
9 بررسي تأثيرسرمايه گذاري مستقيم خارجي شرکت هاي چندمليتي بر...

 بررسي تأثيرسرمايه گذاري مستقيم خارجي شرکت هاي چندمليتي 
بر توسعه صنعت اپراتور تلفن همراه )مورد مطالعه ايرانسل(

بيتا کمالی سراج*1
جهانيار بامدادصوفی2
مهدی الياسی3

چکيده 
هدف از اين مقاله بررسي چگونگي تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي در توسعه صنعت اپراتور تلفن 
همراه کشور است که با رويکرد مطالعات موردي و با استفاده از اطالعات کيفي و پيمايش خبرگان، انجام 
شده است. بدين منظور برای تدوين مدل مفهومی تحقيق پس از مرور ادبيات تحقيق، روند شکل گيري 
و توسعه شرکت ايرانسل و تأثير آن بر صنعت تلفن همراه کشور بررسي شده و محتواي ديدگاه خبرگان 
نيز مورد تحليل قرار گرفته  است. براساس مدل مفهومي اين تحقيق، تأثير انواع مکانيزم هاي سرريز بر 
س��اير ش��رکت هاي اپراتور و همچنين تأمين کنندگان داخلي از ابعاد دانش فني و دانش مديريتي در 
قالب پيمايش خبرگان مورد بررسي قرار گرفته است. براي تحليل داده ها از آزمون هاي آمار استنباطي 
استفاده شد. نتايج نشان داد که از ميان 4 مکانيزم اصلي سرريز، مکانيزم هاي رقابت و تقليد در تجربه 
سرمايه گذاري شرکت ايرانسل از ارتباطات و جابه جايي نيروي انساني داراي اهميت بيشتري در سرريز 
فناوری بوده اند. همچنين تأثير س��رمايه گذاري خارجي انجام شده بر شرکت هاي اپراتور داخلي بيشتر 
از تأثير آن بر تأمين کنندگان داخلي بوده اس��ت. عالوه بر اين با اس��تفاده از تحليل همبس��تگي، نتايج 
تحليل هاي آماري نش��ان مي دهد که بين مکانيزم هاي سرريز و توسعه مديريتي و فناورانه در اپراتورها 

همبستگي معنادار و مثبت و قابل مالحظه اي وجود دارد.
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1( مقدمه 
انتق��ال و اکتس��اب فناوري مقوله اي پيچيده اس��ت که هم از نظر علمي و ه��م از جنبه هاي فرهنگي، 
سياسي و اقتصادي سالهاست نه تنها کشورهاي در حال توسعه، بلکه بسياري از مجامع پژوهشي غرب 
و س��ازمان هاي بين المللي را به خود مشغول کرده اس��ت. امروزه، با توجه به اين که سطح فناوري ها در 
کشورهاي پيشرفته و درحال توسعه فاصله قابل مالحظه اي دارد، براي کاستن فاصله فناوري کشورهاي 
پيش��رفته و کمتر توس��عه يافته، انتقال و يادگيري فناوري يك الزمه انکارناپذير است. با مطالعه سابقه 
توس��عه کشورهاي درحال توسعه، خصوصاً کشورهاي شرق آس��يا مالحظه مي شود که آن ها در مسير 
توسعه خود براي تسريع در حل مشکالت بخش صنعت، بنيان فناوري کشور خود را از طريق يادگيري 
آن از س��اير کش��ورهاي توسعه يافته تقويت کرده و س��پس با ايجاد زيربناي اقتصادي مناسب درصدد 
تقويت مراکز دانش��گاهي و پژوهش خود برآمده اند (Motohashi & et al, 2010). براس��اس ادبيات 
علمي، بخش��ي از انتقال فناوري بين کشورها به شکل سرمايه گذاري مستقيم يك شرکت خارجي در 
بازار س��اير کش��ورها1 انجام مي ش��ود (Padilla-Perez, 2008).  در اين ميان، شرکت های چند مليتی 
نق��ش مهم��ي را در انتقال فناوري در بين مرزهای کش��ورها بر عهده دارند و در س��ال هاي اخير اين 
مکانيزم به داليل مختلف اقتصادي و فناورانه رشد قابل مالحظه اي داشته است. شکل گيری شرکت های 
چند مليتی نه تنها بر اساس داشتن مزيت در دانش و مديريت فناوري است بلکه دارای قدرت بازاريابی 
و دسترسی به پتانسيل های بازار جهانی، برخورداري از مراکز تحقيقاتی در مناطق مختلف جهان و نيز 
سيس��تم متمرکز در تصميم گيری، ارتباطات و منابع نيز هستند تا بتوانند توانايی های فناورانه موجود 
در يك منطقه جغرافيايی را برای حل مش��کل يا اس��تفاده در يك موقعيت ايجاد شده در منطقه ديگر 
بکار گيرند. ش��رکت هاي چندمليتي که قس��مت عمده اي از جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را 
بر عهده دارند، منابع اصلي انتقال فناوري در اين مکانيزم هس��تند (Moosa Imad, 2002). با توجه 
به موارد مطرح ش��ده، بررسي نتايج و نقش هاي مثبت يا منفي سرمايه گذاري خارجي مي تواند موجب 
بهبود سياست هاي کشور در جذب سرمايه گذاري خارجي و مهم تر از آن چگونگي تعامل با شرکت هاي 
چند مليتي در اين گونه همکاري ها گردد. به همين منظور و با توجه به تجربيات سرمايه گذاري خارجي 
انجام ش��ده در حوزه اپراتوري تلفن همراه کش��ور، اين تحقيق به بررسي نقش سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي ش��رکت هاي چند مليتي در صنعت اپراتور تلفن همراه کش��ور مي پردازد، که با رويکرد مطالعه 

1 . Foreign direct investment (FDI)
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موردي ش��رکت ايرانس��ل به عنوان يکي از مهم ترين س��رمايه گذاري هاي خارجي کشور در دهه اخير، 
انجام شده اس��ت.در اين تحقيق تالش شده اس��ت به س��ؤاالت اصلي زير پاس��خ داده شود: الف( سرريز 
س��رمايه گذاري ش��رکت ام.تي.ان بر اپراتورها و تأمين کنندگان صنعت تلفن همراه کشور از طريق چه 
مکانيزم هايي صورت مي گيرد؟ ب(محتواي س��رريز فناوري از طرف ام.تي.ان چه ميزان داراي ماهيت 

دانش مديريتي و چه ميزان داراي دانش فناورانه بوده است؟

2( مبانی نظری
بنابر تعريف س��ازمان همکاري اقتصادي و توسعه1 شرکت های چند مليتي، شرکت ها يا ديگر نهادهايي 
هس��تند که در بيش از يك کش��ور مستقر شده باش��ند و برخي فعاليت هاي توليدي خود را در خارج 
از کش��ور مبدأ انجام دهند و طوري به هم مرتبط ش��ده اند که منابع و فعاليت هاي توليدی شان با هم 
هماهنگ هستند. در اين تعريف منظور از شرکت يا نهاد در کشور مهمان، همان شرکت مادر2 و منظور 
از شرکت يا نهاد در کشور ميزبان همان شعبه خارجي3 است. شرکت های چند مليتی به خاطر دارا بودن 

:(Moosa Imad, 2002) خصوصيات زير نقشی حياتی در توسعه فناوري بين المللی ايفاء می کنند
1( ش��رکت هاي چندمليتي معموالً به صنايع انحصاري خاص تس��لط دارند که در آن صنايع، اهميت 
بازاريابی فناوري ديده می شود. 2( محصوالت شرکت های چند مليتی معموالً جديد، پيشرفته و مورد توجه 
مش��تريان هس��تند و اغلب به محصوالت، درآمد باال تأکيد می کنن��د و از تکنيك های مدرن بازاريابی 
کمك می گيرند. 3( تکنيك ها و فناوري های مورد استفاده برای توليد در شرکت های چند مليتی اغلب 
پيشرفته ترين فناوري ها در زمينه مورد فعاليت آن ها می باشد. باتوجه به اين خصوصيات، کشورها برای 
پر کردن ش��کاف فناوري خود و دست يابی به توسعه فناوري بخصوص براي کشورهای در حال توسعه، 
به برقراری ارتباط با ش��رکت های چند مليتی مبادرت می ورزند که بدون وجود اين ارتباط نمی توان به 

فرآيند توسعه فناوري اين کشورها اميدوار بود.
2� 1 . مفهوم س�رمايه گذاري مستقيم خارجي: سانجای الل4 سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
را اين گونه تعريف می کند: فرآيندی که در آن افراد حقوقی يك کشور )کشور منبع(، مالکيت تجهيزات 
يك ش��رکت از کش��ور ديگر را بدست می آورد، با هدف اين که کنترل توليد، توزيع و ديگر فعاليت های 

1 . OECD
2 . Parent enterprise 
3 . Foreign affiliate 
4 . Sanjay Lall
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آن ش��رکت را بدس��ت آورد (Aitken, 1999) بنا به گزارش آنکتاد1 س��رمايه گذاري مستقيم خارجي 
نوعی سرمايه گذاری است که در برگيرنده ارتباط بلند مدت است و منافع و کنترل پايداری را برای افراد 
 حقوقی يك کش��ور )س��رمايه گذار خارجی يا س��ازمان مادر( در اقتصاد يك کشور ديگر ايجاد می کند

(Moosa Imad, 2002). با توجه به اين تعاريف می توان دريافت که مهم ترين ويژگی سرمايه گذاري 

مس��تقيم خارجي در واژه کنترل و کنترل منافع نهفته است و در واقع اين خصوصيت باعث تمايز بين 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاری در سهام می شود.

2�2. اثرات س�رريز ش�رکت هاي چندمليتي ناشي از س�رمايه گذاري خارجي: آثار سرريز 
ش��رکت هاي چندمليتي از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي را مي توان در دو سطح خرد و کالن 
مورد بررس��ي قرار داد. در سطح خرد، تأثير س��رمايه گذاري مستقيم خارجي روي بنگاه هاي اقتصادي 
مطرح شده و سرريزهاي فناوري از سرمايه گذار خارجي به شرکت هاي داخلي مورد بحث قرار مي گيرند. 
در سطح کالن تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر مسايل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... کشور 
ميزب��ان مورد بحث قرار مي گيرند (Blomstro¨m & et al,1994) .در س��طح خرد، س��رمايه گذاري 
مستقيم خارجي سبب ايجاد سرريز فناوري از شرکت خارجي سرمايه گذار به شرکت هاي داخلي مي شود. 
بنابراين سرريز فناوري را مي توان بدين شکل تعريف کرد: سرريز فناوري عبارت است از فرايند اکتساب 
فناوري )مستقيم و غيرمستقيم( به دليل حضور شرکت هاي چندمليتي در کشور ميزبان که معموالً اين 
حضور از طريق فرايند جذب س��رمايه گذاري خارجي توس��ط اين شرکت ها اتفاق مي افتد. هم چنين به 
بهره مند شدن کشورهاي ميزبان از دانش و فناوري انتقالي شرکت هاي چندمليتي به شرکت هاي وابسته، 

.(Todo, 2006)که ناشي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي است، سرريز فناوري اطالق مي شود
2�3. انواع س�رريزهاي فناوري: با توجه به ادبيات موضوع، س��رريزهاي فناوري را مي توان به 
چهار دس��ته تقس��يم کرد: تأثير تقليدي، تأثير رقابت��ي، تأثير ارتباطي و تأثير آموزش��ي. در تحقيقي 
در س��ال 2010 توسط يوآيوآن2 به س��رريز عمودي که همان ارتباطات با تأمين کنندگان است تأکيد 
کرده است، هم چنين بيان مي کند که شرکت هاي چند مليتي اثرات مثبتي بر بنگاه هاي محلي در بازار 
صادرات مي گذارند. در نتيجه به عنوان جمع بندي از نظر اين محقق سرريز از طريق ارتباطات )ارتباط با 
تأمين کنندگان( و صادرات اتفاق مي افتد. بلومستروم و کوکو سرريز را به دو قسمت «سرريز بهره وري« و 

1 . UNCTAD
2 . Yuan Yuan
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»سرريز دسترسي به بازار« تقسيم مي کنند و معتقدند سرريز بهره وري از طريق سازوکارهاي جابه جايي 
نيروي انس��اني، تقليد، ارتباط��ات و رقابت اتفاق مي افت��د(Blomstrom & et al,1994)، در تحقيق 
ديگري در سال 2007 کانال هاي سرريز به 5 عامل تقليد، جابه جايي نيروي انساني، صادرات، رقابت و 
ارتباطات و تعامالت تقسيم شده است (Yun-Chung, 2008). بنا بر نظر اين محقق تقليد شرکت هاي 
محلي يکي از رايج ترين کانال هاي س��رريز اس��ت معرفي يك فناوري جديد به بازار براي ش��رکت هاي 
محلي ممکن اس��ت به علت هزينه اکتس��اب و عدم اطمينان از نتايج بس��يار هزينه بر و ريسکي باشد، 
اگر فناوري توس��ط ش��رکت مادر استفاده ش��ده و موفقيت آميز بوده دراين صورت شرکت هاي محلي 
نيز تش��ويق مي ش��وند که آن فناوري را تقليد کنند کانال دوم به استخدام نيروي انساني آموزش ديده 
و با تجربه توس��ط ش��رکت هاي محلي مربوط مي ش��ود. از اثرات منفي اين روش مي توان به استخدام 
نيروي باتجربه توس��ط شرکت چندمليتي اشاره کرد که شرکت مادر از طريق حقوق و دستمزد بيشتر 
نيروهاي باتجربه را جذب کند. با اين حال اندازه گيري ميزان س��رريز از اين طريق بس��يار مشکل است. 
صادرات کانال س��وم سرريز است. در اين روش وجود شرکت چندمليتي ممکن است باعث سود رساني 
به شرکت هاي محلي شود. فعاليت هاي صادرات ممکن است شامل مشارکت در هزينه تأسيس شبکه 
توزيع، زير س��اخت  هاي حمل و نقل و دانش جلب رضايت مش��تري در بازارهاي ديگر باشد.کانال چهارم 
س��رريز شرکت هاي چندمليتي رقابت است. رقابت، انگيزه و محرکي است که باعث مي شود بنگاه هاي 
محلي از تمام ظرفيت منابع موجود استفاده کنند و حتي دست به نوآوري بزنند و محصول جديدي ارائه 
دهند. کانال آخر ش��امل روابطي است که بنگاه هاي محلي در بازار کشور ميزبان برقرار مي کنند مانند 
ارتباطات تأمين کنندگان محلي با شرکت چند مليتي )ارتباطات پسيني1( يا مشتريان مياني با شرکت 
)ارتباطات پيش��يني2( (Yun-Chung, 2008)... در ادامه هريك از اين کانال يا مکانيزم هاي سرريز به 

تفصيل تعريف شده است.
تأثير تقليدي ناش��ي از تفاوت هاي موجود در س��طح فناوري ش��رکت هاي خارجي و محلي است. 
شرکت هاي خارجي با فناوري هاي پيشرفته تر وارد بازار محلي شده و فناوري هاي جديدتر را وارد صنعت 
مي کنند. شرکت هاي محلي مي توانند با برقراري تماس مستقيم با شرکت هاي خارجي، روش کار آن ها 
را مش��اهده و تقليد کرده و بهره وري خود را افزايش دهند.س��رريز رقابتي وقتي اتفاق مي افتد که ورود 

1 . Forward linkage
2 . Backward linkage
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شرکت هاي خارجي منجر به رقابت بيشتر بين صنايع محلي شده و شرکت هاي محلي مجبور به استفاده 
کاراتر از فناوري ها و منابع موجود  شوند. همچنين، شرکت هاي محلي به منظور حفظ سهم بازار خود، 
مجبور به خلق فناوري هاي جديد مي شوند. افزايش رقابت منجر به حذف منافع انحصاري شده و رفاه 
عمومي در کشور ميزبان را افزايش مي دهد. البته زماني که شرکت هاي محلي کارايي الزم براي رقابت 
با ش��رکت هاي خارجي را نداشته باش��ند، اثر رقابتي مي تواند براي کشور ميزبان مضر باشد. در چنين 
مواردي، ش��رکت هاي محلي از بازار حذف ش��ده و قدرت انحصاري از انحصارگران محلي به انحصارگر 
خارجي منتقل خواهد شد(Blomstrom & et al,1994). تأثير ارتباطي با شرکت هاي خارجي شامل 
سرريزهاي ناشي از ارتباطات پسيني و پيشيني است و زماني روي مي دهد که شرکت هاي خارجي به 
برقراري ارتباط با تأمين کنندگان و مشتريان داخلي مي پردازند. زماني که هزينه ارتباطات و حمل ونقل باال 
باشد، شرکت های چند مليتی ترجيح مي دهند کاالهاي واسطه اي را از تأمين کنندگان محلي خريداري 
کنند. شرکت هاي خارجي با تأمين کنندگان محلي همکاري فني داشته و آن ها را آموزش مي دهند يا 
آن ها را در خريد مواد اوليه به منظور حفظ کيفيت کاالهاي واسطه اي کمك مي کنند. حتي در مواردي 
که چنين درگيري مستقيمي وجود نداشته باشد، تأمين کنندگان محلي مجبور به برآوردن تقاضا براي 
کيفيت باالتر و تحويل به موقع و نوآوري بيش��تر هستند. البته در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، 
توليدکنندگان داخلي به دنبال خريد کاالهاي واس��طه اي از تأمين کنندگان خارجي بوده و شرکت هاي 
خارجي درصدد فروش کاالها و خدمات به بنگاه هاي داخلي هستند )ارتباطات پيشيني(. در اينجا اين 
نکته شايان ذکر است که »اثر رقابتي« سرريز داخل صنعت بوده و »ارتباطات پسيني � پيشيني« اثري 
بين صنعتي دارد(Athukorala & et al, 1995). ورود فناوري به تنهايي و بدون افزايش مهارت هاي 
مربوطه در کارکنان، منجر به رشد بهره وري نخواهد شد. بلکه تالش براي آموزش کارکنان محلي است 
که بهره وري را بهبود مي دهد. تعدادي از محققان تأثير جابه جايي نيروي انس��اني را اثر آموزش��ي نيز 
ناميده اند. آموزش ضمن خدمت مي تواند توسط شرکاي خارجي، خريداران يا تأمين کنندگان خارجي 
ارايه ش��ود. البته اغلب، ش��رکت هاي محلي، کارکنان خود را جهت افزايش کيفيت محصول به منظور 
رقابت با شرکت هاي خارجي آموزش مي دهند. تحقيقات در کشورهاي تازه صنعتي شده نشان مي دهد 
ک��ه احتمال موفقيت انتقال فناوري در صورتي که نيروي کار پيش از دريافت پروژه جديد، ش��روع به 
مطالعه، آموزش و ممارست کنند، افزايش مي يابد(Padilla-Perez, 2006). در سال 2006 پاديال پرز 
مدل مفهومي را براي چگونگي سرريز شرکت هاي چندمليتي ارائه کرد که اين مدل بيان مي کند که اثر 
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سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر کشور ميزبان نه  تنها نتيجه تعامل شرکت چند مليتي با شرکت هاي 
فرعي اس��ت بلکه با سازمان هاي نوآوري محور مانند دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتي و انجمن هاي صنعتي 
نيز مي باشد. از طرف ديگر بحث مي کند که شرکت هاي چند مليتي براي بدست آوردن جايگاه رقابتي 
باال و س��ودآوري دس��ت به انتقال فناوري مي زنند و با بنگاه هاي محلي ارتباط برقرار مي کنند. بنابراين 
اثر فناورانه آن ها بر کش��ور ميزبان غير عمدي و ناخودآگاه نيست. همچنين، مکانيزم هاي متفاوتي در 
ادبيات س��رمايه گذاري مستقيم خارجي شناسايي شده اس��ت، مانند ارتباطات با اقتصاد ميزبان، تقليد 
فناوري يااس��تفاده از فرم هاي س��ازماني اس��تاندارد مورد استفاده ش��رکت مادر و دانش و مهارت هاي 
اکتس��ابي توسط نيروي انس��اني(Romo Murillo,2005. Radosevic,1999) پاديال پرز سه سطح 
از انتقال فناوري توس��ط ش��رکت هاي چند مليتي را شناسايي کرده است س��طح اول مربوط به دانش 
و منابع انتقالي توس��ط شرکت مادر يا مشتريان به ش��رکت هاي فرعي در کشورهاي ميزبان مي باشد. 
انتقال فناوري از طرق مختلفي مانند کاالهاي سرمايه اي، طرح هاي اوليه و بازديد خبرگان خارجي و ... 
ممکن است اتفاق بيافتد. در اين فرايند لزوماً نيروي انساني نقشي ندارد. سطح دوم در بين شرکت هاي 
فرعي اتفاق مي افتد، وقتي منابع انس��اني آموزش داده مي شوند چه از طريق آموزش هاي رسمي مانند 
دوره هاي آموزش��ي و چه غيررس��مي حين انجام کار. سطح س��وم انتقال فناوري وقتي اتفاق مي افتد 
که ش��رکت هاي فرعي با بنگاه هاي محلي ارتباط برقرار مي کنند که اين ارتباطات ممکن اس��ت خريد 
تجهيزات و خدمات از تأمين کنندگان محلي و در مقابل کمك هاي فني براي اطمينان از قيمت، کيفيت 
و زمان تحويل باش��د. هم چنين اين ارتباطات ممکن است با س��ازمان هاي نوآوري محور محلي مانند 
دانشگاه ها، مؤسسات فني و مراکز پژوهشي باشد. اين سطح هم چنين شامل جابه جايي نيروي انساني از 
شرکت فرعي به شرکت هاي محلي مي شود که 4روش عمده دارد؛1(جابه جايي نيروي انساني خبره از 
شرکت فرعي به ساير اپراتورها و شرکت هاي محلي2( جدا شدن نيروي انساني خبره از شرکت فرعي و 
ايجاد يك شرکت جديد به عنوان تأمين کننده تجهيزات و خدمات3( جابه جايي نيروي انساني به مراکز 
پژوهش��ي يا دانشگاهي براي انجام پروژه هاي پژوهشي يا تدريس4( جابه جايي نيروي انساني خبره به 

(Padilla-Perez, 2008)انجمن ها يا صنايع خصوصي يا دولتي
2�4. محتواي س�رريز شرکت هاي چندمليتي: شرکت هاي چندمليتي مهم ترين منابع توليد 
و منابع فني ش��امل کاالها و تجهيزات س��رمايه اي محصوالت و فرآيندهاي جديد، نام تجاري، دانش 
و مهارت هاي مديريتي و بازاريابي هس��تند، که پتانس��يل بااليي براي تأثير گذاري بر کش��ور ميزبان را 
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دارند(Cantwell,1995. Dunning,1993) مهم ترين علتي که کشورها تمايل به جذب سرمايه گذار 
خارج��ي دارن��د عواملي چون دس��تيابي به فناوري جديد چ��ه از بعد محصول و چ��ه از بعد فرايند و 
دسترس��ي به دانش روز مديريتي و بازاريابي اس��ت (Blomstrom & et al, 1994)کميس و بل سه 
دس��ته مختلف از محتواي س��رريز فناوري را شناس��ايي کردند، دسته اول ش��امل کاالهاي سرمايه اي 
و خدمات فني براي گس��ترش واردات محصول بنگاه يا صنعت اس��ت. دس��ته دوم شامل مهارت  هاي 
نگهداري و عملياتي و دانش فني اس��ت که از طريق اطالعات رمز گذاري ش��ده در دس��تورالعمل ها و 
فرمول ها و طرح هاي اوليه بدس��ت مي آي��د، هم چنين مي تواند از طريق آم��وزش و کتاب هاي راهنما 
نيز در توس��عه نيروي انس��اني کشور گيرنده اتفاق مؤثر باشد. دسته س��وم دربر گيرنده دانش و تجربه 
 الزم ب��راي مديريت و توس��عه تغيي��رات فني از طريق اطالعات رمز گذاري ش��ده و آموزش مي باش��د

(Kemmis & et all, 1988.Takii,2005) هم چنين در دسته بندي ديگري مي توان محتوي سرريز 

فناوري شرکت هاي چندمليتي را کاالها و تجهيزات سرمايه اي، محصوالت و فرايندهاي جديد و دانش 
.(Zander,1999)و مهارت هاي مديريتي بيان کرد

3- مدل مفهومی 
مدل مفهومي تحقيق براس��اس مرور ادبيات موضوع، بررس��ي تاريخي ش��کل گيري و فعاليت شرکت 
ايرانسل و مصاحبه خبرگان تدوين شده است. در اين راستا، پس از مرور ادبيات موضوع، اطالعات موجود 
در مورد سابقه شکل گيري، اهداف، فعاليت ها و همچنين تأثيرات اين فعاليت ها بر صنعت اپراتور تلفن 
همراه بررسي شد. همچنين با 10نفر از خبرگان صنعت اپراتور تلفن همراه مصاحبه شده است. خبرگان 
فوق داراي تحصيالت ليسانس و باالتر بوده و در رده مديريتي مياني و ارشد اين صنعت شاغل مي باشند. 
مصاحبه ها به صورت نيمه س��اختاريافته و با اس��تفاده از نتايج مرور ادبيات تحقيق انجام شده اس��ت. 
مصاحبه با خبرگان صنعت اپراتوري تلفن همراه در دو محور تأثيرات ش��رکت ام.تي ان و تکميل مدل 
مفهومي انجام شده اس��ت. نتايج حاصل از هر مصاحبه با اس��تفاده از روش تحليل محتوا استخراج شده 
و نتايج مربوط تأثيرات ش��رکت ام.تي ان در بخش جمع بندي مقاله، براي تحليل و تفس��ير مدل مورد 
اس��تفاده قرار گرفته است. همانگونه که در ش��کل يك نشان داده شده است، مدل مفهومی اين تحقيق 
دارای يك متغير اصلي نقش شرکت  چند مليتي ام.تي.ان مي باشد. در اين متغير شرکت ام.تي.ان داراي 
چهار بعد اس��ت. براي شناسايي شاخص هاي نقش شرکت  چند مليتي ام.تي.ان در ابعاد رقابت، تقليد و 
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ارتباطات براساس ادبيات موضوع و همچنين مصاحبه هاي اکتشافي با خبرگان، 5 شاخص و براي بعد 
جابه جايي نيروي انساني 1 شاخص اصلي شناسايي شده است. به عبارت ديگر در ادبيات موضوع تعدادي 
از ابعاد و مؤلفه ها به صورت مستقيم براساس مرور ادبيات شناسايي شده اند و تعداد ديگري از مؤلفه ها 

از مصاحبه ها استخراج يا عنوان براي آن ها انتخاب شده است.

شکل 1: چارچوب مفهومی تحقيق

4- روش شناسی تحقيق:
اين پژوهش با اس��تفاده از اطالعات کمی و کيفي و پيمايش خبرگان، انجام شده است. بدين منظور با 
اس��تفاده از مرور ادبيات تحقيق، بررسي تاريخي اطالعات روند شکل گيري و توسعه شرکت ايرانسل و 
تأثير آن بر صنعت تلفن همراه کشور شامل اپراتورهاي همراه و تأمين کنندگان اين صنعت و همچنين 
تحليل محتواي مصاحبه هاي خبرگان براساس سؤاالت تحقيق، مدل مفهومی تحقيق تدوين شده است. 
جامعه آماري اين تحقيق شامل خبرگان صنعت اپراتوري تلفن همراه شامل اپراتور همراه اول و اپراتور 
ايرانس��ل و هم چنين تأمين کنندگان مي باش��د. منظور از خبرگان آن دس��ته از مديران و کارشناساني 
هستند که با فرايندهاي سياست گذاري و توسعه فناوري در شرکت هاي اپراتور داخلي و تأمين کنندگان 
اصلي ارتباط داش��ته باشند. براس��اس برآورد انجام ش��ده تعداد اين خبرگان 60 نفر برآورد شده است. 
هم چني��ن روش نمونه گي��ري در اين تحقيق از نوع نمونه گيري تصادف��ي طبقه اي بوده و طبق فرمول 
کوکران محاسبه شده است که طبق اين فرمول 45 نفر برآورد شده است. در طراحي پرسش نامه تالش 
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ش��د براساس مدل مفهومي، ابعاد و س��ؤاالت عالوه بر مرور ادبيات از مصاحبه، شناسايي و بومي سازي 
گردد. همانگونه که در ش��کل 1 نش��ان داده شده اس��ت، مدل مفهومی اين تحقيق دارای متغير اصلي 
نقش ش��رکت  چند مليتي ام.تي.ان مي باشد. در اين متغير شرکت ام.تي.ان داراي چهار بعد است. براي 
شناس��ايي ش��اخص هاي نقش ش��رکت  چند مليتي ام.تي.ان در ابعاد رقابت، تقليد و ارتباطات براساس 
ادبي��ات موضوع و همچنين مصاحبه هاي اکتش��افي با خبرگان، 5 مؤلف��ه اصلي و براي بعد جابه جايي 
نيروي انس��اني 1 شاخص اصلي شناسايي شده است. به عبارت ديگر در ادبيات موضوع تعدادي از ابعاد 
و مؤلفه ها به صورت مس��تقيم بر اس��اس مرور ادبيات شناسايي ش��ده اند و تعداد ديگري از مؤلفه ها از 
مصاحبه ها اس��تخراج يا عنوان براي آن ها انتخاب شده است. متغير توسعه صنايع اپراتور داراي دو بعد 
توس��عه دانش مديريتي و توس��عه فناورانه است که از مرور ادبيات اس��تخراج شده است و در مصاحبه 
با خبرگان نيز مورد تأييد قرار گرفت. متغير توس��عه تأمين کنندگان نيز داراي دو بعد توس��عه دانش 
مديريتي و توسعه فناورانه است. با توجه به ادبيات موضوع براي ابعاد فوق ابتدا مؤلفه و سپس شاخص 
انتخاب شده است. در ادامه براساس ادبيات موضوع شاخص هاي هريك از مؤلفه ها شناسايي و سپس در 
تعامل با خبرگان مديريت فناوري مورد بررسي و اصالح قرار گرفت. در اين فرايند ميزان ارتباط شاخص 
با هر يك از مؤلفه ها يا ابعاد مدل با اس��تفاده از پرس��ش نامه ليکرتي و مصاحبه حضوري مورد بررسي 
قرار گرفت و در نهايت با توجه به نظر خبرگان تعداد شاخص هاي مدل اصالح شد. در اين فرايند برخي 
از ش��اخص هاي پيشنهادي ادغام و برخي از شاخص هاي کم اهميت حذف شدند. عالوه بر اين ادبيات 
و نوع بيان بسياري از شاخص ها با مشورت خبرگان اصالح و در جهت شفافيت سؤاالت بهبود يافتند. 
جدول نهايي شاخص ها )سؤاالت(  براي متغير سرريز شرکت هاي چند مليتي به صورت زير مي باشد و 

پرسشنامه نهايي در پيوست آورده شده است.
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جدول 2. ابعاد و شاخص هاي متغير سرريز شرکت هاي چند مليتي

سؤالشاخصمؤلفهابعادمتغير

تي
ملي

د 
چن

ي 
ها

ت 
رک

 ش
يز

رر
س

سرريز ناشي از رقابت
 (Padilla prez,2006.

Munillo,2005)

صنايع اپراتور
 (Blomstrom & et all,

1994. Padilla-Prez,2008)
/تأمين کنندگان

 (Blomstrom & et all,
 1994. Padilla-Prez,2008.
Motahashi & et all, 2010.)

کيفيت

10-1

خدمات پس از فروش

قيمت

نوآوري

تحويل

سرريز ناشي از تقليد
 (Padilla prez,2006.

Munillo,2005)

صنايع اپراتور/
تأمين کنندگان

کيفيت

20-11

خدمات

قيمت

نوآوري

تحويل

سرريز ناشي از جابه جايي 
نيروي انساني

 (Padilla prez,2006.
Munillo,2005)

صنايع اپراتور
جابه جايي نيروي انساني 

21به شرکت هاي اپراتور

تأمين کنندگان
جابه جايي نيروي انساني 

22به تأمين کنندگان

سرريز ناشي از ارتباطات
 (Padilla prez,2006.

Munillo,2005)
تأمين کنندگان

23کيفيت
24خدمات
25قيمت
26نوآوري
27تحويل

جدول نهايي شاخص ها )سؤاالت( براي متغير توسعه صنايع اپراتور و تأمين کنندگان به صورت زير 
مي باشد:
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جدول 3: ابعاد و شاخص هاي متغير توسعه صنايع اپراتور و تامين کنندگان

سؤالشاخصمؤلفهابعادمتغير

ور
رات

ع اپ
ناي

 ص
عه

وس
ت

توسعه دانش مديريتي
(Dunning,1993.

 Motahashi, 2010.
 Blomstrom & et

al,1994)

ابزارهاي مديريتي 
 (Cantwell,1995.
Dunning,1993)

مديريت کيفيت

34-28

مديريت بازاريابي  و ترويج فروش

مديريت نوآوري و توسعه تکنولوژي

مديريت تأمين

مديريت پروژه )عمليات توليدي(

مديريت منابع انساني

سازماندهي و ساختار

بينش کسب و کار

توسعه فناورانه 
(Dunning,1993.

 Motahashi, 2010.
 Blomstrom & et

al,1994)

خدمات شبکه
دانش و فناوري طراحي شبکه

37-35

دانش و فناوري نگهداري شبکه

سيستم هاي 
 (IS)اطالعاتي

دانش و فناوري خدمات ارزش 
(VAS)افزوده

دانش و فناوري مديريت مشتري 
(CRM)

دانش و فناوري مديريت 
و حسابرسي تراکنش هاي 

(BCS)مشتريان

ان
دگ

کنن
ين 

تأم
عه 

وس
ت

توسعه دانش مديريتي
(Dunning,1993.

 Motahashi, 2010.
 Blomstrom & et

al,1994)

ابزارهاي مديريتي 

مديريت کيفيت

40-38

مديريت بازاريابي  و ترويج فروش

مديريت نوآوري و توسعه تکنولوژي

مديريت تأمين

مديريت پروژه )عمليات توليدي(

مديريت منابع انساني

سازماندهي و ساختار

بينش کسب و کار
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سؤالشاخصمؤلفهابعادمتغير

توسعه تکنولوژيك
(Dunning,1993.

 Motahashi, 2010.
 Blomstrom & et

al,1994)

خدمات شبکه
دانش و فناوري طراحي شبکه

43-41

دانش و فناوري نگهداري شبکه

سيستم هاي 
 (IS)اطالعاتي

دانش و فناوري خدمات ارزش 
(VAS)افزوده

دانش و فناوري مديريت مشتري 
(CRM)

دانش و فناوري مديريت 
و حسابرسي تراکنش هاي 

(BCS)مشتريان

5.تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از پيمايش خبرگان
 براي تحليل داده هاي حاصل از پرسش نامه، از آزمون هاي آمار استنباطي استفاده شد.همانطور که قبال 
گفته شد سرريز شرکت هاي چند مليتي از 4 مسير رقابت، تقليد، جابه جايي نيروي انساني و ارتباطات 
اتفاق مي افتد، براي مش��خص کردن وضعيت تأثير گذاري هرک��دام از اين مکانيزم ها در اين تحقيق از 
آزمون t استفاده شده است. نتايج آزمون ميانگين )آزمون t(  نشان داد که از نظر خبرگان بين اين چهار 
مکانيزم، رقابت و تقليد باالترين تأثير را بر توسعه شرکت هاي اپراتوري در کشور داشته است ولي تأثير 
ارتباطات متوس��ط و تأثير جابه جايي نيروي انس��اني کم بوده است. هم چنين نشان مي دهد که توسعه 
مديريتي نس��بت به توس��عه فناورانه تأثير بيشتري داشته اس��ت ولي اين اختالف بسيار جزئي است و 

تفاوت زيادي با ميانگين ندارد. جدول 4 نتايج اين آزمون را به طور خالصه نشان مي دهد.

جدول4: نتايج آزمون ميانگين يک جامعه 

سطح آزمونTتعريف متغيرمتغير
معناداري

اختالف از 
ميزان تأثيرميانگين 3

COتأثير زياد6.4600.87سرريز ناشي از رقابت بر صنايع اپراتور داخلي

CSتأثير کم0.84-6.380-سرريز ناشي از رقابت بر تأمين کنندگان داخلي
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سطح آزمونTتعريف متغيرمتغير
معناداري

اختالف از 
ميزان تأثيرميانگين 3

IOتأثير زياد4.30200.6سرريز ناشي از تقليد بر صنايع اپراتور داخلي

ISمتوسط0.24-1.670.101-سرريز ناشي از تقليد بر تأمين کنندگان داخلي

Hتأثير کم1.4-14.80-سرريز ناشي  از جابه جايي نيروي انساني

CCتأثير زياد2.870.0060.33سرريز ناشي از ارتباطات بر تأمين کنندگان داخلي

MOتأثير زياد3.8900.46توسعه مديريتي صنايع اپراتور

TOمتوسط2.950.050.36توسعه فناورانه صنايع اپراتور

MSتأثير زياد2.430.0190.34توسعه مديريتي تأمين کنندگان

TSمتوسط2.870.070.39توسعه فناورانه تأمين کنندگان

جدول 5: رتبه بندي مکانيزم هاي سرريز طبق آزمون فريدمن

فريدمنتعريف متغيرمتغير

CO5.06سرريز ناشي از رقابت بر صنايع اپراتور داخلي

IO4.78سرريز ناشي از تقليد بر صنايع اپراتور داخلي

CC4.3سرريز ناشي از ارتباطات بر تأمين کنندگان داخلي

CS2.09سرريز ناشي از رقابت بر تأمين کنندگان داخلي

H1.63سرريز ناشي از جابه جايي نيروي انساني

Df: 5Sig: 0.00کاي مربع: 129.83

از آزمون فريدمن براي بررس��ي يکس��ان بودن اولويت بندي )رتبه بندي( متغيرها استفاده مي شود، 
در واق��ع در آزم��ون فريدمن اين موضوع که تفاوت معناداري بي��ن مکانيزم هاي مختلف تأثيرگذاري و 
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همچنين محتواي تأثير در شرکت هاي اپراتوري و تأمين کنندگان وجود دارد يا خير مورد بررسي قرار 
گرفت. پس از بررسي نتايج اين آزمون مشخص شد که رتبه بندي مکانيزم هاي سرريز ناشي از شرکت 
ام.تي.ان با يکديگر متفاوت است. هم چنين عدد فريدمن نشان مي دهد که احتماالً سرريز ناشي از رقابت 
و تقليد بر صنايع اپراتور از تأثير باالتري برخوردارند و جابه جايي نيروي انساني کمترين اثر را داراست.

ولي در مورد محتواي تأثير، با توجه به جدول 5 عدد sig باالي 5 درصد بدست آمده است که فرض 
H0 رد نمي شود و ادعاي يکسان بودن اولويت ها پذيرفته مي شود به عبارت ديگر نوع محتواي سرريز 
چه دانش مديريتي و چه دانش فناورانه با يکديگر تفاوتي ندارد و اين امر بدين علت اس��ت که س��رريز 
فناورانه در اين صنعت از نوع کاالي س��رمايه اي بوده و به محض اينکه س��رريز دانش مديريتي اتفاق 
بيافتد تجهيزات و کاالهاي سرمايه اي نيز قابل خريداري است و نيازي به تحقيق و توسعه داخلي ندارد 
به همين علت با اينکه اعداد مربوط به توسعه مديريتي بيشتر است ولي به دليل تفاوت جزئي که وجود 
دارد، عدد فريدمن نيز در جدول 6 نشان مي دهد که تفاوت معناداري بين محتوي سرريز وجود ندارد.

جدول 6: رتبه بندي مکانيزم هاي سرريز طبق آزمون فريدمن

فريدمنتعريف متغيرمتغير

MO 5.06توسعه مديريتي صنايع اپراتور

TO 4.78توسعه فناورانه صنايع اپراتور

MS 4.3توسعه مديريتي تأمين کنندگان

TS 2.09توسعه فناورانه تأمين کنندگان

Df: 3Sig: 0.25کاي مربع: 4.11

ع��الوه بر اين با اس��تفاده از تحليل همبس��تگي، نتايج تحليل هاي آماري نش��ان مي دهد که بين 
مکانيزم هاي سرريز و توسعه مديريتي و فناورانه در اپراتورها همبستگي معنادار و مثبت و قابل مالحظه اي 
وج��ود دارد. در مقاب��ل در ارتباط با تأمين کنندگان اين همبس��تگي محدود ب��وده و فقط در مکانيزم 
ارتباطات و توسعه مديريتي و فناورانه ديده شد. شکل زير همبستگي بين مکانيزم ها و محتوي سرريز را 
نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود همبستگي زيادي بين مکانيزم هاي رقابت و تقليد و توسعه 
مديريت��ي و فناورانه اپراتورها وجود دارد که اي��ن موضوع تأييد کننده نتايج آزمون فريدمن و ميانگين 
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جامعه نيز هس��ت، ارتباطات نيز همبستگي متوسطي با توسعه تأمين کنندگان دارد. هچنين مشاهده 
وجود همبستگي بسيار ضعيف جابه جايي نيروي انساني با توسعه اپراتورها و تأمين کنندگان مؤيد نقش 

بسيار ضعيف اين مکانيزم در سرريز فناوري شرکت ام.تي.ان مي باشد.

شکل 2. همبستگي بين مکانيزم ها و محتوي سرريز

5.نتيجه گيری
در اين مقاله تالش ش��د با رويکردي کاربردي چگونگي تأثيرگذاري س��رمايه گذاري مستقيم خارجي 
ش��رکت ام.تي.ان در صنعت اپراتور تلفن همراه مورد تحليل و بررس��ي قرار گيرد. در اين راستا پس از 
بررسي ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان مکانيزم هاي سرريز شرکت هاي چند مليتي از چهار مسير 
رقابت، تقليد، جابه جايي نيروي انساني و ارتباطات تعريف شد. عالوه براين مشخص شد نوع تأثير نيز 
مي تواند به دو دس��ته توس��عه قابليت هاي مديريتي و توسعه قابليت هاي فناورانه تقسيم شود. از طرف 
ديگر تأثيرپذيري از ورود اپراتور خارجي در دو سطح شرکت هاي اپراتور داخلي و تأمين کنندگان اتفاق 
مي افت��د. در ادامه از اب��زار تحليل تاريخي و پيمايش خبرگان براي بررس��ي و توصيف چگونگي تأثير 

استفاده شد.
بر اساس مدل مفهومي، جمع بندي اين تحقيق از دو بعد قابل بررسي مي باشد، بعد اول مکانيزم هاي 
سرريز است. نتايج تحليل هاي آماري نشان داد که بين اين چهار مکانيزم، رقابت و تقليد تأثير زيادي بر 
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توسعه شرکت هاي اپراتوري در کشور داشته است.مطالعات ميداني نيز شواهد زيادي براي تأييد نتايج 
آماري ارائه مي نمايد. يکي از مهم ترين مصاديق سرريز ناشي از رقابت، قيمت محصوالت و خدمات است 
که از س��ال 85 تاکنون کاهش چشم گيري داشته است، هم چنين از ديگر مصاديق رقابت، زمان انتظار 
براي تحويل س��يم کارت مي باشد. در س��ال 85 زمان تحويل تقريبا 3 ماه بوده است و در سال 90 اين 
ش��اخص به روز شده اس��ت. يکي ديگر از مصاديق تأثير رقابت بر شرکت هاي داخلي به ويژه همراه اول، 
افزايش نوآوري اين شرکت در ارائه سرويس ها و محصوالت جديد مي باشد، اپراتور همراه اول در سال 
85 تنها خدمات س��يم کارت هاي دائمي و SMS را ارائه مي کرد ولي در سال 90 محصوالت و خدمات 

نويني مانند جيرينگ، انواع سيم کارت هاي اعتباري و...  ارائه نموده است.
 همانطور که گفته ش��د س��رريز ناش��ي از تقليد بر صنايع اپراتور در رتبه دوم قرار دارد، اين سرريز 
عمدتاً در ارائه خدمات و محصوالت جديدي مانند طرح اعتباري، خدمات ارزش افزوده متنوع، اينترنت 

(GPRS)، کنترل حساب الکترونيکي و... مي باشد.

الزم به ذکر است نتايج تحليل هاي نظرات خبرگان نشان مي دهد که با اينکه تأثير رقابتي و تقليدي 
در اثر اين س��رمايه گذاري خارجي، نس��بتاً باالس��ت ولي اگر  قوانين و مقررات سخت گيرانه براي ورود 
س��رمايه گذار خارجي يا حتي قوانين انحصاري براي ممانعت از آوردن نس��ل هاي باالتر صنعت موبايل 
توس��ط شرکت ام تي ان وجود نداشت، اين تأثيرات و بهبود در صنعت موبايل مي توانست بيشتر باشد و 
شرکت هاي داخلي نيز از همان سال ها ملزم به تطبيق خود با نسل هاي جديد و فناوري روز دنيا مي شدند 

و دسترسي به امکانات و سرويس هاي جديد نيز از سال هاي ابتداي ورود ايرانسل امکان پذير بود.
نتايج نشان داد، تأثير ارتباطات متوسط است. بررسي هاي ميداني نشان مي دهد که ارتباط شرکت 
ايرانسل با تأمين کنندگان داخلي محدود بوده است که در بخش بررسي سرريز بر تأمين کنندگان توضيح 
داده خواهد شد. اپراتورها نيز ارتباط و همکاري چنداني با يکديگر نداشتند. هم چنين تأثير جابه جايي 
نيروي انس��اني کم بوده اس��ت که اين امر عمدتاً به دليل سابقه کم تشکيل ش��رکت ايرانسل در ايران 
مي باشد، شرکت ايرانسل از نيمه دوم سال 85 فعاليت رسمي خود را شروع کرد و در فاصله سال هاي 
85 تا 90 که محدوده زماني مورد مطالعه در اين تحقيق است جابه جايي نيروي انساني از ايرانسل به 
ساير اپراتورها يا تأمين کنندگان بسيار کم صورت گرفته است. علت ديگر شرايط خوب حقوق و دستمزد 

اين شرکت است که نرخ ترک خدمت کارکنان را بسيار پايين آورده است.
بعد دوم تحليل نهادهاي تأثير پذير شامل اپراتورها و تأمين کنندگان داخلي مي باشد. نتايج تحليل 
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آماري و تحليل محتواي مصاحبه با خبرگان نشان داده است که ميزان تأثير گذاري ورود شرکت ام.تي.
ان بر ش��رکت هاي اپراتور بيشتر از تأثيرگذاري آن بر تأمين کنندگان داخلي و توسعه صنعت پشتيبان 
بومي بوده اس��ت. به بيان ديگر سرمايه گذاري شرکت ايرانس��ل در توسعه تأمين کنندگان داخلي تأثير 
قابل مالحظه اي نداشته است. تحليل خبرگان نشان مي دهد که شرکت ايرانسل به دليل نبود سياست هاي 
ال��زام آور، ظرفيت هاي قوي و بالفعل داخلي و همچنين برخورداري از ش��بکه تأمين بين المللي، نياز و 
توجه زيادي به توس��عه تأمين کنندگان داخلي نداشته است و در مقابل اپراتورهاي داخلي نيز به دليل 
لزوم تطابق س��ريع با شرايط رقابتي بر اين موضوع سرمايه گذاري زيادي ننموده اند. از طرف ديگر بايد 
تأکي��د نمود که در صنعت اپرات��ور تلفن همراه تأمين کنندگان قدرتمند بين المللي مانند اريکس��ون، 
نوکيا و نظاير آن وجود دارند که رقابت تأمين کنندگان داخلي با آن ها نيازمند هوش��مندي در توس��عه 

ظرفيت هاي ملي است.
هم چنين نتايج نش��ان مي دهد که توس��عه مديريتي و توس��عه فناورانه نيز در صنايع اپراتور اتفاق 
افتاده اس��ت. پس از بررس��ي نتايج آزمون فريدمن مش��خص ش��د که تفاوت معناداري بين نوع تأثير 
مديريتي يا فناورانه وجود ندارد. اما در مصاحبه ها تأکيد شده اس��ت که تأثيرگذاري مديريتي مقدم بر 
تأثيرگذاري فني بوده است و شرکت هاي داخلي پس از توسعه روش هاي مديريتي به سرعت توانستند 
فناوري  هاي موردنياز خود را اکتساب نمايند. اين امر بدين علت است که فناوري مورد استفاده توسط 
اپراتورها، عمدتاً بوس��يله شرکت هاي پيشرو توليد کننده سخت افزار و نرم افزار تأمين مي شود و پس از 
سرريز دانش مديريتي، تجهيزات و کاالهاي سرمايه اي نيز قابل خريداري است و نياز زيادي به تحقيق 
و توسعه داخلي ندارد. از ميان شاخص هاي توسعه مديريتي، روش هاي بازاريابي و تبليغ و جلب مشتري 
و مديريت کيفيت از اولويت باالتري برخوردار هستند. طبق نظر خبرگان همراه اول پس از ورود ايرانسل 
و مش��اهده الگوهاي س��ازماندهي و رفتاري اين شرکت، دپارتمان بازاريابي ايجاد و از مشاوران خارجي 
براي تبليغات و بازاريابي خود استفاده کرد. هم چنين توجه به برندسازي، يکي ديگر از تأثيرات سررزيز 
مديريتي به ش��مار مي آيد. براي ايجاد برند همراه اول از عالمت و رنگ نارنجي و آبي اس��تفاده کرد که 

در مقابل رنگ زرد ايرانسل بود. 
هم چنين در توسعه فناوري از ميان شاخص ها، عامل دانش و فناوري توسعه محصوالت و خدمات 
نوين از اولويت باالتري برخوردار است ولي به طور کلي خبرگان بر اين عقيده اند که سيستم هاي اپراتوري 
تلفن همراه تا قبل از س��ال 85 به صورت آنالوگ بود ولي با ورود ايرانس��ل از سيس��تم هاي ديجيتال 
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اس��تفاده ش��د و هم چنين دانش نصب تعداد کمتر آنتن ها با پوشش باالتر از مهم ترين مصاديق سرريز 
فناورانه مي باشد.

با توجه به تحليل هاي فوق از چگونگي تأثير سرمايه گذاري شرکت ام تي ان، براي تقويت و تداوم اين 
تأثيرات بر اپراتورهاي داخلي، پيشنهادات مديريتي زير قابل ارائه است:

1. ايجاد فضاي مناس��ب ب��راي ورود اپراتورهاي جديد خارجي ن��وآور و فعال با رعايت مالحظات 
سياستي براي افزايش سرريز بر اپراتورهاي داخلي.

2. با توجه به عدم ارتباط و جابجايي نيروي انساني، تشويق اپراتورهاي داخلي به تقويت همکاري ها 
و ارتباطات با س��اير شرکت هاي خارجي پيش��رو و جذب نيروي انساني با تجربه از اپراتورهاي 

خارجي
3. حمايت از ارائه خدمت نسل هاي جديد فناوري توسط اپراتورهاي مختلف در چارچوب تجربيات 

موفق جهاني و جلوگيري از محدوديت هاي غير ضروری و انحصارآور 
همچنين، براي ايجاد و تقويت اين تأثيرات در تأمين کنندگان پيشنهادات مديريتي زير قابل ارائه 

است:
1. با توجه به پيشرفته بودن برخي حوزه هاي فناورانه و هچنين وجود رقباي پيشرو و برتر در بازار 
جهاني تأمين کنندگان مانند نوکيا، اريکس��ون، هوآوي و... براي توسعه تأمين کنندگان داخلي 
الزم است براساس مزيت هاي داخلي، اولويت هاي توسعه فناوري تدوين و سپس مبناي حمايت 

قرار گيرد.
2. در قراردادهاي آتي واگذاري امتياز اپراتور به شرکت هاي داخلي و خارجي، سياست هاي حمايتي 

براي توسعه همکاري تأمين کنندگان داخلي با سرمايه گذاران خارجي گنجانده شود.
3. ايجاد قوانين حمايتي براي حمايت از توسعه توانمندي تأمين کنندگان داخلي و توسعه تعامالت 
و ارتباطات آن ها با اپراتورها )مالي، مالياتي، گمرکي و...( در دس��تورکار نهادهاي سياست گذار 

قرار گيرد.
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