ﮐﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت؛ راز ﭘﻮل درآوردن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ

اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ »راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﭼﯿﺴﺖ« ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ دارﯾﺪ؟ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﮐﺴﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دارد ﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺰودی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮی دارد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻦ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﻬﺰ
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎردان ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس راز ﭘﻮل درآوردن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ »راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﭼﯿﺴﺖ« ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ دارﯾﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
آدمﻫﺎی روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺟﻮاب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ »ﭘﻮل درآوردن« ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺳﻮال را ﮐﻤﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ .اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ و اﻗﺒﺎل ،ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی ،راﻧﺖ ،ارث
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ اوﻟﯿﻪ را از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ »رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻼش ﺷﺨﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ«؟ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺳﻮال دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﮐﺴﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ و
ﺗﺨﺼﺼﯽ دارد ﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺰودی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮی دارد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻦ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﮐﺎردان ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس راز ﭘﻮل درآوردن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻬﺎرت :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮔﺮانﺑﻬﺎ
از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﺷﻮد داد ،ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺑﺎزار
ﮐﺎر و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ» :ﻣﻬﺎرت« .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ از روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ آندﺳﺘﻪ از ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﯽﻧﺎﻟﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن »ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯽﺳﻮاد« ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﺪارد .ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ،ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،درﺑﺎره ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻬﺎرت« دﭼﺎر
ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آنﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻬﺎرﺗﺸﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﻬﺎرت ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﯽﻣﻬﺎرت ﻫﻢ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻬﺎم ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت را ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﯾﺎ در ﻧﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺲ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺳﺮاﻏﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .اﻣﺎ آنﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت را ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮانﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دارﻧﺪ آﮔﺎﻫﻨﺪ و از ﻗﻀﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦاﻧﺪ.

»داﻧﺶ« ﻓﺮاﺗﺮ از »درس« اﺳﺖ .وﻗﺖ ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺴﺐ »ﻣﻬﺎرت« اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر از
»داﻧﺶ« ﻫﻤﺎن »آﮔﺎﻫﯽ« اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در درس ﺧﻮاﻧﺪن
ﺧﯿﻠﯽ وارد ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ »آﮔﺎﻫﯽ« ﮐﺴﺐ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺪون »آﮔﺎﻫﯽ« در ﻫﯿﭻ ﻓﻦ و
ﻫﻨﺮی »ﻣﺴﻠﻂ« و »ﻣﺎﻫﺮ« ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣﻬﺎرت ﭼﯿﺴﺖ؟
آﯾﺎ درﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ؟ ﺧﯿﺮ .ﻣﻬﺎرت ﻋﺒﺎرت از ﺗﺴﻠﻂ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺮی ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم »داﻧﺶ« و »ﺗﺠﺮﺑﻪ« ،ﻫﺮ دو ،اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ» ،داﻧﺶ« ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از »ﻣﻬﺎرت«
اﺳﺖ و »ﺗﺠﺮﺑﻪ« ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه »داﻧﺶ« اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ »درس« ﻫﻤﺎن »داﻧﺶ« اﺳﺖ؟ ﺧﯿﺮ .داﻧﺶ ﻓﺮاﺗﺮ از
درس اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﺶ در اﯾﻨﺠﺎ »آﮔﺎﻫﯽ« اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﯿﻠﯽ
وارد ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ »آﮔﺎﻫﯽ« ﮐﺴﺐ ﻧﮑﻨﺪ .ﭼﻄﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در درک اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮواﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻨﺸﯽ
ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎهﻫﺎ ﮐﻪ درﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم
اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت در ذﻫﻨﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺿﺮورت ﺷﻐﻞ آﻧﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ذﻫﻨﺸﺎن را
درﮔﯿﺮ درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﮏ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺣﻮاﺳﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﻤﻠﻪای را ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .اﮔﺮ آﻧﺎن زﻣﺎﻧﯽ را )ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ( ﺻﺮف ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﯽ
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺷﺎن ﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻨﺸﯿﺎن
دادﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ .آﻧﺎن ﭼﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﻣﺸﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﺠﺎل ﮐﻤﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺧﺮده ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ را ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی روز دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری
 ۱۰ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺨﺪام و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﺎرت را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد؟
آﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً درس ﺧﻮاﻧﺪن در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺧﯿﺮ .آﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد .ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮوﯾﺞ »ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی« اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﻘﺼﺮ
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اراده ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮدارﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮدﺷﺎن را ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت را ﮔﺮدن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﺷﻤﺎ
ﺟﺰو اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺗﺎن را ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻬﺎرت در ﺻﻨﻌﺖ آیﺗﯽ
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﺑﺰرگ و ﭘﺮروﻧﻘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺣﻮزهﻫﺎی
»ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر« ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص ﻣﻬﺎرﺗﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎزارﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ آی ﺗﯽ ﺣﺪ وﺳﻂ ﻧﺪارد .ﯾﺎ ﺷﻤﺎ در ﺻﻒ ﺑﯿﮑﺎران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﺰو
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اراده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺟﺬﺑﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺮوه دوم ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﻬﺎرﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎزهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽﺷﺎن را در ﺑﺎزارﮐﺎر ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﯿﻒ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ:
•
•
•
•
•
•

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺴﮑﻮ ﯾﺎ ﻫﻮآوی آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ اوراﮐﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن وب ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﭘﯽ اچ ﭘﯽ ﯾﺎ ﺳﯽ ﺷﺎرپ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ وردﭘﺮس ﻣﺴﻠﻂاﻧﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ دادهﮐﺎوی ﭼﯿﺮهاﻧﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎی NoSQL

• ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺴﻠﻂاﻧﺪ
• ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رزﺑﺮی ﭘﺎی ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرتﺧﻮان
ﺑﺎﻧﮑﯽ و دهﻫﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
• ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ و دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ دارﻧﺪ
• ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻼود ﺧﺒﺮهاﻧﺪ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻃﺮﻓﺪار دارﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭘﺮدرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
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ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اراده ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در راه
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮدﺷﺎن را ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐ
ﻣﻬﺎرت را ﮔﺮدن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر آدمﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺮوه از
ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد:
• اﻓﺮاد ﺷﻐﻞ ﮔﺮا :آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
• اﻓﺮاد ﭘﯿﺸﻪ ور :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺪارد.
• ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺷﺎن.
اﻓﺮاد ﮔﺮوه اول ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ »آوﯾﺰان ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ« را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آوﯾﺰان ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ دارد .اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎی او را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﺪ – ﻣﺜﻼ ﮐﺎرش را از او ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ – در زﻧﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان
ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻮﯾﺘﺸﺎن را ﺑﺎ ﺷﻐﻠﺸﺎن – و ﻧﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﺸﺎن – ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻨﯽ داری در »ﺷﻐﻞ ﮔﺮاﯾﯽ« اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن آوﯾﺰان ﻣﺎﻧﻨﺪ
رﯾﺴﻤﺎن اﺳﺖ و از ﭘﺎره ﺷﺪن آن ﺑﯿﻤﻨﺎک .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ آﮔﻬﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺷﺎن را از
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺻﻒ ﻧﺨﺴﺖ اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﮔﺮوه دوم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﺑﻪ در آنﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ
ﮔﺮوه از آدمﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮﻫﺎی ﮐﻤﯿﺎب ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎ ً »آﻧﻬﺎ را روی
ﻫﻮا ﻣﯽزﻧﻨﺪ« ،ﯾﻌﻨﯽ زود ﺷﮑﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﯽﺷﻐﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻫﻢ ﺑﯿﮑﺎر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﺻﻼ ً ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻣﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻮرا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﮐﺸﻒ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎﻫﺮی ﮐﻪ »در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﺷﻐﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮوه دوم ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرﺗﺸﺎن دارﻧﺪ »اﻓﺮاد ﻃﻼﯾﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و درآﻣﺪﺷﺎن از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﺸﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ »ﮐﺎردانﻫﺎی ﻧﻘﺮهای« ﻫﺴﺘﻨﺪ و درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ.
اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺳﻮم را ﺑﺎﯾﺪ »ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﻧﺰی« ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و راز
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در »ﺑﺎزی ﻣﻬﺎرت« ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،از زﻧﺪﮔﯽ »ﺑﺎزی ﺧﻮردهاﻧﺪ« و »ﺑﺎزﯾﭽﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺎر« ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎلاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻓﺴﺎر زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ اﯾﻦ ده ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ

ﭘﯿﺸﻪور ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﺷﺎﻏﻞ
ﺷﻤﺎ ﺟﺰو ﮐﺪام ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﺰو ﮔﺮوه دوم ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ دارﯾﺪ» ،ﭘﯿﺸﻪ ور« ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﮏ »ﺣﺮﻓﻪ« دارﯾﺪ.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ .اﮔﺮ ﺟﺰو ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﻢ اﯾﻦ »ﺑﺎزی« زﻧﺪﮔﯽ را ﻫﻢ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ .ﮐﺎش زودﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﺮادی ﻧﺪارد .ﻣﺎﻫﯽ را ﻫﺮوﻗﺖ از آب
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﺎزه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ً در ﮔﺮوه اول
ﻗﺮار دارﯾﺪ ،ﻫﻨﻮز ﮔﻮﻫﺮ وﺟﻮدﺗﺎن را ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ .ﻫﻨﻮز از ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﺪال ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ »ﺑﺎزی« ﺑﺎور
ﻧﺪارﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ »ﺷﻐﻞ«ی ﮐﻪ دارﯾﺪ ﻗﺎﻧﻊاﯾﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺘﺎن آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
دارﯾﻢ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ را در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺴﺐ »ﻣﻬﺎرت« در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
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