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چکيدٌ
كٌؼت ًشم افضاس يىي اص هحَسّاي هْن تَػؼِ دس كٌؼت فٌاٍسي اطالػات بِ ؿواس هي سٍد .ايي كنٌؼت دس اينشاى ػلينشمن
ٍخَد ظشفيت ّاي بالمَُ ؿىَفايي ٍ ػَدآٍسيً ،تَاًؼتِ دس حذي وِ ؿايؼتِ اػت سؿذ ًوايذ ٍ بٌا بنِ داليلني ونِ دس ايني
همالِ بِ آى اؿاسُ خَاّذ ؿذ ،ػْن ايشاى اص هدوَع حدن خْاًي تداست ايي كٌؼت ًاچيض اػتّ .ذف اص ايي همالِ ،دس گنام
اٍل ؿٌاػايي ٍ ػپغ اٍلَيت بٌذي خط هـي ّا ٍ ساّىاسّاي تَػؼِ كٌؼت ًشم افضاس دس ايشاى هي باؿذ .با بشسػي پيـنيٌِ
تحميك ٍ اًدام هلاحبِ دليك با خبشگاى ،ساّىاسّاي تَػؼِ كٌؼت ًشم افضاس دس ايشاى ؿٌاػايي ٍ دػتِ بٌذي ؿذ؛ ؿناخق
ّا بش اػاع ًظش اػضاي خاهؼِ تحميك ؿاهل ً 33فش اص كاحب ًظشاى حَصُ ًشم افضاس دس بخؾ ّاي كٌؼتي ،داًـنااّي ٍ
ػياػت گزاسي ،اٍلَيت بٌذي ؿذ .اػاع فشآيٌذ ايي پظٍّؾ بذيي تشتيب اػت .اص هٌظش فلؼنفي ،ايني پنظٍّؾ اص پناساداين
تفؼيشي -اثبات گشايي پيشٍي هي وٌذ .خْت گيشي پظٍّؾ ،واسبشدي ٍ سٍيىشد آى اػتمشايي اػت؛ كبغِ پظٍّؾ ،ووي-
ويفي اػت ٍ ًَع آى هيذاًي هي باؿذ؛ اػتشاتظي ّاي ايي تحميك اص ًَع ّوبؼتاي ٍ هطالؼنِ هنَسدي اػنت ٍ دس ًْاينت،
اّذاف اكلي پظٍّؾ ،تبييي ،اوتـاف ٍ تَكيف هي باؿذ .ؿيَُ گشدآٍسي دادُ ّا ،هلاحبِ ٍ پشػؾ ًاهِ بَدُ ٍ تحليل ايي
دادُ ّا تَػط ًشم افضاس آهاسي ٍ SPSSآصهَى فشيذهي كَست گشفتِ اػت .پظٍّؾ بِ ايي ًتيدِ سػيذُ اػت ونِ تؼينيي
هتَلي ٍاحذ دس حَصُ ًشم افضاس دس بيي ساّىاسّناي ساّبنشدي ،سػاينت لنَاًيي وپنيساينت ٍ حنك هالىينت هؼٌنَي دس بنيي
ساّىاسّاي ػياػتي ٍ باصًاشي دس ًحَُ آهَصؽ داًـدَياى سؿتِ هٌْذػي ًشمافنضاس اص بنيي ساّىاسّناي صيشػناختي داساي
بيـتشيي اٍلَيت اػت وِ تَخِ بِ ايي ػَاهل ٍ ّوچٌيي اٍلَيت آًْا بشاي تَػؼِ كٌؼت ًشم افضاس اّويت فشاٍاًي داسد.
کلمات کليدي :اٍلَيت بٌذيً ،شم افضاس ،ايشاى ،ػياػت گزاسي.

فللٌاهِ هذيشيت كٌؼتي داًـىذُ ػلَم اًؼاًي ،داًـااُ آصاد اػالهي
ٍاحذ ػٌٌذج  -ػال ّفتن  /ؿواسُ / 22صهؼتاى 1391

شناسايي و اولويت بندی شاخص های سياست گذاری توسعه صنعت
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 -0مقدمٍ
كٌؼت تَليذ ًشم افضاس بخؾ لابل تَخْي اص كٌؼت فٌاٍسي اطالػات ٍ استباطات سا بِخَد اختلاف هيدّذ؛ ًمؾ ايي كٌؼت دس
وؼب دسآهذّاي كادساتي ،افضايؾ واسايي دٍلت ٍ تمَيت هضيت سلابتي دس همايؼِ با دياش كٌايغً،ـاى دٌّذُ اّويت كنٌؼت
ًشمافضاس اػت .ايي كٌؼت يىي اص ػَدآٍستشيي كٌايغ وًٌَي خْاى اػت وِ بِ دليل تىيِ بش هغض ٍ ًيشٍي تفىش ٍ ػذم توشوض بنش
داساييّا ٍ هٌابغ فيضيىي ،اسصؽ افضٍدُ بااليي سا بشاي تَليذوٌٌذُ يا ػشهايِ گزاس آى بِ اسهغاى هيآٍسد؛ ايي كٌؼت ّوچٌيي بنِ-
ػٌَاى يىي اص هؼياسّاي تَػؼِ يافتاي خَاهغ بنِؿنواس هنيسٍد( .)Rofoogar, 2010دس ػنال  2008هنيالدي حدنن كنٌؼت
ًشمافضاس دس گؼتشُ خْاًي بالغ بش  303/8هيلياسد دالس بَد وِ ايي سلن ًؼبت بِػال  ،2007سؿذ  6/5دسكذي سا ًـناى هنيدّنذ.
 42/6دسكذ اص ايي هيضاى بِاياالت هتحذُ آهشيىا تؼلك داؿتِ ٍ پيؾ بيٌي هيؿَد دس ػال  ،2013بنا هتَػنط سؿنذ ػنالياًِ 8/5
دسكذ ،بِ  457هيلياسد دالس ًيض بشػذ .املب وـَسّاي پيـشفتِ خْاى با اتخار ػياػتّاي هٌاػب تَاًؼتِاًذ ػْن هٌاػبي اص ايي
كٌؼت سا بِخَد اختلاف دٌّذ()Heeks, 2010؛ ليىي ٍضؼيت وـَس ها اص ًظش ػْن كٌؼت ًشم افنضاس هتسػنفاًِ دس ٍضنؼيت
لابل لبَلي ًيؼت ٍ حتي ًشمافضاس دس وـَسهاى بِػٌَاى كٌؼت ؿٌاختِ ًويؿَد(.)Rofoogar, 2010
بٌابشايي ؿٌاػايي ػياػتّاي تَػؼِ كٌؼت ًشم افضاس دس وـَس اص اّويت ٍيظُاي بشخَسداس اػت؛ ضوي ايٌىِ اٍلَينتبٌنذي ايني
ػياػتّا با تَخِ بِاكل هحذٍديت هٌابغ ضشٍسي هيباؿذ .بشاي ؿٌاػايي ػياػتّا ٍ اٍلَينتبٌنذي آًْنا ،اػنتفادُ اص تدناس
وـَسّاي پيـشفتِ ،ػَدهٌذ ٍ هؤثش هيباؿذ .با بشسػي پيـيٌِ پظٍّؾ دس بشخي وـَسّا ساّىاسّايي بِؿنش صينش حاكنل ؿنذُ
اػت .تغييش اػتشاتظي بشخي اص وـَسّا ًظيش بشصيل اص تَػؼِ باصاس داخلي بِػوت تَػؼِ بيي الوللي ،هٌدش بِاكال ػياػنتّناي
ولي دٍلت دس خْت هـاسوت با وـَسّاي خاسخي ؿذُ اػت ٍ بذييػاى ،ؿشوتّاي چٌذهليتياي خْت تَػؼِ كٌؼت ًشمافنضاس
تسػيغ ؿذُاًذ .بشگضاسي ػويٌاسّاي داخلي ،تـَيك كادسات ٍ ؿشوت دس ًوايـااُّاي بييالوللي ،صهيٌِ سا بشاي تَػنؼِ كنٌؼت
ًشمافضاس ّوَاس هيوٌذ ٍ ايي اػتشاتظي دس بشصيل هٌدش بِ افضايؾ لابل هالحظِ كادسات ًشمافنضاس ؿنذُ اػنت(.)Cebit, 2010
افضايؾ هؼؤليت اختواػي ؿشوتّا ،استماء اػتاًذاسدّاي ويفي ،الضام دٍلت بِپيادُػاصي بشًاهِّاي واسبشدي الىتشًٍيىي ٍ تَخنِ
بِخذهات الىتشًٍيىي ػوَهي ٍ ػاصهاًي ،اص ساّىاسّاي تَػؼِ كٌؼت ًشمافضاس دس تشويِ بَدُ اػت .هحلَالت ًشمافنضاسي تشوينِ
املب دس هحلَالت ٍ خذهات اص لبيل هاؿييآالت الىتشًٍيىي ،هٌْذػي ،تدْيضات پضؿىي واسبشد داسًذ وِ البتِ دس دسآهذ وـنَس
اص ػَايذ كٌؼت ًشم افضاس هحاػبِ ًونيؿنَد( .)Jakkola & et al, 2009اكنالحات دس لنَاًيي هالىينت خناسخي ،حواينت اص
هالىيت فىشي ٍ ّوچٌيي ػشهايِگزاسي خاسخي دس وـَس ٌّذٍػتاى هٌدش بِ تَليذ ٍ اسصؽ افضٍدُ بيـتش دس كٌؼت ًشمافضاس ؿذُ
اػت .اسائِ تؼْيالت بِؿشوتّاي ًشمافضاسي دس پاسنّاي فٌاٍسي اطالػات ٍ دس اختياس گزاؿتي صيشػاختّاي اسصاى ليوت بنِ-
ؿشوتّا خلَكاً تسهيي بشق ٍ پٌْاي باًذ هٌاػب ًيض اص ػَاهل سؿذ كٌؼت ًشمافضاس دس ٌّذ بَدُ اػت .سلابت ؿنشوتّنا ٍ ٍسٍد
هتخللاى با هْاستّاي خذيذ بِ باصاس هٌدش بِافضايؾ تَاًايي ؿشوتّاي ًشمافضاسي دس ايني وـنَس ؿنذُ اػنت( L. Press,
 .)2009دس وـَس ايشلٌذًْ ،ادي با ًام هشوض فٌاٍسي فشآيٌذ ًشمافضاس 1ايداد ؿذُ اػت وِ يىي اص ٍظايف هْنن آى ،فنشاّن آٍسدى
صيشػاختّاي هٌاػب بشاي حوايت اص كٌؼت ًشمافضاس دس وـَس هيباؿذ .سؿذ كٌؼت ًشمافضاس دس ايشلٌذ بِدلينل ػنَاهلي ّوچنَى
توشوض بش خَؿِػاصي ٍ ؿبىِّاي استباطي ؿشوتّاػت( .)Durate & Branco, 2008دٍلت پاوؼتاى هـَقّايي ّوچَى
هؼافيتّاي هالياتي ،تسػيغ پاسنّاي فٌاٍسي اطالػات ٍ حوايت اص هالىيت خاسخي دس داساييّناي ػنشهايِاي سا بنشاي تَػنؼِ
كٌؼت ًشمافضاس دسًظش گشفتِ اػت .ػياػتّاي بشٍىػپاسي كٌؼت ًشمافضاس دس پاوؼتاى ،بْبَد ويفيت ًشمافضاس ،اػنتمشاس ػنشيغ ٍ
آػاى ؿشوتّاي تداسي هيباؿٌذ( .)pseb, 2009پايِسيضي صيشػناخت هلني هبتٌنيبنش ًنشمافنضاس ،داسا بنَدى ًينشٍي اًؼناًي
هتخلق ٍ هاّش ،صيشػاخت فٌي ٍ تىٌَلَطي ،حوايتّاي هالي ٍ تحميك ٍ تَػؼِ ٍ ػَاهل سؿذ ػشيغ كٌؼت ًشمافضاس دس وـنَس
بلغاسػتاى ّؼتٌذ( .)Bulgarian agency for IT, 2010تسويذ بش اسصؽ افضٍدُ كٌؼت ًشمافنضاس دس ػياػنتگنزاسي ونالى،
سػايت لَاًيي حك هالىيت هؼٌَي ٍ حوايت دٍلت ،اص ػَاهل پيـشفت ػشيالًىا دس كٌؼت ًشمافضاس بَدُ اػت .كنٌؼت ًنشمافنضاس
ػشيالًىا بش پايِ ًيشٍي واس هاّش دس بشًاهًَِيؼي ٍ هٌْذػي ًشمافضاس بٌا ؿذُ اػت ٍ بْشٍُسي ٍ خالليت باالي ًينشٍي وناس ،اص
)Software Process Technology Centre(SPTC
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ؿٌاػايي ٍ اٍلَيت بٌذي ؿاخق ّاي ػياػت گزاسي تَػؼِ كٌؼت ًشم افضاس ايشاى

هضاياي سلابتي ايي وـَس دس حَصُ ًشمافضاس بِؿواس هيسٍد( .)Jakkola, 2009ػولىشد لَي فٌالًذ دس صهيٌِ تحمينك ٍ تَػنؼِ ٍ
بْبَد بؼتش تداسي ،هَخبات پيـشفت ايي وـَس سا دس كٌؼت فٌاٍسي اطالػات ٍ ًشمافضاس فشاّن وشدُ اػت .دس فٌالًذ داًـااُّنا
يه هٌبغ ًَآٍسي بشاي كٌؼت ًشمافضاس ّؼتٌذ وِ ايذُّاي هٌاػب بشاي واسآفشيٌي فشاّن هيوٌٌذ ٍ صهيٌِ هٌاػنب بنشاي ايدناد
ؿشوتّاي ًشمافضاسي بِؿواس هيسًٍذ .واسبشد ًشمافضاسّاي هتيباص دس فٌالًذ بنِػنشػت دس حنال افنضايؾ اػنت ٍ ؿنشوتّناي
تَليذوٌٌذُ ًشمافضاس ،بِػَي ايي ًشمافضاسّا سٍي آٍسدُاًذ( .)Dinesh, 2009دس وـَس فٌالًذ ،خابِ خايي بِ ًماطي با ّضيٌِ صينش
ػاخت پائيي ،هٌابغ اًؼاًي اسصاى ليوت ٍ پٌْاي باًذ هٌاػب ،دس واّؾ ّضيٌِّاي كٌؼت ًشمافضاس تسثيش ؿاشف داؿتِ اػت.
با هشٍس پيـيٌِ تحميك ٍ اًدام هلاحبِ دليك با  33تي اص كاحبٌظشاى فؼال دس بخؾ دٍلتي ٍ داًـااّي ،ؿاخقّا ؿٌاػنايي ٍ
حَل هحَسّاي صيشػاختّا ،ػياػتّا ٍ ساّبشدّا دػتِ بٌذي ؿذًذ .ؿاخقّاي دػنتِ بٌنذي ؿنذُ دس خنذٍل  1آٍسدُ ؿنذُ
اػت.
ؿاخقّاي ساّبشدي
كٌؼت ًشم افضاس

ؿاخقّاي ػياػتي
ؿاخقّاي صيشػاختي

خذٍل ؿواسُ( :)1ؿاخقّاي ػياػت گزاسي تَػؼِ كٌؼت ًشم افضاس دس ايشاى ،ؿاخقّاي صيشػاختي

1
2
3
4
5
6
7
8

اسائِ پٌْاي باًذ با ليوت هٌاػب بِدػتاًذسواساى حَصُ ًشمافضاس
تَػؼِ ٍ بْبَد صيشػاختّاي فيضيىي كٌؼت ًشمافضاس اػن اص تدْيضات تؼت ٍ...
تـىيل هشاوض ػلن ٍ فٌاٍسي ٍ سؿذ بشاي حزف ؿىاف بيي كٌؼت ٍ داًـااُ
آهَصؽ تخللي بِلضات دس صهيٌِ حمَق ٍ خشاين ًشمافضاسي
باصًاشي دس آهَصؽ داًـدَياى سؿتِ ًشمافضاس دس داًـااُّا
تـىيل كٌذٍق حوايت اص كٌايغ فٌاٍسي اطالػات
ايداد ؿبىِ استباطي بيي كٌؼت ٍ داًـااُ با تسويذ بش پشٍطُّاي ػلوي واسبشدي
اػتفادُ اص هـاٍسُّاي خاسخي تَاًوٌذ دس حَصُ فٌاٍسي اطالػات
شاخصَاي سياستی

 1سػايت وپي سايت خاسخي
 2اػطاي هؼافيتّاي هالياتي بشاي كٌؼت ًشمافضاس
 3بشداؿتي هَاًغ ػشهايِگزاسي خاسخي دس وـَس با تلَيب لَاًيي تؼْيلوٌٌذُ
 4باصًاشي ٍتلَيب لَاًيي تضوييوٌٌذُ حمَق ًشمافضاس ًَيؼاى
 5اتخار ػياػتْاي خز ػشهايِگزاسي خاسخي دس وـَس
 6اتخار ػياػتّاي تـَيمي حوايتي ٍ هالي دٍلت دس كٌؼت ًشمافضاس
 7تَخِ بِ اسصيابي ٍ ًظاست دس كٌؼت ًشمافضاس
 8الضام دٍلت بِ خشيذ ًشمافضاسّاي داخلي
 9اتخار توْيذات دس خْت افضايؾ كادسات ًشمافضاس
 10تغييش ٍ تدذيذ ًظش دس ستبِ بٌذي ؿشوتْا
 11بشٍى ػپاسي پشٍطُّاي ًشم افضاسي تَػط دٍلت
 12حضَس بيـتش دس ًوايـااُّا ،ػويٌاسّا ٍ هداهغ بييالوللي
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شاخصَاي راَبردي
1
2
3
4
5
6
7

تَليذ ًشمافضاسّاي واسبشدي
پيَػتي بِػاصهاى تداست خْاًي
حشوت بِػوت ًشمافضاسّاي هتي باص
باصاسيابي ًشم افضاس دس خاسج اص وـَس
اتخار ديذ اػتشاتظيه بِكٌؼت ًشمافضاس
تَخِ بًِشمافضاس بِهثابِ يه كٌؼت
تؼييي هتَلي ٍاحذ دس كٌؼت ًشمافضاس

 -1مًاد ي ريشُا
سٍؽ پظٍّؾ حاضش با تَخِ بِ ايٌىِ پظٍّـاش بِبشسػي ٍ تَكيف پذيذُ ّا بذٍى دػتىاسي دس هتغيشّا پشداختِ اػت ،تَكيفي
ٍ اص آًدايي وِ اص ديذگاُ ٍ ًظشات كاحب ًطشاى اػتفادُ ؿذُ اػت ،پيوايـي اػت(داًايي فشد ٍ دياشاى .)1388 ،خوغ آٍسي
دادُّا با اًدام هطالؼات وتابخاًِاي ،هطالؼِ آهاس ٍ اػٌاد داخلي ٍ خاسخي ،هطالؼات تطبيمي ٍ هلاحبِ دليك با خبشگاى كَست
گشفت .بشاي اٍلَيتبٌذي ؿاخقّا اص پشػـٌاهِ اػتفادُ ؿذ .خاهؼِ تحميك هـتول بش ً 33فش اص كاحب ًظشاى دس بخؾ دٍلتي ٍ
داًـااّي با ؿشايط حذالل هذسن واسؿٌاػي اسؿذ هٌْذػي ًشم افضاس ٍ حذالل  10ػال ػابمِ واسي دس حَصُ ًشم افضاس بَدُ اػت.
 -2وتايج ي بحث
بشاي اٍلَيت بٌذي ؿاخقّا اص آصهَى فشيذهي اػتفادُ ؿذُ اػت وِ ًتايح اٍلَيتبٌذي ؿاخقّا دس حَصُّاي صيشػاخت،
فشآيٌذ ،ػياػت ٍ ساّبشد بِتشتيب دس خذاٍل  5 ٍ 4 ،3آهذُ اػت.
خذٍل ؿواسُ( :)2اٍلَيتبٌذي ؿاخق ّاي صيشػاختي ػياػتگزاسي كٌؼت ًشم افضاس وـَس

رديف

وام شاخص

1
2
3
4
5
6

باصًاشي دس آهَصؽ داًـدَياى سؿتِ ًشمافضاس دس داًـااُّا
تَػؼِ ٍ بْبَد صيشػاختّاي فيضيىي كٌؼت ًشمافضاس اػن اص تدْيضات تؼت ٍ...
تـىيل كٌذٍق حوايت اص كٌايغ فٌاٍسي اطالػات
تـىيل هشاوض ػلن ٍ فٌاٍسي ٍ سؿذ بشاي پش وشدى ؿىاف داًـااُ با كٌؼت
ايداد ؿبىِ استباطي بيي كٌؼت ٍ داًـااُ با تسويذ بش پشٍطُّاي ػلوي -واسبشدي
تلَيب لَاًيي تؼْيل وٌٌذُ ػشهايِگزاسي خاسخي دس كٌؼت ًشم افضاس
تلَيب لَاًيي تضوييوٌٌذُ اهٌيت ،حشين خلَكي ٍ حمَق ًشمافضاس ًَيؼاى دس فضاي
ػايبشي
اػتفادُ اص هـاٍسُّاي خاسخي تَاًوٌذ دس حَصُ فٌاٍسي اطالػات
اسائِ پٌْاي باًذ با ليوت هٌاػب بِ دػتاًذسواساى حَصُ ًشمافضاس
آهَصؽ تخللي بِ لضات دس صهيٌِ حمَق ٍ خشاين ًشمافضاسي

7
8
9
10

ومرٌ بر اساس آزمًن
فريدمه
5/26
4/32
4/24
4/07
4/01
3/61
3/35
3/76
3/22
3/06

ّواًطَس وِ دس خذٍل ؿواسُ ً 2ـاى دادُ ؿذُ اػت ،باصًاشي دس آهَصؽ داًـدَياى سؿتِ ًشمافضاس دس داًـااُّا با ًوشُ
 5/26دس بيي ؿاخق ّاي صيشػاختي ػياػت گزاسي داساي بيـتشيي اٍلَيت ٍ آهَصؽ تخللي بِ لضات دس صهيٌِ حمَق ٍ
خشاين ًشمافضاسي با ًوشُ  3/06داساي ووتشيي اٍلَيت اػت .پغ اص ؿاخق باصًاشي دس آهَصؽ داًـدَياى سؿتِ ًشمافضاس دس
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داًـااُّا ،ؿاخقّاي تَػؼِ ٍ بْبَد صيشػاختّاي فيضيىي كٌؼت ًشمافضاس ٍ تـىيل كٌذٍق حوايت اص كٌايغ فٌاٍسي
اطالػات بِتشتيب اٍلَيت بيـتشي داؿتِاًذ.
خذٍل ؿواسُ( :)3اٍلَيت بٌذي ؿاخق ّاي ػياػتي ػياػت گزاسي كٌؼت ًشم افضاس وـَس

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ومرٌ بر اساس آزمًن

وام شاخص
سػايت وپي سايت خاسخي
الضام دٍلت بِ خشيذ ًشمافضاسّاي داخلي
باصًاشي ٍ تلَيب لَاًيي تضوييوٌٌذُ حمَق ًشمافضاس ًَيؼاى
اتخار ػياػتْاي خز ػشهايِگزاسي خاسخي دس وـَس
اتخار ػياػتّاي تـَيمي حوايتي ٍ هالي دٍلت دس كٌؼت ًشمافضاس
تَخِ بِ اسصيابي ٍ ًظاست دس كٌؼت ًشمافضاس
اػطاي هؼافيتّاي هالياتي بشاي كٌؼت ًشمافضاس
تغييش ٍ تدذيذ ًظش دس ستبِ بٌذي ؿشوتْا
بشٍى ػپاسي پشٍطُّاي ًشم افضاسي تَػط دٍلت
اتخار توْيذات دس خْت افضايؾ كادسات ًشمافضاس
تلَيب لَاًيي تؼْيل وٌٌذُ ػشهايِگزاسي خاسخي دس كٌؼت ًشم افضاس
حضَس دس ًوايـااُّا ،ػويٌاسّا ٍ هداهغ بييالوللي

فريدمه
4/93
4/65
4/38
4/35
4/14
3/82
3/53
3/24
3/05
2/88
2/75
2/47

اطالػات خذٍل ً 3ـاى داد وِ ايداد يىپاسچاي سػايت وپي سايت خاسخي دس بيي ؿاخق ّاي ػياػتي با ًوشُ  4/93داساي
بيـتشيي اٍلَيت ٍ حضَس دس ًوايـااُّا ،ػويٌاسّا ٍ هداهغ بييالوللي با ًوشُ  2/47داساي ووتشيي اٍلَيت اػت .پغ اص ؿاخق
سػايت وپي سايت خاسخي ،ؿاخقّاي الضام دٍلت بِخشيذ ًشمافضاسّاي داخلي ٍ حوايت ٍ تلَيب لَاًيي تضوييوٌٌذُ حمَق
ًشمافضاس ًَيؼاى بِتشتيب اٍلَيت بيـتشي داؿتِاًذ.
خذٍل ؿواسُ( :)4اٍلَيتبٌذي ؿاخقّاي ساّبشدي ػياػت گزاسي كٌؼت ًشم افضاس وـَس

رديف
1
2
3
4
5
6
7

وام شاخص
تؼييي هتَلي ٍاحذ دس كٌؼت ًشمافضاس
اتخار ديذ اػتشاتظيه بِ كٌؼت ًشمافضاس
حشوت بِػوت ًشم افضاسّاي هتي باص
تَخِ بًِشمافضاس بِ ػٌَاى يه كٌؼت
باصاسيابي ًشم افضاس دس خاسج اص وـَس
تَليذ ًشمافضاسّاي واسبشدي
پيَػتي بِػاصهاى تداست خْاًي

ومرٌ بر اساس آزمًن فريدمه
5/13
4/64
4/33
4/10
3/76
3/46
3/12

اطالػات هٌذسج دس خذٍل ً 4ـاى داد وِ تؼييي هتَلي ٍاحذ دس كٌؼت ًشمافضاس دس بيي ؿاخقّاي ساّبشدي داساي بيـتشيي
اٍلَيت ٍ پيَػتي بِػاصهاى تداست خْاًي داساي ووتشيي اٍلَيت اػت .ساّبشدّاي اتخار ديذ اػتشاتظيه بِكٌؼت ًشمافضاس ٍ
حشوت بِػوت ًشم افضاسّاي هتي باص دس اٍلَيتّاي دٍم ٍ ػَم لشاس گشفتِاًذ.
كٌؼت ًشمافضاس بِػٌَاى يىي اص هحَسّاي هْن تَػؼِ دس كٌؼت فٌاٍسي اطالػات ًمؾ هؤثشي دس تَػؼِ التلادي ،افضايؾ
كادسات بؼياسي اص وـَسّاي خْاى داؿتِ اػت .هشٍس پيـيٌِّاي تحميك ًـاى هيدّذ وِ وـَسّاي هختلف خْاى بشًاهِّايي
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سا خْت تَػؼِ كٌؼت ًشم افضاس تذٍيي ٍ اخشا وشدُاًذ .ؿٌاػايي ايي بشًاهِّا ٍ ساّىاسّا خْت ملبِ بش هحذٍديتّا با دس ًظش
گشفتي اٍلَيتّا ٍ ًىات وليذي تَػؼِ كٌؼت ًشم افضاس اص اّويت ٍيظُاي بشخَسداس اػت .وـَسّاي هٌتخب خْاى با واسبؼت
ساّىاسّايي ًظيش هـاسوت با وـَسّاي خاسخي ٍ تسػيغ ؿشوتّاي چٌذهليتي ،بشگضاسي ػويٌاسّاي داخلي ،تـَيك كادسات ٍ
ؿشوت دس ًوايـااُّاي بييالوللي ،افضايؾ اػتاًذاسدّاي ويفي ،اكال دس لَاًيي هالىيت خاسخي ،حوايت اص هالىيت فىشي،
حوايت اص ػشهايِگزاسي خاسخي ،اسائِ صيشػاختّاي اسصاى بِؿشوتّا ،توشوض بش خَؿِػاصي ٍ ؿبىِّاي استباطي ؿشوتّا ،دس
ًظش گشفتي هؼافيتّاي هالياتي ،تسػيغ پاسنّاي فٌاٍسي اطالػات ٍ بشٍىػپاسي كٌؼت ًشمافضاس تَػط دٍلت ،تَاًؼتِاًذ سؿذ
لابل هالحظِاي دس تَػؼِ كٌؼت ًشمافضاس داؿتِ باؿٌذ .بش اػاع ًتايح حاكلِ دس بيي ؿاخقّاي ساّبشدي ،ساّىاس تؼييي هتَلي
ٍاحذ دس كٌؼت ًشمافضاس داساي بيـتشيي اٍلَيت اػت؛ صيشا دس ػالّاي گزؿتِ ،هتسػفاًِ بشًاهِسيضي ٍ ػياػت گزاسي كٌؼت
ًشمافضاس تَػط ًْادّا ٍ اسگاىّاي هتفاٍتي اًدام هيؿَد ٍ هتَلي ٍاحذي دس كٌؼت ًشمافضاس دس ايشاى ٍخَد ًذاسد .ايي ًابؼاهاًي تا
حذي اػت وِ حتي آهاس يىؼاًي دس صهيٌِ كادسات ًشمافضاس دس وـَس ٍخَد ًذاسد ٍ ًْادّاي هختلف ،آهاسّاي هتٌالضي دس ايي
صهيٌِ اسائِ هيوٌٌذ .بَدخِ ًشمافضاس ٍ اػتباسات هشتبط با تَليذ ًشمافضاس دس وـَس ًيض بِ خض ػالّاي  1381تا  1383هتوشوض ٍ
ّذفوٌذ ًبَدُ اػتّ .وچٌيي بش اػاع اٍلَيتّاي بِدػت آهذُ دس بخؾ ؿاخقّاي ػياػتي ،ساّىاس سػايت لاًَى وپي سايت
داساي بيـتشيي اٍلَيت اػتً .تيدِ حاكلِ هؤيذ ايي هطلب اػت وِ اػتفادُ اص ًشم افضاسّاي خاسخي دس داخل وـَس بذٍى سػايت
لاًَى وپي سايت اص هَخبات اكلي فمذاى اًايضُ بشاي بشًاهِ ًَيؼاى ٍ ػذم ػشهايِگزاسي هٌاػب ؿشوتّا ٍ ػاصهاىّا بشاي
تَػؼِ كٌؼت ًشم افضاس هيؿَد؛ ايي ًتيدِ ّوؼَ با ًتيدِ بِدػت آهذُ دس وـَس ٌّذ اػت وِ دس سػايت لاًَى هالىيت هؼٌَي دس
حَصُ ًشمافضاس هَخب سؿذ ٍ ايداد اسصؽ افضٍدُ دس كٌؼت ًشم افضاس ٌّذ ؿذُ اػت .دس بيي ؿاخقّاي صيشػاختي ،باصًاشي دس
آهَصؽ داًـدَياى سؿتِ ًشمافضاس دس داًـااُّا داساي بيـتشيي اٍلَيت اػت وِ هؤيذ هتٌاػب ًبَدى هحتَاي آهَصؿي داًـااُّا
با ًياصّاي باصاسواس دس حَصُ ًشم افضاس وـَس اػت.
 -3مىابع
1. Naseri, A., Afsar, A.(2011), Developing a Model to Select Clients in Software Projects,
Information Technology Management, No. 9, Tehran University Pub., Tehran, Iran.
2. Rofoogar Astaneh, Hussein. (2009), Diagnosis of Software industry in Iran, Majlis
Research Center Pub., Tehran, Iran.
3. Danaee Far, H., Alvani, M., Azar, A. (2008), Quaintly Methodology in Management, 2th
Ed., Saffar Pub., Tehran, Iran.
4. Heeks, Richard. (1996) India's Software Industry: State Policy, Liberalization and
Industrial Development, Sage Pub., 428.
5. Heeks, Richard. (2010). Technology Policy Making as a Social & Political Process:
Liberalizing India’s Software Policy, Technology Analysis & Strategic Management, pp.
275 – 291.
6. Balasubramanyam, V., A. Balasubramanyam. (2008), The software cluster in Bangalore, in
Dunning (ed.), Regions, Globalization and the knowledge-based Economy, Oxford
University Press, 147-149.
7. L. Press, Software Export from Developing Nations. (2009). IEEE Computer, No. 26, pp
62–67.
8. Akella, R., R. Dossani. (2009), a report on the software value chain: the Indian suppliers
during the downturn, Working Paper, Asia-Pacific Research Center, Stanford University,
67-93.
9. Condon, Jennifer. (2009). Strategy for the Software Sector, Presentation to the Irish
Software Association Executive Council.

014

ؿٌاػايي ٍ اٍلَيت بٌذي ؿاخق ّاي ػياػت گزاسي تَػؼِ كٌؼت ًشم افضاس ايشاى

10. C.H.C. Duarte and C.E.C. Branco. (2008), Social and Economic Impacts of the Brazilian
Policy for Information Technologies, Revista do BNDES, 8(15), 125–145.
11. R.L. La Rovere, S.E. Goodman, (2009), Computing in the Brazilian Amazon, 35(4), 21–
24.
12. Cebit IT Eurasia. (2009), Information Technologies, Tuyap Congress and Fair Center,
Istanbul, Turkey.

13. Towards a Globalized Software Industry. (2009). Hannu Jaakkola, Acta
Polytechnica Hungarica. 6(5), 43-57.
13. Dinesh B. Saparamadu. (2006). Overview Of the Sri Lankan IT Industry, Serilanka
14. Bulgarian State Agency for Information Technology and Communications.

015

هدلِ هذيشيت كٌؼتي داًـىذُ ػلَم اًؼاًي داًـااُ آصاد اػالهي ٍاحذ ػٌٌذج  -ػال ّفتن  /ؿواسُ  / 21صهؼتاى1391

