
 

 نرم سخت در مقابل مهارت مهارت
 مقدمه

 سختهای مهارت. کنندیم درخواست را نرم و سختهای مهارت از یبیترک معموالً انیکارفرما شغل، فیتوص در

 ،یرهبر مانند یتیشخص یهایژگیو نرمهای مهارت که یحال در است خاص آموزش و یفن دانش به مربوط

 .است زمان تیریمد ای ارتباطات

 تفاوت ما ،این مقاله در. دیکن شرفتیپ مشاغل شتریب در و است الزم مهارت نوع دو هر بودن زیآم تیموفق یبرا

 و رزومه در را خودهای مهارت کردن برجسته یچگونگ و کی هر از ییهامثال نرم، و سختهای مهارت

 .داد میخواه حیتوض هامصاحبه

 چیست؟سخت  مهارت
 خود لیتحص و شغل در جمله از ،یزندگ تجربه هر با شما که است یآموزش ای یفن دانش ،سختهای مهارت

 .دیاکرده کسب

 : مثال عنوان هب

 فروش ستمیس کی از چگونه که دیبدان است ممکن د،یاکرده کار یفروش خرده ای ییغذا خدمات در اگر 

  .دیکن استفاده

 از چگونه که دیبدان است ممکن د،یاگذرانده یحسابدار کالس اگر Microsoft Excel اگر. دیکن استفاده 

 .دیکن صحبت روان آن با دیبتوان است ممکن د،یاخوانده یخارج زبان

 کار معمار کی عنوان به دیخواه یم شما اگر. دارد ازین صنعت آن مخصوص یخاص یفنهای مهارت به شغل هر

 . دیکن استفاده سینو شیپ افزار نرم از چگونه که دیبدان دیبا شما مثال، عنوان به د،یکن

 



 

 یست؟چ نرم مهارت
. دهدیم شکل گرانید با و خودکار صورت به را شما کار نحوه که است یشخص اتیخصوص و عادات نرم، مهارت

 گرید یبرخ. هستند آن دنبال به انیکارفرما از یاریبس که است یمهم مهارت موثر، ارتباطات :مثال عنوان به

 .است فعال دادن گوش و موثر یمیت کار نفس، به اعتماد شامل

 یبرا الزم سختهای مهارت که یحال در. است یضرور شغل یجستجو هنگام و شما حرفه یبرا نرمهای مهارت

 و مثبت کار طیمح کی جادیا یبرا نرمهای مهارت است، الزم شغل کی در یفن فیوظا انجام زیآم تیموفق

 سخت و نرمهای مهارت یدارا که روندیم یافراد دنبال به غالباً انیکارفرما ل،یدل نیهم به. است الزم یکاربرد

 یدارا که کنند انتخاب را ییداهایکاند دهند حیترج است ممکن انیکارفرما از یبرخ. باشند شده اثبات

 دشوارتر مواقع یبعض در یافزار نرم یهامهارت رایز باشند، سخت یهامهارت از تریقو یافزار نرم یهامهارت

 .است

 
 لیتحل و هیتجز ابزار مورد در یقبل دانش اما دیباش یانسان منابع در کار بدنبال است ممکن شما :مثال عنوان به

 ،یهمدل :مانند دهد، نشان را شما نرمهای مهارت یاثرگذار تواند یم که دیدار یمنابع اگر. را نداشته باشید داده

 مهارت که کند انتخاب یگرید یدایکاند یجا به را شما است ممکن کارفرما کی ارتباط، یبرقرار و باز ذهن

 .است نرم مهارت سطح همان فاقد اما است تریقو سختش



 

  های نرمهای سخت و مهارتهای مهارتتفاوت

 .است کار طیمح در آنها از استفاده و یابیدست نحوه نرمهای مهارت و سخت یهامهارت نیب یاساس یهافاوتت

 
 مانند ییها تیصالح شامل آنها. ندیآیم بدست خاص یهاآموزش ای لیتحص قیطر از اغلب سختهای مهارت

 .هستند گرید ابزار ای افزار نرم خاص، نیماش از استفاده نحوه

 صرف را خود یزندگ تمام شما است ممکن که شودیم دهید یتیشخص یهایژگیو عنوان به اغلب نرم مهارت

 کی با ای دیکنیم برقرار ارتباط گرانید با د،یکنیم تیریمد را خود وقت بار نیاول یبرا یوقت. دیاکرده رشد

 .شودیم خواسته آنها از د،یشویم روبرو دشوار تیوضع

 نرم، یهامهارت که یحال در شود فیتعر شما یفن دانش عنوان به تواندیم سختهای مهارت گر،ید عبارت به

 .است کار محل در شما یکل یهاعادت

 


