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 چکیده

  ی در حوزه ارتباطات و فناور  نی نو  یهایو ظهور فناور  راتییتغ   یدر جهان امروز با توجه به سرعت باال
صنعت    نیبه ارا    یها و جامعه بشرسازمان  ،یارتباط  یهابه انواع راه  یاطالعات و ضرورت دسترس
  ک یبه    یابیستد  نفعان، یذ  انیم  یروابط رقابت  یدگیچیو پ  ینوآور  گر،ید  یوابسته ساخته است. از سو 
تنظ کارآمد   و  مناسب  ا  یضرور  یامر   ی گر  م یمدل  است.  رو  نینموده  از  استفاده  با    کرد یپژوهش 

در صنعت    یگرمیتنظ  داریوکار پامدل کسب  کی  ی( امکان طراحSSMنرم )  یهاستمیس  ی شناسروش
ICT  کرد یبا رو  هشپژو  نیمقررات ارتباطات فراهم کرد. در ا  میجهت سازمان تنظ  ی واقع   یایرا در دن  

کتابخانه مطالعات  و  مسئله  مصاحبه  یاحل  سنجه  قیعم  یهاو  صاحبنظران،  و  خبرگان  مدل    یها با 
شد. بعد از  ییمسئله شناسا تیموقع   یعملکرد یهاسنجه لی. در ادامه  با تحلدیاستخراج گرد یگرمیتنظ

  ی مدل رگوالتور  یاصل  یاصورت گرفته عوامل و اجز  لیبا تحل  قیکنندگان در تحقمصاحبه با مشارکت
  نفعان یجهت ذ  ی گرمیمناسب تنظ  یاست که الگو   ن یدستاورد پژوهش ا  ها،افتهیمشخص شد. بر اساس  

وکار  کسب  ی الگو  نیو نو در تدو  عیبد  یکردیپژوهش رو  نیا  گرید  ی. از سودیحوزه طرح گرد  نیا  یدیکل
دراداره   ات یعمل  ی. در مرحله اجرادش  یسازادهیمقررات ارتباطات پ  م یاست که در سازمان تنظ  داریپا

دل  مطلوب، م  راتییتغ   جادیو با ا  یی مدل شناسا  نیکل منطقه جنوب غرب سازمان، نقاط قوت و ضعف ا
  ها تیفعال  میجهت نظارت و تنظ  داریوکار پاو کار آمد در کسب  افتهیبهبود    یی و منجر به الگو  یبازنگر

 .     دیمقررات گرد  میسازمان تنظ نفعانیدر حوزه ذ
  ی هاستمیس  ی شناساطالعات، روش  ی ارتباطات و فناور  ،یرگوالتور  دار،یوکار پامدل کسب   :هادواژهیکل

 نرم

 
گیریهای نوین در تصمیمپژوهش  

55-28، صص  1401 پاییز، 3، شماره 7دوره   

 نوع مقاله: پژوهشی
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 مقدمه  -1
ر تمام اقتصادهای نوین، کارگزاری به نام دولت نیز وجود دارد که درباره موضوعاتی چون  د

امروزه هر چند حضور    [ 1]  کند یمنظارت، مالیات، نرخ رشد عرضه پول در بازار، تصمیم گیری  
اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی مورد نکوهش قرار گرفته،    یهات یفعالگسترده دولت در  

اکارآمدی دخالت محدود آن در موارد ن  و  یگرمیتنظبه    یگریتصداز    ها دولتتغییر  با    لیکن
وجود کاالهای    مالکیت اطالعات، فضای مجازی،  انحصارات،   یریگشکلنظام بازار از جمله  

دولت   .[1]  قابل انکار استپیامدهای خارجی امری بدیهی و غیرهمگانی، اطالعات نامتقارن و  
از   ترمتداولتعریف  .کندیمدر نقش مرجع تنظیم مقررات، در حقیقت انتخاب عوامل را محدود  

  هاسازمانمحدودیت اعمال شده توسط دولت بر ترجیحات افراد یا  "تنظیم مقررات عبارت از  
تنظیم مقررات برای کنترل بازار و    .[2]  "شودی معمال مجازات به کار گرفته  که با پشتوانه اِ

برای مثال سقف و    کندیمعوامل محدودیت وارد    یهاانتخابنظارت بر ارائه کیفیت سرویس و  
طور  . تنظیم مقررات به[3]  کند یمارائه دهنده خدمات را مشخص    یهاشرکت  یهاتعرفه کف  

درباره قیمت، کمیت،   هاشرکتکه دولت بر تصمیمات    شودیم اطالق    ییهاتیمحدودمعمول به  
. وقتی صنفی تحت تنظیم مقررات قرار گیرد  کندیمعمال  کیفیت، ورود به بازار و خروج از آن اِ

دولت    اجراییهای  فرآیندو تخصیص منابع توسط نیروی بازار و    یوربهرهعملکرد آن از لحاظ  
   1ICTمعنای نوین آن در حوزه  به  یگرمیتنظبه صورت کلی با استقرار نظام    .[4]  شودیمتعبیر  

داخلی و خارجی و غیر حاکمیتی در    گذارانه یسرمابا حضور بازیگران بخش خصوصی و  
پدیده رقابت و    .  [4]  شودیمفراهم    هابخشدر سایر    یمندبهره، زمینه برای  یگرمیتنظ  فرآیند

در   یکی از مباحث مهم یا چند شرکت رقیب با هدف خلق ارزش،زمان میان دو  همکاری هم
گری، با نقش ایان ذکر است که همه اشکال تنظیمش  [.5]  رودیمشمار  مدیریت استراتژیک به

عبارتی دیگر، قانون حاکمیتی برای ایجاد نظم مطلوب حاکمیتی یا دولت همراه نیست. به  برجسته
الزم است، اما عالوه بر ابزار قانونی، استمداد از مشارکت بخش خصوصی و   یاحوزه در هر 

با توجه به موارد بحث    درونی نیز ضروری است.  یهانظارتو ایجاد    ICT  فعاالن در صنعت
که اغلب   دهد یم ا این حوزه نشان  شده و علی رغم اهمیت موضوع، بررسی مطالعات مرتبط ب

آمده    ه ب  یهاپژوهش  مقررات  یهانهیزمدر  عمل  تنظیم  حقوقی  جویان  و  نهادهای  ه مداخله 
نظارت    همه جانبه  های  رویکردمطالعه با  و فقدان    انجام گرفته است  ذاری رگوالتوریگسیاست

کنندگان و میزان رضایت استفاده  ناوری اطالعاتگری ارتباطات و فتنظیم  یهاحوزه   عملکرد  بر
بوده به شناسایی عوامر    از خدمات آن صنعت  توجهی  نظام جامع   مؤثرو  اجزای اصلی  و 
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به   صرفاًموجود،    یهاه ینظر. اکثر مطالعات و  است  و مورد غفلت قرار گرفته  نشده گری  تنظیم
ی چهارچوب مفهومی  طراحنه   اند کردههای  نحوه صدور پروانه  اکتفا  بیان فهرستی از ویژگی

هارچوبی  چ  لذا در حال حاضر.  وکار در محیط پر چاش کنونی باشند.  که بیانگر مدل کسب
کار نظارت بر فعالیت اپراتورها وکسب یهامدلبر  مؤثراز اجزا و عوامل کلیدی جامع متشکل 

ات  نظارتی را در سازمان تنظیم مقررات و ارتباط  یهاه یروآن بتوان    لهیوسبه وجود ندارد که  
استفاده با  ،  پژوهش  عنوان مسئله اصلیاین شکافی است که بهرد.  کرادیویی بررسی و انتخاب  

در    طراحی  نرم   یها ستمیسشناسی  روش  ابزار  از تنظیم مقررات و    سازمان مدل مذکور را 
نابراین ب  .دینمایممحور اصلی توجه قرار داده و عملیاتی    نهاد رگوالتوری    عنوانارتباطات را  به
گری در حوزه  ، تالش گردیده است تا ضمن ساختاردهی به مسئله نهاد تنظیمدر این مطالعه

گیری از ی درطراحی مدل درآن حوزه با بهرهارتباطات و فناوری به معرفی نظام رگوالتور
عواملنرم،    یهاستمیسشناسی  روش  اجزای  و  فرایندها  شناسی  بر    مؤثر  به  کلیدی  و 

جهت    تنظیم  ارائهرگوالتوری  از مدل  استفاده  با  سپس  بپردازیم.  ارتباطات  حوزه  در  گری 
گری، مدل نهایی سازمان وکار نقش آفریننان، مشتریان و نهاد تنظیمسبمفهومی ک  یهامدل

اپراتورها و سایر    یهاتیفعالجهت نظارت بر    تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را  
تنظیم   گانه سازمان   9  طراحی و در اداره کل منطقه جنوب غرب کشور یکی از مناطقذینفعان  

 سازی شد.کشور پیاده  در سطحمقررات و ارتباطات  
 

 پژوهش پیشینه  -2
  نظام حکمرانی  بودن موضوع پژوهش، پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع   توجه به بدیع با  
ندارد.ر وجود  مورد   گوالتوری  در  کنون  اجرای    یهات یقابل  ریتأثتا  بر  اطالعات  فناوری 

یا   یا هچ  ارائهاستراتژی  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  که  استراتژی  اجرای  حوزه  در  ارچوبی 
وهشی انجام نشده و تحقیقات در رابطه با این موضوع بسیار پراکنده  آن باشد، پژ  یهاتیقابل

تعاریف متعددی از .  [6نشده است. ]  ارائهکنون  وب یا مدل جامعی در این زمینه تابوده و چارچ
تعدد در تعاریف به تفاوت در محدوده    ینا  و  ارائه شده استگری  یا تنظیمواژه رگوالتوری  

الزم   ،گریسازی تعریف تنظیم. برای شفافگرددیمتعریف و ماهیت درک شده این پدیده باز 
حوزه فناوری    یگرمیتنظآیا  شود:  ی در رابطه با عملکرد ناظران دولتی مطرح  سؤال مهم است تا  

، یا تنها در  باشد یمفناورانه را دارا  یا به تعبیر دیگری رگوالتوری آمادگی و مطابقت با تحوالت  
 بازیگران این صنعت خواهد بود   گرنظارهصورت  وکارهای فعال در این حوزه بهسطح کسب
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  ارائه گردید الگویی تحت عنوان نظریه چرخه عمر مارتیمورث  توسط محققین    1999در سال    [.]7
در بدو تشکیل همانند یک کاالی جدید مورد توجه و نظارت   گرمیتنظمدل نهاد    آن، که بر اساس  

  پردازاننظریه  ،2002در سال    .[7]  داشتان مختلف از جمله حاکمیت و مردم قرارعجدی ذینف
 ی گذاراستیساز    اجراییمور  ید بر محورهایی همچون جداسازی اُکبا تأدولت    گرمیتنظالگوی  

و ایجاد فضای رقابتی، به نقد دولت رفاه پرداختند. در   یسازیخصوص، انجام  یگرمیظتنو  
عمال کنترل  به جای ابزار بوروکراتیک در اِ  یگرمیتنظکارگیری ابزار  بر به  گرمیتنظنظریه دولت  

که   شد ارائه  تعاملی    یگرمی تنظبا عنوان    یامطالعه،  1992. در سال  [8]  شودیمعمومی تأکید  
در سال  .  [9]  سطح مورد نیاز خود برساند  نیترنییپارا به    گرانه میتنظمداخالت    داشتسعی  
که بدان وسیله اهداف رگوالتوری    ندمعرفی کردرا ابزاری    "2نظام رگوالتوری "  محققین،  2001
برای    هات یمسئولو آن نظام را  شامل یک ساختار نهادی و اختصاصی وظایف و    ابدیی متحقق  
بر    ل ساختار نهادی مشتمگفت که    توانیمبنابراین  .  دانستی مرگوالتوری    یهاتیفعالانجام  

انتظار   مورد  رفتارهای  از  که  است  و   ها بنگاهقوانینی  است  شده  استخراج  استانداردها  یا 
آن است که چه نوع دعاوی، از طریق چه مکانیسمی بررسی شود و رفتارهای منطبق    کنندهنیمع

ارزیابی   چگونه  قانون  از    یریگمیتصم  ،محققین.  [10]  شوندبر  یکی  را  رگوالتوری  در 
. چرا که دانندیمعمده نهادهای رگوالتوری، چگونگی اخذ تصمیم در این نهادها    یهامشخصه 

بازار و عوامل حاضر    ه نیاز به اخذ تصمیمات متنوع در موردچنین نهادهایی به طور روزمر
میالدی و بعد از آن اغلب اعضای اتحادیه اروپا،   1990و  1980 یهادههدر [. 11در آن دارند ]

جهت   یحلراهعنوان محور اصالحات اقتصادی و  را به  یگرمیتنظاز    ییهامدلمطالعات و اجرای  
کاهش ریسک و حفظ محیط رقابتی اقتصادی در دستور کار خود قرار دادند. در دو دهه اخیر، 

سیاسی متفاوت  ی هانظامعمال و میزان تطابق با  در گستره اِ  هاتفاوت با حفظ  ی گرمیتنظالبته 
 حکمرانی در اغلب کشورهای جهان تبدیل شده است   یهانظاماز    ریپذکیتفکبه بخش ثابت و  

تحت عنوان مفهوم    یگرمیتنظدر خصوص نظام ملی    1397پژوهشی در سال  در ایران نیز    .[12]
در زمینه مقررات    یگرمیتنظکارکرد    انجام شد که  و ارتباط آن با نظام حکمرانی  یگرمیتنظ

  افتهی میتعم. در یک معنای  [13]را انجام داده است  گذاری و اعمال مقررات و مجازات و ارزیابی  
د اقتصادی و اجتماعی،  امنظور اثرگذاری بر رفتار کلیه آحعمال مداخله بهرا اِ  یگرمیتنظ  توانیم

با توجه به موارد مذکور،  عمومی، خصوصی و دولتی به شمار آورد.    یهابخششامل بازیگران  
سازندگان،   از  اپراتورها،    کنندگاننیتدو،  کنندگاننیتأمبسیاری   کنندگان میتنظاستانداردها، 

، در حال انجام مقدمات تطبیق کنندیممقررات و ارتباطات در رشته و گرایشی که در آن فعالیت  
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مقررات   و  قوانین  با  ارائه    باشندی مرگوالتوری  خود  و  بازار  به  ورود  به  نسبت  بتوانند  تا 
  [.14]  سرویس و خدمات خود اقدام نمایند

 

 پژوهش  شناسی روش  -3
گوناگون را تفسیر   یادهیپداین است که افراد بر اساس ادراک خود   3SSMایده اصلی توسعه 

  تذهنی، دانش و تجربه آنهاس  یهانه یزمدرک این افراد بر اساس تجربیات فردی، پیش    ،کنندیم
و یک  انشان در دانشگاه لنکستر مطرح شد  این روش اولین بارتوسط چکلند و همکار    .[15]

با پژوه اقدام پژوهی است که  یادروش  ایجاد  و   شودیمگیری  ش در شرایط مسئله موجب 
این و منافع مختلف توسعه داده شده است.    هادگاهیدرد با تنوع  عنوان ابزاری برای برخوبه

و از نظر هدف، از آنجا که به    کندی مپژوهش، از نظر نوع مطالعه، از رویکرد کیفی، پیروی  
، در  پردازدی م  وکار پایدارکسب  یهامدلدر طراحی    گسترش دانش و توسعه یک روش جدید

های حاکمیتی کشور  و از آنجایی که در یکی از سازمان  یاتوسعهبنیادی و    یهاپژوهش حوزه  
از  این پژوهش  بندی است.  کاربردی و قابل طبقه  یهاپژوهش، در زمره  گرددیمسازی  پیاده

منوتیک و پدیدار شناسی   فلسفه هرمخصوصاً  نیز در حیطه پارادائم تفسیری  ادائمیرنگاه پا
پیشینه تاریخی در تفسیر    ریتأث هی تصویری از جهان و  دو نقش افراد را در شکل  ردیگی مقرار  

عنوان یک پدیده اجتماعی تلقی شده العات و ارتباطات بهفناوری اط  .[16]  دهدیمواقیت نشان  
، امکان استفاده از این روش برای فناوری اطالعات  SSMو از این رو با توجه به مراحل روش  

و    یاشه یر[. در این پژوهش الگوهای مفهومی هر یک از تعاریف  17و ارتباطات وجود دارد ]
قالب مرحله ششم،   در  نهاد رگوالتوری  مفهومی  تحقیق،   .  شوندیمارائه    SSMمدل    جامعه 

پژوهشگاه   ، ارتباطات وفناوری اطالعات  وزارتهای تابعه  ها و شرکتسازمانمدیران ارشد  
ارت  ارتباطات اپراتورهای  اطالعات،  فناوری  سیار،و  و  ثابت  وخبرگان    نظرانصاحب  باطات 

منظور  به  .باشندیم  4ITU  مخابرات  جهانیاتحادیه    یهاهیاجالسو برخی از اعضای     ICTحوزه
مورد استفاده گری  تنظیمکار  ونرم و مدل کسب  یهاستمیس  شناسیروش  ، هادادهتحلیل  وتجزیه 

گیری  دنبال گردید: در بخش اول با بهرهقرار گرفته و تحقق اهداف تحقیق، در دو بخش اصلی،  
اسی سیستم نرم، با ساختاردهی به مسئله برای طیف وسیعی از ذینفعان امکان نشاز روش

.   [ 18گردید ]پایدار سازمان فراهم    وکارکسباصلی مدل    یهاتیفعالاجزاء و   ل،عوام  شناسایی 
از بخش اول، به طراحی مدل شناسایی ش  یهاتیفعالبخش دوم، بر اساس عوامل و    در ده 

منوکسب در  سازمان  کسبکار  مدل  پایه  بر  غرب،  جنوب  تنظیمطقه  پایدار    ICTگری  وکار 
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کار پایدار جامع و معتبر و مورد توافق،  ودر نهایت دستیابی به یک مدل کسب پرداخته شده و
گری در  سازی مدل تنظیم، پیادهوهشاین پژ  یهای نوآور . یکی از  سازمان فراهم گردید برای  

عملیات  قبلی و در آخرین مرحله،  یهاگامدر  منطقه جنوب غرب ایران است.  بعد از  تهیه مدل
گردید.    اجرا  سازمان  جنوب غرب  در منطقه   گریوکار تنظیمکسببرابر الگوی  طرح  سازی  پیاده

معموالً انجام ها  های الزم در سازماندلیل زمان بر بودن و ضرورت هماهنگیمرحله به  این
با همکاری و   در این پژوهش    ولی  .[19]  شوند یممواجهه    یا دهیعدویا با مشکالت    ردیپذینم

نظران به مندی صاحببا موفقیت و رضایت  بدیع و نو  ین طرحکارکنان ا  و  موافقت سازمان
شناسی سیستم نرم در این تحقیق و نحوه ارتباط بین روشمد. فرایند انجام  حله اجرایی در آمر

 ارائه گردیده است.     1شکل  

 
  مدل مفهومی پژوهش . 1شکل  
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یک فرایند مشارکتی است. چرا که صرفاً از طریق  نرم    یها ستمیس  شناسیروشرویکرد    
. اما متخصصین این رویکرد باید طوری عمل کنند که با پیشرفت  کندیممباحثه و گفتگو پیشرفت  

افراد درون موقعیت مسئله واگذار نمایند به  را  از مسیر جدا شده و آن  شناسی روش  .کار، 
. این مراحل   شودیممجزا در نظر گرفته    نرم به صورت تحلیلی و در قالب هفت گام  یهاستمیس

 - 2شناسایی موقعیت مسئله،    -1ند از :  ااین مراحل عبارت    .شوندینملزوماً به ترتیب دنبال  
  یاشهیرو تعاریف    تحلیل  - 3بیان وضعیت یا موقعیت مسئله در قالب ترسیم تصویر غنی،  

اعمال تغییرات مطلوب    -6ی واقعی،  با دنیا  هامدل مقایسه  -5مفهومی،    یهامدلارائه  -4کاتوو،  
مراحل فرایند  و     نمایش ساختاری.  [167،ص18]  اقدام برای بهبود در شرایط مسئله  -7الزم،    و

SSM      ارائه گردیده است  2در شکل    ،شدیمتصور  توسط چکلند    1980که در دهه. 

 
 SSMمراحل فرایند .  2کلش

 پژوهش  یهاافته ی -4
  ( 7تا  1)مراحل  نرم یهاستمیسمراحل رویکرد متدلوژی بخش اول:   -1-4 

    13زامسئلهاول: مواجهه با موقعیت   همرحل -4-1-1
مرحله،   این  گرفته  در  نظر  در  آن  موقعیت  و  واقعی کشف  دنیای  در    و .  شودیمیک مسئله 

دنبال چه چیزی است. همچنین فضای عمومی مسئله ترسیم  قاًیدقکه محقق  گرددیممشخص 
مختلف    یهانشستمصاحبه و  از طریق  و    ه در این مرحله به موقعیت مسئله وارد شد  .شودیم

  یآورجمعبه    ، این موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات  در باره   نظر صاحبافراد  با  
مربوطه    فرآیندارتباطات و فناوری اطالعات و    هدر حوز  یگرمیتنظاطالعات پیرامون مفهوم نهاد  

 پرداختیم.  
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 در قالب ترسیم تصویر غنی  دوم موقعیت مسئله همرحل  -2-1-4
، تصویر گویای مورد  هامصاحبهآوری شده از طریق  جمع  ی هادادهدر این مرحله مطابق با  

درگیر   افراد  و  بازیگران  گویا،  تصویر  ترسیم  جهت  گردید.  ترسیم  خُبرگان،  تمامی  اجماع 
در ، نوع رابطه این بازیگران مشخص شده است  نظرانصاحبشناسایی شده و طی جلساتی با  

شود و مشخص  این مرحله، مسئله در دنیای واقعی کشف و موقعیت آن در نظر گرفته می
یم دقیقاً دنبال چه چیزی هستیم. در ادامه، افراد درگیر موقعیت و ساختار مسئله در قالب کنمی

گویا ] ترسیم می  9تصاویر  به02شوند  و همچنین [.  افراد  با  تعامل  در  این تصاویر  کارگیری 
سازی را  های مرتبط یکی از الزامات تحلیل، یعنی شفافیت در مدل ها و نهادها و سازمانگروه 

خواهیم تمام بازیگران اصلی و  [. در رسم تصویر غنی از یک سیستم می21سازد ]برآورده می
ها را با هم، به کمک عالئم گرافیکی و سیستم و توضیحات الزم نشان دهیم. تصویر  روابط آن 

گویا باید ساختار، فرآیند، افراد، موضوع بیان شده توسط افراد و تضاد و ناسازگاری بین  
( تصویر غنی شده مرتبط با موضوع پژوهش نشان داده 3[. در شکل )22نشان دهد ] افراد را  

 شده است. 
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 تصویر گویا از مسئله پژوهش. 3شکل 

 ی اشهیر تعاریف  ارائهتحلیل کاتوو و مرحله سوم مسئله  -3-1-4

استخراج     از  تعاریف    یهانگرشپس  استخراج  به  دارد  وجود  مسئله  مورد  در  که  مختلفی 
و   گرددیمارائه    2و    1مراحل    یهاافتهیبر اساس    یاشهیر. تعریف  شودیمپرداخته    یاشه یر
گیرد و برای    بر  تمام مشخصات ضروری یک سیستم را مطابق مسئله تعیین شده در  ستیبایم

 یشناسروش   .[22]  سازی شودپیاده  CATWOE  تعیین خصوصیات سیستم ضروری است تا
SSM  یو برخ  یواقع  یایمراحل، دن  نیاز ا  یهفت مرحله است. بعض  یدارا  یلیصورت تحلبه  

 .  دهندیمرا نشان    یمفهوم  یایدن  گرید
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   (Tفرایند تبدیل )  -1-3-1-4
تعریفی  در این مرحله از دنیای واقعی خارج شده و با ورود به دنیای مفهومی و سیستمی  

می ارائه  مسئله  از  ریشه بنیادین  تعریف  جملهگردد.  توصیف سیستم  ای،  که ضمن  است  ای 
اهداف سیستم، اشخاص درگیر در موقعیت و مشارکت ایده و  آل،  تأثیر  افراد تحت  کنندگان، 

نظام جامع سیستم . در این مرحله تالش شده است تا ابعاد  کندثیرگذار برسیستم را معرفی می تأ
حلی برای سلسله ساختاردهی و تغییر برای رشد و توسعه ارائه عنوان راهتوری را بهرگوال

 وضعیت مطلوب این سیستم ترسیم شودای، شمای کلی  ارائه تعریف ریشه  شود و با

 
 

 CATWOEدر روش  ییربنایهدفمند عناصر ز تی.  مدل چرخه فعال4شکل

 
بهT)  لیتبد  ندیفرآ   مرحلهدرست    نییتب که    ی و هسته مرکز  یبه خروج  یعنوان ورود( 

 شود یساخت مدل آسان م  Tشناخت    زچرا که پس ا  ؛مهم است  اریبس  ،است  یاشه یر  فیتعر
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 شود یمداده  یانسان تیفعال  ستمیهر س یبرا یاشه ی ر یفیمدل امکان تعر نیاستفاده از ا[. 23]
در    CATWOEمعنا در قالب و عبارت مخفف    نیکند. ا  حیرا تشر  لیتبد  ندیآن، فرآ  لهیتا به وس

 ( نشان داده شده است. 4)  شکل
آید برمی  ، کندهائی که بررسی میطور که از نوع سیستمهمان  SSMهای  یکی از ویژگی

ارچوبی خاص و هدادن آزادی عمل به محقق و محدود نکردن به چ  "نرم"های  یعنی سیستم
قیق تعریف عناصر کاتوو به منظور افزایش دقت دستورالعمل مشخص است. بنابراین در این تح

فرآیند   Tو سهولت درک با ترتیبی غیر از نحوه نامگذاری آن انجام شده است از آنجائی که  
دهد و با تبیین درست آن، سایر عناصر به آن اصلی سیستم را در وضعیت مطلوب نشان می

در    .باشدکاری درست و صحیح می   Tبنابراین آغاز کردن تحلیل کاتوو از    ،شودارجاع داده می
 ل یتا تبدفرآیند تبدیل، چیزی که توسط سیستم دگرگون شده، نگاه شده است،    Tاین تحقیق  

عوامل  کننده عنوان یک ماشین احصابه  CATWOEاین الگوی . [24ا ] هی به خروج های ورود
مجهول   بعضاًتا مسئله کلی و    دینمایم  که کمک  باشدیمدهی به مسئله  دهنده برای شکلتشکیل

در این مطالعه، فرآیند تبدیل ماید.  تشریح ن    را واکاوی و به قطعات مفهومی کوچکتر و سازنده،
 گونه ترسیم کرد: بدین  5در شکل    توانرا می

 
 

   
 

 

 T لیتبد ندیفرآ . 5شکل 

 

 :  (C)مشتریان  -4-1-3-2

کاتوو، مشترکین  مشتر تحلیل  در  کاربران  یان  و سیار،  تابت  وتلفن  عمده    مشترکین  خانگی 
یار،  برداری ارائه خدمات ارتباطی ثابت و سهای دارای پروانه بهره اینترنت، کارگزاران و شرکت 

دارندگان   روستایی و  ICTدفاتر  دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی،  
ارائه  روانههای رادیویی اختصاصی و غیراختصاصی، دارندگان پبرداری از شبکه پروانه بهره

ی و پشتیبان  ، پیمانکاران خدمات تجهیزات مخابراتی  های تائید نمونهخدمات پستی، و آزمایشگاه

 یرگوالتور مند ساختار نظام
که  یرگوالتور دیجد ی هانسل

و  یکپارچگی ستمیس یدارا
 هاست.بخش نیب یمشارکت

 یرگوالتور مند به ساختار نظام ازین
 یرگوالتور یهاستمیبه س ازین
بلوغ بازار  یو مشارکت کپارچهی

 یتالیجید یکسب و کارها

W………

…T 
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 یهاشرکتنجات صنایع مخابراتی، اپراتورهای سیار دارای شبکه مجازی،  خاکار،  مخابرات  فنی
 . باشندیم  و تولید کننده تجهیزات مخابراتی و رادیویی  کننده ن یتأم

   (A)نقش آفرینان بازیگران یا  -4-1-3-3

های تابعه تنظیم  مدیران و معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیران ارشد سازمان
ساخت و  زیر  یهاشرکت مقررات  ارتباطات رادیویی و فناوری اطالعات، مدیران و معاونین  

و   پژوهشگاه فضایی  و  و مخابرات  دانشکدهپست  کاربردی پست  و  شرکت خدمات    -علمی 
گانه   9کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مدیران و کارشناسان مناطق    هوایی پیام و اعضای

طور  هو ب  ICTهای تابعه وزارتخانه  ها و شرکتسازمان تنظیم و سایر کارشناسان سازمان
حضور    ICTیوکارهاکسببوم فعان و بازیگران و فعاالنی که در زیستکلی رقبا و سایر ذین

به به ساختاردهی  توجه  با  بامحتو  دارند.  پژوهش  هی مسئله  این  در  آفرینان  نقش  کلی  طور 
 . [25]  دهد یماین سیستم را انجام    یهاتیفعالافرادی هستند که  

 ( Oمالکان ) -4-1-3-4
های وزارت  یک از بخش  شرح وظائف هر  و شناخت ساختار و  Tبا توجه به تعریف فرایند  

سازمان رگوالتوری    مورد تحقیق این پروژه درلکان  ارتباطات و فناوری اطالعات، مالک یا ما
  یهاشرکت ها و  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان:  شوندی متعریف    دین صورتب

وسهام  ،تابعه اپراتورها  سیارشرکت  داران  و  ثابت  تلفن  مخابراتی  خدمات  ،  های  شرکت 
پیام  سازمان  هواپیمایی  کلیدی سیستم ،  مالکین  از  یکی  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 

عنصر مالکان   ،این فرایندای مسئله در  دهی به محتو. با توجه به شناسایی و ساختارباشدیم
 [ 167،ص 25]  فرد یا سیستمی است که توانایی ایجاد یا توقف فرایند تبدیل را داشته باشد

   (w)بینی جهان  -4-1-3-5
 ، بخشدمعنا می(  Tسیستم )  یهاتیفعال  الوه بر در نظر گرفتن آنچه که بهبینی، عتعریف جهان در  

جهان   ،خوانندیم    W3و  W2عنوان آنچه  به  توانیمهای سازمان و مالکان آن را نیز  ارزش
از:   مطالعه این پژوهش عبارت استبینی در  [. بنابراین جهان26]  است   بینی در نظر گرفته شده 

نظار بازار کسبالف(  بر  دیجیتالیوت  بهرهب( رضایت   ، کار  و  ج( ،  بردارانمندی مشترکین 
رتباطاتتنظیم حوزه  در  فنزدایی  انحصار  د(،  گری  و  ارتباطات  حوزه  اپراتورهای  اوری  از 

 خدمات  ارائهبهبود و تسهیل  اطالعات. این موارد عالوه بر نظارت و کنترل توسط رگوالتوری
 .هد شداموجب خورا    وکاران فعال درکسببیشتر به سایر بازیگر
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   (E)های محیطی حدودیتم -4-1-3-6
محیطی که در این سیستم باید در نظر گرفته  عبارت است از    ، در تحلیل کاتوو،هامحدودیت 

 که   ییهات یومحدود  هافرض  ،ژهیوبه  خارجی  هایسیستما  ی  هاتیمحدود  شود و یا اینکه به چه
مواردی که خارج از حیطه سیستم برآن  توجه شود همچنین    [.73،ص25]  گردندیم  تحمیل  برآن

های دیجیتال سوئیچ  یافزاراردات و صادرات سخت افزاری و نرموند از:  اعبارت  ، گذارنداثر می
های اقتصادی و مشکالت موجود در  و تجهیزات مخابراتی و رادیویی به دلیل وجود تحریم

کاال عرضه  توسع   .زنجیره  کسبعدم  بازار  دوه  اقتصادی  کار  وضعیت  به  توجه  با  یجیتال 
و تجهیزات  ،  مردم  اپراتورها  سرقت  افزایش  و  ارز  نرخ  افزایش  و  مطالبات  وصول  کاهش 

و ، نهادها  کار دیجیتالورقابت ناسالم رقبا در بازار کسب  وجود  ،و افزایش دستمزد  مخابراتی
 .های نظارتی موازی با رگوالتوری و متضرر شدن اپراتورهادستگاه

 جامعای تعریف ریشه   -4-1-3-7
بدین شکل تعریف    آن  یاشهی رتعاریف    6در شکل     CATWOEعناصر و مفاهیم    با توجه به

کاتوو   یاشه یر در تعاریف  .ICTبرای ارائه سیستم راهبردی رگوالتوری در صنعت  :شودیم
فناوری اطالعات زیرساختی، فنی و مهارتی، راهبردی ارتباطی و   یهاتیقابلسعی شده است  

ای را به این شکل کلند با ارائه ساختاری ساده، تعریف ریشه چ  .  [27گرفته ]مدیریتی آن در نظر  
«. در این پژوهش دهدیمانجام    Rبرای دستیابی به     Qرا از طریق  P»سیستمی که    کند:میعنوان  

با توجه به تحلیل کاتوو عناصر    انجام شده است.  Zبرای دستیابی به    Yاز طریق    Xسیستم  
ای رگوالتوری  اعمال راهکارهای مداخله:  Xای عبارت خواهد بود از:   ساختاری تعریف ریشه 

و   نظامتهیه  ضوابط  و  مقررات  تنظیم  خصوص  تدوین  در  پیشنهادات  و  کیفی  کنترل  های 
ها و اطالعات های رگوالتوری با استفاده از داده: تصمیمات و مداخلهY  ؛های ارتباطیفعالیت

با    ICTهای ارتباطی و فناوری اطالعات و امور پستی در حوزه  مربوط به هرکدام از بخش 
گذاری عمومی و تبیین  یت سیاستسیستم در نها  نیا: خروجی  Z   ؛استفاده از نظرات خبرگان

نظارتی و کنترل   نظامگری حوزه، منتج به دستورالعمل  مشی در جهت نظام جامع تنظیمخط
 . نفعان و بازیگران اصلی صنعت  کیفی برعملکرد ذی 
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 CATWOE  یاشهیرتحلیل .   6شکل 

 

حلی  عنوان راهنظام جامع سیستم رگوالتوری را بهدر این مرحله تالش شده است تا ابعاد 
ها ارائه شود نتایج برای سلسله ساختاردهی و تغییر برای رشد و توسعه یا مواجهه با بحران

کنندگان مختلف، در ، در چندین بار تکرار، با مشارکتتنگناها   رغمیعلحاصل از این مرحله  
، مجدداً یاشه یراشته شد و ضمن بازنگری تصویر غنی و نتایج تحلیل کاتوو، تعاریف  میان گذ

در   و  گردید  اصالح  و  مشارکتتعدیل  توافق  مورد  تعاریف  از   کنندگان،نهایت،  استفاده  با 
 استخراج گردید.     8چکلند در شکل   یهادستورالعمل 
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 ( 2014)چکلند و پولتز،  فعالیت هدفمند یهامدلجهت ساخت  ییهادستورالعمل.   7شکل  

 

یابی سریع به اطالعات روشن و مستند و با دقت باال  با توجه به دوران  امکان دست  عدم
شیوع بیماری کرونا در سطح ایران و جهان و از طرفی قطع ارتباط برخی از کشورها در دوران 

ها و المللی و تعطیلی  دانشگاههای بینها و نشستچنین عدم برگزاری کنوانسیونتحریم و هم
ای و همچنین عدم کتابخانه  دسترسی مطلوب به مطالعات ورت مجازی و عدم  صهآموزش ب

 . آوردوجود  ههای مستمر با خبرگان اختالالتی را در امر این پژوهش بنشست  امکان
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 چهارم مسئله: ساخت یک مدل مفهومی  همرحل -4-1-4
با ارتباطات همراه    هاتیفعالنرم، نموداری از    یهاستمیسمنظور از مدل مفهومی در متدولوژی  

و امکان بهبود    حل مسئله یا دستیابی به اهداف را مشخص  فرآیندکه    باشدیممربوط به آنها  
دل مفهومی بر اساس مفاهیم شکل گرفته در  [. م99،ص15]  سازدی م  راهم  فموقعیت مسئله را  

. مدل باید دارای پنج تا نه فعالیت باشد که بر اساس شودیمساخته    یاشه یرتوسعه تعاریف  
طراحی مدل مفهومی به نمایش و درک    .منطقی با یکدیگر ارتباط داشته باشند  یهایوابستگ

بیان   ،ستممدل مفهومی، هدف اصلی سی  .[10]  کند یمکمک    هاتیفعالبهتر   را  فعالیت هدفمند 
 کمک این مطالعه     در    هدفمند    یهاتیفعال  یسازمدلبه  ی که  یراهبردها  (8. در شکل )کندیم
 .شده است  ، نمایش داده کنندیم

 مدل مفهومی  ساختدر  هدفمند یها تیفعال فرایند .8شکل

( به ترتیب مدل مفهومی مربوط به مشتریان   11تا  9با توجه به موضوع پژوهش اشکال )
نهاد   به  ردر  مربوط  مفهومی  مدل  نهاد   نانیآفرنقش گوالتوری،  به  مربوط  مفهومی  مدل  و 

 . دهندیم  نشان   را    یگرمیتنظ
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 مدل مفهومی مربوط به مشتریان در رگوالتوری  .9شکل 
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شامل   که برخی از آنها    رویه  13  و دارای  نانیآفرنقشمدل مفهومی مربوط به    ،10در  شکل  
نظر و درک مسئله و پیچیدگی مدیر ارشد سازمان و فرآیندهای مورد    یهادستورالعمل دریافت  

موجود و مشخص کردن وظایف محوله و عوامل تأثیر گذار    یهازه یانگو بررسی  گری  تنظیم
یادگیری سازمانی و سیستمی و    ایده نوآورانه با استفاده از تفکر  ارائه در    آن جهت حل مسئله 

 . باشدیمحائز اهمیت    ملکرد بازیگران،نظارت و کنترل بر ع

 نانیآفرنقشمدل مفهومی مربوط به  . 10شکل 

رویه سنجش رگوالتوری    11دارای  که    یگرمیتنظمدل مفهومی مربوط به نهاد    ،11در شکل  
این موارد، در واقع   .گرددیم و روابط بین آنها ارائه  هاتیفعالدر این مرحله، نموداری از بوده 

  سازدیمموقیت مسئله را فراهم  یکی از فرایند حل مسئله و تحقق اهداف را تعیین و امکان بهبود  
واق.  [99،ص15] بهدر  نتایج  بر اساس  این مرحله  در  تعاریف  ع  کاتووو  تحلیل  از  آمده  دست 
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منظور ایجاد بهبود و پایداری برای طیف وسیعی از  مسئله به ارائه مدل مفهومی به  یاشه یر
 ، کنندیممشتریانی که به هر نوعی از این فرایند استفاده    که در این صورت  باشد یمذینفعان  

 و در   دهندیم در سیستم انجام  عواملی که فرایند تبدیل و ورودی و خروجی را    عملیات و  تمام
 نشان داده شده است.  ،بوده  رسیستم مؤثبقای  

 

 یگرمیتنظ  نهاییمدل مفهومی  . 11کل ش  

 

 پنجم: مقایسه مدل مفهومی با دنیای واقعی   همرحل -5-1-4
طراحی شده است و مدل   ،این مرحله جهت ساختاردهی به بحث در مورد بهبود وضعیت فعلی

برای مقایسه مدل   کندیم. چکلند پیشنهاد  کندیمتوسعه داده شده را با دنیای واقعی مقایسه  
زیر استفاده   سؤاالت و یا طرح    بدون ساختار، سناریوسازی  یها بحثمفهومی و دنیای واقعی از  

 :   [28]  شود
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 ؟افتدیمآیا این فعالیت در دنیای واقعی نیز اتفاق   -1
 ؟کندی ماگر اتفاق بیافتد چگونه رفتار   -2

 ؟ شودیمبا چه معیاری و چگونه ارزیابی   -3
 در وضعیت فعلی مناسب است؟   فرآیندآیا این   -4

کلی   ی هادگاهید. مدلی که  شوندیمبرای هر فعالیت در مدل مفهمومی مطرح    سؤاالت این  
با واقعیت مقایسه شود تا    ستیبایمذهنی است و    ، مدلی کامالًردیگی مرا در نظر    خُبرگانهمه  

 ، مشخص شوند؛ شودیمتغییراتی را که موجب بهبود وضعیت فعلی به سمت مدل پیشنهادی  
یا است. در این مرحله مدل ساخته شده    4و    2طور کلی این مرحله در واقع مقایسه مراحل  هب

  2  ها آنچه در عالم واقع است و در مرحلبقبل    هدر مرحلگری  تنظیممدل مفهومی اصلی نهاد  
. این کار موجب تغییر مدل مفهومی به دنیای حقیقی  شودیم نشان داده شده است، مقایسه  

گری را وکار پایدار نهادهای تنظیمب. این فعالیت در مرحله بعد اجزای اصلی مدل کسشدیم
 .دهدیمتشکیل  

منجر شود. با تحلیل   4و    3نتیجه این مرحله بر حسب ضرورت ممکن است به تکرار مراحل    
. برای رسیدن به این هدف میپردازیم  "آنچه که سیستم باید انجام دهد"به  قبل،    هنتایج مرحل

ات  یئفکری، یک مدل مفهومی ایجاد شده است و بسته به سطح جز  یهاجناح برای هر کدام از  
 در چندین سطح بیان شود.  تواندیم ،  ییل مفهومی نهامورد نظر، مد

 و تعیین تغییرات مورد نیاز برای بهبود و توسعه  ییششم: شناسا همرحل .6-1-4
به   منتج  مرحله  این  از  حاصل  موجود   یامجموعهنتایج  نظام  در  تغییر  برای  پیشنهادات  از 

در منطقه    مختلف درگیر مسئله شد.  یهابخش رگوالتوری و اجرای یک مدل جدی حکمرانی در  
خذ پیشنهادات و اَ  یآور جمعاقدام به  ،  یریپذامکانو    بودنییاجرا برای اطمینان از  جنوب غرب  

ضروری  تغییرات و انجام بهبود    ایجاد  بود.شواهد و نظرات افراد درگیر در مسئله ضروری  
  .غیر منطقی و امکان پذیر نبود   اجراییدر عمل و با در نظر گرفتن شرایط    اما  .دیرسیمبنظر  

.  گرفته شدمد نظر قرار    دو معیار  ستیبایم،  دسترس  قابل  مطلوب و  جهت حصول تغییرات
های انجام شده با توجه به فعالیت  ،  ها ستمیسنخست آنکه این تغییرات باید بر مبنای تحلیل  

برای  باشد. مورد قبول ذینفعان و مالکان از نظر فرهنگی، ستی بای ممطلوب باشد و دیگر آنکه 
  افزایش اعتبار مدل پارادایمی، این مدل در اختیلر خبرگانی قرار گرفت که با حوزه استراتژی 

 [.7در صنعت فناوری اطالعات به خوبی آشنا بوده و در روشها تسلط داشتند ]
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 راتییتغ  یجهت اجرا یمرحله هفتم: برنامه کار -7-1-4
گری در  وکار تنظیمسازی مدل کسبپیادهو     7اجرای گام  یکی از موارد نوآوری این تحقیق  

سازی و سازمان تنظیم مقررات پیادهکه این مدل در منطقه جنوب غرب  باشد یمدنیای واقعی 
الزم و ضرورت    یهایهماهنگدلیل نیاز به انجام  به  هاپژوهش در اکثر    اجرا گردید. این مرحله

و    هاپژوهشپیش از اجرا از دامنه اکثر    هزینه بر بودن  و همچنین  عملیاتی  یهابرنامه تعریف  
ای از سازمان  درمنطقه  پژوهشکه این مهم در ادامه  . در صورتیگرددیمآنها خارج    یهای بررس

تنظیم مقررات در امر پاسخگویی به شکایات  مشترکین و بررسی تشعشعات الکترومغناطیسیی 
مندی رضایت  سازی وپیاده    در حوزه فرایندهای داخلی   مخابراتی  یهادکل  از   امواج موبایل

نظرسنجی   در  را  داشت  مردم  دنبال  عملیاتبه  اجرای  حین  در  آن   ،و  و ضعف  قوت    نقاط 
،  شده در مرحله قبل  داده  شنهادیپ  ت  راییتغ    ،اجراو در    تفقرار گر  مورد بررسیشناسایی و  

 راتییاز تغ  یو انتخاب برخ  رفتنی. پس از پذددارخ    یدر جهان واقع  زیگام ن  نی. ااعمال گردید  نیز
مرحله اقدام    هشپژو  نی. در ادیگرد  یسازادهیپ  در مدل  ر،یپذمطلوب و امکان  راتییبه عنوان تغ

 یکی از مناطق    در  بود  طوالنی  و  برزمان  اریرا که بس  رگوالتوریوکار پایدار  مدل کسب  یو اجرا
حوزه ارتباطات   یعنوان تنها نهاد رگوالتوربهکه    ییویمقررات و ارتباطات راد  م یسازمان تنظ

فناور ا  یو  در  تغ  ران یاطالعات  از  بعد  عملهب  مطلوب  راتییاست،  برخ  یاتیصورت  از    یدر 
 . دیگرد  یسازادهیپآن اجرا و    ییویاطالعات و راد  یفناور  ،یارتباط  یهاحوزه 

 

کار پایدار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  وبخش دوم : تدوین مدل کسب  -2-4
رگوالتوری  در   فرایندهای شناسایی شدهبر اساس  منطقه جنوب غرب  رادیویی  

  بخش اول تحقیق
ی سیستم نرم در بخش اول، شناس س نتایج حاصل از انجام مراحل روشدر این مرحله بر اسا  

چهار   در  ICT  رگوالتورینظارتی    یهاه یروچرخه    12  شکلکار پایدار با توجه به  ومدل کسب
الزم،   توضیحات  با  فرایندمنظر  داخلیشامل  روشهای  حکمرانی،  نرم  ،  و    وشناسی  رشد 

در فضای   مهمی    یهانقش  مورد پایش قرار گرفته و   در چند مرحله    صورت عملیاتییادگیری به
کار پایدار نهایی سازمان تنظیم ول کسببرای طراحی مد  یامقدمهاین مرحله  .  کردندایفا    حقیقی  

ستان و  خوزستان و لر  یهامقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب کشور در استان
 . باشدیمنهایی این تحقیق  کار  وایالم  در قالب مدل کسب
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مق  :8مرحله    -1-2-4 تنظیم  برای  مدلی  از  طراحی  استفاده  با  ارتباطات  ررات 
در    یهاستمیسشناسی  روش رادیویینرم  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  - سازمان 

 منطقه جنوب غرب 
نرم در بخش    یهاستمیسشناسی  نتایج حاصل از انجام مراحل روش   در این مرحله بر اساس

رادیویی منطقه جنوب غرب  سازمان  تنظیم مقررات و ارتباطات    کار پایدارومدل کسب  اول،
استان شامل  ایالم  کشور  و  لرستان  خوزستان،  این   باشدیمهای  فرایندهای  اساس  بر  که 

 پزوهش طراحی و تدوین گردیده است.
این موارد، در واقع یکی    گرددیمو روابط بین آنها ارائه    هاتیفعالنموداری از    (13شکل )در

 سازد یماز فرایند حل مسئله و تحقق اهداف را تعیین و امکان بهبود موقیت مسئله را فراهم  
  یاشه یردست آمده از تحلیل کاتووو تعاریف  واقع این مرحله بر اساس نتایج بهدر  .    [99،ص18]

طیف وسیعی از ذینفعان مسئله به ارائه مدل مفهومی به منظور ایجاد بهبود و پایداری برای  
  گرانلیتحلکننده و درگیر با مسئله و  صورت  پس از اینکه افراد مشارکت  که در این  باشدیم

پژوهش    یاشهیربه تفاهم رسیدند، مدل مفهومی با توجه به تعاریف    یاشه یردر مورد تعریف  
و پس از    یک مدل مفهومی تهیه شده است  یاشه یرترسیم شد. در این پژوهش برای تعریف  

و افراد درگیر با مسئله تهیه شده   گرانلیتحل، یک مدل توافقی میان  ها مدلهماهنگ کردن این  
و خُبرگان معموالً به سختی   یاحرفه  نظرانصاحببین    شده  است. رسیدن به یک مدل توافق

است   ییهاتیفعالنموداری از    یگرمیتنظعبارت دیگر، مدل مفهومی اصلی نهاد  . بهدهدیمرخ  
. دهندیمچه کاری انجام    یا شه یرتعریف شده توسط تعاریف    ی هاستمیس  دهدیمکه نشان  

  نیترمهمرسم کرد. بلکه    یاشهیربا توجه به تعاریف    توانیمالبته این مدل تنها مدلی نیست که  
  اجماع نظر خُبرگان حاصل شده است مدلی است که در سنجه مطالعات مرتبط با پژوهش و با

اساس همین مدل در بخشی از واحدهای منطقه جنوب غرب اجرایی و در حین اجرا با   که بر
های محیطی مشکالتی نیز به همراه داشت که در نهایت با چند مرحله تکرار  توجه به محدودیت

 . کنندگان در پژوهش قرار گرفت نهایی مورد توافق و اجماع مشارکتمدل  
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 و پیشنهادات   یریگجه ینت -5
طراحی در نقش مهمی را  نوعنوان یک ابزار به نرم   یهاستمی س ی شناسروش در این پژوهش

سازی آن در منطقه جنوب غرب  با توجه به پیاده  پژوهش  یها افتهیایفا کرد.    گریتنظیم  مدل
حوزهای  نظام رگوالتوری در    اجزای اصلی از  هر کدام  عملکردی    یهاشاخص  نشان داد که  

 را   دها یبازدفرایندهای داخلی سازمان موجب افزایش کیفیت نظارت در امر    از طریق  ذینفعان  
تنظیم مقررات     وکار کسب   در مدلتنظیم گری در ارتباطات و فناوری    پارامترهای  .ساختفراهم  

در حوزه رشد و یاد  تدوین شده  خوشه: وظایف، نظام نظارت، اختیارات و محیط رقابتی  4در
را به همراه داشت که این امر نیز   هاآن مندی  و رضایتکارکنان    یهامهارت گیری موجب ارتقاء  

یک عنوان  هب  در مدل ارائه شده   های نظارتی باشد.موضوع تحقیق برخی از دستگاه  تواندیم
  در منطقه جنوب غرب   آن به شکل عملیاتیکارگیری  بهو      ICTابزار نظارتی قوی در صنعت  

فضای   موجود  وضعیت  بهبود  و  توسعه  سمت  به  حرکت  موبایلموجب  بوسیله  پوشش   ،
از یک نظام دستوری تنظیمی به سمت اپراتورها  مذکور  و با اجرایی شدن مدل    شد  اپراتورها

و در نهایت عملیات  مشکالت را شناسایی و به همراه آن تنظیمی سوق پیدا کنندیک نظام خود 
 ذینفعان   و رادیویی،فناوری    مانیتورینگ  یهاسالنگری در  کارگیری مدل تنظیمه. برا تغییر دهند

نسبت به رفع آنها اقدام اپراتورها  فنی،    هایزود هنگام  خرابیبا شناسایی    را قادر ساخت تا 
  رب کشورغجنوب    سازی آن در منطقهگری و پیادهبا توجه به اجزای اصلی مدل تنظیم  .نمایند

  ثیرات تأ  دستاوردها و  ،هایوخروجها  فرایند ورودیدر    هدفمند  یهاتیفعالانجام  موجب شد که  
 د.باش داشته    آتی مدیران  یهابرنامه  ی وتبیینریزبرنامه  جهتمفیدی  

 ،طراحی کردمدل تنظیم مقررات ارتباطات را  حاضر  با توجه به اینکه  پژوهش    ،پایان   رد   
  . قرار گیرد   مورد مطالعه  دیگر  یهایاستراتژبعدی با    یهاپژوهشپایه    تواندی م  این پژوهش

مانند   ییهاعرصهآینده نگرانه مدل حاصل از این پژوهش در   با نگاه  شودیمبنابراین پیشنهاد  
ویژه    هارسانه آن-نوین صوتی  یهارسانه به  به  و نظم بخشی  یا  ها  تصویری   ی هانیماشو 

ا تحقیق روی  ی ،گردندیم و هدایت رادیویی کنترل یهاشبکهکه از طریق بدون راننده  خودران
ر حوزه  د  14گریویا پساتنظیم  های دستگاهخود تنظیم  یهانظارت گری مانند  تنظیم  دیگرالگوهای  

ICT   مورد    ، است  و ثابتتلفن همراه    ارتباطات  پیشرودر بخش  راتوهایکه مورد کاربرد اپ
و محیط    پایدار  وکارکسبجامعه هدف امکان دستیابی به توسعه  تا    گیردمطالعه و تحقیق قرار  

 ست را بهبود بخشند.یز
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 دردانی قتشکر و  -6
ا نویسندگان این پژوهش، از ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و  م

-در پیادهکه  و کارکنان محترم اداره کل منطقه جنوب غرب   معاونین محترم سازمان، مدیران
 خانه ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین سایر مدیران ارشد محترم  وزارتازی مدل،  س

ضمن   ،و جدیت دراین پژوهش ما را یاری نمودند  یمندعالقه که با    یو خبرگان  نظرانصاحب
قدرانی و سپاسگزاری  صمیمانه  ،  آرزوی سالمتی و تندرستی از ایزد منان برای تمام بزرگواران

 .   میینمایم

 ها نوشت پی -7
8. Conceptual World 

9. Rich Picture    

10. Public Interest Theories   

11. Private Interest Theories   

12. Institutionalism Theories   

13. Problematic Situation 

14. Post Regulatory State 

1.Information and Communication Technology 

2. Regulatory Regimes 

3. Soft Systems Methodology 

4. International Telecommunication Union 

5.Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory 

6. Impact-Relation Map (RRM) 

7. Real World  
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