
 

 

 های نرممهارت

 چیست؟ نرم هایمنظور از مهارت

 ،یاجتماع یهامهارت از یبیترک و یرفتار و یفرد درون ،یشخص یهامهارت نرم یهامهارت از منظور

 قادر را کارمندان که است یجانیه هوش و یاجتماع هوش ها،نگرش ،یتیشخص یهایژگیو ،یارتباط یهامهارت

 در و باشند رتریپذ سازمان باشند، داشته مطلوب عملکرد کنند، کار خوب گرانید با خود طیمح در سازدیم

 .برسند تیموفق به تینها

 یسادگ به هامهارت نیا...  و خود توسعه ،یرهبر ،مسئله حل زمان، تیریمد ،یمیت کار ،یارتباط یهامهارت مثل

 .هستند توسعه و یریادگی قابل حال نیع در و ستندین سنجش قابل

 

 های نرماهمیت مهارت

 یهاگزارش اما هستند، یضرور کار و کسب در تیموفق یبرا دو هر نرم یهامهارت و سخت یهامهارت چه اگر

 داشتن و بوده شیافزا به رو نرم یهامهارت تیاهم که است آن انگریب یمصنوع هوش و ونیاتوماس ظهور از ریاخ

 کاهش حال در سخت یهامهارت از یاریبس عمر مهین که یحال در و ستا یاتیح یاندهیفزا طور به امروزه آنها

 .است

 از است ممکن خاص یسینو برنامه زبان کی درواقع. هستند یضرور بلکه و مطلوب همچنان نرم یهامهارت 

 .بود خواهند ارزشمند شهیهم یهمکار یهامهارت و یسازگار ت،یخالق اما شود، خارج مد

 



 

 

 های مورد نیاز سازمانمهارتراهکار برای ارزیابی  ۵

 دیکن فیتعر را ارزشمندند شما سازمان در که ینرم یهامهارت (1

 نیبهتر که دینیبب. دیکن صحبت تیموفق یبرا خود سازمان ازین مورد نرم یهامهارت مورد در رهبران با

 چالش هرگونه با مواجهه یبرا که ییهامهارت به نیهمچن و است کدام شما کارمندان و سازمان یبرا هامهارت

 .دیکن توجه د،یدار ازین ندهیآ در

 دیکن فیتعر شفاف صورت به را نرم یهامهارت با مرتبط یرفتارها (2

 و جذب انیمتول خصوص به و سازمان کل که دیشو مطمئن هستند ملموس کمتر نرم یرفتارها که ییآنجا از

 نیعناو از کی هر منظور نیبد. دارند شده فیتعر نرم یهامهارت مفهوم از یمشترک درک و توافق استخدام

 و شغل هر ازین مورد یهامهارت و دیکن تر شفاف رفتارها ذکر با را دیکرد فیتعر کی گام در که نرم یهامهارت

 .دیکن مشخص را نقش

 دیکن استفاده نیآنال یابیارز یابزارها از (3

 انیمتقاض نرم یهامهارت یشناخت یهااسیبا بدون که یسواالت ای هایباز همچون نیآنال یابیارز یابزارها

 .کنند کمک شما به مصاحبه انیجر در ضعف و قوت نقاط شناخت به توانندیم و کنندیم یابیارز را یشغل

 

 دیکن استاندارد را مصاحبه سواالت (4

 م،یکن یطراح را یمتناسب یابزارها و ساختار ستیبایم یاستخدام مصاحبه در نرم یهامهارت یابیارز منظور به

 یبرا مصاحبه ساختار که است نیا مهم. شودیم هیتوص محور رفتار ای محور یستگیشا یهامصاحبه منظور نیبد



 

 

 داوطلبان یبند رتبه و یده ازیامت امکان انتها که دیبپرس کسانی سواالت داوطلبان همه از و بوده مشخص شما

 یفایا ،یگروه بحث ،یگروه یباز مثل ابزارها ریسا از دیتوانیم مصاحبه کنار در باشد، داشته وجود استخدام

 کی دیتوانیم یمیت کار یابیارز یبرا مثال طور به دیکن استفاده نرم یهامهارت یابیارز منظور به هم...  و نقش

 .دیکن یابیارز را یو یمیت کار مهارت ادامه در و فرد یرفتارها و داده بیترت یباز

 دیبسنج یواقع طیشرا در را هامهارت (۵

 رییتغ را طیشرا سپس. دهد انجام را آن خود سخت یهامهارت با دیبخواه او از و داده کارمند به یاپروژه ابتدا

 شما به چگونه دینیبب و دیده کاهش را پروژه انجام زمان مثال د،یکن شتریب را هاتیمحدو مثال طور به داده

 چگونه را شما با ارتباط یبرقرار و تعامل ینحوه و ابدییم یسازگار دیجد طیشرا با چگونه دهدیم بازخورد

 ؟ کندیم تیریمد

 

 

 


