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Abstract  
Nowadays, more successful businesses are those that keep their customers satisfied 

and in addition to the macro level of their policies, also pay attention to the micro level 

and details of the market. In this article, in order to study the influential factors in the 

mobile phone market, the dynamic system method with the discrete event method has 

been used. In this paper, the first two mobile companies Hamrahe Aval and Irancell as 

the basic players in the Iranian mobile phone market are considered as two rivals. Since 

in recognizing and analyzing the influential factors on market share, operational and 

strategic levels affect each other, after specifying the impressive factors at each level, 

from the discrete event approach at the operational level, and the dynamic system 

approach at the strategic level and their combination has been used to indicate a 

integrated model of the mobile phone market. 

Based on findings any change in the operational and strategic levels of each 

competitor will have a serious influence on the rate of increase / reduce of 

willingness on their services and the consequently increase or decrease in customers. 

On the other hand, it indicates how a more specified level of detail can be noticed by 

combining discrete event simulation methods and a dynamic system. 

In comparison the suggested combined model investigates more details of events 

than simple simulation models, so, it can be used to examine different ways for 

decision-making. 
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سازیسازیفرایندتحلیلبازارازطریقرویکردشبیهمدل

بازارتلفنهمراهکشور()مطالعةموردی: SD-DESترکیبی

  چکیده
نگه دارند و افزون بر سطح کالن  یخود را راض انیترند که مشتر موفق ییوکارها امروزه کسب

 داشته باشند.  یتوجه جد زیبازار ن اتیخود، به سطح خُرد و جزئ یها یگذار استیس
 ستمیس ییایدر بازار تلفن همراه، از روش پو رگذاریعوامل تأث شتریهرچه ب یبررس یمقاله در راستا نیا در
عنوان  استفاده شده است. دو شرکت همراه اول و ایرانسل به یبیصورت ترک به شامدیهمراه روش گسسته پبه 
و  لتحلی در که آنجایی از. اندشده فتهعنوان دو رقیب در نظر گر به ران،یبازار تلفن همراه ا یاصل گرانیباز

پس از مشخص  گذارند، یاثر م گریکدیبر  کیو استراتژ یاتیبر سهم بازار، سطوح عمل رگذاریشناخت عوامل تأث
در  ستمیس ییایپو کردیدر سطح عملیاتی، و رو شامدیگسسته پ کردیدر هر سطح، از رو رگذارینمودن عوامل تأث

 همراه بهره گرفته شده است. بازار تلفن یبیجهت ارائه مدل ترک ها آن بیو ترک کیسطح استراتژ
در نرخ  یجد ریاز رقبا، تأث کیهر  کیو استراتژ یاتیدر سطوح عمل یرییاست هرگونه تغ یحاک ها افتهی

 ،ییخواهد داشت. از سو انیکاهش مشتر ای شیاز خدماتشان و متعاقب آن افزا تی/ کاهش رضا شیافزا
سطح  ستم،یس ییایسازی گسسته پیشامد و پو های شبیه توان با ترکیب روش دهد که چطور می نشان می

سازی ساده  شبیه یها ترکیبی پیشنهادی در مقایسه با مدل مدل بیشتری از جزئیات را مورد توجه قرار داد.
از آن برای بررسی سناریوهای توان  از این رو، می دهد، یقرار م یاز اتفاقات را مورد بررس یشتریب اتیجزئ
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مقدمه 
نگری بیش از پیش احساس  ، رقابت روزافزون شده و نیاز به جامعیتهای اخیر در سال

برخوردارند پذیری  از قدرت رقابتهایی هستند که  آن موفق های شرکت. امروزه، شود می

های  شرکت ی اصلی عنوان مشخصه ، بهعدم برخورداری از این قدرت، در عین حالو 

ی رقابت  رو، بازیگران موفق عرصه بدین(. 1کدیا و فلیپان( آید به شمار می ناموفق

ها را  دارند و قبل از دیگران فرصتجانبه  هایی هستند که نگاهی همه وکارها، آن کسب

عنوان  پردازند.  از سویی، صنعت تلکام نیز به دهند و به مقابله با تهدیدات می تشخیص می

تواند موتور محرک  آوری که می یکی از صنایع کلیدی کشور از منظر اقتصادی و فن

ی نبوده و بازار های پیشرفته دیگر در کشور باشد، از این قاعده مستثن آوری بسیاری از فن

بازیگران فعال در این صنعت نیز بیش از پیش رقابتی، و عرصه تحقیقات وسیع بوده است، 

های آن  روندها و گرایش  چرا که کلید شناخت هر بازار، کسب دانش و آگاهی درباره

آوری اطالعات و ارتباطات نیز از این قاعده مستثنی نیست )غفورنیان،  است و بخش فن

1931.) 

های  آوری روزه رشد فزاینده تعداد مشترکان تلفن همراه از سویی و سرعت باالی رشد فنام

های فعال در این صنعت را در سراسر جهان و از جمله  صنعت تلکام از سویی دیگر، شرکت

(. نگاهی به شرایط حاکم بر بازار تلفن 1931ایران دچار چالش جدّی کرده است )کمالی، 

ای وجود دارد که صرفاً از یک خط تلفن  که امروزه کمتر مشتریدهد  می همراه ایران نشان

های هوشمندی که قابلیت استفاده  و صرفاً خدمات یک اپراتور استفاده کند و با ظهور تلفن

کارت را دارند، مشتریان اغلب دارای چندین خط تلفن از دو یا سه  همزمان از چندین سیم

ها نهفته   چگونگی استفاده از این خطوط و امکانات آن اپراتور هستند. نکته حائز اهمیت در

میزان رضایت یا نارضایتی حاصله از خدمات مشتریان بسته به  شود میاست که باعث 

 اپراتورها، میزان استفاده از خطوط مختلف را کم و زیاد کنند. 

به رضایت یا در این راستا، توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار در بازار تلفن همراه که منجر 

، و رویکرد تحلیلی در قبال آن اهمیتی بیش از پیش یافته شود میعدم رضایت مشتریان 

1. Kedia & Philippon
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امروزه دهد  می است. نگاهی به بازار تلفن همراه کشور و روند رشد و گسترش آن نشان

 رو هستند: اپراتورهای تلفن همراه با دو مسأله اساسی روبه

ها، متناسب با روند رو به رشد جهانی و زیرساختگذاری در جهت ارتقای  سرمایه -1

داخلی بازار تلفن همراه.

منظور راضی نگه داشتن مشتریان بازار تلفن همراه از طریق ارائه خدمات مطلوب به -2

حفظ و افزایش سهم بازار خود در مقایسه با رقبا.

 یهار؛ ابزاشود میسازی بیش از پیش پررنگ  سازی و شبیه در این میان نقش ابزارهای مدل

ورودی  را همزمان با متغیرهاییکدیگر  بای گوناگون ها فعالیت ترکیب امکان زی،سا لمد

 نندامیتو وضوحبه وکنند  می مهیا هشد فحذ یهامگاو  همپوشانیها نحوهو  جیوخرو 

و  نمشتریا مندی ضایترسطح  ،هزینهها کاهشمقدار  ،کیفیت دبهبو انمیزمواردی چون 

(.1119 و همکاران 1سورو) وتحلیل قرار دهند مورد بررسی و تجزیهرا  ننفعاذی نیز

دهد  می سازی بازار نشان های انجام شده در زمینه تحلیل و مدل نگاهی به پیشینه پژوهش

یا با و اند توسعه یافته فلسفه گسسته پیشامد اساس بر ای از این مطالعات یا بخش عمده

نقاط ابزارها به نوبه خود، در حالی که هرکدام از اینفلسفه پویایی سیستم،  از استفاده

توان در طراحی هر چه  می،  های پویایی سیستم مدل متفاوتی دارند؛ از قوت و ضعف

تصمیمات آزمودن رفتار مشتریان وبررسی استراتژی،  تدوین های سازمان، کاراتر سیاست

این  استفاده کرد در عین حال،بازار  بیرونی و ثبات درونی بی محیط برابر در ها سازمان

مد  برای های گسسته پیشامد که ابزاری قابل اعتنا و توانمند ، برخالف مدل ها گروه از مدل

(. با 1939نژاد،  ناتوانند )سهرابی این زمینه هستند، اغلب در عملیاتی جزئیات نظر قرار دادن

گرفتن نظر در بدون که داشت توجه نکته این به باید سازی، مدل طول در وجود این،

رفتارهای سیستم، داخل در عملیاتی استراتژیک و سطوح متغیرهای بین بازخورد اثرات

جمله ها و از سیستم بسیاری از کرد. از آنجا که بررسی درستی به توان نمی را آن پیچیده

با ها سازی آن مدل اند، پیوسته کامالً نه و گسسته کامالً نه واقعی دنیای بازارها در

1 .Russo 
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نژادی،  )حمزه شود می تبدیل ضرورت یک به پیوسته و گسسته ترکیبی رویداد سازی شبیه

1931). 

در این مقاله ابتدا با در نظر گرفتن ماهیت عوامل مختلف تأثیرگذار در سطوح عملیاتی و 

ها در  آن بینحوه ترکاستراتژیک، نحوه تعامل این عوامل با یکدیگر در هر سطح و نیز 

 پویایی سیستم بیان خواهد شد.  -گسسته پیشامد ترکیبی  یساز هیشبقالب یک مدل 

ظرفیت شبکه و نرخ ورود یا خروج مشتریان از مربوط به  یها لیتحلدر قدم بعدی، 

های مختلف بررسی و در  در حالت اپراتورها و نیز میزان رضایت یا نارضایتی مشتریان

شد.ها بیان خواهند  نهایت پس از اجرای مدل، یافته

 پیشینه پژوهش
میلیون و  99مشترک همراه اول،  111هزار و  161میلیون و  11، حدود 1931در پایان سال 

مشترک رایتل در کشور وجود  136هزار و  391مشترک ایرانسل و  181هزار و  311

درصدی رایتل از  1درصدی ایرانسل و  96درصدی همراه اول،  13داشت و این یعنی سهم 

 هدر شبک 1931مجموع مصرف دیتا در ماه پایانی سال همراه در کشور. همچنین بازار تلفن 

و نیم  11بنابراین  ؛پتابایت بود 161و در رایتل نیز  1911 اول همراه ،پتابایت 1131ایرانسل 

درصد سهم همراه اول و مابقی هم سهم  11درصد از مصرف ترافیک دیتا سهم ایرانسل، 

 1 ت.شرکت رایتل بوده اس

گیری بازار تلفن همراه در کشور و سهم اپراتورها در آن حاکی از  نگاهی به روند شکل

شتاب روزافزون رقابت در این بازار است؛ در ایران واگذاری تلفن همراه از مرداد ماه 

شماره شروع  3111و با ظرفیت  –شرکت ارتباطات سیار  -توسط اپراتور اصلی آن  1919

که تعداد مشترکین تلفن  طوری کشورهای دیگر، شتاب یافت، به شد و در دهه گذشته مانند

 31و بیش از  1931میلیون نفر در سال  61، به حدود 1981همراه از یک میلیون نفر در سال 

 کارت دارند(. رسید )با احتساب مشترکینی که بیش از یک سیم 1931میلیون نفر در سال 

های فنی و  ، به نقل از علی محمد منتظری، مدیرکل دفتر بررسی1931اردیبهشت  11پایگاه خبری و تحلیلی اصناف؛  . 1
 .مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییاقتصادی و 
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که شرکت ایرانسل وارد آن شد، یک  1981بازار تلفن همراه در ایران تا پیش از سال 

انحصار کامل داشت اما پس از ورود اپراتور دوم، انحصار شکسته شد و رقابتی تنگاتنگ 

تر شد. البته  نیز تنگاتنگ 1931در این بازار شکل گرفت. این رقابت با ظهور رایتل در سال 

شد که چندان موفق نبود و در این میان اپراتور دیگری هم با نام تالیا مدتی وارد بازار 

 امروزه تقریباً اثری از آن بر جا نمانده است. 

اند، سرعت و شتاب  امروزه مسأله اساسی که اپراتورهای تلفن همراه در ایران با آن مواجه

های تلفن همراه در دنیا و به تبع آن درخواست مشتریان داخلی  باالی تغییرات زیرساخت

سرعت در حال گسترش است و  به 1نجم شبکه تلفن همراهاست؛ در دنیای امروز، نسل پ

سازی مقدمات ورود به نسل بعدی این  حتی برخی کشورها نظیر چین نیز در حال آماده

تر باشد که از این شتاب  تواند در بازار داخلی موفق آوری هستند و این یعنی شرکتی می فن

و مشتریان خود بتواند پاسخ  کنندگان توسعه جهانی جا نماند و با درک نیازهای مصرف

باید ها و سازمان ها شرکتها بدهد. بسیاری از صاحبنظران معتقدند  متناسبی به انتظارات آن

حداکثر با را ییا خدمات محصول و دارد ارزش از تعریفی چه هدف بازار که دریابند

و تجارت محیط بر مستمر و دائم نظارت نیازمند این و دهند ارائه انتظار مورد ارزش

تعاملی برخورد توانایی ،مستمر نظارت این. باشد می مشتریان های خواسته و نیازها تغییرات

محیطی در را ها استراتژی بهترین گرفتن پیش در امکان و (بازار در بودن پیشرو) بازار با

با همراهرا  برترو خدمات  محصوالت خلق امکان و است تغییر حال در سرعت به که

 1(.1339)براون،  آورد می فراهم رقبا به نسبت تمایز ایجاد

مورد  1گیرد که عمدتاً  های متعددی برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می امروزه روش

های  بخش مشتریان هدف و( 1گیرند. این موارد بدین شرح است:  اصلی را در نظر می

قوانین حاکم ( 1و  رای ورود به بازارموانع ب( 1، رقبا( 9، نیاز بازار( 1، هدف مختلف بازار

.بر بازار

افتد، بررسی  های تحلیل بازار در عمل اتفاق می نکته مهم این است که آنچه در اغلب روش

اند و سعی دارند با  های نوین، پا را فراتر نهادهسطح کالن و استراتژیک است، اما تحلیل

1. 5G

2. Brown, 1993
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مورد بررسی قرار دهند و هم نگاهی جانبه، هم سطوح کالن و استراتژیک را  نگاهی همه

های کالن در جریان است داشته باشند؛ موضوعی که با  عمیق به جزئیاتی که در دل پدیده

محوریت بازار تلفن همراه، این مقاله به دنبال آن است تا یک مدل ترکیبی مبتنی بر پویایی 

توجه به آنکه مرز سیستم و گسسته پیشامد معرفی کند و به نوعی هدف بر آن است که با 

شدت متغیر است، امکان تحلیل توأمان رویدادهای پیوسته و  مدل در بررسی بازارها به

 گسسته را در سطوح استراتژیک و خرد فراهم آورد.

همراه  تلفن خدماتی بازارهای پویایی سیستم در پایه بر نسبتاً محدودی تاکنون مطالعات

1ی فرناندز ه مطالعهتوان ب است که از آن جمله می شده انجام
ی  همکارانش در زمینه و 

های رقابتی مورد استفاده آنها،  اپراتورهای تلفن همراه و استراتژی مشتریان ارتباط تعداد

1لوبک و ی مدلی از سوی بوی ارائه
همراه تلفن جهانی بازار در تقاضا در جهت شناخت 

9ی پیدای مبتنی بر رویکرد پویایی سیستم، مقاله
تقاضا و تأمین زنجیره سازی شبیه»ن با عنوا 

 ی مادن ، مطالعه«مخابرات صنعت در
1
و تلفن بازار در تقاضا رشد بررسی در همکاران و 

در ایران با موبایل  ودهفزارزش ا تخدما زاربا دیهبررا تحلیل» سطح جهانی، در ارتباطات

ناصر حمیدی، محمود ، توسط محمدعلی واالفر، «شناسی سیستم استفاده از رویکرد پویایی

همراه تلفن بازار در عوامل رقابتی وتحلیل فرد، بررسی و تجزیه البرزی و سیدجواد ایرانبان

 ، از سوی کیم1«رقابتی نفوذ مدل»ی مدلی با عنوان  جنوبی و ارائه کره کشور
6
و 

رویکرد پویایی  از استفاده با تایوان کشور همراه تلفن رقابتی بازار همکاران، بررسی

 سیستم توسط چو
موقعیت در توسعه و رقابتی استراتژی مقایسه و و همکاران، بررسی1

8ایتالیا از سوی مازونی کشور همراه تلفن صنعت در رقابتی
ی  و نیز مقاله همکاران و 

های  تحلیل بازار تلفن همراه ایران با رویکرد پویایی»محمد غفورنیان و همکاران با عنوان 

 اشاره کرد.« سیستم

1. Fernandez

2 .Bui and Loebbecke 

3 .Pedai 

4 .Madden 

5 .Competitive Diffusion 

6  . Kim

7 .Chu 

8 .Mazzoni 
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پویایی سیستم، روش از استفاده با همراه تلفن بازار زمینه در موجود مرور مطالعات با

بازار  سهم بر محدودی متغیرهای تأثیر مطالعات انجام شده تنها بیشتر در که یابیم درمی

 است. بررسی شده اپراتورها

خدماتی بازارهای در سازی گسسته پیشامد مدل پایه بر محدودی از سویی دیگر، مطالعات

و همکاران با  1ی ینس وُیت توان به مطالعه از آن جمله می که است شده همراه انجام تلفن

ی  ، مطالعه«ساز گسسته پیشامد سازی شبکه تلفن همراه با استفاده از یک شبیه مدل»عنوان 

سازی مصرف  سازی گسسته پیشامد برای مدل ، که به ارائه چارچوب شبیه1لوکاس کرژاک

و  1ی محمد معلمی تلفن همراه پرداخته است، مقاله 9هوک-های اد شبکهانرژی در 

های تلفن همراه با استفاده از  سازی شبکه شبیه»همکاران در دانشگاه کارلتون، با عنوان 

، پیرامون سیستم 1ی ژانا کوشکا و روژنا باکسی ، و مطالعه«سیستم رویدادهای گسسته

راه پرداخت.گسسته پیشامد برای نمایندگان تلفن هم

ساز  سازی وجود دارد که مدل های مختلفی برای مدل که پیش از این ذکر شد، مدل همچنان

استفاده کند؛ نکته حائز اهمیت این  ها آنسازی دنیای واقعی از  تواند در هنگام مدل می

توان با استفاده از تنها یک رویکرد مدل و شبیه اغلب مسائل دنیای واقعی را نمیاست که 

که  شود میزی کرد، چرا که استفاده از تنها یک رویکرد در تمامی مراحل باعث سا

های غیرواقعی بر سیستم اعمال کند. از این رو امروزه استفاده ساز، به ناچار، محدودیت مدل

عبارتی،  و بین محققان رواج یافته است؛ به شود میهای ترکیبی )ترکیبی( توصیه  از مدل

توانند  های ترکیبی می بر رفتار سیستم و محیط تأثیر بگذارد، سیستم هرگاه تصمیمات انسانی

توان اذعان داشت که به مرور  می ( و عمالً 1111)لی و همکاران،  تقریب بهتری داشته باشند

های ترکیبی در حال تبدیل شدن به یک ضرورت است )لوین و  زمان استفاده از تکنیک

(؛  چرا که امروزه همزمان با پیشرفت در ابزارهای تحلیلی، فناوری اطالعات و 1119لون، 

1.  JENS VOIGT

2. Łukasz Krzak

های  شبکه بدون زیرساخت خود پیکربندی از دستگاهیک   Ad hoc ،(Mobile Ad hoc Network)یک شبکه .3
 .اند به هم وصل شده سیم متحرک است که به صورت بی

4 .Mohammad Moallemi

5 .Jana Košeckà and Ruzena Bajcsy 
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نیز در حال تغییر هستند و نیاز به توجه به  ها های مدیریت سیستم های محاسبه، روش روش

تارهای پیوسته و گسسته در اغلب سطوح مختلف جزئیات با توجه به وجود انواع رف

سازی  سازی موجود برای شبیه های جدی برای استفاده از ابزارهای شبیه ها، چالش سیستم

 های مدرن ایجاد کرده است.  سیستم

دارند در مسائلی که در سطوح مختلف نیازمند  ( و همکاران اذعان می1119) 1بورشچف

سازی به  ، زمانی بهترین خروجی از مدلسازی هستند یعنی هم سطح کالن و هم خرد مدل

آید که از سطوح مختلف تأثیرگذار در یک سیستم، مورد بررسی و تحلیل قرار  دست می

(. از 1سازی توأمان استفاده شود )شکل شماره  های مختلف مدل گیرد و ترکیبی از روش

ر تعداد مشتری آنجا که رفتار سیستم در بازار تلفن همراه نیز همزمان هم گسسته است )نظی

بالقوه و میزان رضایت و نارضایتی مشتریان بر تبدیل مشتری بالقوه به بالفعل و درآمد و 

هزینه و...( و هم پیوسته )ظرفیت شبکه، و تعداد شبکه و تعداد کاربر و...(، استفاده از 

 تواند نقش مؤثرتری در بررسی این بازار داشته باشد. سازی ترکیبی می مدل

های پويا  بنیان و سیستم سازی گسسته پیشامد، عامل دهی سه روش مدل طوح پوشش. س0شکل 

1. Andrei Borshchev 2013
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سازی ترکیبی پویایی سیستم و گسسته پیشامد  مدل پایه بر محدودی با وجود این، مطالعات

اند؛  بوده یا های کنترلی و علوم رایانه های سیستم ها در حوزه بیشتر آن که است شده انجام

های  های ترکیبی پویایی سیستم و گسسته پیشامد عبارتند از سیستم سیستمهای رایج  نمونه

های  ونقل، کنترلرهای اتومبیل، شبکه های راهنمای حمل مدیریت ترافیک هوایی، سیستم

 ها ریزی روباتهای تولیدی، فرایندهای شیمیایی، برنامه ارتباطی، کنترل فرایندها و کارخانه

 و موارد مشابه آن. 

مچنین از چنین رویکردهای ترکیبی پویایی سیستم و گسسته پیشامد برای محققان ه

اند  های تجاری از جمله زنجیره تأمین و برخی از کاربردهای تولید نیز استفاده کرده سیستم

 (.1118)هالل مگدی، 

ای را در گروه مهندسی صنایع و مدیریت دانشکده نامه، پایان1، هالل مگدی1118در سال 

علوم کامپیوتر دانشگاه فلوریدای مرکزی برای دریافت درجه دکتری دفاع کرد مهندسی و 

سازی یک واحد  گسسته پیشامد برای شبیه –رویکرد ترکیبی پویایی سیستم »که عنوان آن 

سازی  شبیه»نامه و با عنوان  ای را مبتنی بر همین پایان بود. وی و همکارنش مقاله« تولیدی

 منتشر کردند. « ترکیبی سازمانی: یک رویکرد سیستم

با پویا پروژه مدیریت»نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ( در پایان1931نژادی ) حمزه

مطالعه: پروژه گسسته )مورد سازی رویداد شبیه و سیستم پویایی ترکیب از استفاده

اهمیت بر امروزی، وکار کسب محیط در موجود های ، با بیان اینکه پیچیدگی«منتخب(

یک دارد که است، بیان می افزوده پیرامون های به مسأله جامع نگاه و سیستمی تفکر

مسائل با در مواجهه مختلف های چالش و تعهدات ها، پروژه از انبوهی با سازمان

از  شخصی درک پایه بر گیری است، لذا تصمیم رو روبه ها پروژه کنترل و منابع تخصیص

این که کند می نیست. وی پیشنهاد کافی بزرگ های پروژه مدیریت برای قبلی، های تجربه

بر غلبه است و برای مدیریتی های استراتژی درک پروژه و اجزای کامل فهم نیازمند امر

از استفاده عملیاتی، و های استراتژیک جنبه همزمان گرفتن نظر در و پروژه های پیچیدگی

1. MAGDY HELAL 2008
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روش یک پویایی سیستم را در قالبگسسته پیشامد و  سازی شبیه روش دو هر های ویژگی

 داند. کارگشا می ترکیبی سازی شبیه

سطوح متغیرهای بین بازخورد اثرات گرفتن نظر در بدون نژادی معتقد است که حمزه

درستی به توان نمی را آن پیچیده رفتارهای سیستم، داخل در عملیاتی استراتژیک و

کامالً نه واقعی دنیای ها( در پروژه )ازجمله ها سیستم بسیاری از از آنجا که کرد و  بررسی

رویداد سازی ترکیبی شبیه با پروژه سازی مدیریت مدل اند، پیوسته کامالً نه و گسسته

شده است. تبدیل ضرورت یک به پیوسته و گسسته

سازی شناسی همگام ، به روش1(1111نی الزرائی و همکاران )ها ای دیگر، در مطالعه

های ها معتقدند تلفیق روش اند. آنهای پویا پرداخته پیشامد و سیستمسازی گسسته  شبیه

صورت منظم را  سازی گسسته پیشامد و پویایی سیستم، اطمینان از اجرای اقدامات به شبیه

 دهد.  و تمامی ابعاد مورد نیاز یک مسأله را مورد نظر قرار میدهد  می افزایش

 9بینی پذیرش تلفن همراه نسل پنجم ی، به پیشا ( در مقاله1113) 1جانگ جائه و همکاران

اند و ضمن مطالعه برای درک  سازی برای بازار کشور کره جنوبی پرداخته مبتنی بر شبیه

بهتر تکامل سرویس تلفن همراه نسل پنجم، یک مدل پذیرش مشتری را بر اساس رویکرد 

مهمترین نتیجه به دست آمده از  .آنهاکنند می عامل بنیان  پیشنهاد –ترکیبی پویایی سیستم 

که  منحنی پذیرش تلفن همراه نسل پنجم در مرحله  کنند می این تحقیقات را اینگونه بیان

1معرفی، سریعتر از نسل چهارم
 .است 

سازی  (، به بررسی اجمالی رویکردهای شبیه1118) 1اورسولیا بوکور و همکاران

اند که بسته به  ند و اینگونه نتیجه گرفتها پرداخته وساز برای فرآیندهای ساخت مدل ساخت

سازی  سازی اولیه ممکن است برای مدل پیچیدگی مشکل، استفاده از یک روش شبیه

مناسب کارهای ساختمانی کافی نباشد و رویکردهای ترکیبی مورد نیاز است. این 

ت سازی برای حل مشکال پژوهشگران عالوه بر ارائه یک چارچوب برای استفاده از شبیه

های ترکیبی در  پردازند که چگونه روش وساز، به بررسی این موضوع می در زمینه ساخت

1 .Hani Alzraiee, Tarek Zayed and Osama Moselhi 

2. Jae H. Jahng

3. 5G

4. 4G

5. Orsolya Bokor



00  مطالعات مدیریت صنعتی پاییز0011  شماره 25|||

وساز و رفتارهای پیچیده آن، و نیز عدم اطمینان و  انعکاس ماهیت پویای فرایندهای ساخت

 های موجود بسیار مفید هستند. وابستگی

سازی گسسته  های شبیه سازی مدل ( به موضوع همگام1111هالل مگدی و همکاران )

سازی کل  اند و ضمن ارائه چارچوبی جهت توسعه شبیه پیشامد و پویایی سیستم پرداخته

سازی را در  سازی ترکیبی مزبور، ترکیب این دو سیستم شبیه سیستم سازمان از طریق شبیه

زیستی رفتارهای گسته و پیوسته سیستم با ماهیت قطعی و تصادفی سیستم تولیدی  هم

 اند. ختهشرکت، منطبق سا

سازی  ( به مروری پیشرفته بر مدل1118و همکاران ) 1در تحقیقی دیگر، بریلزفورد

سازی  اند و معتقدند اگرچه شبیه سازی ترکیبی در علم تحقیق در عملیات پرداخته شبیه

ترکیبی در دو دهه گذشته رشد تقریباً نمایی افزاینده در محبوبیت را تجربه کرده است، با 

سازی ترکیبی در مجالت علوم و  زرگی از ادبیات دانشگاهی در مورد شبیهاین حال بخش ب

های اصلی کاربرد  در حالی که در حال حاضر حوزه شود میمهندسی کامپیوتر یافت 

های  های گسسته پیشامد و پویایی سیستم در مراقبت سازی ترکیبی، بویژه ترکیب روش شبیه

 ین و تولید هستند.بهداشتی، بررسی بازار، مدیریت زنجیره تأم

سازی گسسته  ها برای ترکیب شبیه ای از طرح ( به ارائه مجموعه1111) 1مورگان و همکاران

پردازند و معتقدند اگرچه چندین روش جهت ترکیب دو روش  پیشامد و پویایی سیستم می

توان  ها را نمی کدام از این روش گسسته پیشامد و پویایی سیستم وجود دارد، اما هیچ

سازها را مشخص  های موجود برای مدل عنوان یک چارچوب اساسی که طیف گزینه به

 کند از بقیه جدا نمود.

های  ( در تحقیقی ضمن اذعان این مطلب که مدل1111و همکاران ) 9مایکل یاکوب

های  های تجاری هستند، آنها را به مدل وتحلیل سیستم سازی ابزار مهمی برای تجزیه شبیه

ها به  که این مدل کنند می و بیان کنند می بندی سازی گسسته و پیوسته در زمان طبقه شبیه

م تجاری که رفتار گسسته و پیوسته را به طور وتحلیل یک سیست طور مجزا برای تجزیه

1. Sally C. Brailsford

2. Jennifer Sian Morgan

3. Michael Jacob



02 |و همکاران  مؤیدجاوید

دهد، مناسب نیستند. محققان در ادامه ضمن تبیین چگونگی ترکیب دو  همزمان نشان می

تنیده، با بررسی موردی یک بازار  رویکرد یاد شده در قالب یک رویکرد یکپارچه و درهم

 .کنند می قابل اتکا ارزیابیفرضی و نحوه استفاده از مدل ترکیبی، استفاده از آن را مؤثر و 

سازی  سازی مبتنی بر شبیه ( به ارائه یک چارچوب بهینه1113) 1گری لینوسون و همکاران

 کند می ترکیبی از توسعه نگهداری استراتژیک که از بهبود عملکرد تولید پشتیبانی

وکار  کسبپردازند. به گفته این محققان، مدیریت تعمیر و نگهداری و تأثیر آن بر نتایج  می

تری برای حل  های تحقیقاتی عملیاتی پیشرفته ای پیچیده است و نیازمند روش به طور فزاینده

. باشد میگیری پایدار  چالش تصمیم

و  با پویایی سیستم سازی چندهدفه این تحقیق چارچوبی برای استفاده ترکیبی از بهینه

های تعمیرات و  جام فعالیتکه امکان اندهد  می پیشامد را پیشنهاد سازی گسسته شبیه

هایی که برای کار، بار واکنشی  وتحلیل های  تولیدی بر اساس تجزیه نگهداری در سیستم

 آورد. کمتری ایجاد کند را فراهم می

ای  سازی تأثیر مداخالت عمومی بر فقر، عنوان مقاله سازی ترکیبی برای مدل رویکرد شبیه

نویسندگان هدف از این مقاله را ارائه مفهوم  (. 1113) 1است از التوژینسکا و همکاران

سازی ترکیبی برای بررسی تأثیر مداخله عمومی در سطح فقر در سطح محلی،  مدل شبیه

بنیان  سازی عامل اند که مدل پیشنهادی ترکیبی آن از دو روش شبیه ای و ملی دانسته منطقه

ابله با پدیده فقر یکی از وظایف . در این مقاله آمده است مقکند می و پویایی سیستم استفاده

توان برای مقابله با فقر  واحدهای مدیریت دولتی است؛ از ابزارها و ابزارهای مختلف می

وتحلیل کاملی از اثرات ناشی از استفاده از  استفاده کرد، اما قبل از اجرای آنها باید تجزیه

ر پیچیده است که از آرایش ای نیست، زیرا پدیده فقر بسیا آنها انجام شود. این کار ساده

و نتایج اقدامات تنها پس از مدت زمانی  شود میبسیاری از عناصر به هم پیوسته ناشی 

. برخی از آنها شود میطوالنی قابل مشاهده است. این سیستم با ناهمگنی عناصر مشخص 

در مقیاس کالن قرار دارند )به عنوان مثال سطح تولید ناخالص داخلی ، بازار کار( ، در 

حالی که برخی دیگر به مقیاس خرد )به عنوان مثال خانوارها و اعضای آنها( اشاره دارند. 

1. Gary Linnéusson

2. Małgorzata Łatuszyńska
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رفتار و دهد  می ساختن یک مدل از خانوارها مستلزم استفاده از روشی است که اجازه

گیری افراد و تعامل بین آنها را به شکل تفکیک شده منعکس کند.  انین تصمیمقو

افتند، یعنی جایی که ما  سازی که در مقیاس کالن اتفاق می ، عناصر مدل از سوی دیگر

سازی پویایی سیستم مطابقت دارد که  معموالً با مقادیر کل سروکار داریم، با روش شبیه

. محققان در پایان کند می های بازخورد فراهم از طریق حلقهامکان بازتاب رفتار پویا را 

توان روابط  سازی ترکیبی می که با استفاده از رویکرد شبیه کنند می گیری اینطور نتیجه

متقابل بین اثرات مدل شده را به صورت پویا برای یک افق طوالنی مدت به دست آورد 

 مهم است. های مدیریت در سطح عمومی بسیار که برای فعالیت

SD-DESسازی ترکیبی ای با عنوان یک رویکرد شبیهه( در مقال1111) 1مرادی و همکاران

سازی  دهند که استفاده از رویکرد شبیه های ساختمانی، پیشنهاد می برای ساخت پروژه

تواند متغیرهای استراتژیک و عملیاتی مؤثر بر عملکرد  ترکیبی پیوسته و گسسته می

وساز  تری به فرایندهای ساخت گرانه جانبه ساختمانی را در نظر بگیرد و نگاه همهی ها پروژه

 را فراهم آورد.

های پروژه در ترکیبی ( نیز در مقاله ای با عنوان مدلسازی1931خانزادی و همکاران )

عامل مدلسازی و سیستم سازی پویاییشبیه رویکردهای ترکیب از استفاده با ساخت

های روش قوت نقاط سازد می قادر را ما ترکیبی سازی ارند که شبیهد محور، بیان می

مناسب نماییم. در این مقاله ضمن ارائه روشی ترکیب یکدیگر با را مختلف سازی شبیه

ساخت آمده  صنعت محور در عامل و سیستم پویایی سازی شبیه رویکردهای ترکیب برای

باعث محور عامل سازی مدل و سیستم سازی پویایی شبیه رویکردهای ترکیب است

سازد می قادر را سازان مدل و شود می سازی شبیه های روش قدرت در افزایی هم

.دهند قرار مطالعه مورد را بیشتر با پیچیدگی موضوعات

سازی ترکیبی برای ارزیابی مراقبت یکپارچه و نتیجه اقتصادی در  یک رویکرد جدید مدل

(. محققان در این 1113و همکاران ) 1ای است از السینگ عنوان مقالهدرمان نارسایی قلبی، 

های گسسته پیشامد و عامل بنیان در ارائه مدل نارسایی قلبی  مقاله از ترکیب همزمان روش

1. Saeed Moradi

2. Alexander Lassnig
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تواند مراحل مختلف درمانی برای  اند و معتقدند استفاده از این روش ترکیبی می بهره گرفته

تلف فردی بیمار تسهیل کند. مدل ارائه شده های سرپایی و بستری را در سطوح مخ مراقبت

بیمار و مبتنی بر عواملی چون سن، جنسیت و...  11111های بالینی بیش از  که بر اساس داده

های درمانی مورد استفاده برای بیماران  سازی گسترده از روش تهیه شده، امکان انجام شبیه

راقبت و طرحهای ابتکاری مطالعه را مبتال به نارسایی قلبی و ارزیابی روشهای جدید جامع م

های بهداشتی ابزاری  دهندگان مراقبت . همچنین این روش به ارائهکند می فراهم

های پیچیده و از منظر اقتصادی  گیری در زمینه فرد، سازگار و جامع برای تصمیم منحصربه

.دهد های قلبی عروقی ارائه می پیرامون بیماری

سازی محاسباتی مبتنی بر  ر تحقیقی با عنوان عملکرد شبیه( و همکاران د1111) 1پادیال

های مخابراتی، مدلی را بر اساس  سازی ترکیبی با رویدادهای گسسته برای سیستم مدل

رویکرد گسسته پیشامد اعمال شده در سطح انتزاعی پایین در یک سیستم مخابراتی به نام 

رند که این مدل، رویکرد متفاوتی از گی می روش ترکیبی پیاده سازی کرده و اینگونه نتیجه

درصدی در استفاده از حافظه به  11تا  3آورد و بهبود  روش معمول فنی را به ارمغان می

 .همراه دارد

 شناسی روش
سازی  این مطالعه به لحاظ قلمرو موضوعی، در حوزة علم مدیریت کاربردی در فضای مدل

 گیرد.  بازار قرار می

های مبانی نظری و مطالعات پیشین، از  آوری اطالعات در زمینه جمعدر این مطالعه برای 

های  های اطالعاتی استفاده شده است. همچنین اطالعات و داده ای و پایگاه منابع کتابخانه

های دو شرکت همراه اول و ایرانسل که در منابع اینترنتی و  ابتدایی مدل از طریق داده

آوری اطالعات وزارت ارتباطات و  باطات و فنهای آماری بخش ارت های شاخص گزارش

شوند، مورد  آوری اطالعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می فن

استفاده قرار گرفته است. ضمن آنکه در قالب مصاحبه با خبرگان صنعت  تلکام و تحلیل 

استخراج شده است. بازار، عوامل مورد استفاده در مدل پویایی سیستم و گسسته پیشامد

1.  Reinaldo Padilha
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و گسسته پیشامد به طور  ، ابتدا عوامل مورد بررسی در مدل پویایی سیستم1مطابق شکل 

الجیک، مدل ترکیبی  افزار انی گیرد سپس با استفاده از نرم جداگانه مورد بررسی قرار می

ب و گسسته پیشامد در قال ساخته شده و تعامل عوامل مورد بررسی در مدل پویایی سیستم

.شود میسازی  مدل ترکیبی مدل

گسسته پیشامد بازار تلفن همراه –. مدل مفهومی تحلیل ترکیبی پويايی سیستم 6شکل 

طور که ذکر شد، هدف از این تحقیق، تحلیل بازار و شناخت عوامل تأثیرگذار بر  همان

ایرانسل به سهم بازار در بازار تلفن همراه است. در این راستا، دو شرکت همراه اول و 

اند که سعی در جذب مشتری و بهبود عملکرد عنوان دو رقیب در مسأله در نظر گرفته شده

سطوح دارند. از آنجایی که در تحلیل بازار و شناخت عوامل تأثیرگذار بر سهم بازار،

-گذارند، نیاز است تا از دو رویکرد مختلف شبیه می اثر یکدیگر بر استراتژیک و عملیاتی

 شوند.صورت ترکیبی استفاده شود که در ادامه توضیح داده می بهسازی 
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در سطح عملیاتی، دو شرکت همراه اول و ایرانسل حضور دارند که هر یک با ظرفیت 

شبکه مشخصی در بازار تلفن همراه حضور دارند. مشتریان از اپراتور مورد نظر خدمات 

ز ظرفیت شبکه اپراتور را به خود گیری، یک واحد ا نمایند و در زمان خدمتدریافت می

 دهند. اختصاص می

ها در زمانی که حجم سرمایه مورد نیاز برای افزایش ظرفیت شبکه فراهم شود، این شرکت

نمایند که منجر به افزایش کیفیت شبکه و کاهش اقدام به افزایش ظرفیت فعلی خود می

درآمدی است که از فروش  . سرمایه مورد نیاز، درصدی ازشود میمشتری از دست رفته 

دهی ها تکمیل شود، خدمتشود. در صورتی که ظرفیت فعلی اپراتورخدمات حاصل می

شود. در سطح استراتژیک، مشتریان بالقوه و متوقف شده و مشتری از دست رفته ایجاد می

نحوه تبدیل مشتری بالقوه به بالفعل مدنظر است. در واقع در سطح استراتژیک، تعداد 

یان بالقوه، نرخ رشد مشتریان، میزان رضایت و نارضایتی مشتریان، میزان درآمد و مشتر

شوند. هزینه در نظر گرفته می

آورده شده است و نحوه شناسایی متغیرها به این صورت  1این موارد در جدول شماره 

که  باشد میاست که اطالعات سطح گسسته پیشامد بر اساس سیستم حال حاضر اپراتورها 

 ظرفیت شبکه در آن بر اساس اطالعات واقعی اپراتورها وارد شده است. 

روابط سطح عملیاتی نیز از مصاحبه با خبرگان صنعت و اطالعات موجود در سیستم 

 اپراتورها استخراج شده است.

ها سازی آن . متغیرهای مدل و نحوه مدل0جدول 

نوعمتغیرعنوانمتغیر
نحوه

سازیمدل
شناساییمتغیرنحوه

جمعیت کلی مشتریان )بالقوه و 
بالفعل(

پویایی سیستم استراتژیک
مصاحبه با خبرگان و
اطالعات اپراتورها

تعداد کاربران اپراتورها )همراه 
اول / ایرانسل(

پویایی سیستم استراتژیک
مصاحبه با خبرگان و
اطالعات اپراتورها

میزان درآمد اپراتورها )همراه اول 
ایرانسل(/ 

پویایی سیستم استراتژیک
مصاحبه با خبرگان و
اطالعات اپراتورها
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میزان هزینه اپراتورها )همراه اول / 
ایرانسل(

پویایی سیستماستراتژیک
مصاحبه با خبرگان و
اطالعات اپراتورها

میزان سرمایه گذاری اپراتورها 
)همراه اول / ایرانسل(

پویایی سیستماستراتژیک
با خبرگان ومصاحبه 

اطالعات اپراتورها
اطالعات اپراتورهاگسسته پیشامدعملیاتینرخ ورود کاربران
اطالعات اپراتورهاگسسته پیشامدعملیاتیظرفیت کل شبکه

اطالعات اپراتورهاگسسته پیشامدعملیاتیتعداد مشتری از دست رفته
اطالعات اپراتورهاگسسته پیشامدعملیاتیظرفیت در حال استفاده شبکه

اطالعات اپراتورهاگسسته پیشامدعملیاتیتعداد مشتری جذب شده

گذاری ی و معلولی، سهم بازار و میزان سرمایههای علّدر این پژوهش، با استفاده از حلقه

شود. قابل تخصیص برای افزایش ظرفیت شبکه توسط هر اپراتور استخراج می

یک درخواست تماس یا استفاده از دیتا را به عنوان ورودی  سازی گسسته پیشامدمدل شبیه

های پویا استخراج شده و مدل کند. سهم بازار هر اپراتور از مدل سیستمدر مدل ایجاد می

کند. گسسته پیشامد بر اساس آن درخواست ایجاد شده را به اپراتور مربوطه هدایت می

مشخص است. افزایش تعداد  سازی گسسته پیشامدظرفیت اپراتور در مدل شبیه

کنندگان از خدمات یک اپراتور خاص منجر به کاهش کیفیت خدمت شده و در  استفاده

نهایت ممکن است منجر به از دست رفتن این درخواست به دلیل عدم ظرفیت اپراتور شود. 

راج توان استخسازی گسسته پیشامد درصد مشتریان راضی و ناراضی را میبنابراین از مدل شبیه

گذاری در  های پویا نیز میزان سرمایههای پویا استفاده نمود. از مدل سیستمو در مدل سیستم

شود. تعامل بین سازی گسسته پیشامد اعمال میافزایش ظرفیت شبکه دریافت و در مدل شبیه

  نشان داده شده است. 1های پویا در شکل  سازی گسسته پیشامد و سیستممدل شبیه

شود. از شئی استفاده می Sourceرود مشتری به اپراتور همراه اول، از شئی برای ایجاد و

Network  وNetworkCapacity  برای تعریف ظرفیت شبکه هر اپراتور استفاده

شده و از مدل خارج  Sinkگیری وارد شئی شود. مشتری بعد از ورود و خدمت می

در نظر  Networkدهنده منبعی است که برای خدمت NetworkCapacityشود. می

گیری، یک واحد آن به مشتری گرفته شده است که با ورود مشتری و آغاز فرآیند خدمت
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گیری، منبع مورد نظر آزاد شده و آماده تخصیص و در پایان خدمت شود میتخصیص داده 

به مشتری بعدی خواهد بود.

. نمودار فرآيند گسسته پیشامد ايجاد شده2شکل 

سازی ساخته شود، مشتری از دست رفته است. برای که باید در مدل شبیه نکته دیگری

 شود. استفاده می SelectOutputسازی، از شئی  پیاده

به حداکثر خود رسیده  Networkکه ظرفیت  شود میزمانی مشتری از دست رفته شناخته 

-توسط دستور زیر این مسأله پیاده SelectOutputباشد و صف تشکیل شود. در شئی 

 سازی شده است. 

الجیک افزار انی . فرآيند معرفی مشتری از دست رفته در نرم0شکل 

، 1)  تابع توزیع احتمالی در رویداد گسسته پیشامد، تابع توزیع مثلثی است با پارامترهای

معنا   دهد. بدین دهی به هر کاربر از شبکه هر اپراتور را نشان می ( که نرخ خدمت1.1، 1.1

 گیرد تا زمانی که استفاده از خدمات را متوقف که هر کاربر از زمانی که خدمات می
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ساعت زمان ظرفیت  1ساعت، و حداکثر  1.1ساعت به طور متوسط  1.1، حداقل کند می

)کل زمانی که یک کاربر یک سوئیچ از شبکه دهد  می خود اختصاص شبکه اپراتور را به

و شوند  می گیری از شبکه (. البته این اعداد نسبی و شامل هرگونه خدماتکند می را اشغال

نه صرفاً تماس. بلکه طیف وسیعی از خدمات بویژه اینترنت، دیتا، مکالمه و... را نیز شامل 

جود در سیستم اپراتورها استخراج شده و با استفاده از شوند. این اعداد از اطالعات مو می

و به آن الصاق شده است.  1افزار ایزی فیت نرم

الجیک افزار انی . استفاده از تابع توزيع مثلثی در نرم۰شکل 

نسل، تمامی مراحل توضیح داده شده تکرار جهت ساخت سطح عملیاتی اپراتور ایرا

دو مدل ایجاد شده از اپراتورها در دو  الجیک انیسازی افزار شبیهشود. در محیط نرممی

در زیرشاخه پروژه اصلی قرار  Operatorو  Competitorهای صفحه جداگانه با نام

 اند.  داده شده

عملیاتی و استراتژیک وجود دارد که طور که ذکر شد، در مسأله این مطالعه دو سطح  همان

سازی گسسته پیشامد استفاده شد. در سطح سازی سطح عملیاتی از رویکرد شبیهبرای شبیه

های  سازی سیستماستراتژیک، جزئیات در سطح پایین مدنظر است، بنابراین از رویکرد شبیه

 سازی این سطح استفاده خواهد شد.   پویا برای مدل

سازی گردد. این جمعیت  ست تا جمعیت بالقوه مشتریان بازار تلفن همراه مدلدر ابتدا، نیاز ا

وجود دارد، مقداردهی  PopulationInitializeبا یک مقدار اولیه که در پارامتر 

1. EasyFit

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDwr-1_orvAhUK7KQKHcD1BBQQFjACegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fshatelland.com%2Fdownload%2Fengineering%2F254%2F%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-easyfit-professional-550%2F1620&usg=AOvVaw1ioqdW_jC2qFrztBaVMSl8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDwr-1_orvAhUK7KQKHcD1BBQQFjACegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fshatelland.com%2Fdownload%2Fengineering%2F254%2F%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-easyfit-professional-550%2F1620&usg=AOvVaw1ioqdW_jC2qFrztBaVMSl8
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سازی با نرخ رشد جمعیت که از حاصل ضرب جمعیت  و در طول مدل شبیه شود می

(population( در نرخ رشد )growth محاسبه )یابد.، افزایش میدشو می

siteShare*population :همراه اول

 siteShare2*population :ایرانسل

سازی جمعیت بالقوه مشتريان بازار تلفن همراه . مدل2شکل 

سازی حلقه مشتریان بالقوه، نیاز است تا جریان مشتریان بالفعل دو اپراتور  با توجه به مدل

سازی فرض شده است که میزان جریان مشتریان بالقوه به دو  سازی گردد. در مدل مدل

ها است. ظرفیت شبکه اپراتور همراه  اپراتور، وابسته به میزان ظرفیت شبکه هر یک از آن

 SiteShare2و ظرفیت شبکه اپراتور ایرانسل در پارامتر  SiteShareاول در پارامتر 

.مقداردهی شده است

بایست مدنظر قرار گیرد، میزان رضایت و نارضایتی مشتریان و تبلیغات نکته دیگری که می

ها است. هر چقدر مشتریان از خدمات یک اپراتور راضی باشند، به سایر  دهان به دهان آن

-دهند و بنابراین میزان جریان مشتریان اپراتور افزایش میتبلیغات انجام میمشتریان بالقوه 

یابد. از طرف دیگر اگر میزان نارضایتی مشتریان از یک اپراتور افزایش یابد، خروج 

مشتریان بالفعل از اپراتور زیاد خواهد شد. از آنجایی که تبلیغات دهان به دهان متأثر از نرخ 

ها  ( است، مقادیر آنAdoptionFractionمیزان پذیرش ) ( وContactRateتماس )

اند.  جریان حاصل از تبلیغات دهان به توسط پارامترهای ذکر شده در مدل مقداردهی شده

 دهان مشتریان راضی از رابطه زیر محاسبه شده است:
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 :همراه اول

Consumer*AdoptionFraction*contactRate*satisfaction/population

 :سلایران

competitorConsumer*contactRate*AdoptionFraction*satisfactionCom

petitor/population

ضرب تعداد  مقدار جریان ایجاد شده از تبلیغات دهان به دهان مشتریان راضی، از حاصل

مشتریان در نرخ پذیرش در نرخ تماس در میزان رضایت تقسیم بر کل جمعیت مشتریان 

ایجاد شده است. جریان  SatisfactionRateکه در مدل با نام  شود میبالقوه محاسبه 

خروج مشتریان بالفعل از هر یک از اپراتورها نیز از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

 Consumer*unsatisfaction*leaveRate2 :همراه اول

unsatisfactionCompetitor*competitorConsumer*leaveRate :ایرانسل

رب تعداد مشتریان بالفعل اپراتور در میزان نارضایتی در نرخ ریزش مشتریان ض که از حاصل

(LeaveRate استخراج )شود می . 

. یعنی شود مینرخ ریزش مقداری است که به عنوان خروج مشتریان ناراضی در نظر گرفته 

خدمات گیرند و کماکان از الزاماً تمامی مشتریان ناراضی تصمیم به ترک یک اپراتور نمی

 سازی موارد مطرح شده آورده شده است.  مدل 1. در شکل کنند می اپراتور استفاده
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های پويا . مدل سیستم7شکل 

( و مشتریان اپراتور Consumerبا توجه به تعیین تعداد مشتریان اپراتور همراه اول )

توان میزان درآمد و هزینه و میزان سرمایه (، میCompetitor Consumerایرانسل )

ایجاد شده جهت افزایش ظرفیت شبکه هر اپراتور را مدل نمود. میزان درآمد اپراتورها از 

:شود میضرب درآمد به ازای هر کاربر در تعداد کاربران  محاسبه  حاصل

Consumer*incomePerUser :همراه اول

competitorConsumer*incomePerUser1 :ایرانسل

ضرب هزینه متغیر به ازای هر کاربر در تعداد کاربران  میزان هزینه اپراتورها از حاصل

 :شود میمحاسبه 

Consumer*variableCostPerUser :همراه اول

competitorConsumer*variableCostPerUser1 :ایرانسل
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اپراتور برای افزایش با توجه به استخراج درآمد و هزینه هر اپراتور، میزان سرمایه هر 

ضرب میزان سود )درآمد منهای هزینه( در درصد تخصیص  ظرفیت شبکه از طریق حاصل

آید:( به دست میinvShareسود برای افزایش ظرفیت شبکه )

invShare*(income-cost) :همراه اول

invShare2*(incomeCompetitor-costCompetitor) :ایرانسل

-تریانی که از خدمات اپراتور خود ناراضی هستند و خدمتمش شود میدر نهایت، فرض 

های  مدل نهایی سیستم شوند.به مشتریان اپراتور رقیب تبدیل می کنند می گیری را متوقف

نشان داده شده است.  8پویا در بازار تلفن همراه در شکل 

های پويا در بازار تلفن همراه . مدل نهايی سیستم5شکل 

نمایش داده شده است.  1عملیاتی و سطح استراتژیک در نمودار  ارتباط بین سطح

سازی با نشان داده شده است، ارتباط سطح عملیاتی مدل شبیه 1طور که در نمودار  همان

سطح استراتژیک در تعیین نرخ ورود مشتریان، محاسبه نرخ تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل 

گیری در و سطح رضایت و نارضایتی و تصمیمبر اساس سهم هر اپراتور از ظرفیت شبکه 

سازی گسسته خصوص افزایش ظرفیت شبکه است. بنابراین مشخص است که مدل شبیه
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صورت پویا در هر  های پویا در سطح استراتژیک به پیشامد در سطح عملیاتی و مدل سیستم

 مایند.نسازی در خصوص کسب داده مورد نیاز ارتباط حاصل میواحد زمانیِ مدل شبیه

سازی سطح عملیاتی و استراتژیک در محیط های شبیهسازی نحوه ارتباط مدلجهت پیاده

 ، مراحل زیر انجام شده است.  الجیک انیسازی افزار شبیهنرم

. ارتباط بین سطح عملیاتی و سطح استراتژيک0نمودار 

استفاده  1رخداد سازی گسسته پیشامد، از یکبرای تعیین نرخ ورود مشتری به مدل شبیه

آوری نرخ ورود مشتریان بر روزسازی، نسبت به بهکه در واحد زمانی مدل شبیه شود می

های داینامیک  سازی سیستماساس مقدار جریان تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل در مدل شبیه

نماید. اقدام می
source.set_rate (main.Consumer*entranceRate)

1   .  Event 
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صورت روزانه، میزان مشتریان هر اپراتور را  سازی بهه در مدل شبیهرخداد ایجاد شد

نماید و به عنوان نرخ ورود ( ضرب میEntranceRateفراخوانی و آن را در نرخ ورود )

 محاسبه سطح رضایت و نارضایتی توسط رخداد گیرد.در نظر می Sourceمشتری شئی 

(ParameterCalc) پیشامد ایجاد شده است که دستورات آن سازی گسسته در مدل شبیه

الجیک داده شده است: افزار انی به شرح زیر در نرم
double temp=resourcePool.size(); 

double temp2=main.competitor.resourcePool1.size(); 

main.siteShare=temp/(temp+temp2); 

main.siteShare2=temp2/(temp+temp2); 

double temp3=sink.count(); 

double temp4=sink1.count(); 

main.unsatisfaction=(temp3/(temp3+temp4)); 

main.satisfaction=1-(temp3/(temp3+temp4)); 

double temp5=main.competitor.sink2.count(); 

double temp6=main.competitor.sink3.count(); 

main.unsatisfactionCompetitor=(temp5/(temp6+temp5)); 

main.satisfactionCompetitor=1-(temp5/(temp6+temp5)); 

 شود میمحاسبه  ParameterCalcدر ابتدا سهم ظرفیت شبکه هر اپراتور توسط رخداد 

. سپس سهم مشتریانی که موفق شود میروز  های پویا، سطح استراتژیک به و در مدل سیستم

و بر اساس آن سطح رضایت و نارضایتی در  شود میاند محاسبه به دریافت خدمات نشده

گیری در خصوص افزایش ظرفیت شبکه . تصمیمشود میروزآوری های پویا به مدل سیستم

. شود میسازی گسسته پیشامد انجام در مدل شبیه SiteShareIncreaseتوسط رخداد 
if(main.forInvestment>=main.minSiteInvestment) 

{ 

double temp; 

temp=(main.forInvestment/main.minSiteInvestment); 

int temp2= (int) temp; 

main.totalInvestmentOperator=main.totalInvestmentOperator+(temp2

*main.minSiteInvestment);

main.forInvestment=main.forInvestment-

(temp2*main.minSiteInvestment);

resourcePool.set_capacity(resourcePool.capacity+temp2);
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} 

، در صورتی که میزان سرمایه در دسترس هر اپراتور بیشتر از شود میطور که مشاهده  همان

حداقل مقدار الزم برای افزایش ظرفیت شبکه باشد، اپراتور اقدام به افزایش ظرفیت شبکه 

 نماید. خود می

دداً سهم هر اپراتور از ظرفیت شبکه در صورتی که افزایش ظرفیت شبکه انجام شود، مج

های ایجاد شئی 3. در شکل شود میآوری روز های پویا سطح استراتژیک به در مدل سیستم

های پویا  سازی گسسته پیشامد سطح عملیاتی و مدل سیستم شده جهت ارتباط مدل شبیه

 سطح استراتژیک آورده شده است. 

پیشامد سطح عملیاتی و مدل  سازی گسستهمدل شبیههای ايجادشده جهت ارتباط . شئی9شکل 

 سطح استراتژيک پویاهای  سیستم

تأیید و اعتبارسنجی مدل

اندازی همزمان دو مدل  تنیده است و راه به دلیل اینکه مدل ترکیبی این پژوهش کامالً درهم

د، ساز الجیک خروجی مدل را می افزار انی پویایی سیستم و گسسته پیشامد در قالب نرم

صورت همزمان انجام شود؛ چرا که مدل پویایی سیستم  الزم است اعتبارسنجی مدل به

موجود، متأثر از مدل گسسته پیشامد است و متقابالً مدل گسسته پیشامد موجود نیز متأثر از 

توان متصور  ها نمی مدل پویایی سیستم است و عمالً هویت مستقلی برای هر یک از مدل

گذارد و  لحظه مدل گسسته پیشامد بر روی مدل پویایی سیستم اثر می بود. به عبارتی، در

تنیدگی  این درهم 11گذارد. شکل شماره  مدل پویایی سیستم بر روی گسسته پیشامد اثر می

 .کند می را بیشتر تبیین
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. نحوه تعامل همزمان مدل گسسته پیشامد و پویایی سیستم11شکل 

صورت روزانه از خدمات  نفر/ ساعت مشتریانی را که بهبرای اعتبارسنجی مدل ترکیبی، 

سازی ماهه از مدل شبیه، در یک بازه سهکنند می شرکت همراه اول و ایرانسل استفاده

دهیم. برای تعیین آزمون استخراج نموده و با اطالعات دنیای واقعی مورد آزمون قرار می

سازی و نمونه دنیای وط به مدل شبیههای نمونه مربمناسب جهت انجام تست برابری میانگین

های مشترکین دهیم. نتایج مربوط به دادهها را انجام میواقعی، ابتدا تست نرمال بودن داده

است: 11  همراه اول به شرح شکل
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افزار  های شرکت همراه اول در دنیای واقعی و نرم . آزمون نرمال بودن داده00شکل 
 سازی شبیه

است. بنابراین فرض نرمال  1.11بزرگتر از  p-valueمقدار  شود میطور که مشاهده  همان

های های مربوط به شرکت همراه اول استخراج شده از دنیای واقعی و دادهبودن داده

ها را گیرد. اکنون آزمون استقالل دادهسازی مورد تأیید قرار میاستخراج شده از مدل شبیه

 شدّت رابطه دو ریتفس یبرادهیم؛ مون آماری پیرسون مورد بررسی قرار میبا استفاده از آز

که یکی از معتبرترین ارائه شده  یگوناگون یها بندی میتقس ،در همبستگی پیرسون ریمتغ

 است: ریز بندی متقسی ها، آن

Correlations

0.043Pearson 

correlation

0.687P-value

ها )آزمون آماری پیرسون(: اپراتور همراه اول. آزمون استقالل داده6جدول 
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با استفاده از آزمون پیرسون، استقالل دو نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به 

توان با گیرد. اکنون میها نیز مورد پذیرش قرار میفرض استقالل داده p-valueمقدار 

های دو نمونه را برای یک دوره سه ماهه زوجی، فرض برابری میانگین tاستفاده از آزمون 

 (:1و   9نتایج به شرح زیر است )جدول روزه( مورد بررسی قرار دارد.  31)

Descriptive Statistics
Sample N Mean StDev SE Mean

دنیای واقعی -همراه اول  90 10081212 47982 5058

شبیه سازی -همراه اول  90 10089425 44162 4655

Estimation for Paired Difference

Mean
StDev SE Mean 95% CI for

μ_difference
-8213 63798 6725 (-21575, 5149)

Test
Null hypothesis H₀: μ_difference = 0

Alternative hypothesis H₁: μ_difference ≠ 0

(Paired T-Test and CIسازی ) واقعی و شبیهدنیای  زوجی برای اپراتور همراه اول t. آزمون 2جدول 

P-
Value 

T-
Value 

0.225 -1.22

)اپراتور همراه اول( P-Valueو  T-Value. مقادير به دست آمده 0جدول 

است. بنابراین فرض برابری  1.11بزرگتر از  p-valueکه مقدار  شود میمشاهده 

روزانه مشترکین شرکت همراه اول استخراج های دو نمونه مربوط به نفر/ ساعت  میانگین

-گیرد. اکنون با استفاده از داده سازی مورد پذیرش قرار میشده از دنیای واقعی و مدل شبیه

سازی و دنیای واقعی مراحل باال های مشترکین شرکت ایرانسل استخراج شده از مدل شبیه

. نتایج به شرح زیر است:شود میتکرار 



20 |و همکاران  مؤیدجاوید

سازی افزار شبیه های شرکت ايرانسل در دنیای واقعی و نرم نرمال بودن داده . آزمون06شکل 

است. بنابراین فرض نرمال  1.11بزرگتر از  p-value، مقدار شود میطور که مشاهده  همان

های استخراج های مربوط به شرکت ایرانسل استخراج شده از دنیای واقعی و دادهبودن داده

 گیرد.ورد تأیید قرار میسازی مشده از مدل شبیه

 دهیم:ها را مورد بررسی قرار میاکنون تست استقالل داده

Correlations
0.141Pearson 

correlation
0.184P-value

ها )آزمون آماری پیرسون(: اپراتور ايرانسل. آزمون استقالل داده۰جدول 
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با استفاده از آزمون پیرسون، استقالل دو نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به 

توان با گیرد. اکنون میها نیز مورد پذیرش قرار میفرض استقالل داده p-valueمقدار 

های دو نمونه را مورد بررسی قرار دارد. زوجی فرض برابری میانگین tاستفاده از آزمون 

(:1و  6ح زیر است )جدول نتایج به شر

Descriptive Statistics
Sample N Mean StDev SE Mean

ایرانسل دنیای واقعی 90 6500349 65776 6933

شبیه سازی -ایرانسل 90 6501848 64289 6777

Estimation for Paired Difference

Mean
StDev SE Mean 95% CI for

μ_difference
-1499 85239 8985 (-19352, 16354) 

Test
Null hypothesis H₀: μ_difference = 0

Alternative hypothesis H₁: μ_difference ≠ 0

(Paired T-Test and CIسازی ) دنیای واقعی و شبیهايرانسل زوجی برای اپراتور  t. آزمون 2جدول 

P-
Value 

T-
Value 

0.868 -0.17

(ايرانسل)اپراتور  P-Valueو  T-Value. مقادير به دست آمده 7جدول 

است. بنابراین فرض برابری  1.11بزرگتر از  p-valueکه مقدار  شود میمشاهده 

های دو نمونه مربوط به نفر/ ساعت روزانه مشترکین شرکت ایرانسل استخراج شده  میانگین

توان گیرد. با توجه به نتایج باال، میمیسازی مورد پذیرش قرار از دنیای واقعی و مدل شبیه

 درصد مورد پذیرش قرار داد. 1داری سازی را در سطح معنیاعتبارسنجی مدل شبیه

 ها  یافته
های مدل ترکیبی مورد تحلیل قرار داده شده است و برای این  در این بخش، خروجی

رد:گی منظور، میزان تطابق آن با وضعیت واقعی مورد مقایسه قرار می

سازی از وضعیت در تحلیل اول، خروجی مدل شبیه تحلیل اول( تطابق مدل با واقعیت:

سازی ترکیبی فعلی در یک بازه یک ساله نشان داده شده است. در این تحلیل، مدل شبیه
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روز اجرا شده و نتایج به شرح زیر است )الزم به ذکر  961وضعیت فعلی، برای بازه زمانی 

دهنده خروجی مربوط به شرکت  نشان competitorمودارها، عبارت گذاری ناست در نام

طور از نمودار تعداد مشتریان شرکت همراه اول و ایرانسل مشاهده  ایرانسل است(. همان

، شیب کسب سهم بازار هر دو اپراتور در بازه یکساله تقریباً مشابه است. در این بازه شود می

درصد افزایش دهد  1.96زمانی، شرکت همراه اول موفق شده است بازار مشتریان خود را 

الزم به ذکر است که هر یک  درصدی شده است.  1.1و شرکت ایرانسل موفق به افزایش 

ای را اجرا ه در حالت وضعیت فعلی هیچ افزایش ظرفیت شبکهاز اپراتور در بازه یکسال

اند. ننموده

. تعداد مشتريان همراه اول و ايرانسل02شکل 

. تعداد ريزش مشتريان اپراتور همراه اول و ايرانسل00شکل 
تعداد

نرخ ریزش

زمان

تعداد
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، شود میطور که در نمودار ریزش مشتریان اپراتور همراه اول و ایرانسل مشاهده  همان

نفر و ریزش  91.6مقدار ریزش مشتریان شرکت همراه اول در پایان دوره یکساله روزانه 

 . نفر بوده است 13.1مشتریان شرکت ایرانسل در همین مقطع زمانی روزانه 

. عملکرد شرکت همراه اول و ايرانسل  0۰شکل 

. درصد رضايت مشتريان از خدمات اپراتورها02شکل 

نشان داده شده است، هر دواپراتور موفق به عملکرد مثبتی در  11طور که در شکل  همان

مشتریانی که از خدمات دهد از تعداد  اند. این شکل همچنین نشان میدرصد شده 31حدود 

گیری به دلیل تکمیل درصد موفق به خدمت 1، تقریباً کنند می هر یک از اپراتورها استفاده

 اند. ظرفیت شبکه نشده

94.87% 

5.13% 

94.56% 

5.44% 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

okOperator nOkOPerator okCompetitor nOkCompetitor

زمان

درصد
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مشخص است، درصد رضایت مشتریان از خدمات اپراتورها  16گونه که از شکل  همان

ظرفیت شبکه، هر دو با یک روند کاهشی داشته است و دو اپراتور به دلیل عدم تغییر در 

، در کل شود میطور که مشاهده  اند. همانشیب یکسان دچار کاهش رضایت مشتریان شده

سازی ترکیبی با وضعیت  های شبیه روند افزایش / کاهش نرخ رضایت و نارضایتی از مدل

 واقعی منطبق است.

 

ش ظرفیت هر دو افزای –های اپراتور همراه اول درصدی تماس 52تحلیل دوم( افزایش 

در این تحلیل، نتایج حاصل از مطالعه میدانی که در قالب اپراتور متناسب با درآمد:

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به دست آمده است در 

که  شود میو در نهایت مشخصی  شود میسازی ترکیبی داده  قالب سناریویی، به مدل شبیه

سازی تا حدود زیادی مشابه یکدیگرند. نتایج به  صل از دنیای واقعی و مدل شبیهنتایج حا

 سازی در این سناریو به شرح زیر است: دست آمده از مدل شبیه

 
 . تعداد مشتريان شرکت همراه اول و ايرانسل07شکل 

 

 زمان

 تعداد
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ايرانسل. ريزش مشتريان اپراتور همراه اول و 05شکل 

. نرخ رضايت از خدمات اپراتورها09شکل 

. میزان استفاده از ظرفیت شبکه اپراتور همراه اول و ايرانسل61شکل 

تعداد

زمان

زمان

زمان
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در ابتدای مواجهه با  ، اپراتور همراه اولشود میهای باال مشاهده  طور که در شکل همان

افزایش ظرفیت شبکه متناسب با افزایش افزایش تقاضا به دلیل کافی نبودن موجودی برای 

دهد اما بعد از یک درصد از دست می 3تقاضا و ایجاد نارضایتی، سهم بازار را به اندازه 

طور که  . همانشود مینزول در سهم بازار، مجدداً روند کسب سهم بازار اپراتور صعودی 

به افزایش ظرفیت نشان داده شده است، در حالتی که هر دو اپراتور نسبت  18در شکل 

، روند از دست دادن سهم بازار در بازه کنند می شبکه بعد از مواجهه با افزایش تقاضا اقدام

یکساله کامالً نزولی است. این بدان معنی است که در نهایت، در این سناریو شرکت همراه 

 میلیون مشترک به تعادل برساند. 11تواند سهم بازار خود را بر روی اول می

. روند تغییر تعداد مشتريان شرکت همراه اول60شکل 

. روند تغییر تعداد مشتريان شرکت ايرانسل66شکل         
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های باال مشخص است که شرکت ایرانسل کامالً از عهده  از طرف دیگر با توجه به شکل

موفق به افزایش سهم افزایش تقاضای ناشی از ریزش مشتریان همراه اول برآمده است و 

درصدی خود در این سناریو شده است. درصد ریزش مشتریان اپراتور ایرانسل نیز  19بازار 

روندی نرمال دارد و میزان رضایت مشتریان نیز در طول یکسال افزایش یافته است.  در این 

سناریو مشخص شد در صورتی که یک افزایش تقاضا برای اپراتور همراه اول رخ دهد و 

ظرفیت شبکه برای مدیریت این افزایش تقاضا به اندازه کافی نباشد، در صورتی که بعد از 

درصد از سهم بازار را به صورت  3رخداد شروع به افزایش ظرفیت شبکه نماید، در حدود 

 دهد. دائمی از دست می

 گیری و پیشنهادها نتیجه
ایع کلیدی کشور، عوامل متعددی عنوان یکی از صن در تحلیل بازار رقابتی صنعت تلکام به

توان از ابزارهای تحلیلی بهره ها، نمی های بسیار باالی آندخیل هستند که به دلیل پیچیدگی

سازی است که ها مناسب است، ابزار شبیهبرد. یکی از ابزارهایی که برای تحلیل این سیستم

بنیان بهره  ی سیستم و عاملتوان از رویکردهای گسسته پیشامد، پویایبسته به نوع مسأله می

برد. در این مقاله، بازار تلفن همراه در دو سطح خرد و کالن مورد بررسی قرار گرفت. در 

سطح کالن، بازار تلفن همراه متشکل از مشتریان بالقوه و بالفعل و عوامل تأثیرگذار بر 

ه شد. در سطح رضایت و نارضایتی مشتریان، درآمد و هزینه و سود اپراتورها در نظر گرفت

دهی، نحوه افزایش ظرفیت و نیز میزان خرد ظرفیت هر یک از اپراتورها برای خدمت

 مشتری از دست رفته اپراتورها مورد بررسی قرار گرفت. 

سازی پویایی سیستم برای تحلیل کالن  طور که پیش از این ذکر شد، رویکرد مدل همان

سازی سطح کالن بازار  در این مطالعه برای مدلگیرد. بنابراین مسائل مورد استفاده قرار می

سازی سطح خرد مسأله نیاز به  تلفن همراه از این رویکرد استفاده شد. از طرف دیگر، مدل

در نظر گرفتن جزئیاتی مانند ظرفیت هر یک از اپراتورها، نحوه افزایش ظرفیت، زمان 

گیری مشتریان و میزان مشتریان از دست رفته را داشت که با توجه به مناسب بودن خدمت

سازی سطح خرد مسأله این  سازی گسسته پیشامد، از این رویکرد برای مدل رویکرد شبیه
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سازی افزار شبیهمطالعه بهره گرفته شد. در نهایت ترکیب این دو رویکرد در محیط نرم

 طح کالن و سطح خرد مسأله این مطالعه را ایجاد نمود.، نگاهی جامع به سالجیک انی

سازی ترکیبی بازار تلفن همراه نشان داد که این بازار به خروجی وضعیت فعلی مدل شبیه

تعادل نسبی رسیده است و هر یک از اپراتورها سهم بازار مشخصی را با شیب نسبتاً یکسان 

درصد افزایش خواهد  1.96زار خود را اند. همراه اول در بازه یکساله سهم باکسب کرده

درصدی خواهد شد. همچنین به دلیل وجود  1.1داد و شرکت ایرانسل موفق به افزایش 

گیری مشتریان از خدمات هر یک از اپراتورها، این افزایش سهم تعادل در میزان خدمت

د بود. پذیر خواهبازار بدون افزایش ظرفیت شبکه و از طریق جذب مشتریان جدید امکان

درصد و سطح عملکرد اپراتور  31.8در این حالت سطح عملکرد اپراتور همراه اول 

-از طرفی، این دو شرکت همواره با استفاده از مکانیزم درصد خواهد بود.  31.1ایرانسل 

های جدید سعی در افزایش تقاضای گیری از تکنولوژیهای بازاریابی متعدد و بهره

هم بازار از کانال مشتریان رقیب و مشتریان جدید دارند. اما در مشتریان فعلی و افزایش س

های تشویقی، منجر به استقبال بیش از حد از برخی از موارد مشاهده شده است که طرح

خدمات اپراتورها گردیده است ولی به دلیل عدم توانایی اپراتورها در حفظ کیفیت 

  خدمات، نارضاتی مشتریان را به همراه داشته است.

توان نتایج زیر با توجه به مطالعه انجام شده و نتایج حاصل از دو تحلیل صورت گرفته، می

 را استخراج نمود:

 های نوین بازاریابی برای افزایش تقاضا باید کامالً متناسب با ظرفیت هر استفاده از روش

زمانی  اپراتور برای ارائه خدمت باشد. در صورتی که هر یک از اپراتورها در یک بازه

مشخص، سطح نارضایتی مشتریان خود را به دلیل عدم وجود ظرفیت کافی برای 

دهند. این دهی افزایش دهند، سهم بازار نسبتاً قابل توجهی را از دست میخدمت

کاهش سهم بازار در حالتی که اپراتور رقیب افزایش ظرفیت شبکه را انجام داده باشد و 

ناپذیر است. یا در حال انجام آن باشد، برگشت

 پذیر است. تغییر در سهم بازار اپراتورها در حالتی که ظرفیت شبکه ثابت باشد برگشت

گردد و مجدداً تمایل ای که بعد از یک بازه زمانی مشخص، روند معکوس میبه گونه

به رسیدن به نقطه تعادل قبلی را دارد. 
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 گذار است. یان جدید تأثیرسطح رضایت مشتریان فعلی کامالً بر روی میزان جذب مشتر

هر چه سطح رضایت مشتریان فعلی اپراتور بیشتر باشد، جذب سهم بازار مشتریان بالقوه 

. شود میجدیدالورود این اپراتور نیز بیشتر 

 سازی این مقاله در چند بعد قابل توسعه برای کارهای آتی است:مدل شبیه

  بازار متناسب با نحوه عملکرد دو بررسی ورود یک اپراتور جدید و نحوه کسب سهم

اپراتور فعلی.

  های  تحریمتأثیرگذار بر بازار اپراتورهای تلفن همراه از جمله  عواملبررسی سایر

و... افزایش جمعیت ، شرایط نامترقبه نظیر بالیای طبیعی،خارجی

 بیشتر کنندگان و استفاده توسعه مدل پویایی سیستم با در نظر گرفتن تغییر رفتار مصرف

از خدمات مبتنی بر اینترنت.

 بنیان برای تحلیل سطح کالن مسأله و در نظر گرفتن سازی عامل استفاده از رویکرد مدل

ها بر سهم بازار اپراتورها. تعامالت بین مشتریان و تأثیرات آن
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.های خدمات شهری ه سیستم هوشمند مدیریت و کنترل عملیات امداد شرکتئپیشامد جهت ارا

سازی  شبیه و سیستم پویایی ترکیب از استفاده با پویا پروژه (.  مدیریت1931. )یالدنژادی، م حمزه

 منتخب(. مطالعه: پروژه گسسته )مورد رویداد

ساخت با  یها در پروژه یبیترک یمدلساز(.  1931. )صطفی، مریم رناد؛ف، رزادهینص صطفی؛م ،یخانزاد

 یمهندس هینشر. عامل محور یو مدلساز ستمیس ییایپو یساز هیشب یکردهایرو بیاستفاده از ترک
.سازه و ساخت

(. ارائه مدل هیبریدی پویایی سیستم 1939. )ریدامیس ،وفا ینیحس؛ مصطفی ،درجزیزاده؛ نژاد، آ سهرابی

در مدیریت پروژه. 

پذیری صنعت  ثر بر نوآوریؤعوامل م (.1931) اله. جتح ،حسینی حاج هدی؛م ،الیاسی یتا؛، بکمالی

رشد فناوری، . اپراتوری تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن، مورد مطالعه کشور ایران
.1931، تابستان 19، شماره 11دوره 

 زاربا دیهبررا (. تحلیل1938) سیدجواد.فرد،  ایرانبان حمود؛البرزی، م اصر؛حمیدی، ن لی؛عحمدواالفر، م

 یهشهاوپژشناسی سیستم.  در ایران با استفاده از رویکرد پویاییموبایل  ودهفزارزش ا تخدما
.1938 نمستا، ز11 رهشما ،پنجمو بیست لسا دی،هبررا مدیریت

(. تحلیل بازار 1931) .اهلل بیحب ،یکرد شول ییرعنا  ؛محمدهاشم، یقیحق یموسوحمد؛ غفورنیان، م

 .118 – 191صص  –انداز مدیریت صنعتی  چشمهای سیستم.  تلفن همراه ایران با رویکرد پویایی
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