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 ارائه مدل مفهومي پيشنهادي جويش در محيط وب

 

 علي شريفي، عليرضا ياري، كامبيز بديع، مژگان فرهودي، مريم محمودي

 

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، تهران پژوهشكده فناوري اطالعات،
{Mahmoudy, Farhoodi, a.sharif, a_yari k_badie}@itrc.ac.ir 

 

 چكيده

-جويش در محيط وب ارائه ميمدل مفهومي  مقالهدر اين  است، سامانها يك پديده ي يك شناخت جهت ابزارها كارامدترين و مفيدترين زا يكي مفهومي مدل

يشعرر توسعهه جو محيطي و فني هايبه بيان نيازمندي مندنظام شكلي بهو  نموده. اين مدل، تصوير روشني از مباحث و روابط مطروحه در اين حوزه را ترسيم گردد

هاي مختلف تأثيرگذار بر توسهه خدمات مبتني بعر مووعوج جعويش ويشرر بومي، شناخت روابط ميان حوزهج د. هدف نهايي در ترسيم مدل مفهوميپردازميبومي 

اين مدل كه بر پايه توسعهه . ونددر حوزه خدمات جويش شناسايي و تهيين ش ي بازارتقاوا به پاسخ براي هاي الزمو زيرساخت ابزارهااي كه منابع، به گونه .است

جعويش فاعاي »هعاي وروري به منظور توسعهه دانعش و فنعاوري عناصرامكان شناسايي دانش مفاهيم مرتبط تهيه گرديده است،  شناسي و ايجاد پايراههستان

 آورد.را فراهم مي ندهيآ فناورانه ازهايين پوششدر كشور و « مجازي

 كلمات كليدي

 دمات وب، جويشررهاي بومي.جويش، مدل مفهومي، خ
 

 

 مقدمه -1

 محيطي و فني هاينيازمندي مندنظام شكلي به آن در كه است چارچوبي واقع در مفهومي مدل
 روي تاوبي شاناتت تاا است الزم مفهومي مدل اين بازنمايي براي. شودمي بيان موضوع يك

 و ابازار هاا،روش اينادها،فر باا را هاانيازمندي اين بتوان تا داشت جويش موضوع هاينيازمندي
 درک باه عمومااً و اسات شاده شناتته واژه يك مفهومي مدل. داد تطبيق موجود استانداردهاي
 داناش، بازنماايي هاايمدل از يكي. گرددمي اطالق طراحي و تحليل از قبل ايمسئله مفهومي
 شناسايتانهسا بار مبتناي مفهاومي مدل بنابراين .است شناسيهستان بر مبتني بازنمايي مدل
 سااتتار باه توجاه باا جاويش موضاوع مفهومي مدل ساتتاردهي و شد انتخاب بازنمايي جهت
 .گرديد ايجاد دانش پايگاه يك قالب در و تهيه آمده بدست

با توجه به گستردگي مباحث دتيل در توسعه تدمات جويشگر بومي و با وجود رقباي توانمنادي 
فضاي رقاابتي ساهمي از باازار را جامب نماود، باياد همچون گوگل براي اين كه بتوان در اين 

وكار بايد به مالحظات مختلفي را در نظر داشت. در توسعه طرح جويشگر به منظور راهبرد كسب
تحليل بازار و شناتت مشتريان و رقبا پرداتت. سپس بايد بار توساعه تادمات مبتناي بار نيااز 

 كاه چارا شاود، گرفته نظر در موازي طور به ديبا فناوري توسعهمشتريان تمركز نمود. همچنين 
 فنااوري راهبارد. دارد فناوراناه تياقابل باا يكينزد ارتباط هاآن عملكرد و تدمات بودن كاركردي
مباحث ديگري هستند كه باياد در طارح  مرتبط هايسكير و اقدامات ها،نهيهزمنابع،  با همراه

 جويشگر مورد توجه قرار گيرند.
قابليات اساتخرا   شد تا اقدام به تهيه مادل مفهاومي جاويش گاردد، از ديگر داليلي كه سبب

هااي مختلا  به منظور آشنايي و شناتت حاوزه هاي متنوع مورد نياز طرح جويشگر است.پروژه
فناوري مورد نياز در اجراي موفق طرح جويشگر نياز به مدل و يا چارچوبي جهت الگاوبرداري از 

هااي هاا و چاارچوبيم ابعاد مختل  فناوري اسات. مادلجامعيت مباحث مورد توجه براي ترس
توان باه چاارچوب نهشاه مختلفي براي تبيين توسعه فناوري ارائه شده است كه از جمله آنها مي
 تبادل و بحث برايهاي مفيد راه فناوري اشاره نمود. طبق بررسي انجام گرفته، يكي از چارچوب

 فناوري نهشه راه ...( و يفن د،يتول ،يابيبازار) روكاكسب كي دهنده ليتشك هايبخش انيم نظر
(*TRM)  و كساب راهبرد درون در فناوري هايجنبه تمام آگاهانه يكپارچگي به منجر كهاست 
و مالحظاتي كه در هر اليه  دهد،با توجه به چارچوبي كه مدل نهشه راه ارائه مي .شد تواهد كار

 طرح جويش تهيه گرديد.بايد مدنظر قرار گيرد، چارچوب نهشه راه 
-براساس مادل نهشاه راه ارائاه ماي ،چارچوب نهشه راه جويشدر بخش دوم در اين مهاله ابتدا 

ابتدا ابعااد جاويش . در اين بخش شودميمدل مفهومي طرح جويش ارائه  ،در بخش سوم .گردد
شناساي بعد از آن مدل مفهومي جويش با استفاده از مادل بازنماايي هساتانو  شوندبررسي مي
ها از طريق اين مدل مفهومي شرح نحوه استخرا  پروژهدر بخش چهارم همچنين شود. ارائه مي
گيري از مباحث مطروحه در مهاله شارح داده تواهاد بندي و نتيجهدر آتر نيز جمع شود.داده مي
 شد.

  راه جويشقشهچارچوب ن -2

 بخاش شابكه، ساطوح در يندهايفزا طور به نهشه راه ، رويكرد0991 دهه آغازين هايسال از

راه جويش در ساه راه چارچوب نهشهنهشه 0. در جدول ]0[است گرفته شده كار به ملي و صنعت
چرايي ايجاد محصوالت و تدمات جاويش بياان  ،اليه ارائه شده است. به طور كلي در اليه اول

ه در اليه اول ايجااد بر اين كه چه چيزي بايد در پاسخ به مباحث مطروح ،در اليه دوم .گرددمي
-به چگونگي ايجاد محصوالت و تدمات يعني نيازمنادي ،شود و در اليه سوممتمركز مي ،گردد

 گيرد. هاي توسعه آنها مورد توجه قرار مي
هاي مختل  فناوري و الزم به توضيح است كه با توجه به اين كه در اين مهاله قصد داريم حوزه

باشاد گردد و هدف ارائه برنامه عملياتي در اين مرحله نماي هاي طرح جويش شناسايينيازمندي
-باشد، بنابراين از مدل نهشهو قرار است مدل مفهومي ابزاري جهت شناتت موضوعات جويش 
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هاا در گامر زماان صارف شود و از روابط ميان اليههاي آن بسنده ميراه تنها به استفاده از اليه
 شود.نظر مي

هاايي كاه سابب هاست )يعني محرکيه اول اين مدل معطوف به محرکاليه بازار به عنوان ال
و  ايجاد انگيزه براي اجراي طرح جويش گشته است( در اين اليه مواردي همچون هدف، مزاياا،

گاردد. در جويشاگر مهمتارين پاارامتر در نهايت تمركز بر نياز مشتري باازار هادف تعياين ماي
باشد. بنابراين سعي شده عالوه بر تمركاز بار مشتري ميموفهيت، انتخاب بازار هدف و يا همان 

شناسايي مشتريان بازار هدف، برموضوع انگيزه كاربري جويشگر توسط مشتريان نيز تأكيد شود. 
 گردد.همچنين مزايايي كه طرح جويش به دنبال آن است در اين اليه بيان مي

 راه جويش: چارچوب نقشه1جدول 

 ازارب
 هامحرک

 مزايا

 انگيزه كاربست

   مشتريان

 محصوالت و تدمات

 سازيقابل يكپارچه ويژگي تدمات

 اقالم
  نوع

  ويژگي

   محمل كاربري

   ها(قابليتها)توانمندي

 فناوري

 فناوري

 ابزار
 پردازشي

 تجهيزات

 منبع

 زيرساتت
 نرم افزاري

 سخت افزاري

   اقدامات

   نهش آفرين

 

اليه مياني به محصوالت و تدماتي كه بايد در پاسخ به موضوعات مطروحه در اليه بازار ايجااد 
زيرسااتت ياا  گردد، تمركز دارد. اين اليه دربرگيرناده مبااح ي اسات كاه در توساعه تادمات،

نفعاان ذي سازي فناوري، دانش و منابع كه باراي مشاتريان و ساايرسازوكارهايي براي يكپارچه
تواناد صاورت گيارد و منافعي ايجاد كند. بنابراين تدمات، اقالمي كه موضوع جويش بر آن مي

تود سبب ايجاد تدمت گردد از جهت نوع و ويژگي، محصوالتي كه در كنار توسعه تدمات بايد 
هاا و ياا توسعه داده شود، بستركاري كه جويش قرار است در آن انجام گيرد و همچنين قابليات

هايي هستند كه در ايان الياه شوند، زيراليههايي كه در توسعه تدمات بكار گرفته ميتوانمندي
 بايد مورد توجه قرار گيرند.

اليه پاييني و يا همان اليه فناوري دربرگيرنده مواردي است كه الزم است براي توسعه تادمات 
و  ي همچاون ابزارهاا، مناابع،او محصوالت به تدمت گرفته شوند. در اين اليه مباحث فناورانه

گراناه و افزاري در نظر گرفته شد. همچناين اقادامات حماياتافزاري و نرمهاي سختزيرساتت
   آفرينان ديگر موضوعاتي هستند كه در اين اليه بايد تعيين گردند.نهش

 مدل مفهومي -3

مبتناي بار شوند و پس از آن مدل مفهاومي جاويش در اين بخش ابتدا ابعاد جويش معرفي مي
 شناسي ارائه تواهد شد.هستان

 ابهاد جويش -3-1

هااي مختلا  توساعه با توجه به جامعيت مدل نهشه راه فناوري در برقراري رابطاه مياان الياه
ها و روابط ميان آنها در مدل مفهومي از اين مدل فناوري، بنابراين بر آن شديم تا در ترسيم گره
بار  در اين مدل در مدل مفهومي نيز منعكس گاردد. الگوبرداري شود و كليه مباحث مورد توجه

-در واقاع ماي جويش طرح راهنهشه چارچوبهاي اين اساس مباحث مربوطه در هر يك از اليه

 توانند نمايانگر ابعاد جويش باشند. در ادامه تعري  مختصري از هر يك از ابعاد آورده شده است:

 :هايت در اجراي طرح به آنهاا در اين بعد، مزايايي كه قرار است در ن مزايا

 رسيد مورد توجه قرار مي گيرد.

 :هاي گونااگوني ياك تادمت معموالً كاربران با انگيزه انريزه كاربست

-ها پرداتته ميگيرند. در اين بعد به شناسايي اين انگيزهجويش را بكار مي

 شود.

 :اقالمي كه موضوع جويش بر روي آنها قابل انجام است، بسط داده اقالم 

 شود.مي

 :هااي فناوراناه براي ارائه تدمت جويش با كيفيات توانمنادي توانمندي

متعددي همچون بازيابي، اساتخرا  اطالعااتادانش ماورد نيااز اسات. در 
 گردند.هاي مورد نياز تعيين مياينجا توانمندي

 :تواناد در اين بعد، محمل كاربري كه موضوع جويش مي محمل كاربري

 گردد.ان ميدر آن تحهق يابد، بي

 :هااي فناوراناه و اقادامات ارائه تدمات جويش موفق، نيازمندي الزامات

ها با طلبد. بنابراين در اين بعد اين دسته از نيازمنديحمايتي مختلفي را مي
 گردند.عنوان الزامات مشخص مي

 آفريناان نفعان سيستم از جمله مشتريان و نهشدر اين بعد ذي نفهان:ذي

تدمات، و ياا تجهيازات هساتند،  كنندگان محتوا،مان تأمينكه در واقع ه
 گردد.بيان مي

توان در حوزه جويش ارائه نمود و اين كه ايجااد تادمات باومي با توجه به تنوع تدماتي كه مي
جديد جويش با توجه به نياز اطالعاتي كاربران بومي مزيت رقابتي براي طرح جويش محساوب 

ي  و شناسايي تدمات جويش را  در مدل مفهومي به كمك تركياب شود بنابراين امكان تعرمي
اي هاي آن انجام تواهد شد تا تدمات فهط محدود به فهرست از پيش تعري  شادهمختل  گره

به عنوان يكي از ابعاد جويش در مدل مفهاومي در نظار گرفتاه « تدمات»نگردد. بنابراين اليه 
 نشد.

 شناسيمدل مفهومي مبتني بر هستان -3-2

-هاي موجود و بررسي پژوهشسعي شد تا با مطالعه تطبيهي نمونهمدل مفهومي اين تهيه راي ب

روز و متعاقباً ملزومات ايان  دانشو همچنين مشورت با افراد متخصص به  ]2[هاي انجام شده 
دهد. در اين مدل مفهومي تهيه شده براي طرح جويشگر را نشان مي 2حوزه دست يافت. شكل 

بازنمايي دانش اين حوزه، از روش مادل مفهاومي مبتناي بار هساتان شناساي  شكل به منظور
هااي  گونه كه پيش از اين بيان شد باراي تعياين رواباط اصالي و گارهاستفاده شده است. همان

مربوطه آن در ترسيم مدل مفهومي جويش از چارچوب جويش استفاده شد و بعد اقدام به بساط 
نايي بيشتر با مباحاث مطروحاه در هار ياك از ابعااد موضاوع هر يك از اين ابعاد شد. براي آش

 شود.جويش در ادامه به شرح هر يك از آنها پرداتته مي

اقالمي كه موضوع جويش بر روي آنها قابل انجام است، از جنبه نوع و تصالت بسايار اقالم : 

رائاه تادمات اطلباد. هاي متفاوتي را ميمتنوع است و هر يك متناسب با ويژگي تود نيازمندي
آوري اطالعاات، ذتياره ساازي، جساتجو و ... اسات كاه جويش نياز به مراحلي همچون جماع

 هاي داده است.سازي آنها بسيار وابسته به نوع اقالم و تصلتراهكارهاي پياده
همانطور كه قبالً هم ذكر شد، اقالمي كه موضوع جويش بر روي آنها قابل انجام انواج اقالم: 

تواند متني، تصويري، ويدئو ياا پويانماا، صاوت، و نهشاه متنوع است. اين اقالم مياست، بسيار 
 شوند.هاي مختلفي را شامل ميباشد كه باز هر يك از آنها با توجه به كاربرد، فرمت

ها ديگر راهكارهاي قديمي پاسخگو نيسات امروزه با توجه به ماهيت دادههاي اقالم: خصلت

هاي هار ياك از آنهاا اقادام باه انتخااب راهكاار، محصاول، و صلتو الزم است با توجه به ت
هستند كاه شاكل  ]3[ها از جهت تصلت شامل هفت ويژگيهاي متناسب نمود. دادهزيرساتت

كند و در ادامه نيز براي آشنايي بيشتر تعريفي از اين تاواص زير اين تواص هفتگانه را بيان مي
 آورده شده است.

 رعت از ترابايت به پتابايت، سپس به اگزابايت و ساپس ها به سحجم داده  :حجم
هاي انجام گرفته با سير روزافازون بينيبه زتابايت افزايش يافته است. طبق پيش

ها در كاربردهاي مختل ، حجم داده به صورت نمايي در حال افازايش توليد داده
 است. 

  :هاي كاربردي و سنسورهاي بسايار زياادي كاه در ها از طريق برنامهدادهسرعت
شاوند. محيط وجود دارند با سرعت بسيار زياد و به صاورت بالدرنات تولياد ماي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

00 

 

 بسياري از كاربردها نياز دارند به محض ورود داده به درتواست كاربر پاسخ دهند.
ردازش آنها نيز نياز باه باشند، پهمچنانكه داده ها به طور سريع در حالت توليد مي

گيري پردازش داده منجر به از دسات رفاتن سرعت بااليي دارد. تأتير در تصميم

 شود.فرصت ها مي

 

 

 هاي عظيم داراي تنوع زيادي در فرمت، نوع و سااتتار اطالعااتي ماي : دادهتنوع
باشند. به عنوان نمونه داده هااي متناي، عاددي، تصاويري، صاوتي، ويادئويي، 

سري هاي زماني، داده هاي رسانه هاي اجتمااعي مانناد فايس باوک و ترتيبي، 
هاي فرمت هاي داده اي مختل  مطرح در داده هايي ازبردارهاي چندبعدي نمونه

 عظيم هستند. 

 شوند، ممكان اسات با توجه به اينكه داده ها از منابع مختل  دريافت مي :صحت
هااي داده ي حفظ همه مشخصاهبه معنا صحت رانتوان به همه آنها اعتماد كرد. 

 كه بايد حفظ شود تا بتوان كيفيت و صحت داده هاي عظيم مي كننداصلي بيان 
  را تضمين كرد.

 صحيح باشد، ممكن است براي برتي كاربردها مناسب  دادهبا فرض اينكه : اعتبار
نباشد يا به عباارت ديگار از اعتباار كاافي باراي اساتفاده در برتاي از كاربردهاا 

 .دار نباشدبرتور
 مارتبط تجاري در تصوص نگهاداري اطالعاات   اين موضوع به سياست :نوسان

دليل نوسان اطالعات، در يك كاربرد ساده تجارت الكترونيك، شاايد ه ب باشد.مي
ولي معموال در ، نگهداري اطالعات فروش بيش از يك سال اهميتي نداشته باشد

 مان طوالني نگهداري شوند. ها براي مدت زبايست دادهمي هاي عظيمداده

 اي كه باراي نگهاداري داده و اين موضوع داللت بر اين دارد كه آيا هزينه :ارزش
گياري دارد ياا ناه. شود، ارزش آن را از نظار تجااري و تصاميمپردازش آنها مي
هاي باالتر به معنااي اليه. مختل  جابجا شوند سطوحتوانند در ها ميمعموال داده
 باشند. اده ميارزش بيشتر د

تواند در آن تحهق يابد شامل اينترنات، محمل كاربري كه موضوع جويش ميمحمل كاربري: 

باشد. الزم باه  OTTاجتماعي، تاالر گفتمان، شبكه توزيع محتوا و يا اينترانت، آزمايشگاه، شبكه
ترنات هاي كاربري براي طرح جويشاگر، اينترين محملذكر است كه يكي از مهمترين و اصلي

 باشد.هاي كاربري ديگر نيز فضاهاي جمابي براي ارائه تدمت جويش مياست اما محمل

روناد هاي گوناگوني سراغ يك تدمت جاويش مايمعموالً كاربران با انگيزهانريزه كاربست: 

سازي، تريد و فاروش، ريزيا تصميمدهي، برنامهتوان به گزارشهاي آنها ميكه از جمله انگيزه
 ها اشاره شده است. در شكل زير به برتي از اين انگيزه معنوي و ... اشاره نمود. نيوشايي

آفريناان تاوان در دو گاروه مشاتريان و نهاشرا به طور كلي مايذينفعان اين حوزه ذينفهان: 

هاا هاي مؤثر هار ياك از ايان گاروهنهشتعري  هر يك از آنها و كه در ادامه  بندي نموددسته
هاي مختلفي را توانند نهشها ميالزم به توضيح است كه بسياري از شركتفهرست شده است. 

كنناده تواناد فاراهمهااي اينترنات مايكننده شبكهايفا نمايند به عنوان م ال يك شركت فراهم
 كننده شبكه است.كننده محتوا و هم فراهمهم فراهم« تبيان»محتوا نيز باشد به عنوان نمونه 

 باشاند و كنندگان تدمت جاويش مايدمت جويش در واقع مصرف: مشتريان تمشتريان
 بندي كرد.توان آنها را در دو گروه حهيهي و حهوقي دستهمي

o  حهيهي: اين گروه از مشاتريان تادمت جساتجو، در واقاع كااربر پايااني
توان كااربران را باا توجاه باه انگيازه كاربسات باشند كه ميتدمت مي

بنادي هااي مختلفاي تهسايمايش به گروههتدمت و يا توانايي و قابليت
نمود و متناسب با نياز آنها اقدام باه توساعه تادمات جاويش نماود. باه 

 توانعنوان نمونه نيازمندان عام، گردشگران، افراد ناتوان و كم

o هايي هساتند كاه باه ها و شركتحهوقي: كاربران حهوقي شامل سازمان
 شوند.عنوان مصرف كننده محتوا و تدمات محسوب مي

o هاي تبليغاتي، تخصصايا حرفاههاي كارآفرين، شركتها: بنگاهشركت-

، باازيفازار، انرمهااي بارتط هاا، فروشاگاههاي تبري، درگاهاي، بنگاه
اي از جملاه هااي رساانهوساايل و تجهيازات، شاركت انواع، و موسيهي

 ،تلويزيون برتط، ويديو و موسيهي )ويديوي مورد تهاضا

o ها از جمله پايگااه محتاواي ها، بنيادها و كنسرسيومانهها: وزارتخسازمان
هاا، صداوسايما، ديجيتال ملاي، كنسرسايوم محتاواي ملاي، شاهرداري

 برداري كشورنهشهكتابخانه ملي،
 هاي ضاروري جهات كنندگان محتوا و تدمات و زيرسااتتآفرينان: در واقع تأميننهش

 ستي از آنها در ادامه آورده شده است:باشند كه لياستهرار و انجام فعاليت جويشگر مي

o كننادگان تادمات، فاراهمتوان به فاراهماز منظر محتوا و تدمات مي-

 كنندگان محتوا، و مراكز داده اشاره نمود.

 شناسيمدل مفهومي جويش مبتني بر هستان: 1-3شکل 
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o تواند كنندگان شبكه )ميتوان به فراهماز منظر شبكه و تجهيزات نيز مي
گار، كه، واسطهكنندگان دسترسي به شبالمللي باشد(، فراهمملي و يا بين

 كنندگان تدمات اينترنت اشاره كرد.و فراهم

گاماري، هاي  فناوري، سياساتارائه تدمت جويش موفق الزامات مختلفي را در حوزهالزامات: 

-طلبد كه در اين زيربخش به معرفي اين الزامات پرداتته مايفرهنگي مي-اقتصادي، اجتماعي

 شود.

  نيازمند ايجاد و توسعه زيرساتت هااي فناوراناه فناوري: موفهيت تدمات جويشگر بومي
هاي مختل  فناوري كه باياد ماورد توجاه قارار باشد. در ادامه جنبهمناسب در كشور مي

 گيرد، آورده شده است. 

o ي جويشاگر در ساطح فناوري تأثيرگمار بر توسعه وجوه ضروري: عوامل
پااژوهش، برقااراري   و ملااي شااامل ساارمايه گااماري در بخااش تحهيااق

هااي ازوكارهاي الزم در جهت حمايت از حهوق مالكيت معناوي ايادهس
آتارين ي به دسترسنوآورانه كسب و كار و همچنين محيط مناسب براي 

هاااي جديااد و انتهااال فناااوري از طريااق ، جاامب فناوريهااافناااوري
هاي مستهيم است. بنابراين به طور تالصه وجوه ضاروري گماريسرمايه

پاژوهش  د توجه قرار گيرد شامل موارد زير اسات:كه در فناوري بايد مور
 انتهال فناوري، دسترسي به فناوري ،مالكيت معنوي، و توسعه

o هااي هااي مختلا  جاويش نيااز باه روششناسي )متد(: دربخشروش
 كه هريك نياز به ملزوماتي دارند. متنوعي است

o زشاي ابزار: براي ارائه تدمات جويش موفق نيااز باه ابزارهااي پاياه پردا
توان ابزارهاي پردازش زبان طبيعاي را ناام است كه از مهمترين آنها مي

 برد. 

o افزاري ماورد افزاري، نرمهاي سختها زيرساتتاز افزاره منظورها: افزاره
افزاري مواردي همچون فناوري ابار، باشد. بنابراين زيرساتت نرمنياز مي
-يار سااتت ساختشود. و زعامل را شامل ميسازي، و سيستممجازي

اي، ساازي، مناابع شابكهافزاري مواردي همچون منابع پردازشي، ذتيره
 گردد.زيرساتت ارتباطي را شامل مي

o تواند در ارائه تدمات جويش مورد نياز باشد منبع: منابع اطالعاتي كه مي
 المعارف، دادگان، آرشيو وب، آرشيو تبردايره به شرح زير است:

 توان از جملاه مهمتارين و اصالي ياسي را ميگماري: مالحظات سسياست
ترين عوامل تاثير گامار محيطاي در توساعه تادمات جويشاگر در كشاور 

اي و قوانيني كه براي تنظايم و نفاوذ در باازار و هاي يارانهدانست. سياست
شوند بدون شاك بار تعاامالت باازار، اقتصااد استفاده از تدمات وضع مي

است. مالحظات سياسي را به طور كلي در  كالن و كسب و كارها تأثيرگمار
ماليات و تعرفاه، حمايات دولات، نفاوذ در توان تالصه نمود: موارد زير مي

 تنظيم مهررات ،بازار

 هاي دسترسي تدمات عاملي مهمي در توسعه اقتصادي: كاهش نرخ هزينه
تدمات مارتبط باا جويشاگر باومي اسات و باعاث  پيادايش و گساترش 

هاي شود. در واقع عاملر اقتصادي براي اين تدمات ميالگوهاي جديد بازا
اقتصادي از جمله عوامل مرتبط با توسعه توليد و صنعت و كاارايي باازار و 

وكارهاا تاأثير مساتهيمي بار همچنين سهولت در ايجاد و گسترش كساب
ي راهبردهاااي توسااعه جويشااگر بااومي دارد. موضااوعاتي جاامابيت بااالهوه

كارايي باازار در ايان حاوزه ، و وكارولت كسبسه، توليد و صنعتهمچون 
 .گيردمورد بررسي قرار مي

 فرهنگي: روندهاي جديد اجتماعي و فرهنگي، تمايالت جدياد و -اجتماعي
نماياد. در نتيجه نياز باراي محصاوالت و تادمات جديادي را ايجااد ماي

وابستگي جوامع امروزي به ارتباطات و تباادل اطالعاات و افازايش ساواد 
شاود. الي باعث تشويق كاربران براي استفاده از تادمات جدياد مايديحيت

هاي زندگي موضوعات اتالقي و شيوه عوامل فرهنگي و اجتماعي از جمله
تاأثير عماده كنندهدر فضاي مجازي، نگرش به رسانه و ترجيحات مصرف

اي بر توسعه كسب و كارها، تنوع و كاركردهاي تدمات، باازار و مشاتريان 
 دارند.

 انمنديتو
هااي فناوراناه براي ارائه تدمت جويش با كيفيات تصوصااد در حاوزه زباان فارساي توانمنادي

متعددي همچون بازيابي، استخرا  اطالعاتادانش، پرسش و پاسخ، توليد محتوا، و ترجمه مورد 

توان اين توانمنادي را ايجااد نماود تاا نياز است. به عنوان م ال با بكارگيري فناوري ترجمه مي
حتواي جماب غيرفارسي را به زبان فارسي ترجمه نمود و در اتتيار كاربران فارساي زباان قارار م

تار را توان توانمندي كش  اطالعات دقيقداد. همچنين به كمك فناوري استخرا  اطالعات مي
 فراهم آورد.

 

 

 مزايا
فرهنات و هااي عاام، ارتهاا  آمدن تدمت جويش مزاياي متعددي همچون رفع نيازمنديفراهم

بينش اجتماعي، صيانت اجتماعي، شكوفايي اقتصادي، و توسعه پايدار را براي كشاور باه هماراه 
 دارد.

 هاسناريوي استخراج پروژه -4

شناساي دارد، امكاان تعريا  چاارچوبي هايي كه مدل مفهومي مبتني بر هساتانيكي از ويژگي
فاده از تعريا  شارايطي در هاي مربوط به موضوع جويش است كه با اساتجهت استخرا  پروژه

توان در حوزه جويش ارائاه شود. با توجه به تنوع تدماتي كه ميشناسي حاصل ميروابط هستان
نمود و اين كه ايجاد تدمات بومي جديد جويش با توجه به نياز اطالعاتي كاربران باومي مزيات 

هيم تدمات جويش شود بنابراين در اين مدل به طور مسترقابتي براي طرح جويش محسوب مي
هاي مدل مفهومي تدمات جويش متنوعي را فهرست نشده است تا بتوان با تركيب مختل  گره

 شناسايي و تعري  نمود. 

 گيري نتيجهبندي و جمع -5

هساتان مفااهيم مارتبط ويشگر بومي كه در اين پژوهش بر اسااس اساتخرا  جمدل مفهومي 
وضاوعات و عوامال مارتبط باا توساعه تادمات امكان تشريح و بازنمايي م ،شناسي تهيه گرديد

هااي اجراياي و تواند در تدوين برناماههاي مختل  را فراهم آورده و ميبومي در حوزه جويشگر
 وكار و تدمات جويشگر استفاده شود. هاي مورد نياز در توسعه كسبتعيين پروژه

نمنادي، محمال كااربري، بر اساس مدل پيشنهادي موضوعات مزايا:، انگيزه كاربست، اقالم، توا
نفعان منظرهاي مهمي هستند كه در توسعه كساب و كارهاا و تادمات جويشاگر الزامات و ذي

هااي اصالي به عنوان يكاي از گاره« تدمات».  موضوع  نمودبومي در كشور بايد به آنها توجه 
ي كه بر زيرا با توجه به تنوع تدمات ،استجويش در مدل مفهومي پيشنهادي در نظر گرفته نشده

تواناد باا پايه نيازهاي ارتباطي و اطالعات كاربران بومي در اين حوزه وجود دارد، اين منظر ماي
 هاي مدل ايجاد گردد. استفاده از شناسايي تدمات جويش به كمك تركيب و برسازي ساير گره

و هاي اصلي مورد توجه در توسعه تدمات جويش بومي شامل تحليل حوزه ،در يك ديدگاه كلي
ريزي توسعه بازار به منظور درگيري بيشتر بخاش تصوصاي در توساعه تادمات، توساعه برنامه

هاي رايانش ابري و توسعه داناش ويژه زيرساتته افزاري مورد نياز بافزار و نرمبسترهاي سخت
 و فناوري بومي مرتبط از جمله  پردازش زبان پارسي است.
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