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 میکن  فیتوص را خود یفرد مهارت چگونه

 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

شانند  ای از مشاال  باه کاار گرفتاه میهای شخصی باالیی دارند برای طیف گستردهافرادی که مهارت

 کنناد هاا اتاتداده میها را بهبند بخشیده و به طانر مان ر از آنهای خند را یافته، آناین افراد مهارت

در ادامه در منرد مدهان  مهاارت فاردی و   نحنه تنصیف مهارت فردی در این میان نقش مهمی دارد 

 های فردی خند بیان کنید هایی برای تنصیف مهارتانناع آن بحث شده، همچنین روش

 باه  دنادهیم شک   زین را شما یخصنص یزندگ بلکه ،یاحرفه ریمس  تنها  نه  شما  یشخص  یهامهارت

 باه یمثبتا طانر باه آنها رایز هستند  یقن  یشخص  یهامهارت  باافرادی    دنبال  به  انیکارفرما  ،یکل  طنر

  هستند اعتماد قاب   مختلف طرق  از و کنندیم کمکرشد شرکت 
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 ست؟یچ  یشخص یهامهارت 

 ،یحقاانق دانااش ایاا یساایننبرنامااه یهااامهارت ماننااد ،ی ریااگ اناادازه قاباا   تااخت یهااامهارت باارخ  

 را افاراد  تعاام ت  کاه  ینامحسنتا  یهاایژگیو  ، در واقعهستند  نر   ییهامهارت  یشخص  یهامهارت

 باه رایاز ،هساتند یاتیح یشغل هر در شما تیمنفق یبرا یقن یشخص یهامهارت  دهندیم  شیافزا

  دیاکن  کاار  یخانب  باه  فروشندگان  و  انیمشتر  همکاران،  کارمندان،  ان،یکارفرما  با  دندهیم  امکان  شما

 ، به دیگران نیا کرده یانب وضنح به راخند  یها  دهیا  تنانندیم  دارند  ییباال  یشخص  مهارت  که  یکسان

 گنش دهند  یخنب به

 

 

این افراد نتایج مثبتای را   رایز  هستندخنب    یشخص  یهامهارت  با  کارمندان  دنبال  به  هاتشرک  رهبران

 کاما  خند را باه صانرت   فیوظا  و  ترند  نانیاطم  قاب    معمنالا   افراد  ن یا  آورند برای شرکت به همراه می

 آنها  تیمنفق به که دارند خند کاررای ب یادیز اقیاشت و زهیانگ افراد ن یا ن،یا بر ع وه   دهندیم  انجا 

  کندیم کمک
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 ؟ کدامند های فردی ترین مهارتمهم 

 هاانآ دنبااله با انیاکارفرما شاتریب کاه اتاتآمااده  یشخصا یهاامهاارت ن یتارمها  از یساتیل ریاز در

هاا باه کاار های فاردی خاند آنف مهارتها آشنا شده و هنگا  تنصین مهارتبهتر اتت با ای   هستند

 ببرید 

 

 ی انتقاد  تفکر  -۱

 حا    ییتنهاا  به  مشک ت را  بتنانند  خ ق  تدکر  از  اتتداده  با  که  خناهندیم  را  ییداهایکاند  انیکارفرما

 ،یصانعت هر در مه  متدکران  رندیبگ  یتصم آگاهانه متدکرانه   یتحل و  هیتج   از  اتتداده  با  و  کنند

 کیا  چه  د،یباش  رتتنران  کی  ریمد  چه   هستند  دیمد  آمنزش،  تا  گرفته  یمهندت   و  درمان  و  بهداشت  از

برای ح   را ییهاح   راه و دیشیندیب یانتقاد د،یکن درک را مشک ت دیبتنان دیبا معل ، کی ای مهندس

 یکنجکااو  و  مسئله  ح    ت،یخ ق  شام    یانتقاد  تدکر  یبرا  ازین  منرد  یهامهارت   دیکن  انیبمشک ت  

  اتت

 

 مسئله  حل -۲

 بااا یتقر مسائله  ح  تنصیف مهارت فردی    آمده چقدر اتت؟تنانایی شما برای مسائ  و مشک ت پیش

افرادی که به صنرت جدی تنانایی حا  مسائله دارناد،   یبرا  انیکارفرما   شد  خناهد  مطرح  یشغل  هر  در

  رندیگیم  یتصم و به دور از احساتات  عیتر  و  من ر  طنر  به  این افراد  رایز  شنندارزش باالیی قائ  می

 ننآوراناه تدکار و منطا  شاهند، دهنادیم  اجاازه  و  کرده  ی آور  جمع  اط عات  تنانندیم  کهجایی    تا  آنها

   باشد ح   راه ن یبهتر
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 اعتماد  یتقابلی، ر یپذ  انعطاف -۳

 رایااز کننااد،یم کااار همزمااان بااه صاانرتدر تنصاایف مهااارت فااردی  ی ریپاا انعطااا  و نااانیاطم تیااقابل

 اتااتخدا  را افاارادی انیااکارفرما  بااالعک  و هسااتند اعتماااد قاباا   شااهیهم ریپاا انعطااا  کارمناادان

 کارمناادان  دهنااد نشااان را بااندن اعتماااد قاباا   و ی ریپاا  تیمساائنل نااان،یاطم تیااقابل کااه کنناادیم

 در  و  رنادیبپ   خاند  محادوده  از  خاار   ییهااپروژه  دهند،  وف   اترییتغ  با  را  خند  تنانندیم  ریپ انعطا 

حتی در صنرت ناا آشانا  اعتماد  قاب    و  ریپ   انعطا   کارمند  کی   دهند  رییتغ  را  خند  برنامه  ل و   صنرت

  کند کمک هاپروژه در خند همکاران به اتت   یما بندن منضنع
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 ی فرد نیب یهامهارت  -۴

 باه  که  اتت  ییهامهارت  شند،یم  شناخته  ی نیزمردم  یهامهارت  عننان  بهکه    یفرد  ن یب  یهامهارت

 باا کاه خناهنادیم یکارمنادان انیاکارفرما  شاندیم مربانط انیااطراف باا تعاما    و  ارتباط  ی برقرار  نحنه

   باشد تازگار های مشتر و همکاران ان،یکارفرما

 یماا یکارمناادان انیااکارفرما  اتاات یدیااکلبساایار  قدرتمنااد ارتباااط ی برقاارار یباارا بااندن خاانب شاانننده

  دهناد  گنش  گرانید  به  دلسنزانه  ه   و  بگ ارند  اشتراک  به  را  خند  یهادهیا  بتنانند  ه   که  خناهند

 اتت  ی مشتر خدمات در یمهم اریبس مهارت دادن گنش

 

 انگیزه ذاتی  -۵

بااالیی داشاته   زهیاانگ  و  بانده  پرشانر  و  مثبات  کارشاان  درهساتند کاه    یکارمنادان  دنباال  به  انیکارفرما

 خاند  یهاشکسات  و  اشاتباهات  از  و  دهند  انجا   را  خند  ت ش  ن یشتریب  دارند    یتما  افراد  ن یا  باشند 

  ببرند ل ت مالی یهازهیانگ از شتریب اریبس کار روند از دارند   یتما ن یهمچن  رندیبگ درس

 

 های فردیتوصیف مهارت

تنضای  تار از آن  شاند اماا شااید مه های فردی ویژگی مهمی بارای افاراد محسانب میداشتن مهارت

باید هنگا  اتتخدا  در هر شغلی بسیار مه  اتت و  یفرد مهارت  یمعرف  نحنهباشد     مهارت فردی

 های خند را تنصیف کنید بتنانید به درتتی مهارت

 کلماات ازفاردی بایاد باا اتاتداده  برای تنصیف مهاارت :دیکن اضافه  خند  رزومه  به  را  مرتبط  یهامهارت

 و مرتبط رزومه خند را ایجاد کرده و شرح تناب  کاری خند را بیان کنید  اتتداده قاب   یدیکل
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نمننااه تنانیاد هاا تسالط داریااد در رزوماه خاند برجسااته کنیاد: بارای ایاان کاار میی کاه باار آنیهاامهارت

 های مختلف را به همراه رزومه ارائه دهید کارهای خند در زمینه مهارت

 

 ارائه نمونه کارها: 

 هایی را آماده و در هنگا  مصاحبه ارائه دهید های فردی خند مثالبرای تنصیف مهارت

 

 
 

 ی خود را لیست کنید:  های فنمهارت 

هاای خاصای بانده و باا اتاتداده از کلماات کلیادی در میاان باه دنباال مهارت  گاهی اوقات کارفرمایاان

شانند رزوماه شاما در هاا باعاث میکنند  اتتداده از کلمات کلیادی مارتبط باا مهارترزومه جستجن می

 ها در باالی لیست قرار بگیرد رزومه بقیهمیان 

 ت،یریماد کماک، ت،یهادا ،یتاازمانده اعطاا، ،یابیدتت مانندهایی واژه  ازفردی    برای تنصیف مهارت

 فیتنصا یبارا مثبات کلماات ازتنانیاد   همچناین میدیکن  اتتداده  ی روزیپ  ای  تاخت  تنتعه،  ش،یافزا
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 کانش،  تاخت  افته،ی  تازمان  ،ی ریادگی  به    یما   ،یدق  مانند  دیکن  اتتداده  خند  یدتتاوردها  و  خند

  تیخ ق ای زهیانگ با اعتماد، قاب  

تناند جایگاه شغلی شما را بهباند بخشایده و روز باه روز می  ها و تنصیف مهارت فردیشناخت مهارت

 باعث پیشرفت بیشتر شما شند 

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 


