
 (هایسخت؟)بانگاهیبهگزارشلینکدینترندیامهارتهاینرممهممهارت

های نرم و  دارند. مهارت های امروز به دو دسته مهارت برای کار کردن در هر شغلی نیاز کارکنان در سازمان

 های سخت مهارت

ها  هایی هستند که شما برای موفقیت در یک شغل خاص به آن مهارت :(Hard Skills)هایسختمهارت

ها به تناسب هر شغل متفاوت هستند، معموال به سادگی قابل سنجش هستند، از طریق  احتیاج دارید. این مهارت

های رسمی و غیررسمی و یا کسب تجربه عملی در محیط کار قابل فراگیری هستند، مثل مهارت برنامه  آموزش

 ، مهارت کار با اکسل، تسلط به زبان انگلیسی، کار با دستگاه مونتاژ، مهارت مصاحبه استخدامینویسی

های شخصی، درون فردی و رفتاری وترکیبی از مهارت  های نرم مهارت مهارت :(Soft Skills)هاینرممهارت

اجتماعی و هوش  ها ، هوش های شخصیتی ، نگرش های ارتباطی ، شخصیت یا ویژگی های اجتماعی، مهارت

هیجانی است که کارمندان را قادر می سازد در محیط خود با دیگران خوب کار کنند، عملکرد مطلوب داشته 

های ارتباطی، کار تیمی، مدیریت زمان،  مثل مهارت.باشند، سازمان پذیرتر باشند و در نهایت به موفقیت برسند

ه سادگی قابل سنجش نیستند، در عین حال قابل یادگیری و ها ب حل مساله، رهبری، توسعه خود و... این مهارت

 .توسعه هستند

 مهارت های نرم وسخت 

 :کند تر می های زیر تفاوت این دو دسته مهارت را شفاف مثال

  

ترند؟کدامیکمهم

های نرم هر دو برای موفقیت در کسب و کار ضروری هستند، اما روندهای  های سخت و مهارت ارتاگر چه مه

 با را گزارشی  9102های نرم رو به افزایش است. لینکدین در سال  اخیر بیانگر این است که اهمیت مهارت

های نرم اولین  مهارت گزارش این در است، کرده منتشر کند می متحول را کار محیط که جهانی روندهای عنوان

های سخت، به ویژه توانایی تشخیص،تجویز و  یک پزشک موظف است یک مجموعه گسترده از مهارت

های نرم مثل هوش هیجانی، اعتماد به نفس، درک  درمان بیماران را داشته باشد. اما اگر فاقد مهارت

 .گیرد دیگران، شنیدن موثر و... باشد به احتمال زیاد مورد توجه بیماران آنها قرار نمی

های فروش را  ک فروشنده که ممکن است دانش بی نظیری و جامعی از بازار خود داشته باشد، تکنیکی

بشناسد، قیمت گذاری کاال ها را بلد باشد، اما در صورت نداشتن مهارت های بین فردی و مذاکره، در بسته 

 .شدن معامله و حفظ مشتری خود مشکل خواهد داشت



 29های حوزه مدیریت منابع انسانی بسیار مهم است. در نظرسنجی انجام شده  ای روندی است که از دید حرفه

 .های سخت اهمیت دارد های نرم کارکنان، به اندازه و یا بیشتر از مهارت درصد پاسخ دهندگان معتقدند مهارت

 .های نرم است های نامناسب به دلیل فقدان مهارت درصد معتقدند که عمده استخدام 92همچنین 

 مهارتموردنیازدربازارکاربراساسگزارشلینکدین5 

 .اند های بازار کار معرفی شده مهارت زیر به عنوان مورد نیازترین مهارت 5لینکدین،  9102اساس گزارش بر

 خالقیت-0

 متقاعدسازی-9

 ریهمکا-3

 انعطاف پذیری -4

 مدیریت زمان-5

هاییبرایمتولیانمنابعانسانیدرس

های سخت در استخدام و انتخاب تاکید کنیم قطعا ریسک شکست در استخدام را افزایش  اگر تنها روی مهارت

شناسد،  ایم، مدیر پروژه راه اندازی یک واحد کسب و کاری را در نظر بگیرید که روندهای کسب و کار را می داده

مانند رهبری تیم، گوش دادن، همدلی و... قطعا در هایی  دانش فنی فراتر از انتظار دارد، اما به دلیل فقدان مهارت

 .های کاری در سازمان به منظور پیشبرد پروژه شکست خواهد خورد ایجاد و توسعه تیم

های نرم مورد نیاز مشاغل سازمانمان، راه و روشی مشخص  بنابراین الزم است ضمن شناسایی و تعریف مهارت

 .شود برای انجام این کار مراحل زیر پیشنهاد میبرای ارزیابی و شناسایی آن داشته باشیم، 

 .هاینرمیکهبرایسازمانشماارزشآفرینهستندتعریفمهارت-1

های نرم برای کارکنان بیشترین  با رهبران سازمان گفتگو کنید و تعریف کنید در سازمان شما کدام مهارت 

مهارت نرم را در بر گرفته و تعداد آن  6-5ین لیست اهمیت را دارد؟ روی لیستی از آن توافق کنید، بهتر است ا

 .تا نباشد 2بیشتر از 

 هاینرمتعریفرفتارهایمرتبطبامهارت-2

های نرم  مطمئن شوید که کل سازمان و به خصوص متولیان جذب و استخدام درک مشترکی از مفهوم مهارت

رم که در گام یک تعریف کردید را با ذکر رفتارها های ن تعریف شده دارند. بدین منظور هر یک از عناوین مهارت

های نرم تعریف شده برای سازمان شما کار تیمی است، رفتارهای  تر کنید به طور مثال اگر یکی از مهارت شفاف

 :تواند شبیه زیر باشد مرتبط می

  



 مهارت نرم: کار تیمی

 (رفتارهای مرتبط)مصادیق رفتار

 .شود داوطلب می خودجوش است و برای انجام کارها*

 .دهد در کار گروهی از خود گذشتگی نشان می*

در گروه مشارکت فعال دارد و وجود او در جلسه و برای سایرین سودمند است. تعهد و اشتیاق را در سایر اعضای تیم بر  *
 .انگیزد می

 .کند، حتی اگر برخالف نظر وی باشد از تصمیمات جمع و گروه حمایت می *

 .کند اف تیم است و برای نگهداری تیم به شدت کار میمتعهد به اهد*

 .کند ای مثبت و سازنده برقرار می با سایر اعضای تیم رابطه *

 .کند دیگران را در موفقیت تیم سهیم می*

هاینرمدرهنگاماستخدامایبرایارزیابیمهارتطراحیرویه-3

می بایست ساختار و ابزارهای متناسبی را طراحی کنیم،  های نرم در مصاحبه استخدامی به منظور ارزیابی مهارت

شود، به طور مثال در ارزیابی مهارت نرم کار  یا رفتار محور توصیه می های شایستگی محور مصاحبه بدین منظور

 :تیمی یکی از سواالت مصاحبه شایستگی محور می تواند شبیه زیر باشد

موقعیتی رو بگویید که تیمی رو در راستای یک هدف مشخص تشکیل دادید؟/ چطور افراد از هدف تیم مطلع 
 عارضی پیش اومد؟ آن را چطور مدیریت کردید؟شدند؟ چطور تقسیم وظایف کردید؟ آیا ت

مهم این است که ساختار مصاحبه برای شما مشخص بوده و از همه داوطلبان سواالت یکسان بپرسید که در 

توانید از سایر  انتها امکان امتیازدهی و رتبه بندی داوطلبان استخدام وجود داشته باشد، در کنار مصاحبه می

های نرم استفاده کنید به  ی، بحث گروهی، ایفای نقش و... هم به منظور ارزیابی مهارتابزارها مثل بازی گروه

داده و رفتارهای فرد و در ادامه مهارت کار تیمی وی ترتیب  بازی توانید یک طور مثال برای ارزیابی کار تیمی می

 .را ارزیابی کنید

 

https://hrmacy.ir/index.php/%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/competency-based-interview
https://hrmacy.ir/index.php/%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/competency-based-interview
https://hrmacy.ir/index.php/%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/leadershipgame
https://hrmacy.ir/index.php/%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/leadershipgame


 

امروزه در بیشتر بازارهای شغلی  .های نرم تفاوت بین کاندیداهای کافی و کاندیداهای ایده آل است مهارت

باشد. هر نقش شغلی مستلزم تعامل با  رقابتی، معیارهای استخدامی محدود به توانایی فنی و دانش تخصصی نمی

های نرم برای بیشتر  دیگران، مدیریت زمان، متقاعدسازی، کار با دیگران، خالقیت و... می باشد. بنابراین مهارت

 .کارفرمایان مهم خواهد بود

 

گیری میزان پیشرفت آن کار چندان  های نرم قابل توسعه هستند هر چند اندازه خبر خوب این است که مهارت

های نرم  آسانی هم نیست اما اگر به عنوان کارفرما به دنبال یک محیط کار مفید و سالم هستید بر روی مهارت

 .گذاری کنید سرمایه

 


