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 دقیقه 25زمان حدودی برای مطالعه: 

 

 .تواند به داشتن یک مهارت تکیه کنددر دنیای امروز هیچ کس نمی 

ایم که کمتر به مفهوم مهارت و کار بردهها بهها و نوشتهقدر در گفتهرا آن مهارت یما واژه
 .کنیمتعریف مهارت فکر می

روند، بیشتر نیازمند تعریف و کار میصورت گسترده بهی که بهیهااما اتفاقًا بسیاری از واژه
ها در ذهن چون ممکن است به اشتباه فرض کنیم معنایی که از آنهستند.  مفهوم پردازی

 .ی ماست، مشابه یا یکسان استهمه

 تعریف مهارت بنابراین کاماًل طبیعی است که انتظار داشته باشید پیش از جلو رفتن بحث،
مشخص باشد دقیقًا از چه چیزی حرف  ادامه این بحثم تا در تر ارائه کنرا به شکلی شفاف

 .زنیممی

کار را به نقاش ماهرو  استادکار ماهراصطالحات  –های دیگر و مردم بسیاری از فرهنگ –ما 
وقتی از  .ایمکردهاستفاده نمی آموزش یا تصمیم گیری مثاًل در بودن ماهر ایم، اما ازبردهمی

 .ایمکنیم، یعنی مهارت را بسیار فیزیکی و مکانیکی دیدهاستفاده می کلمه ماهر

های فراوانی داشته و دارد. در حدی که سازمان سنجش و اندازه گیری مهارت هم چالش
OECD  ی تحلیل وضعیت مهارت نیروی کار و نوآوری منتشر کرده، به در گزارشی که درباره

گیری، در موارد بسیاری صرفًا به لت دشواری اندازهبه ع مهارت کند کهاین نکته اشاره می
 .شوددر نظر گرفته می تجربه و آموزش رسمی، آموزش غیررسمی عنوان ترکیبی از

نیروی  دانیم که بسیاری از ما، وقتی ازمان این تجربه را داریم و میخود ما هم در فرهنگ
کنیم و با این نگرش، نهایتًا میزنیم، معمواًل به چنین فاکتورهایی فکر حرف می کار ماهر

و سابقه کار نزدیک  Certificate مهارت به همان مفهوم آموزش تئوری و داشتن مدرک و
 .شودمی

 تعریف مهارت کار داریم، الزم است بر رویسرو بسیار  مهارت با در سبد مهارتیجا که اما از آن
زنیم، حرف می مهارت آموزی و رتمها ، بپذیریم که وقتی ازبه صورت قراردادیتوافق کنیم و 

 .منظورمان چیست و چه مفهومی را در ذهن داریم
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 مهارت فقط از جنس دانستن نیست؛ بلکه معنای توانستن را نیز در خود داردنکته اول: 

زنید؛ اما اگر حرف می های خوددانسته در مورد کنید،را بیان می وقتی تعریف استرس
 .ایدتوانستن شده وارِد قلمروِ  مدیریت کنیدبتوانید استرس خود را 

تولید محتوا  ییک سمینار عالی برگزار کنید، احتمااًل شما در زمینه اگر درباره تولید محتوا
توانستن  از جنِس  نتیجه کاردارید؛ اما اگر بتوانید محتوای خوب تولید کنید،  دانش خوبی

 .است

 جنس توانستن دارد. در یک کالم مهارت حتما در خود یک مولفه از

 

 .های جدید ایجاد کندمهارت باید بتواند ظرفیتنکته دوم : 

اید، قاعدتًا های قبلی خود را توسعه دادهاید یا یکی از مهارتاگر مهارت جدیدی را آموخته
 .های جدید در شما ایجاد شده باشدباید ظرفیت

این جمله را از شما بشنویم  ای با مدیر یا سرپرست خود،پس نادرست نیست اگر در جلسه
ها که عالقه دارید از این ظرفیتدهد و اینآزارتان می ی شماهای استفاده نشدهظرفیت که

 .استفاده شود

ممکن است منظورتان این باشد  کنید،در سازمان گله می نبودن فرصت پیشرفت اما وقتی از
 .ت خود را توسعه خواهم دادبه من جای باالتری در چارت بدهید، من هم بعدًا ظرفی که

قابل درک برای مدیران و نیز ابزاری   ای واصطالح ظرفیت استفاده نشده، اصطالحی حرفه
 .های سازمانی استمذاکرهزنی و مناسب برای چانه

کار ببرید( ممکن ها را به همین معنی بهاما برخی اصطالحات و عبارات دیگر )حتی اگر آن
 .اشته باشند و چندان به شما کمک نکنندمثبت ند است بار معنایی

است تا  هایمانایجاد و افزایش ظرفیتها، یکی از اهداف ما در یادگیری و توسعه مهارت 
   .، جایگاه و موقعیت بهتری کسب کنیمهابه تناسب آن
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 شودمهارت با تکرار بهتر می نکته سوم:

 .تأثیر دارد تسلط بر مهارت بر روی تکرار های مهارت این است کهترین ویژگییکی از مهم

اگر به شما بگویند که فردی، ده سال آشپز بوده است؛ احتمااًل فرض خواهید کرد که در 
مقایسه با کسی که سه ماه است به این شغل مشغول شده، تسلط بیشتری بر آشپزی دارد 

 (.دانیددهید؛ چون آشپزی را یک مهارت می)تکرار را به تسلط ربط می

 :در آن وجود داشته باشد بازخوردو توجه به  یادگیری ته تکرار در صورتی مفید است کهالب

مدیری که پنج شرکت را ورشکست کرده و به دلیل ارتباط با برخی افراد تصمیم گیر یا 
تصمیم ساز، اکنون مشغول ورشکست کردن ششمین شرکت است، احتمااًل مهارت مدیریتش 

های پیشین خود چیزی ها و رفتارها و تصمیماصل فعالیتبهبود چندانی نداشته و از ح
 .نیاموخته است

 

 گیردمهارت از فرد ماهر رنگ مینکته چهارم: 

ی دان یک قطعهحتی دو موسیقی .گیردکار میای ابزار موسیقی را به سبک خود بههر نوازنده
 .نوازندثابت را دقیقًا به یک شکل نمی

توان حس کرد؛ حتی اگر در ظاهر، نام و شکل در آثارشان میای را امضای هنرمندان حرفه
 .فیزیکی امضایشان جایی ثبت نشده باشد

 

 ی پایانینکته

اید ای که حتمًا خودتان هم به آن توجه داشتهی سادهدر پایان این درس، الزم است بر نکته
 :تأکید کنیم

 .شوند محدود نیستها مطرح میها و کالستعداد مهارتها، به مواردی که معمواًل در کتاب

هایی داشته باشیم که در نگاه دیگران، اسمی ندارد و حتی شاید بسیاری از ما مهارت
 .شودرسمیت شناخته نمیبه
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دانیم که بخشی از شناسیم و میاما مهم این است که خود، آن را به عنوان یک مهارت می
 .دستاوردها و جایگاه امروز ما، حاصل آن مهارت است

 

 

 (: Skill Portfolio)  سبد مهارتیو اما 

اید؟ آنها همیشه سبدی از سهام را برای خود تا به حال به رفتارهای فعاالن بورس نگاه کرده
اگر به آنها بگویی که شرکت ایران خودرو، سهامی طالیی دارد و )به فرض!(  دارند.نگه می

بینی در کنار آن، سهم شرکتی باز هم میقرار است سهم آن در یک ماه آینده ده برابر شود، 
شود، اما گویند: بهنوش هیچوقت ده برابر نمیخرند و میرا هم می –مثاًل بهنوش  –دیگر 

دهیم سودمان کمی از حداکثر کمتر باشد اما ریسک نصف هم نخواهد شد. ما ترجیح می
 .دهیمی را ترجیح میکمتری هم داشته باشیم. ما سبد سهام پایدارتر با سود معقول و منطق

مهارت، مانند یک سهام اقتصادی نگریسته شود. به خاطر  های دور، الزم نبود که بهدر گذشته
تر بود. اگر کسی معلم خوبی اینکه متوسط عمر رونق مهارتها از متوسط عمر انسانها طوالنی

امیده و او توانست خوشحال باشد که عمر معلمی، از ارسطو تا امروز به طول انجبود، می
ی ترحم انگیز معلمان خود اما امروز، بسیاری از ما، چهره .تواند معلم بماند و معلم بمیردمی

ایم که تعجب زده بین ریموت و ویدئو پروژکتور و لپ تاپ و فلش، با حیرت را دیده
 !دانند که از شر کدامیک، به دیگری پناه ببرنداند و نمیایستاده

شناسیم که در امروز روز، عمری به درازای عمر انسان داشته باشد؟ میکدام مهارت را 
 .زیاد نیست گوییم نیست. اما اگر هم هست،نمی

تواند به داشتن یک مهارت، تکیه حاصل این تغییر و تحوالت، آن است که هیچکس نمی
 مهارت،به اتکای آن  –برترین عالم باشد  حتی اگر در یک مهارت خاص، –کس هیچ .کند

احساس امنیت کند. اگر چه آموختن مهارت، همچنان به نسبت کسب دانش، زمان بیشتری 
توان انکار کرد که ظهور تکنولوژی، فراگیری مهارتها را تسهیل و تسریع اما نمی خواهد،می

 .کرده است

ای برای باغش داند چه منظرهعلف هم گیاه است. چوب نیست. اما باغبانی که می
کند، روز به روز باید علف را هرس کند و دند و نظاره گران را چه تصویری افسون میپسنمی
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به هر گیاه ناخواسته  –چه خاک، چه آب، چه نور و چه هوا  – فضای محدود منابع خویش را
 .ای، واگذار نکندرسته

 .های هرز باغ مهارت، کم نیستندعلف

ذت من یا دیگران شود. یا باید بتواند مهارت یا باید بتواند موجب آرامش و آسایش و ل
و البته  –های محیط خانه یا کار را بهتر کند. یا باید به یک سطر پررنگ و ارزشمند تنش

در رزومه من تبدیل شود. یا باید بتواند برای شرکت، موجب ایجاد ثروت بیشتر  –مرتبط 
ها مورد دیگر. اما د و دهتری برای سازمانم تبدیل کنشود. یا باید من را به فرد ارزشمند

تر و ی سنگین است. سفر زندگی طوالنیمهارتی که به هیچ کار نیاید، صرفًا یک وزنه
بینیم، در کوله ای را که در مسیر میتر و مهلت آن کمتر از آن است که هر زبالهفرساینده

 .پشتی خودمان بیندازیم

 بنا به توضیحاتی که خدمت شما مطرح کردم به سراغ چک لیست مهارتی شما برویم:

من آماده  یشخصو تحقیق ) در نظر داشته باشید که این لیست با توجه به نیاز سنجی 
سلط شوید موفقیت شما در در این لیست م و اگر شما به مهارت های قید شدهشده است 

 کار و زندگی بسیار محتمل تر خواهد بود. (
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 زندگی:  پایه چک لیست مهارت های

 

 

 

 چک لیست مهارت های سطح اول: 

 خودآگاهی .1
 و مطالعه حرفه ای یادگیری .2
 گیریتصمیم  .3
 حل مسئله .4
 ، ایده پردازی و نوآوریتفکر خالقانه .5
 ارتباط موثر .6
 و همدلی مدیریت ارتباطات .7
 برنامه ریزی و مدیریت زمان .8
 خودانگیزی و بازیابی بعد از شکست .9

 نوشتاری ارتباط .10
 انضباط شخصی .11

 مسئولیت پذیری .1
 کسب درآمد از خدمت .2
 تصمیم گیریمهارت  .3
 مدیریت استرس .4
 انتقاد و نقدپذیری .5
 مدیریت تعارض .6
 مهارت فروش .7
 مهارت ارائه .8
 کار تیمی .9

 یادگیری یک زبان خارجی  .10
 کار با کامپیوتر و گوشی های هوشمند  .11
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 چک لیست مهارت های سطح دوم: 

 

 : چک لیست مهارت های سطح سوم

 

 چک لیست برخی مهارت های تخصصی: 

 

 

 کاریزما و تاثیر روی دیگران .1
 مذاکره .2
 مهارت تفویض کار به دیگران .3
 مالیمدیریت  .4
 هامدیریت انسان .5
 مدیریت جلسات .6
 تدریس .7
 ریسک کردن .8
 مدیریت پروژه .9

 استقرار تکنولوژی در محیط کسب و کار .10

 تفکر استراتژیک .1
 کارآفرینی .2
 مشاوره به دیگران .3
 مربی گری و منتورینگ .4
 تعریف و تدوین چشم انداز .5

 جمع آوری و مستندسازی اطالعات .1
 مدیریت شبکه های اجتماعی .2
 مدیریت بازاریابی و فروش .3
 تحلیل اطالعات .4
 استراتژی محتوا و بازاریابی محتوا .5
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