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چکیده
اکوسیستم دولت همراه از اکوسیستمهاي در حال شکلگیري در ایران است .هدف این مقاله شناخت و تحلیل ساختار و همچنین
شناسایي نقش هر یک از بازیگران اصلي این اکوسیستم است .به منظور نیل به این هدف ،ابتدا با استفاده از منابع پژوهش و بررسي
مدل هاي ارائه شده در این منابع ،مدلي مفهومي براي اکوسیستم دولت همراه ارائه ميشود که در آن چهار بازیگر جدید:
رویکردهاي جدید در ارائه خدمات فراتر از انتظار ،نوآوري و نوآوران ،تبلیغ و تبلیغکنندگان و واسطهها معرفي شدهاند .سپس ،با
طراحي پرسشنامه اي جهت تأیید عوامل شناسایي شده در مدل و بررسي تأثیر آنها بر اکوسیستم دولت همراه ،و توزیع آن با
بهرهگیري از یک نمونه تصادفي 400تایي ،نگرشها و نظرات  363نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه تلفن همراه و دولت همراه
جمعآوري و بر پایه مدل معادالت ساختاري تحلیل شده است .نتایج نشان ميدهد به جز عامل تبلیغ و تبلیغکنندگان ،سه عامل
جدید دیگر ضرایب معنيداري در مدل دارند.
واژههای کلیدی :دولت همراه ،تحلیل اکوسیستم ،مدل معادالت ساختاري ،بازیگران جدید ،خدمات فراتر از انتظار ،نوآوري ،واسطه
ها ،تبلیغکنندگان
 -1مقدمه
امروزه نوآوريهاي تکنولوژیکي به طور اساسي مفهوم ارزش
در سازمانها و شرکتها را تغییر دادهاند .تأثیر تلفن همراه
در زندگي روزمره افراد به گونهاي است که این دستاورد
فناوري به بخش جدایيناپذیر از زندگي اکثر شهروندان
تبدیل شده است .به همین دلیل امروزه تلفن همراه و
فناوريهاي وابسته به آن یکي از بازیگران مهم و اصلي
اکوسیستمهاي مختلف از جمله اکوسیستم ارتباطات و
فناوري اطالعات ،اکوسیستم هاي دولت الکترونیک و دولت
همراه ميباشد .شناسایي بازیگران اصلي این اکوسیستمها و
ارزش ایجاد شده توسط آنها و همچنین تحلیل روابط بین آنها

ميتواند جهت پیشبیني چگونگي شکلگیري کسب و
کارهاي آتي و همچنین واکنش بازیگران آن اکوسیستم
مفید باشد و به تصمیمگیرندگان درون اکوسیستم و
مداخلهکنندگان آن کمک نماید.
یکي از اکوسیستمهاي در حال شکلگیري در ایران
اکوسیستم دولت همراه ميباشد .تحلیل این اکوسیستم و
شناسایي بازیگران اصلي آن و نقش هر یک از آنها ميتواند
براي هدایت این اکوسیستم در جهت ایجاد ارزش قابل توجه
براي هریک از بازیگران آن مؤثر و مفید باشد و در صورتي
که بتوان ارزش ایجاد شده براي هر یک از بازیگران را بهبود
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در حالي که مدلهاي استراتژیک تثبیت شده و قدیمي
(نظیر زنجیرهي ارزش) و مدلهاي نوآورانهتر (نظیر شبکهي
ارزش) بر فرآیند ایجاد ارزش تمرکز ميکنند ،مدل
اکوسیستم کسب و کار ،بر ارزش ارتباطات میان بازیگران و
اجزاي کلیدي (ساختار فیزیکي ،جذب درآمدها ،جذابیت،
دارایيها و تکنولوژيها) تأکید کرده و آنها را تحلیل ميکند
که وجود این ارتباطات ارزشمند باعث بقا و توسعهي
اکوسیستم خواهد شد .اکوسیستم کسب و کار شامل همهي
عواملي ميشود که به طور مستقیم و غیرمستقیم در
توسعهي یک کسب و کار مشارکت ميکنند و همچنین
شامل محصول یا فرآیندي ميشود که روي موفقیت آن در
کوتاه مدت یا بلند مدت تأثیر ميگذارد [.]3
با انتشار تحقیقات  Iansityو  ،)2004( Levienاصطالح
"اکوسیستم کسب و کار" جایگاه ویژهاي یافت .آنها
اکوسیستم کسب و کار را به صورت یک شبکه از اجزاء
توصیف کردند که با یکدیگر در تعامل هستند و در حین
تعامل ،ارتباط پیچیدهاي نیز دارند؛ به گونهاي که سالمت هر
یک از اجزاء بر سالمت اکوسیستم و عملکرد آن تأثیر دارد
[ )1993( Moore .]4و  )2004( Iansityبر پیچیدگي
روابط بین اجزاي هر اکوسیستمي تأکید دارند.
پژوهشگراني چون  Hearnو  )2006( Paceتعریف
اکوسیستم را اینگونه تکمیل کردند که با گذشت زمان
مفهوم اکوسیستم کسب و کار به سمت مفهوم اکولوژي
ایجاد ارزش ميرود که آن را اکوسیستم ارزش نامگذاري
کردند [ .]5رویکرد آنها به ارزش در یک اکوسیستم ،متفاوت
از نگاه  Mooreدر سال  1996است .به اعتقاد آنها ایجاد
ارزش تنها در ابتداي تشکیل اکوسیستم مهم نیست بلکه
دوره عمر و زندگي اکوسیستم یک عامل کلیدي است.
اکوسیستم کسب و کار ،سیستمهاي پیچیده و مستقلي
ميباشند که به یکدیگر متصل و با هم مرتبط هستند .ارزش
یک اکوسیستم کسب و کار به دلیل همافزایي بیش از
مجموع ارزشهاي مجزاي هر یک از بخشهاي اکوسیستم
است .اکوسیستمهاي کسب و کار بعضي از عوامل پیچیدگي
را نظیر خود سازماندهي ،پذیرش ،ارزش مشترک و اضطرار با
یکدیگر تقسیم ميکنند.

داد ،سالمت این اکوسیستم که به معني کارکرد و عملکرد
مناسب آن ميباشد تضمین خواهد شد .به علت پیچیدگي
تعامالت بین بازیگران هر اکوسیستم از جمله اکوسیستم
دولت همراه ،تحلیل کامل آن ،داراي پیچیدگي و دشواري
زیادي ميباشد و باید با استفاده از مدلهاي مرحلهاي و به
صورت گامبهگام این تحلیل انجام شود .در این مقاله گامهاي
ابتدایي تحلیل اکوسیستم دولت همراه ،شامل شناسایي
بازیگران اصلي اکوسیستم و تعیین اهمیت و جایگاه نسبي
آنها مد نظر قرار گرفته است .در جهت برداشتن این گامهاي
ابتدایي ،ابتدا براساس بررسي تحقیقاتي که در حوزهي
اکوسیستم تلفن همراه و اکوسیستم دولت الکترونیک انجام
گرفته ،مدلي براي اکوسیستم دولت همراه در ایران پیشنهاد
شده و سپس بازیگران و ذینفعان اصلي در اکوسیستم دولت
همراه ایران شناسایي و اهمیت و جایگاه آنها تعیین شده
است.
در ادامه به مرور ادبیات و بررسي مدلهاي اکوسیستم تلفن
همراه و دولت الکترونیکي پرداخته ميشود .سپس مدل
مفهومي پیشنهادي براي اکوسیستم دولت همراه ارائه
ميشود .در بخش سوم روش تحقیق و در بخشهاي چهارم
و پنجم به ترتیب یافتهها و نتیجهگیري تحقیق آمده است.

 -2مرور ادبیات و ارائه مدل مفهومی
اکوسیستم مفهوم اساسي و محوري در علم زیستشناسي و
بومشناسي دارد که در آن تأثیر موجودات بر یکدیگر و
محیط زیست را بررسي ميکند .مفهوم اولیه اکوسیستم
کسب و کار در سال  1993توسط مور ( )Mooreدر
هاروارد بیزینس رویو با عنوان یک محیط جدید براي رقابت
مطرح و برنده جایزه سال مکینزي شد .مور در سال 1993
تعریفي ارائه داد که مفهوم آن اجتماعي است از تمامي
ذینفعان که با رویکرد اقتصادي با یکدیگر در تعامل هستند و
به طور منطقي از یکدیگر حمایت ميکنند تا همسو با
استراتژيهاي ذینفعان کلیدي به اهداف مشترک برسند [.]1
این ذينفعان شامل سازمانهاي دولتي ،شرکتهاي صنعتي،
انجمنهاي صنفي ،رقبا و مشتریان ميباشند که به طور دو
جانبه از یکدیگر منتفع ميشوند [.]2
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همکارنش [ ]17به آن  Keystoneميگویند ]17[ .سه نوع
بازیگر بین اجزاي اکوسیستم شامل ،Keystone Player
 Dominatorsو Nich Playersتعریف کردهاند.
 Keystoneاستراتژيها را شکل ميدهد و تأثیر عمدهاي
در سالمت اکوسیستم دارد و تالش ميکند که پایداري،
تنوع و بهرهوري اکوسیستم را افزایش دهد و تسهیمکنندهي
ارزش بین تمامي ذینفعان و بازیگران باشد [.]7
Keystoneها ،رهبري فعال در اکوسیستم هستند و قصد
آنها توسعه فعالیتها و در مجموع سالمت اکوسیستم است و
حضور فیزیکي کمتري دارند ولي به لحاظ تولید ارزش و
توزیع آن بین دیگر بازیگران بیشترین نقش را ایفا مينمایند.
لذا ميتوان  Keystone Playerرا مانند یک قطب
( )Hubدر نظر گرفت که شبکه آنها بیشترین ،قويترین و با
ارزشترین ارتباطات را ایجاد ميکند و آنها اغلب در هسته
شبکه قرار ميگیرند.
دو بازیگر دیگر در اکوسیستم مطابق تعریف  Iyerو
همکارانش [ ]17وجود دارند که یکي حاکم و دیگري
niche Playerها ميباشد .از بین بازیگران اکوسیستم،
حاکم قصد دارد سهم قابل توجهي از اکوسیستم را به خود
اختصاص دهد و آن را تا جایيکه امکان دارد توسعه دهد.
آنها حضور فیزیکي قوي دارند و کنترل بخش عمدهاي از
شبکه را به عهده دارند و بخش بیشتري از ارزش ایجاد شده
را براي خود ميخواهند و بخش کمتري را به دیگر بازیگران
در اکوسیستم ميدهند .در صنایعي که به حالت بلوغ
رسیدهاند ،نوآوري کمتري صورت ميپذیرد و تغییرات به
کندي انجام ميشود؛ بنابراین حاکمان تأثیر زیادي بر
سودآوري دارند .اما در صنایع نوظهور نقش تخریب کننده
دارند و سبب محدودیت نوآوري ميشوند.
بزرگترین گروهها را در اکوسیستم  Nich Playerها
تشکیل ميدهند .آنها بزرگ و کوچک هستند ،شرکتهایي
هستند که تخصص ویژهاي در ظرفیتهاي خاص دارند و این
سبب تفاوت آنها با دیگر بازیگران اکوسیستم ميشود .در
واقع Nich Playerها بیشترین ارزش را در اکوسیستم و
در مجموع ایجاد ميکنند .رشد آنها بستگي به توانمندي
دستیابي و استفاده از بستر  Keystoneدارد تا بتوانند
تفاوت ایجاد کنند.

آنها قابلیت تطبیق با تغییرات محیطي خارجي را دارند [.]6
به عنوان مثال تغییرات در نظام مالیاتي ميتواند بر یک
اکوسیستم کسب و کار تأثیرگذار باشد و اکوسیستمها نیز هر
چند که ممکن است در برابر این تغییر مقاومت کنند و در
صدد تعدیل یا تغییر آن به نفع خود باشند اما باالخره در
تعامل با محیط به تعادل رسیده و خود را با آخرین وضعیت
محیط تطبیق ميدهند .بنابراین اکوسیستم کسب و کار یک
ساختار پویا دارد و شامل جمعیتي از سازمانها است که با
یکدیگر در ارتباط و تعامل ميباشند .این پویایي منجر به
عدموجود مرز شفاف و مشخص ميشود .]6[ .قدرت پنهان
یک اکوسیستم در مکانیزم پویاي آن قرار دارد که ممکن
است یک شبکه اجتماعي گذشته را دگرگون کرده و به یک
زنجیره خلق ارزش فعال تبدیل نماید [.]2
مشخصهي ضروري که سبب شناسایي و جداسازي
اکوسیستم کسب و کار از شبکهاي از تأمینکنندگان ميشود
مدلي است که ارتباط و وابستگي بین بازیگران در یک
اکوسیستم کسب و کار را کامالً مشخص و شفاف تعریف
ميکند .وقتي یک بازیگر از اکوسیستم خارج ميشود ارزش
اکوسیستم براي دیگر بازیگران کاهش ميیابد و وقتي بازیگر
جدید وارد اکوسیستم ميشود ارزش اکوسیستم براي تمامي
بازیگران افزایش ميیابد .هر عنصر اکوسیستم کسب و کار،
بهره شبکه را با همه به اشتراک ميگذارد.

 -1-2بازیگران اصلی هر اکوسیستم
شرکتکنندگان یا بازیگران اکوسیستم دامنه وسیعي دارند.
اصوالً اکوسیستم توسط یک قطب مرکزي ایجاد ميشود و
یک بستر براي تعامل بین اعضاء و دیگر بازیگران و
شرکتکنندگان شکل ميگیرد .براي درک بهتر این ساختار
الزم است نقشهاي از تعامالت بین بازیگران تهیه و نوع روابط
بین آنها مشخص شود .اگر چه محققین بر روي ساختار
اکوسیستم توافق دارند؛ ولي هر یک واژگان مختلفي را براي
بازیگران به کار ميبرند که تقریباً همه یک مفهوم را
ميرسانند .براي مثال به جاي قطب مرکزيIansity & ،
 ]4[ Levienعبارت  Keystoneرا به کار ميبرند و
 ]1[ Mooreاز آن به عنوان  Central Contributorیاد
ميکند Hagel .و همکارانش [ ]7به آن  Shaperو  Iyerو
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.5سئواالت مشخص دیگر در ارتباط با سناریوها و الگو
برداري رقابتي .خروجيهاي مورد انتظار این روش عبارتند
از:

فرآیند شکلگیري اکوسیستم به گونهاي است که در ارتباط
با یک ارزش به عنوان محور اصلي تعدادي بازیگر و
شرکتکننده در کنار هم قرار ميگیرند و در یک فرآیند
زماني سازماندهي ميشوند و تبدیل به یک سازمان ميشوند
و نهایتاً پایداري خود را در اکوسیستم به دست ميآورند.
بنابراین براي شناسایي اکوسیستم ميتوان چارچوبي را
مشخص کرد که این چارچوب شامل شناسایي ارزش
کلیدي ،شناسایي Keystoneها و روابط بین آنها و
چگونگي تحلیل روابط بین آنها است.

 پارامترهاي کلیدي عددي شده از اکوسیستم
(اندازهها ،مقیاسها ،فاکتورهاي موثر)

 سرمایههاي رقابتي کلیدي (تکنولوژيها ،روشها،
مدلهاي عملیاتي)
 نقشهاي جاري و نیز استراتژيهاي موجود و اهداف
اکوسیستم (فاصلهها ،امکانات براي تغییر
 مسیر و حرکت آینده (مهمترین تغییرات در
چشمانداز ،سرمایهها ،امکانات و فرصتهاي کسب
و کار)

 -2-2تحلیل اکوسیستمها
روشهاي متعددي براي تحلیل و آنالیز اکوسیستمها وجود
دارند .اما مهمترین روش آن نظریه رقابت هوشمند یا
 Competitive intelligence theoryیا ( )CIاست.
روشهاي رقابت هوشمند در اکوسیستمهاي کسب و کار ،به
سواالت متعددي پاسخ ميدهند .این روشها ،وضعیت یک
اکوسیستم را تشریح ميکند و آن را با دیگر اکوسیستمها
مقایسه ميکند ،پیشرفتهاي آن را نشان ميدهد ،مشکالت،
موفقیتها ،فرصتها و مزیت رقابتي آن اکوسیستم را نمایان
ميسازد ،براي کنترل عوامل سالمت اکوسیستم دادههایي را
فراهم ميکند ،گزینهها را کنار هم قرار ميدهد ،از طریق
آشکارسازي حقایق ،عدمقطعیتها را کم ميکند و
سناریوهاي جایگزین براي انتخاب در آینده را معرفي
ميکند .هنگام بکارگیري چارچوب رقابت هوشمند براي
تحلیل اکوسیستم موارد ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار
ميگیرد:
.1تجزیه و تحلیل محدود چشماندازي که اکوسیستم در آن
عمل مي کند و کارکرد دارد (سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و
فني)
.2تجزیه و تحلیل چگونگي کار اکوسیستم (شبکه کسب و
کار ،فعالیتها ،سالمت اکوسیستم ،تعریف پارامترهاي
حساس و بحراني)
.3تحلیل نقش بازیگران اصلي در اکوسیستم
.4تحلیل چگونگي تغییر اکوسیستم (تکنولوژي ،نقشها،
استراتژيها ،سبکهاي کسب و کار)

 ابزارها و روشهایي که به صورت سیستمي باید در
مدیریت اکوسیستم بکار گرفته شود با اجزا و
پارامترهاي مشخص و انتخاب شده و منابع
اطالعاتي

 -3-2اکوسیستم دولت همراه
با بررسي تحقیقات انجام شده در ادبیات اکوسیستم دولت
همراه در ميیابیم که تعداد محققیني که در ارتباط با
اکوسیستم دولت همراه تحقیق کردهاند بسیار اندک هستند.
اکوسیستمهایي نظیر اکوسیستم دولت همراه بزرگ هستند
و شامل تعداد زیادي سازمان و بازیگر ميباشند .بنابراین
شناسایي محیط پیرامون و بازیگران کلیدي یکي از مهمترین
اقدامات براي شناسایي این اکوسیستم بزرگ ميباشد،
همچنین قدم اول شناسایي یک دانه " "Seedاست که در
اطراف آن اکوسیستم به دنیا ميآید و رشد ميکند .دانه به
معني یک موجودیت با ارزش هسته ( )Core Valueیا
اصلي ميباشد که داراي پتانسیل ایجاد کسب و کار جدید و
همچنین قدرت جذب بازیگران مختلف است .با شناسایي
دانه ميتوان بازیگران کلیدي را که هسته کسب و کار را
تسهیل ميکنند و گروهي که با یکدیگر مشارکت و تعامل
دارند تا در جهت رشد دانه کمک و آن را پرورش دهند،
شناسایي کرد .قدم آخر در تحلیل روابط بین بنگاهي تمرکز
بر روي ارتباط  Keystoneها ميباشد .در ادامه ،به منظور
پیشنهاد مدلي براي اکوسیستم دولت همراه در ایران ،مدل
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تأمینکنندگان خدمات ،تأمینکنندگان تجهیزات ،مشتریان
و دولت است که هر  4بازیگر اصلي به صورت یک چرخه
باهم در ارتباط ميباشد .در واقع این مدل ميتواند
دستههاي بزرگ بازیگران اکوسیستم دولت همراه را نشان
دهد [.]8

هاي موجود اکوسیستم دولت همراه بررسي ميشود و براي
اطمینان از اینکه مدل پیشنهادي به ویژه بازیگراني که به
اکوسیستم اضافه شدهاند در اکوسیستم موثر مي باشند از
نظر خبرگان و دستاندرکاران حوزه استفاده خواهد شد
است .مدل ارائه شده از طرف شرکت  blueskyکه در شکل
 1نمایش داده شده است شامل  4بازیگر اصلي شامل

ارائهدهندگان
خدمات

تامینکنندگان
تجهیزات

مشتریان

دولت

شکل  -1مدل اکو سیستم دولت همراه ]9[ bluesky

فناوري دسترسي

تامینکننده خدمات
تلفن همراه

تامینکننده خدمات
اینترنت

تنظیمکننده
سایتها ،استانداردها

تامینکننده ملي
شریک خصوصي

شهروندي
کسب و کار

تجمیع قابلیت حمل
قابلیت اطمینان
امنیت

دولت همراه تعهدات
شهروندي

دولت

تامینکنندگان
سختافزار

تامینکننده
محتوا

برنامههاي
کاربردي

شکل  -2مدل پیشنهادي انستیتو سوزان کیبل []9
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مشخصات ویژهاي دارد که بسیار مهم است و در پذیرش و
توسعه همگاني آن نقش دارد .اکوسیستم داراي مجموعهاي
از بازیگران است که ضرورتاً به یکدیگر متصل شدهاند و یا
ارتباط دارند .هر یک از اجزاي اکوسیستم عضو یک مجموعه
بزرگتر ميباشند و همه اعضاء به یک فهم مشترک رسیدهاند
که براي سالمت اکوسیستم همگي باید تالش کنند .لذا
همکاري و هماهنگي براي کارکرد درست اکوسیستم بسیار
مهم و با اهمیت است .در شکل  3اکوسیستم دولت همراه
شرکت  NTT DOCOMOنشان داده شده است ].[10
مدل دولت همراه دیگري توسط جني کارول [ ]11ارائه شده
است که از دو گروه بازیگران تشکیل شدده اسدت .گدروه اول
شددامل صدداحبان فندداوري ،دولددت ،تددأمینکنندددگان ،صددنعت
ارتباطات و مدل کسدب و کدار و گدروه دوم کداربران شدامل
شهروندان ،بازدیدکنندگان ،کسب و کار و کارمندان تشدکیل
شده است.

مدددل شددکل  2کدده توسددط انسددتیتوي سددوزان کیبددل [.]9
پیشنهاد شده ،مدلي است که بدازیگران مختلدف اکوسیسدتم
دولت همراه را نشان ميدهدد .زنجیدره ارزش در ایدن مددل
مورد توجده قدرار گرفتده اسدت و هدر یدک از ذینفعدان ایدن
اکوسیسددتم در فرآینددد تولیددد ارزش مشددخص شدددهانددد.
موجودیددتهدداي اصددلي شددامل اپراتورهدداي تلفددن همددراه و
تددأمینکنندددگان و ارائددهدهندددگان سددرویس و خدددمات
تأمینکننددگان تجهیدزات سدختافدزاري ،تدأمینکننددگان
زیرساختهاي ارتباطي و تأمینکنندگان نرمافزارها ميباشند.
یکي از ویژگيهاي این مدل شهروند محوري است.
در مدل شرکت  NTT DOCOMOمرکز اصلي و محور
توجه جامعه و کاربران است و اصطالحاً مدل  Pushنامیده
ميشود .در این مدل اپراتور در مرکز این اکوسیستم قرار
ميگیرد و ميتواند کنترل قابل توجهي بر اجزاي دیگر این
اکوسیستم داشته باشد و آنها را مدیریت نماید .همانگونه که
در تعریف اکوسیستم به آن اشاره شد ،مدل اکوسیستم

اکوسیستم همراه

توسعه شبکه

ذینفعان و سرمایهگذاران ،مجموعههاي تجاري
صنایع وابسته ،مبلغان ،آموزش ،حمل و نقل

مشتریان مستقیم

مشتریان غیر
مستقیم

رقبا

هسته اصلي اکوسیستم

شکل  -3مدل اکوسیستم ]10[ NTT DOCOMO
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توسعه براي رسیدن به
خدمات دولتي

دولت همراه

وزارتخانهها

کسب و کارها

سازمانها و بخش
خصوصي

تامین کنندگان
سرویس ارزش افزوده

ایجاد نسل جدید خدمات
عمومي

سازمان تنظیم
مقررات

اپراتورها

شهروندان

شهروندان و مشتریان
کاربران نهایي

شکل  -4اکوسیستم ارائه خدمات عمومي بر بستر موبایل در کشور هند ][12

 -3ارائهدهندگان خددمات شدامل سدازمانهداي دولتدي،
بانکهدا و سدازمانهداي بازرگداني و مددیریت سیسدتمهداي
اعتباري

مدل اکوسیستم ارائه خدمات عمومي بر بستر تلفن همراه در
کشور هند (شکل  )4منتشدر شدده اسدت .ایدن مددل بده دو
بخش اصلي واسطهها و کاربران نهایي تقسیم شده اسدت .در
این مددل شدهروندان ،اپراتورهدا ،سدازمان تنظدیم مقدررات،
تأمینکنندگان ارزش افزوده ،سازمانهاي بخش خصوصدي و
وزارت خانههاي دولتي به عنوان واسطه ارائه سرویس معرفي
شده اند و شهروندان و کسب کارها ،کاربران نهایي سرویس و
خدمات ميباشند ].[12
یکي از مدلهاي مطرح اکوسیستم دولت همراه ،مدل ارائه
شده در نقشه راه دولت همراه امارات متحده عربي []13
ميباشد که در شکل  5نمایش داده شده است .شایان ذکر
است کشور امارات یکي از کشورهاي پیشگام در پیادهسازي
دولت همراه ميباشد .مدل اکوسیستم دولت همراه دولت
امارات در نوع خود از کاملترین مدلهاي اکوسیستم دولت
همراه ميباشد .این مدل شامل سه گروه از ذینفعان به شرح
زیر است:
 -1صنعت ارتباطات و فناوري اطالعات شدامل اپراتورهدا،
محتوا ،کاربردها و توسعهدهندگان خددمات و تولیدکننددگان
دستگاهها
 -2کاربران شامل شهروندان ،کسدب و کارهدا و دولدت و
کارکنان دولت و سازمانهاي دولتي

 -4-2مدل پیشنهادی اکوسیستم دولت همراه
مدل پیشنهادي که با عنوان "نسل اکوسیستم جدید دولت
همراه  ")NGEMG(1نامیده ميشود در واقع تجمیعي از
اکوسیستمهاي بررسي شده در بخش قبل است .ولي مزایاي
اصلي آن نسبت به مدلهاي موجود این است که در آن به
نقش تعدادي بازیگران جدید در حوزه تلفن همراه که
ميتوانند بر اکوسیستم دولت همراه تأثیرگذار باشند توجه
شده است .در ادامه نقش و اهمیت این بازیگران جدید
تشریح شده است.
 -1-4-2رویکردهای جدید در ارائهی خدمت
در سالهاي اخیر اصطالح خدمات فراتر 2یا  OTTمفهومي
بسیار متداول در صنعت ارتباطات و صنعت اینترنت شده
است [ .]23بسیاري از موضوعات مربوط به کسب و کار در
حوزه ارتباطات توسط بازیگران حوزه وب تحت چالش قرار
ميگیرد که آنها را خدمات فراتر مينامیم .این خدمات یا
سرویسهاي ارتباطي مستقل از اپراتور شبکهها هستند .به
عبارت دیگر شرکتهاي اینترنتي سرویسهاي ارزش افزوده
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اپراتورها

مدیریت بخشهاي عمومي

محتوا ،کاربردها و توسعهدهندگان خدمات

سازمان سیار

تولیدکنندگان دستگاه

کسب و کار سیار

صنعت ارتباطات و فناوري اطالعات
شهروندان

صن ت ارت ا ات و ناوری ا
کسب و کارها

سازمانهاي دولتي

ات

بانکها و سازمانهاي بازرگاني

دولت همراه
خدمات

دولت و کارکنان دولت و سازمانهاي دولتي

کاربران

ارائه دهندگان خدمت

مدیریت سیستمهاي اعتباري

شکل  -5مدل ارائه شده در نقشه راه دولت امارات ][13

نوآوران ميباشند .تجربیات حاصله به همراه انتظارات آنها از
فناوري تاثیر قابل توجهي در انتظارات دولت خواهد داشت و
هیچگاه انتظار نميرود که سازمانهاي دولتي نوآوران حوزه
فناوري باشند .اما به صورت فزایندهاي انتظارات شهروندان،
منافع و جذابیتها و گرایشات آنها بر نوآوران تاثیرگذار
خواهد بود .لذا یک ارتباط سه طرفه بین نوآوران-
شهروندان ،دولت و سازمانهاي دولتي ایجاد خواهد شد .که
براساس آن با توجه به اطالعات مربوط به دولت ،نوآوران
ایدههاي جدید خود را براي استفاده مناسب آن مطرح
خواهند نمود و بدین صورت یک همافزایي بین دولت و
نوآوران ایجاد خواهد شد که نوآوران را قادر ميسازد
اطالعات مختلف را در کاربردها ( ،)APPsسرویسها و یا
محصوالت بکار گیرد.
نوآوري در اکوسیستم دولت همراه متفاوت از برداشتهاي
قبلي از نوآوري است به عنوان مثال ،اغلب اوقات تصور از
نوآوري در قالب تحقیق و توسعه است .اما در اکوسیستم
دولت همراه ،نوآوران در سرویسها و خدماتي نوآوري را
دنبال ميکنند که حداقل یکي از ویژگيهاي ذیل را داشته
باشد:
 -1سرویس و یا خدمت جدید باشد
 -2فرآیند جدیدي و یا توسعه یک فرایند جدید باشد

را بدون وابستگي به اپراتور به مصرفکننده نهایي ميرسانند.
خدمات فراتر یک مدل خدمت براي آینده ارتباطات و نیز
براي سرویسها و خدماتي نظیر تجارت الکترونیک ،تجارت
همراه ،سالمت الکترونیک ،آموزش الکترونیک و اقتصاد
دیجیتالي است .همچنین خدمات فراتر محیطي براي ایجاد
خالقیت و نیز گزینهاي براي رشد سرویسها و خدمات است.
بعضيها معتقدند که شرکتهاي اپراتور مخابراتي در آینده،
فراتر از شرکتهاي سرویسدهنده و یکپارچه ساز سرویسها
و تأمین کننده زیرساختها خواهند بود و فقط به عنوان
" "bit pipeو منتقل کننده داده عمل مينمایند .لذا با
حضور خدمات فراتر در حوزههاي خدمات رایانش ابري،
خدمات پیامک ،و دیگر انواع کاربردها باید آنها را به عنوان
یک بازیگر اصلي در آینده نزدیک در این حوزه مشاهده کرد.
 -2-2-4نوآوری و نوآوران
در اکوسیستم دولت همراه همواره شاهد تعامل بین دولت و
نوآوران خواهیم بود این نوآوران از بخشهاي کامالً خصوصي
شامل صنایع مختلف ،از انستیتوهاي آکادمیک و دانشگاهها و
یا بخشهاي دانش بنیان و فناور تشکیل شدهاند.
شهروندان و نوآوران به صورت عادي با یکدیگر در تعامل
هستند و شهروندان بهترین بازار آزمایشي براي ایدههاي
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 ارسال اطالعات جمعي و عمومي در ارتباط با وضعیتترافیک و دیگر وقایع
تبلیغات همراه یکي از مهمترین حوزههاي انتقال اطالعات از
طریق بيسیم است ،به دلیل اینکه اساس و پایه موانع
هزینهاي را در هم ميشکند .پیشبیني ميشود که تا سال
 2018تبلیغات بر بستر تلفن همراه و تجهیزات بيسیم 50
درصد از کل تبلیغات دیجیتال را شامل شود و مقدار آن به
 42میلیارد دالر خواهد رسید (]19[ )Business Insider
پرتالهاي دولتي ميتوانند حجم قابل توجهي ترافیک ایجاد
نمایند که این ظرفیت پتانسیل خوبي براي جذب مبلغان
باشد .همچنین سبب ميشود که جاذبه پرتالهاي دولتي
براي تبلیغات افزایش یابد و ظرفیت خوبي براي جذب
تبلیغکنندگان است و دولتها نیز قادر به کنترل محتواي
تبلیغات هستند .بنابراین تبلیغات بازرگاني به مقدار وسیعي

 -3شکل جدیدي براي سازمان ارائه نماید
 -4بازار جدیدي را ایجاد نماید
 -3-4-2ت لیغ و م لغان
امروزه رسانهها نقش بسیار مهمي را در زندگي روزمره مردم
ایفا مينمایند .یکي از وظایف این رسانهها ارسال پیام و یا
توزیع هر نوع پیامي است که براي مخاطب ارزش افزوده
ایجاد مينماید که نهایتاً سبب ایجاد ارزش براي بنگاه
ارسالکننده پیام نیز خواهد شد که اصطالحاً آن را تبلیغ
ميگوییم [ .]14از آنجایيکه دولتها بیشترین تعامالت را با
شهروندان خود دارند و پیامهاي خود را به اطالع شهروندان،
کسب و کارها و بخشهاي عمومي ميرسانند ،ميتوان گفت
دولتها بزرگترین مبلغان در رسانهها هستند.
به دلیل ظرفیدت موجدود در تبلیغدات بدراي دولدت یکدي از
روشهاي تأمین منابع براي پیادهسازي دولدت الکترونیدک و
دولددت همددراه تبلیغددات اسددت و البتدده روش مناسددبي بددراي
دریافت هزینه از کاربران و شدهروندان بدراي ارائده سدرویس
محسوب ميشود .زیرا دولتها دو روش براي ارائده سدرویس
بدده شددهروندان را برمدديگزیننددد :روش اول ،دریافددت هزیندده
مستقیم از شهروندان و روش دوم ،استفاده از ظرفیت ایجداد
و ارائه تبلیغات توسط دولت و بخش خصوصدي بدراي تدأمین
هزینههاي سرمایهگذاري ،ایجاد و نگهدداري خددمات دولدت
الکترونیک و دولت همراه از طریق تبلیغات .همانگونه کده در
باال به آن اشاره شد روش دوم معمدوالً مدورد اسدتقبال قدرار
ميگیرد.
تبلیغددات در رسددانههدداي عمددومي سددبب افددزایش اطالعددات
شهروندان نسبت به سرویسها و خددمات دولتدي در دولدت
همراه خواهد شد .موارد ذیل نمونهاي از پیدام رسداني دولدت
است که در قالب تبلیغات نیز ميتواند به کار گرفته شود:
 اطالعرساني پیام مقامات دولتي پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن پشتیباني از برنامههاي بهداشتي ،آموزشي دولت دسترسي عمدومي ،ارسدال درخواسدتهداي سدرویس،شکایات توسط شهروندان
 -اطالعرساني یا پیامرساني در ارتباط با پرداخت مالیات

در درگاهها و پرتالهاي دولتي ميتواند قرار گیرد.
 -4-2-4واسطهها
واسطهها زبان شبکه هستند و بازیگران از واسطهها به منظور
هم محور کردن و هم مسیر کردن بازیگران مختلف شبکه
استفاده ميکنند .از طریق واسطهها بازیگران ميتوانند با
یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از این طریق است که بازیگران
ميتوانند زبان خود را ترجمه کنند و به دیگر بازیگران تفهیم
نمایند.
واسطهها پیوند و یا ارتباطي را ایجاد ميکنند که ميتوانند
بازیگران را به یکدیگر مرتبط و یا متصل نمایند .واسطهها
ميتوانند شامل متن ،محصول ،سرویس و یا پول باشند
[ .]15یک زیرساخت خوب براي پیادهسازي دولت همراه نه
تنها در افزایش ضریب نفوذ سرویسهاي دولت همراه در
جامعه باید تأثیرگذار باشد؛ بلکه باید تأثیر قابل توجهي در
پذیرش این سرویسها و قابلیت تطبیق این سرویسها با
نیازهاي کاربران داشته باشد .لذا هرگونه کمبودي چه از نوع
نرمافزاري و چه از نوع سختافزاري باید توسط یک واسطه
تأمین شود تا بتوان ضریب نفوذ و کاربرد سرویسهاي دولت
همراه را افزایش داد .بهطور کلي  Alsobhiو همکاران
( ]20[ )2009وجود واسطهها را براي کاهش فاصله

45

علي حکیم جوادي و ........

فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران ،سال هفتم ،شمارههاي 23و ،24بهار و تابستان 1394

[ ]22این بازیگران با ایجاد یک پل فاصله خالي بین
شهروندان و خدمات الکترونیک را برقرار ميکنند .با توجه به
نکات اشاره شده در ارتباط با بازیگران جدید در این
اکوسیستم مدل پیشنهادي  NGEMGمطابق شکل 6
پیشنهاد ميشود.
در جدول  1مقایسه اجزاي مدلهاي اکوسیستمهاي مختلف
خدمات دولت همراه آمده است همانگونه که مشاهده
ميشود مدل پیشنهادي  NGEMGبخش بیشتري از
بازیگران اکوسیستم را پوشش ميدهد.

تکنولوژیکي و اجتماعي و سهولت توسعه و پیادهسازي دولت
الکترونیک الزم ميدانند.
در یک جمله ميتوان بیان نمود که واسطهها داراي این
پتانسیل هستند که سبب موفقیت در پیادهسازي دولت
الکترونیک و دولت همراه شوند .با توجه به نکات اشاره شده
و اهمیت واسطهها در جذب و پذیرش بیشتر خدمات
الکترونیکي توسط شهروندان و کسب و کارها در ادامه به
تشریح بیشتر نقش واسطهها پرداخته ميشود.
مطددابق تعریددف  Janseenو  )2009( Kilevinkواسددطه
عبارت است از سازماني که سرویسها را ميگیرد و آن را بده
دیگران ميدهد .واسطه به صدورت معمدول بدراي کمدک بده
تبدیل و یا انتقال یک سرویس بده کدار مدي رود و امدا بدراي
اینکه بتوان یک تعریدف واحدد و مشخصدي را بدراي واسدطه
داشت بسیار دشوار به نظر ميرسد .همچنین تعریف دیگدري
که  Janseenو  )2009( Kilevinkاز واسدطه دارندد ایدن
است که واسطه عبدارت اسدت از یدک سدازمان دولتدي و یدا
خصوصددي کدده بدده ایجدداد همدداهنگي بددین ارائددهدهندددگان
سرویسهاي عمومي و کاربران آنها کمک مديکندد یدا آن را
تسهیل ميکند.
علیرغم اینکه بسدیاري از محققدین معتقدندد کده بدا وجدود
اینترنت ،واسطههاي بین سرویس دهنده و کداربران (واسدطه
هاي سنتي) کنار گذاشته شدهاند و این ارتباط مستقیم بدین
کاربران و ارائهدهندگان سرویس سبب خواهد شد کده دیگدر
نیددازي بدده واسددطههددا نباشددد Bailey .و )1997( Bako's
[ ]16در یددک تحقیددق در ارتبدداط بددا  13مطالعدده مددوردي
دریافتند که نقشهایي کده واسدطههداي سدنتي در تجدارت
جدید الکترونیکي دارند به راحتي قابل محو شددن نیسدت و
نمي توان آن را با اینترنت و ارتباط مستقیم جایگزین کرد4 .
نقش اساسدي بدراي واسدطههدا توسدط  Baileyو Bako's
( )1997تعریف شده است [:]16
 -1تجمیع کنندگي
 -2ارتباط بین تأمینکننده و مشتري
 -3ایجاد اعتماد
 -4اطالعات بازار بین سازماني
واسطهها بازیگران تعیینکننده در اکوسیستم دولت
الکترونیک هستند ()Dom brow ski et. al., 2012

 -3روش تحقیق
رویکرد این تحقیق ،کیفي -کمي ميباشد .در بخش کیفي،
پس از مطالعه ادبیات موضوع ،عوامل و بازیگران اکوسیستم
دولت همراه مفهومسازي شده و مدل مفهومي تحقیق ارائه
شده است .سپس با طراحي پرسشنامهاي جهت تأیید این
عوامل و بررسي تأثیر آنها بر اکوسیستم دولت همراه ،نظرات
خبرگان و کارشناسان جمعآوري و تحلیل شده است .جامعه
آماري این تحقیق خبرگان و کارشناسان حوزه تلفن همراه و
دولت همراه ميباشند که با استفاده از یک نمونه
تصادفي 400تایي ،نظرات  363نفر از آنها اخذ شده است.
حدود  40درصد از این نمونه زنان بودهاند 59 .درصد از
خبرگان این تحقیق داراي مدرک تحصیلي کارشناسي
بودهاند و بقیه مدرک کارشناسيارشد یا باالتر داشتهاند .از
نظر تخصص نیز حدود  68درصد فني بودهاند .سابقه کار 69
درصد از پاسخدهندگان نیز باالتر از  5سال بوده است.
براي تحلیل دادهها از نرمافزارهاي  IBM SPSS 22و
 LISREL 8.50استفاده شده است .تحلیلهاي انجام شده
با نرمافزار  IBM SPSS 22شامل محاسبه میانگین و
انحراف معیار سنجههاي پرسشنامه ،آزمون استقالل به
منظور بررسي تأثیر متغیرهاي دموگرافي پاسخدهندگان بر
پاسخ ها ،محاسبه آلفاي کرونباخ براي سنجش قابلیت
اطمینان نتایج ميباشد .همچنین براي ساخت و آزمون مدل
معادالت ساختاري از نرمافزار  LISREL 8.50استفاده
شده است.به منظور بررسي قابلیت اطمینان پاسخها ،از روش
آلفاي کرونباخ استفاده شده است و مقادیر این معیار در
جدول  2آمده است.
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رایانش ابري

اپراتورها

محتوا و کاربردها

صن ت ارت ا ات

تولیدکنندگان دستگاهها

شهروندان

بانکها و
سازمانهاي
بازرگاني

کسب و
کارها

سازمانهاي
دولتي

دولت همراه

کاربران

محیط بیروني
کارمندان
دولت

محیط بیروني

ارائهدهندگان خدمات

مدیریت
سیستمهاي
اعتباري

سازمانهاي
دولتي

نهادهاي
عمومي و
حاکمیتي

بازیگران جدید
مبلغان

OTT

میاندار ،واسطهها و تسهیلکنندگان

نوآوران

شکل  -6مدل اکوسیستم  NGEMGدولت همراه

47

فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران ،سال هفتم ،شمارههاي 23و ،24بهار و تابستان 1394
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جدول  -1مقایسه مدلهای اکوسیستم دولت همراه

اپراتورها

تامین کنندگان محتوا

تولید کنندگان دستگاه ها

بازیگران جدید مانند OTT

مبلغان

نوآوران

واسطه ها

دولت

نهادهاي عمومي

شهروندان

کسب و کارها

خصوصي
کارمندان دولت

استانداردها
سرمایه گذاران بخش

سیاست ها (مقررات)

دولت امارات []13

*

*

*

*

*

*

*

*

مدل پیشنهادي NGEMG

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جهانگردان

 NTT DocoMoژاپن
[]10

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

فناوري

انیستیو سوزان کیبل []9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پذیرش فناوري

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

تامین کنندگان زیرساخت

دولت هند []12

*

*

*
*

*

تولید کنندگان نرم افزارها

جني کارول []11

*

*

*

*

*

*

*

*

*

رایانش ابري

بلو اسکاي []8

*

*

*

*

*

*

*

بازیگران
اکوسیستم
مدل

*
*

*

*

*

*

*

*

*

جدول  -2مقادیر آلفای کرون اخ نتایج نظرسنجی

بازیگران اصلي

صنعت ICT

کاربران -پذیرش

دولت و سازمانهاي دولتي

بازیگران جدید

کل سنجهها

تعداد سنجه

8

10

7

4

29

مقدار آلفاي کرونباخ

0.625

0.758

0.772

0.538

0.868

جدول  -3میانگین و انحراف م یار تاثیر املهای شناسایی شده اکوسیستم دولت همراه

عامل

میانگین

4.347
Sphone
4.323
Technology
4.274 Communication
4.246
Confidence
4.211
Security
4.211
Govroll
4.194
Operator
4.168
Easy
4.152
Calture
4.111
Mobileweb
4.097
Innovation
3.997
Adoption
3.986
Credit
3.972
Policy
3.966
Content

انحراف معیار

عامل

میانگین

انحراف معیار

.7096
.7576
.8185
.9193
.9375
.8607
.8115
.9197
.8754
.8180
.9854
.7987
.8639
.9595
.9130

bank
legal
regulation
advertise
platform
userexp
govorg
cloud
useredu
intermediate
userage
geography
usergender
ophone

3.926
3.916
3.897
3.875
3.853
3.853
3.841
3.694
3.463
3.443
3.382
3.176
2.522
2.076

.8716
.9030
.9544
.9071
.8889
.8659
.9671
.9986
1.0216
.9374
1.0045
1.1610
1.2613
1.1469
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ارائه دهندگان خددمات ،بدازیگران جدیدد شناسدایي شدده و
پذیرش کاربران و صنعت  1.20 ،1.05 ،0.89 ،ICTو 0.04
ميباشد .همچنین ضدرایب محاسدبه شدده بدراي  29عامدل
شناسایي شده نشان ميدهد که عاملهاي گوشدي معمدولي،
تبلیغات و تبلیغ کنندگان ،جنسیت کداربران و سدازمانهداي
دولتي و نهادهاي عمدومي تدأثیر معنديداري بدر اکوسیسدتم
دولت همراه ندارند.
همچنین نتایج این مدل نشان ميدهد در بررسي عاملهداي
مرتبط بدا صدنعت  ،ICTعامدل بسدتر و ارائدهدهنددگان آن،
بیشترین بار عاملي را دارد و پس از آن عامدل رایدانش ابدري
قرار دارد .از بین عاملهاي دولت و ارائه دهنددگان خددمات،
عامل زیرساخت هاي حقدوقي بزرگتدرین ضدریب را در مددل
دارد .عامددل نددوآوري و نددوآوران بیشددترین ضددریب را بددین
عاملهاي بازیگران جدید دارد و عاملهاي اعتمداد و امنیدت،
باالترین ضریب عاملي بین عوامدل پدذیرش کداربر دارندد .در
سطح کليتر ،ابتدا پذیرش کداربر و سدپس بدازیگران جدیدد
شناسایي شده ضریب عاملي باالتري در مدل دارند.

همانگونه که از این جدول مشخص است قابلیت اطمینان
کلي سواالت باالتر از  85درصد ميباشد .همچنین در صورت
حذف سوال تأثیر گوشي معمولي از بخش صنعت ICT
آلفاي کرونباخ آن نیز افزایش یافته و به  0.693خواهد
رسید.
 -4یا تهها و نتایج
قبل از انجدام تحلیدلهداي اصدلي مربدوط بده تدأثیر عوامدل
شناسایي شدده بدر اکوسیسدتم دولدت همدراه ،ابتددا جهدت
اطمینان از دادههاي جمعآوري شده و عدمتأثیر ویژگيهداي
خبرگان و کارشناسان بر دادهها ،آزمدون اسدتقالل بدین ایدن
ویژگيها (جنسیت ،سطح تحصیالت ،تخصص و سدابقه کدار)
بر پاسخ سنجهها انجام شد و نتایج نشان ميدهد .هدیچ یدک
از این ویژگيها بر پاسخها تأثیر ندارد .بندابراین تحلیدلهداي
بعدي بدون تفکیک پاسخها براساس این ویژگيها انجام شده
است.
مقایسه میانگین و انحراف معیدار پاسدخهدا نشدان مديدهدد
عامدلهداي گوشدي هوشدمند ،تکنولدوژي و زیرسداختهدداي
ارتباطاتي باالترین میانگین تأثیر را دارند و سه عامل گوشدي
معمددولي ،جنسددیت کدداربر و موقعیددت جغرافیددایي کمتددرین
میانگین تأثیر را دارند .همچنین انحراف معیار عامدل گوشدي
هوشددمند ،پددایینتددرین انحددراف معیددار اسددت .در جدددول 3
میانگین و انحراف معیار تأثیر  29عامل شناسایي شده آمدده
است.
به منظور بررسي مدل تأثیر بازیگران اصلي اکوسیستم دولت
همراه ،از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است .بارهاي
عاملي این مدل و همچنین نتایج آزمون  tبراي ایدن ضدرایب
بدده ترتیددب در شددکلهدداي  7و  8آمددده اسددت .شدداخص
 RMSEMو مقدار  pمددل بده ترتیدب برابدر بدا  0.092و
 0.0000ميباشد که نشان دهنده معتبر بدودن مددل اسدت.
نتایج اجراي مدل نشان ميدهد بازیگران اصدلي اکوسیسدتم
دولت همراه ،دولت و ارائه دهندگان خدمات ،بازیگران جدید
شناسایي شده و پذیرش کاربران مديباشدند و تدأثیر صدنعت
 ICTدر مدل معنادار نیست.
میزان تأثیر این بازیگران در این اکوسیستم براساس بارهداي
عاملي (ضرایب مدل) محاسبه شده به ترتیب بدراي دولدت و

 -5نتیجهگیری
در این مقالده ،ابتددا بدا بررسدي ادبیدات موضدوع و شدناخت
مدلهاي ارائه شده در زمینه اکوسیستم دولدت همدراه ،یدک
مدل جدید براي این اکوسیستم ارائه شد .سپس بدا اسدتفاده
از نظرسنجي از خبرگان ،نقدش هریدک از عوامدل شناسدایي
شده در این اکوسیستم مورد تحلیل قدرار گرفدت .مهمتدرین
نتایج بدست آمدده حداکي از آن اسدت کده داشدتن گوشدي
هوشددمند ،تکنولددوژي و زیرسدداختهدداي ارتبدداطي داراي
بیشترین تأثیر در اکوسیستم هستند اما ضریب عداملي آنهدا
در مدل ایجاد شده پایین ميباشد و این موضوع بدین معندي
است که این عوامل گرچه تأثیر زیادي در اکوسیسدتم دولدت
همراه دارند ولدي عامدل هدایي نیسدتند کده در توسدعه ایدن
اکوسیستم باید بر آنها تمرکز نمود.
یکي از اهداف این مقاله ،بررسي تأثیر و نقش بازیگران جدید
در اکوسیستم دولت همراه اسدت کده ایدن بدازیگران شدامل
عوامل تبلیغات و تبلیغکننددگان ،واسدطهداي بدین دولدت و
مردم (بیمهها و بانکها ،).رویکردهاي جدید در سدرویسهداي
 Mobile Webو  OTTو نوآوري و نوآوران ميباشد.

49

علي حکیم جوادي و ........

فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران ،سال هفتم ،شمارههاي 23و ،24بهار و تابستان 1394

همراه باید توجه ویژهاي به این دو عامل شود .در مجموع به
نظر ميرسد جهت پیادهسازي دولت همراه باید بر پذیرش
کاربران ،دولت و ارائه دهندگان خدمات تمرکز نمود ضمن
اینکه نقش بازیگران جدید نیز حائز اهمیت ميباشد.در این
تحقیق عوامل و بازیگران اصلي اکوسیستم دولت همراه
شناسایي شد و تحلیل مقدماتي روي تأثیر آنها در این
اکوسیستم انجام شد .در ادامه تحقیقات ميتوان برشناسایي
نقش هریک از بازیگران اصلي در این اکوسیستم و ارتباط
بین آنها تمرکز نمود و با ایجاد این شناخت در راستاي
برنامهریزي جهت حداکثر سازي ارزش ایجاد شده در این
اکوسیستم حرکت نمود تا موجب رشد این اکوسیستم و
پیادهسازي موفقیت آمیز دولت همراه شود.

نتایج مدل معادالت ساختاري نشان ميدهد که به جز عامدل
تبلیغ و تبلیغ کنندگان ،سه عامل دیگر ضدرایب معندي داري
در مدل دارند .به نظر ميرسد نقدش و تدأثیر عامدل تبلیدغ و
تبلیغ کنندگان که مي تواندد بده عندوان عامدل تولیددکنندده
جریددان مددالي و درآمدددي و همچنددین اطددالع رسدداني در
اکوسیستم عمل کند در حدال حاضدر در اکوسیسدتم دولدت
همراه داراي ابهام ميباشد و این موضوع ميتواند بده عندوان
دلیلي بدر ضدریب پدایین آن در مددل باشدد .همچندین ایدن
موضوع ميتواند یک موضوع تحقیقاتي آتي باشد.
در بین عوامل مرتبط با پذیرش -کاربران ،عاملهاي اعتماد،
امنیت سیستمها باالترین بارعاملي را دارند و این موضوع
نشان دهنده این است که براي رشد و توسعه اکوسیستم دولت
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