
در   یبوم  شگریجو یطرح مل  یاجرا یاقتصاد راتیتأث نیی تب مدل ارائه

  ی انجیم  ریمتغ  و دولت گرمداخله با در نظر گرفتن نقش   رانیا کشور

 1نوپا یوکارهاکسب  عملکرد
 

 ایوب محمدیان 
 2ران یدانشگاه تهران، تهران، ا  ت،یریاطالعات، دانشکده مد  ی فناور  تیریگروه مد  ار یاستاد

 ی برم خداداد میمر
 ی آموزش عال  مؤسسه ک،یتجارت الکترون شی اطالعات گرا  ی کارشناس ارشد مهندس فناور

 ران ی تهران، ا  ،ینور طوب یرانتفاعی غ 
 ی محمد جالل

 ران یدانشگاه تهران، تهران، ا ،ین یدانشکده کارآفر ،ینی کارشناس ارشد کارآفر
 یاری رضایعل

 ی، تهران، ایران بوم شگریجو  طرح ی مجر شکده فناوری اطالعات، ژوه، پاطالعات  یفناور و ارتباطات  پژوهشگاه استادیار، 

 یفناور یهاسیسرو نیتریاهیپاو  نیاز پرکاربردتر یکیجستجو(  ی)موتورها شگرهایجو سیسرو امروزه: دهیچک

 یو کره جنوب  نیهمچون چ شرویپ یاز کشورها یاریبس ریاخ انیسال در .است کشورها همه در ارتباطات و اطالعات

به  یبوم یشگرهایجو یاندازراه با اندشدهموفق  اندداشتهکه  یو زبان  یفرهنگ خاص یهایژگیو وجود به توجه با

با  زین  رانیکشور ا گذاراناستیس رونیازا .ابندیخرد دست  سطحهمهم در سطح کالن و  یادیز یاقتصاد راتیتأث

در کشور  یبوم یشگرهایجواز توسعه  تیمات حجه یطرح مل کی یاجرا اقدام به در جهت ،یضرورت نیدرک چن

 ن ییتب و یبررس مقاله نیا هدف ،آن بوده است یاقتصاد یهاجنبهطرح  نیا یاز اهداف اصل یکی ازآنجاکه .برآمدند

و  انیمصاحبه با متول قیابتدا از طر منظور نیا یبرا .است طرح نیا یاقتصاد راتیتأث یمعنادار زانیم و یچگونگ

 ریمتغ (1مختلف شامل: ریمتغ چهار بر اساس شگرهایشدن جو یبر اقتصاد رگذاریتأثعوامل  ،طرح نیا یاصل گرانیباز

و  گرفت قرار ییشناسا مورد تیحاکم ریمتغ (4و  )بخش فاوا( وزارت ریمتغ (3 طرح، ریمتغ (2 ،نوپا یوکارهاکسب

 استخراج شگریجو طرح یراهبرد دنااسو  یالمللنیب  مقاالت مطالعه قیهر سطح از طر یاب یارز یهاشاخصسپس 

انتخاب هدفمند  و شگریفعال در طرح جو نوپای یوکارهاکسب یجامعه آمار انتخاببا  سپس .است هدیگرد

پژوهش  نیا جیو نتا هاافتهی .دیگرد یدان یم یهاداده یآورجمعبه  اقدام یروش گلوله برف قیاز طر یآمار یهانمونه

 یاقتصاد معنادار راتیتأثآن بوده است که  دهندهنشان PLS3 یآمار افزارنرم از ادهتفاس با هاداده لیتحل بر اساس

 کی عنوانبه شد شنهادیپ رونیازا و است بوده نوپا یوکارهاکسبطرح از  نیا تیاز حما یناش صرفا   یمل طرح نیا

 شتریهرچه ب  تیموفق نهیا زموپن  یهاشرکتو جلب مشارکت  تیبا حما زین  یمل یهاطرح ریتجربه موفق بتوان در سا

 یبوم شگریجوطرح  یاقتصاد تیموفق در حاکمیتی ینهادها دخالت است ذکر به الزم .را فراهم نمود یمل یهاطرح

 .منفی بوده است راتیتأثدارای 

  .انوپ یوکارهاکسب ،ارتباطات و اطالعات یفناور ،یبوم شگریجو ،یاقتصاد راتیتأث :هادواژه یکل

 
در طرح جویشگر  وکارهاکسب بومستی زها و راهکارهای توسعه تدوین مدل»ن ین مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوا. ا1

 است. و  سازمان طرف قرارداد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات  بوده  «بومی
 mohamadian@ut.ac.irنویسنده مسئول:  .2

 مديريت 

 اطالعات
 1، شماره 5دوره 

 1398 بهار و تابستان

علمی دو فصلنامه  
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 مقدمه
  خدمات  کاربرد و استفاده به نیاز وب، صفحات روزافزون رشد و اینترنت در موجود اطالعات اوانرف حجم

  یافتن برای شگرهایجو از اینترنت کاربران از درصد ۸۰ از بیش .دهدی م افزایش روزروزبه را 1شگر یجو

  خدمات  نیتریاهیپااز  یکی شگرها، یجو . (Hansen 2009) کنندمی استفاده ازشانیموردن اطالعات

  مدل  از یر یگبهره با هاشگریجو .هستندتعداد کاربر  حجم نیباالتر با تالیجید اقتصاد در ینترنتیا

  رشد   و  یمعرف  امکان  طرفکیاز  ی اقتصادرشد    یدر راستا   اندتوانسته  هدفمند  تبلیغات  بر  یمبتن  وکارکسب

  تیبا توجه به ماه گریاز طرف د و ندینما فراهم را المللنیب کیتراف نه یهز کاهش و یمحل یوکارها کسب

  ی وکارها کسبو رشد  ینیبسترساز توسعه کارآفر اندتوانسته  ،شگرهایجو وکارکسب  مدل یپلتفرم

 در که 2نتربرند یا  یامشاوره و  یپژوهش  مؤسسه .باشند زی ن دیجد  یهای فناورو  هادهیا بر یمبتن انیبندانش 

  2۰16سال  در گزارش ،دینمایم  تیعالف جهان  یهابرند یرو رب  یاقتصاد یگذار ارزش   و یبرند ساز نهیزم

  ن یبرتر از درصد 6۰ که بود دهیرس جهینت نیبه ا پرداخته ارزشمند و برتر برند 1۰۰ یمعرف به که خود 

 Frampton)  است  بوده  ارتباطات  و  اطالعات  یفناور  بخش  به  مربوط  باال  یبا ارزش اقتصاد   جهان  یبرندها

  بوده  گوگل همچون ییشگرهایجو  ژهیوهب صنعت نیا یاقتصاد یباال رشد دهندهاننش امر نیا .(2016

  وز یجو و  یهمچون پارس یبوم یشگرهایاز جو یگذشته تعداد یهاسال در  زین رانیدر کشور ا .است

به   وابسته خدماتو تنوع  یاما گستردگ ،اندده یگرد یاندازراه  ینترنتیا یجستجو  خدمات جادیا باهدف

  ی شگرها یتوسعه جو یطرح مل ی منجر به اجرا  باهم خدمات نیا یوستگیپهمضرورت به  زین و اهشگریجو

  از یامجموعه  3ی بوم شگریجو طرح  .دیاطالعات گرد یدر کشور توسط وزارت ارتباطات و فناور  یبوم

  افع نم رفتی مانتظار  هم کنار در هاآن  هماهنگ تیریمد با که است مستمر اقدامات و مرتبط یهاپروژه 

  مستقل از هم  خدمات تکتک ی اره یجز توسعه در کهبطوری شود حاصلدر سطح خرد و کالن  یاقتصاد

خدمات متنوع و   هارائاز ابزارها، درصدد  یا مجموعه با توسعه  یبوم شگریطرح جو .ستین یابیدستقابل

از   کیهر  یبرا  البا یها درآمد کسب ضمنتا  کاربران بود یسبک زندگ بر ریتأثکاربران و  شتریجذب ب

  ی بوم  گرشیجواز  منظور .فراهم آورد زین رااقتصاد کالن کشور  توسعهموجبات  ،ستمیاکوس نیا گرانیباز

  و  یسازره یذخ ،یگذار هینماو  یبند دسته ات،ع اطال ی آورجمع همچون خزش در وب،  ییهات یفعال صرفا 

شامل   گریکدی باو مرتبط  متنوع خدماتاز  یامجموعه بلکه دربردارنده است  نبوده اطالعات یابیباز

  خدمات  یاریوب و بس لیتحل ،ینیماش ترجمه ،یمجاز  ویهوشمند، درا غاتیتبل ،ی کیالکترون فیک ،انامهیرا

  ، یخدمات نیچن توسعهبودن  برهیسرما و یکپارچگی ضرورتبه توجه با رون یازا .است زین گرید

و توسعه   یانداز راهاز  تیحما و ییشناسا صددرد یبوم شگریطرح جو قیکشور از طر گذاراناست یس

  عنوان به  یبوم شگریجو طرح یاقتصاد راتیتأث لذا .حوزه برآمدند نیدر ا تیفعال ینوپا برا  یوکارها کسب

بر   است ذکر به الزم .حوزه بوده است نیا ینوپا  یوکارها کسب تیو موفق مشارکت درگرو یمل پروژه کی

و   یبخش یها دخالتهمچون وجود  یگر ید یهافرض ش یپ ها،احبهصم از  آمدهدست به جینتا اساس

 
1.Search Engines 

2.Interbrand Institute 

  .استشده انجام ،1396 سالمردادماه  تیلغا 1392 سالماه بهمن از ،ماه  3۰ مدت به یبوم شگریجو طرح. 3
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پژوهش   نیا رون یازا .بوده است رگذار یتأث زین طرح نیا یاقتصاد راتیتأثکاهش  ای شیبرافزا زین یفرابخش

 : است  لیذ  یاصل  سؤاالتبه    ییپاسخگو  درصدد

 ت؟س ا   بوده  معنادار  و  مثبت  یاقتصاد  مستقیم  راتیتأث  یدارا   شگریجو  طرح  ایآ -1

  مثبت  یاقتصاد  راتیتأث است توانسته نوپا یوکارها کسب حمایت از  قی طر از شگریجو طرح ایآ -2

 باشد؟   داشته  یمعنادار   و

  راتیتأث شی افزا به منجر  نوپا یوکارهاکسب  توسعه از ICT وزارت یبخش یهات یحما ایآ -3

 است؟  دهیگرد  طرح جویشگر  یاقتصاد

  رات یتأث شیافزا به منجر نوپا یوکارها کسب  توسعه از ت یحاکم فرابخشی یهات یحما ایآ -4

 است؟  دهیگرد  طرح جویشگر  یاقتصاد

  از  پژوهش ینظر  مدل سپس .است شدهی معرف پژوهش نیا یتجرب  و ینظر  نهیشیپ ابتدا ،ادامه در

  ق ینحوه استفاده از روش تحق آنگاه .است دهیگرد ارائه پژوهش ی رها یمتغ نیب روابط نییتع قیطر

بوده است   شگریفعال در طرح جو ینوپا  یهاشرکت پژوهش که دربردارنده  یآمارو جامعه  یشیمایپ

 قات یتحق  یبرا   هاشنهادیبه همراه پ  قیتحق  یهاافتهیو    هاداده  لیوتحلهیتجز  زیدر انتها ن  .شده است  حیتشر

 . است  دهیگرد  ارائه  یآت

 پژوهش  نهیشیپ
  ده یگرد یسع جستجو یموتورها  شدن یاد تصاق بر رگذاریتأث یهامؤلفه ییشناسا منظوربه بخش نیا در

 . گردند  فیتوصو    فیتعر  پژوهش  ینظر  چارچوب  یرهایمتغ  هیکل  ینظر  یمبان  مطالعات  بر اساس  است

 نوپا   وکارکسب توسعه  ریمتغ

 شگر یجو ینوپا  یوکارهاکسب  توسعه یبرا   ازیموردن  منابع •

 ت یمز به  که سازدیم قادر را سازمانها شرکت، منابع  که است معتقد (1RBVمنابع ) بر یمبتن دگاهید

  دگاه ید بر اساس .(Barney 1991) کنند دایپ دست  بلندمدت در ی عال عملکرد به و افتهیدست  یرقابت

  ی وکارها کسب  موفق توسعه یبرامنابع  نیترمهم عنوانبهرا  ریموارد ز توانیمبر منبع  یمبتن کیتئور

 . گرفت  نظر  در  شگریجو  ینوپا

 به لیتبد ،ی جهان اقتصاد بحران به توجه با ژهیوبه ،یانسانمنابع  مؤثر تیری مد: ینانسا منابع .1

  عنوان به نوپا به کارکنان خود  یوکارها کسب  .است شده هاسازمان  یبرا  یجد مسئله کی

  ، یکارآمد  ،ی وربهره  بهبود  یبرا خود کارکنان آموزش به  و داشته توجه هیسرما نیترمهم 

توجه به   .( Fapohunda 2012دارند ) یا ژهیوتوجه  وکارکسب  یکل تیموفق جیترو و تیرضا

  ی شگرها یجو رانیمهم است که مد یبه حد شگرهایجودر  یمنابع انسان یجذب و نگهدار 

  دهند یمقرار  کارکنان خود  اریاخت در را خود کارکنان کار  زمان از ٪2۰ گوگلهمچون  یخارج

  در محصوالت و خدمات شرکت  ینوآور و  یپرداز دهیا به شان یهایتوانمند و قیعال برحسبتا 

 
1.Resource Based View 
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 تیموفق لیاز دال یکی (،Stanton and Anis 2014) شدهانجام  قاتیتحق بر اساس .بپردازند

 . است  دهبو  یانسان  یهاهیسرما  نیاز چن  یهمچون گوگل برخوردار   شگریجو  یهاشرکت   یتجار

  ی ازها ین مناسب کی هر  که دارند وجود گوناگون یمال نیتأم  منابع انواع از یفیط منابع مالی: .2

  ، نوپا  یوکارهاکسب یمال نیتأم مهم منابع از یکی امروزه .هستند مختلف طیشرا با هاشرکت 

  بازارشان  رشد درصدد که است ینانیکارآفر مناسب منبع نیا .است ری مخاطره پذ یهاهیسرما

  ر یمس  بتوانند  رندیگیم  لشک  که  ییهاده یا  از  یاریبس  که  دهدیم  امکان  منبع  نیا  وجود  .هستند

کنند   یط یشتریب سهولت و باثبات وکارکسب  کی جادی ا و شدن یتجار سمت به را خود

اختصاص بودجه مشخص  یکی از اهداف طرح جویشگر بومی  .(13۸9 ینیالدف ی سو  شکنبت )

 .(1395  درسید  ام یپاست ) نوپای فعال در این حوزه بوده    یهاشرکت حمایت مالی از  جهت  

  محصول  کی ای سازمان کی که است ینماد  ای و نام عالمت، شامل یتجار نام :برند و شهرت  .3

  ایجاد وجه تمایز نسبت به  و یمشتر حفظ حات،یترج ساختن .کندی م زیمتما خود یرقبا  از را

جویشگرها به دنبال ساخت   نوپای فعال در حوزه یهاشرکتانتظاراتی است که  مجموعه بیرق

  ی آگاه شیافزا باهدفو  راستا نیهم در .(Jansen, Zhang and Schultz 2009)هستند آن 

 همچون یمختلف یجیترو اقدامات ،یبوم شگریجو یهاشرکت به نسبت زبانی فارس کاربران

  است گرفته صورت یون یزیتلو یهابرنامه  دیها و تولدر رسانه  یرساناطالع و نارهایسم یبرگزار 

 . (1395  درسید  امی)پ

  و  ابزارها ،یپردازش ی ها رساختیز از منظور: یبوم زبان و خط ازشپرد یها رساختیز .4

 ییتنهابه  خود گرچه  ،ازندیموردن یبوم زبان و خط  یهاتی فعال عمده در که هستند هیپا دادگان

  به توجه با را ابزارها نیا .باشند یینها کاربر میمستق مورداستفاده محصول عنوانبه توانندینم

  شامل  اول سطح .کرد یبنددسته سطح دو در توانیم شان یدگیچیپ ای بودن خاص زانیم

دوم   سطح .هستند سازتوکن  ای بندقطعه  ،واژهساخت  لگریتحل ،ابیشه یر همچون هیپا یابزارها 

  عمدتا   و دارند قرار هی پا یابزارها  به نسبت یباالتر در سطح ابزارها نیو ا هستند ابزارها انیم

  ی ها برنامه  یپردازش یهای ازمندین حالن یدرع و کنندی م ادهاستف هیپا یابزارها از خود

  نامدار،  یهات یموجود صیتشخ ،ییمعنا یهانقش  یزنبرچسب .سازندیم مرتفع را یکاربرد 

  ها ی بررس .دارند قرار دسته ن یا در ییامال یابی خطا و ریضما  مرجع و هامرجع  هم ییشناسا

  ی چندان  کار کشور در (ابزارها و  دادگان) یرساختیز مباحث  خصوص دراز آن است که  یحاک

 بیشتری تیاهم مسئله نیا به ضروری است  موفق یشگرها یجو داشتن یبرا  و است نشدهانجام 

  و  خط یهای فناور ازحمایت  شگریجو طرح یتیحمایکی از اقدامات راستا  نیدر ا .شود داده

 . (1395  درسید  امی)پ  بوده است  یمجاز   یفضا  در  زبان

  ،یطورکلبه  و داریپا توسعه  برای یرقابت تیمز مهم منبع کی عنوانبهدانش  :یش دان منابع .5

و نیز باعث   است شدهشناخته  یجهان اهداف با هاشرکت  برای  کنندهنییتع عامل کی عنوانبه

  فالح  نصرآبادی، )نصری شودی م ناموفق موارد از موفق یها برنامه و محصوالت ایجاد تمایز بین

  ی هاحوزه در  هم یتخصص  دانشراستا فراهم آوردن  نیدر ا .(1394لپری  شیرانی و
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 Gustav and linn)  شودیم  یتلق  شگرهایجو  تیموارد مهم در موفق  از  یو هم فن  یوکار کسب

  است  شدهگرفته  نظر در خصوص نیدر ا شگریجو طرح در که یاقدامات از یکی .(2015

  است  بوده شگرهایجو مختلف یها وکارکسب دهندگانتوسعه نیب دانش اشتراک و یآزادساز 

 . (1395  درسید  امی)پ

 

 شگریجوی  نوپا  یوکارهاکسب  یندها یفرآ •

  ده یگرد یافه یوظساختارهای  کی کالس کردیرو نیگزیجا ندهایفرآ بر تمرکز ت،یریمد نینو کردهاییرو در

ه،  گرفت صورت یهامصاحبهو  قاتیبر اساس تحق .(139۰ مالئی و انجم خسرو رستمی، انواریاست )

  ن یب یندها یو فرا یسازماندرون یندها یفرا دودستهبه  توانیمرا  شگرهایجو وکارکسب  یندها یفرا

  با  شگرهایجو است ازین یسازماندرون یاصل یندهایفرا خصوص در .نمود یبنددسته یسازمان

  ح یصح اختنش در یسع اسکرام و چابک یهاروش  بر یمبتن افزارنرم توسعه یندها یفرا یاستانداردساز 

  رات ییتغ یپاسخگو بتوانند تا ندیبرآ ناب ی سازاده ی پ سپس و یکارکرد ری غ و یکارکرد  یهای ازمند ین

 . (Khan Nazir, Zafar and Abbas 2018)  باشند  یطی مح  یهانان یاطم  عدم  و  عیسر

فعال در طرح   یهاشرکت ی همکار  تیفعال شامل شگرهایجو وکار کسب  یسازمان نیب یندها یفرا

  ی ها شرکت  یهمکار  تیو فعال سیسرووب  قیاز طر افزودهارزش  خدمات دهندگانتوسعه با  یبوم رشگ یجو

  . استو توسعه  قیو تحق یدر حوزه نوآور یو مراکز پژوهش هادانشگاهبا  یبوم شگریفعال در طرح جو

  ی همکار  زانیم ،افزوده ارزش  خدمات دهندگانتوسعه  ریسا با یهمکار  که دهدی م نشان یقیتطب مطالعات

 همچون ییهاپلتفرم  ای و  گرشی جو یهاپلتفرم  ریسا ای لیموبا یهاپلتفرم  همچون) هاپلتفرم  ریسا با

 زین  اهوی  ای گوگل  مثل  ییشگرهای جو  .داشت  خواهند  شگرهایجو  شدن  یاقتصاد  در  ییبسزا  ریتأث(  مرورگرها

  . کنندیم دیجد کاربران جذب به  اقدام گرید یهات یساوب  با یهمکار  همچون مختلف یهاراه  قیطر از

 Hansen) است غاتیتبل و جستجو مورد در AOL با یهمکار  قرارداد کی یدارا گوگل ،مثالعنوان به

  داد ی رو یخصوص برگزار نیاقدامات صورت گرفته در ا ازجمله شگریمستندات طرح جو  بر اساس .(2009

  ی همکار  یبرا  یچالش نوآور  دادیرو زیها و نبا استارت آپ شگرهای جو یهمکار  جادیا یبرا ینیکارآفر

  ی ها شرکت  با منعقدشده یقراردادها  از یبرخ در ضمندر  .دی و اجرا گرد یطراح هادانشگاه با  شگرهایجو

و    لیتسه  جستجو  سیهمچون سرو  گرید  سی سرو  کیبا    یالزام همکار   غات،یتبل  سیسرو  همچون  شگریجو

 .(1395  درسید  امی)پ  ه استدیگرد  قیتشو

 شگریجو  نوپای  یوکارهاکسبوالت  حصم  و  خدمات •
مبتنی    شدهانجام   یهامصاحبهمطالعات صورت گرفته و    بر اساس  شگرهایسنجش خدمات جو  یهاشاخص 

 : از  اندعبارتبوده است که    لیپنج عامل ذبر  

 جینتا لهیوسبه کنندگانمصرف :یبوم شگریجو طرح  در فعال یهاشرکت  یهاس ی سرو تیفیک .1

  گر یکدی با تیفیک منظر از اساسا  جستجو، یموتورها  .شوند یم  جذب الاب تیفیک یدارا  جستجو

را   هاآن  باشند، برخوردار ی باالتر تیفیک از رقبا ریسا کهیدرصورت ،کاربرانو  کنندی م رقابت
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  جستجو  یهانهیهز کاهش به منجر یتعامل خدمات در دقت . (Taylor 2013) کنندی م نیگزیجا

  در  گرید منابع و تالش ،یانرژ  زمان، در کمتر نهیهز صرفبه ازین هاآن ،یعنی ؛شود ی م کاربران یبرا 

 Parker, Van Alstyne and Choudary 2016; Taylor) د دارن خواهندیم که آنچه کردن دایپ

2013) . 

  ی کی :یبوم شگریفعال در طرح جونوپای  یهاشرکت  خدمات به  یو دسترس پوشش  زان یم .2

از  کنندهاستفاده  کاربران تعداد بودن نییپا ،ی بوم شگریجو ات خدم توسعه در مهم مشکالت از

  ی رانیا کاربران ازین بر منطبق یبوم خدماتارائه  رون یازا .است بوده یبوم یشگرها یجو خدمات

  ز ین یبوم شگریجو طرح در موردتوجه یاصل یراهبردها از که است نهیزم نیا در راهبرد نیتریاصل

 . است  بوده

  شگر یجو :یبوم شگریفعال در طرح جو یهاشرکت در  هاس ی سرو یآورتنوع و نو زان یم .3

 ازین قیدق ییشناسا و دیجد  خدمات توسعه در ینوآور  با( نیچ کشور در یبوم یشگری)جو 1دو یبا

  حدود  یوجوپرس  سهم با و است کرده یانداز راه  را یکاربرد  سی سرو 15۰ از شیب تاکنون کاربران،

 .(1395  انی)شهواز  دیآی م  حساببه  نیچ  در  صنعت  نیا  تازکه ی  ،یدرصد  ۸6

 :فعال یهاشرکت  یهاسی سرودر استفاده از  انیتجربه مشتر تیارتباط و جذاب زانیم .4

  ن یتری قواز  یکیکاربر  یآن است که تجربه قبل انگریب شگرهای جو حوزهدر  شدهانجام  یهای بررس

 .(Gustav and linn 2015است )موتور جستجو    مجدد  انتخاب  در  هازه یانگ

  :فعال یهاشرکت  در( ...  و وب  ل،یموبا)همچون  هاسیسرو عیو توز یدسترس یهاکانال .5

  استفاده  نترنتیا به اتصال یبرا  خود لیموبا از که یکاربران تعداد 2۰16 سال در شدهارائه  آمار طبق

  است  شتریب کنندی م استفاده نترنتیا به اتصال یبرا خود انهیرا از که یکاربران تعداد از کنندیم

  خدمات   ارائه  در  یتوجهقابل  شرفتیپ  شگرهایجو  حاضر  حال  در  .(درصد  4۷.3  مقابل  در  درصد  52.۷)

  ی ها است ی ساقدامات و  ازجمله .اندداده  انجام لیموبا یفناور بر یمبتن عیتوز یهاکانال  قیطر از

  فرض شیپ نصببه  لیموبا یهای گوش یخارج دکنندگانیخصوص الزام تول نیدر ا شدهینیبش یپ

  ام یپ) دی نگردکه اجرایی  است شدهگرفته نظر در واردات شرط عنوانبه یبوم یشگرها یجو یهابرنامه 

 . (1395  درسید

 اطالعات  یفناور  و  ارتباطات  وزارت بخشی  اقدامات
 کالن و خرد سطح  در اقتصادی عملکرد بهبود بر  فاوا  ی گذاره یسرما مثبت  تأثیر بر مبنی زیادی  مشاهدات

  بین  رو معنادا مثبت ارتباط .دارد وجود توسعهدرحال  کشورهای برخی و صنعتی کشورهای در اقتصادی

 در بیشتر اقتصادی رشد ر وکا یوربهره  کل، یوربهره  ازجمله اقتصادی کالن متغیرهای و فاوا خدمات

 Souter 2004; Indjikian and Siegel 2005; Karagöl and) است  شدهاثباتتحقیقات گذشته 

Erdil 2012; Jafari Samimi and Babanejad Ledary 2015; Hodrab, Maitah and Luboš 

2016; Oladimeji and Folayan 2018 ). این  بر عموما  مطالعات، این نتایج در ییهاتفاوت  باوجود  

 
1.Baidu 
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وجود   رنظق اتفا ،همراه است بلندمدت در رشد افزایشو  هانههزی کاهش با فاوا کاربرد گسترش که موضوع

  ی ابتدا  از زیناطالعات  یباطات و فناورارت وزارت رون یازا .(13۸۷ محمود زاده)کمیجانی و  داشته است

  نییدر تع یسع یراهبر تهیکم جادیا قیو از طر یتیحما کردیبا رو  شگریطرح جو تی شروع فعال

که وزارتخانه به   یاعتقاد  با توجه به رون یازا .برآمده است شگرهایجو از تیحماو  یاصل یهای ریگجهت 

شدن و   یبه اقتصاد  لیذ اقدامات قیطر از تانموده  یسع است هداشت یدر توسعه اقتصاد شگرهایجو ریتأث

 : دیکمک نما  شگرهایاستقالل جو

 ، ی بوم  یشگرها یدر حوزه جوکالن    یهای ریگجهت تعیین    و  یگذار است یس .1

  ی ها ت یباقابلز داده ن مراک)همچو مناسب یفن یهارساختیز به یدسترس نمودن فراهم .2

 ، ی بوم  یشگرها یجو  یبرا   (یو پردازش  یساز ره یذخ

 ،یبوم   یشگرها یاز جو  یمال  تیحما  منظوربه اعتبارات و بودجه مناسب    نیتأم .3

 ، شگرهایانحصار در بازار جو  جادیاز ا  یر یجلوگ  و  یرقابت  یفضا  جادیا  یدر راستا  یرگوالتور .4

 . مردم  آحاد  نیبدر    یبوم  یها شگریاستفاده از جو  یساز فرهنگو    جیترو .5

 تیحاکم  فرابخشی  اقدامات
  ز ین  یمجاز   یفضا  یعال  شورای  زیو ن  مجلس  و  دولت  سطح  در  اطالعات  یفناور   و  ارتباطات  وزارت  موازاتبه

  اقتصاد  از یاثر  عالم یجا  کمتر در امروز، .وجود داشته است شگرهایبه توسعه جو یاد یهمواره توجه ز

  ن یا هاآن  ی هایژگیو و اندمختلط اقتصاد یدارا جوامع  اکثر بلکه افت،ی توانی م خالص یدولت و یخصوص

مطرح   یداخل ناخالص دیتول از دولت  سهم بودن شتریب ای کمتر بلکه نکند، مداخله اصال  دولت که ستین

  ی جوامع  .ستین  یافتنیدست   یاقتصاد  ثروت  یباال  سطح  به  دنیرس  و  رشد  دولت،  حمایتبدون    .است  بوده

  جاد یا علت به است، داشته خود انحصار در دولت را شانی اقتصاد ی هاتیفعال از ییباال نسبتا  سطح که

  توان یم ترساده .برسند ریچشمگ یاقتصاد رشد به اندنتوانسته  ،ییناکارا و فساد ،ییجو رانت ،ی بوروکراس

  محدود  را یاقتصاد رشد متفاوت یعلل به هرکدام اقتصاد در دولت درصد 1۰۰ ای صفر دخالت که گفت

  ت یریمد در دیجد اتینظر به با توجه  .(13۸6پتانالر  یمیکر و یمیصم یجعفر  ،زاده ادیص) کنندیم

  گام  یگری تصد از کاستن جهت در دیبا هادولت  است، مطرح 1ییگرا تیریمد عنوان تحت که یدولت

  ی هابرنامه شگر بومی ح جویدر طر .(1393 ی)رحمان شوند متمرکز تیحاکم اعمال بر عمدتا  و بردارند

 : شامل موارد ذیل بوده است  ،استاطالعات    یارتباطات و فناور  وزارت  اقداماتکه فراتر از    حاکمیت

در حوزه   یانسان یهاهیسرماجهت کاهش کمبود  یردانشگاهیغو  یدانشگاه یهاآموزش  توسعه .1

 ، وپرورشآموزش   و  علوم  وزارت  یهمکار   با  شگرهایجو

  ی شگرها یجو با یالمللن یب یمنطقه و همکار  یهاربه بازا یبوم یا رهشگ یجو ورود لیتسه .2

 ، ی وزارت امور خارجه و وزارت بازرگان  یبا همکار   یخارج

 
1.Manageralism 
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  در یبوم یشگرها یجو خدمات از استفاده کردن نهینهاد جهت  یدستگاه نیب تعامالت بهبود .3

 ، یجمهور  استیو نهاد ر  یمجاز   یفضا  یمرکز مل   تیبا حما  یدولت  یهادستگاه 

  ی بوم یشگرهایجو از استفاده به انکاربر یعموم اعتماد شیو افزا کاربران یخصوص میحفظ حر .4

 ، و مجلس  هییقوه قضا  یبا همکار 

با   یبوم یشگرها یتوسعه جو ی( برا ...و  یاتیمال یهامشوق همچون الزم ) یهازاننده یانگ جادیا .5

 . وزارت اقتصاد  یهمکار 

 شگریجو  طرح  اقدامات
اسناد   یبررس زیو ن نفعانیذ انتظارات یبررس ،شگریجو طرح انیمتول با گرفته صورت مصاحبه به توجه با

  دانست  اقداماتی مجموعه شاملرا  شگریطرح جو یهایژگیو توانیم یطورکلبه  شگریطرح جو یراهبرد

  به را شگرهایجو توسعه یبرا یهماهنگ  و تیری مد تیمسئول اطالعات یفناور  و ارتباطات پژوهشگاه در که

  مجموعه  توانی م است شدهگرفته نظر در شگریجو طرح یبرا که ی نقش به توجه با .است گرفته دههع

 (:1395  درسید  امی پگرفت )در نظر    شگریطرح جو  یبرارا    لیذ  فیوظا  ای  اقدامات

 ، یبوم  یشگرها یجو  حوزه  در  یپژوه  استیس  و  یزیربرنامه   بهبود .1

 ، یخصوص  یهاشرکت   نیب  یهمکار   و  یهماهنگ  شیافزا  و  یمل  کارمیتقس .2

 ، یاصالح  اقدامات   انجام  و  یخصوص  یهاشرکت   عملکرد  شرفتیپ  بر  کنترل  و  نظارت .3

 ، یخصوص  یهاشرکت  نیب  اعتبارات  و  هاه یسرما  مناسب  صیتخص .4

 . یبوم  یشگرهایجو  حوزه  در  یفن  دانش  شیافزا  و  یبوم  یفناور  توسعه .5

 شگرهایجو  شدن  یاقتصاد  یرهایمتغ
از دو  کیدر هر  شگرهایجو یاقتصاد راتیتأثو  امدهایپ شگر،یطرح جو یاسناد راهبرد  یبررس بر اساس

 :(1395  درسید  امی)پ  دانست  لیموارد ذ  کیبه تفک  توانیمسطح خرد و کالن را  

 (خرد ) هابنگاهدر سطح   یمل شگریجو مدت کوتاه  یاقتصاد یامدهایپ •

 ، شگرهایفعال در حوزه جو  یهاشرکت   تعداد  رشد  شیافزا .1

  فعال  یهاشرکت  قیطر از غاتیتبل انجام یبرا دهندگانی آگه یتقاضا  زانی م رشد شیافزا .2

 ، یبوم  شگریجو  طرح  در

با   یهمکار یشده برا  ندکسیا (محتوا  دکنندگانیتول)رشد تعداد ناشران  شیافزا .3

 ،یبوم  شگریفعال در طرح جو  یهاشرکت 

  در طرح فعال  ی هاشرکت  یهاس یسرواستفاده از  یکاربران برا یرشد تقاضا  شیافزا .4

 ، شگریجو

 ، شگریفعال در طرح جو  یهاشرکت   ییرشد درآمدزا  شیافزا .5

 . شگریفعال در طرح جو  یهاشرکت   یرشد سودآور  شیافزا .6
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 ( کالن) ی ملدر سطح   بومی  شگریبلندمدت جو  یاقتصاد اثرات  •

  ی شگرهایجو با  سه یمقا در  ی بوم شگریجو یهاشرکت  بازار  سهم  ش ی افزا .1

  ی ازهاین از یمی عظ بخش یخارج یشگرها یجو ،شدهانجام  یهایبررس طبق :یخارج

  یی شناسا ،یازسنجین در اگر لذا .ستندین پاسخگو یدرستبه  را ما کشور داخل یجستجو 

  م یخواه طورقطعبه م،یکن عمل یدرستبه هاآن  یساز اده یپ و یبوم خاص یهاحوزه 

 .(1395  1فر    ی)شکوه  میآور  دست  به  را  یداخل   بازار  از  یتوجهقابل   سهم  توانست

 یشگرهایبا جو سهیدر مقا یبوم شگریجو ی هاشرکت  یریپذرقابت  شی افزا .2

  برقرار  ارتباط انیمشتر با تواندیم بهتر یفارس زبان یفضا در یبوم شگریجو :یخارج

  دربرداشتن  لیدل  به یفارس زبان ساختار .کنند رقابت زی ن بزرگ یشگرهایجو با و کرده

  یبرا  را امکان ن یا خاص، یهاعبارت  و هاح طالاص وجود و یلغو و ییمعنا یهایدگیچیپ

 کی عنوانبه یخارج  یشگرهایجو ضعف از تا آوردیم وجود به یداخل یشگرها یجو

  کنند  ارائه کشور داخل یوکار کسب ازین با متناسب را خود خدمات و استفاده فرصت

  در  و رودررو رقابت  یاستراتژ صرفا  رقابت از منظور البته .(1395 1 فر ی)شکوه

  ی آب یهاانوس یاق در توانندی م یبوم یشگرهایجو بلکه ست،ین قرمز یهاانوس یاق

  ی خارج  یشگرها یجو توسط تاکنون که باشند ییازهای ن یپاسخگو خدمات، دهندهارائه 

 .(1395  درسید  امی)پ  است  نشده  ارائه

:  تالیجیو د ی سنت ی محل ی وکارهاکسب رونق  قی اشتغال از طر ش یافزا  .3

  های شرکت  شتازانیپ از و دارند ییزااشتغال  در ینامحدود تیظرف شگریجو یهاشرکت 

  به  حاضر حال در هاآن تیاکثر که هاشرکت  نیا . هستند ایدن در یتکنولوژ  بر یمبتن

  ی برا اندتوانسته  عیسر رشد و باال یسودآور بر عالوه ،اند شدهلیتبد یبزرگ یمال یهاقطب 

  ج ینتا و آمار یبررس مثالعنوان به  .(1395 2فر  یه)شکو کنند شغل جادیا نفر هزار صدها

مراکز   که است بوده  آن دهندهنشان  کایآمر در گوگل شرکت ییزااشتغال  زانیمبه  مربوط

  متحده االت یاسراسر  در شغل هزار 11 است توانسته 2۰16سال  در شرکت نیا یاداده 

 . (Oxford economics 2018)  دی نما  جادیا  کایآمر

  اساس  بر: کشور «یمل ناخالص  دیتول» رشد  در  ی بوم ی شگرهایجو سهم  ش ی افزا .4

  برتر  یهاشرکت  از درصد 2۰ به کینزد ،Investopedia.Com معتبر تیسا گزارش

 در دویبا و گوگل یشگریجو دو یطرف از .هستند شگرها یجو ا،یدن در ینترنتیا خدمات

  ن یب در اول رتبه حائز گلگو و دارند حضور ینترنتیا  خدمات در ایدن برتر برند 1۰ ستیل

 و درآمد به ینگاه .(Investopedia 2018) است ینترنتیا خدمات در ایدن برتر برند 1۰

  خود  ،2اندکس ی و 1ناور  دو،یبا گوگل، همچون یفرامل و یمل یشگرها یجو کارمندان تعداد

 
1.Naver 

2.Yandex 
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  شدن  بزرگ یعن ی یاقتصاد رشد در شگرهایجو مطلوب نقش و مثبت یاثرگذار  از یحاک

  ی بوم یشگرها ی جو که داشت را آن انتظار توانیم رون یازا .است کشور هر اقتصاد زهاندا

 . گردند  کشور  در  یاقتصاد   رشد  شیافزا  به  منجر  بلندمدت  در  بتوانند  زین  ما  کشور  در

  امنیت  تحقق و یخصوص میرح  حفظ ق یطر از افضایرادر  «ملیمنافع » شی افزا .5

  طال  معدن حکم شوندی م دی تول یعاد  مردم توسط روزها نیا که ییهاداده :شگرهایجو

 در ملی منافع توان ی م شگرها،یجو امنیت تحقق و یخصوص میحر حفظ با و دارند را

 . ساخت   فراهم  را  کالن  سطح  در  تیموفق  موجبات  قی طر  نیا  از  و  نمود  محافظت  را  افضایرا

با   یبوم شگری جو ستمیاکوس گرانیباز هیکل یهاس یسرو یکپارچگ ی  شی افزا .6

 که دهدیم نشان یخوببه گرید یکشورها تجربه :شگریواحد جو یسکو تیمحور

  گران یباز هیکل ی هاس ی سرو یکپارچگی به یبوم شگریجو واحد یسکو جادیا با توانیم

منجر   تواندیمگر شیجو واحد یسکو  جادیا درواقع .نمود کمک یبوم شگریجو ستمیاکوس

  ی راستا در و واحد یسکو  قالب در یخصوص بخش و هاشرکت نیب شتریب ییافزاهم به

  و  دیجد یوکارها کسب  جادیا امکان ،زبانی فارس کاربران ازیموردن و جذاب خدمات ارائه

  قیطر نیا از و شود ی م کشور از ارز خروج مانع و ساخته فراهم را هاآن یمعرف و تیحما

 . دیگشایم  کالن  سطح  در  شگرهایجو  ستمیاکوس  یریگشکل   و  یاقتصاد   رشد  یبرا  را  راه

 پژوهش  یمفهوم   چارچوب

  ی اکتشاف یهامصاحبه و  شگریطرح جو مستندات زی پژوهش و ن نیا یو تجرب ینظر  نهیشیپ مبنای بر

  ی مفهوم مدل  ،طرح نیا در دولت نقش و شگریجو طرحدر  شدهانجام  اقداماتخصوص  در شدهانجام 

 و بندیصورت ریز شرح به پژوهش نیا یهاهیفرض رون یازا .است دهیگرد ارائه کیمطابق شکل  پژوهش

 : رندیگیم قرار  آزمون مورد

 : یاصل ات یفرض •

 . است  داشته  شگرهایجو  شدن  یاقتصاد   بر  یمعنادار   و  مثبت  ریتأث  شگریجو  طرح  اقدامات .1

  نوپا  یوکارهاکسب بهبود قیطر از شگرهایجو شدن یاقتصاد بر شگریجو طرح اقدامات .2

 . است  بوده  یمعنادار  و  مثبت  ریتأث  یدارا  شگرهایجو

  و  شگرهایجو نوپای یوکارها کسب  نیب ارتباط ICT وزارت یبخش یهات یحما شیافزا با .3

 . است  دهیگرد  تیتقو  هاآن   شدن  یاقتصاد

  و  شگرهایجو نوپای یوکارها کسب  نیب ارتباط تیحاکم فرابخشی یهات یحما شیافزا با .4

 . است  دهیگرد  تیتقو  هاآن   شدن  یاقتصاد

 :یفرع  ات یفرض •

  داشته  شگرهایجو خرد شدن یاقتصاد  بر یمعنادار و مثبت ریتأث شگریجو طرح اقدامات .1

 . است
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  داشته  شگرهایجو  کالن شدن یاقتصاد  بر یمعنادار  و مثبت ریتأث شگریجو طرح اقدامات .2

 . است

  ی نوپا  یوکارها کسب منابع بهبود بر یمعنادار و مثبت ریتأث شگریجو طرح اقدامات .3

 . است  داشته  شگرهایجو

ی  نوپا  یوکارها کسب  یهات ی فعال بهبود بر یمعنادار  و مثبت ریتأث شگریجو طرح اقدامات .4

 . است  داشته  شگرهایجو

ی  نوپا  یوکارها کسب  خدمات بهبود بر یمعنادار  و مثبت ریتأث شگریجو طرح اقدامات .5

 . است  داشته  شگرهایجو

  طرح  شدن یاقتصاد  بر یمعنادار و مثبت ریتأث شگرهایجو وکارکسب منابع بهبود .6

 . است  داشته  گرشیجو

  طرح  شدن یاقتصاد بر یمعنادار و مثبت ریتأث شگرهایجو وکارکسب یهات یفعال بهبود .7

 . است  داشته  شگریجو

  شگر یجو شدن ی اقتصاد بر یمعنادار و مثبت ریتأث شگرهایجو وکارکسب  خدمات بهبود .8

 . است  داشته

  شگر یجو دخر شدن  یاقتصاد بر یمعنادار و مثبت ریتأث شگرهایجو وکارکسب بهبود .9

 . است  داشته

  شگر یجو کالن شدن  ی اقتصاد بر یمعنادار و مثبت ریتأث شگرهایجو وکارکسب  بهبود .10

 . است  داشته

 پژوهش   یمفهوم  مدل  .1  شکل
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 پژوهش  شناسیشرو

منظور ابتدا   نیا یبرا .است یشیمایپ یفیتوصروش،  ثیو از ح یهدف، کاربرد  ثیحاضر از ح پژوهش

و   ییروا دییتأو پس از  دیگرد یطراح یشنهاد یاثرگذار در مدل پ یرها یمتغدربردارنده  یاپرسشنامه 

  ر یسا زیو ن شگریجو یدولت انیمتول شگر،یجو یهاشرکت  رانیمد نیاطالعات ب  یآور جمع آن جهت  ییایپا

  شده ع یتوزپرسشنامه  ۷۰ درمجموع .دیگرد عیتوز شگریمرتبط با طرح جو یپژوهش یهاپروژه  رانیمد

  یی نها نامه پرسش  ییو محتوا یصور  ییروا .پرسشنامه بودند نیا سؤاالت ینفر پاسخگو  66اد تعد  تیدرنها

  ی با اجرا نامهپرسش سازه ییروا .گرفت قرار دییتأ مورد ،حوزه نیانظران نظرات صاحب  یبررس قیاز طر

  معادالت یاز سمدل  از یدییتأ یعامل لیتحل انجام جهت .قرار گرفت یابیمورد ارز یدییتأ یعامل لیتحل

 . است  شدهاستفاده   یجزئ  مربعات  حداقل  کردیرو  با  یساختار

 پژوهش  یهاافتهی

  قیتحق  یهاهیفرض  یبررس  منظوربه  پژوهش  نیشد در ا  اشاره  پژوهش  یشناسروشکه در بخش    طورهمان

نامه  نفر پرسش 66 تعداد .است شدهاستفاده  یحداقل مربعات جزئ کردیبا رو یمعادالت ساختار کیاز تکن

  ک یدر جدول  قیتحق یشناخت تیجمع یرهایمتغ یفیآمار توص جینمودند که نتا لیپژوهش را تکم نیا

 . است  شدهارائه 
 قیتحق ینمونه آمار یشناخت تیجمع یهایژگیو .1 جدول

 یمختلف به همراه درصد فراوان یهانهیگز یشناخت تیجمع یرهایمتغ

 التیتحص
 یکارشناس

(9.1%) 

 ارشد یکارشناس

(54.5%) 
 (%36.4) یدکتر

 شگریجو طرح در تجربه زانیم

 یبوم

 متوسط

(36.4%) 
 (%24.2) ادیز یلیخ (%39.4) ادیز

 در تیفعال و تخصص حوزه

 یبوم شگریجو طرح

 هیپا پلتفرم

 شیجو

(۷%.66)  

 و تولید پلتفرم

 محتوا تبادل

(12.1%) 

 خدمات دهندهارائه

 (%9.1) تبلیغات

 خدمات سایر

 افزودهارزش

(12.1%) 

 نهیزم در تیفعال سابقه

 شگرهایجو

 سال 1-3

(6۰.6%) 

 سال 3-5

(21.2%) 
 (%3) سال 5-1۰

 و سال 1۰

 شتریب 

(15.2%) 

 شگریجو طرح با ییآشنا نحوه

 یبوم

 پژوهشگران

 (%36.4) طرح

 یاعضا

تحت  یهاشرکت

طرح  تیحما

(45.5%) 

 مسئوالن ای کارمندان

 و ارتباطات وزارت

 اطالعات یفناور

(12.1%) 

 ریسا یاعضا از

و  هاوزارتخانه

 ینهادها

 یتیحاکم

(6.1%) 



 1398بهار و تابستان ، 1شماره  ،5 مدیریت اطالعات/ دوره                                                              73

  5/54ارشد با  یکارشناس ،التیتحص سطح نیشتریب ،شودیممشاهده  کیکه در جدول  طورهمان

  ی بوم شگریتجربه در طرح جو زانی م ینمونه آمار  یدرصد از اعضا 63/ 6 .بوده است یدرصد از نمونه آمار 

  ی حوزه تخصص نیشتریب .بوده است زانیم نیشتریکه ب اندکرده یاب یزار ادیز یلیو خ ادیز درمجموعرا 

سابقه   نیشتریب .درصد بوده است ۷/66با  ش«یجو هیمربوط به »پلتفرم پا یبوم شگریاعضا در طرح جو

درصد   6۰/ 6 یسال با درصد فراوان سهتا  کی نی ب شگرهایطرح جو نهیدر زم ینمونه آمار  یاعضا  تیفعال

تحت   یهاشرکت  یاعضا  قیاز طر زین یبوم شگریبا طرح جو یینحوه آشنا نیشتریب تیدرنهابوده است و 

 . طرح بوده است  تیحما

از   قیتحق یهاهیفرض یو بررس یدییتأ یعامل لیانجام تحل منظوربه  زین یبخش آمار استنباط در

حداقل   کردیروبرازش مدل در  ی هاشاخص از  کرد،یرو نیدر ا .است شدهاستفاده  SmartPLS3 افزارنرم 

)مطابق   1مدل  یکل برازش شاخص:  از اندعبارت  که شود ی ماستفاده  یمختلف ییهاشاخص از   یمربعات جزئ

مقادیر ضعیف،   عنوانبهرا  36/۰و  25/۰، 1۰/۰مقدار  سهکه  (2۰۰5) و همکاران 2با نظر تتنهاوس 

  یک  که دارد تأثیری از نشان)  2Rشاخص(، اندنموده متوسط و قوی برای شاخص تناسب مدل معرفی 

  مدل  یک زایدرون یهاسازه  به مربوط 2R مقدار هرچه .گذاردمی زادرون  متغیر یک بر زابرون  متغیر

  کرونباخ  آلفای یهاشاخص از  ییایپا یجهت بررس نیهمچن .(است مدل بهتر برازش از نشان باشد، بیشتر

  اصلی  هایسازه  مورد در ۷۰/۰ از ترکیبی یاییپا و کرونباخ آلفای ضریب  بودن)باالتر  ترکیبی پایایی و

  میزان  حداقل) 3همگرا  ییاز روا ییروا یبررس یو برا  های پژوهش است(پایایی سازه  کنندهتأیید پژوهش

  یک قبولقابل  ای)روایی واگر 4واگرا  و( است 4/۰ با برابر شدهاستخراج  واریانس میانگین برای قبولقابل

  گر ید هایسازه  با تا دارد خود هایشاخص  با بیشتری تعامل مدل، در سازه کی که است آن از حاکی مدل

  قدر مطلق برای هر سازه یا متغیر مکنون باید از  شدهاستخراج  واریانس میانگینجذر  صورت نیا در که

)داوری   شودیم استفاده( باشد تربزرگ  مدل آن مکنون یرهایمتغ سایر و مکنون متغیر آن بین همبستگی

به ذکر است   الزم .است آمده دو جدول در یدییتأ یعامل لیتحل جی نتا دوجدول  در .(1392ضازاده، و ر

منابع   ریاز متغ سؤال دو) اندبوده 3/۰کمتر از  که یعامل یبارها  ر ی مس بیضرا یجهت استانداردساز

 . اندشده حذف   لیتحل  ندیاز فرا  (اقتصاد کالن  ریاز متغ  سؤال  کیو    شگرهایجو

 AVE، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و یدییتأنتایج تحلیل عاملی  .2جدول 

GOF 527 /0 =  

 هاشاخص  هامؤلفه  متغیرها
بار عاملی 

 استاندارد

 بی ضرا

 معناداری

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE 2R 

نوپا  یوکارهاکسب

 شگریجو

منابع 

 جویشگرها

1 659/۰ 91۰/۷ 
۷65/۰ ۸32/۰ ۸26/۰ 41۸/۰ 

2 ۷۸۸/۰ 462/11 

 
1.GOF 

2.Tenenhaus 

3.Average Variance Extracted (AVE) 

4.Discriminant Validity 
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GOF 527 /0 =  

 هاشاخص  هامؤلفه  متغیرها
بار عاملی 

 استاندارد

 بی ضرا

 معناداری

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE 2R 

3 9۰۷/۰ 55۰/4۰ 

 یهاتیفعال

 جویشگرها

4 ۷5۰/۰ ۸99/15 

۷95/۰ ۸5۸/۰ 549/۰ 6۷5/۰ 

5 ۷4۸/۰ 33۷/15 

6 ۸43/۰ ۰1۰/26 

۷ ۷39/۰ ۰22/14 

۸ 6۰6/۰ ۸35/۷ 

خدمات 

 جویشگرها

9 ۸13/۰ 3۷1/24 

۷۸۷/۰ ۸53/۰ 539/۰ 351/۰ 

1۰ ۷۸3/۰ ۰۷۷/11 

11 ۷22/۰ 9۷6/۸ 

12 ۷2۸/۰ 146/1۰ 

13 6۰۸/۰ 969/5 

 - طرح جویشگر

14 ۷۷4/۰ 2۸2/1۷ 

۷۷9/۰ ۸4۸/۰ 52۷/۰ - 

15 ۷14/۰ 312/12 

16 6۸1/۰ 95۷/11 

1۷ ۷66/۰ 293/1۸ 

1۸ 696/۰ ۸۸۷/11 

اقدامات بخشی 

وزارت فناوری 

 اطالعات

- 

19 ۷54/۰ 132/6 

۷33/۰ ۷9۸/۰ 621/۰ - 

2۰ ۸56/۰ ۸۸۷/1۸ 

21 466/۰ 51۸/2 

22 ۷12/۰ 115/6 

23 49۸/۰ 663/3 

 فرابخشیاقدامات 

 دولت و حاکمیت
- 

24 6۷۷/۰ 193/6 

۸53/۰ ۸۸9/۰ 616/۰ - 

25 ۸5۰/۰ 942/15 

26 ۸25/۰ 959/12 

2۷ ۷۷۷/۰ 93۷/1۰ 

2۸ ۷۸6/۰ ۸91/9 

اقتصادی شدن 

 جویشگرها

اقتصاد 

 خرد

29 666/۰ 193/۸ 

۸۰2/۰ ۸5۷/۰ 5۰۸/۰ 4۸۰/۰ 

3۰ ۸19/۰ 563/1۷ 

31 ۷62/۰ 595/16 

32 ۸64/۰ 635/44 

33 5۰۰/۰ 1۷۷/5 

34 6۰1/۰ 1۰5/۷ 
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GOF 527 /0 =  

 هاشاخص  هامؤلفه  متغیرها
بار عاملی 

 استاندارد

 بی ضرا

 معناداری

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE 2R 

اقتصاد 

 کالن

35 695/۰ 592/۸ 

۷4۸/۰ ۸46/۰ 53۷/۰ 366/۰ 

36 ۸5۷/۰ 129/12 

3۷ 3۸9/۰ 124/2 

3۸ ۷۷6/۰ ۸۷1/1۰ 

39 ۸45/۰ 954/14 

  ی موردبررس 1فورنل الرکر ار یمع قیاز طر قیتحق یهاسازه  یواگرا  ییروا سهدر جدول  نیهمچن

نشان   ،استون خود ست نیریز ریاز مقاد شتریب یقطر اصل ریمقاد هیکل نکهیاست و با توجه به ا قرارگرفته

 . است  قیتحق  یهاسازه   نیمناسب ب  یواگرا  ییروا  یاز برقرار

تحقیق هایسازه واگرای بررسی روایی .3جدول   

 1۰ 9 ۸ ۷ 6 5 4 3 2 1 رهایمتغ 

1 
وکار کسب

 شگریجو
۸۷4 /۰          

         ۰/ 93۷ ۰/ 5۰4 شگریجو طرح 2

3 
  شدن یاقتصاد

 شگریجو
۸14 /۰ ۷6۷ /۰ 9۰۷ /۰        

       ۰/ ۸۸9 ۰/ ۸21 ۰/ 514 ۰/ ۷۷9 تیحاکم سطح 4

      ۰/ 9۰4 ۰/ ۸34 ۰/ 555 ۰/ 33۸ ۰/ 536 وزارت  سطح 5

     ۰/ ۸56 ۰/ 415 ۰/ 6۷9 ۰/ ۷4۷ ۰/ 54۸ ۰/ 5۷۸ خرد  اقتصاد 6

    ۰/ ۸59 ۰/ 569 ۰/ 416 ۰/ 6۷2 ۰/ ۸۷9 ۰/ ۷۷3 ۰/ ۷93 کالن  اقتصاد ۷

   ۰/ ۸53 ۰/ ۷۷6 ۰/ ۸۰2 ۰/ 523 ۰/ ۷۷9 ۰/ ۸6۸ ۰/ 635 ۰/ ۸39 شگرها یجو منابع ۸

9 
  یهاتیفعال

 شگرها یجو
۷۸6 /۰ 621 /۰ ۸91 /۰ ۷6۷ /۰ 513 /۰ ۸2۷ /۰ ۷61 /۰ ۷92 /۰ ۸61 /۰  

 ۰/ ۸۸1 ۰/ ۷9۷ ۰/ ۸4۰ ۰/ ۷6۸ ۰/ 552 ۰/ 563 ۰/ ۷۷۷ ۰/ ۷۷9 ۰/ 4۷3 ۰/ ۷1۰ شگر یجو خدمات 1۰

در   مهم برازش مدل یهاشاخصو  یدییتأ یعامل لیتحل جیاز نتا نانیپس از حصول اطم نیبنابرا

  بیو ضرا ری استاندارد مس بیبر اساس ضرا توانیمرا  قیتحق یهاهیفرض ،یحداقل مربعات جزئ کردیرو

 نمود:   یبررس  درصد  95  نانیدر سطح اطم  چهار مطابق با جدول    ریمس  یمعنادار 

  

 
1.Fornell-Larcker 
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 قیتحق یهاهیفرض یبررس .4جدول 

 بیضر قیتحق یهاهیفرض

 ریمس

 بیضرا

 یمعنادار

 جهینت

 آزمون

 رد ۸۸6/۰ -116/۰ شگرهایجو شدن یاقتصاد ←گرشیجو طرح

 دییتأ 123/1۷ 6۰۸/۰ شگرهایجو شدن یاقتصاد ←نوپا یوکارهاکسب ←شگریجو طرح

 رد ICT ۰4۸/۰ ۰4۸/۰ وزارت یبخش یهاتیحما یگرلیتعد اثر

 دییتأ 265/4 -35۷/۰ تیحاکم فرابخشی یهاتیحما یگرلیتعد اثر

 رد 426/۰ -۰51/۰ شگرهایوج خرد شدن یاقتصاد ←شگریجو طرح

 رد 54۷/۰ -۰۸2/۰ شگرهایجو کالن شدن یاقتصاد ←شگریجو طرح

 دییتأ 4۸1/۷ ۷29/۰ شگرهایجو خرد شدن یاقتصاد ←شگریجو نوپا یوکارهاکسب

 دییتأ ۸4۸/5 663/۰ شگرهایجو کالن شدن یاقتصاد ←شگرینوپا جو یوکارهاکسب

 دییتأ 39۰/12 646/۰ شگرهایجو منابع ←شگریجو طرح

 دییتأ ۷۰5/2۸ ۸21/۰ شگرهایجو یهاتیفعال ←شگریجو طرح

 دییتأ 165/۸ 593/۰ شگرهایجو خدمات ←شگریجو طرح

 رد 245/۰ ۰35/۰ شگرهایجو شدن یاقتصاد ← شگرهایجو منابع

 رد ۰51/1 142/۰ شگرهایجو شدن یاقتصاد ← شگرهایجو یهاتیفعال

 دییتأ ۸۸3/4 623/۰ هاشگریجو شدن یاقتصاد ← شگرهایجو خدمات

 هاشنهادیو پ  یریگجهینت

  سال   نیچند  در  اطالعات  یفناور  و  ارتباطات  بخشدر    یمل  یها طرح  ن یترمهم  از  یکی  یبوم  شگریجو  طرح

  بوده  یاسیس و یاقتصاد ،یفرهنگ ،ی اجتماع راتیتأث ازلحاظ ادیز ی گستردگ یدارا  که بوده است ریاخ

  انجام  طرح نیا در .و هم مردم داشته است یلت و بخش خصوصهم در سطح دو یادیز نفعانیذ است و

منابع   صیو تخص یو توسعه، سازمانده قیتحق ،یدانش بوم دیتول ،یپژوه استیس همچون ییهاتیفعال

هم  طرح نیا تیماه به توجه با نیبر ا عالوه .بود شدهینیبش یپ یرساختیز زاتیتجه نیتأمو  یمال

و   یمجاز  یفضا یاطالعات و مرکز مل یهمچون وزارت ارتباطات و فناور  یتیو حاکم یدولت یهادستگاه

که همواره در طرح    یاز مسائل  یک ی  .اندداشته  مشارکت  طرح  نیا  در  یخصوص   بخشنوپا در    یهاشرکتهم  

که محدوده   است بوده طرح نیا  شدن یاقتصادو  یساز ی تجارنحوه  شناختبوده است  مطرح شگریجو

  ی بوم  شگریجو طرح دیمشخص گرد پژوهش نیا در آمدهدست به جینتا اسبر اس  .استپژوهش  نیا

  ق ی و از طر میرمستقیغ طوربهداشته باشد بلکه  یاقتصاد راتیتأثاست  نتوانسته میمستق طوربه و ییتنهابه

  طرح شدن  ی اقتصاد زانیماز  درصد  6۰ زانیم شگریجو حوزه در فعال ینوپا یهاشرکت از  تیحما

 راتیتأث به میمستق طوربه اندتوانسته فعال ینوپا یهاشرکت  گریدعبارتبه .است دهیردگ نییتب شگریجو

  داشته  کشورمناسب بر اقتصاد کالن  راتیتأثو هم  ابندیمناسب در سطح بنگاه خود دست  یاقتصاد

  نه وزارتخاسطح  در دولت گرمداخله قشن که است بوده آن پژوهش نیا در تیاهم حائز نکته اما؛ باشند 

  گر ید جیاز نتا .داشته است یمنف کنندهلیتعد نقش یحت یتیحاکم ی بوده است و در سطح نهادها  یخنث
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مثبت و معنادار   راتیتأثتوانسته است  یبوم شگریپژوهش آن بود که اگرچه طرح جو نیدر ا آمدهدست به

  زان یآن با م ریتأث نیشترینوپا داشته باشد اما ب یوکارها کسب و هم خدمات  هاتیفعالهم بر منابع و هم 

  ن یدر ا شدهانجام  ماقدا  نیترمهم .نوپا بوده است یهاشرکت  فرایندهای بین سازمانی انجام لیتسهبر  ۸2%

  ن یا یو هم همکار  نوپا یهاشرکت نیب یهمکارهم  استتوانسته  شگریآن بوده است که طرح جو نهیزم

 لیتسه انیبندانش  مشترک یها تیفعال نهیرا در زم یقاتیو مراکز تحق هادانشگاه نوپا را با  یهاشرکت 

  ر ی نمود در سا شنهادیپ گذاراناست یسبه  توانی مپژوهش  نیاز ا آمده دست به جیتوجه به نتا با .دینما

  ن ی ا ،یدولت یهادستگاه خدمات و محصوالت توسط  میمستق توسعه یبجا است بهتر زین یمل یهاطرح 

را با   یمل یهاطرح  یاجرا نوپا  یهاشرکت  ژهیوبه  یخصوص بخش مشارکت جلب با تا نمود فراهم را امکان

  ازجمله .نمود یر یجلوگ یدولت یهادستگاه و تا حد امکان از دخالت  به سرانجام رساند تیموفق

 از:   اندعبارت   شود  گرفته  نظر  در  تواندی م  زین  یمل  یهاطرح  ریسا  در  هک  یکاربرد  هایهادشنیپ

 ، نوپا  یهاشرکت   از   تیحما  یراستا   در  یمل  یهاطرح   در  یپژوه  استیس  و  یزیربرنامه   انجام .1

  نوپا   یهاشرکت  نیب  یهمکار  و  یهماهنگ  جادیا  یدر راستا  یمل   یهاطرحدر    یمل  کارمیتقس  انجام .2

 ، یپژوهش  و  یدانشگاه  مراکز  و

  عملکرد  شرفتیپ یابیارز یدر راستا یمل یهاطرح مناسب در  یکنترل و ینظارتنظام  جادیا .3

 ، مرتبط  یاصالح  اقدامات  انجام  و  نوپا  یهات شرک

  ی برا ازیموردن یرساختیامکانات ز نمودن فراهم و ریمخاطره پذ یهاهیسرمابه  یدسترس لیتسه .4

 ، یمل  یهاطرح   در  نوپا  یهاشرکت 

 .یمل   یهاطرح   درنوپا    یهاشرکت  به  یفن  دانش  انتقال  و  توسعهنمودن    فراهم .5

  ن یا راتیتأث و شکست لیدال یعدم بررس گرددی م یمل یهاح طرکه منجر به شکست  یلیاز دال یکی

تنها   .است شدهانجام  یمحدود  یعلم قاتیتحق تاکنون زین یبوم شگریجو طرح نهیزمدر  .است  هاطرح 

  جینتا  کهاست    دهیانجام گرد  1396سال    درو همکاران    ایآزاد ن  توسطپژوهش    نیمشابه با ا  یپژوهش داخل

  نیا ازآنجاکه .است بوده داریپا توسعه بر  یبوم شگریجو طرحمثبت  راتیتأث هدکنندییتأ زین پژوهش آن

 یآت قاتیتحق یبرا رون یازااست  شدهانجام  یبوم شگریطرح جو یاقتصاد راتیتأثبر  دیتأکپژوهش با 

قرار   یموردبررس زین یبوم شگریطرح جو یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع راتیتأث ریسا گرددیم شنهادیپ

گردد تا   یبررس زین یمل یهاطرح  ری نقش مداخله دولت در سا شودمی  شنهادیپ نیوه بر اعال .ردیگ

 .ریخ ایوجود داشته است  زین یمل یهاطرح ریدر سا ایمداخله دولت آ یمنف ای یخنث ریتأثمشخص گردد 

  ی هارکت ش یساز شبکه و  یهمکار  یهات یفعال لیتسه از تیحماپژوهش  نیآنکه در ا به توجه با انتهادر 

  ها شرکت  نیاز خدمات ا تیحمامنابع و  نیتأماز  تیهمچون حما هات یحما ریسااز  اثرگذارتر نوپا

  قاتیتحقدر  موضوع، نیا شتریب یریپذمیتعم یبررس منظوربه گرددیم شنهادیپ لذا شد، داده صیتشخ

 .ردیقرار گ  شتریب  یموردبررسنوپا    یهاشرکتاز    یتیمختلف حما  یهاجنبه  یآت
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 منابعفهرست  
 دیوکار با تأککسب ندهاییفرا تیری. مد139۰. یداود خسرو انجم و محسن مالئ  اصغر،یعل ،یانواری رستم

 .یسازمان  ندهاییفرآ تیریمد یمل شیهما نیکسب وکار. دوم ندهاییمجدد فرآ یبرمهندس
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 (.52) 13 یپایداری. فصلنامه رشد فناور یهاجویشگر بومی بر توسعه پایدار بر اساس شاخص
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 .۸۷-116(:1۰و  9) 1۰. یاقتصاد یهااستیمسائل و س یماهنامه بررس - یاقتصاد
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 .1۰۷ -۷5(: 2) ۸. یحسابداری رشد(. پژوهشنامه اقتصاد
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Abstract: Today, search engine services are one of the most widely used and basic 

ICT services in all countries. In recent years, many leading countries such as China 

and South Korea have managed to achieve macroeconomic and micro level economic 

impacts, with the establishment of Local search engine, given their specific cultural 

and linguistic characteristics. Therefore, the policy makers of Iran having understood 

such a necessity went on to implement a national plan to support development of 

Local search engines in the country. Since one of the main goals of this project was to 

improve economic aspects, the purpose of this research is to examine and explain how 

the economic impacts of the local search engines have been gained. for this purpose, 

Initially, through interviews with the main actors of this plan, the factors influencing 

the economics of the search engine were identified that includes: 1) business startups, 

2) search engine program, 3) ministry (ICT) and 4) governance. Then the evaluation 

indicators of each factors were extracted through the study of formal documents of the 

search engine project. Furthermore collecting field data was done by selecting a 

sample of active startups in the search engine program. The findings and results of 

this research based on data analysis using the PLS3 software showed that the 

significant economic effects of this national plan were merely due to the support of 

this national program from the start-ups. Therefore, it has been suggested to support 

startups for successful implementation of national projects . It should be considered 

that the intervening of governance institutions in the economic success of the search 

engine program had a negative impact. 

Keywords: Economic Impact, Information and Communication Technology, Local 

Search Engine, Startups. 
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