
 

1 

 

 کانون یادگیری فردا چرا یادگیری مهارتهای نرم مهم است؟ 

 

 

 های نرم مهم است؟چرا در جهان مسطح، یادگیری مهارت

 حسین گایینی

 

شود در آن شاهد بینی میاي که پیشاي جدید باقی نمانده است. سدهو آغاز سده 1400زمان زیادي تا سال 

هاي آن مانند آوري اطالعات و پدیدهي گذشته فنکار و زندگی باشیم. در طول دهه يتغییرات بسیاري در شیوه

 در که …هاي ابري وهاي اطالعاتی گسترده و چند جانبه، پردازشهاي اجتماعی، ارتباطات همراه، بانکشبکه

 زمان هر زا بیش آن در که است گردیده دستیک جهانی به جهان این دگردیسی موجب گرفته، قرار ما اختیار

 مشاغل وضعیت ح،مسط جهان این در اما! مسطح جهان یک: اندخورده پیوند افراد يهمه با چیزها يهمه دیگري

تر از قبل فراهم ساده ر این شرایط، دسترسی کارفرمایان و افراد جویاي کار به یکدیگرد رودمی انتظار است؟ چگونه

جدید و هم در مورد جذب کارکنان مستعد، بیش از گذشته و این  هايي کسب شغلها هم در زمینهشود و رقابت

  .وجود آیدبار در سطح جهانی به

شود! زیرا افراد باید در آینده عالوه بر تر هم میماند و سختالبته باید هشیار بود که اوضاع به این بدي هم نمی

سوي در جهان آن .شوند نیز رقابت کنندمی ها که هر روز هوشمندترها و روباترقابت در سطح جهانی، با ماشین

ها و جایگزینی سریع کارکنان هاي هوشمند و روباتکارفرمایان بیش از هر وقت دیگر به استفاده از سیستم 1400

هاي روي خواهند آورد ودر مقابل، افراد شاخص و برتر بیش از هر زمان دیگر، از امکان جدایی و پیوستن به سازمان

باشند. در جهان مسطح هاي مستقل در هر نقطه از جهان برخوردار میاندازي مشاغل جدید و شرکتاهرقیب و یا ر

دهند و تدریج تاثیر قبلی خود را در اشتغال از دست میهاي اطالعاتی بهعواملی از قبیل ملیت، سابقه، محدودیت
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خواهند گرفت. با تقویت ارتباطات و دسترسی گسترده به اطالعات، جهانی شدن، مهارت و خالقیت جاي آنها را 

هاي تکرارپذیر )حتی در سطح مهندسی( با کاهش مواجه خواهند شد و اتوماسیون، مشاغل مربوط به فعالیت

زمان، بر نقش مهارت و تخصص در رقابت بر سر کسب مشاغل ممتاز افزوده خواهد شد. این روند موجب تاکید هم

هاي تکمیلی وابسته هاي تحصیلی بیش از پیش به مهارتارزش مدرکها خواهد شد و بیشتر بر کسب مهارت

” حل مسئله“هاي و روش” کار تیمی“هاي ، شیوه” ارتباطی“هاي رسد در این میان، مهارتگردند. به نظر میمی

، با از اهمیت باالیی برخوردار خواهند شد. همچنین” کار با رایانه“هر شغل و ” تخصصی“هاي ي مهارتبه اندازه

شوند، ها خارج میها و ملیتتدریج از انحصار حکومتها بهها و یکپارچگی بازارها، شغلي رقابتتنگ شدن عرصه

از بین خواهد رفت. از این رو  ”…Made in“ تدریج آلرژي نسبت به عبارتتر شده و بهکسب و کارها جهانی

آماده نمایند. در مجموع، مالک ” کار در هر جاي دنیا“ باید خود را براي” انعطاف پذیري“افراد با افزایش مهارت 

توماس “ي باشد. زیرا به گفتهمی” بهترین عملکرد“اصلی در دستیابی به مشاغل آتی در جهان مسطح پیش رو 

، براي رقابت با کارکنان آماده به ”جهان مسطح است“ي کتاب یسندهگر مسایل اجتماعی و نوتحلیل ،” فریدمن

نگیزه از اقصا نقاط جهان، تنها خوب بودن کافی نیست، بلکه باید بهتر و بهترین بود. ظهور جهان مسطح، کار و با ا

هاي الزم براي غلبه بر آنها مجبور هاي جدي در کار و اشتغال ایجاد خواهد کرد که ما را به کسب مهارتچالش

 .مکند تا خود و فرزندانمان را براي تغییرات در پیش رو مهیا کنیمی

 ایم؟آیا برای آن زمان آماده

هاي فنی احتیاج دارید. اي از مهارتطورمعمول به مجموعهواقعیت این است که براي یافتن یک شغل، شما به

واژه در هر  100ها نیاز دارند بتوانند بیش از ها را پر کنند. منشیپزشکان نیاز دارند بدانند چگونه دنداندندان

هاي مهندسی و کاربرد آنها را بلد باشند. اما با وجود دقیقه تایپ کنند. الزم است مهندسان اصول و فرمول

هاي شما پاسخ برخورد است و به پرسشروید؟ کسی که خوشپزشک میهاي فنی، شما نزد کدام دندانمهارت

کنید کند؟! کدام منشی را حفظ میها برخورد میدهان دهد، یا کسی که با شما مانند یک دهان میان انبوهی ازمی

اي دارد و همیشه مشتاق به کمک بینانهزمانی که مجبورید تعدیل نیرو کنید؟ کسی که نگرش مثبت و خوش

کند؟ به همین ترتیب در مورد سختی به اشتباهات خود اذعان میپذیر نیست و بهکردن است، یا کسی که انعطاف

کند و آنها را در یافتن کنید. کسی که به اخالق کاري پایبند است و همکاران خود را تشویق می مهندسان هم فکر

احتمال زیاد، کسی خواهد بود که در سازمان رشد خواهد نمود و جایگاهش دهد، بهشان یاري میمسیر توسعه شغلی

، (Hard Skills) هاي فنی و سختمهارتها و موارد مشابه دیگر، در مقابل ارتقا پیدا خواهد کرد. در این نمونه

هاي سخت ممکن است که مهارتبسیار اهمیت دارد. درحالی (Soft Skills) هاي نرممجهز بودن شما به مهارت

هاي نرم هستند که عمدتاً در ادامه مسیر راهگشاي شما خواهند بود. اخالق راه را براي شما باز کنند، مهارت

هاي شخصی گري و بسیاري ویژگیهاي ارتباطی و کار گروهی، هوش هیجانی، مربیتاي، نوع دیدگاه، مهارحرفه
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هاي نرمی هستند که براي موفقیت در زندگی شغلی از اهمیت باالیی برخوردارند. با این دیگر شما، مهارت

تیار و گیري، تفویض اختوانید به عنوان یک رهبر، سرآمد باشید. حل مساله، تصمیمهاي نرم شما میمهارت

هاي نرم خوبی داشته باشید. این که بدانید چگونه با افراد همکاري کنید تر خواهد بود اگر مهارتسازي راحتتیم

 .هستند حیاتی بسیار موفقیت براي – دهید نشان خود از مثبتی نگرش و –

توان در نظر صورت می اي به آن نیاز داریم را به ایني فردي و حرفههاي نرم که براي توسعهلیستی از مهارت

 :گرفت

 

 آگاهیخود *

 مهارت یادگیري *

 مهارت مواجهه با هیجان و استرس *

 مدیریت زمان *

 تاثیر گذاري ي موثر ومهارت ارایه*

 هاي دشوارقابلیت انعطاف و مهارت مواجهه با موقعیت *

 ارتباط موثر و سازنده مهارت*

 تفکر سیستمی مهارت *

 مهارت کار تیمی *

 گیريحل مساله و تصمیم مهارت *

 توانایی تفکر انتقادي *

 توانایی تفکر خالق *

 مهارت مذاکره *

 گري(مهارت کوچینگ )رهیاري و مربی *

 ايهاي خود توسعهمهارت *

 

ها با هم، دلسردکننده به نظر آید. اما به نظر جاي ي این مهارتممکن است این لیست به دلیل تصور نداشتن همه

اي است. و بعد انجام یک خود نگرانی نیست. مهم درک چرایی اهمیت این موارد در مسیر پیشرفت فردي و حرفه

اکنون در اختیار داریم و قصد داریم کدامیک را تقویت کرده و توسعه هاي باال را همارزیابی که کدامیک از مهارت

 دهیم؟

هایی فردي هستند که سبب تقویت تعامالت فردي و هاي نرم ویژگیتوان گفت: مهارتپس به طور خالصه می
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اي هاي سخت که فقط به بحث در خصوص مجموعهشوند. بر خالف مهارتموفقیت شخصی، تحصیلی و شغلی می

هاي نرم به طور معمول بر پردازد، مهارتهایی خاص میهاي فرد براي به انجام رساندن وظایف یا فعالیتاز توانایی

شود. دست آورد، شرح داده میتوان بههاي ارتباطی که با تکرار و تمرین میی و یا تواناییي صفات شخصپایه

کنند تا با یک توانایی و استعداد متوسط، نسبت به هاي نرم به صورت ناخودآگاه به شما کمک میداشتن مهارت

 .سایرین موفقیت بیشتري کسب کنید
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