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مقدمه 
مهارت  های عمومی  برنامه نویسی، از نوع مهارت  هایی است که بیشتر پس از کسب تجربه در محیط  های برنامه نویسی 
از این نوع  مهارت ها را نمی توان به صورت مستقیم به برنامه نویسان مبتدی آموزش داد.  حاصل می شود. بسیاری 
منظور  به  کشور،  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  به  مربوط  نویسی«  عمومی برنامه  »مهارت  های  استاندارد  مفاهیم 
مهارت آموزی در سطح مدیریت و سرپرستی پروژه  ها و گروه  های برنامه نویسی آماده شده است و شاید انجام این مهم 

در شاخه کاردانش هنرستان ها به سادگی امکانپذیر نباشد.
این کتاب بر همان مبنای استاندارد »مهارت  های عمومی برنامه نویسی«، در 12 فصل تنظیم شده است. هنرآموزان محترم 
توجه داشته باشند که درک مفاهیم به وسیله هنرجو در این مباحث کفایت می کند و به هیچ عنوان حفظ تعریف  ها و 
موارد آورده شده، مد نظر نمی باشد. هدف این کتاب، آشنایی مقدماتی با مفاهیم مدیریتی و روش صحیح و اصولی کار 
در شرکت  های برنامه نویسی می باشد و اگر هنرجو، مفاهیم کتاب  ها و استاندار های قبلی را درک نکرده باشد، عالوه 

بر خستگی از مطالب ارائه شده، توانایی کسب این نوع مهارت  ها را نیز نخواهد داشت.
هنرآموزان محترم الزم است از مطالب فصل  های تئوری با سرعت الزم عبور کنند و بیشتر زمان کالس را برای انجام 
پروژه  های عملی صرف نمایند. این پروژه  ها الزم است از ابتدا تا انتها به صورت کامل طراحی شده و با آمار داده شده 

مورد آزمون قرار گیرند تا هنرجو بتواند مفاهیم فصول قبل را به خوبی تجربه نماید.
مؤلف

                                                                                                 



فصل اول
بررسی مستندات 

تجزیه و تحلیل سیستم

هدف  هاي رفتاري  
1- تجزیه و تحلیل سیستم را تعریف نماید.

2- مراحل تجزیه و تحلیل سیستم را توضیح دهد.

3- اصول بررسي و تجزیه و تحلیل سیستم را توضیح دهد.
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1-1 مقدمه
اهمیت و نقش اصالح و بهبود روش  ها در نظام اداری هر کشوری انکار ناپذیر است. هم اکنون در کشور ما به خوبی 

مشهود است که سازمان  های ما در تحقق اهدافشان چنان که باید موفق نیستند و اغلب منابع موجود که باید قدرشان 

را دانست، به هدر می رود. 

بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق در کشور های پیشرفته و یا در حال توسعه مبیّن آن است که اصالح 

و تجدیدنظر مستمر در سیستم  ها و روش  های انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فناوری امری اجتناب ناپذیر است 

چرا که در غیر این صورت سیستم پاسخگوی نیاز های جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود. 

روش ها و رویه  های موجود عمومًا قدیمی  بوده و مدت زیادی از طراحی آنها می گذرد. در این مدت تالش برای ایجاد 

هماهنگی بین روش  های انجام کار متناسب با تحوالت اجتماعی، نیاز های مردم و ضرورت تسریع در انجام امور کمتر 

صورت گرفته است.

به رغم تالش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )یا معاونت راهبردی ریاست جمهوری( در راستای مأموریت  های 

شورای عالی اداری، بهبود روش  های عمومی و مشترک منجر به نتایج مورد نظر نگردیده است و به تبع آن تالش برای 

بهبود روش  های اختصاصی نیز بعضًا با مقاومت دستگاه  ها روبرو شده است.

کارکنان دستگاه  های اجرائی با روش  ها و رویه  های موجود به صورت کامل آشنایی نداشته و آموزش های الزم را برای 

اجرای صحیح آنها فرا نگرفته اند. ضمن اینکه این روش  ها مستند و مدون هم نشده اند حجم وسیع قوانین و مقررات 

و تغییرات سریع در آنها موجب کم توجهی به طراحی و برقراری نظام  های اجرایی مربوط به آنها گردیده و بسیاری 

از قوانین و مقررات علی رغم اینکه در متن خود مشکالت مردم را مورد توجه قرار داده اند به دلیل فقدان روش  های 

اجرائی مناسب برای آنها، به اهداف خود نرسیده اند.

تراکم بیش از حد امور جاری و گرفتاری کارکنان و مدیران در جوابگویی به مراجعات مردم، آنها را از پرداختن به 

اصالح روش  ها بازداشته و کم کم ناکارآمدی این روش  ها برای مجریان و مردم امری عادی و قابل قبول شده است.

سیستم  ها و روش  های انجام کار از جمله عوامل نرم افزاری بهره وری هستند که در اثر بهبود و اصالح مستمر، قابلیت 

انطباق با تغییرات محیط را درسازمان  ها امکان پذیر نموده و آن را در مقابله با مشکالت اجرائی یاری می نمایند.

در مجموع تأثیر مستقیم اصالح و بهبود سیستم  ها و روش  ها در بهبود عملکرد و فعالیت  های دستگاه  ها به گونه ای 

است که در صورت غفلت و کم توجهی امکان استفاده از توانمندی  های موجود به حداقل ممکن تقلیل یافته و عماًل 

منجر به عقب افتادگی نظام اداری کشور می گردد و چنانچه خواست و اراده راستین مدیریت عالی دستگاه  ها و در 
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مرحله بعد کارکنان بر اصالح و بهبود سیستم  ها و روش  ها و رویه  های مورد عمل در دستگاه  های اجرائی کشور با 

گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت 

مراجعان و کاهش هزینه  های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت ها باشد، می توان به آینده امیدوار بود.

مشکل اساسي اداره امور سازمان  ها این است که مدیران باید منابع چهارگانه پول، نیروي انساني، مواد و تسهیالت را که 

غالبًا محدود و ناهماهنگ مي باشند، هماهنگ سازند و در جهت تحقق بخشیدن به هدف یا هدف  هاي سازمان از آنها 

بهره برداري کنند. این عمل مستلزم انجام دادن وظایفي از قبیل : طرح ریزي، سازماندهي، هدایت و رهبري، هماهنگي 

و کنترل از طرف مدیران مي باشد. 

تکنیك  ها و فنون گوناگون ابداع شده تا مدیران و رهبران سازمان ها بتوانند بهره برداري هر چه بیشتر از منابع چهارگانه 

مذکور، در جهت تأمین اهداف سازمان بنمایند که تکنیك تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش ها یکي از آنها به شمار 

مي رود که معلول علت هاي متعدد، از جمله به وجود آمدن نهضت ها و تغییر در فلسفه مدیریت است. 

در تاریخ کشور ایران، کوروش پادشاه هخامنشي از کساني بود که به توسعه و تکامل مدیریت کمك کرده است. عالوه 

بر نظریات کوروش مبني بر ضرورت طرح ریزي، تقسیم کار بر مبناي تخصص و مشخص بودن فرمان ها، نام او به عنوان 

یکي از نخستین صاحب نظران »مطالعه در حرکات«، »طرح استفاده صحیح از جا و مکان« و »حمل مواد« ثبت شده است. 
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1-2
تجزیه و تحلیل سیستم

تکنیك » تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها « براي شناخت عواطف، احساسات و خواست هاي افراد سازمان و طرز 

رفتار و سلوک آنان در گروه، از تئوري هاي علوم انساني و اجتماعي و ریاضیات و علوم مرتبط استفاده مي کند، و براي 

تخصیص صحیح منابع موجود سازمان، به منظور تأمین هدف  هاي دستگاه، از تئوري هاي علم اقتصاد یاري مي جوید، 

همچنین اصول علوم فیزیکي و ریاضیات را در بهبود روش، ارتباطات و همبستگي اجزاي تشکیل دهنده سازمان، به کار 

مي برد. به عبارت دیگر در تکنیك تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش ها، تنها به بهبود یك روش خاص اکتفا نمي شود، 

بلکه بهبود و اثر تغییر قسمتي از یك سیستم در مجموعه آن سیستم، مورد بررسي قرار مي گیرد. 

سیستم
ارتباطات،  اقتصادي، سیستم سیاسي، حمل و نقل،  به کار برده مي شود مانند سیستم  با مفاهیم بسیاري  واژه سیستم 

حسابداري، مکانیزه )ماشیني( و سیستم اطالعات مدیریت و...  در زبان فارسي نیز گاهي اوقات » سیستم « را به عنوان 

واژه اي مترادف با کلمه  هاي رشته )رشته جبال(، جهاز )جهاز  هاضمه(، دستگاه )دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون(، 

سلسله )سلسله اعصاب( و منظومه )منظومه شمسي( مورد استفاده قرار مي دهند. 

تعریف سیستم 
 1(  سیستم عبارت است از اجزاي به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگر که در جهت یك یا چند هدف معین گام بر مي دارند.

2( سیستم عبارت است از مجموعه اي از وظایف به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگر که با انجام هر کدام از این وظایف 

بخشي از هدف سازمان تأمین خواهد شد و با انجام کلیه وظایف در سازمان کل هدف سازمان تأمین مي گردد.

روش
عبارت است از یك سري عملیات و مراحلي که براي اجراي تمام یا قسمتي از یك سیستم، انجام مي شود. در هر روش، 

نوع کار، شخص یا اشخاصي که عملیات و وظایف مزبور را انجام مي دهند، مراحلي که باید طي شود و شیوه  هایي که 

باید به کار رود، مشخص مي شود. معموالً روش انجام دادن هر کار به صورت کتبي تهیه و به عنوان مدرک رسمي در 

سازمان نگهداري مي شود. 
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سیستم
پرسنلی

روش
استخدام

شیوهشیوهشیوه شیوهشیوهشیوه شیوهشیوهشیوه

روش
ارتقاء

روش 
بازنشستگی

شیوه یا متد
• شیوه عبارت است از تشریح جزئیات و مراحل انجام دادن یك کار. 

• شیوۀ هر کار، نحوه انجام دادن عملیات یا مراحل انجام دادن آن کار را مشخص مي کند. 
• کار و عمل خاصي است که براي انجام شدن هر بخش از روش، ضرورت دارد. 

چند شیوه وابسته به یکدیگر، تشکیل یك »روش« را مي دهد و چند روش پیوسته به هم یك »سیستم« را به وجود 

مي آورد.

فرایند
• عبارت از آن دسته از روش هایي که با همدیگر انجام مي گیرد و حاصل آن خدمتي است که از نظر مشتري داراي 

ارزش است. 

• عبارت از یك سري عملیات و مراحلي که براي اجراي تمام یا قسمتي از یك سیستم انجام مي شود. 
• در تجزیه و تحلیل سیستم که از روش نمودار جریان کار استفاده شود، فرایند را حسب مورد مي توان معادل روش 

یا شیوه درنظر گرفت. 

انواع روش  ها
1-روش هاي عمومي : روش هایي هستند که در ارتباط با فعالیت هاي اداري و پشتیباني و ستادي دستگاه بوده و در 

عموم دستگاه  هاي دولتي مورد عمل و رایج مي باشد و تعاریف استاندارد دارند، مثل روش کارگزیني و حسابداري. 
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٤-چارلزهیکس ٣- آلن دیویس   1- نورمن بریش   2- فیفنر و لین  

و  اصلي  وظایف  با  ارتباط  در  صرفًا  و  دستگاه  یك  در  اختصاصًا  که  هستند  روش هایي  اختصاصي:  2-روش هاي 

در  شناسنامه  بیمارستان، روش صدور  در  مریض  پذیرش  مانند روش  مي باشد.  اجرا  مورد  دستگاه  همان  تخصصي 

ثبت احوال و روش ثبت نام دانشجو در دانشگاه. 

آن، وزارتخانه  ها و سازمان هاي مختلف هر یك عهده دار  انجام  براي  که  3-روش هاي مشترك: روش هایي هستند 

اجراي مراحلي از روش مورد نظر مي باشند. مانند روش صدور موافقت اصولي براي ایجاد صنایع. 

تعریف تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش  ها
• عبارت است از مطالعه و بررسي به منظور بهبود بخشیدن به سیستم هاي خدماتي )سرویس دهنده(، کنترل کننده و 

هماهنگ کننده عملیات یك سازمان1.  

• تجزیه و تحلیل عبارت است از بررسي معایب و پیدا کردن راه حل مشکالت سازمان2.  
منظمي،  بررسي هاي  با  و  مي سازد  آگاه  سازمان،  در  موجود  مشکالت  و  مسائل  وجود  از  را  مدیران  که  تکنیکي   •
راه  حل  هاي مناسبي براي رفع هریك از آنها، ارائه مي دهد. این بررسي ها باید مبتني بر اصول روش تحقیق علمي باشد 

تا بتوان با یافتن مشکالت و رفع آنها، کارایي و سود سازمان را افزایش داد و بقاي سازمان را تضمین نمود. 

• شناخت جنبه  هاي مختلف سیستم، چگونگي عملکرد اجزاي تشکیل دهنده آن و نحوه و میزان ارتباط بین آنها به 
منظور دستیابي به مبنایي جهت طراحي و اجراي یك سیستم مناسب تر است. 

• در یك سازمان، سیستم را مجموعه اي از روش ها نیز تعریف کرده اند، روش هایي که به یکدیگر وابسته اند و با 
اجراي آنها، بخشي از هدف سازماني تحقق مي یابد. روش ها نیز به نوبه خود، مجموعه اي از شیوه  هاي گوناگون انجام 

کار به شمار مي آیند که با استفاده از آنها مي توان به هدف  هاي نهایي دست یافت. 

• تجزیه و تحلیل سیستم  ها  و روش ها عبارت است از یك وظیفه و کار ستادي و تخصصي که هدف آن مطالعه،  
بررسی و بهبود بخشیدن به کلیه سیستم  ها و روش های موجود در سازمان است٣.

• تجزیه و تحلیل سیستم  ها عبارت است ازمطالعه جامع و کامل سیستم  ها و روش هایسازمان به منظور بهبود بخشیدن 
و ساده کردن امور دفتری٤. 
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تعریف كلی تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش ها
تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش  ها عبارت است از تکنیکی که تحلیل گر را از وجود مسایل و مشکالت موجود در 

سازمان آگاه مي سازد و با بررسی  های منظم راه حل  های مناسب برای رفع هریك از آنها ارائه می دهد. این بررسی  ها 

باید مبتنی بر اصول روش تحقیق علمي باشد تا بتوان با حل مشکالت کارایی و سود سازمان را افزایش و بقاي سازمان 

را تضمین نمود. 

آثار عالئم مشكالت موجود در سیستم  ها و روش  ها
1- اضافه کاري بیش از حد. 

2- افزایش بیش از حد استعفا و تعارض پرسنل. 

٣- وجود اشتبا هات مداوم و بیش از حد در امور گوناگون. 

٤- مفقود شدن پرونده  ها، مدارک و نامه  ها. 

5- افزایش مداوم بودجه و هزینه  ها. 

6- تأخیر در ارسال پاسخ نامه  ها و سایر موارد.  

7- مساعد نبودن روحیه پرسنل و عدم دلبستگي آنان نسبت به سازمان. 

8- طوالني بودن مسیر انجام کار و یا تعدد مراحل کار. 

9- فقدان مدیریت صحیح. 

10- درخواست بیش از حد براي استخدام پرسنل از طرف رؤسا. 

11- کافي نبودن تسهیالت و وسایل کار و نامناسب بودن محل کار و ساختمان. 

12- عدم وجود تخصص  هاي الزم و قدیمي بودن سیستم  هاي مورد عمل. 

1٣- نامناسب بودن محتوا و شکل فرم  ها. 

1٤- مشخص نبودن میزان مسئولیت  ها و حدود اختیارات و عدم وجود مدیران متخصص. 
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1-3
ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم  ها 

تجزیه و تحلیل سیستم  ها مي تواند به عنوان ابزار مفیدي در دست مدیران عمل کند و پاسخگوي نیاز هاي آني و آتي 

سازمان در این زمینه باشد، با استفاده از تجزیه و تحلیل، مدیر خواهد توانست هدف و نیز وسایل نیل به هدف را مورد 

ارزیابي مجدد قرار دهد و تغییرات مناسب را در آنها ایجاد کند. 

بازدهي و راندمان هر دستگاه را معموالً به دو گونه مي توان افزایش داد. 

الف( تشویق و تحریك افراد به کار کردن با سرعت زیادتر. 

ب( ساده کردن و بهبود بخشیدن به روش هاي کار. 

نظر به اینکه سرعت کار اشخاص را تنها تا حد مشخص مي توان افزایش داد، با تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش  ها 

مي توان کار ها را ساده کرد و بدین ترتیب به افزایش کارآیي سازمان کمك نمود. 

هدف  هاي تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها 
1- استقرار مناسب ترین سیستم  ها، روش  ها و شیوه  ها )متد ها( در سازمان. 

2- تهیه اطالعات دقیق، صحیح و به موقع براي مدیران به منظور اتخاذ تصمیم. 

٣- استاندارد و یکنواخت کردن کلیه عملیات سازمان. 

٤- حذف کار هاي غیرالزم. 

5- جلوگیري از دوباره کاري. 

6- ایجاد ترکیب سازماني متناسب با احتیاجات سازمان. 

فواید تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش  ها 
1- افزایش کارایي سازمان. 

2- کاهش هزینه  هاي عملیاتي و تأسیساتي. 

٣- کاهش مصرف نیروي انساني، یا افزایش تولید یا خدمت با نیروي انساني موجود. 

٤- کوتاه کردن زمان انجام کار ها و فعالیت  هاي سازمان و تسریع در تولید کاال یا عرضه آن.  
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1-4
جمع آوري و ثبت اطالعات و حقایق

5- کاهش حجم کار هاي دفتري با حذف مدارک، گزارش  ها و فرم  هاي غیرالزم. 

6- کمك مؤثر به افزایش کارایي و تسریع در انجام امور سازمان، با استفاده صحیح از جا و مکان. 

بهبود  به وسیله تجزیه و تحلیل و  آن،  تغییرات سریع محیط داخلي و خارجي  با  امکان هماهنگ کردن سازمان   -7

بخشیدن مداوم سیستم  ها و روش ها. 

براي تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش  ها به منظور حل یك یا چند مشکل، ممکن است به گونه  هاي زیر اقدام شود : 

1- امکان دارد تجزیه و تحلیل کننده شخصًا به وجود یك مشکل در سازمان پي ببرد. 

2- گاهي مشکل سازمان بوسیله مدیریت دستگاه عنوان مي گردد. 

نیز در حین بررسي به منظور ساده کردن کار در سازمان، تجزیه و تحلیل کننده متوجه مشکل مهم تر و  ٣- گاهي 

اساسي تري مي شود. 

٤-تشخیص مشکل موجود از طریق کارکنان سازمان. 

5- از طریق تشخیص، پیشنهاد یا شکایت ارباب رجوع. 

بررسي یك سیستم به منظور پیدا کردن معایب و مشکالت موجود، یا مطالعه یك روش براي ارائه راه حل بهتر، مستلزم 

آشنایي کامل با سیستم یا روش مورد نظر مي باشد و این امر تنها از طریق جمع آوري اطالعات و پي بردن به حقایق 

امکان پذیر خواهد بود. در مرحله جمع آوري اطالعات، علت باید مورد توجه قرار گیرد، نه معلول. 

مناسب ترین روشي که مي توان اطالعاتي صحیح در مورد نحوه انجام یك کار یا معایب موجود در آن به دست آورد این 

است که از کارمندي که آن کار را انجام مي دهد، سؤال شود که آیا مي تواند وظیفه خود را به روشي بهتر انجام دهد، 

یا اینکه به نظر او چه معایبي در آن کار وجود دارد. 

انواع اطالعات
براي تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش  ها، تجزیه و تحلیل کننده ممکن است به یك یا چند نوع از اطالعات زیر نیاز 

پیدا کند : 

1-اطالعات مربوط به سازمان و تقسیم کار در آن. )ترکیب سازمان، طرز کار و سلسله مراتب سازماني، چگونگي ارتباط 
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مشاغل با یکدیگر(. 

2-اطالعات مربوط به سیستم  ها و روش  ها. )با استفاده از این نوع اطالعات مي توان نسبت به هدف، طرز کار هر 

سیستم و نحوه انجام روش هاي موجود در هر سیستم آشنایي حاصل کرد(. 

٣-اطالعات مربوط به فرم  ها و نمونه  ها. 

٤-اطالعات مربوط به حجم کار. 

5-اطالعات مربوط به ماشین  ها و وسایل. 

6-اطالعات مربوط به جا و مکان )نحوه استقرار فیزیکي سازمان(. 

منابع جمع آوري اطالعات 
1- مشاهده و مطالعه طریقه انجام کار.

2- مصاحبه با مدیران و کارکنان سازمان. 

٣- پرونده  ها، اسناد، مدارک و فرم  ها و نمودارهای سازمانی.

٤- پرسشنامه

ثبت اطالعات 
اطالعاتي که تجزیه و تحلیل کننده از منابع گوناگون بدست مي آورد، در صورتي مفید و قابل استفاده است که به طور 

منظم و سیستماتیك ثبت و ضبط شده باشد، توجه به موارد زیر ما را در تجزیه و تحلیل یاري خواهد نمود. 

1- هرگونه اطالعات یا مفروضات که ممکن است به نحوي مورد استفاده قرار گیرد، در یك دفتر یادداشت کنید. 

ابتداي مصاحبه، نام، محل کار و دیگر مشخصات کسي را که با او مصاحبه مي کنید، یادداشت نمایید تا در  2- در 

صورت لزوم، براي تصحیح اطالعات بتوانید به او دسترسي پیدا کنید. 

٣- در بررسي و مطالعه نحوه انجام کار، هر مرحله از کار را با شماره اي مشخص و یادداشت کنید. 

٤- براي آشنایي بهتر و بیشتر با سیستم یا روش مورد نظر، اطالعاتي را که درباره آن به دست آورده اید، به صورت 

نمودار خالصه کنید. 

در صورتي که اطالعات به دست آمده به شکل نمودار نشان داده شود، محاسن زیر را دربر خواهد داشت : 

الف : نشان دادن اطالعات به صورت نمودار، خیلي آسان تر و خالصه تر است. 

ب : با استفاده از تکنیك و شیوه ترسیم نمودار ها، همچنین با به کار بردن عالیم قراردادي و استاندارد، مي توان از 
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تشریح مطالب که سبب طوالني شدن کالم مي شود، جلوگیري کرد. 

پ : ترسیم نمودار، تجزیه و تحلیل کننده را مطمئن مي کند که کلیه مراحل انجام کار و اطالعات مربوط به آن، ثبت و 

ضبط گردیده و به شکل نمودار نشان داده شده است. 

ت : با تبدیل اطالعات به صورت نمودار مي توان مشکالت، دوباره کاري  ها و دیگر نقاط ضعف سیستم مورد مطالعه 

را به آساني پیدا کرد. 

ث : با استفاده از نمودار مي توان روش موجود را با روش پیشنهادي مقایسه کرد و وجوه اختالف دو روش را از نظر 

زمان، مسیر و تعداد مراحل انجام شدن کار، به خوبي نشان داد.  

تجزیه و تحلیل اطالعات و حقایق
تجزیه و تحلیل اطالعات، یعني مطالعه و بررسي معایب و مشکالت سیستم یا روش موجود و ارائه راه حل براي آن. 

عماًل مي توان پس از جمع آوري قسمتي از اطالعات مورد نیاز، تجزیه و تحلیل آنها را شروع کرد. 

1-5
مفهوم تجزیه و تحلیل اطالعات

به طور کلي، تجزیه و تحلیل اطالعات یعني مطرح کردن سؤال هاي گوناگون به صورت »چرا ؟«. بدین ترتیب که تجزیه 

و تحلیل کننده سؤال  هایي به شرح زیر مطرح مي کند : 

1- آیا وجود سیستم یا روش مورد بررسي ضروري است؟ چرا؟ 

2- اگر وجود سیستم یا روش کاماًل الزم تشخیص داده شده است، آیا نحوه اجراي آن را مي توان تغییر داد؟ چرا؟ 

٣- آیا مي توان کار را به ترتیب دیگري انجام داد که ضمن ایجاد تسهیل در انجام آن، در هزینه و زمان نیز صرفه جویي 

شود؟ چرا؟ 

٤- آیا کسي که کار مورد نظر را انجام مي دهد، تخصص و قابلیت الزم براي اجراي آن را دارا است؟ 

5- آیا مي توان براي انجام این کار از شخص دیگري که داراي تخصص کمتري است، استفاده کرد؟ چرا؟ 

6- براي انجام این کار از چه وسیله و ابزار کار استفاده مي شود؟ آیا با تغییر ابزار کار مي توان بر سرعت انجام این کار 

افزود؟ چرا؟ 
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نحوه تجزیه و تحلیل اطالعات
در تجزیه و تحلیل اطالعات، بهتر است از نمودار هایي که در مرحله جمع آوري اطالعات تهیه شده است، استفاده و 

به شرح زیر عمل گردد : 

1- ابتدا نمودار را به طور کلي مورد بررسي قرار دهید : 

* آیا هر کار و وظیفه در جاي مخصوص خود انجام مي شود ؟ در صورت منفي بودن جواب، ترتیب انجام کار باید 
مورد تجدید نظر قرار گیرد. 

* آیا کار هاي تکراري وجود دارد ؟ وجود وظایف تکراري، دلیل دوباره کاري است و باید آنها را حذف کرد. 
* تعداد مراحل انجام کار به طور غیرطبیعي زیاد یا کم مي باشد؟ در صورتي که جواب مثبت باشد، کار بین قسمت  هاي 
مختلفي که مسئول انجام آن مي باشند، به طور صحیح و منطقي تقسیم نشده است و باید در نحوه تقسیم کار تجدید 

نظر شود. 

2- بعد از بررسي کّمي نمودار، هریك از مراحل انجام کار را تجزیه و تحلیل کنید : 

انجام کار خواهد داشت ؟ در  * آیا وجود این مرحله ضروري است؟ این مرحله حذف شود، چه اثري در نحوه 
صورتي که حذف هر مرحله از کار اثري در نحوه انجام آن نداشته باشد، آن را حذف کنید. 

* آیا این مرحله را مي توان در مرحله اي دیگر ادغام کرد؟ 
* آیا این مرحله از کار در جاي مناسب انجام مي شود ؟ )تغییر محل انجام یك مرحله از کار( 

* آیا نحوه انجام این مرحله از کار صحیح است ؟ )تغییر مناسب نحوه انجام کار( 
* در صورتي که براي انجام این مرحله از کار از فرم مخصوص استفاده  شود، آیا فرم مزبور براي انجام این کار مناسب است ؟ 

* آیا کلیه اطالعات مندرج در فرم مورد نظر، الزم است ؟ آیا این فرم حاوي کلیه اطالعات مورد احتیاج مي باشد ؟ 
٣- پس از تجزیه و تحلیل هر یك از مراحــل انجام کار، نتیجه را در جدول تجزیه و تحلیل اطالعات یادداشت کنید.

تجزیه و تحلیل اطالعات، جدولی است که از 7 ستون تشکیل می شود.

نخستین ستون عمودي سمت راست جدول، براي نشان دادن شماره مرحله انجام کار مي باشد. اگر تغییر یا ادغام یا 

بهبود مرحله اي از کار که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، ضرورت نداشته باشد، در ستون دوم که عنوان آن 

»قابل قبول« مي باشد، با عالمت * مشخص مي شود. ستون هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب براي مواردي است 

که هر مرحله از کار، به حذف، ادغام، تغییر محل یا بهبود و ساده کردن احتیاج داشته باشد. در آخرین ستون، یعني 

ستون مالحظات، سایر مطالبي که ضمن تجزیه و تحلیل باید یادداشت شود، نوشته مي شود. 
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وظایف واحد  هاي تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش  ها
1- طرح ریزی سازمان و تجزیه و تحلیل. 

2- استقرار و تجزیه و تحلیل سیستم  ها.

٣- ارزیابی مدیریت.

٤- تهیه دستورالعمل  هاي کتبی و مدون.

5- تهیه و کنترل فرم  ها.

6- سیستم بایگاني اسناد و مدارک و پرونده  ها.

7- ارزیابی نیروی انسانی و تقسیم کار.

8-  اندازه گیری کار.

9- انتخاب وسایل اداري و دفتری.

10- تجزیه و تحلیل جا و مکان.

11- استقرار و پیاده کردن سیستم  های جدید.

12- توسعه و تحقیق.

1-6
تحلیل گر سیستم كیست ؟ 

تحلیل گر سیستم، کارشناس آموزش دیده اي است که مي تواند سازمان را در برنامه ریزي به منظور تغییرات از طریق 

انجام دو وظیفه اساسي مدد رساند : الف( ارزیابي. ب( همیاري. مراد از »ارزیابي« این است که تحلیل گر اعمال و روابط 

موجود در کار را بررسي و ارزیابي مي کند. در مرحله » همیاري « تحلیل گر پیشنهاد هاي خاصي را براي بهبود کارایی 

ارائه مي دهد. به این ترتیب، تحلیل گر در مرحله نخست مي کوشد تا مسائل موجود را به خوبي بشناسد و درک کند و 

در مرحله دوم براي مقابله با آنها راه حل هاي مناسب را ارائه دهد. 

ویژگي  هاي تحلیل گر عبارتند از : 

1- هر یك از مراحل تجزیه و تحلیل دشواري  هاي خاص خود را دارد. اگر تحلیل گر عالقه کافي به کار خود داشته 

باشد و بر نقش مثبت کاري که انجام مي دهد، معتقد باشد، با صبر و ابتکار خواهد توانست بر مشکالت فائق آید. 
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1-7
نمودار گردش كار

2- تحلیل گر باید داراي ذهني پرسشگر باشد. درباره وضع موجود و آنچه که هست، شك کند و در مسیر آنچه که باید 

باشد، پیش برود و به دنبال کشف واقعیت  ها باشد و در راه حصول به بهترین  ها از خود، خالقیت و نوآوري نشان دهد. 

٣- تحلیل گر موظف است اجزاي سیستم را مرتبط با یکدیگر ببیند و آنها را به صورت هماهنگ و متحد درآورد )یعني 

به صورت یك کل متشکل و هماهنگ( و نه اینکه فقط به یك جزء بپردازد و سایر ارتباط  ها را از نظر دور بدارد. 

٤- تحلیل گر باید متوجه نقش مهم کارکنان سازمان باشد و با مسائل انساني و ریزه کاري  هاي رفتار کارکنان در سازمان 

آشنا باشد. تغییرات مطلوب زماني حاصل مي شود که افراد سازمان آنها را بپذیرند و به مرحله اجرا درآورند. 

5- تحلیل گر بایستي با بررسي کافي و برخورد سیستمي، علت  ها را از معلول  ها تشخیص دهد و براي رفع مشکل، 

نسبت به شناخت علل اصلي به وجود آورنده مشکل، اقدام کند و به منظور برطرف کردن علل واقعي راه حل  هاي 

منطقي و عقالئي، ارائه دهد. 

6- تحلیل گر بایستي واقعیات را در نظر گرفته و بي طرفي خود را حفظ و از دخالت دادن نظرات شخصي در کار 

تجزیه و تحلیل اجتناب ورزد. 

7- تحلیل گر باید به ابعاد اخالقي و جنبه  هاي ارزشي نیز توجه داشته باشد. 

8- تحلیل گر باید صبور باشد، براي پاسخگویي به پرسش ها و حل مشکالت، صبر و شکیبایي ضرورت دارد

پس از تجزیه و تحلیل و تهیه نمودار در وضعیت پیشنهادي نمودار گردش کار در وضعیت پیشنهادي را ترسیم مي نمائیم.

 
رسم نمودار گردش كار

عنوان روش را در اول نمودار قید نموده و مراحل مهم و اساسي گردش کار را با استفاده از جعبه  هاي مختلف مشخص 

و اطالعات مهم مراحل کار را در داخل آن قید مي نمائیم. مثال:
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در نمودار گردش کار از عالئم زیر استفاده می شود:

 سیستم و عمل

 موجودیت

 ذخایر داده

 جریان داده

لیست متقاضیان وام

واحد
 بررسی

واحد
پذیرش

بایگانی

ت وام
درخواس

مشتری

نتیجه درخواست

پرونده

نده
پرو

ت 
واس

رخ
د

ت متقاضیان وام
لیس

مثال

مستندسازي فرایند هاي انجام كار
پس از پایان مراحل نمودار جریان کار و ترسیم نمودار در وضعیت پیشنهادي و رسم نمودار گردش کار، اقدام به 

مستندسازي فرایند هاي انجام کار مي نمائیم. 

تعریف مستندسازي 
مستندسازي، ثبت کلیه اجزاء و مراحل کار و نمودار ارتباط بین مراحل مختلف به نحوي که کاربران بتوانند به سهولت 

از نحوه کار آشنایي حاصل کنند. 

اقدامات الزم جهت انجام مراحل مستندسازي روش هاي مورد عمل 

*مطالعه نمودار ها و چارت سازماني دانشگاه 
*مطالعه شرح وظایف مورد عمل در واحد هاي ذیربط 

*مطالعه اهداف دستگاه 
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خالصه فصل
افراد سازمان و  تکنیك » تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها « براي شناخت عواطف، احساسات و خواست هاي 

طرز  رفتار و سلوک آنان در گروه، از تئوري هاي علوم انساني و اجتماعي استفاده مي کند، و براي تخصیص صحیح منابع 

موجود سازمان، به منظور تأمین هدف  هاي دستگاه، از تئوري هاي علم اقتصاد یاري مي جوید، همچنین اصول علوم 

فیزیکي و ریاضیات را در بهبود روش، ارتباطات و همبستگي اجزاي تشکیل دهنده سازمان، به کار مي برد. به عبارت 

دیگر در تکنیك تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش ها، تنها به بهبود یك روش خاص اکتفا نمي شود، بلکه بهبود و اثر 

تغییر قسمتي از یك سیستم در مجموعه آن سیستم، مورد بررسي قرار مي گیرد.

تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش  ها عبارت است از تکنیکی که مدیران را از وجود مسایل و مشکالت موجود در 

سازمان آگاه مي سازد و با بررسی  های منظم راه حل  های مناسب برای رفع هریك از آنها ارائه می دهد. این بررسی  ها 

باید مبتنی بر اصول روش تحقیق علمي باشد تا بتوان با حل مشکالت کارایی و سود سازمان را افزایش و بقاي سازمان 

را تضمین نمود. 

مناسب ترین روشي که مي توان اطالعاتي صحیح در مورد نحوه انجام یك کار یا معایب موجود در آن به دست آورد این 

است که از کارمندي که آن کار را انجام مي دهد، سؤال شود که آیا مي تواند وظیفه خود را به روشي بهتر انجام دهد، 

یا اینکه به نظر او چه معایبي در آن کار وجود دارد. 

به طور کلي، تجزیه و تحلیل اطالعات یعني مطرح کردن سؤال هاي گوناگون به صورت »چرا؟«. تحلیل گر سیستم، 

کارشناس آموزش دیده اي است که مي تواند سازمان را در برنامه ریزي به منظور تغییرات از طریق انجام دو وظیفه 

اساسي مدد رساند : الف( ارزیابي. ب( همیاري.

براي ساده کردن سیستم  ها و بهبود روش  ها از دو دسته تکنیك و فنون مي توان استفاده کرد. با استفاده از تکنیك و فنون 

ساده که در هر سازمان مورد استفاده قرار مي گیرد و با به کار بردن آنها مي توان به بهبود کار و صرفه جوئي در منابع سازمان 

کمك کرد و استفاده از تکنیك  ها یا روش هاي کّمي و مقداري که مستلزم آشنایي با آمار و ریاضیات مي باشد. 
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خودآزمایی
1- تعریف  های گوناگون سیستم را به صورت مختصر بیان کنید.

2- چند سیستم را در زندگی روزمره مشخص نمایید.

٣- مفهوم سیستم، روش و شیوه چگونه در آموزش شما تحقق پیدا می کند؟

٤- آیا سیستمی می شناسید که اجزای آن کارکرد صحیحی نداشته باشند؟

5- تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش  ها به چه معناست؟

6- عالئم مشکالت موجود در سیستم  ها و روش  ها چیست؟

7- هدف  هاي تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها چیست؟

8- فواید تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها چیست؟

9- به عنوان یك فعالیت عملی، سیستم آموزشی هنرستان خود را تجزیه و تحلیل کرده و اسناد آن را به کالس ارائه 

دهید. پس از جمع بندی نقطه نظرات سایر همکالسی  هایتان، آن را به مدیر هنرستان در قالب یك طرح تحویل نمایید.



فصل دوم

مستند سازي خارجي

هدف  هاي رفتاري  
1- اصول مستندسازي خارجي را توضیح دهد.

2- اصول انجام مستندسازي خارجي با نرم افزار  هاي مربوط را به کار برد.



مستند سازی خارجی19   فصل دوم

1-2مقدمه
و  کامل  افزار  نرم  ایجاد یک  برای  باشد.  آنها  مستندسازی  افزاری،  نرم  پروژه  های  در ساخت  مهم ترین مسئله  شاید 

کاربردی، تنها توجه به کد های اصلی و نحوۀ طراحی کافی نیست. حتی بهترین نرم افزار با خبره ترین کاربر، نیاز به 

اشکال مختلفی از مستندسازی دارد. بخش بزرگی از هزینۀ فرایند نرم افزار به ایجاد این مستندسازی اختصاص می یابد. 

بنابراین مدیریت باید، به موازات خود نرم افزار، توجه قابل مالحظه ای به مستندسازی و هزینه  های مربوط به آن مبذول 

دارد. 

مستندسازی به دو دستۀ کلی مستندسازی داخلی و مستندسازی خارجی تقسیم می شود. مفهوم مستندسازی داخلی به 

مستنداتی اشاره دارد که درون کد اصلی قرار گرفته اند و مستندات خارجی در واقع همان دفترچه  های راهنما هستند.   

عواملی که کیفیت مستندات را تحت تأثیر قرار می دهند، شامل استاندارد های مستندسازی، فرایند حصول اطمینان از 

کیفیت مستندات و شیوۀ نوشتاری می باشند. اگر این موارد به خوبی رعایت شوند، مستندات برای آزمایش برنامه، رفع 

اشکاالت و یا افزودن موارد جدید به نرم افزار، کارایی بیشتری خواهند داشت. 

مستندات وابسته به سیستم نرم افزاری، دارای چند شرط است:  

١- باید به عنوان محیط ارتباطی بین اعضای تیم توسعه، عمل کنند. 

٢- باید یک انبار اطالعاتی سیستم باشد تا مهندس نگهدارندۀ سیستم بتواند از آن استفاده کند. 

٣- باید اطالعاتی برای مدیریت فراهم آورد تا در طراحی، تعیین بودجه و برنامه ریزی فرایند گسترش نرم افزار به وی 

کمک کند.

٤- برخی از مستندات باید به کاربر بگویند که چگونه سیستم را اداره کند و به کار گیرد. 

تا  غیررسمی گرفته  مستندسازی  از  است  ممکن  که  است  مستندات  از  متفاوتی  انواع  نیازمند  شرط  ها  این  برآوردن 

مستندسازی حرفه اِی ایجاد شده در جزوات راهنمای کاربر به دست آیند. مهندسان نرم افزار، مسئول تولید و ایجاد اکثر 

این مستندسازی  ها هستند، هرچند مؤلفان فنی نیز ممکن است به پرداخت نهایی اطالعاتی که به بیرون داده می شود، 

کمک کنند. 
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همان طور که گفته شد، مستندات را می توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: مستندسازی داخلی و مستندسازی خارجی. 

در ادامه به شرح هرکدام از این دو می پردازیم. 

1( مستندسازی داخلی
مستندات داخلی در واقع همان مستنداتی هستند که درون کد اصلی برنامه قرار گرفته اند. ممکن است مستندات داخلی 

قالب  در  این مستندات معموالً  فایل  های مجزای کد اصلی درج شده اند.  باشد که در داخل  فقط شامل توضیحاتی 

فایل  های Read Me ارائه می شوند. 

البته باید توجه داشت که این گونه مستندسازی به استاندارد های کدگذاری هر سازمان بستگی دارد. 

2( مستندسازی خارجی
این نوع مستندسازی وابسته به سیستم است و به دو طبقه تقسیم می شود: 

مستندسازی فرایند: این اسناد، فرایند گسترش و نگهداری را ثبت می کنند. نقشه  ها، برنامه  ها، مستنداِت کیفیت فرایند 

و استاندارد های سازمانی و پروژه ای، به مستندسازی فرایند مربوط می شوند. 

مستندسازی محصول: این مستندسازی، محصولی را که قرار است ایجاد شود، توصیف می کند. مستندسازی سیستم، 

محصول را از دیدگاه مهندسانی که سیستم را توسعه داده و نگهداری می کنند، توصیف می کند؛ مستندسازی کاربر، 

توصیفی از محصول را فراهم می آورد که جهت گیری آن به سمت کاربران سیستم است.   

مستندسازی فرایند طوری انجام می شود که گسترش سیستم قابل اداره باشد. مستندسازی محصول پس از به کارگیری 

سیستم به کار می رود، ولی برای ادارۀ گسترش سیستم نیز ضروری است. 

ایجاد مستند، نظیر مشخصه  های سیستم، ممکن است راهنمای مهمی در فرایند گسترِش نرم افزار باشد. 

مستندسازی فرایند
برای مدیریت مؤثر، فرایندی که اداره می شود، باید مرئی و قابل دیدن باشد. از آنجا که نرم افزار نامحسوس است و فرایند 

2-2
طبقه بندی مستندات
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نرم افزار شامل کار های به ظاهر آشنای مشابه می باشد، تنها راه محسوس کردن آن، به کارگیری مستندسازی است. 

مستندسازی فرایند را به چند گروه می توان تقسیم کرد: 
نقشه  ها، برآورد ها و زمان بندی  ها:  این مستندات توسط مدیریت ایجاد می شود و برای پیش بینی وکنترل فراینِد توسعه به کار 

می رود.

گزارش  ها: این مستندات گزارش می دهند که منابع چگونه حین فرایند به کار می روند. 

استاندارد ها: این مستندات نشان می دهند که چگونه فرایند را باید کامل کرد.

گزارش  های کاری: این گزارش  ها اغلب مستندات ارتباطی تکنیکی اصلی در پروژه به شمار می روند. در این مستندات، آرا و 

نظریات مهندسانی را که روی پروژه کار می کنند، ثبت می کنند، نسخه  های موقِت مستندات مربوط به محصول اند، استراتژی  های 

پیاده سازی را شرح می دهند و مشکالِت شناسایی شده را نشان می دهند. این مستندات، اغلب به طور واضح، توجیه مربوط به 

تصمیم  های طراحی را ثبت می کنند. 

یادداشت  ها و پیام  های پست الکترونیک: این مستندات، ارتباطات روزانه میان مدیران و مهندساِن توسعه را ثبت می کنند. 

ویژگی اصلی مستندسازی فرایند آن است که بیشتر آنها قدیمی اند. نقشه  ها را می توان به صورت هفتگی، دو هفتگی یا ما هانه 

مالحظه کرد. پیشرفت کار معموالً به طور هفتگی گزارش می شود. حافظه  ها، آرا و اهداِف در حال تغییر را ثبت می کنند. 

گرچه بیشتر این اطالعات برای کسانی که می خواهند از تاریخچۀ نرم افزار آگاهی یابند، جالب توجه است، اما پس از آنکه از 

رده خارج شدند، دیگر کاربر شایان توجهی ندارند و معموالً پس از تحویل سیستم، نیازی به نگهداری آنها نیست. البته در این 

مورد استثنا هایی هم وجود دارد. 

به عنوان مثال، زمان بندی  های تست، در حین تکامل نرم افزار دارای ارزش اند و به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی مجدد ارزیابی 

تغییرات سیستم عمل می کنند. دالیل وجودی طراحی را باید برای مهندسان نگهدارندۀ سیستم باقی گذاشت، ولی این معموالً به 

طور واضح ثبت نمی شود و یافتن آن در میان گزارش کار های بسیاری که طی پروژه ایجاد می شوند، دشوار است. 

مستندسازی محصول
مستندسازی محصول به توصیف محصول نرم افزاری تحویل داده شده مربوط می گردد و بر خالف اکثر مستندسازی  های 

فرایند، دارای عمری طوالنی است. باید همگام با محصولی که آن را توصیف می کند، تکامل یابد. مستندسازی محصول 

شامل مستندسازی کاربر )که به کاربر می گوید چگونه از محصول نرم افزاری استفاده کند( و مستندسازی سیستم )که 

ویژۀ مهندسان نگهدارندۀ سیستم می باشد( می شود. 
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مستندسازی کاربر
همۀ کاربران سیستم، همانند یکدیگر نیستند. کسی که مستندات را ایجاد می کند باید طوری آن را سازماندهی کند که 

برای کار های کاربران متفاوت و سطوح متفاوتی از کارشناسی و تجربیات، مناسب باشد. تمایز قائل شدن میان کاربران 

نهایی و اداره کنندگان سیستم، دارای اهمیت ویژه ای است: 

پرواز درآوردن  به  استفاده می کنند، که می تواند شامل  از کار ها  به برخی  برای کمک  افزار  نرم  از  نهایی،  *کاربران 
هواپیما، سیاست  های بیمۀ مدیریت، نوشتن کتاب و ... باشد. 

*اداره کنندگان سیستم، مسئول ادارۀ نرم افزار هایی هستند که کاربر نهایی از آن استفاده می کند. این مسئولیت می تواند 
شامل عمل کردن به عنوان اپراتور )در صورتی که سیستم، یک سیستم بزرگ باشد(، به عنوان مدیر شبکه )اگر سیستم 

شامل شبکه ای از ایستگاه  های کاری باشد( یا به عنوان یک فرد تکنیکی باشد که مشکالت نرم افزاری کاربران نهایی 

را برطرف می سازد و بین کاربران و تأمین کنندگان نرم افزار ارتباط برقرار می کند. 

برای تغذیۀ این طبقات متفاوِت کاربر و سطوح متفاوت مهارت کاربران، حداقل پنج سند متفاوت )یا شاید پنج فصل 

از یک سند( وجود دارد که باید به همراه سیستم نرم افزاری تحویل داده شود )شکل ١-٢(.          

توصیف عملیاتی سیستم، شرط  های سیستم را مطرح کرده و به اختصار خدمات فراهم شده را توصیف می کند. این 

مستند باید دیدی کلی از سیستم ارائه دهد. کاربران باید قادر باشند این مستند را با جزوۀ معرفی کننده بخوانند و تصمیم 

بگیرند که آیا این سیستم همان چیزی هست که الزم دارند یا خیر. 

جزوۀ معرفی کننده باید به طور غیررسمی سیستم را معرفی و کاربرد عادی آن را توصیف کند. باید چگونگی شروع 

به کار و استفاده از امکانات معمولی سیستم را مشخص کند. این امر باید با آوردن مثال  هایی روشن شود. مبتدیان با 

شکل 1-2  مستندسازی کاربر



مستند سازی خارجی23   فصل دوم

هر دانش و تجربه ای که باشند، ناگزیر دچار اشتباه می شوند. اطالعاتی که به راحتی دربارۀ چگونگی ر هایی از این 

اشتبا هات و آغاز مجدد کار مفید و قابل حصول باشد، باید بخشی از این مستند را تشکیل دهند. 

جزوۀ مرجع سیستم باید امکانات موجود در سیستم و کاربرد آنها را توصیف کند، فهرست کاملی از پیام  های خطا را 

ارائه کرده و شرح دهد که چگونه می توان خطای آشکار شده را جبران کرد. این مستند باید کامل باشد. می توان از 

تکنیک  های توصیف رسمی استفاده کرد. سبک جزوۀ مرجع نباید الزامًا بسیار شیوا و زیبا باشد، بلکه کامل بودن آن 

بسیار مهم تر از خوانا بودن آن است. 

مستند نصب سیستم برای اداره کنندگان سیستم طراحی می شود و باید جزئیات چگونگی نصب سیستم در محیط ویژه 

را ارائه دهد. باید حاوی توصیفی از واسطه  های قابل خواندن توسط ماشین که سیستم از آن بهره می گیرد، فایل  های 

شوند،  ایجاد  باید  دائمی که  فایل  های  باشد.  نیاز،  مورد  افزاری  سخت  پیکربندی  حداقل  و  سیستم،  دهندۀ  تشکیل 

چگونگی آغاز سیستم و فایل  های وابسته به پیکربندی که باید تغییر داده شوند تا سیستم را به سیستم میزبان خاص 

ملحق کنند، نیز همگی باید توصیف شوند. 

جزوۀ اداره کنندگان سیستم کلی تر نیز باید فراهم آید. این جزوه باید پیام  هایی را توصیف کند که هنگام برهم کنش 

سیستم با سیستم  های دیگر ایجاد می شوند و نحوۀ واکنش نشان دادن به این پیام  ها را نشان دهد. اگر سخت افزار 

سیستم نیز منظور شود، آن جزوه می تواند کار اپراتور را نیز در نگهداری آن سخت افزار توضیح دهد. به عنوان مثال، 

ممکن است چگونگی از بین بردن اشتبا هات موجود در کنسول سیستم، چگونگی برقراری ارتباط با وسایل جانبی 

جدید و غیره را شرح دهد. 

که  سریع  مرجع  کارِت  باشد.  ساده  آنها  از  استفاده  که  آورد  فراهم  باید  دیگری  مستندات  جزوات،  این  بر  عالوه 

امکانات مهیای سیستم و نحوۀ استفاده از آنها را فهرست می کند و به ویژه کارکاربران باتجربۀ سیستم را ساده می کند. 

سیستم  های کمکی پیوسته )on-line( که حاوی اطالعات مختصری دربارۀ سیستم اند، امکانات دیگری هستند که از 

اتالف وقت کاربر در مراجعه به جزوات جلوگیری می کنند. 

سیستم کمکی پیوسته برای نرم افزار، می تواند به یکی از دو شکل زیر باشد: 

*مجموعه ای از صفحات مستندات )که به هم پیوند خورده اند( می توانند از طریق منویی که همیشه قابل مشاهده است 
یا با استفاده از کلید خاصی، ظاهر شوند. 

*یک عامل هوشمند یا wizard که با کاربر محاوره می کند و می تواند هرگاه ترکیب دقیقی از عملیاتی رخ داد، به 
طور خودکار فراخوانی شود. 
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این سیستم  ها باید دو نوع کمک رسانی را انجام دهند: اوالً وقتی که کاربر با مشکلی مواجه می شود و ثانیًا وقتی که 

کاربر به اطالعات بیشتری نیاز داشته باشد.  

مستندسازی سیستم شامل همۀ مستنداتی می شود که پیاده سازی سیستم را، از مشخصۀ نیازمندی  ها گرفته تا نقشۀ تست 

پذیرش نهایی، دربرمی گیرند. در صورتی که نگهداری و درک برنامه الزم باشد، وجود مستندات توصیف کنندۀ طراحی، 

پیاده سازی و آزمایش سیستم ضروری است. همانند مستندسازی کاربر، ساخت یافته بودن مستندسازی سیستم، حائز 

اهمیت است، به طوری که دید کلی سند، خواننده را به توصیف رسمی تر و مفصل تری از هر جنبۀ سیستم هدایت 

می کند. 

اسنادی که مستندسازی سیستم را تشکیل می دهند، باید شامل موارد زیر باشند: 

 نیازمندی  ها و دالیل وجودی مربوط به آنها. 

 مستندی که معماری سیستم را توصیف کند. 

 برای هر برنامۀ موجود در سیستم، توصیفی از معماری آن برنامه. 

 برای قطعه، توصیفی از مشخصه  ها و طراحی. 

برای روش  باشد و توجیهی  پیچیدۀ کد، حاوی توضیحاتی  باید در بخش  های  لیست  این  برنامه.  منبع  لیست کد   

کدگذاری مورد استفاده، فراهم آورد. 

 مستندات ارزیابی که چگونگی ارزیابی برنامه و چگونگی ارتباط اطالعات ارزیابی با شرط  ها را توصیف می کنند. 

 راهنمای نگهداری سیستم که مشکالت شناخته شدۀ سیستم را توصیف کرده، شرح می دهد کدام بخش  های سیستم، 

وابسته به نرم افزار یا سخت افزارند و چگونه تکامل سیستم در طراحی آن در نظر گرفته شده است. 

مشکل متداول نگهداری سیستم، حصول اطمینان از این نکته است که وقتی سیستم تغییر یافت، همۀ نمایش  ها همگام 

با آن تغییر می یابند. برای کمک به این مشکل، روابط میان مستندات و بخش  های مستندات باید در پایگاه دادۀ مدیریت 

2-3
مستندسازی سیستم
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پیکربندی ثبت شوند. 

متأسفانه، از نگهداری مستندات چشم پوشی می شود. ممکن است مستندسازی با نرم افزار مربوط هماهنگ نباشد و 

باعث ایجاد مشکالتی برای کاربر و نگهدارنده  های سیستم شود. تمایل طبیعی آن است که از طریق اصالح کد، برنامه 

را در مهلت تعیین شده، به اتمام رسانیم. 

فشار کار، اغلب بدان معناست که این اصالح کنار گذاشته می شود تا جایی که یافتن آنچه که باید تغییر یابد، بسیار 

دشوار می شود. بهترین راه حل این مشکل، نگهداری اسناد با یک ابزار نرم افزاری است که روابط مستندات را ثبت 

کرده، به مهندسان نگهدارنده یادآوری می کند که چه زمانی تغییرات اعمال شده در مستند، مستند دیگر را تحت تأثیر 

قرار داده و ناسازگاری  های محتمل در مستندسازی را ثبت می کند. 

کیفیت مستندات
آنها دشوار است و قدیمی  یا  بیشتر مستندسازی  های سیستم  های کامپیوتری، خوب نوشته نمی شود، فهم  متأسفانه، 

ناقص هستند. 

یا  سیستم  از  استفاده  چگونگی  دربارۀ  اطالعات  وجود  بدون  دارد.  اهمیت  برنامه  کیفیت  به اندازۀ  مستندات  کیفیت 

چگونگی درک آن، کیفیت آن سیستم کاهش می یابد. باال بردن کیفیت مستندات، نیازمند گروه مدیریت برای طراحی 

اسناد، استاندارد ها و فرایند های تضمین کیفیت می باشد. ایجاد اسناد خوب، نه ساده است و نه ارزان، و این فرایند 

حداقل به اندازۀ ایجاد و تولید برنامۀ خوب، دشوار است. 

ساختمان مستندات
واضح است که ساختمان مستندات، اصوالً توسط محتویات آن تعیین می گردد. در اینجا به طور مفصل به ساختمان 

مستندات نخواهیم پرداخت، به هرحال برخی از اصول سازماندهی به طور کلی کاربرد دارند: 

*همۀ مستندات، هر چند کوتاه، باید دارای صفحۀ جلد باشند که پروژه، سند، نویسنده، تاریخ تولید، نوع سند، مدیریت 
بودن مدرک  میزان محرمانه  و  برای سند،  منظور شده  گیرنده  های  کیفیت،  به تضمین  مربوط  اطالعات  و  پیکربندی 

مشخص شده باشد. این صفحه، همچنین باید شامل اطالعات مربوط به استخراج سند )چکیده یا واژه  های کلیدی( و 

تذکر حق کپی رایت باشد. شکل ٢-٢ مثالی از یک قالب ممکن برای جلد مستند را نشان می دهد. 

*مستنداتی را که تعداد صفحات نسبتًا زیادی دارند، باید به چند فصل تقسیم کرد، به طوری که، هر فصل به صورت 
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شکل 2-2  نمونه ای از جلد مستند.

باشد.  شده  سازماندهی  چندبخشی 

این  فهرست  به  را  صفحه ای  باید 

داد.  اختصاص  قسمت  ها  و  فصل  ها 

شمارۀ  با  باید  تصاویر  شماره گذاری 

داشته  تناسب  بخش  ها  و  فصل  ها 

تک  تک  باید  را  فصل  ها  و  باشد 

شماره گذاری کرد )شمارۀ صفحه باید 

به صورت فصل ـ صفحه باشد(. به 

این ترتیب می توان یک فصل را تغییر 

به چاپ مجدد  نیازی  آنکه  بدون  داد 

کل مستند باشد. 

اطالعات  حاوی  مستندی  *اگر 
حاوی  باید  باشد،  مفصل  مرجع 

نمایۀ  با وجود  باشد.  )ایندکس(  نمایه 

مفهومی، بازیابی اطالعات آسان شده و 

به این ترتیب مستندی که بد نوشته شده باشد، قابل استفاده می گردد. 

*اگر مستندی برای دامنۀ وسیعی از خوانندگان، که دارای سطح معلومات معمولی اند نوشته شده باشد، باید واژه نامۀ 
تخصصی تهیه گردد که اصطالحات فنی و اختصارات به کار رفته در مستند را تعریف کند. 

ساختار مستندات، اغلب از پیش تعیین می گردد و در استاندارد های مستندسازی شرح داده می شود. این کار موجب 

به وجود آمدن سازگاری می شود، هر چند که ممکن است باعث ایجاد مشکالتی شود. ممکن است استاندارد در همۀ 

موارد مناسب نباشد و اگر استاندارد ها بدون تعمق تحمیل شوند، ممکن است الزم باشد ساختار غیرعادی، مورد استفاده 

قرار گیرد.  

شیوۀ نگارش
اگر تهیۀ اسناد خوب مدنظر باشد، وجود استاندارد ها و مالک  های کیفیت ضروری است، ولی کیفیت اسناد اصوالً به توانایی 
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نویسنده در تهیۀ نشر فنِی فشرده و گویا بستگی دارد. خالصه اینکه، تهیۀ مستندات خوب نیازمند نگارش خوب است. 

نوشتن مستندات خوب، فرایندی ساده و تک مرحله ای نیست. کار باید نوشته، خوانده و نقد شود و سپس بازنویسی 

گردد تا آنکه مستند رضایت بخشی حاصل آید. نگارش فنی، نوعی هنر است تا نوعی علم،  ولی برخی از رهنمود های 

کلی دربارۀ نحوۀ نگارش خوب عبارت اند از: 

*به جای فعل مجهول از فعل معلوم استفاده کنید. به جای آنکه بگویید »مکان نمای چشمک زن باید در سمت 

چپ باالی صفحه ظاهر شود«، پسندیده تر آن است که بگویید: »شما باید در سمت چپ باالی صفحه، مکان نمای 

چشمک زن را ببینید«. 

* از ساختمان  های دستوری درست و امالی درست واژه  ها استفاده کنید. فاصلۀ بین کلمات رعایت شده و از 

کلماتی که از نظر امالیی غلط می باشند استفاده نکنید، چرا که میزان خوانایی متن را به شدت کاهش می دهند. 

* از جمالت طوالنی که چند واقعیت متفاوت را به یکباره ارائه می کنند استفاده نکنید. بهتر است از چند جملۀ 

کوتاه استفاده کنید. در این صورت، هر جمله ای را می توان با خود آن جمله سنجید و خواننده نیازی ندارد چندین 

قطعه از اطالعات را در آِن واحد در ذهن خود نگه دارد تا بتواند کل جمله را درک کند. 

*پاراگراف  ها را کوتاه کنید. به عنوان قاعدۀ کلی، هیچ پاراگرافی نباید از هفت جمله فراتر رود. ظرفیت ما برای 

نگهداری اطالعاِت بالفصل، محدود است. در پاراگراف  های کوتاه، همۀ مفاهیم موجود در پاراگراف را می توان به 

حافظۀ کوتاه مدت سپرد. 

*زیاده گویی نکنید. اگر می توانید چیزی را در پنج کلمه بگویید، همین کار را بکنید. توصیف  های طوالنی، لزومًا 

عمیق تر نیستند. کیفیت از کمیت مهم تر است. 

*دقیق باشید و اصطالحاتی را که به کار می برید، تعریف کنید. واژه شناسی کامپیوتر در حال تغییر است و بسیاری 

از واژه  ها ممکن است بیش از یک معنی داشته باشند. اگر از واژه  هایی نظیر ماژول یا فرایند استفاده می کنید، اطمینان 

حاصل کنید که تعریف واضحی ارائه داده اید. تعاریف را در واژه نامۀ تخصصی گردآوری کنید. 

* اگر توصیفی پیچیده است، آن را تکرار کنید.  ارائۀ دو یا چند توصیف با عبارت  های متفاوت برای یک مفهوم، 

اغلب کاری پسندیده است. اگر خواننده ای نتوانست درک کاملی از توصیف داشته باشد، در صورتی که مطلب مورد 

نظر به طریقی دیگر توصیف گردد، ممکن است مفهوم آن را درک کند. 

* از عناوین اصلی و فرعی استفاده کنید. به این ترتیب، فصل به قسمت  هایی تقسیم می شود که می توان آنها را به 

طور جداگانه خواند. همواره از شماره گذاری مناسب و سازگار استفاده کنید. 
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2-٤
تهیۀ مستندات

* هر جا که امکان دارد، واقعیت  ها را به طور مجزا بنویسید. ارائۀ واقعیت  ها در قالب فهرست، واضح تر از ارائۀ آنها 

در قالب جمله است. برای تأکید از روش  های برجسته سازی متن )حروف ایتالیک یا خط کشی زیر کلمات( استفاده 

کنید. 

* تنها با دادن شمارۀ مرجع، خواننده را به اطالعات رجوع ندهید. شمارۀ مرجع را ذکر کرده، برای خواننده ذکر کنید 

که آن مرجع چه چیز هایی را دربر می گیرد. به عنوان مثال، به جای آنکه بگویید »در قسمت ١-٣ ...« باید بگویید » در 

قسمت ١-٣، که الگو های فرایند مدیریت را توصیف می کرد، ...«. 

اسناد را باید همانند برنامه بررسی کرد. هنگام بررسی سند، متن نقد شده، به حذف  هایی اشاره می شود و تصمیماتی 

دربارۀ چگونگی بهبود بخشیدن به وضع سند آغاز می گردد. این مورد اخیر با بررسی کد، که مکانیزم یافتن خطاست 

تا مکانیزم تصحیح خطا، تفاوت دارد. 

مشابه نقد شخصی، می توانید از غلط گیر های شیوه ای نیز استفاده کنید. این غلط گیر ها ابزاری نرم افزاری هستند که 

استفاده  های نادرست از واژه  ها را پیدا می کنند. این ابزار همچنین جمالت و پاراگراف  های طوالنی و موارد استفاده از 

فعل مجهول به جای فعل معلوم را شناسایی می کنند. 

  در همۀ مراحل فرایند، از تهیۀ سند اولیه گرفته تا غلط گیری و ویراستاری سند نهایی، می توان از ابزار نرم افزاری 

استفاده کرد. گسترش استاندارد های تبادل مستندات غیررسمی براساس واژه پرداز های متداول، انتقال مستندات بین ابزار 

پردازش را بسیار آسان تر ساخته است. 

شکل ٣-٢، فرایند تهیۀ مستندات را نشان می داد که به سه مرحله تقسیم شده بود، یعنی پردازش، پرداخت و تولید 

مستندات. ابزار الزم برای هر یک از این مراحل عبارت اند از: 

*خلق اسناد واژه پرداز ها و قالب دهنده  های متن، پردازشگر های جدول و مقاالت، بسته  های نرم افزاری ترسیمی  و 
 .MS Office Word هنری. مانند نرم افزار

* پردازش اسناد غلط گیر های امالیی، غلط گیر های شیوه ای.
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*تولید اسناد بسته  های نشر رومیزی، بسته  های Artwork و برنامه  های تایپی.

بازاریابی  پیکربندی، سیستم  های  مدیریت  از سیستم  های  می توان  تولید،  فرایند  پشتیبانی  برای  ابزار ها  این  بر  عالوه 

اطالعات و سیستم  های ابرمتن برای پشتیبانی نگهداری، بازیابی و مدیریت اسناد استفاده کرد. 

ابزار مستندسازی ای که بیش از همه به کار می رود، سیستم ویراستاری است که به ایجاد و اصالح مستندات کمک 

می کند. می توان از ویراستار متن همه منظوره یا در صورت نیاز بستۀ واژه پرداز استفاده کرد. 

در اثنای پروژه، تعداد زیادی از مستندات تولید می شود و از این رو وجود نرم افزاری برای مدیریت مستندات و برای 

ادارۀ نگهداری و بازیابی این مستندات تقریبًا ضروری به نظر می رسد. نرم افزار مدیریت مستندات )شکل ٤-٢(، که 

باید به سیستم مدیریت پیکربندی ملحق شود، امکان متصل کردن مستندات مرتبط را فراهم آورده، می تواند متن مستند 

به طوری که می توان  را فراهم می آورد،  بازنویسی اطالعات  ایندکس نویسی و  امکانات  یا گسترده کند و  را فشرده 

مستندات را پیدا کرد. 

شکل 3-2- مدیریت مستندات 

فایل  های  و  پیکربندی  مدیریت  ابزار  مستندات،  کلیدی  واژه  های  از  ایندکسی  می تواند  مستندات،  مدیریت  سیستم 

سیستم فراهم آورد. این سیستم  ها اتصال محکمی  با هم ندارند و به مدیری در بخش کاربران سیستم نیاز دارند که 

دستورالعمل  های مناسبی را انجام داده تا مطمئن شود که مستندات به خوبی ذخیره و ایندکس شده اند.  
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خالصه فصل
گسترش استاندارد های تبادل مستندات غیررسمی  براساس واژه پرداز های متداول، انتقال مستندات بین ابزار پردازش 

را بسیار آسان تر ساخته است. مستندات، همراه با سیستم نرم افزاری برای برقراری ارتباط میان توسعه دهندگان، به 

به عنوان راهنمای کاربر مورد  منابع اطالعاتی مدیریت و  به عنوان  برای مهندسان نگهدارنده،  منبع اطالعاتی  عنوان 

استفاده قرار می گیرند. 

مستندسازی به دو دستۀ کلی مستندسازی داخلی و مستندسازی خارجی تقسیم می شود.  مفهوم مستندسازی داخلی به مستنداتی 

اشاره دارد که درون کد اصلی قرار گرفته اند و مستندات خارجی در واقع همان دفترچه  های راهنما هستند. مستتندسازی خارجی 

خود به دو بخش مستندسازی فرایند و مستندسازی محصول تقسیم می شود. مستندسازی فرایند برای ثبت فرایند گسترش و 

نگهداری نرم افزار است و مستندسازی محصول به توصیف محصولی می پردازد که قرار است تولید شود. 

عواملی که کیفیت مستندات را تحت تأثیر قرار می دهند، شامل استاندارد های مستندسازی، فرایند حصول اطمینان از 

کیفیت مستندات و شیوۀ نوشتاری می باشند. اگر این موارد به خوبی رعایت شوند، مستندات برای آزمایش برنامه، رفع 

اشکاالت و یا افزودن موارد جدید به نرم افزار، کارایی بیشتری خواهند داشت. 

مستندسازی سیستم شامل همۀ مستنداتی می شود که پیاده سازی سیستم را، از مشخصۀ نیازمندی  ها گرفته تا نقشۀ تست 

پذیرش نهایی، دربرمی گیرند. در صورتی که نگهداری و درک برنامه الزم باشد، وجود مستندات توصیف کنندۀ طراحی، 

پیاده سازی و آزمایش سیستم ضروری است. همانند مستندسازی کاربر، ساخت یافته بودن مستندسازی سیستم، حائز 

اهمیت است، به طوری که دید کلی سند، خواننده را به توصیف رسمی تر و مفصل تری از هر جنبۀ سیستم هدایت 

می کند.

افزاری  ابزار نرم  از  اولیه گرفته تا غلط گیری و ویراستاری سند نهایی، می توان  در همۀ مراحل فرایند، از تهیۀ سند 

استفاده کرد. 

کیفیت مستندات به سازماندهی مناسب، تعریف و حفظ استاندارد های تهیه و تولید مستندات، استفادۀ مناسب از تصاویر و 

نگارش فنی خوب بستگی دارد. بهترین راه برای تولید مستندات قابل درک، ساده نویسی آنها تا حد ممکن است. 

ابزار  ترسیمی،  برنامه  های  و  پرداز ها  واژه  نظیر  آماده سازی  ابزار  پشتیبانی مستندسازی شامل  استفاده در  ابزار مورد 

پردازش نظیر غلط گیر های امالیی و شیوه ای، و ابزار تولید نظیر سیستم  های نشر رومیزی می شوند. 

مستندسازی را باید با استفاده از سیستم خودکاری اداره کرد که بازیابی مستند را توسط عنوان، نام نویسنده، مرجع یا 

واژه  های کلیدی، ممکن می سازد. 
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خودآزمایی
١- مستند سازی چه انواعی دارد و هریک به چه معنا و مفهومی است؟

٢- مستند سازی مفهوم و فرایند را به صورت مختصر توضیح دهید.

بیسیک  برنامه نویسی ویژوال  با زبان  ٣- پروژه ماشین حساب مهندسی که در سیستم عامل ویندوز وجود دارد را 

طراحی کنید. پس از طراحی فرم ها و کدنویسی آن، پروژه را به طور کامل مستند سازی نمایید. ماشین حساب مهندسی 

عالوه بر چهار عمل اصلی، توابع مثلثاتی، لگاریتمی و توان به شکل  های مختلف را داراست. پروژه را به عنوان فعالیت 

عملی و کارگاهی همراه با مستندات، به هنرآموز خود تحویل دهید.



فصل سوم

بررسی نگهداري
 و 

پشتیباني سیستم

هدف  هاي رفتاري  
 اصول نگهداري و پشتیباني سیستم را بشناسد.
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1-3 مقدمه
بعد از اینکه سیستم نرم افزاري تولید شد و توانست نیاز هاي کاربرانش را تأمین کند، هنوز کار یک پروژه نرم افزاري 

به اتمام نرسیده است، زیرا تازه نوبت نگهداري از آن نرم افزار می رسد و هر لحظه ممکن است تغییراتی در نرم افزار 

از سوي کاربر درخواست شود یا حتی نرم افزار با مشکلی غیرقابل پیش بینی روبه رو شود که نیاز به نگهداري نرم افزار 

را آشکار می سازد . رویه نگهداري نرم افزار بسیار شبیه و به سختی رویه تولید نرم افزار است و بر مبانی زیر تأکید 

می کند:

- کنترل روي رویه  هاي سیستم

- کنترل روي تغییرات سیستم

- ایجاد تغییرات براي افزایش کارایی سیستم

- جلوگیري از کاهش کیفیت و کارایی سیستم

مهم ترین تغییرات از نیاز به تطبیق نرم افزار براي تعامل با موجودیت  هاي خارجی مانند افراد، سازمان  ها و سیستم  هاي 

مصنوعی ناشی می گردد. در واقع به دلیل اینکه نرم افزار خیلی انعطاف پذیر است، اغلب به عنوان آسان ترین قسمت 

براي تغییرات در سیستم دیده می شود.

نگهداري و بهبود نرم افزار به منظور ایجاد توانایی مواجهه با مشکالت تازه کشف شده و نیاز هاي جدید می تواند زمانی 

بسیار بیشتر از تولید اولیه نرم افزار را صرف خود کند. در این مرحله نه تنها این امکان وجود دارد که مهندس نرم افزار 

مجبور به اضافه کردن کد به بخش  هایی از نرم افزار اولیه گردد، که ممکن است در چهارچوب اولیه نگنجد، بلکه حتی 

درك اینکه نرم افزار اولیه چگونه کار می کند، می تواند نیاز به کوشش فراوانی از سوي مهندس نرم افزار داشته باشد. 

حدود دو سوم کار مهندسی نرم افزار نگهداري کد موجود می باشد . البته این آمار می تواند گمراه کننده باشد چرا که 

تنها بخش کوچکی از این زمان و انرژي صرف اشکال زدایی )دیباگ( می گردد. در حقیقت بیشتر این زمان و انرژي 

صرف گسترش سیستم براي انجام دادن وظایف جدید، که در واقع می توان آن را کار)پروژه/سفارش(جدید محسوب 

3-2
نگهداری و پشتیبانی از نرم افزار
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کرد، می شود. نکته قابل توجه این است که دو سوم انرژي و زمان مهندسان عمران و معماران و پیمانکاران ساختمانی 

نیز به نحو مشابهی صرف تغییرات می شود. 

تعریف تعمیر و نگهداري
تعمیر نرم افزار فعالیت خیلی بزرگی است که اغلب به عنوان تمام اعمالی که روي سیستم نرم افزاري بعد از آنکه 

سیستم قابل استفاده شد، انجام می گیرد تعریف می گردد . این فعالیت تمام اعمال اصالح خطا ها، افزایش، حذف و 

قابلیت  بهبود کارایی،  نیاز و محیط  هاي عمل،  تغییرات در داده  هاي مورد  با  انطباق  قابلیت  هاي جدید،  اضافه کردن 

استفاده یا هر صفت کیفی دیگر را پوشش می دهد .

IEEE تعریف تعمیر نرم افزار از دید
تعمیر نرم افزار عبارت است از فرایند اصالح سیستم نرم افزاري یا اجزاي آن بعد از تحویل سیستم، براي رفع خطا ها، 

بهبود کارایی، تطبیق با تغییرات محیط یا دیگر خصوصیات.

این تعریف یک دید معمولی از تعمیر نرم افزار، که یک فعالیت بعد از تحویل است را معرفی می کند .تعمیر نرم افزار 

هنگامی که یک سیستم به مشتري یا کاربر تحویل داده می شود، شروع می گردد و همه فعالیت  هایی که از عملیات 

سیستمی نگهداري می کند و با نیاز هاي کاربر مواجه است را در برمی گیرد. تعمیر نرم افزار را می توان به عنوان یک 

بخش اصلی از دوره حیات سیستم براي مدیریت تغییرات سیستم نرم افزاري پذیرفت.

تعمیر نرم افزار مجموع فعالیت  هایی است که براي فراهم کردن هزینه مؤثر پشتیبانی از یک سیستم نرم افزاري مورد 

نیاز است . فعالیت  ها در طول مراحل قبل از تحویل و بعد از تحویل اجرا می گردند. فعالیت  هاي قبل از تحویل سیستم 

شامل برنامه ریزي براي عملیات بعد از تحویل سیستم است که قابل پشتیبانی و تصمیم گیري است. فعالیت بعد از 

تحویل شامل اصالح نرم افزار،آموزش، یک عامل کمکی و راهنما می باشد.

ارتباط دو سویه کاربر و سیستم

تصحیح خطا به وسیله
پشتیبان و ایجاد اصالح

شناسایی مشکالت به وسیله
 کاربران و بهبود سیستم
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دسته بندي  ها به فهم بهتر اهمیت تعمیر و تأثیر آن روي هزینه وکیفیت سیستم براي استفاده کمک می کنند.

)Corrective Maintenance(1- نگهداري اصالحی

تغییراتی که بر روي تولیدات نرم افزاري بعد از تحویل سیستم براي رفع خطا هاي کشف شده انجام می گیرد شامل همه 

تغییراتی است که موجب حذف فعالیت  هاي معیوب در نرم افزار می گردد.

)Adaptive Maintenance(2- نگهداري تطبیقی

تغییراتی که روي تولیدات نرم افزاري بعد از تحویل، براي حفظ قابل استفاده بودن برنامه در محیط  هاي تغییر یافته یا 

در حال تغییر صورت می گیرد. شامل تغییرات مورد نیاز براي تطبیق سیستم با محیطی که سیستم باید در آن فعالیت 

داشته باشد . براي مثال تغییرات یک سیستم براي کار آن بر روي پلتفرم سخت افزار جدید، سیستم عامل جدید .

)Perfective Maintenance( 3- نگهداري تکاملی

تغییراتی که روي تولیدات نرم افزاري بعد از تحویل براي بهبود کارایی یا قابل تعمیر بودن صورت می گیرد. شامل 

اضافه  مواردي چون  به  می توان  مثال  براي  می شود.  کاربر سازمان دهی  درخواست  هاي  از جانب  که  است  تغییراتی 

کردن، حذف و اصالح توابع، بازنویسی مستندات، بهبود کارایی یا بهبود سهولت استفاده اشاره کرد. حالت ایده آل این 

است که عملیات تعمیر نباید قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر را کاهش دهد یا ساختار اجزاي سیستم را به هم زند. در 

غیر این صورت تغییرات آینده به تدریج مشکل تر و فاصله هزینه پیاده سازي آنها بیشتر و گران تر خواهد شد .

 )Perfective Maintenance( 4- نگهداري پیشگیرانه

شامل همه اصالحاتی است که سبب می شود یک قطعه نرم افزار قابل تعمیر شود .

 نگهداري اصالحی زمان بندي نشده  Emergency Maintenance که براي حفظ قابل استفاده بودن سیستم اجرا می شود.

3-3
دسته بندي هاي تعمیر و نگهداري نرم افزار

تطبیقی

تطبیقی

تکاملی

تکاملی

اصالحی

پیشگیرانهاصالحی پیشگیرانه
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3-4
رابطه بین انواع دسته بندي  ها

هزینه نگهداري سیستم  هاي نرم افزاري تقریبًا معادل نیمی از هزینه ساخت تمامی مراحل نرم افزار می شود. البته، نباید 

این نکته را نادیده گرفت که این هزینه کاماًل به نوع نرم افزار، نوع فناوري  هاي استفاده شده در نرم افزار، نوع طراحی، 

مستندات و کیفیت روش  )COCOMO( آزمایشی که روي نرم افزار انجام شده، بستگی دارد که می توان از روش

اندازه گیري هزینه تولید نرم افزار نیز براي اندازه گیري این معیار استفاده کرد.

ابزار هاي نگهداري
تکنیک  هایی که می توان در نگهداري نرم افزار ها از آن استفاده کرد، عبارتند از:

- مدیریت تغییرات، نگهداري و ردگیري تمامی تغییراتی که در سیستم به وجود می آید به همراه تاریخ، ساعت و نوع 

تغییر و توضیح در مورد اشکال یا تغییرات اصالحی.

- مدیریت ساختار و حفظ ساختار اصلی برنامه بدون این که در عملکرد آن مشکلی به وجود آید.

- آنالیز تأثیرگذاري )براي محاسبه هزینه نگهداري(.

- ابزار هایی خودکار براي شناسایی تفاوت دو فایل برنامه.

.Debugging ابزار هاي شناسایی اشکال و -

- ابزار هاي نوشتن کد هاي برنامه که به صورت خودکار تغییرات را نیز رکورد می کنند و در زمان مورد نیاز آن تغییرات 

را اعمال می کنند.

- ابزار هاي  اندازه گیري کد ها )براي  اندازه گیري هزینه نگهداري نرم افزار براساس تعداد خط کد و پارامتر هاي دیگر 

برنامه نویسی مانند درجه سختی زبان برنامه نویسی(.

مشکالت تعمیر نرم افزار
بزرگ ترین مشکالت تعمیر نرم افزار عبارتند از : درك برنامه، آنالیز ضربه اي و تست برگشت.

)Program Comprehension( 1-  درك برنامه

هنگامی که یک تغییر روي قطعات نرم افزاري اتفاق می افتد این مسئله خیلی مهم است که نگهدارنده سیستم درك 
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کاملی از ساختار، رفتار و توابع سیستم در شروع عملیات اصالح به دست بیاورد. یکی از اساسی ترین این شناخت  ها 

می تواند تولید یک طرح پیشنهادي اصالح براي انجام هدف تعمیر باشد . نگهدارندگان سیستم مقدار زیادي از وقتشان 

را صرف خواندن کد و مستندات زمینه براي درك منطق، هدف و ساختار سیستم می کنند. برآورد هاي موجود نشان 

می دهد زمانی که براي درك برنامه براي عمل تعمیر صرف می شود بین 05 تا 09 درصد متغیر است و نگهدارنده 

سیستم خیلی به ندرت پیش می آید که نویسنده کد برنامه باشد و مستندات کامل و به روز به ندرت در دسترس است.

 )Impact Analysis( 2- آنالیز ضربه اي

یکی از چالش هاي مهم در تعمیر نرم افزار تصمیم گیري براي تأثیر اصالحات پیشنهادي روي سیستم موجود است. آنالیز 

ضربه اي شامل عمل برآورد براي تغییر با هدف کمینه کردن تأثیرات غیرمنتظره می باشد . وظیفه آنالیز ضربه اي برآورد 

تغییرات پیشنهادي، ارزیابی ریسک پذیري پیاده سازي و برآورد تأثیر آن روي منابع، تالش و زمانبندي می باشد .

)Regression Testing( 3- تست برگشت

بعد از اینکه یک تغییر روي سیستم پیاده شد، سیستم نرم افزاري براي اطمینان از اینکه اجراي آن بر طبق اصالحات 

امکان پذیر است دوباره تست می شود . فرایند تست سیستم بعد از اصالح آن تست برگشت نامیده می شود که به دو 

منظور انجام می شود.

1 - کسب اطمینان از اینکه تغییرات درست است .

2 - اطمینان از اینکه قسمت هاي تغییر نیافته سیستم تحت تأثیر قرار نگرفته اند .

تست برگشت از تستی که در زمان توسعه سیستم اجرا می گردد متفاوت است. بدین معنی که یک مجموعه از موارد 

تست ممکن است براي استفاده مجدد در دسترس باشد . تغییراتی که در طول فرایند تعمیر به وجود می آید، معموالً 

کوچک است و بنابراین اجراي معمولی همه موارد تست بعد از هر تغییر ممکن است خیلی هزینه بر باشد. .هزینه 

ردیابی خطا ها در مراحل بعدي در مدل چرخه حیات افزایش می یابد.

3-5
)Reverse Engineering( مهندسی معکوس

فرایند تجزیه و تحلیل سیستم براي شناسایی اجزا و ارتباطات و روابط آنها با هم و ایجاد نمایش سیستم در دیگر اشکال 

یا در یک سطح انتزاعی باالتر می باشد. مهندسی معکوس فرایندي نیست که سیستم را تغییر دهد بنابراین درگیر تغییر 
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سیستم نرم افزاري در هنگام آزمایش نمی گردد .

برخی از اهداف مهندسی معکوس : تهیه یک نسخه کپی سیستم به همراه پیچید گی هاي آن، تولید دید هاي متناوب، پوشاندن 

اطالعات گم شده، شناخت تأثیرات، ترکیب انتزاع  هاي سطوح باالتر، آسان سازي استفاده مجدد و . . . می باشد .

برخی از حوزه  هاي کاربرد مهندسی معکوس عبارتند از:

شناسایی قابل استفاده مجدد بودن دارایی  ها،پیدا کردن اشیاء در برنامه  هاي رویه اي، کشف معماري، محرك ادراکی 

مدل  هاي داده، شناسایی نسخه برداري  ها و تکرار ها، انتقال برنامه  هاي دودویی در کد منبع، تجدید کردن رابط  هاي 

کاربردي، برنامه  هاي ترتیب موازي، ترجمه، فرایند انتقال برنامه از سیستم اصلی به سیستم  هاي کوچک تر و ارزان تر، 

مهاجرت و بسته بندي کد هاي موروثی.

سازماندهی مجدد
سازماندهی مجدد عبارت است از احیاء نظم آغازین یک سیستم. سازماندهی مجدد در مواقعی انجام می شود که نظم 

انجام  با احیاء نظم آغازین سیستم و  از دست می دهد.  آغازین سیستم دچار اختالل شده و سیستم کارایی خود را 

عملیات سازماندهی مجدد، کارایی سیستم به حالت اولیه برمی گردد.

)Re-Engineering( مهندسی مجدد
مهندسی مجدد بر روي یک سیستم نرم افزاري به منظور درك بهتر و نگهداري طوالنی تر آن صورت می گیرد. مهندسی 

مجدد نرم افزار هر فعالیتی است که باعث درك نرم افزار گردد یا باعث فراهم کردن یا بهبود خود نرم افزار شود که 

معموالً براي افزایش قابلیت تعمیر، قابلیت استفاده مجدد یا قابلیت استنتاج کردن می باشد. )آزمایش و دگرگونی یک 

سیستم براي به هم پیوستن و پیاده سازي آن در فرم جدید(.

_  مهندسی مجدد می تواند به کاهش ریسک تکامل یک سازمان و به دست آوردن مبلغ سرمایه گذاري شده در نرم افزارکمک کند.

_ می تواند به آسان تر شدن نرم افزار براي تغییر کمک کند.

_ مهندسی مجدد یک تجارت بزرگ است.

 _ CASE قابلیت توسعه ابزار را دارد.

_ یک عامل براي خودکارکردن تعمیر نرم افزار به شمار می رود و به عنوان یک سازمان دهنده براي به کار بستن تکنیک  هاي 

هوش مصنوعی براي حل مشکالت مهندسی مجدد نرم افزار می باشد.
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خالصه فصل
رویه نگهداري نرم افزار بسیار شبیه و به سختی رویه تولید نرم افزار است و بر مبانی زیر تأکید می کند: کنترل روي 

رویه  هاي سیستم،  کنترل روي تغییرات سیستم،  ایجاد تغییرات براي افزایش کارایی سیستم، جلوگیري از کاهش کیفیت 

و کارایی سیستم.

نگهداري و بهبود نرم افزار به منظور ایجاد توانایی مواجهه با مشکالت تازه کشف شده و نیاز هاي جدید می تواند زمانی 

بسیار بیشتر از تولید اولیه نرم افزار را صرف خود کند. در این مرحله نه تنها این امکان وجود دارد که مهندس نرم افزار 

مجبور به اضافه کردن کد به بخش  هایی از نرم افزار اولیه گردد که ممکن است در چهار چوب اولیه نگنجد، بلکه حتی 

درك اینکه نرم افزار اولیه چگونه کار می کند می تواند نیاز به کوشش فراوانی از سوي مهندس نرم افزار داشته باشد . 

تعمیر نرم افزار مجموع فعالیت  هایی است که براي فراهم کردن هزینه مؤثر پشتیبانی از یک سیستم نرم افزاري مورد 

نیاز است . فعالیت  ها در طول مراحل قبل از تحویل و بعد از تحویل اجرا می گردند. فعالیت  هاي قبل از تحویل سیستم 

شامل برنامه ریزي براي عملیات بعد از تحویل سیستم است که قابل پشتیبانی و تصمیم گیري است . فعالیت بعد از 

تحویل شامل اصالح نرم افزار،آموزش، یک عامل کمکی و راهنما می باشد.

بزرگ ترین مشکالت تعمیر نرم افزار عبارتند از: درك برنامه، آنالیز ضربه اي و تست برگشت.

خود آزمایي
1- به صورت یک فعالیت عملی و پژوهشی، ابتدا پروژه سیستم پرداخت حقوق کارمندان دولت قبل از الیحه مدیریت 

خدمات کشوری را نوشته و آن را مستندسازی نمایید. پروژه را حداقل برای 50 کارمند نمونه پیاده سازی کنید. در بخش 

دوم، همان پروژه را با الیحه خدمات کشوری که بر مبنای امتیاز می باشد، تبدیل کنید و مستند سازی آن را انجام دهید.

2- مدل  های تعمیر و نگهداری نرم افزار را به اختصار توضیح دهید.

3- تحقیق کوتاهی در مورد مهندسی معکوس انجام داده و آن را به کالس ارائه دهید.



فصل چهارم

تحليل تحوالت فناوري 
و

 روش هاي كار

هدف  هاي رفتاري  
1- روش  هاي دستيابي به فناوري  هاي روز مرتبط با حرفه را تعریف نماید.

2- نحوه كاربرد فناوري هاي جدید در شغل مربوط را توضيح دهد.

3- اصول كاربرد فناوري هاي جدید در شغل مربوط را توضيح دهد.



بررسی نگهداري و پشتیباني سیستم41   فصل چهارم

1-4 مقدمه
درسال هاي اخير، برنامه ريزي تكنولوژي به عنوان يكي از اجزاي محوري برنامه ريزي كسب و كار شركت ها درآمده 

است به گونه اي كه برنامه ريزي تكنولوژي هم در سطح كالن )ملي( و هم در سطح شركت و هم در سطح راهبرد هاي 

كسب و كار مورد نياز است. در اين ميان پيش بيني تكنولوژي به عنوان نقطه شروع برنامه ريزي تكنولوژي از اهميت و 

جايگاه ويژ ه اي برخوردار است. در اين فصل ضمن تبيين چارچوب هاي برنامه ريزي تكنولوژي و پيش بيني تكنولوژي 

و ارتباط آنها با يكديگر،تعاريف ومفاهيم پيش بيني تكنولوژي وانتخاب روش هاي مناسب پيش بيني تكنولوژي مورد 

بحث و بررسي قرار خواهند گرفت. 

اهميت  به  ابتدا  بخش،  اين  در  است.  شده  تهيه  اشتغال  بر  اطالعات  فناوري  تأثيرات  بررسي  هدف  با  فصل حاضر 

اشتغال زايي و وظايف و محدوديت دولت ها در برنامه ريزي اشتغال اشاره شده و سپس چالش هاي جهاني تأثيرگذار 

بر مقوله اشتغال، همچون تغييرات جمعيتي، تغيير در نياز هاي جامعه، مهاجرت، تحول در فناوري اطالعات و ظهور 

فناوري هاي نو، تسهيل در ارتباطات، پديده جهاني شدن و ظهور مشاغل جديد مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه 

نمونه  هايي از مشاغل نوظهور معرفي مي گردند كه از رهگذر ظهور و توسعه فناوري اطالعات ايجاد شده اند. درنهايت، 

چشم انداز وضعيت پنج شغل مختلف در سال 2010 موردبررسي قرار گرفته و فصل با ارائه چند راهكار پيشنهادي 

براي كشورمان، خاتمه مي يابد.

فناوری كامپيوتر  اين  از آنجا كه موتور محركه  اين تلقی،  با كامپيوتر می دانند.  فناوری اطالعات را مترادف  بسياری 

است، چندان بيهوده نيست. اما از آنجا كه تنها بيانگر گوشه ای از تغييرات است كه در اثر ورود به اين مرحله حيات به 

وجود آمده )يا خواهد آمد( دور از واقعيت است. اگرچه در حال حاضر بسياری از افزار های مبتنی بر فناوری اطالعات 

مشخصًا كامپيوتری نيستند، اما آنچه رشته همه كاربرد های مختلف اين فناوری را به هم پيوند می دهد، جريان اطالعات 

و پردازش آن است. 

توسعه  كامپيوتر،  فناوری ظهور  اين  اصلی  اشاره شد خاستگاه  كه  اطالعات چيست؟ همچنان  فناوری  راستی  به  اما 

شبكه  های مخابراتی و نياز روزمره به آن ماهيت و ابعاد گسترده تر بخشيده است. همين موضوع تعريف دقيق فناوری 

4-2
 فناوري اطالعات
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اطالعات را با مشكل مواجه می كند به طوری كه تعاريف مختلفی برای آن ارائه شده كه مهم ترين آنها به اين شرح است: 

1- فناوری اطالعات تلفيقی از دستاورد های مخابراتی، روش  ها و راهكار های حل مسئله و توانايی راهبری با استفاده 

از دانش كامپيوتری است. 

كامپيوتری،  طراحی  كامپيوتری،  فناوری  و  علوم  پيشرفته  مباحث  به  مربوط  موضوعات  شامل  اطالعات  فناوری   -2

پياده سازی سيستم  های اطالعاتی و كاربرد های آن است. 

3- فناوری اطالعات مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و فكرافزار است كه گردش و بهره برداری از اطالعات را 

امكان پذير می سازد. 

4- فناوری اطالعات عبارت است از همه شكل  های فناوری كه برای ايجاد، ذخيره و استفاده از شكل  های مختلف 

اطالعات شامل: اطالعات تجاری، مطالعات صوتی، تصاوير متحرک، داده  های چند رسانه ای و... به كار می رود.  

به هر حال هر يک از تعاريف فوق وجهی از ويژگی  های فناوری اطالعات را بيان می كند كه ممكن است حتی نامتجانس 

با هم باشد، اما می توان گفت: عبارت فناوری اطالعات به كرات در زمينه  های نو و جديد در معانی مختلف به كار می رود. 

پاسخ به اين سؤال كه نيروی كار فناوری اطالعات كيست؟ اين است كه نيروی انسانی به عنوان سرچشمه مغز افزاری 

مهم ترين ركن چنين جوامعی محسوب می شود. ورود موفق به عصر اطالعات بدون توجه به تدارک زيرساخت انسانی 

مناسب امری محال محسوب می گردد. 

همچنان كه می دانيد فناوری اطالعات موجب تحوالت شغلی در جامعه خواهد شد به گونه ای كه برخی از مشاغل 

حذف و فرصت  های شغلی جديد ايجاد می شود. بی گمان اجرای موفق چنين مشاغلی از عهده افرادی برمی آيد كه از 

دانش و مهارت  های الزم در زمينه فناوری اطالعات برخوردار باشند. 

فناوری اطالعات و دولت: در گذشته و پيش از انقالب صنعتی ارتباط بين بخش  های حكومتی محدود بود، بنابراين 

حكومت  ها از نوع چند پارچه بودند و حكومت مركزی نظارت بر حكومت  های محلی را به عهده داشت. با استمداد 

از فناوری  هايی كه در عصر صنعت خلق شده اند فاصله جوامع كوتاه تر گرديده و اعمال حاكميت به طور بسيط ممكن 

گشت. در گذشته به علل گوناگونی دمكراسی عمومی ميسر نبود و تنها در محدوده كوچكی رأی گيری انجام می گرفت. 

باز هم فاصله  ها كمتر شده و هر كشور به صورت دهكده  با ظهور فناوری اطالعات كه مولود عصر صنعت است 

كوچكی درمی آيد كه در آن: 

*رابطه هيأت حاكمه و مردم گسترش می يابد، لذا مردم سريع تر از فعاليت  های دولت مردان آگاه می شوند. 
*مردم به صورت وسيع تری در سياست گذاری شركت می كنند. 
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دولت  كند،  استفاده  حاكميت  اعمال  مختلف  جنبه  های  برای  اطالعات  فناوری  از  كه  حاكمه ای  هيئت  و  دولت 

الكترونيكی ناميده می شود، چنين دولتی استفاده سهل و آسان از فناوری اطالعات را برای ارائه خدمات دولتی به 

بر سرانگشتان خويش  بنابراين می توان گفت كه: مردم دولت را  به شهروندان ميسر می سازد.  صورت شبانه روزی 

خواهند داشت. 

قابليت  هايی كه انتقال از مديريت عمومی و سنتی به مديريت الكترونيكی ارائه می كند آنچنان شناخته شده نيست، اما 

می توان به اين موارد اشاره كرد. 

شكل جديد تحويل اطالعات- روش  های جديد دسترسی شهروندان به اطالعات- روش  های جديد تعامل و مبادله 

 -online اطالعات با شهروندان- شكل  های جديد ايجاد انجمن  ها به صورت محلی و عمومی از طريق روش  های

برای  مهارت  ها  توسعه  جديد  راه  های  گذاری-  سياست  و  گذاری  قانون  فرايند  در  مردم  دخالت  جديد  شكل  های 

شركت فعال مردم در دولت الكترونيک روش  های جديد كاهش شكاف ديجيتالی با توسعه خدمات همگانی دسترسی 

به اطالعات- خدمات پرداخت online نظير: پرداخت ماليات، عوارض و صورت حساب آب، برق، گاز، تلفن و...، 

خدمات داللی الكترونيكی، فرم  های الكترونيكی و نظر خواهی online و بسياری موارد ديگر كه اشاره به آنها در اين 

مكان نمی گنجد. 

در جامعه اطالعاتی آموزش نيز دستخوش تغيير می شود. پيشرفت فناوری شبكه و بستر های مخابراتی نظير انتقال متن، 

صوت و تصوير نوع جديدی از آموزش به نام آموزش الكترونيكی را پديد آورده است. 

آموزش الكترونيكی، آموزشی مبتنی برفناوری اطالعات است كه گستره وسيعی از كاربرد ها، از جمله آموزش مبتنی 

تكامل  از  تصويری  الكترونيكی  آموزش  دربرمی گيرد.  را  مجازی  كالس  های  و  كامپيوتر  بر  مبتنی  آموزش  وب،  بر 

آموزش  های شركتی و شخصی در مقايسه با آموزش سنتی است. 

به عبارت ديگر آموزش الكترونيكی به استفاده از فناوری برای تحويل محتوا اشاره دارد كه كارايی و دانش را بهبود 

می بخشد. 

در اين بخش سعی شد مطالبی در شناخت مفهوم فناوری اطالعات و چگونگی تأثير آن در كار، آموزش و دولت 

بيان شود. 
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4-3
روش هاي پيش بيني فناوری

روش هاي سنتي پيش بيني تكنولوژي اكثراً متكي به برون نمايي عملكرد گذشته و تعميم آن به آينده است. نقطه ضعف 

اساسي اين روش در شرايط رو به تحول و پيچيده دنياي فعلي كه شرايط آينده آن از روند گذشته تبعيت نمي كند به 

وضوح مشخص مي شود. شرايط آينده به مشخصات و محدوديت هاي فيزيكي تكنولوژي مورد نظر، عوامل اجتماعي و 

زيست محيطي مؤثر بر بهبود آن و شرايط بازار در مقايسه با رقبا بستگي دارد. نگراني  هاي زيست محيطي، شرايط بازار، 

سرعت تغييرات تكنولوژي و بطور كلي تر شرايط آينده پيش بيني تكنولوژي را مشكل ساخته است و اين به گونه اي است 

كه ديگر روش هاي سنتي نمي توانند مطلوبيت مورد نظر را داشته باشد. به همين دليل محققان و تحليل گران با توجه 

به شرايط پيش آمده روش هاي جديدي ارائه كرد ه اند. پورتر و همكارانش در نوشته اي كه در سال 1991 تحت عنوان 

»پيش بيني و مديريت تكنولوژي« منتشر كردند، پنج روش پيش بيني تكنولوژي را تشريح كردند كه به شرح زير آمده است:

تحليل روند، از فنون رياضی و آمار بهره می گيرد تا اطالعات سری های زمانی 
را به آينده تعميم دهد. فنون تحليل روند از لحاظ پيچيدگی متفاوتند اين فنون 
  )box-jenkins( تا فنون )curve fitting( از شكل ساده تطبيق با منحنی

را شامل می شود.

شرح

ادامه خواهد  هم  آينده  در  همان شكل،  به  تقريبًا  گذشته  روندهای  و  شرايط 
يافت.

فرضيات

اين  كه  ارائه می دهد  از عوامل كمی  اطالعات(  بر  مبتنی  )و  پيش بينی محكم 
پيش بينی در كوتاه مدت از دقت فراوان برخوردار است.

نقاط قوت

برای پيش بينی خوب، حجم زيادی اطالعات مناسب نياز است. فقط  معموالً 
در مورد عوامل كمی پاسخ می دهد و در برابر تغييرات ناگهانی بسيار ضعيف 
عمل می كند. اين پيش بينی برای بلندمدت می تواند بسيار گمراه كننده باشد. 
فنون تحليل روند تحوالت، نمی توانند مكانيزم های علت و معمولی )سببی( را 

به روشنی بيان كنند.

نقاط ضعف

برای رونه يابی عوامل كمی و تحليل استفاده يا تعويض و جايگزينی تكنولوژی موارد كاربرد

جدول1-4 خالصه روش تحليل روند تحوالت
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1-نظرات متخصصان
 اين روش بر اين فرض استوار است كه يک متخصص در زمينه تخصصي خود بهتر مي تواند پيشرفت ها را پيش بيني كند. 

شرايط الزم براي استفاده از نظرات كارشناسي، توانايي شناسايي و حضور يک گروه از متخصصان در زمينه مورد نظر است. 

چنانچه اين شرايط فراهم نباشد، اين روش نمي تواند مناسب باشد. همچنين بايد توجه داشت كه مشورت با كارشناسان 

همواره تضمين كننده يک پيش بيني موفق نيست. روش هاي نظرات متخصصان به دو گروه عمده تقسيم مي شوند:

_ روش هاي جمع آوري اطالعات از متخصصان كه شامل روش هاي دلفي، گروه اسمي، مصاحبه  هاي ساختاريافته و 

پرسشنامه است.

_ روش هاي تجزيه و تحليل ساختار كه شامل تجزيه و تحليل ساز ه اي و درخت همبستگي است.

2- پایش
 پايش به معناي تهيه تصوير از محيط با استفاده از اطالعات است كه اين اطالعات امكان دارد به تكنولوژي خاصي مربوط 

باشد. پايش را فرايند شناسايي نشانه  هاي ممكن در بخش هاي علمي، اقتصادي، مديريتي، سياسي يا نظامي كه ممكن است 

منجر به پيشرفت هاي احتمالي در تكنولوژي نيز شود، تعريف مي كنند. 

3- تحليل روند تحوالت
اين روش بر اين فرض استوار است كه آينده از گذشته تبعيت مي كند. به عبارت ديگر در اين روش فرض مي شود كه 

آينده براساس رويداد ها، روند ها و الگو هاي پيشرفت درگذشته سنجيده مي شود. اين عوامل و نيرو ها در آينده نزديک 

تغييرات چشمگيري نمي كند و تغييرات گذشته در آينده ادامه خواهد يافت. خالصه روش تحليل روند تحوالت در 

جدول 1-4 آمده است.

4- مدل سازي
يكي از روش هايي كه روابط بين رويداد ها را در نظر مي گيرد، روش مدل سازي است. اين روش در پيش بيني، يا بر 

پايه كامپيوتر )مانند شبيه سازي( و يا بر پايه قضاوت است. عمده ترين روش هاي مدل سازي در پيش بيني شامل تجزيه  و 

تحليل اثرات متقابل و ديناميک سيستم  ها است. 
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5- سناریو ها
اين روش توصيف آينده پيشرفت ها در طول يک بازه زماني از چند سال تا يک قرن يا بيشتر است. سناريو هايي كه 

در حوزه پيش بيني تكنولوژي به كار برده مي شوند، مفاهيم مختلف تكنولوژي  هاي آينده را توصيف كرده و گزينه  هاي 

تكنولوژي آينده را نشان مي دهند. سناريو ها زماني مفيدند كه اطالعات در دوره  هاي زماني گذشته در دسترس نباشد يا 

متخصصان در زمينه مربوط ضعيف بوده يا وجود نداشته باشند و هيچ پايه محكمي براي ايجاد مدل وجود نداشته باشد. 

خالصه روش فوق در جدول 2-4 آمده است.

توئيس)1992( در يک طبقه بندي روش هاي پيش بيني تكنولوژي را به دو گروه اكتشافي و تجويزي تقسيم مي كند. در 

روش هاي اكتشافي آينده با استفاده از دانش فراهم شده از گذشته ترسيم مي شود، در حالي كه در روش هاي تجويزي 

ابتدا يک آينده مطلوب تكنولوژيک ترسيم مي شود و سپس برنامه ريزي الزم براي آن انجام مي شود.

سناريوها عبارتند از يک سری تصاوير ترسيمی از آينده )با حوادث آينده( كه ما را 
از زمان حال به آينده رهنمون می كنند. هر مجموعه از سناريوها، شامل احتماالتی 

منطقی در مورد ابعاد خاصی از آينده است.
شرح

در يک سری توصيفات خيالی، می توان تمامی احتماالت آينده را به نحوی منطقی 
گنجاند. با اطالعاتی بسيار محدود، می توان پيش بينی های مفيدی انجام داد.

فرضيات

طيف  و  دهد  نشان  را  ممكن  آينده های  پيچيده  و  كامل  تصاوير  می تواند  سناريو 
وسيعی از اطالعات كمی و كيفی كه از روش های ديگر پيش بينی به دست آمده 
است را با هم تركيب كند. همچنين يک روش مفيد و مؤثر برای ابالغ پيش بينی به 

مخاطبان می باشد.

نقاط قوت

سناريو تخيلی تر از پيش بينی است، مگر اينكه پيش بينی كننده مبنای محكمی را در 
واقعيت حفظ كند.

نقاط ضعف

آنها حياتی و مهم هستند.  ادغام اطالعات كمی و كيفی، وقتی كه هر دوی  برای 
به يک تصوير يكسان و  برای رسيدن  منابع و روش های مختلف  ادغام  همچنين 
انجام يک پيش بينی، زمانی كه اطالعات برای استفاده در روش های ديگر ناكافی 
و ضعيف است همچنين سناريوها برای پيش بينی و ابالغ موقعيت های پيچيده و 

غيرقابل اطمينان به مخاطبان مفيدند.

موارد كاربرد

جدول2-4 خالصه روش سناریو
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 مطالعات نشان مي دهد يكي از مؤثرترين روش هاي پيش بيني، تركيب روش هاي رياضي با روش هاي قضاوتي است. 

يكي از مزيت هاي اصلي اين روش اين است كه تعداد عواملي كه متخصصان بايد به كار گيرند كاهش مي يابد. تركيب 

روش هاي رياضي و نظرات كارشناسي باعث حذف خطا هاي آشكار خواهد شد. بنابراين مشخص كردن يک راهبرد 

پيش بيني، هنري است كه شامل انتخاب، هماهنگي، به كارگيري و تغيير روش هاي كمي  و كيفي است. براي انتخاب 

شيوه مناسب پيش بيني تكنولوژي نبايد به يک روش، محدود شد، بلكه بايد بر حسب موضوع، هدف و منابع موجود، 

روش هاي مختلف را به كار گرفت. در اين زمينه معيار هاي زيادي ارائه شده  است. متخصصان اين رشته از جمله 

سليوان)1997(، مليت)1991(،  هان )1995( و مشيرا)2002(، معيار هاي زير را براي انتخاب روش يا روش هاي مناسب 

پيش بيني تكنولوژي ذكر كرد ه اند:

- ميزان دسترسي به اطالعات.

- درجه اعتبار اطالعات.

- عدم اطميناني كه بر موفقيت رشد تكنولوژي احاطه دارد.

- دوره زماني كه پيش بيني انجام مي شود.

- هزينه و ارزش پيش بيني براي تصميم گيران.

- تعداد متغير هايي كه بر توسعه تكنولوژي تأثير مي گذارند.

برخورداري از شغل مناسب يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده حقوق شهروندي است كه اهميت آن از حضور در 

صحنه انتخابات كمتر نيست. روند تحوالت جهاني مانند تغييرات چشمگير در وضعيت جمعيتي، استقبال از مهاجرت، 

ظهور فناوري هاي جديد و طرح ديدگاه هاي نوين در مديريت و سازمان افق هاي تازه اي را فراروي برنامه ريزان امور 

اشتغال قرار داده است. فناوري اطالعات هم موجب توليد موقعيت هاي جديد شغلي و هم زمينه ساز تغييرات بنيادي 

در بسياري از مشاغل ديگر بوده است. جهاني شدن، تسهيل در ارتباطات و تغييرات اقتصادي موجب پيدايش بازار 

كار تازه اي شده است كه نيروي كار آن نياز به مهارت و آموزش هاي جديد دارد. تا سال 2010 ميالدي مشاغل كنوني 

به چالش طلبيده مي شود و حرفه  هاي ارزشمندي به وجود خواهد آمد. در سال هاي آينده اجزاي فناوري اطالعات 

ارتباط بين كشور هاي توسعه يافته و  اثرگذاري آن بر وضعيت اشتغال و  از هماهنگي بيشتري برخوردار مي شود و 

درحال   توسعه خودنمايي خواهدكرد.

 

 
4-4

انتخاب روش مناسب 
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البته اين نظريه قديمي كه روند مكانيزه شدن امور موجب افزايش بيكاري خواهدشد، هنوز در جهان طرفداراني دارد. 

ولي به راستي، آيا فنــاوري اطالعـات اشتغال زاست يا اشتغال زدا؟ تغييرات جمعيتي چه تأثيري بر آمـار بيكاري داشته 

است؟ آيا عصر اطالعات مي تواند موجب ظهور موقعيت هاي شغلي جديدي گردد؟ آيا در فضاي جديد ارتباطات، 

مي توان افراد متقاضي شغل را با موقعيت هاي شغلي موجود در آن سوي جهان مرتبط ساخت؟ آيا ارتباطات مردم 

در دهكده جهاني تأثيري بر روند مهاجرت نخبگان خواهد داشت؟ آيا روند حركت فناوري اطالعات و تأثير آن بر 

موقعيت هاي شغلي ملت ها قابل پيش بيني است، يا اينكه مسافران سوار بر اين موج، به سوي مقصدي نامشخص و 

مبهم درحركت اند؟ و نهايتًا، آيا فناوري اطالعات مي تواند پاسخي براي حل بحران بيكاري جوانان و تحصيلكرده  هاي 

كشور داشته باشد؟ 

4-5
چالش هاي جدید جهاني

مكانيزه شدن  درحال  غيرمنتظره اي  با سرعت  فعاليت هاي روزمره جوامع  تحوالت جهاني،  روند  و  زمان  با گذشت 

هستند. به طوري كه در منزل و در محيط كار و تجارت، آثار انقالب ريزپردازنده  ها به وضوح نمايان است. انقالب اخير 

درحال متحول كردن روش ها و سرعت فكر كردن، ارتباطات، همكاري، طراحي و ساخت، شناسايي و بهره برداري از 

منابع، به كارگيري تجهيزات، هدايت تحقيقات، تجزيه، تحليل و پيش بيني آينده، بازاريابي، جابجايي محصوالت، نقل و 

انتقال اعتبارات و در يک كالم، متحول كردن روش زندگي و تجارت است. عوامل ديگري همچون تغييرات اقتصادي، 

جمعيتي، جهاني شدن، تسهيل در ارتباطات، تحوالت شگرف در فناوري و ظهور مشاغل جديد، موجب پيدايش بازار 

كار تازه اي شده است كه نيروي كار آن نياز به مهارت و آموزش هاي جديدي دارد.

رشد اقتصادي
افزايش آمارنيروي كار موجب افزايش قدرت خريد افراد جامعه شده و در افزايش تقاضاي جامعه نمود پيدا مي كند. 

بنگاه هاي تجاري نيز فعاليت هاي خود را توسعه داده تا پاسخگوي تقاضاي جامعه باشند. ازطرفي فعال شدن تجارت 

بين الملل نيز موجب رشد و توسعه اقتصاد جهاني خواهد شد. زنجيره تحركات اقتصادي پيش گفته، زمينه ساز پيدايش 

مشاغل جديد در همه حرفه  ها مي گردد.
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تغييرات جمعيتي
ويژگي هاي جمعيتي مانند سن، جنسيت، پيشينه فرهنگي و سطح تحصيالت در جامعه، مي تواند در تعيين نياز هاي 

جامعه مؤثر باشد. يک جامعه جوان نياز به مربيان آموزشي و مدارس بيشتري دارد در صورتي كه يک جامعه پير، نياز 

به خدمات بهداشتي بيشتر و در نتيجه پزشک و پرستار بيشتر دارد.

جهاني شدن
 ،)WORLD WIDE WEB(انقالب فناوري اطالعات، كاهش هزينــه  هاي مخابراتي و ظهور پديده وب جهان گستر 

موجب ورود رايانه  هاي پرقدرت شخصي به منازل و دفاتر كار افراد شد. به تدريج نياز زندگي و تجارت، افراد جامعه 

را در سراسر جهان به هم پيوند داده و مرز هاي جغرافيايي را پشت سر گذاشت. چرخش سريع اطالعات و سرمايه بين 

كشور ها و افراد جامعه به روند جهاني شدن سرعت بخشيده و اين امر نيز تأثير بسزايي بر وضعيت اشتغال داشته است.

4-6
تأثير فناوري بر بازار كار

فناوري اطالعات تشكيل شده است از علوم رايانه، ارتباطات و شبكه سازي. امروزه كاربرد هاي متنوع و گسترده اي 

از اين علم درمحيط كار مطرح شده است. ازجمله سيستم  هاي خبره1، پردازش تصويري، اتوماسيون2، علم روبات ها، 

فناوري حساسه  ها3، مكاترونيک4 و... . كاربرد هاي ميان رشته اي فوق طي دهه  هاي گذشته اثرات تحول زايي بر روش 

زندگي و امرار معاش انسان داشته اند. آثار اين تحوالت بر نيروي كار و زندگي بشر چنان چشمگير بوده است كه به 

سختي مي توان سرعت و ابعاد آن را مورد ارزيابي قرار داد. شايد گذري اجمالي به روند چند دهه گذشته، ما را در 

ترسيم اين تحول ياري سازد.

در دهه 1950 ميالدي صنعت كاماًل جديدي تحت عنوان صنعت رايانه  هاي بزرگ متولد شد. كمپاني  هاي پيشرو و 

صاحب نام در ايــن صنعت عبــارت بــودنـد از آي بي ام5، آر سي اي6،  هاني ول7 و يوني وک٨. صنعت رايانه  هاي 

1- Expert systems  2- Automation  3- Sensors
4- تلفيقی از الكترونيک و مكانيک

5- IBM   6- RSI   7- Honey well  ٨- Uniyace
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بزرگ، مشاغل جديدي همچون توليد، تعميرات و نگهداري و خدمات رايانه اي را به بازار كار معرفي كرد. در مدت 

و  تعميرات  تكنسين  هاي  رايانه اي،  كاربران  نويسي،  برنامه  ماننـد  صنعتي،  جريان  اين  جانبي  مشاغل  كوتاهي،  زمان 

كارشناسان بازاريابي و فروش به آمار بازار كار اضافه شدند. در ادامه اين روند، ميليون ها موقعيت شغلي جديد در 

زمينــه  هاي مختلف دانش نـرم افزار و سخت افزار ايجاد گرديد.

در  يافت.  كاهش  آنها  قيمت  و  ابعاد  متقاباًل  و  شده  افزوده  رايانه  ها  قدرت  به  تدريج  به  فناوري،  توسعه  و  رشد  با 

دهه 19٨0، ظهور و رشد شگفت آور رايانه  هاي شخصي حتي صنعت رايانه را غافلگير كرده و تهديدي براي بقاي 

تا وارد منزل و دفاتر كارافراد شوند. رفته  اين ويژگي را داشتند  رايانه  هاي بزرگ به شمار آمد. رايانه  هاي شخصي 

رفته اين نياز به وجود آمد تا افراد در يک سازمان بتوانند با يكديگر ارتباط ايجاد كرده و از ابزار هاي موجود به طور 

مشترک بهره بگيرند. لذا شبكه  هاي محلي شكل گرفت و اين دستاورد تنها يک گام با تلفن و مودم و ايجاد ارتباط 

با ديگر شبكه  هاي محلي فاصله داشت. امكان دسترسي رايانه  هاي شخصي به اطالعات موجود در رايانه  هاي بزرگ، 

با  نياز بود تا رايانه  ها  ارتقاء كاربرد و توان آنها شد. اكنون  بي بي اس  ها و ديگر شبكه  هاي محلي، به زودي موجب 

يكديگر به تبادل اطالعات بپردازند. 

قابليت هاي رايانه  هاي شخصي و زبان استاندارد شده جديد، تلفيق شده و موجب شد تا ميليون ها انسان در اطراف 

كره زمين با يكديگر ارتباط ايجاد كنند. به طوري كه امروزه شبكه جهاني اينترنت داراي بيش از 513/400/000 عضو 

فعال است. مؤسس كمپاني اينتل در اين رابطه نظريه اي دارد كه معتقد است قدرت پردازش رايانه  ها هر 1٨ ماه دو 

برابر شده و هزينه رايانه  ها به طور ميانگين ساالنه 25% كاهش مي يابد. پيش بيني مي گردد در سال 2019 ميالدي، يک 

رايانه شخصي 1000 دالري، قادر به انجام 1020 عمل رياضي در ثانيه بوده و ازنظر پيچيدگي در معماري، شبيه به مغز 

انسان باشد. اگر قدرت فناوري فوق و سرعت كاهش قيمت آن را با روند گسترش اينترنت و كاهش مستمر هزينه  هاي 

مخابراتي تلفيق سازيم، به يكي از عوامل مهم در پديده جهاني شدن اقتصاد، پي خواهيم برد.

بنگاه هاي تجاري مختلف شده است.  تغييرات وسيعي در صنايع و  فناوري اطالعات، موجب  رايانه  ها و  تحول در 

روبات ها،  كننده  هدايت  مهندس  و  تكنسين  معدودي  تعداد  با  مي تواند  امروزه  توليدي  نمونه، يک صنعت  به عنوان 

خط  توليد خود را اداره كند. قطعه سازان بزرگ مي توانند قطعات موردنياز صنايع را به موقع و آماده استفاده در خط 

مونتاژ تحويل دهند. برخي از بنگاه هاي بين المللي، بين دفاتر طراحي خود در چند كشور جهان ايجاد ارتباط كرده و 

از منابع انساني مليت هاي مختلف و اختالف ساعات جغرافيايي بهره مي جويند.

تحول در فناوري هاي پيش گفته همچنين موجب ظهور صنايع و مشاغل جديدي شده است كه تا يک دهه قبل نامي از 
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اين مشاغل در ميان نبود. به عنوان مثال پيشرفت هايي كه در زمينه  هاي بيوتكنولوژي، ويروس شناسي، تحقيقات سرطان و 

عصب شناسي ايجاد شده است، مستقيمًا متكي به دستاورد هاي انسان در زمينه علوم رايانه و سيستم  هاي اطالعاتي بوده است.

بنابراين، پديده  هاي جديد مانند رشد اقتصادي، تغييرات جمعيتي، جهاني شدن و تحوالت عظيم در فناوري اطالعات 

و ارتباطات، ازجمله عوامل اثرگذار بر وضعيت مشاغل بوده اند.

4-7
فناوري اطالعات و اشتغال زایي

درعين  اطالعات  فنــاوري  كه  چرا  است.  دشواري  امر  مشاغل،  مجموعه  بر  اطالعات  فناوري  آثار  از  گفتن  سخن 

اشتغال زايي، اشتغال زدا هم بوده است. شواهد حاكي از آن است كه فناوري اطالعات به عنوان يک كاتاليزور براي رشد 

اقتصادي و اشتغال زايي، عمل مي كند. هنگامي كه فعاليت هاي روزمره مكانيزه مي شوند و بهره وري افزايش مي يابد، 

هزينه  هاي توليد و تحويل كاال كاهش مي يابند. به عبارت ديگر، قيمت تمام شده كاال براي خريدار كاهش يافته و به 

تبع آن، تقاضا براي خريد افزايش مي يابد. همچنين فناوري اطالعات موجب شده تا اطالعات دقيق و روزآمد همواره 

در دسترس متقاضيان قرار گرفته و آنها را قادر به تصميم گيري يا تصميم سازي بهتر و به موقع كند. اين امر به سهم 

خود هزينه  ها را كاهش داده، سود را افزايش مي دهد و رشد اقتصادي را تسهيل مي سازد. اين يک واقعيت است كه در 

اثر ماشيني شدن فعاليت ها، تقاضاي برخي از صنايع براي نيروي كار كاهش مي يابد. ولي ازطرفي، مشاغل جديدي وارد 

بازار كار مي گردند. از جمله اين مشاغل عبارت اند از طراحي صفحات وب، كارشناس نگهداري و مديريت پايگاه هاي 

تكنسين سيستم  هاي موقعيت ياب  فرستندگي،  ماهواره اي  تكنسين  تحت وب، كارشنـاس سيستم  هاي چندرسانه اي، 

جهاني و متخصصين تجارت الكترونيكي، اين مشاغل نياز به دانش، مهارت و توانمندي هايي دارند كه بعضًا در شرح 

مشاغل قبلي يا حتي كنوني برخي كشور ها وجود ندارد.

يكي از كشور هاي منطقه كه در اشتغال زايي از رهگذر فناوري اطالعات به موفقيت هاي جهاني دست يافته، كشور 

هندوستان است. اين كشور صدور محصوالت نرم افزاري خود را ابتدا از اياالت متحده، اروپا و ژاپن آغاز كرد. در 

سال 1984 درآمد هند از اين صنعت تنها 10 ميليون دالر و در سال ٨9 يعني 5 سال بعد، به ٨ ميليارد دالر رسيد. در 

تحقيقي كه يكي از شركت هاي بزرگ مشاوره مديريت، به نام مک كنزي انجام داد، پيش بيني شده است كه چنانچه 

صنعت نرم افزار هند روند كنوني را ادامه دهد، تا پايان سال 2012، درآمدي بالغ بر ٨7 ميليارد دالر نصيب اين كشور 
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شده و2/200/000  شغل جديد در هند ايجاد خواهدشد. به عنوان نمونه به مواردي از موقعيت هاي شغلي ايجاد شده 

جديد كه متأثر از رشد فناوري اطالعات بــوده اند، اشاره مي گردد:

 )CALL CENTRES 1 - مراكز تلفن)
 فناوري ارتباطات اين امكان را ايجاد كرده است تا ارتباطات تلفني 24 ساعته ارزان قيمت با هر نقطه اي از جهان، 

با  نمونه،  به عنوان  پذيرد.  راحتي صورت  به  فروش  از  پس  و خدمات  دور  راه  از  بازاريابي  و  بوده  به صرفه  مقرون 

تجهيزات پيشرفته مخابراتي نصب شده در اياالت متحده اين امكان ايجاد شده است تا فعاليت هايي همچون صدور 

حدود   استخدام  و  آمريكا  در  مخابراتي  مركز   30 ازطريق  فروش،  پشتيباني  خدمات  و  حسابرسي  حساب،  صورت 

در  ايستگاهي  الكتريک،  جنرال  كمپاني  مركزي  شعبه  مثال  براي  پذيرد.  به راحتي صورت  آسيايي،  كارمند   30/000 

نزديكي شهر دهلي ايجاد كرده و خدمات از راه دور اين كمپاني را پشتيباني مي كند.

2 - مدیریت اسناد پزشكي
خدماتي همچون اطالعات پرونده بيماران و گزارش هاي پزشكي ازطريق اينترنت به شركت هاي خدماتي در هند و 

فيليپين ارسال شده و اين اطالعات در آنجا، پس از سازماندهي الزم و تبديل به قالب هاي متني، به كشور سفارش دهنده 

منتقل مي گردد، تنها در سال هاي 1999 تا 2000، نزديک به 70 شركت جديد در هند ايجاد شده تا به خدمات اسناد 

پزشكي از راه دور بپردازند.

3 - خدمات پشت صحنه شركت ها
از راه دور صورت مي پذيرد.  به رايانه، پردازش و تحليل اطالعات،  مانند ورود اطالعات  اداري  انواع فعاليت هاي   

سازمان هايي همچون راه آهن، ناشران، دانشگاه ها و شركت هاي مسافربري هوايي، ازجمله سازمان هايي هستند كه از 

خدمات فوق بهره گرفته اند. خطوط هواپيمايي بريتانيا و سنگاپور ازجمله شركت هايي هستند كه اطالعات پرواز و 

رزرو بليت خود را به بنگاه هاي مستقر در كشور هند واگذار مي كنند. كمپاني )AOL( درحال حاضراز همكاري 600 

كارمند فيليپيني بهره گرفته است. اين افراد موظف هستند به سؤال هاي فني و مالي مشتريان آمريكايي پاسخ دهند كه 

بالغ بر حدود 12/000 پيام پست الكترونيكي در روز هستند.
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4 - خدمات بيمه
 شركت هاي بزرگ بيمه كه روزانه وظيفه پاسخگويي به ميليون ها مراجعه را دارند، نياز به خدمات كارشناسي و پزشكي 

گسترده اي پيدا مي كنند. اين شركت ها قوانين جاري خود را براي كشور هاي آسيايي ارسال كرده و ساعات مطالعات 

كارشناسي پرونده  ها را به اين كشور ها واگذار كرده اند.

5 - بررسي هاي حقوقي
شناسايي  با  غربي  حقوقي  بنگاه هاي  مي گردد.  بسياري صرف  كار  سـاعات  حقوقي،  قطور  پرونده  هاي  بررسي  در   

باشند،  اندک  هزينه  هاي  و  انگليسي  زبان  به  تسلط  ورزيـده،  داراي وكالي  كه  آسيا  در  مناسب  شركت هاي حقوقي 

فعاليت هاي مطالعاتي خود را به اين كشور ها واگذار مي كنند. در اين رهگذر، نبايد نسبت به مشاغل جانبي ايجاد شده، 

كم توجه بود. مشاغلي همچون ايجاد پايگاه هاي هوشمند از قوانين كشور ها، ايجاد پايگاه موضوعي از پرونده  هاي 

حقوقي، سابقه جرايم و... .

6 - انجام فعاليت هاي كارگزیني
 پردازش فيش هاي حقوقي كاركنان و رسيدگي به ديگر آمار كارگزيني كه مشخص و تكراري است، نيز در زمره مشاغل از راه 

دور قرا رگرفته است. كمپاني نفتي كال تكس )CALTEX( از مركزي در شهر مانيل، فعاليت هاي كارگزيني شعب خود را كه در 

پنج كشـور مختلف جهان مستقر شده اند، اداره مي كند.

7 - متحـرك سازي
 صنعت متحرک سازي رايانه اي تا پايان سال 2001 ميالدي، 35 ميليارد دالر از سهم بازار كار را به خود اختصاص داده است. 
طراحي و توسعه سيستم  هاي متحرک سازي رايانه اي به طور قابل توجهي هزينه توليد انيميشين  هاي ويدئويي، فيلم ها و CD  هاي 

پزشكي، فيلم هاي آموزشي، مستند هاي علمي، بازي ها و آگهي هاي تجارتي را كاهش داده است. كاربري وسيع اين حرفه و هزينه 

گزاف توليد آن در كشور هاي غربي، موقعيت شغلي بسيار مناسبي را براي كشور هاي درحال توسعه ايجاد كرده است.

8 - خدمات مهندسي
برخي از شركت هاي غربي، اقدام به ايجاد مراكز طراحي در آسيا كرده و از خدمات مهندسي اين منطقه بهره گرفته اند. كمپاني 
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بزرگ مهندسي بچ تل )BECHTEL( با ايجاد يک مركز طراحي در شهر بنگلور و استخدام 500 مهندس طراح، خدمات پشتيباني 

فني كمپاني فوق را در سطح جهاني تأمين كرده است. بهره گيري از منابع خارجي و انجام فعاليت هاي خدماتي با استفاده از 

فناوري اطالعاتي و ارتباطي، هنوز در آغاز راه است. لذا به سختي مي توان عمق و دامنه اين زمينه جديد اشتغال زايـي را مورد 

ارزيابي قرار داد. صاحب نظران بر اين باورند كه در ازاي هر شغل جديدي كه در صنعت نرم افزار ايجاد مي گردد، حدود 75 

موقعيت شغلي مي تواند ازطريق كاربرد فناوري اطالعات در زمينه  هاي ديگر پديد آيد. چنانچه اين پيش بيني صحيح باشد، طي 

10 سال آينده، تنها از گذر مشاغل مرتبط با فناوري اطالعات 100 ميليون موقعيت شغلي جديد ايجاد خواهدشد. 

4-8
چشم انداز آینده

انجمن آينده شناسي جهان در هفتمين نشست عمومي خود، طي گزارشي پيش بيني كرده است كه تا سال 2020ميالدي، 

فضاي  كه  هرچند  آمد.  وجود خواهد  به  ارزشمندي  حرفه  هاي  و  شده  چالش جديدي  وارد  فعلي  متعارف  مشاغل 

پيش  بيني شده، بسياري از مشاغل امروزي را از بين خواهد برد. در آن برهه، بسياري از فرمان ها و تصميم گيري ها 

ازطريق سيگنال  هاي ديجيتالي و فيبرنوري كه به وسيله ماهواره و فناوري بي سيم پشتيباني مي شوند، مخابره خواهد 

شد. بديهي است كه شعاع گسترش اين فناوري ها بستگي به برنامه ريزي هر كشور و صالحديد رهبران آن دارد. براي 

درک بهتر از وضعيت آينده، تعدادي از مشاغل از بين حرفه  هاي مختلف انتخاب شده و تصوير سال 2020 اين مشاغل 

به طور اختصار ترسيم خواهد شد:

1 - كشاورزي
ازطريق  اطالعات محيطي  فعاليت خواهندكرد.  در داخل ساختمان  به عنوان مديران مزرعه و عمدتاً  بيشتر  كشاورزان 

حساسه  هاي هوشمند به رايانه و دفتر كار كشاورز مخابره شده و كشاورزان به راحتي به تحليل وضعيت خاک، سالمت 

گيا هان و درختان، حد آماده بودن محصول براي برداشت، تلفيق كود و غذاي موردنياز خاک، رطوبت و بسياري عوامل 

ديگر خواهند پرداخت. در آن زمان كشاورزان بايد بتوانند خود به تحليل وضعيت بازار پرداخته و با پيش بيني وضعيت 

جوي، بهره وري كشت و برداشت را ارتقاء دهند. آنها داده  هاي موردنظر را وارد رايانه كرده و رايانه پس از پردازش 

اطالعات، فرمان هاي الزم را براي تجهيزات و سيستم  هاي نصب شده در مزرعه مخابره خواهد كرد.
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2 - پليس مجهز به فناوري اطالعات
در سازمان هاي پليس آينده، مكاتبات اداري و ارسال و دريافت پيام ها به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد. 

اينكه  تا  بود،  به دنبال سرنخ خواهند  اطالعات هوشمند  پايگاه هاي  از  بهره گيري  با  كارآگا هان،  و  پليس  افسران 

به صورت فيزيكي به جستجو در شهر بپردازند. احتماالً يكي از اين پايگاه ها، حاوي نمونه  هاي DNA شهروندان 

احكام  جاي  به  افراد،  صورت  ثبت  امكان  با  مي پذيرد.  انجام  به راحتي  مظنون  يک  پرونده  بررسي  لذا  و  بوده 

اداري امروزي، مأموران پليس با فرمان هاي گفتاري براي انجام مأموريت يا حضور در دادگاه آماده خواهند شد. 

خودرو هاي پليس بيشتر شبيه به آزمايشگاه هاي كوچک جنايي شده و ازطريق ارتباط مستمر با مركز تشخيص هاي 

جنايي، در تشخيص جرم و دستگيري متخلفان نقش بسزايي ايفا خواهندكرد. چنانچه شهروندي مرتكب يک جرم 

رايانه اي گردد، نوع جرم و موقعيت وي سريعًا مشخص شده و دستور جلب مجرم به نزديک ترين گشت پليس 

اعالم خواهد شد.

3 - كارگران صنعتي
اتوماسيون در محيط كار باعث منسوخ شدن مشاغل غيرهوشمند، مانند خواندن كنتور هاي آب، برق، گاز و تلفن خواهد 

شد. اطالعات كنتور ها از طريق ارتباطات رايانه اي بين هر ساختمان و وزارت نيرو، تبادل مي گردد. با بهره گيري از واقعيت 

مجازي، نظارت بر فعاليت هاي مكانيزه شده و خطوط توليد، صورت مي پذيرد. در فعاليت هاي تعميرات و نگهداري، 

كارگر ناظر قطعات موردنظر را به صورت تصويري مشاهده كرده و فرمان تعويض يا تعميرات براي روبات هاي مربوطه 

مخابره خواهدكرد. تعميرات ميداني مانند لوله  هاي نفت، گاز و خطوط انتقال نيرو، به وسيله تكنسين  هاي مجهز به تلفن 

همراه و رايانه كيفي انجام خواهد شد. اين افراد با بهره گيري از اطالعات فني و استاندارد هاي موردنياز، به خوبي انجام 

وظيفه خواهندكرد. پيش بيني مي گردد كه فعاليت هاي ميداني اضطراري، با يک يا دو روز فعاليت ميداني در هفته به خوبي 

انجام پذيرند.

4 - پژوهشگران
و  كرده  فعاليت  بزرگ  در گروه هاي  اطالعاتي،  فناوري هاي  از  گيري  بهره  با  در سال 2020  پژوهشگران  و  دانشمندان 

عالقه مندان به يک موضوع تحقيقاتي خاص، به راحتي با يكديگر هماهنگ خواهند شد. گردهمايي مجازي آنها نه تنها 

از پژوهش هاي تكراري در كشور هاي مختلف خواهد كاست، بلكه موجب پيشرفت هاي سريع در دانش بشري مي گردد. 
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گروه هاي كار از نقاط مختلف جهان، مي توانند از تجهيزات و منابع گران قيمت و ارزشمند يكديگر، به صورت مشترک 

بهره بگيرند. يكي از دستاورد هاي فعاليت گروهي عبارت است از پرداختن پژوهشگران كشور هاي مختلف به يک مشكل 

تحقيقاتي خاص و تقسيم حجم كار بين گروه هاي پژوهشي در كشور هاي مختلف.

5 - آموزش
 مدرس سال 2020 عمدتاً به عنوان يک مربي و راهنما فعاليت خواهد كرد تا اينكه يک روز كامل از وقت خود را صرف 

آموزش كند. دانش آمــوزان بـا هدايت مدرس و بهره گيري از درس هاي ويديويي، برنامه  هاي آموزشي تلويزيوني و 

سيستم  هاي هوش مصنوعي، به دانش تعيين شده در طرح درس دست خواهند يافت. سيستم هوش مصنوعي در مراكز 

آموزشي، به عنوان يک دستيار و مشاور با ارزش براي مدرسان عمل خواهدكرد. به طوري كه براي هر دانش آموز، متناسب 

با استعداد و توانمندي فردي وي، توصيه  ها و دستورات آموزشي ويژه صادر شده و دراختيار مدرس قرار مي گيرد. مدرس 

تنها در موارد نادري مجبور به تدريس برخي از مفاهيم شده و عمدتاً وقت خود را صرف بهبود برنامه درسي يا تدريس 

موردي بعضي از دانش آموزان خواهدكرد. 



بررسی نگهداري و پشتیباني سیستم57   فصل چهارم

خالصه فصل
ابعاد  و  ماهيت  آن  به  روزمره  نياز  و  مخابراتی  شبكه  های  توسعه  كامپيوتر،  ظهور  اطالعات  فناوری  اصلی  خاستگاه 

گسترده تر بخشيده است. همين موضوع تعريف دقيق فناوری اطالعات را با مشكل مواجه می كند به طوری كه تعاريف 

مختلفی برای آن ارائه شده است.

پورتر و همكارانش در نوشته اي كه در سال 1991 تحت عنوان »پيش بيني و مديريت تكنولوژي« منتشر كردند، پنج روش پيش بيني 

تكنولوژي را تشريح كردند كه به صورت نظرات متخصصان، پايش، تحليل روند تحوالت، مدل سازی و سناريو ها می باشد. 

مطالعات نشان مي دهد يكي از مؤثرترين روش هاي پيش بيني، تركيب روش هاي رياضي با روش هاي قضاوتي است. 

يكي ازمزيت هاي اصلي اين روش اين است كه تعداد عواملي كه متخصصان بايد به كار گيرند كاهش مي يابد. تركيب 

روش هاي رياضي و نظرات كارشناسي باعث حذف خطا هاي آشكار خواهد شد. 

تحول در فناوري هاي پيش گفته همچنين موجب ظهور صنايع و مشاغل جديدي شده است كه تا يک دهه قبل نامي از 

اين مشاغل در ميان نبود. به عنوان مثال پيشرفت هايي كه در زمينه  هاي بيوتكنولوژي، ويروس شناسي، تحقيقات سرطان 

و عصب شناسي شده است، مستقيمًا متكي به دستاورد هاي انسان در زمينه علوم رايانه و سيستم  هاي اطالعاتي بوده 

اقتصادي، تغييرات جمعيتي، جهاني شدن و تحوالت عظيم در فناوري  بنابراين، پديده  هاي جديد مانند رشد  است. 

اطالعات و ارتباطات، ازجمله عوامل اثرگذار بر وضعيت مشاغل بوده اند.

بنابه اظهار صاحب نظران و عالقه مندان به مبحث فناوري اطالعات، انقالب فناوري اطالعات در ابتداي راه بوده و هنوز 

دوران طفوليت خود را طي مي كند. بديهي است كه در سال هاي آينده، اجزاي اين فناوري به مراتب از يكپارچگي و 

هماهنگي بيشتري برخوردار شده و اثرگذاري آن بر وضعيت اشتغال و ارتباط بين كشور هاي توسعه يافته با كشور هاي 

درحال توسعه به شدت خودنمايي خواهد كرد. چنانچه بــراي اين پديده رعدآسا، در برنامه  هاي توسعه اي ملي جايگاه 

مناسبي ترسيم نگردد، ممكن است زمان و موقعيت فعلي نيز براي هميشه از دست برود.

خودآزمایی
1- فناوری اطالعات را تعريف كنيد. تعريف  های ارائه شده چه وجه اختالفی با هم دارند؟

2- روش  های پيش بينی فناوری را نام برده و هريک را به اختصار توضيح دهيد.
3- چه عواملی موجب پيدايش بازار كار تازه اي شده است كه نيروي كار آن نياز به مهارت و آموزش هاي جديدي دارد؟

4- فناوری چگونه بر بازاركار تأثير می گذارد؟
5- آيا می توانيد يک نمونه مناسب ديگر )بجز كشور هندوستان( در ارتباط با فناوری اطالعات و اشتغال زايی را تحليل كنيد؟

6- چشم انداز آينده با تغييرات سريع فناوری چگونه خواهد بود؟



فصل پنجم

 کار آفرینی در حوزه
برنامه نویسی

هدف  هاي رفتاري  
1- مفهوم خالقيت و نوآوري را تعریف نماید.

2- روش  هاي تقویت خالقيت و نوآوري را نام ببرد.

3- اصول تقویت خالقيت و نوآوري را توضيح دهد.

4- مفهوم كارآفریني و ویژگي  هاي كارآفرینان را تعریف نماید.

5- افراد خالق و كارآفرین در حوزه برنامه نویسي را نام ببرد.
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1-5 مقدمه
نگاه کردن متفاوت به مسئله و رسیدن به یک راه حل جدید، همان چیزی است که عموماً از آن به خالقیت تعبیر می شود. اما 

خالقیت مفهومی نیست که بتوان آن را در یک جمله و حتی یک کتاب مفصل هم توضیح داد. خالقیت در حقیقت، 

فرایندی است که در ذهن فرد خالق اتفاق می افتد و حاصل آن شکل گرفتن یک ایدۀ جدید با یک راه حل ابتکاری است.

این که خالقیت ذاتی است یا اکتسابی، موضوعی نیست که این روز ها ضرورت بحث بر سر آن در میان باشد. دنیای 

امروز تالش می کند خالقیت و مباحث مرتبط با آن را، چه در زمینه  های روان شناسی و علوم تربیتی و چه در زمینه  های 

مدیریت و کسب و کار، به درستی بشناسد و ابعاد مختلف آن را توسعه دهد. کتاب  های فراوانی که دربارۀ تکنیک  های 

افزایش خالقیت در افراد و در سازمان  ها نوشته شده اند، گویای این حقیقت می باشند که توجه به خالقیت و توسعۀ 

آن در سازمان، نه تنها باعث می شود که افراد از کار خود احساس رضایت بیشتری کنند، بلکه در پیش برد سازمان و 

افزایش بهره وری و رسیدن به موفقیت  های بزرگ سهم عمده ای دارد.

برای آنکه بتوانیم خالق باشیم، باید ابتدا معنی و مفهوم خالقیت را به درستی بشناسیم و بتوانیم بین خالقیت، هوش، 

دانش و مهارت تفاوت قائل شویم. دانستن این که ساختار ذهن چیست و چگونه در فرایند شکل گیری تفکر خالق 

تاثیر می گذارد، با این که ممکن است مستقیمًا روی افزایش خالقیت فرد اثر نگذارد، بدون تردید باعث می شود که نگاه 

فرد به روش  ها و تکنیک  هایی که برای افزایش خالقیت مطرح می شوند، تغییر کند.

بعد از اینها وقت آن است که این روش  ها را امتحان کنیم؛ روش  های فردی. می توانیم ذهن را درگیر حل یک مسئلۀ 

جدید کنیم، یا اینکه سعی کنیم مسائل دور و بر را به روش  هایی که متخصصان این رشته پیشنهاد داده اند حل کنیم.

خالقیت بر ناشناخته  ها داللت دارد و با خود ریسک را به همراه می آورد که البته ممکن است نتایج رضایت بخشی را 

با توجه به مقادیر سرمایه گذاری شده در آن به وجود نیاورد. 

امروزه ثبات در محیط کار، جای خود را به بی ثباتی و عدم اطمینان داده است و صنایع سنتی و قدیمی که جای خود 

را به انواع جدید و توسعه یافته آن داده است فرصتی برای استفاده از مهارت های قدیمی نمی گذارد و در حقیقت آینده 

5-2
آشنایی با مفهوم خالقيت و نوآوری 
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را با تهدیدات و فرصت ها مواجه ساخته است زیرا هر اختراع و نوآوری، تغییری را پدید می آورد که می تواند به نوبه 

خود فرصتی را برای کسانی به وجود آورد که بتوانند از این فرصت استفاده بهینه کنند. 

مؤسسات و سازمان های تولیدی و خدماتی باید این امر مهم را تشخیص داده و به طور مداوم، کاال ها و خدمات جدید 

را ارائه دهند، یا در جهت بهبود آن بکوشند.  

تعریف خالقيت 
از خالقیت تعریف  های زیادی شده است. در اینجا برخی از تعاریف مهم را مورد بررسی قرار می دهیم:

خالقیت یعنی تالش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان.

خالقیت به کارگیری توانایی  های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. 

خالقیت یعنی توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا  اندیشه جدید )در بحث مدیریت نظیر به وجود آوردن 

یک محصول جدید است(.

خالقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین.

تفاوت نوآوری و خالقيت 
نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه  های نو ناشی از خالقیت، به عبارت دیگر، در خالقیت 

اطالعات به دست می آید و در نوآوری آن اطالعات به صورت های گوناگون عرضه می شود. )رابینز، 1991( - تغییر، 

ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد، اما نوآوری اتخاذ ایده برای سازمان جدید است. بنابراین، تمام 

نوآوری ها منعکس کننده یک تغییرند اما تمام تغییر ها نوآوری نیستند. )ریچارد، ال، داف، 1992(. 

موانع خالقيت 
1( ترس از انتقاد و شکست؛ 2( عدم اعتماد به نفس؛ ۳( تمایل به همرنگی با جماعت؛ ۴( عدم تمرکز ذهنی. 

بروز خالقیت در گرو پیروزی بر موانع فوق و شکستن عادت ها و سنت های دست و پاگیر است. راجرفون اوخ در 

کتاب »تلنگری بر ذهن« این موانع را به قفل  های ذهنی تعبیر می کند که ذهن افراد توسط این قفل  ها محدود شده و 

حرکت آنها به سمت خالقیت غیرممکن می گردد. گوتنبرگ با شکست این قفل ها بود که فراموش کرد غلتک های پرس 

انگور برای این کار ساخته شده و یا بوشل )مؤسس شرکت آتاری( که بازی با دستگاه تلویزیون را غیرممکن تلقی نکرد. 
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روش هایی برای ایجاد خالقيت و ایده  های بزرگ در ذهن 
1- زیاد مطالعه کنید. ذهن شما همانند بدنتان برای اینکه رشد پیدا کرده و پرورش یابد نیازمند تمرین و تحرک است، 

و چه تمرینی بهتر از کتاب خواندن. 

2- یک دفترچه یادداشت به همراه داشته باشید. هنگامی که افکار بی نظیر به ذهن شما خطور می کنند از ذخیره کردن 

آنها اطمینان خاطر حاصل کنید. سعی کنید همیشه یک دفترچه یادداشت و یا یک ضبط صوت به همراه داشته باشید به 

ویژه در کنار تخت خواب خود برای مواقعی که افکار طالیی در حدود ساعت 2 نیمه شب به ذهن شما خطور می کنند. 

هنگامی که افکارتان در جایی ثبت شوند، شما به راحتی می توانید به آنها دسترسی پیدا کنید و آنها را به سرعت به کار 

ببندید. افکار بزرگ نیز مانند میوه  ها فقط تا زمانی که تازه و شاداب باشند قابل استفاده هستند. 

۳- از افکار دیگران بهره بجویید. بهره جستن از افکار و عقاید دیگران نیز به نوبه خود روش مناسبی برای گسترش 

ایده  های شخصی شماست. افراد مختلف دارای نقطه نظرات و چشم انداز های متفاوتی هستند. توانایی  های آنها مختلف 

است و سوابق و پیشینه  های متفاوتی دارند. کارکرد ذهن افراد منحصر به فرد است. با مطرح شدن یک بحث در میان 

جمع، آن قدر پیشنهاد های مختلف شنیده می شود که نیمی از آنها هرگز به ذهن شما نمی رسیدند. 

نسبت به نظر هیچ کس بی توجهی نکنید. شاید در نگاه اول احمقانه به نظر برسند، اما شاید مانند صدف  هایی باشند که 

در خود گوهر های گران قیمتی را جای داده اند. درست نیست که در مورد نظر دیگران به قضاوت بنشینیم، سعی کنید 

به جای قضاوت های بیهوده آنها را سبک سنگین کرده و در امور روزمره خود به کار بندید. 

۴- تغییراتی در محیط اطراف خود ایجاد کنید. گاهی اوقات تنها چیزی که باعث می شود ذهن خسته شما را دوباره 

به کار اندازد تغییر وضع ظاهری محیط اطرافتان است. اگر چشم انداز پیرامون شما تغییر کند، ذهن شما نیز به صورت 

ناخود آگاه به سمت یک دیدگاه جدید تغییر جهت می دهد. اگر تمام مدت در پشت میز خود بنشینید، ذهن خود را در 

آن شرایط محدود می کنید و هیچ فضایی برای برانگیختگی او باقی نمی گذارید. 

5- بر روی شکاف میان دو نسل خط بطالن بکشید. ذهن کودکان تازه و شاداب است. آنها جسور هستند و احساساتشان 

پیرامون مسائل مختلف  با کودکان  با شگفتی می نگرند.  به جهان  از طریق فشار های اجتماعی سرکوب نشده است. 

صحبت کنید تا با نقطه نظر ساده و بی آالیش آنها آشنا شوید. اگر می خواهید مشکلی را حل کنید نظر آنها را نیز جویا 

شوید. عقاید آنها شما را به تعجب وا می دارند. آنها قصد تأثیرگذاری در دیگران را ندارند و همه چیز را تنها با اتکا 

بر پاکی و صداقت بیان می کنند. از سوی دیگر با افراد سالخورده و مسن نیز مشورت کنید. آنها مدت  ها پیش با تمام 

این مشکالت مواجه شده اند و با آن دست و پنجه نرم کرده اند. تجربیات شان آن قدر سودمند و با ارزش است که هیچ 
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قیمتی را نمی توان بر روی آن گذاشت. 

6- به توانایی  های خود اتکا کنید. قواعد و اصول کلی را برای یک لحظه هم که شده فراموش کنید. این رهنمون  ها در 

جای خود مفید هستند، اما ممکن است مانند یک چشم بند عمل کرده و قدرت داشتن دید وسیع را از شما بگیرند و 

اجازه دیدن چشم انداز های متفاوت را به شما ندهند. هراز گاهی خود را از قید و بند قوانین آزاد کنید. کمی جسارت 

به خرج دهید و سیستم های فعلی را زیر سؤال برید. 

7- در حیطه کاری خود به فعالیت بپردازید. خیلی خوب است که به ذهن خود اجازه دهید آزادانه به گردش بپردازد، 

اما این گردش باید در حیطه دانش شما انجام پذیرد. اگر یک طراح هستید الزم نیست راه حلی برای مشکالت اقتصادی 

پیدا کنید. افکار شما تنها در رشته ای که مهارت دارید خوب کار می کنند و در سایر رشته  ها نتیجه ای مصیبت بار را به 

دنبال خواهند داشت. اگر نیاز به ورود به قلمرو دیگری را دارید، بهتر است قبل از هر کار با یک متخصص مشورت 

کنید و اجازه انجام کلیه امور را به دست او بسپارید تا با استفاده از دانش و تخصص خود عمل کند. 

8- به ذهن خود آزادی عمل دهید. آیا با تمرین  های رایج نویسندگان آشنایی دارید؟ آنها برای مبارزه با محدودیت  ها 

یک روش بسیار جالب را برگزیده اند. فقط کافی است قلم را بر روی کاغذ گذاشته و هر آنچه که در ذهنتان است را بر 

روی کاغذ بیاورید. می توانید از مشکالت شروع کنید و به دنبال هیچ گونه ارتباطی در دست نوشته  های خود نباشید. 

مهم نیست که تا چه حد عبث و نامعقول به نظر می رسند. بعداً می توانید مثل یک جدول تناوبی آنها را سازماندهی کنید، 

در آخر نیز امکان دارد به چیزی دست پیدا کنید که بیهوده و بی ربط باشد اما چیزی که در این مبحث حائز اهمیت 

است این است که شما به ذهن خود اجازه غرق شدن در مسائل مختلف را داده اید و این خود یک امتیاز محسوب 

می شود. هیچ کس نمی داند شاید به نتیجه ای برسید که سال  ها منتظر آن بوده اید. 

9- ایده  های گذشته را از نو بسازید. افکار شما مثل رایانه هستند. هر چند وقت یک بار نیاز است که سخت افزار آن 

را ارتقا دهید. ایده  های بزرگ گذشته را پیش روی خود بگذارید و بر روی آنها عملیات نوسازی انجام دهید. آنها را 

اصالح کنید و برای بهبودی آنها تالش کنید. ضمائم الزم را نیز برای تقویت هر چه بیشتر به آنها بیفزایید. این کار ها را 

می توان با نوشتن عقاید اولیه خود بر روی کاغذ و نظم دادن به آشفتگی ذهنتان انجام دهید. 
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نکته: تعریف تفکر همگرا و واگرا
خالقیت یکی از جنبه  های اصلی تفکر یا اندیشیدن است. تفکر عبارت است از فرایند بازآرایی یا تغییر اطالعات و 

نماد های کسب شده موجود در حافظه درازمدت. تفکر بر دو نوع است:

تفکر همگرا: تفکر همگرا عبارت است از فرایند بازآرایی یا دوباره سازی اطالعات و نماد های کسب شده موجود 

در حافظه دراز مدت. 

تفکر واگرا: تفکر واگرا عبارت است از فرایند ترکیب و نوآرایی اطالعات و نماد های کسب شده موجود در حافظه 

درازمدت، خالقیت یعنی تفکر واگرا.

براساس این تعریف خالقیت ارتباط مستقیمی با قوه تخیل یا توانایی تصویرسازی ذهنی دارد. این توانایی عبارت است 

از فرایند تشکیل تصویر هایی از پدیده  های ادراک شده در ذهن و خالقیت عبارت است از فرایند یافتن راه  های جدید 

برای انجام دادن بهتر کار ها؛ خالقیت یعنی توانایی ارائه راه حل جدید برای حل مسائل؛ خالقیت یعنی ارائه فکر ها و 

طرح  های نوین برای تولیدات و خدمات جدید و استمرار آن پس از غیبت آن پدیده  ها.

5-3
زمينه  های شکوفایی خالقيت 

عوامل متعددی در رشد خالقیت کودکان مؤثرند. بدون شک خانواده مهم ترین نقش را در کنترل و هدایت تخیّل و 

ظهور خالقیت  ها دارد. زمینه رشد خالقیت کودکان با فراهم کردن فرصت  های الزم برای سؤال کردن، کنجکاوی و 

کشف محیط پدید می آید. مهم ترین آفت خالقیت  های ذهن تهدید و تنبیه  های فکری است. بچه  های خالق نیاز به 

آرامش روانی، اطمینان خاطر و اعتماد به نفس قوی دارند. 

در کنار خانواده، دومین عامل که بسیار مهم است مدرسه است. مدرسه نقش مهمی در شکوفایی خالقیت  های کودکان 

داشتن  مطالب،  کردن  حفظ  زیاد،  تکالیف  نظیر  عواملی  است.  بسیار حساسی  سن  مدرسه  به  شدن  وارد  دارد. سن 

انتظارات یکسان از تمام دانش آموزان و توجه نداشتن به تفاوت  های فردی با وجود کالس  های پرجمعیت و سرانجام، 

تا 10 سالگی( را کاهش  عدم شناخت ویژگی  های کودکان خالق، قدرت خالقیت کودکان )بخصوص در سنین 8 

می دهد. زمانی که کودک مجبور می شود با معیار های مدرسه سازگار شود و به ناچار از رفتار هم سن و ساالن خود 

پیروی کند، خالقیت  های او کمتر می شود. 

سندرز وسندرز در کتاب آموزش خالقیت از طریق استعاره تأکید می کنند که برای پرورش خالقیت باید به کودکان و 

نوجوانان امکان تفکر واگرا داده شود و آنان را از انجام فعالیت  های کلیشه ای و قالبی برحذر داشت. 
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الزمه  های خالق بودن 
- طلب ؛ نگرش و طرز تلقی درست؛ دانستن علوم و فنون پایه و عمیق بودن در حداقل یک زمینه؛ کنجکاوی بی حد 

و مرز؛ تیزبینی برای دریافتن پدیده  های جالب در میان انبوه پدیده  ها؛ تمرین و حجم کار خالق فراوان؛ چند جانبه آگاه 

بودن؛ درستکار بودن؛ تأثیر مثبت گرفتن از نامالیمات زندگی. اشتاین )1974( مطالعات انجام شده درباره ویژگی  های 

افراد آفریننده را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که افراد آفریننده دارای ویژگی های زیر هستند: 1. انگیزه 

ابراز وجود، خودکفایی  ترتیب در کار ها ۴. قدرت  نظم و  به  زیاد  فراوان ۳. عالقه مندی  باال 2. کنجکاوی  پیشرفت 

اقتصادی  تفکر  طرز   .8 استقالل   .7 کار ها  در  انضباط  و  پشتکار   .6 کام روا  و  غیررسمی  غیرمتعارف،  شخصیت   .5

9.   انگیزه  های زیاد و دانش وسیع 10. اشتیاق و احساس سرشار 11. زیباپسندی و عالقه مندی به آثار هنری 12. تفکر 

شهودی 1۳. عالقه کم به روابط اجتماعی و حساسیت زیاد 1۴. قدرت تأثیرگذاری بر دیگران. به طور کلی، وجود 

محیط خالق از مهم ترین عوامل رشد خالقیت است. در محیط نامطلوب برای پرورش خالقیت از  اندیشه  های جدید 

و نو بیشتر انتقاد می شود و تمایالت دگرگونی و تغییر با مقاومت و ممانعت تقابل می کنند. 

خالقيت در حل مشکل 
حل مشکل مهارتی است که برای هر فرد در هر جنبه از زندگی الزم است. به ندرت ساعتی سپری می شود بدون آنکه 

یک فرد با نیاز به حل نوعی مشکل روبه رو نشود. شغل مدیر به طور ذاتی حل مشکل است. اگر در سازمان مشکالتی 

نبود، نیازی به مدیران هم نبود. بنابراین، تصور یک حالل مشکالت فاقد صالحیت به عنوان یک مدیر موفق سخت 

است. دو روش حل مشکل وجود دارد: 

1 – حل عقالیی مشکل    2 – حل خالقانه مشکل

مدیران اثربخش قادر به حل مشکل به صورت عقالیی و خالقانه هستند، به رغم آنکه مهارت های متفاوتی برای هر 

نوع از این مشکل ها موردنیاز است. 

حل عقالیی عبارت از نوعی حل مشکل است که مدیران هر روز به طور مستمر در بسیاری از موارد به کار می گیرند. 

حل خالقانه مشکل کمتر رخ می دهد، زیرا توانایی حل خالقانه مشکل، قهرمانان را از بزدالن، حرفه  های موفق را از 

ناموفق، مدیران کامیاب را از مدیران سرگردان جدا می کند و می تواند اثر شگرفی بر کارایی سازمان داشته باشد. 
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5-4
تعاریف و مفاهيم نوآوری

نوآوری به معنی فراورده جدید در سطح سازمان در این نوع تعریف، منظور از نوآوری فراورده جدید یا محصول 

خالقی است که توسط یک سازمان ارائه می گردد. فراورده خالق می تواند نرم افزاری مانند انواع خدمات )مثل خدمات 

)مثل محصوالت صنعتی،  مانند کاال ها  افزاری  یا سخت  و...( و  اداری  بهداشتی درمانی، خدمات  آموزشی، خدمات 

محصوالت داروئی، محصوالت غذائی و...( باشد. به طوری که مالحظه می شود تعاریف خالقیت و نوآوری دارای 

عناصر مفهومی تازگی، نوی، جدیدی، سرآغاز بودن، اول بار بودن و همچنین مفید بودن می باشند.

بنابراین انواع کشفیات علمی نظریه  های علمی )تئوری  ها و فرضیه  ها(، ابداعات و اختراعات و نیز آثار بدیع هنری و ادبی 

مانند کشف عناصر شیمیائی قوانین حرکتی نیوتن، سبک نقاشی کوبیسم، شاهنامه فردوسی، غزلیات حافظ، آثار شکسپیر، 

و انواع اختراع، همه جلوه ای از خالقیت و نوآوری است. )گلستان  هاشمی، 1۳82(. واژه نوآوری به عنوان معادل واژه 

Innovation به شکل  های زیر تعریف شده است :

نوآوری به معنی خالقيت عينيت یافته
 در این نوع تعریف نوآوری دارای مفهوم عملیاتی شدن و به مرحله اجرا درآمدن  اندیشه  های نو می باشد. از این دیدگاه 

می توان نوآوری را به معنی خالقیت عینی به عنوان شکل اجرایی شده و تحقق یافته خالقیت ذهنی دانست. بنابراین همان طور 

که مالحظه می گردد دو واژه خالقیت و نوآوری دارای دو مفهوم متفاوت جداگانه ولی در عین حال مرتبط با یکدیگر می باشند. 

نوآوري شامل چه چيز هایي است؟
بعضي افراد بر این باورند که خالقیت ذاتي است، برخي دیگر باور دارند که با آموزش هرکس مي تواند خالق شود. در 

دیدگاه دوم خالقیت را مي توان فرایندي چهار مرحله اي دید مرکب از ادراك، پرورش، الهام و نوآوري. ادراک یعني 

نحوه دیدن چیز ها. خالق بودن یعني چیز ها را از زاویه اي منحصر به فرد دیدن. به عبارتي یک کارمند ممکن است 

راه حل  هاي یک مسئله را طوري ببیند که دیگران نمي توانند آن طور ببینند. رفتن از ادراک به حقیقت به هر حال فوراً 

اتفاق نمي افتد. در عوض اندیشه  ها از فرایند پرورش مي گذرند.  بعضي اوقات کارکنان نیاز دارند که در مورد اندیشه  هاي 

خود تعمق کنند. این به معناي فعالیت نکردن نیست، بلکه در این مرحله کارکنان باید داده  هاي انبوهي را که ذخیره، 
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بازیابي، مطالعه و دوباره شکل دهي کرد ه اند، در نهایت در قالب چیزي جدید بریزند. گذشت سالیان براي طي این 

مرحله امري طبیعي است. در فرایند خالقیت الهام آن لحظه اي است که تمامي تالش  هاي قبلي شما به طور موفقیت آمیز 

به ثمر مي رسند. گرچه الهام به شعف مي انجامد، اما کار خالقیت تمام نشده است. خالقیت نیاز به تالشي نوآور دارد. 

ادیسون  به  را  این گفته  انجام چیزي.  یا روش  مفید- خدمت  تولیدي  به  آن  تبدیل  الهام و  آن  یعني گرفتن  نوآوري 

نسبت مي دهند که »خالقیت یعني یک درصد الهام و 99 درصد عرق ریختن« به عبارتي 99 درصد نوآوري را آزمودن، 

ارزشیابي کردن و باز آزمودن آن چیز هایي تشکیل مي دهد که توسط الهام دریافت شده است. معموالً در این مرحله 

است که یک فرد دیگران را بیشتر مطلع و درگیر آن چیزي مي کند که روي آن کار کرده است. 

تفاوت خالقيت و نوآوری
اگرچه واژه خالقیت با نوآوری به طور مترادف استفاده می شود اما غالب محققان معتقدند که دو اصطالح نوآوری و 

خالقیت باید به طور جدا مدنظر قرار گیرند، چرا که دارای معانی و تعاریف جداگانه ای هستند خالقیت اشاره به آوردن 

چیزی جدید به مرحله وجود دارد، در حالی که نوآوری داللت برآوردن چیزی جدید به مرحله استفاده دارد. همچنین 

ماهیت خالقیت یا اختراع را از نوآوری به وسیله معادله زیر تفکیک کردند :  

انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری

در معادله نوآوری فوق، کلمه مفهوم اشاره بر ایده ای است که باتوجه به چهارچوب مرجعی آن فرد، دپارتمان، سازمان 

و یا یک دانش انباشته شده جدید است. کلمه اختراع اشاره به هر ایده ای جدید است که به حقیقت رسیده باشد، کلمه 

انتفاع بر به دست آوردن حداکثر استفاده از یک اختراع داللت دارد.

5-5
آشنایی با تکنيک  های خالقيت 

تکنیک  های خالقیت به عنوان ابزاری برای رشد خالقیت و افزایش توان حل خالق مسئله کمک شایانی به توان فرد در 

تمام مراحل خالقیت و فرایند حل خالق مسئله می نماید. به عبارت دیگر هریک از تکنیک  های خالقیت، مرحله یا مراحلی 

از فرایند خالقیت را تقویت می کنند. این تکنیک  ها فردی و گروهی می باشند که تکنیک های فردی شامل : توهم خالق، 

تکنیک های گروهی شامل : طوفان فکری، دلفی، سینکتیکس و تکنیک های مشترک شامل :  اسکمپر، در هم شکستن 

مفروضات، چرا، مورفولوژیک که محور اصلی این روش  ها و تکنیک  ها، شکستن قالب  های ذهنی است.
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تکنيک طوفان ذهنی 
طوفان ذهنی که یکی از شیوه  های برگزاری جلسات و مشاوره و دستیابی به انبوهی از ایده  ها برای حل خالق مسائل 

می باشد، در سال 19۳8 توسط الکس اس اسبورن ابداع شد. این واژه هم اکنون در واژه نامه بین المللی وبستر این گونه 

تعریف می شود : اجرای یک تکنیک گردهمایی که از طریق آن گروهی می کوشند راه حلی برای یک مسئله بخصوص 

یا انباشتن تمام ایده  هایی که به طور خود به خود و درجا به وسیله اعضا ارائه می شود، بیابند. 

تفاوت  های طوفان ذهنی فردی و گروهی 
طوفان ذهنی فردی با تولید طیف گسترده تری از ایده  ها همراه است و کمتر منجر به ایده  هایی کارا و عملی می شود. 

نکتۀ جالب توجه این است که فرد به هنگام انزوا از گروه دیگر ترسی از انتقاد ندارد و بدون هیچ گونه محدودیتی از 

طرف اعضا برای تجزیه ایده  ها آزاد می باشد. اما مزیت طوفان گروهی این است که مشکالت ایدۀ فرد به وسیله تجربه 

نتیجه مطلوب تری از طوفان ذهنی داشته باشیم،  افراد دیگر حل می شود و از بین می رود. اگر بخواهیم  و خالقیت 

می توانیم این دو نوع طوفان ذهنی را ترکیب کنیم. 

تکنيِک چرا؟ 
تکنیِک چرا، دقیقًا مثل چرا های مکرر کودکی است که کودکان برای گسترش فهم خود از دنیای اطرافشان از والدین 

می پرسند. اما با این تفاوت که در بزرگسالی باید یاد گرفته  های مان را زیر سؤال ببریم، سادگی این تکنیک باعث شده 

است، بسیاری از مردم متوجه اهمیت و نقش آن نشوند و این تکنیک برای ایده یابی و ایده پردازی به کار می رود. 

به عنوان مثال برای شناسایی و تعریف درست و کامل مسئله می توان از این تکنیک استفاده کرد. باید توجه داشت که 

سؤاالت تا آنجا ادامه پیدا می کند که یا به یک بصیرت و بینش برسیم و یا در یک باتالق فرو رویم، حتی اگر به جواب 

مفیدی رسیدیم و یا به رویکرد جدید و اثربخشی دست یافتیم، باید مسئله را به شکلی دیگر از نو مطرح نموده و فرایند 

پرسش و پاسخ را ادامه دهیم. بلکه استفاده از این تکنیک به ما کمک می کند تا موقعیت و وضعیت را بهتر و روشن تر 

مشخص کنیم و در فرایند آن به ایده  های جدیدی دست یابیم. 

تکنيک توهم خالق 
انسان درک می شوند.  پنج حس  با  واقعیت ها  نیست.  واقعیت  واقعیت است،  را که فکر می کنیم  آنچه  اوقات  خیلی 
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چیز هایی که چشم می بیند و طوری که مغز آن را تفسیر می کند، باعث این خطا می شود. چشم می بیند، اما وظیفۀ 

ذهن چیز دیگری است. کار ذهن مرتب کردن، دسته بندی و قابل فهم کردن جرقه  هایی است که پس از دیدن، مغز 

آن را ایجاد می کند، بنابراین تصاویری که در ذهن است، کپی مستقیم اشیاء نیست بلکه کد های خالصه ای است که از 

طریق شبکۀ عصبی مغز می رسد. منظور و هدف این تکنیک این است که شما بتوانید با قدرت توهم بعضی از اوقات 

با خطا های عمدی طور دیگری به مسائل نگاه کرده تا بدین وسیله اصل و واقعیت موضوع را دریابید. این سعی باعث 

می شود مقداری اطالعات از شکاف  های موجود در بافت های عصبی، آزاد شده و به وسیله پیوند با اطالعات قبلی، 

الگوی ذهنی جدیدی ساخته شود و یا موضوع از الگوی ذهنی قبلی به الگوی دیگری انتقال یابد. 

 )plus minus interesting( p.m.i تکنيک پی.ام.آی
انسان می تواند به طور ارادی توجه خود را کنترل و هدایت نماید در غیر این صورت »توجه« انسان به طور ناخودآگاه 

و اتوماتیک وار به تجارب گذشته و الگو های ذهنی قبلی معطوف می شود. درست همان طور که ذهن رانندگان هنگام 

رانندگی در یک مسیر کاماًل  آشنا متوجه مسائل دیگر می گردد.

یکی از ارزش های این تکنیک آن است که انسان را مجبور می سازد تا دقایقی برخالف قالب های ذهنی اش تفکر کند 

و به مرور نسبت به قالب های ذهنی خودآگاه تر و مسلط تر شود، لذا آمادگی ذهنی بیشتری برای خالقیت پیدا می کند.

نام این تکنیک برگرفته شده ازحروف اول سه کلمه plus به معنی افزودن، minus به معنی کاستن و interesting به 

معنی جالب می باشد. روش کار چنین است که ابتدا فرد توجهش را به نکات مثبت )p( موضوع یا پیشنهاد ها وسپس 

به نکات منفی )m( و نهایت به نکات جالب و تازه آنکه نه مثبت است و نه منفی، معطوف می کند و در پایان نسبت به 

تهیه لیست نکات جالب وتازه موضوع اقدام می کند. از آنجایی که افراد غیرخالق تمایلی به دیدن نکات مثبت وجالب 

موضوعات ندارند و بیشتر به نکات منفی توجه می کنند، این تکنیک تمرین خوبی نیز برای مثبت اندیشی و دگراندیشی 

افراد می باشد. در واقع این گونه ابزار ها، درحکم عینکی هستند که فرد به وسیله آن می تواند همه زوایای موضوع را 

دقیق تر، کامل تر و شفاف تر ببیند.

یکی از مهم ترین کاربرد های این تکنیک زمانی است که نسبت به یک قضیه اطمینان داریم و نه مواردی که نسبت به 

آن شک و ابهام داریم. به عبارت دیگر هر چه نسبت به موضوعی بیشتر بدبین یا خوشبین باشیم، استفاده از این تکنیک 

کارگشاتر و اثربخش تر خواهد بود. البته الزم است، هنگام استفاده از این تکنیک با کاله فکری سفید، زرد و مشکی 

آشنا شده باشیم. استفاده از این تکنیک در مجموع باعث می شود تا ابعاد و جوانب موضوع بیشتر آشنا شویم.فرض 
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کنید، پیشنهاد شده است تمام اتومبیل  ها رنگ زرد زده شود. بنابراین سه لیست مثبت، منفی و جالب می تواند به صورت 

زیرتهیه شود.

نکات مثبت 
- درجاده  ها راحت تر دیده می شوند.

- شب  ها بهتر دیده می شوند.

- مشکل انتخاب رنگ نداریم.

- منتظر تولید ماشین با رنگ دلخواه نخواهیم شد.

- برای تولید کننده راحت تر است.

- تولید کننده موجودی کمتری خواهد داشت.

- به جای توجه به رنگ، به موارد فنی بیشتر توجه می شود.

- چشم و هم چشمی در این مورد از بین می رود.

نکات منفی
- کسل کننده می شود. 

- چشم را می زند.

- تشخیص ماشین ها مشکل می شود.

- سرقت ماشین راحت تر می شود.

- آزادی انتخاب رنگ از بین می رود.

- ممکن است بعضی از کارخانجات رنگ از بین بروند.

نکات جالب
- جالب می شود، اگر شید های مختلف رنگ زرد ایجاد شود. 

- جالب می شود، اگرمردم به مسائل مربوط به ایمنی اتومبیل توجه بیشتری نمایند.

- جالب می شود، اگر گرایش های مردم نسبت به اتومبیل عوض شود.
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- جالب می شود، اگرتودوزی ماشین رنگ های مختلفی شود.

- اگر اجرا شود جالبه.

- دیدن افرادی که از رنگ زرد خوششان می آید، هنگام اجرای این طرح جالبه.

برای یافتن نکات جالب کافی است جمله »چقدر جالب می شود، اگر...« را کامل کنیم. مثاًل بگوییم، چقدرجالب می شود 

اگر جاده  ها نیز رنگ زرد زده شود و یا چقدر جالب می شود، اگرشیشه اتومبیل ها نیز زرد رنگ شوند.

 تمرین

- راجع به پیشنهاد رسیده درمورد اجبار افراد در پوشیدن لباس متناسب با خلق و خوی خود چه فکرمی کنید. )نکات 

مثبت، منفی و جالب آن را بنویسید(.

- فرض کنید، پیشنهاد شده است هر بچه ای باید یک نفر مراقب داشته باشد.

- فرض کنید، پیشنهاد شده است هرکسی اجازه داشته باشد محل خرج کردن مالیات های پرداختی اش را مشخص کند.

- فرض کنید، صاحب هر اتومبیل باید یک راننده شخصی داشته باشد.

- فرض کنید، قرار است هرکس که با پارتی بازی پست و منصبی را به دست آورده است اخراج و به جایش فرد شایسته ای 

قرار دهند!

- فرض کنید دولت، تمام ثروت هایی که از راه خالف جمع شده است را پس بگیرد!

تکنيک دلفی 
این تکنیک در سال 1964 توسط داکلی و هلمر معرفی شد. این تکنیک بسیار شبیه به تکنیک طوفان ذهنی است با این 

تفاوت که افراد هیچ گاه به صورت گروه در یک جلسه و دور یک میز جمع نمی شوند و در واقع رویارویی مستقیم رخ 

نمی دهد. اساس و فلسفه این تکنیک این است که افراد در تکنیک طوفان فکری به علت شرم و خجالت نمی توانستند 

بعضی از ایده  هایشان را مطرح نمایند، لذا در این روش افراد به صورت کالمی و رو در رو درگیر بحث نمی شوند. 

بلکه رئیس گروه موضوع را به همه اعالم می کند و سپس هر یک از افراد به طور جداگانه ایده  های شان را به صورت 

کتبی )حتی می تواند بدون ذکر نام باشد( برای رئیس گروه ارسال می کنند. سپس رئیس گروه تمام ایده  های پیشنهادی 

را برای تک تک اعضا ارسال می کند و از آنها می خواهد که نسبت به ایده  های پیشنهادی دیگران فکر کنند و اگر ایدۀ 

جدیدی به نظرشان می رسد به آنها اضافه کنند. این عمل چندین بار تکرار می شود تا در نهایت اتفاق آرا به دست آید. 
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فن دلفی شامل دعوت به مشورت و مقایسۀ قضاوت  های بی نام چند نوبتی اعضای یک تیم دربارۀ تصمیم یا مسئله 

می شود. چه موقع از فن دلفی استفاده می شود؟ 

1- هنگامی که می خواهید نظر اعضای یک تیم را در مورد شخصی به دست آورید، بی آنکه روبه رو شدن آنان سبب 

احتمال خطا در قضاوت شود. 

2- هنگامی که اعضای یک تیم در یک جا مستقر نباشند. 

۳- زمانی که الزم است اعضای تیم نسبت به تصمیمی که می گیرند و عواقب آن به طور کامل آگاه و مسئول باشند. 

۴- هنگامی که حضور چهره  های باالدست و فشار همتایان بر تصمیم گیری اثر می گذارد. 

5-6
تکنيک  های طوفان فکری 

طوفان فکری )Brain storming(یک روش برای برانگیختن خالقیت در یک گروه است که برای تولید تعداد زیادی 

ایده در مورد یک مسئله به کار می رود. طوفان فکری یکی از شناخته شده ترین شیوه  های برگزاری جلسات هم فکری 

و مشاوره بوده و کاربرد جهانی دارد. این روش دارای مزایا و ویژگی  هایی منحصر به فرد است. در واقع بسیاری از 

تکنیک  های دیگر منشعب از این روش است. اسامی رایج دیگر برای طوفان فکری : سیال سازی ذهن، بارش فکری، 

بارش مغزی و طوفان مغزی است. این روش توسط الکس اسبورن )Alex Faickney Osborn( در سال 19۳0 معرفی 

و عمومی گردید. 

قواعد طوفان فکری 
اسبورن عنوان می دارد: »پیشنهاد ایجاد شده در ذهن یک فرد عادی در گروه، 2 برابر پیشنهاد ایجاد شده در حالت 

انفرادی است.« در صورتی که قواعد و مقّررات مشخصی برای جلسات طوفان فکری در نظر گرفته و رعایت گردد، 

این روش بسیار کار آمدتر خواهد شد. طوفان فکری بر دو اصل و چهار قاعده اساسی استوار است. 

اصل اول، مبتنی بر تنّوع نظرات است. تنّوع نظرات آن بخشی از مغز را که به خالقیت مربوط است، فعال تر می کند 

تا بر تفکر قضاوتی خود فائق آید. تفکر قضاوتی در واقع به معنی ارزیابی  ها و نظرات تکمیلی نسبت به مطلبی مطرح 

شده است. بدین منظور بعد از جمع آوری تمامی  پیشنهادات بررسی و ارزیابی آنها صورت می گیرد. 
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اصل دوم - کمیت، فزاینده کیفیت است. یعنی هر چه تعداد پیشنهادات بیشتر شود، احتمال رسیدن به یک راه حل بهتر 

افزایش می یابد. چهار قاعده اساسی طوفان فکری: 

 )Focus on quantity( تمركز بر كميت
هرچه تعداد ایده  هایی که تولید می شوند بیشتر باشد، احتمال دست یافتن به یک راه حل اساسی و اثربخش بیشتر است 

و احتمال وجود پیشنهادات مفید و کارسازتر در بین آنها بیشتر می شود. موفّقیت اجرای روش طوفان فکری با تعداد 

پیشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقیم دارد. در این روش این گونه عنوان می شود که هر چه تعداد پیشنهاد 

بیشتر باشد، احتمال وجود طرح پیشنهاد کیفی بیشتر است. 

 )No criticism( اجتناب از انتقاد
اگر در رویارویی اولیه با یک ایده، به جای انتقاد از آن، به توسعه و بهبود آن فکر کنیم، یک جو مناسب برای تولید 

ایده  های غیرمعمول فراهم می شود. 

این مهم ترین قاعده است و الزم است تمام اعضا به آن توّجه کرده و بررسی و ارزیابی پیشنهاد را به آخر جلسه موکول 

کنند. ضمن اینکه مالحظه تبعیض آمیز پیشنهادات نیز ممنوع است. 

 )Unusual ideas are welcome( استقبال از ایده  های غيرمعمول
ممکن است ایده  های غیرمعمول رویکرد های جدیدی را به مسئله فراهم کنند و منجر به راه حل  های بهتری نسبت به 

ایده  های معمول شوند. این قاعده برای جرئت بخشیدن به شرکت کنندگان برای ارائه پیشنهاداتی است که به ذهن آنها 

خطور می کند. به عبارت دیگر در یک جلسه طوفان فکری تمام اعضا باید جسارت و شهامت اظهار نظر را پیدا کرده 

باشند و بدون آنکه ترسی از ارزیابی و بعضًا انتقاد مستقیم داشته باشند؛ بتوانند پیشنهاد و نظر خود را بیان کنند. هرچه 

پیشنهادات جسورانه تر باشد، نشان دهنده اجرای موفّق تر جلسه است. 
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 )Combine and improve ideas( تركيب و بهبود ایده  ها
می توان با ترکیب دو ایدۀ خوب، به اید ه ای بهتر رسید که از هر دو ایدۀ قبلی کامل تر باشد. 

رعایت این قواعد، منجر به هم افزایی در گروه می شود که نهایتاً باعث بروز خالقیت در اعضای گروه می شود. بر این 

اساس، محدودیتی برای مطرح کردن ایده  ها وجود نخواهد داشت و طی یک فرایند طبیعی و بدون دخالت بیرونی، جمع 

مستمراً به ایده  های بهتر دست خواهد یافت. اعضا می توانند عالوه بر ارائه پیشنهاد، نسبت به بهبود پیشنهاد خود اقدام کنند.  

اهداف روش طوفان فکری : ایده سازی - ایده یابی – راه حل یابی 

مراحل روش طوفان فکری : 

1ـ خالقیت و تولید اندیشه : 

الف( آماده سازی اعضاء )از قوانین( 

ب( ارائه مسئله یا فعالیت )در صورت لزوم اطالعات جانبی نیز داده می شود که اعضاء با موضوع، بیشتر درگیر شوند(. 

ج( ارائه نظریات به صورت چرخشی و نوبتی 

د( ثبت تمامی نظریات و اندیشه  ها )اعم از درست یا نادرست( 

2ـ قضاوت و ارزشیابی : در این مرحله نظریات و اندیشه  ها پاالیش و جمع بندی می گردد و نظریات مشابه و نامناسب 

حذف می گردند. از مزایای اصلی ای که طرفداران این روش برای آن ذکر می کنند تقویت روحیۀ کار گروهی است و 

انتقاد عمد ه ای که به آن وارد می شود، وقت گیر بودنش است. 

تركيب اعضای گروه طوفان فکری 
در هر جلسه طوفان فکری الزم است افراد ذیل حضور داشته باشند: رئیس جلسه، دبیر جلسه و اعضای گروه. رئیس 

جلسه، قواعد کاری و مسئله مورد بحث »مشکل« را مطرح می کند و ناظر بر حسن اجرای آنهاست. دبیر، کار ثبت 

صورت جلسه را انجام می دهد. بهتر است دبیر نزدیک رئیس جلسه بنشیند، به طوری که بتواند نقش رابط غیرمستقیم 

بین رئیس جلسه و اعضا را ایفا کند. بهتر است پیشنهادات به طور گزارشی– نه کلمه به کلمه – یادداشت شوند. 

اسبورن پیشنهاد می کند که از افرادی که دارای موقعیت های شغلی یکسان هستند، برای همفکری، دعوت به عمل آید. 

ضمنًا باید در نظر داشت چنانچه رئیس و مرئوس با هم در یک گروه باشند، اصل اظهار نظر آزاد و بی واسطه خدشه 

خواهد یافت، مگر آنکه برای آن قباًل تدابیری  اندیشیده شده باشد. 
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رویه برگزاری جلسات طوفان فکری 
یک گروه 6 تا 12 نفری از اعضا انتخاب می شوند »حتی االمکان از لحاظ رتبه اداری همسان باشند. سپس مشکل 

به روشنی تعریف شده، و برای شرکت کنندگان توضیح کافی داده می شود. حداقل یک هفته از طرح صورت مسئله 

گذشته باشد »یعنی دستور کار هر جلسه قباًل اعالم شده باشد«. بالفاصله پیش از جلسه اصلی طوفان فکری، برای اعضا، 

جلسه ای توجیهی برگزارمی شود؛ با نوشتن صورت مسئله بر روی تخته سیاه به طوری که برای همه قابل خواندن باشد، 

جلسه طوفان فکری شروع می شود.

رئیس جلسه 4 قاعده جلسه طوفان فکری را متذکر می شود. هریک از اعضا که مایل به ارائه پیشنهاد باشد دست خود 

را باال می برد و در هر نوبت یک پیشنهاد را ارائه می دهد. رئیس جلسه طی یادداشتی 2 کلمه ای و کوتاه، هریک از 

پیشنهادات را روی تخته سیاه می نویسد و در همین حال دبیر جلسه پیشنهاد را با جزئیات بیشتری ثبت می کند.

درصورت لزوم رئیس جلسه می تواند برای برانگیختن اذ هان در ارائه پیشنهادات جدید، صورت مسئله یا پیشنهادات 

ارائه شده، را مجدداً طرح کند. مدت زمان جلسه نباید از حد مجاز، که معموالً 60 دقیقه است، تجاوز کند. 

مزایا و معایب 
تاکنون به طورخاص، درجهت روشن نمودن  لیکن  با وجودی که روش طوفان فکری بسیار متداول و رایج است، 

بهترین شرایط اجرای این روش، تحقیقات کافی صورت نگرفته است. مزایای این روش عبارتند از :

1 - باتوجه به اصل هم افزایی یا سینرژی باعث می شود که خالقیت گروهی مؤثرتر ازخالقیت فردی عمل کند.

2 - با این روش، در مدت زمان نسبتًا کوتاهی، شمار زیادی پیشنهاد حاصل می شود.

معایب و نقایص این روش عبارتند از :

1 - ممکن است، ایجاد شرایط جهت اظهارنظر آزاد و بی واسطه دشوار باشد.

2 - گروه معموالً تحت فشار اکثریت قرار گرفته و موجب می شود فرد با نظر اکثریت موافقت کند، حتی اگر قویًا 

احساس کند که نظر اکثریت اشتباه است.

۳ - اکثر اوقات تمایل گروه بر حصول یک توافق است، تا دستیابی به پیشنهادات متنوعی که به خوبی مورد بررسی قرار 

گرفته باشند. در واقع این حرکت در حال حاضر به خاطر ساختار جلسات، به صورت عادت در آمده است.

۴ - هنگام طوفان فکری، اغلب افراد مواردی بدیهی یا ایده آل را پیشنهاد می کنند و این از تالش آنها برای بحث بیشتر 

و در نتیجه ارائه پیشنهادات خالق می کاهد.
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5-٧
كارآفریني 

5 - ماهیت تنوع گرای طوفان فکری خود به خود مسبب افزایش پیشنهادات می شود، ولی اصالح و پاالیش ساختاری 

پیشنهادات را دربرندارد.

6 - اگر گروه از یک رئیس جلسه خوب برخوردار نباشد، ممکن است برخی از افراد جلسه را، به طور کامل تحت الشعاع 

خود قرار دهند.

7 - اجرای موفقیت آمیز این روش مستلزم شناخت قبلی افراد از مسئله است.

8 - در این روش، با بهبود مرحله به مرحله »تدریجی« پیشنهادات کمتری مشاهده می شود.

9 - گاهی اوقات این روش، به مسائل نسبتًا ساده و پیش پا افتاده محدود گشته و باعث می شود که روش ارائه شده، 

برای حل مسائل کلی پیچیده و کارایی کافی را نداشته باشد.

10 - برای بعضی افراد، پیروی از قواعد این روش، یا ارائه پیشنهادات متنوع مشکل است. 

بنا بر تعریف واژه نامه  واژه کارآفریني از کلمه فرانسوي Entreprendre به معناي متعهد شدن نشئت گرفته است. 

دانشگاهي وبستر: کارآفرین کسي است که متعهد مي شود مخاطره  هاي یک فعالیت را سازماندهي، اداره و تقبل کند. 

از  کارآفریني عبارت است  تقاضاي جدید مي گردد.  یا  و  ایجاد رضایت مندي  به  منجر  فرایندي است که  کارآفریني 

فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گیري از فرصت ها. از کارآفرینان 

تعاریف مختلفي شده است، دانشمندان علوم اجتماعي، روانشناسي، اقتصادي و مدیریت هر یک تعاریف خاصي براي 

کارآفرینان دارند. اما آنچه در اکثر آنها مي توان مشاهده کرد، این نکته است که کارآفرینان محور توسعه اقتصادي بوده 

و با تخریب روش کهن و ناکارآمد قبلي و جایگزیني آنها با شیوه  هاي کارآمد و نوین به نظام اقتصادي، پویایي و 

حیات مي بخشند. اقتصاددانان مي گویند: کار آفرین کسي است که منابع، نیروي کار، مواد و سایر دارایي  ها را با هم 

ترکیب مي کند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بیشتر نماید. به عبارتي، آنها بیشتر به نقش اقتصادي کار آفرینان در جامعه 

توجه مي کنند و اثراتي که این افراد بر جامعه مي گذارند را مورد بررسي قرار مي دهند. علم روانشناسي و روان شناسان 

معتقدند کارآفرین کسي است که به وسیله نیرو هاي شخصي خود به پیش مي رود، نیرو هایي از قبیل نیاز به کسب 

کردن یا رسیدن به چیزي، تجربه نمودن، انجام دادن یا شاید فرار از قدرت اختیار دیگران. در حقیقت، این گروه بیشتر 

به بررسي الگوي رفتاري و ویژگي خاص کارآفرینان مي پردازند. دانشمندان مدیریت نیز بیشتر به تشریح کارآفریني 
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و ایجاد جو و محیط کارآفرینانه در سازمان هاي موجود پرداخته اند. کارآفرین فردي است داراي ایده و فکر جدید 

که از طریق فرایند ایجاد کسب و کار و کارخانگي، کسب و کار مجازي، کسب و کار در مغازه یا شرکت در سازمان 

توأم با بسیج منابع و مخاطره مالي و اجتماعي، محصول یا خدمت جدیدي به بازار عرضه مي کنند. کار آفریني عبارت 

است از فرایند خلق هر نوع پدیده جدید با ارزش همراه با خطر پذیري  هاي مالي، رواني و اجتماعي براي رسیدن به 

نتایج مطلوب و پاداش دهنده رضایت خاطر و استقالل مالي. از نظر برنز )2001( کارآفریني عبارت است از هدایت 

خطرپذیرانه نوآوري در جهت ایجاد تغییرات بهینه، خلق فرصت هاي کاري، افزایش بهره وري منابع و دستیابي به نتایج 

ارزشمند معنوي و مادي. از نظر استونسن، بیده، رابرتس و گروسبک )1999( کارآفریني عبارت است از پیگیري فرصت 

کاري، هدایت منابع، کنترل منابع، مدیریت و خط مشي نتیجه و پاداش.

ویژگي  هاي شخصيتي كارآفریني 
1-مخاطره پذیري: عبارت است از پذیرش مخاطره  هایي که مي توانند از طریق تالش شخصي مهار شوند. مخاطره پذیري 
شامل تمایل به مدیریت و برعهده گرفتن امور و اختصاص منابع به فرصت هایي است که احتمال تقبل هزینه شکست 

معقولي را نیز همراه دارند. شاید یکي از گسترده ترین ویژگي  هاي ذکر شده از کارآفرینان یا کارآفریني تمایل به پذیرش 

مخاطره است. مک کله لند)1962( ادعا کرده بود که افراد با نیاز به موفقیت باال تمایل بیشتري به قبول مخاطره دارند. 

کارآفرین، وقت، تالش و اعتبار کاري اش را در معرض مخاطره قرار مي دهد و منابع مالي را در یک کار مخاطره آمیز 

سرمایه گذاري مي کند، در این کار، عدم قطعیت و مخاطره ناشي از شکست وجود دارد، به همین دلیل، کار آفرینان به 

یادگیري مدیریت مخاطره و تحمل ابهام براي خود و دیگران تمایل دارند و شکست یک پروژه به عنوان یک تجربه 

یادگیري تلقي مي کنند، نه به عنوان تراژدي فردي. 

تحقیقات نشان مي دهد که کارآفرین خواه زن باشد خواه مرد، شخصي است میانه رو، که حساب شده مخاطره مي کند. 

او لزومًا در پي فعالیتي نیست که مخاطره آن زیاد باشد، بلکه مایل است مقدار متوسطي از مخاطره را که براي شروع 

فعالیت اقتصادي »معمولي« تلقي مي شود، بپذیرد و در این حد حاضر مي شود تا پول، امنیت، شهرت و موقعیت خود 

را به مخاطره  اندازد. 

2-مركز كنترل: عقیده فرد نسبت به اینکه وي تحت کنترل وقایع خارجي یا داخلي مي باشد را مرکز کنترل مي نامند. 
به عبارت دیگر، اعتقاد افراد به اینکه وقایع خارج یا تالش و کوشش خودشان سرنوشت آنان را تعیین مي کند، مربوط 

به مرکز کنترل است. راتر )1996( نقش مهمي را با توسعه مفهوم کانون کنترل در تحقیقات روانشناسي از خود بر جاي 

گذاشت، او معتقد بود که فردي پیامد یک عمل را یا در کنترل خود یا خارج از کنترل احساس مي کند. یک فرد با 

کانون کنترل دروني معتقد است که مي تواند از طریق توانایي، تالش یا مهارت هایش بر پیامد ها اثر بگذارد. از طرف 
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ديگر، بيروني  ها کساني هستند که معتقدند که اين نيرو هاي خارج از کنترل افراد هستند، که پيامد ها را تعيين مي کنند. 

کانون کنترل دروني به عنوان يکي از مهم ترين خصوصيات روانشناختي مورد مطالعه و تحقيقات کارآفريني بوده است. 

تحقيقات، رابطه قوي بين رفتار کارآفريني و کانون کنترل دروني را نشان داده اند. به عبارت ديگر، کارآفرينان موفق، 

به خود ايمان دارند و موفقيت يا شکست را به سرنوشت، اقبال و يا نيرو هاي مشابه نسبت نمي دهند. به عقيده آنها، 

شکست ها و پيشرفت ها تحت کنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در نتايج عملکرد ها يشان مؤثر مي دانند. اين عقيده که 

شانس يا سرنوشت زندگي شخصي خود را کنترل نمي کند، از خصوصيات ويژه کارآفرينان است. به عنوان مثال، اگر از 

افراد موفق بپرسيد که چه چيزي باعث موفقيت شما شده است، در پاسخ خواهند گفت:»تالش و پشتکار خودم«. چنين 

افرادي به قدرت و توانايي خويش اعتماد دارند و سرنوشت خود را قابل کنترل مي دانند. 

3-توفيق طلبي: نياز به توفيق طلبي عبارت است از تمايل به انجام کار در استاندارد هاي عالي، جهت پيش گرفتن از 
رقبا و تعيين استاندارد توسط خود فرد. در حوزه تحقيقات مربوط به خصوصيات شخصيتي و کارآفريني مفهوم نياز به 

موفقيت توجه زيادي را به خود جلب کرده است. مطالعات مک کله لند )1962( مفاهيم اوليه نياز به موفقيت را مورد 

بررسي قرار داده اند مک کله لند معتقد است که انگيزه موفقيت باال با برخي از جنبه  هاي عملکرد مخاطره آميز مرتبط 

مي باشد. وي همچنين بيان مي دارد که نياز به توفيق در افرادي که فعاليت هاي اقتصادي خود را آغاز نمايند، باالتر 

مي باشد.  اين افراد مايل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسيدن به اهداف قابل دسترس و همچنين نسبت 

به عملکرد خود، باز خورد مکرر و منظم زماني نياز دارند. اين افراد ترجيح مي دهند تا شخصًا مسئوليت حل مشکالت، 

تعيين اهداف و دستيابي به آنها را از طريق تالشي شخصي خود برعهده گيرند. به طور خالصه وي استدالل مي نمايد 

افرادي که نياز به توفيق بسيار زيادي دارند، داراي ويژگي  هاي ذيل مي باشند: 

1- مسئوليت شخصي براي تصميم گيري را ترجيح مي دهند. 

2- مخاطره پذيري آنها متوسط است. 

3- به دريافت باز خورد از نتايج تصميمات خود عالقمند مي باشند. مک کله لند )1962( در تحقيقات خود نتيجه گيري 

مي نمايد که نياز به توفيق، انگيزه اصلي توسعه اقتصادي در کشور ها بوده و در تصميم گيري فرد براي کارآفرين شدن 

تأثير بسزايي دارد. 

4-خالقيت : خالقيت، همانا توانايي خلق ايده  هاي جديد است که اين ايده  ها ممکن است به محصوالت يا خدمات 
جديد نيز منجر شوند. تورنس )1974( فرايند »حساس شدن به مسائل، نقص  ها، پيدا کردن نقاط مبهم در معلومات، 

مشخص نمودن مشکل، جست و جو براي راه حل، حدس زدن و صورت بندي فرضيه  ها درباره نواقص، آزمون فرضيه  ها، 

تغيير در فرضيات و آزمون فرضيه  ها، تغيير درفرضيات و آزمودن مجدد آنها و در نهايت اتصال عناصر مختلف به يکديگر« 
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را خالقیت مي شمارد. براي ارائه تعریف دقیق از خالقیت، باید ابتدا جایگاه نوآوري را مشخص کرد. نوآوري همانا ارائه 

محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار مي باشد و خالقیت نیرویي است که در پس نوآوري نهفته است. 

نوآوري فرایندي است که خالقیت را به محصول تبدیل مي کند. بنابراین، نوآوري متمایز از خالقیت )ایجاد یک فکر یا 

محصول جدید( است. فعالیت نوآوري در تعریفي که شومپیتر از کارآفرین مي دهد، یک ویژگي واضح و آشکار است. 

شومپیتر )193۴( نقش کارآفرین را به عنوان یک میانجي تحقیق تعریف کرده و کارآفرین را به عنوان مرد فکر و مرد عمل 

مي بیند. »دراکر« بعداً نقش نوآور بودن کارآفرین را گسترش داده و نوآوري را به عنوان ابزار خاص کارآفرینان تشریح 

مي کند. نوآوري ضرورتاً پرداختن به کار جدید نیست. نوآوري ابزار ویژه کارآفریني است. نوآوري مي تواند یک روش 

جدید براي یک کار قدیمي باشد )یک روش قدیمي براي انجام کار جدید است(. گیلفورد خالقیت را تفکري واگرا مي داند 

که به جهات مختلف سیر مي کند و براي حل مسئله به خلق راه حل  هاي بسیار متنوع و نوین مي پردازد. کارآفرین از میان 

ایده  هاي ناشي از خالقیت خود و یا دیگران و ترکیب آن با فرصت  هاي بازار، این ایده را با تالش پیگیر و مستمر به یک 

فرصت کارآفرینانه تبدیل مي کند و با راه اندازي کسب و کار به آن عینیت مي بخشد. هم نوآوري و هم خالقیت، از اجزاي 

الینفک کارآفریني مي باشند و به گفته پیتر دراکر )1985( وجود نوآوري در کارآفریني به قدري ضروري است که مي توان 

ادعا نمود کارآفریني بدون آن وجود ندارد و خالقیت نیز بدون نوآوري نتیجه اي ندارد. 

5-تحمل ابهام: قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشي از زندگي، توانایي ادامه 
حیات یا دانش ناقص درباره محیط و تمایل به آغاز فعالیتي مستقل، بي آنکه شخص بداند موفق خواهد شد یا خیر. 

اسچیر )1982( اظهار مي دارد که تحمل ابهام یک ویژگي مهم براي کارآفرینان مي باشد زیرا چالش  ها و عوامل بالقوه 

براي موفقیت براي شروع یک تجارت با در نظر گرفتن ماهیت غیرقابل پیش بیني مرتبط مي باشد. بادنر )1982( تحمل 

ابهام را به عنوان میل باطني براي مشاهده موقعیت  هاي بدون نتایج مشخص تعریف مي کند. کارآفرینان بدون اینکه 

احساس تهدید یا ناراحتي کنند، قادرند به طور اثربخش با شرایط و اطالعات مبهم، ناقص، غیرقطعي سازمان نیافته و 

غیرشفاف روبه رو شوند و ضمن ابهامات، آنها را به نفع خود تغییر دهند. در واقع، ابهام سبب انگیزش آنان مي شود. 

درصورت مواجه شدن با شکست، کارآفرین به آن به مثابه یک تجربه نگاه مي کند، زیرا اشتباه و تکرار آزمایش انسان 

از موفقیت  هاي خود درس آموخته اند.  به موفقیت نزدیک تر مي کند. اغلب کارآفرینان معتقدند که از شکست بیش 

چالزاف کترینگ مي گوید: »شکست  هاي مکرر مانند پیک  هایي هستند که در جاده منتهي به پیروزي حرکت مي کنند.« 

آنچه اهمیت دارد، این است که نباید در مقابل شکست تسلیم شد، زیرا شکست خوردن اغلب موقتي است، اما تسلیم 

شدن چیزي است که آن را دائمي مي سازد. 

6-استقالل: از نظر مک کران و فالنیگان )1996( استقالل نیروي برانگیزاننده است که فرد با این ویژگي احساس 
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مي کند که بر سرنوشت خود کنترل دارد، کاري را براي خود انجام مي دهد و آقاي خودش است. استقالل طلبي )یا به 

عبارت دیگر، بي عالقگي به کار کردن براي دیگران( همانند نیرویي است که باعث مي شود که کارآفرین تمام مخاطره  ها 

و ساعت  هاي طوالني کار خسته را براي ایجاد فعالیت کار آفرینانه نوپا به جان بخرد. نیاز به استقالل طلبي همانند نیاز 

به موفقیت از ویژگي  هاي افراد کارآفرین تلقي مي شود، نیاز به استقالل طلبي به عنوان تمایل به مستقل بودن و خود 

هدایتي تعریف مي شود، نیاز به استقالل طلبي به عنوان یک انگیزه اساسي براي دانشجویاني که ممکن است عالقمند به 

کار کردن در شرکت  هاي کوچک تر باشند، پیشنهاد مي شود. نیاز به استقالل طلبي عنصر محوري مورد عالقه کارآفرین 

مي باشد. نیاز به استقالل ویژگي  هایي است که به عنوان یک نیروي انگیزشي مهم براي کارآفرینان برآن تأکیده شده 

است. در واقع، نیاز به استقالل را نمي توان با عباراتي نظیر »کنترل داشتن بر سرنوشت خویش« »کاري را براي خود 

انجام دادن« و »رئیس خود بودن« تعریف کرد. در واقع نیاز به استقالل، عاملي است که سبب مي شود تا کار آفرینان 

به اهداف و رویا هاي خود دست یابند. البته داشتن استقالل، یک زندگي راحت را تضمین نمي نماید. بیشتر کارآفرینان 

ساعات زیادي را در روز کار مي کنند، علي رغم محدودیت  هاي اقتصادي و محیطي، خود تصمیم مي گیرند، کار ها 

را به شیوه خود انجام مي دهند، طبق برنامه خود عمل مي نمایند و سودي که خود ایجاد نموده اند را برداشت مي کنند 

و آنچه حاصل مي شود، رضایت آنهاست. سایر ویژگي  هاي کارآفریني عبارتند از: آینده نگري، عزم، اراده، پشتکار، 

فرصت طلبي، رهبري، مسئولیت پذیري، هدف گرایي و... 

)10D( »ده ویژگي شخصيتي كار آفرینان از نظر »بایگرو
 )Dream(1- رویا

)Doers(2- عملگرایي

)Dedication(۳- وقف

 )Details(۴- توجه به جزئیات

)Dollars( 5- افزایش درآمد

)Decisiveness(6- قاطعیت

)Deterimination(7- اراده

)Devotion(8- ازخودگذشتگی

)Destination( 9- کنترل سرنوشت

)Distribute(10- توزیع ثروت



80 مهارت�عمومی��برنامه�نویسی�84/80/1/3/4-�0فصل��پنجم

 خالصه فصل

خالقیت و نوآوری باتوجه به ماهیتش بر ناشناخته  ها داللت دارد و با خود ریسک را به همراه می آورد که البته ممکن 

این، قصور  با وجود  نیاورد.  به وجود  به مقادیر سرمایه گذاری شده در آن،  باتوجه  را  نتایج رضایت بخشی  است، 

سرمایه گذاری در ایجاد آن ممکن است شرایط خاصی را فراهم آورد که به ناکامی سازمان منجر شود. از این رو محققان 

و نظریه پردازان بسیاری بر اهمیت توجه به این موضوع تأکید کرده اند.

حل عقالیی، عبارت از نوعی حل مشکل است که مدیران هر روز به طور مستمر در بسیاری از موارد به کار می گیرند. 

حل خالقانه مشکل کمتر رخ می دهد، زیرا توانایی حل خالقانه مشکل قهرمانان را از بزدالن، حرفه  های موفق را از 

ناموفق، مدیران کامیاب را از مدیران سرگردان جدا می کند و می تواند اثر شگرفی بر کارایی سازمان داشته باشد.  

تکنیک  های خالقیت به عنوان ابزاری برای رشد خالقیت و افزایش توان حل خالق مسئله کمک شایانی به توان فرد 

در تمام مراحل خالقیت و فرایند حل خالق مسئله می نماید. به عبارت دیگر هریک از تکنیک  های خالقیت، مرحله 

یا مراحلی از فرایند خالقیت را تقویت می کنند. این تکنیک  ها فردی و گروهی می باشند که تکنیک های فردی شامل : 

توهم خالق، تکنیک های گروهی شامل : طوفان فکری، دلفی، سینکتیکس و تکنیک های مشترک شامل : اسکمپر، در 

هم شکستن مفروضات، چرا، مورفولوژیک که محور اصلی این روش  ها و تکنیک  ها، شکستن قالب  های ذهنی است.

واژه نامه  تعریف  بر  بنا  است.  نشئت گرفته  متعهد شدن  معناي  به   Entreprendre فرانسوي  کلمه  از  آفریني  کار  واژه 

دانشگاهي و بستر: کارآفرین کسي است که متعهد مي شود مخاطره  هاي یک فعالیت را سازماندهي، اداره و تقبل کند. 

کارآفریني فرایندي است که منجر به ایجاد رضایت مندي و یا تقاضاي جدید مي گردد. کارآفریني عبارت است از فرایند 

ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گیري از فرصت ها. از کارآفرینان تعاریف 

مختلفي شده است، دانشمندان علوم اجتماعي، روانشناسي، اقتصادي و مدیریت هر یک تعاریف خاصي براي کارآفرینان 

دارند. اما آنچه در اکثر آنها مي توان مشاهده کرد، این نکته است که کارآفرینان محور توسعه اقتصادي بوده و با تخریب 

روش کهن وناکارآمد قبلي و جایگزیني آنها با شیوه  هاي کارآمد و نوین به نظام اقتصادي، پویایي و حیات مي بخشند.



کارآفرینی در حوزه برنامه نویسی81   فصل پنجم

خودآزمایی
1- خالقيت را تعریف كنيد.

2- تعریف نوآوری چيست؟

3- نوآوری چه تفاوتی با خالقيت دارد؟

4- ویژگی  های انسان های خالق چيست؟

5- چگونه می توان موانع خالقيت را برطرف كرد؟

6- تکنيک  های خالقيت را نام ببرید.

7- طرح توسعه هنرستان خود در طی یک سال را با استفاده از تکنيک  های خالقيت مورد بحث و بررسی قرار دهيد.

8- كارآفرینی به چه معناست؟

9- ویژگی  های افراد كارآفرین چيست؟



فصل ششم
ایجاد كسب و كار

هدف  هاي رفتاري  

1- مفهوم كسب و كار و روش  هاي ايجاد و استفاده از فرصت  هاي شغلي را توضیح 

دهد.

2- مفهوم سازمان و سلسله مراتب سازماني را تعريف نمايد.

3- مفهوم مديريت و وظايف مدير را تعريف نمايد.

4- مفهوم بهره وري و عوامل مؤثر در بهره وري را توضیح دهد.

5- منابع مالي براي ايجاد كسب و كار و روش  هاي تأمین آن را توضیح دهد.

6- موقعیت  هاي شغلي مرتبط با برنامه نويسي را نام ببرد.

7- اصول ايجاد و استفاده از فرصت  هاي شغلي در حوزه برنامه نويسي را توضیح دهد.
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1-6 مقدمه
»هوشمندی کسب وکار« اصطالحی است که سال های اخیر از حالت یک تئوری صرف خارج شده و اکنون به یک 

است. هوشمندی کسب  بازار عرضه شده  به  و  نوشته  آن  برای  نرم افزار  ده  ها  و  تبدیل شده  کاربردی  کاماًل  راهکار 

وکار)Business Intelligence( یا آنچه که به اختصار BI خطاب می شود، یک مقوله نرم افزاری است و در بسیاری 

از موارد به دنیای برنامه نویسی ارتباط پیدا می کند.  

نقاط ضعف،  شناسایی  اخذ شده،  آمار های  دقیق  بررسی  آمارگیری وضعیت کسب وکار،  یعنی  هوشمندی کسب وکار 

عبرت از گذشته، برجسته کردن نقاط قوت و گشایش راه کسب وکار به سوی کامیابی. بنابراین BI به جدیدترین فرمول 

بهره وری تبدیل شده است. فرق نمی کند که شما می خواهید یک بنگاه کوچک، یک سازمان غیرانتفاعی، یک شرکت بزرگ 

یا برنامه ای در مقیاس ملی را مدیریت کنید. در هر صورت، راهکار BI برای افزایش بهره وری فعالیت شما پا به عرصه 

گذاشته است و IT با ابزار های فوق العاده کارآمد و شگفت انگیز می تواند به شما در این زمینه کمک کند.

نویسندگان مختلف، تعاریف متفاوتي از کسب و کار دارند. در واژه نامۀ آکسفورد، کسب و کار به معني خرید و فروش 

و تجارت آمده است. در واژه نامۀ النگ من، کسب و کار به فعالیت پول در آوردن و تجارتي که از آن پول حاصل شود، 

گفته مي شود.به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتي از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت  هایي است که 

تولید و خرید کاال ها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر مي گیرد.

1ـ بر طبق نظر ارویک و  هانت کسب و کار عبارت است از هر نوع کسب کاري که در آن خدمات یا کار هایي که دیگر 

افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهاي آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه مي شود.

2ـ پترسن و پلومن بر این باورند که هر تبادلي که در آن خرید و فروش صورت گیرد، کسب و کار نیست، بلکه کسب 

و کار، هر نوع تبادل تکراري و تجدید شوندۀ خرید و فروش است.

3ـ پروفسور اون، کسب و کار را یک نوع کاسبي مي داند که طي آن کاال ها یا خدمات براي فروش در بازار تولید و 

توزیع مي شوند.

6-2
تعريف كسب و كار
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اصول كسب و كار
با توجه به تعاریف کسب و کار، ویژگي  هاي کسب و کار، عبارتند از:

1- فروش یا انتقال کاال ها و خدمات براي کسب ارزش.

2- معاملۀ کاال ها و خدمات.

3- تکرار معامالت.

4- انگیزۀ سود )مهم ترین و قدرتمندترین محرک ادارۀ امور کسب و کار(.

5- فعالیت توأم با ریسک. کسب و کار، همیشه بر آینده متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگي آینده است. از این رو، 

همواره کسب و کار، توأم با ریسک است.

اهداف کسب و کار: باور عمومي این است که تنها هدف کسب و کار، به دست آوردن سود اقتصادي است، درحالي 

که این امر، واقعیت ندارد. آرویک معتقد است همان طور که انسان تنها با هدف خوردن زندگي نمي کند، تنها 

هدف کسب و کار هم، کسب سود نیست. بنابراین، کسب و کار ها هم داراي اهداف اقتصادي اند و هم اهداف 

اجتماعي اند.

)Business Plan( طرح كسب و كار
تعریف : طرح کسب و کار سندي مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادي را مشخص مي کند. این سند باید 

ضمن تشریح موقعیت کنوني، نیاز ها، انتظارات و نتایج پیش بیني شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند. 

طرح هم براي صاحب آن و هم براي حمایت کنندگان مالي آن، به دالیل زیر الزم است:

1- مهم آن است که مالک درباره هدف خود از کسب و کار و منابعي که براي آن نیاز دارد به دقت فکر کند. این موضوع 

در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز، به وي کمک خواهد کرد.

2- بعید به نظر مي رسد که مالک کسب و کار، براي راه اندازي آن سرمایه کافي داشته باشد. حمایت کنندگان 

مالي- بانک ها یا سرمایه گذاران ریسکي_ باید متقاعد شوند که سرمایه گذاري در کسب و کار جدید، منطقي و 

درست است.

3- فرض بر این است که اگر کسب و کار ایده خوبي نداشته باشد، هم براي صاحب آن و هم براي حمایت کنندگان 

مالي آن، باید این موضوع را در مرحله برنامه ریزي و قبل از هدر رفتن مقدار زیادي از زمان و هزینه، شناسایي کنند.
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اجزاي يك طرح كسب و كار
1- اهداف کلي

2- مشخصات مجري طرح و همکاران

3- تعریف و توصیف کسب و کار

4- تحلیل استراتژي بازار 

5- تحلیل مالي

6- زمان بندی و برنامه زمانی

٧- خالصه

طرح کسب و کار نشان دهنده چیست؟ 

آماده کردن یک طرح کسب و کار نتیجه نهایي روند طرح ریزي نیست، بلکه تحقق طرح، هدف نهایي است. با این 

وجود نوشتن طرح یک مرحله میاني مهم است. طرح نشان مي دهد که به منظور یک کسب و کار، بررسي  هاي دقیق در 

ایجاد کسب و کار انجام شده است و براي راه اندازي آن کارآفرین، وظیفه اش را انجام داده است. 

هدف طرح 
وجود یک طرح کسب و کار رسمي، صرف نظر از اندازه کسب و کار آن، به همان اندازه که براي راه اندازي مهم است، براي یک 

کسب و کار برقرار )محرز( نیز مهم است.این طرح چهار عمل اصلي را به صورت زیر انجام مي دهد:

1- به مدیر یا کارآفرین کمک مي کند که جوانب و پیشرفت پروژه یا کسب و کارش را مشخص، متمرکز و بررسي کند. 

2- یک چهارچوب منطقي و حساب شده ایجاد مي کند تا در آن یک حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوط به آن 

حرفه را در چند سال آینده دنبال مي کند. 

3-  به عنوان مأخذ و مبنایي براي مذاکره با اشخاص ثالث مانند سهامداران، دفاتر نمایندگي، بانک ها، سرمایه گذاران و... به کار مي رود. 

4- معیاري را براي سنجش وضعیت واقعي کسب و کار در برابرآنچه که باید باشد، ارائه مي دهد. 

همانطور که دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراین طرح هاي کسب و کار مانند هم نیز وجود ندارد. از آنجایي که، 

برخي موضوعات در طرح به یک طیفي از کسب و کار ها مرتبط هستند، بنابراین این امر مهم است که مفاد و مندرجات 

طرح  ها با امور فردي متناسب باشد. با این حال، بیشتر طرح  ها از یک ساختار آزموده شده و نظر عمومي بر   روي )در 

مورد( آماده سازي طرحي که به طور وسیعي قابل اجراست متابعت مي کنند. 
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طرح کسب و کار مي بایست نگرشي واقع بین از پیش بیني  ها ومقاصد بلندمدت داشته باشد. این دید و نگرش چهارچوبي 

را به وجود مي آورد که طرح باید در آن فعالیت کند و نهایتاً یا موفق مي شود یا شکست مي خورد. براي مدیران و یا 

کارآفریناني که به دنبال حمایت خارجي هستند، آماده کردن یک طرح جامع، موفقیت را در افزایش بودجه  ها یا تجهیز 

پشتیبان ضمانت نخواهد کرد. عدم وجود یک طرح منطقي، یقیناً شکست را حتمي خواهد کرد. 

اهمیت پروسه1 
ایجاد یک طرح کسب و کار رضایت بخش امري پردردسر، اما ضروري است. روند برنامه ریزي، مدیران یا کارآفرینان 

را وادار مي کند که کاماًل دریابند آنچه را که مي خواهند به دست بیاورند و اینکه چطور و کي آن را انجام دهند. حتي 

یا تشخیص  اشتبا هات  از  براي دوري گزیدن  نباشد، طرح کسب و کار مي تواند  نیاز  اگر هیچ حمایت خارجي هم 

فرصت هاي پنهاني نقش حیاتي را بازي کند. 

براي عده بسیار زیادي از کارآفرینان و طراحان، روند طرح ریزي )فکر، مذاکره، تحقیق، تجزیه و تحلیل( به اندازه طرح 

نهایي و یا حتي بیشتر از آن مفید است. بنابراین حتي اگر به یک طرح رسمي نیاز ندارید، درباره روند طرح ریزي به طور 

دقیق فکر کنید. این کار مي تواند سود زیادي براي طرح کسب و کار شما داشته باشد. هفته  هاي بسیار زیاد کار سخت 

و پیش نویس هاي متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن حق کار پیش بیني کنید. یک طرح مکتوب واضح با بسته بندي 

جذاب سبب خواهد شد تا حامیان، سرمایه گذاران و... آسان تر به آن گرایش پیدا کنند. یک طرح کسب و کار کاماًل 

آماده نشان خواهد داد که مدیران یا کارآفرینان، کار را مي شناسند و آنها را براي پیشرفت طرح بر حسب فراوري  ها، 

مدیریت، سرمایه  ها و مهم تر از همه بازار هاي اقتصادي و رقابت اندیشیده اند.

1- فرایند

6-3
 انواع كسب و كار

کسب و کار ها را می توان به انواع زیر دسته بندی کرد:

*کسب و کار خانگي
*کسب و کار اینترنتی

*کسب و کار روستایی
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*کسب و کار خانوادگی
*کسب و کار کوچک
*کسب و کار بزرگ

تعريف : به هر نوع فعالیت اقتصادي در محل سکونت شخصي که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازي 

شود کسب و کار خانگي مي گویند.

اهمیت كسب و كار خانگي: امروزه کسب و کار هاي خانگي از بخش هاي حیاتي و ضروري فعالیت هاي اقتصادي 

کشور هاي پیشرفته محسوب مي شوند. کسب و کار خانگي از نظر ایجاد شغل، نوآوري در عرضه محصول یا خدمات، 

موجب تنوع و دگرگوني زیادي در اجتماع و اقتصاد هر کشور مي شوند. همچنین براي جوانان، کسب و کار هاي خانگي 

نقطه شروع مناسبي براي راه اندازي کسب و کار شخصي است، زیرا راه اندازي آن در مقایسه با دیگر انواع کسب و کار ساده 

و آسان است. به عنوان نمونه شما مي توانید با یک دستگاه رایانه و یک خط تلفن، یک کسب و کار اینترنتي راه بیندازید و 

کار ها و خدمات مختلفي را به مردم عرضه و ازاین راه براي خود درآمد کسب کنید. 

سابقه كسب و كار هاي خانگي: کسب و کار هاي خانگي در ایران سابقه دیرینه دارند. بسیاري از صنایع دستي 

که امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سکونت افراد تولید مي شده اند. به طور کلي کسب و کار خانگي پدیده 

جدیدي نیست،بلکه در نتیجه تغییرات و تحوالتي که در فعالیت هاي اقتصادي - اجتماعي امروز به وجود آمده به آن 

توجه بیشتري شده است و این نوع کسب و کار ها روز به روز گسترش و توسعه مي یابند.

داليل انتخاب كسب و كار خانگي
باال بردن كیفیت زندگي: امروزه اکثر صاحبان کسب و کار  هاي خانگي بر این باورند که کار کردن در خانه، کیفیت 

زندگي آنان را بهبود مي بخشد. کارکردن در خانه باعث مي شود که وقت بیشتري به خانواده و خانه اختصاص یابد و 

به دیگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبیل تربیت و پرورش فرزندان توجه بیشتري شود.به طور کلي امروزه کار و 

زندگي بیش از پیش در همدیگر ادغام شده اند.

توسعه فناوري: امروزه با پیشرفت هاي زیادي که در زمینه علوم رایانه و دیگر وسایل ارتباطي به وجود آمده، محیط 

خانه محل مناسب و کاراتري براي کسب و کار شده است.
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مزاياي كسب و كار خانگي
1- آزادي و استقالل عمل بیشتر

2- ساعات کاري انعطاف پذیر

3- ایجاد تعادل و موازنه بیشتر بین کار و زندگي

4- پایین بودن هزینه راه اندازي

5- پایین بودن میزان ریسک

6- امکان کارکردن پاره وقت

٧- راحت تر بودن تربیت بچه  ها

8- داشتن فرصت و زمان بیشتر

9- تناسب با ویژگي  هاي جسمي افراد معلول و کم توان

10- احتمال موفقیت بیشتر

11- تناسب با اقشار مختلف

12- احساس راحتي بیشتر

13- عدم نیاز به مجوز

براي راه اندازي کسب و کار خانگي موارد زیر را باید در نظر بگیرید: 

*درباره ایده کسب و کارتان تحقیق کنید.
*درباره محصول یا خدماتتان نیز اطالعات کسب کنید.

*محل کار خود را تعیین کنید.
*مشارکت دیگر اعضاي خانواده را جلب کنید.

*اسم مناسبي براي کسب و کارتان انتخاب کنید.
*اسباب و تجهیزات مناسبي براي کسب و کارتان تهیه کنید.
*پوشش مناسب و درخور براي کسب و کارتان فراهم کنید.

*یک صندوق پستي به کسب و کارتان اختصاص دهید.
*با دوستان و همسایگانتان رک و صادق باشید.
*حساب بانکي براي کسب و کارتان باز کنید.
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* ارتباطات بيشتري با ديگران برقرار كنيد.
* از داشتن كسب و كار خانگي واهمه و خجالتي نداشته باشيد، بلكه به آن افتخار كنيد.

کسب و کار اينترنتي
كسب و كار اينترنتی به فروش محصوالت يا خدمات در اينترنت گفته می شود. اين نوع كسب و كار به سرعت در اقتصاد 

امروز رشد و پيشرفت كرده است. خريد و فروش اينترنتی به كوچک ترين كسب و كار ها نيز اين امكان و فرصت را می دهد 

كه به مخاطبان خود در سطح جهانی با حداقل هزينه دسترسی پيدا كنند. امروزه بيش از 900 ميليون نفر در سطح دنيا از 

اينترنت استفاده می كنند. 69 درصد از اين جمعيت، در طول 90 روز، دست كم يک خريد از اينترنت داشته اند. يک سايت 

اينترنتی، تنها برای فروش محصول يا خدمات به كار نمی رود، بلكه می تواند نقش ها و كاركرد های مختلفی داشته باشد. اگر 

محصول خاص و منحصر به فردی داريد كه در ديگر نقاط دنيا وجود ندارد، می توانيد با معرفی آن محصول در سايت خود، 

ديگران را از وجود آن مطلع كنيد و از اين طريق به اهداف خود دست يابيد.

زيبايی اينترنت در اين است كه مخاطبان آن در سرتاسر دنيا پراكنده اند و اين امر می تواند به معنای وجود مشتريان بالقوه برای 

شما باشد. اين نوع بازار، هيچ موقع بسته نمی شود. مشتريان شما می توانند به صورت 24 ساعته به اطالعات كسب و كارتان 

دسترسی پيدا كنند. شما نيز می توانيد هر چند بار و با هر فاصله ای كه بخواهيد، اطالعات مورد نظرتان را دربارۀ فعاليت  ها 

و فروشگاه تان در صفحات اينترنت جای دهيد. مهم تر از اين، شما می توانيد اطالعاتی از محصوالت و خدماتتان را همراه 

تصوير و حتی فيلم در صفحات اينترنت قرار دهيد. در اين صورت، مشتريان بالقوه شما می توانند آنها را مشاهده كنند و حتی 

در هر ساعت از شبانه روز، سفارش خريد دهند. اين نوع كسب و كار جديد بوده و با پيدايش كامپيوتر، اينترنت، و توسعۀ 

جامعۀ خدماتی به عنوان يكی از سريع ترين كسب و كار ها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح هستند.

 تفاوت کسب و کار اينترنتي با تجارت الكترونيكي 
مي گيرند  اشتباه   )E-Commerce( الكترونيكي  تجارت  با  را   )E-Business( اينترنتي  كار  و  كسب  افراد،  از  بسياري 

درحاليكه اين دو مبحث با يكديگر متفاوتند. به عبارتي E-Business به مجموعه فعاليت هاي مربوط به كسب و كار از 

جمله مباحث بازاريابي، مالي، خريد و فروش، ارتباط با مشتريان، خدمات پس از فروش، همكاري با سرمايه گذاران 

و... كه از طريق شبكه اينترنت انجام مي گيرد اطالق مي شود، در حاليكه E-Commerce تنها شامل مسائل مربوط به 

خريد و فروش از اينترنت مي باشد و خود، زيرمجموعه اي از E-Business است.
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انواع كسب و كار هاي اينترنتي
امروزه، کسب و کار هاي اینترنتي بسیار متنوعند. اما به طور کلي مي توان آنها را به 10 گروه عمده تقسیم بندي کرد :

1- ایجاد اجتماعات آنالین

2- خرید، فروش و حراج کاال هاي مختلف

3- تبلیغات اینترنتي

4- ارائه خدمات تخصصي به دیگران

5- ایجاد امپراطوري اطالعات، اخبار و آموزش

6- تهیه و ارائه نرم افزار هاي مختلف

٧- چند رسانه اي یا مالتي مدیا

8- پیوستن به شبکه  هاي واسطه گري 

9- خدمات مربوط به ایمیل

10- سرمایه گذاري مشترک

   

كسب و كار روستايي
آنچه در مجموع مي توان براي تعریف مقوله کارآفریني روستایي به کار برد عبارت است از:

»به کارگیري نوآورانه منابع و امکانات روستا در راستاي شکار فرصت  هاي کسب  و کار«.

این نوع کسب و کار ها با توجه به اندازۀ کوچک روستا ها، در مقیاسي کوچک هستند و اغلب بین 10-20 نفر بوده و با 

توجه به غالب بودن فعالیت  هاي کشاورزي و کارگاهي از کارایي خاصي برخوردارند. با توجه به تغییرات عصر کنوني 

و ورود به جامعۀ اطالعاتي، کسب و کار هاي روستایي نیز در نوع دچار تغییر و تحول شد ه اند و انواع کسب و کار هاي 

خدماتي، تولیدي، صنعتي و فناوري اطالعات در آن دیده مي شود.

 

كسب و كار های خانوادگی
کسب و کار خانوادگی یک نوع کسب و کار است که صاحبان آن با هم خویشاوند و فامیل باشند. به عبارت دیگر به 

کسب و کار هایی گفته می شود که افراد یک خانواده و خویشاوندان اقدام به تشکیل کسب و کاری می نمایند. این نوع 

کسب و کار ها را می توان در بسیاری از کشور ها همچون ایتالیا مشاهده نمود. اغلب میان دو واژه »خانواده« و »کسب 
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و کار« نوعي تضاد و دوگانگي وجود دارد، در حالي که این مفاهیم به عنوان دو  زیر سیستم از یک ابر سیستم به نام 

اجتماع و جامعه هستند که در اثر ارتباطات و تأثیرات متقابلي که بر روي یکدیگر مي گذارند تشکیل یک نظام کلي تر 

را به نام »کسب و کار خانوادگي« )فامیلي( مي دهند. 

كسب و كار هاي كوچك
تعريف كسب و كار كوچك: به منظور تحلیل آماري و با قاعده در خصوص کسب و کار کوچک، باید گفت که این 

مقوله داراي قوانین اجرایي تجاري است. هر صنعتي بر اساس درآمد و میزان استخدام ساالنه،  اندازه استانداردي را براي 

خود تعریف مي کند. در بیشتر موارد این تعریف به واسطه نمایندگي  هاي دولتي تعریف مي شود تا تحت قوانین تغییرپذیر 

دولتي تحلیل  هایي را صورت دهند. به عالوه، این استاندارد ها براي برنامه  هایي که در خصوص کمک به بهبود امور 

مالي است کارا مي باشد. کسب و کار کوچک به صورت مستقل است و هر شرکتي با کمتر از 500 پرسنل در این حیطه 

قرار مي گیرد. این اندازه مرسوم ترین استاندارد تعریف شده است. در آمریکا حدود 22/5 میلیون کسب و کار مستقل از 

کشاورزي و زراعت وجود دارد که 99 درصد آن کسب و کار کوچک)Small Business( به حساب مي آیند.

وام دهندگان بر چه اساسي شما را مي سنجند؟ 

وقتي وام دهندگان درخواست شما را بررسي مي کنند شش فاکتور را مدنظر قرار مي دهند که به شرح زیر مي باشند:

6C مالي 
Character -1 : شخصیت وام گیرنده و میزان تعهد اخالقي و جواني وي مبني بر بازگشت وام در زمان مقرر. 

Capacity to Pay -2 : ظرفیت بازپرداخت وام گیرنده که بر اساس تجزیه و تحلیل و بررسي درخواست وام، 

صورت هاي مالي و سایر مدارک مالي وي تعیین مي شود. 

Capital -3 : شامل مجموع کل بدهي  ها و دارایي  ها مي باشد که وام دهندگان ترجیح مي دهند که نسبت بدهي به 

دارایي شرکت ها حتي المقدور کمتر باشد چرا که نشانگر پایداري مالي شرکت است. 

با مبلغ،  وام داده شده کمتر، اطمینان خاطر  : میزان وثیقه که هر چه بیشتر باشد و اختالف آن   Collateral -4

وام دهنده از بازپرداخت وام بیشتر خواهد بود. 

Conditions -5 : شرایط کلي اقتصادي، جغرافیایي وسعتي شرکت... 

Confidence -6 : یک وام گیرنده موفق سعي مي  کند که اطمینان وام دهنده را از 5 مورد قبلي جلب کند و وي را 
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به وام دادن ترغیب نماید. و در آخر براي جمع بندي چک لیست زیر را ارائه مي کنیم که البته برخي از بند ها بنا بر نوع 

و ماهیت کسب و کار قابلیت تغییر و یا حذف دارند. چک لیست کلي شروع یک کسب و کار کوچک : 

- انتخاب کسب و کار بر اساس عالقه و توانایي  ها 

- انجام تحقیقات و بررسي  هاي الزم در مورد ایده کسب و کار 

- تهیه طرح کسب و کار و طرح بازاریابي 

- انتخاب یک نام براي کسب و کار 

- چک کردن حق استفاده از نام انتخاب شده و کسب اجازه براي استفاده از  آن نام

- ثبت کسب و کار با نام انتخاب شده 

- تعیین مکان مطلوب براي شروع کسب وکار 

- چک کردن و بررسي قوانین منطقه اي )منطقه انتخاب شده براي احداث کسب و کار( 

- تعیین نوع ساختار قانوني شرکت و مستندسازي 

- اخذ اجازه  ها و لیسانس  هاي مورد نیاز 

 )Copy right( ثبت حقوق انحصاري -

 Patent در صورت کارآفریني و یا خلق محصول جدید، ثبت -

- انجام تبلیغات و نشر اعالمیه  هاي الزم مبني بر شروع کسب وکار جدید 

- تهیه خطوط تلفن کاري و سایر تجهیزات موردنیاز 

- انجام کار هاي مربوط به بیمه 

- اخذ اطالعات مربوط به مالیات شرکت 

- بیمه کردن کارکنان و جمع آوري اطالعات راجع به قوانین کار 

- تعیین سیستم دستمزد حقوق و نحوه جبران خدمات کارکنان )در صورت وجود( 

- افتتاح یک حساب بانکي براي کسب و کار 

- چاپ کارت هاي تجاري براي شرکت و ایجاد آرم براي شرکت

- خرید تمامي لوازم و تجهیزات موردنیاز 

- ایجاد E-mail و Website براي شرکت 

- انجام تبلیغات وسیع تر در نشریات و تلویزیون و... 
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- تماس با تمامي افراد ممکن اعم از خانواده و غیر هم، مبني بر شروع کسب و کار جدید

- سایر موارد

داليل شكست يك كسب و كار 
چرا یک کسب و کار با خطر شکست مواجه است؟

موفقیت در کسب و کار هیچگاه به صورت خودبخودي ویا بر اساس شانس نیست و همان طور که گفته شد این 

موفقیت اصوالً به سازمان دهي و بصیرت فرد راه انداز کسب و کار بستگي دارد و تضمیني براي آن وجود ندارد.

شروع یک کسب و کار همیشه ریسک پذیر است و شانس موفقیت اندک مي باشد. بنابر گزارش اداره کسب و کار هاي 

کوچک در آمریکا )SBA( بیش از 50% کسب و کار هاي کوچک در سال هاي اول با شکست مواجه شده و90% آنها 

در 5 سال اول از بین مي روند.

Michael Ames در کتاب خود به نام »کنترل کسب و کار کوچک« دالیل زیر را براي شکست این نوع کسب و 

کار ها بیان کرده است:

1. عدم وجود تجربه

2. نداشتن سرمایه کافي

3. نداشتن جایگاهي مناسب

4. عدم وجود کنترل قوي

5. سرمایه گذاري بیش از اندازه در دارائي  هاي ثابت

6. قرارداد هاي اعتباري ضعیف

٧. استفاده شخصي از سرمایه  هاي تجاري

8. رشد بدون انتظار

Gustav Berle دو دلیل دیگر در کتاب خود به نام »کسب و کار را خود بر عهده بگیرید« به این دالیل اضافه مي کند:

1. رقابت    2. فروش پایین
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سه دستۀ اصلي و عمده از مشاغل در دنیاي نوین فناوري اطالعات، جدیداً پدید آمده اند که آن طور که باید و شاید 

نمي توان آنها را در دسته بندي موجود جاي داد. این سه دسته عبارتند از : 

الف( مشاغل مبتني بر وب

ب(  مشاغل مرتبط به پایگاه  هاي داده و مهندسي نرم افزار 

ج( مشاغل مرتبط با سیستم  ها

الف( مشاغل مبتني بر وب  

 مشاغل مبتني بر وب، مرتبط با وب جهان گستر یا  WWW  است. وب جهان گستر، خود زیر مجموعه اي از اینترنت 

است که به کاربر امکان مي دهد مستنداتي را یافته و مشاهده کند که در کامپیوتر  هاي مرتبط با اینترنت ذخیره شده اند 

و این کار با زبان  هاي فوق مبتني بر )Hyper Text( و پروتکل  هاي مربوطه انجام مي شود. سازمان  ها همچنین مبادرت 

به ایجاد شبکه  هاي سازمان گستر مخصوص به خودشان کرده اند که از همان اصول استفاده کرده، اما دایرۀ کاربران را 

به کاربران درون سازماني محدود مي کنند. تخمین زده مي شود که WWW  در سال، مشتمل بر دو میلیارد صفحه از 

اطالعات بوده و این تعداد تا انتهاي سال 2005، به سي و پنج میلیون صفحه رسیده است.

1 -مديريت وب: که به مدیران Web Master شناخته مي شوند، کارشان برنامه ریزي، سازماندهي و کنترل امور طراحي 

ایجاد و توسعۀ محتواي وب سایت  انجام همه جنبه  هاي فني و  تنهایي مسئول  به  افراد ممکن است  این  وب است. 

اینکه مسئولیت سرپرستي افرادي را داشته باشد که این وظایف را به انجام مي رسانند. مدیران وب داراي  باشند یا 

پیش زمینه  هاي کاري و مهارتي متفاوتي هستند که مشتمل بر برنامه نویسي کامپیوتر، بازاریابي، نویسندگي و طراحي و 

گرافیک است. چون معموالً ترکیبي از تمامي این مهارت  ها براي مدیران وب الزم است. این شغل معموالً به صورت یک 

شغل براي کارمند تازه کار )Entry - Level( محسوب نمي شود چنان که بسیاري از استخدام کنندگان ترجیح مي دهند 

که فرد داوطلب، حداقل دو سال تجربه مربوطه داشته باشد. استخدام کنندگان در حال حاضر مشکالتي در ارتباط با 

دستیابي به مدیران وب مناسب و مورد پذیرش خود دارند، چون این سمت مستلزم برخورداري از مهارت  هاي فني و 

مدیریتي هم زمان است.

2- تكنیسین وب : تکنیسین وب، کارش تنظیم و آماده و نگهداري وب سایت اینترنتي و انجام امور فني مرتبط با 

6-4
IT فعالیت كسب و كار و مشاغل نوين در 
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سخت افزار و نرم افزار سرور شبکه است. تکنیسین  هاي وب به مراقبت از نحوۀ ارتباط با شبکه و بهینه سازي و عملکرد 

آن مي پردازند. آنها همچنین پشتیباني الزم براي سیستم  هاي پست الکترونیک )e-mail(  فراهم آورده و به کاربران 

در جهت انتقال محتواي مورد نظرشان به وب سایت کمک مي کنند.  درست مثل مدیر وب، تکنیسین وب هم ممکن 

است داراي پیش زمینه  هاي تجربي و مهارتي متنوعي باشد. حداقل انتظار و توقع استخدام کنندگان این افراد، آگاهي 

و تجربۀ داوطلب در زمینۀ فناوري وب است. بسیاري از مؤسسات ترجیح مي دهند که فرد داراي تحصیالت رسمي و 

برخورداري از مدرک علمي از مؤسسات آموزش فني باشد. از آنجا که تکنیسین  هاي وب درگیر با موضوع کمک به 

سایرین در زمینۀ استفاده از اینترنت هستند باید داراي مهارت و توانایي عالي در زمینۀ  توضیح جنبه  هاي فني پیچیدۀ 

اینترنت به زبان ساده و همه فهم باشند. همچنان که وب سایت  ها به مرور از نظر فني پیچیده تر مي شوند و از پایگاه  هاي 

داده اي بیشتر و فناوري چندرسانه اي متنوع تري بهره مي برند تکنیسین  هاي وب نیز باید وسعت بیشتري به مهارت  هاي 

خود در فائق آمدن بر این فناوري  ها ببخشند. از برخي تکنیسین  هاي وب خواسته مي شود که به صورت 24 ساعته براي 

اطمینان از اینکه وب سایت  ها بدون وقفه و دائمًا در حال سرویس به کاربران هستند، مشغول به کار باشند.

3- طراح وب: طراح وب به ایجاد، توسعه و نگهداري وب سایت  ها مي پردازد. این افراد به صاحب کاران خود 

مشورت  هایي در زمینۀ چگونگي ایجاد و تبیعت و محتواي وب سایت و طراحي آن با توجه به ویژگي  هاي مورد نظر 

صاحب کار مي دهند. بسیاري از طراحان وب، داراي تحصیالت رسمي باالتر از دیپلم هستند و استخدام کنندگان ترجیح 

مي دهند که داوطلبان این شغل داراي مدارک تحصیلي در زمینه  هایي چون هنر  هاي زیبا، طراحي گرافیک، یا ارتباطات 

باشند. از آنجا که طراحي وب مرتبط با طراحي گرافیک است درست مثل تکنیسین  هاي وب، طراح وب هم باید بتواند 

جنبه  هاي تکنیکي و گرافیکي وب، را به زبان ساده و قابل فهم براي دیگران توضیح دهد. طراحان وب با استفاده از 

مهارت  هاي عالي ارتباطي خود هم در امر کشف خواسته  هاي صاحب کاران خود و هم تبدیل این خواسته  ها به یک 

وب سایت دلخواه کار آمد موفق مي شوند.

ب( مشاغل مرتبط با پايگاه های داده و مهندسی نرم افزار

 پایگاه  هاي اطالعاتي، به کاربران امکان مي دهد که نسبت به ذخیره سازي، مرتب کردن و استخراج اطالعات به صورت 

الکترونیک اقدام کنند. پایگاه  هاي اطالعاتي همچنین امکان به اشتراک گذاردن اطالعات از طریق کامپیوتر  هاي مرتبط 

با هم از طریق شبکه یا به قلمرو وسیع تري از مخاطبان از طریق اینترنت را فراهم مي آورد مشاغل مرتبط با پایگاه  هاي 

به  اطالعاتي درگیر در امور طراحي، ایجاد و توسعه و نگهداري پایگاه  هاي اطالعاتي است. تعبیر نرم افزار  معموالً 

برنامه اي اطالق مي شود که سخت افزار را کنترل مي کند. دو نوع اصلي نرم افزار عبارتند از نرم افزار  هاي کاربردي که به 
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کاربران امکان مي دهد تا وظایف معیني را مثل واژه پردازي انجام دهند.

در  سابقه  سال  سه  حداقل  و  کامپیوتر  علوم  در  لیسانس  مدرک  داراي  باید  اطالعاتي  پایگاه  هاي  و  داده  ها  مدیران 

مي دانند  الزم  استخدام کنندگان  از  برخي  باشند.  اطالعاتي  پایگاه  هاي  یا  و  داده  ها  مدیریت  یا  کامپیوتر  برنامه نویسي 

بر  عالوه  باشند.  محصوالت  فروشندگان  طرف  از  خاصي  مدرک  داراي  شغل  این  داوطلبان  که  مي دهند  ترجیح  یا 

پایگاه  هاي  ادارۀ  نرم افزار  هاي  با  ارتباط  در  وسیع  تجربۀ  و  دانش  و  کامپیوتر  برنامه نویسي  امر  در  قوي  مهارت  هاي 

اطالعاتي، اداره کنندگان داده  ها و پایگاه  هاي اطالعاتي باید داراي مهارت  هاي ارتباطي قوي در جهت آموزش نحوۀ کار 

با پایگاه  هاي اطالعاتي طراحي شده توسط خودشان به کاربران غیر فني باشند. ازآن زمان که فناوري اینترنت امکان 

قرار دادن پایگاه  هاي اطالعاتي روي شبکۀ جهاني وب را به وجود آورده است، نحوۀ دسترسي به این پایگاه  ها و حفظ 

امنیت آنها روز به روز از اهمیت بیشتري براي شاغلین در این مشاغل برخوردار شود و نرم افزار های سیستمی که به 

کنترل سخت افزار می پردازند.

مهندس نرم افزار و آرشیتكت فني: کار مهندسین نرم افزار، برنامه ریزي، طراحي و اصالح و تعدیل نرم افزار  هاي 

به  اینها  است.  دور  راه  از  ارتباط  نرم افزار  هاي  و  عامل  سیستم  هاي  اطالعاتي،  انباره  هاي  فني،  محیط  هاي  کاربردي، 

جمع آوري نیاز هاي کاربران و طراحي یا تعدیل نرم افزار  هاي کامپیوتري یا ارتباطي براي تناسب بیشتر با مشخصات 

یا  افرادي خویش فرما بوده و  این شغل،  از شاغلین در  و ویژگي  هاي خاص مورد نظر کاربران مي پردازند. بسیاري 

براي شرکت  هاي خدمات مشاوره کار مي کنند. برخورداري از مدرک لیسانس در علوم کامپیوتر، مهندسي کامپیوتر یا 

ریاضیات معموالً براي تصدي این شغل مورد نیاز است. از آنجا که این شغل یک شغل براي تازه واردین یا اصطالحًا 

شغل اولیه در بدو ورود به سازمان نیست، داشتن تجربیاتي در امر برنامه نویسي یا تحلیل سیستم  ها مورد نیاز است. 

انتخابي  موارد  قیمت گذاري  و  تحقیق  انجام  به  قادر  باید  همچنین  فني  آرشیتکت  هاي  و  نرم افزار  مهندسین  چون 

کارفرمایان خود باشند، برخي از استخدام کنندگان ترجیح مي دهند که این قبیل افراد، دوره  ها و دروس مرتبط با حوزۀ 

ادارۀ امور بنگاه  ها نظیر حسابداري و مدیریت را عالوه بر دروس فني براي تصدي این مشاغل گذرانده باشند.

ج( مشاغل مرتبط با سیستم ها )نرم افزار سیستمی(

شبکه  هاي سیستمي، مجموعه اي از کامپیوتر ها و وسایل )از قبیل چاپگر و مودم( متصل به یکدیگر از طریق یک ارتباط 

فیزیکي مي باشند. شبکه به کاربران امکان مي دهد تا داده  ها و نرم افزار هاي کاربردي را که در یک کامپیوتر مرکزي 

)سرور( ذخیره شده اند، به اشتراک بگذارند. وقتي همۀ کاربران در یک ساختمان یا دفتر مستقر باشند سیستم را شبکۀ 
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محلي )LAN( مي نامند. در صورتیکه از لحاظ جغرافیایي، کاربران در نقاط مختلفي پراکنده باشند اتصال آنها به یک 

سرور از طریق شبکۀ گستردۀ )WAN( خواهد بود. کارکنان عملیات سیستمي،  کارشان تنظیم و نگهداري سیستم و 

کمک به کساني است که به شبکه متصل اند. 

بهینه سازي ظرفیت و عملکرد شبکۀ سیستم  ایجاد  برنامه ریزي،  افراد  این  1- متخصصان عملیات سیستمي : کار 

اطالعات و ارتباطات آن است. ایشان به مستندسازي نیاز  هاي کاربران براي سیستم پرداخته و مسئول خرید اجزاي 

سیستمي و تنظیم فني سیستم هستند. آنها به رفع مشکالت، نگهداري و ارتقاء سیستم عامل کامپیوتر یا سیستم ارتباط 

از راه دور آن مي پردازند. این متخصصین، مسئول تدوین سیاست  ها و رویۀ الزم براي چگونگي دسترسي به شبکه و 

استفاده از آن بوده و اغلب مسئولیت سرپرستي اپراتور هاي کامپیوتر و شبکه در سطوح پایین تر را هم بر عهده دارند. 

اگرچه برخي شاغلین در این زمینه فقط یک دیپلم دبیرستان دارند، اما اکثر کارفرمایان ترجیح مي دهند که داوطلب این 

شغل داراي مدرک کارشناسي در علوم کامپیوتر با  سابقۀ کار در برنامه نویسي کامپیوتر یا تحلیل نیاز کاربران و طراحي 

و استقرار سیستمي که بتواند این نیاز  ها را تأمین کند، برخوردار باشند. متخصصین عملیات سیستمي مي توانند در داخل 

یک سازمان یا براي یک شرکت خدمات مشاورۀ کامپیوتر یا ارتباطات از راه دور مشغول به کار شوند.

2- اپراتور كامپیوتر و شبكه: اپراتور کامپیوتر و شبکه، مسئول و عهده دار امر راهبري تجهیزات کامپیوتري، تولید 

انواع گزارشات چاپي، و مراقبت از عملیات سیستم کامپیوتري و شبکه است. این افراد به نصب، نگهداري و رفع مشکل 

سیستم  هاي عامل، تجهیزات ارتباط از راه دور و سخت افزار کامپیوتري مشغول اند. ایشان به مراقبت از عملکرد سیستم 

کامپیوتري پرداخته و پشتیباني الزم را در جهت حل مسائل و مشکالت فني کاربران شبکه فراهم مي آورند. طیفي از 

انواع مختلف سوابق تحصیلي در کارکنان این شغل دیده مي شود از دیپلمۀ دبیرستان با سوابق مرتبط تا لیسانس علوم 

کامپیوتر. اکثر کارفرمایان ترجیح مي دهند که داوطلب این شغل حداقل داراي مدرک تحصیلي پیش دانشگاهي یا گواهي 

آموزشگاه  هاي فني و حرفه اي در ارتباط با شبکه  هاي کامپیوتري و پشتیباني از آن باشد. خالقیت در حل مسئله و 

توانایي برقراري ارتباط و  انتقال جنبه  هاي فني کامپیوتر به کاربران غیر فني، مهارت  هاي مهمي براي شاغلین این شغل 

به حساب مي آید. کارکنان باید همچنین از خود مهارت  هاي خوب در زمینۀ ارائۀ خدمت به مشتري را نشان دهند.

3- تحلیل گر كاربر و پشتیباني فني : کار این فرد، کمک به تنظیم تجهیزات کامپیوتري و انجام عملیات پایه روي 

این تجهیزات است. این افراد ممکن است در داخل یک سازمان مشغول به کار بوده یا مسئول اداره یک مرکز دریافت 

پیام  هاي مشتریاني که سخت افزار یا نرم افزار هاي شرکت استخدام آنها را خریده اند، شوند. ایشان با دریافت پیام و 

سؤال مشتریان که دچار مشکلي در ارتباط با کامپیوترهایشان شده اند به پاسخگویي مستقیم این درخواست  ها و سؤال  ها 
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پرداخته یا مشتري را به متخصصي که مي تواند مشکل او را حل کند ارجاع مي دهند. سابقه تحصیلي مورد نیاز براي 

تصدي این شغل، دامنه اي از فارغ التحصیلي دبیرستان تا مدرک دانشگاهی را در بر مي گیرد. بسیاري از کارفرمایان 

داوطلبان را مجبور به گذراندن پاره اي از دروس یا دوره  هاي فني نموده و ترجیح مي دهند، داوطلبین داراي گواهي یا 

مدرکي در زمینه پشتیباني کامپیوتر داشته باشند. این شغل مي تواند یک سکوي پرش براي سایر مشاغل مثل تحلیل گر 

سیستم  هاي کامپیوتري یا متخصص عملیات باشد. مهارت  هاي ارتباطي در امر پشتیباني از کاربر و ارائه پشتیباني فني 

بسیار مهم است زیرا ایشان باید نسبت به توضیح جنبه  هاي فني سیستم به زبان غیر فني و همه فهم براي کاربراني که 

احتماالً از کار با کامپیوتر هایشان سرخورده شده اند، بپردازند. در سازمان  هاي کوچک تر از شاغلین این شغل ممکن 

تجهیزات  امر خرید  در  توصیه  و  دادن مشورت  مثل  در خود،  در سایر ظرفیت  هاي موجود  که  است خواسته شود 

کامپیوتري یا برنامه نویسي براي یک وب سایت به کار بپردازند.

4- آزمايش كننده سیستم: کار این افراد، مستند سازي و اجراي طرح  هاي آزمایش سیستم در جهت ارزیابي عملکرد 

نرم افزار هاي کاربردي و سیستم  هاي اطالعاتي و ارتباط از راه دور است. آزمایش کننده سیستم، همچنین به بررسي 

نیاز  هاي کاربران نهایي و انجام توصیه  هایي در این رابطه در زمان طراحي و ایجاد سیستم  ها مي پردازد.

این افراد ممکن است در شرکت  هاي تولید کننده سخت افزار، مشغول به کار شده یا به کار در داخل یک سازمان معین 

در جهت تقویت عملکرد سیستم سازمان بپردازند. معموالً مدرک لیسانس علوم کامپیوتر یا مهندسي یا ریاضي براي 

تصدي شغل ضرورت دارد. برخي از کارفرمایان، حتي داشتن مدرک پیش دانشگاهي یا گواهي گذراندن دوره  هایي 

در زمینه مهندسي برق یا مطالعات کامپیوتر یا داشتن تجربیات مفید در ارتباط با سیستم  ها یا محصولي که کارگر باید 

مسئولیت آزمایش آن را عهده دار شود را هم در بدو استخدام قبول دارند. عالوه بر آگاهي سیستم یا محصول در حد 

تخصصي، فرد تست کننده سیستم باید تجربیاتي هم در ارتباط با روش  هاي تضمین کیفیت و آگاهي  هایي نیز در امر 

طراحي و ساختار اطالعات داشته باشد. براي آنکه خریداران محصوالت، همواره احساس راحتي بیشتري در کار با 

فناوري رایانه  ها داشته باشند، در مورد آزمایش افراد متصدي آزمایش سیستم تأکید خاصي بر آگاهي وي از روش  ها و 

فنون تضمین کیفیت و چگونگي اطمینان از قابل استفاده بودن سیستم  ها و محصوالت کامپیوتري نهاده مي شود. به این 

ترتیب مطمئنًا آیندۀ بهتري در انتظار شاغلین این شغل خواهد بود.
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6-5
اصول و مبانی سرپرستی و مديريت سازمان ها و مراكز

تعريف سازمان
گروهي متشکل از دو یا چند تن که در محیطي با ساختار منظم و از پیش تعیین شده براي نیل به اهداف گروهي با 

یکدیگر همکاري مي کنند. اجزای سازمان عبارتند از: منابع انسانی، ابزار و تفکر

انواع سازمان    ها
سازمان  هاي انتفاعي و غیرانتفاعي

سازمان   هاي تولیدي و خدماتي

سازمان   هاي دولتي و خصوصي

1- سازمان  هاي انتفاعي: سازمان  هایي هستند که با هدف کسب سود تشکیل مي شوند.

2- سازمان  هاي غیرانتفاعي: این سازمان  ها، با اهداف اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و سیاسي تشکیل مي شوند مانند 

اتحادیه  هاي کارگري و انجمن  هاي مذهبي.

3- سازمان  هاي تولیدي: این سازمان  ها از مواد خام یا مواد اولیه براي تولید کاال استفاده مي کنند.مانند کارخانه  هاي 

تولید کفش و تلویزیون.

4- سازمان  هاي خدماتي: این نوع از سازمان  ها خدمات ارائه مي کنند مانند خدمات مشاوره عمومي و خدمات پزشکي.

5- سازمان  هاي دولتي:  این نوع سازمان  ها تحت کنترل دولت هستند.

6- سازمان  هاي خصوصي:  این نوع سازمان  ها به جاي کنترل دولت توسط افراد یا بخش دولتي کنترل مي شوند.

تعريف مديريت
فرایند برنامه ریزي، سازماندهي، هدایت و نظارت بر کار اعضاي سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسي براي رسیدن 

به هدف  هاي تعیین شده سازمان.
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انواع مديران
1-  ازنظر فعالیت  هاي سازماني :

مدیران وظیفه اي

مدیران عمومي                      

2-  از نظر سطح سازماني :

مدیران عملیاتي

مدیران میاني 

مدیران عالي

تعاريف مديران وظیفه اي و مديران عمومي
مديران وظیفه اي)تخصصي( : کارکناني با مهارت  هاي ویژه در زمینه خاص مانند حسابداري، امور پرسنلي و غیره.

مديران عمومي : مسئول کلیه وظایف و فعالیت  هایي هستند که در یک واحد یا یک سازمان انجام مي شود مانند تولید، 

بازاریابي و امورمالي.

تعاريف مديران عملیاتي، میاني و عالي

مديران عملیاتي)خط اول( : مدیران در این سطح مستقیمًا مسئول تولید کاال و خدمات هستند مانند سرپرستان.

مديران میاني : این مدیران به طور مستقیم به مدیران  رده باال گزارش مي دهند و پل ارتباطي میان مدیران عالي و عملیاتي هستند.

مديران عالي : گروه کوچکي از مدیران را تشکیل مي دهند. واین مدیران اهداف، خط مشي  ها و راهبرد هاي سازمان 

را تشکیل مي دهند.

مهارت  هاي مورد نیاز مديران:

1- مهارت  هاي ادراکي

2- مهارت  هاي انساني

3- مهارت  هاي فني

مهارت  هاي ادراكي : این مهارت به مدیر امکان مي دهد که سازمان را به صورت یک کل در نظر بگیرد و روابط 

متقابل بخش  هاي مختلف و چگونگي تأثیر هر قسمت در کل سازمان را پیش بیني کند. 
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مهارت  هاي انساني: این مهارت به مدیر امکان مي دهد تا با افراد، در کنار آنها و به طور مؤثر با آنها کار کند. مدیران 

در همه سطوح به این مهارت نیاز دارند.

مهارت  هاي فني : این مهارت  ها به معني توانایي به کار بردن ابزار، شیوه  ها و دانش مورد نیاز براي اجراي یک زمینه 

تخصصي است.

وظايف مدير:
1- برنامه ریزي

2- سازماندهي

3- هدایت

 4- نظارت

 5- خالقیت

6-6
 انواع مشاغل رشته كامپیوتر و فرصت های شغلی در حوزه برنامه نويسی

 عبارت است از: 
* مسئول کارگاه آموزش کامپیوتر 

*مسئول آرشیو نرم افزاری 
*برنامه ساز سیستم  های کامپیوتری 

*فعالیت در کارگاه سخت افزار 
* راهبر سیستم  های کاربردی کامپیوتر 

*دستیار تولیدکننده سیستم  های کامپیوتری 
*نصاب و راهبر سایت کامپیوتر 

* سرپرست سایت کامپیوتر 
*راهبر روند  های کنترل فرایند  های صنعتی 
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*سرپرست راهبری شبکه  های محلی کامپیوتری 
*تحلیل گر سیستم 

معرفی رشته مهندسی كامپیوتر
هدف : رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر می پردازد، لذا از اهمیت بسیار زیادی 

در دنیای امروز برخوردار است. هدف از طی این دوره تربیت کارشناسانی است که در زمینه تحلیل، طراحی، ساخت و 

راه اندازی دستگاه  ها و مجموعه  های سخت افزاری جدید، بررسی و شناخت مجموعه  های سخت افزاری و نرم افزاری 

موجود، نگه داری، عیب یابی و تعمیر و اصالح و توسعه فعالیت کنند. 

طراحی، شبیه سازی، فراوری، پردازش، سنجش، آموزش، ویرایش و … همه مفاهیمی هستند که با باالترین دقت و 

در کوتاه ترین مدت زمان ممکن در برنامه  های نرم افزاری کامپیوتر انجام می شوند. لذا هدف از این رشته تربیت نیروی 

متخصص برای انجام امور فوق است.

توانايی های فارغ التحصیالن
 فارغ التحصیالن این مقطع، قابلیت  ها و توانایی  های زیادی دارند و چنانچه در مسیر مناسب هدایت شوند، قادر خواهد 

بود مشکالت زیادی را حل کنند. برخی از این توانایی  ها به شرح زیر است :

1- بررسی و شناخت نرم افزار ها و سخت افزار های جدید و به کارگیری آنها

آنها،  نیاز های  تدوین  و  خدمات  و  صنعت  بخش  های  سخت افزاری  و  نرم افزاری  نیاز های  و  کمبود ها  بررسی   -2

امکان سنجی و تعیین ابزار و نیروی انسانی الزم برای رفع کمبود ها

3- تجزیه و تحلیل سیستم  های کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزاری و ارائه راه حل مناسب برای اجرای آنها 

4- طراحی مجموعه  های کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزاری و تولید طرح  های اجرایی برای آنها 

5- اجرای طرح های کامپیوتری، نصب، آزمایش و آموزش آنها   

6- پشتیبانی و نگه داری سیستم  های نرم افزاری شامل شناسایی خطا ها، رفع خطا ها و افزودن امکانات جدید به سیستم ها

 ٧- عیب یابی کامپیوتر ها و سیستم های کامپیوتری و رفع عیب ها

 8- شناسائی فنون جدید طراحی و ساخت کامپیوتر و ارزیابی و به کارگیری آنها

توانایی  های ذکر شده مربوط به کارشناسان نرم افزار و سخت افزار می باشد، اما روشن است که کارشناسان نرم افزار در 
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محدوده مسائل نرم افزاری توانایی بیشتری دارند و برعکس کارشناسان سخت افزار در محدوده مسائل سخت افزاری 

از توانایی بیشتری برخوردارند.

ماهیت 
مدار ها و  مانند  کامپیوتر  قابل لمس  فیزیکی و  اجزاء  نرم افزار است.  متفاوت سخت افزار و  دارای دو جزء  کامپیوتر 

و  برنامه  ها  نرم افزار  است.  کامپیوتر  لمس  غیرقابل  جزء  نرم افزار  می شوند.  نامیده  سخت افزار  الکترونیکی  برد های 

داده  هایی است که به کامپیوتر فرمان می دهند که چه عملی را انجام دهد. یک مهندس نرم افزار یاد می گیرد که چگونه 

نرم افزار های بزرگ و عظیم را طراحی و برنامه ریزی کند، تست و ارزیابی نهایی نماید و در نهایت مستند سازد.

پس بدین گونه نیست که یک تعمیرکار کامپیوتری یک مهندس سخت افزار و یک اپراتور کامپیوتر یک مهندس نرم افزار 

تلقی گردد. نرم افزار در حقیقت روح و جان کامپیوتر است که به سخت افزار هویت می بخشد و اصوالً به برنامه ای 

گفته می شود که برای به کارگیری سخت افزار ساخته شده باشد. نرم افزار ها را می توان به دو دستۀ کلی دسته بندی کرد 

که عبارتند از : نرم افزار های سیستمی و نرم افزار های کاربردی.

نرم افزار های سیستمی برنامه  هایی هستند که کامپیوتر برای فعال شدن یا سرویس دادن به آن نیاز دارد و این دلیل از سوی 

سازندگان سیستم کامپیوتری عرضه می شوند و مهم ترین آنها سیستم عامل، برنامه  های سودمند و مترجم  های زبان می باشند. 

نرم افزار های کاربردی نیز برنامه  هایی هستند که کاربر یا خود آنها را می نویسد یا شرکت  های نرم افزاری آنها را تهیه 

کرده و برای فروش عرضه می کنند. این گونه برنامه  ها معموالً عمومیت برنامه  های سیستم را نداشته و برای زمینه  های 

مختلف مهندسی، علمی، تجاری، آموزشی، تفریحی و یا طراحی نوشته می شوند.

مهندسی سخت افزار در مقطع لیسانس به مطالعه و بررسی طراحی سخت افزاری، کنترل سخت افزاری و شبکه  های 

کامپیوتری می پردازد. برای مثال یک مهندس سخت افزار می تواند طراحی سخت افزاری کند که با IC  ها کامپیوتر کار 

کند و یا از دروازه  های کامپیوتر استفاده نماید و در نهایت می تواند به طراحی مدار های مجتمع دیجیتالی بپردازد که 

البته به این بخش از سخت افزار بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پرداخته می شود.

گرايش  های مقطع لیسانس 
البته این دو گرایش  رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش سخت افزار و نرم افزار است که 

آموزشی،  فعالیت  های  برگیرنده  در  ندارند. گرایش سخت افزار  یکدیگر  با  توجهی  قابل  تفاوت  کارشناسی  مقطع  در 
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پژوهشی و صنعتی در خصوص قطعات، برد ها، تجهیزات و در نهایت سیستم  های کامپیوتری در مقیاس  های مختلف 

است و یکی از شاخه  های مهم آن به نام معماری کامپیوتر )طراحی و ساخت کامپیوتر( می باشد. هدف از گرایش 

نرم افزار کامپیوتر، آموزش و پژوهش در زمینه زبان های مختلف برنامه نویسی، سیستم  های عامل مختلف و طراحی 

انواع الگوریتم  ها می باشد.

آينده شغلی، بازار كار، درآمد 
نیاز به متخصصان کامپیوتر احساس  با توجه به گسترش روزافزون دنیای کامپیوتر امروزه بیش از هر زمان دیگری 

به  بیکاری روبه رو نمی شود.  با مشکل  می شود. امروزه یک مهندس کامپیوتر اگر عالقمند به کار باشد، هیچ وقت 

امکانات و تجهیزات زیادی  به  نیاز  برای کارکردن  بیشتری داشته و  نرم افزار فرصت  های شغلی  خصوص مهندسین 

ندارند. فرصت  های شغلی این رشته به حدی گسترده و متعدد است که نه تنها فارغ التحصیالن این رشته به راحتی 

جذب بازار کار می شوند بلکه دانشجویان دو سال آخر این رشته نیز می توانند وارد بازار کار شده و فعالیت کنند. برای 

مهندسین سخت افزار هم امکان کار در شرکت های تولید کننده قطعات و دستگاه ها و مراکز صنعتی – تولیدی بسیار 

فراهم است و از نظر سطح درآمدی هم با توجه به دانش و پشتکار شخصی در حد قابل قبول و ایده آلی قرار دارند. 

از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از شبکه اینترنت زمینه کار در این موضوع نیز بسیار مهیا است.

توانايی  های جسمی، علمی، روانی و … مورد نیاز و قابل توصیه
توانايی علمی: یک مهندس کامپیوتر باید سخت کوش و با پشتکار باشد چون رشته کامپیوتر رشته پویایی است و 

همیشه باید اطالعاتش به روز بوده و به دنبال فراگرفتن مطالب جدید باشد. مهندس کامپیوتر باید پایه ریاضی قوی 

داشته و توانایی اش در زمینه فیزیک خوب باشد. همچنین الزم است فردی خالق باشد تا بتواند مسائل را از راه های 

ابتکاری حل کند.

عالقمندی  ها: مهندس کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار باید به یادگیری و مطالعه عالقمند باشد تا پیشرفت در خور 

توجه داشته باشد. همچنین باید از جستجو و کاوش در مدار ها و ریزساختار ها استقبال کند و به کار با کامپیوتر عالقه 

داشته باشد.

توانايی مالی: با توجه به توضیحات گفته شده داشتن یک دستگاه کامپیوتر برای یک مهندس کامپیوتر امری ضروری 

به نظر می رسد ولی این گونه نیست که بدون داشتن کامپیوتر دانشجویان از ادامه تحصیل و پیشرفت باز بمانند.
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وضعیت نیاز كشور به اين رشته در حال حاضر : رشته کامپیوتر که باعث جهانی شدن اطالعات و ارتباطات 

شده است، رشته روز و رشته آینده است تا جایی که پیش بینی می شود تا 10 سال دیگر در کشور های پیشرفته مردم 

همان قدر که بر نیروی برق وابسته هستند به شبکه اینترنت وابسته خواهند شد. با توجه به توضیحات گفته شده روند رو 

به رشد استفاده از کامپیوتر در زندگی روزانه اشتغال و موقعیت کاری برای فارغ التحصیالن این رشته فراهم است تا در 

قالب شرکت های تولیدکننده نرم افزار، شرکت های تولیدکننده قطعات، مراکز صنعتی – تولیدی، شرکت ها و مؤسسات 

خدماتی، مراکز آموزشی و … مشغول به کار شده و فعالیت کنند. با توجه به پیشرفت کند ایران نسبت به جامعه جهانی 

کامپیوتر در سال های اخیر نیاز به مهندسین خالق و کوشا در این زمینه کاماًل احساس می شود.

روند رو به رشد استفاده از کامپیوتر در محافل عمومی و خصوصی، استفاده گسترده از شبکه اینترنت و زمینه  های مرتبط 

با آن، فراهم آمدن شرایط آموزش و تجارت الکترونیک همه و همه دست به دست هم داده اند تا از اکنون چشم انداز 

روشنی نسبت به آینده این رشته وجود داشته باشد به نحوی که فعاالن در این زمینه از آینده معلوم و مطمئنی برخوردار 

خواهند بود. تنها نگرانی به قسمت نرم افزار مربوط می شود که باید مهندسان خالق ایرانی اقدام به تهیه نرم افزار های 

گوناگون و کارآمد کرده تا تنها مصرف کننده صرف نباشیم.

نكات تكمیلی : بعضی از افراد تصور می کنند که مهندسی سخت افزار در حد یک تعمیرکار کامپیوتر است در حالی 

که کار یک مهندس سخت افزار، تعمیر یا نصب و راه اندازی کامپیوتر نیست. هر چند که می تواند چنین کاری را انجام 

دهد. در واقع کار یک مهندس سخت افزار، طراحی  های سخت افزاری است و به همین دلیل در دانشگاه دروسی مثل 

ریاضیات و یا مدار های منطقی را مطالعه می کند همچنین برخالف تصور کسانی که یک اپراتور را در حد یک مهندس 

بتواند  تا  باشد  برخوردار  ریاضی خوبی  دانش  از  است  الزم  نرم افزار  مهندس  یک  که  گفت  باید  می دانند،  نرم افزار 

برنامه  های کامپیوتری را طراحی کند و آنها را توسعه دهد. برای مثال باید بتواند یک کار گرافیکی را از بنیان طراحی 

کند. کاری که از عهده یک اپراتور بر نمی آید. و به همین دلیل کالس های آزاد آموزش کامپیوتر هیچ وقت نمی توانند 

یک مهندس کامپیوتر پرورش دهند.

نكات كسب و كار در رشته كامپیوتر
علم  پایۀ  که  می گیرند  یاد  کامپیوتر  از  علومی را  بیشتر  تحصیل،  دوران  طول  در  نرم افزار  مهندسی  رشته  دانشجویان 

مهندسی نرم افزار به شما می رود و دروسی مانند طراحی الگوریتم، نظریه زبان ها، کامپایلر و...  قرار است دید روشنی از 

کارکرد سیستم  های نرم افزاری به دانشجو بدهد. دروس تخصصی مانند برنامه نویسی پیشرفته، هوش مصنوعی، طراحی 
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6-٧
تاريخچه بهره وري 

بانک اطالعاتی، مهندسی اینترنت و... نیز ارائه می شوند که از باالترین درجۀ اهمیت برخوردارند زیرا دانشجو پس از 

فارغ التحصیل شدن از این دروس در محیط کاری خود باید استفاده کند. بنابراین بهتر است این دروس را با دقت 

بیاموزید زیرا در آینده نزدیک باید برای کسب درآمد از آنها استفاده کنید، زیرا کارفرما برای نمره شما به شما حقوق 

نمی دهد بلکه برای کاری که توانایی انجامش را دارید حقوق می گیرید.

 به طور رسمي و براي نخستین بار لغت بهره وري توسط فردي به نام کنه در سال 13٧6 میالدي در مقاله اي به کار برده 

شد. بیش از یک قرن بعد یعني در سال 1883 میالدي شخص دیگري به نام لیتر بهره وري را قدرت و توانایي تولید 

کردن تعریف کرد و در واقع اشتیاق به تولید کردن را همان بهره وري دانست. از اوایل قرن بیستم این لغت داراي مفهوم 

دقیق تري شد و براي اولین بار در تعریف آن ارتباط بین ستانده و داده مطرح شد. در سال 1900 میالدي ارلي بهره وري 

را ارتباط بین بازده و وسایل کار به کار رفته براي تولید بازده تعریف کرد. و باالخره شخصیت  هاي حقیقي و حقوقي 

تعاریف دیگري از بهره وري را به شرح زیر مطرح ساختند: 

سازمان همکاري اقتصادي اروپا :  در سال 1950  تعریف کامل تري از بهره وري را به شرح زیر مطرح ساخت: 

 بهره وري خارج قسمت، بازده به یکي از عوامل تولید است بدین ترتیب مي توان از، بهره وري سرمایه، بهره وري مواد 

و... نام برد.  

مفهوم بهره وري 
پرسشي که در وهله نخست به ذهن هر خواننده اي متبادر مي شود این است که بهره وري چیست؟ براي پاسخ به این 

پرسش از طرف صاحب نظران علم بهره وري تعاریف گوناگوني ارائه شده یکي از بهترین تعاریفي که تاکنون براي 

بهره وري ارائه شده تعریف زیر مي باشد: 

بهره وري = کارائي + اثربخشي

بهره وري یعني : درست انجام دادن کار درست
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در تعریف فوق درست انجام دادن کار را کارایي نیز مي گویند یعني اینکه از حداقل مواد، حداکثر محصول برداشت 

شود یا از مقدار معیني مواد، محصولي با کیفیتي باالتر تولید شود. اگر به تعریف ارائه شده براي بهره وري توجه شود 

جزء دیگر آن کار درست انجام دادن است که اصطالحًا به آن اثربخشي مي گویند. مثاًل ممکن است با مصرف کمتر 

مواد،محصول بیشتري تولید کرد ولیکن این محصول کیفیت مطلوب مورد نظر مشتري را نداشته باشد. در این حالت 

کارائي واقع شده است ولیکن چون محصول فاقد کیفیت الزم است از این رو اثر بخش نبوده و نمي تواند رضایت 

مصرف کننده را جلب کند. بنابراین مالحظه مي شود که تحقق کارائي و یا اثربخشي به تنهایي موجب افزایش بهره وري 

نخواهد شد. به عبارت دیگر در مقوله بهره وري باید اوالً کاري که انجام مي شود کار درستي  )یعني مفیدي( باشد و 

ثانیًا این کار به بهترین نحو انجام شود. با تحقق این دو شرط مي توان اطمینان حاصل کرد که بهره وري محقق شده 

است. از طرف دیگر بهره وري عبارت از ارتباط فیزیکي میان مقدار تولید ایجاد شده )ستانده( و مقدار منابع به کار رفته 

)نهاده( درآن در دوره تولید است. 

نهاده )Input( / )Output( ستانده )=Productivity( بهره وري

درهرحال مفهوم بهره وري را بایستي فراتراز تعاریف اقتصادي وبه عنوان مقوله اي فرهنگي بررسي وجستجو نمود. در 

این منظر بهره وري به مفهوم استفاده کردن بهینه ازمنابع و امکانات در دسترس مي باشد.   

تعريف بهره وری از ديدگاه  های مختلف 
علم اقتصاد: بهره وري، مهارت در توسعه انساني و سودآوري است.  

علم اجتماعي: بهره وري، قابلیت انجام امور امروز بهتر از دیروز به طور مداوم مي باشد.  

صنعت: بهره وري، بهبود وضع موجود و استفاده مؤثر از عوامل تولید مي باشد.  

فني و محدود: بهره وري، نسبت ستانده به هر یک از عوامل تولید است.  

علوم اقتصادي و اجتماعي: بهره وري، بهبود کیفي کار و زندگي و رفاه انسان که در نهایت باعث باال بردن کیفیت 

و کمیت کاال یا خدمات مي شود.    

علم فیزيك: بهره وري، باال بردن توان )راندمان( کار با توجه به کمیت و کیفیت کاال یا خدمات مي باشد. 

عامیانه: بهره وري، قانع نبودن به وضع موجود و تالش و تکاپو در جهت بهینه کردن آن. به طور کلي بهره وري محصول 

نوعي نگرش خالق در جهت بهبود و پویایي وضع موجود از طریق باال بردن کمیت و کیفیت، اثر بخشي، سودآوري 

تناوب کار و جلب رضایت نیروي انساني مي باشد.
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اهداف بهره وري 
*شناخت میزان بهره وري منابع شامل منابع انساني، فیزیکي، مالي و...درشرکت 

*بررسي علل پایین بودن بهره وري منابع وآسیب شناسي آن 
*ارائه کمک  هاي فکري وتخصصي به واحد هاي تابعه درزمینه درک واجراي سیاست ها و برنامه  هاي دولت درجهت ارتقا بهره وري 

*انجام مطالعات وبررسي الزم جهت استقرار چرخه مدیریت بهره وري.
*تهیه برنامه  هاي الزم درخصوص ایجاد،توسعه وترویج فرهنگ بهره وري درشرکت واستفاده بهینه ومؤثرازمنابع.

*تالش درزمینه انتقال تجربیات مؤثردر زمینه مدیریت بهره وري به شرکت وبرخورداري شرکت از الگو هاي موفق 
درزمینه ارتقا سطح بهره وري. 

*جمع بندي وتهیه وارائه گزارش  هاي نوبه اي ازچگونگي وضعیت بهره وري دستگاه براي انعکاس به مراجع ذي ربط.

راه  هاي ارتقای بهره وري 
براي افزایش کیفیت کار، الزم است گروهي متشکل ازکارشناسان مالي و اداري ونیروي انساني تشکیل و فهرستي از 

کار هایي که انجام آنها موجب ایجادانگیزه بیشتردرنیروي انساني،تقویت روحیه مشارکت وکارگروهي و ارتقا بهره وري 

مي گردد تهیه نمایند.اما به طورکلي تر موارد زیرمي تواند مدنظر قرارگیرد: 

*بهبود کیفي عامل کار )نیروي انساني( مهمترین عامل در بهبود بهره وري تلقي مي شود.
*نگرش مثبت داشتن وترویج فرهنگ آن درسازمان

*ارتقا وکسب مهارت هاي جدیدازطریق آموزش،اجراي کارگروهي وکمک به همکاران
*توجه به بهداشت،تفریح، ساعات کاروحفظ سالمت جسماني کارکنان 

*به کارگماردن افراد مناسب درمشاغل مناسب
*بررسي وبازنگري درروابط مدیروکارکنان وهدایت صحیح افراد ازطریق توجه عاطفي وانساني وشیوه  هاي ایجاددوستي 

واعتمادپایدار.

*استفاده ازنظرات وپیشنهادات کارکنان، فراهم آوردن زمینه وتشریک مساعي درراستاي رسیدن به هدف هاي سازماني.
*تشکیل کمیته اي جهت بررسي ساختارسازماني ومنابع انساني درجهت بهسازي وهمسویي ساختارسازمان بامحیط پیرامون.

شرکت  فعالیت هاي  شده  تمام  قیمت  و  اقتصادي  وتحلیل  تجزیه  آوردن  فراهم  درجهت  *تجدیدساختاراقتصادي 
ونیازسنجي بازار و نیز بررسي آثاراقتصادي خصوصي سازي برهریک ازفعالیت  هاي سازمان.
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*استفاده ازتکنولوژي و ماشین آالت پیشرفته ومناسب.
*تالش درجهت کاهش هزینه  ها و صرفه جویي در به کارگیري منابع وامکانات بادرنظرگرفتن کارایي و اثربخشي فعالیت ها 

*اولویت دادن به تکمیل طرح هاي نیمه تمام.
ولی به طور کلی می توان گفت راه های افزایش بهره وری در شرکت های مختلف متفاوت است که در زیر به برخی از 

رویکرد های آن می پردازیم. 

كاهش ضايعات
یکی از راه های افزایش بهره وری کاهش ضایعات است. ضایعات و افزایش روزافزون آن، یکی از پدیده  های تولید 

انبوه است که کشور های صنعتی ازجمله اروپاییان در جستجوی یافتن راه هایی برای جلوگیری و قطع این جریان 

هستند. کاهش ضایعات یکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی بشری است که از هزاران سال قبل بدون آنکه 

آگاهی از مفهوم آن داشته باشند به کار می بستند. به عنوان مثال انسان وقتی با کم آبی روبرو می شد از مصرف 

غیرضروری آن خودداری می کرد، زارعان اگر زمین کمتری برای کشت دارند تالش بیشتری برای بهره برداری از 

تمامی آن به خرج می دهند. و ده ها مثال از اینگونه زندگی اجتماعی بشری همه و همه حکایت از ضایعات دارند. 

موضوع قطع جریان ضایعات و یا کاهش آن و همچنین دورسازی ضایعات اجتناب ناپذیر، به دلیل حجم باالی 

منابع تولیدی تلف شده و خسارت محیطی بالقوه از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت کاهش ضایعات در 

اقتصاد ملی به قدری است که بسیاری از رسانه  های کشوری گاه و بی گاه به بیان مطالبی ازضایعات منابع کشوری 

پرداخته و اهمیت آن را به مردم گوشزد می کنند. با کـــاهش ضایعات و درنتیجه کاهش هزینه  ها، سود بیشتری 

عاید شرکت می شود که بخشی از آن نیز به عنوان بهره وری به کارگران و کارکنــان پرداخته می شود. در نتیجه 

آنها نیز می توانند با داشتن درآمد بیشتر زندگی بهتری را برای خود وخانواده خود و درنتیجه افراد جامعه فراهم 

آورند. از این رو، تولید بهتر و با ضایعات کمتر عالوه بر آنکه سطح زندگی کارگران را بهبود می بخشد موجب 

شکوفایی اقتصاد مملکت نیز می گردد.

اگر این اصل را که برای کاهش ضایعات باید برنامه ای مناسب و کارآمد داشته باشیم، قبول کنیم، تهیۀ یک برنامه جامع 

اجرایی برای هماهنگ ساختن اقدامات و تالش های همه بخش ها و واحد های سازمان ضرورتی اجتناب ناپذیراست. 

این برنامه موجب هدایت تالش های سازمان درجهت تأمین نیاز ها و ابزار های کاهش ضایعات می گردد. 
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يكی ديگر از راه های كاهش ضايعات نوسازی و توسعه فناوری است. 

موردنیاز  زمینه  های  به همراه سایر  می بایست  که  است  کارکنان  مهارت  افزایش  مستلزم  تکنولوژیک  توسعه  هرگونه 

مربوط به تغییرات تکنولوژیک به مرحله اجرا درآید. فناوری  های جدید بر روی ساختار سازمانی، مهارت ها، روابط 

کارکنان و مشاغل تأثیر خواهد گذاشت. لذا کلیه موارد فوق و سایر زمینه  های مرتبط با آنها می بایست مورد تجزیه و 

تحلیل دقیق قرار گرفته و اصالحات یا تغییرات الزم جهت استفاده بهینه از آنها داده شود.

ايجاد تعهد در كاركنان
یک کارمند متعهد برای سازمان فوق العاده ارزشمند است. او می تواند با انجام به موقع کار ها و حس مسئولیت در افزایش 

تولید و بهره وری مؤثر باشد. لذا سعی کنید کارمندان متعهدی برای سازمان تربیت کنید. مدیران می توانند با برآورده کردن 

نیاز های اساسی کارکنان، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد یک فرهنگ عاری از سرزنش، آنها را نسبت 

به سازمان متعهد کنند. تا زمانی که نیاز های روحی و روانی کارکنان برآورده نشود هرگز به طور کامل نسبت به سازمان 

احساس تعهد نخواهند کرد. تنها متعهد ساختن کارکنان به سازمان کافی نیست بلکه باید تعهد آنها را به سازمان همواره 

حفظ کرد. یکی ازمؤثرترین راه های حفظ تعهد در کارکنان و نگه داشتن آنها درسازمان، غنی سازی شغل و افزایش انگیزه 

در آنان است. قدردانی از افراد به خاطر عملکرد برترشان انگیزه ای است در حفظ تعهد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی 

در آنان. استفاده از محرک های مالی نظیر افزایش حقوق )مزایا(، پرداخت های موردی تشویقی و غیره برای عملکرد های 

استثنایی و دارای بهره وری باالی کارکنان از لحاظ حفظ تعهد کارکنان حائزاهمیت است. الزم به توضیح است که هرگز 

ارزش و تأثیر عمیق استفاده از اصطالحات ساده متشکرم، دستتان درد نکندو... در مقابل انجام کار های ساده را دست کم 

نگیرید زیرا این کار ها سبب ایجاد تعهد در کارکنان و به دنبال آن افزایش فعالیت و بهره وری در آنها می گردد. 

توجه به كاركنان
سازمان های  رو  این  از  باشد.  موفق  می تواند  خود  کارکنان  به  اتکا  با  فقط  سازمان  یک  که  است  داده  نشان  تجربه 

نیک اندیش همواره بر بهبود مستمر کیفیت کاری کارکنان خود توجه خاصی می کنند و این الگوی رفتاری در مدیران 

سازمان ها، کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن نیز افزایش بهره وری است.

دادن مشاغل جدید یا بهتر به افراد نشان دهنده آن است که شما برای موفقیت های آنان ارزش قائل هستید. این کار شما 

آنها را به کسب موفقیت های بیشتر تشویق می کند. یکی از روش های ساده و اثربخش برای ارتقای کارکنان با توجه به 



ایجاد كسب و كار111   فصل ششم

دو سؤال مهم زیر اعمال می شود: اول آنکه آیا آنها توانایی الزم برای انجام کار را دارند؟ دوم اینکه آیا آنها انگیزه الزم 

برای انجام کار را دارند؟ تنها کارمندی که هم از انگیزه و هم از توانایی الزم برخوردار باشد می تواند بهره وری شرکت 

را افزایش دهد. ولی اگر فردی بدون استحقاق الزم ارتقاءیافته باشد عالوه بر اینکه باعث رنجش خاطر و نارضایتی سایر 

کارکنان شایسته تر می شود، خود نیز احساس ناامنی کرده و دائمًا در دلهره به سر خواهد برد که همه این موارد باعث 

فعالیت کمتر و کاهش بهره وری خواهدشد. بعضی از مدیران نیاز های تولید را به سایر نیاز های سازمانی مقدم می شمارند 

و برعکس عده ای دیگر به افراد بیش از تولید اهمیت می دهند. هر دو سبک مذکور اشتباه است.  

استفاده از استعداد ها
تشخیص و استفاده از استعداد های فردی افراد یکی از سازنده ترین و ارضاکننده ترین کار های یک مدیر است که 

می تواند به شکل ابزاری قوی در راه افزایش بهره وری به کارگرفته شود. در سازمان ها به ویژه سازمان های بزرگ، 

اغلب اوقات استعداد های فردی به طور کامل مورد بهره برداری کامل قرار نمی گیرند و گاهی اوقات کاماًل ناشناخته 

نوع  یک  که خود  نمی شوند  کارگرفته  به  بهره وری  افزایش  راستای  در  بالقوه  استعداد های  یعنی  می مانند.  باقی 

فرصت از دست رفته افزایش بهره وری محسوب می شود. بنابراین، الزم است مدیران سعی کنند توانمندی هایی را 

که به طورکامل مورداستفاده قرار نگرفته اند کشف و راه های بهتری برای استفاده بیشتر از آنها در راستای افزایش 

بهره وری پیدا کنند.

انگیزه
مسلمًا پول تنها عامل انگیزش افراد نیست. اما اگر حقوق افراد خیلی نازل باشد باعث از بین رفتن انگیزه آنها می شود. 

درنتیجه پاداش مالی همچنان به صورت یک انگیزش قوی برای آنها باقی می ماند. از این رو، سعی کنید از پاداش های 

تشویقی به عنوان راهی برای سهیم کردن کارکنان در موفقیت های سازمان و بهره وری حاصل از آن استفاده کنید نه به 

عنوان عامل ایجاد انگیزه. به عبارتی برای کارکنان تفهیم شود در بهره وری کاری که انجام می دهند سهیم اند.

بزرگ ترین ایجاد عامل انگیزه در افراد این است که به آنها نشان داده شود به نحوی در مالکیت سازمان شریک هستند. و 

این همان سهیم کردن کارگران در بهره وری حاصل از کارشان است که به نوبه خود موجب افزایش بهره وری می گردد. 

ازطرفی پاداش های پرداختی یا سهیم کردن کارگران در بهره وری کارشان باید عادالنه باشد، در غیراین صورت ممکن 

بین  به طور عادالنه  باید  بهره وری  از  باید گفت ثمرات و مزایای حاصل  به عبارتی ساده  نتیجه عکس بدهد.  است 
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مدیریت و کارگران تقسیم شود. بهره وری بسیار باالی افراد بیش از پرداخت های اضافی به آنها ارزش دارد. ولی همه 

افراد پاداش عادالنه را دوست دارند. 

توجه به تغییر
تغییر برای سازمان ها راهی برای افزایش بهره وری و حفظ توان رقابتی آنهاست. بنابراین، می توان گفت جهت رشد 

سازمان ها، تغییر امری اجتناب ناپذیر است و افراد سازمانی باید با روند تغییرات سازگاری داشته باشند. این سازگاری 

می تواند ازطریق فراگیری مهارت های جدید حاصل شود. در بسیاری از موارد ممکن است یادگیری تغییر، خود یک 

تغییر عمده محسوب شود، در این صورت یکی از بهترین روش های ایجاد شیوه کار و تفکر جدید و سازگار، تشکیل 

یک »سازمان یادگیرنده« است. سازمان یادگیرنده، سازمانی است که در آن شیوه تفکر تغییر - گرا برای همه افراد به 

یک عادت تبدیل می شود. به همین علت تغییر همواره در حال رخ دادن است و کلیه فرایند ها و سیستم  ها به طور 

طبیعی در معرض بازنگری مستمر قرار می گیرند. این نوع رویکرد، توسعه سازمان را تسهیل می کند و این اطمینان را 

به وجود می آورد که در مواقع اضطراری، سازمان آمادگی کامل برای مدیریت بحران را دارد. اما برای اثربخش تر شدن 

تغییرات عمده، الزم است این نوع تغییرات به همه افراد و همه موارد تسّری داده شوند. امروزه تغییر مهمترین عامل 

مؤثر در مدیریت کسب و کار موفق است. سازمان ها و افراد شاغل در آنها باید نگرش مثبتی نسبت به مسئله تغییر 

داشته باشند، تا از این طریق توان رقابتی خود در بازار های تهاجمی  امروزی را حفظ کنند. بی توجهی به یک روند 

درحال تغییر ممکن است بسیار پرهزینه باشد. تغییر برای سازمان ها راهی برای رشد افزایش بهره وری و حفظ توان 

رقابتی است. درمورد افراد فرصت های به وجود آمده در اثر تغییر، موجب غنی سازی زندگی شغلی و خصوصی آنها 

می شود. انسان ها باید به نحوی خود را با تغییر هماهنگ کنند، چرا که در غیر این صورت بهره وری آنها کاهش یافته 

و توان رقابتی خود را از دست خواهند داد.  
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به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای را ه اندازی کسب وکار ها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح 

بوده است. فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت 

کسب وکار ها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تأمین مالی کافی، کسب وکار های نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید. 

کمبود سرمایه گذاری عاملی مؤثر در شکست بسیاری از کسب وکار هاست، با این حال به دلیل نرخ باالی مرگ و میر 

کسب وکار های کوچک جدید، مؤسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه گذاری در آنها ندارند. 

فقدان سرمایه کافی، کسب وکار نوپا را با ر ها ساختن بر بنیان مالی ضعیف، مستعد شکست خواهد کرد. سرمایه ای که 

کارآفرینان برای را ه اندازی کسب وکار هایشان نیاز دارند، کاماًل همراه با ریسک است، چرا که سرمایه گذاران در این 

کسب وکار های نوپا در قبال امکان دستیابی به پاداش های چشمگیر )سود سرمایه ای( باید برای احتمال از دست دادن 

کل سرمایه تزریق شده خود آماده باشند. طیف گسترد ه ای از منابع تأمین مالی )با امکان پذیری و هزینه  های گوناگون(، 

در دسترس کارآفرینان قرار دارد و روش های متفاوتی برای طبقه بندی آنها پیشنهاد شده است. در یک طبقه بندی از این 

منابع، دیکینز و فریل )2003( منابع مالی شرکت های کارآفرینی را به دو دسته درونی و برونی بخش بندی کرد ه اند. در 

گزارشی که توسط شرکت مالی »امکو« ارائه شده است، منابع مالی به سه دسته منابع سهام )حقوق صاحبان سهام(، منابع 

بدهی )استقراض( و دیگر منابع دسته بندی شده بودند. در یک تقسیم بندی دیگر، کاردلو )1999( منابع مالی در دسترس 

کارآفرینان را به دو دسته تقسیم کرده است: منابع غیررسمی و منابع رسمی. در این مقاله با تلفیق تقسیم بندی های فوق، 

منابع به چهار دسته تقسیم شده است. این چهار دسته عبارتند از: 

منابع خصوصی تأمین مالی؛ 

منابع تأمین مالی از طریق بدهی )استقراض(؛ 

منابع تأمین مالی از طریق سرمایه )حقوق صاحبان سهام(؛ 

منابع داخلی تأمین مالی.

در ادامه هر یک از این منابع به گونه ای تفصیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

6-٨
منابع تأمین مالی كسب و كار
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1-منابع خصوصی تأمین مالی
اولین منبعی که کارآفرینان جهت تأمین وجوه موردنیاز برای را ه اندازی کسب وکار هایشان، به آن رجوع می کنند، منابع 

خصوصی است. برای این گروه محاسبات ریسک و بازده، به مانند دیگر گروه  ها دارای اولویت نخست نیست. 

منابع شخصی )پس انداز های شخصی(: نخستین جایی که یک کارآفرین در جستجوی پول به سراغ آن می رود، 

را  منافع خودکفایی  کارآفرینان  است. ظاهراً  در دسترس  مالی  منبع  ارزان ترین  منبع  این  اوست.  مالی شخصی  منابع 

مشاهده نمود ه اند، به طوری که رایج ترین منبع تأمین وجوه سرمایه ای که برای کسب وکار های کوچک به کار می رود، از 

محل صندوق شخصی کارآفرینان تأمین می شود. 

دوستان و بستگان: پس از صرف وجوه شخصی، کارآفرین به دوستان و بستگانی روی می آورد که ممکن است تمایل 

داشته باشند تا در کسب وکار او سرمایه گذاری کنند. به دلیل روابط آنها با کارآفرین، احتمال زیادی وجود دارد که 

این افراد سرمایه گذاری کنند. آنها اغلب صبورتر از دیگر سرمایه گذاران هستند. با وجود این انتظارات غیرواقع گرایانه 

یا ریسک  های درست درک  نشده، از خطر های این سرمایه گذاری های خانوادگی است. برای پرهیز از چنین مسائلی 

و  دوستان  در صورت شکست،  تا  کنند  معرفی  را  آن  و ریسک  های  باید صادقانه فرصت سرمایه گذاری  کارآفرینان 

بستگان را با خود بیگانه نسازند. 

2- منابع تأمین مالی از طريق بدهی )استقراض( 
تأمین مالی از طریق بدهی شامل وجوهی است که مالکان کسب وکار های کوچک استقراض کرد ه اند و باید به همراه 

را ه اندازی  برای  )استقراض(  بدهی  از  ناشی  سرمایه  از  نوعی  به  ازکارآفرینان  بسیاری  کنند.  بازپرداخت  را  آن  بهره 

مالکیت کامل  اجازه را می دهد که  این  به کارآفرین  بهره می برند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده  شرکت های خود 

شرکت را در اختیار داشته باشد، با این حال او باید بدهی ایجاد شده در ترازنامه را تعهد کند و به همین ترتیب آن را 

به همراه بهره متعلق به آن، در آینده بازپرداخت کند. افزون بر این، به دلیل ریسک بیشتر کسب و کار های کوچک، آنها 

باید نرخ بهره بیشتری را نیز پرداخت کنند. با وجود این، هزینه  های تأمین مالی از طریق استقراض اغلب پایین تر از 

تأمین مالی از طریق سهام بوده و برخالف تأمین مالی از طریق سهام متضمن رقیق شدن مالکیت کارآفرینان در شرکت 

نیست. کارآفرین که بر جستجوی تأمین مالی از طریق استقراض است، به سرعت با دامنه گسترد ه ای از گزینه  های 

اعتباری روبرو می شود. در ادامه منابع تأمین مالی از طریق بدهی )استقراض( مرور خواهد شد. 
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بانك  های تجاری
بانک  های تجاری بیشترین تعداد و بیشترین تنوع وام های کسب وکار های کوچک را ارائه می کنند. مالکان کسب و کار ها، 

بانک  ها را به عنوان اولین قرض دهندگان مدنظر قرار می دهند. بانک  ها غالبًا در فعالیت های اعطای وام خود محافظه کارانه 

عمل می کنند و ترجیح می دهند تا در هنگام تخصیص وام های خود به کسب و کار های کوچک، آنها را به شرکت های 

در حال فعالیت اعطا کنند تا به یک شرکت نوپای با  ریسک باال. چنانچه بانکی در اعطای وام خود به یک شرکت دچار 

اشتباه شود، ترجیح می دهد که جریان وجوه نقد کافی برای بازپرداخت وام موجود باشد. نخستین پرسشی که هنگام 

ارزیابی طرح کسب و کار کارآفرینان در ذهن بیشتر بانکداران نقش می بندد این است که »آیا این کسب وکار قادر به ایجاد 

وجوه نقد کافی برای بازپرداخت وامی هست که دریافت کرده است ؟« گرچه بانک  ها برای تضمین وام هایشان بر وثیقه 

متکی هستند ولی آنچه بازپرداخت وام را در موعد مقرر تضمین می کند جریان نقد کافی شرکت است. از سوی دیگر، 

تهیه وثایق و راکد گذاردن آن نیز برای شرکت ها هزینه  هایی را در بردارد. 

 )S&Ls( :مؤسسات وام و پس  انداز
تخصص مؤسسات وام و پس  انداز در ارائه وام هایی برای دارایی های واقعی است. عالوه بر نقش سنتی آنها در ارائه 

وام های رهنی برای مسکن، این مؤسسات منابع مالی را برای دارایی های تجاری و صنعتی نیز ارائه می کنند. در یک 

وام نوعی تجاری یا صنعتی، مؤسسات وام و پس  انداز تا 80 درصد از ارزش دارایی را با برنامه  زمانی بازپرداخت تا 

30  سال قرض خواهند داد.  

اوراق قرضه
اوراق قرضه: اوراق معامله ای است که معرف مبلغی وام است با سود که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا موعد معینی 

باید مسترد شود.

گرچه  می شوند.  محسوب  بزرگ  شرکت های  برای  مالی  تأمین  شده  شناخته  منبع  عنوان  به  غالبًا  قرضه  اوراق 

از شرکت های  برخی  این  وجود  با  نیستند،  قرضه  اوراق  برای صدور  مناسبی  کاندیدای  کوچک تر  کسب و کار های 

کوچک هنگامی که با پاسخ منفی دیگر قرض دهندگان مواجه می شوند، اوراق قرضه را منبعی مناسب برای تأمین وجوه 

مورد نیاز خود می یابند.
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3- منابع تأمین مالی از طريق سرمايه )حقوق صاحبان سهام(
اتکاء صرف بر بدهی و استقراض برای تأمین مالی، را ه اندازی و یا رشد و توسعه شرکت، ممکن است مشکالت 

بی شماری را به وجود آورد. سرمایه به دست آمده از استقراض، سرمایه صبوری نیست. مدت زمان وام های آن به 

ندرت از 3 تا 5 سال فراتر می رود. از سوی دیگر سرمایه ناشی از بدهی )استقراض(، سرمایه متعهدی نیست. بدهی 

بازپرداخت های دور ه ای بهره )فرع وام( و پرداخت نهایی اصل وام را ایجاب می کند. این عامل باعث می شود که در 

هنگام افت فروش یا دیگر فشار هایی که بر روی سودآوری و به ویژه بر روی جریان نقدی وارد می شود، شرکت در 

معرض تهدید قرار بگیرد. در چنین مواقعی که شرکت از بازپرداخت های بدهی اش ناتوان می شود، بانک  ها ممکن 

است به عنوان آخرین راه چاره دارایی ها را به مالکیت خود درآورند و یا شرکت را مجبور به انحالل سازند. به همین 

دلیل صاحب نظران توصیه می کنند که برای شرکت ها یا دست کم شرکت  های با پتانسیل رشد باال، سرمایه  های ریسکی 

متعهد و صبور که بازدهی آن پس از موفقیت قریب الوقوع شرکت پرداخت می گردد، مناسب ترین انتخاب خواهند 

بود. این گونه منابع مالی برای کسب وکار های جدید مطلوب محسوب می شوند، چراکه این  منابع عمدتًا بر چشم انداز 

آتی شرکت تمرکز می کنند، در حالی که بانک  ها اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عنوان معیار اصلی مدنظر قرار 

می دهند. در تأمین مالی از طریق سرمایه )سهام(، سرمایه گذار مالک شرکت می شود. در این روش ضمن اینکه ریسک 

تقسیم می  شود، عایدات بالقوه آن نیز تقسیم می گردد. برخی از منابع رایج تأمین سرمایه از طریق سهام را در این بخش 

مرور می کنیم. 

4- منابع داخلی تأمین مالی
منابع داخلی تأمین مالی عبارت اند از:

1- دریافت های نقدی حاصل از صدور سهام

2- دریافت های نقدی حاصل از صدور اوراق قرضه

3- دریافت های نقدی حاصل از صدور وام

4- دریافت های نقدی حاصل از صدور سایر تسهیالت کوتاه مدت و بلندمدت
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 خالصه فصل

به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتي از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت  هایي است که تولید و خرید 

کاال ها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر مي گیرد. طرح کسب و کار سندي مکتوب است 

که جزئیات کسب و کار پیشنهادي را مشخص مي کند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنوني، نیاز ها، انتظارات و 

نتایج پیش بیني شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند.

امروزه کسب و کار هاي خانگي از بخش هاي حیاتي و ضروري فعالیت هاي اقتصادي کشور هاي پیشرفته محسوب 

مي شوند. کسب و کار خانگي از نظر ایجاد شغل، نوآوري در عرضه محصول یا خدمات، موجب تنوع و دگرگوني 

زیادي در اجتماع و اقتصاد هر کشور مي شوند. همچنین براي جوانان، کسب و کار هاي خانگي نقطه شروع مناسبي 

براي راه اندازي کسب و کار شخصي است، زیرا راه اندازي آن در مقایسه با دیگر انواع کسب و کار ساده  و آسان است.

کسب و کار اینترنتی به فروش محصوالت یا خدمات در اینترنت گفته می شود. این نوع کسب و کار به سرعت در اقتصاد 

امروز رشد و پیشرفت کرده است. خرید و فروش اینترنتی به کوچک ترین کسب و کار ها نیز این امکان و فرصت را 

می دهد که به مخاطبان خود در سطح جهانی با حداقل هزینه دسترسی پیدا کنند. امروزه بیش از 900 میلیون نفر در سطح 

دنیا از اینترنت استفاده می کنند. 69 درصد از این جمعیت، در طول 90 روز، دست کم یک خرید از اینترنت داشته اند.

یک سیستم اطالعات سیستمي براي پردازش، ذخیره، تحلیل، و اشاعه اطالعات در دستیابي به یک مقصود مشخص 

است. سیستم اطالعات حتمًا نباید رایانه اي باشد یا از دیگر فناوري  ها استفاده کند اگر چه امروزه استفاده از رایانه در 

سیستم  هاي اطالعات گریزناپذیر است.

شروع کسب و کار یکي از جالب ترین عملکرد هایي است که یک فرد مي تواند داشته باشد. بیش از ده میلیون نفر 

هرساله کسب و کاري را آغاز مي کنند و در نتیجه بیش از سه میلیون کسب و کار کوچک هر ساله ایجاد مي شود. 

کارآفریني مزایاي متعددي دارد و در نتیجه رقابت در این حیطه نیز بسیار است. درک ابعاد این رقابت و طرح کسب و 

کار دقیق و کارا مي تواند منجر به شروع یک کسب و کار موفق شود. 

سه دستۀ اصلي و عمده از مشاغل در دنیاي نوین فناوري اطالعات، جدیداً پدید آمده اند که آن طور که باید و شاید 

نمي توان آنها را در دسته بندي موجود جاي داد. این سه دسته عبارتند از : مشاغل مبتني بر وب، مشاغل مرتبط به 

پایگاه  هاي اطالعاتي و مهندسي نرم افزار و مشاغل مرتبط با سیستم  ها.

پس از توسعه و به کارگیري فناوري، فرصت  هاي کار در مشاغل جدید به وقوع مي آید که هم ارزش افزودۀ زیاد دارند 

و هم سختي آنها کم است و هم سطح رفاه اجتماعي را باالتر مي برند. البته پیوستن افراد به این مشاغل، آموزش الزم 



118 مهارت عمومی  برنامه نویسی 84/80/1/3/4-0 فصل ششم

و مهارت  هاي جدیدي را طلب مي کند.

رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر می پردازد، اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز 

برخوردار است. هدف از طی این دوره تربیت کارشناسانی است که در زمینه تحلیل، طراحی، ساخت و راه اندازی 

دستگاه  ها و مجموعه  های سخت افزاری جدید، بررسی و شناخت مجموعه  های سخت افزاری و نرم افزاری موجود، 

نگهداری، عیب یابی و تعمیر و اصالح و توسعه فعالیت کنند. بهره وري عبارت از ارتباط فیزیکي میان مقدار تولید 

ایجادشده )ستانده( و مقدار منابع به کار رفته )نهاده( درآن در دوره تولید است.

به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای را ه اندازی کسب وکار ها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده 

مدیریت  از حرفه  را  کارآفرینان  و  انجامد  به طول  ماه ها  است  ممکن  نیاز  مورد  آوردن وجوه  به دست  فرایند  است. 

کسب وکار ها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تأمین مالی کافی، کسب وکار های نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

خودآزمايی
1-کسب و کار را تعریف کنید.

2-یک طرح کسب و کار الکترونیکی برای خود بنویسید و به عنوان یک فعالیت عملی، آنرا از طریق وبالگ پیاده سازی کنید.

3-کسب و کار چه انواعی دارد؟

4-کسب و کار خانگی چه ویژگی  هایی دارد؟

5-کسب و کار های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات چیست؟

6-کسب و کار روستایی دارای چه ویژگی  هایی می باشد؟

٧-   مشاغل تازه ایجاد شده به وسیله IT به چند دسته تقسیم می شوند؟

8-  نمونه  های مشاغل رشته کامپیوتر چیست؟

9-    برای بهره وری چه تعاریفی ارائه شده است؟

10-   با یک تحقیق کوتاه، بررسی کنید در هنرستان شما و در حوزه آموزش، بهره وری به چه میزانی است؟



فصل هفتم

تهیه صورت حساب  های
 مالی شرکت  های

 برنامه نویسی

هدف  هاي رفتاري  

1- انواع شركت  ها را نام ببرد.

2- مفاهيم مرتبط با حسابداري را تعریف نماید.

3- اصطالحات صورت حساب  هاي مالي را شرح دهد.

4- اصول ثبت مبادالت روزانه و تهيه تراز را توضيح دهد.
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1-7 مقدمه
در تحليل بنيادي، اگر كسي بخواهد بداند كه وضعيت مالي يك شركت چگونه است بايد به بررسي صورت هاي مالي 

آن بپردازد. تجزيه و تحليل صورت هاي مالي كار تخصصي  و دقيق است كه تنها خبرگان مالي از عهده انجام آن 

برمي آيند. پس از اين بررسي  هاست كه مشخص مي شود گذشتۀ  شركت از لحاظ قدرت فروش، سرمايه و سوددهي 

چگونه بوده است و آينده آن احتماالً چگونه خواهد بود.

هنگامي كه يك شركت اصلي، شركت هاي فرعي زير مجموعه را كنترل مي كند به نوعي صورت حساب احتياج است كه 

صورت حساب تلفيقي نام دارد و با توجه به روابط بين شركت هاي گروه تنظيم شده است. در اين نوع صورت حساب 

مبادالت داخل گروهي مشخص مي شود و امكان نشان دادن سود موهومي از ميان مي رود. 

اين  وسيله  به  است.  يك شركت  مالي  مصارف  و  مالي  منابع  كننده  بيان  نيز  مالي  تغييرات وضعيت  صورت حساب 

صورت حساب امكان كشف واقعيات شركت ممكن مي شود و سهامدار مي فهمد كه شركت منابع مالي مورد نياز براي 

اجراي برنامه  ها را چگونه فراهم مي كند و اين منابع را چگونه صرف مي كند.

  حسابداري زبان تجارت خوانده مي شود زيرا از طريق گزارش هاي مالي كه فرايند نهايي حسابداري است اطالعات 

الزم درباره هر واحد اقتصادي در اختيار اشخاص و مؤسسات ذينفع و ذي عالقه قرار مي گيرد. اين اشخاص شامل 

صاحبان سرمايه – اعتبار دهندگان و سازمان  هاي مالي و اقتصادي دولتي مي باشد. بنابراين منظور از حسابداري فراهم 

آوردن گزارش هاي مالي در مورد يك مؤسسه است.

در اين فصل، انواع شركت  ها، چگونگي ثبت آنها و مطالب مرتبط با حسابداري از جمله اصول و مفاهيم بنيادي آن 

بررسي شده است.

 

بر طبق ماده 20 قانون تجارت شركت های تجارتی هفت نوع می باشد:

1- شركت سهامی

2- شركت با مسئوليت محدود

3- شركت تضامنی

7-2
 انواع شركت  ها
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4.شركت مختلط غيرسهامی

5.شركت مختلط سهامی

6.شركت نسبی

7.شركت تعاونی توليد و مصرف

در ذيل تعريف اين شركت  ها آورده شده است. 

تعریف شركت سهامی عام  
به  آن  سرمايۀ  كه  نباشد(  بازرگانی  امور  آن،   عمليات  موضوع  اينكه  بازرگانی)ولو  است  شركتی  سهامی عام،  شركت 

سهام، تقسيم شده كه بخشی از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين  می شود. در شركت سهامی عام، تعداد 

سهام داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و مسئوليت سهام  داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در اين شركت، 

عبارت »شركت سهامی عام« بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن، بدون فاصله با نام شركت در كليۀ اوراق و اطالعيه  ها 

و آگهی  های شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.  

 تعریف شركت سهامی خاص
توسط  منحصراً  آن  تمام سرمايۀ  كه  نباشد(  بازرگانی  امور  آن،   عمليات  اينكه موضوع  )ولو  بازرگانی  است   شركتی 

اسمی سهام  مبلغ  به  سهام،  محدود  مسئوليت صاحبان  و  تقسيم شده  سهام،  به  آن  و سرمايۀ  تأمين گرديده  مؤسسين، 

آنهاست. تعداد سهام داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و عنوان » شركت سهامی خاص« بايد قبل از نام شركت يا بعد از 

آن بدون فاصله با نام شركت، به طور روشن و خوانا قيد شود. 

در شركت های سهامی خاص حداقل تعداد مؤسسين نبايد از سه نفر كمتر باشد)ماده3 قانون تجارت(.

پذيره نويسی در شركت های سهامی خاص ممنوع است )ماده 21 قانون تجارت(.

تشكيل مجمع عمومی مؤسس در شركت های سهامی خاص الزامی نمی باشد )ماده82(.

يك نفر بازرس اصلی و يك نفر بازرس علی البدل برای سال مالی شركت سهامی خاص انتخاب شده باشد و بازرسان 

نيز با رعايت ماده 147 قانون تجارت برای مدت يك سال انتخاب می شوند.

تعریف شركت با مسئوليت محدود 
 شركتی است كه بين دو يا چند نفر برای امور تجاری تشكيل شده و هر يك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا 
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قطعات سهام تقسيم شده باشد؛ فقط به ميزان سرمايۀ خود مسئول قروض و تعهدات شركت هستند. در نام شركت بايد 

عبارت » با مسئوليت محدود«  قيد شود. 

در  اين نوع شركت مؤسسين قباًل اوراق مخصوصی كه شامل شركت نامه و اظهارنامه می باشد و از قسمت اوراق بهادار 

خريداری نموده اند تكميل نموده،  همراه با ضمائم كه شامل دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه مؤسسين 

و هيأت مديره می باشد به مسئول اداره ارائه می دهند. مسئول مربوطه مدارک تأسيس را جهت رسيدگی نزد مميز ثبت 

شركت ها ارسال می دارد.

تعریف شركت مختلط غيرسهامی
 شركت مختلط غيرسهامی، شركتی است كه برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بين يك يا چند نفر شريك ضامن 

و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود، بدون انتشار سهام، تشكيل می شود. شريك ضامن، مسئول كليۀ قروضی 

است كه ممكن است عالوه بر دارايی شركت پيدا شود. شريك با مسئوليت محدود، كسی است كه مسئوليت او فقط 

به ميزان سرمايه ای است كه درشركت گذارده و يا بايستی بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت »شركت مختلط«  و الاقل 

اسم يكی از شركای ضامن، قيد شود.  در شركت غيرسهامی، هيئت مديره شركت  بايد پس از اتمام سال مالی، صورت 

دارايی شركت )در پايان سال( و تراز نامه و حساب عملكرد و سود و زيان را به ضميمۀ گزارشی دربارۀ فعاليت  و وضع 

عمومی شركت طی سال مالی مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومی ساالنه 

در اختيار بازرسان گذاشته شود.

تعریف شركت مختلط سهامی
 شركت مختلط سهامی، شركتی است كه تحت نام مخصوص بين يك عده شركای سهامی و يك يا چند نفر شريك 

ضامن تشكيل می شود. شركای سهامی كسانی هستند كه سرمايۀ آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوی القيمه 

درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه ای است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسی است كه سرمايۀ او به 

صورت سهام درنيامده و مسئول كليۀ قروضی است كه ممكن است عالوه بر دارايی شركت پيداشود. در صورت تعدد 

شريك ضامن، مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر، تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود. در 

نام شركت بايد عبارت »شركت مختلط«   و الاقل اسم يكی از شركای ضامن قيد شود. 

..
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تعریف شركت تضامنی 
 شركتی است كه تحت نام مخصوص برای امور تجاری بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنی تشكيل می شود. اگر 

دارايی شركت برای تأديۀ تمام قروض كافی نباشد؛ هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر 

قراری كه بين شركا برخالف اين، ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، كان لم يكن خواهد بود. در نام شركت 

تضامنی بايد عبارت »شركت تضامنی«  و الاقل اسم يك نفر از شركا ذكر شود.  

شركت  های سهامی و تضامنی را درست در مقابل يكديگر قرار می دهند. در شركت سهامی شخصيت و اعتبار شركا به 

هيچ وجه دخالتی در وجهه و اعتبار شركت ندارد و فقط سرمايه نقش اساسی را دارد. ولی در شركت تضامنی اعتبار و 

شخصيت شركا بيش از هر چيز شاخص شركت است.

 تعریف شركت نسبی 
شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل می شود و مسئوليت 

هريك از شركا به نسبت سرمايه ای است كه در شركت گذاشته است. در اسم شركت نسبی عبارت »شركت نسبی« و 

الاقل اسم يكی از شركا بايد ذكر شود؛ در صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی تمام شركا نباشد؛ بعد از اسم شريك 

يا شركايی كه ذكر شده عبارتی از قبيل »و شركا« و » و برادران« ضروری است.

تعریف شركت تعاونی
 %51 حداقل  يا  تمام  كه  است  شركتی  تعاونی«  »شركت  اسالمی ايران،  جمهوری  تجارت  17قانون  مادۀ  موجب  به 

سرمايۀ آن به وسيلۀ اعضا در اختيار شركت تعاونی قرارگيرد و وزارتخانه  ها، سازمان  ها، شركت  های دولتی و وابسته 

به دولت و تحت پوشش دولت، بانك  ها،  شهرداری  ها، شورا های اسالمی كشوری، بنياد مستضعفان و ساير نهاد های 

عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، 

مزارعه،  مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش 

سرمايۀ شركت  های تعاونی نمايند؛ بدون آنكه عضو باشند. 

طرفين  موافقت  با  كه  مدتی  می شوند؛ ظرف  تعاونی، شريك  تأسيس  در  دولتی  دستگاه  های  كه  مواردی  در  تبصره: 

درضمن عقد شركت، تعيين خواهد شد؛ سهم سرمايه گذاری دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد سرمايه به تعاونی 

تعلق خواهدگرفت. 
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مطابق مادۀ 26 همان قانون: »تعاونی  های توليدی، شامل تعاونی  هايی است كه در امور مربوط به كشاورزی، دامداری، 

 دام پروری، پرورش و صيد ماهی، شيالت، صنعت، معدن،  عمران شهری و روستايی و نظاير اينها فعاليت می نمايند.« و 

به موجب مادۀ 27: » تعاونی  های توزيع، عبارتند از تعاونی  هايی كه نياز مشاغل توليدی و يا مصرف كنندگان عضو خود 

را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور كاهش هزينه  ها و قيمت  ها تأمين می نمايند«. 

تبصرۀ مادۀ 28:  » تعاونی  های موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در 

موضوع خود بپردازند«.

 - اولين هيأت مديرۀ منتخب شركت تعاونی، مكلف است،  پس از اعالم قبولی با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت 

تعاونی اقدام نمايد.

7-3
 اصول و مفروضات حسابداری

 اصول و مفروضات پذيرفته شده حسابداري : مفاهيم و اصول حسابداري عبارت است از : ميثاق  ها – قواعد و رويه  هايي كه 

توسط بشر در طول زمان و در پاسخ به نياز هاي جوامع بشري نسبت به اطالعات مالي بنا شده و به تدريج تكامل يافته است.

حسابرس هايی كه برای حسابرسی دفاتر و صورت های مالی به شركت مراجعه می كنند، بايد صورت  های مالی و دفاتر 

را  ازنظر مطابقت صورت  های مالی با اين اصول بررسی كنند. شرط اصلی معتبر بودن اصول حسابداری، پذيرفته شدن 

اين اصول توسط حسابداران می باشد. مفهوم قابليت پذيرش اصول، خود به سه ويژگی مهم زير بستگی دارد:

Relevance  1- مربوط بودن

  Objective    2- عينی بودن

 Feasibility 3- عملی بودن

مربوط بودن : وجود يا عدم وجود آن در نتيجه تصميمات استفاده كنندگان از اطالعات مالی مؤثر می باشد.

عينی بودن : زمانی تحقق می يابد كه قضاوت شخصی تهيه كنندگان، اطالعات مالی را كاهش داده و يا آن را حذف كند.

 عملی بودن : عملی بودن يك اصل حسابداری منوط به قابليت اجرای آن بدون تحمل هزينه  های گزاف و نامعقول 

و غيرقابل توجيه می باشد.
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مفاهيم یا مفروضات بنيادی حسابداری
فرض تفكيك شخصيت )Separate Entity Assumption(: يعنی هر واحد اقتصادی به عنوان يك واحد مستقل از مالك 

يا مالكان آن و نيز جدا از مؤسسات ديگر در نظر گرفته می شود.

فرض تداوم فعاليت )Going Concern Assumption( : يعنی واحد اقتصادی تا آينده قابل پيش بينی به فعاليت  های 

خود ادامه دهد مگر آنكه عكس آن ثابت شود.

فرض واحد اندازه گيری)Unit-of-measure Assumption(: يعنی عمليات، معامالت  و رويداد های مالی بايد بر حسب 

پول مورد سنجش قرار گرفته و محاسبه شود.

فرض دورۀ مالی )Time-Period Assumption(: عمر يك واحد اقتصادی به واحد  های زمانی نسبتًا كوتاهی به نام دوره 

حسابداری تقسيم می شود. اين دوره  ها ممكن است يك ماهه، سه ماهه، شش ماهه يا يكساله باشد. اما متداول ترين آنها 

دورۀ مالی يك ساله است كه اصطالحًا »سال مالی« خوانده می شود.

نکته:  يكی از مزايای تقسيم عمر  يك واحد اقتصادی به قطعات زمانی كوچك تر  اين است كه ويژگی قابليت مقايسه را فراهم 
كرده و امكان سنجش و ارزيابی نتايج حاصل از فعاليت های مؤسسات اقتصادی را در دوره  های زمانی مختلف ايجاد می كند. 

بايد  به محض وقوع  به محض تحقق، و هزينه  ها  تعهدی)Accrual Assumption(:  در حسابداری درآمد ها  فرض 

شناسايی و در حساب ها ثبت گردد.

اصول حسابداری
                           Cost Principle                                   1.اصل بهای تمام شده

          Revenue Realization Principle                2.اصل تحقق درآمد

      Matching Principle        3. اصل تطابق)مقابله( هزينه با درآمد

                            Disclosure Principle                                         4. اصل  افشا

اصل بهای تمام شده :  طبق اين اصل، دارايی های تحصيل شده در مبادالت بايد به جای قيمت  های جاری بازار، بر 

حسب بهای تمام شده  ثبت و بر همين اساس نيز، در صورت های مالی منعكس گردد. بهای تمام شده كه به آن بهای 

تاريخی نيز می گويند، مبلغی است كه نشان دهندۀ ارزش اقالم تحصيل شده در معامالت حقيقی و شرايط عادی بوده 

و به هيچ وجه مبتنی بر براورد و يا حدس و گمان نمی باشد.
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 اصل تحقق درآمد :  براساس اين اصل درآمد هنگامی شناسايی می شود كه فرايند كسب سود كامل شده باشد. مبادله ای 

انجام گرفته باشد.

استثنايی برای اصل تحقق درآمد:  در قرارداد های بلندمدت پيمانكاری، درآمد متناسب با پيشرفت كار يا خدمات مورد 

قرارداد و قبل از تكميل عمليات  شناسايی می شود كه استثنايی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.

اقالم تشكيل دهندۀ درآمد شناسايی شده و سپس  ابتدا  اين اصل،  بكارگيری  با درآمد: در  تطابق)مقابله( هزينه  اصل 

شناخت هزينه  ها انجام می گيرد. 

 اصل افشا:  واحد های اقتصادی موظفند كليۀ واقعيت  ها و اطالعات با اهميت مربوط به فعاليت های مالی خود را به 

نحو مناسب در متن مناسب، در متن صورت  های مالی اساسی و در صورت عدم امكان، در يادداشت  های پيوست 

صورت های مالی گزارش و افشا نمايند.

اصول محدود كنندۀ حسابداری 
*فزونی منافع  بر مخارج

*اهميت
*خصوصيات صنعت

*محافظه كاری
1. فزونی منافع  بر مخارج:  تهيه اطالعات حسابداری بايد توجيه اقتصادی داشته باشد.

از  واحد  عملكرد  و  محيط  وضعيت،  به  توجه  با  اقالمی كه  خصوص  در  مجازند  اقتصادی  واحد های   : اهميت   .2

جهت ارزش، ناچيز و كم اهميت می باشند از به كار گرفتن روش  های صحيح تئوريك اجتناب كرده و به جای آن از 

روش  هايی  استفاده كنند كه كم هزينه تر، عملی تر و راحت تر باشد.

3.خصوصيات صنعت:  در صنايع مختلف با توجه به ويژگی  ها و خصوصيات خاص آن صنعت می توان اقدام به 

اثبات گردد  از روش  های جديدی استفاده كرد به شرط آنكه  يا  يا اصالح روش  های حسابداری نموده و  تعديل و 

روش  های اصالح شده و يا جديد اطالعات سودمندتری نسبت به روش  های پذيرفته شده حسابداری ارائه نموده و يا 

جهت  جلوگيری از نتيجه  های گمراه كننده، ضروری می باشد.

4.  محافظه كاری : واحد های تجاری نبايد از روش  هايی استفاده كنند كه آن روش  ها درآمد و دارايی ها را بيش از واقع 

و هزينه  ها و بدهی ها را كمتر از واقع نمايش دهد.
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7-4
 اصطالحات حساب  ها

سرمایه گذاري مجدد
به مفهوم آن است كه بانك يا مؤسسه پس از تأسيس مؤسسه و سرمايه گذاري اوليه در آن، دارائي  هاي ديگري در اختيار 

مؤسسه قرار دهد كه آن موجب افزايش دارائي  ها و سرمايه مالك گردد. 

برداشت: مالك مؤسسه به منظور رفع نياز هاي خود مقداري از دارائي  هاي مؤسسه را براي استفاده شخصي بر مي دارد، 

به اين رويداد مالي »برداشت« مي گويند. برداشت از يك طرف باعث كاهش سرمايه مالك در مؤسسه و از طرف ديگر 

باعث كاهش دارائي  هاي مؤسسه مي شود.

صورت حساب سرمایه: صورت حسابي است كه تغييرات سرمايه يك مؤسسه را طي يك دوره مالي نشان مي دهد.

انواع گزارش مالی: 

• صورت  هاي مالي )شامل تراز نامه – صورت حساب سود و زيان – صورت حساب تغييرات سرمايه(
• اظهارنامه مالياتی

• گزارش های خاص مديريت
• گزارش هاي خاص به سازمان  هاي دولتي

چرخه حسابداري: سيستم حسابداری بايد به طور منظم تمام اطالعات مالی مربوط به يك مؤسسه را  اندازه گيری، 

ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را  در صورت  های مالی تلخيص كند.

آنها  مجموعه  به  و  مي شوند  تكرار  مالي  دوره  هر  در  كه  است  پياپي  مراحل  يك سري  شامل،  عمليات حسابداري 

»چرخه   حسابداري« گفته مي شود كه شامل مراحل زير است:

1- جمع آوري اطالعات مربوط به رويداد هاي مالي

2- تجزيه و تحليل رويداد هاي مالي و تنظيم سند حسابداري

3- ثبت رويداد هاي مالي در دفتر روزنامه

4- انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر كل

5- تهيه تراز آزمايشي

6- اصالح حساب  هاي دفتر كل )از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل(

7- تهيه تراز آزمايشي اصالح شده
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8- تهيه صورت  هاي مالي

۹- بستن حساب  هاي موقت )از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل(

10- تهيه تراز آزمايشي اختتامي

در اين چرخه حسابداری  مراحل 1 تا 4 به طور مستمر در طول دورۀ مالی و مراحل 5 تا ۹ در پايان دوره مالی انجام  

می گيرد. اين مراحل در چرخه حسابداری، امكان تركيب و تلخيص معامالت  و عمليات مالی را در دو گزارش مختصر 

و موجز يعنی ترازنامه و سود و زيان فراهم می كند.

مرحله اول: جمع آوری اطالعات مالی
در يك سيستم حسابداری بايد امكان جمع آوری اطالعات مربوط به معامالت و عمليات مالی جهت ثبت در دفاتر 

وجود داشته باشد. اين اطالعات از روی اسناد و مدارک اوليه مربوط به معامالت و عمليات مالی وجود داشته باشد.

غالب رويداد های مالی از معامالت مؤسسه با اشخاص ديگر ناشی می شود كه اطالعات مربوط به آن در اسناد و مدارک 

مثبته و نظير فاكتور خريد و فروش منعكس است. برخی ديگر از رويداد های مالی از عمليات داخلی يك سازمان 

ناشی و اطالعات مربوط به آن در اسناد و مدارک داخلی مانند كاربرگ تحويل كاال از انبار و اسناد مربوط به اصالح 

حساب ها، درج می شود. اسناد و مدارک اوليه مربوط به معامالت و عمليات مالی اهميت زيادی دارند، چون اطالعات 

الزم را برای تجزيه و تحليل معامالت و عمليات مالی و ثبت در دفتر روزنامه فراهم  می كنند. مدارک عينی هستند كه 

امكان ثبت معامالت و عمليات مالی را در آينده فراهم می آورند. از اين رو اين گونه اسناد و مدارک برای مراجعات و 

رسيدگی  های بعدی  بايگانی و نگهداری می شوند.

مرحله دوم :تجزیه و تحليل رویداد هاي مالي
به منظور  اين مرحله  اوليه صورت می گيرد. در  اسناد و مدارک  براساس اطالعات منعكس در  اين تجزيه و تحليل 

انعكاس معامالت و عمليات مالی در دفتر روزنامه بايد تصميم گيری شود كه چه حساب يا حساب هايی بدهكار و چه 

حساب يا حساب هايی بستانكار می باشند.

مرحله سوم: ثبت رویداد هاي مالي در دفتر روزنامه 
در اين مرحله اطالعات منعكس در اسناد و مدارک مربوط به معامالت و عمليات مالی برحسب تأثيری كه بر معدلۀ 
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حسابداری )ترازنامه( دارند تجزيه و تحليل و سپس در دفتر روزنامه ثبت می شوند.

نکته: در تاريخ ثبت معامالت و عمليات مالی، در ستون عطف دفتر روزنامه چيزی نوشته نمی شود، بلكه هنگامی كه 
اقالم بدهكار  و بستانكار به حساب های مربوط در دفتر كل انتقال می يابند، هم زمان شماره اين حساب ها  در ستون عطف 

دفترروزنامه و شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف دفتر كل  نوشته می شود.

مرحله چهارم: انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر كل
انتقال  انجام می شود،  مالی  بعدی كه طی يك دوره  دفتر روزنامه، مرحلۀ  مالی در  ثبت معامالت و عمليات  از  پس 

اطالعات به دفتر كل است. انتقال مبالغ از دفتر روزنامه به دفتر كل به طبقه بندی اطالعات در حساب ها منجر می شود 

كه مطابق طبقه بندی اطالعات در صورت های مالی است. در هر مؤسسه، تجزيه و تحليل معامالت و نوشتن دفتر 

روزنامه معموالً براساس فهرست حساب های دفتر كل انجام می شود. فهرست حساب ها شامل عنوان و شماره تمام 

حساب های دفتر كل است. 

مرحله پنجم: تهيه تراز آزمایشی
يكی از وسايلی كه حسابداران برای آزمون صحت مدارک مالی مورد استفاده قرار می دهند تراز آزمايشی است. تهيه 

تراز آزمايشی به حسابداران امكان می دهد كه از تساوی جمع مانده  های بدهكار  و جمع مانده  های بستانكار دفتر كل، 

مطمئن شوند. برای آنكه بتوان تراز آزمايشی تهيه كرد، بايد معامالت و عمليات مالی يك دوره، كاًل از دفتر روزنامه  به 

حساب های دفتر كل منتقل شده باشد. 

اشکال تهيه تراز آزمایشی  
اشكال تهيه تراز آزمايشی گوناگون است كه بنا به نياز هر مؤسسه تهيه می شود و متداول ترين آن به شرح زير است:

1.تراز آزمايشی دوستونی

2. تراز آزمايشی چهار ستونی

تراز آزمایشي دو ستوني

1 – نوشتن عنوان تراز آزمايشي كه شامل مواد صفحۀ بعد است:
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الف( نام مؤسسه

ب( نام گزارش

پ( تاريخ گزارش

2 – نقل مانده حساب ها به تراز آزمايشي : در مقابل نام هر حساب، مانده هر حساب بر حسب مورد در ستون بدهكار 

و يا بستانكار تراز آزمايشي نوشته می شود. نام و مانده تمام حساب ها اعم از اينكه مانده داشته و يا نداشته باشند بايد 

در تراز نوشته شود و اين كار به حسابدار اطمينان مي دهد كه حسابي از قلم نيفتاده باشد.

3 – آزمون توازن تراز آزمايشي : پس از آنكه مانده تمام حساب  ها به تراز آزمايشي انتقال يافت توازن تراز آزمايشي 

به ترتيب زير آزمون مي شود:

الف( كشيدن يك خط ذيل ستون  هاي بدهكار و بستانكار

ب( محاسبه و نوشتن حاصل جمع عمودي هر ستون

پ( كشيدن دو خط موازي ذيل ستون مانده بدهكار و بستانكار)در صورتي كه جمع افقي ستون مانده بدهكار با ستون 

مانده بستانكار مساوي باشد( و اگر جمع مانده ستون بدهكار و بستانكار مساوي نباشد بايد اختالف موجود تعيين و 

رفع شود و كشيدن دو خط بدين معني است كه جمع مانده  هاي بدهكار و جمع مانده  هاي بستانكار مساوي است و 

كار تهيه تراز آزمايشي به اتمام رسيده است.    

           

تراز آزمایشی اصالح نشده   
نشده   اصالح  آزمايشی  تراز  را  می شود  تهيه  سال  پايان  اصالحی  اقالم  ثبت  از  قبل  كه  آزمايشی  تراز  آخرين 

)UNADJUSTED TRIAL BALANCE(  گويند.

 تراز آزمايشی اصالح نشده دو هدف كلی زير را تأمين می كند:

- اثبات تساوی اقالم بدهكار و بستانكار

- فراهم  آوردن اطالعات الزم برای تهيه كاربرگ و  ثبت  های اصالحی پايان سال

بعد از اينكه تراز آزمايشی اصالح نشده تنظيم شد، مراحل بعدی  چرخه حسابداری ادامه می يابد.

ضرورت اصالح حساب ها
هدف كلي از تهيه اطالعات مالي كمك به استفاده كنندگان مختلف براي قضاوت و تصميم گيري اقتصادي است. اين 
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باشد. براي شناخت چگونگي  به هنگام، واقعي و درست  تهيه شده  هدف زماني به دست مي آيد كه اطالعات مالي 

اصالح حساب  ها الزم است با چند مفهوم اساسي در حسابداري آشنا شويم:

روش نقدي: در اين روش درآمد ها و هزينه  ها در زمان دريافت و پرداخت وجه نقد شناسايي و ثبت مي شوند. اگر 

روش نقدي مورد استفاده قرار گيرد، سود خالص يك دوره مالي برابر است با وجوه نقد دريافتي بابت درآمد ها منهاي 

وجوه نقد پرداختي بابت هزينه  ها.

روش تعهدي: درآمد ها به هنگام تحقق و هزينه  ها در زمان وقوع، شناسايی و در دفاتر ثبت مي شوند؛ هر چند وجه 

نقدي بابت درآمد ها و هزينه  ها دريافت و پرداخت نشده باشد.

 

ثبت  هاي اصالحي
اگر برخي درآمد ها يا هزينه  هاي دوره در حساب  ها ثبت نشده باشد ابتدا آنها را شناسايي و سپس از طريق ثبت  هاي 

مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر كل حساب  ها اصالح مي شوند كه به آنها ثبت  هاي اصالحي گفته مي شود. 

انواع ثبت  هاي اصالحي به شرح زير است:

1- اصالح پيش پرداخت هزینه: عبارت است از مبالغي كه بابت دريافت خدمات در آينده پرداخت مي شود. مانند 

پيش پرداخت اجاره.

در جريان عمليات يك مؤسسه خريداري  استفاده  براي  كه  اجناس مصرفي  تمام  ملزومات:  2- اصالح حساب 

مي شود در حساب ملزومات ثبت مي گردد. مانند تمبر و پاكت پستي.

3- اصالح حساب پيش دریافت درآمد: مؤسسات قبل از ارائه خدمات به مشتريان، وجوهي را از اين بابت دريافت 

مي كنند. اين وجوه را نمي توان جزو درآمد هاي مؤسسه قلمداد نمود زيرا هنوز خدمتي به مشتري ارائه نشده است. 

چنين مبالغي در پيش دريافت درآمد ثبت مي شود.

در  درآمد ها  و  هزينه  ها  از  برخي  مالي  دوره  پايان  در  است  ممكن  نشده:  ثبت  درآمد هاي  و  هزینه  ها  ثبت   -4

حساب  ها ثبت نشده باشد. براي ثبت هزينه  هاي ثبت نشده، ابتدا مبلغ آن برآورده شده، سپس در حساب هزينه مربوط، 

بدهكار و در مقابل در حساب بدهي، بستانكار مي گردد.

مثال: تراز آزمايشي مؤسسه خدماتي حقوقي نصر در پايان سال مالي منتهي به 2۹ اسفند ماه 1376 و قبل از انجام 

ثبت  هاي اصالحي تهيه شده است. ساير اطالعات به شرح زير است:

1- پيش پرداخت بيمه مربوط به بيمه آتش سوزي آپارتمان مؤسسه از اول دي ماه 1376 تا پايان آذرماه 1377  مي باشد.
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بدهکار
مانده

بستانکار

115٠٠٠٠
2٠٠٠٠٠٠

4255٠٠٠٠
 

115٠٠٠٠٠

572٠٠٠٠٠

2٠5٠٠٠٠
337٠٠٠٠
7٠٠٠٠٠
35٠٠٠٠
24٠٠٠٠

  ۸٠٠٠٠٠٠

۸5٠٠٠٠ 
522٠٠٠٠
1۸٠٠٠٠
4٠٠٠٠٠

23٠٠٠٠٠
54٠٠٠٠

572٠٠٠٠٠

نقد و بانك
حساب  هاي دريافتني
پيش پرداخت اجاره

ملزومات اداري
پيش پرداخت بيمه

اثاثه اداري
آپارتمان

حساب  هاي پرداختني
پيش دريافت درآمد

سرمايه
برداشت

درآمد خدمات حقوقي
هزينه حقوق كاركنان

هزينه مسافرت
هزينه تبليغات

هزينه آب و برق و تلفن
هزينه تعميرات

جمع

2- در پايان سال 1376 موجودي ملزومات اداري 000 /250 ريال است.

3- مبلغ1/200/000  ريال از پيش دريافت درآمد كه خدمات مربوط به آن ارائه گرديده بايد جزو درآمد هاي سالي 7۶ باشد.

4- حقوق اسفند ماه كاركنان به مبلغ  750/000  ريال هنوز پرداخت و در حساب  ها ثبت نشده است.

5- بابت خدمات ارائه شده به يكي از مشتريان صورت حسابي به مبلغ  000/ 470  ريال براي وي ارسال گرديده كه 

در حساب  ها ثبت نشده است.

6- مبلغ پيش پرداخت اجاره مربوط به اجاره دو ماهه اسفند ماه 1376و فروردين 1377 يك دستگاه رايانه است.

مؤسسه خدماتي حقوق نصر
تراز آزمايشي قبل از اصالحات

1376/12/2۹
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تراز آزمایشي اصالح شده
عبارت است از فهرست مانده حساب  هاي دفتر كل پس از انجام ثبت  هاي اصالحي.

حساب  هاي دفتر كل را مي توان از لحاظ ارتباط با صورت  هاي مالي به دو دسته تقسيم كرد:

1- حساب  هاي دائمي: حساب  هايي هستند كه ماندۀ آنها در پايان دوره مالي به دورۀ بعد منتقل مي شود. مانند نقد 

و بانك. 

مانند:  نمي يابد.  انتقال  بعد  دوره  به  مالي  دوره  از يك  آنها  ماندۀ  كه  حساب  هايي هستند  موقت:  2- حساب  هاي 

حساب  هاي درآمد.

 

بستن حساب  هاي موقت
بستن حساب  هاي موقت يعني صفر كردن ماندۀ آنها در پايان دوره مالي كه شامل 4 مرحله است:

1- بستن حساب هاي درآمد: هر يك از حساب  هاي درآمد كه داراي مانده بستانكار مي باشند بدهكار و حساب 

خالصه سود و زيان به ميزان مجموع مانده حساب هاي درآمد بستانكار مي گردد.

2- بستن حساب  هاي هزینه: هر يك از حساب  هاي درآمد كه داراي مانده بدهكار مي باشند، بستانكار و حساب 

خالصه سود و زيان به ميزان مجموع مانده حساب  هاي هزينه بدهكار مي گردد.

3- بستن حساب خالصه سود و زیان:  مانده حساب  هاي خالصه سود و زيان نشان دهنده سود و زيان خالص 

دوره مالي است. اگر اين مانده بستانكار باشد نشان دهنده سود خالص است و بالعكس.

4- بستن حساب برداشت: حساب سرمايه به مبلغ مانده حساب برداشت بدهكار و حساب برداشت به همين مبلغ 

بستانكار مي گردد.
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مثال: تراز آزمايشي حقوقي نصر پس از اصالح حساب  ها در تاريخ 2۹ اسفند ماه 1376 به شرح زير است.

مؤسسه حقوقي نصر

تراز آزمايشي اصالح شده 2۹  اسفند ماه 1376

مانده
نام حساب

بستانکاربدهکار

115٠٠٠٠
۸٠٠٠٠٠

4255٠٠٠٠
 

75٠٠٠٠
1317٠٠٠٠

5۸/42٠/٠٠٠            

2/٠5٠/٠٠٠
2۸4٠/٠٠٠
35٠/٠٠٠
25٠/٠٠٠
1۸٠/٠٠٠

۸/٠٠٠/٠٠٠
34/٠٠٠/٠٠٠

 

۸5٠/٠٠٠

5۹7٠٠٠٠
1۸٠٠٠٠
4٠٠٠٠٠

23٠٠٠٠٠
54٠٠٠٠
6٠٠٠٠

1٠٠٠٠٠
35٠٠٠٠

5۸/42٠/٠٠٠               

نقد و بانك
حساب  هاي دريافتني
پيش پرداخت اجاره

ملزومات اداري
پيش پرداخت بيمه

اثاثه اداري
آپارتمان

حساب  هاي پرداختني
پيش دريافت درآمد

سرمايه
برداشت

حقوق پرداختني
درآمد خدمات حقوقي
هزينه حقوق كاركنان

هزينه مسافرت
هزينه تبليغات

هزينه آب و برق و تلفن
هزينه تعميرات

هزينه بيمه آپارتمان
هزينه ملزومات مصرفي
هزينه اجاره رايانه  

جمع
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تراز آزمایشي اختتامي
عبارت است از فهرست مانده حساب  هاي دايمي پس از بستن حساب  هاي موقت.

تراز اختتامي مؤسسه حقوقي نصر در پايان سالي مالي 1375به شرح زير است:

 

مؤسسه حقوقي نصر

تراز آزمايشي اختتامي 2۹ اسفند 1376

مانده
بستانکاربدهکار

115٠٠٠٠
75٠٠٠٠
۸٠٠٠٠٠

44۹7٠٠٠٠                   

4767٠٠٠٠

نام حساب

2٠5٠٠٠٠ 
2۸4٠٠٠٠
35٠٠٠٠
25٠٠٠٠
1۸٠٠٠٠

۸٠٠٠٠٠٠
34٠٠٠٠٠٠

            

4767٠٠٠٠

نقد و بانك
حساب  هاي دريافتني
پيش پرداخت اجاره

ملزومات اداري
پيش پرداخت بيمه

اثاثه اداري
آپارتمان

حساب  هاي پرداختني
حقوق پرداختني

پيش دريافت درآمد  
سرمايه آقای نصر

جمع
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خالصه فصل
بررسي صورت هاي  به  بايد  مالي يك شركت چگونه است  بداند كه وضعيت  بخواهد  اگر كسي  بنيادي،  تحليل  در 

مالي آن بپردازد. تجزيه و تحليل صورت هاي مالي كار تخصصي و دقيق است كه تنها خبرگان مالي از عهده انجام آن 

برمي آيند. پس از اين بررسي  هاست كه مشخص مي شود كه گذشتۀ  شركت از لحاظ قدرت فروش، سرمايه و سوددهي 

چگونه بوده است و آينده آن محتماًل چگونه خواهد بود.

بر طبق ماده 20 قانون تجارت شركت های تجارتی هفت نوع می باشد: شركت سهامی، شركت با مسئوليت محدود، 

شركت تضامنی، شركت مختلط غير سهامی، شركت مختلط سهامی، شركت نسبی، شركت تعاونی توليد و مصرف.

به  آن  نباشد( كه سرمايۀ  بازرگانی  امور  آن،   اينكه موضوع عمليات  )ولو  بازرگانی  شركت سهامی عام، شركتی است 

سهام، تقسيم شده كه بخشی از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين  می شود. در شركت سهامی عام، تعداد 

سهام داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و مسئوليت سهام  داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. 

شركت سهامی خاص شركتی است بازرگانی )ولو اينكه موضوع عمليات آن،  امور بازرگانی نباشد( كه تمام سرمايۀ آن 

منحصراً توسط مؤسسين، تأمين گرديده و سرمايۀ آن به سهام، تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام،  محدود به مبلغ 

اسمی سهام آنهاست. 

شركت با مسئوليت محدود شركتی است كه بين دو يا چند نفر برای امور تجاری تشكيل شده و هر يك از شركا بدون 

اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد؛ فقط به ميزان سرمايۀ خود مسئول قروض و تعهدات شركت است. 

شركت مختلط غيرسهامی، شركتی است كه برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بين يك يا چند نفر شريك ضامن 

و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود، بدون انتشار سهام، تشكيل می شود. شريك ضامن، مسئول كليۀ قروضی 

است كه ممكن است عالوه بر دارايی شركت پيدا شود. شريك با مسئوليت محدود، كسی است كه مسئوليت او فقط 

به ميزان سرمايه ای است كه درشركت گذارده و يا بايستی بگذارد. 

شركت مختلط سهامی، شركتی است كه تحت نام مخصوص بين يك عده شركای سهامی و يك يا چند نفر شريك 

ضامن تشكيل می شود. شركای سهامی كسانی هستند كه سرمايۀ آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوی القيمه 

درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه ای است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسی است كه سرمايۀ او 

به صورت سهام درنيامده و مسئول كليۀ قروضی است كه ممكن است عالوه بر دارايی شركت پيدا شود.

شركت تضامنی شركتی است كه تحت نام مخصوص برای امور تجاری بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنی تشكيل 

می شود. اگر دارايی شركت برای تأديۀ تمام قروض كافی نباشد؛ هر يك ازشركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت 

..
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می باشند. هر قراری كه بين شركا برخالف اين، ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، كان لم يكن خواهد بود. 

شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل می شود و مسئوليت 

هريك از شركا به نسبت سرمايه ای است كه در شركت گذاشته است. 

شركت تعاونی، شركتی است كه تمام يا حداقل 51% سرمايۀ آن به وسيلۀ اعضا در اختيار شركت تعاونی قرارگيرد.

آنها  مجموعه  به  و  مي شوند  تكرار  مالي  دوره  هر  در  كه  است  پياپي  مراحل  يك سري  شامل،  عمليات حسابداري 

»چرخه    حسابداري« گفته مي شود كه شامل مراحل زير است: 

1- جمع آوري اطالعات مربوط به رويداد هاي مالي. 2- تجزيه و تحليل رويداد هاي مالي و تنظيم سند حسابداري. 

3- ثبت رويداد هاي مالي در دفتر روزنامه. 4- انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر كل. 5- تهيه تراز آزمايشي. 

6- اصالح حساب  هاي دفتر كل )از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل(. 7- تهيه تراز آزمايشي 

اصالح شده. 8- تهيه صورت  هاي مالي. ۹- بستن حساب  هاي موقت )از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر 

روزنامه و كل(. 10- تهيه تراز آزمايشي اختتامي.

 

خودآزمایی
1- شركت  های زير را به طور مختصر تعريف كنيد:

شركت  سهامی

شركت با مسئوليت محدود

شركت تضامنی

شركت مختلط غير سهامی

شركت مختلط سهامی

شركت نسبی

شركت تعاونی توليد و مصرف  

2- مفاهيم يا مفروضات بنيادی حسابداری چيست؟

3- چرخه حسابداری چيست و شامل چه مراحلی است؟



فصل هشتم
مقررات اشتغال در

 شرکت  های رایانه ای

هدف  هاي رفتاري  

1- مفاهيم اشتغال را تعریف نماید.

2- شرایط كار را نام ببرد.

3- مقررات حفاظت فني و بهداشتي كار را توضيح دهد.

4- قوانين كار در شركت  هاي كامپيوتري را شرح دهد.

5- اصول رعایت مقررات كار در شركت  هاي كامپيوتري را توضيح دهد.
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1-8 مقدمه
اشتغال در شرکت  های کامپیوتری می تواند عرضه خدمات به مشتریان باشد. برای مثال شرکت  های  ارائه دهنده خدمات 

اینترنتیISP  ها را در نظر بگیرید که می تواند نمونه ای از شرکت کامپیوتری عرضه کننده خدمات اینترنتی به کاربران 

باشد و یا شرکت  های کامپیوتری دیگری که بسیار زیاد نام آنها را می شنویم مانند google , Microsoft و yahoo. این 

شرکت  ها هم هرکدام متناسب با فعالیتی که انجام می دهند خدمات گوناگونی را به دیگران عرضه می کنند.

شرکت  های کامپیوتری همچون تمام شرکت  های تولیدی، صنعتی و...دارای شرایط و ضوابطی هستند که تمام کارکنان 

آن موظف به رعایت آنها می باشند. البته این قوانین و شرایط از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت می باشد. البته الزم به 

ذکر است که در شرکت  های کامپیوتری هم هرشخصی وظیفه و مسئولیت  های خاص خود را دارد که باید به طور کامل 

آنها را انجام دهد.

عالوه بر قوانینی که هرکدام از کارکنان، باید رعایت کنند یکسری قوانین و ضوابط کلی هم وجود دارد که مشمول تمام 

کارکنان آن شرکت می شود. برای مثال برخی از قوانین کار در شرکت گوگل را برای شما عنوان خواهیم کرد. به وسیله 

تشکیل کمیته و شورا اقدام به استخدام کنید، خواسته  های آنان را فراهم کنید، داده  ها تصمیمات را حرکت می دهند و... .

در تمام شرکت  های کامپیوتری رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی کارکنان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

است. چرا این کار نه تنها بر جسم آنها تأثیرگذار است بلکه بر روحیه افرادی که در آن شرکت مشغول به کار هستند 

تأثیر می گذارد. باتوجه به اینکه در شرکت  های کامپیوتری بیشتر کارکنان با کامپیوتر کار می کنند لذا توجه به نکات 

ارگونومی در حین کارضروری است. در پایان این فصل مطالبی راجع به گزارش های شرکت  های داخلی و خارجی 

و گزارش  های اجتماعی شرکت  ها که در وب سایت هایشان منتشر شده است و برخی از اصول اخالقی، ارزش های 

اخالقی و ضوابط کاری شرکت  ها را بیان خواهیم کرد.

نویسندگان مختلف، تعاریف متفاوتي از اشتغال دارند. در واژه نامۀ آکسفورد اشتغال به معني خرید و فروش و تجارت آمده 

است. در واژه نامۀ النگ من، اشتغال به فعالیت پول در آوردن و تجارتي که از آن پول حاصل شود، گفته مي شود.

8-2
مفاهيم اشتغال
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به زبان ساده، اشتغال عبارت است از حالتي از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت  هایي است که تولید و خرید 

کاال ها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، دربر مي گیرد.

1- بر طبق نظر ارویک و  هانت، کاري که در آن خدمات یا کار هایي که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن 

هستند و توان پرداخت بهاي آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه مي شود. اشتغال عبارت است از هر نوع کسب.

2- پترسن و پلومن بر این باورند که هر تبادلي که در آن خرید و فروش صورت گیرد، اشتغال نیست، بلکه اشتغال، 

هر نوع تبادل تکراري و تجدید شوندۀ خرید و فروش است.

3- پروفسور اون، اشتغال را یک نوع کاسبي مي داند که طي آن کاال ها یا خدمات براي فروش در بازار تولید و توزیع 

مي شوند.

دگرگونی مفهوم كار و اشتغال با انقالب اطالعاتی
انقالب اطالعاتی بسیاری از مفاهیم را تغییر داده است. در این منظومه حتی عد ه ای معتقد هستند که باید واقعیت را 

هم به گونه ای دیگر تعریف کرد و از چیزی به نام واقعیت مجازی سخن به میان می آورند. کار و اشتغال هم در این 

بستر تفاوت مفهومی مهمی را به خود دیده است. فرایند کار در مرکز ساختار اجتماعی قرار دارد. دگرگونی تکنولوژیک 

و مدیریتی نیروی کار و روابط تولید، در درون و پیرامون بنگاه شبکه ای اصلی ترین اهرمی است که الگوی اطالعاتی و 

روند جهانی شدن به وسیله آن بر جامعه تأثیر می گذارند. در هر فرایند تحول تاریخی، یکی از بارزترین جلوه  های تغییر 

نظام مند، دگرگونی اشتغال و ساختار اشتغال است.

در واقع نظریه  های فرا صنعتی و اطالعات گرایی، ظهور یک ساختار اجتماعی نوین را که گرایش به خدمات به جای 

اطالعاتی  افزایش محتوای  و  تولیدی،  و  رفتن مشاغل کشاورزی  میان  از  مدیریتی و حرفه ای،  افزایش مشاغل  کاال، 

پیشرفته ترین اقتصاد ها از ویژگی های بارز آن است، قوی ترین دلیل تجربی تغییر مسیر تاریخ می دانند. در بیشتر این 

فرمول بندی ها، نوعی قانون طبیعی اقتصاد ها و جوامع نهفته است که حرکت در مسیر مدرنیته را که جامعه غرب پیشتاز 

آن بوده است، تنها راه ممکن به شمار می آورد. اگر چه اقتصاد های اواخر قرن بیستم آشکارا با اقتصاد های پیش از جنگ 

جهانی دوم تفاوت دارند، به نظر نمی رسد خصوصیتی که این دو نوع اقتصاد را از یکدیگر جدا می کند عمدتًا در منبع 

رشد بهره وری آنها نهفته باشد. تمایز اصلی، تمایز میان اقتصاد صنعتی و فرا صنعتی نیست بلکه بین دو شکل مختلف 

از تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی است که بر مبنای دانش بنا شد ه اند.

خدمات اجتماعی در برگیرنده کل قلمرو فعالیت های دولتی، و همچنین مشاغلی است که به مصرف جمعی مربوط 
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می شوند. خدمات فردی خدماتی هستند که به مصرف فردی ارتباط دارند و از سرگرمی و تفریحات گرفته تا مکان های 

خوردن و نوشیدن را شامل می شوند. اگر چه باید پذیرفت که این تمایز ها وسیع هستند، ولی به ما اجازه می دهند که 

درباره تحول ساختار اشتغال در کشور های مختلف به گونه  های متفاوتی بیندیشیم و تحلیل هایمان دست کم عمیق تر از 

شرح های آماری متعارف باشد. وقتی جوامع به جای تغییر تدریجی مسیر صنعتی، در دوره کوتاهی به نابودی گسترده 

مشاغل تولیدی می پردازند، این مسأله لزومًا به دلیل پیشرفته بودن آنها نیست بلکه بدین دلیل است که آنها از سیاست ها 

و راهبرد های ویژ ه ای پیروی می کنند که بر مبنای زیربنای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنان استوار است. راه هایی که 

برای هدایت دگرگونی اقتصاد ملی و نیروی کار اتخاذ می شود تأثیرات شگرفی بر دگرگونی ساختار اشتغال دارد که 

زیربنای نظام نوین طبقاتی جامعه اطالعاتی را شکل می دهد. حتی می توان این فرضیه را مطرح ساخت که به موازات 

تبدیل شبکه و انعطاف پذیری به ویژگی بارز سازمان صنعتی جدید و دستیابی شرکت های کوچک به جایگاهی مناسب 

ترکیبی  اشتغالی و وضعیت شغلی  احیای خود  از طریق تکنولوژی های جدید میسر گشته است، شاهد  بازار که  در 

هستیم. 

بنابراین وضعیت مشاغل در جوامع اطالعاتی – که در این مرحله تاریخی در حال پدیدار شدن هستند- متنوع تر از آن 

چیزی است که در دیدگاه شبه طبیعت گرایانه موجود در نظریه فرا صنعتی تصور می شود. در واقع این نظریه  ها تحت 

تأثیر قوم گرایی امریکایی هستند که حتی از تجربه امریکا نیز تصویر دقیقی عرضه نمی کند.

شرکت  های کامپیوتری همچون تمام شرکت  های تولیدی، صنعتی و... دارای شرایط و ضوابطی هستند که تمام کارکنان 

آن موظف به رعایت آنها می باشند. البته این قوانین و شرایط از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت می باشد. البته الزم به 

ذکر است که در شرکت  های کامپیوتری هم هرشخصی وظیفه و مسئولیت  های خاص خود را دارد که باید به طور کامل 

آنها را انجام دهد. برای مثال یک منشی در یک شرکت کامپیوتری باید دارای توانایی ها و شرایط زیر باشد:

*توانایی استقرار و قرار دادن ملزومات منشی گری در محل مناسب
*توانایی برخورد مطلوب با ارباب رجوع

*توانایی تنظیم برنامه روزانه مسئول

8-3
شرایط كار
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*توانایی ضبط صدا در جلسات و کنفرانس  های مسئول
*توانایی پیاده کردن نوار

*توانایی انجام بعضی از عملیات کامپیوتری
*توانایی ویرایش نوار پیاده شده

*توانایی تایپ انواع متون 
*توانایی نامه نگاری

*توانایی تنظیم جلسات
*توانایی تنظیم آرشیو

*توانایی رفع و رجوع مسائل اداری جاری در حد اختیار
*توانایی تنظیم انواع گزارش از فعالیت های مختلف

*توانایی اجرای مقررات و آئین نامه  های اداری
*توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول و نکات ایمنی و بهداشت کار

در مثال دیگری شرایط کار شخصی که مسئول نگهداری و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار می باشد را بیان خواهیم 

کرد که شامل موارد زیر است:

1- پشتیبانی و نگهداری سخت افزار شبکه به طور مداوم و سرویس ما هانه

2- بروز رسانی نرم افزاری کامپیوتر ایستگاه  های کاری به طور مداوم 

3- نصب و بروز رسانی آنتی ویروس  های مورد تأیید مدیریت آمار و فناوری اطالعات بر روی سرور  ها و سایر کامپیوتر  ها

4- کنترل و نگهداری از UPS  های مربوط به شبکه  های کامپیوتری و با نظارت مداوم بر عملکرد صحیح آنها

5- طراحی و پیگیری در بروز رسانی صفحات وب واحد مربوط و مستندسازی آنها منطبق با دستورالعمل صادره از 

آمار و فناوری اطالعات

6- جمع آوری و بروز رسانی مستندات سخت افزاری واحد  ها شامل آمار سخت افزارو...

7- آشنایی در حد الزم  با نرم افزار اتوماسیون اداری جهت آموزش به پرسنل واحد مربوط

8- ارتباط و حضور فعال در جلسات آی تی مدیریت آمار و فناوری اطالعات شرکت

9- رعایت و اجرای قوانین مربوط به جرائم رایانه ای مصوبه خرداد 88     
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در شرکت  های کامپیوتری عالوه بر قوانینی که هرکدام از کارکنان، باید رعایت کنند یکسری قوانین و ضوابط کلی هم وجود 

دارد که مشمول تمام کارکنان آن شرکت می شود.

اریک اشمیت، مدیرعامل گوگل، چندی پیش در مقاله ای در نشریه نیوزویک، قواعد طال یی کسب وکار یکی از برترین 

شرکت  های دیجیتالی جهان را تشریح کرد. اگرچه رهبران گوگل بر خال ف رهبران مایکروسافت، در انتشار مقاله و 

گزارش تخصصی، فعالیت کمتری دارند، اما مطالبی که هر از گاهی توسط آنان ارائه می شود، قابل تأمل است. متن 

حاضر، روایتی است از راهکار هایی که گوگل در کسب وکار در دنیای دیجیتال به آنها وابسته است. اریک اشمیت به 

این واقعیت اشاره دارد که خال قیت و پرورش خال قیت در کارکنان یک شرکت، رمز پیروزی در شرکت  های دیجیتالی 

امروز جهان است. این خال قیت است که کارآفرینی دیجیتالی را به بهترین شکل ممکن پرورش و هدایت می کند و این 

تضمینی برای بقا در دهکده جهانی است.

در تمام شرکت  های کامپیوتری رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی کارکنان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

است. چرا این کار نه تنها بر جسم آنها تأثیرگذار است بلکه بر روحیه افرادی که در آن شرکت مشغول به کار هستند 

تأثیر می گذارد. باتوجه به اینکه در شرکت  های کامپیوتری بیشتر کارکنان با کامپیوتر کار می کنند لذا توجه به نکات 

ارگونومی در حین کارضروری است.

ارگونومی به عنوان رشته ای از علوم که با به دست آوردن بهترین ارتباط میان کارکنان و محیط کاری شان، مرتبط است 

تعریف می شود. ارگونومی با ارزیابی قابلیت ها و محدودیت های انسان )بیومکانیک و آنتروپومتری(، استرس های کاری 

8-4
قوانين كار در شركت  های كامپيوتری

8-٥
مقررات حفاظت فنی و بهداشتی كار در شركت  های كامپيوتری
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و محیطی )فیزیولوژی کار و روانشناسی صنعتی(، نیرو های استاتیک و دینامیک روی بدن انسان )بیومکانیک(، احتیاط 

)روانشناسی صنعتی(، خستگی )فیزیولوژی کار و روانشناسی صنعتی(، طراحی و آموزش و طراحی ایستگاه کاری و 

ابزار ها )آنتروپومتری و مهندسی(، سر و کار دارد. بنابراین ارگونومی از خیلی از علوم و مهندسی تشکیل یافته است.

موضوع ارگونومی 
ارگونومی شغلی تالش می کند تا با بازبینی سیستم  های کاری، آنها را در جهت کاهش استرس های حرفه ای تغییر دهد.

اصول ارگونومی در صنعت :

- طراحی تغییر، جایگزینی و نگهداری تجهیزات برای ارتقای بهره وری، زندگی کاری و کیفیت تولید

- طراحی و تغییر فضا های کاری و جانمایی کاری برای سهولت و سرعت عملیات خدمات و نگهداری

- طراحی و تغییر روش های کاری شامل اتوماسیون و تخصیص وظیفه بین اپراتور و ماشین

- کنترل فاکتور های فیزیکی )گرما، سرما، صدا، ارتعاش، نور( در محل کار برای تولید بهتر و ایمنی کارکنان

فاكتور های استرس در محيط  های كار 
هر محیط کاری فاکتور های استرس مخصوص خود را دارد.  در زیر فاکتور های استرس شناخته شده در محل کار آمده است.

- پیچیدگی و تعدد ابزار های مورد استفاده در محیط کار

- وضعیت های محیطی غیر طبیعی )گرما، صدا، ارتعاش، روشنایی، مواد سمی و …(

- بار کاری فیزیکی و فکری 

نتایج بکارگیری ارگونومی:

موارد زیر تعدادی از نتایج به کارگیری اصول ارگونومی در محل کاراست.

- درك تأثیر مخصوص نوع کار روی جسم کارکنان و کارایی شغلی شان

- پیش بینی پتانسیل اثرات طوالنی مدت )یا تجمعی( کار روی جسم کارکنان

- ارزیابی تناسب محل کار و ابزار ها برای کارگران جهت انجام کار

- بهبود بهره وری و آسایش کارگران توسط تطبیق کار برای شخص یا تطبیق شخص برای کار. نتایج این قبیل تالش ها، 

دستیابی به بهترین هماهنگی میان قابلیت های کارگر و نیازمندی های شغل است.
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بيومكانيك 
بیومکانیک ترکیبی از فیزیک مهندسی )مکانیک(، آنتروپومتری و پایه علوم پزشکی )بیولوژی و فیزیولوژی( است که 

از طریق ریاضی مرتبط گشته اند. آن قوانین فیزیکی را برای توصیف پدیده  های بیولوژیکی بدن انسان استفاده می کند. 

قرار  آن  بر  کاری  محیط های  در  که  استرس  هایی  و  بار ها  به  انسان  بدن  پاسخ های  مطالعه  بیومکانیک جهت  اصول 

می گیرد، می باشد. 

فيزیولوژی كار : مطالعه عملکرد ارگانیسم های انسان توسط استرس های کار ماهیچه ای تحت تأثیر قرار می گیرد. 

پاسخ های فیزیولوژیک ناشی از کار فیزیکی شامل سیستم های ماهیچه ای اسکلتی و قلبی ـ عروقی می باشد.

ارزیابی توانایی کاری:

1-ضربان قلب

2-اکسیژن مصرفی 

بيومكانيك حرفه ای : بررسی فیزیکی کارگر و ابزار، ماشین آالت و مواد به نحوی که کارایی بهینه داشته و کمترین 

آسیب ها متوجه شخص گردد. اختالالتی را که به دلیل عدم تطابق قابلیت های فردی و نیازمندی های شغلی وجود دارد 

را به حداقل می رساند و از بروز یک اختالل اسکلتی – عضالنی پیشگیری می نماید.

جنبه  های بهداشتی ارگونومی :

1- پیشگیری از بیماری ها و اختالالت ناخواسته و غیبت 

2- طراحی بهینه ایستگاه های کاری

3- بهترین استفاده از انرژی تالش کاری

4- بهترین استفاده از منابع و قابلیت های کارگر

جنبه  های اقتصادی ارگونومی :

1- استفاده بهینه از انرژی که باعث کارایی بیشتر می گردد.

2- دوره  های منظم کار و استراحت که باعث بهره وری بیشتر می گردد.

3- حذف خستگی که باعث افزایش کیفیت کار می شود. 

خستگی ناشی از كار 
خستگی ناشی از کار عبارت است از ضعف و ناتوانی در تمامی حرکات بدن به طوری که این نوع خستگی در صنعت 
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به صورت خستگی عضالنی )جسمی ( و خستگی روحی )روانی( ظاهر می شود.

انواع خستگی:

1- خستگی چشمی

2- خستگی کل بدن

3- خستگی فکری

4- خستگی عصبی

5- خستگی مزمن

6- خستگی ناشی از بهم خوردن ریتم روز و شب 

عوارض خستگی :

1- کاهش توجه 

2- کاهش دریافت

3- کاهش سرعت عملکرد فیزیکی و ذهنی

4- کاهش دقت و افزایش اشتباه

5- مصرف انرژی باال جهت ثابت نگهداشتن راندمان 

6- احساس خستگی، گیجی و تحریک پذیری

در زیر مراحل پیشنهادی برای بازرسی کافی مشکالت محیط کار ارائه شده است :

1- مرور حوادث و آسیب  ها و ادعای شکایت کارکنان برای یافتن الگو هایی از صدمات که مربوط به کار می باشند.

تحلیل گر باید مشکالت مرتبط با کار که شامل مشکالت اسکلتی- عضالنی )کمردرد، درد شانه، سندرم تونل کارپال، 

و  شنوایی  کاهش  بازان(،  تنیس  آرنج  اپیکوندلیت  ماشه ای،  انگشت  بورسیت،  سپیدانگشتی،  تنوسینویت،  تاندونیت، 

شاخص  های گرما وسرما را جستجو کند.

2- مرور تاریخچه ادعای پزشکی و اسناد درمانگاه  ها و جستجو کردن صدمات و بیماری  ها که می تواند به محیط کار 

و طراحی روش کار همان طور که در باال لیست شده است مرتبط باشد.

3- بررسی گزارشات صدمه و حوادث شرکت برای تعیین انواعی از کار ها که باعث صدمات و آسیب  های متناسب می شود.

4- بدست آوردن اطالعات از منابع انسانی و دپارتمان  های  کارکنان در ارتباط با کار به میزان باالیی، از غیبت وگردش 

کار همراه است. این قبیل اطالعات ممکن است گردش کار و غیبت را که به علت محیط کار یا طراحی روش کار 
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ضعیف باشد را آشکار کند.

5- مصاحبه با منابع انسانی و دپارتمان کارکنان و آگاه کردن آنها که در حین بازرسی شرکت کنند.

6- مصاحبه با کارکنان و ناظران برای شناخت کار هایی که نیازمند حرکات تکراری، وضعیت نامطلوب، و یا اعمال 

نیروی زیادی می باشد.

7- مشاهده کارکنان که موجب آسیب شده و استفاده از چک لیست مشاهده گران که برخی از نواحی را تحت پوشش 

قرار نمی دهد و همچنین یک ثبت کننده ویدیویی برای ثبت این نواحی و تهیه اسناد جزء به جزء از کار ها پیشنهاد 

می شود.

8- کارکنان در معرض خطر را مجبور کرده تا پرسش نامه مربوط به ناحیه کار را پر کنند.

9- نتایج مشاهده شخصی،ثبت ویدیویی و پرسش نامه کارگری آنالیز شود.

10- درباره مشکالت با مدیران و کارکنان بحث کرده و ایده  هایشان را برای حل مشکالت به دست آوریم.

11- همه پیشنهادات و اعتبارشان را بر اساس اصول ارگونومی  ارزیابی کنیم.

12- همه اصالحات الزم در روش  های کار و یا ایستگاه  های کارزا را انجام دهید.

مطالعه آزاد
داستان یك موفقيت

زماني که براي اولین بار کامپیوتر هاي خانگي به بازار وارد شدند، استقبال از آنها بي نظیر بود. مردم براي داشتن این 

وسیله در خانه  هاي خود لحظه شماري مي کردند. پنج سال بعد گزارش  هاي مراکز بهداشتي و پزشکي نشان داد شیوع 

بیماري سندروم تونل کارپال در مچ دست در این پنج سال به علت استفاده کارکنان از موس  هاي کامپیوتر 25 برابر 

افزایش یافته است. این گزارش  ها بهانه اي شد براي کساني که از تکنولوژي جدید متضرر شده بودند و عزم خود 

ارگونومي به کمک صنایع  دانش  اما  بزنند  نوظهور  تکنولوژي  این  ریشه  به  تیشه  گزارش  ها  این  با  تا  کردند  را جزم 

ساخت کامپیوتر ها آمد. چیزي طول نکشید که مراکز تحقیقاتي دانشگاه  هاي جهان با همکاري صنایع ساخت کامپیوتر 

محصوالت ارگونومیک از جمله موس  هاي ارگونومیک نسل دوم و سوم را تولید کردند و تمام شرکت  هاي ساخت 

کامپیوتر، قسمتي از هزینه  هاي خود را به تحقیق و پژوهش در زمینه ارگونومي اختصاص دادند.
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برای مطالعه

 در زیر با بررسی مطالب و گزارش ها ی شرکت  های داخلی و خارجی و گزارش  های اجتماعی شرکت  ها که در وب سایت هایشان 

منتشر شده است برخی از اصول اخالقی، ارزش های اخالقی، ضوابط کاری شرکت  ها را در زیر بیان می کنیم.

         برای مثال شرکت Apple مسئولیت اجتماعی خود را این گونه بیان می کند:    

ما به یکدیگر احترام می گذاریم و روابط تعریف شده مان را بر اساس اعتماد پایه گذاری می کنیم.

ما همواره به دنبال برقراری رابطه برد/برد می باشیم و نظرات خود را با صراحت بیان می کنیم.

ما خود را متعهد به مشارکت می دانیم و تالش و اثر بخشی یکدیگر را ارج می نهیم.

ما بر مبنای تحلیل اطالعات تصمیم می گیریم و مسئولیت اقدامات خود را می پذیریم.

در مثال دیگری مسئولیت  های اجتماعی که شرکت Motorola اعالم کرده است را بیان می کنیم: »رفتار ها و اصولی که 

هدف ما را مشخص می کند:

شایستگی: در هر زمان  در راستای حقیقت و درستی و نیز دستیابی به باالترین معیار های اخالقی گام بر می دارد.

احترام: همه بینش  ها و کار های کارشناسی شده را ارزش گذاری می کند تا راه برای ارائه بهترین افکار و دیدگاه  ها 

هموار سازد.

تعالی: دستیابی به نتایج عالی توسط بهبود مداوم و پشتکار باال.«

عامل  فراگیری،  است:  کرده  بیان  این گونه  کارکنان  برابر  در  را  اجتماعی خود  مسئولیت   Intel آخرهم شرکت  در  و 

مهمی در بهبودی مداوم است. آن باعث می شود کارکنان ما برای انجام فعالیت  های حال و آینده آماده شوند. این سبب 

می شود تا شرکت Intel خود را برای رقابت آماده کند. با اطمینان از اینکه افراد ما آماده وفق دادن با تغییر و تحوالت 

سریع محیط کاری امروز و فردا هستند ما نه تنها فرصت  های شغلی آنها بلکه توانایی خودمان را نیز برای رقابت مؤثر 

به عنوان یک شرکت حفظ می کنیم.

برخی اصول و پيام های مسئوليت اجتماعی شركت  ها
منتشر کرده و در دسترس  را هر ساله  اجتماعی  گزارشاتی تحت عنوان مسئولیت  فراملی عمدتاً  بزرگ و  شرکت های 

8-6
مسئوليت اجتماعی شركت  های كامپيوتری
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عموم قرار می دهد که در آن با بر شمردن برخی از ضوابط و اصول کاری خود گزارشی از فعالیت  های اجتماعی خود، 

سرمایه گذاری اجتماعی خود و مشارکت  های اجتماعی خود ارائه می دهند. گزارش دهی اجتماعی شرکت  ها، روشی برای 

مدیریت اثرگذار و مدیریت اجتماعی است که توسط شرکت  ها طرح می شود تا رضایت مندی ذی نفعان گوناگون را در 

مورد رفتار های عمومی شان تضمین کنند. شرکت  ها گزارش دهی اجتماعی را به عنوان فرآیند ارتباط اثرات زیست محیطی 

و اجتماعی، فعالیت  های اقتصادی شرکت بر روی گروه  های ذی نفع در بین جامعه و در سطح وسیع آن می بینند.

هر ساله نیز مؤسساتی براساس این گزارشات، شرکت  ها را از نظر مسئولیت پذیری اجتماعی رده بندی می کند.

و  شرکت  ها  اغلب  می نمود،  توجه  جلب  وب سایت  ها  مطالب  و  گزارش  ها  این  گذرای  و  کوتاه  بررسی  در  آنچه 

خاص  گروه بندی  به  باتوجه  کرده اند.  گزارش  ویژه  ذی نفعی  نظریه  چارچوب  در  را،  اجتماعی  مسؤالنه  رفتار های 

ذی نفعان، سه گروه از آنان که به عنوان عوامل حیاتی موفقیت شرکت  ها شناخته می شوند، مصرف کنندگان، کارکنان و 

مالکان، مصرف  کنندگان حال و آینده پیام هایی را دریافت می کنند که بر روی ارزش و خدمات کاال ها تأکید می کند.

این ارزش گذاری بر پایه مشارکتی است که متمرکز بر روی شناخت و رضایت مندی نیاز های درك شده آنها است.

پیام  ها و مسؤلیت اجتماعی شرکتی، برای کارکنان بر روی توسعه مهارت  ها و ارتقاء شرایط کاری در کنار خود شرکت 

متمرکز هستند. این مباحث توجهات را به تنوع کارکنان و عرضه کنندگان معطوف می کند و مسائل قومی را مشخص 

می نماید. پیام های سهامداران اهمیت اعتماد به دست آمده از طریق کاربرد ارتباطات صادقانه، سنجیده، مداوم را بحث 

می کند و بر ارتقاء شبکه ارزشمند مالکیت توسط فروش محصوالت با کیفیت باال نیز تأکید می شود.

گروه نهایی ذی نفعان گسترده تر شامل کل جامعه می شود. این گروه ذی نفع جوامع ملی، محلی و جهانی را دربر می گیرد. 

پیام ها و مسئولیت اجتماعی شرکتی در سطح محلی شامل فعالیت  هایی می شود که در راستای بهبود شرایط مکانی است 

که کارکنان در آن زندگی و کار می کنند. شرکت  ها در سطح ملی از عباراتی استفاده می کنند که تالش  هایشان را در 

جهت ارتقاء منافع ملی مهم کشور  های بخصوصی توصیف می کند، به ویژه در زمان نیاز فوری و مبرم در سطح جهانی، 

شرکت  ها نگرانی  های خود را پیرامون زندگی شهروندان مطرح می کنندو تالش می کنند تا با استفاده از منابعی که از 

طریق فروش محصوالتشان به دست می آورند کیفیت زندگی شهروندان را ارتقاء دهند.

شرکت Household Finance یک نمونه عالی از پرتکلی را گسترش دادند که رابطه شان با مصرف کنندگان را توصیف 

بیانیه چند اصل اساسی را با هدف ایجاد رابطه بین کارکنان و مصرف کننده توصیف می کند. »ما برای  می کرد. این 

مشتریان خود ارزش و احترام قائل هستیم، زیرا بدون آنها نمی توانیم وجود داشته باشیم. ما با مشتریان خود با رعایت 

اصول اخالقی و انصاف برخورد می کنیم، همانطور که دوست داریم با ما همانگونه برخورد شود. ما به مشتریان خود 
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توجه می کنیم و به آنها در برطرف کردن نیاز های مالی شان کمک می کنیم. ما باالترین معیار های اخالقی را داریم.ما 

به واسطه مشارکت اجتماعی فعال، شهروند شرکتی خوبی را داشتیم. در نهایت ما می پذیریم که به دست آوردن اعتبار 

مناسب و اعتماد مشتریان چیزی است که ما باید همیشه به دنبال آن باشیم«.

 در بخش مسئولیت در برابر کارکنان گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت Siemens نوشته شده است: »فراگیری عامل 

مهمی در بهبودی مداوم است. آن باعث می شود کارکنان ما برای انجام فعالیت  های حال و آینده آماده شوند. با اطمینان 

از اینکه افراد ما آمادۀ وفق دادن با تغییر و تحوالت سریع محیط کاری امروز و فردا هستند، ما نه تنها فرصت  های شغلی 

آنها بلکه توانایی خودمان را نیز برای رقابت مؤثر به عنوان یک شرکت حفظ می کنیم.کانون توجه بر روی روش  های 

فراگیری و فناوری ابتکار است،یعنی شامل فراگیری مستقل با حمایت کامپیوتر  های چند رسانه ای و تدریس مجازی، 

کارگاه  های آموزشی و شبکه  های کامپیوتری در راستای کار گروهی در پروژه  های کسب و کار«.

ماده  1: به منظور تأمین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت کار، 

صیانت نیروي انساني و منابع مادي کشور در کارگاه  هاي مشمول و همچنین پیشگیري از حوادث و بیماري  هاي ناشي 

از کار، حفظ و ارتقاء سالمت کارگران و سالم سازي محیط  هاي کار، تشکیل کمیته  هاي حفاظت فني و بهداشت کار با 

رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه در کارگاه  هاي کشور الزامي است.

ماده  2: کارگاه  هایي که داراي 25 نفر کارگر باشند، کارفرما مکلف است کمیته اي به نام کمیته حفاظت فني و بهداشت 

کار در کارگاه با اعضاي ذیل تشکیل دهد:

1- کارفرما یا نماینده تام االختیار او

2- نماینده شوراي اسالمي کار یا نماینده کارگران کارگاه  

3- مدیرفني و در صورت نبودن او یکي از سراستادکاران کارگاه  

4- مسئول حفاظت فني 

5-مسئول بهداشت حرفه اي  

8-٧
آیين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار
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تبصره 1 : مسئول حفاظت فني مي بایستي ترجیحًا از فارغ التحصیالن رشته حفاظت فني و ایمني کار باشد.

تبصره  2: مسئول  بهداشت حرفه اي مي بایستي ترجیحًا فارغ التحصیل بهداشت حرفه اي یا پزشک عمومي مورد تأیید 

مرکز بهداشت شهرستان باشد.

تبصره 3: اعضاء کمیته حفاظت فني و بهداشت کار با هزینه کارفرما بایستي در برنامه  هاي آموزشي و بازآموزي مربوط 

به حفاظت فني و بهداشت کار که توسط ارگان  هاي ذي ربط برگزار مي گردد شرکت نمایند.

تبصره 4: در کارگاه  هایي که بین 25 تا 100 کارگر داشته باشند در صورتي که یک یا دو نفر از اعضاء کمیته در کارگاه 

حضور نداشته باشند جلسه کمیته با حداقل سه نفر از افراد مذکور تشکیل مي گردد مشروط بر آنکه در این کمیته مسئول 

حفاظت فني یا مسئول بهداشت حرفه اي حضور داشته باشد.

ماده  3: در کارگاه  هایي که کمتر از 25 نفر کارگر دارند و نوع کار آنها ایجاب نماید با نظر مشترك و هماهنگ بازرس 

کار و کارشناس بهداشت حرفه اي محل، کارفرما مکلف به تشکیل کمیته مذکور خواهد بود.

تبصره1:  دراینگونه کارگاه  ها کمیته مذکور با سه نفر از اعضاء به شرح ذیل تشکیل مي گردد:

1- کارفرما یا نماینده تام االختیار وي.

2- نماینده شوراي اسالمي کار یا نماینده کارگران کارگاه.

3- مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي.

تبصره 2 : صالحیت مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي براي اینگونه کارگاه  ها باید به تأیید اداره کار و مرکز 

بهداشت محل برسد.

تبصره 3: در کلیه کارگاه  هایي که کمیته حفاظت فني و بهداشت کار با سه نفر تشکیل مي گردد، مسئول حفاظت فني 

و بهداشت حرفه اي مي تواند یک نفر باشد. مشروط برآنکه پس از آموزش  هاي الزم که با هزینه کارفرما توسط مرکز 

بهداشت و یا اداره کل محل حسب مورد تشکیل مي گردد، شرکت نموده و گواهي نامه الزمه را دریافت نماید.

ماده  ۴: جلسات کمیته حفاظت فني و بهداشت کار باید الاقل هرماه یک بار تشکیل گردد و در اولین جلسه خود نسبت 

به انتخاب یک نفر دبیراز میان اعضاء کمیته اقدام نمایند. تعیین زمان تشکیل جلسات و تنظیم صورت جلسات کمیته 

به عهده دبیر جلسه خواهد بود.

تبصره 1 : در مواقع ضروري یا زودتر از موعد با پیشنهاد مدیر کارخانه یا مسئول حفاظت فني و یا مسئول بهداشت 

حرفه اي، کمیته تشکیل خواهد شد.

تبصره 3 : کارفرما مکلف است یک نسخه از تصمیمات کمیته مذکور و همچنین صورت جلسات تنظیم شده را به اداره 
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کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نماید.

ماده  ۵: وظایف کمیته حفاظت فني و بهداشت کار به شرح ذیل است:

1- طرح مسائل و مشکالت حفاظتي و بهداشتي در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات الزم به کارفرما جهت رفع نواقص 

و سالم سازي محیط کار.

2-انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي و پیشنهادات الزم جهت رفع آنها به کارفرماي کارگاه.

3- همکاري و تشریک مساعي با کارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان کار جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت کار.

4- توجیه و آشنا سازي کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتي و حفاظتي در محیط کار.

5- همکاري با کارفرما در تهیه دستورالعمل  هاي الزم براي انجام کار مطمئن، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده 

صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتي و حفاظتي در محیط کار.

6- پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگراني که در امر حفاظت فني و بهداشت حفاظتي و بهداشت کار عالقه و جدیت دارند.

7- پیگیري الزم به منظور تهیه و ارسال صورت جلسات کمیته و همچنین فرم  هاي مربوط به حوادث ناشي از کار و 

بیماري  هاي ناشي از کار به ارگان هاي ذي ربط.

به  کارگران  ابتالء  از  پیشگیري  منظور  به  ادواري  معاینات  و  استخدام  از  قبل  معاینات  انجام  در  الزم  پیگیري   -8

بیماري  هاي ناشي از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه.

9- اعالم موارد مشکوك به بیماري  هاي حرفه اي از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همکاري در تعیین شغل 

مناسب براي کارگراني که به تشخیص شوراي پزشکي به بیماري  هاي حرفه اي مبتال شده و یا در معرض ابتال به آنها 

قرار دارند. )موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون کار(.

10- جمع آوري آمار و اطالعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتي و بهداشتي و تنظیم و تکمیل فرم صورت نواقص 

موجود در کارگاه.

11- بازدید و معاینه ابزار کار و وسائل حفاظتي و بهداشتي در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.

2 1- ثبت آمار حوادث و بیماري  هاي ناشي از کار کارگران و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت ساالنه حوادث.

13- نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماري  هاي حرفه اي و همچنین نصب پوستر هاي آموزشي بهداشتي و 

حفاظتي در محیط کار.

14-اعالم کانون  هاي ایجاد خطرات حفاظتي و بهداشتي در کارگاه.   

15- نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصوالت و استقرار ماشین آالت و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن 
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و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار.

16- تعیین خط مشي روشن و منطبق با موازین حفاظتي و بهداشتي برحسب شرایط اختصاصي هر کارگاه جهت حفظ 

و ارتقاء سطح بهداشت و ایمني محیط کار و پیشگیري از ایجاد حوادث احتمالي و بیماري  هاي شغلي.

اعمال در داخل کارگاه در مورد  بهداشتي جهت  اجرایي حفاظتي و  تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل  هاي   -17

پیشگیري از ایجاد عوارض و بیماري  هاي ناشي از عوامل فیزیکي، شیمیایي، ارگونومیکي، بیولوژیکي و رواني محیط کار.

ماده  7: وجود کمیته حفاظت فني و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه اي در کارگاه به هیچ وجه رافع 

مسئولیت  هاي قانوني کارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.

این آیین نامه در 7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون کار جمهوري اسالمي ایران توسط وزارتخانه  هاي کار و 

امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهیه شده و در تاریخ 74/4/11 به تصویب وزراي کار و 

امور اجتماعي و بهداشت،  درمان و آموزش پزشکي رسید.

وظایف كميته حفاظت فنی و بهداشت كار
1 - طرح مسائل و مشکالت حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهاد های الزم به کارفرما جهت رفع 

نواقص و سالم سازی محیط کار.

2- انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهاد های الزم جهت رفع آنها به کارفرما.

3-همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار.

4- توجیه و آشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین حفاظتی و بهداشت در محیط کار. 

5- همکاری با کارفرما در تهیه دستور العمل های الزم برای انجام کار مطمئن،سالم و بدون خطر و همچنین استفاده 

درست از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.

6- پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار عالقه و جدیت دارند.

7- پیگیری الزم به منظور تهیه و ارسال صورت جلسات کمیته و همچنین فرم های مربوط به حوادث ناشی از کار و 

بیماری های ناشی از کار به نهاد های ذی ربط.

به  کارگران  ابتال  از  پیشگیری  منظور  به  ادواری  معاینات  و  استخدام  از  پیش  معاینات  انجام  در  الزم  پیگیری   -8

بیماری های ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه.

9- اعالم موارد مشکوك به بیماری های حرفه ای از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب 
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برای کارگرانی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماری های حرفه ای مبتال شده و یا در معرض ابتال به آن قرار دارند.

10- جمع آوری آمار و اطالعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تکمیل فرم صورت نواقص 

موجود در کارگاه.

11-بازدید و معاینه ابزار کار، وسائل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.

12- ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار کارگران و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت ساالنه حوادث.

13-نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماری های حرفه ای و همچنین نصب پوستر های آموزشی بهداشتی و 

حفاظتی در محیط کار.

14 -اعالم کانون های ایجاد خطرات بهداشتی و حفاظتی در کارگاه.

15-نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصوالت و استقرار ماشین آالت و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن 

و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار.

16- تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هر کارگاه جهت حفظ 

و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماری های شغلی.

17-تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل های اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل کارگاه در مورد پیشگیری 

از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، زیست شناختی و روانی محیط کار.
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خالصه فصل
تمام کارکنان آن  تولیدی، صنعتی و... دارای شرایط و ضوابطی هستند که  تمام شرکت  های  شرکت  های کامپیوتری همچون 

موظف به رعایت آنها می باشند. البته این قوانین و شرایط از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت می باشد. البته الزم به ذکر است 

که در شرکت  های کامپیوتری هم هرشخصی وظیفه و مسئولیت  های خاص خود را دارد که باید به طور کامل آنها را انجام دهد.

به زبان ساده، اشتغال عبارت است از حالتي از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت  هایي است که تولید و خرید کاال ها 

و خدمات با هدف فروش آنها به منظور کسب سود، دربر مي گیرد.

صنعت نرم افزار برخالف بسیاری از صنایع نیازی به سرمایه سنگین برای شروع اولیه ندارد. حتی می توان گفت در 

بسیاری مواقع نیاز به نیروی انسانی بی شمار نیز ندارد. برخی از محبوب ترین و پول سازترین نرم افزار های دنیا تنها با 

ایده یک یا چند نفر طراح نرم افزار و برنامه نویس ایجاد شده است.

ارگونومی به عنوان رشته ای از علوم که با به دست آوردن بهترین ارتباط میان کارکنان و محیط کاری شان، مرتبط است 

تعریف می شود. ارگونومی با ارزیابی قابلیت ها و محدودیت های انسان )بیومکانیک و آنتروپومتری(، استرس های کاری 

و محیطی )فیزیولوژی کار و روانشناسی صنعتی(، نیرو های استاتیک و دینامیک روی بدن انسان )بیومکانیک(، احتیاط 

)روانشناسی صنعتی(، خستگی )فیزیولوژی کار و روانشناسی صنعتی(، طراحی و آموزش و طراحی ایستگاه کاری و 

ابزار ها )آنتروپومتری و مهندسی(، سر و کار دارد. بنابراین ارگونومی از خیلی از علوم و مهندسی تشکیل یافته است.

انجام داده و  بازرسی کامل و جامع از صدمات محیط کار  ایمنی بوده و  تیم  باید به طور قطع، عضو  ارگونومیست 

گزارشی از بازرسی که نیاز های کار و نیاز های مربوط به توانایی کارکنان را نوشته و ارائه دهد. اطالعات به دست آمده 

از این گزارشات می تواند برای تعیین میزان آسیب کار مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت های بزرگ و فراملی عمدتًا گزارشاتی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت  ها را هر ساله منتشر کرده و در 

دسترس عموم قرار می دهند که در آن با بر شمردن برخی از ضوابط و اصول کاری گزارشی از فعالیت  های اجتماعی، 

سرمایه گذاری اجتماعی و مشارکت  های اجتماعی خود ارائه می دهند.

خودآزمایی
1- اشتغال به چه معناست؟

منشی،  برنامه نویس،  پروژه،  مدیر  کنید)مدیرعامل،  توصیف  را  کامپیوتری  شرکت  یک  در  مختلف  افراد  توانایی   -2

خدمات و..(.

3- قوانین ناکارآمد برای صنعت نرم افزار چه پیامدی داشته است؟

4-ارگونومی چیست و در صنعت دارای چه اصولی است؟
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مراحل و زمان انجام کار

هدف  هاي رفتاري  

1- مراحل تجزيه و تحلیل سیستم را توضیح دهد.

2- مراحل طراحي و پیاده سازي بانك اطالعاتي را توضیح دهد.

3- مراحل كد نويسي سیستم اطالعاتي را نام ببرد.

4- زمان تجزيه و تحلیل سیستم را به كار ببرد.

5- زمان طراحي و پیاده سازي بانك اطالعاتي را به كار ببرد.

6- زمان كد نويسي و مستند سازي يك سیستم اطالعاتي را به كار ببرد.

7- مراحل و زمان نگهداري و پشتیباني از سیستم اطالعاتي را توضیح دهد.

8- اصول تعیین مراحل و زمان انجام كار را توضیح دهد.
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1-9 مقدمه
مراحل فرایند تولید نرم افزار از چندین بخش تشکیل می شود. مرحله نخست، تحلیل نیاز  ها می باشد به طوری که استخراج 

)مشتریان( گمان  کارفرمایان  بیشتر  که  به شمار می رود. در حالی  آن  تولید  اولین مرحله  نرم افزار مطلوب،  نیاز های یک 

می برند که می دانند نرم افزار موردنیازشان باید دارای چه توانایی  ها و امکاناتی باشد. در حقیقت برای انگشت گذاشتن بر 

روی نیاز های ناقص و ناکافی، بحث برانگیز و مشکوک یا متناقض کارفرما، نیاز به تجربه و مهارت بسیار در فنون مهندسی 

نرم افزار می باشد. مرحله بعد، تشریح یا استخراج مشخصات فنی نرم افزار است. تشریح عبارت است از تعریف دقیق 

نرم افزاری که قرار است تولید شود با زبان دقیق ریاضی. متأسفانه  معموالً این مرحله از تولید نرم افزار معموالً تنها زمانی 

انجام می شود که نرم افزار به پایان رسیده باشد. مرحله سوم طراحی و معماری است. طراحی و معماری به معنی معین کردن 

رفتار نرم افزار به صورت کلی و بدون درگیر شدن با جزییات آن است. در گام بعدی به مرحله کد نویسی می رسیم. تقلیل 

یک طراحی به کد ممکن است بدیهی ترین بخش مهندسی نرم افزار به نظر برسد، ولی لزومًا بزرگ ترین بخش آن نیست. 

بعد از مرحله کدنویسی، مرحله آزمایش قرار دارد که شامل  آزمایش بخش  های مختلف نرم افزار، خصوصًا در بخش  هایی 

که کدی که توسط دو مهندس متفاوت نوشته شده باید به هم متصل شوند )با هم کار کنند( می شود. مرحله ای بسیار مهم 

توانایی  به منظور حفظ  نرم افزار  نرم افزار، مستندسازی است. مستندسازی ساختار داخلی  تولید  و عمومًا فراموش شده 

تصحیح و گسترش آن در آینده می باشد. در انتها، نگهداری و بهبود نرم افزار به منظور ایجاد توانایی مواجهه با مشکالت 

تازه کشف شده و نیاز  های جدید است که می تواند زمانی بسیار بیشتر از تولید اولیه نرم افزار صرف خود کند. 

سیستم چیست؟
در فصل  های قبل گفته شد که سیستم مجموعه ای است که از اجزای به هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود 

کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی  

آن  است فعالیت می کند.

واژه سیستـم با مفاهیـم بسیاري به کار برده مي شــود مانند سیستم اقتصـادي،  سیستم  سیاسي،  حمل و نقل، ارتباطات، 

حسابداري، مکانیزه )ماشیني(، سیستم اطالعات مدیریت و… . در زبان فارسي نیز گاهي اوقات »سیستم« را به عنوان 

9-2
مراحل تجزيه و تحلیل سیستم
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دستـگاه  گـوارش،  )دستگاه  دستــگاه  )جهاز  هاضـمه(،  جهاز  جبال(،  )رشته  رشتــه  کلمه  هاي  با  متـرادف  واژه اي 

گردش خون(، سلسله )سلسله اعصاب( و منظومه )منظومه شمسي( مورد استفاده قرار مي دهند.

تركیب سیستم: اجزای چهارگانه سیستم 

1- درونداد )ورودی(: آنچه به نحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود.

2- فرایند تبدیل )پردازش(: جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود. 

3- برونداد )خروجی(: از تغییر و تبدیل در سیستم )به شکل کاالیا خدمات( خارج می شود. 

4- بازخورد: فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطالعات به درونداد پس خورانده می شود. 

محیط سیستم: هر سیستم در محیطی قرار دارد. محیط سیستم شامل کلیه متغیر هایی است که می تواند در وضع سیستم 

مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند. عوامل محیطی در برگیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی، فرهنگی ایدئولوژی، 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره هستند.

طبقه بندی سیستم  ها:

سیستم  های اصلی: که در برگیرنده مجموعه ای از سیستم  های فرعی می باشد.

سیستم  های فرعی: که جزیی از یک سیستم بزرگ تر بوده و جهت تحقق هدف های سیستم اصلی فعالیت می کند. 

سیستم  های باز و بسته:

سیستم بسته : سیستمی ساده است که با محیط خود ارتباط برقرار نمی کند و در برخورد با محیط، سازمان خود را از 

دست می دهد.

سیستم باز : سیستمی است که با محیط خود در ارتباط است.

آنتروپی
 در هر سیستم عواملی وجود دارند که بر خالف جهت نظم سیستم عمل می کنند و مختل کننده انتظام سیستم هستند 

این عوامل را آنتروپی می نامند. 

انواع آنتروپی:

1- آنتروپی مثبت : عملکردش در خالف جهت نظم سیستم است.

2- آنتروپی منفی : عملکرش خالف جهت آنتروپی مثبت است و برای ایجاد تغییرات تعدیالتی در جهت اصالح 

انحرافات به منظور بقاء سیستم  در محیط عمل می کند. 
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خواص سیستم  های باز:

1- کلیت و جامعیت وجودی    

2- سلسله مراتب                

3- همبستگی بین اجزاء        

4- تناسب بین اجزاء                  

5- گردش دایره وار 

6- خاصیت تولید مثل 

7- همپایانی 

8- گرایش به فنا

9- گرایش به تکامل

10- گرایش به تعادل یا خود نگهداری

1- كلیت و جامعیت وجودی: سیستم در کلیت وجودی خود خواصی را ظاهر می سازد که در اجزای تشکیل دهنده  

آن  به تنهایی وجود ندارد. این کلیت نتیجه ارتباط اجزاء با یکدیگر و نحوه ترکیب اجزاء و سازمان یافتن آنها نیز کلیت 

سیستم را به وجود می آورد. 

2- سلسله مراتب: در سیستم  ها نوعی سلسله مراتب از نظر ساختاری،عملکرد و رفتاری وجود دارد. در  هر  سیستم  

عناصری وجود دارد که به نوبه خود عناصر کوچکتری هستند که ساخت و عملکرد ساده تری دارند. 

3- همبستگی بین اجزاء: هر جزء در سیستم به نحوی با سایر اجزاء مرتبط است و به علت وجود این همبستگی 

چنانچه در جزیی خللی وارد شود، سایر اجزاء نیز از آن خلل متأثر می شوند. 

4- تناسب بین اجزاء: بین اجزاءسیستم تناسب، سنخیت وکمال متقابل موجود است و وجود تناسب سبب حفظ 

هویت و کلیت سیستم می شود. 

5- گردش دايره وار:فرایند درونداد،تبدیل و برونداد جریانی مستمر و مداوم است. به این معنی که با صدور برونداد، 

سیستم بار دیگر آماده کسب نیرو و تجدید فعالیت گردیده و این جریان به شکل گردشی دایره وار ادامه می یابد. 

6- خاصیت تولید مثل: سیستم  ها گرایش به جاودانه سازی خود دارند و تا جایی که امکان داشته باشد به حیات  

ادامه حیات تالش  برای  آید در رفع آن می کوشند و  ادامه می دهند و چنانچه در کار سیستم  نقصی پدید  خویش 

می کنند، در غیر این صورت از طریق تولید مثل وجود خود را در دیگری ادامه می دهند. 
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7- همپایانی: همپایانی بدین معنی است که سیستم می تواند از راه ها ومسیر های متفاوتی به هدف واحدی برسد. 

8- گرایش به فنا: در درون سیستم ها عواملی به وجود می آیند که سیستم ها را از جهت  اصلی آن  منحرف می سازند 

و  به سمت عدم تعادل سوق می دهند. این عوامل را آنتروپی می خوانند. 

9- گرایش به تکامل: منظور از تکامل پیچیدگی ساخت و تنوع خواص است و چنانچه ساختار سیستم پیچیده تر 

شود و در اثر آن پیچیدگی، عملکرد های متنوع تری از سیستم به ظهور رسد و خواص بیشتری ارائه شود، سیستم 

متکامل تر شده است. 

بیانگر تالش   این خصیصه که  به هوموستاسیس معروف است  یا خود نگهداری پویا:  به تعادل  10- گرایش 

سیستم در حفظ متغیر های ضروری خود در محدوده های معین به منظور ادامه حیات سیستم می باشد. 

نظریه عمومی سیستم  ها: این نظریه توسط برتاالنفی ارائه گردید و بر اساس این نظریه یک ارگانیسم، صرفاً مجموع 

عناصر جداگانه ای نبوده بلکه سیستمی  است که  دارای  نظام  و کلیت می باشد که مرتباً در حال تغییر و تبدیل است. به 

اعتقاد وی ارگانیزم را نمی توان با شیوه تفکر و روش های معمول در مکتب مکانیسمی  شناخت و باید طرز تفکر نوینی را 

برای  شناخت موجودات ارگانیک ابداع کرد،  این نظر برتاالنفی به نظریه عمومی سیستم  ها شهرت یافت.

نگرش سیستمی: این نگرش، چارچوبی منطقی و علمی ارائه می دهد که چندبعدی بوده و چارچوبی  برای  در نظر 

گرفتن عوامل محیطی، داخلی و خارجی سیستم به عنوان یک کل متشکل ارائه می دهد و به پدیده  های اطراف به صورت 

یک کل به هم پیوسته می نگرد.

کامپیوتر،  علوم  مدیریت،  مانند  رشته  هایی  در  اطالعات  سیستم  از  متعددی  تعاریف  اطالعات:  سیستم  تعریف 

مهندسی  نرم افزار، و علوم کتابداری و اطالع رسانی ارائه شده است. تعریف زیر در واژه نامه انجمن کتابداری به عنوان 

)یانگ 1983( تعریفی جامع از سیستم  های اطالعات است که در اینجا با  اندکی تغییر در جمله بندی ارائه می شود:

»یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع آوری، سازماندهی )پردازش(، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطالعات در 

یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه«

همچنین سیستم اطالعات یک سیستم کامل است برای هدف در نظر گرفته شده. این تعریف سیستم اطالعات را 

محدود یا ملزم به داشتن اجزایی مانند انسان، ماشین و یا غیره نمی کند چراکه یک سیستم اطالعات ممکن است بتواند 

ایفا کند. سیستم اطالعات شامل فرایند های تولید،  بدون داشتن هر یک از این اجزاء نقش خود را به صورت کامل 

جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطالعات است. اگر یک سیستمی همه این فرایند ها را انجام نمی دهد 

نمی توان به آن یک سیستم اطالعات گفت. آن سیستم یا فرایند ممکن است یک زیر سیستم از یک سیستم اطالعات 
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باشد. سیستم اطالعات می تواند برای یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه مطرح شود. اگر چه 

سیستم  های اطالعات در ابتدا برای استفاده در سازمان مطرح شده و شکل گرفته اند اما برای حوزه  هایی فراتر از سازمان 

)به عنوان مثال جامعه پژوهشگران، شهروندان و...( نیز قابل کاربرد است.  در این تعریف از واژه »داده« استفاده نشده 

است. خیلی از منابع دو واژه داده و اطالعات را متفاوت تعریف می کنند و اطالعات را داده  های پردازش شده می دانند. 

مرز تفاوت بین داده و اطالعات، نسبی است چرا که ممکن است اطالعاتی دوباره پردازش، شوند و اطالعات جدیدی 

تولید کنند. بنابراین در این شرایط نمی توان گفت اطالعات قبل از پردازش، داده بود ه اند. 

 یک سیستم اطالعات چه کار می کند؟

یک سیستم اطالعات سه فعالیت عمده انجام می دهد. ابتدا اطالعاتی را از منابع درون سازمانی یا برون سازمانی به عنوان 

ورودی دریافت می کند. سپس بر روی اطالعات دریافت شده کار هایی انجام می دهد تا اطالعات مورد نظر سیستم را 

تولید کند. در نهایت، اطالعات تولید شده را در اختیار کاربر در نظر گرفته شده مثاًل یک مدیر یا یک کارمند قرار می دهد.

می دهد،  انجام  را  به حساب  های پس انداز  مربوط  کار  بانک  در  که  رایانه ای  اطالعات  در یک سیستم  مثال  به عنوان 

اطالعات توسط کارمند بانک وارد می شود و پس از پردازش و ذخیره، رسیدی چاپ شده و به مشتری تحویل داده  

می شود. همچنین مشتری می تواند گزارشی از کارکرد حساب خود را دریافت نماید.

 

اجزای  عملکرد  چگونگی  از  آگاهی  و  سیستم  مختلف  جنبه  های  شناخت  از  است  عبارت  سیستم  ها  تحلیل  تجزیه 

تشکیل دهنده آن و بررسی نحوه و میزان  ارتباط بین اجزای آن به منظور دستیابی به مبنایی جهت طرح و اجرای یک 

سیستم مناسب تر. 

تعريف سیستم در يك سازمان
در یک سازمان سیستم را مجموعه ای از روش ها نیز تعریف کرده اند که به یکدیگر وابسته بوده و با اجرای آنها قسمتی 

از هدف سازمانی محقق می شود.

تعريف روش: عبارت است از یک رشته عملیات که برای اجرای کل یا  قسمتی از یک سیستم انجام می گیرد مانند 

9-3
 تعريف تجزيه تحلیل سیستم ها
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روش استخدام در یک سیستم پرسنلی یا روش انبارداری دریک سیستم تدارکاتی. 

تعريف شیوه: عبارت است از تشریح جزییات و نحوه انجام دادن  کار مثل استفاده از کارت  جهت حضور و  غیاب کارکنان

تجزیه و تحلیل سیستم  ها در موارد زیر به مدیران کمک می کند:

1- بررسی دوباره هدف های سازمانی. 

2-  آشنایی بیشتر با نحوه کار ها. 

3- کمک در پی بردن به کمبود  ها، نقایص و مشکالت. 

4- با استفاده از روش های علمی، راه ها و شیوه  های بهتری را انتخاب و به مرحله اجرا بگذارند. 

تشريح مراحل تجزيه و تحلیل سیستم، طراحی و پیاده سازی
مرحله اول : شناخت مشکل و تبیین آن:  مشکل یا مشکالت مربوطه ممکن است  از  سوی  مدیران، مقامات  مسئول  

سازمانی  و یا  شخص تحلیل گر شناسایی گردد.

مشکل مربوطه بايستی :

- به اندازه کافی اهمیت داشته باشد که وقت و هزینه را بتوان صرف آن کرد.

-  برای تشخیص مهم بودن مشکل باید ارتباط آن با هدف سازمان را بررسی کرد.

- در شناخت مشکل باید دقت کرد علت ها با معلول ها اشتباه نشوند.

مرحله دوم: ايجاد فرضیه: پس از شناخت مشکل  بایستی  درباره  عواملی  که سبب بروز مشکل شده اند حدس زد 

و فرضیاتی را مطرح کرد و فرضیه اهم )مهم ترین و محتمل ترین راه حل(را برگزید. 

مرحله سوم: جمع آوری اطالعات: در این مرحله بایستی اطالعاتی را پیرامون مشکل و راه حل های آن کسب کرد.هر چه 

صحت و دقت اطالعات بیشتر باشد،احتمال شناخت واقعیت و دستیابی به راه حل مناسب برای مشکل، بیشتر خواهد بود. 

مرحله چهارم : طبقه بندی اطالعات: در این مرحله تحلیل گر داده  های پراکنده را طبقه بندی نموده و به آنها  نظم  

می بخشد تا معنی دار شوند. این اطالعات به روش های منطقی و عقالیی و با توجه به ماهیت و نوع آنها طبقه بندی و 

کدگذاری می شوند. 

روش های طبقه بندی اطالعات:

1- استفاده از جدول 

2- استفاده از نمودار ها 
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جدول بندی یکی از روش های طبقه بندی اطالعات است که به تحلیل گر کمک می کند تا وجوه تشابه و  جدول: 

همبستگی اطالعات را که به کمک طبقه بندی منطقی به صورت ردیف  ها و ستون های افقی و عمودی درآمده است به 

چشم ببیند. 

نمودار: نمودار ها از وسایل ترسیمی طبقه بندی و نظم بخشی به اطالعات  هستند و تحلیل گر با استفاده از آنها می تواند 

اطالعات را به صورتی تنظیم و منعکس کند که درک آن برای بیننده و خواننده گزارش آسان تر شود و با صرف وقت 

کوتاهی از پیام آن مطلع گردد. 

محاسن نمودار ها:

1- مقایسه اطالعات را آسان می کنند.

2- چون از عالئم در آنها استفاده می شود از طوالنی شدن کالم جلوگیری می کنند.

3- با کمک آنها بهتر می توان روند تغییرات و تفاوت بین دو یا چند روند را مشاهده کرد. 

برخی از مهم ترين انواع نمودار ها:

الف( نمودار خطی

ب( نمودار میله ای یا ستونی 

ج( نمودار دایره ای 

چ(نمودار فضایی 

ح( نمودار سازمانی 

مرحله پنجم: تجزيه و تحلیل اطالعات: دراین مرحله تحلیل گر می کوشدتا ارتباط بین اطالعات را کشف کند. در 

این مرحله سؤاالتی از قبیل سؤاالت ذیل درباره اطالعات پرسیده می شود: 

1- چه فعالیتی انجام می شود؟

2- چرا آن فعالیت انجام می شود؟

3- آن فعالیت را چه کسی انجام می دهد؟

4- آن فعالیت چگونه انجام می شود؟ 

5- آن فعالیت در کجا انجام می شود؟

6- آن فعالیت در چه زمانی انجام می شود؟ 

روش های اثبات منطقی در تجزيه و تحلیل اطالعات:

الف( قانون توافق مثبت 
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ب( قانون توافق منفی 

ج( متد ترکیبی با تغییرات مالزم 

مرحله ششم: نتیجه گیری و ارائه راه حل: در این مرحله تحلیل گر به تعبیر و تفسیر یافته  های خویش پرداخته و 

چنانچه فرضیه  های اولیه او تأیید گردند او موفق به کشف علت شده است و اگر تأیید نشده باشند بایستی به دنبال 

راه حل های دیگری برای مشکل باشد. 

نحوه ارائه راه حل: دراین مرحله تحلیل گر با کمک قدرت خالقیت و ابتکار خویش و به مدد شناختی که نسبت به 

وضع موجود به دست آورده است پیشنهاداتی معقول و منطقی جهت رفع مشکالت و نقائص ارائه می دهد. 

نکاتی که در زمینه ارائه راه حل باید رعایت گردند:

1- همخوانی راه حل با برنامه  های سازمان 

2- ارائه چند راه حل به جای یک راه حل 

3- مطابقت با قوانین و مقررات 

4- قابلیت اعمال 

5- تناسب بین هزینه اجرا و منافع حاصل از اجرای طرح 

6- مسئولیت اجرا 

مرحله هفتم: تهیه و تنظیم گزارش: اقداماتی که  تا  این  مرحله  انجام  گرفته اند توسط تحلیل گر در  یک گزارش 

منظم تدوین و در دسترس مدیران و مقامات ذی ربط قرار می گیرد.

مرحله هشتم: اجرا : در این مرحله تحلیل گر طی برنامه ای پیش بینی  های الزم را جهت اجرای پیشنهادات مصوب و 

پیاده کردن طرح های جدید و ایجاد تغییر در نظام قدیم انجام می دهد. 

1- تهیه برنامه زمان بندی اجرای راه حل مناسب

2- تعیین شاخص های ارزیابی موفقیت

3- اجرای برنامه زمان بندی حل شده

4- ارزیابی موفقیت
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اهمیت طراحی برنامه
فرض کنید یک مسئله را برای تعدادی دانشجو تعریف و از آنان خواسته شده است که برنامه ای به منظور حل مسئله 

مورد نظر، طراحی و پیاده سازی نمایند. پس از صرف چند ثانیه، بالفاصله دانشجویان شروع به تایپ کد مورد نظر 

خود به منظور حل مسئله می نمایند. در بین دانشجویان، دانشجویی وجود دارد که کاغذی را بر می دارد  و شروع به 

نوشتن موضوع می نماید. دقایقی سپری می گردد، اما همچنان دانشجویان مشغول تایپ برنامه خود و یا احتماالً اشکال 

زدایی! آن هستند.تقریبًا بدون استثناء، دانشجویی که دیرتر از دیگران آغاز نموده است، با سرعت بیشتری تکلیف خود 

را به پایان رسانده و حتی راه حل ارائه شده توسط وی، نیز از سایر دانشجویان به مراتب بهتر است.چرا؟ در صورتي که 

به کاغذی که در اختیار دانشجو قرار داده شده، دقت نمائید، یک طرح مناسب به منظور طراحی برنامه را برای مسئله،  

مشاهده خواهید کرد. برخی از دانشجویان نیز ممکن است چندین کاغذ را تکمیل و یک طراحی پیچیده را انجام داده 

باشند. نکته مهم در این رابطه این است که این دانشجویان )چه آنانی که یک طراحی ساده را انجام داده اند و چه آنانی 

که یک طراحی پیچیده را دنبال نموده اند(، دارای یک الگو)طرح( برای برنامه خود، می باشند.  

الگوريتم: هر برنامه، می بایست دارای یک طرح و یا الگو  بوده تا برنامه نویس بر اساس آن عملیات خود را دنبال نماید.

از دیدگاه برنامه نویسان، هر برنامه نیازمند یک الگوریتم است. به عبارت ساده، الگوریتم، بیانیه ای روشمند به منظور 

حل یک مسئله بخصوص است. از منظر برنامه نویسان،الگوریتم به منزله یک طرح کلی و یا مجموعه دستورالعمل هایی 

است که با دنبال نمودن آنان، برنامه ای تولید می گردد.

الگوريتم  های میکرو در مقابل ماكرو: الگوریتم  ها دارای ویژگی  های متفاوتی می باشند. ما می توانیم در رابطه با  

الگوریتم استفاده شده به منظور نوشتن یک برنامه مشخص صحبت نمائیم. از این زاویه، ما صرفًا در رابطه با الگوریتم  

به دست آوردن  در  سعی  شده،  ارائه  الگوریتم  مواردی،  چنین  در  نموده ایم.  ماکرو)macro level(، صحبت  سطح  در 

جنبه  های عمومی برنامه از طریق یک مرور کلی به برنامه در مقابل درگیر شدن در جزئیات را دارد. ما می توانیم در 

اساسی و  به عوامل  پایین تر رفته و  به سطوح  زاویه،  این  از  نمائیم.  »میکرو« صحبت  از سطح  الگوریتم  ها،  با  رابطه 

نگهدارنده ای که یک جنبه خاص از برنامه را با  یکدیگر مرتبط می نماید، صحبت کرد.  مثاًل در صورتي که شما دارای 

داده  هایی هستید که می بایست قبل از استفاده مرتب گردند، الگوریتم  های مرتب سازی متعددی در این زمینه وجود 

9-4
مراحل كدنويسی
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داشته و می توان یکی از آنها را به منظور تأمین اهداف مورد نظر خود انتخاب نمود. انتخاب یک الگوریتم مرتب سازی، 

صرفًا باعث حل شدن یکی از جنبه  های متفاوت برنامه می گردد. پس از مرتب سازی داده  ها، می بایست از یک الگوریتم 

میکرو دیگر به منظور نمایش داده  های مرتب شده استفاده گردد.

همان گونه که احتماالً حدس زده اید، می توان تمام الگوریتم  های میکرو را به منظور ایجاد یک الگوریتم ماکرو، جمع آوری 

کرد. اگر با الگوریتم  های میکرو، آغاز نمائیم، و حرکت خود را به سمت نمایش ماکروی یک برنامه، پیش ببریم، کاری را 

انجام داده ایم که موسوم به طراحی »پایین به باال« )buttom-up(، است. اگر فعالیت خود را با یک الگوریتم ماکرو آغاز 

و حرکت خود را به سمت پائین و الگوریتم  های میکرو، ادامه دهیم، طراحی از نوع »باال به پایینtop-down(« را انجام 

داده ایم. شاید این سؤال مطرح گردد که  کدام روش بهتر است؟ هر رویکرد، دارای نکات مثبت و منفی مربوط به خود 

است. صرفه نظر از رویکرد طراحی استفاده شده، می بایست دارای الگویی )طرحی( مناسب برای برنامه باشیم.حداقل، 

نیازمند یک اعالمیه از مسئله برنامه نویسی و یک طرح )الگو( برای برخورد با مسئله، خواهیم بود. پس از شناخت 

مسئله، می توان  نحوه حل مسئله را ترسیم کرد. شناخت عمیق و مناسب نسبت به  مسئله ای که قصد حل آن را داریم، 

شرط اساسی و ضروری برای طراحی یک برنامه است.

با توجه به اینکه این اعتقاد وجود دارد که شناخت جامع و کلی از مسئله ای که حل آن را داریم، بخشی ضروری در 

اولین مرحله برنامه نویسی است، ما در ادامه از رویکرد »باال - پایین«، تبعیـت می نمائیم. فراموش نکنید که رویکرد 

فوق، امکان مشاهده مجازی از هر مسئله برنامه نویسی را فراهم خواهد نمود. مراحل پنج گانه هر برنامه را صرف نظر 

از میزان پیچیدگی آن، می توان به پنج مرحله اساسی تجزیه کرد : 

 مقداردهی اولیه 

 ورودی 

 پردازش 

 خروجی 

 پاکسازی 

در ادامه به بررسی هریک از مراحل فوق، خواهیم پرداخت.

مرحله مقداردهی اولیه : اولین مرحله ای است که می بایست در زمان طراحی یک برنامه در رابطه با آن فکر کرد. مرحله 

فوق، شامل تمامی عملیات مورد نیازی است که برنامه می بایست قبل از برقراری ارتباط  با کاربر، انجام دهد. در ابتدا ممکن 

است این موضوع که عملیاتی را قبل از برقراری ارتباط با کاربر می بایست انجام داد، تا  اندازه ای عجیب به نظر رسد ولی 
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احتماالً برنامه  های زیادی را مشاهده نموده اید که در این راستا عملیات مشابهی را انجام می دهند. مثاًل، در زمان استفاده 

از برنامه  هایی نظیر Word، Excel و یا برنامه  های مشابه دیگر، با چنین مواردی برخورد نموده ایم. مثاًل  با انتخاب  گزینه 

منو File، می توان لیستی از فایل  هایی را که با آنها کار کرده ایم در بخش انتهایی منوی فوق، مشاهده کرد. )مشاهده آخرین 

فایل  های  استفاده شده در یک برنامه خاص، با استفاده از جادو! میسر نشده است(. برنامه مورد نظر شاید، لیست فایل  های 

اخیر را از دیسک خوانده و آنها را به لیست مربوطه در منوی File، اضافه کرده باشد. با توجه به اینکه لیست فایل  های 

فوق، می بایست قبل از اینکه برنامه هر چیز دیگر را برای کاربر نمایش دهد، خوانده و نمایش داده شوند، می توان انجام 

عملیات فوق را نمونه ای از مرحله مقداردهی اولیه، در نظر گرفت.

یکی دیگر از عملیات متداول که به این مرحله مرتبط می باشد، خواندن فایل  های Setup است. چنین فایل  هایی ممکن 

است حاوی اطالعاتی در رابطه با نام مسیر هایی باشند که بانک  های اطالعاتی خاصی و یا فایل  های  ذخیره شده دیگری 

را بر روی دیسک مشخص می نمایند. با توجه به نوع برنامه ای که اجرا می گردد، فایل  های Setup می توانند شامل 

اطالعاتی در رابطه با فونت  های نمایش، نام و محل چاپگر، رنگ  های زمینه و رویه، وضوح تصویر صفحه نمایشگر 

با اتصاالت شبکه،  باشند. سایر برنامه  ها ممکن است مستلزم خواندن اطالعاتی در رابطه  و اطالعات مشابهی دیگر 

مجوز های امنیتی و دستیابی به اینترنت، رمز های عبور و سایر اطالعات حساس دیگر باشند. در چنین مواردی فایل  های 

Setup دارای نقشی مهم خواهند بود.

در زمان طراحی یک برنامه، همواره  می بایست در رابطه با اطالعاتی که یک برنامه قبل آغاز خدمات و عملیات خود  به 

آنها نیازمند است،  اندیشید و برای آنان در مرحله مقداردهی اولیه راهکار مناسب را انتخاب کرد. مرحله مقداردهی اولیه 

احتماالً جایی است که می بایست از طریق آن اقدام به ارائه راهکار مناسب در جهت پاسخ به نیاز های فوق، کرد.

مرحله ورودی: در حقیقت چیزی است که انتظار دارید باشد! مرحله فوق، شامل اخذ )جمع آوری( هر آن چیزی 

است که یک برنامه برای انجام فعالیت  های خود به آنها نیاز خواهد داشت. دراکثر موارد، اگر استنباط مناسبی از عملیاتی 

را که یک برنامه قصد انجام آن را دارد، حاصل گردد، مشخص نمودن لیستی از ورودی  ها، کاری ساده خواهد بود. مثاًل 

اگر شما قصد نوشتن یک برنامه وام را دارید، می دانید که می بایست از کاربر، میزان وام درخواستی، بهره موردنظر و 

مدت زمان وام، درخواست گردد. در حاالت دیگر، الزم است در رابطه با نوع ورودی  هایی که می بایست از کاربر اخذ 

گردد، بررسی الزم و مبتنی بر اندیشه را دنبال نمود. مثاًل در صورتي که قصد نوشتن یک برنامه دفترچه آدرس را دارید، 

آیا می خواهید نام فایل حاوی دفترچه تلفن و محل ذخیره فایل مربوطه را در هر مرتبه که برنامه اجرا می گردد، از 

کاربر درخواست نمائید؟ به عبارت دیگر برخی از مراحل ورودی می توانند و شاید می بایست، توسط مرحله مقدار دهی 
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انجام شوند. ماهیت واقعی میزان اطالعاتی که می توان آنها را  در مرحله مقداردهی خواند، بستگی به رفتار برنامه دارد. 

اکثر کاربران تمایل دارند که اطالعات تکراری در  این مورد اشاره داشت که  به  به عنوان یک قانون عمومی می توان 

یک فایل Setup و یا مقداردهی اولیه ذخیره گردد )در مقابل اینکه هر مرتبه که برنامه اجرا می گردد، مجبور به ورود 

اطالعات تکراری باشند(.  فایل  های Setup بسیار مناسب بوده و در هرموردی که امکان به خدمت گرفتن آنان منطقی 

به نظر می آید، می بایست از آنان استفاده گردد. برخی دیگر از اطالعات اولیه دارای ماهیت خاص خود بوده و تا زماني 

که کاربر آنها را تایپ ننماید، شناخته نمی گردند. در مثال وام اشاره شده، می توان از Textbox  های متعددی به منظور 

اخذ اطالعات از کاربر و استفاده  از آنان در برنامه، کمک گرفت. با توجه به اینکه کاربر می بایست با این Textbox  های 

مرتبط اطالعات موردنیاز برنامه را وارد نماید، روشی که شما به منظور ارائه Textbox، Labels، Menus و سایر عناصر 

برنامه، استفاده می نمایید، یکی از بخش  های مهم یک برنامه یعنی رابط کاربر )user interface( را مشخص خواهد 

کرد. فراموش نکنیم یکی از عوامل موفقیت هر نرم افزار، بخش رابط کاربر آن است. طراحی مناسب بخش فوق، امروزه 

به عنوان تخصصی خاص در طراحی و پیاده سازی نرم افزار مطرح و دارای جایگاه خاص خود است. 

مرحله پردازش:شامل انجام عملیات برروی ورودی )ورودی  ها(، به منظور تولید نتایج مورد نظر برای برنامه است. در 

مثال وام، برنامه پس از دریافت ورودی  های مورد نظر )میزان وام، درصد بهره و زمان وام( آنها را از طریق یک معادله 

مالی به یکدیگر مرتبط و پس از حل معادله، نتیجه مورد نظر حاصل خواهد شد)میزان پرداخت ما هانه(. به عبارت دیگر، 

مرحله پردازش قادر به دریافت ورودی، برخورد با آنها و تولید پاسخ مناسب به مسئله است. توجه داشته باشید که 

مرحله پردازش همواره باعث نمایش چیزی بر روی نمایشگر نخواهد شد. هدف، عمل )عملیات( برروی داده )داده  ها( 

به منظور تولید یک نتیجه )نتایج( است. در این رابطه هیچگونه استثنایی وجود ندارد. در صورتي که در برنامه ای از قبل 

می دانیم که مرحله پردازش زمان زیادی طول خواهد کشید، منطقی است که فیدبک  های الزم به منظور آگاهی کاربر از 

میزان و درصد انجام پردازش )پردازش  ها( در اختیار وی گذاشته شود )در زماني که برنامه در حال اجراء است(. در این 

رابطه می توان از روش  های متعددی استفاده کرد. )ارائه یک میله پیشرفت، براورد زمان تقریبی به منظور اتمام عملیات(. 

مرحله خروجی: مرحله فوق، پاسخ )پاسخ  های( مناسب و مورد انتظار را به کاربران مبنی بر حل مسئله مورد نظر، ارائه 

می نماید. تعداد زیادی ازبرنامه  ها، پاسخ نهایی )نتیجه( خود را از طریق  یک Textbox، نمایش و در اختیار کاربر قرار 

می دهند، مثاًل اگر برنامه ای نوشته شده است که قصد محاسبه و نمایش میزان پرداخت ماهیانه یک وام دریافتی را داشته 

باشد، می توان نتیجه به دست آمده )پرداخت ما هانه( را از طریق  یک Textbox، ارائه کرد تا پاسخی مناسب در ارتباط 

با  مرحله خروجی یک برنامه، داده شده باشد. سایر برنامه  ها ممکن است دارای وضعیتی به مراتب پیچیده تر باشند. مثاًل 



مراحل و زمان انجام کار169   فصل نهم

می توان برنامه ای را در نظر گرفت که نام، آدرس، شماره تلفن و سایر اقالم اطالعاتی را از بانک اطالعاتی خوانده و 

در ادامه آنها را بر روی صفحه نمایشگر، نشان دهد. برنامه  هایی این چنین، نیازمند شکل مناسب تری از نمایش خروجی 

بوده و نمی توان با استفاده از چند Textbox به خواسته خود دست یافت )ارائه یک خروجی مطلوب و انعطاف پذیر( 

در این گونه موارد می بایست از راهکار های مناسب تری استفاده گردد. مثاًل می توان از جداول خاصی به منظور نمایش 

اطالعات مورد نظر استفاده کرد.)استفاده از grid و یا List box  که برنامه در صورت ضرورت آن را تکمیل نماید(. 

نکته مهمی که می بایست در رابطه با مرحله خروجی رعایت گردد، آگاهی از این موضوع است که با توجه به نمایش 

نتایج خروجی برای کاربر، بخش فوق را می توان جزیی از بخش رابط کاربر یک نرم افزار در نظر گرفت. در زمان ورود 

اطالعات )مرحله ورودی(  از عناصر متفاوتی به منظور اخذ اطالعات توسط کاربر در بخش رابط استفاده می گردد، در 

مرحله خروجی، بخش رابط کاربر با کاربر به گونه ای دیگر مرتبط خواهد شد )ارتباطی به مراتب غیرفعال تر نسبت به 

مرحله ورود اطالعات (.

مرحله پاكسازی )Cleanup(: به منظور خاتمه بخشیدن مؤدبانه یک برنامه، پس از تکمیل عملیات مربوطه است. 

می توان این مرحله را به عنوان مکمل مرحله مقداردهی اولیه درنظر گرفت. با اینکه تعداد زیادی از برنامه  های ساده 

قادرند به سادگی و بدون انجام عملیات تکمیلی توسط برنامه نویس، خاتمه یابند، ولی برنامه  های پیچیده زیادی نیازمند 

برخی کمک  ها در این زمینه می باشند. مثاًل اگر برنامه ای یک فایل Setup را به منظور مقداردهی برخی از متغیر ها در 

مرحله مقداردهی اولیه، خوانده باشد، مرحله پاکسازی می تواند شامل بهنگام سازی آن دسته از متغیر های موجود در 

فایل Setup باشد که نشان دهنده آخرین اطالعات کاربر است. مرحله پاکسازی، اغلب شامل بستن فایل  ها )فایل  های 

Setup و بانک اطالعاتی( است. برخی برنامه  ها میزان استفاده از برنامه توسط کاربران را ثبت و اطالعات مربوطه را در 

مکان هایی که Log file نامیده می شوند، ذخیره می نمایند )ثبت مشخصات افرادي که برنامه را اجرا نموده اند به همراه 

سایر اطالعات مرتبط نظیر تاریخ و زمان آغاز و توقف برنامه، در خیلی از برنامه  ها به امری ضروری تبدیل شده است(. 

یکی دیگر از انواع فایل  های Log به فایل  های ثبت خطا برمی گردد )error log file(. هدف این نوع از فایل  ها، ثبت 

اطالعاتی در رابطه با هر نوع خطایی است که ممکن است در مدت زمان اجرای یک برنامه، محقق گردد. برنامه نویسان 

با استفاده از محتویات این نوع فایل  ها، قادر به اشکال زدایی برنامه خواهند بود. 

برنامه بستگی خواهد  نیاز های یک  به  انجام گردد،  عملیات واقعی و موردنظری که می بایست در مرحله پاکسازی، 

داشت. معموالً اگر در برخی برنامه  ها عملیات خاصی را در مرحله مقدار دهی اولیه انجام دهیم، می بایست برخی از 

عملیات متناظر با آنان را در مرحله پاکسازی انجام داد. باز نمودن و بستن فایل  های مورد نیاز در یک برنامه، نمونه ای 
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متداول از دو مرحله فوق می باشد. 

آیا هر برنامه شامل پنج مرحله گفته شده است؟ 

در پاسخ به سؤال فوق می بایست با صراحت پاسخ منفی داده شود. در این راستا، برنامه  های متعددی وجود دارد که 

مثاًل به مراحل مقداردهی اولیه و یا پاکسازی، نیاز نخواهند داشت. مراحل مقداردهی اولیه و پاکسازی در مرحله طراحی 

برنامه  های پیچیده مورد توجه جدی قرار خواهند گرفت. به موازات افزایش تجربه در نوشتن برنامه، شناخت مناسبی در 

این رابطه به وجود می آید )کدام برنامه به تمام مراحل پنج گانه نیاز و کدامیک نیاز ندارند(. طراحان می بایست همواره 

یک مسئله برنامه نویسی را با فرض وجود پنج مرحله یاد شده، دنبال نمایند. قطعًا حذف یک مرحله در زمان طراحی 

به مراتب ساده تر از نادیده گرفتن اولیه آن خواهد بود.

پااليش يك طرفه )Sideways Refinement(: همان گونه که قباًل اشاره گردید، ما عالقه مند به طراحی باال به پایین 

می باشیم. )الگوریتم ماکرو به عنوان یک نقطه شروع در فرایند طراحی برنامه(. پس از انتخاب رویکرد فوق، می بایست 

شناخت مناسبی نسبت به مسئله ای که قصد حل آن وجود دارد، ایجاد گردد تا رسیدن به  سطح میکرو)ارائه الگوریتم  های 

میکرو( به منظور حل مسئله مورد نظر راه زیادی را در پیش خواهیم داشت. به موازات حرکت از سطح مرور کلی برنامه به 

خصوصیات و ویژگی  های یک برنامه، می بایست دانش خود را نسبت به جرئیات مربوطه افزایش داد.

از پنج مرحله گفته شده، می توان به منظور نقطه شروع دید ماکرو خود در زمان فرایند طراحی استفاده کرد. درادامه، 

با مرحله مورد نظر، مشخص گردد  بیشتری در رابطه  تا جزئیات  به دقت بررسی کرد  از مراحل را  می توان هر یک 

ادامه،  در  نامیده می شود.  »پاالیش یک طرفه«،  فوق،  فرایند  مرحله(.  تحقق هر  با  رابطه  در  )استخراج جزئیات الزم 

به منظور شناخت مناسب فرایند پاالیش یک طرفه، به بررسی یک نمونه می پردازیم.

فرض کنید، کاربری دارای یک فایل بانک اطالعاتی است که در آن تمام قرار مالقات  های وی، ذخیره شده اند. قرار 

مالقات  ها در بانک اطالعاتی با نظم و ترتیب خاص )تاریخ قرار مالقات( ذخیره شده اند. کاربر، می خواهد قادر به 

مشاهده قرار مالقات  های خود بر اساس حروف الفبایی و براساس نام خانوادگی اشخاص مورد نظری که قصد مالقات 

با وی را دارند، باشد. چگونه می توان از پاالیش یک طرفه، به منظور طراحی یک راه حل استفاده کرد؟ 

قرار مالقات  ها  اطالعاتی شامل  بانک  دارای یک  کاربر  می دانیم که  اولیه:  مقداردهی  پااليش يك طرفه مرحله 

می باشد. ما همچنین می دانیم که کاربر می خواهد لیستی از قرار مالقات  های خود را به صورت مرتب شده و براساس 

اولیه چه  بنابراین، در مرحله مقداردهی  الگوریتم است.  از  نماید. موارد فوق، دید ماکروی ما  نام خانوادگی مشاهده 

عملیاتی می بایست انجام داد؟ واضح است که ما نیازمند باز نمودن بانک اطالعاتی قرار مالقات  ها می باشیم. ما همچنین 
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قرار  مرتب سازی  از  پس  نتایج  نمایش  به منظور  فرم وب(  یا  و   VB.NET بر  مبتنی  فرم  یک  )مثاًل  فرم  یک  نیازمند 

مالقات  ها، خواهیم بود. )فرض می شود از مکان  بانک اطالعاتی بر روی شبکه آگاهی داریم، و می توان نام و رمز عبور 

کاربر را از بانک اطالعاتی مربوطه  به محض آغاز اجرای برنامه توسط کاربر، مشخص کرد(. با استفاده از اطالعات 

فوق، اولین »پاالیش یک طرفه «، به صورت زیر خواهد بود :

 

همان گونه که در شکل فوق، مشاهده می گردد به موازات حرکت از سمت چپ به سمت راست، جزئیات مربوطه افزایش 

خواهد یافت. شکل فوق، پاالیش یک طرفه، لیستی از برنامه  های جانبی و توابع مورد نیاز به منظور انجام فعالیت  های 

مربوطه در مرحله مقداردهی اولیه را نشان می دهد. هر روتین کوچک، مسئول انجام عملیاتی خاص خواهد بود. 

 )Pseudo Code( شبه کد
عملیات پاالیش را می توان در رابطه با هر مرحله با استفاده از »شبه - کد«، دنبال کرد. شبه کد، الگوریتمی برای بیان 

عملیاتی است که می بایست توسط یک روتین محقق گردد. در این راستا از یک گرامر مشابه انگلیسی، استفاده می گردد. 

مثاًل شبه کد، روتین IsValid User به صورت زیر خواهد بود:     

Initialization Open database0 Read User Table0
Is Valid User0
Load In Put Form0
Clear Working Variables0
Display Form0

 Is valid User شبه کد روتین

   Is Valid User )(

 If  Current Username Not in Valid User List

Display Invalid User Error Message 

Terminate Program

Else      

Return Valid User ID Number      

End      
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  شبه کد، عملیاتی را که یک روتین می بایست انجام دهد، بدون  اتکا به گرامر یک زبان برنامه نویسی خاص، تشریح می   نماید. 

شبه کد، زبانی مبتنی بر گرامری خاص نبوده  و  الگوریتمی از عملیات مورد نظر که می بایست توسط یک روتین انجام شود 

را مشخص می نماید. مزیت شبه کد، شباهت زیاد آن به زبان انگلیسی است و می توان آن را با افرادي که برنامه نویس نبوده و 

به نوعی در فاز طراحی صاحب نظر می باشند، به اشتراک گذاشت تا صحت استنباطات حاصل شده تأیید و یا اصالح گردد.)در 

فاز طراحی می بایست یک ارتباط مستمر با کاربران صاحب نظر برقرارگردد، ما قرار است مسئله آنان را حل نماییم نه مسئله 

خود را  و یا نمی خواهیم مسئله ای دیگر را بر حجم مسائل آنان اضافه نماییم!( بدین ترتیب، امکان تشخیص خطا و اعمال 

تعییرات الزم در خصوص برخورد با خطا های احتمالی در ابتدا فراهم می گردد )یکی از اصول مهندسی نرم افزار در این رابطه به 

این موضوع اشاره می نماید که به هر میزان که زمان کشف یک خطا در چرخه حیات یک برنامه سریع تر باشد، هزینه برخورد 

با  خطا کاهش خواهد یافت(.

پس از آگاهی از اهداف ارائه شده در شبه کد، می توان به سادگی اقدام به ترجمه شبه کد مربوطه به کد های برنامه نویسی با 

استفاده از زبان مورد نظر نمود. فراموش نکنیم که  طراحی خوب، همواره  پیاده سازی ساده تر برنامه  ها را به دنبال خواهد شد.

مستندات نرم افزار، به هر مطلبي که به اطالعاتي درباره ایجاد عملیات یا استفاده از نرم افزار اشاره دارد، گفته مي شود و 

بایستي حداقل شامل موارد زیر باشد: 

- توصیفي از نیازمندي  ها و اهداف درخواست کننده نرم افزار

- امکان سنجي  ها و بررسي نیازمند ي  هاي نرم افزار

- توصیفي از معماري سیستم که براساس آن تصمیم گیري مي شود آیا سیستم پیاده سازي گردد یا خیر؟

- تعیین معماري و چارچوب سیستم،  شامل: توصیفي از روش طراحي، مراحل طراحي، عملکرد برنامه  هاي سیستم و 

داده  هایي که بین قسمت  هاي مختلف برنامه  ها رد و بدل مي شوند. 

- لیست برنامه  ها به همراه توضیحات الزم در قسمت  هایي که کد برنامه پیچیده است. 

- مستندات ارزیابي سیستم که شامل نتایج آزمون  هاي انجام شده برروي سیستم مي باشد. 

9-5
مستندات نرم افزار
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- تعیین بودجه، زمان و نیروي انساني مورد نیاز براي تولید نرم افزار

- راهنماي استفاده از سیستم، که به کاربر مي گوید چگونه سیستم را  نصب نماید و آن را به کار گیرد. 

- مستندات نگهداري سیستم که مشکالت شناخته  شده نرم افزاري و سخت افزاري را توضیح مي دهد و نکاتي را که در 

مراحل طراحي سیستم جهت توسعه سیستم در نظر گرفته شده است، شرح مي دهد. 

نکته مهمي که باید در طول حیات یک نرم افزار در نظر داشت این است که هنگامي که تغییراتي در سیستم ایجاد مي شود 

تمام مستندات مربوط به آن بایستي بهنگام گردد تا باز هم از طریق سازگاري مستندات با نرم افزار، کارایي الزم در 

استفاده از نرم افزار وجود داشته باشد. گارگ و اسکاچي پیشنهاد کردند به همراه  مستندات از نرم افزاري استفاده شود که 

روابط بین مستندات در آن  ثبت شده باشد و زماني که تغییراتي در هریک از مستندات داده مي شود، مستندات وابسته 

دیگر که بایستي بهنگام  شوند در آن مشخص گردد. براي تولید مستندات بهینه بایستي به مراحل تولید نرم افزار توجه 

کرد. معموالً تولید نرم افزار در روش هاي متداول شامل مراحل زیر است:

User Requirements بیان نیاز هاي کاربر یا -UR مرحله

Software Requirements بیان نیاز هاي نرم افزار یا -SR مرحله

Architectural Design طراحي معماري یا -AD مرحله

Detailed Design طراحي تفضیلي و تولید برنامه یا -DD مرحله

Transfer of the Software انتقال و واگذاري نرم افزار براي بهره برداري یا -TR مرحله

Operation & Maintenance بهره برداري و نگهداري سیستم یا -OM مرحله

در ادامه توضیحات هریک از مراحل فوق به صورت خالصه بیان مي گردد. 

مرحله بیان نیاز هاي كاربر )UR(:  در این مرحله کلیه نیاز هاي کاربر توسط کاربر بیان مي گردد. در روش  هاي جدید 

سیستم  هاي اطالعاتي به آن مهندسي خواسته  ها گفته مي شود. 

مرحله نیاز هاي نرم افزار )SR(: در این مرحله تمام خواسته  هاي کاربر از نظر تکنیکي و اقتصادي  بررسي مي گردد 

و تصمیمي مبني بر اینکه آیا سیستم جدیدي پیاده سازي شود یا خیر، گرفته مي شود. 

مرحله طراحي معماري )AD(: از طراحي معماري مي توان به عنوان مهمترین مرحله از مراحل تولید نرم افزار نام برد 

که مي بایست در آن تمام نیاز هاي نرم افزار را به صورت ساخت یافته و در قالب نمودار هاي گردش اطالعات نمایش  

داد. براي طراحي یک نرم افزار روش هاي مختلفي از جمله طراحي شيءگرا، طراحي تابعي، طراحي بالدرنگ، طراحي  

Form Base و طراحي Menu Driven وجود دارد که بسته به نظر طراح سیستم یکي از روش هاي بیان شده، براي 
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طراحي درنظر گرفته مي شود. 

مرحله طراحي تفضیلي و تولید برنامه )DD(: در مرحله طراحي تفضیلي، طراحي  هاي انجام شده در مرحله طراحي 

معماري بصورت نهایي درمي آید. هدف  این  مرحله،  طراحي  تکنیکي  سیستم  جدید  با جزئیات کافي است. خروجي  هاي 

این مرحله عبارتند  از  سند  طراحي  تفضیلي، برنامه،  سند راهنماي کاربر  )SUM( و مستندات آزمون  هاي انجام شده برروي  

سیستم.  پس  از برنامه نویسي، رفع خطا ها و بازبیني برنامه  ها، آزمون  هاي مختلفي  انجام  مي شود که بایستي مستنداتي براي 

هر آزمون تهیه گردد. این آزمون ها عبارتند از: آزمون واحد، آزمون یکپارچگي، آزمون سیستم، آزمون پذیرش. تولید کنندگان 

نرم افزاري بایستي طرح  آزمون واحد  را  در  مرحله  طراحي  تفضیلي،  طرح  آزمون یکپارچگي  را  در  مرحله طراحي معماري 

و طرح آزمون سیستم را در مرحله بیان نیاز هاي نرم افزار تهیه کنند. همچنین طرح آزمون پذیرش، توسط کاربر بایستي در مرحله 

بیان نیاز هاي کاربر توسط درخواست  کنندگان سیستم تهیه ومستند گردد. 

نرم افزار در محیط عملیاتي نصب  این مرحله  بهره برداري )TR(: در  براي  نرم افزار  انتقال و واگذاري  مرحله  

مي گردد تا قابلیت  هایی که براي نرم افزار در سند نیاز هاي کاربر ذکر شده، به نمایش گذارده شود.  مرحله انتقال نرم افزار 

با پذیرش موقت نرم افزار آغاز و با شروع مرحله بهره برداري خاتمه مي یابد. 

مرحله بهره برداري و نگهداري سیستم )OM(: این مرحله که تولیدکنندگان نرم افزار نیز در آن مشارکت دارند تا زمان 

پذیرش نهایي  نرم افزار  ادامه  مي یابد و عملکرد سیستم  براي  مدتی  مورد  بررسي  قرار مي گیرد تا از تطابق عملکرد  واقعي  

سیستم  با  نیاز هاي  کاربر  اطمینان حاصل گردد و امکانات توسعه سیستم و قابلیت  هاي جدید در آینده بررسي شود.

با توجه به مراحلي که در باال اشاره شد، در هر مرحله مستنداتي که تولید مي شوند عبارتند از:

)URD( سند نیاز هاي کاربر :)UR( مرحله بیان نیاز هاي کاربر -

)SRD( سند نیاز هاي نرم افزار :)SR( مرحله نیاز هاي نرم افزار -

)ADD( سند طراحي معماري :)AD( مرحله طراحي معماري -

)DDD( سند طراحي تفضیلي :)DD( مرحله طراحي تفضیلي و تولید برنامه -

)STD( سند انتقال و واگذاري نرم افزار :)TR( مرحله انتقال و واگذاري نرم افزار براي بهره برداري -

)SMD( سند نگهداري سیستم :)OM( مرحله بهره برداري و نگهداري سیستم -

با توجه به آنچه در مراجع مختلف به خصوص استاندارد هاي IEEE ذکر شده است، هریک از مستندات فوق الذکر شامل 

موارد زیادي است که مندرجات این مستندات به طور خالصه در جدول شماره 1-9 ارائه شده است.
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IEEE جدول شماره 1-9 مستندات مراحل تولید نرم افزار براساس استاندار هاي بین المللي

مندرجات            نام سند 

تعیین محیط عملیاتي، تشخیص نیاز هاي کاربر سند نیاز هاي کاربر

مرور سند نیاز هاي نرم افزار مراجع،  و  مأخذ  مخفف  ها،  سرنام  ها،  مفاهیم،  تعاریف،  نرم افزار،  دامنه  سند،  تهیه  از  هدف 

اجمالي سند، شرح ارتباط نرم افزار با پروژه  هاي قبلي، جاري و آتي،  شرح وظایف عمده نرم افزار، 

شرح این که نرم افزار در کجا و توسط چه کسي مورد استفاده قرار مي گیرد و چه کسي آن را راهبري 

مي کند، سخت افزار و سیستم عامل مورد نیاز نرم افزار، شرح ارتباط نرم افزار با سایر سیستم  ها، شرح 

محدودیت  هاي درخواستي از طرف کاربر، شرح مدل منطقي سیستم با استفاده از یک روش تجزیه 

و تحلیل شناخته شده، شرح نیاز هاي ویژۀ نرم افزار،  ارائۀ یک ماتریس براي ردیابي نیاز هاي نرم افزار 

در قبال نیاز هاي کاربر

هدف از تهیه سند، دامنه نرم افزار، تعاریف، مفاهیم، سرنام  ها، مخفف  ها، مأخذ و مراجع، مرور اجمالي سند طراحي معماري

سند، مرور اجمالي نرم افزار، روش طراحي، شرح سیستم و طراحي آن همراه با نمودار هاي الزم، 

مشخصات طراحي، امکان سنجي و براورد منابع، ارائۀ یک جدول ارجاعات متقابل بین مؤلفه  هاي 

طراحي شده و نیاز هاي نرم افزار 

هدف از تهیه سند، دامنه نرم افزار، تعاریف، مفاهیم، سرنام  ها، مخفف  ها، مأخذ و مراجع، مرور اجمالي سند طراحي تفضیلي

سند، استاندارد هاي طراحي و مستندسازي و برنامه سازي، قرارداد هاي نام گذاري برنامه  ها و فایل  ها، 

ابزار تولید نرم افزار، مشخصات طراحي و مؤلفه  ها، لیست متن برنامه  ها، ارائۀ یک جدول ارجاعات 

متقابل بین مؤلفه  ها و نیاز هاي نرم افزار 

و راهنماي کاربر نرم افزار  وابسته  مستندات  راهنما،  از  استفاده  نحوۀ  نرم افزار،  سند، هدف  شامل: شرح هدف  مقدمه   -1

قرارداد ها، 2-      شرح نرم افزار 3- بخش دستورالعمل  ها شامل: احتیاط و هشدار ها، روال  هاي برپاسازي 

و راه اندازي سیستم، خطا هاي احتمالي، دالیل آنها و چگونگي رفع خطا هاي پیش آمده 4- بخش 

کلیۀ  فهرست  سیستم،  ترمیم  روال  هاي  شرح  نرم افزار،  عملیات  از  مثال هایی  ارائۀ  شامل  مراجعه 

پیغام  هاي خطا، واژه نامه  و نمایه 
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خالصه اي از عناصر نرم افزار، فهرست عناصري که بایستي مورد آزمون قرارگیرند، شرح مشخصات سند آزمون  هاي نرم افزار

داده  هاي ورودي براي انجام آزمون و نتایج مورد انتظار، طرح کلي انجام آزمون، شرح معیار هاي قبول 

یا رد یک آزمون،  فهرست عناصري که بایستي قبل و بعد از آزمون تحویل داده شوند، شرح ویژگي  هاي 

الزم براي محیط آزمون، شرح مشخصات کساني که اجازه مي دهند آزمون انجام شود، آزمون را انجام 

مي دهند، نتایج آزمون را بررسي مي کنند و کامل بودن آن را تأیید مي نمایند، مشخصات نیروي انساني 

الزم براي انجام آزمون  ها همراه با سطح مهارت مورد نیاز، خالصه اي از زمان انجام فعالیت  هاي آزمون

هدف از تهیه سند، دامنه نرم افزار، تعاریف، مفاهیم، سرنام  ها، مخفف  ها، مأخذ و مراجع، مرور اجمالي سند انتقال نرم افزار

سند، شرح چگونگي نصب و راه اندازي نرم افزار، شرح چگونگي ساخت نرم افزار متن اصلي برنامه، 

فهرست عناصر پیکربندي قابل تحویل، خالصۀ گزارش آزمون پذیرش و نتیجۀ آن، فهرست گزارش 

مشکالت نرم افزار در طي مرحلۀ انتقال نرم افزار، فهرست در خواست  هاي تغییر و اصالح نرم افزار در 

طي مرحلۀ انتقال نرم افزار 

شرح محصول تولید شده، شرح برنامه ریزي اصلي و آنچه که عماًل اتفاق افتاده است، ارائۀ حجم برنامه سند نگهداري سیستم

براورد شده در پایان مرحله طراحي معماري، ارائۀ حجم برنامه واقعي در پایان مرحله انتقال نرم افزار، 

فهرست مستندات پروژه  همراه با تعداد کلمات و صفحات، حجم کار براورده شده و واقعي، ارائۀ 

براورد هاي بهره وري به عنوان مثال تعداد خط برنامه نوشته شده در روز، خالصۀ فعالیت  هاي تضمین 

کیفیت، فهرست منابع کامپیوتري اعالم شده در پایان مرحله طراحي معماري و منابع استفاده شده در 

پایان مرحله انتقال نرم افزار

 برای مطالعه

)URD( مندرجات سند نیاز هاي كاربر  
این سند همیشه قبل از آغاز یک پروژه نرم افزاري تهیه مي گردد که در آن کلیه نیاز هاي کاربر گنجانده مي شود و الزم 

است حداقل حاوي مطالب زیر باشد:

- ارزیابي درخواست کاربر با در نظر گرفتن حیطه کاري و امکان پذیري آن 

- ارائه یک نمودار مفهومي که نشان دهنده درک اولیه از نیاز هاي کاربر است و در آن ورودي  ها و خروجي  های سیستم 

مشخص گردیده است.

- تخمین و ارزیابي بسیار کلي در زمینه هزینه ، زمان، نیروي انساني و تجهیزات مورد نیاز و منافعي که در صورت قبول 
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درخواست کاربر، پیش بیني مي شود. 

- مصاحبه  ها، یادداشت  ها و نتایج به دست آمده در خالل مرحله UR )مهندسي خواسته  ها(

- شرحي از کلیه محدودیت  هایي که کاربر براي هر راه حل پیشنهادي،  تحمیل خواهد نمود. 

- شرح قابلیت  ها و عملکرد هاي اصلي نرم افزار 

- شرح مسائل و مشکالت موجود

- توصیفي از خواسته  هاي مربوط به توسعه و افزایش قابلیت نرم افزار 

در نهایت پس از بررسي نیاز هاي کاربر کمیت هایی جهت تصمیم گیري در مورد قبول یا رد درخواست کاربر تشکیل 

مي گردد و نتایج این تصمیم گیري در سند نیاز هاي کاربر ثبت مي گردد. ضمنًا  کنترل و نظارت بر تغییرات این سند بر 

عهده کاربر مي باشد. 

)SRD( سند نیاز هاي نرم افزار
این سند دربرگیرنده نتایج حاصل از امکان سنجي  ها، تجزیه و تحلیل  هایي است که پیرامون سیستم نرم افزاري انجام 

گرفته است و بایستي حداقل حاوي مطالب زیر باشد:

- تخمیني از هزینه  ها و منابع مورد نیاز شامل منابع سخت افزاري، نرم افزاري، نیروي انساني، تخصص   هاي مورد نیاز 

و تخمین نفر- ساعت هر تخصص )حداکثر تا 20% خطا(

- شرح محدودیت  هاي تعیین شده توسط مدیر پروژه و درخواست کننده سیستم نرم افزاري 

- توصیفي از سیستم نرم افزاري موجود در قالب نمودار )مثاًل ترسیم نمودار جریان داده براي سیستم موجود(

- ارائه یک یا چند راه حل براي سیستم پیشنهادي 

- بیان نیاز هاي سیستم پیشنهادي 

- شرح عملیات و وظایفي که سیستم پیشنهادي انجام مي دهد. 

- ایجاد یک جدول ارجاع متقابل که در آن براي هر نیاز، نرم افزار ارجاعي به خواسته  هاي کاربر وجود دارد. 

)ADD( سند طراحي معماري 
بسته به نوع  طراحي، مستندات  این  مرحله مي توانند در هر شکل و نوع اندکي متفاوت باشد. مثاًل در طراحي  شيءگرا 

بهتر است نمودار سلسله مراتبي سیستم رسم و مستند گردد  تا ارتباط بین اشیا مشخص شود و ترسیم یک شبکه کاري 
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که نشان مي دهد چه اشیایي از سرویس  هاي اشیا دیگر استفاده مي کند، نیز مناسب است. اما در طراحي Form Base که 

سیستم شامل تعداد  زیادي فرم مي باشد، بایستي اطالعات این فرم  ها مستند گردد تا نشان دهد در هر فرم مجموعه  هاي 

اطالعاتي و فرم هاي قبلي و بعدي کدامند. همچنین فایل هاي در برگیرنده این فرم  ها و برنامه  هایي که از طریق فرم  ها  

احضار مي شوند، مشخص گردند. ولي به طور کلي سند طراحي معماري مي بایست شامل موارد مشترک زیر باشد: 

- تأییدیه کاربر براي طراحي سیستم 

- تأیید و تعهد طراحان سیستم مبني براینکه طراحي طبق جدول زمان بندي تعیین شده، انجام خواهد شد. 

- برنامه  زمان بندي براي انجام پروژه

- استاندارد ها و قرارداد هاي پروژه که شامل: 

1- استاندارد هاي طراحي که بایستي روش طراحي شرح داده شود و یا به یک روش استاندارد ارجاع داده شود. 

2- استاندارد هاي مستندسازي شامل شرح، شیوه و ابزار مستندسازي 

3- انتخاب زبان برنامه نویسي 

4- استاندارد هاي برنامه نویسي و قواعد نام گذاري فایل  ها، جداول، فرم  ها و برنامه  ها 

5- ابزار هاي تولید نرم افزار

- روش مورد استفاده در طراحي سیستم 

- توصیفي از طراحي سیستم به همراه نمودار هاي جریان داده سیستم پیشنهادي

- طراحي مقدماتي ساختار فایل  ها،  پایگاه داده  ها و ساختمان داده ورودي و خروجي  ها

- شرح وظایف سیستم

- امکان سنجي و براورد هزینه  ها، منابع سخت افزاري و نیروي انساني مورد نیاز )حداکثر با 10% خطا( 

- ارائه یک جدول ارجاع متقابل از مؤلفه  هاي طراحي به نیاز هاي نرم افزار

)DDD( سند طراحي تفضیلي 
در سند طراحي تفضیلي حداقل بایستي موارد زیر گنجانده شود:

- مشخصات طراحي  كه شامل: 

1- ترسیم نمودار هاي جریان داده  سیستم پیشنهادي که کلیه نمودار هاي ترسیم شده در مرحله طراحي معماري در این مرحله 

با جزئیات کامل شکسته مي شود و بایستي در فرم  هایي  براي  هر پردازه، منطق اصلي پردازش اطالعات شرح داده مي شود. 
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براي  و  تعیین مي شود  یکدیگر  با  آنها  ارتباط  و  آن زیرسیستم  ها  )SSC( که در  نمودار ساختاري سیستم  ترسیم   -2

زیرسیستم  ها مشخصات کامل فایل  ها و جداول آنها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر مشخص مي گردد. 

3- ترسیم نمودار ارتباط بین )ERD( که بایستي کلیه موجودیت  هاي سیستم  شناسایي و ارتباط بین  آنها مشخص گردد.

4- مشخصات و شرح ورودي  ها و خروجي   هاي سیستم 

- لیست کد و مشخصات کامل برنامه  ها، شامل نام برنامه ، نام فایل  ها و جداول ایجاد شده یا استفاده شده در برنامه، 

ورودي  ها و خروجي  هاي برنامه، نام برنامه  هاي فراخواننده این برنامه یا برنامه  هاي فراخواني شده در این برنامه و در 

صورت لزوم فلوچارت هر برنامه 

- تعیین پیکربندي نهایي سخت افزار، نرم افزار و شبکه مورد نیاز سیستم

- ارائه یک جدول ارجاع متقابل بین مؤلفه  ها و نیاز هاي نرم افزار

 

)SUM( سند راهنماي كاربر
یکي از خروجي  هاي مرحله طراحي تفضیلي، سند راهنماي کاربرمي باشد. این سند بایستي حداقل شامل موارد زیر باشد: 

- نحوه استفاده از این سند

- بیان کلیه قرارداد هاي به کار رفته در ساختار نحوي و نگارشي مطالب

- شرح سیستم شامل اهداف سیستم، قابلیت  ها و محدودیت  هاي سیستم، ترتیب و توالي هریک از فعالیت  هاي سیستم، 

شرح منو ها، مشخصات کامل ورودي  ها و خروجي  هاي سیستم

- بیان نحوه تأمین امنیت سیستم

- پیغام  هاي خطا و دالیل آنها و راهکار هاي رفع آنها

- روال  هاي ترمیم سیستم بعد از از کار افتادن سیستم

- روال پشتیباني در صورت اتفاقات غیرمترقبه 

براي سهولت کار، راهنماي کاربر مي تواند به عنوان بخشي از یک راهنماي حین کار باشد، تا کاربر بتواند با انتخاب 

کلمات کلیدي، از توضیحات و راهنماي هر بخش استفاده نماید.

 

مستندات آزمون
مستندات آزمون واحد،  یکپارچگي، سیستم و پذیرش شامل موارد مشترک زیر است:
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- نام آزمون

- تاریخ شروع و خاتمه آزمون

- مشخصات افرادي که آزمون را انجام مي دهند و نتایج کامل بودن آزمون را تأیید مي کنند. 

- محدودیت  هاي خاص آزمون

- لیست متغیر ها و ورودي  ها به هر بخش

- لیست گزارشات و خروجي  هاي هر بخش

- نتیجه آزمون

 

)STD( سند انتقال و واگذاري نرم افزار براي بهره برداري
سند انتقال نرم افزار بایستي حداقل شامل موارد زیر باشد: 

- تاریخ نصب و نام نصب کننده سیستم نرم افزار 

- حداقل سخت افزار موجود براي نصب سیستم

- نرم افزار هاي الزم جهت نصب سیستم

- خالصه اي از گزارش آزمون پذیرش

- شرح چگونگي نصب، را ه اندازي و اجراي سیستم نرم افزاري برروي کامپیوتر

- گزارشي از درخواست تغییر یا اصالح نرم افزار در طي مرحله انتقال نرم افزار

- نوع نصب سیستم نرم افزاري

)SMD( سند نگهداري سیستم
در مستندات این مرحله بایستي تاریخ بررسي و دوره بررسي سیستم مشخص گردد. سپس گزارشاتي که در این دوره 

تهیه مي گردد مورد تجزیه و تحلیل  قرار گیرد و خطا هاي احتمالي و یا درخواست  هاي جدید کاربر بررسي گردد. 

همچنین بایستي هزینه واقعي ایجاد و توسعه سیستم با هزینه پیش بیني شده مقایسه گردد و هرگونه پیشنهادي که باعث 

بهبود وضعیت سیستم در آینده خواهد شد، مشخص گردد. سپس اعالمیه پذیرش نهایي سیستم از طرف نمایندگان 

کاربران، تهیه و به تولید کنندگان نرم افزار تحویل داده شود و به مستندات این مرحله ضمیمه گردد. 
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 خالصه فصل 
سیستم مجموعه ای است که از اجزای به هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از 

نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند. 

یک سیستم اطالعات سه فعالیت عمده انجام می دهد. ابتدا اطالعاتی را از منابع درون سازمانی یا برون سازمانی به عنوان 

ورودی دریافت می کند. سپس بر روی اطالعات دریافت شده کار هایی انجام می دهد تا اطالعات مورد نظر سیستم را 

تولید کند. در نهایت، اطالعات تولید شده را در اختیار کاربر در نظر گرفته شده مثاًل یک مدیر یا یک کارمند قرار می دهد.

سیستم  های اطالعات پتانسیل ارائه سه نوع مزیت به سازمان را دارا هستند: بهبود بهره وری،  بهبود اثربخشی و مزیت رقابتی.

تجزیه تحلیل سیستم  ها عبارت است از شناخت جنبه  های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده 

آن و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزای آن به منظور دستیابی به مبنایی جهت طرح و اجرای یک سیستم مناسب تر.

طراحی پایگاه داده و ایجاد نمودار ارتباط موجودیت  ها )ERD( یکی از مهم ترین بخش  های چرخه حیات توسعه یک 

نرم افزار است  که در برخی موارد از آن به عنوان مهمترین بخش نیز نام برده می شود.

هر برنامه، می بایست دارای یک طرح و یا الگو  بوده تا برنامه نویس براساس آن عملیات خود را دنبال نماید. از دیدگاه 

برنامه نویسان، هر برنامه نیازمند یک الگوریتم است. به عبارت ساده، الگوریتم، بیانه ای روشمند به منظور حل یک مسئله 

به خصوص است. از منظر برنامه نویسان، الگوریتم به منزله یک طرح کلی و یا مجموعه دستورالعمل  هایی است که با 

دنبال نمودن آنان، برنامه ای تولید می گردد.

هر برنامه را صرف نظر از میزان پیچیدگی آن، می توان به پنج مرحله اساسی تجزیه کرد: مقدار دهی اولیه، ورودی، 

پردازش، خروجی و پاکسازی.

مستندات نرم افزار، به هر مطلبي که به اطالعاتي درباره ایجاد، عملیات یا استفاده از نرم افزار اشاره دارد، گفته مي شود.

خودآزمايی
1- آنتروپی چیست و چه انواعی دارد؟

2- مراحل روش علمی تجزیه و تحلیل سیستم ها کدام است؟

3- با یک مثال یک سیستم کوچک را تجزیه و تحلیل نمایید.



فصل دهم

انتخاب نرم افزار مناسب برای کار

هدف  هاي رفتاري  

1- نرم افزار  هاي مرتبط با شغل را نام ببرد.

2- نرم افزار مورد نیاز براي اجرا و پیاده سازي پروژه را توضیح دهد.

3- نرم افزار مناسب براي انجام کار را به کار برد.
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1-10 مقدمه
امروزه نياز به توليد نرم افزار هايي با نيازمندي  هاي متغير، زمان تحليل سريع، مديريت ريسک آسان و سازگاري در برابر 

تغييرات محيط، به يک اصل انکارناپذير تبديل شده است. برنامه ريزي جامع اوليه و طراحي  هاي سنگين قبل از ساخت 

نرم افزار که در روش  هاي سنگين  وزن متداول است پاسخگوي چنين نيازمندي  هايي نيست. همچنين به دليل حجم 

باالي مستندات، در اين روش  ها، سرعت توسعه سيستم تا حد بااليي کاهش مي يابد. بنابراين، ابداع روش  هاي جديد 

براي توليد نرم افزار به عنوان يک ضرورت مطرح شد. در چند سال اخير، روش  هاي جديدي منطبق بر نيازمندي  هاي 

از شيوه  هاي  ارزيابي علل رشد استفاده  ذکرشده عرضه شد ه اند که به عنوان روش  هاي سبک وزن شناخته مي شوند. 

سريع االنتقال در برابر روش  هاي سنگين وزن حاکي از آن است که اين قبيل روش  ها عالوه بر تسريع در مراحل تحليل 

و ساخت نرم افزار، داراي قابليت هماهنگي همزمان پروژه با تغييرات و نياز هاي جديد در حين انجام فرايند ساخت 

نرم افزار مي باشند. به دليل نبود چهارچوب مشخص براي ساخت نرم افزار با استفاده از روش  هاي سبک وزن، ارزيابي و 

انتخاب روش خاص براساس ويژگي  هاي يک پروژه، کار دشواري است. 

  با کمی دقت به شرکت  های توليد کننده و ارائه دهنده خدمات و راهکار های نرم افزاری درمی يابيم که نقطه تمرکز 

اغلب اين شرکت  ها تنها معطوف به بعد هزينه و قابليت  های محصول نرم افزاری خود است. اگر چه توجه به موارد 

مذکور در انتخاب نرم افزار بسيار مهم هستند ولی موارد ديگری نيز وجود داشته که از درجه اهميت بااليی برخوردار 

بوده و توليدکنندگان را در امکان ارائه خدمات و راهکار های نرم افزاری خود آن هم فراتر از بحث هزينه و قابليت  های 

نرم افزار به شکل کاماًل حرفه ای ياری می دهد.

استاندارد انتخاب نرم افزار
هر نياز معنی داری، می تواند پاسخی مناسب در جهت انتخاب صحيح يک محصول باشد.

 شناخت يک راهکار يا محصول نرم افزاری در انتخاب يک تهيه کننده و يا ارائه دهنده مطمئن، تنها بخشی از يک 

فرايند انتخاب صحيح نرم افزار است. بهترين حالت اين است که به شکل موازی فاکتور های ديگر را نيز ارزيابی کنيم. 

10-2
چگونه نرم افزار مورد نیازمان را انتخاب کنیم؟
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در اينجا سعی شده است معيار های انتخاب نرم افزار مورد ارزيابی قرارگيرند. مطمئنًا نتيجه اين ارزيابی که به شکل 

ترکيبی با ديگر عوامل از قبيل پاسخ به rfp، ارائه نسخه نمايشی درون سايت و ديگر مراجع و موارد قرار خواهد گرفت، 

مفهوم معيار انتخاب نرم افزار را صريح بيان خواهد داشت. 

آنچه باید در مورد شرکت نرم افزاری بدانیم
از يک شرکت ارائه دهنده نرم افزار بايد اطالعاتی در اختيار داشته باشيم. آخرين تغييراتی که آن شرکت در سال  های 

انتقال کارشناسان و مديران فنی، تغيير  اخير داشته از طريق شاخص  هايی مانند تغيير در ساختار سازمانی – نقل و 

وضعيت رتبه در شورای عالی انفورماتيک وجايگاه بين المللی شرکت، آخرين تغييراتی که محصول در سال  های اخير 

داشته با بررسی شاخص  هايی مانند دفعات به روزرسانی )کاهش خطا، باالبردن کارآيی، ارتقای فنی محصول منطبق با 

فناوری روز( افزودن ماجول  های عملياتی جديد از جمله اطالعات مورد نياز است.

همچنين تغييرات مهمی که شرکت برای محصول نرم افزاری خود پيش بينی کرده و يا در دست اقدام دارد با در نظر 

گرفتن شاخص  های شناسايی نياز های جديد، شناسايی مشکالت عملياتی محصول، مقياس پذيری، حفظ و گسترش 

يکپارچگی و اطالع از اينکه کارشناسان شرکت مذکور در چه سطحی به شکل اجرايی و عملياتی در مسائل درگير بوده 

و اينکه آيا توانايی و دانش فنی مربوطه را دارا هستند با در نظر گرفتن شاخص  های تسلط به دانش مربوطه، دارای 

مدارک تخصصی معتبر و مرتبط، دارای تجربه و پيشينه فنی، عضويت در تيم طراحی و توسعه محصول مربوطه، از 

ديگر اطالعات مورد نياز هستند.

بررسی شاخص  های بررسی وضعيت قانونی استفاده از نرم افزار بسته به محدوده جغرافيايی مشتری )تحريم( برای 

اين محدوده جغرافيايی  قانون تجاری در  منع  يا  دارای محدوديت  ارائه دهنده  آيا شرکت  اين سؤال که  پاسخ  يافتن 

امکان  فوق،  محدوديت  بدون  نمايندگی  های  ساير  معرفی  شاخص  های  بررسی  يا  و  هستند  پروژه  اجرای  درجهت 

برون سپاری با حفظ مفاد قرارداد برای دانستن اينکه درصورت رويارويی با تحريم  های فناوری و سياسی چه راهکاری 

از طرف شرکت ارائه دهنده، پيشنهاد می شود از ديگر اطالعات مورد نياز در خصوص يک شرکت نرم افزاری است.

ساختار فنی
از نظر فناوری و معماری نرم افزار بايد پاسخ سؤاالتی را بدانيم. مثاًل آيا فناوری به کارگرفته شده، توانايی کافی جهت مديريت 

و کنترل حجم جاری و آتی تراکنش  ها را داشته و اينکه آيا قابليت مقايسه پذيری را دارد؟ آيا سرعت اجرای سيستم برای 
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اجرای کار روزانه قابل قبول است ؟ آيا بومی سازی باعث ايجاد اختالل درچارچوب اصلی و يا نسخ بعدی نرم افزار نمی شود؟ 

آيا مشخص است چه نوع و چه تعداد پايگاه داده و سرور برای استفاده اين نرم افزار مورد نياز است؟

قابلیت  ها
از ديدگاه قابليت و توابع عملياتی نرم افزار نيز بايد پاسخ اين قبيل موارد را بررسی کنيم، آيا اين محصول مناسب با 

نياز های ما بوده و آنرا پوشش می دهد؟ برای مشخص شدن اين موضوع بايدشاخص  ها مانند پوشش همه جانبه نياز ها، 

قابليت تطبيق با قوانين حاکم بر نظام موجود مورد بررسی قرار گيرد. به طور مثال بايد مشخص شود آيا اين نرم افزار 

است؟  درک  قابل  و  ساده  استفاده،  برای  محصول  اين  ساختاری  منوی  آيا  می کند.  اسالمی پشتيبانی  عقود  از  بانکی 

شاخص  های پاسخ به اين سؤال، سهولت در استفاده، راهنمايی سريع طيف مختلف کاربران برای رسيدن به اهداف 

است و آيا راهنمای کاربران اين محصول ارزشمند بوده و دارای سهولت در استفاده است؟ آيا امکان اين وجود دارد که 

کاربر بتواند فايل راهنما را بسته به نياز خود بومی سازی کند؟ شاخص  های بررسی اين موضوع نيز جامعيت در فايل 

راهنما، فايل راهنمای به تفکيک، ساده در ويرايش و قالب، امکان اضافه کردن سرفصل  های جديد با تأييد راهبر سيستم 

است. آيا نرم افزار برای سطوح متفاوت کاربر، قابليت تعيين سطح دسترسی را دارد؟ آيا اين محصول دارای گزارشات 

سودمند و استاندارد است؟

همچنين به لحاظ هزينه محصول بايد بدانيم آيا هزينه استفاده از نرم افزار متناظر به عملياتی است که پيشنهاد شده؟ برای 

مشخص شدن اين امر شاخص  هايی همچون هزينه منطقی، مقايسه با نرم افزار های مشابه، اهميت سرويس  های ارائه شده 

بايد مورد ارزيابی قرار گيرد. و آيا هزينه اختصاصی برای پايگاه داده با در نظر گرفتن موارد امنيتی منطقی و قابل اجراست؟ 

آيا هزينه پشتيبانی، منطقی و با عرف به شکل ميانگين 15% قابل اجراست؟ شاخص پاسخ به اين سؤال توافق طرفين است. 

تناظر هزينه نرم افزار با هزينه پياده سازی آن چگونه است؟ 

خدمات و پشتیبانی
به لحاظ خدمات و پشتيبانی نيز بايد با در نظر گرفتن شاخص  هايی به پاسخ اين قبيل سؤاالت دست يابيم. آيا تيم 

اجرايی شرکت ارائه دهنده، برای پياده سازی و ارائه محصول آمادگی الزم را دارد؟ شاخص  های بررسی اين امر تعداد 

کافی پرسنل فنی، قابليت کار به شکل تيمی، رعايت اصول ساختار اليه ای، تجربه کافی است و در کجا و به چه شکل 

به سؤاالت فنی به شکل جامع و کامل پاسخ داده می شود؟ آيا ارائه دهنده از پاسخ به سؤاالت اجتناب نمی کند؟ آيا 
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مجری، پروژه را به شکل اجرای کامل )turn key( ارائه می کند؟ شاخص  های برررسی اين موضوع انجام پروژه تا 

اجرای عملياتی آن است و اينکه چه نوعی از مديريت پروژه قابل اجراست؟ چه نوع آموزش  هايی در دست اجراست؟ 

طرح آموزشی چيست؟ ميانگين تجربه گروه پشتيبانی برای محصول مورد نظر چقدر است ؟به چه روشی مشکالت 

ارائه  آيا  آيا پشتيبانی 24×7 قابل اجراست؟  وخطا های ضروری و غيرضروری سيستم، در اسرع وقت مرتفع شود؟ 

دهنده محصول توانايی رسيدن به زمان و تاريخ پيشنهادی، جهت اجرای عملياتی سيستم را دارد؟ آيا مجری می تواند 

متد طراحی مجدد را در پردازش تجاری خود به عنوان بخشی از پياده سازی داشته باشد؟ آيا ارائه دهنده تجربه کافی 

و مرتبط دراين صنف خاص صنعت را دارد؟

دانستن پاسخ سؤاالت مذکور می تواند برای کسب اطالعات در زمينه خدمات و پشتيبانی مفيد باشد. سنوات کاری و 

حرفه ای آن شرکت روی محصول مورد نظر چند سال است؟ اولين نسخه محصول در چه سالی عرضه شده و نسخه 

حاضر چه حدود قيمتی دارد؟ آيا روند مالی شرکت هرساله سير صعودی داشته است؟ گردش مالی در بخش مديريت 

فنی، مديريت فروش محصول،  نيزافزايش درآمد مديريت بخش  اين موضوع  بوده است؟ شاخص  های  به چه شکل 

ارتقای کمی مالی بخش مديريت است. آيا شرکت ارائه دهنده، تغييری در ساختار سازمانی بخش فنی برای محصول مورد 

نظر، داشته است؟برای مشخص شدن اين امر بايد شاخص  های افزايش نيرو های متخصص در حوزه محصول، کاهش 

متخصصان، علت و انگيزه را مورد بررسی قرار داد و بايد مشخص شود که آيا در سال گذشته حساب اصلی شرکت دارای 

نوسانات افزايش و يا کاهش سرمايه بوده است؟ آيا امکان بازديد از سايت مشتريان آن شرکت وجود دارد؟

اينها سؤاالتی هستند که پاسخ آنها را به لحاظ سوابق فعاليت ارائه دهنده محصول بايد بدانيم.

در طراحی يک نرم افزار رعايت اصول استاندارد طراحی، استفاده از الگو های آماده و بهره گيری از روش  های نوين بسيار 

مهم است، ولی نکته مهم اين است که در اصل کاربران، باعث می شوند يک پروژه نرم افزاری به نتيجه برسد. يعنی 

فناوری و پروسه استفاده شده، در حقيقت در رده دوم اهميت قرار دارند.  بسياری از ما با پروژه  های نرم افزاری ای که 

بدون هيچ گونه اصولی تهيه می شوند، مواجه شد ه ايم و ديد ه ايم که کار با اين گونه پروژه  ها تا چه اندازه مشکل است. 

10-٣
نرم افزار مناسب براي پیاده سازی پروژه
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در اين پروژه  ها مشکالت عمد ه ای که پيش می آيند عبارتند از: عدم توانايی توليدکنندگان در تشخيص نياز های کاربران، 

وجود ايراد های )error  ها( تکراری، تأخير در ارائه محصول و... . از طرف ديگر، مشتريان اين گونه نرم افزار ها از عدم 

پاييِن نرم افزار های توليدی و افزايش هزينه  ها  دقت در ارائه برنامه زمانبندی دقيق از طرف طراحان سيستم، کيفيت 

شکايت دارند. 

در اين پروژه  ها برنامه نويسان ساعت  های زيادی را صرف تهيه نرم افزاری می کنند که مملو از مشکل است و تالش 

آنان چنان که بايد، مؤثر نيست. وقتی با اين مشکالت مواجه می شويم، به اين فکر می افتيم که بايد در کار خود روش 

و روی های درست داشته باشيم که فعاليت  های مربوط به پروژه در آن مشخص و منظم باشد، نياز های کاربران در آن 

مشخص باشد و خروجی نرم افزار و محصوالت پروژه با موفقيت توليد شوند. 

برای اين کار می توانيم به تجربيات کسب شده در پروژه  های گذشته خود مراجعه کنيم و فعاليت  های موفقی که در آن 

پروژه  ها انجام شده است را دوباره انجام دهيم و از کار هايی که باعث مشکل در آن پروژه  ها گشته اند، پرهيز کنيم. البته 

نمی توانيم با اين کار از وجود مشکل در نرم افزار خود مطمئن باشيم؛ زيرا مشکالت، چه بخواهيم چه نخواهيم، بروز 

خواهند کرد و از آنجايی که در کار رويه ای ثابت نداريم و تنها از تجربيات قديمی خود استفاده می کنيم، نمی توانيم 

انتظار داشته باشيم که نرم افزار های ما بدون اشکال باشند؛ زيرا ممکن است با مشکلی برخورد کنيم که تا به حال با 

آن برنخورد ه ايم و تجربه ای در رفع آن نداريم. اوايل سال 2۰۰1 تعدادی از محققان و صاحب نظران نرم افزار، گروهی 

به نام Agile Alliance را تشکيل دادند که توانست راه حلی برای تيم  های نرم افزاری پيدا کند تا به سرعت و با کيفيت 

باال نرم افزار توليد کنند و بتوانند اگر تغييری در قسمتی از نرم افزار به وجود آمد، آن را کنترل کنند و اصالحات الزم 

را اعمال نمايند. آنها مدعی هستند که راه بهتری برای توليد نرم افزار پيشنهاد کرد ه اند که کار ما برنامه نويسان را آسان 

کرده است. آنها چند اصل مهم را به عنوان مانيفيست يا بيانيه خود در نظر گرفته اند. از جمله: اهميت نقش اعضای تيم 

در پروژه نرم افزاری، توليد مستندات مناسب برای نرم افزار، اهميت نقش کاربران سيستم و استفاده از آنها در مراحل 

ساخت نرم افزار، و توانايی اعمال تغييرات در نرم افزار در تمامی مراحل توليدی آن. 

 

تولید مستندات 
نرم افزار بدون مستندات را می توان مانند خانه ای تجسم کرد که نقشه سيم کشی برق، لوله کشی و هيچ گونه نقشه  ديگری 

ندارد. حال تجسم کنيد که اگر قسمتی از برق اين ساختمان ايراد پيدا کند، چه کاری می توانيم انجام دهيم؟ يا بايد از 

برقکاری که آن ساختمان را قباًل برق کشی کرده است درخواست کنيم که به ما کمک کند )البته پيدا کردن او نيز کار آسانی 
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نيست و ممکن است هيچ وقت او را پيدا نکنيم(. راه حل بعدی اين است که ديوار های خانه را خراب کنيم تا سيم  ها را 

پيدا کنيم و نقص سيم کشی را برطرف نماييم و به اين صورت در حقيقت يک فاجعه به تمام معنی برای صاحبخانه پيش 

می آيد.  برای پيدا کردن اشکالی کوچک يا ارتقای سيستم برقی چه مشکالتی سر راه خواهند بود؛ اگر نقشه برق ساختمان 

موجود نباشد. حال تجسم کنيد نرم افزاری فاقد مستندات باشد و برنامه نويس آن نيز در دسترس نباشد. 

کد های برنامه نمی توانند به تنهايی و بدون راهنما و مستندات توسط ديگر افراد قابل فهم باشند. طراحان نرم افزار بايد 

مستنداتی فراهم کنند که بتواند به کسی که بعد ها به آن کد ها مراجعه می کند نشان دهد که طراحان اوليه اين سيستم 

چگونه ساختار برنامه را درست کرد ه اند. البته درست کردن مستنداِت زياد و غيرضروری کار درستی نيست و وقت 

تلف کردن است. مهندسان نرم افزار اصطالح خوبی برای مستندات دارند و می گويند: مستندات نرم افزار بايد »کوتاه« 

و »ساکت« باشد. منظور از کوتاه اين است که بايد مختصر و دقيق باشد و منظور از ساکت اين است که نبايد خيلی به 

جزئيات غيرضروری بپردازد و خواننده را خسته نمايد. 

اهمیت نقش کاربران سیستم در پروژه  
نرم افزار را نمی توان مانند اجناس ديگر سفارش داد. نمی توانيد انتظار داشته باشيد که شرح فنی نرم افزاری را بنويسيد و 

از کسی بخواهيد آن را در مدت زمان معين و با قيمت معين به اتمام برساند. پروژه  های نرم افزاری که اين گونه سفارش 

داده شد ه اند، اکثراً شکست خورد ه اند. پروژه  های موفق پروژه  هايی هستند که در آن کاربران به صورت مستقيم در 

مراحل اجرايی پروژه دخيل اند و نظرات مشتريان که همان کاربران سيستم باشند، از ابتدا مورد توجه قرار گرفته است. 

اگر کاربران سيستم در تمامی مراحل توليد نرم افزار حضور داشته باشند و در مورد کار و محصول به دست آمده تا آن 

زمان اعالم نظر کنند، می توان مطمئن بود پس از اتمام کار انتظار باالتری از سيستم نخواهد داشت. 

توانایی اعمال تغییرات در نرم افزار و برنامه ریزی موقت  
به راستی می توان عامل موفقيت يا عدم موفقيت يک پروژه نرم افزاری را در توانايی يا عدم توانايی آن در پاسخ به تغييرات 

دانست؟ برنامه اجرايی پروژه بايد انعطاف پذيری مناسبی داشته باشد و بتوان آن را متناسب با تغييرات احتمالی آينده تغيير 

داد. معموالً مديران پروژه  ها چارت و برنامه زمان بندی پروژه را روی ديوار نصب می کنند. با اين کار می توانند تکاليف هر 

شخص در تيم را کنترل نمايند و قسمت  های انجام شده را با خط قرمز روی آن برنامه مشخص کنند. اما مشکلی که در 

اين قسمت ممکن است پيش آيد اين است که بعد از مدتی ساختار اين برنامه به هم خواهد خورد؛ چرا که اوالً اعضای 
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تيم در مورد پروژه اطالعات خوبی کسب کرد ه اند و برخی از تکاليف آنان غيرضروری خواهد شد. 

از طرف ديگر، مشتری و کاربران آينده سيستم نيز در جريان کار قرار می گيرند و ممکن است نياز های خود را افزايش 

دهند و تکاليف بيشتری برای اعضای تيم به ارمغان بياورند. با اين کار تمام برنامه زمانبندی پروژه به هم خواهد خورد. 

راه بهتری که می توان پيش گرفت اين است که برنامه ای دقيق برای مثاًل دوهفته در نظر بگيريم، برنامه ای تقريبی برای 

دو يا سه ماه آينده مشخص کنيم و برنامه ای باز هم تقريبی تر برای بعد از آن. دليل منطقِی اين گونه برنامه ريزی اين 

است که با اين کار می توانيم اگر مثاًل نياز های کاربر تغيير کرد، در مرحله بعدی برنامه خود آن تغيير را در نظر بگيريم. 

 Agile Development اصول تولید نرم افزار به روش
* جلب رضايت کاربر سيستم با ارائه نرم افزار های با کيفيت  

* نياز های کاربران ممکن است عوض شود؛ حتی در مراحل پايانی پروژه. در Agile Development گروه آمادگی 
قبول هرگونه تغييری را در هر مرحله از پروژه دارد. 

* توليد سريع نرم افزار با تبديل آن به چند قطعه و ارائه آن به مشتری 
* ايجاد محيط کاری مناسب برای اعضای تيم در پروژه 

* يکی از بهترين روش  ها برای گرفتن اطالعات و تبادل آن، ايجاد ارتباط گفتاری با ديگر اعضای تيم در پروژه است. 
* در پروژه  هايی که به روش Agile توليد می شوند، معيار موفقيت پروژه و رويه انتخابی، ميزان رضايت مشتری از 

نرم افزار توليد شده و نياز هايی است که برآورده شد ه اند. 

* اعضای تيم در اين روش در کار خود آهسته و پيوسته عمل می کنند. 
* اعضای تيم در اين روش بايد بيشترين تالش خود را برای نوشتن نرم افزار هايی با کيفيت باال به عمل آورند. 

* انتخاب بهترين و آسان ترين راه برای رسيدن به هدف اصلی پروژه  
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خالصه فصل
امروزه نياز به توليد نرم افزار هايي با نيازمندي  هاي متغير، زمان تحليل سريع، مديريت ريسک آسان و سازگاري در برابر 

تغييرات محيط، به يک اصل انکارناپذير تبديل شده است.  

هر نياز معنی داری، می تواند پاسخی مناسب در جهت انتخاب صحيح يک محصول باشد، می توان معيار های مهم و 

نهفته ديگری برای انتخاب نرم افزاری مناسب و در نتيجه نهايی کردن شرکت ارائه دهنده راه کار را يافته و بازبينی کرد. 

شناخت يک راهکار يا محصول نرم افزاری در انتخاب يک تهيه کننده و يا ارائه دهنده مطمئن، تنها بخشی از يک فرايند 

انتخاب صحيح نرم افزار است.

در طراحی يک نرم افزار رعايت اصول استاندارد طراحی، استفاده از الگو های آماده و بهره گيری از روش  های نوين 

بسيار مهم است، ولی نکته مهم اين است که در اصل کاربران، باعث می شوند يک پروژه نرم افزاری به نتيجه برسد. 

يعنی فناوری و پروسه استفاده شده، در حقيقت در رده دوم اهميت قرار دارند. 

دادند که  را تشکيل   Agile Alliance نام  به  نرم افزار، گروهی  از محققان و صاحب نظران  تعدادی  اوايل سال 2۰۰1 

توانست راه حلی برای تيم  های نرم افزاری پيدا کند تا به سرعت و با کيفيت باال نرم افزار توليد کنند و بتوانند اگر تغييری 

در قسمتی از نرم افزار به وجود آمد، آن را کنترل کنند و اصالحات الزم را اعمال نمايند. آنها مدعی هستند که راه بهتری 

برای توليد نرم افزار پيشنهاد کرد ه اند که کار برنامه نويسان را آسان کرده است. آنها چند اصل مهم را به عنوان بيانيه 

خود در نظر گرفته اند. از جمله: اهميت نقش اعضای تيم در پروژه نرم افزاری، توليد مستندات مناسب برای نرم افزار، 

اهميت نقش کاربران سيستم و استفاده از آنها در مراحل ساخت نرم افزار، و توانايی اعمال تغييرات در نرم افزار در 

تمامی مراحل توليدی آن. 

مهندسان نرم افزار اصطالح خوبی برای مستندات دارند و می گويند: مستندات نرم افزار بايد »کوتاه« و »ساکت« باشد. 

جزئيات  به  خيلی  نبايد  که  است  اين  ساکت  از  منظور  و  باشد  دقيق  و  مختصر  بايد  که  است  اين  کوتاه  از  منظور 

غيرضروری بپردازد و خواننده را خسته نمايد.
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خودآزمایی
1-برای فعاليت  های زير يک نرم افزار مناسب با استدالل  های کافی انتخاب نماييد:

نرم افزار کنترل پروژه

DVD و CD نرم افزار ضبط اطالعات بر روی

نرم افزار کار با رايانه برای معلولين حرکتی

نرم افزار کار با رايانه برای معلولين ذهنی

نرم افزار ويروس يابی

نرم افزار کنترل و نظارت والدين

نرم افزار ويرايش و تدوين فيلم

نرم افزار ويرايش تصاوير

نرم افزار ويرايش متن

نرم افزار مرورگر اينترنت



فصل یازدهم

بازرسی و کنترل درستی انجام کار

هدف  هاي رفتاري  

1- روش  هاي Trace و Debug كردن برنامه را انجام دهد.

2- ورود داده  هاي فرضي براي بررسي درستي انجام كار را انجام دهد.

3- روش  هاي بررسي سند  هاي تجزيه و تحلیل را توضیح دهد.

4- روش  هاي بررسي مستندسازي سیستم اطالعاتي را توضیح دهد.
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1-11 مقدمه
چرا در برخی موارد سیستم هاي اطالعاتی نیاز متقاضیان را برطرف نمی کند؟ چرا در برخی موارد سیستم هاي اطالعاتی 

قابل اصالح یا تغییر یا ارتقاء نمی باشند؟ راه حل چیست؟ ما از متخصصین سیستم هاي اطالعتی سخنانی مانند این را 

زیاد شنیده ایم که : «ما نمي توانیم برنامه را تغییر دهیم زیرا که نمی دانیم چگونه آن را انجام دادیم یا ما نمي توانیم برنامه 

پایگاه اطالعاتي را تعیین کنیم زیرا روشي که آن را طراحي کرده براي ما مشخص نیست یا .....« این شرایط وقتي رخ 

مي دهد که سیستمي در حال عمل است و نیاز به تغییرات یا ارتقاء دارد ولي به دلیل نا آشنایي با روش هاي طراحي و 

برنامه نویسي آنالین کار ها ممكن نمي باشد. به اصطالح در اکثر موارد اصالح یك سیستم به مراتب سخت تر از ایجاد 

یك سیستم جدید است.

یا نقص در  و  اطالعاتي  براي سیستم  پاسخ عدم وجود مستند سازي  این مشكالت چیست؟ یك  دارد  دلیل رخ  اما 

در  عامل  به عنوان یك  مي تواند  اطالعاتي  مستند سازي سیستم  بنابراین عدم  مي باشد.  اطالعاتي  مستند سازي سیستم 

شكست پروژه در نظر گرفته  شود. مستند سازي اغلب به عنوان نوع جدیدي از اطالعات اضافي است که در دسترس 

سازمان و نیز تیم طراح سیستم قرار دارد.

تحلیل سیستم  هاي اطالعاتي یكي از مراحل پیش نیاز براي توسعه سیستم است. در این مرحله انتظارات و نیازمندي  هاي 

ذي نفعان سیستم شناسایي شده و گردش کار سیستم در قالب مدل  ها و نشانه  هاي استاندارد مستند مي گردد تا از این رهگذر 

توسعه دهندگان سیستم بتوانند به یك شناخت جامع نسبت به سیستم دست یافته و آنرا منطبق بر نیاز هاي کاربران و ذي نفعان 

نهایي، طراحي و ایجاد نمایند. به منظور استاندارد نمودن ابزار ها و روش  هاي مدلسازي و مستندسازي سیستم  هاي اطالعاتي، 

مجموعه اي از مدل  ها و متدولوژي  ها ارائه شد ه اند که این مدل  ها و متدولوژي  ها به عنوان زبان مشترك تحلیل گران سیستم و 

برنامه نویسان به شمار مي آیند. در قالب این مدل  ها و متدولوژي  ها مجموعه استانداردي از مستندات تهیه شده تا برنامه نویسان 

بتوانند با بهره گیري از این مستندات نیاز هاي کاربران را در قالب نرم افزار هاي کاربردي پاسخگو باشند. متدولوژي RUP یكي 

از متدولوژي  هاي تحلیل و مدلسازي سیستم  هاي اطالعاتي است که با رویكرد شيءگرا ارائه شده است. این متدولوژي از 

نشانه  ها، عالئم و مدل  هاي زبان مدلسازي UML براي مدلسازي سیستم  هاي اطالعاتي استفاده مي نماید. این متدولوژي در 

11-2
تحلیل سیستم  های اطالعاتی
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مراحل چندگانه خود مستندات و خروجي  هاي مختلفي را ارائه مي نماید که مي تواند توسط برنامه نویسان و توسعه دهندگان 

برنامه  یا یك  و  اطالعاتي  توسعه یك سیستم  براي  اقدام  از  قبل  این خدمت،  قالب  در  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  سیستم  

کاربردي، نیازمندي  هاي کارکردي و غیرکارکردي سیستم با بهره گیري از متدولوژي RUP تعیین شده و الزامات توسعه آن در 

 RFQ ارائه مي شود. در این حالت سازمان مي تواند با به مناقصه گذاردن موضوع پروژه براساس مستندات RFP قالب مستند

و RFP نسبت به انتخاب پیمانكار مناسب براي تولید و استقرار سیستم اقدام نماید. 

ثبت و اصالح و توسعه تصمیمات و  براي  ابزاري است  پروژه  مستندسازي یك  مستندسازي سیستم اطالعاتي: 

فعالیت هاي مختلف که در چرخه حیاتی یك پروژه نقش دارند. مستندسازي مي تواند در هدایت فعالیت ها ورسیدن 

به  اهداف از پیش تعیین شده و نیز ارتقاء مسئولیت پاسخگوئی به مشتریان کمك نماید. مستندسازي در هر مرحله از 

اجراي پروژه باید به صورت جداگانه تهیه شود به صورتی که بتواند نقطه شروعی براي مرحله بعدي خود قرار گیرد.

طراح پروژه : یكی از مهمترین مراحل در ایجاد یك سیستم اطالعاتی طرح پروژه می باشدکه سندي رسمی است که 

براي اداره و کنترل و اجراي پروژه مورد استفاده قرار می گیرد و رئوس اهداف سیستم را نشان می دهد طرح پروژه 

ممكن است در طول زمان طراحی و ایجاد پروژه تعدیل گردد.

مرحله اجراي پروژه:در مرحله اجراي پروژه چندین گزارش تولید خواهد شد که بر چگونگی روش انجام فعالیت ها 

و چگونگی استاندارد هاي کیفیت مورد نیاز و چگونگی برنامه فعالیت و بودجه پروژه تأکید می نماید.

مرحله كنترل و تغییر: در این مرحله طرح پروژه به روز یا تعدیل شده و آینده پروژه پیش بینی می گردد.

زبان استفاده كنندگان: مستندسازي سیستم هاي اطالعاتی می بایست برحسب نیاز و درك هر گروه از استفاده کنندگان 

به صورت جداگانه تهیه شود. انواع استفاده کنندگان می تواند شامل: کاربران، پشتیبان سیستم، طراحان سیستم و مشتریان 

بالقوه و تیم توسعه فنی و ... باشد.

نقش مستندسازي سیستم  هاي اطالعاتی
*مستندسازي یك سیستم اطالعاتی به عنوان یكی از فعالیت هاي پر هزینه و زمانبر در اجراي پروژه در نظر گرفته 
می شود و لذا با وجود عقاید مختلف متخصصان در مورد نقش مستندسازي سیستم  هاي اطالعاتی، در اینجا لیست مزایاي 

این جزء از ساختار سیستم را بیان می کنیم :

_ وسیله روشن کردن جنبه  هاي خاص سیستم در حال ارتقاء و یافتن پاسخ هایی براي مسائل مختلف که ممكن است 

در طول پروژه اتفاق بیفتد.
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*نوعی قرارداد بین اعضاي تیم پروژه و ذی نفعان سیستم و یا بین تیم پروژه و مدیریت سازمان در مورد نوع احتیاجاتی 
که سیستم بایدبرآورده کند یا می تواند برآورده کند.

_ وسیله ارتباطی بین اعضاي تیم پروژه که اجزائی ضروري براي انجام فعالیت هاي مختلف خاص هر مرحله از چرخه 

توسعه سیستم هستند. در این خصوص می توان گفت از طریق یك مستندسازي. 

_ اعضاي هر مرحله مشكالت و نیاز هاي اعضاي مراحل قبلی و بعدي رامطلع می گردند. 

_ حمایت در زمان تصمیم گیري در گزینش بین راه حل هاي متفاوت که از طریق تحلیل هایی که مستندسازي سیستم  هاي 

اطالعاتی در اختیار تیم پروزه و مدیریت قرار می دهد. انجام می گیرد.

_ تجزیه تحلیل و طراحی مستندسازي سیستم یك نقطه شروع براي کاربري سیستم و تغییر و کاربردي کردن آن 

محسوب می شود. مستندسازي نهائی، عنصر اصلی براي اطمینان از درستی کار و حفظ سیستم می باشد.

_ مستندسازي سیستم  هاي اطالعاتی باید هر زمانی که اجزاي سیستم اولیه تغییر می کند، تعدیل شود.

تمام جنبه  هایی که در باال ذکر شد به چرخه  هاي ارتقاء سیستم برمی گردد. اما هر فرد باید در نظر داشته باشد که مستندسازي 

سیستم، مدیریت کافی براي توسعه پروژه را فراهم می کند. و براساس جزییات و محتویات آن پروژه کنترل و نظارت 

می شود و نیز نیاز استفاده کنندگان که از طریق مالقات هاي اسپانسر ها با کاربران مشخص گردیده است در آن درج می شود.

اثرات نواقص مستندسازي سیستم هاي اطالعاتی
نقص در جدول زمانی اولیه پیشرفت پروژه : به این صورت که ما نمی توانیم زمان مورد نیاز براي طراحی سیستم را در 

نظر بگیریم ونیز با در دست داشتن کل زمان موجود به تخصیص زمان براي مراحل مهم تر بپردازیم.

 نقص در مشاهده بودجه عملیاتی طراحی سیستم: این امر باعث می گردد که هزینه  هاي طراحی و آزمون و بازسازي 

و..... به طور صحیح قابل برآورد و تخصیص بین مراحل مختلف نباشد. ایجاد یك مستندسازي تكی براي تمام افرادي 

که نیاز به استفاده از آن را دارند، به مفهوم استفاده از زبانی است که تمامی استفاده کنندگان قابلیت فهم آن را ندارند.

نبود سندي روشن و قطعی از اجزاي سیستم اطالعاتی
*فقدان سیاست ها و استاندارد ها و فرآیند هاي مورد نیاز که می بایست در طول طراحی و اجراي سیستم مورد نظر قرارگیرند. 

*عدم امكان پاسخگوئی پشتیبان هاي سیستم اطالعاتی در مواقع مورد نیاز به اصالح و تغییرات.
 _  امكان وقوع اشتباه و خطا در بازسازي یا اصالح یا تغییر سیستم اطالعاتی. 
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_ دوره زمانی طوالنی تر براي تحلیل سیستم موجود: با توجه به عدم وجود شرحی از قواعد سیستم بین کاربران و پشتیبان 

برنامه نیاز به وقت بیشتر دارد. 

_ از قلم افتادن برخی نیاز ها و تقاضا هاي کاربر.

مشکالت در آموزش سیستم
ارتقاء سیستم اطالعاتی یك موضوع پیچیده است که می بایست هم از بعد اجزائی که باید شامل باشد و هم از بعد 

مسئولیت پاسخگوئی در مقابل استفاده کنندگان سیستم باید به آن توجه شود:

تیم پروژه باید مقداري از زمان خود را صرف مستندسازي سیستم بنمایند، زیرا از بین عوامل کیفیت سیستم، عامل 

انسانی مهمترین عامل در طراحی و اجراي یك سیستم است. زیرا پشتیبان برنامه باید از انگیزه  هاي متقاضی و طراحان 

سیستم آگاه باشد تا بتواند برنامه را اصالح کند.

مستندسازي سیستم اطالعاتی باید براي هر گروه ازمتقاضیان به صورت جداگانه تهیه و نوشته شود.

مدیریت هر پروژه اي مسئول گردهم آوري و ترکیب مستند هاي سیستم باشد.

مستندسازي سیستم همواره باید در هر مرحله از تغییرات در سیستم، تعدیل شود.

Debugger
Debugger برنامه ای است که به توسعه دهنده )Developer( اجازه می دهد برنامه را در حال اجرا مشاهده نماید. دو 

ویژگی مهم آنها قرار دادن Breakpoint و همچنین Trace کردن برنامه  ها می باشد. این ویژگی  ها به توسعه دهنده اجازه 

می دهد خطا های برنامه را یافته و در جهت اصالح آنها اقدام کند. Debugger یكی از مهمترین ابزار های مهندسی 

معكوس بوده که از یك Disassembler برای برگرداندن کد ها به زبان اسمبلی استفاده می نماید.

بار اجرا، بی شك درست کار خواهد کرد. حتی  هیچ برنامه نویسی نمی تواند ادعا کند کدی که می نویسد، در اولین 

از  تا  کنند  ایراد  رفع  را  خود  کد های  که  است  نیاز  همواره  و  نمی نویسند  بی نقص  کد  هم  برنامه نویسان  ماهرترین 

مشكالت آن باخبر شود، اما این اشكال زدایی یعنی چه و به چه صورت می توان آن را رفع کرد؟ شما یك برنامه نوشته اید 

11-3
آشنايي با روش هاي debug  و trace كردن برنامه
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که خروجی آن مطابق با نتیجه دلخواه شما نیست و کد های شما هم از نظر منطقی درست به نظر می آیند، ولی خروجی 

آن درست نیست. در این زمان باید خط به خط برنامه را گشت و مشكل را یافت. در غیر این صورت با افزایش حجم 

و تعداد خطوط برنامه، تصحیح هر کد به دشواری انجام خواهد شد. یكی از راه  های یافتن اشكال این است که در هر 

مرحله مهم از برنامه، متغیر های کد خود را مشاهده کنید و مطمئن شوید که درست در کدام خط و کجای برنامه داده  های 

شما اشتبا ها تغییر می کنند. بعد از گذرانیدن این مرحله، باید به بررسی قطعه کدی که داده را خراب می کند بپردازید. یكی 

دیگر از روش  های رفع خطا، استفاده از آزمایش واحد است. در این روش شما توابعی که نوشته اید را می آزمایید تا از 

درستی خروجی آن  ها مطمئن شوید. برای این کار بسته  های کاربردی مختلفی تولید شده است که کار را برای تست هر 

تابع شما راحت تر می کند. روش دیگر، استفاده از ابزار های اشكال زدایی )debugger( است. این ابزار ها تمامی این امور 

را خودشان انجام می دهند و در هر لحظه خروجی نرم افزار را به شما نشان می دهند. به این ترتیب متوجه خواهید شد 

 )ide( که دقیقًا در کجای برنامه خود داده  های خراب تولید می کنید. برخی از این ابزار ها به همراه محیط توسعه سیستم

عرضه می شوند و برخی به صورت افزونه قابل دریافت هستند. چون امروز بیشتر برنامه نویسان قدرت محیط ویژوال 

استودیو را به خوبی درك کرده اند، سراغ یكی از ابزار های دیباگ ویژوال استودیو می رویم. 

visual studio debugger این برنامه به همراه تمامی نسخه  های ویژوال استودیو منتشر شده است و امكانات زیادی 

دارد که می توان از میان آنها به موارد زیر اشاره کرد: 1- یكسان کردن سورس و سمبل کد ها به طور کامل2- اضافه 

شدن به پردازش  های در حال اجرای روی سیستم برای اشكال زدایی )از این روش به منظور اشكال زدایی سرویس  های 

ویندوزی نوشته شده در ویژوال استودیو استفاده می شود.(3- امكان اشكال زدایی برنامه  های نوشته شده در دات نت 

و برنامه  های محلی نوشته شده در ++c 4- امكان اشكال زدایی به صورت از راه دور 5- قابلیت  های ویژه و حرفه ای 

برای گذاشتن نقطه توقف )breakpoint( 6- نمایش داده  ها و وضعیت آنها.حال که با برخی از ویژگی  های دیباگر 

ویژوال استودیو آشنا شدیم، نحوه استفاده از آن را در محیط ویژوال استودیو با هم مرور خواهیم کرد: در بخش منو ها، 

با انتخاب گزینه debug، می توانید برنامه خود را در مود اشكال زدا یا بدون اشكال زدا اجرا کنید. اما تفاوت این دو 

حالت در چیست؟ در حالت اشكال زدا یك فایل شامل سیمبل  های برنامه در کنار فایل کامپایل شده ایجاد می شود. با 

استفاده از این فایل می توان دوباره برنامه را اشكال زدایی کرد و حتی امكان سوءاستفاده از آن را به هكر ها خواهید داد. 

ولی در حالت بدون اشكال زدا یا عرضه )release( فایل شامل سیمبل  ها فعال نخواهد شد و گزینه  های بهینه سازی 

کامپایلر فعال می شوند و از نظر حجم فایل ایجاد شده کوچك تر از فایل اصلی خواهد بود و سرعت اجرا شدن در این 

دو حالت در بعضی از الگوریتم  ها تفاوت زیادی خواهندداشت. 



198 مهارت عمومی  برنامه نویسی 84/80/1/3/4-0 فصل یازدهم

جلوگیری از Debug كردن نرم افزار
CRC چیست؟ 

معمول ترین آن CRC32  بوده که یك عدد 32 بیتی است و برای هر داده ای قابل محاسبه می باشد از فایل گرفته تا یك 

مقدار رشته ای یا حتی یك قسمت از حافظه. همانطور که می دانید داده  ها به صورت رشته ای از بایت ها قابل نمایش 

بوده که مقدار CRC هر بایت قابل محاسبه می باشد. الگوریتم های مختلفی برای محاسبه CRC وجود دارد ولی نكته 

قابل توجه این است که تمام آنها برای یك داده ثابت مقدار یكسانی را تولید می کنند. توجه داشته باشید که اگر برای 

یك داده مقدار CRC چند بار محاسبه شود مقادیر به دست آمده یكسان هستند و هر داده ای مقدار CRC مختص به 

خود را دارد به عبارت دیگر مقدار CRC هیچ دو داده ای با هم یكسان نیست. به طور معمول برای استفاده از قفل  های 

سخت افزاری یا نرم افزاری برای ارتباط با قفل باید از DLL یا ActiveX استفاده نمود. به دلیل ماهیت خاص این نوع 

Object  ها، آنها قابل جایگزین شدن بوده و با این کار می توان اداره نرم افزار را در دست گرفت. پیشنهاد می شود در 

صورت امكان با استفاده از روش های مختلف محاسبه CRC قبل از استفاده از متد های یك DLL یا ActiveX مشخص 

نمایید که آیا این Object، Object اصلی است یا خیر؟

// Before using object

    If )CalculateCRC object( = )MainCRC(

 {

//  you can use methods of object

{

استفاده از كد های نامعلوم و نامشخص: Debug نرم افزار را مشكل ساخته و زمان بیشتری برای Crack کردن 

نرم افزار باید صرف شود. در واقع این کد ها در نرم افزار عمل خاصی را انجام نداده و فقط در بخش هایی از نرم افزار که 

قرار است کلمه عبور یا شماره سریال وارد شود قرار گرفته و کار Debug را مشكل تر می کند. برای مثال دستوراتی به 

زبان اسمبلی وجود دارد )Macro( که با قرار دادن آنها در بین دستورات برنامه باعث می شود بعضی از Debugger  ها 

را با مشكل مواجه شوند.

 غیر فعال نکردن منو ها و دكمه  ها در نرم افزار های Trial: اگر قرار است یك نرم افزار را به صورت Trial منتشر 

نمایید، منو ها و دکمه  ها را غیر فعال نكرده و کد اصلی را به طور مستقیم در نرم افزار قرار ندهید بعضی از ابزار های 

نرم افزارسازی امكاناتی را در اختیار قرار داده تا بتوانید فقط کد  های مورد نظر را Compile نمایید :
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{DEFINE Trial${

{IFDEF Trial${

// No Action

{ELSE${

// No Compile Operation

{ENDIF${

 VCL)Visual Component به علت ماهیت خاص :Borland Delphi استفاده نکردن از رويداد ها به طور مستقیم در

(Library در Delphi یافتن Event  ها از طریق Decompile کردن فایل EXE کار ساده ای می باشد بنابراین پیشنهاد 

می شود که برنامه نویسان دلفی از رویداد  های آن به طور مستقیم استفاده نكرده و به روش زیر عمل کنند :

Method1:=Button1.OnClick

Code Checksum  - CRC Calculate

از Debug می باشد. زیرا  یا تمام فایل در زمان اجرا، راه مناسبی برای جلوگیری  از کد  محاسبه CRC برای بخشی 

Debugger  ها به منظور قرار دادن Breakpoint در برنامه باید در کد تغییر ایجاد کنند. در این لحظه با محاسبه مجدد 

CRC برای متد های درون برنامه می توان مشخص نمود که کد تغییر کرده است یا خیر. این روش نه تنها در مقابل 

Debugger  ها مؤثر است بلكه می توان در مقابل Code Patching نیز از آن استفاده نمود.

// Calculate CRC in memory

if )Func1CRC(!= MainCRC

{

// Do an action to stop your progra

{

Trace كردن برنامه: تست نرم افزار عمومًا در چهار سطح مختلف صورت می گیرد که این چهار مرحله به صورت 

ترتیبی انجام می پذیرند و عبارتند از :

 )Unit testing( تست واحد

 )Integration Testing( تست مجتمع سازی

 )System Testing( تست سیستم

)Acceptance Testing( تست پذیرش
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تست واحد )Unit testing( : یك واحد کوچك ترین قسمت قابل تست یك نرم افزار می باشد. که این واحد در 

برنامه نویسی شیء گرا می تواند یك متد باشد و در برنامه نویسی رویه ای می تواند کل برنامه )در زبانی مانند کوبول(  

یا یك تابع و ... باشد.  هدف در این سطح از تست این است که آیا واحد مورد نظر به تنهایی کاری را که باید انجام 

بدهد می دهد یا نه.

تست مجتمع سازی )Integration Testing(: تست واحد را برای هر کدام از واحد ها به صورت جداگانه انجام 

انجام  آنها مطمئن شدید. همه واحد ها به صورت منفرد به طور صحیح وظایف خود را  دادید و از صحت عملكرد 

می دهند، آیا نیازی به تست اینكه وقتی واحد ها کنار هم قرار گرفتند و ارتباط برقرار کردند وظایفشان را به شكل 

صحیح انجام می دهند هست یا نیست. فرض کنید 2 نفر مشغول کاری هستند هنگامی که موارد مورد نیاز برای انجام 

کار به طور کامل مهیا باشد هر کدام از آن 2 فرد می توانند کارشان را به شكل کامل انجام بدهند. اما اگر موارد مورد 

نیاز برای یكی از آنها توسط دیگری تأمین شود ممكن است موارد تهیه شده دقیقًا چیزی نباشد که فرد دوم نیاز دارد، 

یا زمانی زیاد برای تحویل آن موارد مورد نیاز باشد که عملكرد فرد دوم را با مشكل روبرو کند. پس ما نیاز داریم تا 

مطمئن شویم که آیا واحد ها در کنار هم کار می کنند، به درستی فراخوانی می شوند، و داده  های درستی را در زمان 

مناسبی از طریق واسط  های آنها عبور می دهند. )تست مجتمع سازی یكی از مهمترین و شاید مهمترین سطح از تست 

باشد، به خصوص زمانی که سیستم تغییرات زیادی دارد بعد از انجام تغییرات هرگز این مرحله را فراموش نكنید. پس 

روش های مختلف تست مجتمع سازی را بررسی و مطالعه کنید.(

تست سیستم )System Testing(: تست مجتمع سازی را برای نرم افزار مورد نظر انجام دادید و از این مطمئن شدید 

که تمام قطعات در کنار هم می توانند قرار بگیرند و بدون هیچ مشكلی وظایفشان را انجام دهند. قطعات در کنار هم 

مجتمع شده اند و پیكره اصلی نرم افزار تشكیل شد، ولی نرم افزار خود جزئی از یك سیستم  است و نیاز است که با 

عناصر دیگر این سیستم مانند سخت افزار ها ارتباط برقرار کند و با آنها مجتمع شود. پس نیاز داریم تا مطمئن شویم که 

سیستم به عنوان یك واحد به طور کامل عمل خواهد کرد و نیازمندی های سیستم را برآورده می کند. این سطح از تست 

آخرین سطحی است که توسط توسعه دهندگان صورت می گیرد تا قبل از تحویل نرم افزار به کاربر نهایی برای تست از 

عملكرد آن مطمئن شویم. برای نمونه موارد زیر در تست سیستم مورد بررسی قرار می گیرد:

تست امنیت )Security Testing(:  فرض کنید سیستم باید اطالعات حساس و حیاتی را پردازش و مدیریت کند 

و افرادی هستند که به دنبال دسترسی غیرمجاز به این اطالعات و سوءاستفاده از آن هستند. برای اطمینان از عملكرد 

تا مطمئن شویم که سیستم  کنیم  بررسی  را  ایجاد شده در سیستم  امنیتی  مكانیزم  باید  ما  نفوذگران  برابر  سیستم در 
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می تواند نفوذ های غیر قانونی را تشخیص دهد و در برابر آنها عكس العمل نشان دهد.

تست بازيابی )Recovery Testing( : در این نوع آزمایش باعث ایجاد مشكل و از کار افتادن سیستم به روش  های 

مختلف می شویم و بررسی می کنیم که آیا سیستم می تواند خود را به طور خودکار بازیابی کند و به فعالیت خود ادامه 

دهد.

تست،  تمام سطوح  در  توسعه دهندگان  توسط  کامل  به طور  نرم افزار   :)Acceptance Testing( پذيرش  تست   

تمام  آیا  نهایی می خواهد( کار می کند.  به طور کامل )آن گونه که کاربر  نرم افزار واقعًا  آیا  اما  با موفقیت تست شد، 

نیاز های فعلی کاربر نهایی را برآورده می کند. پس ما به آزمایشی نیاز داریم که توسط کاربران نهایی، مشتریان و نه 

توسعه دهندگان صورت می گیرد و هدف آن است که کاربر مشخص کند عملیاتی که برنامه انجام می دهد نیازمندی های 

آنها را برآورده می کند یا نه. تست پذیرش دارای انواع مختلفی است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تست آلفا: تست آلفا در سایت توسعه دهنده نرم افزار و در اغلب موارد توسط کارمندان داخلی و در بعضی از موارد 

توسط مشتری انجام می گیرد.

تست بتا: تست بتا در سایت مشتریان و توسط مشتریان که از سیستم استفاده خواهند کرد صورت می گیرد و مشكالت 

مشاهده شده را به توسعه دهندگان گزارش می کنند.
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خالصه فصل
تحلیل سیستم  هاي اطالعاتي یكي از مراحل پیش نیاز براي توسعه سیستم است. در این مرحله انتظارات و نیازمندي  هاي 

ذي نفعان سیستم شناسایي شده و گردش کار سیستم در قالب مدل  ها و نشانه  هاي استاندارد مستند مي گردد تا از این 

رهگذر توسعه دهندگان سیستم بتوانند به یك شناخت جامع نسبت به سیستم دست یافته و آن را منطبق بر نیاز هاي 

کاربران و ذي نفعان نهایي، طراحي و ایجاد نمایند.  

مستندسازي یك پروژه ابزاري است براي ثبت و اصالح و توسعه تصمیمات و فعالیت هاي مختلف که در چرخه حیاتی 

یك پروژه نقش دارند. مستندسازي مي تواند در هدایت فعالیت ها و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و نیز ارتقا 

مسئولیت پاسخگوئی به مشتریان کمك نماید.

Debugger برنامه ای است که به توسعه دهنده )Developer( اجازه می دهد برنامه را در حال اجرا مشاهده نماید. دو 

ویژگی مهم آنها قرار دادن Breakpoint و همچنین Trace کردن برنامه  ها می باشد. این ویژگی  ها به توسعه دهنده اجازه 

می دهد خطا های برنامه را یافته و در جهت اصالح آنها اقدام کند. Debugger یكی از مهم ترین ابزار های مهندسی 

معكوس بوده که از یك Disassembler برای برگرداندن کد ها به زبان اسمبلی استفاده می نماید. 

تست نرم افزار عمومًا در چهار سطح مختلف صورت می گیرد که این چهار مرحله به صورت ترتیبی انجام می پذیرند 

و عبارتند از :

  )Unit testing( تست واحد

 )Integration Testing( تست مجتمع سازی

 )System Testing( تست سیستم

)Acceptance Testing( تست پذیرش

تست واحد )Unit testing( :یك واحد کوچك ترین قسمت قابل تست یك نرم افزار می باشد که این واحد در برنامه نویسی 

شیء گرا می تواند یك متد باشد و در برنامه نویسی رویه ای می تواند کل برنامه )در زبانی مانند کوبول( یا یك تابع و ... باشد.  

هدف در این سطح از تست این است که آیا واحد مورد نظر به تنهایی کاری را که باید انجام بدهد می دهد یا نه.

در تست مجتمع سازی)Integration Testing( ما نیاز داریم تا مطمئن شویم که آیا واحد ها در کنار هم کار می کنند، به 

درستی فراخوانی می شوند، و داده  های درستی را در زمان مناسبی از طریق واسط  های آنها عبور می دهند.

نرم افزار خود جزئی از یك سیستم  است و نیاز است که با عناصر دیگر این سیستم مانند سخت افزار ها ارتباط برقرار 

کند و با آنها مجتمع شود. پس نیاز داریم تا مطمئن شویم که سیستم به عنوان یك واحد به طور کامل عمل خواهد کرد 
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و نیازمندی های سیستم را برآورده می کند. در این سطح تست سیستم انجام می شود.

پس ما به آزمایشی نیاز داریم که توسط کاربران نهایی، مشتریان و نه توسعه دهندگان صورت می گیرد و هدف آن است 

که کاربر مشخص کند عملیاتی که برنامه انجام می دهد نیازمندی های آنها را برآورده می کند یا نه. این تست، تست 

پذیرش نام دارد.

 

خودآزمايی
1- با استفاده از نرم افزار Visio پروژه سیستم آموزشی هنرستان )خودآزمایی فصل قبل( را مدل سازی نمایید.

2- با استفاده از امكانات زبان ویژوال بیسیك، پروژه تمرین باال را Debug و Trace نمایید.

3- پروژه تمرین یك را از طریق تست  های چهارگانه ارزیابی کنید.



فصل دوازدهم
انجام پروژه برنامه نویسی پایگاه داده

هدف  هاي رفتاري  

1-اصول دريافت و بررسي اسناد تجزيه و تحلیل پروژه را توضیح دهد.

2-اصول طراحي بانك اطالعاتي در مدل رابطه اي را توضیح دهد.

3-اصول پیاده سازي بانك اطالعاتي رابطه اي را به کار گیرد.

4-اصول پیاده سازي و کدنويسي پروژه و تست آن را به کار گیرد.

5-اصول مستند سازي پروژه را توضیح دهد.

6-اصول ارائه و تحويل پروژه را توضیح دهد.

7-اصول نصب و راه اندازي پروژه را انجام دهد.

8-اصول نگهداري و پشتیباني پروژه را به کار گیرد.

9-اصول ارائه گزارش انجام کار را به کار گیرد.

10-اصول ارائه گزارش مالي را انجام دهد.
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1-12 مقدمه
در این فصل، با توجه به آموخته  های تئوری در فصل  های قبل، تعدادی پروژه عملی آورده شده است که الزم است 

آنها را به کمک هنرآموز درس خود در کارگاه رایانه انجام دهید. هر پروژه عالوه بر مراحل فنی و کد نویسی که نیاز به 

طراحی دارد، نیازمند مستندسازی و مراحل تست و نگهداری و طراحی اولیه و ... می باشد. الزم است هر پروژه پس 

از تکمیل نهایی به وسیله فرد یا گروه، به همراه مستندات خواسته شده به هنرآموز تحویل داده شود. 

مطلوب است طراحی بانک اطالعاتی داروخانه با مشخصات ذیل:

الف(جدول دارو ها: کد دارو، نام دارو، شرکت سازنده، موجودی، مشمول )بیمه، آزاد(، قیمت.

ب( جدول نسخه  ها: کد نسخه، نام و نام خانوادگی، نام پزشک، شماره نظام پزشکی.

ج(جدول سفارش: کد نسخه، کد دارو، تعداد، نوع بیمه )آزاد، دولتی(، قیمت.

با وارد کردن کد دارو در جدول نسخه، نوع آن به طور خودکار از جدول دارو ها گرفته شود.)آزاد، دولتی(

با وارد کردن کد دارو در جدول نسخه، قیمت آن به طور خودکار از جدول دارو ها گرفته شود.

با وارد کردن تعداد در جدول نسخه، از موجودی در جدول دارو ها کاسته شود.

امکان گزارش گیری، حذف، چاپ و جستجو وجود داشته باشد.

جداول دارای فرم باشند.

در فرم سفارش دکمه ای برای محاسبه قیمت وجود داشته باشد.

هنگام اجرای برنامه فرمی به صورت Startup که از فیلد های جدول فوق تشکیل شده باز می شود.

تست نرم افزار با حداقل یک صد رکورد که قباًل وارد شده انجام خواهد شد. )چند رکورد تکراری(

با استفاده از نرم افزار PowerPoint روش ایجاد و Help بانک فوق را به طور کامل در اسالید های مختلف ایجاد کنید.

با استفاده از نرم افزار Word تمامی مستندات شامل گزارش طراحی و پیاده سازی و Help و جداول مربوط به نرم افزار 

Access را ارائه دهید.

12-2
پروژه اول
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مطلوب است طراحی بانک اطالعاتی آژانس تاکسی سرویس با مشخصات ذیل:

الف( جدول رانندگان: کد راننده)PK(، نام، نام خانوادگی، نوع خودرو، مدل، شماره پالک، شیفت کاری )صبح، 

عصر، شب(، تلفن همراه، آدرس، تاریخ شروع همکاری، توضیحات.

ب( جدول اشتراک مشتريان:  شماره اشتراک)PK(، نام، نام خانوادگی، آدرس، تلفن، توضیحات.

شماره اشترام با 110 آغاز شود، حروف را قبول نکند و منحصر به فرد باشد.

ج( جدول حضور و غیاب رانندگان: کد راننده )PK(، نام، نام خانوادگی، شماره خودرو، ساعت ورود، ساعت 

خروج، توضیحات.

د( جدول تماس مشتری: شماره اشتراک )PK(، آدرس مشتری، کد راننده)PK(، نام و نام خانوادگی راننده، شماره 

خودرو، مقصد، تاریخ، ساعت تماس، زمان توقف، مبلغ کرایه، خودرو کولر دار )بله، خیر(، مجوز طرح ترافیک )بله، خیر(

ه( جدول رزرو: شماره اشتراک، تاریخ، ساعت، تاریخ تماس، ساعت تماس.

و(فرم ها: 

- فرم تمام جدول  ها را با امکان اضافه، حذف، چاپ، جستجو و همچنین دکمه بازگشت به صفحه اولیه را طراحی کنید.

- با وارد کردن شماره اشتراک در فرم تماس مشتری، آدرس آن ظاهر شود.

- با وارد کردن کد راننده در فرم تماس مشتری، نام، نام خانوادگی و شماره خودرو ظاهر شود.

ز( گزارش: در فرم  های رزرو، تماس مشتری و حضور رانندگان، بتوان به صورت روزانه، ما هانه و ساالنه گزارش تهیه نمود.

ح( بازجست )Query(: بازجستی ایجاد نمایید که مشتریانی که در روز بیش از 5 بار تماس گرفته اند را نمایش دهد 

و دکمه دسترسی آن را در فرم تماس مشتری قرار دهید.

از InterFace مناسب در صفحات استفاده کنید.

استفاده از کد کاربری و رمز عبور در ابتدای ورود به برنامه الزامی است و در مستندات درج شود.

صفحه اولیه دارای لوگوی مناسب و همچنین دکمه دسترسی به فرم های دیگر باشد.

نرم افزار کاماًل فارسی طراحی شود.
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تست نرم افزار با ورود اطالعات 10 راننده و 25 تماس تلفنی و 30 اشتراک انجام شود.

هنگام اجرای برنامه فرمی به صورت Startup که از فیلد های جدول فوق تشکیل شده باز می شود.

با استفاده از نرم افزار PowerPoint روش ایجاد و Help بانک فوق را به طور کامل در اسالید های مختلف ایجاد کنید.

با استفاده از نرم افزار Word تمامی مستندات شامل گزارش طراحی و پیاده سازی و Help و جداول مربوط به نرم افزار 

Access را ارایه دهید.

به وسیله نرم افزار ویژوال بیسیک برنامه شبیه ساز فرمان FDISK را با مشخصات زیر ایجاد نمایید:

1-در صفحه اول برنامه )پنجره تنظیمات( مشخصات زیر به وسیله کاربر وارد می شود:

الف( تعیین تعداد دیسک  های سخت نصب شده روی سیستم و ظرفیت هر یک از آنها.

ب( تعیین دیسک  های پارتیشن بندی شده و پارتیشن بندی نشده. )با در نظر گرفتن تمام حاالت ممکن(.

دیسک  تعریف  صورت  )در  فوق.  دیسک  های  از  یک  هر  روی  موجود  پارتیشن  های  ظرفیت  و  تعداد  تعیین  ج( 

پارتیشن بندی شده(

 F2 نمایش یا عدم نمایش پنجره تنظیمات در دفعات بعدی اجرای برنامه و تعیین کلید فوری Check Box د( وجود

برای باز نمودن پنجره تنظیمات در هر زمان از اجرای برنامه.

2- تعیین کلید فوری F3 برای نمایش برای نمایش گزارش وضعیت پارتیشن بندی موجود روی دیسک  ها در هر زمان 

از اجرای برنامه.

3- با کلیک روی دکمه »اجرا« و با توجه به مشخصات وارد شده در پنجره تنظیمات برنامه شبیه ساز FDISK اجرا شده 

و تا پایان کار، مراحل ادامه پیدا کند.

4- تعریف کلید F4 برای چاپ گزارش.

5- تعریف کلید F1 به عنوان راهنما )Help( برنامه.

6- در پارتیشن بندی، حاالت بین FAT16 و FAT32 رعایت شود.

7- با استفاده از نرم افزار PowerPoint روش ایجاد و Help نرم افزار فوق را به طور کامل در اسالید های مختلف ایجاد کنید.
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8-با استفاده از نرم افزار Word تمامی مستندات شامل گزارش طراحی و پیاده سازی و Help مربوط به نرم افزار را ارائه 

دهید.

مطلوب است طراحی نرم افزار سیستم کتابخانه با استفاده از بانک Access و شرایط زیر:

الف(جدول عضويت: کد عضویت)PK(، نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، آدرس، تلفن، تاریخ عضویت.

ب( جدول کتاب: کد کتاب)PK(، نام کتاب، نویسنده، نام انتشارات، موضوع، کلمات کلیدی، تاریخ ورود.

ج( جدول مقاالت: کد مقاله)PK(، نام مقاله، نویسنده، موضوع.

.)Date / Time( جدول امانات: کد عضویت، کد کتاب، تاریخ تحویل، تاریخ بازگشت، مدت اعتبار )د

در جدول امانات با وارد کردن تاریخ تحویل کتاب در فیلد مدت اعتبار به طور خودکار تاریخ دو هفته بعد درج شود.

برنامه دارای یک فرم اصلی باشد که به وسیله آن بتوان به فرم  های دیگر دسترسی پیدا کرد.

تمام جداول دارای فرم باشند و دکمه ای جهت بازگشت به فرم اصلی داشته باشد.

امکان جستجو، ثبت، حذف، گزارش گیری، چاپ در فرم ها موجود باشد.

از InterFace مناسب در صفحات استفاده کنید.

استفاده از کد کاربری و رمز عبور در ابتدای ورود به برنامه الزامی است و در مستندات درج شود. با سه بار درج رمز 

عبور اشتباه، از برنامه خارج شود.

نرم افزار کاماًل فارسی طراحی شود.

فایل های Source و Setup و EXE جداگانه ایجاد شود.

فایل  های Setup حتمًا با تنظیم فایل  های )*.DLL( مناسب برای هر سیستم عامل باشد.

تست نرم افزار با ورود اطالعات 100 کتاب از چند رشته و زمان های مختلف و 20 مراجعه کننده انجام شود.

برای مراجعه کننده انتخاب چند کتاب وجود داشته باشد.

نرم افزار دارای تقویم فارسی باشد.

با استفاده از نرم افزار PowerPoint روش ایجاد و Help نرم افزار فوق را بطور کامل در اسالید های مختلف ایجاد کنید.
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با استفاده از نرم افزار Word تمامی مستندات شامل گزارش طراحی و پیاده سازی و Help مربوط به نرم افزار را ارائه دهید.

طراحی نرم افزار پرداخت حق الزحمه آزمون

فرم  های مورد نیاز

Interface-1 اولیه برای ورود باید دارای لوگوی مناسب باشد.

2-فرم اولیه شامل دکمه  های اطالعات و مشخصات پرسنلی، طراح و مصحح، ناظرین، کمیته سنجش، چاپ لیست 

پرداخت و خروج 

3-فرم اطالعات پرسنلی شامل: )کد ملی »کلید اصلی«، نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام محل خدمت(

4-فرم طراح و مصحح )ردیف های 1و 2( فرم  های ضمیمه

5-فرم ناظرین )ردیف  های 7،6،5،3( فرم  های ضمیمه

6-فرم کمیته سنجش )ردیف  های 8،4( فرم  های ضمیمه

جدول 1: 1-کد ملی )کلید اصلی( نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام محل خدمت 

جدول 2: 2-کد ملی )کلید فرعی(، میزان حق الزحمه، تاریخ ثبت

نکته 1: جداول فوق باید با هم ارتباط داشته باشند.

نکته 2: تمامی فرم  ها شامل دکمه  های ثبت، ویرایش، حذف و گزارش و... باشند.

نکته 3: فرم  ها دارای دکمه بازگشت به فرم اولیه را داشته باشند. 

نکته 4: با وارد کردن کد ملی در فرم  ها، نام و نام خانوادگی شخص بر روی فرم ظاهر شود.

نکته 5: فرم  های موجود در ردیف  ها را به صورت لیست بازشو و یا چک باکس قرار دهید.

نکته 6: تمامی حق الزحمه  ها بعد از محاسبه در جدول 2 ذخیره شود.

چاپ لیست حق الزحمه:

لیست حق الزحمه باید بعد از پرسیدن محدوده تاریخ، لیست پرسنل را به همراه مجموع حق الزحمه آنان نمایش و چاپ 

نماید. رعایت نکات زیر در انجام پروژه الزامی می باشد. 
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1-استفاده از Interface  مناسب در صفحات بخصوص صفحه اولیه کار دارای لوگوی مناسب باشد. 

2-استفاده از Username & Password در ابتدای ورود به برنامه الزامی است و اگر 3 بار Password  اشتباه وارد شد 

از برنامه خارج شود. ضمنًا Username & Password در Document قید گردد.

3-نرم افزار کاماًل فارسی باشد. 

4-رعایت ایجاد فرم  های مربوطه با توجه به اطالعات خواسته شده باشد.

5-ایجاد فایل  های Exe & Setup & Source به صورت جداگانه.

توجه : فایل Setup حتمًا با تنظیم )*.DLL( مناسب برای هر سیستم عامل باشد. 

6-تست نرم افزار با ورود اطالعات 5 نفر با ابالغ  های مختلف و زمان  های مختلف انجام شود.

دستورالعمل پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايی ارزشیابی 

پرداخت حق الزحمه آزمونگران، طراحان سؤال، تصحیح پاسخ نامه  ها، عوامل اجرایی و خدماتی سنجش و ارزشیابی 

مهارت کارآموزان و نیروی کار به شرح زیر است:

طراحی  در  که  افرادی   : از  عبارتند  کار  نیروی  و  کارآموزان  مهارت  ارزشیابی  و  سنجش  اجرایی  عوامل   : الف  بند 

سؤال  های آزمون  های نظری و عملی – تصحیح پاسخنامه  ها – مراقبت- نظارت – آزمونگری- امور اداری و مالی، 

رفاهی و خدماتی ارزشیابی  ها فعالیت و همکاری می نمایند.

بند ب: حق الزحمه مندرج در این دستورالعمل به عوامل اجرایی مندرج در مادۀ یک که ابالغ الزم توسط مسئوالن 

ذیربط برای آنان صادر شده باشد پرداخت می شود.

بند ج : حق الزحمه عوامل اجرایی سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی وجهی است که در قبال فعالیت  های 

انجام شده در خارج از ساعات اداری »غیر موظف« به آنان پرداخت می شود.

میزان حق الزحمه عوامل یاد شده در جدول پیوست این آیین نامه تعیین شده است. تغییرات مربوط به میزان و مصادیق 

جدید عوامل ارزشیابی به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر با رعایت شرایط و صرفه و صالح دولت انجام می شود.

پیمانی،  مربیان رسمی،  کارکنان و  بین  از  کار  نیروی  کارآموزان و  مهارت  ارزشیابی  اجرای سنجش و  د: عوامل  بند 

سایر  و  آزاد  آموزشگاه  های  مربیان  و  مدیران  مربی،  سرباز  سازمان،  و  کل  ادارات  مراکز،  قراردادی  و  التدریس  حق 

از جمله: )وزارت آموزش و پرورش- وزارت علوم و تحقیقات و  افراد واجد بخش  های آموزشی سایر دستگاه  ها 
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فناوری – دانشگاه آزاد اسالمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت صنایع و معادن – 

کارخانجات – شرکت  های معتبر تولیدی و مؤسسات علمی و پژوهشی خصوصی – صاحبان صنایع و صنوف( حسب 

تخصص  های مورد نیاز انتخاب می شوند. 

بنده : تشخیص و تأیید صالحیت عوامل سنجش و ارزشیابی مهارت در مناطق به عهده کمیته ارزشیابی ادارات کل آموزش 

فنی و حرفه ای استان  ها و در ستاد به عهده مدیر کل سنجش و ارزشیابی مهارت کار آموزان و نیروی کار می باشد. 

بند و : حق الزحمه عوامل اجرایی ارزشیابی موضوع این آیین نامه که در استخدام دولت نمی باشند و یا آن دسته از 

و  محاسبه  روز  در  ساعت   12 تا سقف  می باشند  استحقاقی  مرخصی  یا  قانونی  تعطیالت  در  که  دولت  مستخدمین 

پرداخت خواهد شد.

بند ز: نرخ حق الزحمه عوامل اجرایی سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار تا پایان چهارم توسعه هر 

سال به میزان 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش، محاسبه و پرداخت خواهد شد. 

جدول پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايی سنجش و ارزشیابی مهارت )با رعايت ماده 3(

و رديف سنجش  اجرايی  عوامل 

ارزشیابی مهارت

شرح

طراح سؤاالت 1

)نظری – عملی(

-به ازای طراحی هر سؤال کتبی چند گزينه ای به همراه کلید برای احراز صالحیت حرفه ای 

برای  و  ريال   14000 ای  حرفه  و  فنی  آزاد  آموزشگاه  های  مربیگری  و  مديريت  متقاضیان 

ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار مبلغ 10000ريال محاسبه و پرداخت شود. 

-به ازای طراحی هر سؤال جور کردنی، کامل کردنی به همراه پاسخ و راهنمای سؤال 5000 

ريال محاسبه و پرداخت شود. 

-به ازای انتخاب هر سؤال کتبی از بانك سؤال 3000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-به ازای طراحی هر سؤال تشريحی جديد همراه با پاسخ آن 7500 ريال محاسبه و پرداخت شود. 

-به ازای طراحی هر سؤال تشريحی و جواب انشايی همراه با طرح و نقشه، جدول و نمودار 

به همراه با پاسخ نامه بین 10000 الی 30000 ريال محاسبه و پرداخت شود.
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-به ازای طراحی هر مجموعه سؤال کار عملی )نمونه کار عملی( جديد بدون جدول، نمودار، 

نقشه و طرح همراه با کلید اصالح و امتیاز دهی 62500 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-به ازای طراحی هر مجموعه سؤال کار عملی )نمونه کار عملی( با جدول، نمودار، نقشه و 

طرح همراه با کلید اصالح و امتیاز دهی 200000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-به ازای انتخاب هر مجموعه سؤال عملی )نمونه کار عملی( از بانك سؤال فاقد طرح، نقشه 

يا نمودار همراه با کلید اصالح و امتیاز دهی 25000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-به ازای انتخاب هر مجموعه سؤال کار عملی )نمونه کار عملی( از بانك سؤال با جدول، 

نمودار و طرح همراه با کلید اصالح تا 37500 ريال محاسبه و پرداخت شود.

عوامل حوزه تصحیح2

-مسئول حوزه تصحیح

-مصحح

-منشی حوزه تصحیح

مسئول حوزه تصحیح:

میزان  سال  طول  در  که  به طوری  شود  پرداخت  و  محاسبه  ريال   13 داوطلب  هر  -به ازای 

حق الزحمه از 750000 ريال کمتر و از 1875000 ريال بیشتر نباشد.

-در صورت مکانیزه بودن به ازای هر ساعت 30000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

تصحیح کننده:

-به ازای تصحیح هر سؤال کتبی چند گزينه ای 50 ريال محاسبه و پرداخت شود. در صورت 

مکانیزه بودن به ازای هر ساعت 25000 ق محاسبه و پرداخت شود.

-به ازای تصحیح هر سؤال تشريحی همراه با جدول، نمودار و نقشه و غیره 750 ريال و فاقد 

موارد مذکور 500 ريال محاسبه و پرداخت شود.

آزمونگر3
ناظر

)مقیم/ساير(

آزمونگر:

-به ازای هر ساعت همکاری مفید در امور نظارت، ارزشیابی و امتیاز دهی کار عملی مبلغ 

35000 ريال و حداکثر در يك روز مبلغ 280000 ريال محاسبه و پرداخت شود. ضمنًا مدت 

زمان آزمون عملی در پروژه ارزشیابی )نقشه کار عملی( حرفه مربوط درج می شود و تعداد 

آزمون شوندگان با حدکثر ظرفیت کارگاه می باشد.

ناظر: 

-به ناظرين آزمون کتبی که در داخل شهرستان فعالیت می کنند به ازای هر ساعت 30000 ق 

و حداکثر تا سقف 100000 ريال در روز محاسبه و پرداخت شود.

تبصره 1: تعداد ناظران در استان  ها متناسب با تعداد حوزه  های اجرا و تعداد شرکت کنندگان 

به پیشنهاد مسئول آزمون و با ابالغ مدير کل استان تعیین می شوند. 
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تبصره 2: تعداد ناظران ستادی با نظر مدير کل سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی 

کار تعیین خواهد شد.

تبصره 3: ناظر اعزامی به شهرستان  ها بر اساس ضوابط، برای آنها ابالغ صادر و حق مأموريت 

پرداخت گردد.

و 4 سنجش  کمیته  اعضاء 

مراکز  مهارت  ارزشیابی 

آموزشی

رئیس کمیته ارزشیابی:

-به ازای هر شرکت کننده در آزمون تا 500 نفر 200 ريال محاسبه و پرداخت شود و از 501 

نفر به باال به ازای هر شرکت کننده مبلغ 150 ريال محاسبه و پرداخت شود. به طوری که در 

طول سال میزان حق الزحمه از 1000000 ريال کمتر و از 5000000 ريال بیشتر نباشد.

 معاون کمیته ارزشیابی:

-به ازای هر شرکت کننده در آزمون کتبی تا 500 نفر 170 ريال محاسبه و پرداخت شود و از 

501 نفر به باال به ازای هر شرکت کننده مبلغ 120 ريال محاسبه و پرداخت شود، به طوری 

که در طول سال میزان حق الزحمه از 800000 ريال کمتر و از 3500000 ريال بیشتر نباشد.

مسئول آزمون مرکز )دبیر کمیته ارزشیابی(:

از  و  پرداخت شود  و  محاسبه  ريال   200 نفر  تا 500  آزمون  در  هر شرکت کننده  -به ازای 

501 نفر به باال مبلغ 150 ريال محاسبه و پرداخت شود، به طوری که در طول سال میزان 

حق الزحمه از 1000000 ريال کمتر و از 5000000 ريال بیشتر نباشد.

روسای گروه  های مربیان و آزمونگران عضو کمیته ارزشیابی:

95 ريال محاسبه  به ازای هر شرکت کننده در آزمون رشته مربوط  حسب رشته  های آزمون 

و پرداخت شود، به طوری که در طول سال میزان حق الزحمه از 800000 ريال کمتر و از 

2500000 ريال بیشتر نباشد. 

رئیس حوزه اجرای آزمون:عوامل حوزه اجرای آزمون5

به ازای هر شرکت کننده در آزمون آن حوزه تا 500 نفر 300 ريال و از 501 نفر به باال مبلغ 

200 ريال محاسبه و پرداخت شود. به طوری که در هر مرحله زمان اجرايی در آن حوزه 

حداقل مبلغ 150000 ريال و حداکثر 300000 ريال باشد.

منشی حوزه اجرای آزمون:

به ازای هر شرکت کننده در آزمون کتبی تا 500 نفر 270 ريال محاسبه و پرداخت شود و از 

501 نفر به باال به ازای هر شرکت کننده مبلغ 170 ريال محاسبه و پرداخت شود به طوری که 

در هر مرحله زمان اجرايی در آزمون حوزه حداقل مبلغ 120000 ريال و حداکثر 270000 

ريال باشد.

مراقب جلسات آزمون کتبی و عملی:

-به ازای هر 20 نفر شرکت کننده در جلسات آزمون کتبی و 22 نفر شرکت کننده در آزمون 

عملی يك مراقب درنظر گرفته شود و حق الزحمه وی به ازای هر ساعت جلسه آزمون 15000 

ريال محاسبه و پرداخت شود.
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-رابط: 

-رابط يا هماهنگ کننده سالن آزمون به ازای هر 200 شرکت کننده يك رابط يا هماهنگ کننده 

در نظر گرفته شود و حق الزحمه وی به ازای هر ساعت جلسه آزمون 16000 ريال محاسبه 

و پرداخت شود.

-تطبیق دهنده عکس:

-به ازای هر 150 شرکت کننده، يك تطبیق دهنده عکس در نظر گرفته شود و مبلغ حق الزحمه 

وی به ازای هر نفر شرکت کننده مبلغ 300 ريال محاسبه و پرداخت شود. )در صورتی که 

تعداد شرکت کننده در يك آزمون کمتر از 150 نفر باشد به میزان 150 نفر محاسبه می شود.(

-عوامل خدماتی حوزه اجرا:

-به ازای هر 100 شرکت کننده و کمتر، يك خدمتگزار در نظر گرفته شود و مبلغ حق الزحمه 

وی به ازای هر ساعت جلسه آزمون 12000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

عوامل نقلیه مرتبط با فعالیت آزمون )انتقال ناظر، حمل سؤاالت و ...(

-به ازای هر 350 شرکت کننده و کمتر، يك راننده در نظر گرفته شود و مبلغ حق الزحمه وی 

به ازای هر ساعت فعالیت مرتبط با آزمون  15000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-تبصره: در صورت استفاده از وسائل نقلیه کرايه ای برای انجام امور مرتبط با آزمون پرداخت 

هزينه به عوامل نقلیه در صورت يکسان بودن فعالیت حذف می گردد.

-عوامل حفاظت فیزيکی:

-به ازای هر 300 شرکت کننده و کمتر، يك عامل حفاظت فیزيکی در نظر گرفته شود و مبلغ 

حق الزحمه وی به ازای هر ساعت جلسه آزمون 12000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-عوامل فنی و تأسیساتی حوزه  های ارزشیابی و آزمون:

-به ازای هر 500 شرکت کننده و کمتر، دو عامل فنی 1- سیستم حرارتی و برودتی  2- برای 

سیستم روشنايی، صوتی و مخابراتی، در نظر گرفته شود و مبلغ حق الزحمه آنان به ازای هر 

ساعت جلسه آزمون 12000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

و  سؤاالت  مخزن  مسئول  يك  اجرا  حوزه  )مرکز(:هر  آزمون  اجرای  حوزه  مخزن  -مسئول 

اوراق خواهد داشت و حق الزحمه وی به ازای هر ساعت جلسه آزمون مبلغ 20000 ريال 

پرداخت شود.

-مامور پخش سؤال و پاسخنامه و شمارش آنها : در هر حوزه اجرای آزمون به ازای هر ساعت 

جلسه آزمون مبلغ 20000 ق پرداخت شود.

-مسئول مخزن اصلی )اداره کل(: در هر اداره کل يك مخزن اصلی سؤاالت و اوراق وجود 

خواهد داشت که يك نفر مسئول آن بوده و حق الزحمه وی به ازای هر ساعت مبلغ 130000 

ق پرداخت شود.
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عوامل حوزه تکثیر، کنترل صفحات و بسته بندی: عوامل حوزه قرنطینۀ  تکثیر6

- حوزه قرنطینۀ تکثیر دارای يك مسئول است و به ازای هر 2500 صفحه تکثیر يك نفر نیروی فنی 

منظور می شود. حق الزحمه مسئول قرنطینۀ تکثیر به ازای هر صفحه سازماندهی، نظارت و مشارکت 

در تکثیر، شماره کوبی و منگنه زدن و بسته بندی و رد و تحويل 30 ريال و عوامل فنی به ازای هر 

صفحه تکثیر، شماره کوبی و دسته بندی 45 ريال محاسبه و پرداخت شود.

نام، تايپ کلیه اسناد، صدور کارت ورود به جلسه، حوزه پذيرش و آماده سازی7 عوامل حوزه پذيرش و آماده سازی )ثبت 

تهیه لیست شرکت کنندگان، تهیه شماره صندلی، شماره گذاری پاسخ نامه  ها و اوراق ارزشیابی:

-به ازای هر 500 شرکت کننده و کمتر، يك نفر در نظر گرفته شود و مبلغ حق الزحمه وی به ازای 

هر ساعت فعالیت مرتبط با آزمون 12000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

تبصره : چنانچه همه مراحل از ورود اطالعات تا صدور گواهی نامه به صورت رايانه ای انجام شود 

به ازای هر شرکت کننده 300 ريال متناسب با فعالیت افراد با نظر مدير کل پرداخت شود.

و 8 سنجش  اعضای کمیته 

ارزشیابی مهارت اداره کل

-مدير کل : به ازای هر شرکت کننده 65 ريال به طوری که در طول سال میزان حق الزحمه از 

2500000 ريال کمتر و از 10000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

میزان  سال  طول  در  که  طوری  به  ريال   65 شرکت کننده  هر  به ازای  آموزشی:  و  فنی  -معاون 

حق الزحمه از 2500000 ريال کمتر و از 10000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

-معاون اداری و پشتیبانی: به ازای هر شرکت کننده  50 ريال به طوری که در طول سال میزان 

حق الزحمه از 2000000 ريال کمتر و از 8000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.
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- مسئول سنجش و ارزيابی مهارت: به ازای هر شرکت کننده 65 ريال به طوری که در طول سال میزان 

حق الزحمه از 2500000 ريال کمتر و از 10000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

- مسئول حراست: به ازای هر شرکت کننده 35 ريال به طوری که در طول سال میزان حق الزحمه از 

1600000 ريال کمتر و از 5000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

- مسئول آموزشگاه  های آزاد: به ازای هر شرکت کننده 25 ريال به طوری که در طول سال میزان 

حق الزحمه از 1000000 ريال کمتر و از 3000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

- مسئول آموزش: به ازای هر شرکت کننده 25 ريال به طوری که در طول سال میزان حق الزحمه از 

1000000 ريال کمتر و از 3000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

- نمايندگان شورای مربیان و آزمون گران بر حسب رشته آزمون عضو کمیته ارزشیابی: به ازای هر 

از  و  ريال کمتر  از 1000000  میزان حق الزحمه  به طوری که در طول سال  شرکت کننده 20ريال 

3000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

- تا سی هزار شرکت کننده و کمتر در سال به ازای هر شرکت کننده مبلغ 200 ريال و برای افزون بر 

سی هزار شرکت کننده که به ازای هر نفر 50 ريال برای کارکنانی که به نحو مستقیم يا غیر مستقیم 

قبل، حین و بعد از برگزاری آزمون همکاری فعال داشته اند با پیشنهاد مسئول سنجش و ارزشیابی 

مهارت استان و تأيید مدير کل محاسبه و پرداخت شود.

- به ازای هر شرکت کننده در آزمون مبلغ 20 ريال برای کارکنان ستادی که به نحو مستقیم يا غیر 

مستقیم قبل، حین و بعد از برگزاری آزمون همکاری فعال داشته اند و ابالغ آنها توسط مدير کل 

سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار صادر شده باشد، متناسب با فعالیت آنها محاسبه 

و پرداخت خواهد شد.
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-در صورتی که امکان برگزاری آزمون در اداره کل با مراکز تابعه وجود نداشته باشد هزينه اجاره ساير هزينه  ها9

سالن برای برگزاری آزمون بر حسب مورد با نظارت کمیته سنجش و ارزشیابی مهارت استان تعیین، 

محاسبه و پرداخت شود.

اجرايی 4000 ريال  از عوامل  نفر  به ازای هر  ارزشیابی  پذيرايی عوامل حوزه  های مختلف  -هزينه 

محاسبه و پرداخت شود.

-هزينه غذای عوامل سنجش و ارزشیابی مهارت به شرط تداوم آزمون تا بعد از ظهر برای هر نفر از 

عوامل اجرايی 25000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-هزينه اياب و ذ هاب عوامل به عهده کمیته  های سنجش و ارزشیابی مهارت می باشد.

-به ازای هر شرکت کننده 50 ريال برای هزينه  های پیش بینی نشده و اياب و ذ هاب عوامل منظور 

شود. 

تذکر 1: پرداخت   های ما هانه یا فصلی عوامل سنجش و ارزشیابی مهارت که مجموع دریافتی آنان در طول سال دارای 

اعمال  تعیین شده  پایان سال رعایت محدوده  بوده و در  الحساب  به صورت علی  میزان حداقل و حداکثر می باشد، 

می شود.

تذکر 2: حق الزحمه عوامل ارزشیابی براساس این دستور العمل صرفًا در صورت انجام فعالیت  های مرتبط با ارزشیابی 

در ساعات غیر موظف قابل پرداخت خواهد بود.

تذکر 3: هر یک از عوامل سنجش و ارزشیابی مهارت نمی توانند در زمان واحد به بیش از یک فعالیت بپردازند و 

از چند مسئولیت حق الزحمه دریافت نماید. اما چنانچه فعالیت  های مختلف در زمان  های متفاوت انجام شده باشد، 

پرداخت حق الزحمه در مسئولیت  های مختلف بالمانع است.

تذکر 4: تهیه و تنظیم لیست نهایی پرداخت حق الزحمه در هر جلسه آزمون به عهده کمیته ارزشیابی مراکز و تأیید 

رئیس کمیته ارزشیابی استان می باشدو برای امور مالی مستند بوده و بر اساس آن قابل پرداخت می باشد، سایر مستندات 

آزمون در ادارات سنجش و ارزشیابی کارآموزان و نیروی کار مهارت بایگانی می گردد. 

 



218 مهارت عمومی  برنامه نویسی 84/80/1/3/4-0 فصل دوازدهم

منابع
]1[ مازاک، ترجمه: مرآت نیا، احمد )1377(. استاندارد هاي مهندسي نرم افزار. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.

]2[ بازرگان، عباس. )1381(. ارزشیابی آموزشی. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.

]3[ عباسپور، عباس. )1382(. مدیریت منابع انساني پیشرفته. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.

]4[ علی پناهی، علی. )1379(. سیستم  های اطالعات مدیریت. چاپ اول. تهران: انتشارات آذرخش.

]5[ مومنی، هوشنگ. )1380(. مدیریت فناوری  های اطالعات و ارتباطات. چاپ اول. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

]6[ زاهدی، شمس الدین. )1381(.تجزیه و تحلیل سیستم  ها. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.

]7[ رضائیان، علی. )1376(. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  ها. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.

]8[ منصورکیا، منصور. )1372(. تجزیه و تحلیل سیستم  ها و روش ها )در مدیریت امور اداري، صنعتي و بازرگاني(. 

چاپ سوم. تهران: انتشارات مروارید.

جهاد  انتشارات  مشهد:  اول.  چاپ  نرم افزار.  مهندسی   .)1376( عین اله.  قمی،  جعفرنژاد  ترجمه:  یان،  سامرویل،   ]9[

دانشگاهی مشهد.

]10[ لیچ، رونالد جی، ترجمه: جباریه، علیرضا و حیدری نژاد، محمدرضا. )1380(. مهندسی نرم افزار. چاپ اول. تهران: 

انتشارات اتحاد.

]11[ پارسا، سعید. )1377(. تحلیل و طراحی سیستم  ها در مهندسی نرم افزار. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه علم 

وصنعت ایران.

]12[ صادقي، مهدي و نوري توپکانلو، زهرا. )1385(. تجارت جهاني الکترونیک و فناوري اطالعات. چاپ اول. تهران: 

انتشارات سخن گستر.

]13[ دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی و قرائی، محسن. )1381(. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ دوم. تهران: 

انتشارات میثاق عدالت.

]14[ عرفانی، محمود )1381(. حقوق تجارت. چاپ دوم. تهران: نشر میزان.

]15[ عرفانی، محمود )1370(. قوانین تجارت. چاپ اول. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

سیستم  هاي  براي  مستندسازي  مناسب  روش  ارائه  و  مستندسازي  روش هاي  بررسي   .)1378( زهرا.  بهشتي،   ]16[

اطالعاتي در ایران. پایان نامه کارشناسي ارشد. دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد.



انجام پروژه برنامه نویسی پایگاه داده219   فصل دوازدهم

[17]Green, Steve, Information system design, first edition, Chapman and Hall, 1996 .   

[18] Phona, Vir, A Standard for Software Documentation, ANSI/ANS, 10-13, 1995.

[19] Pressman Rger S., Software Engineering A Practitioner's Approach, Third Edition,1994.

[20] Garg P.K. and Scacchi W., A hypertext system to maintain software life-cycle documents, 

IEEE Software, 1990, 7(3), 90-98.

[21] Davarpanahjazi M., Flynn D., Constructing user requirements: a social process for a social 

context, Information System Journal, 8(1), January 1998, 53-83.

[22] ANSI/IEEE std 1016-1-1993, Guide to Software Design Description, 1993.

[23]ANSI/IEEE std 1016-1987, Recommended Practice for Software Design Documentation, 

1987.

[24] IEEE std 1012-1986, IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans, 1986.

[25] IEEE std 829-1983, IEEE Standard for Software Test Documentation, 1983.

[26] ANSI/IEEE std 830-1984, IEEE Guide to Software Requirements Specifications, 1984.

[27] IEEE std 1063-1987, IEEE Standard for Software User Documentation, 1987.


	000-C311218
	001-017-C311218
	018-031-C311218
	032-039-C311218
	040-057-C311218
	058-081-C311218
	082-118-C311218
	119-137-C311218
	138-155-C311218
	156-181-C311218
	182-191-C311218
	192-203-C311218
	204-219-C311218



