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  چکیده

ریزي وزارت  از سوي شوراي عالی برنامه 1377در آبان افزار  نرم یمهندس یدوره کارشناسفعلی  یبرنامه آموزش

این برنامه آموزشی و ورود فارغ التحصیالن آن  اکنون بیش از یک دهه تصویب. علوم، تحقیقات و فناوري به تصویب رسید

. افزار نیز هستیم ي نرم افزار ایران می گذرد؛ از طرفی شاهد سریعترین میزان رشد علم و فناوري در حوزه به صنعت نرم

صنعت را هدف قرار داده  نیا ندهیو آ یفعل يهامندیازیناین مقاله برآنست که دریابد این برنامه آموزشی تا چه اندازه 

ي فنی، غیرفنی و نیازهاي آینده صنعت  براي رسیدن به این مهم، نیازهاي مدیران صنعت نرم افزار را در سه حوزه. است

ي کارشناسی این رشته مقایسه نموده که  التحصیالن دوره فارغ هاي تازه جویا شده و این نیازها را با دانش و توانایی

   .در پایان نیز پیشنهاداتی بر اساس نیازهاي مشخص شده ارائه گردید. با هم سازگار نیستندمشخص گردیده عموما 

  

  التحصیالن، صنعت نرم افزار افزار، برنامه آموزشی، فارغ مهندسی نرم :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه -1

کننده  شرکت ارائه نیاولو  ]7[ ، مطرحجان توکی، مار شناس مشهور جهانآبراي اولین بار، توسط افزار نرماصطالح 

 توسط 1959در سال افزار  براي نرم 1ثبت اولین حق اختراع با. ]24[شد  سیتاس 1955، در سال CUC، يافزار خدمات نرم

به  2ه مجوزنام را تحت توافق شافزار نرم بر اینکهمبنی ، 1967در سال  Informaticsشرکت تصمیم  و ADRشرکت 

، 1970در اواسط دهه «، IBMبا پیشگامی . ]23[ پا به عرصه وجود گذاشت وکار جدید کسبمدل یک مشتریانش دهد، 

افزارهاي عمومی باید  و انتظارات مشتریان مبنی بر اینکه نرم ]13[ »دیهنجار گرد کی] افزار افزار از سخت قیمت نرم[ يجداساز

پرداخت پول مجزا براي  بدین ترتیب،. ]24[د، پایان یافت در اختیارشان قرار گیر افزار و همراه با سخت رایگانبه طور همیشه 

کامپیوترهاي شخصی به عنوان ابزار  ظهور. شکل گرفت افزار صنعت نرم صنعتی جدید با نام و افزار مشروعیت پیدا کرد نرم

افزار  موجب شد صنعت نرم ،1990اینترنت و وب گسترده جهانی در اوائل دهه و پیدایش  1980سازمانی جدید در اوائل دهه 

در . دهدقرار  وکارها را دستخوش تغییرات اساسی ها تبدیل گردد و بسیاري از کسب به تدریج به زیرساختی براي تمام حوزه

هاي زندگی بازي  در همه جنبه افزار نقش مرکزي و با اهمیت روزافزون رود نرم بینی، انتظار می براي آینده قابل پیش«نهایت، 

  .]21[ »کند

موضوعات مرتبط با انسان، عوامل اساسی در تعیین « بطوریکه استنیروي انسانی افزار  یکی از مهمترین ارکان صنعت نرم

 صنایع شدن اکثر فرایندهاي رغم پیشرفتهاي فناورانه صورت گرفته و خودکار علی. ]19[» هستند يافزار هاي نرم موفقیت پروژه

خلق ارزش در «. ست که فرایند تولید آن تا حد زیادي متکی به نیروي کار انسانی استافزار همچنان محصولی ا ، نرممختلف

اهمیت نیروي انسانی تا بدان  .]10[» افزاري بستگی دارد م، به نبوغ و مهارتهاي متخصصان نربخشها افزار، در همه صنعت نرم

 ]15[ چاکرابرتیداند و  نیروي انسانی آن میافزار ژاپن را  یکی از دالیل ضعف رقابتی صنعت نرم ]8[آنکردوگوي حد است که 

پژوهشهاي انجام شده،  .داند می آن افزاري ماهر نرم بی کارمنداناز فراوانی نسرا ناشی از افزار  ر صنعت نرممزیت رقابتی هند د

و یا مدلهاي  ]6[ 4ازن فناوري اطالعاتکارت ارزیابی متوو  ]29[ 3نگر لکارت ارزیابی کمانند اعم از چارچوبهاي ارزیابی عملکرد 

افزار صحه  بر اهمیت نیروي انسانی در صنعت نرمهمگی نیز  ]20[، و ]14[ ،]1[مانند  افزار عوامل حیاتی موفقیت صنعت نرم

  .اند گذاشته

باید «براي کارفرماي آینده باارزش باشد، به عنوان یک نیروي کار، افزار،  مهندسی نرمآموخته  براي اینکه یک دانش

اما  .]27[ »التحصیل کارشناسی فرا گرفته است با نیازمندیهاي کارفرما مطابقت داشته باشد مهارتهایی که به عنوان یک فارغ

زار و اف مافزار تجاري، شکافی بین نهادهاي آموزشی نر افزار در کنار تقاضاي در حال افزایش نرم پیشرفتهاي سریع صنعت نرم«

به عالوه . ]31[ روشهاست انطباق سریع با فناوریها ودر عدم توانایی دانشگاهها که ناشی از  ]30[» افزار ایجاد کرده صنعت نرم

 هاي زیرا برنامه ]17[ »اند داب و رسوم تحقیقاتی و نه آداب و رسوم مهندسی پرورش یافتها آافزار ب بسیاري از سازندگان نرم«

کنند  کارفرماها شکایت «این موارد موجب شده است که . ]21[اند نه تربیت مهندس  ربیت دانشمند طراحی شدهآموزشی براي ت

الزم را  يافزار،  دانش و مهارتها هاي کلیدي مهندسی نرم هاي آموزشی کامپیوتر، در حوزه آموختگان جدید برنامه که دانش

در این  .استدچار چالش در خصوص نیروهاي متخصص و کارآزموده نیز  ایران در حال حاضر صنعت نرم افزار .]22[ »ندارند

یعنی از یک طرف صنعت نیاز  ؛نیروي زیادي بیکار و یا مشغول به انجام فعالیتهاي سطح پایین و غیرتخصصی هستند ،بخش

                                                     

1 Patent
2 License
3 Holistic Scorecard
4 Balanced IT Scorecard (BITS)
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بوهی از افراد غیر دیگر جمع ان افزاري را انجام دهد و از طرف شدید و حیاتی به نیروي متخصص دارد تا پروژه هاي نرم

  . ]4[ متخصص اما مستعد وجود دارد که به علت نداشتن تخصص بیکار هستند

رود که خود را به صورت  انتظار می«و نظام علمی کشور به عنوان تولیدکننده نیروي انسانی مورد نیاز صنعت،  دانشگاهاز  

ه منابع، فرایندها، بروندادها و پیامدهاي خود در اختیار شفاف در معرض ارزیابی ذینفعان قرار بدهد و اطالعات متنوعی دربار

چه در سطح اجتماعی، چه در سطح دولت و (تقاضاي رو به رشد براي دانش «. ]3[» آنها بگذارد و پاسخگویانه گزارش بدهد

می براي اطمینان از ام علن اطالعات کافی از نظکند که ذینفعان خواها انداز اقتصاد دانش، ایجاب می به ویژه در چشم) بنگاه

ترین  افزار، به عنوان یکی از اصلی بر این اساس، دیدگاه مدیران صنعت نرم .]3[» بودن آن باشند گرا تقاضامحور بودن و مشتري

افزاري کار  افزار را به عنوان ورودي در شرکتهاي نرم هاي نظام دانشگاهی کشور در رشته مهندسی نرم ذینفعان، که خروجی

   .امون برنامه آموزشی مصوب این رشته از اهمیت به سزایی برخوردار استبرند پیر می

بر این  .افزار، بپردازد مقاله حاضر قصد دارد با این نگاه به بازنگري دوره کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم

. افزار خواهد داشت آموزشی دوره کارشناسی رشته مهندسی نرم مروري بر ادبیات موضوع برنامه دو،در بخش این مقاله، اساس، 

در بخش پنج، نیز نتایج آزمون . روش آزمون آنها را بیان خواهد نمود ،ر بخش چهارسپس در بخش سه، فرضیات را مطرح و د

  .پرداخت گیري و پیشنهاد بر مبناي نتایج بدست آمده خواهد ارائه خواهد شد و در نهایت بخش شش به بحث، نتیجه

  مبانی نظري موضوع - 2

 یپرورش  و یآموزش يها تیفعال يساز ادهیو پ یسازمانده جاد،یاست که به ا یتیاز علوم ترب يا ، شاخهیآموزش  برنامه

یک برنامه آموزشی معقول، ابزار مهمی است که مراکز آموزش عالی بوسیله آن، به اهداف آموزشی، باال بردن « .]5[  پردازد یم

در این  .اي از دروس و محتویاتشان است مجموعهشامل و  ]32[» یابند و ایجاد و توسعه ویژگیهاي خاصشان دست میکیفیت 

طور ایران  افزار در نقاط مختلف جهان و همین هاي آموزشی مختلف در دوره کارشناسی مهندسی نرم بخش مروري بر برنامه

  .خواهیم داشت

  

  جهان و علوم کامپیوتر افزار نرمدوره کارشناسی مهندسی برنامه آموزشی  - 2-1

خواست واحدهایی تحت  انتخابهاي نسبتا محدودي در مراجع دانشگاهی در دسترس براي کسی که می 1986در سال «

 هاي اولیه موضوعات عمومی یا نسخه، ندآن منابعی هم که وجود داشت ... افزار تدریس کند وجود داشت عنوان مهندسی نرم

اي مفصل درباره محتواي  تالشهاي زیادي براي ایجاد توصیه«از آن زمان، .  ]11[» ددنبراي شاغالن تهیه شده بو یا بودند

  .شود که در ذیل به تعدادي از آنها اشاره می] 12[ »شدانجام درسهاي کامپیوتر دوره کارشناسی 

هاي مختلف رشته  ته و با هدف در بر گرفتن زیررشتهبه عنوان یک رش،  ]16[ 19911برنامه آموزشی رشته کامپیوتر 

توانست براي هر  هاي برنامه آموزشی است که می اي از راهنمایی این برنامه مجموعه گسترده. کامپیوتر ایجاد شد و رشد نمود

ها و الگوریتمها،  ساختمان داده(این برنامه ده حوزه موضوعی  ]. 18[ر رشته کامپیوتر به کار برده شودزیر برنامه آموزشی د

سان و کامپیوتر، محاسبات عددي و نمادي، ها، ارتباطات ان اطالعات و داده معماري، هوش مصنوعی و رباتیک، بازیابی

 را در خود داشت) اي افزار، موضوعات اجتماعی و حرفه شناسی نرم سازي، مهندسی و روش سیستمهاي عامل، زبانهاي برنامه

]12[.   

                                                     

1 Computing Curriculum 1991
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را با  1»افزار بدنه دانش مهندسی نرم«، پروژه ایجاد راهنمایی براي ACMو  IEEE-CS، تیمی مشترك از 1998در سال 

این راهنما، هشت حوزه دانشی . ]18[اند، شروع کرد  هاي بدنه دانش که به طور عمومی پذیرفته شده هدف تعیین زیرمجموعه

افزار، مدیریت  افزار، مدیریت پیکربندي نرم افزار، نگهداري نرم افزار، آزمون نرم خت نرمافزار، سا افزار، طراحی نرم نیازمندیهاي نرم«

 افزار مشخص نمود را براي مهندسی نرم» افزار افزار، کیفیت نرم افزار، متدها و ابزارهاي نرم افزار، فرایند مهندسی نرم مهندسی نرم

  .]7[ و به توضیح مفصل هر کدام پرداخت

با افزار دانشگاه کارنگی ملون،  در موسسه مهندسی نرم افزار، گروه کاري آموزش و پرورش مهندسی نرم، 1999در سال 

 دانشیِ چهار حوزهارائه دادند که  SE-BOKراهنمایی تحت عنوان  افزار، هدف قرار دادن برنامه دوره کارشناسی مهندسی نرم

اصول کامپیوتر، عوامل (، بنیادي )افزار افزار، و رشد تدریجی نرم روژه نرمافزار، مدیریت پ افزار، ساخت نرم نیازمندیهاي نرم(اصلی 

افزار،  افزار، مدلسازي نرم کیفیت نرمافزار،  گري، فرایندهاي نرم اي اخالق و حرفه(، تکرارشونده )انسانی، و دامنه کاربردي

هاي  که هر کدام از مولفه افزار قائل شد سی نرمبراي مهند و پشتیبان) افزار، ابزارها و محیطها، و مستندسازي هاي نرم سنجه

  .]9[متعددي تشکیل شده بودند 

نیز برنامه است که این راهنما  SEEK ،ارائه شده 2002در سال  ACMو  IEEEتوسط  یکی دیگر از راهنماهایی که

اصول کامپیوتر، اصول مهندسی و ریاضی، «این راهنما، ده حوزه دانشی . استرا هدف گرفته افزار  دوره کارشناسی مهندسی نرم

افزار، کیفیت  افزار، فرایند نرم افزار، رشد تدریجی نرم نرم 2اعتبارسنجیافزار، ممیزي و  افزار، طراحی نرم تحلیل و مدلسازي نرم

، درك، و یادآوريصرف به «مورد تعداد ساعت مورد نیاز،  شود و براي هر زیرعنوان سه را شامل می» افزار افزار، و مدیریت نرم نرم

  .را مشخص نمود بودن »اجباري، مطلوب، اختیاري«، و مطالب ارائه شده ِ »توانایی به کار بردن

با برشمردن شش رویکرد مختلف  ]26[لو و همکارانش از جمله، . تحقیقات دیگري نیز توسط محققان مختلف انجام شد

، سعی کردند تا در )، مدلسازي فرایند، مدیریت، و رسمی3نویسی، ابزارهاي آماده افزار، برنامه طراحی نرم(ار افز در مهندسی نرم

 افزار مدیر صنعت نرم 13هم با مصاحبه با  ]12[بایرن و مور  .برنامه پیشنهادي خود تعادلی بین این رویکردها ایجاد کنند

را در سه حوزه نیازهاي فنی،  کردند، تبعیت می ]16[را که از برنامه  لندایر هايآموختگان دانشگاه مشکالت دانش ایرلند،

افزار چین، چارچوبی  نیز با بررسی صنعت نرم ]28[لیري و همکارانش اُ .افزار ایرلند مشخص ساختند غیرفنی و آینده صنعت نرم

لیدي قابل انتقال، و درگیر شدن در خصلتهاي مورد نیاز چین، فناوریهاي کلیدي، مهارتهاي ک( چهار ستون با یک پایه و

موختگان در سال چهارم، دانش و مهارتهاي الزم براي مشارکت در آ که سعی داشت تضمین کند که دانش ارائه کردند )صنعت

افزار کشور انگلستان،  نیز با بررسی دانشگاهها و صنعت نرم ]25[م و همکارانش هاکیچن .هاي بزرگ چین را داشته باشند پروژه

ها، زبانهاي  آوري داده ها، سیستم عامل، تحلیل و جمع داده واسط کاربر و کامپیوتر،مدیریت پروژه، پایگاه« ی ماننددرسهای

ده درس برتر و (» ها، روشهاي تحلیل و طراحی افزار، شبکه و انتقال داده ها، معماري نرم نویسی خاص، ساختمان داده برنامه

  . اموختگان و صنعت را مشخص ساختند زان شکاف دانشی بین دانشرا پیشنهاد دادند و می) بااهمیت

  

  افزار در ایران برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی نرم -2-2

 يو فناور قاتیعلوم، تحق و وزارت یانقالب فرهنگ يِ، به عهده شوراو برنامه آموزشی دروس صلِسرف نییتع رانیدر ا

از سوي شوراي عالی  1377در آبان  ]2[افزار  نرمکامپیوتر، گرایش  یمهندس یدوره کارشناسفعلی  یبرنامه آموزش .]5[ باشد یم

                                                     

1 Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)
2 Verification & Validation
3 tool-kit
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که در قرار داده است هدف را ، رشناسانی تربیت کااین برنامه،  .ریزي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به تصویب رسید برنامه

اري، عیب یابی، اصالح و ، نگهدارائه روش هاي بهره برداري ،فزاريا هاي نرم سیستم اندازي راهو  طراحی، ساخت ،زمینه  شناخت

 59واحد دروس پایه،  21واحد دروس عمومی،  20 شامل واحد درسی 140این دوره شامل  .نمایند  ها فعالیت می توسعه آن

  .است واحد دروس اختیاري 15و واحد دروس تخصصی،  25واحد دروس اصلی، 

بررسی و «: هستند از عبارت است،مشخص کرده این دوره در پایان التحصیالن  فارغ ی که این برنامه برايهای مهارت

ت در نصب و بهره برداري از آن هدایت و نظار ،افزار بهینه تري به منظور انتخاب و سفارش نرمهاي کامپیو شناسایی سیستم

ساخت و راه  ،طراحی« ،»نظارت براین امورافزاري جدید و  نرم هاي سستم، اصالح و تکمیل سیارائه روش هاي عیب یابی«، »ها

و  ،»هاي مختلف کنترل عملیات در محیط کامپیوتر در تشخیص لزوم استفاده از«، »افزاري جدید نرمهاي  اندازي سیستم

»ها گیري آن، ارزیابی و بکارهاي جدید طراحی و ساخت کامپیوتر شناسایی تکنیک«

  مدل تحلیلی پژوهش و فرضیات پژوهش - 3

افزار در مقطع کارشناسی و بر اساس  پژوهش با هدف مشخص کردن دروس الزامی و اختیاري رشته مهندسی نرماین 

افزار،  ، دروس اصلی و تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش نرمر این مبناب. افزار ایران ایجاد شد هاي صنعت نرم خواسته

دروس عمومی و دروس پایه که در تمامی ( آوري گردید جمع فناوريریزي وزارت علوم، تحقیقات و  مصوب شوراي عالی برنامه

  :براي این بخش، دو فرضیه مطرح گردید و) هاي مهندسی قرار دارند مورد بررسی قرار نگرفت مصوب رشته هاي برنامه

  .افزار نیز اجباري است درس اجباري برنامه مصوب، از دید مدیران صنعت نرم :1فرضیه 

  .افزار نیز اختیاري است اري برنامه مصوب، از دید مدیران صنعت نرمدرس اختی: 2فرضیه 

صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی، (افزار دانشگاههاي مطرح کشور  سپس دروس اختیاري که گروههاي مهندسی نرم

ه درسی خود عالوه بر درسهاي مصوب وزارت علوم در برنام) نعت، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی اصفهان و شیرازوص علم

  :و بر اساس آن فرضیه زیر مطرح گردید اند، جستجو و پیدا شد ارائه داده

   .افزار نیز اختیاري است درس اختیاري پیشنهادي گروه مهندسی، از دید مدیران صنعت نرم: 3فرضیه 

  :سپس بر اساس مهارتهاي غیرفنی که با بررسی ادبیات موضوع مشخص گردید، فرضیه زیر مطرح شد

  .افزار اجباري است مهارتهاي غیرفنی مطرح شده، از دید مدیران صنعت نرم: 4فرضیه 

  :افزار، فرضیه زیر مطرح شد سپس بر اساس ادبیات موضوع و دانشها و فناوریهاي نوین مربوط به آینده صنعت نرم

مهم آینده این صنعت براي افزار،  و فناوریهاي نوین در رشته کارشناسی مهندسی نرم دانشهاآموزش : 5 فرضیه

  .است

  شناسی پژوهش روش -4

افزاري ایران شامل مدیران عامل، مدیران پروژه، مدیران  جامعه آماري این پژوهش، تمامی مدیران شرکتها و انجمنهاي نرم

ان فناوري افزار، و سازم سایتهاي شوراي عالی انفورماتیک، اتحادیه صادرکنندگان نرم ابتدا از طریق وب. ندبودفنی و فروش 

. سایت و ایمیل شرکت مشخص گردید افزاري معتبر شناسایی شدند و آدرس وب اي شرکتهاي نرم اطالعات، اتحادیه صنفی رایانه

آوري شد و ایمیل حاوي  سایت و یا در خواست از روابط عمومی شرکت، ایمیلهاي مدیران شرکت جمع سپس با بررسی وب

تا به یکی از این دو روش  شوندگان فرستاده شد پرسشنامه براي پرسش صفحه وبِو آدرس  Wordپرسشنامه به صورت فایل 

   .در پژوهش شرکت کنند
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و » حذف«، »اختیاري«، »اجباري«در پرسشنامه، دروس مصوب و پیشنهادي مطرح گردید و براي هر کدام چهار گزینه 

 دیبا النیفارغ التحص یتمامورتی که به نظر آنها در صخواسته شد نیز شوندگان  از پرسش. در نظر گرفته شد» نظري ندارم«

را درسی بر اساس عالقه خود باید  النیفارغ التحصبه نظر آنها در صورتی که  ؛، گزینه اجباري را انتخاب کنندرا بگذرانند درسی

 یرشته مهندس یلیتحص از برنامهمذکور باید درس ي را انتخاب کنند؛ و در صورتی که از دید آنها ؛ گزینه اختیارکنندانتخاب 

توانستند گزینه نظري ندارم را نیز  شوندگان می البته پرسش. ، گزینه حذف را انتخاب کنندحذف شودرشته کارشناسی افزار  نرم

شونده، اجباري یا اختیاري بودن این  به عالوه، پرسشنامه تعدادي مهارتهاي غیرفنی را نیز مطرح کرد تا پرسش. انتخاب کنند

افزار، حداکثر دوره زمانی الزم  در پایان سواالتی درباره دانشهاي مورد نیاز در آینده صنعت نرم. ا نیز مشخص سازندمهارتها ر

  . مطرح شدتئوري یا عملی ارائه شدن دروس  براي بازبینی برنامه درسی، میزان

درصد  47. بر تشخیص داده شددریافت گردید که دو مورد آنها نامعت پاسخ 33پرسشنامه فرستاده شده،  537از مجموع 

افزار  سال تجربه حضور در صنعت نرم 14اند؛ به طور میانگین  دهندگان داراي مدرك دکتري یا کارشناسی ارشد بوده پاسخ

 یا فروش مدیر فنی ،مدیر پروژه بقیهو  ، مدیر عامل یا مدیر ارشددرصد عضو هیئت مدیره 47به لحاظ شغلی و اند؛  داشته

  .اند بوده

 و دیاسات از نفر دو توسط و دیگرد هیته نامه پرسش هیاول طرح ،مربوط منابع مطالعه با پرسشنامه ییروا نییتع براي

 از استفاده با نیز، پرسشنامه ییایپا نییتع براي .تذکر داده شده اعمال گردید اصالحات که گرفت قرار یبررس مورد متخصصان

این ضریب براي  مقدار بعالوه،. دگردی %93.2 با برابر آن مقدار که محاسبه پرسشنامه کرونباخ آلفاي بیضر SPSSافزار  نرم

برابر با ) کلیمربوط به آینده و سواالت (و براي بقیه سواالت% 92، براي سواالت غیرفنی برابر با % 88.6سواالت فنی برابر با 

و  و اجباري یا اختیاري بودن درسها ها فرضیه آزمودن برايهمچنین  .تایید گردید پرسشنامهدر نتیجه پایایی  شد و 73.9%

  .شد استفاده دمنیفر ناپارامتري انسیوار لیتحل آزمون از ،درسهاي اختیاري بندي تیاولو براي و اي دوجمله آزمون ،مهارتها

  

  نتایج پژوهش - 5

  دروس و مهارتهاي اجباري -5-1

  1نتیجه آزمون فرضیه 

زبان «، »ها ساختمان داده«، »ساختمان گسسته«، »سازي پیشرفته برنامه«، »سازي مبانی کامپیوتر و برنامه«درسهاي 

، »هاي کامپیوتري شبکه«، »برنامه نویسی هايزبانسازي  طراحی و پیاده«، »سیستم عامل«، »طراحی الگوریتم«، »تخصصی

، »پروژه«، »ها آزمایشگاه پایگاه داده«، »ها اصول طراحی پایگاه داده« ،»افزار مهندسی نرم«، »ذخیره و بازیابی اطالعات«

  . درصد اجباري بودن آنها تایید شد 95که در برنامه مصوب نیز اجباري بودند در سطح اطمینان » کارآموزي«

، »مدار منطقی«، »برنامه نویسی سیستم زبان ماشین و« ،»آزمایشگاه کامپیوتر«اما دروس اجباري برنامه مصوب شامل 

، »هاها و ماشیننظریه زبان«، »آزمایشگاه معماري کامپیوتر«، »معماري کامپیوتر«، »ریاضی مهندسی«، »آزمایشگاه مدار منطقی«

آزمایشگاه «، »اصول طراحی کامپایلر«، »هوش مصنوعی«و ، »مدارهاي الکترونیکی«، »پردازندهآزمایشگاه ریز«، »ریز پردازنده«

  .دگردیحالی که اختیاري بودن آنها تایید  رد شد در درصد 95بودن آنها در سطح اطمینان  رياجبا» سیستم عامل

آزمایشگاه مدارهاي «، »آزمایشگاه مدار الکتریکی«، »مدار الکتریکی«دروس اجباري برنامه مصوب شامل حذف همچنین، 

  .درصد ثابت شد 95در سطح اطمینان » الکترونیکی
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2نتیجه آزمون فرضیه 

طراحی و پیاده سازي سیستم «، »نظریه محاسبات«، »روشهاي محاسبات عددي«اختیاري برنامه مصوب شامل  دروس

برنامه «، »برنامه نویسی توصیفی«، »اصول طراحی واسط کاربر«، »مدلسازي و ارزیابی سیستم هاي کامپیوتري«، »هاي بیدرنگ

در  »شبیه سازي کامپیوتري«، »سیستم هاي خبره«، »ايرسانههاي چند محیط«، »گرافیک کامپیوتري«، »نویسی همروند

  .درصد به عنوان درس اختیاري تایید شد 95سطح اطمینان 

. درصد به عنوان درس اجباري تایید شد 95در برنامه مصوب در سطح اطمینان » مهندسی اینترنت«اما درس اختیاري 

در سطح  »طراحی مدارهاي واسطآزمایشگاه «و  »واسططراحی مدارهاي «برنامه مصوب شامل  ختیاريحذف دروس اضمنا، 

  .درصد ثابت شد 95اطمینان 

  3نتیجه آزمون فرضیه 

، »طراحی وب«، »نویسی وب برنامه«شامل کشور تعدادي از دروس اختیاري گروههاي آموزشی دانشگاههاي مطرح 

، »افزار نگهداري نرم«، »نویسی لینوکس برنامهلینوکس و «، »اي نویسی حرفه برنامه«، »رازاف سخت و افزار نرم توام طراحی«

متدهاي «، »افزار اطمینان از کیفیت نرم«، »...)، CMM ،CMMI(افزاري  استانداردهاي نرم«، »افزار مدیریت نیازمندیهاي نرم«

تست «، »افزار نرم هاي مدیریت تغییر، پیکربندي و نسخه«، »CASEابزارهاي «، »...)، agile ،XP(افزار  نوین مهندسی نرم

پردازش زبانهاي «، »ها داده انبار«، »اطالعات پیشرفته بازیابی«، »افزارهاي توزیع شده نرم«، »گرایی معماري سرویس«، »افزار نرم

درصد به عنوان درس اختیاري تایید  95نیز در سطح اطمینان  »تعامل انسان و کامپیوتر«، »اي محیطهاي چندرسانه«، »طبیعی

  .شد

طراحی «، »افزار نرم مهندسی آزمایشگاه«تعدادي از دروس اختیاري گروههاي آموزشی دانشگاههاي مطرح شامل 

درصد به  95نیز در سطح اطمینان   »امنیت اطالعات«، »افزار معماري نرم«، »ها نویسی پایگاه داده برنامه«، »گرا سیستمهاي شی

  .عنوان درس اجباري تایید شد

  4 نتیجه آزمون فرضیه

، »يبرخورد با مشتر نحوه«، »مهارتهاي رهبري تیم«، »مطالب علمی و فنی ارائهمهارتهاي «اما در همین بخش

 مدیریت«، »تفکر انتقادي و حل مساله«، »و مالیه حسابداري«، »ریزي مهارتهاي برنامه«، »هدایت مصاحبه«، »پذیري ریسک«

، »اي داشتن اخالق حرفه«، »الکترونیک تجارتآشنایی با «، »اطالعات فناوري استراژیک مدیریت«، »مهندسی اقتصاد«، »پروژه

هاي  روش«، »مدیریت دانش«، »آشنایی با مهندسی مجدد فرایند«، »افزار دانستن تاریخچه صنعت نرم«، »وکار مدلسازي کسب«

، »آشنایی با هوش تجاري«، »یادگیري فعال«، »افزار، قانون کار و سایر قانونهاي مورد نیاز قوانین صنعت نرم«، »تحقیق

درصد  95در سطح اطمینان  »بازاریابی«، »کارآفرینی«، »و قراردادو پیشنهادنامه RFP نوشتن«، »مدیریت فناوري اطالعات«

  .آموختگان دانسته شد براي دانش اختیاريافزار مهارتهایی  از جانب مدیران صنعت نرم

، و »)مستندسازي(مهارتهاي نوشتاري «، »)مهارتهاي بین فردي(کار تیمی و گروهی «در بخش مهارتهاي غیرفنی نیز 

براي  اجباريافزار مهارتهایی  درصد از جانب مدیران صنعت نرم 95در سطح اطمینان » مهارتهاي مدیریت زمان«

  .آموختگان دانسته شد دانش
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  5نتیجه آزمون فرضیه 

در سطح اطمینان  ،براي آینده این صنعت ،افزار در کارشناسی مهندسی نرم»معنایی یا وب 2وب « فناوري آموزش دانش و

سیستمهاي « و ،»گیر محاسبات همه«، »نویسی موبایل برنامه«، »گرایی جنبه«هاي  و دانش و فناوري» زیاد«اهمیت با  % 95

  .تایید شد» متوسط«در حد با اهمیت  »وکار جریان کار یا سیستمهاي مدیریت فرایند کسب

  

  و پیشنهاد گیري هنتیجبحث و  -6

متاسفانه . شوند افزار، نیروي انسانی است که توسط مراکز آموزش عالی وارد صنعت می یکی از مهمترین عناصر صنعت نرم

این مقاله، با . افزار ندارند نرم هاي کلیدي مهندسی آموختگان فعلی مراکز آموزش عالی، دانش و مهارتهاي الزم را در حوزه دانش

افزار پرداخته  افزار، به بازنگري دوره کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم گرا و از دید مدیران صنعت نرم نگاه مشتري

اره برنامه سپس درب. در ابتدا، برنامه آموزشی و راهنماهاي مختلفی مربوط به آن که در جهان ارائه شده است، مرور گردید. است

آنگاه، بر اساس . ریزي وزارت علوم تصویب شد، اطالعاتی داده شد توسط شوراي عالی برنامه 1377آموزشی ایران که در سال 

دروس برنامه مصوب و دروس پیشنهادي گروههاي آموزشی دانشگاههاي مطرح کشور، و همینطور اضافه کردن مهارتهاي 

  .بیان فرضیات پرداخته شدغیرفنی ذکر شده در ادبیات موضوع، به 

، »سازي پیشرفته برنامه«، »سازي مبانی کامپیوتر و برنامه«دروس  اجباري بودنبر اساس نتیجه آزمون فرضیات، 

سازي  طراحی و پیاده«، »سیستم عامل«، »طراحی الگوریتم«، »زبان تخصصی«، »ها ساختمان داده«، »ساختمان گسسته«

اصول طراحی پایگاه «، »افزار مهندسی نرم«، »ذخیره و بازیابی اطالعات«، »اي کامپیوتريه شبکه«، »برنامه نویسی زبانهاي

طراحی «، »افزار نرم مهندسی آزمایشگاه«، »مهندسی اینترنت«، »کارآموزي«، »پروژه«، »ها آزمایشگاه پایگاه داده«، »ها داده

کار تیمی و گروهی «و نیز مهارت  »امنیت اطالعات«و ، »افزار معماري نرم«، »ها نویسی پایگاه داده برنامه«، »گرا سیستمهاي شی

   .تایید شد  %95در سطح اطمینان » مهارتهاي مدیریت زمان«، و »)مستندسازي(مهارتهاي نوشتاري «، »)مهارتهاي بین فردي(

، »ر الکتریکیآزمایشگاه مدا«، »مدار الکتریکی«درصد، درسهاي  95بعالوه، بر اساس نظر مدیران، در سطح اطمینان 

  .نیز باید از برنامه حذف شوند»  آزمایشگاه طراحی مدارهاي واسط«، و »طراحی مدارهاي واسط«، »آزمایشگاه مدار الکترونیکی«

معماري «مهارت  یارس د 30درصد،  95و در سطح اطمینان  )بندي براي اولویت(با توجه به آزمون فریدمن  همچنین،

، »اي نویسی حرفه برنامه«، »مدار منطقی«، »پروژه مدیریت«، »اي داشتن اخالق حرفه« ،»عاملآزمایشگاه سیستم « ،»کامپیوتر

آزمایشگاه معماري «، »گرایی معماري سرویس« ،»الکترونیک تجارتآشنایی با « ،»هانظریه زبانها و ماشین«، »افزار تست نرم«

مهارتهاي «، »اصول طراحی واسط کاربر«، »ی سیستمزبان ماشین و برنامه نویس«، »آزمایشگاه مدار منطقی«، »کامپیوتر

 ،»هاي تحقیق روش«، »یادگیري فعال« ،»نویسی وب برنامه« ،»...)، agile ،XP(افزار  متدهاي نوین مهندسی نرم« ،»ریزي برنامه

، »افزار نگهداري نرم«، »وکار مدلسازي کسب«، »افزار مدیریت نیازمندیهاي نرم«، »و قراردادو پیشنهادنامه RFP نوشتن«

 بازیابی« ،»مدلسازي و ارزیابی سیستم هاي کامپیوتري«، »افزار، قانون کار و سایر قانونهاي مورد نیاز قوانین صنعت نرم«

، به عنوان درس اختیاري به ترتیب اولویت »ریز پردازنده«، »هوش مصنوعی«، »افزارهاي توزیع شده نرم«، »اطالعات پیشرفته

   .معرفی شدند

که نتیجه آن شد که بطور میانگین و در  از مدیران پرسیده شدنیز سواالت جنبی تعدادي ، مطرح شدهعالوه بر سواالت 

برخالف هم دهندگان  درصد پاسخ 77. سطح خطاي پنج درصد، هر چهار سال یک بار برنامه آموزشی باید مورد بازبینی قرار گیرد

است، تاکید داشتند که دروس باید بیشتر عملی و کمتر تئوري و یا  در برنامه  کارهاي عملی کمتروضعیت کنونی که تاکید بر تئوري بیشتر و 

  .حداقل عملی و تئوري بطور برابر، تدریس شوند
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بدین معناست که خطر جدي وجود دارد که افرادي که  کنندگان است ، نرخ کم تعداد شرکتمشکالت پژوهش حاضراز 

 سعی شد متد پیگري مناسبی ایجاد شود ]25[گیري از تجربه  با بهرهالبته . معیت خود نباشنداند، نماینده ج که پاسخ داده

سه دور و با فاصله یک هفته در نظر گرفته شد که از بار دوم به بعد، اسامی افراد در بدین ترتیب که فرستادن پرسشنامه، 

بدین ترتیب دور اول . را ترغیب کند که مشارکت کنند شد تا دیگران اند ضمیمه می صنعت که پرسشنامه را پر کرده  برجسته

مشکالت متعدد  طور و همینطوالنی بودن پرسشنامه توان به  میاین مشکل، از علل . پاسخ رسید 4و دور سوم  17، دور دوم 12

نام  ا کم کرده استاهمیت موضوع پژوهش را در برابر آنه و افزاري در حال حاضر قرار دارد اقتصادي که در برابر شرکتهاي نرم

  .برد

شود که پژوهشهایی از دید سایر ذینفعان برنامه آموزشی مانند دانشجویان و اساتید صورت گیرد تا در کنار  پیشنهاد می

پژوهش فعلی، نگاه جامع نسبت به مساله ایجاد گردد و سیساستگذاران بتوانند با اطالعات کاملتري تصمیمات مقتضی را 

  . بگیرند
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