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افزار کامپیوتر در ایرانهای بکارگیری ناصحیح تکنولوژی نرمبررسی جنبه

اردوان مجیدی
مرکز محاسبات- دانشگاه شهید بهشتی 

افزارنرممرکز تحقیقات و ساخت

تذکر : این متن به دلیل تبدیل از محیط یك ویراستار دیگـر، دارای اشـکاالت و نـواقص صـفحه بنـدی اسـت و مـورد 
ویرایش مجدد قرار نگرفته است.

چکیده
در ســالهای اخیراســتفاده ازسیســتمهای کــامپیوتری بــرای تســهیل وتســریع عملیــات سیســتمهای موجــوددرایران رشــد 

چشمگیری نموده است.
آورند، واین ، امکان افزایش سرعت میکامپیوترها امکان پردازش حجم زیادی از اطالعات رادرزمان بسیار کوتاه فراهم

و تسهیل عملیات را فراهم میسازد.اما این موضوع به معنای افزایش سرعت و سـادگی و تسـهیل عملیـات بـا ایجـاد هـر 
تسـهیل  تنهـا باعـثافـزاری گـاه نـهنرمالخصوص یك سیستمعلیسیستم کامپیوتری نیست.ایجادیك سیستم کامپیوتری و 

ــرعت ــاموس ــوانعی را در انج ــده وم ــار ش ــدی ک ــب کن ــه موج ــردد ،بلک ــار نمیگ ــافتن ک ــادیی ــراهم ع ــات ف عملی
آنهامیگرددسـودمندنبوده ومیـزان انتظـارات  صـرفای کـهانـدازه هزینـهافزاری بهنرمازموارد سیستمهایمیکند.دربسیاری

افـزاری افـزار بـه عنـوان ابزاراسـتفاده از سیسـتمهای سـخترابـرآورده نمیسـازند و نیـز در بسـیاری از مواقـع نـرممدیران 
ایـن موضـوع افزاری با توجـه بـهسختهایهزینهبرداری مطلوب قرارداده و قسمت اعظمافزار را مورد بهرهنمیتواندسخت

تلف میگردد.به بیانی دیگرمیتوان گفت :
افزارکامپیوترنیست. "" استفاده صحیح از تکنولوژی نرمافزار کامپیوتر به معنای "ز تکنولوژی نرم" استفاده ا

صــحت ماهیــت و چگــونگی اســتفاده از وعــدمصــحتســنجشازبیــانی مختصــرپیرامون معیارهــایپــسدرایــن مقالــه
در مراکـزاداری و صـنعتی ایـران و  افـزاری ایجـاد شـدههـائی از سیسـتمهای نـرمافزاری،بابررسـی نمونـهنـرمسیستمهای

افـزار درشـرایط جـاری کشـور نـرماز تکنولـوژیناصـحیحاسـتفادهآمارهای موجود به مطالعه عواملی که منجر بـهبررسی



عـوارض ایـن اسـتفاده هـائی ازوجودهریـك ازعوامـل ذکرشـده درمحیط،بـه بررسـیمیگرددپرداخته و پس از بیان نشـانه
حلهائی قرار میدهد و در انتهاراهافزاردرایران مورد بحثرادر پیشرفت تکنولوژی نرماین عوارضناصحیح پرداخته و اثرات

عوامل ذکر شده مطرح میگردد .عمومی برای تضعیف

قبل از مقدمه

میگردد.درانجام یك تحقیق ،آمار و اطالعات مهمترین عامل محسوب
آماری و اطالعاتی کشور مراجعه کـردیم ( مرکزآمـار ایـران ، سـازمان برنامـه و منابعرو در مورد این تحقیق نیز به از این

افـزاری هـای نـرمازاین مراکز،اطالعاتی مفیـد پیرامـون سیسـتمبودجه ) ، اما با این حقیقت تلخ مواجه شدیم که هیچیك
آمـارگیری از طریـق -١ع نمـودیم . بکار شده واز سه طریق کسب اطالرو خود دستایجاد شده در ایران ندارند .از این

آمـارگیری بـا مراجعـه مسـتقیم و -٢شـد . دادهو بـزرگافـزاری کوچـكسیستم نـرم٨٠گان پرسشنامه که به پیاده کننده
افزار از دانشگاههای شهید بهشتی التحصیل رشته مهندسی نرمفارغ٨بامصاحبه-٣افزاری موجود. سیستم نرم١١مشاهده 

هـای دیگـر از پرسشنامه تکمیل گردیـد ودلیـل عـدم تکمیـل پرسشـنامه١٨پرسشنامه تنها ٨٠از میان و صنعتی شریف . 
آن پیرامون٣-٥خود یك فیلد آماری محسوب میشود و در بخش مطرح گردید کههامسائلیپرکنندگان این پرسشنامهطرف

بحث خواهیم کرد .

مقدمه-١

افزارنظری بر تکنولوژی نرم-١-١

ــــب ــــان موج ــــامپیوتردر جه ــــوژی ک ــــریع تکنول ــــرفترشدس ــــهایجادپیش ــــامانفجارگون ــــومدرتم ــــون عل و فن
ودرحال توسعه نیزازترکشـهای ایـن انفجـار مصـون سومها،کشورهای جهانزمینهوبارشدتکنولوژی درتمامگردیدهدرجهان

های سـریع ایست که حیات هر سیستم کند و دور از تکنولوژی را در کنار سیستمونهگاند . پیشرفت تکنولوژی بهنمانده
درموردایران نیز مصداق داردوباید برای ایجاد ارتباط با سیستمهای بـین المللـی و جهانی غیر ممکن میسازد. این موضوع

بانکی کشـور عنوان مثال در سیستم. بهخود بیفزائیماطالعاتونیز وسعتو دقتعملیاتسرعتنیز ورودبه بازار جهانی به
آن میرود که تا چنـدی واسطه فاصله زیادی که بانکهای ایران از لحاظ سطح مکانیزاسیون با بانکهای جهانی دارند بیمبه

یدبه یاناخواسته،باایران خواسته] . بنابراین٧٠اعممکن نگردد [شارتباطی میان بانکهای ایران و خارجگونهدیگر عمال هیچ
گردد ولـی افزار انجامافزارشاید با خریدسختسختازتکنولوژیدراستفاده.پیشرفتپردازدرشد سیستمهای مکانیزه خود ب

شـرایط پـذیرومطلوبامکـانهـای داخلـی داردوخریـدآنافزارنیازبـه افـزایش توانـائینـرمازتکنولـوژیدر استفادهپیشرفت



] . تکنولـوژی ٧٠رشاسـت[مکلیـدیایمسـئلهبـا شـرایط محیطـیناسـبوایجاد تکنولـوژی متمانیست. انتخابمحیطی
دانش(چـرا) -چیز) عناصراصلی آن عبارتند از:ابزار( باچه]که٧٠داعمل[شیكانجامبراییافتهاز دانشی نظاماستعبارت

ر تصـمیم درزمینـه ] .به عبارت دیگ٧٠دااستفاده) [شفرهنگ-نظامیچهسیستم استفاده(طی-استفاده(چگونه) دانش-
تصـمیمی ترکیبـی بلکـهویامـدیریتی نیسـتیامهندسـیمسئله صرفا فنـییكآنوچگونگیانفورماتیكتکنولوژیکارگیریبه

عنصراز چهارعنصررامیتوان به یكتنهاابزار یعنیباخریدآنتکنولوژی است کهافزارنیز یكایجاد نرم] .مکانیزم٧٠دااست[ش
عنصردیگردر کشور بزنیم.هسبه ایجاد ما وجود ندارد بجزآنکه دستکشورواردنمود. راهی برای

صحیح" نه "استفاده""استفاده-١-٢

افزاری یك نرماست. ایجاد یك سیستماستفادهوسیستماستفادهدانش،دانشتکنولوژیعنصرمهمشدسههمانگونه که گفته
کارمیکنـد،وازهر درستنیست کهآنمعنایکارمیکند بهافزاری کهنرمدیگر قراردارد .هر درطرفازآنو استفادهقضیهطرف

از میشـود . مسـائل بسـیارزیادی در ایجـاد و اسـتفادهاسـتفادهدرسـتکـهنیسـتآنمعنـایمیشود بهافزاری که استفادهنرم
مــوارد بــه کارهــا را تســهیل نمیکننــد . در بســیاری ازافــزاری وجــود دارد .کامپیوترهــا همیشــهسیســتم نــرمیــك
و فرهنـگ اسـتفاده، افزار،و یا عدم وجود نظام صحیحاز نرمصحت روش استفادهافزار و یاعدمخود نرمصحتعدمعلت

ایجاد میگردد .فراوانی در سر راهمشکالت
صحیحپارامترهای عمومی در استفاده-١-٣

افـزار بایـد افزار چیست؟. بـرای اسـتفاده صـحیح از تکنولـوژی نـرمصحیح از تکنولوژی نرماستفادهبه راستی معیاریك
نمود :پارامترهای زیر توجهبه

تعریف صحیح مسئله-١-٣-١
ایجاد منجر بهرا اشتباه بنویسیم .دربسیاری از موارد عدم تعریف صحیح مسئله مسئلهکه صورتاستترین غلطآنروشن

است.عنوان یکی از شایعترین مسائل مطرحافزاری بههای نرممیگرددودرایجادسیستمفراوانخسارات
افزاریایجاد صحیح سیستم نرم-١-٣-٢

افزاری نرمنویسی که با چندبسته] .هر برنامهRSP87است[وپیچیدهبسیار دقیقافزار مستلزم رعایت مطالبنرمیكساخت
هـای ].سیسـتم٧٢م] [ان٦٩رسزنـد [مافـزاری دسـتنـرمسیسـتمایجادیـكنمیتواند ونبایدبهآشنا استددستورالعملو چن
ــرین سیســتمافــزاری جــزو حســاسنــرم ــرای اغلــب افــراد ملمــوس ت هــای ســاخت بشــر هســتند، ولــی ایــن موضــوع ب

ده ولی کسی از این واهمه نخواهد شآن انجاموحساسی درساختمحاسبات پیچیدهآسمانخراش هر چند کهنیست.دریك
آسمانخراش فرو بریـزد . ولـی بزند تمامهمرا محکم بهآسمانخراشاتاق اینداشت تا اگر کسی غفلتا یکی از دربهای یك

ـــرم ـــك ن ـــای بســـیاری از فروپاشـــی بســـیاری از سیســـتمهای در ی ـــن مســـئله وجـــود دارد . مثاله ـــزرگ ای ـــزار ب اف
و زهره،از مسـیر خـود خـارجبه سویپرتاب شدهمارینریك،اولین سفینهك وجود دارد.سفینهکوچاشتباهیكبعلتافزارینرم



] .این ٧٢مآن بوده است [اندر برنامه کنترل کننده" (خط تیره)-یك"گردید . پس از بررسی ، علت خطا جاافتادنمنهدم
بـه عنـوان هـا، اغلـبشکستاری است،ولیافز نرمسیستمایجاد یكهابیانگرحساسیتمثال و صدها مثال دیگر از شکست

استفاده صحیح از سیستم-١-٣-٣]. ٧٢ممیشود[انافزار توسط افراد پذیرفتههای طبیعی از ماهیت نرمپدیده
استفاده ازآن سیستم وجود نداشته در بسیاری از موارد سیستمها صحیح و مطابق نیازایجاد میگردنداما مکانیزم و فرهنگ

سیستم به صورت صحیح استفاده نمیشود .و بالنتیجه از
پارامتر ذکر شده به شناسـائی با تکیه بر سهافزاردرایراندر بخشهای بعدی پس از بررسی اجمالی وضعیت تکنولوژی نرم

پرداخت . عوامل استفاده ناصحیح خواهیم
افزار در ایرانتکنولوژی نرمبررسی اجمالی وضعیت-٢

افزار در ایران در زمان حاضروضعیت چندان مطلوبی نیست.ژی نرموضعیت تکنولو
استفاده از کامپیوتر به صورت محدود و کمتر از ظرفیت-٢-١

ــیاری ــدیدر بس ــا درح ــوارد کامپیوتره ــیارپائینازم ــوانبس ــراز ت ــوردبهرهت ــود م ــیاریخ ــد. بس ــرار میگیرن ــرداری ق از ب
وبـرق اسـتفاده میگردنـد ودرمـوارد وآبساده نظیر فـیش حقـوقچندفرمای چاپدولتی فقط بر هایکامپیوترهادرسازمان

میشــوند. در واقــع کامپیوترهــای چنــد هرگزبکارنمیرونــد اســتفادهکــهعنــوان بایگــانی اطالعــاتیدیگــراز کامپیوترهــا بــه
انجـام کـامپیوتردر اداراتهاطالعـات بوسـیلوارزیـابیمیدهند. استفادهراانجامدالری کارکامپیوترهای دوهزاردالریمیلیون

فاصـلهبـانکیهـایسیسـتمبـا مکانیزاسـیونشـده سـالهای اخیـردراین زمینـهانجـام].دربانکهااقـدامات٧٠دانمیشود[ش
].٧٠اع[شداردزیادی

استفاده از روشهای نامناسب در سرویس دهی به کاربران-٢-٢

هسـتند و BATCHمورداستفاده درایران از نـوع هایسیستمیتند.اکثریتنسمناسبروشهای بکاررفته درسیستمها اغلب
ONLINEبســـیاری ازمســـائل ] در حالیکـــه ماهیـــت٦٨اعناچیزوجوددارنـــد[شدرســـطحONLINEهـــای سیســتم

ها از سیستمشده دربسیاری] .روشهای استفاده٧٠اعفقط در هواپیمائی وجود دارد[شREALTIMEهای است.سیستم
هزارنفـری ٣٠٠مرتـب شـده فـرد ازلیسـتیـكنـامدولتـی بـرای پیـداکردنبزرگسیستماست.مثال در یكابتدائیروشهائی 
دهی یك جسـتجوی سـاده بـر روی نـام از سرویسرایافت و سیستمهانامشمارهوباالکردنراواردنمود و با پائینبایدشماره

عاجز است.



های دستی موجودهای مکانیزه جدید با سیستمناسازگاری سیستم-٢-٣

عـــدم ســـازگاری هـــای میزبان(دســـتی)خود ناســـازگارند.اینبـــا سیســـتممکـــانیزههـــایبســـیاری از سیســـتم
کاریهــا بــا افزونگــی و دوبــارهمــوارداز ورود اطالعــاتمنجرمیشود.دربســیاریمکــانیزهسیســتمشــدنکنارگذاشــتهبــهگــاه

مکانیزه نیستند .سیستمهایبرای پذیرشدستی مناسبهایسیستممیشود.اغلبانجام
هاشدن سیستمعدم برآوری نیازهای سازمان و کنار گذاشته-٢-٤

را سـازمانانـدو نیازهـای حقیقـی یـكسـازمان ایجادشـدههای محـدودی از یـكبابررسی جنبهاغلبمکانیزهسیستمهای
ــــرآورده ــــد ب ــــهنمیکنن ــــینوب ــــسهم ــــل پ ــــه دلی ــــتمهائی ک ــــداد سیس ــــوند . تع ــــته میش ــــدتی کنارگذاش ازم
ها و ناتوانی در اعمال تغییرات عدم انعطاف پذیری سیستم-٢-٥نیست. اندکمشدهعبارت"توسعه"کنارگذاشتهزیرپوشش

جزئی

ودســتمزدبا هــای حقــوقاز سیســتمراندارنــد .بســیاریحتــی جزئــیاعمــال تغییــراتسیســتمهای موجودقابلیــت
و بـرای هـر استناقصاند . مستنداتجایگزین آنها شدهدیگریهایوسیستمشدهحقوق کنارگذاشتهپرداختنظامتغییرات

ایجـاد ترتیـب].بدین٧١رسکند[ماگر بتواند)اعمالا(آنهمر تا هرتغییرجزئیگشتایجادکننده سیستمشخصتغییر بایدبدنبال
راکنارگذاشت؟!باید سیستمسیستم هرگز نباید بمیرد و گرنهیكکننده

ناتوانی در استفاده مناسب از سیستمها-٢-٦

٦٠تنها از برداری صحیح قرار نمیگیرند.آمارگیری انجام شده نشان میدهد بسیاری از سیستمهای موجود مورد بهره
هاآشـنائی ندارنـد . سیسـتمصحیح ندیده و با امکاناتآموزشمیگردد. اغلب کاربران% توان سیستمهای بزرگ استفاده

٩١
٩ندارندوازکنندهاستفاده% سیستمها مستندات

٤٠بطورمتوسطمستنداتاین%باقیمانده
افزاری موجودعدم اطمینان سیستمهای نرم-٢-٧است. % کامل

هـاحتی درصـداطمینان انـد و ایجـاد کننـدگان سیسـتمقرار نگرفتـهمورد ارزیابیموجوداز نظر کنترل کیفیتسیستمهای
ــحت ــرمص ــاین ــا درکاره ــه از کامپیوتره ــدلیل اینک ــود رانمیدانند.ب ــزار خ ــاساف ــتفادهحس ــود،خطاهایاس ــاد نمیش ایج

پـیش خواهـد چـهنیسـتن ایستگاههااشتباهی رخ دهد معلومقطارهابیدرکنترل حرکتآید،ولی اگر روزینمیچشمبهشده
] .٧٢مآمد [ان



های مملکتیوجود پروژهعدم-٢-٨

انـد ویـا هنوزفعالیـت مفیـد خـود راآغـاز نکـردهمملکتـی بجزدرمواردمحـدود نظیـر هواپیمـائی وجودنداشـتههایپروژه
حاضــــر الزمــــه در حــــالالعــــاتمنــــابع و اطاســــت کــــه ارزیــــابی ســــریعدرحــــالی] . ایــــن٦٨اع[ش

پذیرنیست. ملی امکانبجزباایجادسیستمهایوایناستتوسعه
افزار در ایرانناصحیح از تکنولوژی نرمبررسی عوامل استفاده-٣

میکنیم. آن بحثکه در این بخش پیرامونافزاری بر ما روشن گردید اثر عواملی استهای نرمآنچه که دربررسی سیستم
موفقیت سیستمها است.از عوامل در عدمنمودار درصد دخالت هریك١شکل 

ناصحیح نیازها و قابلیتهادرك-٣-١

هاعدم درك صحیح خواسته-٣-١-١

ایجاد کننده با مایه و جزئی از طرفبررسی کمنمیگیرد. یكهای سیستم انجامدر بسیاری از موارد درك صحیح خواسته
٨٢]که درWBB90][RSP87باشند [هاباید دقیق].خواسته٧٢مسیستم است [انهایخواستهکاربران تعیین کننده

٦٥در] کهPRS87][PPC90بشوند[هاباید مکتوب%موارد نیستند. خواسته
در بسـیاری تعیین شـدههایناکافی مکتوب میشوند.خواستهها با دقتی% موارد نمیشوند.حتی درعقد قرارداد نیز خواسته

٢بکشـد و یـا روز طول١باید مکانیزهاز ایجاد سیستمکار پسگیری نیستند و نمیدانند مثال فالنوقابل اندازهاز موارددقیق
خواهدداشــت [ تفــاوتمــذبور بــاهماز حــاالتدر هــر یــكمکــانیزههــایسیســتمو حــاالتهزینــهدقیقــه. ٢و یــا ســاعت

]OIJ87ــــم٧٠اع]ش ــــورد حج ــــوال درم ــــیها معم ــــنادوگردش] .درطراحیهاوبررس ــــاتاس ــــیاطالع ــــافی بررس ک
فی ندارنـد کـاسیسـتم کـامپیوتری دركیـكسیستم ازقابلیتهـاینیازهایکنندگانومشخص].مدیران٦٨اعنمیشود[شانجام

زبـان میزبایـكطـرفوجـوددارد. ایـنوایجادکننـدهکنندهاستفادهنمیگیرند.ارتباط ضعیفی بیناز مشاورهم کمكراهودراین
آن معلوم نیست سیستمی ایجاد میشود ای که صورت مسئله]. درحقیقت برای حل مسئله٧٢مدیگربازبان دیگر[انوطرف

هد.دمیا را نشانهخواستهوضعیت درك٢] . شکل ٧٢م[ان
عدم ارزیابی توان موجود-٣-١-٢



ـــت ـــازمان ، قابلی ـــائی س ـــردد. توان ـــه نمیگ ـــود توج ـــوان موج ـــزان ت ـــتمهابه می ـــاد سیس ـــتدر ایج ـــاری و کیفی ک
] .ITH91] [٧٢ماست [انکننده در میزان موفقیت پروژهپروژه ، عامل مهم تعیینومدیرانافرادایجادکننده

وری سیستم قبل از انجام پروژهابی بهرهعدم ارزی-٣-١-٣

خواهد وری راافزایشحد بهرهتا چهنمیدانداین سیستمپروژه مشخص نمیشود .سازماناز انجامقبلسیستموریمیزان بهره
اقتصـادی نیـز تقریبـا هرگـزتوجیـه] .وضـعیت٧١رباز ایجاد سیستم نیزاین ارزیابی انجام نمیگـردد [شداد و حتی پس

وکـاهش عملکردسیسـتمسیسـتم مکـانیزه هـیچ کمکـی دربهتـر شـدنازمواردیك]. در بسیاری٧١رببررسی نمیشود[ش
بررسی) نمیداند .عدمعلت]وهیچکس هم این موضوع را (بهWBB90رابدترمیکند[نیز وضعها ندارد وگاههزینه

افزاریهای نرمدرك مدیران از سیستم-٣-٢

نظارتشان تصـمیم های دستی واحدهای تحتبه کامپیوتری کردن سیستمان اجرائی سازمانها، که باید نسبتاغلب مدیر 
بـــری بـــاالی وزمـــانو نیروبـــریمکـــانیزهگیـــری نماینـــدازمراحل تجزیـــه و تحلیـــل وایجـــاد واجـــرای سیســـتمهای

کنند افزارهزینهازسختزاری باید بیشافنرمسیستمایجادیكنمیدانند برای]. مدیران٦٩رساطالعند [مسیستمهابیاین

ْ مناسبْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ نبودن سیستم◌
٢٠

ْ دستی ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ْ %

ْ عدمْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ هاخواستهصحیحدرك◌
٧٥
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ %

ْ طرح نیازهایْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ جدید◌
١٣
ْْْْْْْ %



ْ محیط نامناسبْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌
٣٠
ْْْْْْْْْْْْْْْ %

ْ عدمْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ آموزش صحیح◌
١٠
ْْْْْ %

ْ عدم مستنداتْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ صحیح◌
٧٠
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ %

افزاریهای نرمت سیستمنمودار دالئل عمده عدم موفقی-١شکل 

ْ مطرح شدن صحیحْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ نیازها◌
٦٠

ْ نسبت به ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ نیازهای حقیقی% ْ◌

ْ پیادهْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ نیازهایشدن صحیح◌
٨٥

ْ مطرح ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ شده% ْ◌

ْ برآوری نیازهای حقیقیْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌
٥١

ْ سازمان(سیستم ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ایجادشده) % ْ◌



ْ دقتْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ تعریف نیازها◌
١٠

ْ و مستندسازی خواسته ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ها% ْ◌

برآورده سازی نیازهای سازمان-٢شکل 

باشـند تـا تاکیدداشـتهخـود بیشـترروی قیمـتگیـری] . این موضوع باعث میگردد تا ایـن مـدیران درتصـمیم٦٩رس[م
ــت ــا [مکیفی ــتمهای٦٩رسو قابلیته ــه ] .درایجادسیس ــدون اینک ــدیران ب ــد م ــده دارن ــامپیوتر عقی ــان ک ــانیزه مهندس مک

یـا نادرسـت)تاکیدمیکنند. ازآن( حاالدرسـتبـرداریو بهـرهشـدن سیسـتمداشته باشند برای زودتر تمامرتوجهکاکیفیتبه
]. بـرای ٧١ربمیشـودبی محتـوی اسـت[شانفورماتیك گذاشـتهودركبرای مدیران در جهت اشاعه فرهنگآموزشی که

بـا آشـنائیجـایت،در درس کامپیوتر، بههای دانشگاهی مدیریمیشودودر دورهگذاشتهDOSو BASICمدیران کالس 
نویســی زبــان کوبــال و فرتــرن و کــار بــا ]،برنامــه٧٠داهــای مکــانیزه و مــدیریت تکنولــوژی[شاصــول کــالن سیســتم

الگوریتمهاآموزش داده میشود .

نیروی انسانی-٣-٣

ویژه در زمینه طراحی نظامهای متخصص بهانسانی ] وکمبود نیروی٧١داانسانی بسیارروشن[شوضعیت نامطلوب نیروی
هستند .دخیل] و عوامل زیر در این زمینه٦٨اعبنیادی مشهوداست[شهایکاربردی و سیستم

آموزش و تربیت نیروهای متخصص-٣-٣-١

از آموزشـی نابسـامان]. وضـعیت٧٢مافزارنیسـت[اننـرمحوزه مهندسـیآموزش دانشگاهی جوابگوی رشد سریعسیستم
مسائل زیر ناشی میشود :

]٧١م] [ان٦٨اعآموزشی [شکمبود امکانات-٣-٣-١-١
دانشــگاهی دانشــگاهی. دروسآمــوزشآموزشــی بخصــوصهــایدورهنامناســب بــودن ماهیــت ومحتــوی-٣-٣-١-٢

یژگیهای کاربردی آموزشی از و ] .سیستم٧١مهستند وبانیازهای بازارکار مطابقت ندارند [انوتاحدی سطحیبسیارعمومی



] . فاصله زیادی بین بخش ٧١مآموزشی بسیار بارزاست [انهایهای کاربردی در برنامهو فقدان جنبهمند استقلیلی بهره
خـود دانشـگاهیهایآموختهبهمهندسی کامپیوترباتوجهالتحصیالن رشته].فارغ٦٩رسآموزش وجوددارد[مصنعت وبخش

کـاربردی اطالعـاتی دارنـد هـایزمینـهپیرامـون]و تنهـا درصـدقلیلی٧١ممیشـوند[انشکالبازارکار دچار ابهشدندرجذب
التحصیالن میتوان به عدم تجربه مهندسان در ایجاد سیستمهای حقیقی ، فارغهای کاستی تجربیات] . از زمینه٦٩رس[م

ــــــر روی ــــــزرگ ،مســــــتند ســــــازی ، عــــــدمهــــــایپــــــروژهکــــــار تیمــــــی ب آشــــــنائی مهندســــــان ب
تـی نمیداننـد چنـین حالتحصـیالن از فـارغهای فـروش و انبارداری(بعضـیسیستممثلوتجاریحقیقیهاییستمسبااصول

درسـتی کـامپیوتر نیازهـاو اولویتهـای جامعـه را بـهآموزش دانشگاهی علـومریزاننمود . برنامهمباحثی وجود دارد ) اشاره
از برنامـه درنظر گرفتن شـرایط فعلـی ایـران بـا الگـو بـرداریجایهای کارشناسی بهدورهاند ودرطراحیارزشیابی نکرده

جای پرورش نیرو برای ] و به٧٢رضاند [سراتدوین نمودهبرنامهانداینبودهتحصیلخود درآن مشغول بهدانشگاههائی که
].٧٢رضاند [سساختهآن دانشگاهها فراهمای برایبازارکار ایران محقق حاضرو آماده

هـای افزارهـای بنیادی،شـبکهنـرمچـون طراحـیهـائیدر زمینـهتخصصـی پیشـرفتههـای فـوقکمبود دوره-٣-٣-١-٣
].٦٨اعکمبود مدرسین مجرب [ش-٣-٣-١-٤]. ٦٨اعوجود دارد[شخبرهچون سیستمهایو تکنیکهائیکامپیوتری

کمبودهـا صـورت میگیـرد و بسـیاری از اسـاتید بهعدم استفاده بهینه از مدرسین وامکانات موجودبا توجه-٣-٣-١-٥
تنهـا افزاری موجود همهای سودآورهستند . از امکانات سختتدریس و کار در زمینهدانشگاه مجبور به کاهش ساعات

٢٣برداری میشود(بهرهمحدودی ازهفتهدر ساعات
را مـورد سـاعته امکانـات٢٤مکانـات همـه اکشـورهای پیشـرفته اروپـائی بـاآناسـت کـهدرحـالیهفته)و این%ساعات

ــره ــهبه ــد،ولی ماک ــرار میدهن ــرداری ق ــاتب ــتیمباکمبودامکان ــرو هس ــاعت٨روب ــم س ــه از ٥در روز وآنه روز در هفت
برداری میکنیم.بهرهامکانات

ها را انجام میدهندچه کسانی پروژه-٣-٣-٢

ـــارنرم ـــازار ک ـــی درب ـــفتگی عظیم ـــآش ـــانی چ ـــود دارد. کس ـــزار وج ـــیمیاف ـــك و ش ـــان مکانی و ...و ون مهندس
کـار در بـازار وجـود نـام اجـازه] . چیـزی بـه٦٩رسنـویس هسـتند[مای سیسـتمچندهفتـهآموزشگاههایهایدیدهدوره

آشفتگی دخیل دانست.در اینزیر را میتوان].عوامل٦٩رسندارد[م
سیستمها است. هیچ لزومـی نـدارد کـه یـك بسیاری ازمدرك در بسیاری از موارد عامل شکستاعتماد به-٣-٣-٢-١

بهتـر از یـك مهنـدس دکتر یا استاد دانشگاهدهد و هیچ لزومی ندارد یكرا انجامسیستمیكافزار بتواند طراحیمهندس نرم
پـروژه مــورد بررسـی توسـط پرسشــنامه و ٢٤دار شـود.در میـان یـك پـروژه را عهــدهافـزار باتجربـه بتوانــد مـدیریتنـرم

فـوق لیسـانس و کاربردی اشخاصی بامدركسیستمهایدرزمینهتجربگیدلیل بیپروژه بزرگ به٣طاهای عظیممشاهده،خ
افزار صورت گرفته است.دیگربدلیل بی تجربگی مهندسان نرمسیستم٥دکتری ( اساتید دانشگاه) وخطاهای 



به فارغ التحصـیالن دانشـگاه تجرهاست.ضعفایجادکنندگان عامل مهمی در شکست سیستمعدم تجربه-٣-٣-٢-٢
افــزاری و نــرمیــك برنامــه نــویس ( مــثال بــدلیل اینکــه بــا فــالن بســتهارزیــابی تجربــه] و غلــط بــودن معیارهــای٧١م[ان

] در بسیاری از موارد مشاهده میشود .٧٢مدارد)[انو تجربهاستعامل آشنااست پس برای این کار مناسبسیستمفالن
است.بسیاری از برنامـه نویسـان تجربـی قـادر بـه آشفتگیدیگراینبرنامه نویسان چند روزه عاملاعتماد به -٣-٣-٢-٣

] . ایـن برنامـه نویسـان تنهـا از ٧٢ممطالعه کتب علمی رشته کامپیوتر نیستند و گاه از وجود چنـین منـابعی بیخبرنـد [ان
] افـرادی کـه از پایگاههـائی نظیـر ٧٢منـد[انمحـدود اسـتفاده میکنصـورتبـهآنهـمافزارهای خاصراهنمای نرمکتابچه

DBASEوFOXBASEهـا . آن را میگذارنـد پایگـاه دادهاستفاده میکنند تنهـا تعـدادی جـدول ایجادمیکننـد و اسـم
] و نسبت به محدودیت دانـش خـود ٧١رسها ندارند[مکافی از اصول طراحی پایگاه دادهاینگونه افراد معموال اطالعات

گاهند[ان آنها شاید کار کند ولی نه صحیح .های ساخت] . سیستم٧٢مناآ
آمـارگیری انجـام شـده های دیگرانجام میشود. بر طبقانجام کار توسط متخصصان رشتهبسیاری از اوقات-٣-٣-٢-٤
٢٩

٢١و شدههای غیر مرتبط با کامپیوتر مانند مهنس شیمی و ... انجام% سیستمها توسط کارشناسان رشته
٥٠و ریاضی و تنها های مرتبط نظیر الکترونیكز در رشته% نی

نویســان چنــد نویســان تفــاوت چنــدانی بــا برنامــهبرنامــه% سیســتمها توســط کارشناســان کــامپیوتر انجــام گشــته. ایــن
].٦٩رسندارندوآشفتگی در بازارکاررا منجرمیشوند[مروزه

هستند .آنها بـه عواقـب کـار تـوجهی ندارنـد زیـرا تعهـدی وهنویسان "بنویس و دربرو" از همین گر برنامه-٣-٣-٢-٥
و غیرقابل اصالح و تغییر است.افراد بدون مستنداتایننسبت به نگهداری سیستم ندارند . سیستمهای ساخت

صـحیحی و وقتـی نظـارتازایـن بـازار اسـتدیگـریبزن و کلیدی رافشاربده" حالتنویسان "چرتبرنامه-٣-٣-٢-٦
نمیرسد.به پایانوقتبرنامه هیچاشد یكبرآنهانب

تخصصیعدم وجود نیروی انسانی با دو زمینه-٣-٣-٣

هـا وجـود نـدارد . در کـامپیوتر و دیگـر زمینـهاز زمینـهتخصصـی تلفیقـینیـرویآنست کـهدر بسیاری از موارد مشکل
مناسـب اطالعـاتی داشـته باشـند . مشـکل هاز دو زمینه تخصصی بـه انـداز حاضر اشخاصی مورد نیازهستند کهوضعیت

طرفین در تصمیم گیری و درك نیازها و طراحی در بسیاری از موارد با وجـود چنـین متخصصـانی قابـل حـل مسائلدرك
باشد . است. در دروس دانشگاهی رشته کامپیوتر نیز باید مطالبی چون سیستمهای کاربردی تجاری،صنعتی وجود داشته

سـازی مورد تدریس دردرس برنامـهدارد.ازجمله مطالبنامناسبوجود محتوائیجودنداردو یادرصورتاما این دروس یا و 
اصـوال کـاربرد زیـادی های تجاری،تنهابرنامه سازی بـه زبـان کوبـال میباشـد ( کـهوساختارسیستمجای اصولتجاری به

ــتم ــیهــایجدیدنــدارد ) . دورههــایدرسیس ــدارد خاص زمینــه دیگرآشــنا تاآنهارابایــكنیزبــرای مهندســان وجــود ن



آشنائی داشته باشـد بـه بانکیکانیزاسیون سیستمممسائل بهمتخصصی کهنماید.درسازمانهای خاصی نظیربانکها نیزنیروی
] .٧٠اعاندازه کافی وجود ندارد[ش

عدم کفایت مدیریت تخصصی کامپیوتر-٣-٣-٤

توجهی مـدیران بیازنظر حقوق و دستمزد و گاهنارسائی و عدم کفایت مدیریتی و همچنین ضوابط و مقررات نامناسب
که بسیاری از پستهای مهم مدیریتی تخصصی و یا کارشناسی یا خالی بماند مسائل انفورماتیك موجب شده استباالتربه

].٦٨اعو یا به صورتی نامناسب پر شود [ش

- ِ ◌ ّ ◌ ِ ◌ ّ ◌
%
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 %٢١
 %٥٠
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افزار غیر مرتبط   مرتبط   مهندسی نرم
%
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%

هاوضعیت تخصص انجام دهندگان پروژه-٣شکل 

های کنترلیمکانیزم-٣-٤



های ازسیستمایجاد و استفادهوعدم صحتآن عمل استانجام یك عمل اعمال کنترل برانجاممهمترین عامل درصحت
کنترل مناسب امری اجتناب ناپذیر است.عدم اعمالافزاری در صورتنرم
افزاری موجودهای نرمدولت) نسبت به سیستموجود معیار سنجش(برایعدم-٣-٤-١

آن نیز احسـاس افزار در ایران در اغلب موارد انجام نشده و نیاز بهر نظارت بر ساخت و کنترل کیفیت نرمدرحال حاض
دولتی مورد مواخذه فنی قرار نگرفته و نمیگیرد.و هیچ قانونی برای ] . هیچ برنامه نویسی در سازمانهای٧١رسنمیشود [م

هـا پـروژه] .مـدیران٧١ربهـا کلـی مطـرح میشـود[شخـط مشـیافـزاری وجـود نـدارد .تمـامهای نـرمسنجش سیستم
افتد .و نمیندارند زیرا این اتفاق نیفتادهپروژهانجامای از وارسی روالواهمههیچ
افزارینرمهایعدم وجود معیارهای مالی بررسی پروژه و سیستم-٣-٤-٢

هـا ] . هیچ معیاری برای ارزیـابی وضـعیت مـالی پـروژه٦٨اعهای انفورماتیکی از نظر مالی ارزیابی نمیشوند[شپروژه
های تحقیقاتی انفورماتیك کشور است وجود ندارد . حتی بودجه پروژهبندی شدهها برطبق چه نظامی تقسیمواینکه هزینه

ــز در دســت نیســت [ش ــاری میتــوان داشــت کــه از بودجــه محــدودی کــه ٦٨اعنی ] . بــا ایــن وجــود چــه انتظ
مفید گردد.میشود استفادهمکانیزههایایجادسیستمصرف

عدم وجود معیارهای مالی تقسیم بندی بودجه در امر انفورماتیك-٣-٤-٣

هـای مـالی را ماشینی متاسـفانه نمیتـوان شـاخصانفورماتیك وخدماتبندی درمراکز کامپیوتری واداراتبا نظام بودجه
آن بخـش بـه طـور مسـتقل زینه ها و درآمدها ،بودجـه انفورمـاتیکیمختلف کشور ازنظر هآورد زیرا در بخشهایبدست

] .٦٨اعمحاسبه نمیشود ( حتی در بودجه کل کشور ) [ش
افزارعدم وجود مشاوران نرم-٣-٤-٤

بخصوص برای مدیران و گاه حتی کارشناسـان انفورماتیـك نیـز شـناخته افزار برای هیچکسموجودی به نام مشاور نرم
ست . و این درحالی است که عامل بسیاری از انتخابهـا و عملکردهـای ناصـحیح،عدم اسـتفاده ازمشاوراسـت. شده نی

اطالعـی خـود ایـن بـیاطالعنـد بلکـه بـههـای تکنولـوژی کـامپیوتر بـیها و استراتژیتنها از مکانیزممدیران متاسفانه نه
گاهی ندارند .آنها بادیدمحدودی هرگونـه انـد خـود را از خواسـتآوردهبدسـتDOSکه با شرکت در یـك کـالس نیزآ

بایـد بـه مـدیران خارجی ندارد این اهمیـتافزار برای مدیران ماهیتمشاورنرمای مبرا میدانند . اصوال چیزی به ناممشاوره
٢موردبررســی درآمارگیری،تنهــادر سیســتم٢٤]. از مجمــوع ٦٩رسمشــاوره ایجادشــود [مبــرایشــود و مراکــزیتفهــیم

اسـت کـه محـدوده عمـل یـك است .واین درحالیخواسته ها از مشاور استفاده شدهبرای عقد قرارداد و تصویبتمسیس
.دترازآن است و در موارد زیر خالصه میشو مشاور گسترده



دقـت تنظـیم گرددوبـا نیازهـای هـا بـههاوآنکه خواستهتعیین و نظارت بر درك خواسته-هاخواستهدر درك-٣-٤-٤-١
سازمان مطابقت داشته باشد .

ای که به صورت دقیق اهداف را مشخص نماید و همچنین محاسـبه صـحیح میـزان گونهتنظیم قرارداد به-٣-٤-٤-٢
هـا همـین دلیـل اغلـب قیمـتو بـهافـزار خـارج اسـتیك غیـر متخصـص نـرماز عهدهم کههزینه الزم برای ایجاد سیست

هستند.کاذب
آیـا کـار بر ایجاد صحیح سیستم هیچ غیر متخصصی نمیتواند بداند کهدر بازرسی ایجاد سیستم و نظارت-٣-٤-٤-٣

درست انجام میشود یا خیر.
ها را ارزیابی نماید .ی نمیتواند میزان تحقق خواستهدرتحویل گرفتن سیستم هیچ غیر متخصص-٣-٤-٤-٤
مشاوراست.سیستم بر عهدهبررسی عملکردصحیحسیستم وظیفهدرآزمایش-٣-٤-٤-٥
های انفورماتیکی کشوروجود نظارت بر پروژهعدم-٣-٤-٥

هـائی کـه مـورد بـازبینی قـرار نظارتی وجودندارد ودرنظارت برتعدادمحدود سیستمکشور هیچانفورماتیکیهایبر پروژه
میگیرنــد معیــار صــحیحی وجــود نــدارد. معیــار شــورای عــالی انفورماتیــك تنهــا تعــداد متخصصــان و میــزان 

] ٧١ربدد نیـز در سـطح کـالن اسـت[شگـر هائی کـه انجـام مـیآنها است. تمام تصمیم گیریدانشگاهیتحصیالت
عـدم نگـارش روزنامـه از -٣-٤-٦]. ٧٢منویس وجود نـدارد[انیك برنامههمچنین معیاری صحیح برای ارزیابی تجربه

عملیات انجام شده در سیستم

مـال نظـارت بـر ها روزنامه تهیه نمیشودو با توجه به این موضـوع اعاز عملیات انجام شده در ایجاد و نگهداری سیستم
افزارو تحلیلگران سیسـتم حتـی نمیداننـد نگـارش روزنامـه ایجاد یك سیستم امکان پذیر نیست. بسیاری از مهندسان نرم

شد ) .باآنها مصاحبهافزاری کهمهندس نرم٨یعنی چه؟ (از جمله هر 

ها و مراحل ایجاد سیستممکانیزم-٣-٥

سیسـتمها توسعهافزار و روشهای ساختیافتهافزاری برطبق اصول مهندسی نرمنرمهای بزرگدر سالهای اخیر ایجاد سیستم
و در انجـامکـهاسـتای از قوانین ،روشهاو فرضیاتیساختیافته شامل مجموعه]. روشهایOIJ87][٧٢هبشکل گرفت[م

پـروژه ومـدیریتکنتـرلروشـهایسـاخیافته و از روشـهایاسـتفاده].عـدم٧٢هبکـار میـرود[محل مسـئله بـهسازماندهی
مطلـوبی در ].امـا متاسـفانه ایـن روشـها جـایORP90][٧٢هبرا غیـرممکن میسـازد [مافزارهای بـزرگسازی نرمپیاده

ــتم ــان ایجادسیس ــد.از می ــران ندارن ــا درای ــا ٨٠ه ــنامه تنه ــحبت١٨پرسش ــد .در ص ــل گردی ــنامه تکمی ــتقیم پرسش مس



نـاتوانی در پاسـخ بـه -گردیـد : اولرسشنامه خودداری کرده بودند دو علت مشخصازپرکردن پباافرادی کهیاغیرمستقیم
عبارتنـــد از "درصـــد آنهـــا اشـــکال وجـــود داشـــتســـئواالت. نمونـــه هـــای ســـئواالتی کـــه در پاســـخ بـــه

های تخصصی بـرای درزمینههدشهزینه کل"، "تعداد نفرساعت صرفو...بهسازیسنجی،طراحی،پیادهامکانهزینهنسبت
دانسـتند) ، رانمـیتخصـصازانجام دهندگان از جمله چند مـدیر پـروژه معنـای عبـارت نفرسـاعتپروژه" ( بسیاریامانج

اصـول انجـام گردیده بـود تـا باتوجـه بـهای طرحبودن مستندات" .الزم به تذکر است که سئواالت به گونه"درصد کامل
افـزار و یـا از سیسـتم باشـد.یك مهنـدس نـرمو اسـتفادهکننـده میـزان صـحت ایجـاد افزار مشخصپروژه و مهندسی نرم

اسـت کـه اغلـب تکمیـل درحالیپاسخ دهد و ایناین سئواالتبهمدیرپروژه مجرب میتواند ( باید بتواند ) بادقت تمامیك
ــااز درك ســئواالت ــدگان ی ــاهیمکــهکنن ــده مف ــروژهمشــخص کنن ــرل پ ــه کنت ــرماساســی و اولی ــد و مهندســی ن افزارمانن

انجام ندادن اصول الزمه در پروژه قادر به پاسخ به سئواالت نبودنـد.از میـان تخصص عاجز بودند و یا به علتاعتنفرس
٨٠و پاسخ به بیش از سئواالتدركپرسشنامه پرشده نیز تنها در شش مورد شخص پرکننده قادر به١٨

افـزار اسـت. بـه عنـوان نمونـه در هندسی نرمرعایت اصول موعدمبودند و این نشانگر ضعف علمیگردیده% سئواالت
شـخص پرکننـده در مـورد سـئوالی اسـتبـودهدالری پـر شـدهبـرروی یـك پـروژه چنـد ملیـونهـا کـهیکی از پرسشنامه

از حسابداری سابقه چند هزار ساله(؟!) دارد بحثمیکند که: "وقتی سیستمی مثل سیستمسنجی اعالمامکانانجامپیرامون
است" . وقتی چنین شخصی مدیر چنین پروژه عظیمـی در سیستمها قابل ساختنمورد است. تقریبا همهیامکان سنجی ب

پذیری پروژه نیست بلکه به معنای سازمان بسیار معتبر دولتی باشد و نداند امکان سنجی تنها به معنای سنجش امکانیك
دیگر...ارزیابی اولیه برای انجام پروژه نیز هست

بود و هیچ تضمینی بـرای محفـوظ بـودن دداری از تکمیل پرسشنامه ترس از رسوائی توسط این پرسشنامهعلت دوم خو 
و در حالت دوم این عدم تکمیل نشانگر عدم انجام صحیحاول و چهدر حالتهر حال چهاین اطالعات کارگر نیفتاد . به

مورد نیز وضـع مطلـوبی نداشـتند ) ٦سشنامه ( که این مورد پر ٦و با احتساب تنها بر طبق روال ساختیافته سیستمها است
٧/٥تنها در صحیح میتوان گفت

نمود .موارد زیر نیز اشارهافزار رعایت میشود. دراین زمینه میتوان به% از سیستمهااصول مهندسی نرم
عدم انجام صحیح مراحل الزم درایجاد سیستمها-٣-٥-١

افـزار نـرم] . اهم فعالیتهای مهندسی٧١رسآن متمرکز است[منویسیبرنامهرویاطالعاتتمسیسفعالیتهای تولید یكتمام
یاشـناخته شـده وهزینـهوتخمین زمـانپیکربندیسنجی،اعتبارسنجی و وارسی،مدیریتافزاری نظیر امکانپروژه نرمدریك

] .٧١رسنیستند ویاانجام نمیشوند [م
مستند سازی ناکافی-٣-٥-٢



تهیـه افزارهـای سـاخته خـود قـادر بـهواسـتفاده نـرمسازیافزاردرموردطراحی،پیادهنرمکثر برنامه نویسان وتولیدکنندگانا
بــودن ].درصدمتوســط کامــل٧١رساطالعنــد [منیســتند و از اســتانداردهای تهیــه ایــن مســتندات بــیمناســبمســتندات
.درصداستآمارگیری بین صفر تا بیستبا توجه بهمستندات

موجود بامحیط کامپیوتری جدیـد  اغلـب برنامـه نویسـانی کـه نویسانوبرنامهازتحلیلگرانبسیاریآشنائیعدم-٣-٥-٣
و دلیل عدم مطالعـه و پیگیـری مطالـب جدیـد از مسـائل و تحـوالتاند بهافزار واردشدهسالهای پیش به میدان تولید نرم

یخبرند و با روشهائی عمل میکنند که گاها مردود شناخته شده است و گاهـا افزار بهای جدید تولید نرممحیط و مکانیزم
نویسـان جـوان آموزشی فعالیت نمایند ) به برنامـهاین مطالب قدیمی و مردود توسط این افراد ( بخصوص اگر در مشاغل

منتقل میگردد .
های نامناسباستفاده از مکانیزم-٣-٥-٤

ــانیزم ــهاز مک ــا ب ــده ــل ع ــانمدلی ــناخت طراح ــهش ــهو برنام ــان ب ــورتنویس ــتفاده ص ــب اس ــان مناس ــب و در زم مناس
بسـیارند انـد و چـهایجادشـدهON_LINEصـورت دارنـد ولـی بـهBATCHبسیارند مسـائلی کـه ماهیـتنمیشوند.چه

ــائلی ــت مس ــه ماهی ــورت ON_LINEک ــه ص ــی ب ــد ول ــامBATCHدارن ــدمانج ــوند . ع ــبمیش ــی جوان ــردر بررس ام
کشـور بـه سیسـتم وارد سال طول میکشد تا اطالعات کل١٥سیستم بزرگ دولتی میشود . در یكها دیدهنیزممکاانتخاب

گونه ایست که پس از چند سال باید مورد بـازبینی و تغییـر مجـدد قرارگیـرد،از طرفـی شود ولی ماهیت این اطالعات به
حـال وحوصـله فـرد وارد جیتـایز بسـتگی بـهدیدقت اطالعـات بنـا بـه ماهیـت تصـویری و وروداطالعـات توسـط تختـه

تر ازروشهای پیشرفته باشد ولی با در نظر گـرفتن هزینـه بسیار پائینایاطالعات دارد . شاید هزینه اولیه چنین پروژهکننده
فته تکنولـوژی پیشـر بـهتر نسـبتهدزمان ونیز هزینه عدم دقت،ما مبلغ بیشتری رابرای تکنولوژی ساو هزینهورود اطالعات

شده در و نیروی تلفجوئی میدهیم.معموال هزینهخودرا بیشتر از میزان صرفهجوئیدیگر ما پول صرفهعبارتمیپردازیم. به
وری در و نیز مسئله بهرهمسئلهو اینو گران استپیشرفتهسیستممراتب بیشتر از هزینه یكارزان بهسیستمیكدراز مدت برای
نمونـه از مدیران که "ابتـدا یـكگامبهجمله است استراتژی گامدر نظر گرفته نمیشوند .از همینها،اغلب انتخاب مکانیزم

سیستم را تنها در بخشی از سازمان ایجاد کنید بعدا برای بقیه قسمتها فکری میکنیم" و غافل ازآنکـه گاهـا هزینـه ایجـاد 
رای تمام سازمان ایجاد گردد .بدارد کههزینهاز سازمان به همان اندازهقسمتسیستم برای یك

دهی به کاربراناستفاده از روشهای نامناسب در سرویس-٣-٥-٥

و ایجـاد ارتبـاط بـا کـاربران اسـتفاده محیطی از روشهای نامناسـبی در ارائـه خـدماتجوانببررسی صحیحبدلیل عدم
سخن رفت.آنمیگردد که قبال پیرامون

پیاده سازی ناصحیح سیستم-٣-٥-٦



ــاده ســازی سیســتم ــوارد پی ــه صــورتدر بســیاری از م ــده سیســتم انجــامناصــحیحب ــل گیرن میشــود .اشــخاص تحوی
] RFA88آزمایشی[سازی بدون کار با داده های محدود به صورتکار را ندارند.در بسیاری از موارد پیادهاینصالحیت

باشند یـك میشود و قبل از اینکه تمام قطعات ساخته و حتی طراحی شدهانجامسازی قطعه قطعهمیشود و گاه پیاده انجام
وجود دارد یـك سیسـتم هزار قطعه درآن٣٢کارخانه بزرگ که بیش از قسمت شروع به فعالیت حقیقی میکند .درانباریك

زمانی مشخص شـده،عمل نمایـد بخـش محدودهبهاینکه بتواندبه تعهداتش با توجهانبار ایجاد میگردد.ایجاد کننده برای
هـای مصـنوعی و قبـل ازآمـاده آزمایش بـا دادهرا ساخته و نصب میکند و بدون هیچگونهDATAENTRYدهی داده

نفـر بـرای ورود اطالعات،ایجـاد ٤مـاه کـار ٥آغـاز میشـود . پـس از DATAENTRYهای دیگر عمل شدن قسمت
نمیتـوان از اطالعـات وارد شـده واسـتشـده بـرای کـاال نـاقصدرنظـر گرفتـههـایمیشـود سـاختمان دادهمتوجهکننده

هائی از این دست کم نیستند .است. نمونهشدهماهه این افراد به باد داده٥نمود؟ بنابراین تمام زحمات استفاده
آموزش ناکافی به کاربران-٣-٥-٧

گذراننـدو از ایـن رو اغلـب در و سـطحی را مـیای ناکافییا دورهبینند و یاآموزش نمیبرای کارباسیستمکاربران اغلب
سیستم ناتوانند.بکارگیری تمام امکانات

مدیریت پروژه ناصحیح-٣-٥-٨

ها ].مدیران پروژه٧٢مافزاری بدلیل خطاهای مدیریتی صورت میگیرند [انهای نرمبسیاری از خطاهاوشکستهای پروژه
اطالعند.بیپروژهکنترلاغلب از نکات

مورد پیاده سازی توسط برنامه سازانعدم درك ماهیت سیستم-٣-٥-٩

هـای سـازی در گروههـا و تـیمموردپیادهتخصصیهایزمینه]وعدم وجودمشاوران تخصصی ٧٢معلمی[انضعفبدلیل
ــتم ــاد سیس ــیایج ــاوران مهندس ــثال مش ــا ( م ــوزشه ــز نبودآم ــابداری و....)و نی ــنایع، حس ــبص ــگاهمناس در دردانش

نشـده و دركنویسـانسازی توسط برنامـههای کاربردی تجاری و صنعتی ، ماهیت سیستم مورد پیادهباسیستمآشنائیزمینه
مشـکل کـارآن چنـدانبینی سرانجامایجاد میکند ایجاد میشودوبااین وضع پیشآن بداند چهآنکه ایجاد کنندهبدونمسیست

] .٧٢منخواهد بود [ان
های ناقصسیستم-٣-٥-١٠

سیسـتمها و تنها با در نظر گرفتن بخشی از نیازها ایجاد میشوند . اینگونهدر بسیاری از موارد سیستمها به صورت ناقص
گردنـد ولـی در مـوارد دیگـر احتمـال وجـود اشـکاالتی چـون کنـد شـدن شاید در موارد خاصی باعث تسهیل عملیات

سیسـتم انبـار وقتـی در بخشهای دیگر و یا از بین رفتن ایمنی و حفاظت اطالعاتی را ایجاد میکنند . مثال در یكعملیات



هـای صـادره فـرمنـدارد) ویـا بـازبینی محتـویهـمباشـد ( کـه اغلـبهمکانیزم کنترل اعتبار تائید کنندگان وجود نداشـت
ندارد ) احتمال سوء استفاده ایجاد میگردد .باشد ( که اغلبجزئی وجود نداشتهصورتبه

عدم انتخاب صحیح محیطی-٣-٦

نجــام نمیگیــرد . اغلــب بــه طــور صــحیح امحــیط بعنــوان یــك عامــل تعیــین کننــده در ایجــاد یــك سیســتمانتخــاب
ازاوقات بـا شـرایط محیطـی و ماهیـت مسـئله سـازگاری ندارنـد . و ایـن موضـوع در انتخاب شده در بسیاریمحیطهای

جـای میخـورد . دربسـیاری از مـوارد کامپیوترهـای بـزرگ بـهچشـمافـزار شـدیدا بـهنـوع سـختاخیردر انتخابسالهای
ــــه ــــك ب ــــای کوچ ــــیاریکامپیوتره ــــد و در بس ــــاتاز کارمیرون ــــواهیم اوق ــــر بخ ــــال اگ ــــالعکس.بعنوان مث ب

ــــهازشــــهریهزارلیترنفــــت٢٠ ــــیمب ــــل کن ــــكشــــهردیگر منتق ــــررا اســــتخدامکــــهآنســــتراهی و کــــردههزارنف
نفـر ازیـك ١٠٠٠حمـل ویـا اینکـه بـرایکارراانجـام دهـیمایـناتوبـوسدسـتگاه٥٠بادادهنفتلیتری٢٠ظرفهریك،یكبه

و ماننـد MAINیـابهتراسـتPCبگـوئیمکـه]. این مقایسه بالکل مـردود اسـت٧٠داکنیم [شرسان استفادهتانکرسوخت
هـر وسـیله در مثـال ذکرشـده].هرچنـد درامرانتخـاب٧٠دابهتر است یا تانکرسوخت[شایست که بگوئیم اتوبوسمقایسه

ــخص ــاقلی تو ش ــلاع ــیط عم ــاب مح ــی در انتخ ــائی دارد ول ــتمن ــنسیس ــامپیوتری ای ــای ک ــدهه ــان کاربرعه متخصص
٣٠شدهانجامآمارگیریاست.طبقفن

آن مطرح میگردد.وعوامل زیر پیراموناستدلیل انتخاب نامناسب محیط بودهها بهپروژه% شکست
خودسری مدیران در انتخاب محیط-٣-٦-١

افـزار ختافـزار میزننـد و بعـداز اینکـه سـخریدسـختبـهامردستازاوقات مدیران بدون مشاوره باکارشناساندربسیاری
افزار خریداری شده متناسـب بـا به فکرایجادسیستم میافتند. در چنین حالتهائی اصال معلوم نیست سختشد،تازهخریده

افزار یا توانائی بیش از حد مورد نیازدارد ویا گاه کمتر از حد مورد نیاز. نیازها باشد و یاخیر . در بسیاری از موارد سخت
در پروژه نیست. در یکی افزارخریداری شده با نوع کار مطابقت ندارد و قابل استفادهختدر مواردی دیگر اصوال نوع س

فروشـنده تـازه از عقد قـرارداد بـا شـرکتخرید کامپیوتر گردیده و پسهای عظیم دولتی چند ملیون دالر صرفاز پروژه
کـامپیوتر نوشـته ایـنای(هـم) بـررویبرنامـهتـا کـردهافـزاری اسـتخدامنـرمانـدویك گـروهازدستگاه افتادهفکر استفادهبه

کـه بایـد باتوجـه بـه افزاری استو تیم نرمافزار استافزار بر عهده تیم نرمسختکه اصال انتخاباستدرحالیشود.واین
] .٦٨اع][ش٧٢م][ان٦٩رسرا انتخاب نماید[مافزار مناسبایط پروژه سختر نیازها و ش

هایطی در پروژهعدم بررسی جوانب مح-٣-٦-٢



عامل و زبـان افزارسیستمافزار و نرمهای انفورماتیك معموال بررسی دقیقی برای انتخاب محیط از جمله سختدر پروژه
عامـل فـالن و افـزار فـالن یاسیسـتمنمیشود و تنها به دلیل اینکه مـدیر پـروژه ویـا طراحـان بـا سـختنویسی انجامبرنامه
]٦٩رس][م٧٠دا][ش٧٢ممیگردد [انمحیط برای سیستم انتخابآشنائی دارند این برنامه سازی بهمانزبان

آمادهافزارهایاز نرمعدم استفاده-٣-٦-٣

بـه خوانـدن ایـن واکثـر افـراد عـادتاسـتآموزشـی بـرای افـراد مشـکلازجـزواتآموزشی،اسـتفادهپائینسطوحدلیلبه
وگاهـا آنهـا مشـکلآمـاده بـرایافزارهـایرو اسـتفاده از نـرم] از ایـن٧١رسانـد[منکـردهندارندو ازآنهـا اسـتفادهجزوات

ها ایجادشـودو تقاضـاهای ] . این موضوع باعث میگردد تا افزونگی و تکرار در ایجاد سیستم٧٢رسناپذیر است[مامکان
از هدلیــل نــاتوانی اعضــا در اســتفادهــای ســازمانها بــه]و هزینــه٧٢رسهــای سفارشــی بوجودآیــد[مبــرای برنامــهکــاذبی

] .٧١ربهای تکراری گردد [شآماده صرف ساختن سیستمافزارهاینرم

ضعف استراتژی ملی-٣-٧

انفورماتیـك ملـی درایـن زمینـه است.اسـتراتژی کلـیاسـتراتژیافزار ضعفنرمیکی از عوامل ایجادآشفتگی در صنعت
باشـد بـودن اسـتراتژی کلـی شـورای عـالی انفورماتیـكروشن نیست.این کمبود شاید ناشی از مشـخص ندرایران چندان

زیر به بررسی مختصر این موضوع میپردازیم .].در بندهای٦٨اع[ش
عدم وجود استانداردهای ملی-٣-٧-١

دیگری وجود ندارد و هر کسـی سـاز خـود را فارسی ،استانداردملیبجزدرچند مورد از جمله استاندارد تبادل اطالعات
هـای انفورمـاتیکی ساختن خط مشی سازمانها و نیز نظارت بـر پـروژهتدوین استانداردهای ملی در جهت روشنمیزند .

درکشور غیر ممکن است.نظام انفورماتیكو بدون چنین استانداردهائی عمال ایجاد یكبسیار موثر است
ضعف استراتژی-٣-٧-٢

ریـزی واحـدی بـرای ] برنامـه٧٢رضمیشـود[سوضـربتی انجـامدتمـکوتـاهصـورتها بهپروژهحاضر تمامدروضعیت
ایــن تقویــتریــزی موجــبســازمانهادر عقــد قــرارداد و برنامــههمــاهنگی بــین ســازمانها وجودنداردوخودســری

وجودندارد".کار دارند که"اصال برنامه واحدیاینروشنی برای]و البته سازمانها نیز دلیل٧٢رضمیگردد[سضعف
] . ٧١رسآن نیز حس نمیشـود [مموارد انجام نشده و نیاز بهافزار در ایران در اغلبنرمو کنترل کیفیتساختبر نظارت

یك نظر یا بلکهریزی نیستبشود" برنامهمکانیزهXسال سیستم پنجهادقیق نیست.مثال اینکه بگوئیم "باید دراینریزیبرنامه



شـوند؟ در انجـامسـاعتشود؟ آیا کارها باید در یكحد باید مکانیزهتا چهXنیست سیستماین است .معلومچیزی شبیه به
نگاری و یاآوردن چای در سازمان،اصال معلوم ماه؟ . وآیا صدور فیش حقوق کامپیوتری شود، یا نامهروز ؟ یا در یكیك

نیست.و معلومنیزه قرارگیرد بازهممکاحد باید نقش کارمندان در سازمان بر عهده سیستمتا چهنیست. با ایجاد این سیستم
بگذاریم و بگوئیم بـا ایـن برنامـه اسـتراتژی هائی رابرنامهچنین نامه]. بنابراین مانمیتوانیم نام٧٠اعصدها سئوال دیگر.[ش
ایم.ملی را مشخص نموده

ضعف در معیارهای ارزیابی-٣-٧-٣

دهنـده پـروژه و وضـعیت های انجـامهاو گروهی،وضعیت شرکتهای انفورماتیکهیچ معیارصحیحی در ارزیابی پروژه
آنهـا یـك معیـار کار وجود ندارد . تعداد متخصصان در پـروژه و میـزان تحصـیالتافراد و صدور اجازهو تخصصتجربه

شـد باصـحیح وجودنداشـتهصورتارزیابی بهبرایمعیاریاست.وقتیچند پارامترمحدودارزیابینیست.بلکهارزیابی کامل
فنااسـت بـهریـزی محکـوموبرنامـههزینهغیرممکن میگردد وباانجام نشدن کنترل هرگونه صرفکنترلهرگونهاعمالامکان
عدم وجودآمارها-٣-٧-٤]. ٧٢م][ان٦٨اع.[ش

ریزی، برنامهساختن ساختمانریزی غیرممکن است. برایبرنامهآمارهرگونهریزی است. بدونآمار جوهره وجودی برنامه
آمـاری چیـزی بـه نـام هـایآماررا برپا کرد.متاسفانه آمار انفورماتیك درایران درحدصفر اسـت.در سـالنامهاول بایدستون

افـزارو تعـداد وبودجه فقط بـه سـختبرنامهی شورایعالی انفورماتیك و سازمانو کامپیوتر وجود ندارد .آمارهاانفورماتیك
افـزاری هـای نـرمپیرامون سیستم١٣٦٢از سالهای پسآماری مربوط بهگزارشپرسنل محدود میشود .در مجموع دو عنوان

ریزان میخواهنـد برنامهنیستمآماری وجود ندارد و معلو های مالیرا دربرداشت.درزمینهناقصیاطالعاتآنهمشد کهیافت
نمایند.گیریچیزتصمیمچهبرطبق

های دراز مدتگذاریعدم سرمایه-٣-٧-٥

بخش صنعت نمیتوانند با چنین ] .بخشهائی چون٧٢رضهستند[سوضربتیمدتمیشوند کوتاهانجامهائی کهاکثر پروژه
] ٧٢رضری تحقیقاتی و برنامه ریزی دراز مدت بهائی نمیدهند [سگذاهائی رشد نمایند .اما این بخشهابه سرمایهپروژه

دور خود مینماید.گرفتاری در چرخش بهای مارا محکوم به. چنین مسئله
ضعف تحقیقات-٣-٧-٦

ومـوثر رابـه های تحقیقاتی انفورماتیکی جدی گرفته نمیشوند و مسئوالن امر از کارهـای تحقیقـاتی حمایـت الزمپروژه
فرد آنشدنو با خارجفرد استبهانجام می شود وابستههای تحقیقاتی محدودی کهپروژه].غالب٦٨اعآورند [شنمیلعم

] .٧٢اعآید [شتعلیق در میحالتبهپروژه



موجودهای دستیعدم صحت سیستم-٣-٨

وجودندارند و یـابرای ایجـاد یـك سیسـتم کـامپیوتری بـر های دستی موجود یا اصال به شکل مناسببسیاری از سیستم
درك این موضوع مـدیران رغبتـی نمیشود و یا در صورتآن مناسب نیستند .این موضوع یا توسط تیم برنامه ساز دركروی

زم هزینـه دیگـری باشـد ) . بسـیاری از اوقـات مـدیران دستکاری در سیسـتم موجـود ندارنـد ( بخصـوص اگـر مسـتلبه
تنهـا تـا سازی شـدههای پیادهآمارگیری سیستمسیستم را تقبل کنند. طبقریختن از پیهمبهو زحمتحاضرنمیشوند هزینه

٨٠
٢٠است . ازطرفی دستی میزبان سازگار بوده% با سیستم

و تجزیـهانجـاماست. شاید یك دلیل عـدمستی میزبان مطرح شدههای دسیستمنبودن% دالئل شکست سیستمها مناسب
وتحلیل سیستم باشد وشـاید دلیـل دیگـر فقـدان تحلیلگـر نسبت به مسئله تجزیهمدیراندستی عدم شناختتحلیل سیستم

باشد .کارآمد در حد کفایت

افزار در ایرانناصحیح از تکنولوژی نرماستفادهبررسی عوارض-٤

هاهزینهاتالف-٤-١ایجاد عوارضی درکشور میگردند.ازجمله: کردیم منجربهاشارهآنبه٣در بخشکهعواملی

تصحیحات عمـده کار نیاز بهانجامد و یا برای ادامهمیهائی که به شکستپروژهاستفاده مطلوب از امکانات،انجامعدم
ـــامطلوبدارد ،اســـتفاده ـــتم،همهن ـــهاز سیس ـــه ب ـــالفوهم ـــای ات ـــتمعن ـــه اس ـــك وبودجـــههزین ـــدود انفورماتی مح

ناصحیح نمایان میشود .استفادهوجودعواملمورداستفاده قرار نمیگیرد و این به عنوان اولین عارضهصحیحگونهبه
اتالف نیروی انسانی-٤-٢

میشود آن ریسك بزرگی محسوببهای قرار میگیرند که ورود آشفتهتعداد محدود و ناکافی متخصصان در مقابل صنعت
آورنـد .از تعـداد کـامپیوتر روی مـیو خرید و فـروشخود گذشته و به تجارتمتخصصان ازخیرتخصص. تعدادی ازاین

ــری ــدهدیگ ــی ادارات ش ــذب بعض ــدادی ج ــد ، تع ــاقی میمانن ــه ب ــم ک ــته ــغل پش ــابو ش ــینی راانتخ ــه میزنش وب
هـای مقطعـی هم بـا کـار بـرروی پـروژهباقیماندهقلیلتبدیل میگردند.عدهبزن و کلیدی را فشاربده"نویسان"چرتبرنامه

استفاده نمیکنیم .انسانی موجود هم به نحو مطلوبخود را ادامه میدهند .ماازنیرویفعالیت



عدم استفاده بهینه از سیستمها-٤-٣

سـتفاده نمیگـردد . کامپیوترهـای گـران قیمـت اومطلوبافزاری موجود به نحو بهینهافزاری و نرمهای سختاز سیستم
افزارهـای اندازه توانشان مورد بهره برداری قرار نمیگیرنـد و قسـمتهای بسـیاری از امکانـات نـرمخریداری شده هرگز به

بصــورت محـدود نیـز در اختیــار کـهآن اســتفاده میگـردد وآنچـهبخـشموجـود ناشـناخته میمانـد و تنهــا از دو الـی سـه
خورد و استفاده نمیشود .میخاكماست

افزایش زمان انجام کار-٤-٤

اداری و بوروکراسی است. کامپیوترها که برای تسریع کـار هایوخمدر پیچاداری سرگردانیسیستم ناصحیحعارضه یك
ا به مراحل دیگر ای ر مانع در گردش کار عادی اداره قرار میگیرند و تنها مرحلهبودند خود به صورت یكوارد ماجرا شده

موجـود در هـای مکـانیزه مشـکالتامر درایجاد سیسـتممیکنند. با عدم توجه به جوانبکار اضافهپایان گردشچرخه بی
افزاری و مهندسان عدم اعتماد مدیران به سیستمهای نرم-٤-٥سیستمهای اداری حل نمیشود بلکه افزایش نیز می یابد. 

افزارنرم

هـای انـد، دیگـر بـه ایجـاد سیسـتمهـا بـودهشکسـتخودباعـث ایـنافزاری،مدیرانی که گاهای نرمهبا شکست سیستم
افـزار ورودنـرمبـهمهندسـان خـودداری و گـرایشکـار بـهو از ارجاعافزار اعتماد نخواهند داشتافزاری ومهندسان نرمنرم

واخوردگی نیروی انسانی متخصص محدود موجود-٤-٦ازخارج پیدامیکنند. 

ناصـحیح و ... موجـب واخـوردگی متخصصـان ریزیبرخوردهای ناشایست،آشفتگی بازار،روشهای غیراصولی،برنامه
بـرای افزار خارج میشوند و یـا بـه کشـورهائی کـه در دانشـگاه مناسـبتعداد معدودنیز یاازصنعت نرمموجود گشته واین

هـای آموزشـی مـا هزینـه].درواقـع٧٢رضمیکنند[سمهاجرتاند شدهدیده وتربیتو طبق ضوابطآنهاآموزشفعالیت درآن
نیـروی کارآمـدی بـرای کـار در شـرایط و بـازار کشـور صـرفصرف تربیت نیروی مناسب برای بازار کارآنها میشود نـه

].٧٢رضما[س
روی سیستمهای خارجی و خروج ارز از کشورباز شدن دربها به-٤-٧

بایـد صـرف ای کـههای خارجی باز میگردد و سرمایهافزاری ایجادشده دربها به روی سیستمنرمهایبا شکست سیستم
خارج سرازیر میشود .افزار کشور گردد بهنرمبهتر سازی صنعت

عدم توسعه سیستمهای اطالعاتی٤-٨



آنهـا بـه اسـت . ولـیوجود آنها اطالعاتستند . جوهرههو مصرف کننده اطالعاتاکثر سازمانهای دولتی تولید کننده
نباشد مناسب در شرایط ضروری در دسترسمسائل مالی بیشتر توجه دارند تا اطالعات.در حالیکه در صورتیکه اطالعات

] .٧٠داملی است [شوجود سیستمهای اطالعاتی به معنای عدم توسعه] .عدم٧٠دازیادی را ایجاد میکند [شهزینه

افزار در ایراناثرات متقابل عوارض بر پیشرفت تکنولوژی نرم-٥

اعتماد مدیران میگردد و این ها و بالطبع ایجاد حس عدمعملکرد ناصحیح سیستمسازی ناصحیح سیستمها موجبپیاده
ها مهندسان تجربه الزم را پیدا نمیکنند ها میشود . با عدم پیاده سازی سیستمسازی سیستمموضوع نیز منجر به عدم پیاده

ونیروی انسانی است. این چرخه ر این بین چیزی که از بین میرود هزینه،زمانو تکرار ماجرا . دو باز سیستمهای ناصحیح
نویسـان نمایـد وبرنامـهشـدن در ایـن بـازارمیرا موفـق بـه جـذبنویسان چند روزهبرنامهای را سبب میشود کهبازارآشفته

).٤میدهد( شکلافزار را سیرقهقرائینرممیکند و صنعتمتخصص را از گردونه خارج
هــا، ســازی صــحیح سیســتمای دیگــر وجــود دارد کــه مطلــوب ماســت. بــا پیــادهدر مقابــل ایــن چرخــه باطــل چرخــه

هـا صـحیح عمـل میکننـد و برطرف شـدن دارنـد . ایـن سیسـتماشکاالتی قابلآید کهاصالحی پدیدمیقابلهایسیستم
میشـود و کسبنویساننیز تجربه توسط برنامهراهاعتماد مدیران توسعه سیستمها انجام میگردد و در این بدینوسیله با جلب

هـای جوئی در هزینـهآید ، صرفهمیآنچه که بدستهای دیگر است. در این بینباز عامل ایجاد صحیح سیستماین تجربه
).٥ها واستفاده از زمان به عنوان عامل سودمند است ( شکلبا مکانیزه شدن سیستممملکت

چرخه پیش میرویم ؟براستی ما به طرف کدام

چه باید کرد . چند پیشنهاد-٦

است:گردیدهچه باید کرد تا به سوی چرخه مطلوب پیش برویم؟ . پیشنهادات زیر در این راه ارائه
اصالح سیستمهای دستی-٦-١

تعیـین اسـتراتژی صـحیح -٦-٢. اسـتهای مکـانیزهایجاد سیستمپذیریگام برای امکانبهبود سیستمهای دستی اولین
ملی



های ریزی دقیق و ایجاد سیستمآمارگیری های صحیح ، تعیین معیارهای ارزیابی صحیح ، تعیین استراتژی با برنامهانجام
ملی .

تعیین روالهای استاندارد برای ایجاد سیستمها-٦-٣

آموزش مدیریت-٦-٤کنترل. ام شده و قابلیتریزی انجتعیین روالهای استاندارد برای اعمال برنامه

تکنولوژی.و مدیریتانفورماتیكآشنائی مدیران با تکنولوژیهایبرگزاری دوره
های کنترلیتعیین و اعمال مکانیزم-٦-٥

های دولتی.برپروژهانفورماتیکی،بخصوصهایهای کنترلی بر پروژهاعمال مکانیزم
آموزشی تخصصی و فوق تخصصیهایباالبردن کیفیت و کمیت دوره-٦-٦

تخصصـی بـرای آمـوزش فـوقهـایبرای بازار کـار ایـران طـرح شـوندو دورهآموزشی دانشگاهی باید مناسبهایدوره
مهندسان گذاشته شود .

کنترل مستمر بر میزان اطالعات نیروی متخصص-٦-٧

آن در پریودهای چند برای دریافتهای مناسبار نهاده نشود و با برقراری مجوز کار و برگزاری آزمونتنها اعتببه مدرك
نیروهای متخصص نظارت شود .ساله بر میزان اطالعات

صحیحتحقیقات، تحقیقات، تحقیقات-٦-٨

ای صـحیح گونـه. از تحقیقـات بـهافـزار اسـتنرمنگه داشتن یك صنعت از جمله صنعتانجام تحقیقات تنها راه زنده
حمایت شود .

کار"قبول اصل "بررسی جوانب قبل ازآغاز به-٦-٩

آن از قبیـل قبل از انجام کـار بایـد جوانـبسازان تفهیم گردد کهاین اصل چه برای مدیران و چه برای طراحان و برنامه
مورد بررسی قرار گیرد .موجود، صرفه اقتصادی و... وری ، توانمیزان افزایش بهره

مشاوره،مشاوره،مشاوره-٦-١٠



حاضر بدون انجام مشاوره ، بسیاری از کارهـا غیـر ممکـن اسـت. در وضعیتباید بدانند کهمدیران و نیز برنامه نویسان
درآن تخصص نداریم به عنوان یك اصل از طرف همه پذیرفته شود .مشاوره در اموری که

ینههز اتالف

پیاده سازی
ناصحیح

عملکرد ناصحیح عدم یافت
تجربه و پیشرفت

جذب
ها غیرمتخصص

خرید مدیران وفروش کامپیوتر وتبلیغ سیستمهای خارجیافزار بهاعتماد نرمگرایش مهندسان عدم
کاذب)( شغل

سازیعدم پیاده
هاسیستم

شدنتاخیردرمکانیزه
های مملکتیسیستم

زماناتالف

چرخه باطل-٤شکل 

استفاده از زمان به
عنوان عامل سودمند



پیاده سازی
هاسیستممناسب

سیستم قابل
استاصالح
تجربهکسب
بیشتر

اصالح سیستم گرایش به
مهندسی واقعی

افزار ونرم
جذب نیروهای

فعال
عملکرد صحیح

هاسیستم
توسعه

سیستمها

هایجوئی در هزینهصرفه
بواسطه مکانیزه شدنمملکت

جلب اعتماد
مدیران

سوی توسعهرو به
چرخه مطلوب-٥سیستمهای مکانیزه  شکل 



نتیجه گیری-٧

برداری صحیح از امکانـات و تـوان دربهرهاصلیگامازآن ،سهصحیحهاو استفادهصحیح نیازها،ایجادصحیح سیستمدرك
ای صـحیح تا بـه گونـهاستحاضر الزمدر زمانو نیروی متخصصموجود است. باتوجه به محدودیتها و کمبود امکانات

امرممکن نیست مگـر خودداری نمائیم .اینبرداری نامطلوببا بهرهنآهدردادنگرددواز بهازاین امکانات محدود استفاده
ایـن عوامل.ازمیـان ایـن عوامـل میتـوان میگـرددو ازبـین بـردنبـرداری نـامطلوببهـرهاینبا شناسائی عواملی که منجر به

هـــــــــــای درك مـــــــــــدیران از سیســـــــــــتمنیازهاوقابلیتهـــــــــــا ،عـــــــــــدمناصـــــــــــحیحدركبـــــــــــه
بـرای ایجـاد مناسـبهـایاز مکـانیزماسـتفادههای کنترلی،عـدموجودمکانیزمسانی،عدماننیرویافزاری،کمبودوضعفنرم

های دسـتی موجـود اشـاره نمـود در سیستممحیط ،ضعف استراتژی ملی وهمچنین ضعفصحیحانتخابها،عدمسیستم
. مشـکل مـا تنهـا کمبـود متوانیم به صورت بهینه از امکانات موجـود اسـتفاده کنـی.تااین عوامل از بین برده نشوند نمی

با همین امکانـات موجـود در کشـور میتـوانیم بسـیار است و باید بدانیماز امکاناتامکانات نیست بلکه استفاده مطلوب
بینیم در راه توسعه انفورماتیکی گام برداریم .که امروز میازآنچهبیش

قدردانی

زاده ناظمی ،آقای ابراهیم نقیـبفرمودند آقای اسالماین امر مرا راهنمائیتا از زحمات اساتید محترمی که درالزم است
زاده و خانم افسـون قـائمی زاده ، سلیم حسینمشایخ وآقای حمید خورسند و همچنین ازآقایان قنادباشی،محمود شریف

دمات ماشـینی آقـای تبریـزی مـدیر بخـش خـانـد وازهمکـاریها همکاری نمـودهآوری پرسشنامهکه در پخش و جمع
قدردانی گردد .مرکزآمارایران و نیزاز خانم مریم مجیدی وآقای داود بیات بدلیل همکاری در ویرایش متن مقاله
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