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 چكيده
 . تحت  وند  و به  شدادنظر بلده است شهیهل یاالرکز و اجالزمریسازتاز    کیبه  یزتیو سازتاز  مل  دیسازماز  تل  رییتغ

انبله است که به  یسزمیشص  ید  حزل ظهل  د  ا گل یو تجز  یفن لهیش کی یاجالزم دیشاد   تل یو اجالزم یسازمیشاص ا

و  شده یسزمی  اح ل زت شص یسزمازن نیب یدیتدازت تل  یندهزیفرآ یسزمکپز چهی قیدهد تز ام طریکنندگز  اجزمه اا ار 

و ا ائه ادل  یاجالزم دیتل  میو بحث د  ال د پز دا زتیجزاع ادب یاقز ه  به بر س نیتلد بسازمند. ا ی ا بز شارکز یتدازت شاص ا

و  ه تلاهد شااادپرداتا دیتل  یهزمیپز دا ریو ساااز یزماجال دیتل  ساااهیپردامد. د  اقز ه به اقزیا یاجالزم دیتل  یانزسااار برا

 یبر سااا نی ود که ای. اناظز  اد گرفتال د بحث قرا  تلاه یاجالزم دیتل  میو انطق پز دا یاجالزم دیتل  یهزیژگیو  برآ م زوه

اقز ه به  نی  ازتیبجزاع د  ال د اد یبر سااا کیکلک کند. براساااز   یاجالزم دیتل  دهیا شااااریبالاناد تلانندگز   ا د  د   ب

 پردامد.یا یاجالزم دیتل  میام  وش پز دا  اهبردیاندام   تلسعه چشمیدیک  میشد  افزه وشن
 

.بزم ی  طراحیاجالزم دیانطق تل   یاجالزم دیتل  یژگیو  یاجالزم دیتل  میپز دا  یاجالزم دیادل تل واژگان كليدي: 

 

 :و آد   پست ا کارونیکی:  120-44373744  شلز ه نلزبرSg.salimi@gmail.com 

 دا  اکزتبزت* مهده

 Baranshamsss@yahoo.comو آد   پست ا کارونیکی:  107-77641617شلز ه نلزبر:  0

mailto:Sg.salimi@gmail.com
mailto:Baranshamsss@yahoo.com
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 مقدمه -9
کناد که ی ا اثبازت ا یایواقع نیشااار چنبتلساااعاه  خیتاز 

  یهلزاز  بز تحل زت اجالزم دیاح ااالل بز دیتل  یهازتیافعاز 

د  چز چلب  تیریبه اجرا و اد زمیابازشاااد و ن فنازو اناهو  یم ل

تلا  بیز  اید یل هلینبه .دا د یاجالزمو  یفن یهزساااامیسااا

 شاازبها ز یبساا فنزو انهو  ید  تحل زت م لتل ید  راتیثزتنللد که 

 بلده است. یاجالزم تحل زت اربلط بهد  اال   تل ید راتیثزت

و   لی  اتلازساال یزاساایاکزن شیبزمث افزا یراتیثزت نیهلچن

شااالد و انلاع یا یفن یهزساااامیسااا ی سااازناط زع یهزیژگیو

رده ک جزدی ا ا رهیانبله و   دیالجلد ازنند تل  یدیتل  یهزمیپز ادا

 است.

 و نارنتید  ا شرفتی  پریات یهزد  سازل ژهیوحزل  به نیا بز

بزمث شده  2اینارنت اشایز و سیسام فیزیکی سزیبری یهزیفنزو 

د   کهمندگی کنند  یا تبزط طیاح کیهز د  تاز انساااز اسااات 

 ید  تلسعه اجالزم راتیثزاند. تهرگز بز آنهز ا زقزت نکرده گذشااه

 ذکر به افراط و افلق یو فن یاجالزم یهزساااامیاربلط باه سااا

تلاند ت اال  کند. ید که بشاار نلشاالیگسااارده انجر ا تفریط

 رنتنایبر ا یابان یا تبزط ی فاز هز تیمنلا  اثزل  تحت هداباه

بز  یدیتدازت تل  یهزتیمنلا  اثزل فعز به- د  اشاااز ل زیاشااا

چرته ملر اح االل که براسااز   کیکل اراحل  -ا مش افزوده

به  یدگی ساا یهزام  وش هاسااافزد و یسااپز برو  یهزساامیاکزن

قرا   ریزثتحت ت قزیمل  شلدیانجزم ا رهیسافز شازت اح لل و  

 تیبه واقع یاجالزم دیاهم اسااات که تل  هیفرضااا نی. اگیردیا

بر  یابان یهزبه شرکت یفع  یدیتل  یهزتز شرکت شالد لیتبد

 بر سااازتاز  ینه تنهز ابان کینزد یاندهیو د  آ یااروم نارنتیا

 .[0شلد]بر انطق ماز  اجرا اناقل  یب که ابان  یسزمازن
 

 یاجتماع ديتول فیمفهوم و تعر -4
 دیتل "ا ائه شده است:  یاجالزم دیاشصص ام تل  فیتعر کی

ت اس یاجالزم - یکیزیف - یبریسز یبز فضاز یلیپز ادا یاجالزم

 جزدیا قیدهد تز ام طریاجزمه ا راالرکزی  ز یاکاه باه کاز فرااز

 کاازا ااز دیاا  تل یتجااز  یناادهاازیبهار د  فرآ یگااذا اشاااارا 

کنند. بز  جزدیاشده  ا  یسزمیشده و تدازت شص  یسزمیشص 

 "یزماجال دیتل " دهی  ایبعدسه شرفاهید  صنعت چزپ پ قیتحق

( 2)تسیتلسط اج ه اکلنلا "سلم یانق زب صنعا"ابادا به منلا  

اطرح شااده اساات. ام آ  ماز  به بعد  اطز عزت  2102د  ساازل 

که  انجزم شاااد یاجالزم دیاتل  ناهید  ما یزدیام دانشاااگازهی

 میت شااالد:یانجزم ا یقزتیم تحقیطل ملاده تلساااط ساااه تهبا

 

2 Internet of Thing & Cyber-Physical Systems (CPS) 

دانشاااگزه  یقزتیتحق میت  [4 و 7]نیم لم چ یآکازدا یقازتیتحق

اسز    نیر ا. بXi Jiaotongدانشگزه  یقزتیتحق می[ و ت6و   7آ ال]

د    اهبردی دگزهیاافزوت و د فیسااه گروه ام احققز  سااه تعر

نشز  داده  0شاالز ه اند که د  جدول  ا ا ائه داده یاجالزم دیتل 

 شده است.

 سه تعریف در مورد توليد اجتماعی :9 جدول

 منبع تعریف توليد اجتماعی

که د  آ  اسااات تل ید اجالزمی یک شااایله تل ید جدید 

د گیر فرآیناد تل ید ام طریق  کننادگاز  کازا ازا ااار 

براین  تجهیزات ساازتت و تراینزل م زوه .اینارنت هساااند

طل  اسااااقیم به شاابکه وصااال تعزا ی هلشاالند که به

هزی تل یدی  ا ااارفی و تلاند هله فعز یتای  شااالدای

 ل ت آن زین تحقق بصشد.صهتدازت  ا ب

 [4و  7]

هزی ارتبط بز جسااااجلی تل یاد اجالازمی ترکیر ماینه

اجالزمی  احزسااابزت اجالزمی بز یکدیگر  پیلند یکپز چه 

شیزء و نارنت اشبکه تل ید اجالزمی ااشکل ام اینارنت  ای

د تلاننبنزبراین افراد اجالزمی ایچزپگر سااه بعدی اساات. 

ملر اح االل بز کزا ز د  کل فرآیند تل ید شاارکت کنند. 

د    شص ی  تسهیل ا گلهزی تل ید و ا ر  ساپز یبرو 

مااز  واقعی و اجالازمی شاااده و د  نهزیت انجر به یک 

 .شلدانق زب صنعای جدید ای

 [6و  7]

یت ادیر تل ید اجالزمی نلمی پیکربندی  اجرا  نگهدا ی و

تعااداد میاازدی ام اناازبع تل یااد اجالاازمی تلمیع شااااده 

ق ام طری که جغرافیزیی د  قز ر شاابکه تل ید جزاعه اساات

ای برای تکلیل هر دو سیسام مزال آن زین و مللای حرفه

 اسااات که وظزیف جزئی یز ک ی تل ید برای شااارکت هزیی

تلاهند سااپز ی ایهزی تدازت برو براسااز  اکزنیساام

 .قعی تل ید کننداح ل زت وا

[3] 

 هاي توليد اجتماعیمفهوم توليد اجتماعی و ویژگی -4-9 

منلا  نلمی ا گلی تل یااد بااه« تل یاد اجالازمی»اصاااط ازح 

ه گرا تعریف شااده است کپیشارفاه ابانی بر اینارنت و ساروی 

. بز تلجه [4و  8]شلدکل اراحل چرته ملر اح لل  ا شزال ای

ای که  فاز هزی ا تبزطی ابانی بر ماینههزی اجالزمی و به  سزنه

کند  این ا گل یام تل ید اجالزمی اینارنات د  تجاز ت ایجازد ای

انزبع تل یدی اجالزمی  ا د  جلااع و بیشاااار د  شااابکه تل ید 

تل ید اجالزمی ام انطق ماز  اجرا . کنداجالزمی ساازمازندهی ای

م . اکزنیسکندسپز ی اسافزده ایاحل  و ابانی بر برو اح الل

هزی تدازت اح لل بساگی و هلچنین سایسامتل ید اجالزمی 

 افزا ی صااانعای ازنندبه پشاااایبزنی دیجیاز ی یک نلع ادل نرم

هلچنین یک سیسام اجالزمی  . سزنه ای دا د-هزی تبری سزنه

زید این  افزهیم میر ببرم زوه. صل ت پلیز قزبل تغییر استو فنی به

تل ید اجالزمی  ا بز جزئیزت تلضیح دهد. د تز پز ادایم تعریف شال

http://www.nsf.gov/pubs/2010/nsf10515/nsf10515.htm
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منلا  نلمی فنزو ی تل ید نسااال بعدی ا گلی تل ید اجالزمی  به

دهد  ام که کل اراحل یک چرته ملر اح ااالل  ا پلشاااش ای

نزدیک بز  فاز هزی ا تبزطی ابانی بر اینارنت د  اشااز ل ا تبزط 

که  دتلاند ت االیم بگیرهزی میر ایبدیهی اساات که ویژگی .دا د

 ود و کدام نلع نقشاااه ا گلی تل ید اجالزمی تز چه حد پیش ای

طل  اداوم بر نحله و هلچنین به  یزی شااده اساات اه آ  برنزاه

 .تلاهد گذاشت تزثیرپیکربندی و اجرای آ  

 [95هاي توليد اجتماعی]ویژگی :4 جدول

 به حداقل  سزند  انزبع تل یدی   .0

 تلد سزمازندهی انزبع تل ید اجالزمی  .2

 (ازنند سزتاز  سزماز )سزتاز  تل ید اجالزمی . 7

هز و ازایزی تجز ی انزبع تل یدی اجالزمی به اشارا  گذاشان تلانزیی . 4

 د  جزاعه تل یدکننده یز د  بین جلااع اصا ف تل یدی

 هزی تلمیع پلیز میرسزتت . 7

 سزمی مل کرد گیری و بهینهمهزی بز گ د  ت لیداده . 6

 افزا  صنعایاسافزده ام ادل نرم . 3

 

 هاي توليدمقایسه توليد اجتماعی و سایر پارادایم -9
تل یاد اجالازمی  باه منلا  نلمی ا گلی جدید تل ید نسااال 

احل  اسااات و تلزم طبیعت بعادی  د واقع نلمی تل یاد تادازت

بناادی نکاازت برای جلع .برداحل   ا بااه ا م ایتل یاد تااداازت

 هزییکساااز  و اافزوت پز ادایم تل ید اجالزمی بز سااازیر پز ادایم

 گردید:تل یدی  ام فهرست میر جهت تجزیه و تح یل اسافزده 

 ؛هز و نقزط شروعماینه 

 ؛سزتاز  سزمازنی 

 ؛ماز  اجرا 

 ؛انزبع 

 تعزال تجز ی؛ 

  ؛فضزهزیی برای فعزل کرد   فاز هزی ا تبزطی 

 ؛ای تغییر سزتاز  سزمازنی و ماز  اجرااصلل اص ی بر 

  ادل نرم افزا  صنعای. 

هاازی اصااا ی فقط برتی ام ویژگی 7شااالااز ه  د  جاادول

  هازی اصا ف تل ید ازنند تل ید هلشااالند  تل ید چزبکپاز ادایم

 .و تل ید اجالزمی ذکر شااده است یاحل   تل ید ابرتل ید تدازت

اجالزمی تفزوت آشاااکز ی بز تلا  د یازفات که پز ادایم تل ید ای

 [.01]هزی تل یدی دا دسزیر پز ادایم

 

 هاي توليد اجتماعیسازي و منطقشفاف -2
تر ساازتان ایده تل ید اجالزمی  برتی ام منزصاار برای  وشاان

 .  [00اص ی نیز بزید  وشن شلد]

کننده مازنی فعزل است یک ا ر  کننده:سزمی ا ر شفز  .0

یعنی نقش دوگزنه هم  ؛کندایکه د  تل ید اجالزمی شاارکت 

تل ید اجالزمی  کننده دا د.منلا  تل یدکننده و هم ا اار به

هزی چرته ملر هز  ا به فعز یتان فرآیندپاذیر سااازتااکاز 

اح ااالل ازنند طراحی برای بدسااات آو د  اح ااال زت و 

  تاادااازت االاازیزتر ام طریق تلدسااازااازناادهی و اکاازنیزم

  ک یه آلد  حز ت ایده .سااازمدپذیر ایساااپز ی و ااکز برو 

کنندگز  د گیر د  احیط تل ید اجالزمی بیشاااار اشاااز کت

دهندگز  کنندگز  تز ص یز ا ائه اشااری هساند و نه ا ر

 تز ص؛

سزیبری: د  تل ید –اجالزمی -فیزیکی-سازمی فضازی شافز  .2

منلا  هزی اجالزمی)بهاجالزمی  ام هلش انساازنی و ساازماز 

 تعزال اجالزمی و پیلندهزی ا گزنیکاثزل جلااع( برای ایجزد 

  آ زتمنلا  اثزل  ازشااینبین کز فرازیز  و انزبع اجالزمی)به

گیری و حسگرهز( برای ایجزد   تجهیزات اندامهافزا  طراحینرم

   ؛شلداح ل زت و تدازت شص ی اسافزده ای

ساازمی تعزال اجالزمی: د  تل ید اجالزمی یک فرایند فز شاا .7

اسااات کااه بااز اساااافاازده ام آ    شاااناازتای تفاازوت فردی

کنندگز  نساابت به یکدیگر واکنش نشااز  داده و بز بینیپیش

 ؛شلندا زاازت یز ترجیحزت شص ی اشصص ای

سااازمی جزاعه: د  تل ید اجالزمی یک وحدت پلیز ام شااافز  .4

وساای ه انزفع اشااار  یز پیلندهزی د هم تنیده اساات که به

ی برآو ده هد  ام سزتان یک اح لل و تدازت شص ی برا

کرد  یاک نیازم تازم مل کردی یز تجربه مل کردی برگزا  

جزاعه د  پیشاارفت تلد ساازمگز  بز  وابط تکزال  .شاالدای

یازباد و سااارانجزم به یک سااایساااام میسااات احیطی ای

 ؛ سدیزفاه ایتلدسزماز 

سازمی اان اجالزمی: د  تل ید اجالزمی  بز اسافزده ام شافز  .7

وتح یاال اناازسااار جاازاعااه و  شاااد هاازی تجزیااهتکنیااک

کنندگز  و هلچنین نقطه شاااروع دانش اصا ف د  شااارکت

گیری اازنند چگلنگی افزایش مل کرد اح ااالل یز ت ااالیم

  هاازی اان اجالاازمیهاازی دادهو ی براسااااز  یاازفاااهبهره

[.00دهد]سزمی  خ ایشفز 
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[95]یاجتماع ديبا تول ديمختلف تول يهامیپارادا نيب سهیمقا :9جدول 

 توليد اجتماعی توليد ابري محورتوليد خدمات توليد چابک توليد هوشمند فهرست

 ماینهپیش
هلش و ی و افزایش کیفیت ام طریق بهره

 ا نلمی

اتحزد پلیز و تغییرپذیر سریع به بزما هزی 

 واکنش

ایجزد ا مش افزوده د  کل چرته ملر 

-اح لل ام طریق ماز  اجرای سروی 

 احل 

تدازت احل   اد زم  تل ید نلمی

و کنارل انزبع اجالزمی د  

 ف سفه احزسبزت ابری

ام طریق  احل تدازت نلمی تل ید

انزبع تلدسزمازندهی و اسافزده ام 

 اجالزمی د  جلااع

 

 

 سزتاز  سزماز 
 برای هر نلع سزتاز  سزمازنی الجلد 

احل  و سزمازندهی اجدد اتحزد سزمازنی

 برای پزسصگلیی سریع به بزما هز
 احل سزمازندهی اجدد انزبع تدازت

سزماز  انزبع اجالزمی د  

 ف سفه ابر

سزمازندهی انزبع اجالزمی د  تلد

 جلااع و ا تبزط آنهز

 

 اکزنیسم اص ی شرکت اکزنیسم االرکز یز  یراالرکز ماز  اجرا
اکزنیسم احل  یز  یر االرکز بز اسافزده 

 7saIa ام
 اکزنیزم ابر احل 

اکزنیسم تلمیع تلدکز  ابانی بر 

 جزاعه

 

 

 انزبع
 هر شکل

شرکت اص ی به م زوه انزبع اتا زم 

 داده شده ام طریق  قزبت احدود
 منلا  تدازتانزبع به

انزبع اجالزمی سزماز  یزفاه 

 منلا  اساصرهزی ابریبه

انزبع اجالزمی د  جلااع بز 

 اسافزده ام تکثیر نقش احل 

 

 هر شکل تعزال تجز ی
 

 احل  د  داتل-تعزال اص ی شرکت
طل  ملده به فعل و انفعز زت تجز ی به

 نزم تدازت

ملده د  طل تعزال تجز ی به

 ایز  پ ت فرم ابر و کز برا 

تعزال تجز ی بین انزبع د و  یک 

 جزاعه و / یز د  جلااع اصا ف

فضزهزیی برای فعزل کرد  

  فاز هزی ا تبزطی
 فضزی ثزبت د  داتل هر فضزیی

فضزهزیی که کل چرته ملر اح لل  ا 

 دهدپلشش ای
  سزنه ای-فضزی ابری

فضزی ابانی بر  سزنه هزی 

 اجالزمی

 

تغییر سزتاز   اصلل

 سزمازنی

 ایننظریه منجیره تز هزی هلش ا نلمیتکنیک
 هزی  سیسامسپز ی تل یدتدازت برو 

 تدازت اح لل  تدازت تل یدی و  یره

-سپز ی تل یدی بهتدازت برو 

 صل ت تدازت ابری

سیسام هزی   سپز ی تل یدبرو 

د  قز ر  تدازت اح لل تل یدی 

 تدازت احل   برای جزاعه

 

 افزا  صنعایادل نرم
 / CAX / PDM هزی سنایسیسام افزا ی هلشلند صنعایهر ادل نرم

PLM / ERP /  
 هزی ابانی بر ابرسیسام مزال افزا ی صنعای تدازت احل هر ادل نرم

تحلیل برنزاه وب و سیسام 

هزی شبیه به  سزنه و نقش مزال

 احل  برای کز برا  

 

3 Infrastructure as a service (IaaS) 
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 مفهوم توليد اجتماعی و طراحی باز -0
اناظز ات تلسعه  [07و  02]براسز  اقز هو  0شلز ه  د  شکل

ادت و ب ندادت برای افزهیم تل ید اجالزمی و طراحی بزم کلتازه

 .ذکر شده است

 
انتظارات توسعه كوتاه مدت و : توليد اجتماعی و طراحی باز)9 شكل

 [99و  94]بلند مدت(

 مدل پاردایم توليد اجتماعی و طراحی باز -2
ده شهزی تل ید اصا ف و برگرفاه و اقابز بز تلجه به سیسام

هزی اصا ف ا گلهز و سااایساااام ( 2104ال تزی  و هلکز ا ) ام

 سزمیارح ه)تل ید دساای  تل ید انبله  ساافز شی 7تل ید شازال 

  2شلز ه  د  شکل است.سزمی و تل ید اجالزمی( انبله  شاص ای

سزیر افزهیم تل ید و طراحی بزم نشز   بز هزی تل یدا تبزط سیسام

 .داده شده است
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 چهارچوب ارزش براي توليد اجتماعی -7
تر تلا   ویکردی باازمتر و دالکراتیااکتل یااد اجالاازمی  ا ای

شاالد سااطلح اصا ف اشااز کت برای تل ید دانساات که بزمث ای

ایجزد یک چز چلب  .کز بر د  فرآیند تل ید وجلد داشااااه بزشاااد

طل  اشاااصص تلساااط ها مش جادیاد برای تل یاد اجالازمی  ب

اشز کای و جزیگزین د  تل ید اجالزمی انجزم هزی طراحی  اهبرد

هزی طراحی جزیگزین که د   اهبردشااالد. اینکاه چگلنه این ای

سزمی و تلاند بز فعزل  ایشلدزتاه ایچز چلب تل ید اجالزمی س

هز د  تل ید اجالزمی تلانلندساازمی کز بر نهزیی برای ایجزد ا مش

یدا  د  طراحی و هزی جدید و پزد  ضااالن ایجزد نلآو یکز   وبه

تل ید اجالزمی بز  .ددهتل ید  تغییرات ساطح سایسام  ا ا ائه ای

ساطح بز زیی ام اسافزده ام تلا  جلااع د  طراحی و سزتت کز زهز 

بااز    تل یااد اجالاازمی کاازا اازک یطل هباا .شااالداشاااصص ای

سااازمی باز ازی کز زهز  نیزم به تل ید و تل ید ام طریق شاااص ااای

هزی جزیگزین .  اهبرددنی هلراه اساااتهازی تل یاد افزوفنازو ی

بر ابنزی هلکز ی د  تل ید د   طل ملدهباه طراحی ا ائاه شاااده

اقیز  کلچک  بز اشاز کت بسایز  فعزل کز بر  ابداع شده تلسط 

4جنبش .( اسات0481آ لین تزف ر)
DIY  یک اشاز کت شص ی و

هزیی برای بهبلد ساااطح مندگی فرد بز تل ید اساااافزده ام اهز ت

تلدت انجزم "به اعنزی  DIY اصط زح اعلل ز .شص ی استکز زهزی 

ه شلد کاصط زحی آاریکزیی است و به اجللمه کز هزیی گفاه ای "بده

تلاند کز هزیی ام جل ه هر فرد بدو  داشان تص ص یز تجربه تزم ای

 .سزتت  اص زح یز تعلیر وسزیل  ا انجزم دهد
برای چزپ سااه بعدی یک اصزطر مزم و/ یز اصااط زح تجز ی 

تل ید اجالزمی بز افهلم سزمنده  .هزی تل ید افزودنی اساتفنزو ی

هلچنین د  برتی ام اقز زت بحث د  . هلراه است DIY و جنبش

شااالد. صااال ت ااراد  ظاازهر ایهال د تل یااد تلمیع اح ی باا

هزی طراحی جزیگزین  ازنند  اهبردک ی دو نلع کازوش د  طل باه

  اهبردو طراحی    بز هم  انجزم آ(DIY)انجازم تلساااط تلدتز 

هزی  اهبردجازیگزین د  مایناه تل یاد اجالزمی وجلد دا د. این 

برای سااازازندهی کند که ایجزد ایااکزنزتی  ا   طراحی جزیگزین

ر تتر  نزدیکصل ت اح یهزی اح ی بهطراحی و طراحی سیسام

هزی دیدگزه .تری دا ندکننده فعزلباه کز برا  نهزیی که ا ااار 

جزیگزین برای ایجزد ا مش د  یک ماینه تل ید اجالزمی  براسز  

DIY  وDIT  د   جدیدی  ا برای تل ید اجالزمی   سزیر تجز بو

طراحی جزیگزین برای     اهبرد7شلز ه  د  جدول.کند. ایجزد ای

 یک  7شاالز ه  د  جدول. [07تل ید اجالزمی ذکر شااده اساات]

 

4 Do-it-yourself (DIY) and do-it-together (DIT) 

چز چلب سطح اشز کت و حلمه فعز یت د   ابطه بز تعز یف ا مش 

شده ماینه چز چلب ا مشی تل ید بیز  شده است. این ا مش بیز 

نلزید. این بیز  ای  DITو DIY هزی اهبرد ا ام طریق  اجالزمی

دانش ضلنی تجسم یزفاه د  " که ا مش دانشای اساتبدا  اعنز 

تلانزیی فرد برای بدسااات آو د  اهز ت  و "فرآیندهزی اجالزمی

ه کاست هزیی تجربه و اهز تمنلا  اثزل ا مش تجربی  یز بهاست 

برای اینکه فرد بالاند تلانلندسزمی   اندجلع شده یکدیگرد  کنز  

تلد  آالمی و تقلیتجلعی  ا تجرباه کناد و ام این طریق اهز ت

 . ا افزایش دهد
 [90]ارزش براي توليد اجتماعی انواع :0جدول 

 نوع ارزش

د يتول

 اجتماعی

 هدف
مشاركتی/ 

 فردي

طراحی راهبرد 

 جایگزین

 دانشیا مش  

فعز یت ت زق  

یزدگیری 

هزی اهز ت

 جدید

 فردی
تلدتز )د  تزنه( 

 نجزم دهیدا

 دانشیا مش  

 احیطیا مش  

فعز یت ت زق  

یزدگیری 

هزی اهز ت

 جدید

فرصت تجز ی 

 جدید

 فردی
 

دیگرا   کز هز بز

 انجزم داد 

 دانشیا مش  

 اجالزمیا مش  

فعز یت ت زقزنه  

اشارا  و 

یزدگیری 

اهز ت  فرصت 

 وکز  جدیدکسر

 

 اشز کای

 

این کز   ا بز 

انجزم  یکدیگر

دهید)آازتل هزیی 

ر یکدیگکه د  کنز  

 کنند(کز  ای

-دانشیا مش) 

 اجالزمی

-تجربی

 احسزسی

 (احیطی

تلانلندسزمی  به 

اشارا  گذا ی 

اهز ت و 

یزدگیری   ایجزد 

د بساگی فرد به 

اح لل   سطح 

 و ود آسز 

 

 اشز کای

 

هزی طراحی کز گزه

 اشز کای)پشایبزنی

شده تلسط 

 طراحز  تبره(

 

 

 گيري و پيشنهادهاي آتینتيجه -8

تلا  یک  ویکرد دالکراتیک دانست که تل ید اجالزمی  ا ای

کند. بز این حزل  تل ید هله بزم ایاراحل طراحی و تل ید  ا برای 

تلاند این اار ای .د  حزل ظهل  استو اجالزمی یک افهلم جدید 

منلا   وشی برای تل ید اح ل زت فیزیکی ام طریق ایجزد افراد به
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اصا ف برای کلاک باه اراحال اصا ف فرایناد تل ید اثل ایده  

  .طراحی د   شلد

ی برای تل یدات د  منلا  چارتلاناد باهتل یاد اجالازمی ای

د   تلانندکنندگز  ایکید بر اینکه ا ااار زاقیاز  بز گ و بز ت

هزی جدید د  اراحال اصا ف فرایند تل ید ضااالن ایجزد نلآو ی

تری ایفز کنند. د  اقز ه ابادا افهلم و طراحی و تل یاد  نقش فعزل

 تعز یفی ام تل ید اجالزمی ا ائه گردید. ساااپ  هفت ویژگی اهم

د  ابحث بعدی  .ه د  تل ید اجالزمی حزئز اهلیت بلدک بیز  شد

ند  لل ید هلشهزی تل ید)تپز دایم تل ید اجالزمی بز سازیر پز دایم

 عتل ید ابری( ال د اقزیسه واق و تل ید چزبک  تل ید تدازت احل 

سااازمی و انطق تل یاد اجالزمی د  پن  شاااد. بحاث شااافاز 

-ی سزیبریسزمی فضزکننده  شفز سازمی ا ار حیطه)شافز 

ساازمی اان ساازمی جزاعه و شاافز شاافز  -اجالزمی -فیزیکی

افهلم تل ید   اجالزمی( ال د بر ساای قرا  گرفت. د  اناهزی اقز ه

مش ادل تل ید اجالزمی و یک چز چلب ا   طراحی بزم  اجالزمی

ز چلب ا مش تل ید اجالزمی ام برای تل ید اجالزمی ذکر شااد. چ

کید زهز بز ت اهبردطراحی جزیگزین اطرح شااد. این   اهبردطریق 

کننده  تبدیل شاااد  به اهز ت  دانش و بر نلازینادگی ا ااار 

د  ترشگیری د  ال د ا ر  آگزهزنه یز فعزلتلانزیی برای ت الیم

د  این اقز ه   د. د واقعشااالد  احزفل تل ید اح ی افید واقع ای

. براسز  شاده اهلیت جنبه اجالزمی د  تل ید اجالزمی برجساا

ری برای تل ید اجالزمی اشز ل تبنیزدیچز چلب ا مش ابزا هزی 

که د  سااطح اح ی تسااهیل  اسااتد  اقیز  کلچک انزساار 

برای تحقیقزت آتی د  ماینه  هزد. د  هلین  اساز پیشنهزدشالای

 :شلدتل ید اجالزمی ا ائه ای

 زب  بر سی پز دایم تل ید اجالزمی و  وند د  حزل تغییر د  انق

 ؛صنعای چهز م

 ؛هزی حلمه صنعت بز پز دایم تل ید اجالزمیبر سی نگرانی 

  ؛چین  برای اانیت د  تل ید اجالزمیا ائه ادل ب ز 

 ؛بندی تل ید اجالزمینقد و بر سی چگلنگی پیکره 

 ؛طراحی اح لل بزم برای تل ید اجالزمی 

 ؛سزمی انبله د  تل ید اجالزمیبر سی سفز شی 

 ؛سزمی انزبع تل ید برای تکزال تل ید اجالزمیبر سی بهینه 

 ؛ا ائه ادل منجیره ا مش برای فرایند تل ید اجالزمی 

  هزی پلیز برای تلساااعه تل ید هزی سااایسااااممیزبی  اهبردا

 ؛اجالزمی

  دیتل  یتدازت اح االل برا یهزسااامیسااا ائه اد ی برای 

 ؛یاجالزم

  د  ا ائه نقش فنزو ی هلشااالند د  تلساااعه تل ید اجالزمی

 ؛ز ت بر کز آفرینیظبصش صنعت و برای ن

 ؛ا ائه ادل تل ید اجالزمی تدازت احل  بر پزیه اینارنت اشیز 

 دیتل  یتعازال ا گل ناهیما د  قیمل یریزدگیا کردی و کیا 

 ؛یاجالزم

 بر سی نقش ک ز  داده د  تلسعه تل ید اجالزمی. 
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