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ــا▪ ــای▪م ــال▪مهارت▪ه ــه▪دنب ــرکت▪ها▪ب ــران▪ش ــتخدام،▪مدی ــای▪اس ــی▪ه ــرا▪در▪آگه ــت▪چ ــم▪اس ــدرک▪مه ــر▪م اگ
هســتند؟▪اگــر▪مهــارت▪مهــم▪اســت▪چــرا▪مجبــور▪هســتیم▪چندیــن▪ســال▪از▪عمــر▪خــود▪را▪صــرف▪کنکــور▪و▪دانشــگاه▪

ــم؟ ــد▪کنی ــم▪و▪کســب▪درآم ــه▪ســمت▪شــغل▪موردنظــر▪خــود▪بروی ــر▪ب ــم▪زودت ــه▪می▪توانی ــم▪درحالی▪ک کنی

جای خالی مهارت در سیستم آموزشی
متأســفانه در سیســتم آموزشــی مــا، مهــارت اهمیــت باالیــی نــدارد و صرفــًا بــه  صــورت تئــوری آمــوزش 
داده می شــود کــه▪همیــن▪کار▪باعــث▪شــده▪کــه▪افــراد▪تحصیل▪کــرده▪بــدون▪اینکــه▪بــه▪کســب▪مهارت▪هــای▪الزم▪
در▪رشــته▪ی▪خــود▪بپردازنــد،▪بــه▪ســمت▪مــدرک▪▪برونــد▪و▪ایــن▪کــه▪ایــران▪هــم▪جــزو▪کشــورهایی▪باشــد▪کــه▪بیشــترین▪
مــدرک▪دکتــری▪را▪دارنــد.▪متاســفانه▪در▪سیســتم▪آموزشــی▪مــا،▪مهــارت▪اهمیــت▪باالیــی▪نــدارد▪و▪صرفــًا▪بــه▪صــورت▪
ــه▪کســب▪ ــدون▪اینکــه▪ب ــراد▪تحصیل▪کــرده▪ب ــن▪موضــوع▪باعــث▪شــده▪اف ــوری▪آمــوزش▪داده▪میشــود▪کــه▪همی تئ
ــران▪جــزو▪ ــد؛▪در▪نتیجــه▪امــروزه،▪ای ــی▪برون ــه▪ســمت▪مــدرک▪گرای ــد،▪ب مهــارت▪هــای▪الزم▪در▪رشــته▪خــود▪بپردازن
کشــورهایی▪اســت▪کــه▪هــم▪بیشــترین▪مــدرک▪دکتــری▪را▪دارد▪و▪هــم▪بیشــترین▪آمــار▪فارغ▪التحصیــالن▪بیــکار.

غیر مرتبط بودن شغل آینده با رشته دانشگاهی
حتــی▪در▪آمریــکا▪هــم▪▪فــارغ▪التحصیــالن▪دانشــگاهی▪مشــاغل▪غیــر▪مرتبــط▪بــا▪رشــته▪دانشگاهیشــان▪دارنــد.▪
تغییــر عالقــه و ترجیحــات افــراد و عــدم هماهنگــی صنعــت بــا دانشــگاه از عمــده دالیــل ایــن موضــوع 
ــه▪در▪هجــده▪ســالگی▪ ــه▪ای▪ک ــه▪زمین ــه▪ای▪ب ــر▪عالق ــرور▪عــوض▪می▪شــویم▪و▪ممکــن▪اســت▪دیگ ــه▪م ــا▪ب ــت. م اس
ــویم▪و▪ ــنا▪می▪ش ــتر▪آش ــته▪مان▪بیش ــه▪رش ــط▪ب ــغل▪های▪مرتب ــا▪ش ــرور▪ب ــه▪م ــیم.▪ب ــته▪باش ــم▪نداش ــاب▪کرده▪ای انتخ
شــاید▪بــه▪ایــن▪نتیجــه▪برســیم▪کــه▪ایــن▪آن▪چیــزی▪نبــوده▪کــه▪بــه▪آن▪عالقــه▪داشــته▪ایم.▪عــالوه▪بــر▪ایــن،▪ممکــن▪
ــت▪ ــن▪اس ــی▪ممک ــد.▪از▪طرف ــوده▪باش ــان▪ب ــر▪اطرافیانم ــت▪تاثی ــم▪تح ــن▪گرفته▪ای ــه▪در▪آن▪س ــت▪تصمیمی▪ک اس
دانشــی▪کــه▪در▪دانشــگاه▪کســب▪می▪کنیــم،▪خواســتاری▪در▪بــازار▪کار▪نداشــته▪باشــد.▪بــرای▪بســیاری▪از▪رشــته▪های▪

دانشــگاهی▪ایــن▪احتمــال▪کــم▪هــم▪نیســت.
خیلــی▪خــوب▪اســت▪کــه▪در▪آینــده▪شــغلی▪داشــته▪باشــیم▪کــه▪مرتبــط▪بــه▪رشــته▪مان▪باشــد.▪امــا▪اگــر▪ایــن▪اتفــاق▪

نیفتــاد،▪شــغل▪مرتبــط▪بــه▪رشــته▪▪تنهــا▪گزینــه▪ی▪روی▪میــز▪نیســت.
ــم.▪تصــور▪ ــام▪بدهی ــد▪انج ــه▪بای ــام▪کاری▪اســت▪ک ــتاتیک▪تم ــردن▪ریاضــی▪۱▪و▪اس ــاس▪ک ــم▪پ ــر▪می▪کنی ــا▪فک م
می▪کنیــم▪کــه▪دانشــگاه▪قــرار▪اســت▪چیزهایــی▪بــه▪مــا▪بدهــد▪کــه▪بــا▪آن▪مشــغول▪بــه▪کار▪شــویم.▪امــا▪ایــن▪تصــور▪
کامــال▪اشــتباه▪اســت.▪بایــد▪همیشــه▪یادمــان▪باشــد▪کــه▪دانشــگاه▪هــدف▪نیســت▪و▪ابــزاری▪اســت▪بــرای▪رســیدن▪

بــه▪هــدف.
گرفتــن▪نمــره▪باالتــر▪مهارتــی▪اســت▪کــه▪شــاید▪هــر▪کســی▪آن▪را▪نداشــته▪باشــد؛▪امــا▪آیــا▪ایــن▪مهــارت▪خریــداری▪
دارد؟!▪نمــره▪باالتــر▪باعــث▪درآمــد▪باالتــر▪و▪زندگــی▪بهتــر▪نمی▪شــود▪و▪شــاگرد▪اول▪بــودن▪لزومــًا▪چیــز▪خوبــی▪نیســت.▪
بــه▪همیــن▪دلیــل▪گرفتــن▪مــدارک▪باالتــر▪هــم▪لزومــا▪کار▪خوبــی▪نیســت.▪▪مــدرک▪باالتــر▪یــک▪ابــزار▪اســت.▪اگــر▪در▪
مســیر▪شــغلی▪بــه▪کارمــان▪می▪آیــد▪حتمــا▪بایــد▪بــه▪ســراغش▪برویــم▪وگرنــه▪صرفــا▪وقتمــان▪را▪تلــف▪خواهیــم▪کــرد.▪
ــادی▪هســت▪کــه▪ ــه▪دانشــگاه▪می▪آمدیــم.▪چیزهــای▪زی ــا▪همــه▪این▪هــا،▪حواســمان▪باشــد▪کــه▪بایــد▪حتمــا▪ب امــا▪ب

فقــط▪در▪محیــط▪دانشــگاه▪می▪توانیــم▪بــه▪دســت▪بیاوریــم.

مدرک یا مهارت؟
مهدی رضاخانی
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مهارت های ارتباطی:
یکــی▪از▪مهــارت▪هــای▪اصلــی▪و▪مــورد▪
نیــاز،▪صحبــت▪و▪ارائــه▪مطالــب▪در▪حضــور▪
جمــع▪اســت.▪بــا▪عضویــت▪در▪انجمــن▪
هــای▪علمــی،▪ارائــه▪مطالــب▪در▪کالس▪هــا،▪
ســمینارها▪و...▪می▪توانیــم▪ایــن▪مهــارت▪
ســعی▪ کنیــم.▪ تقویــت▪ ▪ خودمــان▪ در▪ را▪
کنیــم▪در▪دوران▪دانشــگاه،▪ارتبــاط▪زیــادی▪
حتــی▪ و▪ همکالســی▪ها▪ اســاتید،▪ بــا▪
دانشــجویان▪ســایر▪دانشــگاه▪ها▪داشــته▪
غیــر▪ مزیت▪هــای▪ معــدود▪ از▪ باشــیم.▪
قابــل▪▪جایگزینــی▪دانشــگاه،▪ارتباطــات▪
انســانی▪اســت.▪محیــط▪دانشــگاه▪بهتریــن▪
مــکان▪بــرای▪ســاختن▪رفاقت▪هــای▪بــادوام▪
اســت.▪عــالوه▪بــر▪لــذت▪رفاقــت،▪بــه▪لطــف▪
ــی▪ ــن▪ارتباطــات،▪شــبکه▪ارتباطــی▪خوب ای
هــم▪خواهیــم▪داشــت▪کــه▪بعدهــا▪در▪مســیر▪
شــغلی▪بــه▪آن▪نیــاز▪داریــم.▪ایــن▪ارتباطــات▪
در▪مســیر▪شــغلی▪▪هیــچ▪جایگزینــی▪نــدارد.

چه مهارت هایی را باید در دوران دانشگاه یاد بگیریم؟

مهارت  های نرم:
مذاکــره،▪ شــامل▪ نــرم▪ مهارت▪هــای▪ ▪
مدیریــت▪ بیــان،▪ فــن▪ تصمیم▪گیــری،▪
▪… و▪ اهمــال▪کاری▪ بــا▪ مقابلــه▪ زمــان،▪
در▪ تالشــی▪ هیــچ▪ دانشــگاه▪ می▪باشــد.▪
بــه▪ نــرم▪ مهارت▪هــای▪ آمــوزش▪ جهــت▪
مــا▪نخواهــد▪کــرد.▪امــا▪مراجــع▪آنالیــن▪
آموزشــی▪▪زیــادی▪در▪دســترس▪ماســت.

زبان انگلیسی:
و▪ اســت▪ جهانــی▪ زبانــی▪ انگلیســی▪ ▪
زبــان▪ علمــی▪▪بــه▪ مقــاالت▪ از▪ بســیاری▪
ــان▪▪ ــن▪زب ــوند.▪ای ــته▪می▪ش انگلیســی▪نوش
هــای▪ فرصــت▪ کــردن▪ پیــدا▪ در▪ مــا▪ بــه▪
شــغلی▪بهتــر▪کمــک▪میکنــد.▪امــروزه▪یکــی▪
از▪راه▪هــای▪یادگیــری▪زبــان،▪اســتفاده▪
از▪پلتفــرم▪هــای▪آنالیــن▪آموزشــی▪مثــل▪
»تیــکا«▪،▪»لرنیــت«▪و▪...▪اســت▪کــه▪بــه▪
وســیله▪آن▪هــا▪می▪توانیــم▪بــا▪صــرف▪هزینــه▪
و▪وقــت▪کمتــر،▪بــه▪زبــان▪انگلیســی▪مســلط▪

شــویم.

برنامه نویسی:
در▪رشــته▪هــای▪فنــی▪مهندســی▪،▪یــاد▪
گرفتــن▪زبــان▪هــای▪برنامــه▪نویســی▪ماننــد▪
Python ,C++, MATLAB▪و...▪ضــروری▪
اســت.▪مــا▪عــالوه▪بــر▪آن▪هــا،▪بــه▪یادگیــری▪
مهندســی▪ تخصصــی▪ نرم¬افزارهــای▪
ــم. ــاج▪داری ــم▪احتی ــر▪ه ــیمی▪و▪پلیم ش

همچنیــن▪اگــر▪یــک▪زبــان▪برنامــه▪نویســی▪
را▪بــه▪صــورت▪تخصصــی▪یــاد▪بگیریــم،▪
ــادی▪ ــای▪شــغلی▪زی ــم▪فرصــت▪ه می▪توانی

ــم. ــدا▪کنی پی
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چطور مهارت های جدید را یاد بگیریم؟
بهتریــن▪راه▪بــرای▪پیــدا▪کــردن▪تخصــص▪و▪مهــارت▪اســتفاده▪از▪منابــع▪بــه▪روز▪اســت.▪اکثــر▪ایــن▪منابــع▪بــه▪زبــان▪
انگلیســی▪موجــود▪هســتند▪و▪بــه▪همیــن▪دلیــل▪بایــد▪بــه▪ایــن▪زبــان▪مســلط▪باشــیم.▪تمــام▪مهارت▪هــا▪را▪می▪توانیــم▪
ــادی▪هــم▪در▪ ــاالت▪زی ــا▪و▪مق ــن▪کتاب▪ه ــم.▪همچنی ــن▪کســب▪کنی ــا▪و▪دوره▪هــای▪آموزشــی▪آنالی ــق▪ویدیوه از▪طری
اینترنــت▪هســتند▪کــه▪بــه▪مــا▪کمــک▪می▪کننــد.▪اگــر▪هــم▪عالقــه▪یــا▪فرصــت▪یادگیــری▪زبــان▪انگلیســی▪را▪نداریــم،▪

میتوانیــم▪از▪ســایت▪های▪فارســی▪مثــل▪»فــرادرس«،▪»مکتبخونــه«▪و▪...▪اســتفاده▪کنیــم.
از▪همیــن▪االن▪روی▪خودمــان▪ســرمایه▪گــذاری▪کنیــم.▪ایــن▪دوران▪بهتریــن▪زمــان▪بــرای▪یــاد▪گرفتــن▪مهارت▪هــای▪
جدیــد▪اســت.▪ســعی▪کنیــم▪حداقــل▪یــک▪مهــارت▪جدیــد▪یــاد▪بگیریــم▪تــا▪بتوانیــم▪بــه▪راحتــی▪وارد▪بــازار▪کار▪شــویم▪

و▪فقــط▪بــه▪چیزهایــی▪کــه▪در▪مدرســه▪و▪دانشــگاه▪بــه▪مــا▪یــاد▪می▪دهنــد▪بســنده▪نکنیــم.
در▪پــی▪تجربه▪هــای▪متنــوع▪باشــیم.▪ایــن▪تجربه▪هــا▪بــه▪مــا▪در▪شــناخت▪خودمــان▪کمــک▪زیــادی▪خواهنــد▪کــرد.▪
ــا▪در▪شــناخت▪ ــه▪م ــی▪ب ــه▪واقع ــدازه▪تجرب ــه▪ان ــم▪ب ــن▪تســت▪های▪شخصیت▪شناســی▪ه ــه▪بهتری ــان▪باشــد▪▪ک یادم
خودمــان▪کمــک▪نمی▪کننــد.▪چــه▪بهتــر▪کــه▪ایــن▪تجربه▪هــا▪در▪محیــط▪واقعــی▪بــازار▪کار▪باشــد.▪دوره▪هــای▪
کارآمــوزی▪را▪دریابیــم.▪بــه▪کمــک▪ایــن▪تجربه▪هــا،▪میتوانیمبــه▪کمــک▪ایــن▪تجربــه▪هــا▪،▪میتوانیــم▪رزومــه▪خوبــی▪
بــرای▪خودمــان▪بســازیم.▪در▪شــغل▪های▪ابتدایــی▪چنــدان▪بــه▪فکــر▪دســتمزد▪نباشــیم.▪تجربــه▪کــردن▪در▪ســال▪های▪
ــرون▪از▪ ــای▪بی ــراغ▪کاره ــه▪س ــر▪ب ــی▪اگ ــد.▪حت ــود▪را▪نشــان▪می▪ده ــی▪▪خ ــرات▪مال ــد▪اث ــال▪های▪بع ــی،▪در▪س ابتدای
دانشــگاه▪هــم▪نرفتیــم،▪▪فعالیتهــای▪جنبــی▪دانشــجویی▪مثــل▪برگــزاری▪همایــش▪و▪نمایشــگاه،▪کمــک▪بــه▪نشــریات▪
دانشــجویی▪و▪مســئولیت▪های▪مختلــف▪دیگــری▪کــه▪میتوانیــم▪بــه▪عهــده▪بگیریــم▪را▪از▪دســت▪ندهیــم.▪همچنیــن▪
بســیاری▪از▪اســتارتاپ▪ها▪در▪دوران▪دانشــجویی▪متولــد▪شــده▪اند.▪ایــن▪دوران▪بهتریــن▪زمــان▪بــرای▪شــروع▪و▪توســعه▪

استارتاپ▪هاســت.▪▪
بــرای▪پیــدا▪کــردن▪فرصــت▪هــای▪شــغلی▪در▪همیــن▪زمــان▪دانشــجویی▪هــم▪می▪توانیــم▪بــه▪ســایتهای▪کاریابــی▪
آنالیــن▪مثــل▪»جابینجــا«▪و▪▪»کاربــوم«▪▪مراجعــه▪کنیــم▪.▪آنجــا▪خواهیــم▪دیــد▪کــه▪بــه▪چــه▪شــغل▪هایی▪نیــاز▪هســت▪

و▪آن▪شــغل▪ها▪چــه▪مهارتهایــی▪نیــاز▪دارنــد.
ــا▪ ــم▪کــه▪امیــدوار▪باشــیم▪ی ــران▪اصــاًل▪خــوب▪نیســت.▪امــا▪مــا▪می▪توانیــم▪تصیــم▪بگیری ــن▪روزهــای▪ای اوضــاع▪ای
ناامیــد.▪حتــی▪اگــر▪می▪توانیــم▪فقــط▪کمی▪بــرای▪بهبــود▪شــرایط▪خودمــان▪و▪جامعــه▪تــالش▪کنیــم،▪یعنــی▪جایــی▪
بــرای▪امیــدواری▪وجــود▪دارد.▪امیــدواری▪تــالش▪مــی▪آورد▪و▪تــالش▪باعــث▪حــال▪خــوب▪می▪شــود.▪و▪ایــن▪تــالش▪و▪

حــاِل▪خــوب▪مــا▪احتمــاال▪ً▪باعــث▪آمــدن▪فردایــی▪بهتــر▪می▪شــود.


