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دانش آموختگان  و  نیست  کافی  به تنهایی  امروز  رقابتی  دنیای  در  مهندسی  مدرک  داشتن  چکیده: 
مهارت های  کنار  در  را  خود  نرم  مهارت های  باید  صنعت  نیازهای  به  مؤثر  پاسخگویی  برای  مهندسی 
دانشجویان  برای  نرم  مهارت های  احصای  مقاله،  این  هدف  دهند.  توسعه  دانشجویی  دوره  در  سخت 
سخت  مهارت های  با  نرم  مهارت های  ادغام  راستا  این  در  است.  گرفته  قرار  غفلت  مورد  اغلب  که  است 
کاربردی دارد  برای دانشجویان مهندسی از اهمیتی دوچندان برخوردار است. این پژوهش جهت گیری 
مهارتی  مدل های  بررسی  و  کتابخانه ای  مطالعات  انجام  از  پس  و  است  قیاسی  و  تطبیقی  آن  رویکرد  و 
کار در صنعت،  تجربه  )که  و دانش آموختگان مقطع دکتری  از دانشجویان  نفر   13 با  دانشگاه های معتبر 
دانشگاه  و  صنعت  مدیران  از  نفر  هشت  سخنرانی های  از  نیز  و  مصاحبه  داشتند(  را  خدمات  و  آموزش 
بر  مشتمل  نهایی  مدل  جمع بندی،  و  محتوا  تحلیل  پس از  شد.  استفاده  نرم  مهارت های  درخصوص 
کارآفرینی و 17  چهار مهارت اصلی: ارتباطی، تصمیم گیری، مدیریت بر خود و دیگران، و سیاستگذاری و 
توصیه های  قالب  در  مهارت ها  این  توسعه  برای  پیشنهادهایی  انتها  در  است.  شده  ارائه  فرعی  مهارت 
انجمن  به ویژه  علمی  انجمن های  مشارکت  با  کارگاه ها  این  استمرار  است.  شده  ارائه  کارگاه ها  و  کلی 
تأمین  در  قابل توجهی  تأثیر  صالحیت،  با  مؤسسات  سایر  و  علوم  فرهنگستان  و  ایران  مهندسی  آموزش 

نیروهای توانمند و موردنیاز صنعت خواهد داشت.
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مقدمه � 1
کـرده اسـت. در ایـن عصـر دانشـگاه  گذشـته تغییـر  رسـالت آموزش هـای دانشـگاهی در عصـر جدیـد نسـبت بـه 
کـه به جـای حفـظ و ذخیـره اطالعـات، توانایـی طبقه بنـدی، تحلیـل و ترکیـب  بایـد افـرادی را پـرورش دهـد 
کـره و مهارت هـای مدیریتی  اطالعـات، مهارت هـای حـل مسـئله، مهارت هـای ارتباطـی، مباحثـه، فنون مذا
بـا تغییـرات سـریع صنعتـی و اجتماعـی بـه هم سـویی مؤثـری برسـند.  تـا بتواننـد  و فنـاوری داشـته باشـند 
کـز آمـوزش عالـی و سـازمان های یادگیرنـده  کـه بایـد در مرا کلیـدی  کـه یکـی از تغییـرات  ایـن درحالـی اسـت 
کننـد  کارفرمایـان، دانش آموختگانـی را تربیـت  کـه متناسـب بـا نیازهـای  گیـرد، ایـن اسـت  مـورد توجـه قـرار 
کار انطبـاق داشـته باشـند؛ ازایـن رو، دانشـجویان بـرای دسـتیابی بـه مهـارت و تخصـص  کـه بـا الزامـات بـازار 
کـه وارد دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی شـوند )شـاه طلبی و همـکاران، 1395(. امـا یکـی  الزم تـالش می کننـد 
از مهم تریـن مشـکالت آمـوزش مهندسـی در ایـران متناسـب نبـودن آموزش هـای دانشـگاهی بـا الزامـات و 
کار اسـت )خردمندی نیـا و سـتوده قره بـاغ، 1397(. از سـویی نـگاه  اسـتانداردهای صنایـع و نیـز الزامـات بـازار 
آموزشـی و پژوهشـی صـرف در نظـام آمـوزش دانشـگاهی در ایـران، دانشـجویان را پس از فراغـت از تحصیل، با 
چالش هـای مهارتـی مواجـه می کنـد؛ به طوری کـه اغلـب آنهـا مهارت هـای نـرم1 موردنیـاز بـرای ورود بـه بـازار را 
کننـد.  کسـب  ندارنـد و الزم اسـت دوره هـای تکمیلـی به منظـور توانمندسـازی2 در ایـن حـوزه مهارت هایـی را 
کـه الزامـًا ذاتـی نیسـت؛ امـا قابـل پـرورش اسـت )دوسـتی و همـکاران،  مهـارت بـه توانایی هایـی اشـاره دارد 
قـادر  را  انسـان  کـه  هسـتند  شـخصی  گی هـای  ویژ نـرم  مهارت هـای  کسـفورد  آ لغت نامـه  بـا  مطابـق   .)1392
گی ها در مدارس و دانشـکده ها  می سـازد تـا برخـوردی تأثیرگـذار و هماهنـگ با دیگران داشـته باشـد. ایـن ویژ
در   1972 سـال  در  بـار  اولیـن  نـرم«  »مهـارت  واژه  می شـود.  داده  آمـوزش  مدرسـان  سـوی  از  به سـختی 
کـه متمرکـز می شـد بـه شایسـتگی های موردنیـاز بـرای رهبـری و آمـوزش نیروهـا،  آموزش هـای سـاالنه نظامـی 
کسـب وکار به منظور  کار برده شـد. امروز از این واژه در دنیای  کار بـا دیگران به  خصوصـًا ارتبـاط مؤثـر و مهـارت 

.)Melser, 2019( گی هـای الزم بـرای اسـتخدام و یافتـن جایـگاه مناسـب اسـتفاده می شـود معرفـی ویژ
از دانشـجویان رشـته های  ایـن مهارت هـا در دانشـجویان مهندسـی چشـمگیرتر  ایـن راسـتا ضعـف  در 
کـه دانشـجویان ایـن رشـته ها در طـول دوران تحصیـل خود با دانـش و مبانی نظری  علـوم انسـانی اسـت؛ چرا
کننـد. خضـری  کاربـردی  بسـیاری از ایـن مهارت هـا آشـنا می شـوند و درصـورت تـالش بیشـتر می تواننـد آن را 
مدیـران  بیـن  در  کـی(  ادرا انسـانی،  )فنـی،  مدیریتـی  سـه گانه  مهارت هـای  بررسـی  بـا   )1394( همـکاران  و 
گروه های آموزشـی دانشـگاه، باالترین و پایین ترین رتبه مهارت انسـانی را مربوط به دانشـکده علوم انسـانی 
کرده انـد. از سـویی باتوجه بـه اینکـه تعـداد قابل توجهـی از دانشـجویان  و دانشـکده فنی-مهندسـی اعـالم 
راهبـردی  جایگاه هـای  و  حکمرانـی  مختلـف  حوزه هـای  در  دانش آموختگـی،  پـس از  مهندسـی  رشـته های 

1- Soft Skills 2- Empowerment
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کالن  ازجملـه سیاسـتگذاری، نظـارت و ارزیابـی، پشـتیبانی دسـتگاه های اجرایـی و سـایر سـطوح مدیریـت 
کننـد و بـا  کسـب  کـه مهارت هـای نـرم بـرای اثرگـذاری مطلـوب را نیـز  نقش آفرینـی می کننـد، ضـروری اسـت 
تنظیـم یـک برنامـه توسـعه فـردی1، همـواره خـود را بـرای مواجهـه بـا پیچیدگی هـای محیط هـای حرفـه ای 

آماده تـر سـازند.
کـه قابـل توسـعه اسـت و خـود را در عمل نشـان  کاتـز2 مهـارت نشـان دهنده توانایـی اسـت  بـه نظـر رابـرت 
کـه  کـی می دانـد  می دهـد. او الزمـه مدیریـت اثربخـش را دارا بـودن مهارت هـای سـه گانه فنـی، انسـانی و ادرا
کـدام می تواننـد به طـور مجـزا توسـعه یابنـد )خضـری و همـکاران، 1394(. در دهه هـای اخیـر مهارت های  هـر 
اسـتخدام  بـرای  کـه  بودنـد  مهارت هایـی  تنهـا  می شـد،  شـناخته  سـخت  مهارت هـای  به عنـوان  کـه  فنـی، 
پیچیـده  محیط هـای  بـا  کـه  سـازمان هایی  بـرای  به تنهایـی  مهارت هـا  ایـن  امـروزه  امـا  بـود؛  الزم  حرفـه ای 
رهبـری،  ارتباطـی،  تیمـی،  کار  مهارت هـای  دانش آموختـگان  اسـت  الزم  و  نیسـت  کافـی  هسـتند،  مواجـه 
خدمـات مشـتری و حـل مسـئله را به دسـت آورنـد )Sethi, 2014(. بـه عبـارت دیگـر، مهارت هـای سـخت آن 
کاری، دانـش و سـطحی از خبرگـی می شـود. نمونه هایـی  کـه شـامل آمـوزش، تجربـه  دسـتاوردهایی اسـت 
برنامه هـای  از  اسـتفاده  تـوان  و  ریاضیـات  ماننـد مبانـی  از مهارت هـای سـخت شـامل مهارت هـای شـغلی 
کـه تعامـالت فـرد، عملکـرد شـغلی و  گی هـای شـخصیتی3 اسـت  نرم افـزاری اسـت. امـا مهارت هـای نـرم ویژ
گی های  کالینز مهارت های نرم را به عنوان ویژ چشـم اندازهای حرفه ای را در افراد افزایش می دهد. فرهنگ 
کـه فقـط  مطلوبـی همچـون قضـاوت منطقـی، مهارت هـای ارتبـاط بـا مـردم و رفتارهـای مثبـت انعطاف پذیـر 

.)Robles, 2012( ازطریـق دانـش به دسـت نمی آیـد، تعریـف می کنـد
اهمیـت و ضـرورت توان افزایـی و توسـعه فـردی در حـوزه مهارت هـای نـرم را می تـوان ازطریـق مطالعـات 
بنیـاد  و  اسـتنفورد4  تحقیقاتـی  مؤسسـه  مطالعـات  جملـه  از  نمـود.  درک  خصـوص  ایـن  در  انجام پذیرفتـه 
کـه  داد  نشـان  فورچـون6  رتبه بنـدی شـده در مجلـه  برتـر  500 شـرکت  عامـل  کارنگی-ملـون5 روی مدیـران 
75درصـد موفقیـت بلندمـدت در مشـاغل، از مهارت هـای نـرم و تنهـا 25درصـد آن از مهارت هـای سـخت 
)مهارت هـای فنـی و تخصصـی( بـه دسـت آمـده اسـت )Mathur, 2017, Robles, 2012(. مطالعـه دیگـری 
کـه  درحالـی  دارد؛  بسـتگی  فـرد  یـک  موفقیـت  بـه  15درصـد  تنهـا  سـخت  مهارت هـای  می دهدکـه  نشـان 

.)Robles, 2012( اسـت  نـرم  مهارت هـای  به دلیـل  موفقیت هـا  85درصـد 
درمیـان  نـرم  مهارت هـای  دارنـد  انتظـار  مربیـان  همچنیـن  و  کارفرمایـان  کـه  اسـت  دهـه  چندیـن 
باشـد.  پاسـخگو  جامعـه  و  دولـت  صنعـت،  چالش هـای  حـل  بـرای  عالـی  آمـوزش  کـز  مرا دانش آموختـگان 
انجمـن  پیـش  سـال  می کننـد.40  ایفـا  فـرد  شـخصیت  بـه  دادن  شـکل  در  مهمـی  نقـش  نـرم  مهارت هـای 
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کـه 20درصـد از دوره هـای برنامـه درسـی مهندسـی بایـد بـه مهارت هـای نـرم  کـرد  مهندسـی آلمـان توصیـه 
کـرده  بـه معرفـی مهارت هایـی  اقـدام  یابـد )Schulz, 2008(. مجلـه فوربـس1 در مـاه مـی 2016،  اختصـاص 
کافـی و رضایت بخـش وجـود  کـه از نظـر مدیـران در دانش آموختـگان تـازه وارد بـه سـازمان ها، به انـدازه  اسـت 
نـدارد. ایـن نتیجـه حاصـل بررسـی نظـر حـدود 64 هـزار مدیـر و 14 هـزار دانش آموختـه اسـت. مهم تریـن ایـن 
کمبود مهـارت مذکور عبارت اسـت از:  مهارت هـا به همـراه درصـد موافقـت شـرکت کنندگان در ایـن مطالعـه بـا 
مهـارت تفکـر انتقـادی و حـل مسـئله )60درصـد(، مهـارت ارتباطـی )46درصد(، مهـارت رهبـری )44درصد(، 
تیمـی )36درصـد(،  کار  گفتـن در جمـع )39درصـد(، مهـارت  نـگارش )44درصـد(، مهـارت سـخن  مهـارت 

بـا نرم افزارهـای صنعـت مربـوط )34درصـد(. کار  مهـارت تحلیـل داده )36درصـد(، مهـارت 
بـراون و احمدیـان2 )2014( در مقالـه ای بـا عنوان »بهبود مهارت های نرم دانشـجویان ازطریق پشـتیبانی 
گنجانـدن در برنامه هـای آمـوزش مهندسـی پیشـنهاد می کننـد  NSF«3، فهرسـتی از مهارت هـای نـرم را بـرای 

کتبـی، خالقیـت و حـل خالقانـه مسـئله، مهارت هـای بیـن فـردی،  کـه عبارت انـد از: ارتباطـات مؤثـر شـفاهی و 
کـردن در تیـم، مدیریـت زمـان و برنامه ریــزی، حـل تعــارض، تصمیم گیـری اخالقـی، خودآمـوزی  کار  توانایـی 
کار و رهبـری.  مداوم، استقبال از تغییر، توانایی درک موقعیت حرفه در یک زمینه بزرگ تر، اخـالق حرفه ای در 
کار در تیم هـای چندرشـته ای،  توانایـی  فنــاوری4 مهارت هـای  اعتباربخشـی مهندسـی و  همچنیـن هیـأت 
توانایـی شناسـایی، تدویـن راه حـل و حـل مشـکالت مهندســی، درک مسـئولیت حرفـه ای و اخالقـی، توانایی 
برقـراری ارتبــاط مؤثــر، توانایــی درک تأثیــر راه حل هـای مهندسـی در زمینـه جهانـی و اجتماعـی، شـناخت نیاز 
گاهـی از مسـائل معاصـر )توجـه بـه محیـط پیرامونـی( را  و توانایـی مدیریـت تغییـر در یادگیـری مادام العمـر و آ
از عوامـل موفقیـت دانش آموختـگان رشـته های مهندسـی در حرفـه خـود دانسـته و آنهـا را بـرای عهـده داری 

.)Kumar & Hsiao, 2007(کسـب ایـن مهارت هـا تشـویق می کنـد مسـئولیت های مختلـف، بـه 
مدیریـت  و  کسـب وکار  مدیریـت  گروهـی،  کار  ارتباطـی،  مهارت هـای  اسـت  معتقـد  نیـز   )2008( شـولز5 
قـرار  کسـب وکار  دنیـای  بـه  ورود  دانش آموختـگان  بـرای  موردنیـاز  مطلـوب  مهارت هـای  فهرسـت  در  پـروژه 
دارد. وی فهرسـتی از مهارت هـای نـرم را در مقالـه ای بـا عنـوان »اهمیـت مهارت هـای نـرم: آمـوزش بیـش 
کـرده اسـت: مهارت هـای ارتباطـی، تفکـر انتقـادی و سـاختاری6،  کادمیـک« بدیـن ترتیـب ارائـه  از دانـش آ
کـره، خودمدیریتـی، مدیریت زمـان، مدیریت تعارض،  کار تیمـی، فنـون مذا حـل مسـئله، خالقیـت، قابلیـت 
گاهـی فرهنگـی7، دانـش عمومـی، مسـئولیت پذیری، آداب و رسـوم و رفتارهـای خـوب8، متواضـع و مردمـی  آ
بـودن، اعتمادبه نفـس، جامعه پذیـری9، امانتـداری و صداقـت10، یکدلـی11، اخـالق حرفـه ای، مدیریت پروژه، 

کسـب وکار. مدیریـت 

1- Forbes Magazine 2- Brown & Ahmadian 3- National Science Foundation
4- Accreditation Board for Engineering and Technology: ABET 5- Schulz
6- Critical and Structured Thinking 7- Cultural Awareness 8- Etiquette and Good Manners
9- Sociability 10- Integrity/ Honesty 11- Empathy
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کـردن در  کـه مهارت هـای اصلـی بشـر بـرای زندگـی  کـرد  در همیـن راسـتا، ویجـان1 درسـال 2012 بیـان 
قـرن 21 شـامل یادگیـری و نـوآوری، حـل مسـئله، تفکـر انتقـادی، خالقیـت، فنـاوری اطالعـات و دسترسـی 
کید  سـریع تر بـه اطالعـات، مهارت هـای زندگـی، اجتماعـی، فرهنگـی و رهبری، و مسـئولیت اسـت. ویجـان تأ
کـز آموزشـی بایـد ایـن مهارت هـای نـرم را در بیـن مخاطبانشـان توسـعه دهنـد  کـه مدیـران بنگاه هـا و مرا کـرد 
تـا عملکـرد آنهـا به طـور چشـمگیری بهبـود یابـد )خالق خـواه و نجفـی، 1397(. موسـوی موحـدی و همـکاران 
تـالش،  )آینده نگـری(،  بصیـرت  گـی  ویژ معنـا« هفـت  و  علـم  »آمـوزگاران  عنـوان  بـا  مقالـه ای  نیـز در   )1384(
تفحـص )بـرای انتخـاب درسـت اسـتاد راهنمـا(، احتـرام، قـدرت شناسـایی، جبـران تـالش و فروتنـی را بـرای 

پـرورش دانشـجویان زیـر نظـر اسـتاد راهنمـا معرفـی می نماینـد.
گی  رابـرت2 بـالی )1998( نیـز در مقالـه ای بـا عنـوان »مهارت هـای فـردی خـود را توسـعه دهیـد« چنـد ویژ
بهتـر  کـه  کسـانی  از:  کـه عبارت انـد  دارنـد، معرفـی می کنـد  بهتـری  فـردی  کـه مهارت هـای  افـرادی  بـرای  را 
کـه به سـرعت بـه تماس هـای تلفنی و مراجعات پاسـخ  کسـانی  کننـد؛  می تواننـد خـود را بـرای دیگـران معرفـی 
کـردن به دقت  می دهنـد؛ مـردم را بـا نامشـان صـدا می زننـد و دربـاره زندگـی آنهـا می پرسـند؛ پیـش از صحبت 
بـه عهـده  را  اشـتباهات  و  کـه مسـئولیت پذیرند  کسـانی  و  برقـرار می کننـد  ارتبـاط چشـمی  گـوش می کننـد؛ 
می گیرنـد. فیـض و بهادری نـژاد )1389( در پژوهشـی بـا عنوان »الگوی شایسـتگی حرفـه ای دانش آموختگان 
صنعتـی  دانشـگاه  دانش آموختـگان  پژوهـی:  )مـورد  ایـران  عالـی  آمـوزش  نظـام  مهندسـی  دانشـکده های 
و  بـه رشـد  اهتمـام  و  توانمنـدی عملـی  انگیـزه متعالـی، تخصـص علمـی،  کالن  شـریف(« چهـار شایسـتگی 
کرده انـد: 1- انگیـزه متعالـی  بالندگـی و نیـز هفـت شایسـتگی اصلـی ذیـل را بـرای یـک مهنـدس شایسـته ارائـه 
در ارائـه خدمـت مهندسـی؛ 2- توانایـی حـل خـالق و نظام منـد مسـئله های مهندسـی؛ 3-تسـلط بـر حجـم 
در  مهـارت   -5 مهندسـی؛  کاربـرد  عرصه هـای  از  یکـی  در  مهـارت   -4 مهندسـی؛  و  پایـه  دانـش  از  وسـیعی 
گروهـی در ضمـن تعهـد فـردی؛ 6- اهتمـام بـه یادگیـری مادام العمـر؛ 7-اهتمـام بـه یاددهی  کار  انجـام دادن 

خودانگیختـه.
همچنیـن سـازمان بهداشـت جهانـی3 در اعالمیـه ای مهارت های ده گانه ای را تحـت عنوان مهارت های 
و  سـالمت  افزایـش  انسـانی،  روابـط  غنـای  جامعـه،  افـراد  روانـی  بهداشـت  ارتقـای  بـه  کـه  زندگـی4 برشـمرد 
رفتارهـای سـالم درسـطح جامعـه منجـر می شـوند. از ایـن مهارت هـا می تـوان بـا عنـوان مهارت هـای نـرم یـاد 
کـه فـرد بتوانـد بـا  کـرد. ایـن سـازمان مهارت هـای زندگـی را توانایـی انجـام رفتـار سـازگارانه و مثبـت به گونـه ای 
کنـار بیاید و نیز مجموعه ای از مهارت ها و شایسـتگی های فردی و  چالش هـا و ضروریـات زندگـی روزمـره خـود 
کرده اسـت. همزمان با یادگیری  که افراد برای زیسـتن در هزاره جدید به آن نیازمند هسـتند، تعریف  گروهی 
و تسـلط بـر ایـن مهارت هـا فـرد عـالوه بـر رسـیدن بـه آرامـش و تعـادل در زندگـی فـردی و اجتماعـی بـه ایفـای 

1- Wijan 2- Robert 3- World Health Organization (WHO)
4- Life Skills
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نقـش در زندگـی خـود می پـردازد. ایـن مهارت هـای ده گانـه عبارت انـد از: 1- تصمیم گیـری؛ 2-حـل مسـئله؛ 
گاهـی؛  3- تفکـر خـالق؛ 4- تفکـر نقادانـه؛ 5- ارتبـاط مؤثـر؛ 6- مهارت هـای ارتباطـی بین فـردی؛ 7-خودآ
8-همدلـی بـا دیگـران؛ 9- توانایـی رویارویـی بـا هیجان ها )غم، خشـم، شـادی و...(؛ و 10-توانایی رویارویی 

.)World Health Organization, 1997( بـا اسـترس ها
در آمـوزش مهندسـی در ایـران مـدل منسـجمی بـرای ارائـه مهارت هـای نـرم وجـود نـدارد و ایـن مقالـه بـا 
کـه  ارائـه مـدل مهارت هـای نـرم بـرای دانشـجویان و دانش آموختـگان رشـته های مهندسـی، نشـان می دهـد 
کنـد و  کمـک  کـه می توانـد فـرد را در رسـیدن بـه اهـداف  کنـار مهارت هـای سـخت اسـت  مهارت هـای نـرم در 
کمرنگ اســت  کـه در نظام آموزش عمومی و عالی ایران بسـیار  کسـب توفیـق را افزایـش دهـد. امـری  احتمـال 
و نظامــی یکپارچـه در راسـتای تقویـت مهارت هـای نـرم، وجـود نـدارد. لـذا در ایـن پژوهـش سـعی می شـود 
بـرای دانشـجویان  بررسـی مدل هـای مهارتـی دانشـگاه ها و پژوهش هـای مرتبـط، مـدل مهارتـی  تـا ضمـن 
در  مهارت هـا  ایـن  تقویـت  بـرای  راهکارهایـی  و  ارائـه  تحصیلـی  مختلـف  مقاطـع  در  مهندسـی  رشـته های 
دانش آموختـگان  و  دانشـجویان  بـه  مرتبـط،  مؤسسـات  سـایر  و  مهندسـی  آمـوزش  انجمـن  و  دانشـگاه ها 
کسـب ایـن مهارت هـا می تواننـد ضمن  مهندسـی پیشـنهاد شـود. دانش آموختـگان رشـته های مهندسـی بـا 

توفیـق در جایگاه هـای مختلـف حکمرانـی، در موقعیت هـای مختلـف صنعتـی نیـز توفیـق یابنـد.

روش شناسی پژوهش� 2
کاربـردی دارد و  گرفتـه اسـت، ایـن پژوهـش جهت گیـری  کـه در ایـن پژوهـش صـورت  کاری  باتوجه بـه نـوع 
گیـرد. باتوجه بـه اینکـه برای تعییـن چارچوب  کـز آموزشـی مـورد اسـتفاده قـرار  نتایـج آن می توانـد از سـوی مرا
تحقیـق، پیشـینه موجـود در منابـع علمـی و وبگاه هـای معتبـر درحـوزه شایسـتگی ها و مهارت هـای موردنیـاز 
گرفتـه اسـت؛ بنابرایـن رویکـرد پژوهش  بـرای دانشـجویان و موضوع هـای مـدل شایسـتگی، موردبررسـی قـرار 
که برخی آن را »تحلیل محتوای هدایت  کل به جزء( می باشد. تحلیل قیاسی،  تطبیقی و قیاسی )حرکت از 
کار خـود را بـا آماده سـازی  شـده« هـم نامیده انـد، هماننـد رویکـرد تحلیـل تـم )تحلیـل محتـوای اسـتقرایی( 
اولیـه بـرای تحقیـق آغـاز می کنـد، امـا در مرحلـه سـازمان دهی مسـیر متفاوتـی را در پیـش می گیـرد. اسـتفاده 
گونـی وجـود  گونا کـه پیرامـون موضـوع تحقیـق، دیدگاه هـای نظـری  از ایـن رویکـرد زمانـی ضـرورت می یابـد 
داشـته باشـد و هدف از انجام تحقیق، آزمون نظریه های پیشـین یا بسـط آنها در یک زمینه متفاوت اسـت. 
کنـد.  کمـک  نظریه هـا و ادبیـات موجـود در یـک زمینـه می توانـد بـه پیش بینـی متغیرهـا و روابـط میـان آنهـا 
ازایـن رو، می تـوان فراینـد مطالعـه را بـه شـکلی سـاخت یافته تر و بـا بهره گیـری از ایـن دیدگاه هـای پیشـینی 

کـرد )تبریـزی، 1393(. هدایـت 
ایـن  اینکـه  باتوجه بـه  و  می کنـد  اسـتفاده  محتـوا1  تحلیـل  راهبـرد  از  راهبـرد،  لحـاظ  بـه  پژوهـش  ایـن 

1- Content Analysis
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پژوهـش بـه توصیـف و تبییـن مهارت هـای تکمیلـی بـرای دانشـجویان مهندسـی در تمـام مقاطـع نظـر دارد، 
گـردآوری داده هـا نیـز مصاحبـه و بررسـی  هـدف پژوهـش توصیفـی و افـق زمانـی آن تک مقطعـی اسـت و روش 

اسـناد می باشـد. در جـدول 1، فراینـد ایـن پژوهـش ارائـه شـده اسـت.

جدول1: فرایند پژوهش )برگرفته از دانایی فرد و همکاران، 1383(

کاربردی             بنیادیجهت گیری های پژوهش  ارزیابی               

 تطبیقی              استقرایی            قیاسیرویکردهای پژوهش

 اقدام پژوهی         قوم نگاری         رویش نظریه         پیمایش           آزمایش     راهبردهای پژوهش

کتشافاهداف پژوهش  تبیین               پیش بینی                 ا

 چندمقطعی                  تک مقطعیافق های پژوهش

گردآوری داده ها  مشاهده              پرسش نامه                مصاحبه               بررسی اسنادشیوه های 

گرفته  کمتر مورد توجـه قرار  کـه  هـدف از ایـن پژوهـش احصـای مهارت هـای نرم برای دانشـجویان اسـت 
اسـت. در ادامـه، پـس از بررسـی مدل هـای مهارتـی دانشـگاه های معتبـر و نیـز سـایر پژوهش هـای مشـابه، بـا 
کـه بـه روش تصادفـی انتخـاب شـده بودنـد، مصاحبـه و نیـز نظـر 8 نفـر از  13نفـر از دانشـجویان مقطـع دکتـری 
مدیـران صنعـت از سـخنرانی های آنهـا درخصـوص مهارت هـای نـرم اسـتخراج شـد )کـه جمعـًا 21 نفـر اسـت( 
و در نفـر 18 بـه اشـباع نظـری رسـید. علـت انتخـاب دانشـجویان مقطـع دکتـری هـم تجربـه آنهـا در مقاطـع 
کـه به عنـوان نمونه آماری  کارشناسـی ارشـد اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت همـه دانشـجویان دکتری  کارشناسـی و 
کـه ایـن امـر پایایـی  انتخـاب شـدند، در محیط هـای مختلـف صنعتـی، آموزشـی و خدماتـی شـاغل بودنـد 
پژوهـش حاضـر را نیـز تقویـت می کنـد. پـس از جمع بنـدی، مـدل نهایـی بـا چهارتـم اصلـی و 17 تـم فرعـی ارائه 

شـده است.

مدل های مهارتی ارائه شده توسط دانشگاه های برتر برای دانشجویان� 3
جدول هـای 2 تـا 8، مهارت هـای ارائه شـده توسـط دانشـگاه های ویرجنیـا، میشـیگان، ایالتـی میشـیگان، 
دلـف و انجمـن دانشـگاه های ایرلنـد را بـرای دانشـجویان ارائـه می کنـد. براسـاس مـرور ادبیـات و نیـز واژه های 
کلیدواژه مشـترک )تم اصلی( بـرای معرفی مهارت ها  بـه کار رفتـه در مـدل هریـک از دانشـگاه های مذکـور، یک 
که عبارت اند از: 1- مهارت پژوهش؛ 2- تحلیلی  انتخاب و سایر ادبیات مورد استفاده در قالب آن ارائه شد 

و حـل مسـئله؛ 3- رهبـری؛ 4- مدیریـت پـروژه؛ 5- ارتباطـی؛ 6- خودمدیریتـی؛ 7- اخالق حرفه ای.
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جـدول 2 »مهـارت پژوهـش« را در مدل هـای مهارتـی دانشـگاه های مذکـور نشـان می دهـد. به عنـوان 
کارآمـد« اسـتفاده شـده و  از عنـوان »مهـارت تحقیـق دقیـق و  مثـال، در مـدل مهارتـی دانشـگاه ویرجنیـا، 
تعریـف آن نیـز ارائـه شـده اسـت. نویسـندگان پـس از جمع بنـدی مدل هـای دانشـگاه های منتخـب، عنـوان 

کرده انـد. مشـترک »مهـارت پژوهـش« را بـرای معرفـی ایـن مهـارت انتخـاب 

جدول 2: مهارت های پژوهشی ارائه شده برای دانشجویان در دانشگاه های منتخب دنیا

ابعاد/ تعریفعنوان مهارتدانشگاه

کارآمدویرجنیا1 تحقیق دقیق و 
نشان دهنده توانایی استفاده از دانش و ابزار برای توسعه محصوالت، 

ایده ها و برنامه های جدید

میشیگان2
مدیریت فرایند تحقیق و 

مدیریت اطالعات
شناسایی منابع اطالعاتی، طراحی و تحلیل پرسش نامه، توانایی 

سازماندهی برای مرتب سازی و ارزیابی مرتب داده ها

ایالتی میشیگان3

دانش حاصل از انجام پروژه های پژوهشی، تحقیق و تدریسدانش خاص مربوط به رشته

بین رشته ای و چندرشته ای
توانایی برقراری پیوند بین مرزهای سنتی با رشته های تحصیلی یا 

مکاتب فکری

پژوهش
توانایی تعریف و شناسایی منابع، تعریف پارامترها، تعریف نقش 

دیگران، اولویت بندی و تخصیص وظایف، همکاری مؤثر تیمی

مهارت های پژوهشدلف4

مدیریت پژوهش: طراحی، مدیریت، حل مسئله، ارزش گذاری

تفکر علمی، تفکر مفهومی، تفکر تحلیلی، مهارت های ترکیبی، تفکر 
انتقادی، خالقیت و نوآوری

نگرش علمی: متن جامعه5 )قرار دادن رساله و پایان نامه ها در یک 
زمینه پویای اجتماعی(، اخالق حرفه ای

انجمن دانشگاه های 
ایرلند6

گاهی مهارت های تحقیق و آ
گاهی از آخرین تحوالت رشته تخصصی خود، تسلط بر روش های  آ

تحقیق و توانایی انتخاب روش مناسب

اسـت.  شــده  ارائـه  مسـئله  حـل  و  تحلیلـی  مهــارت  براسـاس  دانشـگاه ها  مدل هـای   ،3 جــدول  در 
کـه  کرده انـد  اسـتفاده  مهـارت  ایـن  معرفـی  بـرای  مختلفـی  عناویـن  از  هریـک  موردمطالعـه،  دانشـگاه های 
کرده اند. درنهایـت نویسـندگان عنـوان »مهـارت تحلیلـی و حـل مسـئله« را بـرای معرفی ایـن مهارت انتخـاب 

1- University of Virginia, http://www.virginia.edu/, accessed on 15 November 2018.
2- https://careercenter.umich.edu/article/phd-transferable-skills, accessed on 15 November 2018.
3- https://grad.msu.edu/phdcareers/career-support/skills, accessed on 15 November 2018
4- Delft University of Technology
5- Societal Context
6- Irish Universities Association, https://www.iua.ie/publication/irish-universities-phd-graduates-skills/,accessed on Oc-

tober 3, 2018
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جدول3: مهارت های تحلیلی و حل مسئله ارائه شده برای دانشجویان در دانشگاه های منتخب دنیا

ابعاد/ تعریفعنوان مهارتدانشگاه

ویرجنیا

توانایی مقابله با ابهام
کار  توانایی سازگاری و اعتمادبه نفس در تصمیم گیری در یک محیط 

پیچیده

کارتوانایی تفکر تحلیلی کارآمدتر برای انجام یک  کشف روش های  توانایی ارزیابی، بیان و 

توانایی حل مسئله
انطباق سریع با یک وضعیت، پیش بینی نتایج اقدام، یادگیری و رشد 

از اشتباهات

مهارت حل مسئله، مهارت ارتباط مؤثر و بهره وریموفقیت در محیط رقابتی

توانایی استخراج مفاهیم از 
داده های بزرگ

توانایی ادغام و محاسبه از منابع و روش های مختلف

تفکر راهبردی
توانایی استفاده از منابع، تعیین مسیر پروژه و نحوه ارتباط روابط 

مختلف

تجزیه و تحلیل و حل مسئلهمیشیگان
توانایی تعریف یک مشکل و شناسایی علل احتمالی، طراحی مدل 

مفهومی

مهارت های تحلیلیایالتی میشیگان
توانایی ترکیب و تفسیر محتوای پیچیده، حل مسئله، ترسیم نقشه 

ذهنی در جزئیات، اعمال روش های تحقیق، توانایی تصمیم گیری در 
مورد اطالعات انتزاعی

تفکر مفهومی، تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی، خالقیت و نوآوریتفکر علمیدلف

انجمن دانشگاه های 
ایرلند

توجه به نقش خالقیت و نوآوری در پژوهشنوآوری

در جـدول 4 نیـز مدل هـای دانشـگاه ها براسـاس مهـارت رهبـری ارائـه شـده اسـت. نویسـندگان پـس از 
عنـوان  منتخـب،  دانشـگاه های  مهارتـی  مدل هـای  در  مهـارت  ایـن  بـا  مرتبـط  کلیدواژه هـای  جمع بنـدی 

بـرای ایـن مهـارت برگزیده انـد. »مهـارت رهبـری« را 
جدول 4: مهارت های رهبری ارائه شده برای دانشجویان در دانشگاه های منتخب دنیا

ابعاد/ تعریفعنوان مهارتدانشگاه

ویرجنیا

برخورد با شخصیت های 
پیچیده

تیم سازی از افراد با شخصیت های متفاوت، مدیریت تیم، دارای 
افق دید

ارائه و دریافت نقد سازندههمکاری

گروهی کاری و تیم ها بر اساس نقاط قوت افرادارزیابی عملکرد فردی و  گروه های  تشکیل 

کردن وظایف به آنهارهبری ارائه چشم انداز، ایجاد انگیزه در دیگران و محول 

میشیگان
مهارت های بین فردی و 

رهبری
انگیزه بخشی، هدایت تیم، همکاری در پروژه ها، اداره محیط های 

پیچیده

ایالتی میشیگان
کارکنان یا همکاران در یک سازمانرهبری/ مدیریت افراد فرایند مدیریت 

کار دیگراننظارت و سرپرستی توانایی عینی بررسی عملکرد دیگران و نظارت بر 

دلف
کار با دیگرانرهبری

آموزش و توسعه دیگرانمربیگری
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ادامه جدول 4

انجمن دانشگاه های 
ایرلند

کارتیمی
کار در یک محیط  کاری خود و دیگران و توانایی  گاهی از سبک  آ

مشترک

رهبری
کار  شناخت رهبری در محیط تیم، شناخت نقاط قوت اعضای تیم و 

مؤثر برای دستیابی به اهداف

در جـدول 5، مدل هـای دانشـگاه ها براسـاس مهـارت مدیریـت پـروژه ارائـه شـده اسـت. در ایـن مهـارت 
نیـز پـس از بررسـی مدل هـای دانشـگاه های موردمطالعـه، از عنـوان »مهـارت مدیریـت پـروژه« بـرای معرفـی 

ایـن مهـارت اسـتفاده شـده اسـت.
جدول 5: مهارت های مدیریت پروژه ارائه شده برای دانشجویان در دانشگاه های منتخب دنیا

ابعاد/ تعریفعنوان مهارتدانشگاه

ویرجنیا

توانایی مدیریت زمان برای پروژهمدیریت زمان

توانایی تحلیل و ارزیابی استدالل ها و شواهدرسیدن به نتیجه و دفاع از آن

کامل در پروژه توانایی تعریف مسئله، تعیین اهداف و برنامه اقدام1مشارکت 

مدیریت پروژه، مهارت های 
سازماندهی

مدیریت پروژه شامل تعریف اهداف، ایجاد اجماع، تدوین بودجه 
و تدوین برنامه، تأمین منابع، شناسایی مسائل و خطرات، 
اطالع رسانی مؤثر به تمام سهامداران، انجام دقیق وظایف

میشیگان
مدیریت پروژه و مدیریت 

سازمان
گانت چارت، انعطاف پذیری در شرایط متغیر تهیه 

ایالتی میشیگان

توانایی انجام وظایف و تکمیل 
امور

کارآمد برای پروژه های چندگانه  توانایی مدیریت و تکمیل چرخه 
دارای ابتکار عمل، استقامت و تمرکز الزم برای اتمام پروژه

تأمین مالی برای حمایت از یک هدف یا مأموریت یک سازمانتأمین مالی/ مدیریت مالی

رهبری/ مدیریت برنامه یا 
پروژه

فرایند پیشروی و توسعه پروژه ها

سازماندهی
مدیریت پروژه، برنامه ریزی و مدیریت پژوهش، نگهداری سوابق، 
حرکت به محیط های پیچیده، سازماندهی و برنامه ریزی، تهیه 

برنامه ها، پانل ها یا سخنرانی ها، جذب دیگران برای مشارکت

شایستگی در استفاده از نرم افزارهای اساسی و ابزارهای فنیفناوری اطالعات

مهارت های طراحی و مهندسی اجرای پروژه هامهندسی و طراحیدلف

انجمن دانشگاه های 
ایرلند

کارآفرینی
کارآفرینی در بخش های دولتی و خصوصی  ایجاد و توسعه شرکت های 

با بهره گیری از مهارت های مورد نیاز

در جـدول 6، مدل هـای دانشـگاه ها بـر اسـاس مهـارت ارتباطـی ارائـه شـده اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت 
کـه در مدل هـای مهارتـی همـه دانشـگاه های مـورد مطالعـه،  و ضـرورت مهـارت ارتباطـی، مالحظـه می شـود 
کـه در نهایت بـا انتخاب عنـوان »مهارت ارتباطـی« اقدام  ایـن مهـارت بـا واژه هـای مختلفـی ارائـه شـده اسـت 

1- Action Plan
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بـه معرفـی ایـن مهارت شـده اسـت.
جدول 6: مهارت های ارتباطی ارائه شده برای دانشجویان در دانشگاه های منتخب دنیا

ابعاد/ تعریفعنوان مهارتدانشگاه

ویرجینیا

توانایی انتقال اطالعات 
پیچیده به مخاطبان مختلف

برقراری ارتباط، توانایی ارائه شفاهی

قدرت متقاعدسازی برای 
هدایت دیگران

هدایت دیگران ازطریق هدف گذاری و استدالل

بیان و انتقال اطالعاتمهارت های ارائه و سخنرانی

نگارش قابل فهم براساس مجموعه داده ها و یافته هاتوانایی نگارش و ویرایش

متقاعدسازی، توانایی ارائه، توانایی خالصه نویسیتوسعه ارتباط با دیگرانمیشیگان

ایالتی میشیگان

کتبی( ارتباطات )شفاهی، 
ایجاد هماهنگی در ارائه مطالب برای دیگران، تسهیل بحث، ارائه 
گروه های بزرگ یا  مؤثر، انتقال اطالعات پیچیده به مخاطبان در 

کوچک، توانایی نگارش و ویرایش

کره کره و حل و فصل اختالف با ذی نفعان مختلفرفع اختالف و توانایی مذا مذا

کار تیمیارتباطات بین فردی گروهی و  شرکت در یادگیری 

گردهم آوری تیم براساس ایده هاشبکه سازی تشخیص و 

گسترش ارتباطات بیرونی
گروه ها،  اتصال ایده ها یا شیوه ها به تالش های سایر سازمان ها، 

مخاطبان خاص یا عموم، ایجاد مشارکت با سازمان ها برای 
پاسخگویی به پرسش های پژوهشی مربوط به سازمان

گاهی های فرهنگی بین  آ
المللی

کشورها گاهی بین فرهنگ ها و  درک و افزایش آ

مهارت های قابل انتقال1دلف
گوش دادن ارتباط مؤثر: ارائه، مهارت های نگارش، زبان، 

کره کار با دیگران: شبکه سازی،همکاری، مذا

انجمن دانشگاه های 
ایرلند

توانایی نگارش و انتشار مؤثر، ارائه شفاهی و مهارت تدریسمهارت های ارتباطی

در جـدول 7، مدل هـای دانشـگاه ها براسـاس مهـارت خودمدیریتـی ارائه شـده اسـت. مطابق جدول7، 
آمـده  کـه عنـوان »مهـارت خودمدیریتـی« در مـدل مهارتـی دانشـگاه های موردمطالعـه  مالحظـه می شـود 

گردیـد. اسـت و در نهایـت همیـن عنـوان بـرای معرفـی آن ارائـه 

1- Transferable Skills
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جدول 7: مهارت های خودمدیریتی ارائه شده برای دانشجویان در دانشگاه های منتخب دنیا

ابعاد/ تعریفعنوان مهارتدانشگاه

ویرجنیا
مدیریت زمان برای خودتوانایی مدیریت زمان

خودانگیختهخودجوش1

کارهاخود مدیریتیمیشیگان کارکردن بدون نظارت، تعیین محدوده زمانی برای انجام 

ایالتی میشیگان

یادگیری و انطباق در سطح باال، اعتمادبه نفسسازگاری

برقراری تعادل بین چند وظیفه همزمان و زندگی شخصیتعادل و تاب آوری

انگیزه درونی برای به انجام رساندن امورخودجوش/ مستقل

یادگیرنده، حفظ اطالعات با سرعت زیادهوش

خود مدیریتی/ مهارت های 
کارآفرینی

کار مستقل با نظارت حداقل، رشد در محیط رقابتی و مؤثر

خودمدیریتیدلف
استقالل رأی، مدیریت زمان، انعطاف پذیری، پایداری، 

ریسک پذیری،کارآفرینی، توسعه شخصی2

انجمن دانشگاه های 
ایرلند

اثربخشی/ توسعه شخصی3
نشان دادن ابتکار عمل برای رسیدن به اهداف مشخص شده و 

یادگیری از تجربیات

مدیریت شغلی
کاربرد آن ها در موقعیت های مختلف علمی و  تسلط بر مهارت ها و 

کادمیک غیرآ
گسترش شبکه های مرتبط با حرفه ایجاد و 

باتوجه بـه  ارائـه شـده اسـت.  بـر اسـاس مهـارت اخـالق حرفـه ای  در جـدول 8، مدل هـای دانشـگاه ها 
مـدل مهارتــی ارائه شـده توسـط دانشـگاه های منتخـب، می تـوان بـه اهمیـت و ضـرورت ایـن مهـارت در بیـن 

مهارت هـای نـرم پـی بـرد.
جدول 8: مهارت اخالق حرفه ای ارائه شده برای دانشجویان در دانشگاه های منتخب دنیا

ابعاد/ تعریفعنوان مهارتدانشگاه

کدهای رفتاری حرفه ایاخالقویرجنیا کاربرد 

ایالتی میشیگان
داشتن ارزش های حرفه ای مناسباخالق حرفه ای

کاری سخت کوشی، خودتنظیمی، ثبت رکوردهای موفقیت و ...اخالق 

رعایت اخالق حرفه ای در پژوهشنگرش اخالقیدلف

انجمن دانشگاه های 
ایرلند

اخالق و درک اجتماعی
رعایت اصول اخالقی پژوهش، توانایی برقراری ارتباط و درک تأثیر 

گروه ها و جامعه بالقوه خود بر روی افراد، 

1- Self-Motivated 2- Personal Development 3- Personal Effectiveness/D28evelopment
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ارائه مدل مهارتی برای دانشجویان� 4
کتابخانـه ای و مـرور مدل هـای شایسـتگی و مهارتـی دانشـگاه های معتبـر و نیـز  پـس از بررسـی و مطالعـات 
ارائـه   1 دانشـجویان مطابـق شـکل  بـرای  نـرم  نهایـی مهارت هـای  مـدل  دکتـری،  دانشـجویان  بـا  مصاحبـه 

می شـود:

شکل 1: مدل مهارت های نرم برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی

در شـکل 2 نیـز مهارت هـای نـرم بـرای دانشـجویان مقاطـع مختلـف تحصیلـی ارائـه شـده اسـت. الزم 
کـه توسـعه ایـن مهارت هـا بـرای دانشـجویان همـه مقاطـع تحصیلـی مفیـد اسـت؛ امـا برخـی  بـه ذکـر اسـت 
مهارت هـا بـرای مقاطـع مختلـف از اهمیـت متفاوتـی برخـوردار می باشـد. بـر اسـاس ایـن شـکل، مهارت هـای 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری ازجملـه مهارت هـای  کارشناسـی،  کاردانـی،  ارتباطـی بـرای دانشـجویان مقاطـع 
گیـرد و همـواره در برنامه هـای توسـعه فـردی لحـاظ شـود. همچنیـن  کـه بایـد مـورد توجـه قـرار  نرمـی اسـت 
کارشناسـی،  کـه دانشـجویان مقاطـع  مهـارت مدیریـت بـر خـود و دیگـران نیـز از جملـه مهارت هـای نـرم اسـت 
کار توسـعه فـردی قـرار دهنـد. مهارت هـای ادارکـی و تصمیم گیـری  کارشناسـی ارشـد و دکتـری بایـد در دسـتور 
نیـز بیـش از سـایر مقاطـع موردنیـاز دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی اسـت و مهارت هـای سیاسـتگذاری و 
کسـب توفیـق و نقش آفرینـی مؤثر  کـه دانشـجویان دکتـری را به منظـور  کارآفرینـی از جملـه مهارت هایـی اسـت 

در جامعـه آماده تـر می کنـد.
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شکل 2: مهارت های نرم برای دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی

در جدول 9 تا 12، ابعاد و شواهد رفتاری یا تعریف مهارت ها ارائه شده است:

جدول 9: مهارت های ارتباطی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی

مهارت ابعاد شواهد رفتاری/ تعریف ابعاد

ی ارتباطی
ت ها

مهار

شبکه سازی ایجاد و حفظ روابط غیررسمی و شبکه ای از مخاطبان یا افراد

هوش هیجانی و مدیریت استرس کنترل هیجانات و غلبه بر استرس گاهی1(، توانایی  ک از خود )خودآ ادرا

ارتباطات شفاهی 

کره و پیشبرد اهداف به صورت برد- کره و متقاعدسازی )توان مذا مذا
برد(، مهارت سخنرانی و فن بیان، دارای زبان بدن مناسب، توانایی در 

کار مؤثر با رایانه )مهارت  مهارت های زبان انگلیسی2 و زبان های خارجی، 
ICDL و فناوری اطالعات(

ارتباطات نوشتاری
گزارش نویسی، مستندنگاری و تولید و  نگارش مقاله3، یادداشت، 

کارنامک نویسی، نامه های رسمی و اداری مدیریت اسناد، 

1- Self Awareness 2- Speaking, Listening, Reading, Writing 3- Essay
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کی و تصمیم گیری معرفی می شود. در جدول 10، مهارت ادرا
کی و تصمیم گیری برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی جدول 10: مهارت های ادرا

مهارت ابعاد شواهد رفتاری/ تعریف ابعاد

ی ادراکی و 
ت ها

مهار
ی

تصمیم گیر

تفکر تحلیلی و سیستمی تجزیه وتحلیل رویدادها، دارای ذهن ساختارمند، نگرش سیستمی، تفکر انتقادی1

خالقیت و نوآوری شناسایی سناریوهای متنوع و احتمالی و به کارگیری راه حل های جدید و نوآورانه

شناخت و حل مسئله
آشنایی با مفاهیم تصمیم گیری، اولویت بندی، به کارگیری تفکر سیستمی، یافتن 

گزینه، اجرای راه حل، نظارت و ارزیابی راه حل های متنوع و انتخاب بهترین 

مدیریت ریسک و بحران
ریسک پذیری سنجیده در تصمیم گیری و توانایی پیش بینی و مدیریت پیامدها و 

مخاطرات

در جدول 11، مهارت مدیریت بر خود و دیگران به همراه ابعاد آن ارائه می شود.
جدول 11: مهارت های مدیریت بر خود و دیگران برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی

مهارت ابعاد شواهد رفتاری/ تعریف ابعاد

ت بر خود و دیگران
مدیری

مدیریت عملکرد
هدف گذاری، سازماندهی، نظارت و ارزیابی، مربی گری، مدیریت منابع و مصارف، مدیریت 

کیفیت کارا و اثربخش )مدیریت بهره ور(، آشنایی با مدیریت پروژه و مدیریت 

تیم سازی  تیم سازی و همکاری با تیم های دیگر، مدیریت تعارض، خود-کار2، مدیریت افراد

مدیریت زمان گانت چارت، سرعت عمل، چابکی و اولویت بندی انجام امور تدوین 
خود توسعه ای3 مدیریت تغییر، یادگیرنده، تدوین برنامه توسعه فردی، ارتقای توانمندی و ارزیابی درونی

اخالق حرفه ای قانون گرا، مسئولیت پذیر و قابل پیش بینی، اخالق در مهندسی

کارآفرینی به همراه ابعاد آن ارائه می شود. درجدول 12 نیز مهارت مهارت های سیاستگذاری و 
کارآفرینی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی جدول 12: مهارت های سیاستگذاری و 

مهارت ابعاد شواهد رفتاری/ تعریف ابعاد

ی و کارآفرینی
ت سیاستگذار

مهار

برنامه ریزی راهبردی
کالن4 سیاسی،  کالن نگری و توانایی تعامل با محیط های  آینده نگری، جامع نگری، 

کولوژیکی و قانونی و توانایی تحلیل آن، تعیین  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری، ا
اولویت ها و تدوین راهبردهای مناسب و برنامه عملیاتی )برنامه اقدام5(

حکمرانی
آشنایی با مفاهیم حکمرانی، سازمان های بین المللی، ساختارهای حکومتی و دولتی 

ایران، سازمان های دولتی و خصوصی و قوانین

تولید و اجرای پیشنهاده 
صنعتی

کسب وکار7، تسلط بر  ح  توانایی نگارش و تولیدRFP6، پیشنهاده صنعتی، طر
کاربردی نرم افزارهای تخصصی و 

توسعه دانش بنیان

نگرش دانشی به توسعه و نگرش اقتصادی به دانش، توانایی تبدیل ایده به محصول، 
آشنایی با دانش و فناوری های پیشرفته، توانایی تأسیس شرکت دانش بنیان، آشنایی 
با مباحث ویژه بازاریابی و مالی )امکان سنجی، تجاری سازی، تأمین مالی، ارزش آفرینی 

و...(، آشنایی با استانداردها

1- Critical Thinking Skill 2- Self-motivated 3- Self-development
4- Political, Economic, Socio- Cultural, Technological, Environmental, Legal, Industrial (PESTELI)
5- Action Plan 6- Request For Proposal 7- Business Plan
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تشریح مهارت ها� 5
مهارت های ارتباطی. 5-1

لی و  مطابـق جـدول 9، هـوش هیجانـی1 از نظـر مایـر2 و همـکاران )2002( مجموعـه ای از توانایی هـای اسـتدال
هیجانـی متمایـز اسـت و نسـبت بـه هـوش اجتماعـی توجـه بیشـتر به مسـائل اساسـی هیجانی و فرونشـاندن 
مشـکالت شـخصی و اجتماعـی افـراد دارد. افـراد دارای هـوش هیجانـی بـاال در داشـتن رضایـت از زندگـی، 
بهره منـدی از محیـط خانوادگـی و شـریک شـدن در احساسـات اطرافیـان نسـبت بـه دیگـران متفـاوت بـوده 
و معمـواًل افـرادی منظـم، خونگـرم، بـا انگیـزه و خوش بیـن هسـتند )مـرادی و افشـار ایمانـی، 1396(. هـوش 
افـراد تعریـف  کـه توانایـی درک و اداره  یـا هـوش عاطفـی ریشـه در هـوش اجتماعـی3 دارد، علمـی  هیجانـی 
گلمـن4 )1998( معتقـد اسـت هـوش عاطفـی، ظرفیـت انسـان را در شـناخت احساسـات خـود و  می شـود. 
کنتـرل و روابـط خـود بـا  کـرده و هیجانـات خـود را  کمـک می کنـد تـا در خـود ایجـاد انگیـزش  دیگـران تعییـن و 

کنـد )سـلیمانی، 1390(. دیگـران را بـر ایـن اسـاس پی ریـزی 
از سـویی هرچنـد مهارت هـای زبان هـای خارجـی یکـی از پیش نیازهـای توفیـق دانشـجویان اسـت، امـا 
بسـیاری از آنهـا در بخش هـای مختلـف ایـن مهارت هـا )مکالمـه، نـگارش و...( دارای ضعـف هسـتند. در این 
کشـورها از اهمیت بسـزایی برخوردار  بین یادگیری و تسـلط به زبان انگلیسـی به عنوان زبان مشـترک در بین 
کاسـتن5  اسـت. البتـه داشـتن دانـش زبـان دوم و سـوم هـم می توانـد بسـیار مهـم باشـد. در ایـن رابطـه ژوزف 
)1347(، اسـتاد مهندسـی دانشـگاه بـران، بـا مطالعـه و ارائـه طرحـی بـا عنـوان »گـزارش و پیشـنهادات دربـاره 
کـه در اردیبهشـت 1347 هجـری شمسـی بـه رئیـس وقـت دانشـگاه تهـران  دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران« 
کـرده اسـت؛ تسـلط بـر زبـان خارجـی را به عنـوان ابـزاری بـرای فائـق آمـدن بـر مشـکالت اولیـه می دانـد  ارائـه 
کـه زبـان انگلیسـی را به عنـوان زبـان خارجـی  کارشناسـی پیشـنهاد می کنـد  و در ادامـه بـه دانشـجویان دوره 

کـرده و آمـوزش ببیننـد. انتخـاب 
تجربیـات،  و  خاطـرات  افـکار،  ایده هـا،  )شـامل  پیـام  انتقـال  توانایـی  یعنـی  نوشـتاری  ارتبـاط  مهـارت 
دیدگاه ها، مفاهیم، درخواسـت ها و...( به شـکلی شـفاف و سـازمان یافته و با سـاختار مناسـب و متناسـب، 
گ، پیام و پیامک، حضور در شـبکه های اجتماعی  ازطریق مقاله، یادداشـت، نامه، پسـت الکترونیکی، وبال
و تخصصـی یـا هـر شـیوه مکتـوب دیگـری بـه مخاطـب یـا مخاطبـان. در ایـن راسـتا یکـی از رسـالت های مهـم 
گاهـی بخشـی بـه جامعـه  دانشـجویان، به خصـوص دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی، تولیـد علـم و دیگـری آ
گـزارش و...( و  اسـت؛ لـذا نیـاز اسـت دانشـجویان بـا نـگارش، اقـدام بـه تولیـد اسـناد علمـی )کتـاب، مقالـه، 
کاسـتن )1347( در  گاهی هـای علمـی عمومـی جامعـه نماینـد.  نیـز یادداشـت و تحلیل هایـی بـرای افزایـش آ
کسـب  کـه ازطریـق خودآمـوزی  کـه دانشـجویان دربـاره مطالـب توصیفـی  رابطـه بـا نـگارش پیشـنهاد می کنـد 

1- Emotional Intelligence 2- Mayer 3- Social Intelligence
4- Goleman 5- Casten
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کارنامـک مؤثـر و مهـارت انجـام مکاتبـات رسـمی و  کننـد. از سـویی، تنظیـم  کوتاهـی تهیـه  کرده انـد، مقـاالت 
اداری نیـز یکـی از نیازمندی هـای دانشـجویان به منظـور برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـا نهادهـای مختلـف دولتـی و 

خصوصـی اسـت.

کی و تصمیم گیری. 5-2 مهارت های ادرا
جزئیـات  بـا  همـراه  مشـکالت  درک  توانایـی  از  اسـت  عبـارت  کـی  ادرا مهارت هـای  جـدول10،  مطابـق 
گاهـی از ایـن روابـط  تشـکیل دهنده آن در موقعیت هـای مرتبـط بـا مشـکل )خضـری و همـکاران، 1394(. آ
کـه بـه طریقـی تصمیم گیـری  و شـناخت اجـزا و عناصـر مهـم در موقعیت هـای مختلـف، فـرد را قـادر می سـازد 
کنـد. تصمیم گیـری فراینـد تشـخیص مشـکالت و  کـه زمینـه تحقـق مدیریـت بهـره ور را فراهـم  کنـد  یـا اقـدام 
کـه طـی یـک فراینـد در نهایـت بـه انتخابـی منجـر  فرصت هـا و سـپس حـل آنهـا و یـک اقـدام و عمـل اسـت 
که می تواند پاسـخگوی مشـکل سـازمانی باشـد. هربرت سـایمون1 مدیریت را همــان تصمیم گیــری  می شـود 
و ایـن دو واژه را متــرادف می دانـد. فراینـد تصمیم گیـری عبارت انـد از: تشـخیص مسـئله/ مشـکل، پیشـنهاد 
گریفیـت2  دانیـل   .)1392 )قلی پـور،  نتایـج  کنتـرل  و  نظـارت  راه حـل،  اجـرای  راه حـل،  انتخـاب  راه حـل، 
جوهـره  و  اسـت  تصمیم گیـری  مدیریـت  جوهـره  می کنـد.  معرفـی  مدیریـت  قلـب  را  تصمیم گیـری   )1959(
گـر تصمیم گیـری از مدیـر سـلب شـود، مدیریتـی بـرای او باقـی نمی مانـد. هـر  ا تصمیم گیـری اراده انسـانی. 
فراینـد تصمیم گیـری بـرای حـل مشـکل یـا مسـئله ای صـورت می پذیـرد. بنابرایـن، پیـش از اتخـاذ تصمیـم 
کـه همـان مسـئله اسـت، شـناخته شـود )تسـلیمی، 1392(. بـرای تصمیم گیـری مؤثـر فـرد  موضـوع تصمیـم 
گزینه هـای مختلـف، بهتریـن راهـکار را  بایـد بتوانـد مسـئله اصلـی را از مسـائل فرعـی تمییـز دهـد و بـا ارزیابـی 
کار بگیـرد.  کنـد و اصـول نظارت هـای پیـش، حیـن و پـس از اجـرای راه حـل را بـه  بـرای حـل مسـئله انتخـاب 
کمـک می کننـد ازجملـه مهارت هـای تفکـر تحلیلـی، تفکـر سیسـتمی،  برخـی ابزارهـا بـه تصمیم گیـری مؤثـر 

تفکـر خـالق و مدیریـت ریسـک و بحـران.
تفکر سیسـتمی یک روش تجزیه وتحلیل علمی اسـت و تلویحًا معادل با حاصل جمع موقعیت پیچیده 
و شـیوه تفکر متناسـب با آن موقعیت اسـت )خلخالی، 1393(. در تفکر سیسـتمی باید همه اجزای سیسـتم 
)ورودی هـا، پـردازش، خروجـی، بازخـورد، محیـط، ذی نفعـان، مخاطبـان، مـواد اولیـه و...( به منظـور اخـذ 
کتـاب »روانشناسـی تحلیل هـوش« توضیح می دهد  گیـرد. هیـور3 )1999( در  یـک تصمیـم بهینـه مدنظـر قـرار 
گرفتـه  کـه می توانـد تدریـس شـود و یـاد  کـردن یـک مهـارت اسـت، مثـل نجـاری یـا رانندگـی  کـه تحلیلـی فکـر 
کردن بهبود یابد. اما همانند خیلی از مهارت های دیگر مانند دوچرخه سـواری، نشسـتن  شـود، و با تمرین 
کـردن  کالس درس و شـنیدن اینکـه چگونـه انجـام می شـود، قابـل یادگیـری نیسـت. تحلیلگـران بـا عمـل  در 

1- Herbert Simon 2- Daniel Griffith 3- Heuer
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مهـارت پیـدا می کنند.
رابطـه  وجـود  اسـت.  پروژه هـا  در  غیرقابل انـکار  و  اجتناب ناپذیـر  مقولـه ای  قطعیـت،  نبـود  طرفـی  از 
کامـاًل پذیرفته  مسـتقیم بیـن مدیریـت موفـق، نبـود قطعیت هـا و موفقیـت پروژه در رسـیدن به اهـداف پروژه 
نبـود قطعیت هـای  بـه  از آن جملـه می تـوان  کـه  نبـود قطعیت هـا منشـأهای مختلفـی دارنـد  شـده اسـت. 
کـرد. در ایـن راسـتا، مدیریـت ریسـک، روش  فنـی، مدیریتـی، بازرگانـی و مسـائل داخلـی و خارجـی اشـاره 
دسـتیابی  شـانس  آن  کاربـرد  به نحوی کـه  می دهـد؛  ارائـه  قطعیت هـا  نبـود  مدیریـت  بـرای  را  نظام منـدی 
ارائه شـده، مدیریـت ریسـک شامــل فراینــدهای  افزایـش می دهـد. طبـق تعریف هـای  را  پـروژه  اهــداف  بـه 
کنتـرل و پایـش ریسـک اسـت )نظـری و همـکاران، 1392(. برنامه ریـزی، شناسـایی، ارزیابـی، پاسـخگویی و 

مهارت های مدیریت بر خود و دیگران. 5-3
کـه نقـش اساسـی در موفقیت هـای زندگی شـخصی  مطابـق جـدول 11، امـروزه توسـعه مهارت هـای مدیریتـی 
گ1 )2005( در مقالـه ای بـا  و حرفـه ای ایفـا می کننـد، از اهمیـت بسـیار زیـادی برخـوردار اسـت. فیلیپـس و پـا
عنـوان »نحـوه اخـذ مـدرک دکتـری«2 در تعریـف خودمدیریتـی، مسـئولیت یادگیـری را متوجـه دانشـجوی 
کـه می توانـد  گفـت فـرد بـه خودمدیریتـی رسـیده اسـت  کـه وقتـی می تـوان  دکتـری می کنـد و اظهـار مـی دارد 

کاری انجـام دهـد.  کـه بـه او بگویـد چـه  کسـی نباشـد  وظیفـه خـود را تشـخیص دهـد و منتظـر 
کار  که یک شـخص جهت بهبود و ارتقـای عملکرد خود به  »مدیریـت بـر خـود« مجموعـه اقداماتی اسـت 
می گیـرد و به عنـوان عاملـی مهـم، نقـش بسـزایی در توفیـق او ایفـا می کنـد. بـه همین جهت، خودتوسـعه ای، 
فـرد را همـواره بـرای رویارویـی بـا پدیده هـای پیچیـده آمـاده می کنـد و منجـر بـه بهبـود عملکـرد او می شـود. 
کنـد.  بدیـن منظـور فـرد بایـد قـادر باشـد برنامـه ای جهـت ارتقـای توانمندی هـا و مهارت هـای خـود تدویـن 
کـرد. هیــچ مسافرتــی را نمی تـوان برنامه ریـزی  برنامـه توسـعه فـردی را می تـوان بـه برنامـه مسـافرت تشـبیه 

کـه عبارت انـد از: مبـدأ و مقصـد. گاهــی داشـته باشیــم  کـرد، مگـر اینکـه ابتـدا از مختصـات دقیـق دو نقطـه آ
کافی را بـه اقدامات  کـرده و منابع  پـس از تعییـن دقیـق مشـخصات ایـن دو نقطـه، بایـد فاصلـه را تحلیـل 
که الزم بود، از درسـتی مسـیر اطمینان  تخصیص داد. پس از شـروع باید مداومت داشـت و در بین راه هرجا 
گـر بـا همیـن رویکـرد بـه برنامه ریـزی توسـعه فـردی نگریسـته شـود،  کـرد و در پایـان بـه مقصـد رسـید. ا پیـدا 
کـرد: الف-تعییـن هـدف )وضـع مطلوب(؛ ب-شـناخت  می تـوان فراینـد آن را بـه چهـار مرحلـه اصلـی تقسـیم 
وضـع موجـود )مبـدأ(؛ پ-مقایسـه وضـع موجـود و وضـع مطلـوب و تحلیل شـکاف؛ ت-برنامه ریـزی اجرایی 

بـرای رسـیدن به اهـداف تعیین شـده )ابوالعالیـی، 1395(.
کـه افـراد را به منظـور تحقـق اهـداف سـازمان/ تیـم  مدیریـت بـر دیگـران نیـز آن دسـته از اقداماتـی اسـت 

1- Phillips & Pugh 2- How to Get a PhD
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هدایـت می کنـد و آن مسـتلزم آشـنایی بـا اصـول مدیریـت و رهبـری، مدیریـت عملکـرد، مدیریـت زمـان و... 
گروهـی/ سـازمانی و بـر اسـاس  کـه مرتبـط بـا اهـداف فـردی/  اسـت. عملکـرد رفتارهایـی را شـامل می شـود 
کمـک می کنـد تـا میـزان تحقـق برنامه هـا و اهـداف راهبـردی فرد/  مهـارت فـردی تنظیـم شـوند و بـه مدیـران 
کارفرمایـان و سـازمان ها بـا آنهـا روبـه رو  کـه  کننـد. لـذا چالش هـای مهمـی  کنتـرل  گـروه/ سـازمان را بررسـی و 
کـه ایـن چالش هـا عمدتـًا بقـا و حیات سـازمان ها  هسـتند، بیشـتر در حـوزه مدیریـت عملکـرد قـرار دارنـد؛ زیـرا 
را دربرمی گیـرد )شـرافت و همـکاران، 1397(. ابوالعالئـی )1389( چرخـه مدیریـت عملکـرد را شـامل 4 مرحلـه 
کـه عبارت انـد از: هدف گـذاری و برنامه ریـزی عملکـرد، نظـارت مسـتمر و مربی گـری، ارزیابـی  اصلـی می دانـد 

عملکـرد و ارائـه بازخـورد، تحلیـل و مـرور عملکـرد.

کارآفرینی. 5-4 مهارت های سیاستگذاری و 
کسـب وکار و یا نقش آفرینی در  مطابق جدول 12، دانش آموختگان به منظور توفیق در ایجاد، حفظ، توسـعه 
کارآفرینی  جایگاه هـای مختلـف حکمرانـی، بایـد بـه مفاهیم و اصـول سیاسـتگذاری، برنامه ریزی راهبـردی و 
کـه دانشـگاه های نسـل سـوم  مسـلط باشـند و توانمندی هـای خـود را در ایـن زمینـه توسـعه دهنـد. امـروزه، 
کارآفریـن پـس از دانشـگاه های نسـل اول )رویکـرد آموزشـی( و نسـل دوم )رویکـرد پژوهشـی(  یـا دانشـگاه های 
دانشـگاه های  و  می زننـد،  کشـورها  توسـعه  در  را  اول  حـرف  دنیـا  سـطح  در   )1396 همـکاران،  و  )پورعـزت 
کـه دانش آموختـگان آن شـمار زیـادی از شـرکت های بسـیار موفـق بین المللـی  کارآفرینـی همچـون اسـتنفورد 
گـردش مالـی ایـن شـرکت ها سـاالنه 2/7  کرده انـد و  گرام، نایکـو… را تأسـیس  گـوگل، یاهـو، اینسـتا ازجملـه 
تریلیـون دالر، معـادل دهمیـن اقتصـاد قدرتمنـد جهـان اسـت1، ضـرورت توسـعه مهارت هـای سیاسـتگذاری 

کارآفرینـی را دوچنـدان می کنـد. و 
کـه طـی فراینـدی مشـخص انجـام می پذیـرد.  سیاسـت گذاری مجموعـه ای از اقدامـات عقالنـی اسـت 
کـه عبارت انـد از: 1- دسـتورگذاری  هاولـت و رامـش2 چرخـه سیاسـتگذاری را شـامل پنـج مرحلـه دانسـته اند 
اقدامـات  سیاسـت،  ابزارهـای  اطالعـات،  جمـع آوری  )پژوهش هـا،  سیاسـت  تنظیـم   -2 مسـئله(؛  )تعریـف 
و  )بابایـی  ارزیابـی سیاسـت  اجـرای سیاسـت؛ و 5-  اتخـاذ سیاسـت؛ 4-  و توصیـه(؛ 3-  طراحـی سیاسـت 

.)1394 توکلـی، 
کـه به دلیـل جامعیـت، در سـال های اخیـر بیش ازپیـش  برنامه ریـزی راهبـردی ازجملـه مفاهیمـی اسـت 
پویاتـر  به مـوازات  گرفتـه اسـت.  قـرار  توجـه  مـورد  فـردی  برنامه ریزی هـای  اقتصـادی و حتـی  بنگاه هـای  در 
اسـتقبال  بـا  سـازمان ها  در  نیـز  راهبـردی  برنامه ریـزی  محیطـی،  اطمینـان  عـدم  افزایـش  و  محیـط  شـدن 

1- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_founded_by_Stanford_University_alumni, accessed on 15 Novem-
ber 2018.

2- Howellt and Ramesh
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از  فراتـر  نگاهـی  کـه  می دهـد  مدیـران  بـه  را  امـکان  ایـن  راهبـردی  برنامه ریـزی  می شـود.  مواجـه  بیشـتری 
فعالیت های روزانه شـرکت خود داشـته و تصویری روشـن تر از جایگاه سـازمان و چگونگی رسـیدن به آن، در 
کوچـک اعتقـادی  کـه مدیـران سـازمان های  اختیـار داشتــه باشنــد. مطالعـات صورت گرفتـه نشـان می دهـد 
کوچک جدیـد در پنج  کـه تقریبـًا نیمـی از شـرکت های  بـه برنامه ریـزی راهبـردی ندارنـد و ایـن باعـث می شـود 

سـال ابتدایـی بـا شکسـت مواجـه شـوند )رحیم نیـا و همـکاران، 1390(. 
کـه از دهـه 1980 بـه بعد در ادبیات توسـعه  همچنیـن یکـی از مباحـث بسـیار مهـم و در عیـن حـال جدیـد 
کشـورهای  ح شـده، موضـوع حکمرانـی خـوب1 در تمـام عرصه هـای آن اسـت. ایـن مسـئله به ویـژه در  مطـر
اعطـای  بـه  مربـوط  سیاسـت های  در  مدنـی  جامعـه  نهادینه سـازی  و  اسـتقرار  راسـتای  در  درحال توسـعه 
بین المللـی  نهادهـای  از  یکـی  به عنـوان  جهانـی  بانـک  اسـت.  شـده  برخـوردار  ویـژه ای  جایـگاه  از  کمک هـا 
کـرده اسـت، بـرای اولیـن بـار حکمرانـی خـوب را به عنـوان ارائـه  کـه در سـال 1989 منتشـر  گزارشـی  معتبـر، در 
کـرده اسـت. موضـوع  کارآمـد، نظـام قضایـی قابل اعتمـاد و نظـام اداری پاسـخگو تعریـف  خدمـات عمومـی 
کاهـش فقـر، ایجـاد  کـه در آن بـر  ح شـده  حکمرانـی خـوب بـا هـدف دسـتیابی بـه توسـعه انسـانی پایـدار مطـر
کـه همـه  کیـد می شـود  شـغل و رفـاه پایـدار، حفاظـت و تجدیـد حیـات محیط زیسـت و رشـد و توسـعه زنـان تأ
کت بیـن سـه رکـن اصلـی دولـت2، جامعـه  اینهـا بـا حکمرانـی خـوب تحقـق می یابـد. در حکمرانـی خـوب شـرا
گاهـی فراتـر از مشـارکت اسـت. لـذا ارتبـاط  کـه  مدنـی3 و بخـش خصوصـی4 در انجـام فعالیت هـا وجـود دارد 
صحیح و تعاملی سـه بخش یادشـده، زمینه تحقق حکمرانی خوب را در ابعاد اقتصادی، سیاسـی، و اداری 
کشـورها را در شـاخص های شـش گانه  فراهـم می سـازد )نرگسـیان، 1390(. بانـک جهانـی5 هرسـاله وضعیـت 
ثبـات سیاسـی؛ 3ـ  1ـ پاسـخگویی؛ 2ـ  از:  ایـن شـاخص ها عبارت انـد  قـرار می دهـد.  ارزیابـی  حکمرانـی مـورد 

کنتـرل فسـاد. کیفیـت مقـررات؛ و 6ـ  کمیـت قانـون؛ 5ـ  اثربخشـی دولـت؛ 4ـ حا
فراینـدی  به عنـوان  توسـعه  مباحـث  بـه  کالن  نگاهـی  بـا  بایـد  دانشـگاهی  دانش آموختـگان  طرفـی  از 
چندبعـدی همـه ابعـاد سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی را مدنظـر قـرار دهنـد. در ایـن بیـن اقتصـاد 
دانش بنیـان تأثیـر قابل توجهـی بـر رونـد توسـعه می گـذارد. در اقتصـاد دانـش پایـه، تولیـد، توزیـع و اسـتفاده 
از دانـش، تأثیـر مهمـی بـر تولیـد ثـروت دارد .درحالی کـه، در اقتصـاد دانش محـور عنصـر دانـش محـرک اصلـی 
تعـداد  بـه  دانشـی  اقتصـاد  تعریـف،  ایـن  طبـق  اسـت.  فعالیت هـا  همـه  در  اشـتغال  و  ثـروت  ایجـاد  رشـد، 
همـه  اقتصـاد،  نـوع  ایـن  در  بلکـه  نیسـت؛  محـدود  پیشـرفته  بسـیار  فنـاوری  بـر  مبتنـی  صنایـع  محـدودی 
کشـاورزی، بـه نحـوی بـه دانـش متکـی هسـتند. همچنیـن دانـش  فعالیت هـای اقتصـادی، حتـی معـدن و 
موردنیـاز بـرای سـاخت اقتصـاد دانش محـور فقـط از نـوع فناوری محض نیسـت و دانش فرهنگـی، اجتماعی 

و مدیریتـی را نیـز شـامل می شـود )شـعبانی و عبدالملکـی، 1390(.

1- Good Governance 2- State 3- Civil Socity
4- Private Sector
5- http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home , Accessed on 15 November 2018
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پیشنهادها� 6
از دهه 1950 میالدی به بعد همراه با تغییر نگرش نسـبت به مهارت و تخصص های ناشـی از سـرمایه گذاری 
در آمـوزش، مفهـوم سـرمایه انسـانی به تدریـج در تحلیل هـای اقتصـادی از اهمیـت باالیـی بهره منـد شـد. 
نیـروی  کیفیـت  در  بهبـود  ایجـاد  باعـث  می کنـد،  دریافـت  فـرد  کـه  توانایی هایـی  و  ظرفیت هـا  مهارت هـا، 
انسـانی می شـود و افزایش بهره وری را به دنبال خواهد داشـت )موالئی، 1391(. لذا توسـعه مهارت ها رابطه 
کارفرمایـان  کارگاه هـای مدیریتـی را بـرای  مسـتقیمی بـا افزایـش بهـره وری دارد و ضـرورت و اهمیـت برگـزاری و 
و مدیـران و نیـز شـرکت در ایـن دوره هـا را بـرای دانشـجویان به منظـور ارائـه عملکـرد مناسـب و موردانتظـار، 
کلـی بـرای توسـعه مهارت هـای نـرم،  بیش ازپیـش نمایـان می سـازد. در ایـن بخـش ضمـن ارائـه توصیه هـای 

کارگاه هایـی نیـز بـرای ایـن مهـم پیشـنهاد می شـود.
کلی برای توسعه همه مهارت ها الف-توصیه های 

z	کار1  )درگیر شدن در چالش های صنعت و یادگیری های عملی(؛ یادگیری ازطریق انجام 

z	 یـا حضـوری  مهارت آمـوزی  و  آموزشـی  دوره هـای  کارگاه هـا،  در  )شـرکت  آمـوزش2  ازطریـق  یادگیـری 
غیرحضـوری(؛

z	کسب دانش الزم برای مهارت ها(؛ خودآموزی )مطالعه از منابع مختلف جهت 

z	 و انجمن هـای حرفـه ای و تبـادل اطالعـات Linkedin.com عضویـت در شـبکه های تخصصـی مثـل
با سـایرین؛ 

z	تجربه اندوزی از شکست های خود و دیگران با مطالعه سرگذشت افراد موفق ملی و بین المللی؛

z	 آموختـن از تجربه هـای دیگـران )به ویـژه اعضـای هیأت علمـی، مهندسـان، مدیـران و دانشـجویان
باتجربـه(؛

z	گرفتن بازخورد از دیگران و برنامه ریزی برای رفع یا تعدیل نقاط قابل بهبود خود؛

z	بهره گیری از مشاوره های علمی و حرفه ای؛

z	 و خـود  قابل بهبـود  نقـاط  دقیـق  شـناخت  منظـور  بـه  توسـعه3  و  ارزیابـی  کانون هـای  در  شــرکت 
نقـاط. ایـن  تقویـت  و  توسـعه  بـرای  برنامه ریـزی 

کارگاه ها ب-پیشنهاد شرکت در 
کارگاه هـای پیشـنهادی، سـرفصل های آن نیـز ارائه می شـود. در این رابطه  در ایـن بخـش ضمـن معرفـی 
مـدل نهایـی بـه 7 نفـر از متخصصـان حـوزه مهارت هـای نـرم ارسـال و نظـر ایشـان در خصـوص سـرفصل های 
و  اسـت  شـده  ارائـه  به تفصیـل  سـرفصل ها  ایـن  کـه  اسـت  کیـد  تأ بـه  الزم  شـد.  اخـذ  مهارت هـا  از  یـک  هـر 
کـه در قسـمت الـف پیشـنهادها ارائـه شـد، نسـبت بـه توسـعه  دانشـجویان می تواننـد بـه روش هـای مختلفـی 

1- Learning By Doing 2- Learning By Training 3- Assessment & Development Center
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کننـد. همچنیـن انجمـن آمـوزش مهندسـی ایـران، فرهنگسـتان علـوم و انجمن هـای  ایـن مهارت هـا اقـدام 
شـرکت های  ازطریـق  یـا  مسـتقیم  )به طـور  مذکـور  کارگاه هـای  برگـزاری  بـا  می تواننـد  صالحیـت،  بـا  علمـی 

کیفـی نیروهـای متخصـص1 اسـت، نائـل آینـد. کـه همانـا توسـعه  موردتأییـد( بـه هـدف خـود 

کارگاه مهارت های ارتباطی سرفصل 
کارگاه مهارت های ارتباطی2 جدول 13: مشخصات 

عنوان دوره: مهارت های ارتباطی نوع دوره: مهارتی/ عمومی )نرم(

هدف دوره: آشنایی با مهارت های ارتباطی و برقراری ارتباط مؤثر با دیگران

مدت دوره: 16 ساعت کارگاه آموزشی روش ارائه محتوا: سخنرانی )کالس درس(، 

سرفصل و محتوای آموزش:
ارتباطــات مؤثــر )ماهیــت ارتبــاط، فراینــد ارتبــاط، انــواع ارتبــاط، روش هــای انتقــال پیــام، موانــع ارتباطی، 	 

عوامــل اثرگــذار بــر بهبــود ارتبــاط، مهــارت شــنود مؤثــر، روان شناســی مخاطــب و الگوهــای برخــورد بــا 
انــواع تیپ هــای رفتــاری، فناوری هــای جدیــد ارتباطــات، مهــارت ارائــه مطالــب و فــن بیــان، مهــارت 
هیجانــی،  هــوش  )شبکه ســازی(،  ارتباطــی  کانال هــای  روش هــای  و  )زبان بدنــی(  غیرکالمــی  ارتبــاط 

ــی(. ک ــای ادارا ــری، خطاه ــره جوه پنج
کــره، روش 	  کــره، ســبک های مذا کــره، ارکان مذا کــره و متقاعدســازی )تعریــف، ضــرورت و اصــول مذا مذا

کــره و چانه زنــی،  کره کننــده موفــق و خــوب، آشــنایی بــا ترفندهــای مذا گــی مذا کــره، ویژ و فنــون مذا
تعاریــف متقاعدســازی و تفــاوت آن بــا فریــب و درســتکاری، روش هــای متقاعدســازی شــش گانه رابــرت 

چالدینــی، مهارت هــای اقنــاع در عمــل(.
مدیریــت اســترس2 )علــل وعالئــم اســترس، فنــون فــردی مقابلــه بــا اســترس، فنــون ســازمانی مقابلــه بــا 	 

اســترس(.
گــزارش، نامــه، ایمیــل و...، 	  ــه علمــی، یادداشــت،  مهارت هــای نوشــتاری )تفاوت هــای نوشــتاری، مقال

مخاطب شناســی(

1- برگرفته از اساسنامه انجمن آموزش مهندسی ایران
2- Stress Management
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کی و تصمیم گیری کارگاه مهارت های ادرا سر فصل 

کی و تصمیم گیری  کارگاه مهارت های ادرا جدول 14: مشخصات 

کی و تصمیم گیری عنوان دوره: مهارت های ادرا نوع دوره: مهارتی/ عمومی )نرم(

هدف دوره: آشنایی با اصول تفکر سیستمی، تحلیلی، انتقادی و خالق و مهارت های تصمیم گیری 

مدت دوره: 24 ساعت کارگاه آموزشی روش ارائه محتوا:سخنرانی )کالس درس(، 
سرفصل و محتوای آموزش:	 
حــل مســئله و تصمیم گیــری )تعریــف مفهومــی و عملیاتــی، اهمیــت و نقــش تصمیم گیــری در موفقیــت 	 

و  رویکردهــا  و  مدل هــا  تصمیمــات،  انــواع  تصمیم گیــری،  ســطوح  ســازمان ها،  موفقیــت  عــدم  و 
روش هــای تصمیم گیــری، سیســتم های اطالعاتــی و نقــش آنهــا در فراینــد تصمیم گیــری، تصمیم گیــری 
مؤثــر و موانــع و چالش هــای موجــود در ســازمان ها )اشــاره بــه موانــع ســاختاری، رفتــاری، خطاهــا در 
گام هــای آن،  فراینــد تصمیم گیــری و  تصمیم گیــری و...(، تحلیــل پیش نگــری و پس نگــری، تشــریح 
تعریــف مســئله، شــناخت مســئله و راه هــا و ابزارهــای ایــن شــناخت، تفــاوت آســیب، مســئله، مشــکل و 
بحــران، ســاختاربندی مســئله و روش هــای آن، انــواع مســائل، معیارهــای ارزیابــی راه حل هــا، روش هــای 
ارزیابــی راه حل هــا )مثــل درخــت تصمیــم، نقشــه ذهنــی1و...(، عوامــل مؤثــر بــر اجــرای تصمیــم، ارزیابــی 
تصمیــم، روش هــای تصمیم گیــری )اســتخوان ماهی، دلفــی، طوفــان فکــری، تحلیــل هزینه-منفعــت2، 
کاربــردی  کارآمــدی3، ســوات، تریــز، پارتــو و غیــره(، ارائــه توصیه هــا و پیشــنهادهای  تحلیــل هزینــه - 

کمــی و روش هــای آن(. به عنــوان قوانیــن موفقیــت در حــل مســائل، آشــنایی بــا تصمیم گیــری 
گی هــای سیســتم، ســاختار و 	  تفکــر سیســتمی )چیســتی تفکــر، رابطــه نگــرش و عمــل، مفهــوم و ویژ

بــر تفکــر سیســتمی،  انــواع سیســتم، تعریــف، ضــرورت و اهمیــت تفکــر سیســتمی، مدیریــت مبتنــی 
ــا مســائل، اصــول و قواعــد تفکــر سیســتمی،  تفــاوت روش هــای سیســتمی و غیرسیســتمی در برخــورد ب
کاربــرد تفکــر سیســتمی در برنامه ریــزی، روش بررســی مســائل ســازمانی بــا تفکــر سیســتمی، موانــع تفکــر 

سیســتمی، تفکــر انتقــادی(.
تفکــر خــالق و مدیریــت ریســک و بحــران )تعریــف خالقیــت و نــوآوری و تفــاوت آنهــا، تعریــف تفکــر خــالق، 	 

مهــارت خالقانــه حــل مســئله، معیارهــای شــناخت افــراد خــالق و نــوآور، عوامــل فــردی مؤثــر بــر خالقیــت 
و نــوآوری،  فنــون تقویــت خالقیــت و نــوآوری، ســاختار ســازمانی و ســبک رهبــری مناســب نــوآوری و 
و  ریســک  کنتــرل  روش هــای  ریســک،  تحلیــل  ریســک،  مفهــوم  و  )تعریــف  ریســک پذیری  خالقیــت، 
ــه  محاســبه آن، مدیریــت احتمــاالت و ریســک های تصمیمــات، پرتفولیــو، دالیــل اهمیــت پرداختــن ب
ــای  ــت برنامه ه ــدم موفقی ــت و ع ــل موفقی ــازمانی، عل ــک س ــاد ریس ــک، ابع ــواع ریس ــک، ان ــوع ریس موض

ریســک، نقــش ایمنــی،  HSE  و HSSE در عملکــرد، مفاهیــم اساســی مدیریــت بحــران(.

1- Mind Map 2- Cost-Benefit Analysis 3- Cost-Effectiveness Analysis
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کارگاه مدیریت بر خود و دیگران سرفصل 
کارگاه مهارتی مدیریت بر خود و دیگران جدول15: مشخصات 

عنوان دوره: مدیریت بر خود و دیگران نوع دوره: مهارتی/ عمومی )نرم(

کار تیمی  هدف دوره: آشنایی با مفاهیم اساسی مدیریت عمومی و مهارت های خودتوسعه ای و 

مدت دوره: 16 ساعت کارگاه آموزشی روش ارائه محتوا:سخنرانی )کالس درس(، 
سرفصل و محتوای آموزش:

مدیریــت عملکــرد )اهــداف و ضــرورت مدیریــت عملکــرد، مفهــوم و فراینــد مدیریــت عملکــرد، مفهــوم 	 
هــدف و چگونگــی تعییــن اهــداف درســت و اصولــی، مدل هــای مدیریــت عملکــرد، پایــش مســتمر و 
بازخوردهــی، معیارهــای نظــام ارزیابــی عملکــرد مناســب، روش هــای ارزیابــی عملکــرد و خطاهــای رایــج 
کاهــش  در آن(، مدیریــت بهــره ور )اصــول و مفاهیــم بهــره وری، شــاخص های بهــره وری، عوامــل مؤثــر در 
و افزایــش بهــره وری، اندازه گیــری و ارتقــای بهــره وری، آشــنایی بــا اصــول مدیریــت پــروژه و مدیریــت 

کیفیــت(.
خودتوســعه ای )توانایــی تدویــن برنامــه توســعه فــردی و راهبــردی شــخصی، آشــنایی بــا روش هــای 	 

تــا حصــول  خودارزیابــی و احصــای نقــاط قــوت و قابــل بهبــود، روش اجــرای برنامــه توســعه فــردی 
تغییــر(. نتیجــه، مدیریــت 

کاربــرد اصــل 	  مدیریــت زمــان )تعریــف مدیریــت زمــان و مفهــوم ارزش زمانــی، اصــول مدیریــت زمــان، 
گانــت(. پارتــو، شــبکه فوریــت و اهمیــت، شــبکه فعالیــت و زمــان شــناوری، تهیــه نمــودار 

شــناخت 	  تیمــی،  کار  کارکردهــای  گــروه،  و  تیــم  تفــاوت  چیســت؟،  )تیــم  تیــم  رهبــری  و  تیم ســازی 
گروهــی،  گی هــای تیــم مؤثــر، روش هــای تصمیم گیــری  مشــکالت تیم هــا و راه هــای برون رفــت از آنهــا، ویژ
ــت  ــران(، مدیری ــعه دیگ ــری و توس ــارت مربیگ ــم، مه ــری تی ــای رهب ــری، مدل ه ــم رهب ــا مفاهی ــنایی ب آش
حــل  کاربــردی  ترفندهــای  تعــارض،  حــل  فنــون  و  راهبردهــا  آن،  انــواع  و  تعــارض  )مفاهیــم  تعــارض 
ــه  ــرد، مســائل میان فرهنگــی و جنبه هــای اخالقــی در حــل تعــارض، توجــه ب ــرد - ب ــا رویکــرد ب تعــارض ب
آرا در خرده فرهنگ هــای مختلــف(. تناقــض  و  بــه تضــاد  احتــرام  خرده فرهنگ هــای مختلــف و درک و 

گستره معرفتی آن، اخالق در پژوهش، اخالق در مهندسی(. اخالق حرفه ای )مفهوم اخالق حرفه ای و 



علی محمدزاده و رحمت ستوده قره باغ 25

کارآفرینی کارگاه سیاستگذاری و  سرفصل 
کارآفرینی کارگاه مهارتی سیاستگذاری و  جدول 16: مشخصات 

کارآفرینی عنوان دوره: سیاستگذاری و  نوع دوره: مهارتی/ عمومی )نرم(
کارآفرینی و مهارت های آن هدف دوره: آشنایی با مفاهیم اساسی مدیریت راهبردی، اصول 

مدت دوره: 24 ساعت
کارگاه آموزشی، حضور در  روش ارائه محتوا: سخنرانی )کالس درس(، 

صنعت
سرفصل و محتوای آموزش:

تفکــر 	  راهبــردی،  و  خط مشــی   - سیاســت  مفهــوم  برنامه ریــزی،  )مفهــوم  راهبــردی  برنامه ریــزی 
کالن نگــری، اهمیــت و ضــرورت برنامه ریــزی  راهبــردی، مفهــوم برنامه ریــزی راهبــردی و مؤلفه هــای آن، 
راهبــردی، فراینــد برنامه ریــزی راهبــردی و مراحــل آن، ارکان جهت ســاز ســازمان و نحــوه تدویــن آنهــا، 
تحلیــل محیــط داخلــی و خارجــی ســازمان، شناســایی نقــاط قــوت/ ضعــف ســازمان و شناســایی 
ــردی  ــت راهب ــد مدیری ــردی، فراین ــن راهب ــان، تدوی ــل ذی نفع ــی، تحلی ــای محیط ــا/ تهدیده فرصت ه
)طراحــی و تدویــن، اجــرا و ارزیابــی راهبــردی(، عوامــل مؤثــر بــر تدویــن - اجــرا و ارزیابــی راهبــردی، عوامل 

کارت امتیــازی متــوازن، آشــنایی بــا مفاهیــم آینده پژوهــی(. کلیــدی موفقیــت و روش تحلیــل آن، 
آشــنایی بــا حکمرانــی )آشــنایی بــا مفاهیــم مربــوط بــه حکمرانــی، شــاخص های حکمرانــی خــوب1، 	 

کشــورها در ایــن شــاخص ها، عوامــل مؤثــر بــر تحقــق حکمرانــی خــوب، راهکارهــای مؤثــر بــرای  جایــگاه 
تحقــق حکمرانــی خــوب، آشــنایی بــا ســازمان های بین المللــی، آشــنایی بــا ســاختار حکومتــی و دولتــی 

ــا ســازمان های دولتــی و خصوصــی( ــران، آشــنایی ب ای
مهــارت تولیــد پیشــنهاده صنعتــی، تدویــن درخواســت های صنعــت از محققــان بــرای ارائــه پیشــنهاده، 	 

کاربــردی کســب وکار، نرم افزارهــای تخصصــی و  ح  طــر
ــادی 	  ــرش اقتص ــعه، نگ ــد توس ــا رون ــنایی ب ــعه، آش ــاخص های توس ــا ش ــنایی ب ــان )آش ــعه دانش بنی توس

بــه دانــش، توانایــی تبدیــل ایــده بــه محصــول، ماهیــت شــرکت های دانش بنیــان، فراینــد دانش بنیــان 
ــا  ــنایی ب ــان، آش ــرکت دانش بنی ــیس ش ــوه تأس ــان، نح ــرکت های دانش بنی ــن ش ــول، قوانی ــدن محص ش
ــا  کارآفرینــی و مالــی )امکان ســنجی، تجاری ســازی، تأمیــن مالــی، ارزش آفرینــی و...(، آشــنایی ب اصــول 

اســتانداردها(.

1- Good Governance
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بحث و نتیجه گیری� 7
کـه تأثیرهـای مسـتقیمی بـر سـایر نظام هـای مدیریتـی،  کشـور  بـرای ایجـاد تغییـر یـا تحـول در نظـام آموزشـی 
کار  کرد و در دسـتور  کنار مهارت های سـخت تقویت  صنعتـی و غیـره دارد، بایـد جایـگاه مهارت هـای نـرم را در 
کاری، نیازمند  کسـب موفقیت در زندگی شـخصی و  کـه در ایـن پژوهـش نیـز ذکر آن رفت،  قـرار داد. همانطـور 
براسـاس پژوهـش  کـه  نرمـی  ازجملـه مهارت هـای  نـرم اسـت.  هـم مهارت هـای سـخت و هـم مهارت هـای 
حاضـر، بایـد مـورد توجـه جـدی سیاسـتگذاران آموزشـی و نیـز آموزش پذیـران و دانشـجویان قـرار داده شـود 
بـر خـود و  کـی و تصمیم گیـری، مهارت هـای مدیریـت  ارتباطـی، مهارت هـای ادرا از: مهارت هـای  عبات انـد 
کسـب و تقویـت ایـن مهارت هـا می تـوان شـاهد افزایـش  کارآفرینـی. بـا  دیگـران، مهارت هـای سیاسـتگذاری و 

بهـره وری و نیـز بهبـود رونـد شـاخص های مرتبـط بـا حکمرانـی شـد.
کـه بالفاصلـه پـس از دانش آموختگـی وارد  از سـویی توسـعه و توانمندسـازی ظرفیت هـای دانشـجویان 
کشـور دارنـد، از اهمیـت بسـزایی برخـوردار  کار می شـوند و رسـالت و نقـش مهمـی در پیشـرفت و آبادانـی  بـازار 
کم وبیـش بـا مهارت های نـرم و اصـول و مبانی آن  اسـت. در ایـن بیـن، دانشـجویان رشـته های علـوم انسـانی 
کـه اغلـب دانش آموختـگان آن در جایگاه هـای  آشـنا هسـتند؛ درحالی کـه دانشـجویان رشـته های مهندسـی 
کمـی دارنـد و بـرای  مختلـف مدیریتـی، سیاسـتگذاری و... قـرار می گیرنـد، بـا ایـن مهارت هـا آشـنایی بسـیار 
توفیـق در جایگاه هـای خطیـر یادشـده، نیـاز اسـت مهارت هـای نـرم به کمـک مهارت هـای سـخت و بهره وری 
مهندسـی،  رشـته های  دانش آموختـگان  و  دانشـجویان  از  بسـیاری  سـویی،  از  برسـانند.  کثـر  حدا بـه  را 
کـرده و از ایـن طریـق، هـم بـرای خـود و هـم بـرای  درصـدد هسـتند تـا ایده هـای خـود را بـه محصـول تبدیـل 
کسـب  کننـد؛ امـا بـا هیچکـدام از فرایندهـای تبدیـل ایـده بـه محصـول آشـنا نیسـتند. لـذا  کارآفرینـی  دیگـران 
مهارت هـای الزم در ایـن حـوزه می توانـد تأثیـر چشـمگیری بـر عملکـرد دانش آموختـگان و نیـز بهبـود فضـای 

کشـور بگـذارد. کسـب وکار در 

تقدیر و تشکر
کـه در فراینـد پژوهـش حاضـر، نظرهـای ارزشـمند خـود را در اختیـار قـرار دادند  نویسـندگان از همـکاران محتـرم 
یا از سـخنرانی های آنها در دانشـکده فنی یا دانشـگاه های دیگر اسـتفاده شـده اسـت تقدیر و تشـکر می نمایند: 
آقایـان مهنـدس صدیـق، رئیس هیئت مدیره شـرکت چگالـش؛ مهندس یارمند از مدیران ارشـد صنعتی؛ دکتر 
کـرم زاده، پژوهشـگر دانشـگاه صنعتـی آیندهـوِون1 هلنـد؛  شـفیعی اسـتاد دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر؛ مهنـدس 
دکتـر مؤیـدی، رئیـس اداره آمـوزش و توانمندسـازی مدیـران شـهرداری تهـران؛ دکتـر عربلـو از شـرکت همـراه 
کاشـف و دکتـر غنـی زاده، اعضـای هیأت علمـی دانشـگاه ارومیـه؛ مهنـدس سـیدنصرتی، دانشـجوی  اول؛ دکتـر 

1- Technische Universiteit Eindhoven
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دکتری مهندسـی مکانیک دانشـگاه تهران و مدرس دانشـگاه؛ مهندس شـاه محمدی آذر، دانشـجوی دکتری 
مهندسـی مکانیـک دانشـگاه تهـران؛ مهنـدس عبداله نـژاد، دانشـجوی دکتـری مهندسـی هوافضـای دانشـگاه 
صنعتـی امیرکبیـر و پژوهشـگر سـازمان هواشناسـی؛ مهنـدس درویـش زاده، دانشـجوی دکتـری مدیریـت منابع 
کرمی، دانشـجوی دکتری مهندسـی مکانیک دانشـگاه شهیدبهشـتی و  انسـانی دانشـگاه خوارزمی؛ مهندس ا
مدرس دانشـگاه؛ آقای عظیمی، دانشـجوی دکتری سیاسـتگذاری عمومی دانشـگاه تهران؛ آقایان عبداله زاده 
و هراتـی، دانشـجویان دکتـری مدیریـت رفتارسـازمانی دانشـگاه تهـران؛ و خانم هـا مهنـدس مقبلـی از شـرکت 
کیانـی، عضـو هیأت علمـی دانشـگاه  پتروپـاس؛ دکتـر رحمانـی عضـو هیأت علمـی پژوهشـگاه اسـتاندارد؛ دکتـر 

سـمنان؛ و خانـم قاسـمی، دانشـجوی دکتـری مدیریـت منابـع انسـانی دانشـگاه تهران.
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Wz رحمـت سـتوده قره بـاغ: مـدرک دکتـرای خـود را در مهندسـی سیال سـازی

کرده انـد. ایشـان از سـال 1378  کانـادا اخـذ  از دانشـگاه پلـی تکنیـک مونتـرال 

کـرده و  فعالیـت خـود را بـه عنـوان عضـو هیـأت علمـی در دانشـگاه تهـران آغـاز 

بـوده  فعالیـت  مشـغول  فنـی  دانشـکده  در  اسـتاد  عنـوان  بـه  نیـز  کنـون  هم ا

کنـار  کارشـناس رسـمی دادگسـتری در رشـته صنایـع نفـت نیـز هسـتند. در  و 

فعالیت های اجرایی و مدیریتی، ایشـان در زمینه مهندسـی فرآیند، مهندسـی 

کار آموزشـی و پژوهشی  سیال سـازی، شبیه سـازی و طراحی فرآیند مشـغول به 

هسـتند. ایشـان در سـال 1394، موفـق بـه دریافـت جایـزه عالمـه طباطبایـی از 

بنیـاد ملـی نخبـگان شـده و بیـش از 250 مقالـه علمـی در نشـریات بین المللـی، 

کرده انـد. کتـاب و چهـار فصـل تألیـف  کنفرانـس و چهـار  ملـی و 

Wz عمـران مهندسـی  رشـته  در  را  خـود  کارشناسـی  مـدرک  محمـدزاده:  علـی 

امـور  را در رشـته مدیریـت  کارشناسـی ارشـد خـود  از دانشـگاه تبریـز و مـدرک 

کنون دانشـجوی دکتری مدیریت  شـهری از دانشـگاه تهران اخذ نموده و هم ا

دانشـگاه تهـران هسـتند. حوزه های مـورد عالقه وی در امـر پژوهش عبارتند از: 

حکمرانـی، سیاسـتگذاری، توسـعه منابـع انسـانی و آمـوزش مهندسـی.


