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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

 "سركارخانم ثريا رفعتي خسروشاهي-مهدي بصيري آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش  است كه با

  تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف
  

ي  هـایی تخصصـی در حیطـه    میالدي نیاز به مهـارت  21هر کدام از ما براي کسب موفقیت در قرن 
امـا بـه نظـر     ؛ي کـاري مـا هسـتند    ي حـوزه  هایی کالسیک که الزمه مهارت .ي خود داریم شغل و حرفه

 .مان در عصر حاضر نیستند هاي کالسیک دیگر جوابگوي ما براي رسیدن به اهداف رسد این مهارت می

روز کنـیم تـا    خـود را بـه   ،هـاي جدیـد   ي خود و کسب توانـایی ها ي مهارت ما هر روزه باید با توسعه
بـراي دسـتیابی بـه     ، کـه بیایید به این نکته فکـر کنـیم   .شویمبتوانیم با پیشرفت سریع فناوري منطبق 

ها را در آینـده بـه کـار     هاي جدیدي را به دست آورده و چگونه آن اهداف بلندمدت خود باید چه مهارت
 هاي آینده چقدر کارایی خواهند داشت؟ هاي کنونی ما در سال هارتو اینکه م ببندیم

ها بر خـالف گذشـته    دنیاي مشاغل و حرفه .پاسخ دادن به این سواالت بدون شک کار راحتی نیست
هـا و   چون هوش مصنوعی، یادگیري ماشـین  ؛ظهور مفاهیمی .نکردنی در حال تغییر استبا سرعتی باور

ها را بیش از پیش نمایـان   نیاز به یادگیري و تغییر و تحول در مهارت ،دگی انسانافزارها بر زن تسلط نرم
هاي گونـاگون، مـا    بنابراین با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژي و به تبع آن تغییر شرایط حرفه ؛کند می

السـیر   یعهاي جدید باشیم تـا از قطـار سـر    ها و توانایی ها هم باید همواره در حال یادگیري مهارت انسان
آیـد و هـر لحظـه     هاي قدیمی و کالسیک کنار نمـی  کار با مهارتو دنیاي مدرن کسب .فناوري جا نمانیم

 .هاي جدیدتر دارد نیاز به افرادي با توانایی

هاي بنیادینی دارد  ي شما گذشته از یادگیري علوم مرتبط با آن، نیاز به مهارت در حال حاضر، حرفه
شود تـا شـما    ها باعث می تسلط به این توانایی .ها تسلط داشته باشد ا باید به آنکه فردي در جایگاه شم

اما به خاطر داشته باشید شغل شما  ؛ي خود فردي توانا و موفق باشید در حرفه» در حال حاضر«بتوانید 
و به صورت مداوم در حال تغییر شرایط است و شما بایـد همـواره بـراي ایـن تغییـرات       ،هرچه که باشد

حتی اگر این تغییرات هنوز در حد ایـده هـم باشـند،     .ها آماده باشید هاي مربوط به آن یادگیري مهارت
 .ها آمادگی داشته باشید ها را پیگیري کرده و براي آموختن و فراگرفتن آن باید آن

رسـانی  روز هاي جدید و بـه  ترین اشتباهات ما در هنگام کسب مهارت ترین و البته رایج یکی از بزرگ
ي  هاي نرم، در زمان نیاز فوري بـه یـادگیري و توسـعه    هاي قبلی، نادیده گرفتن یادگیري مهارت مهارت
هـا   شود که موقعیت شغلی ما به هر دو نوع از ایـن مهـارت   حتی گاهی دیده می .هاي سخت است مهارت

یـا   ؛هـاي نـرم   مهـارت  .گـذریم  هـا مـی   به شدت وابستگی دارد و ما به سادگی از کنار یـک دسـته از آن  
مان یا رویکرد  هاي هر کدام از ما در ایجاد ارتباط با افراد دنیاي پیرامون هاي شخصیتی، به توانایی توانایی

هاي مردمی،  مانند مهارت؛ هاي نرم با عناوینی مهارتگاهی  .شود ما در فضاي شغلی و زندگی اطالق می
هـاي   هاي سخت یا توانـایی  از سوي دیگر، عبارت مهارت .رود به کار میفردي هم  ذاتی، اجتماعی و درون
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اي و تحصیالت ارتباط مسـتقیم دارد   هاي شغلی و حرفه شود که با تخصص هایی گفته می فنی به مهارت
 .ارزیابی کرد هاي مرتبط  ها و تست توان از طریق آزمون ها را می و میزان تسلط بر این توانایی

اي مـبهم و نـامعلوم در    توان گفـت کـه آینـده    ي شغلی که داریم، با اطمینان می نوع و زمینهفارغ از 
هـا، مشـاغل کـم و بـیش      تا پیش از این و براي قـرن  .ي هر کدام از ما وجود دارد ي شغل و حرفه زمینه

سـانی  تبـدیل بـه ان  در شغل خـود  فرد را  ،هاي مشخص اي از مهارت بدون تغییر بودند و داشتن مجموعه
حـاال بـراي    .اسـت  شرایط فرق کـرده  21اما حاال و براي به دست آوردن موفقیت در قرن  ؛کرد میموفق 

گردند، یک پاسخ و راهکار بسیار حیاتی  افرادي که به دنبال کسب یک مهارت مفید در دنیاي جدید می
  .است ي نرمها این پاسخ یادگیري مهارت .وجود دارد

ی بـراي  تبـه چـه نکـا    ي شـغلی خـود در آینـده دقیقـاً     دانید براي پیشبرد زمینه حتی اگر امروز نمی
 21براي به دسـت آوردن موفقیـت در قـرن     .یادگیري نیاز دارید، نباید نیاز به آموختن را نادیده بگیرید

وع از آموختن هیچ ربطی به این ن .هاي جدید دارد فکر و ذهن ما همواره نیاز به فراگرفتن و تحلیل آموزه
مهـم نیسـت سـال گذشـته از      .تـان نـدارد   التحصـیلی  وضعیت تحصیلی شما در دانشگاه یـا زمـان فـارغ   

در دنیـاي امـروز مـا همـواره      .گـردد  هـا پـیش برمـی    موضوع به سـال این یا  ؛اید تان دفاع کرده نامه پایان
کـدام از مـا بـراي     توانایی و تمایل هـر  .اردمان براي یادگیري وجود د ي شغلی چیزهایی مرتبط با زمینه
توانـد میـزان پویـایی و سـرعت مـا را در مسـیر        مـی  هاي جدید به طور مـداوم  یادگیري دانش و مهارت

  .نشان دهد تپیشرف

بـا   ارتباط عملکرد شغلی، موفقیت در برقراري هاي شغلی، مصاحبه نویسی، رزومه ي نرم درها هارتم
حـال سـري بـه     بـه  اگـر تـا   .هاي زندگی، نقش مهمـی دارنـد   در سایر زمینههمچنین  غیره، همکاران و

اید که بسیاري از کارفرماها، مهارت نرمِ  هاي کاریابی زده باشید، احتماالً دیده هاي شغلی در سایت آگهی
مثـال بـراي    طـور  بـه  ؛داننـد  هاي شغلی مورد نیازشان، الزامی یا مطلوب می خصوصی را براي جایگاه  به

امـا در   ؛مهـم باشـد   یـات ئتوجـه بـه جز   ممکن است مهارت نرم نیروي انسانی ي هشغلی در حوز هجایگا
اهمیت باالتري برخوردار از  مهارت ارتباطی عالی یا رهبري مهارت نرم شغلی متخصص بازاریابی، هجایگا
  .است

 و هـا  شـغل  تـر  بـیش  در نرم يها مهارت که است این ،داد قرار توجه مورد باید که دیگري مهم هنکت
تواند ضعف مهارت سخت شما را پوشش دهد و  هستند و گاهی یک مهارت نرم می قابل انتقال ها صنعت

یـادگیري   بـه  حواسـتان  همـواره بایـد   پـس  .دهـد  یشافزا شغلی هشانس شما را براي دریافت آن جایگا
  .رم باشدن يها مهارت

طـور قطـع    اما بـه  ؛هاي فنی و سخت یاد گرفت توان به سادگی مهارت ي نرم را نمیها اگرچه مهارت
  .ها را در طول زمان توسعه داد و بهبود بخشید توان آن می
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نگري بسـیار زیـاد اسـت و اگـر      زیرا مستلزم درون ؛باشدتواند امري دشوار  ي نرم میها بهبود مهارت
بـر ایـن اسـاس کتـاب      .تر شود تواند دشوارتر و سخت شما قبالً این کار را انجام نداده باشید، این کار می

تجربیـات   ي نرم و نیز با توجه بـه ها پیش رو با توجه به نیازهاي شغلی حال حاضر بازار کشور به مهارت
با رویکردي کاربردي به دنبـال ارائـه    ها در زمینه آموزش این نوع از مهارت ه نگارندگاننزدیک به دو ده

ي هـا  ي نـرم در زمینـه  هـا  کـارگیري مهـارت   هي کاربردي از بها و نمونه ها اي از مفاهیم، تکنیک مجموعه
    .است شغلی و کاري مختلف

  رفعتی خسروشاهی - بصیري
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هـاي   هـاي شخصـی و هـم بـه معنـی مهـارت       مهارت هاي نرم به صورت همزمان هم به معنـی ویژگـی  
گذارنـد. عبـارت    فردي است که بر چگونگی کار کردن یک شخص یا تعامل او با دیگران تـاثیر مـی   میان

هاي گونـاگون نظیـر    توانند در حوزه گیرد که می ها را در بر می هارتمهارت هاي نرم گستره وسیعی از م
  دردي و سرسختی کارآمد باشند. کار تیمی، مدیریت زمان، هم

 2025گزارش آینده مشاغل که از سوي فروم اقتصاد جهانی تهیه شده حکایت از این دارد کـه تـا سـال    
هــوش  ، مـدیریت و تفکـر خـالق   ادي،هـایی نظیـر حـل مسـائل پیچیــده، تفکـر انتقـ       مـیالدي، مهـارت  

هـا نیـاز خـواهیم داشـت.      هایی خواهند شد که در فضاي کاري به آن ترین مهارت تبدیل به مهم عاطفی
هاي آموزشی بسـیار کمتـري بـراي     شود و دوره اهمیت این مهارت هاي نرم معموال دست کم گرفته می

ا ظاهرا انتظار دارند مـردم  ه خورد. سازمان هاي سخت نظیر کدنویسی به چشم می ها نسبت به مهارت آن
هایی نظیر ابتکار عمل، ارتبـاط مـوثر و    به خودي خود با رفتارهاي محیط کار و همینطور اهمیت مهارت

  افتد. گوش سپردن آشنا باشند و در بسیاري از مواقع چنین اتفاقی نمی

  تعریف مهارت هاي نرم  
ینگی شـما در کـار کـردن و همینطـور     هایی فردي هستند که روي به مهارت هاي نرم در واقع مشخصه

شـوند شـکل دادن ارتبـاط بـا دیگـران، ایجـاد        ها باعث مـی  گذارند. این مهارت تعامل با دیگران تاثیر می
تـرین حالـت، مهـارت     تر به خود بگیرند. در غـایی  ها شکلی بسیار آسان پذیري و مدیریت تیم اعتماد، اتکا

ي آینـده ضـروري هسـتند و همـین موضـوع راجـع بـه        هاي کـار  هاي نرم براي موفقیت شما در محیط
  ها و حتی زندگی شخصی شما هم مصداق دارد. موفقیت شرکت

 کند؟ چه کسی از مهارت هاي نرم استفاده می

کنندگان عمال مترادفی بـراي مهـارت هـاي نـرم بـه       هاي مخصوص مصرف ها مانند سرویس برخی حرفه
حدودي را نیازمند کسب چنین دانشی به حسـاب آوریـم و   طور نیست که قشر م آیند، اما این حساب می

تواند فارق از حرفه شغلی خود از کمک مهارت هاي نرم در کار و زندگی برخوردار شود. هـر   هرکسی می
شوید، فرصتی براي استفاده از مهارت هاي نـرم   زمان که شما مشغول تعامل با یک همکار یا مشتري می

تر به انجام برسانید. مدیریت زمان، تطبیق یـافتن بـا    تر، بهتر و بهینه ا آساندر اختیار دارید تا کار خود ر
شرایط تازه و کار کردن بهینه تحت فشار، همگی مهارت هاي نرمی هستند که هر محیط کـاري بـا هـر    

  سازند. میزان تجربه میان کارمندان را دگرگون می

 چرا مهارت هاي نرم اهمیت دارند؟

و نگـه داشـتن یـک سـمت شـغلی، شـما معمـوال نیازمنـد بـه نمـایش درآوردن           براي به دسـت آوردن  
هـا   توان حفره دنـدان  پزشکان باید بدانند که چطور می هاي فنی خواهید بود. دندان اي از مهارت مجموعه

کلمه در هر دقیقه باشند. حسابداران هم باید  100ها معموال باید قادر به تایپ بیش از  را پر کرد. منشی
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هـا در رسـیدگی بـه     ك و جوازهاي الزم براي کار خود را دریافت کرده باشند تا یک سازمان بـه آن مدار
 .امور مالی اعتماد کند

پزشک را انتخاب خواهیـد کـرد؟ آن    هاي فنی باشد، خود شما کدام دندان اما اگر موضوع فراتر از مهارت
دهـد؟ یـا آن    شـما پاسـخ مـی    پزشکی کـه رفتـاري خوشـایند داشـته و بـا صـبوري بـه سـواالت         دندان
هاي اختصاص یافته به وقـت   پایان از شماره پزشکی که با شما مثل یک عدد معمولی در لیستی بی دندان

 کند؟ ویزیت رفتار می

کنید؟ آن منشی کـه رفتـاري مثبـت و بشـاش دارد و      زمانی که وقت ضیغ است، به کدام منشی اتکا می
پذیري را نشان داده و به سختی  ی که از خود کمترین انعطافهمیشه براي کمک آماده است، یا آن منش

 حاضر به پذیرش اشتباهات خود است؟

مدار بـوده   توان همین مثال را راجع به حسابداران نیز زد. آن کسی که در کار اخالق به صورت مشابه می
ون یـک سـازمان   دهد بـه احتمـال فـراوان از احتـرام و جایگـاه بهتـري در       و به همکاران خود انگیزه می

هـاي مشـابه، مهـارت هـاي نـرم نقشـی کلیـدي ایفـا          ها و دیگر مثـال  برخوردار است. در تمام این مثال
  کنند. می

هاي فنی ممکن است راه شما را به درون یک سازمان باز کنند، مهارت هاي نرم آن چیزي  گرچه مهارت
مداري شـما در محـیط    شود. اخالقمدت درهاي بیشتري را به روي شما خواهند گ هستند که در طوالنی

اي از دیگـر رفتارهـاي فـردي،     هاي ارتباطی شما، هوش عاطفی شـما و مجموعـه   کار، رفتار شما، مهارت
  زنند. مدت در حرفه شغلی را رقم می ترین مهارت هاي نرمی هستند که موفقیت طوالنی مهم

ورتی که مهارت هاي نرم خوبی داشـته  توانید تبدیل به یک رهبر واقعی شوید. در ص ها می با این مهارت
تـر بـه    سازي همگی شکلی بسیار آسان بخشی و تیم باشید، چیزهایی مانند حل مسئله، سرسختی، انگیزه

و رفتار و ذهنیتـی مثبـت بـه     -توان با افراد گوناگون کنار آمد  گیرند. آگاهی از اینکه چطور می خود می
  براي موفقیت حیاتی است. -نمایش گذاشت 

شود و همانطور کـه بـاالتر    کل اینجاست که اهمیت این مهارت هاي نرم معموال دست کم گرفته میمش
هاي سخت وجود دارد. ضـمنا ناگفتـه    ها نسبت به مهارت هاي آموزشی کمتري براي آن هم گفتیم، دوره

و  نماند که مهارت هاي نرم در واقع مفهومی جهـانی هسـتند و ایـن یعنـی شـمار بسـیاري از کـارگران       
انـد. بـه همـین     هاي الزم را دریافت نکـرده  اند و آموزش بهره مانده ها بی کارمندان در سراسر جهان از آن

هاي مهارت هاي نرم و توسعه فردي تمرکـز شـود،    خاطر بسیار مهم است که تا جاي ممکن روي تمرین
  شود. هاي سخت گذاشته می درست به همان اندازه که وقت و انرژي روي مهارت
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 :در ادامه شش دلیل اصلی اهمیت مهارت هاي نرم در محیط کار را توضیح خواهیم داد

 1- پیشرفت شغلی و به دست آوردن ترفیع 

نـود و چهـار درصـد از فعـاالن     «هاي خود دریافته که  در گزارش iCIMS Hiring Insights موسسه
بهتـري برخـوردار اسـت، شـانس      حوزه استخدام و نیرویابی باور دارند کارمندي که از مهارت هـاي نـرم  

هاي مدیریتی دارد. این قیاس با کارمنـدانی صـورت    بیشتري براي ترفیع شغلی و به دست آوردن سمت
توانند مهارت هاي نرم را از خود به نمایش بگذارند. بنابراین  ها تجربه بیشتر دارند اما نمی گرفته که سال

هـا شـکلی    دست یابید، توسعه ایـن دسـت از مهـارت   اگر بخواهید در شغل خود به پیشرفت قابل توجه 
هـاي   ها هستند که شما را از دیگـران چـه در مصـاحبه    گیرد، زیرا همین مهارت بسیار حیاتی به خود می

  کنند. شغلی و چه در حین کار متمایز می

 2- فردي است فضاي کاري مدرن میان 

برقـراري ارتبـاط مـوثر بـا همکـاران از ارزش      پردازي و  هایی مانند شنوایی فعاالنه، همکاري، ایده مهارت
فراوانی در فضاي کاري مدرن برخوردار هستند و خواهند بود. مهارت هاي نرم مـوثر از سـاخت محـیط    

کننـد و در جهـانی کـه شـکلی      وري در آن باال است اطمینان حاصـل مـی   کاري سالم و گروهی که بهره
  ها هستند. ها و شرکت ضروري براي تقریبا تمام سازمانهایی  ها ویژگی شدیدا رقابتی به خود گرفته، این

 3- کنند هاي نرم را طلب می مشتریان مهارت 

تواننـد از   هایی زیادي پیش روي خود دارند و یک محصول یا سـرویس را مـی   این روزها مشتریان گزینه
هـاي   بایـل انـد را از طریـق مو   اي کـه بـه دسـت آورده    هاي گوناگون دریافت کرده و سپس تجربه شرکت

ــد و     ــین مشــتریانی، ســهولت خری ــراي چن ــد. ب ــه اشــتراك بگذارن ــران ب ــا دیگ ــت ب هوشــمند و اینترن
ترین حد ممکن قرار دارند از بیشترین اهمیت برخـوردار بـوده و معمـوال     هایی که در پایین گذاري قیمت

گـذارد.   وکـار خـاص مـی    ها راجع به استفاده از خدمات یک کسـب  گیري آن تاثیري شگرف روي تصمیم
بنابراین توانایی برقراري ارتباط با مشتریان در سطح کـامال انسـانی، فـاکتوري حیـاتی در موفقیـت هـر       

  سازمان و شرکتی خواهد بود.

 4- هاي کاري آینده متکی بر مهارت هاي نرم خواهند بود محیط 

بـر مهـارت    تري از مشاغل متکـی  شوند در گذر زمان گستره وسیع توماسیون و هوش مصنوعی باعث می
هاي سخت هسـتند   هاي تکنولوژي باعث شده شمار وظایفی که نیازمند مهارت هاي نرم باشند. پیشرفت

هاي کاري خواهند بود. پژوهشی  هاي نرم یک وجه تمایز کلیدي در محیط کاهش بیابد و بنابراین مهارت
که شدیدا بر مهارت  مشاغلی«کند  بینی می صورت گرفته پیش Deloitte که از سوي سازمان اقتصادي

 ».میالدي به دو سوم از تمام مشاغل تبدیل خواهند شد 2030هاي نرم وابسته هستند تا سال 
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یابد و عملکرد هوش مصنوعی هـم بهبـود، مشـاغلی ماننـد      ها کاهش می همینطور که هزینه تولید ربات
سنتی مانند کـار تیمـی،   هاي  کارگران خط تولید به صورت کامال اتوماتیک پیگیري خواهند شد. مهارت

 .برقراري ارتباط و تفکر انتقادي اهمیتی بیشتر از همیشه خواهند یافت

 5- اتوماسیون مهارت هاي نرم دشوار است 

هایی مانند هوش عـاطفی را   یابد: مهارت اي که در بخش قبلی به آن اشاره کردیم در اینجا ادامه می نکته
هـا بـه تکنولـوژي الزم بـراي چنـین کـاري دسـت پیـدا          ديتوان اتومات کرد و به ایـن زو  به سختی می

تر شـوند.   رود مشاغل متکی بر مهارت هاي نرم در آینده نزدیک خواستنی کنیم. این یعنی انتظار می نمی
هاي آموخته  هاي نرم دشوار است و همین موضوع راجع به پایش مهارت البته که کسب و آموزش مهارت
سـعی دارنـد بـا اسـتفاده از تکنولـوژي       VirtualSpeech یی ماننـد هـا  شده هم مصداق دارد. کمپـانی 

  واقعیت مجازي به بهبود مهارت هاي نرم کارمندان خود بپردازند.

 6- تقاضاي فراوان براي مهارت هاي نرم میان کارفرمایان 

یروي گذارند بیشتر از همیشه میان کارفرمایان و براي ن افرادي که مهارت هاي نرم از خود به نمایش می
هـاي   یکی از دانشجویان هاروارد راجـع بـه اهمیـت مهـارت     2017کاري متقاضی دارند. بنابر مقاله سال 

درصد از  12اجتماعی در بازار کار، مشاغلی که خواستار سطح باالیی از تعامالت اجتماعی هستند تقریبا 
  اند. نظر سهم نیروي کاري ایاالت متحده رشد داشته

 کنند وکارها می به کسب مهارت هاي نرم چه کمکی  
هاي ارتباطی موثر هم در هر شغلی بـه   توان در تمام صنایع به کار گرفت و مهارت مهارت هاي نرم را می

توانـد   آیند، چه پرستار باشید، چه آرایشگر و چه مکانیک. توسعه هر شـکلی از مهـارت نـرم مـی     کار می
توانید بـه کارمنـدان    هاي ارتباطی می بهبود مهارتمزایاي خاص خود را به همراه آورد. به عنوان مثال با 

وري را بـاال   تـوان بهـره   خود کمک کنید به شکلی موثرتر تعامل داشته باشند و با مدیریت زمان هم مـی 
  برد.

  هاي نرم به شرح زیر است: گیري کارمندان یک شرکت از مهارت مزایاي کلی بهره

 ارمندان در رسیدگی بـه وظـایف و پایبنـدي بـه     در صورتی که بهینگی ک وري افزایش یافته: بهره
  شود. تر می ها افزایش یابد، شرکت یا سازمان به دستیابی به اهداف خود نزدیک مسئولیت

 وکار در موثرترین حالت خود عمل کند، افراد حاضر در  : براي اینکه یک کسبکار تیمی بهبودیافته
یابد  ف یکسان دست یابند. کیفیت کار زمانی بهبود میآن باید به خوبی با یکدیگر همکاري کنند تا به اهدا

هاي منحصر به فرد خود به صورت مشترك و تجمیع شده استفاده  که مردم از نقاط قوت فردي و مهارت
 کنند. می
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 خواهند در شرکتی مشغول به کار شوند کـه روي توسـعه شـغلی     مردم می :نرخ حفظ بهبودیافته
گویند اگر پیشنهادي از  درصد از کارمندان بریتانیایی می 64کند. در واقع  گذاري می کارمندان خود سرمایه

هاي یادگیري بیشتر دارد، شرکت خود را عوض خواهند کرد. عالوه  شرکتی دیگر دریافت کنند که فرصت
  یابد. هاي استخدام و پرورش نیرو با بهبود نرخ حفظ کارمندان کاهش می بر این، هزینه

 هـا ارزش   دهد که براي آن گذاري روي کارمندان نشان می سرمایه : رمندانرضایت بهبودیافته کا
شود کارمند رضایت بیشتري  اندازي مثبت باعث می قائل هستید. حس تجلیل شدن از کار و داشتن چشم

  از کار به دست آورد.

 چنین کنند، در  هاي مدیریتی آمده می هاي نرم کارمندان را براي سمت : مهارترهبري بهبودیافته
شود. این موضوع از  هایی همواره نیاز به شنوایی فعاالنه، همدردي و چیزهایی از این دست حس می سمت

درصد از کارمندان به خاطر مدیریت ضعیف از سمت شـغلی خـود کنـاره     50آن جهت اهمیت دارد که 
  گیرند. می

 ی باشند، به احتمال ها و محصوالت شرکت شما راض اگر مشتریان از سرویس :   جذب مشتریان تازه
هاي تجاري  وکار شما با فرصت بیشتري خدمات شما را به دیگران نیز توصیه خواهند کرد. این یعنی کسب

  شود. رو می تازه روبه

 هرچه ارتباط موثر میان نیروها افزایش یابد، ریسک اعوجـاج در    تر در محیط کار: ارتباط سازنده
یابد. به این ترتیب شرکت مورد  ان و مشتریان بدهد کاهش میخواهد به کارمند هایی که شرکت می پیام

  هاي خود ادامه خواهد داد. تر به عملیات نظر به شکلی روان
هاي سخت در میان نیروهـاي   تر به مهارت هاي نرم با گذشت هر روز جایگاهی شبیه به طور کلی مهارت

هاي  ت دیگر کافی نیست و نیاز به مهارتهاي سخ آموختگی در مهارت یابند. به این ترتیب، دانش کاري می
شود تا کارمندان بتوانند به شکلی مـوثر و بهینـه بـه برقـراري      فردي نیز احساس می سازي و میان ارتباط

  ها به دنبال راهکارهاي معنادار براي بهینه و رقابتی باقی  ارتباط و همکاري بپردازند. همینطور که سازمان
تر از همیشه خواهند شد. کار تیمی، رهبري و ارتبـاط از   هاي انسانی حیاتی گردند، این مهارت ماندن می

  ترین مهارت هاي نرمی هستند که باید توسعه یابند. اصلی
 
 
 

  

  

  
 




