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چکیده :پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مهارتهای غیر فنی مورد نیاز رشتههای
مهندسی دانشگاه ارومیه صورت گرفته است .جامعه آماری این پژوهش شامل کارفرمایان صنعت و فار غ
التحصیالن رشتههای مهندسی دانشگاه ارومیه بود که به روش نمونه گیری طبقهای ،بر اساس جدول
مورگان ،نمونه الزم انتخاب گردید .روش تحقیق مورد استفاده ،توصیفی -پیمایشی است .ابزار اندازه گیری
و ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن در تحقیق حاضر مورد بررسی
و تأیید قرار گرفت .برای تحلیل دادهها از نرم افزار  23 SPSSاستفاده شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
دادهها ،گویای این مطلب است که میانگین تمامی مهارتهای غیر فنی فار غ التحصیالن دانشگاه ارومیه
از نظر کارفرمایان ،باالتر از میانگین نظری است که در سطح مطلوبی قرار دارد .در رتبه بندی مهارتها،
با نظر سنجی ،از نظر فار غ التحصیالن ،آنان در مهارت انتقادی از باالترین و در مهارت هوش هیجانی
از پایینترین میانگین و از نظر کارفرمایان ،فار غ التحصیالن در مهارت مسئولیت پذیری از باالترین و در
مهارت خالقیت از پایینترین میانگین برخوردار بودند .توصیه میشود برنامه درسی مصوبی که دانشگاه
برای رشتههای مهندسی ،جهت ارتقای مهارتهای غیر فنی در نظر میگیرد ،باید به صورتی باشد که
محتوای درسی مطابق با نیازهای فعلی و آینده سازمانهای مهندسی طراحی شود .برگزاری پروژههای
کالسی ،تحصیل و آموزش مهارتهای ضروری به گونهای مورد توجه قرار گیرد که بتواند مهارتهای هوش
هیجانی و خالقیت را در دانشجویان پرورش دهد.
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1.مقدمه
یهـای
انقلاب صنعتـی چهـارم بـه طـور غیـر مسـتقیم خواسـتار بهبـود دنیـای آمـوزش اسـت ،چـرا کـه ویژگ 
نیـروی کار در ایجـاد تغییـر تأثیـر دارنـد و ایـن تغییـر بـا توجـه بـه نـوع کار ،بـه مهارتهـای متنوعـی نیـاز دارد
کـه فـار غ التحصیلان آمـوزش عالـی بایـد داشـته باشـند .نیـروی کار ماهـر ،جهـان را بـه یـک محیـط جهانـی،
یشـود و خواسـتار
خـودکار ،مجـازی و انعطافپذیـر هدایـت میکنـد کـه منجـر بـه رقابـت مشـاغل جهانـی م 
مهارتهـای تخصصـی بـرای توزیـع دیجیتـال و اقتصـاد اسـت ( .)Sitepu et al., 2019رونـد پیچیدگـی کار
از طریـق انقالبهـای متوالـی صنعتـی رو بـه افزایـش نهـاده اسـت ،بـه گونـهای کـه ایجـاد انقلاب صنعتـی
چهـارم ،بـا توجـه بـه پیچیدگـی فزاینـده الزامـات کار ،میتوانـد تهدیـدی جـدی بـرای اشـتغال باشـد .ایـن اثـر
بـه مهارتهـای مـورد نیـاز شـغل هـا و توسـعه مهارتهـا در مؤسسـات آموزشـی گسـترش مییابـد (Maisiri et
.)al., 2019
درعصر فراصنعتی حاضر ،از اهمیت کار یدی ،اشتغال و حتی زندگی کردن به شیوه عصر سنتی و صنعتی
کاسته شده و به جای آن ،نیروی انسانی کیفی که از توان باالی نوآوری و خالقیت برخوردار است و توان
استفاده از فکر و اندیشه خود را دارد ،اهمیت بیشتری پیدا کرده است .در چنین فضایی که تفکر و اندیشه
ارزش محسوب میشود ،معموًال جوامعی پیشرفت میکنند که از منابع انسانی با مهارتها و تخصص الزم
در زمینههای خاص ،دارای فکر و ایده خالقانه و خصیصههای ارزش آفرینی و کارآفرینی محصول دستگاه
آموزش عالی باشند ( ،)Hosseini Larijani et al., 2009به گونهای که یونسکو در اسناد رسمی و برنامههای
عملی خود بر نقش فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی ،نقش عالی در توسعه پایدار انسانی ،آماده
سازی برای جهان کار و روابط با دیگر سطحها و انواع آموزش تأ کید دارد (.)Rahimi, 2020
کیفیـت مهارتهـا و صالحیتهـای نیـروی کار ،نقـش قابـل توجهـی در هدایـت نـوآوری و رقابـت پذیـری
تهـای مـورد نیـاز منجـر بـه افـت قابـل توجـه در عملکـرد
سـازمانها ایفـا میکنـد و بالعکـس ،فقـدان مهار 
یهـا در صنعـت
و کاهـش رقابـت پذیـری در سـازمانها خواهـد شـد .لـذا سـازمانها بایـد بـا پیشـرفت فناور 
چهـارم ،توسـعه منابـع انسـانی و مهارتهـای مـورد نیـاز آینـده را در نظـر داشـته باشـند .امـروزه کارفرمایـان و
سـازمانهای حرفـهای در سراسـر جهـان بـه اتفـاق نظـر رسـیدهاند که مؤسسـات آموزش عالی باید با سـرعت
بیشـتری نسـبت بـه گذشـته ،خـود را تطبیـق و تغییـر دهنـد تـا بتواننـد نیـروی کار بسـیار ماهـر و آمـاده بـرای
مواجهـه بـا چالشهـای رقابـت جهانـی ایجـاد کننـد (.)Khemlani et al., 2018
2.مبانی نظری
کالوس اسـچواب درسـال ۲۰۱۶پیشـنهاد انقالب صنعتی چهارم را درنشسـت جهانی اقتصاد ( ) WEFمطرح
1

1- World economic forum
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یهـای جدیـد کـه بـر همـه رشـتههای فیزیکـی ،دیجیتـال
کـرد و آن را در تعریفـی شـامل « گسـترهای از فناور 
و زیسـت شـناختی متمرکـز هسـتند و حتـی ایدههـای چالـش برانگیـز در مـورد آنچـه کـه انسـان بـودن را بـه
چالـش میکشـد » خالصـه نمـود ( .)Schwab, 2017صنعـت چهـارم ،هـر صنعـت در سراسـر جهـان را تحـت
تأثیـر تغییـر نظامهـای تولیـد ،مدیریـت و حا کمیـت قـرار میدهـد کـه با هـوش مصنوعی ،دسترسـی دیجیتال
یشـود ( .)Scepanovic, 2019و هـدف آن ایجـاد صنایـع،
و سـامانههای سـایبری  -فیزیکـی مشـخص م 
همـراه بـا فرایندهـای یکپارچـه هوشـمند بـا قابلیـت سـازگاری و بهـره وری تولیـدی اسـت (Jasiulewicz et al.,
 .)2017در حقیقـت هـدف صنعـت چهـارم ،ادغام اتوماسـیون و فرایند دیجیتالی سـازی و ایجاد تنوع فرصت
یشـود کـه
بـرای صنایـع اسـت .بـرای کشـورهای نوظهـور ،صنعـت چهـارم ،یـک رویکـرد جدیـد محسـوب م 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف آن در صنایـع ،فراینـد انتقـال فنـاوری ( )1TTبایـد بـه شـدت در برگیرنـده ادغـام بین
دانشـگاهها ،صنعـت ،دولـت و ارائـه دهنـدگان و متخصصـان فنـاوری باشـد ( .)Silva et al., 2019در چنیـن
صنعتـی کـه حوزههـای کسـب و کار ،اقتصـاد و دولـت را تحـت تأثیـر خـود قـرار میدهـد ،نیاز اسـت مهندسـین
کـه نقـش محـرک اصلـی توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی را بـر عهـده دارنـد ( ،)Beanland et al., 2013مهـارت و
ً
تخصـص الزم را داشـته باشـند .مهـارت بـه تواناییهایـی اشـاره دارد کـه الزامـا ذاتـی نیسـت امـا میتوانـد قابل
پرورش باشـد و ضابطه اصلی مهارت اقدام مؤثر در شـرایط متغیر اسـت (  .)Doosti et al., 2013در حقیقت
میتـوان آن را توانایـی ا کتسـابی حاصـل از تلاش آ گاهانـه ،نظـام منـد و پایـدار بـرای انجـام فعالیتهـای
تهـای فنـی) و یـا افـراد (
پیچیـده و یـا عملکـرد شـغلی شـامل ایدههـا ( مهارتهـای شـناختی) ،چیزهـا (مهار 
تهـای مـورد نیـاز در صنعت چهارم ،به سـطح
مهارتهـای بیـن فـردی ) تعریـف کـرد ( .)Kaushal, 2016مهار 
ً
خاصـی از آمـوزش حرفـه مهندسـی نیـاز دارد ( .)Prifti et al., 2017حرفـه مهندسـی مسـتقیما بـا تغییـرات در
پیشـرفتهای فنـاوری مرتبـط اسـت و میتـوان نتیجه گرفت که صنعت چهارم منجـر به تغییرات قابل توجه
در توسـعه مهارتهـا ،مؤسسـات فنـی و دانشـگاهی خواهـد شـد ( .)Sackey et al., 2016موفقیـت در اقتصـاد
مبتنی بر دانش ،مسـتلزم داشـتن مهارت در مجموعههایی از دانش جدید و قابلیتها ،مانند مهارتهای
تهـای
آموزشـی یـا تحصیلـی همچـون داشـتن سـواد ،دانسـتن و تسـلط بـه زبـان خارجـی ،ریاضیـات ،مهار 
تهـای ارتباطـی و کار بـا افـراد نامتجانـس
علمـی و توانایـی اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ،مهار 
طهـای خـود
اسـت ( .)Abdul Wahabi et al., 2013افـراد میتواننـد از مهارتهـا بـرای شـکل دادن بـه محی 
اسـتفاده کننـد بنابرایـن مهارتهـا و تواناییهـا ،بـه منظـور دسـتیابی بـه موفقیـت در زندگـی ،در چارچـوب
محیـط اجتماعـی -فرهنگـی ،از طریـق سـازگاری یـا شـکل دادن و انتخـاب محیـط حاصـل میشـود .ا گـر چـه
تعـداد زیـادی از تعاریـف در ادبیـات مربـوط بـه مفهـوم " مهـارت " یافـت میشـود ،اما بیشـتر آنهـا تا کید بر این
دارنـد کـه مهارتهـا یـا آموختـه میشـوند یـا قـادر بـه یادگیـری و رشـد هسـتند .بـه گفتـه برخـی از نویسـندگان
1- Technology transfer
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میتـوان مهارتهـا را مجموعـهای از دانـش ،رویههـا ،شایسـتگیها ،اسـتعدادها و نگرشهـا دانسـت کـه برای
انجـام فعالیتهـای مختلـف ( انجـام کار یـا حـل مشـکالت ) مـورد نیـاز اسـت .رویکرد جامع نگر ،معتقد اسـت
ً
کـه کلمـه " مهـارت " عمدتـا به ادغام سـه سـطح عملکرد انسـان اشـاره دارد که مخفـف ( KSA1دانش ،مهارت
و نگـرش ) اسـت ( .)Kechagias, 2011مهـارت ،دانـش مرتبـط کسـب شـده از طریـق آمـوزش ،تمریـن و تجربـه
اسـت ( .)Guzman et al., 2020کـه بـا توجـه بـه تقسـیمهای انجـام شـده ،میتـوان بـه دو دسـته مهارتهـای
تهـای فنـی ،مهارتهایـی هسـتند کـه بـرای اسـتخدام
فنـی و غیـر فنـی اشـاره داشـت .بـر ایـن اسـاس ،مهار 
حرفـهای الزم اسـت ( )Sethi, 2014و جـزو آن دسـتاوردهایی هسـتند کـه شـامل آمـوزش ،تجربـه کاری ،دانش
و سـطحی از خبرگـی میشـوند .از مهارتهـای سـخت یـا فنـی میتـوان بـه مهارتهـای شـغلی ماننـد مبانـی
ریاضیـات و تـوان اسـتفاده از برنامههـای نـرم افـزاری اشـاره داشـت (.)Mohammadzadeh et al., 2018
مهارتهـای غیـر فنـی (نـرم) ،ویژگیهـای شـخصیتی هسـتند کـه فـرد را قـادر میسـازند تـا بـه طـور مؤثـر و
هماهنـگ بـا افـراد دیگـر تعامـل داشـته باشـند ( .)Rajendran et al., 2016امـروزه مهارتهـای نـرم در هـر
تهـای نـرم در آمـوزش مهندسـی بـه منظـور
محیـط کاری ،صـرف نظـر از دامنـه ،حیاتـی هسـتند .نقـش مهار 
ً
ارتقـای تواناییهـای یـک " لبـه رقابتـی " در صنعـت چهـارم ،خصوصـا بـه هنـگام یافتـن شـغل ،بیشـتر نمایـان
میشـود .ایـن مهارتهـا تنهـا در ارتبـاط بـا همدیگـر نیسـتند ،بلکـه توانایـی مدیریـت تنـش ،سـازماندهی و
تهـای مـورد نیاز رشـته مهندسـی محسـوب میشـوند.
توسـعه مهارتهـای تیمـی و میـان فـردی نیـز از مهار 
تهـای نـرم در آموزش مهندسـی ،کلید صنعت چهارم محسـوب
لـذا ،یکپارچـه سـازی تدریـس و تمریـن مهار 
میشـود و در ایـن بیـن دانشـگاهها نقـش اساسـی بـر عهـده دارنـد ( .)Fomunyam, 2020تعامـل مهنـدس
آینـده بـا ماشـینهای هوشـمند ،شـرا کت همزیسـتی را شـکل خواهـد داد کـه بـه پایـه محکمـی از مهارتهای
نـرم ،ماننـد هـوش هیجانـی ،تفکـر انتقـادی ،نـوآوری ،ارتبـاط ،همـکاری ،رهبـری و کار گروهـی نیـاز دارد (
تهـای کلـی نیـز معروفنـد ،در تمامـی مشـاغل مـد نظـر قـرار
 .)Wilson et al., 2018ایـن مهارتهـا کـه بـه مهار 
میگیرنـد ( ،)Kaushal, 2016بـه گونـهای کـه کچا گیـاس دلیـل توسـعه مهارتهـای نـرم را مـوارد زیـر میدانـد:
zافزایش بهره وری و رقابت بازار
zتوسعه یک نیروی کار سازگار و واجد شرایط
zایجاد محیطی برای نوآوری در دنیایی که تحت سلطه رقابت جهانی است (.)Kechagias, 2011
یتـوان در بیـکاری فزاینـده فـار غ التحصیلان
دلیـل اصلـی نیـاز بـه توسـعه مهارتهـای غیـر فنـی را م 
مهندسـی و در عیـن حـال ،نیـاز کارفرمایـان جسـتجو کـرد .بـا توجـه بـه تغییـر سـریع پیشـرفتهای فناورانـه
ً
یهـای پیشـرفته صنعـت چهـارم و سـامانههای خـودکار،
کـه نیـاز بـه مهارتهـای نسـبتا جدیـد دارنـد و فناور 
کـه سـطح پیچیدگـی مهارتهـای مـورد نیـاز در نیـروی کار آینـده را افزایـش میدهنـد ،بایـد بـرای صالحیـت
1- Knowledge, skills and attitudes
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تهـای فنـی و غیـر فنـی را در کارمنـدان آینـده متعـادل
داشـتن و باقـی مانـدن در دوره صنعـت چهـارم ،مهار 
کنیـم ( .)Maisiri et al., 2019بنابرایـن بـه کار گیـری رویکردهای چند رشـتهای در توسـعه مهارتها میتواند
تهـای نـرم را بـا گسـترش
مهارتهـای الزم را بـرای صنعـت تولیـد کنـد .از طرفـی بـه گفتـه رابلـز میتـوان مهار 
محتـوا در طـول نیمسـال در برنامـه درسـی گنجانـد ( .)Robles, 2012از جملـه مهارتهـای غیـر فنـی کـه در
لهـای  1و  2آمـده اسـت.
فواصـل زمانـی  2018تـا 2020بیشـتر مـد نظـر قـرار گرفتهانـد در جدو 
جدول  .1مهارتهای  2018تا)Kamaruzaman et al., 2019 ( 2020

مهارتهای2018

مهارتهای 2020
۱

تفکر تحلیلی و نوآوری

۱

تفکر تحلیلی و نوآوری

۲

راهبردهای یادگیری و یادگیری فعال

۲

حل مساله پیچیده

۳

خالقیت ،اصالت و ابتکار

۳

تفکر انتقادی و تحلیل

۴

طراحی و برنامه نویسی فنآوری

۴

راهبردهای های یادگیری و یادگیری فعال

۵

تفکر انتقادی و تحلیل

۵

خالقیت ،اصالت و ابتکار

۶

حل مساله پیچیده

۶

توجه به جزئیات ،قابل اعتماد بودن

۷

رهبری و نفوذ اجتماعی

۷

هوش عاطفی

۸

هوش عاطفی

۸

استدالل ،حل مساله و ایده پردازی

۹

استدالل ،حل مساله و ایده پردازی

۹

رهبری و نفوذ اجتماعی

۱۰

تحلیل و ارزیابی سامانه

10

مدیریت زمان و هماهنگی

جدول  .2مهارتهای انتخابی برای مهندسین توسط  18کشور جهان ()Kamaruzaman et al., 2019

کشور

مهارتهای غیر فنی

مالزی

تحلیل مساله ،فنآوری ،اصول اخالقی ،ارتباط ،کار گروهی ،یادگیری مادام العمر

ایاالت متحده

ارتباطات ،کار گروهی ،یادگیری مادام العمر ،حرفهای گری ،حل مساله

سنگاپور

ارتباطات ،تفکر جهانی ،یادگیری مادام العمر ،حل مساله و تصمیمگیری ،حرفهای گری ،فنآوری اطالعات و
ارتباطات ،مدیریت

استرالیا

کار گروهی ،یادگیری ،حرفهای و اصول اخالقی

ایرلند

حل مساله ،معیارهای اخالقی ،روحیه گروهی ،یادگیری مادام العمر ،ارتباط

انگلستان

حل مساله ،ارتباط شفاهی و نوشتاری ،نقش گروه و کار به عنوان یک عضو ،یادگیری مادام العمر ،تخصص حرفهای

کره

فناوری اطالعات ،گروه پروژه ،ارتباط ،اخالق ،یادگیری مادام العمر ،حل مساله

هنگ کنگ

کار گروهی ،مسئولیت حرفهای و اصول اخالقی ،ارتباط ،یادگیری مادام العمر ،مهارت رایانه و فناوری اطالعات

ژاپن

مهارت تفکر ،فنآوری ،ارتباط شفاهی و نوشتاری ،مادام العمر ،کار در یک گروه

سری النکا

تحلیل مساله ،اخالق ،کار گروهی ،ارتباطات ،مدیریت ،یادگیری مادام العمر

کانادا

حل مساله ،عضو و رهبر در گروه ،ارتباط ،حرفهای بودن ،مدیریت ،یادگیری پیوسته

هند

حل مساله مهندسی ،مسئولیتهای حرفهای و اخالقی ،ارتباط کالمی و نوشتاری ،کار گروهی ،آموزش شخصی
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ادامه جدول 2
نیوزلند

تحلیل مساله ،اصول اخالقی ،نقش در و تنوع گروه ،ارتباط ،مدیریت ،ادامه یادگیری

شمال آفریقا

حل مساله ،فناوری اطالعات ،نوشتن و ارتباط شفاهی ،کار گروهی ،یادگیری مستقل ،حرفهای بودن ،مدیریت

چین تایپه

مدیریت ،ارتباط ،کار در گروه ،اصول اخالقی ،حل مساله

ترکیه

حل مساله ،فناوری اطالعات ،کار گروهی ،تبحر ترکی ،مهارتهای ارائه ،یادگیری مادام العمر ،اصول اخالقی ،مدیریت

روسیه

تحلیل مساله ،اخالق ،ارتباط ،رهبر یا عضو در گروه گونا گون ،یادگیری مادام العمر ،مدیریت

پا کستان

حل مساله ،اصول اخالقی ،رهبر یا اعضای گروه ،ارتباط ،مدیریت ،یادگیری مادام العمر

ا کنـون نقـش آمـوزش بـه بیـش از آنچـه در گذشـته بـود توسـعه یافتـه اسـت و برنامههـای آموزشـی
جدیـدی اسـتفاده میشـود کـه در آنهـا شـخص انسـان مهـم اسـت نه مسـیری که طـی میکند .لذا آشـنایی با
ً
رویکردهای « تلفیق /میان رشـتهای » و چرایی آنها برای برنامه ریزان درسـی ،خصوصا در دانشـکدههای
فنـی و مهندسـی کـه در پـی دسـتیابی و خلـق مرزهـای جدیـد خـاص در عرصـه رشـتههای فنـی و مهندسـی
هسـتند ،الزم و کارآمـد اسـت ( .)Motahari Nejad, 2015آمـوزش مهندسـی نقـش اساسـی در توسـعه ،حفـظ
رشـد اقتصـادی ،ترویـج رفـاه جامعـه و همچنیـن آمـاده سـازی سـرمایه انسـانی ایفـا میکنـد (Fomunyam,
تهـای طراحـی ،اجرا و ارزشـیابی آموزشـی
 .)2020و زمانـی آمـوزش اثـر بخـش خواهـد بـود کـه مجموعـه فعالی 
بـه درسـتی صـورت گیـرد کـه نـه تنهـا موجـب افزایـش و ارتقـای سـطح دانـش ،بینـش و مهارتهـای دانـش
یگـردد ( .)Khorasani et al., 2011بـا توسـعه و
آموختـگان میشـود بلکـه موجـب بهبـود عملکـرد افـراد نیـز م 
تأثیـر انقلاب صنعتـی چهـارم ،مؤسسـات آمـوزش عالـی بایـد راهبردهـای مناسـب جهـت توسـعه برنامههـای
آموزشـی را بـا انتشـار ،کاربـرد و درک دانـش علمـی  ،سـرمایه گـذاری در امکانـات و معیـار سـازی گـروه مدیریت
آمـوزش و مدرسـان بـرای آمـوزش منابـع انسـانی مطابـق بـا الزامـات عصـر دیجیتـال داشـته باشـند و در عیـن
حـال دانشـجویان برجسـته را انتخـاب و جـذب نماینـد و برنامههـای پیشـرفته جهانـی را بـه کار گیرنـد تـا
تهـای عملـی ،مهارتهـا و
بـه کارایـی بـاال دسـت یابنـد  )Quyet, 2020(.همچنیـن دانـش نظـری را بـا مهار 
شهـا و قابلیـت کارآفرینـی در میـان افـراد تکمیـل کننـد ،چـرا کـه
مسـئولیت اجتماعـی ،اصـول اخالقـی و ارز 
فناوری پیشرفته این صنعت ،در محیط کار به شکل قابل توجهی پروفایل مهارت مهندسی و متخصصان
فنـاوری اطالعـات را تغییـر میدهـد (.)Maisiri et al., 2019
تحقیـق در حـوزه آمـوزش مهندسـی و تحقیقـات حاصـل از رشـتههای مرتبـط دیگـر میتوانـد نظریـه و
مجموعـه دانـش مـورد نیـاز را بـرای هدایـت جامعـهی آموزش مهندسـی در جهت تحقـق هدفهایش فراهم
سـازد .الزم اسـت برنامـه درسـی  ،آمـوزش و ارزیابـی بـه عنـوان سـه عنصـر اصلـی در نظـام آمـوزش مهندسـی
جهـت حمایـت از اهـداف جدیـد توسـعه یابنـد ( .)Redish et al., 2008بـرای بـرآورده کـردن نیازهـای صنعـت
چهـارم ،بایـد فنـون خالقانـهای بـرای آمـوزش مهندسـین در برنامـه آموزشـی قـرار گیـرد تـا فـار غ التحصیلان را
آمـاده پذیـرش چالشهـای موجـود در عصـر حاضرکنـد (.)Shvetsova et al., 2018
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بخـش مهمـی از وظایـف در آمـاده سـازی صنعـت چهـارم ،سـازگاری باال تـر آمـوزش عالـی بـا الزامـات ایـن
دیـدگاه ،بـه خصـوص آمـوزش مهندسـی اسـت .بـر ایـن اسـاس در پژوهشـی کـه کسـکون 1و همکارانـش انجـام
دادنـد ،چارچـوب عمومـی آمـوزش مهندسـی در صنعـت چهـارم را شـامل سـه مرحلـه اصلـی ،یعنـی برنامـه
درسـی ،آزمایشـگاه و باشـگاه دانشـجویی میداننـد کـه سـتونهای ایـن چارچـوب بـه هـم وابسـته و بـا تئوری
شهـای ارائـه شـده در کنـار تحقیقـات
یادگیـری تجربـی کلـب 2و همچنیـن فناوریهـای ایـن صنعـت و رو 
علمـی از جملـه ایدههـا و نمونههـای اولیـه و اجـرای پروژههـا احاطـه شـدهاند.

شکل .1چارچوب عمومی آموزش مهندسی()Coskun et al., 2019

چشـم انـداز صنعـت چهـارم ،بـا محتـوای برنامههـای درسـی در دورههای آموزشـی موجـود و ماژولهای
مطالعاتـی جدیـد بـه منظـور تطبیـق ایـن دیـدگاه بـا آمـوزش مهندسـی طراحـی شـدهاند ،چـرا کـه پروژههـای
مربـوط بـه ایـن صنعـت ،بـه شـکل مجـازی همیشـه بایـد بـه صـورت میـان رشـتهای اجـرا شـوند و واحدهـای
یشـوند .آمـوزش مهندسـی ایـده آل بایـد شـامل ترکیبـی از
عملـی بـا شـبیه سـازها در آزمایشـگاه تکمیـل م 
تحقیقـات علمـی و کاربـرد صنعتـی باشـد .بـر ایـن اسـاس بـه دنبـال پیـاده سـازی نظریـه کلـب در آزمایشـگاه
2- Kolb

1- Coskun
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هسـتیم .بـر طبـق ایـن نظریـه ،یادگیـری فراینـدی اسـت کـه در آن دانـش از طریـق تبدیـل تجربـه ایجـاد
ً
میشـود .اساسـا یادگیـری از سـه منبـع اصلـی حاصـل میشـود.
1 .یادگیری از محتوا :کشف ایدهها ،اصول و مفاهیم جدید
2 .یادگیری از تجربه :فرصتی برای استفاده از محتوا در یک محیط تجربی
3 .یادگیری از بازخورد :نتایج اقدامات انجام شده و رابطه بین کنشها در تجربه و عملکرد
بـه منظـور ایجـاد تغییـر در رفتـار ،نگرشهـا و دانـش ،مدل چرخـه یادگیری تجربی چهـار مرحلهای کلب،
کـه مناسـبترین نظریـه یادگیـری بـرای انطبـاق بـا آمـوزش مهندسـی در چشـم انـداز صنعـت چهـارم اسـت،
انتخـاب گردیده اسـت.

شکل .2مدل سبکهای یادگیری کلب و نظریه یادگیری تجربی()Coskun et al., 2019

یادگیـری مؤثـر زمانـی اتفـاق مـی افتـد کـه فـرد در یـک چرخـه چهـار مرحلـهای پیشـرفت میکند .بـه گفته
کلـب دانـش ناشـی از تعامـل بیـن تئـوری ،تجربـه و یادگیـری میتوانـد در هـر یـک از چهـار مرحلـه آغـاز شـود
(.)Coskun et al., 2019
ضـروری اسـت کـه شایسـتگیهای الزم را در یـک مبنـای در حـال پیشـرفت در محوطـه دانشـگاه توسـعه
داد .هـدف از ایـن توسـعه ،ایجـاد کیفیـت یادگیـری و بـاال بـردن مهارتهـای فـار غ التحصیلان دانشـگاهی
مطابـق بـا خواسـتههای دنیـای کار اسـت ( .)Sitepu et al., 2019در یـک کالم ،بایـد بتـوان “دانـش آمـوزی” را
بـا “مهـارت آمـوزی و کسـب شایسـتگیها” تـوام کـرد (.)Wessels, 2012
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3.پیشینه پژوهش
پیشینه مطالعات داخلی (در جدول شماره  3قرار گرفته است).
جدول .3خالصه نتایج پیشینه مطالعات داخلی

ردیف

نام پژوهشگر -سال

1

عبدالوهابی و همکاران
()Abdul Wahabi et al., 2013

عنوان پژوهش

نتایج پژوهش -یافتهها

پژوهش بر میزان برخورداری
دانشجویان دانشگاه اهواز از
مهارتهایی چون سواد رایانهای،
کار گروهی ،مسئولیت پذیری ،مهارت
بررسی مهارتها ی اساسی دانشجویان در ارتباطی ،انعطاف پذیری انجام گرفت،
که میانگین مهارتهای دانشجویان
عصر جهانی شدن
ً
در سطح تقریبا متوسط قرار داشت
و کمترین میانگین مربوط به سواد
رایانهای و باالترین میانگین به کار
گروهی اختصاص یافت.

2

راهداری و همکاران
()Rahdari et al., 2015

ارزیابی مهارتهای حرفهای و وضعیت
اشتغال دانش آموختگان کارشناسی
مهندسی فناوری اطالعات

پژوهش بر میزان برخورداری دانش
آموختگان رشته فناوری اطالعات
دانشگاه اصفهان از مهارت تلفیق
بین دانش فنی و کاربردی در عمل و
برقرای ارتباط میان دو حیطه تحلیل
و تحقیق باال و مهارت کار گروهی
و تعامالت گروهی صورت گرفت که
مؤلفههای مورد بررسی در سطح
پایینتر از مطلوب ارزیابی شد.

3

محمدزاده و همکاران
()Mohammadzadeh et al., 2018

مهارتهای نرم برای دانشجویان و
دانش آموختگان رشتههای مهندسی

تقویت مهارتهای نرم در کنار
مهارتهای سخت و تقویت
مهارتهایی چون مهارتهای
ارتباطی ،ادرا کی و تصمیمگیری،
مدیریت بر خود و دیگران،
سیاستگذاری و کارآفرینی که عاملی
برای افزایش بهره وریو بهبود روند
شاخصهای مرتبط با حکمرانی است

4

هیبت اله پور و همکاران
()Hibatollahpour et al., 2020

ارائه الگوی استراتژیهای توسعه منابع
انسانی در عصر انقالب صنعتی چهارم

میانگین وضعیت راهبردهای آموزش
و یادگیری سازمانی و وضعیت نوآوری
کارآفرینانه ،با توجه به زیر مؤلفههای
آنها در شرکتهای صنعتی غذایی
شهرکهای صنعتی شهر اهواز از
متوسط یعنی عدد  3باالتر است.
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پیشینه مطالعات خارجی در جدول شماره  4قرار گرفته است.
جدول .4خالصه نتایج پیشینه مطالعات خارجی

ردیف

نام پژوهشگر -سال

عنوان پژوهش

نتایج پژوهش -یافتهها

1

Mourtos, 2015

Preparing engineers for the
21st century: how to teach
engineering students process
skills

به بحث در مورد فرایند طراحی مسیر آماده
سازی مهندسان میپردازد .مهارتهای فرایند
را یک چالش بزرگ برای مربیان و مهندسین
میداند و به دنبال این است که این مهارتها را
چگونه تعریف ،ارزیابی و به دانشجویان آموزش
دهیم

2

Samavedham et al., 2015

Facilitating 21st century skills
in engineering students

این پژوهش به کاوش در دانش و مهارتهای
مورد نیاز دانشجویان مهندسی و جنبههای
طراحی برنامه درسی تأثیر گذار میپردازد.

3

Shin, 2016

General skills required by
korean engineering students
in london

دانشجویان مهندسی کرهای نیاز دارند که برای
حضور در انجمنهای جهانی ،به مهارتهای
چندگانه و خواندن و نوشتن زبان انگلیسی،
مهارتهای ارتباط عمومی و اختصاصی
مهندسی مجهز شوند.

4

Rajendran et al.,2016

The role of soft skills in
empowering fresh engineering
graduates in india

مهارتهایی که طی این پژوهش ،برای فار غ
اتحصیالن مهندسی در بازار رقابتی کنونی مورد
نیاز است را شامل مهارتهای ارتباطی ،رهبری،
نفوذ ،مهارتهای بین فردی ،خالقیت و نوآوری
و اخالق حرفهای یافتند.

5

Kaushal, 2016

Empowering engineering
students through employability
skills

پژوهش به شکاف آشکار بین برنامههای
دانشگاهی برای دانشجویان مهندسی و
مهارتهای مورد نیاز صنعت ،از جمله
مهارتهای (حل مساله ،انعطاف پذیری،
مذا کره ،آ گاهی تجاری ،خالقیت و نوآوری،
مهارتهای بین فردی ،آموختن مادام العمر،
مدیریتی و رهبری میپردازد و راه پر کردن این
شکاف را برای دانشگاهیان ،آ گاهی ،تجزیه و
تحلیل و ا کتساب میداند.

6

Patacsil et al., 2017

Explore the importance of
employable skills as
Perceived by OJT engineering
students
and industry
partners

پژوهش در مورد مهارتهای سخت (مهارتهای
مهندسی و دانش ،فرمول بندی و حل مشکالت
فنی -مهندسی و طراحی یک سامانه -فرایند) و
نرم (مهارتهای کار گروهی ،رهبری و ارتباطی)
1
دانشجویان مهندسی دانشگاه پانگاسینان
انجام شد که مورد نیاز صنعت بود و نتایج بیانگر
نیاز دانشجویان به ارتقای سطح مهارتهاست.
1- Pangasinan
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7

Coskun et al., 2019

Adapting engineering
education to industry 4.0 vision

پیشنهاد یک چهارچوب کلی برای تطبیق
آموزش مهندسی با دیدگاه صنعت چهار ،شامل
برنامه درسی ،آزمایشگاه و باشگاه دانشجویان در
دانشگاه آلمان ترکیه

8

Kamaruzaman et al.,2019

Conceptual framework for the
development of 4ir skills for
engineering graduates

در این پژوهش با بررسی نظام مند چارچوبی
مفهومی برای توسعه مهارتهای مورد نیاز
صنعت چهار برای دانشجویان مهندسی
پیشنهاد شد و مهارتهای( ارتباطی ،کار گروهی،
یادگیری مادام العمر ،تفکر انتقادی ،رهبری،
خالقیت ،مدیریت ،فناوری و اخالق حرفهای) مد
نظر قرار گرفت.

9

Kamaruzaman et al.,2019

Comparison of engineering
skills with IR 4.0 skills

هفت مهارت را شناسایی کرد که به عنوان
اختالف بین مهارتهای قبلی و مهارتهای
صنعت چهارم در نظر گرفته شد ،که شامل تفکر
تحلیلی و نوآوری ،راهبردهای یادگیری و یادگیری
فعال ،خالقیت ،اصالت و ابتکار ،طراحی و برنامه
نویسی فناوری ،تفکر و تحلیل انتقادی ،هوش
هیجانی و همچنین تحلیل و ارزیابی سامانه،
میباشد.

10

Fomunyam, 2020

Engineering education and soft
skills in the era of the fourth
industrial revolution in africa

این پژوهش به شکافهای مهارتهای نرم در
آموزش مهندسی ،نیاز به ترکیب مهارتهای
مورد نیاز صنعت چهارم ،تمرکز بر کیفیت و
پیشرفت آموزش مهندسی ،توسعه برنامههای
مهندسی خردمندانه بر برنامهریزی و ارزیابی
بازار کار در این دوره تمرکز دارد.

تهـای غیـر فنـی بـرای
ارزیابـی فـار غ التحصیلان مهندسـی در زمینـه شناسـایی و اولویـت بنـدی مهار 
تعییـن برنامههـای کنونـی دانشـگاهها ،در تربیـت دانشـجویان مـورد نیـاز بـرای عصـر حاضـر ،از ملزومـات
برنامههـای ارزشـیابی نظـام آمـوزش عالـی کشـور اسـت .پژوهـش حاضـر سـعی دارد تـا بـه عنـوان گامـی مؤثـر
تهـای ارتباطـی،
و مفیـد بـه ارزیابـی مهارتهـای غیـر فنـی از جملـه (انعطـاف پذیـری ،حـل مسـاله ،مهار 
سـوادرایانه ای و فنـاوری اطالعـات ،کار گروهـی ،یادگیـری مـادام العمـر ،تفکـر انتقـادی ،خالقیـت ،رهبـری
و نفـوذ اجتماعـی ،هـوش هیجانـی و مسـئولیت پذیـری) در بیـن فـار غ التحصیلان کارشناسـی رشـتههای
مهندسـی دانشـگاه ارومیـه ،بپـردازد .بنابرایـن مسـئله اصلـی در پژوهـش حاضـر ایـن اسـت کـه وضعیـت
مهارتهـای غیـر فنـی فـار غ التحصیلان رشـتههای مهندسـی ،از دیـد خـود فـار غ التحصیلان و کارفرمایـان
صنعـت چگونـه اسـت .مـدل پژوهـش در زیـر ارائـه شـده اسـت:
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انقالب صنعتی چهارم
فارغ التحصیالن ماهر
حل مساله
تفکر انتقادی
مهارت ارتباطی
سواد رایانهای
هوش هیجانی

مهارتهای غیر فنی

رهبری و نفوذ

آموزشهای دانشگاهی

انعطاف پذیری
مسئولیت پذیری
یادگیری مادام العمر

شکل .1مدل مفهومی تحقیق
کار گروهی
خالقیت

شکل .3مدل مفهومی تحقیق

4.روش تحقیق
تحقیـق حاضـر بـر اسـاس هـدف ،از نـوع تحقیقـات کار بـردی بـه شـمار مـیرود و بـه لحـاظ روش ،از نـوع
تحقیقـات توصیفـی -پیمایشـی اسـت .ابـزار گـردآوری اطالعـات جهـت شناسـایی مهارتهـای غیـر فنـی،
مطالعـات کتابخانـهای بـود .در ایـن بخـش ،پیشـینه پژوهـش ،مقـاالت ،پایـان نامههـای مرتبـط داخلـی و
خارجـی و کتابهـا بررسـی و مطالعـه شـد و بـر ایـن اسـاس مهارتهـای غیـر فنـی شناسـایی شـده ایـی کـه
بیشـترین فراوانـی را بـه خـود اختصـاص میدادنـد ،وارد مطالعـه شـدند .در جـدول  ،5مهارتهـای غیـر
فنـی اسـتخراج شـده بـه همـراه منبـع نشـان داده شـده اسـت .جامعـه آمـاری در پژوهـش حاضـر شـامل
 1373نفـر فـار غ التحصیلان رشـتههای مهندسـی دانشـگاه ارومیـه و  1200نفـر کارفرمایـان صنعـت شـهر
ارومیـه میباشـد .نمونـه آمـاری بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیـری تصادفـی طبقـهای نسـبی و بـر اسـاس
جـدول کرجسـی -مـورگان بـرای هـر جامعـه آمـاری برابـر  302نفـر فـار غ التحصیـل و  291نفـر کارفرمـا تعییـن
شـد کـه متاسـفانه بـه دلیـل شـرایط کرونایـی و پخـش بـر خـط پرسشـنامهها192 ،نفـر از فـار غ التحصیلان
و  32نفـر از کارفرمایـان صنعـت بـه شـکل تصادفـی بـه پرسشـنامهها پاسـخ دادنـد .از پرسشـنامهای 84
سـوالی در طیـف  5درجـهای لیکـرت ،اسـتفاده شـد کـه شـامل پرسـشهایی جهـت سـنجش مهارتهـای
حـل مسـاله (پرسشـنامه محـد عدنـان ،))Mohd Adnan, 2014( ،تفکـر انتقـادی (پرسشـنامه محـد عدنان،
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( ،))Mohd Adnan, 2014مسـئولیتپذیری و تعهد (پرسشـنامه کالین و همکاران،))Klein et al., 2012( ،
انعطافپذیـری (پرسشـنامه مارتیـن و روبیـن ،))Martin et al., 1995( ،کار گروهـی (پرسشـنامه زاهاریـم و
همـکاران ،))Zaharim et al., 2012( ،رهبـری و نفـوذ (پرسشـنامه هادلـی و سـامر،))Hadley et al., 2009( ،
یادگیـری مادامالعمـر (پرسشـنامه محدعدنـان ،))Mohd Adnan, 2014( ،هـوش هیجانـی (پرسشـنامه
جنـوس -گیگانـس ( ،))Giganc- Janus, 2010مهـارت ارتباطـی (پرسشـنامه اعظمـی و همـکارانAzami( ،
 ،))et al., 2011سـواد رایانـهای و فنـاوری اطالعـات (پرسشـنامه پـرز و همـکاران ))Perez et al., 2007( ،و
هـوگ )Hughe, 2009( ،و خالقیـت (ژو و همـکاران ))Zhou et al., 2001( ،اسـت تـا بتـوان میـزان بهرهمندی
فار غالتحصیلان از ایـن مهارتهـا را مـورد سـنجش قـرار داد .روایـی پرسشـنامه توسـط اسـاتید مجرب این
حـوزه مـورد تأییـد قـرار گرفـت و بـرای سـنجش پایایـی آن از روش آلفای کرونباخ اسـتفاده شـد کـه به لحاظ
آمـاری مـورد تأییـد قـرار گرفـت .بـرای تجزیـه و تحلیـل دادههـا ،در سـطح از آزمـون  tتـک متغیـره و تحلیـل
واریانـس یـک راهـه و آزمـون فریدمـن جهـت رتبهبنـدی مهارتهـا ،اسـتفاده شـد.
جدول .5مهارتهای غیر فنی شناسایی شده

مهارت

شرح مهارت

منبع

حل مساله

نوعی تفکر معطوف به هدف ،فرایندی ذهنی ،تفکری منطقی و منظم
جهت انتخاب بهترین راه حل

Faizi Kanjini et al., 2016

تفکر انتقادی

توانایی تفکر مستقل ،تاملی و فکر کردن به شیوهای روشن و منطقی

Sobhaninejad et al., 2016

مهارت ارتباطی

توانایی مبادله اطالعات ،افکار و احساسهای خود از طریق پیامهای
کالمی و غیر کالمی

Malekzadeh et al., 2020

خالقیت

خلق و آفرینش اندیشهها ،ایدهها ،افکار نو و بدیع ،متفاوت نگریستن،
کشف و ابداع راه حلهای جدید

Hashemi, 2017

هوش هیجانی

توانایی درک و ارزیابی دیگران از طریق خود آ گاهی ،انگیزه ،همدلی،
مهارتهای اجتماعی و مقررات

Fomunyam, 2020

سواد رایانهای

توانایی استفاده از برنامههای رایانهای و قابلیتهای دیگـر آن

Zarei et al., 2011

رهبری و نفوذ

فرایند تغییری هدفدار ،جهت حرکت رهبر و پیروان با مقصودی مشترک
به سمت چشم انداز

Sinai et al., 2016

انعطاف پذیری

ظرفیتی روان شناختی برای مقابله با تغییر ،بحران ،خطر و مشکالت

Masoudi, 2018

مسئولیت پذیری

قابلیت پذیرش ،پاسخگویی و به عهده گرفتن کار

Shariat Bagheri et al., 2018

کار گروهی

مجموعهای از افکار ،اقدامات و احساسات هر یک از اعضای گروه ،برای
تسهیل هماهنگی ،اجرای انطباقی و اهداف کاری

Kaushal, 2016

یادگیری مادام العمر

یادگیری متمرکز در سراسر طول عمر یک فرد ،جستجوی دانش به
صورت داوطلبانه و خودانگیخته

Savari et al., 2017
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5.یافتهها
5-1.یافتههای توصیفی
جدول  .6ویژ گیهای دموگرافیکی فار غ التحصیالن

متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل

مدرک

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

زن

115

59

مرد

81

41

مجرد

97

49

متأهل

99

51

دکتری

63

32

فوق لیسانس

86

44

لیسانس

47

24

برق

40

20

عمران

35

18

کامپیوتر

35

18

شیمی

35

18

سایر

51

26

جدول  .7ویژ گیهای دموگرافیکی کارفرمایان

متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل

سن

نوع استخدام

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

12

38

زن

20

62

متأهل

22

69

مجرد

10

31

35-25

6

19

46-36

15

47

57-47

11

34

رسمی

11

35

پیمانی

3

9

قراردادی

8

25

شرکتی

3

9

سایر

7

22
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مدرک

رشته تحصیلی

دکتری

8

25

فوق لیسانس

13

41

لیسانس

10

31

دیپلم

1

3

برق

7

22

عمران

5

16

کامپیوتر

7

22

شیمی

4

12

سایر

9

28

بـرای بررسـی نرمـال بـودن توزیـع دادههـا ،از شـاخصی بـه نـام خطـای معیـار ضریـب چولگـی اسـتفاده
شـد .بـا توجـه بـه جـدول بـاال و نظـر بـه اینکـه خطـای معیـار ضریـب چولگـی بـرای تمـام متغیرهـا بیـن  -2و
یتـوان از آمـار پارامتریـک بـرای بررسـی
 +2میباشـد ،لـذا توزیـع دادههـا در تمـام متغیرهـا نرمـال بـوده و م 
فرضیههـای پژوهـش اسـتفاده کـرد.
5-2.یافتههای استنباطی
فرضیـه اول :میـزان هـر یـک از مهارتهـای غیـر فنـی فار غ التحصیالن دوره کارشناسـی رشـتههای مهندسـی
دانشـگاه ارومیـه ،بـا میانگین مطلـوب تفاوت دارد.
جدول  .8نتایج تی تک نمونهای مهارتهای غیر فنی فار غ التحصیالن

مهارت

شاخصهای توصیفی

آزمودنها

آزمون  tتک نمونهای

N

M

SD

T

Df

Sig

مهارت انتقادی

196

3/72

0/56

17/88

195

0/001

مهارت حل مساله

196

3/59

0/57

14/52

195

0/001

مهارت یادگیری

196

3/68

0/57

16/55

195

0/001

مهارت ارتباطی

196

3/61

0/69

12/47

195

0/001

مهارت گروهی

196

3/63

0/65

13/64

195

0/001

مهارت خالقیت

196

3/54

0/58

13/05

195

0/001

مهارت مسئولیت پذیری

196

3/72

0/75

13/50

195

0/001

مهارت سواد رایانهای

196

3/50

0/74

9/45

195

0/001

مهارت رهبری

196

3/52

0/57

12/84

195

0/001

مهارت انعطاف پذیری

196

3/31

0/45

9/81

195

0/001

هوش هیجانی

196

3/15

0/49

4/43

195

0/001
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بـا توجـه بـه نتایـج تجزیـه و تحلیـل (جـدول )8و مقایسـه مقـدار میانگیـن تجربـی (  )Mو مقایسـه آن
بـا میانگیـن نظـری ( ، )3همچنیـن بـا توجـه بـه مقـدار سـطح معنـیداری  p>0/01بـا اطمینـان  99درصـد
نتیجـه گیـری میشـود کـه میانگیـن تمامـی مهارتهـای غیـر فنـی فـار غ التحصیلان باال تـر از میانگیـن نظری
تهـای غیـر فنـی فـار غ التحصیلان دوره کارشناسـی رشـتههای
میباشـد .در نتیجـه میتـوان گفـت کـه مهار 
مهندسـی دانشـگاه ارومیـه در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارد.
فرضیـه دوم :از نظـر کارفرمایـان ،میـزان برخـورداری فـار غ التحصیلان رشـتههای مهندسـی دانشـگاه
ارومیـه از مهارتهـای غیـر فنـی بـا میانگیـن مطلـوب متفـاوت اسـت.
جدول .9نتایج تی تک نمونهای مهارتهای غیر فنی فار غ التحصیالن از نظر کارفرمایان

مهارت

شاخصهای توصیفی

آزمودنها

آزمون  tتک نمونهای

N

M

SD

T

Df

Sig

مهارت انتقادی

32

3/59

0/56

5/92

31

0/001

مهارت حل مساله

32

3/56

0/53

5/96

31

0/001

مهارت یادگیری

32

3/52

0/51

5/77

31

0/001

مهارت ارتباطی

32

3/48

0/57

4/78

31

0/001

مهارت تیمی

32

3/50

0/55

5/12

31

0/001

مهارت خالقیت

32

3/27

0/54

2/79

31

0/001

مهارت مسئولیت پذیری

32

3/60

0/67

5/08

31

0/001

مهارت سواد رایانهای

32

3/31

0/61

2/89

31

0/001

مهارت رهبری

32

3/33

0/47

3/95

31

0/001

مهارت انعطاف پذیری

32

3/22

0/43

2/88

31

0/001

هوش هیجانی

32

3/18

0/42

2/49

31

0/001

بـا توجـه بـه نتایـج تجزیـه و تحلیـل (جـدول )9و مقایسـه مقـدار میانگیـن تجربـی ( )Mو مقایسـه آن
بـا میانگیـن نظـری ( ،)3همچنیـن بـا توجـه بـه مقـدار سـطح معنـی داری  p> 0/01بـا اطمینـان  99درصـد
تهـای غیـر فنـی فـار غ التحصیلان از نظـر کارفرمایـان باالتـر
نتیجـه گیـری میشـود کـه میانگیـن تمامـی مهار 
تهـای غیـر فنـی فـار غ التحصیلان دوره
از میانگیـن نظـری میباشـد .در نتیجـه میتـوان گفـت کـه مهار 
کارشناسـی رشـتههای مهندسـی دانشـگاه ارومیـه از نظـر کارفرمایـان در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارد.
تهـای غیـر فنـی فـار غ التحصیلان دوره کارشناسـی
فرضیـه سـوم :از نظـر فـار غ التحصیلان ،بیـن مهار 
رشـتههای مهندسـی دانشـگاه ارومیـه تفـاوت وجـود دارد.
جدول  .10آزمون فریدمن

شاخص آماری متغیر

تعداد

Chi-Square

Df

Sig

مهارت

196

249/76

10

0/001
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بـا توجـه بـه جـدول  ،10مقـدار آزمـون فریدمـن ( )249/76در سـطح خطـای کوچکتـر از  0/01معنـادار
تهـای غیـر
اسـت .ایـن نتیجـه داللـت بـر رد فـرض صفـر و پذیـرش فـرض محقـق و وجـود تفـاوت بیـن مهار 
فنـی فـار غ التحصیلان اسـت.
جدول  .11رتبه بندی مهارتها

مهارت

رتبه میانگینها

مهارت

رتبه میانگینها

مهارت انتقادی

7/98

مهارت مسئولیت پذیری

7/60

مهارت حل مساله

6/83

مهارت سواد رایانهای

6/08

مهارت یادگیری

7/58

مهارت رهبری

6/35

مهارت ارتباطی

7/06

مهارت انعطاف پذیری

4/70

هوش هیجانی

3/76

مهارت گروهی

7/20

مهارت خالقیت

6/43

بـا توجـه بـه جـدول  11بیـن مهارتهـای فـار غ التحصیلان ،میانگیـن مهـارت انتقـادی برابـر بـا 7/98
دارای باالتریـن رتبـه میانگیـن در بیـن مهارتهـای غیـر فنی و هوش هیجانی با میانگیـن  3/76دربین دیگر
نهـا معنادار میباشـد.
مهارتهـا دارای پایینتریـن رتبـه میانگیـن میباشـد کـه ایـن نتایـج بـا تفـاوت میانگی 
تهـای غیـر فنـی فـار غ التحصیلان دوره کارشناسـی
فرضیـه چهـارم :از نظـر کارفرمایـان ،بیـن مهار 
رشـتههای مهندسـی دانشـگاه ارومیـه تفـاوت وجـود دارد.
جدول  .12آزمون فریدمن برای نظر کارفرما

شاخص آماری متغیر

تعداد

Chi-Square

Df

Sig

مهارت

32

32/64

10

0/001

بـا توجـه بـه جـدول  12مقـدار آزمون فریدمن ( )32/64در سـطح خطای کوچکتر از  0/01معنادار اسـت،
تهـای غیـر فنـی فـار غ
ایـن نتیجـه داللـت بـر رد فـرض صفـر و پذیـرش فـرض محقـق و وجـود تفـاوت مهار 
التحصیلان اسـت.
جدول  .13رتبه بندی مهارتها

مهارت

رتبه میانگینها

مهارت

رتبه میانگینها

مهارت انتقادی

7/02

مهارت مسئولیت پذیری

7/33

مهارت حل مساله

6/94

مهارت سواد رایانهای

5/58

مهارت یادگیری

6/92

مهارت رهبری

5/19

مهارت ارتباطی

6/38

مهارت انعطاف پذیری

4/89

مهارت گروهی

6/58

هوش هیجانی

4/66

مهارت خالقیت

4/53
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بـا توجـه بـه جـدول  13از نظـر کارفرمایـان میانگیـن مهـارت مسـئولیت پذیـری برابـر بـا  7/33دارای
باالتریـن رتبـه میانگیـن در بیـن مهارتهـای غیـر فنی فـار غ التحصیلان و مهارت خالقیت بـا میانگین4/53
دربیـن دیگـر مهارتهـا دارای پایینتریـن رتبـه میانگیـن میباشـد کـه ایـن نتایـج بـا تفـاوت میانگینهـا
معنـادار میباشـد.
6.نتایج و پیشنهادات
پژوهـش حاضـر بـا هـدف شناسـایی و اولویـت بنـدی مهارتهـای غیـر فنـی مـورد نیـاز رشـتههای مهندسـی
دانشـگاه ارومیه صورت گرفته اسـت .با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل دادههای بدسـت آمده از نظرسـنجی
فـار غ التحصیلان در مـورد مهارتهـای غیـر فنـی کسـب شـده و اسـتفاده از آزمـون  tتـک متغیـره و مقایسـه
میانگیـن تجربـی ( )Mبـا میانگیـن نظـری ( ،)3همچنیـن بـا توجـه بـه مقـدار سـطح معنـی داری P >0/01بـا
اطمینـان  99درصـد ،نتیجـه گیـری میشـود کـه میانگیـن تمامـی مهارتهـای غیـر فنـی فـار غ التحصیلان
باالتـر از میانگیـن نظـری میباشـد .بنابرایـن مهارتهـای غیـر فنـی فـار غ التحصیلان دوره کارشناسـی
رشـتههای مهندسـی دانشـگاه ارومیـه ،در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارد ،بـه گونـهای کـه دو مهارت مسـئولیت
تهـا میانگینـی بیـن 3/15تـا  3/68را
پذیـری و تفکـر انتقـادی باالتریـن میانگیـن برابـر 3/72و سـایر مهار 
دارند .در پژوهشـی که عبدالوهابی و همکاران )Abdul Wahabi et al., 2013 ( ،با موضوع بررسـی مهارتهای
اساسـی دانشـجویان در عصـر جهانـی شـدن انجـام دادنـد ،بـه ایـن نتیجه دسـت یافتند کـه میانگین هر یک
از مهارتهـای ذکـر شـده در دانشـجویان بـا میانگیـن مطلـوب ( )3/5تفـاوت معنـا دار دارد ،بـه گونـهای کـه
مهـارت مسـئولیت پذیـری و کار گروهـی بـه طـور معنـا داری از میانگیـن مطلـوب باالتر بوده و سـایر مهارتها
نتـر بودنـد کـه پژوهـش حاضـر از
( حـل مسـاله ،انعطـاف پذیـری ،سـواد رایانـهای ) از میانگیـن مطلـوب پایی 
نظـر بـاال بـودن سـطح مهارت مسـئولیت پذیـری با تحقیق عبدالوهابـی و همـکارانAbdul Wahabi et al., ( ،
 )2013همسـویی دارد .بـا توجـه بـه نتایـج تجزیـه و تحلیـل داد ههـای بدسـت آمـده از نظرسـنجی کارفرمایـان
در مـورد فـار غ التحصیلان رشـتههای مهندسـی دانشـگاه ارومیـه و مقایسـه مقـدار میانگیـن تجربـی ( )Mو
مقایسـه آن بـا میانگیـن نظـری ( ،)3همچنیـن بـا توجـه بـه مقـدار سـطح معنـیداری  p> 0/01بـا اطمینـان 99
تهـای غیـر فنـی فـار غ التحصیلان از نظرکارفرمایـان
درصـد ،نتیجهگیـری میشـود کـه میانگیـن تمامـی مهار 
باالتـر از میانگیـن نظـری میباشـد ،بـه گونـهای کـه در مهـارت مسـئولیت پذیـری باالتریـن میانگیـن و در
تهـا کسـب کردهانـد .لـذا بـا توجـه بـه
مهـارت هـوش هیجانـی پایینتریـن میانگیـن را نسـبت بـه بقیـه مهار 
میانگیـن نظـری ( )3میتـوان گفـت کـه مهارتهـای غیـر فنـی فـار غ التحصیلان دوره کارشناسـی رشـتههای
مهندسـی دانشـگاه ارومیـه ،از نظـر کارفرمایـان در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارد .در پژوهشـی کـه لـیLee,( ،
 )2003جهـت شناسـایی مهارتهـا و شایسـتگیهای الزم در مـورد فـار غ التحصیلان مهندسـی انجـام داده
اسـت ،نتایـج نشـان میدهنـد کـه کارفرمایـان ترجیـح میدهنـد فـار غ التحصیالنـی را اسـتخدام کننـد کـه
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نـه تنهـا دارای شایسـتگیهای فنـی باشـند بلکـه مهارتهـای غیـر فنـی را نیـز دارا باشـند .در ایـن تحقیـق
مهارتهایـی کـه کارفرمایـان بـه دنبـال آن هسـتند شـامل مهارتهـای ارتباطـی ،برنامهریـزی ،رهبـری ،حـل
مسـاله ،مدیریـت گـروه و کار گروهـی و کنتـرل هزینـه میباشـد .با تجزیه و تحلیل داد ههـا در مورد مهارتهای
مـد نظـر در فـار غ التحصیلان ،میانگیـن مهارتهـا از  4/5تـا  6/4محاسـبه شـد کـه بیشـترین میانگیـن
مربـوط بـه مهـارت ارتباطـی و کمتریـن مربـوط به حل مسـاله بـود و از دیدگاه کارفرمایان شـکاف قابل توجهی
یشـود کـه خـود مشـخص کننـده
بیـن آنچـه کـه وجـود دارد و آنچـه کـه صنایـع خواسـتار آن هسـتند دیـده م 
ایـن موضـوع اسـت کـه برنامههـای دانشـگاهی ،بیشـتر بـر نظریههـای علمـی و دانـش فنـی تمرکـز دارنـد تـا
مهارتهـای مـورد نیـاز مهندسـین در صنعـت .از ایـن جهـت کـه در پژوهـش حاضـر میانگیـن مهارتهـای
ارتباطـی از میانگیـن تجربـی باالتـر اسـت ،بـا تحقیـق لـی )Lee, 2003( ،همسـویی دارد .در انتهـا بـا توجـه بـه
نظـر سـنجی از فـار غ التحصیلان و مقـدار آزمـون فریدمـن ( ،)249/76کـه در سـطح خطـای کوچکتـر از 0/01
معنـادار اسـت ،نتیجـه داللـت بـر وجـود تفـاوت بیـن مهارتهـای غیـر فنی فـار غ التحصیلان دارد کـه در رتبه
بنـدی مهارتهـا ،میانگیـن مهـارت انتقـادی برابـر بـا  7/98دارای باالتریـن رتبـه میانگیـن و هـوش هیجانـی
بـا میانگیـن  3/76در بیـن دیگـر مهارتهـا دارای پایینتریـن رتبـه میانگیـن میباشـد .در نظـر سـنجی از
کارفرمایـان ،بـا توجـه بـه مقـدار آزمـون فریدمن( )32/64که در سـطح خطای کوچکتر از  0/01معنادار اسـت،
تهـای غیـر فنـی فـار غ
نتیجـه داللـت بـر رد فـرض صفـر و پذیـرش فـرض محقـق و وجـود تفـاوت بیـن مهار 
التحصیلان از دیـد کارفرمایـان دارد کـه بـر این اسـاس میانگین مهارت انتقادی برابر بـا  7/02دارای باالترین
رتبـه میانگیـن و مهـارت خالقیـت بـا میانگیـن  4/53در بین دیگـر مهارتها دارای پایینتریـن رتبه میانگین
میباشـد کـه ایـن نتایـج بـا تفـاوت میانگینهـا معنـادار اسـت .بـا توجـه به نتایج کسـب شـده ،داشـتن مدرک
مهندسـی در دنیـای رقابتـی امـروز بـه تنهایـی کافـی نیسـت و دانـش آموختـگان مهندسـی دانشـگاه ارومیـه
ً
بـرای پاسـخگویی مؤثـر بـه نیازهـای صنعـت بایـد در دوره دانشـجویی مهارتهـای نـرم خـود را ،خصوصـا در
تهـای سـخت توسـعه دهنـد .یکـی از مهمتریـن
زمینـه مهارتهـای هـوش هیجانـی و خالقیـت در کنـار مهار 
مشـکالت آمـوزش مهندسـی در ایـران ،متناسـب نبـودن آموزشـهای دانشـگاهی بـا الزامـات و اسـتانداردهای
صنایع و نیز الزامات بازار کار است .از سـویی نـگاه آموزشـی و پژوهشـی صـرف ،در نظـام آمـوزش دانشـگاهی
شهـای مهارتـی مواجـه میکنـد ،بـه طـوری کـه
در ایــران ،دانشــجویان را پـس از فراغــت از تحصیـل ،بـا چال 
اغلـب آنهـا مهارتهـای نـرم مـورد نیـاز بـرای ورود بـه بـازار کار را ندارنـد و الزم اسـت دورههـای تکمیلـی بـه
تهـا ،داشـته باشـند .در ده ههـای اخیــر مهارتهـای
منظـور توانمنـد سـازی در ایـن حـوزه ،بـرای کسـب مهار 
یشـد ،تنهــا مهارتهایـی بودنــد کــه بــرای اســتخدام
فنــی کــه بـه عنــوان مهارتهـای ســخت شــناخته م 
حرفهای الزم بـود امـا امـروزه ایـن مهارتها به تنهایـی بـرای سازمانهایی کـه بـا محیطهای پیچیـده مواجـه
هســتند ،کافــی نیســت و الزم اســت دانش آموختــگان مهارتهای کار گروهی ،ارتباطــی ،رهبــری ،خدمــات
مشــتری و حــل مســئله را بـه دســت آورنــد ( .)Mohammadzadeh et al., 2018هـر انـدازه آمـوزش از میـزان
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بیشـتر و کیفیت بهتری برخوردار باشـد ،میتوان سـرعت گرفتن توسـعه ملی را تضمین کرد .تعامل الزم بین
منابـع انسـانی فرهیختـه بـا منابـع در حـال رشـد در فضایـی دانشـگاهی ،رسـالت مرا کـز آمـوزش عالـی اسـت.
بـا شـروع قـرن بیسـت و یکـم ایـن سـیر تاریخـی از تحـول و سـرعت بیشـتری برخـوردار شـده اسـت .عواملـی
چـون توسـعه فنـاوری ،دنیـای مجـازی ،تغییـرات جهانـی و غیـره ،نیـاز بـه بازنگـری در برنامههـای درسـی،
محتـوای آن ،سیاسـتها و سـاختارهای نظـام آمـوزش عالـی را ضـروری سـاخته اسـت چـرا کـه آمـوزش عالـی،
نقشـی راهبـردی در جهـت حرکـت بـه سـوی جامعـه معرفتـی و عاملـی بـرای توسـعه پایـدار دارد (Rahimi,
 .)2020ترکیـب مهارتهـای فنـی و غیـر فنـی بـا مـدرک مهندسـی ،اطمینـان کارفرمایـان را از فـار غ التحصیالن
ً
یهـا ،قطعـا میتوانـد چشـم اندازهـای شـغلی و فضـای
مهندسـی افزایـش میدهـد و تلاش بـرای بهبـود ویژگ 
کسـب و کار را بهبـود ببخشـد و زمینـه الزم را بـرای دانـش آموختـگان و دانشـجویان رشـتههای مهندسـی
فراهـم نمایـد تـا ایدههـای خـود را بـه محصـول تبدیـل نماینـد و عاملـی بـرای ایجـاد کارآفرینی و بهبـود فضای
کسـب و کار در کشـور باشـند .فـار غ التحصیلان فاقـد مهارتهـای الزم بـرای زندگـی در عصـر حاضـر ،از جملـه
چالشهایـی هسـتند کـه جوامـع مختلـف پیـش رو دارنـد .بـه همیـن دلیـل آمـاده سـازی فـار غ التحصیلان
دانشـگاهی از طریـق توسـعه مهارتهـای اساسـی و پایـه جهانـی امـری ضـروری اسـت .دانشـگاه بـه عنـوان
اصلیترین نهاد ،نقش حساسـی در جهت توسـعه نیروی انسـانی متخصص ،برای رسـیدن به توسـعه پایدار
مبتنـی بـر مالحظـات جهانـی شـدن بـر عهـده دارد ( .)Abdul Wahabi et al., 2013بـه طـور کلی پیشـنهاداتی
یتـوان داشـت عبارتانـد از:
کـه بـرای افزایـش سـطح مهارتهـای غیـر فنـی دانشـجویان مهندسـی م 
_ترکیب موضوعات دانشگاهی با تخصص فنی و یادگیری پروژهای
_برگزاری دورههایی جهت افزایش مهارتهای غیر فنی اساتید
_شرکت دانشجویان در کار گاههای مورد نیاز با توجه به خودآ گاهی از نیاز به مهارت خاص
_داشـتن سیاسـتهای کارورزی و مهـارت آمـوزی هدفمنـد و تبدیـل نیـروی انسـانی بـه سـرمایه انسـانی در
دانشگاه
_ارزیابـی دانشـجویان مهندسـی از نظـر میـزان برخـورداری از مهارتهـای غیـر فنـی مـورد نیـاز صنعـت در
ابتـدای ورود بـه دانشـگاه تـا زمـان فـار غ التحصیلـی و برگـزاری کارگاههایـی جهـت افزایـش سـطح ایـن
مهار تهـا
_اجـرای روشهـای دانشـجو محـور و تعاملـی از طریـق رویکردهـای مسـئله محـور و برنامههـای کاربـردی
آمـوزش الکترونیکـی
پژوهشهای آتی میتوانند در زمینههای زیر صورت گیرند:
_انجام گرفتن پژوهش حاضر به روش کیفی -کمی
_شناسـایی و اولویتبنـدی مهارتهـای غیـر فنـی دانشـجویان رشـتههای مهندسـی دانشـگاه بـه تفکیـک
رشـته تحصیلـی بـا مقایسـه ایـن مهارتهـا در سـال اول و آخـر
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_بررسی شکاف بین کیفیت آموزشهای دانشگاهی و بازار کار از بعد مهارتهای غیر فنی
از محدودیتهـای تحقیـق حاضـر میتـوان بـه پخـش پرسشـنامهها بـه شـکل بـر خـط و غیـر حضـوری
 همچنیـن محـدود بـودن تحقیقـات،و کاهـش دقـت الزم در جمـع آوری دادههـا بـه دلیـل شـرایط کرونایـی
.مکتـوب داخلـی در زمینـه مهارتهـای غیـر فنـی در انقلاب صنعتـی چهـارم اشـاره نمـود
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