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 چکیده
ه مورد افزاری دارد، هموارهای نرمو با توجه به اهمیتی که در افزایش کیفیت سرویس بودههای زیرسااتتی ووزه فااوری االعاا  الکترونیکی یکی از مؤلفهمحتوای 

ار قصد داریم است. در این نوشت به تود گرفتهتری در این ووزه های مبتای بر آن، محتوای الکترونیکی نقش پررنگتوجه بوده است. با گسترش ایاترنت و سرویس

ترونیکی، جایگاه آن را در ارتباط با الرح جویشگر تببین نموده و وضایت محتوای الکترونیکی زبان فارسی را مورد بررسی قرار تا با بررسای ابااد متتف  محتوای الک

رین تالکترونیکی پرداتته و پس از آن ارتباط جویشااگر و محتوا را بررساای تواهیم نمود. در ن ایت نیز م مدهیم. برای ایاکاار ابتادا به مرور مفاهیم اولیه محتوای

 .مشکع  موجود در ووزه محتوای الکترونیکی را بیان تواهیم نمود

 کفما  کفیدی
 .های اجتماایهای تولید محتوا، شبکههای نشر داده، تولید محتوا، چالشمحتوای الکترونیکی، جویشگر بومی، مدل

 

 

 مقدمه -1
ات و دانشططی کا در برططترهای اوکترونیکی  ابر نشططر در اصططحالف فناوری اطالعات، با اطالع

هرططتند را محتوای اوکترونیکی یویندب با تو ا با مجب برططیار باطی اطالعاتی کا امروز تووید و 
، بوی  هانی عرضطا می وطود، ارا ا و نشر ایا اطالعات بدون در ن ر یرفتا اینترنو و وبکا

ی اوکترونیک در ایا نووتار، در مقیقو محتوای غیر ابر تصطور اسطوب بنابرایا، من ور از محتوا
 ب[2]اوکترونیکی  رار یرفتا در برتر وب اسو 

 وود، برخاستا از فرهنگ و بو اطالعاتی کا توسط  مرد  سطرزمینی در برتر اینترنو  اری می
تر باود، ملو آن سرزمیا با آن سطرزمیا اسطوب هر ا ایا اطالعات و محتوای ارا ا وطده غنی

فرهنگ و بو  خود وابرططتگی بیشططتری داوططتا و مخاطراتی مانند تها ب فرهنگی در آن  ام ا 
هد ودب همچنیا، ملتی کا محتوای بیشتر و با کیفتی در برتر اینترنو منتشر کمتر امرطا  خوا

 نمایدب کند، کاربران بیشتری با سمو خود و فرهنگ و زبان سرزمیا خود  ذب میمی
دهدب ا تصاد دانایی محور، ا تصادی را وطکر می *توسط ا  ام ا اطالعاتی، ا تصطاد دانایی محور

اسطو کا با طور مرتقیب برمبنای تووید، توزی  و استفاده از دان  و اطالعات اسوب واهه ا تصاد 
محور نتیجا وططناخو بهتر از نق  دان  و فناوری در روططد ا تصططادی اسططوب دان  از  دانایی

ایی هان با دنبال کشف راهوود، از اینرو ا تصاددانمهمتریا عوامر روطد ا تصطادی محروب می
باوطططندب از های روطططد ا تصطططادی میها و تئوریبرای وارد کردن عامر دان  و فناوری با مدل

مهمتریا اهداف و نتایج ا تصطاد دانایی محور افزای  روطد ا تصادی، ایجاد محی  مناسب برای 
بنابرایا ب [3]باوطد وری و توسطط ا تجارت خار ی مییذاری، ایجاد اوططتلال، ارتقای بهرهسطرمایا

ر کشطورهای پیشطرو ت توسط ا یافتا و در مال توسط اس توس ا فناوری اطالعات را عامر و بیشطت
 ب[4]انگارند فرصتی مهب برای رود و توس ا ا تصادی می

                                                                        

* Knowledge Based Economy 

 تولید و نشر محتوای الکترونیکی -2
توان بر اسا  نوع تووید و نوع انتشار، در  ند دستا مختلف  رار میها در برتر وب را انتشار داده

های زمانی مختلف میات وطططبکا  هانی وب و با تو ا با مقتتطططیات ها در دورهدادب ایا مطدل
 یردندبها م رفی میاند کا در اداما برخی از ایا مدلزمانی هر دوره، با و ود آمده

 مدل اول: انتشار یکطرفه -2-1

وا   وططده، عصططر دسططترسططی  2۲۲۲و پیدای  اینترنو کا از ابتدا تا مدود سططال در دوره نخرطط
ب تی  های مختلف اینترنتی ویوییبب موضوع کانونی ایا دوره ضریب نفوذ اینترنو، سرویسمی

وده ها و ابزارهایی بهای دسطترسی با اینترنو و رو های اینترنتی و وضط یو کانالزیر سطاخو
آوردب اوگوی ارتباطی ایا دوره، مدل بر را با ایا فتطططا فراهب میاسطططو کا امکان اتصطططال کار
های اندک و ییرندیان انبوه بود کا در تما  ای با م نای فرسطططتندهکالسطططیطک ارتباا رسطططانا

 ود های مشابا وهای دیگر مانند روزناما، رادیو، تلویزیون، صطن و سطینما، کتاب و رسانارسطانا
وای تووید کننده محتبر بوده و ایا مدل انتشططار برای تووید کنندیان محتوای هزینا ب[4]داوططو 

در  بنابرایا کاربر ممکا اسوا خود را در ایا زمینا داوتا باودب بایرطتی کرطب و کار مناسطب ب
ا و یا اینکا تووید کننده ب  بطال دریطافو محتوای مورد نیاز خود مجبور با پرداخو هزینا باوطططد

  بای غیر از کرب در آمد، ا دا  با نشر اطالعات نمایدانگیزه
کا در  بال محتوای خود کرب هایی ایا مدل امروزه بیشطتر توسط  سطایتهای خبری و سطایو

وطمای کلی ایا مدل نشطاند داده وده  1شکل  در  بییردکنند، مورد اسطتفاده  رار میدرآمد می

یردد، سرویس ارا ا وده نیز توس  سازمان یا ورکو تووید کننده همانحور کا مالم ا می اسوب
 وودبمحتوا توس ا داده می
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 محتوا در بستر وبالرفه  یک: مدل انتشار 1شکل 

 تاامفی انتشارمدل دوم:  -2-2

ب ایا وودمی وروعها با ظهور بالگ، اسو 2وب دوره  آغاز ت بیریبا ب د کا با  2۲۲۲از سطال 
و انتشار ت املی نامگذاری کنیبب در ایا دوره با ظهور ا تماعی  هایتوانیب عصر وبکادوره را می
 هردتا مدی تلییر ک  بر های ا تماعی مدل ارتباطیوططبکابویژه پدیده یا فناوری  2فناوری وب 

ای کنندیان اطالعات ودندب بنابرایا مدل ارتباا رساناکننده و مصطرفتوویدتبدیر با  و کاربران
ازخورد دهنده   ییرنده از بنق تبدیر ودب بنابرایا "فرستنده و ییرنده ت املی"کالسیک با مدل 

وططاهد ب د با  2۲1۲بر آن، از سططال  ننده محتوا وططده اسططوب عالوهکفراتر رفتا و تبدیر با تووید
وططود می بینیتوانیب از آن با عنوان عصططر محتوا یاد کنیب و پی پدیده دیگری هرططتیب کا می
داوطتا باودب در ایا دوره مفاهیب  دیدی مانند سکوی انتشار اداما مدا ر تا پنج سطال آینده نیز 

مهمتریا نق   ،های پیشططیا، کاربرانب در ایا مفهو ، برخالف دوره[5] با و ود آمد فر پلویا 
های  درتمندی با عنوان سطططکوهای باریذاری فر در توویطد محتوا دارنطدب در ایا مطدل پلطورا 

ها، اطالعات و ها، دادهفر با سططمو ایا پلوای کاربران اطالعات ایجاد وططده و با هجو  وططبکا
هر  ند  گونگی یرای  کاربران با ایا  .وططودمحتواها توسطط  کاربران روی آنها باریذاری می

 ب [4] ها نیز پیچیدیی خاصی دارد کا وزوماً با م نای برتری فناوری نیروپلتفر 
یرددب در ماوو در ایا مدل از ارتباا، محتوای مربوا با کاربر از دو کانال متفاوت  م  آوری می

 تر کردنصورت تمایر ا دا  با غنیهای ارا ا وطده استفاده کرده و در اول، کاربران از سطرویس
پدیا و یا توان با ویکیهای میپردازند کا از  ملا ایا سطططرویسمحتوای مو ود در سطططایو می

یک ومای کلی ایا مدل نشان داده وده  2وکر های پرسط  و پاس  اواره نمودب در سطیرطتب
 اسوب 

 
 برانرجمع آوری االعاا  توسط کا -: مدل انتشار تاامفی2شکل 

 ،وودب در ایا مدل کاربر از سرویس ارا ا وده استفاده کرده و در موا  یهمانحور کا مالم ا می
بتا در ایا مدل، خود وطرکو متصدی نیز در تهیا پردازدب اوبا تکمیر نمودن محتوای مو ود می

محتوای مورد نیاز اوویا برای ا رای سطرویس مشارکو دارد کا ایا محتوای اوویا طزما با ا را 
های ارا ا وططده در ماوو دو  کاربر تنها از سططرویس هایی خواهد بودبدر آمدن  نیا سططرویس

ر و اطالعاتی کا از ایا طریق بدسططو اسططتفاده کرده و وططرکو متصططدی، با تحلیر رفتار کارب
های دیگر خود روز رسطانی می کند و یا از ایا اطالعات در سرویسآورد، اطالعات خود را بامی

ا تحلیر هاسو کا بکندب با عنوان مثال سرویس ترافیک یویر از  ملا ایا سرویساستفاده می
 پردازدبرفتار و مو  یو کاربران با  م  آوری داده می

ب همانحور کا در ایا وکر نشان داده یرددمالم ا میوطمای کلی مدل ذکر وده  3وطکر در 
 وططده اسططو، کاربر، تنها با سططرویس در ت امر بوده و کمک مرططتقیمی در غنی سططازی محتوای

 مربوا نداردب

 
 جمع آوری االعاا  با استفاده از تحفیل رفتار کاربر  -: مدل انتشار تاامفی 3شکل 

هب در ایا ارتبطاا و ود دارد کطا از ترکیبی از دو مدل م رفی وطططده  بلی  اوبتطا مطدل دیگری
از اطالعات وارد وده توس  نمایدب با عنوان مثال یویر در سطرویس نقشا خود هب اسطتفاده می

املتری اده و سرویس ککند و هب اینکا اینکا رفتار آنان را مورد تحلیر  رار دکاربران استفاده می
های  بلی ایا اسططو کا در ایا مدل کاربر دب مزیو عمده ایا رو  نرططبو با مدلدهارا ا می

یافو رایگان سطططرویس و بیند و امرطططا  درخود را مجبور با مشطططارکو در امر تهیا داده نمی
ای هها و اوگوریتبتوان با استفاده از رو محتوای ارا ا وطده را داردب از م ایب ایا رو  نیز می

پیچیده برای تحلیر رفتار کاربر و اسططتخراا اطالعات از آن اوططاره نمود کا باعچ پیچیدیی زیاد 
هایی عالوه نا،  نیا ورکووودب اوبتا باید یفو کا متاسفاهایی میپیاده سطازی  نیا سرویس

بر اسطططتفطاده از اطالعات کاربران خود، ایا اطالعات را در ازای دریافو مباوگ هنگفتی در اختیار 
تواند مشططکالتی را برای کاربران ایا دهند کا ایا امر میها و سططازمانهای دیگر  رار میوططرکو
 ها با و ود آوردبورکو

اسططتفاده از  ای ا تماعی محرف  هانی با سططموههای بزرگ و وططبکاامروزه بیشططتر وططرکو
ها را کا روزانا میلیاردها نفر اندب ایر وضطط یو کنونی ایا وططبکامرکو نموده اطالعات کاربران

کنند، بلکا ها تووید نمیکطاربر دارد در ن ر بگیریب، هی  کدا ، اطالعاتی با عنوان مدیران پلتفر 
های مو ود در کنندب براسطططا  آخریا آمار، دادهی میهطا را روی آن بطاریطذارکطاربران ایا داده

 5۲کا بی  از ایا بدان م ناسو وودب سال دو برابر می فتطای مجازی با طور متوسط  هر سا
سال اخیر  2-3اکنون در فتای مجازی در اختیارمان  رار دارد مربوا با درصد اطالعاتی کا هب

کندب با تو ا با ایا موضوع، واهد کا سرعو رود تووید محتوا را در ایا فتا بیان می [5]اسو 
های فنی با عنوان کوهی از های اطالعاتی هرطططتیب کا در بحچها یا پایگاهییری بانکوطططکر
ان ن ایا بازی و ایا دوروودب بنابرایا کرانی برندیادر ن ر یرفتا می BIG-DATA اطالعات

 ب[6] های ع یب و تووید دان  از آن را داوتا باوندهرتند کا توانایی کاو  در داده

 های کاربردی محتوای الکترونیکووزه -3
های مت ددی مانند: تحقیق، توسططط اببهبود  نبا تواندمی آنچا کا از کارکرد محتوا انت ار میرود

و راهکارس، ارا ا ایده،   تراهبرد آموز بتبلیگ،  تو یا، ارا ا طریق بخشطططیب بهرطططازی،  ترویج ب
اند برای توتتطططمیا را بپووطططاندب ب بارتی دیگر، یک محتوا می ارزیابیب ریزی،  تحلیرببرنطاما

توان ذکر کرد کا  ا ودب برای هریک از ایا موارد میبکار یرفتا وطططو غیره  تحقیق، توسططط طا
در محتوا وحاظ یردندب ب نوان مثال،  محتوایی کا   هو تحقیق استفاده تا مفاهیمی طز  اسطو 

وود، باید پاسخگوی موضوع تحقیق، پدیده ها و رویدادهای تحقیق ، کیفیو و کمیو تحقیق می
طز  اسططو، مدن ر  رار ییرند عبارتنداز: فرآیند،  باوططدب از طرف دیگر،  نبا هایی کا در توسطط ا

برناما، ضططروریات، سططاختاربتشططکیالت، اعتبار، هدف، منب  ، کیفیو و کارآمدیبکاراییب بدیا 
 .[1]توان   نبا های  ضروری را متصور ود ترتیب برای تما  کارکردهای محتوا می

 حتوادر م جویشگرهانقش  -4
نق  انکار ناپذیری در نشر محتوا دارد، زیرا نزدیک   ویشگرهاهای م رفی وطده در تمامی مدل

 رططتجو وارد محی  مجازی   ویشططگرهادرصططد کاربران فتططای مجازی از طریق یکی از  ۰۲
طرفا، نق  موتور  رتجو بیشتر م رفی کننده محتوای تووید ب در مدل انتشطار یک[7]وطوند می

های تووید کننده محتوا اسو کا در ایا ماوو، م رفی محتوای باکیفیو تووید وده توس  ورکو
توانید باعچ رونق کرب و کار در ایا زمینا وده و محرکی برای ها میوطده توسط  ایا ورکو

 وای کشور تلقی یرددبصن و تووید محت
در ماوو انتشططار ت املی، با تو ا با اینکا هما کاربران با نوعی با موتورهای  رططتجو در ارتباا 

توان از ایا ارتباا برای تحلیر رفتار کاربران استفاده نموده و اطالعات ارزومندی در هرتند، می
تووید کننده محتوای  خود در  ایگاه یک  ویشططگرایا خصططوا اسططتخراا نمودب در ایا ماوو 

تواند اطالعات مورد ها، میظاهر وططده و عالوه بر اسططتخراا اطالعات مورد نیاز خود از ایا داده
ی وب را استخراا نمایدب ایا اهمیو تا مدی اسو ها و نهادهای مرتب  با وبکانیاز سایر ورکو

 ب [5]ارزوی نخواهد داوو   ویشگرکا ارا ا محتوای با کیفیو بدون و ود 
از طرف دیگر، بخ  زیادی از محتوای با ارز  داخر کشطططور کا بیا کاربران طرفداران زیادی 

مکومتی و دووتی هرطتندب سهب بریار زیاری از ایا محتوا،  یدارند، م موط در اختیار نهادها هب
های  ویشطططگر خار ی مانند های خاا متوویان خود،  ابر ارا ا با سطططرویسیوبنطا با محدود
نیرتندب بنابرایا امکان ارا ا ایا محتوا با کاربران و ود نخواند داووب   ویشگرهایویر و سطایر 

های محتوایی تحو ن ر وورای عاوی اطالع رسانی و توان با مجموعااز مهمتریا ایا مناب  می
ر های کشور کا دملی، مجموعا پایان ناما سطالمی، سطازمان اسناد و کتابخاناسطازمان تبلیلات ا

ها و اختیار پژوهشگاه علو  و فناوری اطالعات ایران تایرانداکس و محتوای تووید وده در دانشگاه
مراکز وزارت علو  و وزارت بهداوطو و درمان اواره کردب تو ا داوتا باوید کا با تو ا با اینکا 

اری از اطالعات وابرتا با زمان اسو، ایا محتوا مانند منب  غذایی با ارزوی اسو کا ارز  بری
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در زمان  ححی، افراد  ام ا امکان بهرمندی از آن را نداوطتا و پس از طی مدت کوتاهی فاسد 
خواهد وطدب بنابرایا نیاز سطرویرطی داریب تا ارتباا میان کاربران و محتوای ارا ا وده را با نحو 

 ب مال ایر ایا ویشطططگر خواهد بودیا راه ارا ا  نیا سطططرویرطططی، بر رار نماید و بهتر محلوبی
های بیشتری با آن اعتماد کرده و محتوای یرانبهای خود را دداخلی باوطد، افراد و نها  ویشطگر

 در اختیار آن خواهند یذاووب
عات فناوری اطالاز طرف دیگر باید تو ا داوطو کا با تو ا با رونق کرب و کارهای مبتنی بر 

در کشططورهای توسطط ا یافتا، افراد و وططرکتهای زیادی راغب با ف اویو در ایا موزه هرططتندب با 
اندب هایی با هدف  م  آوری داده و فرو  آن با متقاضیان آن با و ود آمدهعنوان مثال ورکو

ری ایا تریا مشطت، اصطلی ویشطگرهاوطناختا وطده و  †ها با نا  تجمی  کننده دادهایا وطرکو

آوری های اطالعاتی مناسططب و پرمخاطب را  م ها هرططتندب تجمی  کنندیان داده، دادهوططرکو
ا ارا ا ها بر پایکنند آنها را بروز نگاه دارندب در مقیقو، کرب و کار ایا ورکونموده و سط ی می

و  کرططب، کننداطالعات بروز و مناسططب با مخاطبیا اسططو و ایر نتوانند اطالعات خود را بروز ن
 کار خود را از دسو خواهند دادب

 تاامل جویشگران با تجمیع کاادگان داده -5

های ییرد کا اتکای صرف با دادههمکاری بیا  ویشطگران و تجمی  کنندیان از آنجا وکر می
تواند د و اطالعات ارا ا وده را در  ویشگر کاه  دهدب برای مر ایا مشکر می خز  وده،

اند ی از ایا دسطو،  ویشطگرهای محرف ن یر یویر و بینگ س ی نمودههایو افزای  د و داده
 راردادهطایی را با تجمی  کنندیان داده محلی امتطططاا نمایند تا بدیا ترتیب بتوانند با اطالعات 

های مو ود های خز  وده خود را با دادهبروز، د یق و مناسب دسو یابندب ایا  ویشگران داده
نمایندب بدیا ترتیب، ایا  ویشططگرها ها مقایرططا و اعتبارسططنجی میدر پایگاه داده ایا وططرکو

ند دهتوانند محمئا باوططند کا اطالعات بروز و مناسططبی را در اختیار مخاطبیا خود  رار میمی
 با تو ا با و از طرف دیگر، وططدهف باعچ افزای  کاربران  ویشططگر ب ایا مرططهوا از یک طر[۰]

 راردادی کا مابیا  ویشططگر و تجمی  کننده داده و ود دارد، مو ب رونق کرططب و کار تجمی  
 ب[9]کننده داده خواهد ود 

و ود تجمی  کنندیان داده محلی از یک سططو و ارتباا اطالعاتی  با تو ا با آنچا کا بیان وططد،
وودب در هر کشور می ای از اطالعات درآنها با  ویشطگرها از سطوی دیگر، مو ب پیدای   رخا

ت امر تجمی  کنندیان داده با نحوه  .Error! Reference source not found[9] مر  
گر با و  ند کشور دی آومان،  ویشطگران و ارا ا کنندیان سرویرهای مبتنی بر محتوا، در آمریکا

وده  انجا  ‡بر اسا  تحقیقات آ ای دیوید میب محاو اتایا  کا داده وده اسو تفتیر بررسی
 اسوب 
راه زیادی در پی  داریبب اطالعاتی  ویشگر ی داخر کشطور برای وکر ییری اکوسامانا اما در

در مقابر ما  رار دارد کا بایرتی راهکارهای مناسبی برای مقابلا با  بزریی های او در ایا راه 
 ب[9]توان با موارد زیر اواره نمود بینی ووند کا از آن  ملا میآنها پی 

ادم تمرکز جویشگرهای ایرانی بر دریافت االعاا  از تجمیع کاادگان داده در 

 ت و، هنوز در ابتدای راه هرتند و خدما ویشطگرهای ایرانی، ن یر یوز و پارسی سطح کشور:

ارا ا وطده توسط  آنها با بلوك کافی نرسطیده اسطوب با همیا دویر، تمرکز ف لی ایا  ویشگرها 
دهی صطفحات فارسی و نیز افزای  د و  رتجو در میان صفحات و بیشطتر بر افزای  پووط 

اسطناد نمایا وطده اسطوب ایا مرهوا باعچ وده اسو کا ایا  ویشگرها کمتر با دنبال بر راری 
 های مناسب از آنها باوندبکنندیان داده و دریافو دادهی ارتباا با تجم

 متهسفانا با تو ا با نوپا بودن صن و کاادگان قوی در سطح کشور:ادم وجود تجمیع

IT تر ای کا بتوانند از وحاظ مجب داده، کیفیو داده، و مهبدر ایران، هنوز تجمی  کنندیان داده
های مشابا خار ی برابری نمایند در سحح ایران ا نموناهای تجمی  وطده باز هما بروزبودن داده

هایی کا بروز بودن آنها تتططمیا توانند با دادهوطودب بدیهی اسطو کا  ویشطگرها نمیدیده نمی
 نشده اسو اطمینان کنند و از آنها برای ارا ا خدمو با کاربران خود استفاده نمایندب

م دود مواردی کا تجمی   در اادم همکااری تجمیع کاادگان داده با جویشااگرها:

العات توان با اطمی ور و ود دارد، کا با عنوان نموناکنندیان داده نرطبتاً مناسبی در سحح کش
ا هبرداری ایران و وهرداریهای سازمان نقشا، مقاطت مو ود در سطیویلیکا و نقشطا11۰تما  

 خود با  ویشگرهای ایرانی نشاناواره نمود، ایا تجمی  کنندیان داده تمایلی با ارا ا اطالعات 
 ها در ایا موزه تا کنون با وکرو موا ا وده اسوب اند و تمامی تال نداده

                                                                        
† Data Aggregators 

 بررسی وضایت موجود در کشور -6
، اب اد مختلفی بایرتی مورد تو ا  رار ییرد کا فارسی و وب کشوردر بررسطی وض یو محتوای 

محتوایی  یهاهای ارا ا دهنده محتوا و دسططتاسططایو توان با کشططور میزبانِاز مهمتریا آن می
ییرد کا هب محتوا از آن  هو مورد تو ا  رار می  کشور میزبانمورد تو ا کابران اوطاره نمودب 

از ن ر میزان ترافیک داخر با خارا کشطور و هب از ن ر امنیتی از اهمیو باطیی برخوردار اسوب 
وططده اسططو، ی ملی اطالعات ارا ا دیریو وططبکاطبق یزاروططی کا توسطط  م اونو توسطط ا و م

خووططبختانا با تمهیدات پی  بینی وططده در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ت داد زیادی از 
های داخر کشططور بوده و نرططبو میزبانی سططروربا های پربازدید کشططور در مال انتقال سططایو

ماه سططال درصططد در آبان 62با  93 سططالدر  5۲ربازدید داخر با خارا، از مدود های پسططایووب
 ب[1۲]  اری رسیده اسو

ر ر اسا  یزاروی کا دب ؛های اطالعاتی پرکاربرد کاربران ایرانیاز من ر دستا
های ایرانی را سططهب زیادی از سططایو، [11] ارا ا وططده اسططو   ۰5سططال 

های مورد استفاده در ایا پژوه ، ب دادهدهندتشکیر میهای خبری سایووب
 بندیطبقا بمیلیون صططفحا خز  وططده فارسططی اسططو 2اطالعات مربوا با 

 ب ابر مشاهده اسو 4وکر در های خز  وده، سایوموضوعی وب
  

 
 [11] بادی موضوایهای فارسی تزش شده بر اساس البقه: توزیع سایت4شکل 

 

برای پای  وض یو وطده اسو،  ارا ا [9]عشطری و همکاران در یزار  دیگری کا توسط  اننی
بندی بر اسا  دستاهای پرمخاطب و سایوبررسی وبوا، با تو ا با مو ود کشور در زمینا محت

ا اندب با ایبندی ودهدسطتا در سطا کال  مختلف های پرکاربرد کابران ایرانیداده ؛انجا  وطده
ر هرتندب دپرکاربردتر از سایر موارد  و خبر آیاهی عمومی ،های مکانیهایی مانند دادهدادهمن ور 

اطالعات اماکا پر محتوای آموزوططی، محتوای پژوهشططی، ن یر هایی داده ،سططحح ب دی اهمیو
ا و  رار یرفت های استخدا ی مذهبی و آرویو آیهی، محتوامرا  ا، آروطیو فیلب، کارتون، سریال

و اطالعات  هایی مانند  اطالعات امالک، اطالعات ممر و نقرتر نیز دادهدر دسطططتا کب اهمیو
 ار دارندب رکاطهای فرووی مرت مر 

مشااکع  موجود در ووزه محتوای الکترونیاک زباان  -7

 فارسی
علی رغب پیشططینا تاریخی برططیار غنی در زمینا تووید محتوای زبان فارسططی، امروزه از  ایگاه 

نی با محتوای بیرومیدان را توان یفو در ایا عرصا میمحکمی در ایا موزه برخوردار نیرتیبب 
کننده مصرف بیشتر های دیگر ها، نشر و بریاری از موزهب یاهوایذار کردیبب در صن و بازی، و

های اخیر  وانیا بریاری اوبتا درسال .کنیبمیآنار خار ی اسطتفاده تر ما اینکا از  یاو هرطتیب 
ا  یو ایا اسو کا ایا  وانیا روی در رابحا با تووید و نشطر محتوای داخلی وضط  وطده ووی و

های کشور با  ای ا رای آموزه وود اما دستگاهتدویا و ابالك میماند و یر ا مقررات کاغذ می
مایر نیرطططتند یا توانایی و ا ازه آن را ندارند یا تکنیک مربوطا را « زکطات او لب نشطططره»دینی 
یا در راسطططتای اباریذاری و منتشطططر کنندب  را در وب کننددانند تا محتواهایی کا تووید مینمی

بود کا کتابخانا ملی ایران، کتابخانا آسططتان  د  رضططوی، مدود هفو سططال پی  موضططوع، 
رسانی، کتابخانا مرکزی دانشگاه تهران و  ند نهاد دسو اندرکار دیگر، یک وطورای عاوی اطالع

 ،آن هایمهمتریا خرو ی یکی از اند کاکنرطرسیو  تووید محتوا در فتای مجازی تشکیر داده
ناسطب کاربران با محتوای ارا ا وطده توسط  سطایو متمرکز برای دسطترسطی متوسط ا یک وب

آوری مجموعا غنی از محتوای اوکترونیکی فارسی در  م  با ب با تو ااعتطای کنررسیو  اسو

† David Mihm 
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میان  ویشگرهای بومی و ایا مجموعا، مناسطب، در صطورت بر راری ارتباا ایا کنرطرسطیو ، 
حوه ندسطترسی کاربران با محتوای مذکور ترهیر یردیده و استفاده از ایا محتوای ارزومند با 

  یابدبمیافزای    شب ییری
های با ن ر میرسططد در ایا موزه وططاخ اوبتا با تو ا با یرططتردیی بی  از مد مرططاوا محتوا، 

مار ارایا آ ب درسططومورد نیاز اد یقی برای بررسططی و پای  وضطط یو محتوای اوکترونیکی کشططور 
های واخ "در بخ   [12] "دریاه پای   ام ا اطالعاتی  مهوری اسطالمی ایران" وطده در

 6وططاخ  زیر مورد پای   رار یرفتا کا تنها برای  12 ،‡ "محتوای اوکترونیکی -فاوای کشططور
 :ها  وض یو  عملکردی بیان وده اسومورد از ایا واخ 

 درصدس 96.2۰ت باندهای عمومی با دسترسی با اینترنو پهانربو کتابخانا 

 های عمومی کا دارای دریاه تپرتالس اما و استاندارد در ارا ا محتوا نربو کتابخانا
 درصدس 95.97ت هرتند

 لو ستنام  نربو آنار اوکترونیکی رسمی  اپ و نشروده با تفکیک نوع انر 

 درصدس 63ت باندها با دسترسی با اینترنو پهانربو موزه 

 هایی کا دارای دریاه تپرتالس اما و استاندارد در ارا ا محتوا هرتندنربو موزه 
 تنام لو س

 تنام لو س باندهای آرویو ملی با دسترسی با اینترنو پهانربو سازمان 

 های آرویو ملی کا دارای دریاه تپرتالس اما و استاندارد در ارا ا نربو سازمان
 تنام لو س محتوا هرتند

 درصدس  2۲ت اندنربو اسنادی در آرویوهای ملی کا دیجیتال وده 

 تر  آنالیا هرتندای کا با وکر عمومی در دسودهنربو اسناد دیجیتال 
 تنام لو س

 درصدس ۲.9ت نربو صفحات وب با زبان فارسی 

 هزارس 3۲۲ت سهب مقاطت فارسی در ویکیپدیا با کر مقاطت 

  برای هر ت ت داد نبو نا  دامناccTLD (country code top-level 

domain تنام لو س کشور صورت یرفتا اسو کا در خارا از 
 

های اسططتفاده از وططاخ  ،کندمهمی کا  لب تو ا می ها، موضططوعوه بر نا   بودن آمارعال
نامناسطب برای پای  وضط یو محتوای اوکترونیکی کشطور اسو کا با طور  ح  پوو  دهنده 

 کشور با خصوا در موزه وب نبوده و نیاز با بازنگری داردب اب اد مختلف مراوا محتوای
ی توویطد و نشطططر محتوای اوکترونیکی علی رغب و ود اوزامطات  انونی، وطططاهد تلییر در زمینطا

در ماوو کلی  بیرتیبمحرطوسطی در زمینا تووید، نشر و استفاده از محتوای اوکترونیکی فارسی ن
 در کا ادددر سا دستا مختلف  رار  توانمی رافارسی  مشطکالت مربوا با محتوای اوکترونیکی

 باندیردیدهتشریح مهمتریا آنها، اداما 

کاه بر ادم وجود محتوای الکترونیکی دللت  مشااکعتی -7-1

 دارند

  وانیا طز  برای نشر محتوای اوکترونیکی  ناکافی بودن -

 ♦در زمینا تووید و ارا ا محتوای اوکترونیک  مو ود هایکرب و کار مناسب نبودن -

 ♦عد  و ود برتر طز  برای ارا ا محتوای اوکترونیکی با صورت یکپار ا  -

 س Data Aggregatorآوری کنندیان داده تتووید کنندیان و  م م دود بودن  -

 های طز  برای تهیا محتوای اوکترونیکیمهارت ناکافی بودن -

 ♦اوری و اوزامات تهیا محتوای اوکترونیکی عد  دسترسی با فن -

 برای ارز  یذاری محتوای اوکترونیکی وناختا وده مر   رسمی نبود -

که بر دسترسی به محتوای الکترونیکی دللت  مشاکعتی -7-2

 دارند

 امنیتی مالم ات -
 ماوی و کرب و کار مشکالت -
 وپاییر دووتیدسو ضواب  -
 موان  بیا اومللی و تحریب -

                                                                        
 content-ict/e-of-http://mis.iran.ir/fa/indicators/usage ش جامعه اطالعاتی،درگاه پای †

تی کاه بر ادم اسااتفاده از محتوای الکترونیکی مشااکع -7-3

 موجود دللت دارند

 ♦بازاریابی و تبلیلات نامناسب  -

 ♦های نامناسب  سرویس -
توان راهکارهای متفاوتی برای برطرف نمودن ایا بطا تو طا بطا مشطططکالت ذکر وطططده، می    

 وی  و با طور خاا طرف مشططکالت ارا ا داد کا اوبتا همگی ایا راهکارها در ارتباا با بحچ 
ها بخشی از ایا مشکالت و  او  ب ویشطگر بومی نبوده و متوویان مختلفی برای آن و ود دارد

توان در  اوب طرف  ویشگر محرف نموده و راهکارهای اند را میمشطخ  وده ♦کا با عالمو 
 مربوا با آن را ارا ا نمودب

 نتیجه گیری -8
نی از مهمتریا موارد مفظ فرهنگ و بو  هر کشوری در ود، و ود محتوای غ همانحور کا یفتا
ر برزایی رزمیا، تانیس یکضما یرتر  فرهنگ و زبان  توسط ا محتوا، بوده ومقابر بیگانگان 

دسترسی با محتوای اوکترونیکی در خودباوری و توسط ا پایدار آن سطرزمیا داردب از طرف دیگر، 
رتگی ، وابطرف  ویشگرهای پایا یاری از سرویسهر  ویشگری بوده و براز اوزامات اوویا  ،غنی

ونیکی محتوای اوکترو ممایو از  توس اتو ا، از ایا رو،  بمرطتقیب با محتوای اوکترونیکی دارند
 ی برای تبدیر محتوای غیرهایپروهه یردد،پیشنهاد میعالوه برآن  باهمیو باطیی داردفارسطی، 

اوکترونیکی با محتوای اوکترونیکی ت ریف وطده و دسترسی طز   ویشگران داخلی با محتوای 
ساوا و  2۲ شب انداز سند مو ود فراهب یردد تا همانحور کا در اسطناد باط دسطتی کشطور مانند 

 دباک فراهب یردمرد  با محتوای پ ا کشور آمده اسو، زمینا دسترسی عمو برناما وشب توس 

 مراجع -9
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