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چکیده
حوز ه محتوای الكترونیكی یكی از اثرگذارترین اركان تحول دیجیتال است .برای برنامهه ریهيی مناسهج ت هت توسهاه یها اوهال رونه
اثرگذاری های اتتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در رون تحول دیجیتال ،الزم است تا ارزیهابی مناسهبی از تایگهاه محتهوای الكترونیكهی و
وضایت آن ارائه نمود .باتوته به مؤلفه های مختلف تشكیل دهن ه محتهوای الكترونیكهی و همينهین حهوزه ههای مته ثر از آن ،تایهین
وضایت محتوای الكترونیكی بومی در كشور نیازمن داشتن م لی مناسج ت ت پوشش كلیه ابااد و در نتیجه ارزیابی آن است .ه ف از
این مقاله ارائه م لی مناسج و بومی برای ارزیابی محتوای الكترونیكی در كشور است كه ضمن لحاظ نمودن برنامهههها و سیاسهتههای
م نظر در این حوزه ،براساس زنجیره ارزش محتوای الكترونیكی ،اثرگذاری شاخصهای ارائه ش ه در م ل پیشن ادی بهرای بهازیگران و
ذینفاان مختلف قابل رهگیری باش  .در م ل ارزیابی پیشن ادی ،هسته اولی م ل ،زنجیره ارزش محتوای الكترونیكهی بهوده ،بروریكهه
استفاده از زنجیره ارزش این قابلیت را به م ل می ده كه به وورت عمومی و برای كشورهای مختلف مورد اسهتفاده قرارگیهرد .لهذا در
راستای بومیسازی و تربیق با شرایط بومی ،با مرالاه كتابخانهای و بررسی اسناد باالدسهتی و قهوانین و مقهررات موتهود در كشهور در
حوزه محتوای الكترونیكی ،مورد مرالاه و بررسی قرارگرفت .در ادامه با شناسایی نقشهای مختلف زنجیره ارزش محتوای الكترونیكی و
بازیگران اولی متناسج با آن نقشها ،حوزههای اولی محتوایی احصا گردی و م ل اولی تحقیق ته وین شه  .در ادامهه بها اسهتفاده از
روش تحقیق مصاحبه و گروه كانونی م ل پیشن ادی مورد تایی قرار گرفت .در ن ایت نیهي در قالهج یهد مه ل اترایهی بهرای ارزیهابی
محتوای الكترونیكی بومی ،شاخص های ارزیابی محتوا متناسج با هر ید از حوزههای محتوایی و نقهشههای شناسهایی شه ه از طریهق
مصاحبه با خبرگان ت وین ش ن  .م ل ارائه ش ه و روال اترایی آن ،برای قانونگذاران و سیاستگذاران حوزه محتوای الكترونیكی بومی
این امكان را فراهم میسازد كه بر مبنای نقشهای مختلف بازیگران و هر یهد از حهوزهههای محتهوایی ،نسهبت بهه سهنجش وضهایت
محتوای الكترونیكی در كشور و ب بود آن اق ام نماین .
واژگان کلیدی :م ل ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی ،زنجیره ارزش ،شاخصهای ارزیابی ،م ل اترایی ،نقشهای اولی و نقشههای
پشتیبان.
نویسن ه مسئول :طاهره میرسای قاضیa_ghazi@itrc.ac.ir
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 .1مقدمه
اتحادیه بینالمللی مخابرات ،مف وم محتوا را برای تمامی اطالعات و
دادههای در دسترس در بسترها و خ مات دیجیتالی به كار میبرد.
بر اساس این تاریف ،اطالعات موتود در بسترهای پخش ،3
پیامدها و برنامههای تلفن همراه و محتوای موتود در اینترنت،
مصادیقی از محتوا هستن  .اورال محتوای برخط به محتوای
موتود در اینترنت ،از تمله وفحات وب ،محتوای بسترهای
رسانههای اتتماعی ،متن ،ووت ،وی یو و سایر مرالج قابلانتقال
اشاره دارد .1یونسكو و سازمان همكاری و توساه اقتصادی] [2نیي
تمامی محتوای الكترونیكی كه زبان كاربر آن با زبان تولی كنن ه آن
یكی باش را محتوای بومی در نظر میگیرن ][2و[.]1
با وتود گسترش تولی و انتشار محتوای الكترونیكی بومی در دهه-
های اخیر و نقش م می كه محتوای الكترونیكی میتوان در رش و
رفاه ملی داشته باش  ،م یریت و نظارت كاملی بر روی محتوای
الكترونیكی در كشور وتود ن ارد و سازوكارهای تامای برای رو و
پایش آن در دست نیست[.]1
علی رغم اهمیت این مساله ،بررسی ادبیات تحقیق نشان میده
كه در حوزه محتوای الكترونیكی بومی ،پژوهشی كه به وورت همه
تانبه به شناسایی این حوزه و ابااد مختلف آن از تمله حوزههای
مختلف محتوایی مرر و شیوه طبقهبن ی آن ،بازیگران و نقشهای
مختلف بازیگران و در ن ایت شاخصهای مرتبط ت ت سنجش
تامع وضایت محتوا در كشور بپردازد ،تاكنون انجام نش هاست .در
حقیقت اغلج پژوهشهای موتود ورفا به بررسی محتوای
الكترونیكی از دی گاه كاربر (مصرف كنن ه) پرداختهان و پژوهشی
كه به وورت متمركي به كل زنجیره ارزش محتوا بپردازد ،انجام
نگرفته است .به دالیل فوقالذكر ،انجام پژوهش در این زمینه
اهمیت به سيایی دارد .یكی از م مترین گامها ت ت ت وین
راهبردهای كالن برای م یریت و ارزیابی محتوای الكترونیكی در
كشور ،شناسایی ابااد محتوا و اوول ارزیابی آن در قالج ید م ل
تامع است تا ب ین طریق امكان تبیین سازوكارهای كسج ارزش از
محتوا و ایجاد منافع برای گروههای مختلف در تاماه در سرح ملی
فراهمگردد[ .]1تبیین شاخصهای ارزیابی كمی و كیفی محتوای
الكترونیكی بومی و همينین شناسایی ویژگیها و نیازمن یهای
اولی آن ا در قالج ید م ل تامع ،باعث شناسایی فروتها،
چالشها ،مح ودیتها و مشكالت تولی و كاربست محتوای
الكترونیكی بومی ،تس یل دسترسی به دانش فنی ت ت ارزیابی
راهبردی محتوای الكترونیكی بومی و همينین فراهم آم ن امكان
م یریت و نظارت دقیق بر وضایت توساه كمی و كیفی آن در
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سرح ملی در راستای تحقق تحوالت محتوایی و ساختاری می-
گردد[.]1
یكی از اق امات م م در راستای ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی
شناسایی بازیگران مختلفی است كه هر ید نقشی را در فراین
نوآوری و ایجاد همافيایی در تولی  ،تجمیع و تحویل محتوای
الكترونیكی بومی بر ع ه دارن  .شناسایی انواع بازیگران و ذینفاان،
به م یریت و تحلیل رفتارهای هر ید از نقشهای موتود در
زنجیره ارزش و حل تاارضات میان آنها كمد میكن  .با تحلیل
انواع ذینفاان ،نقش و س م هر ید از آن ا مشخص ش ه و رفتارشان
در تاامل با سایر ذینفاان تبیین میشود[ .]1محتوای الكترونیكی
بومی توسط ذینفاان مختلف اعم از افراد و یا كسجوكارهای
مختلف خلقمیشود و ن ادهای مسئول با درک اهمیت خلق ارزش
و كسج منافع اقتصادی از آن ،میبایست بیش از پیش به م یریت
این محتوا در زنجیره ارزش و ارزیابی آن در كشور ب ادهن .
ذینفاان محتوای الكترونیكی بومی در كشور را میتوان در سه
دسته حاكمیت (وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی ،ت مینكنن گان زیرساخت ارتباطات،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شورای عالی فضای مجازی،)... ،
بخش خصووی (سرمایهگذاران ،استارتآپها و شتابدهن هها،
ت مینكنن گان خ مات ارتباطی ،فااالن حوزه محتوا )... ،و تاماه
(مردم ،دانشگاهها و مراكي پژوهشی )... ،تقسیمبن ی نمود كه هر
ید بر مبنای اه اف و فاالیت ای خود ،نقش خاوی را در زنجیره
ارزش محتوای الكترونیكی بازی میكنن .1
به این منظور نیاز به ارزیابی و تایین وضایت محتوای الكترونیكی
در كشور با استفاده از ید م ل مناسج كه نقش هر ید از
بازیگران را در ت ت توساه محتوای الكترونیكی م نظر قرارده ،
وتود دارد .در حال حاضر تای خالی پژوهشهای تامع بومی و
بین المللی در حوزه ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی كه به وورت
یكپارچه به ابااد مختلف آن پرداخته ش ه باش به چشم میخورد.
با مرالاه اسناد باالدستی مرتبط از قبیل قوانین برنامه سوم تا ششم
توساه ،مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ،مصوبات شورای عالی
فضای مجازی ،سیاستهای كالن اقتصاد مقاومتی ،مصوبات هی ت
وزیران و مجلس شورای اسالمی ،مرتبط با محتوا و عملكرد وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات نشان میده كه تن ا مصوبات این
حوزه در قالج عناوین كلی ”توساه فضای مجازی سالم ،مفی و
ایمن“” ،تولی و توزیع محتوا و خ مات سالم ،مفی و ایمن مورد
نیاز“” ،ممانات از نشر محتوا و خ مات مضر و ناسالم و ناایمن“ و
”ده برابر كردن محتوای دیجیتال“ منتشر ش هان و هیچگونه
تيئیات بیشتری از آن ا ارائه نش ه است .در واقع با مرالاه و
بررسی اسناد باالدستی می توان دریافت كه تایگاه دقیق و شفاف
موضوع محتوای الكترونیكی بومی در اسناد مرتبط سیاستی و
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اق ام و اثرات طراحی ش ه است كه فرآین اترایی ش ن رون
ارزیابی را محقق میسازد .هرید از گام ای پیشبینیش ه كمد
میكن تا سنجش محتوای الكترونیكی متناسج با نیاز برنامه توساه
محتوای الكترونیكی انجام شود و برمبنای نتایج آن فاالیت ای
توساهای ،برنامهریيی شود .در این پژوهش سای ش ه است تا بر
مبنای مبانی نظری حوزه محتوای الكترونیكی ،م ل ای مرر در
این حوزه ،زارش سازمان ا و مجامع ماتبری هميون ،WSIS
 UNESCO ،OECDو مستن ات ارائه ش ه توسط برخی
كشورهای فاال در زمینه محتوای الكترونیكی بومی ،پاسخ ای
مناسبی ت ت پرسش ای اولی پژوهش ارائه شود .ب ین منظور در
بخش  2به بررسی و استخراج اه اف اولی توساه محتوای
الكترونیكی بومی پرداخته میشود .در بخش  ،1زنجیره ارزش
محتوای الكترونیكی و در بخش  1و  ،0نقشهای اولی و پشتیبان
مرر در زنجیره ارزش محتوای الكترونیكی ،تمعبن ی و ارائه
میشون  .در قسمت  ،1حوزههای اولی محتوایی بر مبنای مرالاات
وورت گرفته ،مرر میشون  .در قسمت  ،7گام ای روش تحقیق
در این پژوهش ،تشریح ش هاست .در ن ایت ،در بخش ای پایانی  3و
 ،1م ل ارزیابی اولی ،م ل بلوغ ارزیابی و شاخصهای ارزیابی با
استناد به مرالاات وورت گرفته و بر مبنای روش تحقیق تشریح
ش ه ارائه ش ه است.

اترایی كشور به درستی تبیین نش ه و یا حتی در مواردی علی
رغم ضررورت موضوع ،ب ان پرداخته نش ه است .در این راستا برای
دستیابی به م ل ارزیابی ،ضمن مرالاه و بررسی ابااد مختلف حوزه
محتوای الكترونیكی در سرح ملی و بینالمللی و همينین مرالاه
تجربیات كشورهای مختلف در این زمینه ،م لهای مرر در این
حوزه مورد بررسی قرار گرفتهان  .با توته به این نكات ،حوزه
سؤاالتی كه برای دستیابی به ه ف اولی م نظر این پژوهش از
منظر زنجیره ارزش الزم است ب ان توته شون این است كه
مشخص گردد انواع نقشها درزنجیره ارزش محتوای الكترونیكی
ك ام است ،چه مایارهایی برای تقسیمبن ی آنها وتود دارد و هر
ید از آن ا چه وظیفهای را در ت ت خلق ارزش در این زنجیره ایفا
میكنن .
همينین ،نحوه ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی به چه وورت بای
انجام شود .اهم سؤاالت پژوهش حاضر به شر زیر است:
 نقشهای اولی و پشتیبان مرر در زنجیره ارزشمحتوای الكترونیكی ك امها هستن ؟
 حوزههای محتوایی در زنجیره ارزش محتوای الكترونیكیك امن ؟
 شاخصهای ارزیابی هرید از حوزههای محتوایی چیست؟ م ل بلوغ ارزیابی وضایت محتوای الكترونیكی بومیدارای چه گامهایی است؟
م ل پیشن ادی در این پژوهش عالوه بر اینكه حاوی مؤلفهها و  .2استخراج اهداف اصلی توسعه محتوای الکترونیکی
حوزههای اولی محتوای الكترونیكی است ،با توته به اینكه براساس بومی
برنامههای عملیاتی كشور و بازیگران اولی آن ت وین ش ه است ،ت ت استخراج اه اف اولی توساه محتوای الكترونیكی بومی،
زنجیره ارزش ارتباطی آن ا با یك یگر را نیي مورد توته قرار داده اه اف توساه و ارزیابی محتوا در اسناد باالدستی كشور ،كشورهای
است .ب ینمنظور نقشهای اولی و پشتیبان حوزههای محتوایی مورد مرالاه و ن ادهای بین المللی ،مورد مرالاه و بررسی
اطالعات ،سرگرمی ،خ مات دولتی و خ مات كسج وكاری قرارگرفته است(ت ول .)3
شناسایی ش ه و شاخصهای نقشمحور در حوزههای محتوایی
استخراج ش هان  .همينین م ل اترایی در سه گام اولی آمادگی،

جدول  .1اهداف اصلی ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی

دسته بندی اهداف

سیاسی

منبع

اهداف اصلی توسعه محتوای الکترونیکی
بومی

سن چشمان از تم وری اسالمی
ایران []1

دست یابی به تایگاه اول اقتصادی ،علمی و
فناوری در سرح منرقه آسیای تنوب غربی
(شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و
كشورهای همسایه) با ت كی بر تنبش نرم
افياری و تولی علم ،رش پرشتاب و مستمر
اقتصادی

برنامه راهبردی فضای مجازی
ج.ا.ا]7[ .

دستیابی به تایگاه برتر در م یریت محتوا در
بین كشورهای منرقه

جمع بندی

ارتقای تایگاه ملی و
بینالمللی ایران در
رایافضا
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مقاله فصلنامه انجمن ایرانی
مرالاات فرهنگی و
ارتباطات(]3[)3117

حفظ ارزشها ،نگرشها و هنجارهای فرهنگی

مصر و كشورهای عربی][1

ظرفیتسازی در سیستمهای آموزشی و ارتقاء
سرح پایه م ارت كاربران

نیوزیلن ][33

اجتماعی
ایرلن ][31

انگستان][30

]WSIS[31

(ایالت ایرلن شمالی)
انگستان][30

اقتصادی

مصر و كشورهای عربی][1

نیوزیلن ][33

توساه و ابقاء نیروی كار دیجیتال نوآور و ماهر
تامین دسترسی موثرتر و كارام تر به منابع
مرتبط با آموزش برای مربیان ،یادگیرن گان و
عموم مردم
تولی محتوای برنامه درسی برخط در سرح
ت انی
ب بود دانش عموم مردم در استفاده از اینترنت
و دسترسی به آن
ایجاد تس یالت آموزشی
پرورش م ارتها در ونات دیجیتال
عملیساختن پژوهش در م ارتهای فنی
خاص و نیازهای آموزشی ونات
ارتقاء م ارتهای كسجوكاری ،م ارتهای فنی
خاص و نیازهای آموزشی ونات

 .3حفظ ارزشها،
نگرشها و هنجارهای
فرهنگی و اتتماعی
تاماه اسالمی -ایرانی
 .2افيایش آگاهی ،ارتقا
م ارت ا و سواد
دیجیتال در تاماه

ارتقای سواد دیجیتالی و شایستگیها و ایجاد
فروت استفاده از م ارتها و دانش افراد در
ت ت كسج ميایای حاول از تاماه اطالعاتی
به منظور كاهش شكاف دیجیتالی
بروزرسانی و توساه دانش موتود و ذخیره-
سازی آن با استفاده از آخرین و ت ی ترین
محتوا و مرالج آموزشی
افيایش گردش مالی شركت های محتوای
دیجیتال رتبه دوم ،به ان ازه  21درو در هر
سال
تذب سرمایهگذاری مستقیم خارتی در رسانه
دیجیتال
ارتقای خالقیت و نوآوری به عنوان یكی از
موضوعات كلی ی ونات محتوای دیجیتال
تذب سرمایه گذاری در حوزه محتوا
ایجاد و توساه ونات دیجیتال قوی و پای ار
افيایش درآم ملی از طریق محتوای دیجیتال
پشتیبانی و حفظ نوآوری دیجیتال
توانمن سازی پژوهش در حوزههای مورد
حمایت دولت
ارزشافيائی كارهای خالق
توساه و ابقاء نیروی كار دیجیتال نوآور و ماهر
تذب سرمایه در حوزه محتوای دیجیتال

 .3افيایش گردش مالی
ونایع مرتبط با محتوا
در ایران بر مبنای
هنجارهای فرهنگی و
اتتماعی تاماه
اسالمی-ایرانی
 .2افيایش میيان
سرمایهگذاری در
كسج و كارهای حوزه
محتوا
 .1درآم زایی از طریق
توساه محتوا در
بازارهای داخلی و
بینالمللی با مشاركت
بخش خصووی و
حمایت دولتی
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 .1توساه خالقیت و
توساه م ارتها و بازار
ایرلن ][31
نوآوری ،افيایش
تذب سرمایه گذار خارتی
كارآفرینی و ایجاد
فروتهای شغلی در
ارتقاء  D&Rو نوآوری در شبكهها ،نرمافيارها حوزه محتوای بومی
]OECD[37
و فناوری ای ت ی

فناورانه

]WSIS[31

نقش آفرینی در ارتقاء سرح فناوری اطالعات
فراهم كردن دسترسی پای ار و مقرون به ورفه
به ICT
مشاركت موثر دولتها و سایر ذینفاان در
توساه تاماه اطالعاتی از طریق تاامل فراگیر
و همكاری میان كلیه ذینفاان
امكان دسترسی به دانش و اطالعات از طریق
 ICTتوسط همه افراد در سراسر ت ان
فراهم كردن شرایط فنی به منظور تس یل
حضور و استفاده از كلیه زبانهای موتود در
دنیا از طریق اینترنت

همانرور كه در ت ول .3مشاه ه میشود ،اه اف اولی توساه
محتوای الكترونیكی در چ ار دسته سیاسی ،اتتماعی ،اقتصادی و
فناورانه شامل ارتقای تایگاه ملی و بینالمللی ایران در رایافضا؛
حفظ ارزشها ،نگرشها و هنجارهای فرهنگی و اتتماعی تاماه
اسالمی -ایرانی؛ افيایش آگاهی ،ارتقا م ارت ا و سواد دیجیتال در
تاماه؛ افيایش گردش مالی ونایع مرتبط با محتوا در ایران بر
مبنای هنجارهای فرهنگی و اتتماعی تاماه اسالمی-ایرانی؛
افيایش میيان سرمایهگذاری در كسج و كارهای حوزه محتوا؛
درآم زایی از طریق توساه محتوا در بازارهای داخلی و بینالمللی با
مشاركت بخش خصووی و حمایت دولتی؛ توساه خالقیت و
نوآوری ،افيایش كارآفرینی و ایجاد فروتهای شغلی در حوزه

 .3ارتقای سرح
توانمن ی  ICTدر
كشور
 .2مشاركت موثر
دولت ا و سایر ذینفاان
در توساه تاماه
اطالعاتی

محتوای بومی؛ ارتقای سرح توانمن ی  ICTدر كشور و مشاركت
موثر دولت ا و سایر ذینفاان در توساه تاماه اطالعاتی است.

 .3مطالعه و بررسی زنجیره ارزش محتوای
الکترونیکی
برای ترسیم زنجیره ارزش محتوای الكترونیكی ،م لهای مختلف
بر مبنای ه ف خود ،مراحل متفاوتی از  2تا  7مرحله را در نظر
میگیرن  .به این منظور ،با ه ف شناسایی مراحل موتي و كامل
زنجیره ارزش محتوای الكترونیكی ،م لهای ارزیابی و توساه كمی
و كیفی محتوای الكترونیكی از این حیث مورد بررسی قرار گرفتن .
خالوه م لهای بررسی ش ه و تحلیل زنجیره ارزش ،در ت ول 2
ارائه ش ه است.

جدول  .2بررسی زنجیره ارزش محتوای الکترونیکی

مدلهای مورد بررسی
م ل زنجیره ارزش خالق اتحادیه
اروپا][33

زنجیره ارزش
ایجاد  ،تولی  /انتشار ،كاربری /تجاریسازی

چارچوب سنجش محتوای دیجیتال][31

تولی  ،ارائه و مصرف

م ل عمومی محتوای دیجیتال مبتنی بر
تقاضا][21

تولی  ،پردازش و بسته بن ی ،ذخیره سازی (برای دسترسی برخط) ،حفاظت
از محتوا ،انتقال و توزیع  ،مصرف محتوا

اكوسیستم محتوای دیجیتال و
خ مات][23
م ل نیوزلن ][22

جمع بندی

تولی و اشتراک گذاری محتوا
ایجاد و محافظت از محتوا ،دسترسی و كشف محتوا ،به اشتراک گذاری و به

 .3تولی
 .2انتشار
 .1مصرف

ارائه م ل ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی در كشور مبتنی بر زنجیره ارزش
كارگیری محتوا ،م یریت و حفظ محتوا ،درک محتوا و آگاهی رسانی
اسواتمن][21
وزارت فرهنگ و هنر استرالیا ][21

ایجاد ،اكتساب ،ایجاد ارزش افيوده ،توزیع
تولی  ،واسره گری و مصرف

م ل سابرامانیا و یی][20

تولی و مصرف

م ل تویشگر بومی[]21

تولی و مصرف

ایكسه و همكاران[27]1

تولی و مصرف

م ل برني و دالن][23

سازمان هی (تمع آوری ،ایجاد ،منبع یابی) ،بسته بن ی(ترتمه ،بومی-
سازی ،اعتبارسنجی ،قالج بن ی و تجمیع) ،توزیع(انتقال ،كشف ،اشتراک-
گذاری و م یریت)

م ل كشور تایوان ][21

تولی  ،ذخیره سازی ،توزیع و دسترسی

م ل محتوای الكترونیكی قرر][11

پیش دیجیتالی ش ن ( طبقه بن ی مجموعه ها در دستههای مربوط،
اولویت بن ی مجموعه ها برای دیجیتالی ش ن ،بازیابی محتوای اولیه ت ت
حفظ و تثبیت دروورت ليوم ) ،دیجیتالی سازی ،ذخیره سازی ،انتشار

ونات محتوای دیجیتال استرالیا
][11

تولی و توزیع

كشورهای عربی /ونات محتوای
عربی][13

ایجاد و بروز رسانی محتوا ،تولی و دیجیتال سازی محتوا ،میيبانی و م یریت،
آگاهی رسانی  ،بازاریابی و فروش

[2] OECD
چرخه فرهنگ یونسكو [33] 2111

Kim &Kim
[12]2137
ونات محتوای استرالیا][11
ایرلن ][31

تولی  ،حفظ  ،انتشار و مصرف
ایجاد ،تولی  ،انتشار ،نمایشگاه /پذیرایی ( ارائه تجارب زن ه و  /یا ب ون واسره
به مخاطبان از طریق اعرای یا فروش دسترسی مح ود به مصرف  /شركت
در فاالیتهای فرهنگی غالباً مبتنی بر زمان (به عنوان مثال نمایش ،
كنسرت ها  ،موزه و گالری  ،تشنواره ها) و مصرف
تولی محتوا ،تاامل با كاربر ت ت انتشار محتوا و استفاده از محتوا
تولی  ،ادغام ،توزیع
طراحی محتوا ،تایین حقوق دسترسی به محتوا ،بسته بن ی محتوا ،م یریت
محتوا ،ذخیره سازی محتوا ،انتشار محتوا و بازاریابی محتوا

همانرور كه در ت ول .2مشاه ه میشود ،مراتع مختلف مراحل
متفاوتی را برای زنجیره ارزش محتوا مرر كردهان  .وته مشترک
تمامی م لهای مورد بررسی قابل استناد فوق را میتوان  1مرحله
تولی  ،انتشار و مصرف نام برد كه در ت ول نیي مشخص ش ه است.
این  1مرحله امكان تبیین دقیقتر و مناسجتر نقشهای مختلف را
امكان پذیر میسازد.

 .4مطالعه و بررسی نقشهای اصلی توسعه محتوای
الکترونیکی
الزم به ذكر است كه كلیه وظایف م م نقشهای اولی توساه
محتوای الكترونیكی مرر در همه م لها توسط این سه نقش
اولی پوشش داده میشون .

پس از شناسایی مراحل مختلف زنجیره ارزش در ادامه الزم است
نقشهای اولی كه ركن كلی ی در تولی  ،انتشار و مصرف محتوا
دارن  ،شناسایی گردد .تبیین این نقشها به شناسایی اق امات مورد
انتظار از هرید از آن ا در توساه محتوای الكترونیكی بومی منجر
میگردد .بر این اساس ،م لهای موتود در این زمینه مورد مرالاه
و بررسی قرارگرفت .در ن ایت سه نقش اولی
تولی كنن ه،انتشاردهن ه و مصرف كنن ه به عنوان نقشهای اولی
در زنجیره ارزش محتوای الكترونیكی شناسایی گردی (ت ول.)1
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جدول  .3بررسی نقشهای اصلی در زنجیره ارزش محتوای الکترونیکی

مدلهای توسعه محتوای الکترونیکی

نقشهای اصلی

م ل زنجیره ارزش خالق اتحادیه اروپا][33

ایجاد كنن ه ،تولی كنن ه ،انتشار دهن ه ،مصرف كنن ه

اكوسیستم محتوای دیجیتال و خ مات][23

دولت (سیاستگذار و تولی كنن ه خ مات برخط در چ ار حوزه
محتوایی سرگرمی ،اطالعات ،خ مات عمومی ،خ مات كسج
وكاری) ،تولی كنن گان محتوا (سازمانهای استارتاپی ،سازمانهای
بيرگ)

م ل نیوزلن ][22

تولی كنن ه محتوا ،محافظتكنن ه محتوا ،اشتراکدهن گان محتوا

اسواتمن][21

تولی كنن ه محتوا (فیلم ،كارتون ،محتوای آموزشی ،انیمیشن)،
كاربر ن ایی (كاربران خانگی ،كاربران كسجوكاری ،دولت ،ن ادهای
آموزشی)

وزارت فرهنگ و هنر استرالیا][21

تولی كنن ه محتوا ،دروازهبانان محتوا ،تولی كنن گان محتوا،
انتشاردهن گان ،كاربران ن ایی

م ل سابرامانیا و یی][20

تولی كنن ه محتوا ،تولی كنن ه خ مات محتوا ،كاربر ن ایی

م ل تویشگر بومی[]21

مالد محتوا ،فراهمكنن ه  /تمعآوری كنن ه محتوا ،فراهمكنن ه
خ مات ،كاربر ن ایی

ایكسه و همكاران[27]1

تولی كنن ه محتوا ،تجمیعكنن ه محتوا ،فراهمكنن ه خ مات،
مصرفكنن ه محتوا

م ل برني و دالن][23

گردآوریكنن ه محتوا ،تولی كنن ه محتوا ،بومیسازی محتوا،
ارزیاب محتوا ،انتقالدهن ه محتوا

م ل كشور تایوان][21

تولی كنن گان محتوا (طراحان مولتی م یا ،تولی كنن گان بازی،
نویسن گان ،تولی كنن گان فیلم ،ژورنالیستها ،تولی كنن گان
موسیقی ،طراحان گرافید) ،پردازشگران (دیجیتال سازهای محتوا،
ارائهدهن گان برنامههای كاربردی و خ مات) ،ارائهدهن گان
خ مات (انتشاردهن گان بازیهای چن رسانهای ،انتشاردهن گان
انیمیشنها ،انتشاردهن گان محتوای آموزش الكترونیكی،
انتشاردهن گان فیلم و وی ئوی دیجیتال ،انتشاردهن گان خ مات
موبایل ،انتشاردهن گان نرم افيار ،انتشاردهن گان اینترنت ،انتشار
دهن گان آرشیوهای دیجیتال)

م ل محتوای الكترونیكی قرر][11

كارآفرینان و نوآوران (كارآفرینان فردی ،سازمانهای خصووی)،
كاربران ن ایی

ونات محتوای دیجیتال استرالیا][11

ت یهكنن گان محتوا (تولی كنن گان محتوا ،تجمیع كنن گان
محتوا ،انتشارات (دارن گان حق مالكیت محتوا) ،توزیع كنن گان
(ارائهدهن گان برنامههای كاربردی ،ارائهدهن گان تجارت
الكترونیكی)

[2] OECD

تولی كنن ه گان ،میيبان محتوا ،انتشاردهن گان وكاربران ن ایی

جمع بندی

تولی كنن ه
انتشاردهن ه
مصرف كنن ه

ارائه م ل ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی در كشور مبتنی بر زنجیره ارزش

در ادامه الزم است سایر نقشهایی كه میتوانن به عنوان پشتیبانی
كنن ه در حوزه زنجیره ارزش محتوای الكترونیكی بومی فاالیت
كنن  ،شناسایی شود.

 .5مطالعه و بررسی نقشهای پشتیبان توسعه
محتوای الکترونیکی
به منظور بررسی نقشهای پشتیبان و اق امات مورد انتظار از هرید
از نقشهای پشتیبان در توساه محتوای الكترونیكی ،گيارش
سازمانها و مجامع ماتبری هميون ،OECD ،WSIS
 UNESCOو مستن ات ارائه ش ه توسط برخی كشورها از تمله
مصر ،نیوزیلن  ،ایرلن و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است.
انتخاب این كشورها به چن دلیل وورت گرفت.
در سالهای اخیر توساه محتوای دیجیتال بومی بسیار مورد توته
كشورهای درحال توساه خصووا كشورهای منرقه خاورمیانه
(عربنشین) بوده و ضمن حفظ هویت فرهنگی و زبانی خود از این
طریق به دنبال راهی برای پیشرفت در تمامی تنبهها خصووا
اقتصادی ،اتتماعی ،فرهنگی و همينین ایجاد اشتغال بودهان  .از
اینرو بررسی تجارب آن ا در قالج چشمان ازهای آتی ،راهبردها،
اه اف و برنامههای عملیاتی با توته به تشابه زبانی با زبان فارسی و
قرار داشتن در ید منرقه تغرافیایی به منظور آگاهی از این
اق امات كمد شایان توت ی به پیشبرد توساه محتوای دیجیتال

در كشور خواه نمود .همينین ،برخی از سازمانها و مجامع بین-
المللی نظیر  ITUو  ESCWAنیي نگاه ویژهای در قالج حمایت-
های خاص و انجام پروژههای مشاركتی در ت ت توساه محتوای
دیجیتال بومی و ارزیابی آن در كشورهای عربی داشتهان .
عالوه بر آن ،كشورهای نیوزلن  ،ایرلن و ایرلن شمالی نیي از منظر
محتوای دیجیتال بومی مورد بررسی قرار گرفتهان بروریكه انتخاب
این كشورها به عنوان نمونه ب ان ت ت میباش كه این ا تيء
كشورهای كوچد در اروپا بوده و نیي از سرح اقتصادی پیشرفتهای
برخوردار نیستن  .لذا به لحاظ فناوری به مانن كشور ایران به
فناوری كشورهای پیشرو وابسته هستن  .با وتود این نیازمن
الگوبرداری از كشورهای توساهیافته هستن  .به ویژه ،این دو كشور
از سال  2110به با تمایل و عالقه خود را به توساه محتوای
دیجیتال بومی و ب رهبرداری از آن در ت ت منافع ملی خود نشان
دادهان  .همينین ،این دو كشور عضو  OECDبوده و از قواع كلی
آن نیي در حوزه محتوای دیجیتال تبایت میكنن .
برور كلی دالیل انتخاب این كشورها وتود زبان بومی ،سیاست ا،
برنامهها و تحقیقات در زمینه محتوای الكترونیكی بومی ،در
دسترس بودن اطالعات و نیي پراكن گی تغرافیایی آن ا میباش .
در ت ول 1نتایج بررسی در خصوص وظایف مرتبط با نقشهای
اولویتدار و پشتیبان مستخرج از این مرالاات آورده ش ه است.

جدول  .4بررسی نقشهای پشتیبان در زنجیره ارزش محتوای الکترونیکی

کشورهای مود مطالعه و
نهادهای بین المللی

نقشهای پشتیبان

جمع بندی

دسترسی به  ICTو محتوای دیجیتال برای پرورش تاماه اطالعاتی و مشاركت در كاهش
نابرابریهای اقتصادی و اتتماعی

][31]WSIS[31

ب ره گیری از ظرفیتسازی سواد دیجیتالی و شایستگیها و ایجاد فروت استفاده از
م ارت ا و دانش الزم در ت ت كسج ميایای حاول از تاماه اطالعاتی به منظور كاهش
شكاف دیجیتالی
بروزرسانی و توساه دانش موتود و ذخیرهسازی آن با استفاده از آخرین و ت ی ترین
محتوا و مرالج آموزشی
تاكی بر یادگیری الكترونیكی و حمایت از تولی محتوای یادگیری الكترونیكی به زبانهای
بومی و ارزیابی برنامه های آموزشی و در دسترس قرار دادن آن ا از طریق مجوزهای باز.

[37] OECD

[11] UNESCO

ارتقاء محیری توانمن با ه ف رفع كمبودها در م ارتها ،آموزش ،پرورش و توساه منابع
انسانی برای تولی  ،انتشار و استفاده از محتوای دیجیتال نوآورانه
ایجاد توامع دانشی كه به ت انی بودن ،ت انش نی بودن و وابستگی متقابل حقوق انسانی
شامل آزادی بیان ،حق تحصیل برای همگان ،حق دسترسی به اطالعات برای همگان ،تنوع
فرهنگها و هویتها احترام قائل هستن .
دسترسی برابر به آموزش ،ظرفیتسازی و تولی دانش
ظرفیتسازی از طریق آموزش به مربیان درخصوص چگونگی توساه كاربردهای

فراهمكنن ه
زیرساخت انسانی
(ظرفیت سازی در
قالج آموزش و
كسج م ارت)

طاهره میرسای قاضی و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیيدهم ،شمارههای  11و  ،01پاییي و زمستان ،3111وفحه  31الی 13
 ...و............... ،....
چن رسانهای ،تس یل در تولی برنامههای درسی ت ی و ب بودیافته
نگ اری ،ارتقا و گسترش دانش
مصر و كشورهای عربی][1

نیوزیلن ][22

ظرفیتسازی در سیستم های آموزشی و ارتقاء سرح پایه م ارت كاربران
ت وین چارچوب استراتژید  ICTبرای آموزش ،توته به توساه و ابقاء نیروی كار
دیجیتال نوآور و ماهر ،پشتیبانی از كشف موثرتر و كارام تر منابع مرتبط با آموزش،
تامین دسترسی موثرتر و كارام تر برای مربیان ،یادگیرن گان و عموم مردم،
تولی محتوای برنامه درسی برخط در سرح ت انی،
ب بود دانش مردم در استفاده از اینترنت و دسترسی به آن،
ایجاد آگاهی از اق امات و فروتهای مرتبط دیجیتال

ایرلن ][31

توته به آموزش و پرورش م ارت ا در ونات دیجیتال ایرلن
ایجاد تس یالت آموزش و تحصیل در حوزههائی كه كمبود برخی م ارتها شناسائی ش ه

انگستان
(ایرلن شمالی)][30

توته به م ارت ا و آموزش به عنوان حوزهای كلی ی در استراتژی ایرلن شمالی ،توساه
برنامه آموزش فروتهای میانرسانهای .ارتقاء آگاهی از  IPو م یریت حقوق دیجیتال
) (DRMو آموزش ،عملیساختن پژوهش در م ارتهای فنی خاص و نیازهای آموزشی
ونات ،بررسی میيان پیشرفت از سوی شوراهای م ارتهای بخشی ،ارتقاء برنامههای
م ارتهای كسجوكاری به شركتهای دیجیتال با نیازهای تاریفش ه ،عملیساختن
پژوهش در م ارتهای فنی خاص و نیازهای آموزشی ونات.

[31] WSIS

تنوع فرهنگی و هویت ،تنوع زبانی و محتوای بومی و تشویق و حفاظت از خالقیت و
نوآوری مبتنی بر دانش سنتی در تمام

[37] OECD

اتخاذ سیاست ایی كه موتج تس یل تحقیق و توساه و نوآوری در تولی  ،انتشار و حفظ
محتوای دیجیتال وشبكههای مبتنی بر محتوای دیجیتال ،نرمافيار و سختافيار،
استان اردهای باز و تااملپذیری می شود

[11] UNESCO

حمایت از خالقیت و نوآوری در تولی محتوای بومی برای تلویيیون ،رادیو و رسانه های
ت ی
حمایت از تولی رقابتی ،محتوای خالق و غنی عربی از طریق توساه تحقیق و خالقیت و
تشویق نوآوری و كارآفرینی به عنوان ید سرمایهگذاری واقای برای آین ه

مصر و كشورهای عربی][1

حمایت از موسسات تحقیقاتی از طریق كمدهای ویژه و طر های تایيه برای توساه
نرمافيارها و ابيارهای پردازش زبان عربی
تشویق به نوآوری و ایجاد استارتآپها و SMEها
تقویت ارتباط بین دانشگاهی ،موسسات تحقیقاتی ،انكوباتورها و انجمنهای حرفهای

فراهمكنن ه
زیرساخت انسانی
(خالقیت ،نوآوری و
پژوهش)

پشتیبانی و حفظ نوآوری دیجیتال
نیوزیلن ][22

توانمن سازی پژوهش و كشف مستمر در پژوهش مورد حمایت دولتی
ارزشافيائی به كارهای خالق

ایرلن ][31

حمایت مالی در پژوهش ،فناوری ونوآوری ت ت پشتیبانی از پروژههای توساه محتوا
حمایت دولت از پروژهها  /نوآفرینیهای خاص برای توساه م ارتها و بازار
تاكی بر خالقیت و نوآوری به عنوان یكی از موضوعات كلی ی ونات محتوای دیجیتال

انگستان
(ایرلن شمالی)][30

توساه و توزیع رسانه دیجیتال نوآورانه و فناوریها به بازارهای ت انی
تاریف موانع نوآوری و خالقیت و توساه مشاركتی راهكارها
تامین تس یالت برای نوآوری در شتاب دهن ه ها

[37] OECD
[11] UNESCO

حمایت از حقوق مالكیت فكری و م یریت حقوق دیجیتال ،تاكی و تقویت چارچوب ای
قانونی سازگار با توزیع برخط محتوای دیجیتال
تاكی بر چارچوب قانونی و عملكردی مربوط به حقوق كاربران ن ایی برای انتشار و
دسترسی به محتوا از طریق كلیه ابيارهای موتود شامل  VPNها

قانونگذار/
سیاستگذار/ناظر/
كنترل كنن ه
(قوانین و مقررات

ارائه م ل ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی در كشور مبتنی بر زنجیره ارزش
نیوزیلن ][22
ایرلن ][31
انگستان
(ایرلن شمالی)][30

تایین استراتژی حفاظت از محتوا
اطمینان از آگاهی مردم به حقوق ،مسائل حفاظتی ،و تا ات مربوط به محتوای دیجیتال
توساه محیط قانونی و نظارتی
افيایشحفاظت به شكل قانونی برای مالكیت فكریدر محتوای دیجیتال

حقوقی/فرهنگی
تولی و نشر
دیجیتال در فضای
مجازی)

ارتقاء آگاهی از  IPو م یریت حقوق دیجیتال((DRM
نقش دولت و ذینفاان در ارتقاء  ICTبرای توساه
فراهم كردن دسترسی پای ار و مقرون به ورفه به ICT

[31] WSIS

مشاركت موثر دولت ا و سایر ذینفاان در توساه تاماه اطالعاتی از طریق تاامل فراگیر و
همكاری میان كلیه ذینفاان
امكان دسترسی به دانش و اطالعات از طریق  ICTتوسط همه افراد در سراسر ت ان
فراهم كردن شرایط فنی به منظور تس یل حضور و استفاده از كلیه زبانهای موتود در
دنیا از طریق اینترنت
ارتقاء زیرساخت با اتخاذ سیاست ایی كه انجام سرمایهگذاری را در شبكه زیرساختی ت ی ،
نرمافيار ،محتوا و برنامههای كاربردی ترغیج میكنن

[37] OECD

تاكی بر ارتقاء زیرساخت ای الزم برای تحویل محتوا ،استان اردها و تااملپذیری
دسترسی به بان پ ن و سیاست ای مرتبط با آن
ایجاد زیرساخت الزم برای سیستم ای پرداخت خرد ،امضای الكترونیكی و احيار هویت
ایجاد زیرساخت ای مورد نیاز فناورانه ،قانونی ،منابع انسانی و كسج و كاری در فضای
مجازی

مصر و كشورهای عربی][1

فراهمكنن ه
زیرساخت فنی و
شبكه

متاادلسازی و سادهسازی عملیات بین محتوا و زیرساخت ،بین طرف ای عرضه و تقاضا
بین محتوای محلی و بینالمللی ،بین ISPها و تولی كنن گان محتوا
توساه سریع موتور تستجوی عربی
توساه استان اردهای فراداده زبانهای مائوری و ناحیه اقیانوس آرام

نیوزیلن ][22

تامین دسترسی به علم ،پژوهش و منابع آكادمید ملی
اتخاذ استان اردها و قالجهای باز همكنشپذیر

ایرلن ][31
انگستان
(ایرلن شمالی)][30
[37] OECD
[11] UNESCO

مشاركت در برپائی بستر تبادل اطالعات در سرح بین المللی
توساه مستمر زیرساخت
توانمن ساختن مستمر زیرساخت
توته و تاكی بر مالیات و محیط مالی مختص محتوای دیجیتال
كمد به كاهش مح ودیت منابع مالی در كشورهای درحال توساه برای تولی محتوا
سرمایه گذاری در ایجاد و ترتمه محتوا
كاهش هيینه دسترسی به محتوای دیجیتال
ایجاد و توساه ونات دیجیتال قوی و پای ار

مصر و كشورهای عربی][1

افيایش و توساه محصوالت بومی دیجیتال
ایجاد بازارهای داخلی ،منرقه ای و بین المللی برای ارایه محتوای دیجیتال
افيایش درآم ملی از طریق محتوای دیجیتال
ترغیج به سرمایه گذاری

نیوزیلن ][22
ایرلن ][31

تقویت توانمن ی سرمایه گذاران مالی  ،به منظور پشتیبانی از محتوای دیجیتال
حمایتهای مالی و دریافت وام برای توساه محتوای دیجیتال تذب سرمایه گذار خارتی
تایین حمایت مالی با سرمایه گذار ریسد پذیر

فراهمكنن ه
زیرساخت مالی
(سرمایهگذاری و
ت مین مالی)

طاهره میرسای قاضی و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیيدهم ،شمارههای  11و  ،01پاییي و زمستان ،3111وفحه  31الی 13
 ...و............... ،....
توته و تمركي بر محتوای دیجیتال به عنوان ید بخش اقتصادی ت ی
حمایت از ایجاد محیط كسجوكار «محتوای فرا دیجیتال »
افيایش گردش مالی شركت های محتوای دیجیتال رتبه دوم ،به ان ازه  21درو در هر
سال.
انگستان
(ایرلن شمالی)][30

توساه شبكه های كسجوكاری متمركي بر فناوریها ویا بازارهای خاص
رش شبكه حلقه دیجیتال به كسجوكارهای ت ی
پشتیبانی از سرمایهگذاری مستقیم خارتی در رسانه دیجیتال
شناسائی شركتهای با قابلیت در سرمایهگذاری مستقیم خارتی و تذب آن ا.

همانرور كه در ت ول .1نشان داده ش ه است ،نقشهای پشتیبان
محتوای الكترونید شامل فراهمكنن ه زیرساخت انسانی (ظرفیت
سازی در قالج آموزش و كسج م ارت) ،فراهمكنن ه زیرساخت
انسانی (خالقیت ،نوآوری و پژوهش) ،قانونگذار /سیاستگذار/ناظر/
كنترل كنن ه (قوانین و مقررات حقوقی/فرهنگی تولی و نشر
دیجیتال در فضای مجازی) ،فراهمكنن ه زیرساخت فنی و شبكه و
فراهمكنن ه زیرساخت مالی (سرمایهگذاری و ت مین مالی) است.

 .6مطالعه و بررسی حوزههای محتوایی اصلی
پس از شناسایی نقشهای اولی و پشتیبان ،به منظور
شاخصگذاری ت ت ارزیابی وضایت محتوای الكترونیكی بومی،

الزم است هر ید از حوزههای اولی محتوایی شناسایی شون  .این
حوزهها كه منجر به توساه محتوا در سرح ید كشور میشون هر
ید دارای ویژگیهای خاص خود هستن كه شناسایی آن ا میتوان
در ت وین م ل ارزشیابی توساه محتوای الكترونیكی بومی نقش به
سيایی داشته باش  .بنابراین با مرالاه مراتع مختلف ،انواع حوزه-
های محتوایی شناسایی گردی و تالش ش تا بر مبنای انرباق و
نتایج با وضایت فالی كشور از تمله اليامات شبكه ملی اطالعات و
طر كالن و ماماری این شبكه ،حوزههای اولی محتوایی
شناسایی گردد (ت ول .)0

جدول  .5مطالعه و بررسی حوزههای اصلی محتوایی

منابع

حوزههای محتوایی

م ل زنجیره ارزش خالق
اتحادیه اروپا][33

هنرهای تجسمی ،هنرهای نمایشی  ،میراث فرهنگی  ،ونایع دستی ،انتشار كتاب ،
موسیقی ،فیلم  ،پخش تلویيیونی و رادیویی ،چن رسانه ای

چارچوب سنجش محتوای
دیجیتال][31

كتابخانههای دیجیتال ،دیجیتالسازی مرالج علمی ،اموزشی و فرهنگی ،دادههای باز،
محتوای وب چن زبانه و اطالعات هوشمن

م ل عمومی محتوای دیجیتال
مبتنی بر تقاضا ][21

فیلم ،موسیقی ،خبر ،یا محتوای آموزشی كه دارای كاربردهای مختلفی( مانن سرگرمی،
شخصی ،كسج و كار ،و آموزش و یادگیری) میباش

اكوسیستم محتوای دیجیتال و
خ مات][23

سرگرمی(وی ئو ،بازی ،موسیقی و  ،)...اطالعات(اخبار ،شغل،ورزش و  ،)...خ مات
عمومی(دولت ،سالمت ،یادگیری و  ،)...خ مات كسج وكاری(تجارت الكترونیكی،
بانك اری ،خ مات برخط و )...

م ل نیوزلن ][22

محتوای رسمی خصووی( باندهای اطالعاتی مشتری؛ اطالعات بانكی؛ موتودی كاال؛
قراردادها؛ سوابق مالیاتی؛ تحقیقات بازار؛ دانش اختصاوی ؛ فرهنگ ودانش سنتی)،
محتوای رسمی عمومی( ف رست ای عمومی وسوابق؛ اطالعات رسمی؛ كاتالوگ كتابخانه؛
قانون گذاری؛ بایگانی و میراث مجموعهها؛ منابع متنباز؛ تحقیقات علمی و اتتماعی)،
محتوای دوستانه و غیررسمی خصووی (مكاتبات و پست الكترونید؛ چت و پیام رسان؛
عكس ای فوری برای تاریالت شخصی و خاطرات خانوادگی؛ سرگرمیها و كارهای
خالقانه) ،محتوای دوستانه و غیر رسمی عمومی(وبالگ ها و فضای وب شخصی ،شبكه-
های اتتماعی ،انجمنها  ،تابلوهای بحث؛ ویكی؛ سرگرمی ورسانه های خبری؛ برچسج
زدن ؛ الگوهای رفتاری.

اسواتمن][21

اخبار و موسیقی برخط( ،فیلم،كارتون ،محتوای آموزشی ،انیمیشن بر مبنای استنباط از
نقشها)

جمع بندی

 .3اطالعات
 .2سرگرمی
 .1خ مات كسج
و كاری
 .1خ مات دولتی

ارائه م ل ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی در كشور مبتنی بر زنجیره ارزش

وزارت فرهنگ و هنر
استرالیا][21

تاامل چن رسانه ای ،فیلم دیجیتال و تولی و پس از تولی تلویيیون  ،تلویيیون تااملی و
دیجیتال  ،تولی وی ئویی دیجیتال هنری  ،بازیهای رایانهای وبرخط ،طراحی و تبلیغات،
تولی محتوای آموزشی  ،انتشار دیجیتال ،موسیقی دیجیتال و برخط و برنامههای
دیجیتال

م ل سابرامانیا و یی][20

محتوای تلفن همراه

ایكسه و همكاران[27]1

محتوای آموزشی دیجیتال

م ل كشور تایوان][21

حوزههای محتوایی كسج و كار ،یادگیری ،سرگرمی ،فرهنگ و هنر

م ل محتوای الكترونیكی
قرر][11

رسانهها  ،فرهنگ و میراث فرهنگی

ونات محتوای دیجیتال
استرالیا][11

سالمت الكترونیكی ،یادگیری الكترونیكی،محیط/طراحی ،تبلیغات ،فرهنگی/سرگرمی،
كشاورزی ،دفاع

ونات محتوای عربی][13

رسانه و سرگرمی ( فیلم ،تولی تلویيیون ،موسیقی ،رادیو وتبلیغات ،دسترسی به اینترنت
و تبلیغات ،انتشارات اقتصادی ،انتشار مجله ،انتشار روزنامه ،انتشار كتابهای عمومی ،بازی
و سرگرمی) ،تجارت وكسج و كار (خ مات  ،B2Bخ مات  ،C2Bخ مات  ،C2Cخ مات
عمومی (دولت الكترونیكی ،یادگیری الكترونیكی ،سالمت الكترونیكی ،فرهنگ
الكترونیكی)

بر مبنای اطالعات نمایش داده ش ه در ت ول  ،0چ ار حوزه اولی
اطالعات ،سرگرمی ،خ مات كسج و كاری ،خ مات دولتی استخراج
و شناسایی گردی ه است.

 .7ارائه مدل ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی
براساس مرالاات انجام ش ه و م لهای موتود در ت ان در ادامه
م لی مبتنی بر زنجیره ارزش محتوا ،ت ت شناسایی و تحلیل
اه اف ذینفاان و روابط آن ا و تبیین هر چه ب تر بازیگران
مختلفی كه در زنجیره ارزش محتوا فاالیت میكنن  ،ت وین ش ه
است .در این م ل ،زنجیره ارزش محتوای الكترونیكی بانوان
هسته اولی مرر میباش بروریكه استفاده از زنجیره ارزش این
قابلیت را به م ل میده كه به وورت عمومی و برای كشورهای
مختلف مورد استفاده قرارگیرد .در راستای بومیسازی م ل و
تربیق با شرایط بومی ،مالحظات قوانین و مقررات موتود در
كشور و چارچوبهای حاكم و اسناد باالدستی ،اه اف كالن توساه
محتوای الكترونیكی در كشور ،مورد مرالاه و بررسی قرارگرفت.
همينین بازیگران اولی متناسج با نقشهای مرر در زنجیره
ارزش محتوای الكترونیكی ،متناسج با شرایط بومی كشور مورد
شناسایی قرارگرفتن .
بر این اساس تالش ش ه تا نقشهای مختلف بازیگران حوزه محتوا
و تایگاه هر ید از نقشها در زنجیره ارزش محتوا مورد بررسی
قرارگیرد .تا از طریق طراحی شاخصهای ارزیابی مناسج در چ ار
حوزه محتوایی اطالعات ،رسانه و سرگرمی ،خ مات كسج و كار و
خ مات دولت ،اق امات انجام ش ه توسط آن بازیگر را مورد سنجش
و ارزیابی قرارداده شود .م ل زیر مراحل زنجیره ارزش محتوای

الكترونیكی به همراه نقشهای مختلف ذینفاان كه هر ید فروت-
های ت ی ی را در این زنجیره ایجاد میكنن  ،با م نظر قرار دادن
چ ار حوزه محتوایی -خ ماتی تایین ش ه ،ترسیمی از فضای
محتوای الكترونیكی بومی در كشور را ارایه می نمای  .در باالترین
سرح م ل ارزیابی پیشن ادی (شكل  ،)3اه اف كالن توساه
محتوای الكترونیكی بومی قرار دارد .این اه اف ،كه مبتنی بر اسناد
مصوب كشور ت وین ش ه است ،پیششرط مناسج و موثری برای
ت تدهی فرآین های گوناگون ارزیابی(كمی و كیفی) و نیي اولویت-
بن ی فاالیتها و اق امات مرتبط میباشن و مسیر حركت و سمت
و سوی فاالیتها و اق امات در حوزه توساه محتوای الكترونیكی
بومی را شفاف مینماین  .در فراین تولی تا مصرف محتوای
الكترونیكی ،نقشهای مختلفی وتود دارن كه شناسایی آن ا در
ارزیابی و فراین شاخصگذاری بسیار ضروری بوده و همينین در
شناسایی و خلق فروتها موثر است .از اینرو ،در هر گام از فراین
تولی تا مصرف محتوای الكترونیكی نقشهای اولی مرتبط
شناسایی ش هان بروریكه در مرحله تولی محتوای الكترونیكی
بومی نقش موثر مربوط به شخص حقیقی/حقوقی است كه به عنوان
تولی كنن ه به تولی و خلق محتوا میپردازد ،در مرحله انتشار
محتوای الكترونیكی بومی ،نقش انتشاردهن ه محتوا نقشآفرینی
میكن و در مرحله مصرف محتوای الكترونیكی ،محتوا براساس نیاز
در اختیار مصرف كنن ه ن ایی قرار میگیرد .عالوه بر این موارد،
نقشهای پشتیبان و دارای اولویت دیگری نیي وتود دارن كه در
فراین تولی تا مصرف محتوای الكترونیكی حایي اهمیت بوده و برای
اینكه این زن جیره فاال و پویا بمان  ،شناخت و م نظر قرار دادن آن ا
اليامی است .این نقشآفرینان در سه دسته زیرساخت (فنی ،انسانی،
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مالی) ،ناظر و قانونگذار ،طبقهبن ی میشون بروریكه در ادامه
فراین ارزیابی (براساس م ل پیشن ادی) با درنظرداشتن هر نقش،
شاخصها و سنجههای مرتبط پیشن اد ش ه است .این افراز پوشش
تامای از خ مات محتوایی در كشور را دربرمیگیرد.

محتوای الكترونیكی بومی ،ادبیات تحقیق غنی و كاملی وتود ن ارد،
ماهیت تحقیق حاضر اكتشافی بوده و بر حسج نوع دادهها ید
پژوهش كیفی به شمار میرود .بر این اساس ،پس از استفاده از
روش كتابخانهای (برای گردآوری اطالعات و ت وین مبانی كلی
پژوهش) ،اق ام به كسج نظر خبرگان در خصوص م ل طراحی
ش ه با استفاده از ابيار مصاحبه گردی ه است .از آنجایی كه ه ف
تحقیق طراحی تریان ارزش میان بازیگران زنجیره ارزش محتوای
الكترونیكی و شناسایی شاخصهای ارزیابی محتوای بومی میباش ،
تاماه مورد مرالاه مشتمل بر خبرگانی هستن كه دارای دانش و
تخصص الزم در زمینه محتوای الكترونیكی هستن  .تالش ش تا
علیرغم بكر بودن موضوع و كم بودن تا اد خبرگان در این حوزه،
 21نفر از خبرگان مرتبط با موضوع در دستگاهها و ن ادهای
خصوص و دولتی شناسایی ش تا از تجربیات ارزشمن آن ا در ت یی
م ل استفاده گردد .بیشترین حوزه فاالیت خبرگان شناسایی ش ه
به ترتیج حوزههای كسجوكاری ،اطالعات ،سرگرمی و در ن ایت
خ مات دولتی و حاكمیتی میباش  .غالج این افراد دارای پستهای
كلی ی و م یریتی در ن اد و سازمان خود هستن .
تا اد  1مصاحبه با خبرگان در دسترس و مرلع در حوزه محتوای
الكترونیكی انجام ش و مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل محتوا،
تجيیه و تحلیل ش ه است .برای مصاحبه با این خبرگان ،از گروه
كانونی استفاده ش ه است .به این ترتیج كه با مصاحبه با آن ا ،از
مصاحبه شون گان درخواست ش تا بر مبنای چ ار حوزه محتوایی
اطالعات ،رسانه و سرگرمی ،خ مات كسج وكار و خ مات دولت
نظر خود را در خصوص نقشهای مختلف حوزه محتوای الكترونیكی
در كشور و همينین شاخصهای ارزیابی هر ید از انواع محتوا
اعالم كنن .

 .9ارائه مدل ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی

شکل  .1مدل پیشنهادی ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی ،بر مبنای
زنجیره ارزش و چهار حوزه محتوایی

 .8روش تحقیق در مرحله سنجش مدل
تحلیل تم نوعی روش در تحقیقهای كیفی است كه برای مرالاه
در مورد موضوعاتی كه به طور دقیق شناخته نش هان و یا به دست
آوردن دادههای غنی و دی تازه نسبت به پ ی هها ،مورد استفاده
قرار میگیرد .تحلیل تم با یافتن الگوها در دادهها ،به پاسخگویی به
سوال تحقیق منجر میشود .با توته به اینكه در خصوص ارزیابی

براساس مرالاات انجام ش ه و م ل ای موتود در ت ان در ادامه
م لی مبتنی بر زنجیره ارزش محتوا ،ت ت شناسایی و تحلیل
اه اف ذینفاان و روابط آن ا و تبیین هر چه ب تر بازیگران مختلفی
كه در زنجیره ارزش محتوا فاالیت میكنن  ،ت وین ش ه است .در
این م ل ،زنجیره ارزش محتوای الكترونیكی بانوان هسته اولی
مرر میباش بروریكه استفاده از زنجیره ارزش این قابلیت را به
م ل می ده كه به وورت عمومی و برای كشورهای مختلف مورد
استفاده قرارگیرد .در راستای بومیسازی م ل و تربیق با شرایط
بومی ،مالحظات قوانین و مقررات موتود در كشور و چارچوب ای
حاكم و اسناد باالدستی ،اه اف كالن توساه محتوای الكترونیكی در
كشور ،مورد مرالاه و بررسی قرارگرفت .همينین بازیگران اولی

ارائه م ل ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی در كشور مبتنی بر زنجیره ارزش

متناسج با نقش ای مرر در زنجیره ارزش محتوای الكترونیكی،
متناسج با شرایط بومی كشور مورد شناسایی قرارگرفتن .
بر این اساس تالش ش ه تا نقشهای مختلف بازیگران حوزه محتوا
و تایگاه هر ید از نقشها در زنجیره ارزش محتوا مورد بررسی
قرارگیرد .تا از طریق طراحی شاخصهای ارزیابی مناسج در چ ار
حوزه محتوایی اطالعات ،رسانه و سرگرمی ،خ مات كسج و كار و
خ مات دولت ،اق امات انجام ش ه توسط آن بازیگر را مورد سنجش
و ارزیابی قرارداده شود .م ل زیر مراحل زنجیره ارزش محتوای
الكترونیكی به همراه نقشهای مختلف ذینفاان كه هر ید فروت-
های ت ی ی را در این زنجیره ایجاد میكنن  ،با م نظر قرار دادن
چ ار حوزه محتوایی -خ ماتی تایین ش ه ،ترسیمی از فضای
محتوای الكترونیكی بومی در كشور را ارایه می نمای  .در باالترین
سرح م ل ارزیابی پیشن ادی (شكل  ،)3اه اف كالن توساه
محتوای الكترونیكی بومی قرار دارد .این اه اف ،كه مبتنی بر اسناد
مصوب كشور ت وین ش ه است ،پیششرط مناسج و موثری برای
ت تدهی فرآین های گوناگون ارزیابی(كمی و كیفی) و نیي اولویت-
بن ی فاالیتها و اق امات مرتبط میباشن و مسیر حركت و سمت
و سوی فاالیتها و اق امات در حوزه توساه محتوای الكترونیكی
بومی را شفاف مینماین  .در فراین تولی تا مصرف محتوای
الكترونیكی ،نقشهای مختلفی وتود دارن كه شناسایی آن ا در
ارزیابی و فراین شاخصگذاری بسیار ضروری بوده و همينین در
شناسایی و خلق فروتها موثر است .از اینرو ،در هر گام از فراین
تولی تا مصرف محتوای الكترونیكی نقشهای اولی مرتبط
شناسایی ش هان بروریكه در مرحله تولی محتوای الكترونیكی
بومی نقش موثر مربوط به شخص حقیقی/حقوقی است كه به عنوان

تولی كنن ه به تولی و خلق محتوا میپردازد ،در مرحله انتشار
محتوای الكترونیكی بومی ،نقش انتشاردهن ه محتوا نقشآفرینی
میكن و در مرحله مصرف محتوای الكترونیكی ،محتوا براساس نیاز
در اختیار مصرف كنن ه ن ایی قرار میگیرد .عالوه بر این موارد،
نقشهای پشتیبان و دارای اولویت دیگری نیي وتود دارن كه در
فراین تولی تا مصرف محتوای الكترونیكی حایي اهمیت بوده و برای
اینكه این زنجیره فاال و پویا بمان  ،شناخت و م نظر قرار دادن آن ا
اليامی است .این نقشآفرینان در سه دسته زیرساخت (فنی ،انسانی،
مالی) ،ناظر و قانونگذار ،طبقهبن ی میشون بروریكه در ادامه
فراین ارزیابی (براساس م ل پیشن ادی) با درنظرداشتن هر نقش،
شاخصها و سنجههای مرتبط پیشن اد ش ه است .این افراز پوشش
تامای از خ مات محتوایی در كشور را دربرمیگیرد.

 .11مدل اجرایی روند ارزیابی
پس از تایی م ل ت وین ش ه توسط خبرگان ،الزم است تا گامهای
ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی ت وین گردد .یكی از ویژگیهای
پیشبینی ش ه م م در م ل ارزیابی پیشن ادی كه به تضمین
عملكرد آن كمد میكن  ،استفاده از م ل اترایی است كه فرآین
اترایی ش ن رون ارزیابی را محقق میكن  .این م ل اترایی ،با
مرالاه و بررسی م لهای مرتبط با توساه محتوای الكترونیكی در
سه سرح "سیاستگذاری"" ،توساه  "ICTو "توساه محتوای
الكترونیكی" در سه گام اولی آمادگی ،اق ام و اثرات و با پوشش
كلیه مراحل اولی این م لها در این سه گام ،ارائه ش ه است
(ت ول .)1

جدول  .6بررسی گامهای ارزیابی در مدل اجرایی

منابع
[10] ICT1D

گامهای ارزیابی
سنجش آمادگی ،دسترسی پذیری  ،اق ام و تاثیرگذاری

چارچوب مف ومی شاخص
توساه [11] ICT

زیرساختهای شبكهای و دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات،
میيان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تاماه ،نتایج
استفاده از  ICTكارآم تر

چارچوب سنجش آمادگی
[17] Western Cape

عوامل محیری (وتود ید محیط مناسج و مساع با  ،ICTدر نظر
گرفتن برخی از ویژگیهای فضای گسترده كسج و كار  ،برخی از
تنبههای نظارتی و زیرساختهای نرم و سخت برای  ،(ICTعوامل
آمادگی(سرح آمادگی  ICTو آماده سازی سه ذینفع اولی ملی -
افراد  ،بخش كسج و كار و دولت) ،عوامل استفاده( استفاده واقای از
 ICTتوسط سه ذینفع فوق) ،عوامل ت ثیرگذاری(سنجش تآثیرات
زیرمجموعه ،مانن  :ت ثیرات گسترده اقتصادی و اتتماعی ،تاثیرات
برگرفته از  ICTبه منظور افيایش رقابت و رفاه كه بازتاب تغییر و

جمع بندی
آمادگی
(انواع زیرساختهای انسانی،
قانونی ،فنی ،مالی و ) ...
اق ام
(ارزیابی ظاهری و محتوایی
وفحات محتوایی فارغ از سایر
فاكتورها  ،ارزیابی متناسج با
نقشهای اولی حوزه محتوا و
نوع خ مت ارائه ش ه)
اثرات
(ارزیابی اه اف كالن مرر در
م ل ارزیابی ت ت سنجش
اثرات بلن م ت)

طاهره میرسای قاضی و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیيدهم ،شمارههای  11و  ،01پاییي و زمستان ،3111وفحه  31الی 13
 ...و............... ،....
تحول به سمت تاماه و اقتصاد  ICTمحور است)
چارچوب سنجش آمادگی
رسانه دیجیتال][13

محیری(قانونی ،كسج وكار ،آموزش و فرهنگ) ،ظرفیت (زیرساخت،
دسترس پذیری ،م ارتها) و استفاده (دولت و بخش خصووی )

هرید از گامهای پیشبینی ش ه كمد میكن تا متناسج با نیاز
برنامه توساه محتوای الكترونیكی ،سنجش انجام شود و برمبنای
نتایج آن فاالیتهای توساهای برنامهریيی شود .براساس این م ل
اترایی ،شیوه ارزیابی در سه گام اترا میشود .در شیوه مذكور اگر
ه ف سنجش پیشنیازها و اليامات توساه محتوای الكترونیكی
باش  ،مبنای آن سنجش فاالیتهای نقشهای اولویتدار و
پشتیبان میباش كه در شاخصها و سنجههای مربوط به آن در
گام آمادگی م ل اترایی ارائه ش هاست .در گام دوم م ل اترایی،
برای سنجش كیفیت محتوای توساه یافته ،شاخصهای كیفی
مخصوص وفحات محتوایی استخراج گردی  .همينین در این گام
برای سنجش فاالیتهای نقشهای اولی توساه محتوای
الكترونیكی ،شاخصهای سنجش در چ ار حوزه محتوایی
(اطالعات ،سرگرمی  ،خ مات كسج و كاری و خ مات محتوایی) و
بر مبنای نقشهای اولی طر گردی  .در گام سوم م ل اترایی
ارزیابی ،گام سنجش اثرات ،برای سنجش اثربخشی و سودمن ی
توساه محتوای الكترونیكی بومی ،مبنای سنجش ،اثرات حاول
مبتنی بر م ل پستل و ه فگذاری كالن اولیه و اه اف م م مرر
در چ ار حوزه اولی محتوایی بوده است.
بر همین اساس ،سه گام اولی این م ل اترایی و در واقع
دستهبن ی سه گانه ،گام آمادگی (پیشنیازها و اليامات) ،اق ام
(اترای فاالیتهای نقشهای اولی و نتایج كوتاهم تتر) و اثرات
(نتایج و اثرات بلن م ت) و شاخصهای مرر ذیل هر گام كمد
می كن تا قادر به ارزیابی سیستماتید و تربیق پذیر محتوای
الكترونیكی بومی باشیم .در این شیوه ارزیابی سیستماتید ،در
وورت نیاز میتوان با تغییر اه اف كالن توساه محتوای
الكترونیكی بومی مبتنی بر اسناد مصوب و بالربع تغییر اثرات
حاول از توساه محتوا ،با تنظیم و ت وین پیشنیازهای فناورانه،
قانونی ،مالی ،... ،الزم برای اه اف ت ی  ،شرایط مساع برای
تس یل و رونق فاالیتهای كمی و كیفی الزم توسط نقش ای اولی
زنجیره ارزش محتوا را متناسج اه اف و نیازهای ت ی  ،فراهم
نمود.

-

 1_11گام ارزیابی آمادگی

-

در این مرحله ،فراهم نمودن انواع زیرساختهای قانونی ،فنی ،مالی
و  ...م نظر است در این راستا ،مجموعه شاخصهای مرتبط با

نقشهای پشتیبان توساه محتوای الكترونیكی ،استخراج و ارائه
ش ه است .این نقشهای پشتیبان شامل نقش قانونگذار،
سیاستگذار ،ناظر /كنترلكنن ه ،نقش ت مین زیرساختی(انسانی،
فنی ،مالی) میباشن  .با توته به اینكه شاخصهای این گام،
شاخصهای زیرساختی مورد نیاز تولی  ،انتشار و مصرف محتوای
الكترونیكی میباشن  ،برای تمامی حوزههای محتوایی یكسان
هستن  .شاخصهای این گام از طریق مرالاه و بررسی اق امات این
نقشها مستخرج از م لهای توساه و ارزیابی محتوا و تجربیات
كشورها و ن ادهای بین المللی (ت ول )1ت وین و ارائه ش ه است.
فراهمکننده زیرساخت انسانی :
-

افيایش فرهنگ استفاده از فضای مجازی و محتوای
الكترونیكی
وتود طر های ملی برای ترویج محتوای دیجیتال فارسی در
كشور (كمی و كیفی)
افيایش تخصصها و م ارتهای مورد نیاز حوزه توساه
محتوای الكترونیكی
افيایش م ارتهای مورد نیاز حوزه مصرف محتوای الكترونیكی
افيایش تحقیق و توساه در زمینه توساه محتوای الكترونیكی
خالق و نوآورانه ،فناوری ای نوین قابل استفاده
افيایش اشتغال و كارآفرینی در حوزه توساه محتوای
الكترونیكی بومی

فراهمکننده زیرساخت فنی و شبکه :
-

امن بودن بستر ارتباطی.
هيینه مناسج دسترسی
كیفیت بستر ارتباطی (تا اد قرایهل ،تا اد تالشهای بار
اولی ،و )...
ظرفیت و مكانیيمهای دسترسی به بستر ارتباطی ICT
رش  ICTكشور به سمت فناوریهای ت ی ( ،0Gرایانش
كوانتومی ،و  )...برای ت مین نیازهای ظرفیت زیرساخت (پ نای
بان و نرخ بیت)
وضایت فناوری در بخش  ITبرای ت مین بسترهای زیرساختی
شبكههای اینترنتی داخل كشور
وضایت فناوری در بخش  CTبرای ت مین بسترهای ارتباطی
داخل كشور (ماهواره ،فیبر ،رادیو)... ،

ارائه م ل ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی در كشور مبتنی بر زنجیره ارزش

فراهمکننده زیرساخت مالی:
 وضایت حمایتگری مالی  :شتاب دهن هها /ون وقهایسرمایهگذاری و VCها
 وضایت سرمایهگذاری دولتی و خصووی در حوزه محتوایالكترونیكی

 وتود قوانین و سیاست اق ام به توساه بسترهایزیرساختی كشور مبتنی بر فناوریهای نسل نوین
ارتباطی.
 وتود مصوبات كارام سازی و ارتقاء شبكههای توزیعمحتوای الكترونیكی در داخل كشور.
 اترای قوانین تولی و نشر اطالعرسانی دیجیتال برخط دركشور شامل م یریت حقوق دیجیتال (.)DRM

قانونگذار /سیاستگذار /ناظر /کنترل کننده:
-

-

وضایت تاامل با ذینفاان و بازیگران تاثیرگذار و ایجاد
فضای تااملی
وضایت تایین مرتع و سیستم سیاستگذاری و فیلترینگ
مشخص و واح
قابلیت اترای قوانین
استفاده وحیح از بودته و دستورالاملهای مشخص
(بودته تحقیق و توساه در زمینه توساه محتوای الكترونیكی
خالق و نوآورانه ،فناوریهای نوین قابل استفاده ،كارآفرینی،
)...
شفاف سازی مناسبات بازار و مقررات زدایی و آزادسازی و
رفع انحصار برای توساه محتوای بومی
قانونگذاری و سیاستگذاری در زمینه ت مین محیر ای
رقابتی سالم
وضایت تنظیم و تصویج قوانین تولی و نشر اطالعرسانی
برخط در كشور شامل م یریت حقوق دیجیتال (.)DRM
وتود قوانین و سیاستهای اقتصاد دیجیتال در كشور.
وتود قوانین و سیاستهای برنامه اق ام به آموزش
دیجیتال در سرح عمومی.

 2_11گام ارزیابی اقدام
میتوان شاخصهای ارزیابی محتوای الكترونیكی در گام اق ام
را در دو سرح مورد بررسی قرار داد .در سرح نخست،
محتوای الكترونیكی فارغ از حوزه محتوایی ،ن اد تولی كنن ه و
یا منتشركنن ه آن و نوع خ مت متناظر آن ،مورد سنجش قرار
می گیرد .به منظور تبیین شاخصهای ارزیابی خاص وفحات
محتوایی الكترونیكی بومی ،مجموعه شاخصهای ارزیابی ارائه
ش ه توسط كنسرسیوم وب ت انی ،یونسكو ،م ل وب كوال،
شورای عالی اطالع رسانی ،سن استان ارد تااملپذیری و
سازمان برنامه و بودته ... ،در این خصوص مورد بررسی قرار
گرفتن  .مایارها و شاخصهای ارزیابی گوناگونی در هر ید از
مراتع مورد بررسی ،مورد توته قرارگرفتهان  .برای دستهبن ی
شاخصهای كیفی محتوای الكترونیكی از  1دسته مرر در
م ل وب كوال (سودمن ی ،س ولت استفاده ،سرگرمی و روابط
متقابل) كه پوشش مناسبی در زمینه ارزیابی كیفی محتوا
دارن استفاده ش ه است .در راستای پوشش تمامی شاخص
های اولی ذكر ش ه در مراتع مورد مرالاه ،سای ش ه است
كه تمامی شاخصهای اولی در ذیل هر ید از زیررستههای
این چ ار دسته وب كوال ،دستهبن ی شون (ت ول .)7

جدول  .7مطالعه و بررسی شاخصهای ارزیابی محتوایی و ظاهری محتوای الکترونیکی

منابع

م ل وب كوال][11

ارزیابی وب سایت[]11

یونسكو][11

شاخصها
سودمن ی
س ولت استفاده
سرگرمی
روابط متقابل
اعتبار پ ی آورن ه یا سازمان ،اطالعات مربوط به پ ی آور یا سازمان،
به روز رسانی ،وحت اطالعات محتوا ،ن اشتن سوءگیری محتوا،
ه ف ،مخاطج ،پیون با منابع دیگر ،ارتباط موضوعی پیون  ،ساختار
گرافیكی ،گرامر و خوانایی ،دسترسی به اطالعات ،سرعت برقراری
ارتباط و بازیابی ،مالكیت مانوی ،تااملی بودن
اینترنت باز و دسترسیپذیری

جمع بندی
سودمن ی (كیفیت اطالعات ،عملكرد
متناسج با وظیفه ،ارتباطات مناسج،
اطمینان ،زمان پاسخدهی)
(س ولت درک،
س ولت استفاده
عملكرد درونی)
تذابیت (تذابیت ظاهری ،عاطفی و
خالقیت)
روابط متقابل (تصویر همگون ،پیوستگی،
كامل بودن تاامالت ،ميیت نسبی)

طاهره میرسای قاضی و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیيدهم ،شمارههای  11و  ،01پاییي و زمستان ،3111وفحه  31الی 13
 ...و............... ،....

در سرح دوم ،انواع محتوا متناسج با نقشهای اولی حوزه محتوا و
نوع خ مت ارائه ش ه محتوا مورد ارزیابی واقع میشود .در راستای
دستیابی به شاخصهای مناسج این قسمت ،شاخصهای مرر در
این زمینه در كشور و در ت ان مورد مرالاه و بررسی قرارگرفت .بر
طبق مرالاات و بررسیهای وورت گرفته در زمینه قوانین و اسناد
باالدستی كشور ،م مترین ه فی كه وریحاً به بحث توساه
محتوای الكترونیكی پرداخته است ،بن "چ" ماده  13برنامه ششم
توساه ،مبنی بر "  31برابر كردن محتوای مناسج رقومی
(دیجیتال)" میباش  .دولت مكلف است در طول سالهای اترای
قانون برنامه ،نسبت به  31برابر كردن محتوای مناسج رقومی

(دیجیتال) اق امات الزم را به عمل آورده و هرساله در قوانین
بودتههای سنواتی اعتبار الزم از طریق كمدهای "فنی"،
"اعتباری" و "حمایتی" را پیشبینی كن  .در ن ایت بر مبنای موارد
ذكر ش ه در اسناد باالدستی ،شاخصهای مرر در بخش ارزیابی
محتوای الكترونیكی پروژه تویشگر بومی ،شاخصهای ارزیابی
مرر در كشورهای عربی ،انتخاب و طبقهبن ی شاخصهای
شناسایی ش ه بر اساس دو شاخص حجمی و كاربری تنظیم ش ه
است .شاخصهای توانمن سازی محیری و بخشی مرر ش ه در
كشورهای عربی ،در گام اول ارزیابی با عنوان آمادگی پوشش داده
ش ه است (ت ول .)3

جدول  .8مطالعه و بررسی شاخصهای ارزیابی محتوای الکترونیکی متناسب با نقشهای اصلی

منابع

شاخصها

طر تویشگر بومی[]1

میيان تولی محتوا در حوزههای "زیرساخت مرتبط با محتوا"،
"حجم محتوای تولی ش ه" و" م ارت افراد در تولی یا استفاده
از محتوا"

كشورهای عربی][13
قوانین و اسناد باالدستی
كشور

جمع بندی

حجمی ،كاربری ،انواع محتوا ،توانمن سازی محیری و بخشی

حجمی  ،كاربری

حجمی (ده برابر كردن محتوای الكترونیكی)

در ادامه تا ادی از شاخصهای ارزیابی وضایت محتوای
الكترونیكی به تفكید انواع حوزههای محتوایی (اطالعات ،خ مات
دولتی ،كسجوكار ،سرگرمی) مبتنی بر خ مات قابل ارائه در هر
حوزه و براساس نقشهای مختلف زنجیره ارزش محتوا و ذیل دو
دسته اولی حجمی و كاربری ،بر مبنای نظر خبرگان تحقیق
شناسایی ش تا طبقه بن ی وحیحی از هر حوزه محتوایی و
شاخصهای ارزیابی متناسج با آن حاول شود ،بروریكه شاخصها

و سنجههای مرتبط هر حوزه به منظور ارزیابی دقیق وضایت هر
ید از حوزهها تبیین گردد .بر این اساس ،از  1خبره تحقیق حاضر
كه در مرحله سنجش م ل پیشن ادی ارزیابی محتوای الكترونید
بومی شركت كرده بودن  ،خواسته ش تا شاخصهای ارزیابی
محتوای الكترونید را متناسج با هر حوزه محتوایی و نقش اولی
اعالم نماین (ت ول .)1

جدول  .9شاخصهای ارزیابی مبتنی بر نقشهای اصلی در حوزههای محتوایی در زنجیره ارزش

شاخصهای ارزیابی مبتنی بر نقشهای اصلی
حوزههای محتوایی

حوزه محتوایی اطالعات
( سرویسها  :اطالعرسانی برخط
برنامهها و خ مات
تلویيیونی/وی یویی/رادیویی؛

تولیدکننده

انتشاردهنده

مصرفکننده

 نسبت كل تولی ساالنه اطالعرسانیبرخط به تفكید سایتها ،شبكههای
اتتماعی ،پیامرسانها و وبالگها ،نسبت
به اطالعرسانیهای سنتی غیربرخط.
 شمولیت اطالعرسانی برخط به تناسجزبان ،ل جه و تمایتهای مختلف

 س ولت توزیع محتواهایاطالعرسانی با حذف واسرهها در
فضای دیجیتال.
هيینه/فای ه(ورفه اقتصادی) برایناشران و مصرفكنن گان نسبت به
روالهای غیربرخط و سنتی.

 شمولیت استقبال مصرفكنن گان ازتمایتهای مختلف به تناسج قوم،
زبان و ل جه.
 شمولیت مراتاه مصرفكنن گانمتناسج با نیازهای اركان مختلف
تاماه(دولت ،مردم.).... ،

ارائه م ل ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی در كشور مبتنی بر زنجیره ارزش
اطالعات برخط خبری رسمی/
غیررسمی /وبالگها؛ تبلیغات برخط؛
وفحات ویكی؛ اخبار تخصصی/
غیرتخصصی برخط حوزه علم و
ونات).

حوزه محتوایی سرگرمی
(سرویسها  :بازیهای رایانهای،
سرویس وی یو درخواستی
( ،)VOD2سرویس پخش ودانلود
موسیقی ( ،)AOD1نشر-
الكترونیكی)

حوزه خ مات
محتوایی كسج
و كاری

خ مات
محتوایی كسج
و كاری كه
مستقیما با
موضوعات
مرتبط با تولی ،
توساه ،انتشار و
 ...محتوا مرتبط

مصرفكنن گان و متناسج با نیازهای
اركان مختلف تاماه (دولت ،مردم.).... ،
 شمولیت اطالعرسانی تا دورترین نقاطكشور.
 شمولیت اطالعرسانی در حوزههایمختلف بازار

 شمولیت اطالعرسانی بهتمایتهای مختلف مصرفكنن گان و
متناسج با نیازهای اركان مختلف
تاماه(دولت ،مردم.).... ،

 شمولیت مراتاه مصرفكنن گان بهمحتوای اطالعرسانی برخط در
دورترین نقاط كشور.
 شمولیت مصرفكنن گان محتوایاطالعرسانی برخط در حوزههای
مختلف بازار.

تا اد بازیهای رایانهای بومی به تناسج
زبان ،ل جه و تمایتهای مختلف
مصرفكنن گان و متناسج با نیازهای
اركان مختلف تاماه (دولت ،مردم.).... ،
تا اد شركتهای فاال در حوزه
بازیسازی و میيان درآم حاول
س م بازیهای ایرانی از كل عناوین
بازیهای موتود
سرعت تولی محتواهای ووتی
تا اد محتواهای تذاب برای افيایش و
درگیرسازی مخاطبان
تا اد كتاب ای الكترونیكی تولی ش ه
تنوع كتاب ای الكترونیكی
تا اد نرم افيارهای كتابخوان

تا اد ناشرین فاال در حوزه نشر
بازیهای دیجیتال
ارائه خ مات متنوع در پلتفرم های
مختلف تحویل برای اقشار مختلف
مردم با قیمتگذاریهای متنوع
میيان راحتی در اشتراکگذاری،
قابلیت اتصال ،مقرون به ورفگی ،تنوع
ابيار
تا اد كتابخانههای دیجیتال

میيان دانلود از زمان راهان ازی ،تا اد
مشتركان ،تا اد بازدی كنن گان
منحصر به فرد در روز
وتود سیستم پرداخت ای متنوع برای
راحتی مصرف كنن ه
میيان رون رو به رش نيدیكی با
مصرف كنن گان و دستیابی موثر
مخاطبان
میيان پاسخگویی قوی به تبلیغات از
سوی مخاطبان( میيان خری و
تبلیغات زبان به زبان مخاطبان از ید
محل)
میيان فراهم سازی محیطهای ایمن
برای پیام رسانی برن ها برای مخاطبان
میيان تلج اعتماد مشتریان
میيان رضایت مشتریان از هيینهها
طیف خوانن گان (بر اساس سن،
تحصیالت و)...
میيان مشاركت كاربران در تولی
محتوا (تا اد بارگذاری محتوا)
میيان تاامل و كاربران از طریق
كامنت ،الید و....

 توساه خط و زبان فارسی در محیطرایانهای
 ذائقه سنجی و رو موضوعاتمحتوایی در بازههای زمانی مشخص
 توته به تغییرات تمایتی تاماهایرانی
 مشاركت بخش خصووی در تولیمحصوالت محتوایی
 حمایت دولت از تولی و توساهمحتوای الكترونیكی و سكوهای مرتبط
(به تفكید موضوعات محتوایی /انواع
محتوا)
 س م درآم ی كه محتوا در حوزه ITبه خود اختصاص میده .

 افيایش رقابت میان انتشاردهن گان  -كیفیت و تنوع خ مات و محصوالتو تولی كنن گان محتوای الكترونیكی محتوایی
 میيان رضایت از خ مات وبه منظور ارتقاء خ مات و كاهش
محصوالت محتوایی
هيینهها
 س ولت دسترسی و بكارگیری طیف و تنوع خ ماتی كه از طریقخ مات و محصوالت محتوایی
انتشاردهن گان محتوای الكترونیكی
 دسترسی به خط و زبان فارسیارایه میشود
 كاهش هيینه ارائه خ مات و توساه محتوا وكسجوكارهایالكترونیكی بر بسترشبكه ملی اطالعات محصوالت محتوایی در سب خانوار
 افيایش وفاداری كاربران و مشتریان تس یل تولی و به اشتراکگذاریمحتوای مفی و غیر آسیجزا توسط
كاربران در فضای دیجیتالی
 -آزادی در تولی  ،ارسال و باز نشر

Video On Demand
Audio On Demand

طاهره میرسای قاضی و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیيدهم ،شمارههای  11و  ،01پاییي و زمستان ،3111وفحه  31الی 13
 ...و............... ،....
محتوای غیر آسیج زا
هستن بروریكه  -توته به م ل ای ت ی كسج و كار
 آزادی در دریافت ،نگ اری ومحتوای الكترونیكی
كسج و كار
ذخیرهسازی و مصرف محتوای
 كسج س م باال از ارائه خ مات واولی تاریف
غیرآسیج زا
محصوالت محتوایی توسط بخش
ش ه در این
خصووی
دسته ورفا
محتوا میباش  - .افيایش سرمایه گذاری و تامین مالی
در بخش توساه و تولی محتوای
الكترونیكی توسط دولت و بخش
خصووی
 كاهش هيینههای ورود به بازار مقرون به ورفه بودن خ مات ومحصوالت حوزه محتوای الكترونیكی
 پذیرش فرهنگ ورشكستگی طیف و تنوع خ ماتی كه از طریقانتشاردهن گان محتوای الكترونیكی ارایه
می شود
 توساه محتوا وكسجوكارهایالكترونیكی بر بسترشبكه ملی اطالعات
 -حمایت از كارآفرینی

خ مات
محتوایی كسج
و كاری كه از
محتوا برای
انجام كسج و
كار خود ب ره
میبرن

 توساه كسجوكارهای الكترونیكی بربستر شبكه ملی اطالعات
 ارتقاء شاخصهای محیط كسج و كار س م تجارت الكترونیكی از تولیناخالص داخلی
 افيایش كسج و كارهای نوآورانه وكارآفرینی
 افيایش رقابت افيایش سرمایهگذاری دولت و بخشخصووی در تجارتالكترونیكی
 آموزش نیروی انسانی متخصص وكارآم متناسج با نیازهای بازار
 افيایش نرخ مشاركت نیروی كار پراكن گی تغرافیایی كسجوكارهایاینترنتی
 س م استانی كسجوكارهای اینترنتی نرخ ورود كسجوكارهای ت ی تضمین كیفیت و تنوع خ مات ومحصوالت
 افيایش رضایت از خ مات و محصوالت س ولت دسترسی و بكارگیری خ ماتو محصوالت
 افيایش وفاداری كاربران و مشتریانارائه خ مات الكترونیكی دولتی
دیجیتالی كردن و دسترسی به دادههای
دولتی با محتوای باز

 افيایش رقابت میان انتشاردهن گان  -كیفیت و تنوع خ مات و محصوالتو تولی كنن گان محتوای الكترونیكی محتوایی
 میيان رضایت از خ مات وبه منظور ارتقاء خ مات و كاهش
محصوالت محتوایی
هيینهها
 س ولت دسترسی و بكارگیری طیف و تنوع خ ماتی كه از طریقخ مات و محصوالت محتوایی
انتشاردهن گان محتوای الكترونیكی
 كاهش هيینه ارائه خ مات وارایه میشود
محصوالت محتوایی در سب خانوار
 توساه محتوا و كسجوكارهایالكترونیكی بر بسترشبكه ملی اطالعات  -افيایش وفاداری كاربران و مشتریان

توساه دسترسی ش رون ان به محتوای
الكترونیكی بومی دولتی برای افيایش
مشاركتهای سیاسی و اتتماعی

كاهش هيینه دسترسی به محتوای
الكترونیكی دولت
افيایش سرو مصرف محتوای

ارائه م ل ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی در كشور مبتنی بر زنجیره ارزش

حوزه محتوایی خ مات دولتی

حفاظت از فرهنگ و هویت بومی و
اطالعرسانی در سرح بینالمللی
ب بود كیفیت و كاهش هيینهها و گردش
سریع اطالعات ،پاسخگویی سریاتر
حمایت از تولی رقابتی ،خالقیت و
نوآوری در تولی محتوای الكترونیكی
تامین رضایت ش رون ان
افيایش س م درآم ی دولت از حوزه
محتوای الكترونیكی

گام ارزیابی اثرات  :در مرحله پایانی م ل اترایی ،ت ت سنجش
اثرات بلن م ت توساه و ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی،

كاهش هيینه دسترسی به محتوای
الكترونیكی دولت
توساه محتوا و كسجوكارهای
الكترونیكی بر بستر شبكه ملی
اطالعات
افيایش سرو مصرف محتوای
الكترونیكی توسط كاربران ایرانی
افيایش رضایتمن ی از محصوالت و
خ مات محتوای الكترونیكی
س ولت دسترسی و بكارگیری خ مات
و محصوالت محتوایی
آزادی در تولی  ،ارسال و بازنشر
محتوای غیر آسیجزا
آزادی در دریافت ،نگ اری و ذخیره-
سازی و مصرف محتوای غیر آسیجزا

الكترونیكی توسط كاربران ایرانی
افيایش رضایتمن ی از محصوالت و
خ مات محتوای الكترونیكی
س ولت دسترسی و بكارگیری خ مات
و محصوالت محتوایی
آزادی در تولی  ،ارسال و بازنشر
محتوای غیر آسیجزا
آزادی در دریافت ،نگ اری و ذخیره
سازی و مصرف محتوای غیر آسیجزا

شاخصهایی در راستای ارزیابی اه اف كالن مرر در م ل ارزیابی
مرتبط با حوزههایی محتوایی چ ارگانه مرر میشون (ت ول .)31

جدول  . 11شاخصهای ارزیابی اهداف کالن مرتبط با اهداف حوزههای محتوایی

اهداف

زیر اهداف

سیاسی

.3ارتقای تایگاه ملی و
بینالمللی ایران در رایافضا

 توساه خط و زبان فارسی در محیط رایانهای تاامل با ذینفاان و بازیگران تاثیرگذار و ایجاد فضای تااملی (در سرح ملی و بین المللی) رعایت استان اردهای بین المللی در تولی و ارائه محتوای الكترونیكی در همه حوزههایمحتوایی
 توساه شبكههای سرگرمی دیجیتال در سرح ملی و بینالملی توساه شبكههای خبری دیجیتال در سرح ملی و بینالمللی. -تلج همكاری ای منرقهای و بینالمللی برای پوشش خبری در كشور و در سرح دنیا.

 .3حفظ ارزشها ،نگرشها
و هنجارهای فرهنگی و
اتتماعی تاماه اسالمی-
ایرانی

توساه محتوای بومی متناسج با گروههای مختلف كاربری (سنی ،قومی ،مذهبی و)... دسته بن ی محتواهای قابل دسترس بر اساس گروههای مختلف كاربردی(سنی ،قومی،مذهبی)... ،
 توساه محتوای سرگرمی بومی و اشاعه فرهنگ ارزشم ار (تربیق مناسج با فرهنگ و خطو زبان فارسی)

اجتماعی
 .2افيایش آگاهی ،ارتقا
م ارت ا و سواد دیجیتال
در تاماه

شاخصهای اثرات مرتبط با اهداف حوزههای محتوایی

ارتقای آگاهی ،دانش و م ارت همگانیآموزش نیروی انسانی متخصص و كارآم متناسج با نیازهای بازارآموزش عمومی به تاماه در خصوص فضای دیجیتالآموزش تخصصی در ب ره گیری از فضای دیجیتالآموزش نیروی انسانی برای اشتغال و تولی محصوالت و خ مات قابلارائه در سرح بومی وبینالمللی از طریق محتوای الكترونیكی در خ مات دولتی
 ترویج روش ای آموزشی سرگرمی و بازی محور در سیستم آموزش و پرورش كشور وآموزشگاه ای مرتبط
 تولی و توزیع محتوای سرگرمی مورد نیاز برای آموزش استفاده از محیطهای دیجیتال درسرح عمومی ،با ه ف ترویج استفاده از شبكه ملی اطالعرسانی دیجیتال.

طاهره میرسای قاضی و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیيدهم ،شمارههای  11و  ،01پاییي و زمستان ،3111وفحه  31الی 13
 ...و............... ،....
شاخصهای اثرات مرتبط با اهداف حوزههای محتوایی
زیر اهداف
اهداف
افيایش استفاده از فناوری ا و ابيار اطالعرسانی دیجیتال در حوزههای پنجگانه اطالع رسانیدیجیتال.
 تولی و توزیع محتوای اطالعاتی مورد نیاز برای آموزش استفاده از محیطهای اطالعرسانیدیجیتال در سرح عمومی ،با ه ف ترویج استفاده از شبكه ملی اطالع رسانی دیجیتال.

 .3افيایش گردش مالی
ونایع مرتبط با محتوا در
ایران بر مبنای هنجارهای
فرهنگی و اتتماعی تاماه
اسالمی-ایرانی

اقتصادی

 .2افيایش میيان
سرمایهگذاری در كسج و
كارهای حوزه محتوا

 .1درآم زایی از طریق
توساه محتوا در بازارهای
داخلی و بینالمللی با

افيایش س م درام ونایع مختلف از محل ارائه خ مات مرتبط با حوزههای مختلف اطالعرسانی
دیجیتال.
رش استقبال از خ مات ونایع مرتبط با محتوای اطالعرسانی دیجیتال.
رش و توساه خ مات حوزههای مختلف ونات و بازار ،مرتبط با فناوری ا و ابيار اطالعرسانیدر
فضای دیجیتال.
افيایش گردش مالی ونایع مرتبط با محتوا در ایران
رش و توساه خ مات حوزههای مختلف ونات و بازار ،مرتبط با فناوری ا و ابيار اطالعرسانیدر
فضای دیجیتال.
كاهشناهنجاریهای فرهنگی  ،اتتماعی در فاالیتهای از نوع اطالعرسانی دیجیتال كه منجر
به تخریج ارزشها گردی ه باشن
كاهش آمار تخلفات و ترائم اتتماعی/مذهبی/فرهنگی در شیوههایاطالعرسانیدیجیتال.
توساه محتواهای سرگرمی دیجیتال بومی و اشاعه فرهنگ ارزشم ار (تربیق مناسج با فرهنگ
و خط و زبان فارسی) بر بستر شبكه ملی اطالعات
افيایش س م درام ونایع مختلف از محل ارائه خ مات مرتبط با حوزههای مختلف سرگرمی
دیجیتال.
رش و توساه خ مات حوزههای مختلف ونات و بازار ،مرتبط با فناوری ا و ابيار سرگرم كنن ه
در فضای دیجیتال.
حمایت دولت از تولی و توساه محتوا و سكوهای مرتبط
توساه محتوا و كسج وكارهای دیجیتالی بر بسترشبكه ملی اطالعات
توته به م ل ای ت ی كسج و كاری محتوا
افيایش كیفیت و تنوع خ مات و محصوالت محتوایی
توساه محتوای بومی متناسج با گروههای مختلف كاربری (سنی ،قومی ،مذهبی و)...
تحقق دولت الكترونیكی باز و همراه با استفاده از ظرفیت رایافضا
 افيایش حجم محتوای كاربردی موردنیاز تاماه ایرانی اسالمی در بخش دولت لكترونیكی وهمراه در سرح استان ارد ت انی
افيایش استقبالسرمایهگذاران از سرمایهگذاری بر ایجاد محیطهایاطالعرسانیدیجیتال كه
منجر به درآم شون .
افيایش استقبالسرمایهگذاران از سرمایهگذاری بر ایجاد محیطهایاطالعرسانیدیجیتال ب ون
كسج درام و با اه اف ثانوی و/یا آین هنگرانه(مانن  :ویكیپ یا ،رسانههای خبری ،سایتها و
كانال ای نشر اخبار فیلم و بازی)... ،
افيایش استقبالسرمایهگذاران از سرمایهگذاری بر ایجاد محیطهای سرگرمی دیجیتال كه منجر
به درآم شون .
افيایش استقبالسرمایهگذاران از سرمایهگذاری بر ایجاد محیطهای سرگرمیدیجیتال ب ون
كسج درام و با اه اف ثانوی و/یا آین هنگرانه
افيایش سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش توساه و تولی محتوا توسط دولت و بخش
خصووی
ارائه تس یالت به كسجوكارهای حوزه محتوای دیجیتال
افيایش فااالن در حوزه اطالعرسانی و سرگرمی دیجیتال
س ولت قوانین توزیع و نشر اطالعات با حذف واسرهها یا دخالت ن ادهای دولتی و واگذاری آن
به بخش خصووی.

ارائه م ل ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی در كشور مبتنی بر زنجیره ارزش
اهداف

زیر اهداف
مشاركت بخش خصووی و
حمایت دولتی

 .1توساه خالقیت و
نوآوری ،افيایش كارآفرینی
و ایجاد فروتهای شغلی
در حوزه محتوای بومی

 .3ارتقای سرح توانمن ی
 ICTدر كشور

فناورانه

شاخصهای اثرات مرتبط با اهداف حوزههای محتوایی
افيایش س م فای ه به هيینه (ورفهاقتصادی) بخشخصووی در ازای تس یالت دولت برای
فاالیت در حوزههای اطالعرسانی و سرگرمی دیجیتال.
كاهش مالیات بر درآم فااالن حوزه اطالعرسانی و سرگرمی دیجیتال.
افيایش تا اد كسجوكارهای منجر به توساه محتوای دیجیتال بومی در كشور
كاهش هيینه های ورود به بازار
افيایش س م درآم ی كه محتوا در حوزه  ITبه خود اختصاص میده .
كاهش مالیات بر درآم فااالن حوزه كسج و كارهای محتوای دیجیتال.
رش فاالیتهای نوآورانه و كارآفرینانه در حوزههای اطالعرسانی ،سرگرمی و خ مات محتوایی
افيایش نرخ مشاركت نیروی كار در حوزه محتوا
ارتقاء شاخص های محیط كسج و كار
افيایش تا اد كسجوكارهای منجر به توساه محتوای دیجیتال بومی در كشور
 حمایت و سرمایهگذاری دولت در ب ره گیری از فناوریهای نوین توساه و بكارگیری فناوری ای نسل ت ی در كسج و كارهای محتوای الكترونیكی ،خ ماتمحتوایی دولت الكترونیكی و همراه ،در تولی  ،توزیع و پخش سرگرمیهای دیجیتال
 حركت به سمت هوشمن سازی و شخصی سازی تولی  ،عرضه محتواهای سرگرم كنن ه از طریق مشاركت و تاامل كاربران و با استفاده ازفناوری ای نوین
 تخصصی كردن انواع سرگرمی ا و ایجاد رسانههای موضوع محور براساس نیاز مخاطج مبتنیبر فناوری ای نوین
 تالش برای افيایش پذیرش فناوری ای ت ی در حوزه تولی  ،عرضه و پخش محتواهای ووتیو تصویری الكترونیكی
 وتود ابيار و فناوریهای نرمافياری و سختافياری ت ی برای فراهمسازی بستر مناسجاطالعرسانی دیجیتال در كشور.
 افيایش كارآیی استفاده از اطالعات وفحات واسط كاربری برای س ولت دریافت اطالعات واخبار برخط.
 رش  ICTكشور به سمت فناوریهایت ی ( ،G0رایانش كوانتومی ،رميكُ  )... ،برای تامیننیازهای ظرفیتی زیرساخت(پ نای بان و نرخ بیت) و به وورت امن ،برای
محتواهایاطالعرسانیدیجیتال.

 تحقق امنیت زیرساختی حوزه محتوا بروز بودن زیرساخت (ارتباطی و اینترنتی  )ICTمتناسج با سرح نیازمن یهای روز برایتوساه محتوای دیجیتال بومی در كشور
 اطمینان از كیفیت و كفایت بسترهای زیرساختی ICTكشور ت ت توساه انواع حوزهها وسرویسهای محتوایی
 .2مشاركت موثر دولتها و
 ب بود توته به ترافید شبكه و م یریت آنسایر ذینفاان در توساه
 تامین زیرساخت ای فناورانه مورد نیاز برای گسترش خ مات دولتی محتوایالكترونیكیتاماه اطالعاتی
تامین زیرساخت ای فناورانه مورد نیاز برای گسترش سرگرمیهای الكترونیكی به سبداسالمی – ایرانی
رش فناوری در بخش  ICTبرایتامینبسترهایزیرساختی شبكه ملی اطالعرسانی كشور دربستر اینترنتت انی و ارتقاء این بسترها برای انتقال سریع و مرمئن اطالعات به هممی نان
برونمرزی.

طاهره میرسای قاضی و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیيدهم ،شمارههای  11و  ،01پاییي و زمستان ،3111وفحه  31الی 13
 ...و............... ،....

 .11نتیجهگیری
باتوته به مح ودیتهای موتود در اسناد پژوهشی ملی و بین
المللی در حوزه محتوای الكترونیكی و نیاز روز كشور به ابيار
سنجش وضایت مؤلفههای ت ثیرگذار بر تحول دیجیتال و تایگاه
محتوای الكترونیكی در آن ،تحقیق حاضر با ه ف ارائه ید م ل
ارزیابی محتوای الكترونیكی بومی مبتنی بر زنجیره ارزش وورت
گرفت .بر این اساس ،م لهای مرر در این حوزه ،اق امات
سازمانهایبینالمللی و سیاستها و استراتژیهای توساه محتوای-
الكترونیكی در كشورهای مختلف مورد مرالاه و بررسی قرارگرفت.
از م مترین نتایج این پژوهش ترسیم زنجیره ارزش محتوای
الكترونیكی در كشور ،تبیین حوزههای محتوایی و ارائه شاخص-
های مختلف مرتبط با هر ید از حوزههای محتوایی ت ت پایش
محتوای الكترونیكی بومی در م ل پیشن ادی است.
نكته حائي اهمیت در زمینه توساه محتوای الكترونیكی بومی در
كشور ،نگاهی همهتانبه به ابااد اولی توساه محتوا ،توته به نقش-
های اولی و پشتیبان توساه محتوای الكترونیكی بومی و از همه
م متر ،توته به ت ثیر این نقشها بر یك یگر است .آنيه در این
تحقیق برآن وحه گذاشته ش و در قالج شاخصهای مختلف
ت ت ارزیابی و سنجش ارائه گردی  ،توته به این نكته است كه
رسی ن به ید ه ف مشخص كه در این م ل نیي براساس اسناد
موتود تبیین گردی  ،نیازمن موفقیت همه اتيای زنجیره ارزش
محتوای الكترونیكی است در وورت ع م فاالیت درست و به موقع
نقشهای پشتیبان ،تالشها و زحمات فااالن در نقشهای اولی
توساه محتوا در هر ید از چ ار حوزه محتوایی بینتیجه خواه
مان  .در نتیحه توساه محتوا با تكیه بر شاخصهای ورفا حجمی و
ب ون توته به همه پیشنیازها ،فاالیتهای اولی و پسنیازهای
توساه محتوا ،مانع از فراهمسازی شرایط مناسج ت ت رش و
توساه همه تانبه فاالیتها در زنجیره ارزش محتوا میگردد .و
نكته قابل ت مل در این بین توته به ارزیابی و سنجش هرید از این

اتيای زنجیره ،با شاخصگذاری و سازوكار سنجش مناسج با آن
است كه در این م ل برور مبسوط مورد بررسی و ارائه پیشن اد
قرار گرفت.
این تحقیق به لحاظ ت وین م ل ارزیابی مبتنی بر زنجیره ارزش
محتوای الكترونیكی ب یع بوده و میتوان ارزش افيوده باالیی ت ت
ترسیم بازیگرانی كه در شكلگیری و یا توساه زنجیره ارزش
محتوای الكترونیكی بومی نقش دارن  ،داشته باش  .همينین یافته-
های این پژوهش ،سیاستگذاران و قانونگذاران فاال در زمینه
محتوا را قادر میسازد تا بر مبنای شاخصهای ارزیابی متناسج با
حوزههای محتوایی ،محتوای الكترونیكی را در كشور به نحو
موثرتری م یریت و ت تدهی نماین  .نكته حائي اهمیت دیگر
اینكه ،به همراه م ل ارزیابی پیشن ادی ،م ل اترایی سه مرحلهای
برای نمایش رون اترایی ش ن م ل ارزیابی همراه با شاخصها و
سنجههای مربوط به هر مرحله ارائه گردی  .این م ل اترایی
راهگشای سازمان ا و پژوهشگرانی است كه قص سنجش وضایت
خود در حوزه محتوای الكترونیكی را دارن  .این موضوع سبج
خواه ش تا بجای ید برنامه درازم ت برای توساه محتوای
الكترونیكی با قابلیت پایش ضایف ،برنامههای كوتاهم ت و
میانم تی را متناسج با وضع هر سازمان پیشن اد نمود و تضمین
ب تری برای اترایی ش ن آن داشت .این پژوهش رویكردی
اكتشافی با توته به تمیع مبانی اسناد و برنامههای موتود را برای
ارائه م ل ارزیابی محتوای الكترونیكی طی نموده است .در گام
با ی این پژوهش با استفاده از تحلیل می انی و اترای پروژههای
راهنما در سازمان ای ه ف ،رون ارزیابی كمی م ل و تامیم
دستاوردها و همينین ارائه برنامههای ملی متناسج با آن طی
خواه ش .
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