مدرک یا مهارت؟
مهدی رضاخانی

اگــر مــدرک مهــم اســت چــرا در آگهــی هــای اســتخدام ،مدیــران شــرکتها بــه دنبــال مهارتهــای مــا
هســتند؟ اگــر مهــارت مهــم اســت چــرا مجبــور هســتیم چندیــن ســال از عمــر خــود را صــرف کنکــور و دانشــگاه
کنیــم درحالیکــه میتوانیــم زودتــر بــه ســمت شــغل موردنظــر خــود برویــم و کســب درآمــد کنیــم؟
جای خالی مهارت در سیستم آموزشی
ً
متأســفانه در سیســتم آموزشــی مــا ،مهــارت اهمیــت باالیــی نــدارد و صرفــا بــهصــورت تئــوری آمــوزش
داده میشــود کــه همیــن کار باعــث شــده کــه افــراد تحصیلکــرده بــدون اینکــه بــه کســب مهارتهــای الزم
در رشــتهی 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 صرفــا بــه صــورت
تئــوری آمــوزش داده میشــود کــه همیــن موضــوع باعــث شــده افــراد تحصیلکــرده بــدون اینکــه بــه کســب
مهــارت هــای الزم در رشــته خــود بپردازنــد ،بــه ســمت مــدرک گرایــی برونــد؛ در نتیجــه امــروزه ،ایــران جــزو
کشــورهایی اســت کــه هــم بیشــترین مــدرک دکتــری را دارد و هــم بیشــترین آمــار فار غالتحصیــان بیــکار.
غیر مرتبط بودن شغل آینده با رشته دانشگاهی
حتــی در آمریــکا هــم  فــارغ التحصیــان دانشــگاهی مشــاغل غیــر مرتبــط بــا رشــته دانشگاهیشــان دارنــد.
تغییــر عالقــه و ترجیحــات افــراد و عــدم هماهنگــی صنعــت بــا دانشــگاه از عمــده دالیــل ایــن موضــوع
اســت .مــا بــه مــرور عــوض میشــویم و ممکــن اســت دیگــر عالقــهای بــه زمینــهای کــه در هجــده ســالگی
انتخــاب کردهایــم نداشــته باشــیم .بــه مــرور بــا شــغلهای مرتبــط بــه رشــتهمان بیشــتر آشــنا میشــویم و
شــاید بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه ایــن آن چیــزی نبــوده کــه بــه آن عالقــه داشــتهایم .عــاوه بــر ایــن ،ممکــن
اســت تصمیمیکــه در آن ســن گرفتهایــم تحــت تاثیــر اطرافیانمــان بــوده باشــد .از طرفــی ممکــن اســت
دانشــی کــه در دانشــگاه کســب میکنیــم ،خواســتاری در بــازار کار نداشــته باشــد .بــرای بســیاری از رشــتههای
دانشــگاهی ایــن احتمــال کــم هــم نیســت.
خیلــی خــوب اســت کــه در آینــده شــغلی داشــته باشــیم کــه مرتبــط بــه رشــتهمان باشــد .امــا اگــر ایــن اتفــاق
نیفتــاد ،شــغل مرتبــط بــه رشــته تنهــا گزینـهی روی میــز نیســت.
مــا فکــر میکنیــم پــاس کــردن ریاضــی  1و اســتاتیک تمــام کاری اســت کــه بایــد انجــام بدهیــم .تصــور
میکنیــم کــه دانشــگاه قــرار اســت چیزهایــی بــه مــا بدهــد کــه بــا آن مشــغول بــه کار شــویم .امــا ایــن تصــور
کامــا 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 نمیشــود و شــاگرد اول بــودن لزومــا 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 میآیــد حتمــا بایــد بــه ســراغش برویــم وگرنــه صرفــا وقتمــان را تلــف خواهیــم کــرد.
امــا بــا همــه اینهــا ،حواســمان باشــد کــه بایــد حتمــا بــه دانشــگاه میآمدیــم .چیزهــای زیــادی هســت کــه
فقــط در محیــط دانشــگاه میتوانیــم بــه دســت بیاوریــم.
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چه مهارت هایی را باید در دوران دانشگاه یاد بگیریم؟

مهارتهای نرم:
مهارتهــای نــرم شــامل مذاکــره،
تصمیمگیــری ،فــن بیــان ،مدیریــت
زمــان ،مقابلــه بــا اهمــالکاری و …
میباشــد .دانشــگاه هیــچ تالشــی در
جهــت آمــوزش مهارتهــای نــرم بــه
مــا نخواهــد کــرد .امــا مراجــع آنالیــن
آموزشــی  زیــادی در دســترس ماســت.

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 کالسهــا،
ســمینارها و ...میتوانیــم ایــن مهــارت
را در خودمــان  تقویــت کنیــم .ســعی
کنیــم در دوران دانشــگاه ،ارتبــاط زیــادی
بــا اســاتید ،همکالســیها و حتــی
دانشــجویان ســایر دانشــگاهها داشــته
باشــیم .از معــدود مزیتهــای غیــر
قابــل جایگزینــی دانشــگاه ،ارتباطــات
انســانی اســت .محیــط دانشــگاه بهتریــن
مــکان بــرای ســاختن رفاقتهــای بــادوام
اســت .عــاوه بــر لــذت رفاقــت ،بــه لطــف
ایــن ارتباطــات ،شــبکه ارتباطــی خوبــی
هــم خواهیــم داشــت کــه بعدهــا در مســیر
شــغلی بــه آن نیــاز داریــم .ایــن ارتباطــات
در مســیر شــغلی هیــچ جایگزینــی نــدارد.

زبان انگلیسی:
انگلیســی زبانــی جهانــی اســت و
بســیاری از مقــاالت علمــی بــه زبــان
انگلیســی نوشــته میشــوند .ایــن زبــان  
بــه مــا در پیــدا کــردن فرصــت هــای
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 آنهــا میتوانیــم 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++, MATLABو ...ضــروری
اســت .مــا عــاوه بــر آنهــا ،بــه یادگیــری
نرم¬افزارهــای تخصصــی مهندســی
شــیمیو پلیمــر هــم احتیــاج داریــم.
همچنیــن اگــر یــک زبــان برنامــه نویســی
را بــه صــورت تخصصــی یــاد بگیریــم،
میتوانیــم فرصــت هــای شــغلی زیــادی
پیــدا کنیــم.
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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 مهارتهــا را میتوانیــم
از طریــق ویدیوهــا و دورههــای آموزشــی آنالیــن کســب کنیــم .همچنیــن کتابهــا و مقــاالت زیــادی هــم در
اینترنــت هســتند کــه بــه مــا کمــک میکننــد .اگــر هــم عالقــه یــا فرصــت یادگیــری زبــان انگلیســی را نداریــم،
میتوانیــم از ســایتهای فارســی مثــل «فــرادرس»« ،مکتبخونــه» و  ...اســتفاده کنیــم.
از همیــن االن روی خودمــان ســرمایه گــذاری کنیــم .ایــن دوران بهتریــن زمــان بــرای یــاد گرفتــن مهارتهــای
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 میدهنــد بســنده نکنیــم.
در پــی تجربههــای متنــوع باشــیم .ایــن تجربههــا بــه مــا در شــناخت خودمــان کمــک زیــادی خواهنــد کــرد.
یادمــان باشــد  کــه بهتریــن تســتهای شخصیتشناســی هــم بــه انــدازه تجربــه واقعــی بــه مــا در شــناخت
خودمــان کمــک نمیکننــد .چــه بهتــر کــه ایــن تجربههــا در محیــط واقعــی بــازار کار باشــد .دورههــای
کارآمــوزی را دریابیــم .بــه کمــک ایــن تجربههــا ،میتوانیمبــه کمــک ایــن تجربــه هــا  ،میتوانیــم رزومــه خوبــی
بــرای خودمــان بســازیم .در شــغلهای ابتدایــی چنــدان بــه فکــر دســتمزد نباشــیم .تجربــه کــردن در ســالهای
ابتدایــی ،در ســالهای بعــد اثــرات مالــی خــود را نشــان میدهــد .حتــی اگــر بــه ســراغ کارهــای بیــرون از
دانشــگاه هــم نرفتیــم  ،فعالیتهــای جنبــی دانشــجویی مثــل برگــزاری همایــش و نمایشــگاه ،کمــک بــه نشــریات
دانشــجویی و مســئولیتهای مختلــف دیگــری کــه میتوانیــم بــه عهــده بگیریــم را از دســت ندهیــم .همچنیــن
بســیاری از اســتارتاپها در دوران دانشــجویی متولــد شــدهاند .ایــن دوران بهتریــن زمــان بــرای شــروع و توســعه
استارتاپهاســت  .
بــرای پیــدا کــردن فرصــت هــای شــغلی در همیــن زمــان دانشــجویی هــم میتوانیــم بــه ســایتهای کاریابــی
آنالیــن مثــل «جابینجــا» و  «کاربــوم»  مراجعــه کنیــم  .آنجــا خواهیــم دیــد کــه بــه چــه شــغلهایی نیــاز هســت
و آن شــغلها چــه مهارتهایــی نیــاز دارنــد.
ً
اوضــاع ایــن روزهــای ایــران اصــا خــوب نیســت .امــا مــا میتوانیــم تصیــم بگیریــم کــه امیــدوار باشــیم یــا
ناامیــد .حتــی اگــر میتوانیــم فقــط کمیبــرای بهبــود شــرایط خودمــان و جامعــه تــاش کنیــم ،یعنــی جایــی
بــرای امیــدواری وجــود دارد .امیــدواری تــاش م ـیآورد و تــاش باعــث حــال خــوب میشــود .و ایــن تــاش و
حــال خــوب مــا احتمــاال ً باعــث آمــدن فردایــی بهتــر میشــود.
ِ
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