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افزاری در ایران! های نرم باور خطرناک راجع به شرکت  ۴

 

نرم وضعیت شرکت  در حوزۀ  توانایی افزار، عالوه های فعال  فرهنگ عمومی جامعۀ  بر  با  و عملکردی،  های فنی 
این  ایراِن  در  دارد.  مستقیم  ارتباط  نیز  شرکت رمشتریان  برای  خاصی  وضعیت  مختلفی  دالیل  به  های  وزها، 

اگر به پرسش افزاری به نرم آمده است و  این وضعیت توجه نشود، در بلندمدت ممکن  وجود  از  های برآمده 
 وجود بیاید. های فعال در این حوزه به ناپذیری برای افراد و شرکت های جدی و جبراناست آسیب 

شویم و رفتار او را  بینانه با او مواجه می اگر باور داشته باشیم که کسی قصد دزدی از ما را دارد، با نگاهی بد
حساب  بینی بهگیریم. این بدبینی ممکن است در مواردی که واقعًا با یک دزد مواجه هستیم، واقع تحت نظر می 

 بیاید و از وارد شدِن صدمه به ما جلوگیری کند. 

رد، بدون اینکه معیاری برای سنجش  حاال فردی را تصور کنید که تمام معاشران و اطرافیان خود را دزد در نظر بگی 
های جدی  توانیم مطمئن باشیم که ارتباطات این فرد با سایر افراد دچار اختالل داشته باشد! در این مورد می 

 آمیز است. شود. اختاللی که ناشی از یک باور نسنجیده، قالبی و اغراق و اساسی می 

از  اورهای خطرناک بنامیم، می آمیز را باگر این باورهای نسنجیده، قالبی و اغراق  توانیم بگوئیم که در بسیاری 
 های زندگی فردی و اجتماعی ما ایرانیان، باورهای خطرناکی وجود دارد. حوزه 

تواند  دهیم چرا که معتقدیم هیچ داده و استداللی نمی هیچ عنوان آنها را مورد سنجش قرار نمی باورهایی که به 
ای لیل »نسنجیده« هستند؛ باورهایی که در جمالتی کوتاه راجع به طیف گسترده آنها را تغییر دهد و به همین د

های جهان واقع دارند و به همین دلیل »قالبی« هستند و به  بندِی پیچیدگی از مسائل، میل به تعریف و قالب 
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یز« محسوب  آمدانیم و به همین دلیل»اغراق ها صحیح می ها و موقعیت شکلی افراطی، آنها را در تمام زمینه 
 شوند. می 

های ما قابل مشاهده  گیریها و تصمیم این باورهای خطرناک، به َاشکاِل گوناگونی در مراودات روزمره، قضاوت 
های غیرقابل جبرانی  ای اصالحشان نکنیم، هم از لحاظ فردی و هم از لحاظ اجتماعی آسیب گونه هستند و اگر به 

 گذارند. از خود به جای می 

رکدام از ما این باشد که خودمان و فرهنگمان را بیشتر مورد بررسی قراردهیم تا بتوانیم بگوئیم  شاید وظیفۀ ه 
افزاری در ایران چه باورهای خطرناکی وجود دارد؟ و اگر بخواهیم  های نرم افزار و فعالیت شرکت که  در حوزۀ نرم

 ی داشته باشیم؟ ترهایی نگاه دقیق ای را رعایت کنیم، باید در چه زمینه اخالق حرفه 

شوند،  افزاری بیشتر شنیده می های نرم که هنگام صحبت راجع به  شرکت   مورد از این باورها  4در این نوشته، به  
این باورهای خطرناک بتواند تا حدی، تأثیرات  اشاره می  انتقادی نسبت به  امید که شاید تفکر  این  کنیم؛ با 

 دهد. منفی ناشی از اعتقادداشتن به آنها را کاهش 

کنیم و بعد از آن با توضیحاتی صرفًا تالش خواهیم  باور، ابتدا باور مورد نظر را بیان می   4برای بررسی بیشتر این  
 : را برای نگاه کرن به این باورها پیشنهاد دهیماندازهای بیشتری کرد که چشم 

   

دهند که قرارداد فروش و پشتیبانی را ببندند های واهی میافزاری در هنگام فروش، وعدههای نرم شرکت -1
 کنند. های خود عمل نمی زمان قرارداد پشتیبانی، به وعده و بعد از آن در مدت 

های  افزار وجود ندارد! اما اینکه این ویژگی را به تمام شرکت ار نرم توان ادعا کرد که چنین سازوکاری در باز نمی 
ای  وکار، عده های کسب افزار هم مانند سایر حوزه افزاری تعمیم دهیم، بسیار عجیب است. چرا که در بازار نرمنرم

 ای و غیرقانونی کسب درآمد کنند.  های غیرحرفه ها و روش ممکن است از راه 

افزاری، قوت  های نرم واسطۀ ناشناخته بودن فرآیندهای همکاری با شرکت رسد که این باور، به ازطرفی به نظر می 
منطقی  میزان  ما  اینکه  است.  کرده  پیدا  ممکن بیشتری  و  خواسته بودن  قرار  بودِن  سنجش  مورد  را  هایمان 

کنیم هم  یی بررسی نمی دهیم و معموالً قراردادهای فروش و پشتیبانی را از باب شفافیت و ملزوماِت اجرانمی 
 تر شدن این باور شود. تواند منجر به قوی می 

از چگونگی فرآیندهای سازمانی شرکت  اگر  ها و عقد قراردادها  افزاری مطلع شویم و در مذاکرههای نرم شاید 
ولید  افزاری تعامل داشته باشیم و کمتر به بازتهای نرم تر بتوانیم با شرکت دقت بیشتری داشته باشیم، راحت 

 عقایدی از این دست کمک کنیم.

 

کند که پول و رشوۀ  افزار انتخاب می افزار در سازمان، احتماالً شرکتی را برای خرید نرم مسئول خرید نرم -2
 بیشتری به او بدهد. 

ها بخشی از  شنویم و باید بپذیریم که شنیدن این حرف را می   ها گونه حرف ها، ایندر بدنۀ بسیاری از سازمان 
 نگ روزمرۀ ما شده است.فره
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اینگونه حرف که  کسانی  می معموالً  را  و  ها  نیستیم!«.  نادان  که  »ما  بگویند:  که  است  این  هدفشان  زنند، 
هایی در پشت پرده وجود دارد! و بدون اینکه از چند و چوِن انتخاب و خرید و  خواهند بگویند که دست می 

 کنند. عقد قرارداد اطالعی داشته باشند، اظهار نظر می 

هایی هستند که از همین طریق کسب درآمد  باز هم باید تأکید کنیم که شکی وجود ندارد که افراد یا شرکت 
های خرید، کاری غیراخالقی و بر  افزاری و تمام مسئول های نرم کنند؛ ولی تعمیم افراطی آن به تمام شرکت می 

 مبنای باوری اشتباه است.  

تواند تا حد زیادی اعتماد سازمانی را مخدوش  های سازمانی، می شاغل و جایگاه هرگونه »تفکر قالبی« راجع به م
های مختلفی با مشکل مواجه کند. اعتقاد به این که تمام مسئول خریدها  کند و عملکرد سازمان را در حوزه 

اینکه تمام شرکت  یا  کنند  است رشوه دریافت  نرمقرار  کنند، ههای  است رشوه پرداخت  قرار  قدر  مان افزاری 
 مبناست که اعتقاد به »بنا شدن زمین روی شاخ گاو نر!«. اشتباه و بی 

ای کنند به گونه ها را بیان می شاید چاره این باشد که با کسانی که به این گزاره معتقدند، و از این دست حرف 
دهیم  آنها اجازه نمی   هایشان سند و مدرک بیاورند و بفهمند که بهبرخورد کنیم که متوجه شوند باید برای گفته 

تصورات قالبی خودشان را در قالب واقعیت به ما قالب کنند! ضمن اینکه اگر واقعًا خودشان را دلسوز منافع  
دانند و اطالعات دقیقی از اینگونه تبادالت غیرقانونی دارند، به آنها کمک  سازمان یا اوضاع عمومی اجتماع می 

 حافظت از منافع شخصیشان اقدام کنند. کنیم که از طریق مراجع قانونی و با م

 

 افزارهای مشهور جهانی استفاده کنیم. ای ندارد و بهتر است از نرم افزارهای ایرانی فایده استفاده از  نرم - 3

افزارها در موارد بسیاری، وابسته  دهد، مسئلۀ مهمی است. نیاز به نرم افزار به چه نیازی پاسخ می اینکه هر نرم 
کار گرفته شود و هر محیطی، شرایط خاص خود را طلب  افزار قرار است در آنجا به ه آن نرم است ک  به محیطی 

های  افزاری در ایران نیز، نیازهایی از این دست وجود دارد که معموالً شرکت وکارهای نرم کند.در بازار کسب می 
 افزاری فعال، در صدد پاسخگویی به آنها هستند. نرم

از نیازهای خاصی که فعالیت شرکت  کنیم تا  کند اشاره می افزاری در ایران را توجیه می های نرمبه چند نمونه 
تری  بندی پخته های جهانی، به جمع ها با نمونه ها و محصوالت این شرکت ی فعالیت بعد از آن بتوانیم با مقایسه 

 برسیم. 

بر قانون  رسی است. زبان فارسی زبان رسمی کشور ماست و عالوه یکی از این نیازها، نیاز به استفاده از زبان فا
می  به رسمیت  را  فارسی  زبان  از  استفاده  ترجیح می که  نیز،  کاربران  از  نرم شناسد، بسیاری  از  افزارهای  دهند 

 زبان استفاده کنند. فارسی 

مرز و بوم هستند. باالخص    ها و فرآیندها نیز صرفًا مختص به اینبر زبان فارسی، بسیاری از موجودیت عالوه 
می برای سازمان  پیدا  بیشتری  اهمیت  موضوع  این  نرم های دولتی،  و  از  کند  تبعیت  برای  افزارهای سازمانی، 
 سازی بیشتری هستند.های قانونی، نیازمند بومی دستورالعمل 

اینها، شاید بهتر باشد هنگام مقایسۀ نرم و عالوه  ها را با هم  مام شاخص افزارهای داخلی و خارجی، تبر تمام 
تر تغییر دهیم. چرا که هم از لحاظ  بینانهافزارهای داخلی را به حالتی واقع مقایسه کنیم و انتظارات خود از نرم 
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مندی از تخصص متخصصین و پیشرو بودن در حوزۀ تکنولوژی، مابین بازار  منابع مالی و هم از لحاظ امکان بهره 
 زمین تا آسمان است. داخلی و بازار جهانی، تفاوت از 

 افزار پول بدهیم؟افزار رایگان وجود دارد! چرا ما باید برای نرم همه نرم این- 4

 دانیم، اکثرًا رایگان نیستند! افزارهایی که ما در ایران آنها را رایگان می نرم

و دور زدن مسائل  افزارها  کردن نرم شود و با کرک رایت، در ایران رعایت نمی در واقع اینکه قانون جهانی کپی 
 افزارها باید رایگان باشند. امنیتی، از طرق مختلف به آنها دسترسی داریم، باعث شده است که گمان کنیم نرم 

افزارها اختصاص داده شده است.  طور طبیعی، سهم بسیار کمی به نرم ها به به یک معنا، در سبد خرید ما ایرانی 
گیری ویروس کرونا و رونق گرفتن بازار نمایش شبکۀ خانگی، این  واسطۀ همه شاید فقط در چندسال اخیر و به 

فرهنگ تا حدی جا افتاده است که ماهیانه سهمی برای یک پلتفرم آنالین در نظر بگیریم. پس طبیعی است  
افزار  دنبال دریافت رایگان خدمات هستیم و هزینه کردن برای نرم که در فرهنگ سازمانی هم، در وهلۀ اول به 

 دانیم. رطبیعی می را غی

افزاری هم مانند سایر محصوالتی که در جهاِن حقیقی با آنها مواجه  اما واقعیت این است که محصوالت نرم 
بر هستیم، فرآیندهای متفاوتی را باید طی کنند تا قابل ارائه به مشتریان باشند و طی کردن این فرآیندها هزینه 

 است.  

تری  بینانهافزاری آگاهی بیشتری داشته باشیم و دید واقع ئۀ محصوالت نرم شاید اگر از فرآیندهای تولید و ارا
افزاری پیدا کنیم، بهتر بتوانیم تشخیص بدهیم که در چه مواقعی و تا چه حدی  نسبت به ارزش محصوالت نرم

 افزارها هزینه کنیم.باید برای نرم 

 

ی بررسی بهتر باورهایمان است و مطمئنًا با بررسی  ای برا مورد که در این مقاله به آنها اشاره شد، بهانه   4این  
اتخاذ دیدگاه توانیم پیشفرض بیشتر، می  کنیم و با  استخراج  را  انتقادی و  های فرهنگی و مستتر بیشتری  ی 

 قصد اصالح این باورها، راجع به درستی یا نادرستی آنها قضاوت کنیم. به

 

 کارشناس تولید محتوا  – زائی سرگل نویسنده: مهدی 
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