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چکیده :هدف این پژوهش طراحی الگوی شایستگی رشته مهندسی عمران متناسب با نیازهای بازار کار
است .پژوهش با استفاده از روش آمیخته ا کتشافی متوالی غالب انجا م شد .پژوهش شامل گردآوری و
تحلیل دادههای کیفی به روش تحلیل محتوا و انباشت نگاشتی و همچنین برگزاری کارگاههای دیکوم با
خبرگان و گردآوری و تحلیل دادههای کمی جهت اعتباربخشی شایستگیها بود .تجزیهوتحلیل دادههای
کمی با استفاده از روشهای آمار توصیفی استنباطی (میانگین و میانگین رتبه فریدمن) با استفاده از
نرمافزار  SPSS Ver.24انجام شد .نمونهگیری از خبرگان بهصورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد.
مؤلفههای شایستگی شناسایی و اولویتبندی شد و الگوی شایستگی و الگوی ارزشیابی شایستگیها ارائه
شد .نتایج نشاندهنده آن است که دانش تخصصی (مهندسی و فناوری ،ساختمانسازی ،ریاضیات،
طراحی) در کنار دانش رایانه و الکترونیک ،زبان انگلیسی ،قوانین دولتی ،خدمات مشتری در اولویت اول
شایستگیهای دانشی قرار دارند .مهارتهای عملی (ریاضی ،علمی ،نظارت ،مدیریت منابع انسانی ،مادی
و مالی) و مهارتهای شناختی (تفکر انتقادی ،حل مسائل پیچیده ،درک مطلب ،تجزیهوتحلیل عملیات و
سامانهها) نیز از اهمیت باالیی جهت پاسخگویی به نیازهای بازار کار برخوردارند .برای ارزشیابی مؤلفههای
دانش :آزمون کتبی و پروژه ،مهارتهای عملی :آزمون کتبی عملکردی ،شناسایی ،نمونه کار ،...مؤلفههای
شناختی :آزمونهای عاطفی و شناختی پیشنهاد شد.
واژ گان کلیدی :الگوی شایستگی ،مهندسی عمران ،برنامه درسی ،بازار کار

 -1ایــن مقالــه برگرفتــه از طــرح پژوهشــی بــا عنــوان «طراحــی مــدل توســعه آموزشهــای فنــی و حرفــهای متناســب بــا نیــاز بــازار کار و ظرفیتهــای
منطقـهای ،مطالعــه مــوردی ،صنعــت ســاختمان» بــا حمایــت ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای کشــور و ســفارش شــورای تحقیقــات اداره کل آموزش
فنــی و حرف ـهای اســتان مازنــدران اســت کــه از ســال  1398تــا  1399بــه مــدت یکســال انجــا م گرفتــه اســت)Salehi Omran & Einkhah, 2020b( .
 -2استاد  ،برنامهریزی آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایرانedpes60@hotmail.com .
 -3دانشــجوی دکتــری برنامهریــزی توســعه آمــوزش عالــی ،گــروه علــوم تربیتــی ،دانشــکده علــوم انســانی و اجتماعــی ،دانشــگاه مازنــدران ،بابلســر،
ایــران( .نویســنده مســئول) einkhah@gmail
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1.مقدمه و بیان مساله
افزایـش رقابتهـا و در عیـن حـال تعاملات بینالمللـی و تحـوالت بـازار کار ،اهمیـت لـزوم توجـه بـه منابـع
انسـانی بهعنـوان سـرمایه انسـانی را بیـش از پیـش آشـکار میسـازد .بـر اسـاس نظریـه سـرمایه انسـانی،
آمـوزش نیـروی انسـانی یکـی از باارزشتریـن ذخایـر اقتصـادی کشورهاسـت و آمـوزش نیـروی انسـانی نوعـی
سـرمایهگذاری و عامـل کلیـدی در توسـعه محسـوب میشـود کـه در صـورت برنامهریـزی صحیح ،باعث رشـد
و توسـعه اقتصادی خواهد شـد ( .)Salehi Omran & Einkhah, 2020aیکی از خصوصیات مهم نظامهای
اقتصـادی ،درهمتنیدگـی سـاختارهای آمـوزش و اشـتغال اسـت و ارتبـاط پویـا و مسـتمر برنامهریزیهـای
آموزشـی ،بـا توجـه بـه نیازهـای اقتصـادی و عوامـل اجتماعـی ،میتوانـد فرایند توسـعه نظامهـای اجتماعی و
اقتصادی کشـورها را کارآمد یا نا کارآمد جلوه دهد .بنابراین بهجا و شایسـته اسـت که نظامهای آموزشـی ،با
توجه به الزامات و شـرایط بازار کار ،طراحی و اجرا گردند ( .)Salehi Omran, 2010عدمانطباق آموزشهای
ارائهشـده بـه افـراد بـا نیازهـای بـازار کار همیشـه در حـال تغییـر ،یکـی از مشـکالت اساسـی نظامهای آموزشـی
اسـت و ایـن عدمانطبـاق بـه افزایـش مسـتمر نـرخ بیـکاری دانشآموختـگان آموزشهـای دانشـگاهی منجـر
میگـردد( . )Salehi Omran, 2009پژوهشهـا مؤیـد آن اسـت کـه نـرخ بیـکاری در میـان دانشآموختـگان
دانشـگاهی ،در سـالهای اخیر در کشـور افزایش داشـته و یکی از دالیل مهم بروز این مشـکل ،عدمتناسـب
آموختههـای دانشـگاهی بـا نیازهـای روز بـازار کار در کشـور و بـه عبارتـی ،عدمکس ــب شایسـتگیهای مـورد
ن شـده اسـت ( .)Msrt, 2018; Darvishan et al, 2019پژوهشهـای
نیـاز بـازار کار در دوره تحصیـل بیـا 
مؤسسـات بینالمللـی نیـز تائیدکننـده آن اسـت کـه در سـطح بینالمللـی نیـز ،بیـن شایسـتگیهای مـورد
نیـاز بـازار کار و آنچـه در نظامهـای آمـوزش عالـی ارائـه میشـود ،تطابـق و هماهنگـی کافـی وجـود نـدارد
( .)Wahba, 2019; Chamadia & Shahid, 2018در این راسـتا یکی از رسـالتهای اساسـی مرا کز آموزشـی،1
فراهـم کـردن شـرایطی اسـت کـه در آن منابـع انسـانی از دانـش ،نگـرش و مهارتهـای هماهنـگ بـا نیازهـا و
شـرایط متغیـر و نویـن بـازار کار برخـوردار باشـند کـه تحـتعنـوان شایسـتگیهای شـغلی شـناخته میشـوند
( .)Salehi Omran, 2014شایسـتگیها تركیبـی از دانـش ،مهارتهـا و نگرشهـای مـورد نیـاز بـرای انجـام یـك
شـغل بهگونهای اثربخش تعریفشـده اسـت ( .)Philpot & Devitt, 2002پژوهشها نشـاندهنده آن اسـت
که برنامه درسـی مناسـب جهت افزایش قابلیت اشـتغال دانشآموختگان دانشـگاهها ،مبتنی بر شایسـتگی

2

اسـت و برنامههـای درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی میتواننـد دانشـجویان را بـرای دسـتیابی به شایسـتگیهای
مـورد نیـاز بـازار کار آمـاده سـازند ( )Maclean & Ordonez, 2007و باعـثشـوند یـک فـرد بتوانـد رویکـردی
فعـال در مواجهـه بـا بـازار کار داشـته باشـد ( )Karami & Momeni Mahmoue, 2011و در افزایـش نـرخ
اشـتغالپذیری دانشآموختـگان نیـز تـا حـد زیـادی مؤثـر باشـد ( .)Paterson et al, 2017ارتبـاط برنامههـای
 -1اعم از مرا کز آموزش رسمی و غیررسمی و همچنین آموزش عمومی و مهارتی

2- Competency-based curriculum
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درسـی بـا مسـائل مرتبـط بـا تحـوالت اقتصـادی و اجتماعـی در جوامـع و شـرایط بـازار کار ،عامـل مؤثـری در
کشـف و شناسـایی شایسـتگیهای الزم برای بازار کار و آموزش این شایسـتگیها از طریق برنامههای درسـی
بـه منابـع انسـانی اسـت ( .)Salehi Omran, 2010لـذا تدویـن برنامههـای درسـی مبتنـی بـر شایسـتگیهایی
کـه بـا توجـه بـه شـرایط بـازار کار و نیازهـا و وظایـف شـغلی تعییـن شـده باشـند ،میتواننـد نکتـهای کلیـدی در
کارآمـدی دانشآموختـگان دانشـگاهها باشـند و شـناخت و درنظـر گرفتـن شایسـتگیهای مـورد نیـاز نیـروی
کار ،بـه برنامهریـزان آموزشـی کمـک میکنـد تـا تمهیـدات الزم بـرای انطبـاق دانشآموختـگان بـا تحـوالت
متغیـر بـازار کار در برنامههـای درسـی را جهـت آمادهسـازی دانشـجویان بـا نیازهـای مشـاغل مختلـف پـس از
دانشآموختگـی فراهـم کننـد ( .)Salehi Omran & Rahmani Ghahdarijani, 2013از سـوی دیگـر بررسـی
رونـد توسـعه صنعـت سـاختمان حا کـی از آن اسـت کـه ایـن صنعـت ،بـا سـرعت بسـیاری در حال رشـد اسـت.
سـهم صنعـت سـاختمان از تولیـد ناخالـص جهـان در حـدود  11درصـد اسـت ( .1)Cedefop, 2018نزدیـک بـه
 4درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور نیـز بهطـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه صنعـت سـاختمان وابسـته
اسـت و میتـوان گفـت صنعـت سـاختمان و مشـاغل مربـوط بـه آن ،از مهمتریـن بخشهای اقتصادی کشـور
اسـت ( .)Nayebzadeh, 2018لـذا بـا توجـه بـه پیشـرفت روزافـزون صنعـت سـاختمان در تمامـی حوزههـا،
الزم اسـت پژوهشهـای بیشـتری در راسـتای طراحـی الگـوی شایسـتگی بهعنـوان مبنـا و ورودی آمـوزش
مبتنـی بـر شایسـتگی در صنعـت سـاختمان صورت گیـرد ( .)Salehi Omran & Einkhah, 2020bمؤلفههای
شایسـتگی میتواننـد بهعنـوان مبنایـی جهـت برنامهریـزی آموزشـی و طراحـی برنامههـای درسـی مبتنـی
بـر شایسـتگی مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد .مـرور پیشـینه پژوهـش نشـاندهنده آن اسـت کـه پژوهشـگران و
بانکهـای اطالعاتـی در کشـورهای مختلـف ،الگوهـای شایسـتگی مختلفـی را بهعنـوان شایسـتگیهای الزم
بـرای مهندسـی عمـران ارائـه کردهانـد .بهعنـوان مثـال بـاور )2011( 2شایسـتگیهای اشـتغالزای مـورد نیـاز
بـازار کار سـه رشـته درسـی کارشناسـی حسـابداری ،مهندسـی عمـران و صنایـع غذایـی را در سـه دسـته بـه
شـرح زیـر طبقهبنـدی و پیشـنهاد دادهانـد -1 :شایسـتگیهای عملـی :شـامل کاربـرد دانـش ،حـل مسـئله،
تصمیمگیـری ،برنامهریـزی و سـازماندهی ،مدیریت کیفیـت ،مدیریت فناوری ،مدیریت دانش و اطالعات،
مدیریـت منابـع ،ایمنـی و سلامت  -2شایسـتگیهای رفتـاری :نگـرش حرفهای،خودمدیریتـی ،مدیریـت
منابـع انسـانی ،رهبـری ،ارتباطـات ،کار کـردن مشـارکتی ،مهارتهـای کار گروهـی ،انطباقپذیـری ،مذا کـره و
تأثیـر ،ابتـکار ،خالقیـت ،جسـتجوی دانـش  -3شایسـتگیهای محیطـی )زمینـهای) :تفکـر راهبـردی ،آ گاهـی
سـازمانی ،تعهـد سـازمانی ،آ گاهـی تجـاری ،رویکـرد پایـدار .مؤمنـی و همکارانـش نیـز هفـت مؤلفـه شایسـتگی
ابتـکار (خالقیـت) ،ارتباطـات ،کار گروهـی ،فنـاوری ،خودمدیریتـی ،حـل مسـئله ،برنامهریـزی و یادگیـری را
بهعنـوان شایسـتگیهای الزم بـرای مهندسـان عمـران ،کارشناسـی حسـابداری و صنایـع غذایـی معرفـی
2- Bover
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کردهانـد ( .)Momeni Mahmooei et al, 2012فیـض و همکارانـش نیـز مؤلفههـای شایسـتگیهای الزم برای
دانشآموختـگان مهندسـی را بررسـی و الگـوی شایسـتگی بـرای دانشآموختـگان مهندسـی ارائـه دادهانـد
( .)Feiz & Bahadori nejad, 2010; Memarian, 2009ولـی جـای خالـی ارائـه مؤلفههـای شایسـتگی
ً
مختـص رشـته مهندسـی عمـران ،بـا در نظـر گرفتـن معیارهـای بهروزرسانیشـده جهانـی که اساسـا بـر مبنای
نیازهـای بـازار کار تدویـن گردیـده باشـند و شایسـتگیهای تعریفشـده در آن ،بـر اسـاس وظایـف شـغلی و
فعالیتهـای اصلـی و جزئـی کاری باشـد و در عیـنحـال بـا شـرایط بومـی و بـازار کار ایـران هماهنـگ شـده
باشـند ،در ایـن پژوهشهـا دیـده میشـود.
در ایـن پژوهـش شایسـتگیهای الزم بـرای رشـته مهندسـی عمـران ،جهـت تأمیـن نیازهـای بـازار کار،
بررسـی ،تبییـن و اولویتبنـدی میگردنـد .همچنیـن الگـوی پیشـنهادی ارزشـیابی مؤلفههـای شایسـتگی
نیـز ارائـه میگـردد .مبنـای تدویـن مؤلفههـای شایسـتگی در ایـن پژوهـش ،اطالعـات حاصـل از عنـوان شـغلی
«مهندسـی عمـران »1در بانـک اطالعـات شـغلی  O*NETو طبقهبنـدی معیـار 2مشـاغل ایـران ()ISCO-08
اسـت O*NET .شـامل اطالعاتـی از تواناییهـا ،دانـش ،مهارتهـا ،ارزشهـای شـغلی ،وظایـف کاری و مـوارد
مرتبـط بـه مشـاغل اسـت .بهروزرسـانی ایـن بانـك اطالعاتی از طریق مصاحبههای وسـیعی و تحلیـل دادههای
ً
شـغلی از افـراد شـاغل در هـر حرفـه انجـام میشـود و لـذا اساسـا مبتنـی بـر نیازهـای بـازار کار اسـت (Onetonline,
 .)2020در ایـن پژوهـش جهـت تطبیـق ایـن الگـو در نظامهـای آمـوزش رسـمی و مرا کـز آمـوزش عالـی عمومـی
و مهارتـی داخلـی و همچنیـن بینالمللـی ،تطبیـق اسـناد حرفـه بـا چهارچـوب صالحیـت حرفـهای انجامگرفتـه
و تجزیهوتحلیـل و سـطحبندی شـغلی بـر اسـاس  ISCED-97و همچنیـن طبقهبنـدی معیـار بینالمللـی
مشـاغل  3ISCOانجـا م شـده اسـت4؛ لـذا یافتههـای پژوهـش در کلیـه نظامهـای آموزشـی رسـمی و غیررسـمی
قابلاسـتفاده اسـت .این پژوهش به دنبال پاسـخ به این پرسـشها اسـت -1 :مؤلفههای شایسـتگیهای الزم
جهـت پاسـخگویی بـه نیازهـای بـازار کار رشـته مهندسـی عمـران ،چـه مؤلفههایـی هسـتند؟ -2اولویتبنـدی
شایسـتگیهای الزم بـرای رشـته مهندسـی عمـران بـا توجـه بـه وظایف کاری و نیازهـای بازار کار چگونه اسـت؟
 -3شایسـتگیهای الزم بـرای مهندسـی عمـران چگونـه ارزشـیابی میشـوند؟
2.روش پژوهش
ایـن پژوهـش از نظـر هـدف ،از نـوع پژوهـش توسـعهای 5اسـت کـه در آن از طـرح پژوهـش غیرآزمایشـی و روش
1- Civil engineer

 -2معیار برابرنهاده استاندارد است.
3- International standard classification

 -4طبقهبنــدی معیــار بینالمللــی مشــاغل  ISCOتوســط ســازمان بینالمللــی کار ( )ILOبــا همــکاری کمیســیون آمــار ســازمان ملــل متحــد ()UNSD
تدویــن شــده و امــکان مقایســه دادههــای آمــاری کشــورها در ســطح منطقــه یــا بینالمللــی را از دیدگاههــای مختلــف فراهــم ســاخته اســت.
5- Research development
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آمیختـه ،اسـتفاده شـده اسـت .از آنجاییکـه هـدف پژوهشـگران دسـتیابی بـه آ گاهـی بیشـتر از مسـئله بـا
بهرهگیـری از روش کیفـی و آنـگاه کمـی اسـت ،از روش پژوهـش آمیختـه ا کتشـافی متوالـی (کیفی-کمـی) بهـره
گرفتـه شـده اسـت .از نظـر بعـد تأ کیـد نیـز بـا توجـه بـه تحلیلـی بـودن عناصـر و مؤلفههـای الگـوی شایسـتگی،
روش پژوهـش آمیختـه ا کتشـافی متوالـی حالـت غالـب اسـت .مرحلـه اول پژوهـش شـامل گـردآوری و تحلیـل
دادههـای کیفـی بـا اسـتفاده از روش پژوهـش تحلیـل محتـوای 1کیفـی اسـت .تحلیـل محتـوا بـه دو صـورت
انجـام میگیـرد :تحلیـل هرمنوتیـک یـا تحلیـل کیفـی و تحلیـل محتـوا بـر پایـهی تحلیـل سـاختار کـه بـه آن
تحلیـل سـمانتیک کمـی نیـز گفتـه میشـود(.)Mehralizadeh et al, 2013; Khanifar & Moslemi, 2018
در ایـن پژوهـش ،تحلیـل محتـوا بـه روش تحلیـل محتـوای کیفـی یـا انباشـت نگاشـتی از طریـق سـندکاوی
انجـام شـد و از ایـن طریـق ،جنبههـای مختلـف پدیدههـای مـورد نظـر در پژوهـش شناسـایی گردیـد و بـا
اسـتفاده از ایـن شناسـایی اولیـه ،یافتههـای اولیـه اسـناد مورد نیـاز در پژوهش تعیین شـدند .در مرحله دوم
پژوهـش ،بـا برگـزاری کارگاههـای دیکـوم ،بهمنظـور یافتـن مؤلفههـای جدیدتـر و اعتباریابـی و افزایـش ضریـب
اطمینـان ،یافتههـای بخـش کیفـی مـورد آزمـون قـرار گرفتنـد .بهمنظـور جمـعآوری اطالعـات ،مراحـل روش
دیکـوم بـر اسـاس گامهـای هفتگانـه دیکسـون و اسـتریکلین ،2انجـام شـد ( .)Dixon & Stricklin, 2014در
واقـع پژوهشـگران بـر اسـاس یافتههـای حاصـل از دادههـای کیفـی ،دادههـای کمـی را جمـعآوری کردنـد تـا
تعمیمپذیـری یافتههـا را میسـر سـازند و در عیـن حـال بـا برگـزاری کارگاههـای دیکـوم خبرگان شـغلی ،عالوه بر
تائیـد یافتههـای بخـش سـندکاوی ،بـه بومیسـازی عناصـر شایسـتگی بر اسـاس وظایـف کاری مورد نیـاز بازار
کار از منظـر شـاغالن حرفـه کمـک میکننـد .فراینـد اجـرای مراحـل کیفـی و کمـی در ایـن پژوهـش را میتـوان
بـه ایـن صـورت خالصـه کـرد -1 :سـطحبندی و تجزیهوتحلیـل شـغلی مهندسـی عمـران و تطبیـق اسـناد
حرفـه بـا چهارچـوب صالحیـت حرفـهای  -2تعییـن مؤلفههـای شایسـتگی بـرای مهندسـی عمـران بـا توجـه
بـه وظایـف شـغلی -3 ،اعتباریابـی و اولویتبنـدی مؤلفههـای شایسـتگی  -4ارائـه الگـوی شایسـتگیهای
الزم بـرای مهندسـی عمـران بـر اسـاس نظـر خبـرگان توسـط برگـزاری کارگاههـای دیکـوم -5 ،طراحـی الگـوی
ارزشـیابی مؤلفههـای شایسـتگی .در ایـن پژوهـش ،از روش نمونهگیـری هدفمنـد گلولـه برفـی اسـتفاده شـد.
در بخـش تحلیـل محتـوای کیفـی و سـندکاوی ،بانکهـای بینالمللـی مشـاغل در قلمـرو تحقیـق بررسـی
و بـا رویکـرد انباشـت نگاشـتی دادههـای پژوهـش جمـعآوری شـد .از سـوی دیگـر بـا بررسـی افـراد مطلـع در
صنعـت سـاختمان و بـا کمـک بانک اطالعاتی سـازمان نظاممهندسـی سـاختمان ،خبـرگان کلیدی انتخاب
گردیدنـد .افزایـش نمونـه تـا نیـل بـه اشـباع نظری ادامه داشـت ،بنابرایـن انتخاب نمونه آماری جهت شـرکت
در کارگاههـای دیکـوم بهصـورت هدفمنـد (انتخـاب اعضـا از بانـک اطالعاتـی) و گلولـه برفـی (معرفـی هـر خبـره
توسـط خبـره قبلـی) صـورت گرفـت و بـه ایـن ترتیـب حجـم نمونـه در طـی تحقیـق مشـخص شـد .نمونههـای
2- Dixon & Stricklin

1- Content analysis research
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انتخابشـده بـرای شـرکت در کارگاه دیکـوم را  5نفـر از افـراد شـاغل خبـره مهندسـی عمـران بـا سـابقه  15تـا
 30سـال تشـکیل دادنـد کـه بـدون تأ کیـد بـر گرایـش و حـوزه کاری خاصـی توسـط خبـرگان بهصـورت گلولـه
برفـی انتخـاب شـدند .کارگاههـای دیکـوم بـه مـدت  20-15سـاعت بـرای هـر یـک از کالسهـای دیکـوم برگـزار
گردیدنـد .جهـت تجزیهوتحلیـل دادههـای کمـی از روشهـای آمـار توصیفـی اسـتنباطی شـامل میانگیـن و
میانگیـن رتبـه فریدمـن اسـتفاده شـد کـه بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSS Ver.24اجـرا شـده اسـت .بهمنظـور
حصول از ارتباط پرسـشنامه با موضوع مورد اندازهگیری و بررسـی روایی صوری و محتوایی پرسـشنامهها
از نظـرات و پیشـنهادهای اصالحـی اسـاتید راهنمـا و مشـاور و همچنیـن خبـرگان شـغلی اسـتفاده گردیـد و
عناصـر شایسـتگی پرسـشنامهها در چندیـن مرحلـه مـورد بازنگـری و اصلاح قـرار گرفـت.
3.نتایج پژوهش
3-1.سطحبندی و تجزیهوتحلیل شغلی مهندسی عمران و تطبیق با چهارچوب صالحیت حرفهای
جهـت سـطحبندی و تجزیهوتحلیـل شـغلی ،بـر اسـاس تعاریـف طبقهبندی مشـاغل ایران ،سـطوح چهارگانه
مهـارت ،بهعنـوان مبنـای کار قـرار گرفـت تـا آموزشهـای الزم بـرای سـطح مهـارت تعریفشـده بـرای شـغل
مهندسـی عمـران ،شناسـایی گردنـد .سـپس سـطح معـادل  1ISCED-97ایـن عنـوان شـغلی ،جهـت قابلیـت
کاربـرد پژوهـش در آموزشهـای رسـمی ارائه گردیده اسـت .در ادامه کار ،اطالعـات موجود در بانک اطالعات
شـغلی  O*NETبـرای تحلیـل شـغلی و تعییـن حـدود آمادگـی حرفـهای ویـژه الزم بـرای ایـن عنـوان شـغلی،
مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه و نتایـج در جـدول  1ارائـهشـده اسـت.
جدول  .1تطبیق بین سطوح مهارتی تعریفشده برای مهندسی عمران در  ISCO-08و سطوح تحصیالت در  ISCO-97و چهارچوب
صالحیت حرفهای ()Azad & Mohammad ali, 2016; Onetonline, 2020; Statistical Center of Iran, 2016

کد و عنوان گروه
شغلی در
ISCO-08

2142

گواهینامه
سطح مهارت صالحیت حرفهای
در چهارچوب
در ISCO-08
صالحیت حرفهای
4

گواهینامه سطح 6
گواهینامه سطح 7

شرح سطح گروه

سطحبندی

ISCED-97

ISCED-97

دومین مرحله آموزش
عالی (که منجر به کسب
صالحیت تحقیقاتی
پیشرفته میشود)

 5الف یا 6

حدود آمادگی حرفهای
ویژه در O*NET

 7تا < 8

جهـت انطبـاق و هماهنگـی میـزان آموزشهـای پیشـنهادی الزم و شـرح مهارتهـای مـورد نیـاز در
چهارچـوب صالحیـت حرفـهای و طبقهبنـدی مشـاغل ایـران و کاربرد این پژوهش جهت برنامهریزی درسـی
در نظامهـای آموزشـی مختلـف ،نتایـج بهصـورت خالصـه در جـدول  2ارائـه گردیـده اسـت.
 -1در مــواردی کــه لــزوم داشــتن تحصیــات بــر اســاس آمــوزش رســمی ،بهعنــوان بخشــی از اندازهگیــری ســطح مهــارت یــک شــغل اســتفاده میشــود،
ایــن شــرایط بــر اســاس  ISCED-97تعریــف میشــوند

هاوخنیع زانرف و نارمع یحلاص میهاربا 25
جدول  .2انطباق و هماهنگی میزان آموزشهای پیشنهادی الزم و شر ح مهارتهای مورد نیاز برای مهندسی عمران در چهارچوب
صالحیت حرفهای و طبقهبندی مشاغل ایران
()Azad & Mohammad ali, 2016; Onetonline, 2020; Statistical Center of Iran, 2016

میزان پیشنهادی آموزش در
گواهینامه
صالحیت حرفهای چهارچوب صالحیت حرفهای
 900ساعت آموزش عملی (شایستگی
فنی) برای یک حرفه در سطح 4
مهارت نظام طبقهبندی مشاغل
و حرف (( )ISCO-08گروه شغلی
گواهینامه سطح 6
 )2بهنحوی که حرفه انتخابی در
مسیر توسعه حرفهای تکمیل کنند
شایستگیها در حرفههای انتخابی
سطح  5صالحیت حرفهای باشد.

گواهینامه سطح
7

 1800ساعت آموزش عملی (شایستگی
فنی) برای یک حرفه در سطح 4
مهارت نظام طبقهبندی مشاغل
و حرف (( )ISCO-08گروه شغلی
ی که حرفه انتخابی در
 )2بهنحو 
مسیر توسعه حرفهای تکمیل کنند
شایستگیها در حرفههای انتخابی
سطح  6صالحیت حرفهای باشد.

اندازهگیری سطح مهارت
بهصورت عملیاتی در
ISCO-08

شر ح مهارتهای مورد نیاز در
ISCO-08

(سطح مهارت )4

ً
مستلزم انجام وظایفی است که نیاز به حل
_معموال پس از گذراندن
دورههای کسب شایستگی مسائل پیچیده ،تصمیمگیری و خالقیت بر
در موسسههای آموزشی
اساس پیشینه فراوانی از دانش نظری و عملی
سطح باال ،طی یک دوره در حوزههای تخصصی دارد .وظایف محوله
سه تا ششساله بهدست بهطور ویژه شامل تحلیل و پژوهش برای
گسترش دانش بشری در حوزهای معین،
میآید.
منتقل کردن دانش به دیگران و طراحی
_در برخی موارد تجارب
ساختارها ،ماشینآالت و فرایندهای ساخت
فراوان و آموزش ضمن
خدمت میتواند جایگزین و تولید است.
مشاغل این سطح مهارت بهطورکلی نیاز به
آموزش رسمی شود یا
آموزش طوالنیمدت و در برخی موارد سطح
عالوه بر آموزش رسمی
بسیار باالیی از دانش و مهارتهای ارتباطی
مورد نیاز باشد.
بین فردی دارد .این مهارتها بهطورمعمول
شامل توانایی درک پیچیدگی مطالب
نوشتاری و برقراری ارتباط با رسانههایی
مانند کتابها ،تصاویر ،عملکردهای
اجرایی ،گزارشها و ارائههای شفاهی است.

بر اسـاس جدول  ،2جهت دسـتیابی به شایسـتگیهای شـغلی در نظام آموزش مهارتی غیررسـمی900 ،
ساعت آموزش برای دستیابی به گواهینامه سطح ( 6از سطح  5صالحیت حرفهای) و  1800ساعت آموزش
بـرای دسـتیابی بـه گواهینامـه سـطح ( 7از سـطح  6صالحیـت حرفهای) الزم اسـت .شـرح مهارتهای مورد
نیـاز در ایـن سـطح نیـز ارائـه شـده اسـت که به دلیـل عدمپرداختن بـه جزئیات شایسـتگیها در بخش بعدی
بـا اسـتفاده از بانـک اطالعـات شـغلی  ،O*NETمولفههـای شایسـتگیهای الزم بـرای مهندسـی عمـران
شناسـایی و تعییـن خواهنـد گردید.
3-2.تعیین مؤلفههای شایستگی برای مهندسی عمران با توجه به وظایف شغلی
جهـت تعییـن مؤلفههـای شایسـتگی و تدویـن الگـوی شایسـتگی بـرای مهندسـی عمـران بـا توجـه بـه
نیازهـای بـازار کار ،در ابتـدا وظایـف اصلـی و تکمیلـی 1شـغل مهندسـی عمـران ،بـر اسـاس آخریـن اطالعـات
بهروزرسانیشـده بانـک اطالعـات مشـاغل  2O*NETاسـتخراج شـد .سـپس کارگاههـای دیکـوم بـر اسـاس
مراحـل هفتگانـه دیکسـون و اسـتریکلین برگـزار گردیـد .بـا اسـتفاده از دادههـای بخـش کیفـی و دادههـای

1- Core and supplemental tasks

 -2ژوئن 2020
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جمعآوریشـده در کارگاههـای دیکـوم ،مسـئولیتها و وظایـف اصلـی 1و سـپس فعالیتهـای کاری مرتبـط بـا
وظایـف اصلـی تهیـه شـد .در حقیقـت شکسـتن شـغل بـه وظایـف تشـکیلدهنده و کشـف ارتباطـات موجـود
بیـن وظایـف شـغلی و شایسـتگیهای مـورد نیـاز بـرای آنهـا صـورت گرفـت و در نهایـت چـارت تجزیهوتحلیل
شـغلی دیکـوم ،جهـت تعییـن شایسـتگیهای الزم بـرای وظایـف و فعالیتهـای کاری مهندسـی عمران تهیه
شـد .سـپس شایسـتگیها ،شـامل دانـش ،مهـارت و تواناییهـای 2شـغلی 3از  ،O*NETاسـتخراج شـدند و
بهمنظـور یافتـن مؤلفههـای جدیدتـر و افزایـش ضریـب اطمینـان از یافتههـای بخـش اسـناد در کارگاههـای
دیکـوم ،بـا خبـرگان صنعـت سـاختمان مـورد بحـث قـرار گرفتنـد .کلیـه شایسـتگیهای حاصـل از سـندکاوی
فـاز ابتدایـی پژوهـش بـا نتایـج حاصـل از برگـزاری کارگاههـای دیکـوم تلفیـق شـده و در نهایـت مؤلفههـای
شایسـتگی تعییـن گردیدنـد .در مرحلـه بعـدی جهـت اولویتبنـدی شایسـتگیها ،میـزان تکـرار و اهمیـت هـر
یـک از عناصـر شایسـتگی در فرمهایـی جدا گانـه توسـط خبـرگان تعییـن گردیدنـد و درجـه اهمیـت هـر یـک از
مؤلفههـای شایسـتگی ،تعییـن و در نهایـت نتایـج توسـط آزمـون رتبهبنـدی فریدمـن تحلیـل شـدند کـه بـه
دلیـل فشـردگی مطلـب از پرداختـن بـه جزئیـات مراحـل خـودداری میگـردد 4.نتایـج تعییـن و اولویتبنـدی
مؤلفههـای شایسـتگی توسـط خبـرگان پژوهـش در سـه حـوزه دانـش ،مهـارت و توانایـی بـه همـراه تعریـف
مؤلفههـای شایسـتگی بـر اسـاس تعاریـف ارائهشـده در بانـک اطالعـات شـغلی  O*NETدر جـدول  3ارائـه
شـده است.
جدول  .3اولویتبندی عناصر شایستگی در سه حوزه دانش ،مهارت و توانایی برای مهندسی عمران

عناصر دانش

مؤلفه شایستگی و تعریف شایستگی

اولویت

دانش مهندسی و فناوری -دانش کاربرد عملی علم و فناوری مهندسی .این شامل بهکارگیری اصول،
فنها ،روشها و تجهیزات برای طراحی و تولید کاالها و خدمات مختلف است.

اول

دانش ساختمانسازی  -دانش مواد ،روشها و ابزارهای مورد استفاده در ساخت یا تعمیر خانهها،
ساختمانها یا سایر بناها مثل بزرگراهها و جادهها

اول

دانش ریاضیات  -علم حساب ،جبر ،هندسه ،حسابان ،آمار و کاربردهای آنها

اول

دانش طراحی  -دانش فنون طراحی ،ابزارها و اصول حا کم بر تهیه نقشههای فنی دقیق ،نقشههای کلی،
تصاویر و مدلها

اول

دانش رایانه و الکترونیک  -دانش بوردهای مدار ،پردازندهها ،تراشهها ،تجهیزات الکترونیکی و سختافزار
و نرمافزار رایانهای شامل اپلیکیشنها ،برنامهها و برنامهنویسی

اول

دانش مدیریت  -دانش اصول کسبوکار و مدیریت در حوزههای برنامهریزی راهبردی ،تخصیص منابع،
مدلسازی منابع انسانی ،فنون رهبری ،روشهای تولید و هماهنگی مردم و منابع

اول

دانش منابع انسانی  -آ گاهی از اصول و رویههای مربوط به استخدام کارکنان ،انتخاب ،آموزش ،حقوق و
مزایا ،روابط کار و مذا کره و سامانههای اطالعاتی کارکنان

اول

3- Values

2- Abilities

 -4جزئیات بیشتر در طرح پژوهشی مربوط به این مقاله ارائه گردیده است (.)Salehi Omran & Einkhah, 2020b

1- Duties
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ادامه جدول 3
مؤلفه شایستگی و تعریف شایستگی

عناصر دانش

اولویت

دانش اقتصاد و حسابداری  -آ گاهی از اصول و شیوههای اقتصادی و حسابداری ،بازارهای مالی،
بانکداری و تحلیل و گزارش دادههای مالی

اول

دانش خدمات مشتری و خدمات فردی -دانش اصول و فرایندهای ارائه خدمات به مشتری و خدمات فردی
که شامل ارزیابی نیازهای مشتری ،رعایت معیارهای کیفیت برای خدمات و ارزیابی رضایت مشتری است.

اول

دانش قوانین دولتی - 1دانش قوانین ،آییننامههای قانونی ،رویههای دادگاه ،آییننامههای دولتی،
دستورالعملهای اجرایی ،قوانین آژانسها و روندهای سیاسی

اول

دانش زبان انگلیسی  -دانش ساختار و بافت زبان انگلیسی از جمله معنی و امالی لغات ،قواعد ترکیب و
دستور زبان

اول

دانش فیزیک -دانش و پیشبینی اصول فیزیکی ،قوانین ،روابط متقابل آنها و کاربردها برای درک
دینامیک سیال ،مواد و جو و ساختارها و فرایندهای مکانیکی ،الکتریکی ،اتمی و زیراتمی

دوم

دانش ایمنی و امنیت عمومی  -دانش و آ گاهی نسبت به تجهیزات مرتبط ،سیاستها ،رویهها و
راهبردهای مربوط به ارتقای عملیات مؤثر امنیت محلی ،ایالتی یا ملی برای حفاظت از مردم ،دادهها،
داراییها و مؤسسات

دوم

دانش آموزش و مهارتآموزی -دانش اصول و روشهای طراحی برنامه درسی و آموزش مهارتی ،تدریس و
آموزش به افراد و گروهها و سنجش تأثیرات آموزشی

دوم

دانش مکانیک  -دانش و آ گاهی در مورد ماشینآالت و ابزارها شامل طر حها ،کاربردها و تعمیر و نگهداری آنها

دوم

دانش فروش و بازاریابی  -دانش اصول و روشهای نمایش ،تبلیغ و فروش محصوالت یا خدمات که
شامل راهبرد و تا کتیکهای بازاریابی ،نمایش محصول ،فنون فروش و سامانههای کنترل فروش است

دوم

دانش حملونقل  -دانش و آ گاهی از اصول و روشهای جابهجایی افراد یا کاالها از مسیرهای هوایی،
راهآهن ،دریا یا جاده شامل هزینهها و مزایای نسبی

دوم

دانش روانشناسی  -دانش و آ گاهی از چگونگی رفتار و عملکرد انسانها ،تفاوتهای تواناییهای فردی،
شخصیت و عالیق ،یادگیری و انگیزه ،روشهای تحقیق روانشناسی ،ارزیابی و درمان اختالالت رفتاری و عاطف.

سوم

دانش شیمی  -دانش ترکیب شیمیایی ،ساختار و خواص مواد و فرایندهای شیمیایی و تغییرات آنها که شامل
استفاده از مواد شیمیایی و اثرات آنها بر یکدیگر ،عالئم خطر ،فنون تولید و روشهای دفع مواد زائد است

سوم

دانش جغرافیا  -دانش و آ گاهی از اصول و روشهای توصیف ویژگیهای تودههای زمینی ،دریایی و هوایی
ویژگیهای فیزیکی ،مکانها ،روابط متقابل و توزیع زندگی گیاهی ،جانوری و انسانی

سوم

دانش ارتباطات و رسانه  -دانش تولید رسانهها ،ارتباطات و فنون و روشهای انتشار که شامل آ گاهی از
روشهای مختلف برای اطالعرسانی از طریق رسانههای نوشتاری ،شفاهی و تصویری است

سوم

دانش رویههای دفتری - 2آ گاهی از رویهها و سامانههای اداری و دفتری مانند نوشتن ،مدیریت پروندهها
و سوابق ،خالصهنویسی و رونویسی ،طراحی فرمها و سایر رویهها و واژهشناسی اداری

سوم

دانش مخابرات  -دانش انتقال ،توزیع ،سوئیچینگ ،کنترل و عملکرد سامانههای ارتباطی.

سوم

دانش تولید و فرآوری  -دانش مواد اولیه ،فرایندهای تولید ،کنترل کیفیت ،هزینهها و سایر فنون برای به
حدا کثر رساندن تولید و توزیع مؤثر کاال

سوم

2- Clerical procedures

1- Law and government
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ادامه جدول 3

عناصر مهارت

عناصر دانش

مؤلفه شایستگی و تعریف شایستگی

اولویت

دانش تاریخ و باستانشناسی  -اطالع از وقایع تاریخی و علل آنها ،شاخصها و تأثیرات آن بر تمدنها
و فرهنگها

سوم

دانش جامعهشناسی و مردمشناسی  -آ گاهی از رفتار جمعی و پویایی ،روندها و تأثیرات اجتماعی،
مهاجرتهای انسانی ،قومیت ،فرهنگها و تاریخ و ریشه آنها

سوم

دانش زیستشناسی  -آ گاهی از ارگانیسمهای گیاهی و جانوری ،بافتها ،سلولها ،عملکردها ،اثرات
آنها بر یکدیگر و محیطزیست

سوم

دانش فلسفه و معارف  -دانش آشنایی با ادیان و اصول فلسفی مختلف ،شامل اصول اساسی ،ارزشها،
اخالق ،روشهای تفکر ،آدابو رسوم ،اعمال و تأثیر آنها بر فرهنگ انسانی

سوم

دانش هنرهای زیبا  -آ گاهی از تئوری و فنون مورد نیاز برای آهنگسازی ،تولید و اجرای آثار موسیقی،
رقص ،هنرهای تجسمی ،نمایشی و مجسمهسازی

سوم

دانش زبان خارجی(غیرانگلیسی) -آ گاهی از ساختار و محتوای یک زبان خارجی (غیرانگلیسی) از جمله
معنی و ساختار کلمات ،قوانین ترکیب و دستور زبان و تلفظ

سوم

دانش درمان و مشاوره  -آ گاهی از اصول ،روشها و رویههای تشخیص ،معالجه و توانبخشی اختالالت
جسمی و روحی و مشاوره و راهنمایی شغلی

سوم

مهارت تفکر انتقادی  -استفاده از منطق و استدالل برای شناسایی نقاط ضعف و قوت راهحلهای
مختلف ،نتایج یا روشهایی برای مسائل

اول

مهارت درک مطلب  -درک جمالت و متنهای نوشتاری در اسناد و متون کاری

اول

مهارت حل مسائل پیچیده -شناسایی مسائل پیچیده و مرور اطالعات مرتبط برای ایجاد و ارزیابی
گزینهها و اجرای راهحلها

اول

مهارت ریاضی  -استفاده از ریاضی برای حل مسائل

اول

مهارت تجزیهوتحلیل عملیات  -تحلیل نیازها و الزامات محصول برای برآورده کردن نیازهای کاربر

اول

مهارت گوش دادن فعال  -توجه کامل به آنچه دیگران میگویند ،مدتزمان الزم برای درک نکات مورد
نظر ،پرسیدن سؤاالت در زمان مناسب و قطع نکردن صحبت گوینده در مواقع نامناسب

اول

مهارت تجزیهوتحلیل سامانهها  -تعیین نحوه عملکرد یک سامانه و چگونگی تأثیر تغییر شرایط ،کارها و
محیط بر نتایج

اول

مهارت علمی -استفاده از قوانین و روشهای علمی برای حل مشکالت

اول

مهارت نظارت  -نظارت  /ارزیابی عملکرد خود ،دیگر افراد یا سازمانها برای بهبود یا انجام اقدامات اصالحی

اول

مهارت مدیریت منابع انسانی -مهارت ایجاد انگیزه ،توسعه و هدایت افراد در هنگام کار ،شناسایی
بهترین افراد برای کار

اول

مهارت صحبت کردن -گفتگو با دیگران برای انتقال اطالعات بهطور مؤثر

اول

مهارت مدیریت منابع مادی  -تأمین منابع مالی و استفاده مناسب از تجهیزات ،امکانات و مواد مورد نیاز
برای انجام کارهای مشخص

اول

مهارت مدیریت زمان  -مدیریت زمان فردی و زمان دیگران

دوم

مهارت قضاوت و تصمیمگیری  -بررسی هزینهها و منافع نسبی اقدامات بالقوه جهت انتخاب مناسبترین آنها

دوم
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ادامه جدول 3
مؤلفه شایستگی و تعریف شایستگی

عناصر توانایی

5

عناصر مهارت

اولویت

مهارت یادگیری فعال  -درک پیامدهای اطالعات جدید برای حل مسئله و تصمیمگیری در حال و آینده

دوم

مهارت هماهنگی  -تنظیم فعالیتهای خود با توجه به فعالیتهای دیگران

دوم

مهارت نوشتن -برقراری ارتباط مؤثر با استفاده از نوشتن متناسب با نیاز مخاطب

دوم

مهارت ارزیابی ساممانهها  -شناسایی اقدامات یا شاخصهای عملکرد سامانه و اقدامات الزم برای
بهبود یا اصالح عملکرد با توجه به اهداف سامانه

دوم

مهارت تدریس - 1مهارت آموزش چگونگی انجام کار به دیگران

دوم

مهارت راهبردهای یادگیری  -انتخاب و استفاده از روشها و رویههای آموزشی  /مهارتآموزی مناسب
جهت یادگیری یا یاددهی مطالب جدید

دوم

مهارت متقاعدسازی - 2متقاعدسازی دیگران به تغییر نظر یا رفتار خود

دوم

مهارت ادرا ک اجتماعی  -آ گاهی از وا کنش دیگران و درک وا کنشهای آنها نسبت به کاری که انجام میدهند

دوم

مهارت ارائه خدمات  -بهطور فعال به دنبال راههایی برای ارائه خدمات به مردم بودن

دوم

مهارت مدیریت منابع مالی -تعیین چگونگی تخصیص منابع مالی برای انجام کار و مدیریت مالی هزینهها

سوم

مهارت حل اختالفات -3تجمیع افراد در کنار یکدیگر و تالش برای حل اختالفات

سوم

مهارت تجزیهوتحلیل کنترل کیفیت  -انجام آزمایشها و بازرسی از محصوالت ،خدمات یا فرایندها برای
ارزیابی کیفیت یا عملکرد

سوم

مهارت نظارت بر عملکرد دستگاهها  -نظارت بر گیجها ،شمارهها یا سایر نشانگرها برای اطمینان از
عملکرد صحیح دستگاه

سوم

مهارت طراحی فناوری  -تولید یا تطبیق تجهیزات و فناوری برای تأمین نیازهای کاربر

سوم

مهارت انتخاب تجهیزات  -تعیین نوع ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای انجام کار

سوم

مهارت بهرهبرداری و کنترل  -کنترل عملکرد تجهیزات یا سامانهها

سوم

مهارت برنامهنویسی  -نوشتن برنامههای رایانهای برای اهداف مختلف

سوم

مهارت عیبیابی  -تعیین دالیل خطاهای عملیاتی و تصمیمگیری در مورد آن چه کاری انجام دهید

سوم

توانایی استدالل قیاسی - 4توانایی بهکارگیری قواعد عمومی برای مسائل خاص بهمنظور ایجاد
پاسخهایی که معقول و قابلدرک است

اول

توانایی استدالل استقرایی - 6توانایی ترکیب اطالعات مختلف جهت تشکیل قواعد یا نتایج عمومی
ً
(شامل یافتن یک رابطه بین رویدادهای ظاهرا غیرمرتبط)

اول

توانایی مرتب کردن اطالعات  -توانایی مرتب کردن مسائل یا اقدامات با یک نظم یا الگوی معین طبق یک
قاعده مشخص یا مجموعهای از قواعد (برای مثال الگوی اعداد ،حروف ،لغات ،تصاویر ،عملیات ریاضی)

اول

3- Negotiation

2- Persuasion

1- Instructing
4- Deductive reasoning

 -5از آنجایــی کــه فهرســت تواناییهایــی کــه در اختیــار خبــرگان در کارگاه هــای دیکــوم قــرار گرفــت ،تواناییهــای بــا اهمیــت بــاالی  50درصــد در
 O*NETبودنــد ،لــذا همگــی جــزو مولفههــای بــا اهمیــت بــاال قــرار میگیرنــد و اولویتبنــدی ،تنهــا نشــاندهنده درجــه اهمیــت ایــن تواناییهــا
بــرای مهندســان و ترتیــب اهمیــت ایــن مولفههــا اســت.
6- Inductive reasoning
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ادامه جدول 3

عناصر توانایی

مؤلفه شایستگی و تعریف شایستگی

اولویت

توانایی درک شفاهی  -توانایی گوش کردن و درک اطالعات و ایدههای ارائهشده از طریق کلمات و
جمالت صحبتشده

اول

توانایی بیان شفاهی  -توانایی برقراری ارتباط بین اطالعات و ایدهها در صحبت کردن بهگونهای که برای
دیگران قابلدرک باشد

اول

توانایی تشخیص اشتباه و اشکال  -توانایی تشخیص اشتباه بودن یا احتمال اشتباه بودن یکچیز .این
موضوع شامل حل مسئله نیست بلکه تنها شناسایی مسئله و مشکل است.

اول

توانایی درک نوشتاری  -توانایی خواندن و درک اطالعات و ایدههای ارائهشده بهصورت نوشتاری

اول

توانایی انعطافپذیری دستهبندی  -توانایی ایجاد یا استفاده از مجموعههای مختلف قوانین برای
ترکیب یا گروهبندی چیزها به روشهای مختلف

اول

توانایی دید از نزدیک  -توانایی مشاهده جزئیات در فواصل نزدیک (در چندقدمی از ناظر)

اول

توانایی استدالل ریاضی  -توانایی انتخاب روشهای صحیح ریاضی یا فرمولها برای حل یک مسئله

اول

توانایی درک نوشتاری  -توانایی خواندن و درک اطالعات و ایدههای ارائهشده بهصورت نوشتاری

اول

توانایی الگویابی  -توانایی شناسایی یا کشف یک الگوی شناختهشده (شکل ،شیء ،کلمه یا صدا) که در
سایر موارد بینظم پنهان است

اول

توانایی ریاضی -توانایی جمع ،تفریق ،ضرب یا تقسیم سریع و صحیح

اول

توانایی تجسم  -توانایی تصور اینکه چیزی بعد از جابهجایی چگونه به نظر میرسد یا زمانی که
قسمتهایی از آن جابهجا شود یا تنظیم مجدد شوند

دوم

توانایی دید از دور -توانایی دیدن جزئیات از فاصله دور

دوم

توانایی روانی و تعدد ایدهها -توانایی به وجود آوردن تعدادی ایده در مورد یک موضوع (تعداد ایدهها
مهم است ،نه کیفیت ،درستی یا خالقیت در آنها)

دوم

توانایی درک سریع  -توانایی مقایسه سریع و دقیق شباهتها و تفاوتها بین مجموعه حروف ،اعداد،
اشیاء ،تصاویر یا الگوها .مواردی که باید مقایسه شوند ممکن است بهصورت همزمان یا بهصورت
ً
غیرهمزمان ارائه شوند .این توانایی همچنین شامل یک شیء ارائهشده با یک شیء قبالدیدهشده است.

دوم

توانایی شفافیت گفتار  -توانایی صحبت بهصورت شفاف برای اینکه دیگران بتوانند منظور فرد را درک
کنند

دوم

توانایی تشخیص گفتار  -توانایی شناسایی و درک گفتار دیگران

دوم

توانایی خالقیت  -توانایی ارائه ایدههای غیرمعمول یا هوشمندانه در مورد یک موضوع یا موقعیت خاص،
یا ارائه راهحلهای خالقانه برای حل یک مشکل

دوم

توانایی توجه و تمرکز انتخابی  -توانایی تمرکز روی یک کار در طی یک دوره زمانی بدون اینکه فرد دچار
حواسپرتی شود

دوم

توانایی جمعبندی سریع  -توانایی سریع درک ،ترکیب و سازماندهی اطالعات در الگوهای معنیدار

دوم

هاوخنیع زانرف و نارمع یحلاص میهاربا 31

3-3.الگوی شایستگی
ا گـر مؤلفههـای شایسـتگیهای مـورد انتظـار از مهندسـان عمـران را در یـک الگـوی مفهومـی تصـور کنیـم،
مفهـوم جدیـدی بـا عنـوان الگـوی شایسـتگی مهندسـی عمـران شـکل میگیـرد کـه شایسـتگیها در قالـب
مؤلفههـای تشـکیلدهنده آن ،در ایـن الگـوی جدیـد جـای میگیرنـد .جهـت تدویـن الگـوی شایسـتگی،
از تقسـیمبندی مهارتهـای ارائهشـده توسـط چهارچـوب صالحیتهـای اروپـا بـه مهارتهـای شـناختی
و مهارتهـای عملـی ،بهـره گرفتـه شـده اسـت ( .)DISCO, 2020بـا مـرور فهرسـت مؤلفههـای شایسـتگی
(جـدول  )3میتـوان مؤلفههـای شایسـتگی را در سـه دسـته مؤلفههـای دانشـی ،مؤلفههـای عملـی و
مؤلفههـای شـناختی و بـر اسـاس چهارچـوب مفهومـی ارائهشـده در شـکل  1تقسـیمبندی کـرد.
معلومات شغلی ،اطالعات و تخصص مرتبط با شغل

مولفههای دانشی

مهارتهای دستی و استفاده از روشها ،مواد ،ابزار

مهارتهای عملی

مهارت استفاده از منطق ،شهود و تفکر خالق

مهارتهای شناختی

مولفههای شایستگی

شکل  .1چهارچوب مفهومی جهت ارائه الگوی شایستگی

در شـکل  2الگـوی شایسـتگیهای الزم بـرای مهندسـی عمـران بـا توجـه بـه نیازهـای بـازار کار بـا توجه به
الگـوی مفهومی شـکل  1ارائهشـده اسـت.
مولفههای شایستگی

مؤلفههای دانشی

مهارتهای عملی

مهارتهای شناختی

دانش مهندسی و فناوری ،دانش
ساختمانسازی ،دانش ریاضیات،
دانش طراحی ،دانش رایانه و
الکترونیک ،دانش مدیریت ،دانش
منابع انسانی ،دانش اقتصاد و
حسابداری ،دانش خدمات مشتری
و خدمات فردی ،دانش قوانین
دولتی ،دانش زبان انگلیسی،
فیزیک ،دانش ایمنی و امنیت
عمومی ،دانش آموزش و مهارت
آموزی ،دانش مکانیک ،دانش
فروش و بازاریابی ،دانش حملونقل

مهارت ریاضی ،مهارت گوش دادن
فعال ،مهارت علمی ،مهارت نظارت،
مهارت مدیریت منابع انسانی،
مهارت صحبت کردن ،مهارت
مدیریت منابع مادی ،مهارت
مدیریت زمان ،مهارت هماهنگی،
مهارت نوشتن ،مهارت تدریس،
مهارت راهبردهای یادگیری ،مهارت
متقاعدسازی ،مهارت ارائه خدمات،
مهارت مدیریت منابع مالی ،مهارت
حل اختالفات ،مهارت نظارت بر
عملکرد دستگاهها

مهارت تفکر انتقادی ،مهارت درک
مطلب ،مهارت حل مسائل پیچیده،
مهارت تجزیهوتحلیل عملیات،
مهارت تجزیهوتحلیل سامانهها،
مهارت قضاوت و تصمیمگیری،
مهارت یادگیری فعال ،مهارت ارزیابی
سامانهها ،مهارت ادرا ک اجتماعی،
مهارت تجزیه و تحلیل کنترل کیفیت

شکل  .2الگوی شایستگیهای رشته مهندسی عمران با توجه به نیازهای بازار کار
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3-4.الگوی ارزشیابی مؤلفههای شایستگی
هدفهـای آموزشـی رفتـاری ،هدفهایـی هسـتند کـه مقاصـد آموزشـی را برحسـب رفتـار قابلاندازهگیـری یـا
ً
اصطالحـا عملکـرد یادگیرنـده بیـان میکننـد .معروفتریـن هدفهـای آموزشـی بـا نـام حوزههـای یادگیـری
بهوسیله بنجامین بلوم و همکارانش تهی ه شده است .در این پژوهش جهت ارائه الگوی ارزشیابی مؤلفههای
شایسـتگی ،اهداف آموزشـی رفتاری بلوم مبنا قرار گرفته اسـت .این اهداف آموزشـی با تقسیمبندی مهارتها
به دو دسـته مهارتهای عملی و شـناختی نیز هماهنگ اسـت .بر این اسـاس ،هدفهای آموزش ابتدا به سـه
حـوزه شـناخت نظـری ،روانی-حرکتـی و عاطفـی تقسـیمبندی شـد و سـه نـوع آزمـون در بسـتر روش «سـنجش
عملکـردی» بـرای طراحـی الگـوی ارزشـیابی شایسـتگیهای شـغلی انتخـاب گردیـد .رویکردهـای انتخابـی در

طراحـی الگـوی ارزشـیابی مبتنـی بـر شایسـتگی در ایـن پژوهـش عبارتنـد از :رویکـرد ارزشـیابی فرا گیر ،ارزشـیابی
نمونـه کار ،رویکـرد ارزشـیابی مبتنـی بر محیط کار و ارزشـیابی ابـزاری (.)Seif, 2020; MCLSW-TVTO, 2019
در طراحـی ایـن الگـوی ارزشـیابی ،ارزشـیابی در سـه حـوزه ارزشـیابی مفاهیـم نظـری مربـوط بـه حـوزه شـناخت
نظـری ،ارزشـیابی مهارتهـای عملـی مربـوط بـه حـوزه روانی-حرکتـی و ارزشـیابی مهارتهـای شـناختی در
حـوزه عاطفـی انجـا م میگیـرد و ارزشـیابی مؤلفههـای شایسـتگی بـر اسـاس طبقهبنـدی ارائهشـده در شـکل 2
انجام میشـود .جهت ارزشـیابی مؤلفههای دانشـی که مفاهیم نظری را در حوزه شـناختی پوشـش میدهد،
آزمونهـای توانایـی شـناختی آزمونهـای کتبـی در شـش سـطح یادگیـری (دانـش ،درک و فهـم ،کاربـرد،
تجزیهوتحلیـل ،ترکیـب و ارزشـیابی) و همچنیـن پـروژه پیشـنهاد میگـردد .آزمونهـای مورد نیاز برای سـنجش
هدفهـای حـوز ه شـناختی ،آزمونهـای تواناییهـای شـناختی هسـتند کـه ایـن اهـداف بـا آزمونهـای كتبـی
متـداول بهخوبـی قابلسـنجش هسـتند .همچنیـن این مفاهیـم نظری زمانی كـه آزموندهنده با روبرو شـدن
بـا موضـوع پـروژه ،هـر یـک از ایـن مفاهیم را یکبهیـک در روند مراحل اجرای تکلیف تا رسـیدن به هدف انجام
میدهد ،نیز محقق میشـود ( .)Seif, 2020الگوی ارزشـیابی مفاهیم نظری در سـطوح شـشگانه یادگیری در
شـکل  3ارائهشـده اسـت.
ارزشیابی مفاهیم نظری

حوزه شناخت نظری
سطح یادگیری
مولفه شایستگی
آزمون

دانش

درک و فهم

کاربرد

تجزیه و تحلیل

ترکیب

مولفههای دانشی
آزمون کتبی ،پروژه
شکل  .3الگوی پیشنهادی ارزشیابی مفاهیم نظری جهت ارزشیابی شایستگیهای دانشی

ارزشیابی
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بـر اسـاس تقسـیمبندی مهارتهـا بـه دو دسـته مهارتهـای عملـی و مهارتهای شـناختی ،مؤلفههای
مهارتهـای عملـی کـه حـوزه روانی-حرکتـی را دربرمیگیرنـد ،در دسـته مهارتهـای عملـی طبقهبنـدی
میشـوند .مهارتهـای عملـی بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف ،بـه حرکـت داوطلبانـه بـدن نیـاز دارنـد
( .)Porowski, 2003اهـداف ایـن حـوزه بـه حـركات و اعمـال ماهرانـهای مربـوط میشـوند كـه نیازمنـد
فعالیتهـای تـوأم بدنـی و روانـی هسـتند و در چهـار سـطح یادگیـری :فراینـد اجـرای کار و تولیـد محصـول،
فعالیـت غیرکالسـی ،دقـت و صحـت و کنتـرل کیفیت تعریـف گردیدهاند .اهداف روانی-حرکتـی با آزمونهای
ً
كتبـی متـداول بهخوبـی قابلسـنجش نیسـتند و معمـوال آزموندهنـده بـا انجـام مراحـل مختلـف اجرای یک
پـروژه در طـول یـک دوره آموزشـی ،بـه سـطحی از مهـارت مـورد نظـر دسـت پیـدا میکنـد ( )Seif, 2020بـرای
سـنجش ایـن اهـداف در ایـن پژوهـش آزمونهـای عملکـردی پیشـنهاد میگـردد .مؤلفههـای شایسـتگی
جهـت ارزشـیابی بـر اسـاس اهـداف رفتـاری روانـی -حرکتـی در سـطوح یادگیـری چهارگانـه در شـکل  4ارائـه
گردیـده اسـت .بهمنظـور جمـعآوری و ثبـت نمـرات در فراینـد انجـام پـروژه ،یـک یـا چنـد ابـزار ارزشـیابی
مـورد نیـاز اسـت كـه پیشـنهاد میگـردد بـا توجـه بـه مؤلفـه شایسـتگی و شـرایط آمـوزش از یـک یـا چنـد مـورد

از ابزارهـای كتبـی ،پـروژه ،مشـاهده ،مصاحبـه ،كارپوشـه ،گـزارش ،سـنجش عملکـردی ،پژوهـش مـوردی و
فهرسـت وارسـی جهـت ارزشـیابی مهارتهـای عملـی اسـتفاده گـردد.
ارزشیابی مهارتهای عملی

حوزه روانی _ حرکتی

سطح یادگیری

مولفه شایستگی

آزمون

فرایند اجرای کار و
تولید محصول
_مهارت علمی
_مهارت طراحی
فناوری
_مهارت
برنامهنویسی

فعالیت غیرکالسی

دقت و صحت

کنترل کیفیت

_مهارت انتخاب
تجهیزات
_مهارت بهرهبرداری
و کنترل
_مهارت تجزیه و تحلیل
عملیات
_مهارتهای فناوری

_مهارت نظارت
بر عملکرد
دستگاهها
_مهارت نصب

_مهارت نظارت
_مهارت نظارت بر
عملکرد دستگاهها
_مهارت عیبیابی

آزمون کتبی عملکردی ،آزمون شناسایی ،انجام عملکرد در موقعیتهای شبیهسازی شده و نمونه کار
شکل  .4الگوی پیشنهادی ارزشیابی مهارتهای عملی جهت ارزشیابی شایستگیهای شغلی

مؤلفههـای مهارتهـای شـناختی شـامل مؤلفههایـی از شایسـتگی اسـت كـه باورهـا و قضاوتهـا و
رفتارهـای عاطفـی فـرد را دربرمیگیـرد .مهارتهـای شـناختی مهارتهـای مبتنـی بـر مغـز اسـت کـه بـرای
دسـتیابی به دانش ،دسـتکاری اطالعات و اسـتدالل مورد نیاز اسـت .آنها بیشـتر بر سازوکارهای یادگیری،
بـه یـادآوردن و حـل مسـئله توجـه دارنـد تـا ارتبـاط با دانـش واقعی .مهارتهای شـناختی حوزههـای ادرا ک،
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توجـه ،حافظـه ،یادگیـری ،تصمیمگیـری و تواناییهـای زبـان را دربرمیگیـرد( .)Kiely, 2014مهارتهـای
شـناختی شـامل مهارتهـای اصلـی مغـز بـرای تفکـر ،خوانـدن ،یادگیـری ،بـه یـادآوردن ،اسـتدالل و توجـه
ماننـد فعالیتهایـی ماننـد حـل مسـئله ،بـه خاطـر سـپردن یـا خوانـدن میشـوند (.)Tomporowski, 2003
جهـت ارزشـیابی ایـن مؤلفههـا ،آزمونهـای عاطفـی و شـناختی پیشـنهاد میگـردد .آزمونهـای عاطفـی
انـواع زیـادی دارنـد ،ماننـد آزمونهـای شـخصیت ،آزمونهـای نگـرش و آزمونهـای عالقـه ( .)Seif, 2020بـر
اسـاس تقسـیمبندی ارائهشـده در الگـوی شایسـتگی ،مؤلفههـای شـناختی شـامل مهارتهـای شـناختی از
فهرسـت مهارتها در جدول  3اسـت که در کنار یکدیگر ،مؤلفههای شـناختی الگوی شایسـتگی را تشـکیل
میدهنـد و توسـط الگـوی ارائهشـده در شـکل  5ارزشـیابی میگردنـد.
حوزه ارزشی

ارزشیابی مولفههای شناختی

مولفه شایستگی

مهارتهای شناختی

آزمون

آزمونهای عاطفی :آزمونهای شخصیت ،آزمونهای نگرش ،آزمونهای عالقه
و آزمونهای شناختی :آزمون کتبی ،پروژه
شکل  .5الگوی پیشنهادی ارزشیابی مؤلفههای شناختی جهت ارزشیابی شایستگیهای شغلی

4.تحلیل یافتههای پژوهش
در پژوهـش حاضـر ،ابتـدا جهـت امـکان هماهنگـی در ارائـه آموزشهـای مبتنـی بـر شایسـتگی در نظامهـای
رسـمی و غیررسـمی ،تجزیهوتحلیـل سـطحبندی شـغل مهندسـی عمـران در چهارچـوب صالحیـت حرفـهای
انجـام شـد و سـطح مهـارت در  ،ISCO-08حـدود آمادگـی حرفـهای ویـژه در  O*NETو همچنیـن سـطح
تعریفشـده بـرای آن ،در  ISCED-97تعییـن شـد (جـدول  .)1همچنیـن میـزان آموزشهـای الزم بـرای ایـن
سـطوح ،در چهارچوب صالحیت حرفهای تعیین شـد (جدول  .)2بر اسـاس نتایج ارائهشـده در صورت ارائه
این عنوان شـغلی در نظامهای آموزش غیررسـمی ،عنوان شـغلی مهندسـی عمران در دو سـطح گواهینامه
سـطح  6و  7صالحیت حرفهای قابلدسـتیابی اسـت و طراحی مسـیر توسـعه شـغلی به این صورت اسـت که
میتـوان دو سـطح گواهینامـه سـطح  6صالحیـت حرفـهای بـا  900سـاعت آموزش شایسـتگی -جهـت ارتقا از
سـطح  5صالحیـت حرفـهای (تکنسـین) -و گواهینامـه سـطح  7صالحیـت حرفـهای بـا  1800سـاعت آمـوزش
شایسـتگی جهـت ارتقـا از سـطح  6صالحیـت حرفـهای ارائـه داد .تعـداد سـاعتهای آموزشـی پیشـنهادی و
سـطوح مهارتهـای مـورد نیـاز جهـت تطبیـق ایـن الگـو در نظامهـای آمـوزش رسـمی و مرا کـز آمـوزش عالـی
عمومـی و مهارتـی داخلـی و همچنیـن بینالمللـی در جـدول  1و  2ارائـه گردیـده اسـت.
در کنـار تعـداد سـاعات آموزشـی مـورد نیـاز ،الزم اسـت مؤلفههـای شایسـتگیهای الزم بـرای مهندسـی
عمـران نیـز جهـت طراحـی برنامـه درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی شناسـایی و اولویتبنـدی گردنـد کـه در
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پاسـخگویی بـه سـؤالهای اول و دوم پژوهـش بـه ایـن موضـوع پرداختـه شـد .نتایـج تعییـن و اولویتبنـدی
مؤلفههـای شایسـتگی بـا توجـه بـه نیازهـای بـازار کار در جـدول  3ارائـه شـده اسـت و در نهایـت بـا اسـتفاده
از مـدل مفهومـی ارائهشـده (شـکل  ،)1الگـوی توسـعه شایسـتگیهای الزم بـرای مهندسـی عمـران بـا توجـه
بـه نیازهـای بـازار کار (شـکل  )2ارائـه شـد .الگـوی شایسـتگی میتوانـد بهعنـوان مبنایـی جهـت تدویـن
برنامههـای درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی قـرار گیـرد .از طرفـی هـدف اصلـی در طراحـی برنامههـای درسـی
مبتنـی بـر شایسـتگی ،ایجـاد تغییـرات مطلـوب در شایسـتگیهای یادگیرنـدگان اسـت و ارزشـیابی میـزان
تغییـرات حاصـل در رفتـار یادگیرنـدگان ،راهـی بـرای ارزیابـی میـزان دسـتیابی بـه ایـن اهـداف آموزشـی اسـت.
لذا جهت پاسـخگویی به پرسـش سـوم پژوهش الگوی ارزشـیابی متناسـب با الگوی شایسـتگی پیشنهادی،
در شـکلهای  4 ،3و  5ارائـه گردیـد.
بررسـی عناصـر دانشـی شایسـتگی مؤیـد آن اسـت کـه عناصـر تخصصـی دانـش رشـته مهندسـی عمـران
(مهندسـی و فناوری ،ساختمانسـازی ،ریاضیات ،طراحی) در کنار دانش رایانه ،در بیشـترین اولویت برای
ایـن رشـته قـرار دارنـد و بـه نظـر میرسـد تسـلط بـه ایـن نرمافزارهـا و توانایـی کار بـا برنامههـا و نرمافزارهـای
تخصصـی مهندسـی عمـران از الزامـات شـغلی مـورد نیـاز بـازار کار ایـن رشـته در کنـار دانـش تخصصـی اسـت.
همچنیـن دانـش مدیریـت و دانـش منابـع انسـانی ،دانـش زبـان انگلیسـی نیـز از مؤلفههـای دانشـی بـا درجـه
اهمیـت بـاال بـوده کـه بـر اسـاس نظـر خبـرگان پژوهـش بـه ایـن مؤلفههـا در برنامههـای درسـی موجـود ،توجه
و تأ کیـد الزم نگردیـده اسـت و الزم اسـت ایـن مؤلفههـا در برنامههـای درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی بیشـتر
مـورد تأ کیـد قـرار گیرنـد .بـا توجـه بـه وظایـف و فعالیتهـای تعریفشـده بـرای مهندسـان عمـران ،مدیریـت و
هدایـت فعالیتهـای ساختوسـاز ،بهرهبـرداری یـا تعمیـرات و نگهـداری در سـایت پـروژه و همچنین هدایت
فعالیتهای کاردانها و فنورز1های عمران از وظایف اصلی مهندسان عمران بوده ()O*Netonline, 2020
در نتیجـه الزم اسـت بـه دانـش مدیریـت در شایسـتگیهای تعریفشـده در برنامههـای درسـی مبتنـی بـر
شایسـتگی توجـه بیشـتری شـود .همچنیـن دانـش خدمـات مشـتری و خدمـات فـردی در بیـن مؤلفههـای
دانشـی اولویـت اول قـرار دارد .بـا توجـه بـه بـازار کسـبوکار رقابتـی جهـان امـروز ،آ گاهـی از دانـش اصـول و
فرایندهـای ارائـه خدمـات بـه مشـتری یکـی از مؤلفههـای مهـم دانشـی اسـت و جلـب رضایـت مشـتری و
افزایـش وفـاداری مشـتریان بـه موفقیـت شـرکتهای سـاختمانی کمـک خواهـد کـرد .مـرور مؤلفههـای دیگـر
شایسـتگی دانشـی در اولویـت اول ،نشـاندهنده آن اسـت کـه بحـث اقتصـاد مهندسـی یکـی از مباحـث
مـورد توجـه در بحـث شایسـتگیهای مهندسـی عمـران اسـت و الزم اسـت بیشـتر مـورد توجـه قـرار گیـرد.
اقتصـاد مهندسـی را میتـوان «راهنمایـی بـرای انتخـاب اقتصـادی از میـان گزینههـای فنـی امکانپذیـر
بهمنظـور تخصیـص منطقـی از منابـع کمیـاب» تعریـف کـرد ( )Lesser, 1969کـه میتوانـد جهـت هدایـت
 -1فنورز برابرنهاده تکنسین است.
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نهادهـا و شـرکتهای خصوصـی یـا دولتـی کـه بـا مشـکل اساسـی اقتصـاد روبـهرو هسـتند ،مـورد اسـتفاده
قـرار گیـرد و تمـام موضوعـات مربـوط بـه « ...افزایـش حدا کثـر سـود یـا بـه حداقـل رسـاندن هزینـه ،مشـکالت
مهندسـی بـا اهـداف اقتصـادی هسـتند» و در مباحـث مربـوط بـه «اقتصـاد مهندسـی» توصیـف میگردنـد.
( )Magyar, 1968; Dharmaraj, 2016مـورد دیگـر دانـش قوانیـن دولتـی و آ گاهـی مهندسـان از قوانیـن،
آئیننامههـای قانونـی و روندهـای دادگاه و دسـتورالعملهای اجرایـی در حـوزه صنعـت سـاختمان اسـت.
برنامههـای درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی بـر پیامدهـای اجتماعـی تأ کیـد داشـته و نتایـج آموزشـی در طراحـی
و سـاخت و نظـارت محصـول سـاختمانی بـدون تعامـل بـا جامعـهای کـه مهنـدس عمـران در آن بـه خلـق
و اجـرا یـا نظـارت محصـوالت سـاختمانی میپردازنـد ،خالصـه نمیشـوند و نمیتـوان مهندسـی عمـران را
بهصـورت ایزولـه و منفـک از محیـط و قوانیـن دولتـی ،سیاسـی و اقتصـادی آن محیـط تعریـف کـرد چـرا کـه
مهندسـین عمـران ،در طـول زندگـی کاری خـود ،بـا قوانیـن دولتـی مصـوب سـازمان ملـی معیـار ،سـازمان
نظاممهندسـی ،سـازمان ثبت و اسـناد ،سـازمان مالیاتی کشـور و ...مواجه خواهند شـد و الزم اسـت در این
حـوزه آموزشهـای الزم بـرای آنهـا در نظـر گرفتـه شـود.
بررسـی عناصـر مهـارت در اولویـت اول مؤیـد آن اسـت کـه در دسـته مهارتهـای شـناختی :مهارتهـای
تفکـر انتقـادی ،درک مطلـب ،مهـارت حـل مسـائل پیچیـده ،تجزیهوتحلیـل عملیـات و همچنین سـامانهها،
مهـارت قضـاوت و تصمیمگیـری و مهـارت یادگیـری فعـال از باالتریـن اهمیـت برخوردارنـد .مهـارت ریاضـی،
مهـارت گـوش دادن فعـال ،مهـارت علمـی ،مهـارت نظارت ،مهارت مدیریت منابع انسـانی و مادی ،صحبت
کردن ،در بین مهارتهای عملی با بیشـترین اهمیت برای مهندسـی عمران قرار دارند .از نظر خبرگان «دارا
بـودن علـم در حوزههـای تخصصـی رشـته عمران و یا دانش ریاضی بـه تنهایی برای کارآمد بودن در موقعیت
شـغلی کافـی نبـوده و اسـتفاده و کاربـرد عملـی ایـن دانشهـا تحـت عنـوان مهـارت علمـی و مهـارت ریاضی ،از
اهمیـت بهسـزایی برخـوردار اسـت» و در کنـار مهارتهـای تخصصـی (ماننـد مهـارت اسـتفاده از ریاضی و علم
مهندسـی عمـران در موقعیتهـای عملـی و بهصـورت کاربـردی ،مهـارت نظـارت) ،الزم اسـت مهارتهایـی
ماننـد تفکـر انتقـادی ،حـل مسـائل پیچیـده و درک مطلـب ،مهارتهـای گـوش دادن فعـال ،صحبـت کـردن
را نیـز بیاموزنـد .مهـارت تفکـر انتقـادی بهعنـوان مهـارت اسـتفاده از منطـق و اسـتدالل برای شناسـایی نقاط
ضعـف و قـوت راهحلهـای مختلـف ،نتایـج یـا روشهایـی بـرای مسـائل تعریفشـده اسـت کـه در مشـاغل
دیگـر نیـز در اولویـت اول مهارتهـای مـورد نیـاز بـازار کار بـر آن تائیـد شـده اسـت (.)Onetonline, 2020
در تائیـد ایـن نتایـج همچنیـن میتـوان بـه اولویتهـای شایسـتگیهای شـغلی الزم بـرای موفقیـت شـغلی
در سـال  2020کـه توسـط مجمـع جهانـی اقتصـاد منتشـر شـده اسـت ،اشـاره کـرد کـه مهـارت حـل مسـائل
پیچیـده ،تفکـر انتقـادی ،مهـارت مدیریـت منابـع انسـانی ،مهـارت قضـاوت و تصمیمگیـری جـزو ده مهـارت
برتـر جهـت موفقیـت شـغلی در سـال  2020معرفـی گردیدهانـد .لـذا الزم اسـت جهـت تدویـن برنامـه درسـی
بـرای ایـن عناویـن شـغلی ،یادگیـری و یاددهـی ایـن مهارتهـا بـا تأ کیـد بیشـتری مدنظـر قـرار گیـرد.
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بـا بررسـی مؤلفههـای مهارتهـای عملـی میتـوان بـه ایـن درک رسـید کـه بـا توجـه بـه جهـان رقابتـی
امروزی که در نظر گرفتن مسـائل اقتصادی و اصول کسـبوکار در صنعت سـاختمان و اصل مشـتریمداری
از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت ،یـک مهندس عمران علاوه بر مهارتهای تخصصی ماننـد مهارت علمی،
مهارت ریاضی و مهارت نظارت ،الزم اسـت از مهارتهای ارتباطی و رهبری (مدیریت منابع انسـانی ،مادی
و مالـی) برخـوردار بـوده و بـه نقـش نیـروی انسـانی بهعنـوان منابـع سـازمان آ گاهـی داشـته و بـا روشهـای
مدیریـت منابـع انسـانی و انتخـاب و آمـوزش و اسـتخدام کارکنـان و مدیریـت زمـان و مدیریـت منابـع مـادی
آشـنایی داشـته باشـد و همانطـور کـه از مبانـی دانـش اقتصـاد و حسـابداری ،دانـش منابـع انسـانی و دانـش
مدیریـت برخـوردار اسـت ،بایـد قـادر باشـد ایـن دانشهـا بهصـورت کاربـردی درآورده و مهـارت ایجـاد انگیـزه
و هدایـت افـراد در هنـگام کار و شناسـایی بهتریـن افـراد بـرای هـر کار را دارا بـوده و همچنیـن بتوانـد بهصورت
کاربـردی منابـع مالـی و مـادی را در محیـط کار را مدیریـت کنـد .نتایـج پژوهـش حا کـی از آن اسـت کـه یکـی از
شایسـتگیهای مـورد نیـاز بـازار کار از مهندسـان عمـران ،شایسـتگیهای حـوزه رهبـری اسـت .مهارتهـای
رهبـری مهارتهایـی هسـتند کـه یـک فـرد هنـگام سـازماندهی افـراد دیگـر بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف
مشـترک از آنهـا اسـتفاده میکنـد کـه ممکـن اسـت فـرد در یـک موقعیـت شـغلی مدیریتـی باشـد و یـا اینکـه
یـک پـروژه را رهبـری کنـد و بـه فـرد کمک میکنـد تا دیگران را برای انجام مجموعهای از فعالیتها ،بر اسـاس
برنامه موجود ترغیب کند( . )Mumford et al, 2007; Indeed, 2020مهارتهای رهبری مهندسان عمران
را جهت هدایت و انجام پروژهها ،تشـویق ابتکارها ،ایجاد احسـاس هدف مشـترک و توانمندسـازی دیگران،
هدایـت كاركنـان بـه سـمت دسـتیابی بـه اهـداف كاری ،الهام بخشـیدن به آنهـا ،ایجاد تغییـر و تحقق نتایج
توانمنـد میسـازد .در تعریفـی دیگـر رهبـری بهعنـوان ترکیبـی از چندیـن مهـارت مختلـف تعریـفشـده اسـت
کـه در کنـار یکدیگـر مهـارت رهبـری را در فـرد ایجـاد میکننـد (.)Mumford et al, 2007; Indeed, 2020
بـر ایـن اسـاس مهارتهایـی ماننـد مهـارت گـوش دادن فعـال ،مهـارت صحبـت کـردن ،مهـارت مدیریـت
منابـع مـادی ،مهـارت مدیریـت منابـع انسـانی ،مهـارت مدیریـت منابـع مالـی ،مدیریـت زمـان و مهـارت
متقاعدسـازی ،همگـی بهعنـوان مهارتهـای رهبـری در نظـر گرفتـه میشـوند .میتـوان اذعـان داشـت کـه
در کنـار شایسـتگیهای تخصصـی رشـته مهندسـی عمـران ،مهارتهـای رهبـری و مدیریـت نیـز الزم اسـت در
الگوهـای شایسـتگی و برنامههـای درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی مدنظـر قـرار گیرنـد.
5.نتیجهگیری
تغییـر جـزء ذات جوامـع امـروز اسـت و درک و شـناخت ابعـاد نظـری و عملـی ایـن تحـوالت در بخشهـای
صنعتـی و رابطـه تعاملـی آن بـا نظامهـای آموزشـی و درسـی کـه وظیفـه آمـوزش نیـروی کار را در نظامهـای
صنعتـی بـه عهـده دارنـد ،امـری ضـروری بـه نظـر میرسـد .لـذا توجـه بـه نیازهـای بـازار کار و تعییـن الگـوی
توسـعه شایسـتگیها بهعنـوان مبنایـی جهـت تدویـن برنامـه درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی الزم و ضـروری
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اسـت .بنابرایـن هـدف از ایـن پژوهـش تدویـن الگوی شایسـتگیهای الزم برای مهندسـی عمـران با توجه به
نیازهـای بـازار کار اسـت .مؤلفههـای شایسـتگی بـا توجـه بـه اسـناد بهروزرسانیشـده بانـک اطالعـات شـغلی
ً
ن شـدهاند ،تعییـن گردیدنـد و در عیـن حـال
جهانـی  ،O*NETکـه اساسـا بـر اسـاس نیازهـای بـازار کار تدویـ 
بـا برگـزاری کارگاههـای دیکـوم ،شایسـتگیها بـر اسـاس وظایـف شـغلی و فعالیتهـای اصلـی و جزئـی کاری
بازبینـی و بـا شـرایط بومـی و بـازار کار ایـران هماهنـگ شـدند.
بـا بررسـی فهرسـت شایسـتگیهای الزم بـرای مهندسـی عمـران میتـوان بـه ایـن درک رسـید کـه عناصـر
شایسـتگی در حوزههـای دانـش و مهـارت ،تکمیلکننـده یکدیگـر جهـت تضمیـن کارآمـدی شـغلی فـرد و
توانایـی شـغلی اسـت و مؤلفههـای توانایـی (ارائهشـده در جـدول  )3هماهنگ با مؤلفههـای دانش و مهارت
ن مثـال دانـش ریاضـی الزم اسـت بهعنـوان مهـارت ریاضـی
الزم بـرای مهندسـی عمـران هسـتند .بهعنـوا 
بهصـورت کاربـردی درآمـده و در نهایـت توانایـی ریاضـی و توانایـی اسـتدالل ریاضـی در فـرد جهـت انجـام
وظایـف شـغلی ایجـاد گـردد و یـا مهـارت صحبـت کـردن بهصـورت توانایـی شـفافیت گفتـار در فـرد ظهـور پیدا
میکنـد و جداسـازی و تفکیـک مؤلفههـای شایسـتگیهای شـغلی امکانپذیـر نبـوده و الزم اسـت برنامـه
درسـی بهگونـهای تدویـن گـردد کـه بـا توجـه به وظایف تعریفشـده برای این شـغل ،مبانی دانشـی مـورد نیاز
بـرای ایـن تواناییهـا بـه فـرد آمـوزش دادهشـده و سـپس توسـط کاربـرد آن دانـش ،مهارتهـای الزم جهـت
کاربـردی کـردن آن دانشهـا جهـت دسـتیابی بـه تواناییهـای تعریفشـده بـرای آن وظایـف شـغلی کسـب
گـردد و الزم اسـت در نـگاه بـه شایسـتگیها ،نگاهـی کلگرایانـه و همزمـان بهتمامـی عناصـر شایسـتگی در
حوزههـای دانـش ،مهـارت ،نگـرش و توانایـی مدنظـر قـرار گیـرد.
در مرحلـه بعـدی مؤلفههـای شایسـتگیها در سـه حـوزه شـناخت نظـری ،مهارتهـای عملـی (حـوزه
روانی-حرکتـی) و مهارتهـای شـناختی طبقهبنـدی و بـرای هـر گـروه نـوع آزمـون و روش ارزشـیابی پیشـنهاد
گردیـد .جهـت ارزشـیابی اهـداف حـوزه شـناختی آزمونهـای توانایـی شـناخت ماننـد آزمونهـای کتبـی و
پـروژه پیشـنهاد گردیـد .جهـت ارزشـیابی اهـداف رفتـاری روانی-حرکتـی (مهارتهـای عملـی) ،آزمونهـای
عملکـردی پیشـنهاد گردیـد کـه بـا توجـه بـه مؤلفـه شایسـتگی و شـرایط آمـوزش میتـوان از یـک یـا چنـد ابـزار
آزمـون کتبـی ،پـروژه ،کارپوشـه ،گـزارش ،سـنجش عملکـردی ،پژوهـش مـوردی و فهرسـت وارسـی جهـت
ارزشـیابی مهارتهـای عملـی اسـتفاده کـرد .برای سـنجش مهارتهای شـناختی مانند مهارت حل مسـائل
پیچیـده ،تفکـر انتقـادی ،تجزیهوتحلیـل عملیـات و سـامانهها و ...آزمونهـای عاطفـی (ماننـد آزمونهـای
شـخصیت ،عالقـه ،نگـرش) و آزمونهـای شـناختی پیشـنهاد میشـود.
بهطور کلی میتوان اذعان داشـت که صنعت سـاختمان امروزه به مهندسـان عمران حرفهای شایسـته
و دارای دانـش ،مهـارت و نگرشهـای مبتنـی بـر نیازهـای بـازار کار ،نیـاز دارد .پژوهشهـا نشـاندهنده
آن اسـت کـه آمـوزش مبتنـی بـر شایسـتگی میتوانـد نقـش مؤثـری در افزایـش نـرخ اشـتغالپذیری
دانشآموختـگان ایفـا کنـد ( .)Salehi Omran & Hasanzadeh, 2014; Paterson et al, 2017همانطـور کـه
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دانـش تخصصـی بـرای مهندسـان عمـران از اهمیـت زیـادی در ایـن حـوزه برخوردار اسـت ،ماننـد دانش تهیه
و آمادهسـازی و شـناخت مصالـح و اسـتفاده از تجهیـزات و ابزارهـای مـورد نیـاز آن شـغل) ،در کنـار آن الزم
اسـت تدابیـر الزم جهـت آمـوزش دانـش رایانـه ،مدیریـت ،منابـع انسـانی ،دانـش خدمات مشـتری و خدمات
فـردی ،آمـوزش و مهارتآمـوزی جهـت انتقـال دانـش و مهـارت در محیـط کار بـه افـراد دیگـر ،دانـش قوانیـن
دولتـی در نظـر گرفتـه شـود .همچنیـن در کنـار شایسـتگیهای دانشـی ،مهارتهـای عملـی الزم بـرای انجـام
آن شـغل نیـز جهـت ایجـاد همافزایـی شـغلی الزم اسـت مـورد توجـه قـرار گیـرد .مهارتهـای عملـی اغلـب
در راسـتای کاربـردی کـردن مؤلفههـای دانشـی شایسـتگیها و در حقیقـت کاربـرد سـطوح باال تـر یادگیـری
بـوده کـه از طریـق تجربـه در محیطهـای کارگاهـی و آزمایشـگاهی و محیـط کار کسـب میشـوند .در کنـار
مهارتهـای عملـی ،مهارتهـای شـناختی مبتنـی بـر باورهـا ،قضاوتهـا ،اسـتدالل ،تجزیهوتحلیـل ،حـل
مسـئله و رفتارهـای عاطفـی نیـز بـرای آمـوزش مبتنـی بـر شایسـتگی مهندسـان عمـران الزم اسـت مدنظـر قـرار
گیـرد .بهعبارتدیگـر در دیـدگاه مبتنـی بـر شایسـتگی الزم اسـت علاوه بـر دیـدگاه مبتنـی بـر دانـش و مهـارت،
رویکـردی مبتنـی بـر ارزش نیـز بـر آموزشهـای مـورد نیاز برای مشـاغل ،در نظـر گرفت که در ایـن رویکرد عالوه
بـر در نظـر گرفتـن عناصـر دانـش و مهـارت ،عناصـر نگـرش کـه مبتنـی بـر ارزشهـای مبتنـی بـر کار و محیـط کار
اسـت در نظـر گرفتـه میشـود و در حقیقـت از حوزههـای علـوم اجتماعـی جهـت توسـعه برنامههـای درسـی و
مدلهـا و معیارهـای آموزشـی کمـک گرفتـه میشـود.
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 دانشآموختـه دکتـری برنامهریـزی:دکتـر ابراهیـم صالحـی عمـرانW
 گروه34  استاد پایه،2001 آموزشـی از دانشـگاه باث انگلسـتان در سـال
علـوم تربیتـی دانشـگاه مازنـدران و رئیـس انجمـن آمـوزش عالـی ایـران
 وی از پیشـروان مطـرح کننـده مبحـث حرفهگرایـی در آمـوزش.اسـت
 رئیـس دانشـگاه فنـی و حرفـهای1396  از سـال.عالـی در ایـران اسـت
 آموزشهـای مهارتـی رسـمی و، عالیـق پژوهشـی ایشـان.کشـور اسـت
 برنامهریـزی آموزشـی و سیاسـتگذاری در حـوزه آمـوزش،غیررسـمی
.عالـی و آموزشهـای مهارتـی و طراحـی الگوهـای آموزشـی اسـت
 دانشآموختـه مهندسـی مـواد (گرایـش متالـورژی:فرنـاز عینخـواهW
 کارشناسـی ارشـد مهندسـی،)1382( صنعتـی) از دانشـگاه تهـران
 مهندسـی معماری از دانشـگاه،)1385 مواد از دانشـگاه تهران (سـال
 و دانشـجوی دکتـری برنامهریـزی توسـعه93)پیـام نـور تهـران (سـال
 وی از سـال. اسـت1397 آمـوزش عالـی دانشـگاه مازنـدران از سـال
 آزاد، دروس مهندسـی را در دانشـگاههای علمـی کاربـردی1383
 تا کنـون نیـز1396 اسلامی و غیرانتفاعـی تدریـس میکنـد و از سـال
 معمـاری دانشـگاه علمـی کاربـردی برهـان نیـروی،مدیـر گـروه عمـران
 عالیـق پژوهشـی وی آموزشهـای فنـی و حرفـهای و.شـمال اسـت
آمـوزش مهارتـی و طراحـی الگوهای آموزشـی و توسـعه اشـتغالپذیری
.دانشآموختـگان دانشـگاهی اسـت

