجیتالی  راهبردهای  و  راه کارها 
و  مشارکت  برای  سریع  تالش  این  در  شرکت ها  این  نمایند.  اجراء  و 
 ، بازار ابتکار در  و  نوآوری  زمینه تحول دیجیتال و ظهور  نقش آفرینی در 
پژوهش  در  لذا،  هستند.  روبه رو  مشابهی  متعدد  چالش های  با  اغلب 
در  موجود  چالش های  شناسایی  ضمن  تا  است  شده  تالش  حاضر 
تحول  راهبرد  اجرای  الزامات  تلکام،  صنعت  در  دیجیتال  تحول  زمینه 

دیجیتال در این صنعت نیز مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد. این پژوهش 
از  پس  و  است  شده  انجام  نظری  مبانی  سیستماتیک  مرور  به صورت 
، مقاالت و گزارش هایی که معیارهای  بررسی مقاالت و گزارش های معتبر
گرفته اند. یافته های پژوهش، گواه  پژوهش را داشته اند، مورد مطالعه قرار 
از  فردی  به  منحصر  چالش های  با  تلکام  شرکت های  که  است  آن  بر 
کاالیی سازی خدمات اتصال اصلی، تقاضا برای پیشنهادهای  جمله: 
متفاوت و شخصی شده توسط مصرف کننده خدمات دیجیتال، رقبای 
و  نرم افزار  حوزه  در  توجه  قابل  پیشرفت های  ظهور  جدید،  خارجی 
هستند.  مواجه  جدید  تحول آفرین  کار  و  کسب  مدل های  و  فناوری، 
در  بتوانند  آنکه  برای  ارتباطی  بازارهای  یگران  باز این  راستا،  این  در 
بازارهای جدید و در مواجهه با چالش های مذکور موفق عمل نمایند، 
الزم است تا استراتژی های دوجانبه ای را به کار بگیرند. این استراتژی ها 
می توانند به نحو مؤثری در ارتباط با تجربه مشتری، فرایندها، سیستم ها 
و شبکه ها، کارکنان، زنجیره تأمین و مدل های کسب و کار اعمال شوند.
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1. مقدمه: طرح مسأله
تعداد  جهان،  سراسر  در  آن  پذیرش  و  وب  ظهور  زمان  از 

باند،  پهن  اینترنت  مانند:  همراه  ی های  فناور از  فزاینده ای 

ابری، تشخیص  رایانش   ، 2.0، سئو تلفن های هوشمند، وب 

دیجیتال  ارزهای  و  آنالین،  پرداخت  سیستم های   ، گفتار

که این امر به طور قابل توجهی منجر به تقویت  افزایش یافته  

می شود  پیش بینی  است.  شده  الکترونیک  تجارت  توسعه 

ی های  فناور وجود  و  داده ها  کالن  همه جانبه  حضور 

کچین،  بال مصنوعی،  هوش   : نظیر  ، ظهور حال  در  دیجیتال 

اینترنت اشیاء و رباتیک تأثیرات گسترده ای بر حوزه تجارت 

گرچه، شاید هر یک  ا داشته باشند )چن و چیانگ، 2012(. 

قدرتمند  می رود  انتظار  که  اندازه ای  به  ی ها  فناور این  از 

دیجیتال  ی های  فناور گسترده  ورود  حال  این  با  نباشند، 

برای  شرکت ها  نیاز  نشان دهنده  به وضوح  بازارها  به  جدید 

ایجاد تغییر و حرکت به سمت تجارت دیجیتال است. در 

بروز  باعث  جدید،  دیجیتال  ی های  فناور ظهور  زمینه  این 

شده  یکدیگر  با  کارها  و  کسب  رقابت  نحوه  و  نوع  در  تغییر 

رقابت  چشم انداز  خرده فروشی ها،  در  ی ها   فناور این  است. 

را به سمت شرکت های  و فروش  کرده  تی مواجه  با مشکال را 

از این رهگذر نه تنها  و  تازه وارد سوق داده  دیجیتالی نسبتًا 

رقابت جهانی تر شده است بلکه، شدت آن نیز افزایش یافته 

است؛ از طرف دیگر رفتار مصرف کننده به عنوان پاسخی به 

انقالب دیجیتال در سطح بازارهای مختلف در حال تغییر 

که در روزگار  است. آمارهای موجود به روشنی نشان می دهد 

و  کاالها  خرید  نحوه  در  خود  رفتار  مصرف کنندگان  کنونی 

از  خرید  به  مایل  بیشتر  و  داده  تغییر  را  نیاز  مورد  خدمات 

فروشگاه های آنالین بوده و لذا نقاط تماس دیجیتال، نقش 

 .)201۷ لی،  و  )کانان  داراست  مشتری  سفر  در  را  مهمی 

شیوه های  از  بهره گیری  و  کمک  با  مصرف کنندگان  امروزه، 

به طور  اجتماعی،  رسانه های  از  استفاده  و  نوین  جستجوی 

)لمبرتون  شده اند  فعال تر  و  توانمندتر   ، گاه تر آ توجهی  قابل 

ی های  فناورر  .)201۷ همکاران،  و  ورهوف  2016؛  استفن،  و 

دیجیتال، به مصرف کنندگان این امکان و فرصت را می دهد 

ارزش آفرینی  محصوالت،  ی  سفارشی ساز و  طراحی  با  تا 

در  نظرات  گذاشتن  ک  اشترا به  با  و  کنند  ایجاد  مشترک 

)بکرز  نمایند  کمک  به سایر مشتریان  با محصوالت،  ارتباط 

و همکاران، 2018(.

که  برد  پی  واقعیت  این  به  می توان  تفاصیل،  این  با 

مهم  ی  امروز مصرف کننده  رفتار  در  همراه  تلفن  دستگاه های 

بررسی   ، خریدار رفتار  نمایش  به خوبی  که  نحوی  به  شده اند 

تسهیل  را  مشتریان  آنالین  خرید  سپس  و  آفالین  کاالهای 

به  مشتریان  همچنین  امروزه،   .)201۷  ، )جنسلر می کنند 

مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  ی های  فناور و  برنامه ها  به  شدت 

ی های  که وارد زندگی آن ها شده اند، متکی هستند. این فناور

ی  دیجیتال جدید احتمااًل رفتار مصرف کننده را از نظر ساختار

با تغییراتی  مواجه می سازند )ورهوف و همکاران، 201۷؛ هافمن 

ی های دیجیتال  ک، 201۷(، و در نتیجه، استفاده از فناور و نوا

جدید به راحتی می تواند به هنجار جدید تبدیل شود و قوانین 

را به چالش بکشاند. در این  ی سنتی  و مقررات و عرف تجار

گاه شرکت ها نتوانند خود را با این تغییرات مستمر  زمینه، هر 

کمتری  جذابیت  مشتریان  برای  دهند،  تطبیق  فزونی  به  رو  و 

می شوند  جایگزین  شرکت هایی  با  احتمااًل  و  داشت  خواهند 

 ، مذکور موارد  می کنند.  استفاده  ی هایی  فناور چنین  از  که 

تحول  به  نیاز  که  هستند  شده ای  بیان  عوامل  از  بخشی  تنها 

دیجیتال را بیش از پیش تشویق و ترغیب می کند.

بهبود  آن  هدف  که  است  فرایندی  دیجیتال،  تحول 

ی های اطالعات،  مدیریت شرکت ها به کمک ترکیبی از فناور

کلیدی  محرک  یک  و  بوده  اتصال  و  ارتباطات  محاسبات، 

اطراف  دنیای  در  که  است  گسترده ای  تغییرات  ایجاد  برای 

که به طور قابل  ما در حال ظهور است و این ظرفیت را دارد 

ببخشد،  بهبود  را  مصرف کنندگان  زندگی  کیفیت  توجهی 

فرصت های  و  کند  ایجاد  گسترده تری  اجتماعی  منفعت 

کارها  کسب و  کسب ارزش برای  را نیز در ایجاد و  جدیدی 

فراهم نماید.
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که طی دهه های اخیر  به عنوان صنعتی  تلکام،  صنعت 

هست  و  بوده  خود  بازار  محیط  در  گسترده  تغییرات  شاهد 

کلیدی دیجیتالی شدن در سراسر جهان  و به عنوان محرک 

ارتباطات  حقیقت،  در  دارد.  قرار  تحول  این  مقدم  خط  در 

موجب  و  داشته  قرار  دیجیتال  اقتصاد  قلب  در  دور  راه  از 

نحوه  تغییر  نیز  و  مصرف کنند گان  تقاضای  و  رفتار  تغییر 

ی از بخش ها شده  مصرف محصوالت و خدمات در بسیار

دگرگون کننده ای  تغییرات  منبع  شدن،  دیجیتالی  است. 

دستاوردهای  موارد،  از  ی  بسیار در  حال  این  با  بود؛  خواهد 

برخی  در  ی  که  به طور است،  بوده  نابرابر  شدن  دیجیتالی 

موارد منافع حاصله از آن به افراد و شرکت هایی که بیشتر به 

آن  نیاز دارند، نمی رسد. در عین حال، افزایش تصاعدی در 

یسک های جدیدی را  جریان اطالعات جهانی، خطرات و ر

برای حریم خصوصی و امنیت داده های اشخاص حقیقی و 

کارها در سراسر بخش ها  حقوقی ایجاد کرده است. کسب  و 

تحوالت  مشتری،  انتظارات  تغییر  به  مربوط  چالش های  با 

تنظیمی  اجرای مقررات سابق  و  انطباق  فرهنگی، وضعیت 

و کمبود مهارت نیروهای انسانی دست و پنجه نرم می کنند. 

ی صنعت تلکام  با وجود چالش ها ی ذکر شده، سرمایه گذار

در  بزرگی  تغییر  زمینه ساز  ی،  همکار قابلیت  و  ی  فناور در 

است؛  شده  جهانی  اقتصاد  در  سرمایه  و  اطالعات  جر یان 

به  متصل  جهانی  شبکه  یک  به  دسترسی  آن،  موازات  به 

اطالعات،  به  دسترسی  با  جهان،  سراسر  در  نفر  میلیون ها 

برای  بلندمدتی  پیامدهای  اجتماعی  برنامه های  و  بازارها 

است  شده  سبب   ، امر این  داشت.  خواهند  زندگی  کیفیت 

تحول  تلکام،  صنعت  ارشد  مدیران  اخیر  سال های  در  تا 

دیجیتال را از جمله اولویت های اصلی خود بدانند )مجمع 

جهانی اقتصاد، 201۷(.

صنعت تلکام در سراسر جهان تمام تالش خود را به کار

می گیرد تا با استراتژی های جدید تحول دیجیتال سازگار 

بودن  دارا  با  بخواهند  تلکام  شرکت های  گاه  هر  لذا،  شود. 

مزیت های رقابتی در جایگاه مناسب خود در بازار ارتباطی 

دیجیتالی  راهبردهای  و  راه حل ها  می بایست  بمانند،  باقی 

اما  کنند.  اجراء  و  شناسایی  را  اتکاء  قابل  و  اعتماد  قابل 

شناسایی راهبردهای دیجیتالی مذکور به سادگی امکان پذیر 

نیست و این صنایع با چالش های عمده ای مواجه هستند، 

بر  مبتنی  و  ی  دیجیتالی ساز طریق  از  دنیا   ، حاضر حال  در 

اقدامات و راه کارهای نوآورانه و مبتکرانه هدایت می شود؛ از 

کارهای حوزه تلکام، درک و شناسایی  کسب  و  ، برای  این رو

که با آن روبه رو هستند  چالش های اجرای تحول دیجیتالی 

یا ممکن است در آینده با آن روبه رو شوند، بسیار مهم بوده 

ی مورد انتظار به میزان قابل توجهی  و کمک می کند تا بهره ور

با  این وجود  با  اقتصاد، 201۷(.  یابد )مجمع جهانی  افزایش 

پژوهش های  که  برد  پی  می توان  گذشته  مطالعات  بررسی 

متمرکز  تلکام  صنعت  در  دیجیتال  تحول  مطالعه  به  اندکی 

که به این موضوع پرداخته اند نیز  شده است و پژوهش هایی 

کسب  به مدل های  و دستیابی  به تحوالت دیجیتال  بیشتر 

در  جامع  دیدگاه  کمبود  و  کرده اند  اشاره  دیجیتال  کار  و 

احساس  دیجیتال  تحول  اجرای  الزامات  و  چالش ها  مورد 

تحوالت  بر  جدید  اقتصاد  امروزه  اینکه  به  توجه  با  می شود. 

کشورها با درک ظرفیت  کثر  دیجیتال متمرکز شده است و ا

به دنبال  ارتباطات  و  اطالعات  ی  فناور اقتصادی  عظیم 

هستند،  اقتصادی  ارزش آفرینی  و  دیجیتال  توسعه  یکرد  رو

حوزه  این  در  ادبیات  بر  ی  مرور و  به بررسی  پژوهش  این  در 

مسیر  آن،  اهمیت  شدن  شفاف  ضمن  تا  می شود  پرداخته 

انجام پژوهش های بیشتر در این حوزه فراهم آید:

پاسخ  یافتن  مقاله،  این  در  پژوهش  هدف  کلی  به طور 

مناسب برای سؤاالت ذیل است:

مهم ترین چالش های اجرای راهبرد تحول دیجیتال در - 

صنعت تلکام چیست؟

در -  دیجیتال  تحول  راهبرد  اجرای  الزامات  مهم ترین 

صنعت تلکام چیست؟

با توجه به چالش های پیش رو برای موفقیت در الگوی - 

صنعت  شرکت های  و  ارتباطی  اپراتورهای  دیجیتال، 
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چه  می بایست  جدید،  نسل  تلکام  بازار  و  تلکام 

اقداماتی را انجام دهند؟

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
الف. مبانی نظری 

انسان ها  زندگی  بخش  مهم ترین  به  دیجیتال  تحول  امروزه، 

از  فزاینده ای  حجم  و   .)2014 )شینده،  است  شده  تبدیل 

 ،)2021 همکاران،  و  )جانس  دارد  وجود  آن  مورد  در  ادبیات 

دیجیتال  و  تحول  کلمه  دو  از  دیجیتال«  »تحول  عبارت 

بودن  یکسان  برای  »دیجیتال«  کلمه  است.  یافته  تشکیل 

این  امروزه،  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اطالعات  ی  فناور با 

اصطالح مترادف با سرعت تغییراتی است که در دنیای امروز 

 ، امر این  است.  بروز  حال  در  ی  فناور سریع  پذیرش  به دلیل 

سازمان های موجود را تحت فشار فوق العاده ای قرار می دهد. 

که استفاده های دیجیتال  این معنی است  به  کلمه »تحول« 

به جای تقویت و حمایت از روش های سنتی، به طور یکپارچه 

ی و خالقیت را در یک حوزه خاص ممکن می سازد.  انواع نوآور

به طور محدود، عبارت و اصطالح »تحول دیجیتال« می تواند 

مانند:  جامعه  بخش های  کل  بر  هم  و  فردی  مشاغل  بر  هم 

بگذارد  تأثیر  علم  و  پزشکی   ، هنر جمعی،  ارتباطات  دولت، 

یث، 2018؛ وزیریدیس و همکاران، 2011(. )الرو

بهبود  آن  هدف  که  است  »فرایندی  دیجیتال  تحول 

ویژگی های  در  توجه  قابل  تغییرات  ایجاد  با  موجودیت  یک 

محاسبات،  اطالعات،  ی های  فناور  : از ترکیبی  طریق  از  آن 

چند  ماهیتًا  دیجیتال  تحول  است«.  اتصال  و  ارتباطات 

همکاران،  و  )ورهوف  است  محور  رشد  و  گیر  فرا رشته ای، 

خود  به  را  مالحظه ای  قابل  توجه  موضوع  این  اخیرًا،   .)2019

جلب کرده است و بر این اساس، بررسی های جامع ادبیات 

انجام شده است )هینترهوبر و همکاران، 2021(. چارچوب 

کسب  مانند  یگران،  باز ی  تحول دیجیتال، شامل شبکه ساز

افزوده  ارزش  زنجیره  بخش های  تمام  در  مشتریان  و   کارها 

تحول  ترتیب،  این  به  است.  جدید  ی های  فناور کاربرد  و 

استخراج  شامل  که  است  مهارت هایی  نیازمند  دیجیتال 

آن  تبدیل  و  تحلیل  و  تجزیه  همچنین  و  داده ها  تبادل  و 

باید  اطالعات،  این  می شود.  عملی  اطالعات  به  داده ها 

کردن  فعال  به منظور  گزینه ها،  یابی  ارز و  محاسبه  برای 

تصمیم گیری ها و یا شروع فعالیت ها که عملکرد و دسترسی 

و  )شالمو  شود  استفاده  می دهد،  افزایش  را  شرکت  یک 

.)2018 ، یلیامز و

یکرد برای درک چگونگی  ورهوف و همکاران یک بررسی رو

چندین  توسط  دیجیتال  تحول  تعریف  و  ی  مفهوم ساز

مختلف  زمینه های  از  آن ها  بررسی  داده اند.  انجام  رشته 

نشان  استراتژی  و  ی  نوآور یابی،  بازار اطالعاتی،  سیستم های 

را  از تحول دیجیتال  که همه جریان ها مراحل متعددی  داد 

توسط  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  می کنند.  شناسایی 

که  آن ها سه مرحله از تحول دیجیتال شناسایی شده است 

در ادامه به آن پرداخته می شود:

اطالعات  ی  رمزگذار ی  دیجیت ساز ی:  دیجیت ساز الف. 

است  یک(  و  صفر  )یعنی  دیجیتال  فرمت  به  آنالوگ 

و  کرده  ذخیره  را  پردازش  رایانه ها  بتوانند  که  گونه ای  به 

چنین اطالعاتی را منتقل نمایند. پژوهش ها همچنین به 

ی به عنوان تغییر وظایف آنالوگ به دیجیتال  دیجیت ساز

و  سبساتین  2016؛  همکارن،  و  )لی  می کنند  اشاره 

ی اطالعات  همکاران، 201۷(. یا آن را به عنوان ادغام فناور

یا  توسعه  به عنوان   ، گسترده تر به طور  و  موجود  وظایف  با 

با  مقرون به صرفه  منابع  پیکربندی های  ی  توانمندساز

بر  می کنند.  ی  مفهوم ساز اطالعات  ی  فناور از  استفاده 

عمل  توصیف  برای  را  ی  دیجیت ساز فوق،  موارد  اساس 

تعریف  دیجیتال  اطالعات  به  آنالوگ  اطالعات  تبدیل 

ی  دیجیت ساز به  مربوط  مثال های  جمله  از  می کنند. 

فرایندهای  در  دیجیتال  فرم های  از  استفاده  شامل: 

استفاده  یا  دیجیتال  نظرسنجی  از  استفاده  سفارش، 

ارائه  و  تهیه  برای  دیجیتال  کاربردی  برنامه های  از 

معمول،  به طور  است.  داخلی  مالی  اظهارنامه های 
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ی عمدتًا فرایندهای اسناد داخلی و خارجی  دیجت ساز

را  ارزش  ایجاد  فعالیت های  اما  می کند،  دیجیتالی  را 

تغییر نمی دهد )ورهوف و همکاران، 2019(.

که  می کند  بیان  ی  دیجیتالی ساز ی:  دیجیتالی ساز ب. 

دیجیتال  ی های  فناور یا  اطالعات  ی  فناور چگونه 

ی موجود استفاده  فرایندهای تجار برای تغییر  می توانند 

آنالین  ارتباطی  کانال های  ایجاد  مثال،  به عنوان  شوند. 

که به همه مشتریان اجازه می دهد  یا تلفن همراه جدید 

تعامالت  و  کنند  برقرار  ارتباط  شرکت ها  با  به راحتی 

تغییری  چنین  دهند.  تغییر  را  مشتری  و  شرکت  سنتی 

اجتماعی- ساختارهای  سازماندهی  شامل  اغلب 

که  است  دیجیتال  مصنوعات  با  جدید  تکنیکی 

در  نیست.  امکان پذیر  دیجیتال  ی های  فناور بدون 

عامل  یک  به عنوان  اطالعات  ی  فناور ی،  دیجیتالی ساز

و  کسب  جدید  امکانات  آوردن  به دست  برای  کلیدی 

ارتباطات  مانند  موجود،  ی  تجار فرایندهای  تغییر  با  کار 

و  )ورهوف  ی عمل می کند  روابط تجار یا مدیریت  یع  توز

همکاران، 2019(.

مرحله  گیرترین  فرا دیجیتال،  تحول  دیجیتال:  تحول  ج. 

بنگاه های  و  شرکت ها  سطح  در  را  تغییراتی  و  است 

که منجر به توسعه مدل های  اقتصادی توصیف می کند 

ی  که ممکن است گاه  کسب و کار جدید می شود به طور

کانونی جدید باشد. شرکت ها با  برای شرکت یا صنعت 

هم رقابت می کنند و می توانند از طریق مدل های کسب 

یابند.  دست  انتظار  مورد  رقابتی  مزیت  به  خود  کار  و 

تحول دیجیتال یک مدل کسب و کار جدید را با اجرای 

ارزش  جذب  و  ایجاد  برای  جدید  ی  تجار منطق  یک 

معرفی می کند و در این رهگذر بر کل شرکت و روش های 

انجام کسب  و کار آن تأثیر می گذارد. با این وصف تحول 

بر  ناظر  و  بوده  ی  دیجیتالی ساز از  فراتر  اساسًا  دیجیتال 

تغییر فرایندها و وظایف ساده سازمانی است )ورهوف و 

همکاران، 2019(.

تحول  مقدم  خط  در  ارتباطات  حوزه  و  تلکام  صنعت 

دیجیتال قرار دارد و نقش مهمی در تکامل ارتباطات سیار و 

عصر اطالعات دارد. تحول دیجیتال در بخش تلکام، به این 

خدمات  ارتباطی،  خدمات  ارائه دهندگان  که  است  معنی 

و  کسب  در  دیجیتال  ی  فناور ی  پیاده ساز طریق  از  را  خود 

کار خود بهبود و گسترش دهند. اپراتورهای تلکام برای اینکه 

تبدیل به یک اپراتور تلکام دیجیتالی شوند باید اقداماتی را 

آن  به  ادامه  در  که   ،)2016 همکاران،  و  )بووات  دهند  انجام 

اشاره می شود:

بدون مدل های  برندهای دیجیتالی  ی  راه  انداز نخست؛ 

گرینفیلد و سوم؛  عملکرد کاماًل دیجیتالی، دوم؛ اتخاذ روش 

اتخاذ سه روش ذکر  با  برنامه های تحول طوالنی مدت.  شروع 

عملیات  ی  راه انداز با  می توانند  تلکام  اپراتورهای  شده، 

کوتاه مدت )یک تا دو سال( سرعت  گرینفیلد در  دیجیتالی 

که در عین حال در پشت  تحول خود را باال ببرند، در حالی 

بعید  می دهند.  ادامه  خود  راه  به  هسته ای  تغییرات  صحنه 

تالش های  نتایج  انتظار  در  مصرف کنندگان  که  است 

، روش مؤثر  این رو از  اپراتورهای تلکام بمانند؛  گسترده تحول 

ی  برای پاسخ سریع به تغییر تقاضای مصرف کننده، راه انداز

گرینفلید  عملیات  است.  دیجیتالی  گرینفیلد  عملیات 

دیجیتالی، شامل مزیت هایی نسبت به دیگر روش ها است 

که در ذیل به مهم ترین آن ها اشاره می شود:

و -  عملیاتی  مدل  با  مستقل،  مدیریت  ی:  خودمختار

که  می کند  تضمین  خود،  خاص  اطالعات  ی  فناور

شرکت  که  سازمانی  چالش های  با  دیجیتال  اپراتور 

از  ی  پیرو و  نمی شود  مواجه  می دهد،  آزار  را  مادر 

الزامات نظارتی را آسان تر می کند؛

امکان -  دیجیتالی:  ی های  فناور آخرین  از  استفاده 

عملکرد در زمان واقعی را که مصرف کنندگان به دنبال 

آن هستند، فراهم می کند؛ 

: تمرکز بی وقفه بر تجربه مشتریان دیجیتال برای -  تمرکز

بررسی و شناسایی مشتریان هدف؛
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مستلزم -  دیجیتالی،  عملیات  پایین:  ی  سرمایه گذار

ی است که بخشی از بودجه مورد نیاز بوده  سرمایه گذار

و به طور بالقوه در محدوده چند ده میلیون دالر است؛

ی سریع، با ساختار سازمانی کوچک تر -  چابکی: راه انداز

و منسجم تر منجر به تصمیم گیری سریع تر می شود.

با یک  را  گرینفیلد  اپراتورهای تلکام، می توانند عملیات 

ی  راه انداز سنتی  یابی  بازار یا  جدید  دیجیتالی  یابی  بازار

دیجیتال  اپراتور  که  نمایند  حاصل  اطمینان  باید  اما  کنند؛ 

تمرکز  برای  رهبری  پشتیبانی  از  و  دارد  مستقل  عمل  آزادی 

است.  برخوردار  دیجیتالی  مشتری  واقعی  تجربه  یک  بر 

شکل  تغییر  با  که  بود  خواهد  پایدار  زمانی  دیجیتال،  تحول 

ی  معمار عملیاتی،  مدل   ، کار و  کسب  مدل  کل  هسته، 

این  که  آنجا  از  باشد.  همراه  سازمانی  فرهنگ  و  ی  فناور

مقیاس تغییر ممکن است غیرمجاز باشد، اپراتورهای تلکام 

منفرد  واحدهای  در  تحول  برای  آماده  بخش های  می  توانند 

زمانی  دوره  یک  طول  در  را  آن ها  سپس  و  کرده  شناسایی  را 

بگیرد.  بر  در  را  سازمان  کل  تا  کنند  مقیاس بندی  مشخص 

تمرین  یک  می  تواند  اصلی  عملیات  تبدیل  برای  تالش 

طوالنی مدت باشد. به عنوان مثال،  سیستم  های کهنه اغلب 

عملیات  ی  راه  انداز با  می سازند.  غیرممکن  را  سریع  تحول 

دیجیتال گرینفیلد در کنار تحول گسترده شرکت ها، اپراتورها 

کوتاه مدت دیجیتالی را از دست نخواهند داد.  فرصت  های 

کمک  اپراتورها  به  قوی  دیجیتالی  مشتری  تجربه  یک  ایجاد 

این  که  دهند  افزایش  را  خود  مشتری  ی  وفادار نرخ  می  کند 

خود منجر به افزایش درآمد اپراتورهای تلکام می شود )بووات 

و همکاران، 2016(.

ب. پیشینه پژوهش

در میان پژوهش های انجام شده به طور چشمگیر مطالعاتی 

وجود دارد که به برخی از جنبه های این موضوع توجه کرده اند 

که در جدول )1( انعکاس داده شده است.

جدول 1- پیشینه پژوهش

/ پژوهشگران پژوهشگر
سال انتشار

نتیجههدف

یان  صالحی پور و کاظم پور
 )1400(

ره نگاشتی نوین برای تحقق تحول 
دیجیتال

در این مقاله با ترکیب پژوهش ها و چارچوب های انتخابی، ره نگاشتی برای تحول دیجیتال تدوین شد 
یابی، تعهد، پیاده سازی و پایداری و نیز بیست فعالیت در این  که شامل شش فاز اصلی شروع، ایده، ارز

فازها بود. 

اسدامرجی و همکاران 
 )1398(

ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول 
دیجیتال

مدل بلوغ ارائه شده در این پژوهش شامل پنج مرحله و 10 بعد است. که این ابعاد شامل: رهبری، فناوری 
اطالعات، کارمندان، عملیات و فرایندها، فرهنگ، ساختار سازمانی، نوآوری و تغییرات، استراتژی، 

محصوالت و خدمات هوشمند و مشتری است.

موراکانیانه و همکاران )2020(
تعیین عوامل موفقیت در تحول 

دیجیتال

در این پژوهش فهرستی از ۷ عامل موفقیت و 23 عامل فرعی از گروه بندی های موضوعی پدیدار شد. این 
عوامل گام های اولیه به سمت ایجاد چارچوب تحول دیجیتال را تشکیل می دهند و سازمان هایی که 

به دنبال سفرهای موفق تحول دیجیتال هستند، می توانند از آن بهره گیرند.

شاهی و سینها
 )2021(

تحول دیجیتال و چالش های 
پیش روی سازمان ها

این پژوهش به مطالعه معنای تحول دیجیتال، چالش های مختلف سازمان در طول اجرای تحول 
دیجیتال و راه حل های بالقوه آن ها پرداخته است.

وحید و ذوالکفلی )2021( 
عوامل مؤثر بر پذیرش تحول 

دیجیتال در صنایع کوچک و 
متوسط

یافته ها نشان داد فشار رقابتی، پیشرفت فناوری، به حداقل رساندن هزینه و تأثیر محیطی بر پذیرش تحول 
دیجیتال در میان شرکت های کوچک و متوسط در مالزی اثر گذار است.

ایریقات و جرادات
)2021(

سنجش تاثیر استراتژی تحول 
دیجیتال بر رضایت مشتری در 

صنعت تلکام

یافته ها نشان می دهد که تأثیر قابل  توجهی استراتژی تحول دیجیتال بر رضایت مشتریان در صنعت 
تلکام فلسطین وجود دارد. عالوه بر این، درک ابعاد استراتژی تحول دیجیتال به طور قابل توجهی با رضایت 

مشتریان در صنعت تلکام فلسطین مرتبط است.

ویمکر )2015( 
بررسی تحول دیجیتال در صنعت 

تلکام
کی از آن است که شرکت های مخابرات باید مدل کسب  و کار خود را به گونه ای تنظیم کنند  یافته ها حا

که با موفقیت از فناوری های دیجیتال جدید استفاده کند تا تعامل با مشتری را بهبود ببخشد.
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گرفته،  صورت  پژوهش های  از  کلی  نمایی  به عنوان 

برخی از مطالعات پیشین مربوط به مطالعه تحول دیجیتال 

همراه،  تلفن  ی های  فناور مانند:  دیجیتال،  ی های  فناور با 

بزرگ  ابرداده های  اشیاء،  اینترنت  اجتماعی،  رسانه های 

واینهارت،  و  )استراوب  است  تحلیلی  راه حل های  و 

سیستماتیک  ادبیات  بر  ی  مرور اتال،  هنریت   .)201۷

دیجیتال  تحول  فرصت های  و  آسیب پذیری   مورد  در 

 ، کار کسب  و  مدل های  دیجیتال،  قابلیت های  مانند: 

و  )هنریت  داد  نشان  عملیاتی  فرایندهای  و  مشتری  تجربه 

، مطالعه  یس و همکاران )2018( نیز همکاران، 2015(. ژائو ر

آتی  تحقیقات  برای  دستورالعمل هایی  و  ادبیات  بر  ی  مرور

کلی  نمای  یک  دیجیتال،  تحول  اصطالح  تعریف  به منظور 

از ادبیات همراه با برخی پیشنهادات برای تحقیقات آینده 

کنستانتینوا  مانند  نیز  پژوهشگران  از  تعدادی  کرده اند،  ارائه 

گردشگری،  صنعت  در  دیجیتال  تحول  به بررسی   ،)2019(

یکاش  سار و  سیویز  اوز  و  ی  هتلدار صنعت  در   )2021( ژو 

کنون  )2021( در صنعت نساجی پرداخته اند؛ با این حال، تا

تحول  بر  که  ندارد  وجود  سیستماتیک  ی  مرور مطالعه  هیچ 

متمرکز  تلکام  صنعت  در  آن  اجرا  چالش های  و  دیجیتال 

ی بر پژوهش ها  شده باشد. لذا، هدف این پژوهش ارائه مرور

در  دیجیتال  تحول  با  ارتباط  در  گرفته  انجام  مطالعات  و 

صنعت تلکام است.

3. روش شناسی پژوهش 
پژوهش های  عصاره  که  کیفی  پژوهش های  انجام  امروزه، 

و  نظام مند  شیوه  به  را  خاص  موضوع  یک  در  شده  انجام 

روزافزون  به طور  می دهد،  قرار  پژوهشگران  ی  فرارو علمی 

این  در   .)1400 همکاران،  و  )رحیم  پور  است  یافته  گسترش 

برای  کتابخانه ای  روش  و  ادبیات  نظام مند  مرور  از  پژوهش، 

ی داده ها استفاده شده است، مرور ادبیات یک مرور  گردآور

استفاده  با  پژوهش  سؤاالت  به  پاسخ  برای  شده  برنامه ریزی 

شناسایی،  برای  صریح  و  سیستماتیک  روش شناسی  از 

یابی انتقادی نتایج مطالعات موجود در بررسی  انتخاب و ارز

، 2006(. این روش، یکی از ویژگی های  ادبیات است )کاسترو

پیشرفت  اساسًا،  است.  دانشگاهی  پژوهش های  اساسی 

مرور  با  باشد.  قبلی  موجود  کارهای  اساس  بر  باید  دانش 

ادبیات مربوطه، وسعت و عمق کارهای موجود درک می شود 

شناسایی  به خوبی  شوند  کشف  باید  که  شکاف هایی  و 

گروهی  ی و ترکیب  می شوند. با تجزیه و تحلیل، خالصه ساز

از ادبیات مرتبط، می توان یک فرضیه خاص را مورد آزمایش 

قرار داد و یا نظریه های جدیدی را ارائه و توسعه داد و اعتبار 

آشکار  برای  ی  معیار اساس  بر  را  موجود  کارهای  کیفیت  و 

)پاره  کرد  یابی  ارز تضادها  و  ی ها  ناسازگار ضعف ها،  کردن 

مرحله  سه  شامل  ادبیات  موفق  بررسی   .)2015 همکاران،  و 

گزارش است.  اصلی: 1. برنامه ریزی، 2. انجام بازبینی، و 3. 

شناسایی،  را  به بررسی  نیاز  پژوهشگر  برنامه ریزی،  مرحله  در 

ایجاد  را  بازبینی  را مشخص و یک پروتکل  سؤاالت پژوهش 

پژوهشگر  سیستماتیک  مرور  انجام  مرحله  در  می کند. 

را  داده ها  سپس  و  انتخاب  و  شناسایی  را  اولیه  مطالعات 

استخراج، تجزیه و تحلیل و ترکیب می کند و در نهایت نیز 

در مرحله سوم که گزارش مرور سیستماتیک است، پژوهشگر 

گزارش منتشر  یافته های خود از مرور ادبیات را در قالب یک 

مرور  مختلف  انواع  در  یه ها  رو تفاوت   علی رغم  می کند. 

اصلی  مرحله  هشت  در  را  آن  می توان  کلی  به طور  ادبیات، 

انجام داد )شیاو و همکاران، 2018(، که در ادامه این مراحل 

به صورت شماتیک در نمودار )1( نشان داده شده است.
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کٌذ ٍ در ًْبیت ًیش در هزحلِ سَم کِ  تحلیل ٍ تزکیت هی
ّبی خَد  گشارش هزٍر سیستوبتیک است، پژٍّطگز یبفتِ

کٌذ.  اس هزٍر ادثیبت را در قبلت یک گشارش هٌتطز هی
ّب در اًَاع هختلف هزٍر ادثیبت،  رٍیِ  رغن تفبٍت ػلی

 تَاى آى را در ّطت هزحلِ اصلی اًجبم داد کلی هیطَر  ثِ
کِ در اداهِ ایي هزاحل  (،8102)ضیبٍ ٍ ّوکبراى، 

ًطبى دادُ ضذُ است. 0صَرت ضوبتیک در قبلت ضکل  ثِ
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ثز اسبس هَارد هذکَر در ایي پژٍّص اس راّجزد سِ 
ای ثزای هزٍر سیستوبتیک ثْزُ گزفتِ ضذُ است. در  هزحلِ
ّبی هَرد استفبدُ ٍ ًحَُ  ی اٍل ثزًبهِ، رٍش هزحلِ

گزدآٍری اطالػبت ثز اسبس سؤاالت پژٍّص تذٍیي ضذ، 
ای ٍ  ی دٍم اثتذا ثِ جستجَی هٌبثغ کتبثخبًِ در هزحلِ

زدآٍری اطالػبتی کِ ثیطتزیي ارتجبط را ثب ایٌتزًتی ٍ گ
 strategy forهَضَع داضتٌذ ثب استفبدُ اس کلوبت کلیذی 

Digital Transformation, Digital Transformation, 
Transform Telecom, Digital Transformation of the 

Telecom Industry ُّبی اطالػبتی پزداختِ  ٍ در پبیگب

اسبس تٌبست ثب هَضَع پژٍّص طی  ضذ. سپس هقبالت ثز
قبالتی چٌذ هزحلِ ثبسثیٌی ٍ پس اس آى اًتخبة ضذًذ ٍ ه

اس گزدآٍری  حذف ضذًذ. پس کِ هزتجط ثب پژٍّص ًجَدًذ
ّب  اثتذا یک غزثبل ثز اسبس ثزرسی چکیذُفْزست هٌبثغ، 

در هَرد تب  ثیطتز ّز هقبلِ صَرت گزفت ثزرسیهٌظَر  ثِ
گیزی  اطالػبت اس آى تصویناستخزاج ٍ تجشیِ ٍ تحلیل 

ضَد ٍ پس اس آى ثِ هطبلؼِ هتَى کبهل هقبالت ٍ اصالح 
ّبی  پس اس ایٌکِ هزٍر ثخص هَارد هَرد ًیبس پزداختِ ضذ.

ّبی اًتخبة  ّب ثِ اتوبم رسیذ، ثزرسی هقبلِ هختلف هقبلِ

ریشی هزٍر سیستوبتیکثزًبهِ  

 

 تذٍیي هسئلِ پژٍّص

هزٍر سیستوبتیک پزٍتکل یتَسؼِ ٍ اػتجبرسٌج  

 اًجبم هزٍر سیستوبتیک

 

 

 

 

 گشارش هزٍر سیستوبتیک

هزٍر ػٌَاى           جستجَی ادثیبت  

 غزثبلگزی ثزا گٌجبًذى         هزٍر چکیذُ

هزٍر کل هتي یفیت       ک یبثیارس  

 استخزاج اطالػبت

 تجشیِ ٍ تحلیل ٍ تزکیت اطالػبت

ّب تِگشارش یبف هزٍر سیستوبتیکگشارش    

هزٍر سیستوبتیک اًجبم  

هزٍر سیستوبتیک ریشیثزًبهِ  

نمودار 1- مراحل مرور سیستماتیک مبانی نظری )شیاو و همکاران، 2018(

سه  راهبرد  از  پژوهش  این  در  مذکور  موارد  اساس  بر 

است.  شده  گرفته  بهره  سیستماتیک  مرور  برای  مرحله ای 

نحوه  و  استفاده  مورد  روش های  برنامه،  اول  مرحله  در 

شد،  تدوین  پژوهش  سؤاالت  اساس  بر  اطالعات  ی  گردآور

و  کتابخانه ای  منابع  جستجوی  به  ابتدا  دوم  مرحله  در 

با  را  ارتباط  بیشترین  که  اطالعاتی  ی  گردآور و  اینترنتی 

 strategy کلیدی  کلمات  از  استفاده  با  داشتند  موضوع 

 for Digital Transformation, Digital Transformation,

 Transform Telecom, Digital Transformation of the

Telecom Industry و در پایگاه های اطالعاتی پرداخته شد. 

طی  پژوهش  موضوع  با  تناسب  اساس  بر  مقاالت  سپس 

مقاالتی  و  شدند  انتخاب  آن  از  پس  و  بازبینی  مرحله  چند 

ی  گردآور از  پس  شدند.  حذف  نبودند  پژوهش  با  مرتبط  که 

بررسی چکیده ها  بر اساس  ابتدا یک غربال  فهرست منابع، 

مورد  در  تا  گرفت  صورت  مقاله  هر  بیشتر  بررسی  به منظور 

تصمیم گیری  آن  از  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  و  استخراج 

اصالح  و  مقاالت  کامل  متون  مطالعه  به  آن  از  پس  و  شود 

بخش های  مرور  اینکه  از  پس  شد.  پرداخته  نیاز  مورد  موارد 

انتخاب  اتمام رسید، بررسی مقاله های  به  مختلف مقاله ها 

که در  شده آغاز شد. در این مرحله، به جستجوی مفاهیمی 

کدهای ایجاد شده ظاهر شدند پرداخته شد و پس از  میان 

گرفتند،  کدهای یکسان در آن جای  ایجاد طبقه های مشابه 

داده ها  پژوهشگران  داده ها،  استخراج  فرایند  تکمیل  از  پس 

که شامل توضیحات متنی  را بر اساس بررسی انتخابی خود 

سوم  مرحله  در  نهایت  در  و  نموده اند  سازماندهی  است، 

گزارش حاصل از نتایج مرور سیستماتیک ادبیات در قالب 
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قرار  پژوهشگران  سایر  اختیار  در  و  شد  تهیه  حاضر  مقاله 

گرفته است.

4. یافته های پژوهش
1-4. روندهای دیجیتالی صنعت تلکام را متحول می کند

نیاز  تغییر  به هم  پیوسته،  بازارهای  فناورانه،  تحوالت 

ارتباطی،  خدمات  همگرایی  کوسیستم  ا و  مصرف کنند گان 

ایجاد  ارتباطی  خدمات  ارائه  برای  را  نوآورانه ای  فرصت های 

را  فرصت  این  ارتباطی  خدمات  ارائه دهندگان  می کنند. 

را  باال )نسل 4 و 5(  با عملکرد  که قابلیت شبکه های  دارند 

آنچه مشتریان در دنیای  ارائه  بر  آینده مبتنی  با هدف رشد 

ادامه  در  دهند.  تغییر  دارند،  نیاز  و  می خواهند  دیجیتالی 

که باعث تغییرات اساسی در صنعت ارتباطات  روندهایی 

می شود،  مالحظه  چنانکه  است.  شده  شناسایی  شده اند، 

غیرسنتی  رشد  چشم اندازهای  اینکه  وجود  با  روندها  این 

نبوده  ممکن  قبل  سال  چند  تا  که  جدیدی  فرصت های  و 

شده  تثبیت  ارزش  زنجیره های  اما  می دهند،  ارائه  را  است 

ی را مختل می کنند )واردهان و همکاران،  و مدل های تجار

.)2018

گذشته،  دهه  در   :5G ی  فناور آینده-  شبکه  الف. 

صورت  ارتباطات  ی  برقرار نحوه  در  که  پیشرفت هایی 

است.  کرده  بازتعریف  را  بودن  آنالین  معنای  است  گرفته 

و  دسکتاپ ها  ارتباطی،  خدمات  مصرف کنندگان 

پیشرفته  هوشمند  گوشی های  نفع  به  را  خود  لپ تاپ های 

اینترنت  بر  کار میلیارد  سه  از  بیش  امروزه،  گذاشته اند.  کنار 

از این مصرف کنندگان  یادی  در جهان وجود دارد و تعداد ز

استفاده  اینترنت  به  دسترسی  برای  هوشمند  گوشی های  از 

اینترنت  جستجوی  برای  تنها  نه  دستگاه ها  این  می کنند؛ 

مدیریت  برای  نیز  مصرف کنندگان  به  بلکه  هستند،  مفید 

حوزه های مختلف زندگی خود کمک می کنند. در طول دهه 

آینده، توسعه نسل بعدی خدمات بی سیم توسط نسل پنج 

که  و پهنای باند بی سیم امکان پذیر خواهد شد. همان طور 

شبکه ها از وضعیت غیرهوشمند به هوشمند تغییر می کنند، 

که  آنجا  از  باشد.  تحول آفرین  بعدی  موج  که  می رود  انتظار 

و  جامع تر  خدمات  و  سریع تر  دسترسی  مصرف کنندگان 

ی  فناور زیرساخت  می نمایند،  مطالبه  را  سهل الوصول تری 

ی  فناور با  مقایسه  در  اطالعات  حجم  لحاظ  از  پنجم  نسل 

ی  بوده و دسترسی فور برابر سریع تر  از 100  نسل چهارم بیش 

مانند:  مواردی  در  می کند.  فراهم  را  برنامه ها  و  خدمات  به 

الت از راه دور تأخیر  حمل و نقل هوشمند و هدایت ماشین آ

شبکه 5 برابر کمتر می شود و حجم اطالعات با ضریب 1000 

ی جدید در پهنای باند و سرعت،  افزایش می یابد. این نوآور

امکان پذیر  را  دیجیتال  استفاده  موارد  از  جدیدی  مجموعه 

ی را به راه می اندازد )واردهان  می  سازد و موج دیگری از نوآور

و همکاران، 2018(.

ارائه دهندگان  تعاملی:  سرگرمی  و  دیجیتالی  رسانه  ب. 

ی  فناور ی  رو بر  ی  سرمایه گذار حال  در  ارتباطی  خدمات 

یدیویی  ی هستند که به تغییر بازار به سمت محتوای و نوظهور

در  یدیو  و از  استفاده  سریع  رشد  می کند.  کمک  تبلیغات  و 

دستگاه های تلفن همراه به ارائه دهندگان خدمات ارتباطی 

می توانند  آن ها  می دهد.  درآمد  افزایش  و  رشد  برای  فرصتی 

تحویل  شبکه های  با  که  خدماتی  و  همگرا  ی های  فناور در 

یدئو و سخت افزارهای مصرف کننده مرتبط  محتوا، جریان و

ی  سرمایه گذار جدید  محتوایی  مدل های  از  استفاده  برای 

خود  رسانه  مصرف کنندگان،  اغلب  که  است  واضح  کنند. 

را  خدماتی  مقابل،  در  و  می  دهند  تغییر  زنده  تلویزیون  از  را 

انتخاب می  کنند که به آن ها این امکان را می دهد تا هر زمان 

که می خواهند، آنچه را که تمایل دارند تماشا کنند. در واقع، 

اصلی  دیجیتالی  یدئوهای  و سمت  به  مهاجرت  شاهد  ما 

بر  زنده  جریان های  و  نتفلیکس  یوتیوب،  کانال های  مانند: 

سریع  چشم انداز  این  میان  در  هستیم.  اجتماعی  بسترهای 

و  حرکت  حال  در  سنتی  رسانه ای  شرکت های  محتوایی، 

هستند.  مختلف  بازارهای  و  حوزه ها  از  تعدادی  در  تکاپو 

ک جدید، ایجاد انواع  آن ها در حال آزمایش مدل های اشترا
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جدیدی از برنامه نویسی با هدف جذب مخاطبان خاص از 

طریق تلفن همراه و مشارکت با شرکت های نوآورانه رسانه های 

و  دیجیتالی  رسانه  در  خاص  روندهای  هستند.  دیجیتالی 

یدیویی  سرگرمی  تعاملی دسترسی به جریان زنده محتوای و

استفاده کننده  دستگاه های  تعداد  گرفتن  نظر  در  بدون 

محتوا  ارائه  برای  مقیاس پذیر  بسترهای  خدمات،  این  از 

ی ها،  یدئوی مورد درخواست، باز باند زنده، و )شامل پهنای 

مقیاس  و  مصرف کنندگان  به  وب سایت ها(  و  نرم افزارها 

گسترش  را  ی  هدف گذار و  تبلیغاتی  فرصت های  که  یدئو  و

می دهد امکان پذیر می سازند )واردهان و همکاران، 2018(. 

پذیرش  امروزه،  فوق العاده:  رسانه ای  خدمات  پ. 

حال  در  مصرف کننده  توسط  یدئویی  و خدمات  جریان 

و  اینترنت  به  متصل  هوشمند  تلویزیون های  است.  افزایش 

 Amazon fire برنامه  مانند:  رسانه ای  جریان  دستگاه های 

و  اینترنت  به  متصل  ی  باز کنسول های   ،Chromecast و   TV

به عنوان  را  یدئو  و پخش  که  رسانه ای  چند  پخش کننده های 

باعث  می دهند،  ارائه  ی شده  بارگذار پیش  از  یس  سرو یک 

این پذیرش می شوند. در خدمات پخش، خدمات رسانه ای 

یدئو و  ی، و فوق العاده شامل: محتوا تحویل خدمات شنیدار

سایر رسانه ها از طریق اینترنت بدون درگیر کردن اپراتورهای 

خدمات  است.  محتوا  یع  توز یا  کنترل  در  چندگانه  سیستم 

رسانه ای فوق العاده، اشاره به تحویل محتوا به مصرف کننده 

یا  نتفلیکس،   ، هولو مانند:  ثالثی  شخص  طریق  از  نهایی 

فعال  اینترنتی  خدمات  رساننده  با  که  دارد  آمازون  یدئوی  و

شده و به راحتی بسته های پروتکل اینترنت را حمل می کند. 

پخش  صنعت  که  است  بزرگ  روند  یک  این  شک،  بدون 

بنیادین  تغییرات  با  را  یدئو در سیستم های چند رسانه ای  و

مواجه می سازد. 

حال  در  رسانه ای  دستگاه های  جریان  جدیدترین 

صفحه  ی  رو بر  را  فوق العاده  رسانه ای  خدمات  ساخت، 

فرایند  تنها  نه  آن ها،  قابل دسترسی  می کنند.  تلویزیون  بزرگ 

بسیار  نیز  قیمت  لحاظ  از  بلکه  می کنند؛  ساده  را  اتصال 

رسانه ای  دستگاه های  این  دیگر  مزیت  هستند.  صرفه  به 

می توانند  که  است  این  هوشمند،  تلویزیون های  به  نسبت 

تلویزیون های  و  شده  سازگار  قدیمی تر  مجموعه های  با 

غیرهوشمند را به دستگاه های هوشمند و متصل به اینترنت 

طوالنی  عمر  چرخه  به  توجه  با  امر  این  که  کنند  تبدیل 

را  امکان  این  مصرف کنندگان  به  تلویزیون،  دستگاه های 

یدئو استفاده کنند )واردهان و همکاران،  می دهد تا از پخش و

.)2018

به عنوان  اشیاء  اینترنت  تله ماتیک:  و  اشیا  اینترنت  ت. 

است.  ظهور  حال  در  متصل  اینترنت  توسعه  در  سوم  موج 

و  پردازشی  توان  سنسورها،  هزینه  در  موفقیت  به  دستیابی 

پهنای باند برای اتصال دستگاه ها در همه جا و در حوزه هایی 

مانند: پوشیدنی ها، وسایل نقلیه، خانه ها، شهرها و صنایع 

درجه  در  اشیاء  اینترنت  ی  فناور پذیرش  است.  امکان پذیر 

اول توسط صنایع تلکام و حمل و نقل در حال افزایش بوده و 

همچنین با زمینه های سودمندی، ردیابی دارایی و مدیریت 

ی اینترنت  ی هدایت می شود. استراتژی تلکام، ساده ساز انرژ

اشیاء و تسریع پذیرش آن در بازارهای عمودی عمده مانند: 

است.  هوشمند  شهرهای  و  بهداشتی  مراقبت های  ی،  انرژ

ساختار  بدون  داده های  از  یادی  ز حجم  اشیاء،  اینترنت 

داده های  تحلیل  و  تجزیه  بودن  دسترس  در  می کند.  تولید 

بزرگ و هوش پیش بینی به عنوان اصلی ترین عوامل بنیادین 

افزایش مقدار  با  به اطالعات مفید است.  داده ها  تبدیل  در 

ی شده توسط دستگاه های متصل، انتظار  داده های جمع آور

تلکام در سیستم  اپراتورهای  از طریق  ی  افزایش سرمایه گذار

که  ی را می توان داد  ی های مجاز عامل های تحلیلی و فناور

که اطالعات را  کار این امکان را می دهد  کسب و  به مدیران 

کنش نشان دهند )واردهان و  کرده و نسبت به آن ها وا درک 

همکاران، 2018(.

ظهور  هوشمند:  شده  تعریف  نرم افزار  شبکه های  ث. 

تلفن همراه، دستگاه ها،  برنامه های  انفجار  و  ابری  خدمات 

گرایش هایی  جمله  از  سرور  ی  ی ساز مجاز و  محتواها 
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به بررسی  را  ارتباطی  خدمات  ارائه دهندگان  که  هستند 

چابکی،  می دهند.  سوق  سنتی  شبکه  ی  معمار مجدد 

به  اطالعات  قابلیت های  مقیاس پذیری  و  انعطاف پذیری 

تمایزهای رقابتی قابل توجهی تبدیل شده اند و نقش مهمی 

خدمات  ارائه دهندگان  دارند.  کارها  و  کسب   موفقیت  در 

روبه رو  اطالعات  ی  فناور به  شدید  وابستگی  با  ارتباطی 

کسب  هستند؛ زیرا آن ها به شدت برای افزایش سهم بازار و 

که اغلب دارای موانع  رتبه اول در بازارهایی رقابت می کنند 

شرکت ها،  این  است.  بازار  به  جدید  رقبای  ورود  برای  یاد  ز

به  هستند؛  اطالعات  ی  فناور زیرساخت های  نیازمند 

توسعه  توجهی  قابل  به طور  زیرساخت ها  این  که  دلیل  این 

را  ارتباطی  جدید  خدمات  و  برنامه ها  سریع  استقرار  و 

استفاده  تقاضای  مؤثری  به طور  و  می سازد  امکان پذیر 

و  نموده  مدیریت  را  پیش بینی  غیرقابل  و  کالن  سطح  در 

می رسانند.  حداقل  به  را  عملیاتی  و  سرمایه ای  هزینه های 

ی  فناور زیرساخت  سنتی  راه حل های  است،  ذکر  به  الزم 

کنند. در نتیجه،  اطالعات، نتوانسته اند این نیازها را برآورده 

ی در مقیاس وب مبتنی  از معمار با استفاده  این شرکت ها 

یع شده، زیرساخت های  ی پیشرفته سیستم های توز بر فناور

توسط  که  زیربنایی  توده های  این  کرده اند.  ایجاد  را  خود 

چابکی  می شوند،  هدایت  قدر تمندی  ی  انحصار نرم افزار 

قابل  مقیاس پذیری   ، خودکار بسیار  عملیات   ، بیشتر

می کنند.  ایجاد  را  کمتری  کلی  هزینه  و  خطی  و  پیش بینی 

مانند:  پیشرو  عمومی  ابری  رایانش  خدمات  فراهم کنندگان 

ی های  گوگل، فیسبوک و آمازون همگرایی را پذیرفته و فناور

خود  اختصاصی  عملیاتی  محیط های  در  را  وب  مقیاس 

زیرا  دادند؛  انجام  را  مراحل  این  آن ها  کرده اند.  ی  پیاده ساز

ی اطالعات در ارائه سطح  ی سنتی زیرساخت فناور معمار

کار پویا  کسب و  کارایی عملیاتی مورد نیاز  مقیاس پذیری و 

موفق نبوده است )واردهان و همکاران، 2018(.

4-2. چالش ها و فرصت ها

با  تلکام  صنعت  و  تلکام  حوزه  شرکت های  امروزه، 

شرح  به  ادامه  در  که  هستند  مواجه  متعددی  چالش هایی 

آن ها پرداخته می شود:

تعداد   امروزه  اصلی:  اتصال  خدمات  کردن  کاالیی   .1-2-4

ی کره زمین بیشتر  اتصاالت بی سیم از شمار انسان های رو

گرچه نیمی از جمعیت جهان هنوز از تلفن همراه  است. ا

دستگاه های  بازار  حال  این  با  اما  نمی کنند؛  استفاده 

هوشمند،  تلفن های  از  فراتر  اینترنت  به  متصل  هوشمند 

هستند  گسترش  حال  در  شخصی  رایانه های  و  تبلت ها 

دور  راه  از  ارتباطات  مورد  در  سنتی  دیدگاه   ، این رو از  و 

پذیرش  قابل  دیگر  زیرساختی،  تجارت  یک  به عنوان 

سختی  به  جهان  به  اتصال  برای  رقابت  گرچه  ا نیست. 

کاالیی شدن خدمات اتصال اصلی و  انجام می شود، اما 

فشار متعاقب آن بر درآمد، ارتباط استراتژی سنتی داخلی 

ی را به چالش می کشد. عالوه  صنعت برای رشد و سودآور

بازار  در  استراتژیک  تغییرات  با  تبدیل  برای  فشار  این،  بر 

تغییرات  و  دیجیتال  ی های  فناور همگرایی  به دلیل  که 

ترکیب  می شود،  ایجاد  مصرف کننده  رفتار  در  عمده 

ی، 2018(. می شود )وانتارا و راو

شخصی شده  و  متمایز  پیشنهادات  برای  تقاضا   .2-2-4

جدید  نسل  برای  دیجیتال:  مصرف کننده  توسط 

ویژه  حق  یک  اتصال  دیجیتال«،  »اول  مصرف کنندگان 

محسوب می شود تا یک اولویت. استفاده از دستگاه های 

یافته  گسترش  ارتباطات  از حوزه  فراتر  تلفن همراه بسیار 

است تا تقریبًا بر همه جنبه های سبک زندگی دیجیتالی 

: سرگرمی، سالمتی و تناسب اندام،  مصرف کننده، اعم از

که  آنجایی  از  بگذارد.  تأثیر  مسافرت  و  مالی  ی،  بهره ور

است،  شده  تبدیل  زندگی  سبک  این  قاعده  به  اتصال، 

شبکه  ارائه دهندگان  از  بیشتری  تقاضای  مشتریان 

متفاوت  خدمات  ارائه  به دنبال  کنون  ا آن ها  دارند.  خود 

زندگی  می کند  کمک  آن ها  به  که  هستند  شخصی  و 
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داشته  یکپارچه  تجربه ای  بر  کید  تأ با  را  خود  دیجیتالی 

ی، 2018(. باشند )وانتارا و راو

تهدیدی  خارجی،  رقابت  جدید:  خارجی  رقبای   .3-2-4

برای ایجاد تحول در مدل کسب و کار تلکام در چندین 

ی  بر رو گوگل  به عنوان مثال، تمرکز شرکت  شکل است. 

خدمات باند پهن منجر به ایجاد تحوالتی در بازار شده 

است. زیرا ارائه دهندگان خدمات سنتی تالش می کنند 

ارائه خدمات خود مطابقت داشته باشند،  کیفیت  با  تا 

مانند:  پیام رسان هایی  فوق العاده  رسانه ای  خدمات 

یدئو  واتس آپ، اسکایپ و اسنپ چت خدمات صدا و و

مواجه  مشکل  با  را  تلکام  برای  پیام رسانی  درآمدهای 

 ، هولو نتفلیکس  مانند:  رسانه ای  خدمات  و  کرده اند 

را  پخش  و  سرگرمی  صنعت  رکو  و  کروم کست  آمازون، 

ی، 2018(. مختل نموده اند )وانتارا و راو

ی:   4-2-4. پیشرفت های قابل توجه در حوزه نرم افزار و فناور

نرم افزار  حوزه  در  مداوم  پیشرفت  تحوالت،  این  میان  در 

تلکامی  شرکت های  آن ها،  تحویل  نحوه  و  ی  فناور و 

و  به روزرسانی  در  مداوم  ی  سرمایه گذار به  مجبور  را 

داشتن  بدون  اما  می کند.  خود  زیرساخت های  ی  نوساز

سرمایه ای  سرمایه های  این  از  استفاده  برای  استراتژی 

شدن  تبدیل  خطر  می توانند  سود،  و  اضافی  درآمد  برای 

کاالهای زیربنایی را ایجاد نمایند  به فروشندگان منفعل 

ی، 2018(. )وانتارا و راو

کار تحول آفرین: طیف وسیعی  و  کسب  4-2-5. مدل های 

رسانه ای  فوق العاده  خدمات  بعدی  نسل  یگران  باز از 

حوزه های  در  را  جهانی  مقیاس پذیر  ی  تجار مدل های 

مراقبت های  تا  گرفته  یکپارچه  ارتباطات  از  مختلف، 

افزایش  با  کرده اند.  ایجاد  اسناد،  مدیریت  و  بهداشتی 

اپراتورهای  درآمد  بر  تنها  نه  خدمات،  این  محبوبیت 

است  ممکن  بلکه  می کنند،  وارد  فشار  مخابراتی 

دهند  افزایش  نیز  را  ارتباطی  شبکه های  هزینه های 

ی، 2018(. )وانتارا و راو

تلکامی  شرکت های  چالش ها،  این  تالقی  نتیجه  در 

بازتعریف  دیجیتال  بازار  در  را  خود  هویت  هستند  مجبور 

کنند. برای موفقیت در الگوی دیجیتال، شرکت های تلکام 

خدمات  ارائه دهندگان  به  تبدیل  حال  در  جدید  نسل 

مناسب،  جدید  خدمات  ارائه  با  تا  هستند  چندگانه 

با  مستقیمًا   ، انتظار مورد  تجربه  و  تعامالت  ارائه  و  سریع 

شدت  به  توجه  با  کنند.  برقرار  ارتباط  مصرف کنندگان 

چنین  برای  است  ممکن  یکپارچه  و  خطی  تحول  چالش، 

تلکامی  شرکت های  مقابل  در  نباشد.  کافی  سازمان هایی 

که  کنند  اتخاذ  را  دوجانبه ای  جدید  استراتژی  یک  باید 

ی،  تجار سیستم های  و  فرایندها  مشتری،  تجربه  بر  متمرکز 

کارکنان و زنجیره تأمین و مدل های کسب و کار تحول آفرین 

ی، 2018(. باشد )وانتارا و راو

نقش  به  موفقیت آمیز  انتقال  برای  مشتری:  تجربه  الف. 

بر  باید  تلکام  شرکت های  دیجیتالی«،  زندگی  »شریک  یک 

مصرف کنندگان  برای  دیجیتال  زندگی  سبک  تجربه  ارائه 

ی کنند که این  تمرکز کنند و در زیرساخت هایی سرمایه گذار

امکان را بیش از پیش فراهم نماید. عالوه بر این، خودمراقبتی 

ی  معمار در  شده  پیش بینی  ویژگی  یک  به  باید  شخصی 

با  باید  مصرف کنندگان،  شود.  تبدیل  ارتباطی  شبکه های 

راه حل های هوشمندانه، شهودی و بین شبکه ای مراقبت از 

تجربه  همچنین  و  خدمات  می کند  کمک  آن ها  به  که  خود 

ی کنند، توانمند شوند. اطمینان یافتن از  خود را شخصی ساز

کاربران اولین بار و  بهینه بودن تجربه شبکه همه جانبه برای 

ی است. اپراتورهای تلکام،  همچنین مشتریان موجود ضرور

رفتار مشتری دسترسی دارند.  از داده های  به حجم وسیعی 

آن ها باید در قابلیت های تحلیلی، پیش بینی کننده و زمان 

کمک  کند این داده ها  کنند تا به آن ها  ی  واقعی سرمایه گذار

ی شده  شخصی ساز و  متنی   ، معنادار خدمات  ارائه  در  را 

تجزیه کرده و از آن ها کسب درآمد کنند.

 2018 سال  در  شده  منتشر  سنجی  نظر  یک  اساس  بر 

آماده  تلکام،  مصرف کنندگان  مجموع  در  پا  ارو در  میالدی، 
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دیجیتالی  تجربه  یک  برای  بیمه  حق  درصد   20 پرداخت 

گاه تر  که مشتریان آ پیشرفته هستند؛ اما این در حالی است 

به  دسترسی  برای  بیشتر  برابر  دو  تا  بودند  آماده  دیجیتالی 

آن ها  دیجیتال  زندگی  سبک  که  خدمات  جامع  کوسیستم  ا

را فعال می کرد، هزینه نمایند. برای صنعت تلکام، این نشانه 

روشنی از فرصت برای ایجاد یک پیشنهاد با ارزش برتر است 

تأمین  به  هم  و  تلکامی  شرکت های  منافع  تأمین  به  هم  که 

ارتباطی  خدمات  از  بهره برداران  و  مصرف کنندگان  منافع 

ی، 2018(. می انجامد )وانتارا و راو

ارائه  بر  اینکه  بر  عالوه  تلکام،  اپراتورهای  فرایندها:  ب. 

می کنند؛  تمرکز  تجربی تر  و  متفاوت تر  ارتباطی  خدمات 

آن ها  عملیاتی  فرایندهای  که  نمایند  حاصل  اطمینان  باید 

کثر  ا است.  هماهنگ  سازمانی  کار  و  کسب   استراتژی  با 

پیچیدگی  با  نمی توانند  قدیمی،  فرایندهای  و  سیستم ها 

فزاینده ارائه خدمات تلکامی یا انتظارات چرخشی مشتریان 

یکرد بسیار  در زمان واقعی هم راستا بشوند. در این زمینه، رو

ی به یک متمایزکننده کلیدی  خودکار برای تهیه و فعال ساز

ی  خدمات و تجربه تبدیل خواهد شد. عالوه بر خودکارساز

در  باید  تلکامی  شرکت های  تکمیل،  فرایند  تسریع  و 

مانند:  مشتریان  به  خدمات  ارائه  غیرسنتی  کانال های 

و  اجتماعی  رسانه های  ابری،  مشتری  ارتباطات  مدیریت 

کنند. برخی از  ی  خدمات مبتنی بر تلفن همراه سرمایه گذار

شرکت های پیشرو تلکام از رسانه های اجتماعی اینترنتی در 

ی می کنند. سراسر زنجیره ارزش خود  استفاده و بهره بردار

مهندسی  برای  فرصتی  نرم افزارها  پیشرفت  همچنین، 

کاهش  کرده است. با  اقتصاد در سراسر زنجیره ارزش ایجاد 

نقطه  در  خدمات  ایجاد  و  تقاضا  و  عرضه  تطابق  در  تأخیر 

هزینه   به  نیاز  بدون  می توانند  تلکامی  شرکت های  مصرف، 

ی  قیمت گذار خود،  سیستم های  ذاتی  کارآمدی های  نا برای 

کنند. اما این فرایندهای عملیاتی باید خارج از تجربه مشتری 

یا  محصول  توسعه  و  طراحی  از  قبل  حتی  تحویل  کانال  و 

ی، 2018(. خدمات، شکل داده شوند )وانتارا و راو

ی  ساده ساز و  ی  مدرن ساز شبکه ها:  و  سیستم ها  پ. 

برای  تجدید  کلیدی  اهرم های  جمله  از  سیستم ها: 

ارائه دهندگان  ارتباطی است. بیشتر  ارائه دهندگان خدمات 

فرایندهای  و  سیستم ها  با  همچنان  ارتباطی  خدمات 

ی متفاوت و ضعیف یکپارچه  کوسیستم های فناور قدیمی، ا

پیچیدگی،  و  هزینه  بر  عالوه  می کنند.  نرم  دست و پنجه 

الگوها  از  یکپارچه  دیدگاه  ایجاد  در  سیستم ها  این  ناتوانی 

ارائه  برای  تالشی  هر  می تواند  مشتری،  استفاده  رفتارهای  و 

ی و تجربه را تضعیف کند. در عین حال، رشد  شخصی ساز

و توسعه در شبکه مانند شبکه تعریف شده توسط نرم افزار و 

مدیریت  سنتی  یکردهای  رو شبکه،  عملکرد  ی  ی ساز مجاز

به طور  شبکه،  ی  ی ساز مجاز با  می کنند.  مختل  را  شبکه 

معمول یک فضای پیچیده دارای چند فروشنده، اپراتورهای 

برای  شده  مدیریت  خدماتی  مدل  تغییر  به  قادر  را  تلکام 

به  مقرون  تنها  نه   ، امر این  می کند.  خود  شبکه  زیرساخت 

می کند  کمک  تلکامی  شرکت های  به  بلکه  نیست،  صرفه 

ی  راه انداز کارآمد  به طور  و  به سرعت  را  جدید  خدمات  تا 

تسریع  و  ی  ساده ساز برای  همچنین،  آن ها  نمایند.  ارائه  و 

برنامه  برنامه نویسی  رابط  اقتصاد  از  باید  ی،  نوآور ارائه  روند 

یکرد مبتنی بر ابر به رابط های برنامه نویسی  استقبال کنند. رو

فراتر  که  ی هایی  نوآور از  وسیعی  طیف  به  دسترسی  برنامه، 

و  می کند  تسهیل  را  می افتند  اتفاق  کهنه  محیط  مرزهای  از 

دارایی های  از  تا  می دهد  اجازه  تلکامی  شرکت های  به  این 

خود  خارجی  شرکای  با  ارتباط  در  اختصاصی  داده های 

توسعه  را  جدیدی  خدمات  مداوم  به طور  تا  کنند  استفاده 

از  است.  مشتریان شان  نیاز  مورد  بیشتر  که  دهند  ارائه  و 

ی   قابل همکار و  بازتر  یج  تدر به  تلکام  که سیستم های  آنجا 

به  ابر  بر  مبتنی  یکردی  رو از  باید  صنعت  می شوند،  بیشتر 

این  یابد.  انتقال  عمومی  کاربردی  برنامه نویسی  واسط  های 

و  ی  نوآور به  مکان«  هر  و  زمان  »هر  یکرد  رو تحقق  برای   ، امر

اینترنت  و  کردن خدمات ماشین به ماشین  همچنین فعال 

رابط های  آینده  در  همچنین،  بود.  خواهد  حیاتی  اشیاء 



 146      شماره 116، آذر و دی 1401

شرکت های  برای  اصلی  توانایی  یک  عمومی  برنامه نویسی 

گسترده و متفاوت خواهد بود.  تلکام به منظور ارائه خدمات 

ی و شبکه نرم افزار  ی ساز همزمان، انقالب توابع شبکه مجاز

که  را ایجاد می کنند  محور شبکه های هوشمند نسل بعدی 

نه تنها خودردیابی و خوددرمانی هستند، بلکه فرصت هایی 

جدید  کاربردی  برنامه های  طریق  از  سریع  ی  نوآور برای  را 

ظهور  می کنند.  ایجاد  شبکه ها  این  ی  رو بر  شده  ساخته 

، چابک تر و هوشمندتر به صنعت  انعطاف پذیر شبکه های 

کمک می کند تا خدمات جدیدی را با تمرکز بر بخش ایجاد 

و  ی سریع تر  نوآور تا  قادر می سازد  را  کارها  کسب  و  که  کنند 

ی، 2018(. مقرون به صرفه تری داشته باشند )وانتارا و راو

استفاده  بر  تلکام  که  آنجا  از  پرسنل:  و  کارمندان  ت. 

از  استفاده  بر  باید  تمرکز  است،  متکی  مشتری  تجربه  از 

در  روش ها  بهترین  و  تلکام  صنعت  بین  متقابل  یادگیری 

آزمایش های  مثال،  به عنوان  باشد.  آن ها  کار  و  کسب  مدل 

ایجاد  با  خرده فروشی  صنعت  موفقیت آمیز  و  طوالنی 

به  می تواند  یکپارچه  همه جانبه  مصرف کننده  تجربه  یک 

آن  در  خود  تالش  به  بخشیدن  سرعت  در  تلکام  اپراتورهای 

نقش  باید  گیمیفیکیشن  استراتژی های  کند.  کمک  حوزه 

اساسی در جذب کارمندان و ایجاد انگیزه در عملکرد آن ها 

ی ابتکارات افزایش فروش و نیز فروش متقابل  برای ساده ساز

صنعت  برای  متعددی  تحولی  چالش های  باشد.  داشته 

ی  تلکام مانند: پیچیدگی باال، تکثیر دستگاه، تکامل فناور

مداوم و تغییر رفتار مشتری وجود دارد. با توجه به دامنه این 

ارائه دهندگان خدمات تلکام نمی توانند صرفًا برای  چالش، 

استفاده  صنعتی  بین  ایده های  از  کارآیی  و  ی  نوآور پیشبرد 

تفکر  قدرت  از  استفاده  بر  باید  کید  تأ همچنین،  کنند. 

جدیدی  راه حل های  و  امکانات  ی  ایده پرداز برای  طراحی 

فضای  به  منحصر  که  را  چالش هایی  می تواند  که  باشد 

گیمیفیکیشن نیز زمانی  کند. نقش  مخابراتی است، برطرف 

که شرکت های تلکامی داده های واقعی را با تجزیه و تحلیل 

ترکیب  مشتری  تجربه  فعال  مدیریت  برای  اتوماسیون،  و 

ی،  راو و  )وانتارا  می شود  اهمیت تر  با  و  برجسته تر  می کنند، 

.)2018

ث. زنجیره تأمین و منابع: طبق یک مطالعه انجام شده 

تلکام  صنعت  در   DevOps پذیرش  میالدی،   2013 سال  در 

دو برابر بیشتر از متوسط نرخ پذیرش در پنج بخش عمودی 

تلکام  شرکت های  بر  فزاینده  فشار  به  توجه  با  است.  بوده 

ی  نوآور برای  فوق العاده  رسانه ای  خدمات  رقابت  از  ناشی 

امر  این  درآمد،  تأمین  و  خود  خدمات  و  محصوالت  مکرر 

از  تلکام  صنعت  که  شرایطی  در  حتی  نیست.  آور  تعجب 

ی و شبکه  ی ساز ی هایی مانند: توابع شبکه مجاز طریق فناور

نرم افزار محور ویژگی های اساسی شبکه را بازتعریف می کند، 

بر چابکی و DevOPs برای ساخت  با ادامه تمرکز  باید  آن ها 

که مقدمه  ، هماهنگ و انعطاف پذیر  کوسیستم خودکار یک ا

این  است،  یافته  شتاب  و  مداوم  ی  نوآور یک  آوردن  به وجود 

ی مداوم، اهرم اصلی رشد  تالش را تکمیل کنند. فرهنگ نوآور

دستیابی  برای  بی  وقفه  فشار  بود.  خواهد  پایدار  ی  سودآور و 

می سازد  وادار  را  ارتباطی  خدمات  ارائه دهندگان  ی،  نوآور به 

جدیدی  ایده های  ارائه  به دنبال  سازمانی  مرزهای  از  فراتر  تا 

که می توانند همه چیز را از ارائه خدمات تا مدل های  باشند 

ی تغییر دهند. مدل هایی  تحویل و حتی ساختارهای تجار

کمک  آن ها  به  گسترده  منابع  تأمین  و  باز  ی  نوآور مانند: 

ی را به طور قابل توجهی گسترش دهند و  می کند تا دامنه نوآور

در عین حال هزینه های خود را کاهش دهند. به طور همزمان 

با  نسل«  »بهترین  ی  فناور توسعه  در  استراتژیکی  تمرکز  باید 

جریان های  قفل  کردن  باز  برای  نوآور  خدمات  ارائه دهندگان 

درآمدی جدید باشد. همه اینها باید با زیرساخت هایی همراه 

ی سریع و بسته بندی خدمات  که امکان یکپارچه ساز باشد 

متناسب، برای ارائه یک پیشنهاد به روز و مرتبط به مشتریان 

ی، 2018(. را فراهم کند )وانتارا و راو

که  همان طور  جدید:  کار  و  کسب  مدل های  ج. 

رقبای  است،  تکامل  حال  در  تلکامی  شرکت های  هویت 

و  جدید  ی  تجار مدل های  با  ناشناخته  مناطق  از  جدیدی 



چالش ها و الزامات اجرای راهبرد...        147

چالش،  این  با  یارویی  رو برای  می کنند.  ظهور  تحول آفرین 

کردن به مدل ها، فرایندها  شرکت های تلکام باید آماده نگاه 

برای  و  باشند  و سنتی خود  فعلی  و سیستم های عملیاتی، 

باشند.  آماده  جدید  سازمانی  مشارکت های  و  گروه ها  ایجاد 

ی این شرکت ها را قادر می سازد تا در  مدل های جدید تجار

جغرافیاهای  و  مشتری  بخش های  خدمات،  محصوالت، 

ی، 2018(. جدید گسترش یابند )وانتارا و راو

4-3. الزامات بخشی، نهادهای تنظیم گر و سیاست گذاران  در 

صنعت تلکام

را  خود  پیش رو ،  گسترده  تغییرات  با  باید  تلکام  صنعت 

معنی  به  صنایع  از  برخی  برای  انطباق  این  نماید.  منطبق 

بزرگ ترین  به  دستیابی  است.  آن ها  کار  شکل  تغییر 

نه  که  است  ارتباطی   اپراتورهای  سهم  ارزش،  مجموعه های 

کیفیت شبکه هستند، بلکه به سرعت از  تنها دارای بهترین 

تمام جنبه های تجربه مشتری، سازمان  دیجیتالی شدن در 

ی نیز استقبال می کنند. در عین حال، رهبران  داخلی و نوآور

باید  کل  ارتباطی به عنوان یک  اپراتورهای  صنعت و مدیران 

گذشته با دولت ها و رهبران سیاسی در  بیشتر و نزدیک تر از 

و  صنعت  کلیدی  بازدارنده های  بر  تا  کنند  مشارکت  جهان 

کنند )مجمع جهانی اقتصاد، 201۷(.  ارزش اجتماعی غلبه 

و  تلکام  صنعت  رهبران  برای  عملی  توصیه های  ادامه،  در 

بازدارنده ها  این  بر  غلبه  جهت  تلکام  حوزه  سیاست گذاران 

جهانی  در  موفقیت  سمت  به  فرهنگی  تغییرات  تحریک  و 

به طور   )2( جدول  در  و  است  شده  بیان  دیجیتالی  و  جدید 

مختصر به آن ها اشاره می شود:

الف. الزامات بخشی صنعت تلکام

کوتاه مدت برای حوزه های  اصلی  1. تعریف برنامه های عملیاتی 

تحول دیجیتال؛ 

ی  ایجاد تغییر در مدل های تجار به  تحول دیجیتال، منجر 

تلکام  صنعت  مختلف  بخش های  و  می شود  عملیاتی  و 

اعمال  نیازمند  دلیل  همین  به  و  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را 

اقدامات متمرکز است )مجمع جهانی اقتصاد، 201۷(.

2. شناسایی مدلی برای همکاری مؤثر در بازار عمودی؛ 

تخصص عمیق در موارد استفاده در بازار عمودی یک پیش 

نیاز برای شرکت های تلکامی خواهد بود که به دنبال موفقیت 

در خدمات دیجیتال سازمانی و مصرف کننده در زمینه هایی 

توسط  احتمااًل  رقابتی،  مزیت  هستند.  اشیاء  اینترنت  مانند: 

ی و تجزیه  شرکت هایی به کار گرفته می شود که قادر به جمع آور

فرصت های  شناسایی  برای  سری زمانی  داده های  تحلیل  و 

ارزشی خاص هر مورد استفاده و جذب ارزش هدف از طریق 

ی  همکار هستند.  پیشنهادات  و  خدمات  ی  سفارشی ساز

توسعه  و  دستیابی  کلید  ی،  فناور و  عمودی  بازارهای  با  باز 

خواهد  طرفه  دو  بازارهای  طریق  از  پیشنهادات  این  مشترک 

مختلف  مدل های  حاضر  حال  در  تلکام،  شرکت های  بود. 

تا  گرفته  بسته  نسبتًا  مستقیم  مشارکت های  از  را  ی  همکار

می کنند.  تجربه  باز  ی  همکار سیستم  بر  مبتنی  مدل های 

انتخاب مناسب برای هر مورد استفاده با توجه به قابلیت ها، 

تعیین  چالش ها  با  مقابله  توانایی  و  درآمد  کسب  ظرفیت 

می شود )مجمع جهانی اقتصاد، 201۷(.

؛ 3. هدایت تغییرات فرهنگی از باال

فرهنگ سازمانی داخلی، همواره به عنوان یکی از موانع اصلی 

کارمندان در شرکت های  ایجاد تحول شناخته شده است. 

که برخی از مهم ترین  یادی هستند  تلکام دارای نقاط قوت ز

ی،  : نظم و انضباط قوی در واحدهای تجار آن ها عبارتند از

برنامه ریزی  توانایی  فنی،  جهت گیری  از  باالیی  سطح 

مدیریت  در  تجربه  و  بلندمدت  ی های  سرمایه گذار برای 

ی. با این حال،  جغرافیایی پیچیده و مدل های متنوع تجار

ی محدود اغلب به این  فرهنگ های سلسله مراتبی و همکار

معنی است که این نقاط قوت در همه سطوح سازمان جمع 

مدیریتی  عالی  سطح  در  باید  فرهنگی  تغییرات  نمی شوند. 
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سازمان ها مورد اجماع قرار گرفته و از آن حمایت شده و همه 

کند  را تقویت  ی  کارکنان را شامل شود و مشارکت و همکار

)مجمع جهانی اقتصاد، 201۷(.

ب. الزامات نهادهای تنظیم گر و سیاست گذاران در صنعت تلکام

1. ایجاد اطمینان نظارتی در سراسر حوزه های تنظیمی؛

اخذ  طیف،  تخصیص  به  مربوط  سیاست های  به  توجه  با 

پلتفرم های دیجیتال  و تنظیم  مالیات، استقرار زیرساخت ها 

متفاوت  تنظیمی  حوزه های  بین  در  قابل توجهی  به طور  که 

و  می شوند  گسسته  هم  از  نظارتی  چارچوب های  است، 

برای  بنیادین  تحول  زمان  در  را  ی  سرمایه گذار اطمینان  عدم 

و  تلکام  صنعت  توانایی   ، امر این  می کنند.  ایجاد  صنعت 

یکپارچه  دیجیتالی  تجارب  ایجاد  در  ی  فناور بخش های 

مختلف  کشورهای  کنون،  تا می کند.  تضعیف  را  ثابت  و 

خصوصی  حریم  از  حفاظت  برای  گونی  گونا روش های  به 

تعلیق  مثال:  )به عنوان  برداشته اند  گام  شهروندان  حقوق  و 

پا  ارو اتحادیه  بین  مسئولیت«  رافع  »اقدامات  توافق نامه های 

منجر  مرزها  در  ی  سازگار عدم  اما  آمریکا(،  متحده  ایاالت  و 

اوقات  گاهی  و  می شود  محلی  یگران  باز از  ی  بسیار ایجاد  به 

که  جهانی  شبکه  جای  به  اینترنت«  ی  »بالکان ساز به عنوان 

امروزه وجود دارد، توصیف می شود. به عالوه، نظام های حقوقی 

دیجیتالی  بازار  جدید  یگران  باز و  ارتباطی  اپراتورهای  برای 

اپراتورهای مورد اشاره  که  اغلب متفاوت هستند؛ بدین معنا 

قادر به رقابت با آن ها نبوده و لذا تعیین چارچوب حکمرانی 

ی است )مجمع جهانی اقتصاد، 201۷(. در این زمینه ضرور

2. هماهنگ سازی برنامه ها از طریق تهیه و تدوین برنامه  دیجیتالی 

ملی؛ 

به طور  که  بلندمدت  دیجیتالی  ملی  دستورالعمل های 

گسترش  برای  مشوق هایی  شامل:  شده اند؛  تعریف  روشن 

نقش  می توانند  و  هستند  کوسیستم  ا توسعه  و  زیرساخت ها 

جامعه  و  صنعت  برای  ارزش آفرینی  ایجاد  در  را  اساسی 

تشویق  با  دیجیتال  هند  مانند:  برنامه هایی  باشند.  داشته 

سطح  در  دولتی  سازمان های  و  نهادها  بین  در  ی  همکار به 

ملی و ایالتی، هدف تبدیل کشور پهناور هند به یک جامعه 

مشابه،  به طور  است.  بنیان  دانش  اقتصاد  و  دیجیتالی 

یک  سنگاپور  کشور  سراسری  سیمی  فیبر  شبکه  برنامه 

زیرساخت های  دادن  شکل  برای  را  دستورالعمل ها  سری 

کشور برای 20 تا 25 سال آینده ارائه می دهد. این  دیجیتالی 

یگران بازار خدمات ارتباطی از طریق  فرایند با مشورت با باز

و مطالعات  ارائه پیشنهادات  و درخواست  رقابتی  گفتگوی 

با  نزدیک  از   ، سنگاپور دولت  است.  شده  انجام  مشترک 

برای  اولیه  تعامالت  زیرا  می نماید؛  ی  همکار تلکام  صنعت 

بخش خصوصی برای درک بهتر تأثیرات و پیامدهای پروژه 

و  ساخت  طراحی،  صورت  در  امر  این  و  بود  حیاتی  بسیار 

سنگاپور  کشور  آینده  دیجیتال  زیرساخت  از  ی  بهره بردار

بسیار مهم خواهد بود )مجمع جهانی اقتصاد، 201۷(.

تلکام  صنعت  برای  سیاست گذاری  و  نظارتی  طراحی های   .3

به منظور باز کردن قفل ارزش اجتماعی؛

رساندن  کثر  حدا به  برای  هماهنگ  تنظیم گرایانه  اقدامات 

ی  ی برای جامعه و صنایع، الزم و ضرور ارزش دیجیتال ساز

برای  تلکام  صنعت  ی  تجار انگیزه  مثال،  به عنوان  است. 

توسط  اغلب  دورافتاده  مناطق  به  شبکه  پوشش  گسترش 

درآمد  ی  جمع آور ضرورت  و  مجوز  صدور  مکانیزم های 

بر  مبتنی  اتصال  زیرساخت های  می رود.  بین  از  کوتاه مدت 

شرکت های  توسط  که  مواردی  مانند  جایگزین  ی های  فناور

از  گرفته اند،  قرار  آزمایش  مورد  گوگل  و  فیسبوک  وان وب، 

اما  از دولت های محلی برخوردار هستند؛  حمایت بیشتری 

هنوز موانع اقتصادی و پشتیبانی برای تصویب گسترده وجود 

یک  به  همیشه  دیجیتال  ارتباطات  مزایای  به عالوه،  دارد. 

عادالنه،  رقابت  از  اطمینان  برای  و  نمی شود  حاصل  اندازه 

و  دیجیتال  مهارت های  گسترش  بودن،  صرفه  به  مقرون 

و  تسهیل  دارد.  نیاز  متمرکز  اقدامات  به  قوی  مؤسسات 
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هر  هزینه  کاهش  به  می تواند  سیاست گذاران،  بیشتر  تشویق 

یک از این مدل های اتصالی کمک کند.

کار و زندگی  که نحوه  تحول دیجیتالی، این توانایی را دارد 

صنعتی  بزرگ  انقالب های  با  که  کند  متحول  حدی  تا  را  ما 

گرچه قابلیت تحول دیجیتال برای  گذشته قابل مقایسه باشد. 

یاد است، اما به هیچ  ی صنعت تلکام و جامعه بسیار ز سودآور

ایجاد  شدن  دیجیتالی  کامل  ارزش  که  نمی شود  تضمین  وجه 

شود و انجام این کار نیاز به اقدامات متمرکز و منسجم و مستمر 

و  جوامع  حال،  عین  در  دارد.  را  اصلی  ذی نفعان  همه  طرف  از 

صنایع باید برای هر گونه پیامدهای نامطلوب این تحول به ویژه 

در رابطه با حوزه های اشتغال، امنیت داده ها و حریم خصوصی 

در  دیجیتال  تحول  تأثیر  تلکام،  صنعت  برای  شوند.  آماده  نیز 

حال حاضر چشمگیر بوده و دهه آینده در تعیین نقش صنعت 

در اقتصاد دیجیتال گسترده برای سال های آینده حیاتی خواهد 

بود )مجمع جهانی اقتصاد، 201۷(.

جدول2. الزامات بخشی، نهادهای تنظیم گر و سیاست گذاران در 
صنعت تلکام

الزامات نهادهای تنظیم گر و سیاست گذاران الزامات بخشی صنعت تلکام
در صنعت تلکام

-  تعریف برنامه های عملیاتی 
کوتاه مدت برای حوزه های اصلی 

تحول دیجیتال
-  شناسایی مدلی برای همکاری 

مؤثر در بازار عمودی
-  هدایت تغییرات فرهنگی 

از باال

-  ایجاد اطمینان نظارتی در سراسر 
حوزه های تنظیمی بخشی

-  هماهنگ سازی برنامه ها از طریق تهیه و 
تدوین برنامه  دیجیتالی ملی

-  طراحی های نظارتی و سیاست گذاری 
برای صنعت تلکام به منظور باز کردن قفل 

ارزش اجتماعی

4-4. تحول دیجیتال برای سال 2020 و پس از آن

الف. پیام های کلیدی و مالحظات مرتبط با توجه به دیدگاه های 

رهبران صنعت تلکام جهانی 

1. رقابت متحوالنه در رأس لیست چالش های صنعت تلکام قرار 

دارد؛

میالدی،   2020 سال  در  شده  انجام  نظرسنجی  اساس  بر 

ی  پیش رو استراتژیک  چالش های  مهم ترین  پاسخ دهندگان 

آن  از  پس  و  دانسته اند  متحوالنه  رقابت  را  کارشان  و  کسب 

عدم توانایی سازمانی در رتبه بعدی قرار گرفته است )ارنست 

و یانگ، 2020(.

کنترل هزینه، برنامه  2. مدل های تجاری دیجیتال، تجربه مشتری و 

استراتژیک سال 2020 را هدایت می کنند؛

بر اساس نظرسنجی انجام شده در پاسخ به اولویت اصلی 

حوزه  سه  پاسخ دهندگان  از  نیمی  از  بیش  استراتژیک، 

کنترل  و  مشتری  تجربه  دیجیتال،  ی  تجار مدل های  تمرکز 

تمرکز  اینکه  وجود  با  کردند.  ذکر  را  تجارت  کارآیی  و  هزینه 

صنعت  اصلی  استراتژیک  هدف  به عنوان  مشتری  تجربه  بر 

تلکام شناخته شده است و تمرکز رو به رشد امتیاز خالص 

توضیح  عملکردی  معیار  یک  به عنوان  را  ترقی دهنده 

کار دیجیتال  کسب و  می دهد؛ اما تقدم مدل ها و خدمات 

اپراتورهای  که  میزان  هر  به  است.  مشخص  خود  نوع  در 

کنند،  حرکت  مجاور  رشد  بخش های  از  فراتر  ارتباطی 

است  مهم تر  دیگر  زمان  هر  از  کار  و  کسب  مدل  تنظیمات 

را در هر دو  از مشتری  اپراتورها بخواهند تجارب موفقی  گر  ا

کنند. در همان زمان،  حوزه خدمات قدیمی و جدید ایجاد 

ی دیجیتال در حال گشایش موج جدیدی از  مدل های تجار

کارآیی هستند. با این وجود، اهمیت مداوم مدیران اجرایی 

منوط به بهبود تجربه مشتری و رضایت بیشتر با این واقعیت 

که خدمات مشتری پسند و اعتماد مشتری،  اثبات می شود 

و  )ارنست  ندارد  وجود  آن ها  نظیر  که  هستند  دارایی هایی 

یانگ، 2020(.

کم است؛  3. این شبکه بر دستور کار هزینه های کوتاه مدت حا

در  نیز  اطالعات  ی  فناور پیشرفت های  از  وسیعی  طیف  اما 

انتخاب  مورد  در  پاسخ دهندگان  است؛  بروز  و  ظهور  حال 

و  اطالعات  ی  فناور ی  سرمایه گذار حوزه های  حیاتی ترین 

ی های  فناور به  دسترسی  آینده  سال  دو  طی  سازمان  شبکه 

وجود  با  کرده اند.  انتخاب  را   FTTX و   4G مانند  شبکه 
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نشان دهنده  دسترسی،  شبکه  هزینه های  بودن  باال  اینکه 

تقاضای  در  طوالنی مدت  رشد  از  ناشی  سرمایه  باالی  میزان 

ی  فناور مدیران  و  شبکه  چالش  حال،  این  با  است؛  داده 

شبکه  ی  مدرن ساز به  بخشیدن  تعادل  چگونگی  اطالعات 

اندازه  همان  به  که  بوده  مهم  اهداف  از  وسیعی  طیف  با 

دیدگاه  در  ضمنی  چالش  است.  مهم  نیز  بلند مدت  در 

ساخت،  که  است  این  ی  سرمایه گذار مورد  در  محور  شبکه 

شرکت های  که  است  اقدامی  شبکه ها  افزایش  و  ی  راه انداز

به وجود می آورد  را  این سؤال  و  انجام داده اند  تلکام همیشه 

ی  سرمایه گذار جدیدتر  اشکال  به  کمتری  توجه  آن ها  آیا  که 

؟ تمرکز نسبتًا قوی در به روزرسانی سیستم های  دارند یا خیر

زیرا  است؛  توجه  جالب  نیز  عملکردی  و  ی  تجار پشتیبانی 

نشان می دهد که به نقطه خاصی از توجه تبدیل شده اند که 

ارتباط  مدیریت  صورتحساب،  مجموعه  نشان دهنده  شاید 

ی  بسیار که  است  پشتیبانی  سیستم های  سایر  و  مشتری  با 

ایجاد  از طریق خرید  زمان  گذشت  با  ارتباطی  اپراتورهای  از 

کرده اند )ارنست و یانگ، 2020(.

4. هزینه های سرمایه ای شبکه های ارتباطی رو به افزایش است؛ با 

این حال، نمایه هزینه های فناوری اطالعات متفاوت است؛

سرمایه ای  هزینه های  ی  رو بر  اولویت ها  این  تأثیر  بررسی  با 

ی اطالعات شبکه، بیشتر پاسخ دهندگان  و عملیاتی فناور

شاهد افزایش هزینه های سرمایه ای شبکه در ماه های آینده 

هستند. این افزایش پیش بینی شده در هزینه های سرمایه ای 

اطالعات  ی  فناور مانند:  اولویت ها  سایر  بر  را  فشار  شبکه، 

متمرکز  آبی  آسمان  دیجیتال  خدمات  توسعه  پروژه های  و 

کوتاه مدت  چشم اندازهای  حال  عین  در  و  کرد  خواهد 

است.  متفاوت  اطالعات  ی  فناور عملیاتی  هزینه های 

گروهی از پاسخ دهندگان، شاهد افزایش هزینه های عملیاتی 

به  مداوم  مهاجرت  از  ناشی  که  هستند  اطالعات  ی  فناور

ی و رایانش ابری است و گروه دیگر پیش بینی می کنند  فناور

به  فروشنده،  مدیریت  مانند:  جدید  منطقی  ابتکارات  با  که 

کاهش هزینه های عملیاتی کمک می کنند )ارنست و یانگ، 

.)2020

5. اعتماد به خود و خوداتکایی در فرصت های خدمات دیجیتال 

در حال افزایش است، اما هنوز هم کافی نیست؛

به  پاسخ  در  شرکت کنندگان  شده،  انجام  نظرسنجی  در 

برای  را  فرصت ها  بهترین  دیجیتالی  خدمات  کدام  اینکه 

از  گسترده ای  طیف  می دهند،  ارائه  درآمد  افزایشی  رشد 

افزایش  نشان دهنده  که  می کنند  ذکر  را  خدمات  حوزه های 

اعتماد به ظرفیت های موجود آن ها است. با این حال، گرچه 

کنون خدمات اینترنت  که اپراتورهای ارتباطی ا واضح است 

آینده  برای  اصلی  درآمدزای  جریان  یک  به عنوان  را  اشیاء 

می دانند، اما برخی تردیدها همچنان وجود دارد و خدمات 

ی ابر سازمانی و تبلیغات تجارت  یدیوئی، فناور تلویزیونی و و

درآمد  افزایشی  رشد  اصلی  عامل  سه  به عنوان  الکترونیکی 

ارتباطی  اپراتورهای  خوش بینانه تر  دیدگاه  می روند،  به شمار 

گسترش  با  درآمد،  جریان  یک  به عنوان  اشیاء  اینترنت  از 

سطح  در  که  مخابراتی  اشیاء  اینترنت  قراردادهای  یجی  تدر

جهانی اعطا می شوند، پشتیبانی می شود. حمایت روزافزون 

ی  سرمایه گذار افزایش  دیجیتال،  جامعه  ابتکارات  از  دولت 

کم  شبکه های  ورود  و  خودرو  مانند:  اصلی  بخش های  در 

کوسیستم های  ا شکل گیری  به  همه  کم،  قدرت  با  مصرف 

کارآمد و سنجیده کمک می کنند. با این  خدمات دیجیتال 

با  اتصال  نقطه  ی  رو بر  قراردادهای موجود  از  ی  حال، بسیار

ی  کمتر معنا دار مؤلفه  با یک  افزوده  ارزش  قابلیت خدمات 

ابراز  نظرسنجی  این  در  شرکت کنندگان  شده اند.  مدیریت 

که مشخصات رو به رشد برخی از خدمات  کرده اند  نگرانی 

ی  تجار مدل های  فقدان  از  است  ممکن  دیجیتالی، 

تخصصی تر و همچنین چالش های اقتصاد طرف عرضه در 

ی و تنظیم مقررات رنج ببرد )ارنست و یانگ،  استانداردساز

 .)2020
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نوآوری  محرک های  برترین  مجازی سازی  و  تحلیل  و  تجزیه   .6

مهارت  کمبود  و  کهنه  اطالعات  فناوری  حال  این  با  اما  هستند، 

عمل  جدی  مانعی  و  بازدارنده  عاملی  به عنوان  انسانی،  نیروهای 

می کنند؛

که  سؤال  این  به  پاسخ  در  نظرسنجی  در  شرکت کنندگان 

ی در سازمان آن ها در سه  نوآور ایجادکننده  مهم ترین عامل 

سال آینده چه خواهد بود؟ از بینش مبتنی بر تجزیه و تحلیل، 

مهم ترین  به عنوان  اطالعات  ی  فناور و  ی  مجاز شبکه های 

با  افراد  توسعه  و  به دنبال جذب  نوآورانه  توانایی های  محرک 

فوق العاده  رسانه ای  با خدمات  و سپس مشارکت  استعداد 

حالی  که  در  برده اند.  نام  ثالث  اشخاص  سایر  و  یگران  باز

تجزیه و تحلیل به صورت گسترده ای به عنوان درک عمیق تری 

فرصت های  شبکه  سطح  در  می شود،  تلقی  مشتریان  از 

وجود  سرمایه ای  هزینه های  کارآیی  افزایش  برای  دیگری 

کثر پاسخ دهندگان بینش مبتنی بر تجزیه و تحلیل را  دارد، ا

ی می دانند، اما در مورد  به عنوان سه عامل اصلی ابتکار نوآور

کثر رساندن تأثیر آن اقدامات  اینکه آیا اپراتورها برای به حدا

گونی وجود دارد. علی  رغم  کافی انجام می دهند، نظرهای گونا

هنگام  صنایع  سایر  با  همراه  تلکام  صنعت  رتبه بندی 

استفاده از بینش مبتنی بر تجزیه و تحلیل، مدیران احساس 

بروند  فراتر  آن ها می توانند  استراتژی های موجود  که  می کنند 

که این امر نشان دهنده سالمت محصول، شبکه و داده های 

مشتری در اختیار آن ها است. در حالی که حرکت به سمت 

ی هر دو شبکه و سیستم های  ی ساز تجزیه و تحلیل و مجاز

ی اطالعات در حال انجام است، اهمیت اصالحات  فناور

در  نمایش  به  تغییر  محرک  به عنوان  شدت  به  نیز  سازمانی 

در  ارتباطی  اپراتورهای  که  موانعی  به  آوردن  ی  رو می آید. 

ی اطالعات  سفر تحول دیجیتال با آن روبه رو هستند، فناور

مانع  دو  به عنوان  دیجیتالی  مهارت های  فقدان  و  قدیمی 

توسط  که  می شوند  تلقی  دیجیتال  تحول  فرایند  در  اصلی 

در  موجود  چالش  شده اند.  ذکر  شرکت کنندگان  کثریت  ا

اینجا مهار پیشرفت در جوانب مختلف است، در حالی که 

جدید  خاص  نقش های  از  دیجیتالی  مهارت های  اهمیت 

و  )ارنست  می یابد  گسترش  سازمان  کل  در  نقش ها  دیگر  تا 

یانگ، 2020(.

فعال کننده های  از  فهرستی  ایجاد  به  منجر  اتوماسیون  فرایند   .7

بلندمدت فناوری می شود؛

از  گسترده ای  طیف  یافتی،  در پاسخ های  اساس  بر 

ی ها به شرکت های حوزه تلکام کمک می کند تا مزیت  فناور

فرایند  که  می رود  انتظار  کنند.  ایجاد  بلندمدت  عملیاتی 

فعال کننده های  به عنوان  تحلیل  و  تجزیه  و  اتوماسیون 

ی  رو بر  بیشتر  تمرکز  اتوماسیون،  فرایند  با  باشند  پیشگام 

اپراتورهای  از  برخی  گرچه  ا بود،  خواهد  هزینه  کاهش 

به  منجر  که  فرصت هایی  به  فزاینده ای  به طور  تلفن همراه 

شبکه ها  می کنند.  توجه  می شوند،  رشد  و  درآمدزایی  ایجاد 

ی توابع  ی ساز ی اطالعات نرم افزار محور مانند مجاز و فناور

در  که  مزایایی  دارند.  فزاینده ای  نقش  امر  این  در  نیز  شبکه 

و  چابکی  افزایش  شامل:  می گیرند،  قرار  هدف  مورد  اینجا 

انعطاف پذیر  روابط  و  شبکه  امنیت  سطح  افزایش  با  کارآیی 

فروشنده است )ارنست و یانگ، 2020(.

8. چشم انداز شبکه های ارتباطی پس از سال 2020 توسط فناوری 

5G تغییر شکل می یابند؛

پاسخ دهندگان به منظور حمایت از تحول صنعت تلکام 

شبکه  ی های  فناور از  وسیعی  طیف  انتظار  سال2020  در 

و   5G نسل  ی  فناور به  اصلی  توجه  زمینه  این  در  و  دارند  را 

خط  فیبر  تغییرات  همچنین  است،  متمرکز  اشیاء  اینترنت 

گرفته است.  ثابت نیز توسط پاسخ دهندگان مورد توجه قرار 

تشخیص  نظرسنجی  در  شرکت کنندگان  اینکه  وجود  با 

و   5G نسل  ی  فناور جدید  کاماًل  شبکه های  که  می دهند 

تعویض کننده  به عنوان  اشیاء  اینترنت  برای  مصرف  کم 

تعامل  چگونگی  نحوه  مورد  در  اما  می کنند،  عمل  ی  باز

ی های مختلف با یکدیگر اختالف نظر دارند. برخی،  فناور
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شبکه  قابلیت  در  الگو  تغییر  نشانگر  را   5G نسل  ی  فناور

تلفن همراه می دانند، در حالی که دیگران معتقدند که نسل 

بازار تلفن ثابت خواهد  را در  پنجم تلفن همراه نقش مهمی 

بر  کوتاه مدتی  تمرکز  که  معتقدند  نیز  دیگر  برخی  داشت. 

کیفیت  و  پوشش  بلندمدت،  تکامل  ی  فناور صدای  ی  رو

کنار  در  می دهد.  ارائه  آینده  سال  سه  طی  را  برتر  خدمات 

ی نسل 5G و اینترنت اشیاء، اپراتورهای  تمرکز دوگانه بر فناور

ارتباطی بر این باورند که قابلیت های نوآورانه کنترل هزینه ها 

کنترل  دارند.  عهده  بر  سازمان  اولویت های  به عنوان  را 

کلی  استراتژیک  اولویت  یک  به عنوان  است  ممکن  هزینه، 

کوتاه مدت باشد،  و به عنوان مانعی برای تحول دیجیتال در 

آینده  ی در دهه  نوآور که  اما شرکت کنندگان اطمینان دارند 

اهمیت بیشتری خواهد یافت ]56[.

ب. بهینه سازی شبکه های ارتباطی دستور کار تغییرات و تحوالت 

برای سال 2020 و پس از آن

1. بهبود چابکی سازمانی در قلب تحول دیجیتالی موفق است؛

طوالنی مدت  چابکی  بهبود  و  تحول  در  تسریع  برای 

ی  فناور به  مربوط  بر مشکالت  باید  تلکام  شرکت های حوزه 

به  موفق  گاه  هر  که  نحوی  به  کنند؛  غلبه  قدیمی  اطالعات 

انجام این کار شوند، پس از آن قادر خواهند بود تا در دنیای 

شکست  گر  ا و  کنند  پیشرفت  فوق العاده  رسانه ای  یس  سرو

بخورند نیز باید دوباره تالش کنند. محرک های اصلی چابکی 

و  داده ها  تلفیق  شامل  آن  از  بعد  و  میالدی   2020 سال  برای 

ی  سیستم  ها، تعمیرات اساسی سیستم های پشتیبانی تجار

کمیت  ی، بهبود حا و عملکردی، تمرکز بر مهارت ها و همکار

گسترده،  چشم انداز  این  در  است.  مصنوعی  هوش  و 

یجی مورد نیاز است. موفقیت های  گام های رو به جلوی تدر

را  بلندپروازانه تری  بلندمدت  طرح های  می توانند  اولیه 

اصالح  و  مجدد  یابی  ارز به  نیاز  خود  این  که  کنند  تأیید 

جدیدی  طیف  با  لزومًا  ابری  مداوم  مهاجرت  دارد.  مستمر 

بستری  به عنوان  و  می شود  شریک  چابکی  محرک های  از 

ممکن  اما  می کند،  عمل  بلندمدت  ی  بهره ور افزایش  برای 

کوتاه مدت تری بر مزایای  است برای پیشبرد پیشرفت، تمرکز 

نیاز  مورد  ابری  اطالعات  ی  فناور استراتژیک  و  عملیاتی 

در  فعال  شرکت های  که  است  آن  از  کی  حا یافته ها،  باشد. 

بسیار  خود  ابری  ی  فناور استراتژی های  در  باید  تلکام  حوزه 

حال  در  ارتباطی،  اپراتورهای  این  نمایند.  عمل  جسورانه تر 

و  ی  طرفدار خصوصی  ابری  ی  فناور یکردهای  رو از  حاضر 

ابری  ی  فناور که  است  حالی  در  این  و  می کنند  بهره گیری 

عمومی بازگشت سرمایه بیشتری را می تواند در طوالنی مدت 

که  بپذیرند  اپراتورها  این  که  شرطی  به  بدهد،  ارائه  آن ها  به 

ی ابری عمومی نیاز به تمرکز بیشتر  استراتژی های موفق فناور

مقرراتی  تنظیم  سناریوهای  تغییر  و  امنیتی  پیامدهای  بر 

ی ابری با مشارکت تسریع شده، می تواند  دارند. پذیرش فناور

ی محصوالت  که زمینه را برای تمرکز بیشتر بر نوآور در حالی 

ی اطالعات  و خدمات فراهم می کند، تمرکز مدیریت فناور

و  کارمندان  در  را  بیشتری  انعطاف پذیری  و  بخشد  بهبود  را 

استخدام ها فراهم نماید )ارنست و یانگ، 2020(.

دیجیتال،  خدمات  توسعه  برای  یافته تر  ساختار رویکرد  یک   .2

تحول بلندمدتی را به همراه خواهد داشت؛

رشد  برنامه  اجرای  به  نوآورانه تر  کار  و  کسب  مدل های 

ی بازارها و  ، باید بر رو کار انتخابی بستگی دارد. این دستور 

که با دقت انتخاب شده یا توسط روابط  بخش های عمودی 

جدید زنجیره ارزش که می تواند به اپراتورهای ارتباطی کمک 

و  داده  پاسخ  نوظهور  خطرات  و  فرصت ها  به  سریع  تا  کند 

بر آن متمرکز شوند. برای دستیابی به این نوع موقعیت یابی 

موارد  بین  وضوح  به  باید  ارتباطی  اپراتورهای  چابکی،  و 

مختلف استفاده از اینترنت اشیاء بر اساس ترکیب منحصر 

 ، مجاز طیف  جمله:  از  قابلیت ها،  از  خود  متمایز  و  فرد  به 

توسعه  مجدد،  فروش  ی های  مجار ی ها،  فناور از  ترکیبی 

برنامه ها، قابلیت تجزیه و تحلیل و ادغام سیستم ها استفاده 

نمایند. عناصر مختلف زنجیره ارزش اینترنت اشیاء دارای 
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قراردادهای  زمینه  در  حاشیه  و  درآمد  نسبی  مشخصات 

از  کثری  حدا استفاده  برای  هستند.  پایان  به  پایان  خدمات 

کوسیستم های  این فرصت ها، اپراتورها به درک عمیق تری از ا

را  بهینه  مالی  بازده  بتوانند  تا  دارند  نیاز  عمودی  خاص 

کنند.  ارائه  قبول  قابل  پاداش  یسک/  ر چارچوب های  در 

اعتبار  ایجاد  برای  را  فرایندها  و  افراد  باید  اپراتورها همچنین 

مشاوره ای  روابط  ایجاد  و  ظهور  حال  در  استفاده  موارد  در 

با پیشنهادات  ارتباط مؤثرتر  ی  برقرار برای  با مشتریان  بیشتر 

قادر خواهند  آن ها، همچنین  کنند.  افزوده هماهنگ  ارزش 

بود با استفاده از قابلیت های متمایز خود در مدیریت تجربه 

هزینه  از  را  خود  سهم  امنیت،  و  تحلیل  و  تجزیه  مشتری، 

که اپراتورهای  کثر برسانند. از آنجایی  اینترنت اشیاء به حدا

تلفن همراه سبد خدمات خود را به بازارهای مجاور گسترش 

ایجاد  به  جدید  حوزه های  این  در  آن ها  موفقیت  می دهند، 

اعتماد باالتر به مشتریان بستگی دارد. اطمینان بخشیدن به 

امنیتی  اعتبارنامه های  و  مورد حریم خصوصی  در  مشتریان 

نیازهای  تقسیم بندی  و  بود  خواهد  حیاتی  جدید  خدمات 

ی  تجار مدل های  زیرا،  دارد؛  نیاز  بیشتری  تعهد  به  مشتری 

غیرمستقیم  و  مستقیم  مشتریان  شامل  انبوه تر  و  مختلف 

می شود )ارنست و یانگ، 2020(.

3. اشکال جدید تعامل با اکوسیستم ضروری است؛

می تواند  تملک  و  ادغام  دستورالعمل  و  متعادل  مشارکت 

کند  کمک  به شرکت های حوزه تلکام و اپراتورهای ارتباطی 

به  را  تنوع درآمدی  ایجاد  نیز  و  بهبود داخلی  تا فرصت های 

بیشتر  گرفته،  صورت  پژوهش های  اساس  بر  آورند.  ارمغان 

ی با خدمات رسانه ای فوق العاده  اپراتورهای ارتباطی همکار

ی می دانند و تعداد کمی از آن ها ادغام،  را عامل اصلی نوآور

تملک و مشارکت های مشترک را به عنوان اولویت استراتژیک 

اپراتورهای  تطابق،  عدم  این  رفع  برای  می دانند.  اصلی 

از  ی  همکار برای  جدید  ذهنیت  سمت  به  باید  ارتباطی 

غیرارگانیک  رشد  مختلف  مسیرهای  واضح  ترسیم  جمله 

کز  مرا و  استراتژیک  مشارکت های  کتساب،  ا و  ادغام  شامل: 

رشد اولیه حرکت نمایند و در زمان مناسب مشارکت جهانی 

را اتخاذ  باالتر  اولویت  با  با شرکت های  ی  و افق های همکار

کنند.

4. اتوماسیون فرایند راه حل های آینده را تعریف می کند؛

گسترش امکانات اتوماسیون در حال تغییر روابط  افق رو به 

ی از اپراتورهای  بین افراد و فرایندها است. با این حال بسیار

آن  از  ناشی  مزایای  قفل  کردن  باز  برای  تالش  در  ارتباطی 

اتوماسیون  در  که  است  مدتی  ارتباطی،  اپراتورهای  هستند. 

که  هستند  گاه  آ امر  این  به  کاماًل  و  می کنند  ی  سرمایه گذار

می بایست فعالیت های خود را در تولید بازده هر چه بیشتر 

در این سرمایه بیشتر نمایند )ارنست و یانگ، 2020(.

ی به نظر می رسد، سفر اتوماسیون با چشم انداز  آنچه ضرور

 )3( جدول  در  است.  ارتباطی  اپراتورهای  برای  بلندمدت 

پرداخته  ارتباطی  اپراتور های  برای  اتوماسیون  سفر  شرح  به 

افزایشی  مزایای  از  بهره گیری   ، سفر این  طول  در  است.  شده 

از طریق اقدامات غیرتهاجمی با بهره گیری از این واقعیت که 

اتوماسیون فرایند رباتیک، تجزیه و تحلیل فرایند را از طراحی 

اطالعات  ی  فناور زیرساخت های  و  سیستم ها  کلی  مجدد 

جدا می کند، مهم خواهد بود )ارنست و یانگ، 2020(. 

جدول 3- سفر اتوماسیون برای اپراتورها

اتوماسیون 
سنتی

مدیریت فرایند 
کسب و کار

فرایند اتوماسیون 
رباتیک

نیمه شناختی و 
شناختی

-  پردازش 
سریع تر

-  کاهش 
میزان خطا

 - نظارت بهتر
-  کنترل قوی تر

-  کیفیت بهبود یافته 
و تطبیق مقررات

- هزینه نگهداری و 
ارائه پایین

-  مدل های ساده 
و نتایج قابل 

پیش بینی
-  ماشین 
یادگیری، 

دستورالعمل ها
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یرساخت شبکه  5. مجموعه وسیع تری از متقاضیان به نقشه راه ز

با ظرافت بیشتری نیاز دارند؛

افزایش  بر  تلکام  صنعت  پیش بینی های  اینکه  به  توجه  با 

اپراتورهای  می کند،  کید  تأ داده  تقاضای  روزافزون  و  تصاعدی 

طیف  به  آینده  شبکه  که  باشند  داشته  اطمینان  باید  ارتباطی 

و  تأخیر  الزامات  می دهد.  پاسخ  انتظار  مورد  نیازهای  از  وسیعی 

خواهد  متفاوت  بسیار  درگیر  خاص  کاربرد  به  بسته،  باند  پهنای 

کردن  برآورده  برای  ارتباطی  اپراتورهای  که  معنی  این  به  بود، 

ارائه  را  از قابلیت ها  باید طیف وسیعی  نیازهای مصرف کنندگان 

ی باید راه های جدیدی را برای ایجاد شبکه ها  ی ساز دهند. مجاز

کاهش میزان ایستگاه های پایه و متمرکز  که به معنای  کند  ایجاد 

باید  ارتباطی  اپراتورهای  این زمینه،  کردن منطق شبکه است. در 

که  کنند  اتخاذ  برنامه ها  به روزرسانی  برای  مرحله ای  یکرد  رو یک 

که نقاط تمایز عملکرد در جریان  نشان دهنده این واقعیت باشد 

هستند و تقاضای تنظیم گری نیز در حال تغییر است. همچنین 

شبکه های  زیرساخت های  شدن  چابک تر  به  ی  ی ساز مجاز

ارتباطی کمک می کند و به طور بالقوه مکان شناسی شبکه را تغییر 

می دهد. در حالی که سیاست های »جامعه دیجیتال« بر سرعت 

گسترش شبکه تأثیر می گذارد )ارنست و یانگ، 2020(.

را به حداکثر  آن  6. یک رویکرد جامع به تجزیه و تحلیل، مزایای 

می رساند؛

ی و دیجیتالی شرکت های  برای اینکه مدل های جدید تجار

تلکام و اپراتورهای ارتباطی مؤثر باشند، باید با تجزیه و تحلیل 

گسترده پشتیبانی شوند. این بدان معنی است که اپراتورهای 

ارتباطی به توسعه بینش مشتری فراتر از دامنه سنتی تجزیه 

و  تجزیه  بافت  چگونگی  مورد  در  و  می کنند  نگاه  تحلیل  و 

می کنند.  فعالیت  دیجیتالی  خدمات  به  شبکه  تحلیل 

در  تحلیل  و  تجزیه  از  استفاده  موارد  از  گسترده ای  طیف 

اپراتورهای تلکام که در جدول )4( نشان داده شده است هر 

از  یک مزایای بالقوه خاص خود را دارد و در سطح متفاوتی 

بلوغ اجرای فعلی خود است. برای اینکه مدل های عملیاتی 

و کسب  و کار دیجیتالی جدید اپراتورهای ارتباطی مؤثر واقع 

بدان  این  شوند.  پشتیبانی  گیر  فرا تحلیل های  با  باید  شوند، 

که اپراتورهای ارتباطی فراتر از حوزه سنتی تجزیه  معنا است 

چگونگی  مورد  در  کار  و  مشتری  بینش  توسعه  در  تحلیل  و 

خدمات  پیشنهادات  در  شبکه  تحلیل  و  تجزیه  ترکیب 

دیجیتالی می نگرند )ارنست و یانگ، 2020(.

جدول 4- موارد تجزیه و تحلیل اپراتورهای ارتباطی و بلوغ اجرایی آن

خدمات دیجیتالی بازاریابی مشتری اپراتورهای ارتباطی شبکه

- فروش داده های مشتری به 
اشخاص ثالث

- خدمات مدیریت شده 
اینترنت اشیاء

- مدیریت عملکرد شریک

- فروش بیش از حد و 
متقابل

- مدیریت کمپین
- بهترین پیشنهاد بعدی

- محتوای هدفمند

- پیش بینی و مدیریت شبکه
- خدمات شخصی سازی  شده

- مشخصات مشتری
- برنامه بهینه سازی

- تجزیه و تحلیل اجتماعی

- بهبود تجربه مشتری
- تضمین صورتحساب و درآمد

- مدیریت تقلب
- مدیریت موافقت نامه سطح 

خدمات

- برنامه ریزی قابلیت 
شبکه

- بهینه سازی شبکه
- شناسایی خطای 

حمایت از شبکه
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هضایای آى سا تِ . یک سٍیکشد جاهع تِ تجضیِ ٍ تحلیل، 6
 سساًذ؛ حذاکثش هی

 ّای ّای جذیذ تجاسی ٍ دیجیتالی ضشکت هذلتشای ایٌکِ 
تاضٌذ، تایذ تا تجضیِ ٍ تلکام ٍ اپشاتَسّای استثاطی هؤثش 

تحلیل گستشدُ پطتیثاًی ضًَذ. ایي تذاى هعٌی است کِ 
اپشاتَسّای استثاطی تِ تَسعِ تیٌص هطتشی فشاتش اص داهٌِ 

کٌٌذ ٍ دس هَسد چگًَگی  سٌتی تجضیِ ٍ تحلیل ًگاُ هی
ٍ تحلیل ضثکِ تِ خذهات دیجیتالی فعالیت  تافت تجضیِ

ای اص هَاسد استفادُ اص تجضیِ ٍ  کٌٌذ. طیف گستشدُ هی
ًطاى دادُ ضذُ  2تحلیل دس اپشاتَسّای تلکام کِ دس جذٍل 

است ّش یک هضایای تالقَُ خاظ خَد سا داسد ٍ دس سطح 
 یٌکِا یتشاهتفاٍتی اص تلَغ اجشای فعلی خَد است. 

 یذجذ یجیتالیکاس د ٍ  کسة ٍ یاتیعول یّا هذل
 ّای یلتا تحل یذهؤثش ٍاقع ضًَذ، تا استثاطی یاپشاتَسّا

ی تذاى هعٌاست کِ اپشاتَسّا یيضًَذ. ا یثاًیپطت یشفشاگ
دس تَسعِ  یلٍ تحل یِتجض یفشاتش اص حَصُ سٌتاستثاطی 

ٍ  یِتجض یةتشک یٍ کاس دس هَسد چگًَگ یهطتش یٌصت
 ًگشًذ هی یجیتالیخذهات د یطٌْاداتپ دسضثکِ  یلتحل

 (.4242)اسًست ٍ یاًگ، 
 

ن. موارد تجسیه و تحلیل اپراتورهای ارتباطی و بلوغ اجرایی آ4جدول   

 شبکه اپراتورهای ارتباطی مشتری بازاریابی خدمات دیجیتالی

ّای هطتشی  فشٍش دادُ■ 
 تِ اضخاظ ثالث

خذهات هذیشیت ضذُ ■ 
 اضیاء ایٌتشًت

 هذیشیت عولکشد ضشیک■ 

فشٍش تیص اص حذ ٍ ■ 
 هتقاتل

 هذیشیت کوپیي■ 

 تْتشیي پیطٌْاد تعذی■ 

 هحتَای ّذفوٌذ■ 

 تیٌی ٍ هذیشیت ضثکِ پیص■ 
 ضذُ  ساصی خذهات ضخصی■ 

 هطخصات هطتشی■ 

 ساصی تشًاهِ تْیٌِ■ 

 تجضیِ ٍ تحلیل اجتواعی■ 

 تْثَد تجشتِ هطتشی■ 

 هذتضویي صَستحساب ٍ دسآ■ 
 هذیشیت تقلة■ 

ًاهِ سطح  هذیشیت هَافقت■ 
 خذهات

سیضی قاتلیت  تشًاهِ■ 
 ضثکِ

 ساصی ضثکِ تْیٌِ■ 

خطای  ضٌاسایی■ 
 حوایت اص ضثکِ

 
 
 

 

 

 

 ساصهاًی، رٌّیت دس تغییش تِ ًیاص ضذى . دیجیتالی7
 .داسد تعاهالت ٍ ساختاسّا
 ّا دس هطالعات تحقیقاتی تِ تأهل تشاًگیضتشیي یافتِ تشخی اص

ًقص ٍ اّویت افشاد دس تحَل دیجیتال اپشاتَسّای  
 اپشاتَسّای استثاطی کِ ی حالدس استثاطی اضاسُ داسد. 

تحَل ٍ فقذاى  یذیکل یضٍسکاتال ىعٌَا استعذاد سا تِ
تِ ضواس  حَلت یعٌَاى هاًع اصل سا تِ یجیتالید یّا هْاست

 یکاستشاتظ یتاٍلَ یکعٌَاى  دستَس کاس افشاد تِ آٍسًذ، هی
ّش اًذاصُ کِ تِ سوت جلَ  قشاس داسد. ییٌیپا یاسدس ستثِ تس

ّا ٍ فشآیٌذّا  ِ ّواى اًذاصُ هشدم تش سیستنسٍین، ت پیص هی

دس حساع  صٌعت تلکامدّذ  توشکض داسًذ کِ ًطاى هی
ّای  ّای خَد تشای هشدم ًسثت تِ فشصت کشدى تشًاهِ

تش است.  ّا عقة ساصی اص سایش تخص ًاضی اص اتَهاسیَى
تشای تغییش ضکل ٍ اًشطی دادى هجذد تِ ًیشٍی کاس خَد 

تاصاس، اپشاتَسّای استثاطی تایذ ّای جذیذ  تشای ٍاقعیت
دٌّذ تا ضکست دس فشٌّگ تجشتی تیطتشی سا تَسعِ 

عٌَاى یک عٌصش حیاتی ًَآٍسی ٍ ایجاد  کسة ٍ کاس سا تِ
 ّای کسة ٍ کاس تپزیشًذ تحَل هَفق دس ّوِ صهیٌِ

 (.4242)اسًست ٍ یاًگ، 
 

سآهذ تِ حذاکثش سساًذى د  هضیت عولکشدی 

 تْثَد تجشتِ هطتشی 
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7. دیجیتالی شدن نیاز به تغییر در ذهنیت سازمانی، ساختارها و 

تعامالت دارد؛

برخی از تأمل برانگیزترین یافته ها در مطالعات تحقیقاتی به 

نقش و اهمیت افراد در تحول دیجیتال اپراتورهای ارتباطی 

را  استعداد  ارتباطی  اپراتورهای  حالی  که  در  دارد.  اشاره 

مهارت های  فقدان  و  تحول  کلیدی  کاتالیزور  به عنوان 

می آورند،  شمار  به  تحول  اصلی  مانع  به عنوان  را  دیجیتالی 

رتبه  در  استراتژیک  اولویت  یک  به عنوان  افراد  کار  دستور 

پیش  جلو  سمت  به  که  اندازه  هر  دارد.  قرار  پایینی  بسیار 

یم، به همان اندازه مردم بر سیستم ها و فرایندها تمرکز  می رو

کردن  حساس  در  تلکام  صنعت  می دهد  نشان  که  دارند 

ناشی  فرصت های  به  نسبت  مردم  برای  خود  برنامه های 

برای  است.  عقب تر  بخش ها  سایر  از  ی  اتوماسیون ساز از 

برای  خود  کار  ی  نیرو به  مجدد  دادن  ی  انرژ و  شکل  تغییر 

فرهنگ  باید  ارتباطی  اپراتورهای   ، بازار جدید  واقعیت های 

کار  و  کسب  در  شکست  تا  دهند  توسعه  را  بیشتری  تجربی 

موفق  تحول  ایجاد  و  ی  نوآور حیاتی  عنصر  یک  به عنوان  را 

یانگ،  و  )ارنست  بپذیرند  کار  و  کسب  زمینه های  همه  در 

.)2020

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
دیجیتال  تحول  به  نیاز  و  دیجیتال  تحول   ، اخیر سال های  در 

در صنعت تلکام به عنوان ضرورتی الزم و اجتناب ناپذیر مورد 

تحول  مقدم  خط  در  تلکام  صنعت  است.  گرفته  قرار  پذیرش 

دیجیتال قرار داشته و در همین راستا ارائه دهندگان خدمات 

طریق  از  را  خود  خدمات  تا  هستند  تالش  در  همواره  ارتباطی 

و  بهبود  خود  کار  و  کسب  در  دیجیتال  ی  فناور ی  پیاده ساز

گسترش دهند. اجرای راهبرد تحول دیجیتال در صنعت تلکام 

نیازمند شناسایی چالش ها و الزامات مرتبط به آن و به کارگیری 

اهداف  مطلوب تر  چه  هر  تحقق  به منظور  متناسب  راه کارهای 

مد نظر از تحول دیجیتال در صنعت تلکام است.

قرار  دیجیتال  اقتصاد  قلب  در  خود  که  تلکام  صنعت 

تقاضای  و  ی  رفتار مدل های  در  تغییر  ظهور  به  منجر  دارد، 

نیز  و  ی  فناور و  ارتباطی  خدمات  کاربران  و  مصرف کنند گان 

ی  بروز تغییر در نحوه مصرف محصوالت و خدمات در بسیار

مقاله  در  چنانکه  است.  شده  دیگر  صنایع  و  حوزه ها  از 

ارتباطی  خدمات  ارائه دهنده  کارورهای  شد،  مالحظه  حاضر 

چالش های  با  تلکام  حوزه  در  فعال  اقتصادی  بنگاه های  و 

اتصال  خدمات  ی  کاالیی ساز جمله:  از  فردی  به  منحصر 

شخصی شده  و  متفاوت  پیشنهادات  برای  تقاضا  اصلی، 

توسط مصرف کننده خدمات دیجیتال، رقبای خارجی جدید، 

و  ی،  فناور و  نرم افزار  حوزه  در  توجه  قابل  پیشرفت های  ظهور 

مدل های کسب و کار تحول آفرین جدید مواجه هستند.

راهبرد  بر  ی مبتنی  حکمرانی، تنظیم گری و سیاست گذار

الزامات و  نیازمند رعایت  تحول دیجیتال در صنعت تلکام، 

ی  بایسته هایی در حوزه های بخشی و تنظیمی و سیاست گذار

و  تنظیم گر  نهادهای  و  اشخاص  و  حکمرانان  سوی  از 

آن ها  به  تفصیل  به  حاضر  مقاله  در  که  است  سیاست گذار 

اشاره و پرداخته شد. مهم ترین این الزامات و بایسته ها، شامل 

کوتاه مدت  : تعریف برنامه های عملیاتی  الزامات بخشی نظیر

برای حوزه های اصلی تحول دیجیتال، شناسایی مدلی برای 

تغییرات  راهبری  و  هدایت  عمودی،  بازار  در  مؤثر  ی  همکار

 : نظیر ی  سیاست گذار و  تنظیمی  الزامات  و  باال  از  فرهنگی 

ایجاد اطمینان نظارتی در سراسر حوزه های تنظیمی بخشی، 

برنامه   تدوین  و  تهیه  طریق  از  برنامه ها  ی  هماهنگ ساز

برای  ی  سیاست گذار و  نظارتی  طراحی های  ملی،  دیجیتالی 

صنعت تلکام به منظور باز کردن قفل ارزش اجتماعی است.

یگران صنعت تلکام به ویژه اپراتورهای  با این تفاصیل، باز

دیجیتالی  تلکام  اپراتور  یک  به  تبدیل  آنکه  برای  ارتباطی، 

برندهای  ی  راه انداز و  ایجاد  ضمن  می بایست  شوند، 

تدوین  و  تهیه  به  اقدام  گرینفیلد  روش  اتخاذ  با  دیجیتالی 

تغییرات  ایجاد  بر  کید  تأ با  طوالنی مدت  تحول  برنامه های 

و  کسب  عملیاتی  مدل   ، کار و  کسب  هسته  شکل  در  الزم 
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تِ ضٌاسایی  ّای آیٌدُ تَاى در پژٍّص ّوچٌیي هی
ّا ٍ الساهات تحَل دیجیتال در صٌایع دیگر  چالص

.پرداخت
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دیجیتال در صنایع دیگر پرداخت.
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