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تذكر : اين متن به دليل تبديل از محيط يك ويراستار ديگر، داراى اشكاالت و نواقص صفحه بندى است و مورد ويرايش مجدد 
قرار نگرفته است.

چكيده 
افزار ايران با توجه به خصوصيات اين صنعت و ويژگيهاى محيطى، با مشكالت متعددى در محورهاى مختلف مواجه صنعت نرم

ح راهكارهاى عملى، به يافتن ريشه اين مشكالت محورى بستگى دارد. از طرفى مسئله تحوالت سريع سيستمهاى كامپيوترى، است. طر
كند و ريشه بسيارى از مشكالت اين صنعت در رو در روئى  با اين تحوالت افزار اثرات قابل توجهى را ايجاد مىبخصوص در صنعت نرم

يابى آنها، بخصوص از ديدگاه مسئله افزار در ايران، و ريشهبررسى محورهاى اصلى مشكالت صنعت نرمنهفته است. در اين مقاله پس از 
گيرد.تعادل با تحوالت سريع سيستمهاى كامپيوترى، راهكارهائى عملى در اين زمينه مورد بحث قرار مى

كلمات كليدى
پيوترى، مشكالت محورى، نيروى انسانى، آموزش، فرهنگ افزار، تحوالت سريع سيستمهاى كامافزار، مهندسى نرمصنعت نرم

انفورماتيك، سياستگذارى.
افزارخصوصيات صنعت نرم-مقدمه -١

صنعت توليد نرم افزار، يكى از صنايع مهمى است كه در اغلب كشورهاى توسعه يافته و يا در حال توسعه مورد توجه است. و 
روبرو است. مشكالتى كه اين صنعت با آن مواجه است، هم در كشورهاى توسعه يافته و هم در البته اين صنعت اغلب با مشكالت متعددى 

شود مشكالت اين صنعت از مشكالت صنايع ديگر متفاوت باشد ]. عواملى كه باعث مى٧٢امشود[نكشورهاى در حال توسعه مشاهده مى
توان در عوامل زير بر شمرد :شوند را مىمنجر به اين تفاوت مىتوان در خصوصيات اين صنعت جستجو كرد. خصوصيات اساسى كهرا مى

جوانى اين صنعت.
رشد سريع و توسعه فراوان در مدت طول عمر كوتاه آن.

حساسيت و پيچيدگى صنعت.
سادگى ظاهرى و تلقين همه فن حريفى به هر برنامه نويس مبتدى و هر استفاده كننده.

بودن محصول.ناديدنى و غير ملموس 



در موشكافى مشكالت اين صنعت، توجه به اين داليل تمايز با ساير صنايع، نقش به سزائى دارد.
شناسائى مشكالت صنعت نرم افزار و تهيه ليستى از آنها چندان مشكل نيست. با مراجعه به منابع متعددى كه در اين زمنيه تدوين 

]. فعاليت و تحقيقى كه بر مشكالت اين صنعت ٧٢ام][ن٧٤االنى از اين مشكالت تهيه كرد[استوان ليستى طوشده و انتخاب چند نمونه، مى
هاى انجام شده، در طول مدت چند سال اخير به مراتب بيش از فعاليت و تحقيق بر صنايع ديگر بوده است. نهادهاى نسبتا فعال از انجمن

اند. در بسيارى از سازمانها، شوراى انفورماتيك سازمان ايجاد شده و پرداختهعلمى گرفته تا شوراى عالى انفورماتيك، به اين موضوع 
هاى برد. بررسىتوان به اين تالش پىاى بين فعاليتهاى انجام شده در سازماندهى اين صنعت و صنايع ديگر، مىكند. با مقايسهفعاليت مى

به -P]. اما هنوز مشكالت اين صنعت با صنايع ديگر قابل{٧٤ااست[اسمتعددى براى شناسائى مشكالت و ارائه راهكار مناسب انجام شده 
}Pو ساير همايشهاى مشابه نگاه كنيد. ١٣٧٦-سازمان برنامه و بودجه-افزار كشورليست مقاالت همايش بررسى مشكالت توليد نرم

گر ليستى از مشكالت در دست داريم و شود. گره كار از كجاست؟ امقايسه نيست و هر روز نيز بر اين مشكالت افزوده مى
بريم؟ توجه به خصوصيات ذكر شده براى اين دهيم، پس چرا راه به جائى نمىفعاليت نسبتا شديدى نيز براى بر طرف كردن آن انجام مى

تواند نقطه شروعى براى پاسخ به اين سئوال و باز كردن گره باشد.صنعت مى
افزار، نشان دهنده جوانى اين صنعت است و در مقايسه با ساير صنايع هزار ساله نظير ت نرمساله صنعهر چند كه طول عمر پنجاه

اى نظير صنعت فوالد و نظاير آن مدت زيادى نيست، اما خود پنجاه سال نيز مدت كمى نيست و صنعت ساختمان و صنايع چند صد ساله
رود. ولى وقتى خصوصيت ديگر اين صنعت يعنى رشد سريع و مىانتظار بيشترى بر سازماندهى شدن و كاهش مشكالت در اين مدت 

شود، نه تنها اين مدت بسيار كم توسعه فراوان در مدت طول عمر كوتاه آن، به همراه حساسيت و پيچيدگى، به خصوصيت قبلى افزوده مى
پردازيم، باز ماندهى و رفع مشكالت موجود مىكند. يعنى هر چه ما به سازرسد، بلكه مدت هزاران ساله هم براى آن كفايت نمىبه نظر مى

آيد و سرعت و حجم ايجاد مشكالت جديد و ايجاد اغتشاش، بيش از سرعت و حجم سازماندهى و مشكالت و اغتشاش بيشترى بوجود مى
باعث افزايش شدت اين نويسان همه فن حريف مبتدى! و غير قابل مشاهده و ارزيابى بودن محصوالت، ]. ورود برنامه٧٦اجرفع آن است[م

].٧٢امشود[نآنتروپى و اغتشاش مى
ماند. يا تالش و فعاليت خود را براى سازماندهى و رفع مشكالت افزايش دهيم و يا از براى رفع اين مشكل دو راه بيشتر باقى نمى

رسد. چرا كه براى رسيدن به سرعت ر نمىروشهاى ديگرى براى حل مسئله و سازماندهى استفاده نمائيم. راه حل اول چندان معقول به نظ
رشد موجود، بايد سازمانهاى در حال رشد عريض و طويل و با النتيجه نا كارآمد را براى اينكار ايجاد كنيم. ضمن اينكه معلوم نيست اين 

زماندهى و تدوين استاندارد و سازمانها چه چيز را بايد سازماندهى كنند؟ چيزى را كه دائم در حال تغيير و تحول است؟ قبل از آنكه سا
]. دو سال پيش اگر گروهى مشغول تدوين متدولوژى استانداردى براى توسعه ٧٦اجكند[منظاير آن انجام شود، موضوع مورد بحث تغيير مى

اى را عرضه دههاى مكانيزه در يك پروژه دوساله بودند، اگر امروز آن پروژه به موقع تمام شده باشد، محصول غير قابل استفاسيستم
كنند زيرا در دو سال اخير تفاوتهاى اساسى در محيطها و خصوصيات سيستمها و نيازها ايجاد شده است.مى

رسد. براى يافتن راه حل مناسب، بايد ريشه و اما راه حل دوم در صورتى كه روش مناسب ديگرى يافت شود، منطقى به نظر مى
ن مشكالت از روى ليست، بدون توجه به مشكالت محورى گاه منجر به بدتر شدن اوضاع محور مشكالت را جستجو نمود. درست كرد

تواند منجر به تشديد مشكل ديگرى شود. در اين مقاله پس از ريشه يابى مشكالت و تعيين مشكالت شود. تحديد يك مشكل، مىمى
دهيم.حث قرار مىافزار، راهكارهائى را براى برخورد با اين مشكالت مورد بمحورى صنعت نرم

مشكالت محورى-٢
شمائى از ارتباط بين ١كند. شكل يافتن ارتباط بين موارد مشكالت، در يافتن محورهاى مشكالت نقش اساسى را بازى مى

دهد.برخى از مشكالت اصلى اين صنعت را نشان مى



يروى متخصص و ورود عناصر غير متخصص به اولين عنصر موثر در صنعت نرم افزار، نيروى انسانى متخصص است و ضعف ن
افزار و ضعف احساس نياز صحيح و حقيقى به افزارها، مشكالت مديريت توليد نرمتواند منجر به شكست نرمافزار، مىمقوله توليد نرم

ى و دبيرستانى و هاى آموزشهاى آن گردد. ضعف نيروى انسانى متخصص، خود ناشى از ضعف دورهافزارى و توانائىهاى نرمسيستم
هاى علمى از اطالعات هاى دانشگاهى است. از طرفى ديگر، عدم سازگارى آموزش با نيازهاى موجود و جدا افتادن دورهدوره

كند. همچنين عدم دستيابى به منابع اطالعاتى و علمى، از در دسترس نبودن و گران بودن كتب علمى تكنولوژيكى، اين مسئله را تشديد مى
شود. ورود نيروهاى غير متخصص به اين ميدان، خود ا مشكالت دستيابى به اينترنت، منجر به ضعف نيروى متخصص موجود مىگرفته ت

ناشى از ضعف كمى و كيفى نيروهاى متخصص و عدم مكانيزم نظارت بر اين موضوع است.
كند. مشكالت عدم درك خصوصيات و مىاز منظرى ديگر، فرهنگ انفورماتيك اجتماع نيز در اين ميان نقش مهمى را ايفا 

افزارى، منجر به عدم اعتماد مديران، خطا رفتن جهت جايگاه و توانمنديها و اهميت سيستمهاى كامپيوترى و بخصوص سيستمهاى نرم
اى صنعت و در افزار، ضعف احساس نياز به سيستمهاى كامپيوترى و جداشدن متخصصين و ابتر ماندن طرحها و فعاليتهگيريهاى توليد نرم

گردد.نهايت عدم سرمايه گذارى در اين صنعت مى
از طرف ديگر ضعف نسبى نهاد مسئول و سياستگذار در اين زمينه منجر به ضعف استانداردها، ضعف قوانين و پشتيبانى حقوقى، 

انفورماتيك جامعه، ضعف عدم سرمايه گذارى و ايجاد بحران اقتصادى در صنعت، عدم سازماندهى سازوكار صادرات، ضعف فرهنگ
شود. ضمن آنكه اتخاذ سياستهائى نظير ارزشيابى و رتبه بندى افزار و اغتشاش و عدم نظارت بر متخصصين مىفرهنگ صنعت توليد نرم

افزار بر حسب تعداد پرسنل، منجر به انحصار دولتى در اين صنعت و عدم توان رقابت شركتهاى كوچك فعاالن در صنعت توليد نرم
افزارى توسط شركتهاى بسيار افزارها به دليل عدم توان سازماندهى توليد سيستمهاى نرمشود. اين موضوع خود منجر به شكست نرمىم

افزار و عدم سرمايه گذارى و ايجاد بحران اقتصادى كه حتى خود شود و از طرفى ديگر به ركود صنعت نرمبزرگ و با ساختار ناكارآمد مى
شود.گيرد، منتهى مىزرگ را در بر مىشركتهاى بسيار ب

گردد. در اغلب صنايع اين موضوع امرى افزار باز مىاما اينها تمام مشكالت نيستند. مشكالت ديگر به فرهنگ صنعت توليد نرم
ود و انجام و جا افتاده و و پذيرفته شده است كه توليد بايد بر اساس متدولوژى خاصى انجام شود. از روشهاى حساب شده استفاده ش



خصوصيات كار دائما مورد ارزيابى قرار گيرد. اما در صنعت نرم افزار اين موضوع چندان جا افتاده و معمول نيست. ضعف نيروى متخصص 
شود و انتظاراتافزار مىو ورود نيروهاى غير متخصص در اين زمينه، منجر به عدم رعايت اصول شناخته شده و موجود توليد و مهندسى نرم
كند كه از بكار بردن از توليد كنندگان بواسطه ضعف فرهنگ انفورماتيكى اجتماع، چنان فشارى را به توليد كنندگان متخصص وارد مى

افزار و انجام فعاليتهاى گروهى در ايجاد سيستمهاى بزرگ، كنند. اين مشكل منجر به مشكالتى در مديريت توليد نرماصول چشم پوشى مى
هاى سيستم شده و در نهايت عدم امكان تعريف قراردادهاى دقيق و عدم سرمايه گذارى در ها و عدم تعريف دقيق خواستهافزارشكست نرم

هدفى فعاليتها، ناسازگارى فعاليتهاى كامپيوترى با نيازهاى اجتماع، انجام نشدن كارهاى اين صنعت را در پى خواهد داشت. در اين ميان بى
عدم باور توان ملى نيز نقش دارند.تحقيقاتى جدى و مناسب و 

افزار در ايران و مشخص شدن مشكالت محورىارتباط بين برخى از مشكالت اصلى صنعت نرم-١شكل 
افزار هستند. اما يافتن مشكالت محورى در اين ميان چندان مشكل نيست. با نگاهى عميق و دقيق اينها همه مشكالت صنعت نرم

وان چهار محور اصلى را شناسائى نمود. اين چهار محور عبارتند از : تبه اين مشكالت، مى
آموزش و تربيت و سازماندهى نيروى انسانى.-١
فرهنگ انفورماتيك اجتماع.-٢
سياستگذارى و هدايت.-٣
افزار.افزار و متخصصين و رعايت اصول مهندسى نرمفرهنگ صنعت توليد نرم-٤

مشكل محورى  و توجه مناسب به آن، مشكالت ديگر را ٤شود، بر طرف شدن اين مشخص مى١كل همانطور كه از مشاهده ش
محور از آنها مستقيما بر ٣شود خود به خود حل خواهد كرد. پرداختن به هر يك از چهار محور قيد شده كه همانطور كه مشاهده مى

رد با مشكالت صنعت است. برخورد با ساير مشكالت موجود نظير آموزش و فرهنگ و يك محور بر سازماندهى تكيه دارد، كليد برخو
افزارهاى ايرانى گذاران و بانكها به سرمايه گذارى در اين صنعت، بازاريابى براى نرمتاكيد بر چگونگى انعقاد قراردادها، وادار كردن سرمايه

افزار ها منجر به نتايج معكوسى نيز در كل صنعت نرملهاى مقطعى است. برخى از اين راه ححلدر خارج كشور و نظاير آن، همه راه
شود.مى

مسئله تحوالت سريع سيستمهاى كامپيوترى-٣
شود كه هر چهار محور مورد بحث بر اثر يك افزار، مشاهده مىتر به چهار محور اساسى مشكالت صنعت نرمبا نگاهى دقيق

ستمهاى كامپيوترى. براى روشن شدن موضوع الزم است تا مسئله تحوالت سريع شوند : تحوالت سريع سيعامل كامال مشخص، تشديد مى
سيستمهاى كامپيوترى بيشتر توضيح داده شود.

صنعت كامپيوتر در چند سال اخير، در معرض تحوالت در محورهاى رشد، توسعه، كاهش هزينه، سرعت تغيير و نوآورى و 
شود كه هيچ صنعت ديگرى مشابه آن به نظر اين تحوالت با چنان سرعتى انجام مىشدن روشها و تكنولوژى قرار گرفته است و كهنه
كند، محور سرعت تغيير و نوآورى و كهنه شدن رسد. در بين محورهاى مورد بحث آنچه كه بيش  از ساير محورها جلب توجه مىنمى

ى را در پيش دارد و بحرانهائى را در اجتماع ايجاد ورى، عوارض و عواقبروشها و تكنولوژى است. اين موضوع عالوه بر مسئله بهره
كند. اين بحرانها عبارتند از :مى

بحران خروج مصنوعات زنده از گردونه فعاليت. خارج شدن مصنوعات قبل از اتمام دوره عمر مفيد آنها از گردونه فعاليت، بر 
Pو به جلو) ، افزايش انتظارات و تغيير سليقه كاربران{اثر نياز به سازگارى با مصنوعات جديد يا سازگارى رو به پائين (ر - P

Downward Compatibility{
و پديده مد.



اجتماعى. از وحشت افراد در برخورد با تحوالت سيستمهاى كامپيوترى گرفته تا افزايش اختالف سطح -بحران فرهنگى 
هاى كامپيوترى قبل از آنكه فرهنگ آن در اجتماع ه استفاده از سيستمهاى كامپيوترى. بدليل آنكفرهنگى جامعه و سطح كاربرى سيستم

گيرد.هاى كامپيوترى صورت مىشود، زيرا تغيير فرهنگ بسيار كندتر از تحوالت سيستمايجاد شود، انجام مى
طح نيروهاى انسانى بحران نيروى انسانى، به عنوان مهمترين عامل در هر صنعت، كه باعث اتالف نيرو در آموزش و اختالف س

شود(چه توليد كنندگان و چه كاربران).مى
شود.ها باعث بروز تغييرات در محيط مورد استفاده مىها. توسعه و تغيير سيستمبحران تغييرات  محيطى سيستم

و منجر به شكست افزارهاى توليدى مطلوب نبودهافزار. بر اثر سرعت تحوالت، كيفيت نرمبحران نرم-بحران كيفيت محصول 
شود.سيستمهاى ايجاد شده مى

گذارى، از هاى انجام شده و عدم رغبت به سرمايهها و سرمايه گذارىورى، ضرر و زيان پروژهبحران اقتصادى. كاهش بهره
جمله مسائل اين بحران هستند.

ير نيست. ما به تحول نياز داريم. نظريه "برقرارى در برخورد با اين بحرانها چه بايد كرد ؟ مبارزه با تحوالت، صحيح و امكان پذ
تعادل با تحوالت  سريع" كه شالوده آن رفع موانع تحول و همگام ساختن اجتماع با تحول و در پيش گرفتن راهى است كه امكان تعادل بين 

اصل زير ١٣]. اين نظريه مبتنى بر ٧٦اجشكل گرفته است[م١٣٧٦كند، در سال هاى كامپيوترى با جامعه را فراهم مىتحوالت  سريع سيستم
بنا شده است :

شوند، عواملى در اصل "توجه به عناصر فرا محيطى". عالوه بر عواملى كه در محيط محدود شده سيستم در نظر گرفته مى-١
رار گيرند.گذارند و بايد مورد توجه قخارج از محيط وجود دارند كه بر محيط سيستم و در نهايت بر سيستم اثر مى

اصل "پيش بينى عمر استفاده از سيستم". طول مدت فعاليت سيستم پيش بينى شود و  بر يك سيستم به اندازه عمر پيش بينى -٢
شده هزينه شود.

هزينه". سيستمها براى عمر مشخص (نه بيش ازحد طوالنى) كماصل "توليد سيستمها با عمرمشخص و با روشهاى سريع و -٣
افزار و مجدد نرمگرا ، استفاده، روشهاى شىCaseتر با استفاده از ابزار هزينهتر، توليد كمتوليد شود.(محدوديت قابليت ها، توليد سريع

روشهاى مشابه).
هدارى باشد و در مقابل تغييرات محيطى و فرا محيطى ، مقاومت ها". سيستم بايد قابل نگاصل "قابل نگهدارى بودن سيستم-٤

كند و به فعاليت  مفيد خود ادامه دهد.
شود تا كنند و اين باعث مىهاى انعطاف  پذير با تغييرات و تحوالت تطابق پيدا مىها". سيستماصل "انعطاف پذيرى سيستم-٥
ها افزايش پيدا كند.اينگونه سيستمعمراستفاده

كنيم منظور طول "عمر اصل "تعادل با تضاد و دوگانگى در طول عمر سيستم". زمانى كه از افزايش طول عمر صحبت مى-٦
كنيم منظور "عمر" پيش بينى شده براى ها با عمرمشخص و نه چندان طوالنى صحبت مىاستفاده" از سيستم است  و وقتى از توليد سيستم

راستفاده" طوالنى و"عمر" نه چندان طوالنى ايجاد شود.است. بايد تعادلى بين "عمسيستم
اصل "پرهيز از وحدت". جهانى كه در آن تنها يك سيستم عامل وجود داشته باشد جهانى غير بهينه خواهد بود ، چرا كه اين -٧

ر محيطى كه از روشهائى مانند سيستم ممكن است براى برخى بيش از اندازه بزرگ  و براى برخى بيش از اندازه كوچك باشد. تحوالت  د
شوند.كنند،بهترپذيرفته مىخادم و مخدوم و شى گرائى بصورت سيستم باز تبعيت مى

}P - P Client-Server{
}P - P Open Systems{



سيستم اصل "تحول پذيرى سيستمها". انطباق سيستم با شرايط جديد فراهم آمده است بدون آنكه نياز به جايگزينى سيستم با -٨
ديگر باشد.

اصل "رشد متناسب  با فرهنگ". ( فعاليت  در زمينه ارتقاء فرهنگى در دو سطح  عامه مردم و سياست گذاران،  و قانونگذاران -٩
صنعت  كامپيوتر).

د كند، در يك وضعيت و شرايط خاص  چه دانشى بايد موراصل "توجه به فرادانش". فرادانش دانشى است كه تبيين مى-١٠
گردد.استفاده قرار بگيرد. فرادانش باعث قدرت افزايش قدرت تصميم گيرى و طول عمر دانش متخصصين، با توجه به تحوالت سريع مى

كردند معتبر شناخته شده و امكان ادامه فعاليت آنها در كنار هائى كه قبال فعاليت  مىاصل "اعتبار گذشته". سيستم-١١
باشد.هاى جديد وجود داشتهسيستم

هاى جديد بايد با واقعيت هاى موجود و شرايط و محيط موجود ايجاد شوند و در نظر گرفتن اصل "اعتباركنونى". سيستم-١٢
هائى كه در اختيار قرار دارد به صورت  مطلق صحيح نيست.قابليت هاى سيستم تنها با استفاده ازتوانائى

در آينده چه وضعيتى را خواهيم داشت در پذيرش آينده كمك كننده است.آينده". پيش بينى آن كه اصل "پيش بينى-١٣
كند كه امكان پذيرش تحوالت را در جامعه يا در يك سيستم بوجود آوريم. در يك جمع بندى اصل به ما كمك مى١٣اين 

توان گفت كه "تعادل با تحول، آمادگى پذيرش تحول است نه برخورد با تحول".مى
}P-٧٦اجالع بيشتر در مورد نظريه برقرارى تعادل با تحوالت سريع سيستمهاى كامپيوترى، رجوع كنيد به [مبراى اط .[P{

دهيم. چهار محور اساسى مشكالت افزار را مورد بررسى قرار مىمبتنى بر همين نظريه، محورهاى اساسى مشكالت صنعت نرم
گردند :ت سريع سيستمهاى كامپيوترى متاثر مىافزار به نحو شديدى از بحرانهاى ناشى از تحوالنرم

شود. هر اصالح در طرح درسها و آموزش و تربيت و سازماندهى نيروى انسانى بدليل اين تحوالت سريع با مشكل مواجه مى
عنوان نمونه در مفاد درسى، تنها مدت اعتبار بسيار كوتاهى دارد و پس از طى اين مدت كوتاه، مجددا اصالحات بايد انجام شود. به

شود كه افزار، (درس طراحى و پياده سازى زبانهاى برنامه سازى)، معموال از كتابى استفاده مىتدريس يكى از دروس رشته مهندسى نرم
يعنى تنها سه سال قبل انجام شده است و در اين ويرايش نيز، آخرين نكات و مسائل نسبت به زبانهاى ١٩٩٦آخرين نگارش آن در سال 

اى را در آن زمان باقى نگذاشته است. اما تنها توان گفت كه هيچ چيز ناگفتهرنامه سازى موجود (آن زمان)، در نظر گرفته شده و تقريبا مىب
P، با ورود زبانهاى بصرى و استفاده گسترده{١٩٩٨دو سال پس از انتشار اين كتاب يعنى در سال  - Visual   P{

هاى مطرح در اين كتاب، نامعتبر شده است و لزوم استفاده از منبعى ديگر را طلب بندىها و طبقهاز آنها، بسيارى از نوشته
كند و اى نيست و مدت و هزينه زيادى را طلب مىكند. همانطور كه ميدانيم، تدوين يك متن درسى دانشگاهى و تخصصى كار سادهمى

و بنابر اين تغيير روشها با سرعت زياد عملى نيست و با مقاومت مدرسين و بخصوص آنكه فراروند آموزش، مبتنى بر تجربيات قبلى است
شود.شود. بدين ترتيب شكاف عميقى بين مفاد و روشهاى آموزشى و نيازها و دانش موجود ايجاد مىجامعه آموزشى مواجه مى

ماند و با سرعت به پيش منتظر اين تغيير نمىاى كند است و نياز به زمان زيادى دارد. اما تغيير تكنولوژى تغيير فرهنگ پديده
رود.مى

سياستگذارى و هدايت فعاليتهاى انفورماتيكى، نياز به مطالعه كافى و صرف وقت دارد. تا نهاد سياستگذار مشغول بررسى مسائل 
بدست آمده ديگر كارآمد نيست.و جوانب كار، و تدوين راهكارها و سياستها است، شرايط تغيير كرده و اصوال سياستها و رهنمودهاى 

افزار نيز در برابر اين تحوالت آسيب پذير است. از افزار و متخصصين و رعايت اصول مهندسى نرمفرهنگ صنعت توليد نرم
يك سو اين موضوع يك تغيير فرهنگ است. و همانطور كه گفته شد تغيير فرهنگ نيازمند فرصت كافى است. از سوى ديگر، رعايت 

هندسى در يك پروژه و كار با فرصت ميسر است و نه در فعاليتى عجوالنه. وقتى اجتماع و عناصر محيط، از كارفرما گرفته تا مسائل اصول م



آورد تا كار خود را سريع انجام دهد و از تحوالت عقب نماند، راهى بجز چشم پوشى از اصول افزار فشار مىرقابت، به توليد كننده نرم
].٢-٧٦اجماند[ممالحظات فنى كار باقى نمىسريع و بىمهندسى و انجام 

شوند، مشكالت ديگر سرچشمه گرفته از آنها پذير مىوقتى اين چهار محور اساسى، در برخورد با تحوالت سريع بسيار آسيب
با سرعتى زياد افزايش پيدا شود پنبه شده و مشكالتشوند. از اين رو هر چه تدبير در رفع مشكالت موجود انديشيده مىنيز تشديد مى

كند. تا زمانى كه چهار محور مورد بحث هدف قرار نگيرد و در اين هدف گيرى، سرعت سير هدف نيز با توجه به مسئله تحوالت سريع مى
در نظر گرفته نشود، تيرهاى تدبير ما خطا خواهد رفت.

راهكارهاى عملى-٤
ى بايد دنبال شود، تا مشكالت بر طرف شوند؟ بديهى است كه دنبال كردن چهار حال با توجه به مطالب بيان شده، چه راهكار

كنند. به عنوان يك رهنمود، راهكارها و نكات زير قابل توجه هستند :مشكل مورد بحث، نقش اساسى را ايفا مى
شود. نپرداختن به مسائل راهكارهاى مقطعى در برخورد با ليست مشكالت مورد بحث در اوائل همين مقاله، كماكان دنبال 

اند. براى درمان كسى كه به مقطعى، جلو تدابير دراز مدت را نيز خواهد گرفت. اين مشكالت، عوارض چهار مشكل محورى ذكر شده
دت بيمارى زخم معده بر اثر فشارهاى عصبى گرفتار شده است، دو كار بايد انجام شود : درمان مقطعى عارضه (زخم معده) و درمان دراز م

عامل (ناراحتى عصبى). در صورتى كه تنها به درمان دراز مدت اكتفا شود، بيمار قبل از اتمام درمان ناراحتى عصبى از زخم معده خواهد 
شود. از جمله مرد!. كما اينكه عكس قضيه يعنى درمان عارضه بدون درمان عامل نيز مقطعى بوده و پس از چندى، مجددا بيمارى پديدار مى

توان به رسيدگى به مسئله سرمايه گذارى در اين صنعت، بازاريابى در خارج از كشور، تعيين مقررات كارهاى مقطعى مىاين راه
افزارى و پيگيرى پايبندى به آن در نهادهاى مسئول و نظاير آن اشاره نمود.قراردادهاى نرم

قرارى تعادل با تحوالت سريع سيستمهاى اصل بر١٣در پرداختن به هر يك از چهار مشكل محورى قيد شده، رعايت 
كامپيوترى بايد مورد توجه قرار گيرد.

تواند ريشه سه اى مطلوب و مناسب پراخته شود. اين عامل كه خود مىبه مهمترين عامل، يعنى سياستگذارى و هدايت، به گونه
گانه، توجه به اصل انعطاف پذيرى داراى ١٣ين اصول كند. در بمشكل محورى ديگر نيز باشد، در بهبود قضايا نقش مهمى را ايفا مى

جايگاه بسيار مهمى است. انعطاف پذيرى در سياستگذارى با سازماندهى پويا و توزيع شده ميسر است و نه سياستگذارى متمركز. نكته مهم 
توانند و بايد در اين هاى مختلفى مىهستهشود. بلكه نهادها و آن است كه سياستگذارى و هدايت تنها توسط يك نهاد سياستگذار انجام نمى

هاى تخصصى تعيين شده از طرف سازمانهاى مربوط از اين سياستگذارى نقش داشته باشند. انجمنهاى علمى، مراكز دانشگاهى و كميته
راهنمائى كننده بايد فعاليت كننده و ناظر، بلكه به عنوان يك هدايت واند. همچنين نهاد سياستگذار نه به عنوان يك نهاد امر و نهىجمله

شود. زمانى كه متوليان مختلفى با اى، كند و بعضا غلط مىگيريهاى سليقهكند. تمركز سياستگذارى در يك نهاد دولتى، منجر به تصميم
ش پيدا پردازند، طول عمر تصميمات اتخاذ شده و انعطاف پذيرى تصميمات افزايهماهنگى و سازماندهى مناسب به سياستگذارى مى

كند. توجه به اصل پرهيز از وحدت روشها و تقبل تكثر، در نظر گرفتن تحول پذيرى سياستها و روشهاى اتخاذ شده ومكانيزم هدايت، مى
١٣توجه به فرهنگ در سياستها، توجه به فرادانش در سياستها بخصوص سياستهاى مربوط به آموزش، و در نهايت توجه به ساير اصول 

كند.ار مهمى را در عملكرد مناسب در سياستگذارى و هدايت ايفا مىگانه، نقش بسي
تواند در رفع آموزش بنيادى ترين سرمايه گذارى در هر صنعت است و توجه به آموزش، اساسى ترين سياستى است كه مى

آموزشى، اهميت بيشترى پيدا گانه دراين ميان موثرند. اما اصول زير در سياستگذارى١٣مشكالت آن صنعت اتخاذ شود. همه اصول 
كنند :مى

اند. ساختار و نظام ها در اين ميان قابل توجهانعطاف پذيرى ساختار آموزشى از طرح درسها گرفته تا مفاد آموزشى و تنوع رشته
فاد آن وجود داشته باشد. اى پويا در نظر گرفته شود، كه امكان اعمال تغييرات سريع در سيستم آموزش و روشها و مآموزشى بايد به گونه



هاى جديد آموزشى بايد بتواند با سرعت در صورت ضرورت ايجاد شود و طرح درسها و متون آموزشى تغيير كنند. اعمال سياستهائى رشته
ى و طرح هاى كند و ناكارآمد پيرامون مفاد درسنظير متمركز ساختن ساختار آموزشى دانشگاهها در وزارت علوم و تصميم گيرى در كميته

درسها، يكى از عوامل سد كننده در برابر مراكز آموزشى براى پذيرش تحول است. در حاليكه سياست توزيع تصميم گيرى به دانشگاهها و 
تواند آنها را در برخورد با تحوالت آماده كند.استقالل دانشگاهها، مى

كند.برخورد با تحوالت آماده مىهاى آموزشى، فارغ التحصيالن را براى توجه به فرادانش در دوره
كند.پيش بينى آينده در تعيين سياستهاى آموزشى مناسب، نقش بسزائى ايفا مى

فرهنگ سازى و آماده سازى اجتماع در برخورد با سيستمهاى كامپيوترى داراى اهميت بسيارى است. توسعه فرهنگى نيز بايد به 
بردارى از تكنولوژى جديد، به جاى ها و چگونگى درك و بهرهتحول و تكامل و پذيرش تازهشكلى انعطاف پذير انجام شود. يعنى روحيه

چگونگى استفاده از تكنولوژى جديد در جامعه ترويج شود. بدين ترتيب جامعه ياد خواهد گرفت كه خود در صورت تغيير تكنولوژيكى، 
١٣وامل فرامحيطى، پيش بينى آينده و توجه به فرادانش، در ميان اصول راهكار مناسب را براى سازگارى با تكنولوژى بيابد. توجه به ع

گانه نيز بايد در اين محور در نظر گرفته شوند. از روشهاى مختلف براى رشد فرهنگ ١٣گانه، در اين محور موثرند. كما اينكه ساير اصول 
حور نقش دارند و بايد در يك بسيج همگانى، در اين محور قدم بايد استفاده شود. از كتابهاى دبستانى گرفته تا صدا و سيما، در اين م

پردازد، و كتاب درسى مبانى كامپيوتر هاى تلويزيونى كه تنها به استفاده از تكنولوژى كامپيوتر و يا برنامه نويسى مىبردارند. مجموعه
تر شدن اوضاع فرهنگى و تفكرات ا باعث پيچيدهشود. حتى در مواردى اينهدبيرستان، به عنوان اقدامى براى فرهنگ سازى تلقى نمى

تر، با در نظر گرفتن اصول مطرح شده در نظريه تحوالت، در اين ميان بسيار موثر هاى تلويزيونى سنجيدهشوند. مجموعهعمومى مى
].٢-٧٦اجاست[م

رسد كه كند. به نظر مىاى را طلب مىافزار، توجه چند جانبهافزار و رعايت اصول مهندسى نرمايجاد فرهنگ صنعت توليد نرم
افزار هاى آموزش دانشگاهى، بايد بيش از مقدار موجود بها داده شود. درس سه واحدى مهندسى نرمسازماندهى كارهاى گروهى در دوره

دم پايبندى مدرسين دروس رسد. ضمن آنكه عدر اين رشته براى شناساندن ابعاد مسئله و پايبند نمودن مهندسان به اصول، كافى به نظر نمى
تواند عامل مهم ديگرى در وجود مشكل باشد. اصولى نظير پيش بينى عمر استفاده از مبنائى و عملى اين رشته به اين اصول، خود مى

هاى سيستم، توليد سيستمها با عمر مشخص و روشهاى سريع و كم هزينه و بكارگيرى از ابزارهاى كيس و استفاده از راهكارها متدولوژى
هائى تواند باعث افزايش سطح فرهنگ شود. در ضمن آنكه استفاده از رسانهگانه در اين زمينه، مى١٣توسعه سريع و توجه به ساير اصول 

نظير صدا و سيما در اين زمينه بسيار موثر است.
نتيجه گيرى-٥

ورد با مشكالت نرم افزار را در اين جمله بيان توان راهكار عملى برخبا بررسى راهكارهاى مطرح شده، در يك جمع بندى مى
تواند منجر به بهبود نمود كه "سياستگذارى صحيح و ايجاد فرهنگ و آموزش صحيح با توجه به تحوالت سريع سيستمهاى كامپيوترى"، مى

اعمال قدرت بر توليد افزار در كشور گردد. نهادهاى سياستگذار و صاحب قدرت در اين زمينه بهتر است به جاىوضعيت صنعت نرم
كنندگانى كه با مشكالت متعدد مواجه هستند و در نهايت افزايش مشكالت توليد كنندگان، از قدرت خود براى اصالح فرهنگ 

انفورماتيك اجتماع و فرهنگ توليد و بهبود آموزش استفاده كند و در اين راه، سياستگذارى را در امور تخصصى، به شكل توزيع شده 
هدايت نمايد.رهبرى و 
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