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 چکیده:

ه کایااز دارناد نمهارتهای نرم مدیران برای مؤثری و خودکارآمدی سازمان بسیار مفید می باشد. مدیران مدرسه  زمینه:

، بررسای هادف ایان پاژوهشهدف:  مهارتهای رسمی و غیر رسمی خود را در ارتباط با کارکنان و جامعه تکمیل کنند.

ر هادف، پژوهش از نظاروش: هارت نرم می باشد. فناوری مدیران آموزشی در افزایش مؤلفه های م –نقش سواد علمی 

زماان(  و از نظر روش از نوع همبستگی )رگرسیون هم کتابخانه ای -کاربردی و از حیث گرد آوری داده ها از نوع میدانی

ه وسایله بانفر مای باشاند. حجام نموناه  95می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس شهر اردبیل به تعداد 

ونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفته است. ابزار ماورد نفر برآورد شد. نم 76مورگان به تعداد  -جسیفرمول کر

( و پرساش 2006فنااوری میلار ) –رسشنامه سواد علمی پ -استفاده در این پژوهش یک عدد     پرسش نامه استاندارد

ملی تأئیادی و که روایی ابزارها با روش تحلیل عاا( می باشد. 1397نامه محقق ساخته مهارت نرم خالق خواه و نجفی )

 20Spssافازار  پایایی آنها با ضریب آلفای کرونباخ )همسانی درونی( مورد بررسی قرار گرفتند. داده هاا باا کماک نارم

و  ی رابطاه مبباتیافته ها نشان داد که سواد علمی با مهارت نرم مادیران آموزشا یافته ها: مورد بررسی قرار گرفتند. 

و معنااداری  همچنین سواد فناوری با مهارت نرم مدیران آموزشی رابطه مببات (  = p < 56/0r ;05/0) معناداری دارند

درصاد  67د فناوری  قادر است حدو –که سواد علمی نتایج رگرسیون همزمان نشان داد  (. = p < 55/0r ;05/0) دارند

(  Adj  ،672/0= 2R  ،820/0= r =0/ 341)  از تغییرات مهارت نرم مدیران آموزشی را تبیین و پیش بینای نمایاد 

ای نارم مهارتهانتیجهه گیهري: ( مای باشاد. β = 39/0)  39/0که باالترین آن مر بوط به سواد علمی با ضریب بتای 

ش آن کارهای افازایمورد نیاز است و مدیران آموزشی باید به راه قبل مدیران در دنیای متغیر و رقابتی امروزی بیش از 

 توجه ویژه نمایند. 

 

 مهارت نرم، سواد علمی، سواد فناوری، مدیران آموزشی.کلید واژه ها: 
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 مقدمه -1-1
های بزرگ به ویژه بارای  نوید دهنده چالش (،میالدی 2018) ، سال جاری1به گمان کارشناسان فوربس

 حاکم شدن فضاای عادم قطعیات و نابساامانی اقتصااد .(2017، 2)بارتون رهبران و مدیران منابع انسانی است

باا انجاام  مناابع انساانیانجمان مادیریت . جهانی، از عمده دالیل بروز چنین چالشهایی در کسب و کار اسات

جالب توجه ترین یافتاه ایان پاژوهش  سال آتی منابع انسانی پرداخته است 10پیمایشی به بررسی چالشهای 

 . (2017)بارتون،  اهمیت فزاینده مقوله رهبری در مدیریت منابع انسانی است

پاساخگویان توساعه درصاد از  29، تنهاا کرد اجرا  2010سسه در سال ؤمشابه که همین م در پژوهشی

درصاد شاده  52 مهارتهای رهبری را چالشی مبرم برای منابع انسانی دانسته بودند که این رقم امروز باال  بار

قابال  . این آمار به معنای اهمیت و نیاز روز افزون به مهارتهای رهیری در سازمان است .(2017)بارتون،  است

، به نقال 1387رابینز، ) تأکید می شد سازمانر میان مدیران دبه مهارت های اساسی )فنی، انسانی و ادراکی( 

مهارتی جدید در تئوری های سازمانی مطرح شده است کاه  ،در طی چند سال اخیراما  (.1390از میرسپاسی، 

تعریف های مختلفی از دانشمندان مدیریت در ماورد مهاارت نارم  (.1395، 3)برکو مشهور استبه مهارت نرم 

مهارت نارم باه معنای شایساتگی هاای  اما یک تعریف واضح و روشن آن این می باشد که  ارائه گردیده است

در محیط کار عنوان شده است کاه شاامل تواناایی تفکار انتقاادی، کاار گروهای، متمرکز بر صالحیت انسانی 

. ساازمان (1396درگای، ) کنجکااوی مای باشادو و حل مسأله، یاادگیری ماادام العمار توانایی تصمیم گیری

مای باشاد چاون وهیفاه  است که نیاز به درک مهارت نرم در آن بیش از هر سازمان دیگریآموزشی سازمانی 

  وهیفه خطیر تعلیم و تربیت آینده سازان مملکت می باشد. ،سازمان آموزشی

مدیران سازمانهای آموزشی باید بیش از سایر سازمانها در پی توسعه مهارتهای نرم خاود باشاند  بنابراین

می شود. متأسفانه با وجود  چون سازمان آموزشی مکانی است که دانش و اندوخته علمی در آنجا آموزش داده 

ابال پایش بینای اماروزی، تأکید فراوان بر روی دانش و علم به عنوان سرمایه بزرگ در دنیای پیچیاده و غیرق

مهارت مدیران آموزشی به خصوص مهارت نرم آن ها به عنوان یک منبع انسانی مهم و کارسااز در ساازمانهای 

                                           
1 - Furbeth 
2 -Burton 
3 - Berko 
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 باوده اسات سعی محققان بر آن ی،در این طرح پژوهش. (2011)پراسک،  آموزشی مورد غفلت واقع شده است

فنااوری در افازایش  -، به بررسی نقش سواد علمینرمزمینه مهارت موجود در  و پیشینه که با مطالعات ادبیات

 مؤلفه های مهارت نرم در میان مدیران آموزشی بپردازند. 

 بیان مسأله -1-2
مدیریت آموزشی معاصر به طور وسیع بر روی کیفیت، دانش، توانایی، مهارتهای یادگیری، آموختن بارای 

برخورد با مشکل و قابلیت های استفاده فناوری اطالعاات یادگیری، مهارتهای زندگی خوب، انعطاف پذیری در 

(. امروزه سرمایه و مزیت رقابتی یک سازمان، ثروت و اندوختاه ماادی نیسات 2011، 1تأکید می کند )پراسک

(. بنابراین تعلیم و تربیات بارای فراگیاری داناش در دنیاای رقاابتی 1392بلکه دانش و علم می باشد )برکو، 

به تبع آن مدیران سازمانهای آموزشی باید بیش از سایر سازمانها در پی توسعه مهارتهای امروزی ضروری است 

نرم خود باشند چون سازمان آموزشی مکانی است که دانش و اندوخته علمی در آنجا آماوزش داده مای شاود. 

ه و غیرقابال پایش متأسفانه با وجود تأکید فراوان بر روی دانش و علم به عنوان سرمایه بزرگ در دنیای پیچید

بینی امروزی، مهارت مدیران آموزشی به خصوص مهارت نرم آن ها به عنوان یک منبع انسانی مهام و کارسااز 

(. با اینکه ابزار استاندارد سانجش مهارتهاای 1393در سازمانهای آموزشی مورد غفلت واقع شده است )درگی، 

موجود اسات اماا ایان ابازار، مهاارت مادیران را باه  سه گانه مدیران شامل مهارت های انسانی، فنی و ادراکی

(. مهارتهای نرم می تواند به عناوان مهارتهاای انساانی متمرکاز بار 1390صورت کلی می سنجد )میرسپاسی،

(. فرآیناد یاادگیری در مادارس بایاد 1385صالحیت در کار کردن با اشخاص دیگر تعریف شود )سیدشاجاع، 

ار دانش آموزان ارائه دهد تا به اهداف یادگیری خود از طریق تجاربشاان فرصتهای کافی برای یادگیری جهت د

دست یابند. به تبع آن، مدیران آموزشی باید تفاوتهای فردی هار داناش آماوز را از لحااش هوشای و اساتعداد 

بررسی کنند و معلمان برای دانش آموزان فعالیت های یادگیری متفاوت طراحی کنناد باه طاوری کاه داناش 

از یادگیری خود لذت ببرند، به یادگیری خوب عادت کنند و در فعالیت هاای اجتمااعی شارکت کنناد  آموزان

در ساال  3(. نتیجتا، مدیریت آموزشی باید با نیازهای اجتماعی متجانس باشد. ویجان2009، 2)تریلینگ و فادل

                                           
1 - Prasek 
2 - Trilling and Fadel 
3 - Wijan 
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ادگیری و ناوآوری، حال ، مهارتهای یا21بیان کرد که مهارتهای اصلی بشر برای زندگی کردن در قرن  2012

مسأله، ارتباطی و مشارکتی، تفکر انتقادی، تفکر خالقیت، فناوری اطالعاات و مهارتهاای ارتبااطی باه منظاور 

دسترسی سریعتر به اطالعات، مهارتهای زندگی، مهارتهای اجتماعی، مهارتهای فرهنگی و مهارتهای رهباری و 

موزشای بایاد ایان مهارتهاای نارم را در باین کارکنانشاان مسئولیت است. ویجان بعدا تأکید کرد که مدیران آ

،  اگار مادیران آموزشای مای 1974در سال  1توسعه دهند تا عملکرد شان بسیار بهبود یابد. بر طبق نظر کاتز

خواهند مدارس خود را خودکارآمد و مؤثر مدیریت کنند باید ایان مهارتهاای مهام را مانناد مهاارت فنااوری، 

رت انسانی  به کار ببرند. مدیران آموزشی در عصر حاضر باید مهارتهاای نارم خاود را باه مهارت مفهومی و مها

هنگام مدیریت منابع انسانی توسعه دهند و حتی این مهارتها را درکارکناان بارای افازایش تعهاد باه تغییار و 

باه عناوان تبدیل توسعه دهند. مهارتهای نرم توسط مدیران آموزشی نمای تواناد نادیاده گرفتاه شاود چاون 

انگیزاننده  و مشوق در همکاری های گروهی به عنوان مبال فرآیند یادگیری تساهیمی و توساعه پایادار بارای 

، مهارتهای 2013در سال  2(. بر طبق بیانیه ویالپان1389دست یابی به اهداف مدرسه است )نیرومند، رنجبر، 

نگیزه آن دسته از فاکتورهای اساسی انسان بارای نرم به عنوان مبال، مهارت تفکر، مهارت بین فردی و مهارت ا

عملکرد بهتر در محل کارش می باشد در نتیجه مدیران آموزشی برای دست یابی به اهداف سازمان باید هر دو 

مهارت نرم و سخت را به کار بگیرند به عبارت دیگر، مدیران آموزشی نه تنها از علم، دانش مادرن و مهارتهاای 

مدیریت مدرسه استفاده می کنند بلکه همچنین بر روی مهارت هاای ارتبااطی باه منظاور مدیریت در فرآیند 

توسعه آگاهی های سازمان و بهبود مستمر، متمرکز می شوند. مخصوصا به مدیران آموزشی تأکید می شود تاا 

بر روی مدیریت مترقی از طریاق همکااری باا هماه کارکناان متمرکاز شاوند و اطمیناان حاصال کنناد کاه 

رکنانشان آمادگی رویارویی با تغییر و تحوالت را دارند. اینکه تا چه اندازه مدیران آموزشی باید دارای مهاارت کا

ثابات  2012در سال  4، واالفا 3های نرم باشند، پرسشی است که هنوز باقی مانده است. تحقیقات ویجان، تانگ

 ، حیاتی هستند. کرد که مهارتهای نرم برای ترویج اثربخشی سازمان و بهره وری

                                           
1 - Katz 
2 - Wilaipan 
3 - Tang 
4 - Wallapha 
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 –از جمله متغیرهای مهم و حیاتی و معاصر که می تواند بر روی مهارت نارم ماؤثر باشاد ساواد علمای 

فناوری می باشد. از اواخر  قرن بیستم و  اوایل قرن بیست و یکم، شاهد رشد چشمگیر  اقتصادی ناشای از باه 

هان روز به روز با تغییرات اناواع نارم افزارهاا و (. ج1392کار گیری فناوری و  جهانی شدن بوده ایم )بدویان، 

و با تمام وسعتی کاه دارد همگان تار و دسترسای  سیستم های اطالع رسانی، یکپارچه و همگانی تر می شود 

، 2که امروزه مطرح اسات نیاز مؤکاد ایان موضاوع اسات )فریادمن 1آسان تر می شود و مفهوم دهکده جهانی

دی یک کشور وابساته باه پیشارفت در علام و فنااوری، سارمایه انساانی و پیش از این، توسعه اقتصا (.2006

(. اماروزه 1390جمعیتی با سواد علمی نبود بلکه فقط وابسته به اندوخته های فیزیکی و ماادی باود )نظاری، 

بازنگری و اصالحات در دانش علوم مختلف یک نیااز هسات کاه ایان باازنگری در ایااالت متحاده و بسایاری 

وجه مشترک همه اصالحات علوم در سرتاسر جهان،  انتظاار بارای دسات  ر به چشم می خورد.کشورهای دیگ

سواد علمای باه  (.2008، 3)ماسون، رنی یابی  همه دانشجویان به سواد علمی قبل از فارغ التحصیلی  می باشد

ساواد  الحطاصا 1990باوده اسات. در ساال  1980شعار رایج سال  "علم برای همه "صورت اصطالح متداول

علمی به عنوان شعار جدید برای رسیدن به هدف مورد نظر در دانشگاه رایج شد. محققان معتقدند که افازایش 

سواد علمی یک هدف آموزشی اصلی در سرتاسر جهان است که این مفهوم به عنوان یک چتری است کاه هار 

مفهاوم ساواد (. 2010، 5س، شامو2000، 4چیزی که مربوط به دانش و علوم است را پوشش می دهد )الکش

علمی شامل توانایی شرکت در مجامع علمی تصمیم گیری و تغییر الزامات مرتبط با آن به سوی یک فرم چناد 

بعدی که نه فقط شامل محتوای دانش )اصطالحات، حقایق و مفاهیم( بلکه از همه مهم تر شامل مهارت هاای 

رها( همچناین درک رواباط ماا باین داناش، فنااوری و رویه ای )دستی و ذهنی(، گرایش ها )نگرش ها و رفتا

(. ساواد علمای شاامل دیادگاه 2006، 7، ونینگ2007، 6)روبرتزجامعه و هم چنین تاریخ و ماهیت علم است 

  های مختلف، منافع فردی،  اجتماعی  در سطح ملی و جهانی است برای همین از تنوع زیادی برخوردار است.

آن با عناصر آموزشی، کار  واقعا سختی است با این حاال در دهاه هاای اخیار،  تعریف سواد فناوری و آمیختن

                                           
1  -Global Village. 
2 - Friedman 
3 - Mason; Rennie 
4 - Laugksch 
5 - Shamos 
6 - Roberts 
7 - Wenning 
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عالوه بر ایان بسایاری (. 2014، 2)جنکینز بیشتر رایج شده است 1فناوری -مفهوم واحد و یکپارچه سواد علمی

مای از محققین، معتقدند که سواد علمی به تنهایی شامل علم و دانش نمی باشد بلکاه فنااوری را نیاز شاامل 

درک فناوری و ارتباط آن با جامعه باید به عنوان سنگ بنای سواد علمی در نظر گرفته شود برای مقابلاه  شود.

کردن با مسائل اجتماعی مبتنی بر علم به درک  کردن سواد فناوری و سواد علمی به صورت زوج  تأکید  مای 

ردار باشاند و ایان ساواد باا تکنولاو ی افرادی که از سطح سواد علمی باالتری برخاو (. 2010شود )شاموس، 

(. باا توجاه باه 1386همراه باشد، بهتر از سایر افراد می توانند انواع مهارت هاای دیگار را بیاموزناد )پریارخ، 

اهمیت تعلیم و دانش اندوزی، امروزه مدیران آموزشی بیش از پیش باه کساب اناواع مهاارت هاای مادیریتی 

(. مهاارت 1385کننده این مهارت ها، پژوهش و گزارش گاردد )قاسامی،  نیازمند هستند و باید عوامل تقویت

های مدیریتی دیگر صرفا شامل مهارت سخت نمی گردد بلکه مهارت های نرم را نیز شامل مای گاردد طاوری 

(. باا 2013که مهارت نرم بیش از مهارت سخت می تواند بر پیشرفت و توسعه سازمان منجر گاردد )ویالپاان، 

فناوری به عنوان یک متغیر اساسی   می تواند بار تقویات مؤلفاه هاای  –ینه نظری، سواد علمی توجه به پیش

فنااوری بار  –مهارت نرم مؤثر باشد. در این راستا در این طرح پژوهشی سعی شده است که نقش سواد علمی 

فناوری باه  – مهارت نرم مدیران آموزشی مشخص گردد و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که سواد علمی

 چه میزان قادر است که مهارت نرم مدیران آموزشی را تبیین و پیش بینی نماید.

 ضرورت و اهمیت موضوع -1-3
از جملاه  مدیران آموزشی، نقش اصلی را در پرورش کارکنان، معلمان و تعلیم و تربیت بار عهاده دارناد.

تواند نقاش کلیادی در باشد که میناوری میف -عوامل موثر بر میزان مهارت نرم مدیران آموزشی، سواد علمی 

سطه موزشی متوآرتهای نرم مدیران ارتقاء و پیشرفت مدیران آموزشی ایفاء نماید. بنابراین، بررسی وضعیت مها

و ضارورت  فناوری مدیران آموزشای از اهمیات –شهر اردبیل و تعیین روابط بین مهارتهای نرم و سواد علمی 

مدیران  نها را درآای برخوردار خواهد بود. از طرف دیگر نبود پژوهشی که این متغیرها و ارتباط بین فوق العاده

 .سازدی قرار داده باشد، ضرورت انجام چنین پژوهشی را موجه میآموزشی شهر اردبیل مورد بررس

                                           
1 - Scientific - Technological Literacy. 
2 - Jenkins 
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فنااوری را  -تاوان وضاعیت موجاود مهارتهاای نارم، ساواد علمای براساس نتایج این طرح پژوهشی، می

ران و هاا و پیشانهاد هاای الزم را باه مادی مشخص نموده و با تعیین روابط بین متغیرهاای پاژوهش، توصایه

م مادیران ش در رساندن این متغیرها به وضعیت مطلوب و افزایش میزان مهارتهای نارمسئوالن آموزش و پرور

ابتی ارت نرم می باشد که در دنیای رقافناوری و مه -دو متغیر اصلی پژوهش، سواد علمی آموزشی  ارائه نمود.

 رم باشاندن امروزی بیش از پیش مطرح و با اهمیت می باشد. مدیران آموزشی اگر در عصر حاضر دارای مهارت

  بهتر می توانند از عهده تهدیدهای محیطی بر آیند و تهدیدها را به فرصت ها مبدل نمایند.

 هدف 

فزایش مهارت های نارم مادیران فناوری در ا -هدف کلی از اجرای این پژوهش، بررسی نقش سواد علمی

 آموزشی مقطع متوسطه شهر اردبیل می باشد.

 فرضیه ها و سؤاالت پژوهش -1-4

 فرضیه هاي پژوهش -1-4-1
 نرم مدیران آموزشی رابطه معناداری دارد. سواد علمی با مهارت -

 هارت نرم مدیران آموزشی رابطه معناداری دارد.سواد فناوری با م -

 سؤاالت پژوهش -1-4-2
 است؟ وضعیت مهارت نرم مدیران آموزشی چگونه -

 است؟ وضعیت سواد علمی مدیران آموزشی چگونه -

 یت سواد فناوری مدیران آموزشی چگونه است؟وضع -

یش بینی موزشی را تبیین و پفناوری به چه میزان قادر است که مهارتهای نرم مدیران آ –سواد علمی  -

 نماید؟
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 تعاریف مفهومی متغیرها -1-5
 سواد علمی

آن باه  مرتبط باامفهوم سواد علمی شامل توانایی شرکت در مجامع علمی تصمیم گیری و تغییر الزامات 

مهم تر  سوی یک فرم چند بعدی که نه فقط شامل محتوای دانش )اصطالحات، حقایق و مفاهیم( بلکه از همه

ا باین شامل مهارت های رویه ای )دستی و ذهنی(، گرایش ها )نگرش ها و رفتارها( همچناین درک رواباط ما

 (.2007رتز، )روب دانش، فناوری و جامعه و هم چنین تاریخ و ماهیت علم است

 سواد علمی شامل دیدگاه های مختلف، منافع فردی،  اجتمااعی  در ساطح ملای و جهاانی اسات بارای

 (.2010)شاموس،  همین از تنوع زیادی برخوردار است

 سواد فناوري

ز وری را نیابسیاری از محققین، معتقدند که سواد علمی به تنهایی شامل علم و دانش نمی باشد بلکه فنا

رفتاه شاود گشود. درک فناوری و ارتباط آن با جامعه باید به عنوان سنگ بنای سواد علمی در نظار شامل می 

ج  ه صاورت زوبرای مقابله کردن با مسائل اجتماعی مبتنی بر علم به درک  کردن سواد فناوری و سواد علمی ب

 .(2014تأکید  می شود )جنکینز، 

 مهارت نرم

اص دیگار هارتهای انسانی متمرکز بر صالحیت در کار کاردن باا اشاخمهارتهای نرم می تواند به عنوان م

 (.1385، سید شجاعتعریف شود )

ی ، مهارتهاا21بیان کرد که مهارتهای اصلی بشار بارای زنادگی کاردن در قارن  2012ویجان در سال 

ات و عایادگیری و نوآوری، حال مساأله، ارتبااطی و مشاارکتی، تفکار انتقاادی، تفکار خالقیات، فنااوری اطال

مهارتهاای  مهارتهای ارتباطی به منظور دسترسی سریعتر به اطالعات، مهارتهای زندگی، مهارتهاای اجتمااعی،

 فرهنگی و مهارتهای رهبری و مسئولیت است.
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 ریف عملیاتی متغیرهاتعا -1-6
 سواد علمی

د شاد. اندازه گیاری خواها (2006میلر ) سواد علمیآیتمی،  28از طریق پرسشنامه   سواد علمیمتغیر 

، تفکار انتقاادی: بعاد 9 -12، ساؤاالت یادگیری ماادام العمار: بعد 5 -8، سؤاالت خالقیت: بعد 1 -4سؤاالت 

را  داناش پایاهد : بعا21 -28، سؤاالت کنجکاوی: بعد 17-20، سؤاالت گرایش به عمل: بعد 13 -16سؤاالت 

 اندازه گیری می کنند.

 سواد فناوري

واهد شاد. اندازه گیری خ (2006سواد فناوری میلر )آیتمی،  12از طریق پرسشنامه  فناوریسواد متغیر 

را مهاارت فنااوری : بعاد 9 -12ساؤاالت  و ناوریدانش ف: بعد 5 -8، سؤاالت تفکر فناوری: بعد 1 -4سؤاالت 

 اندازه گیری می کنند.

 مهارت نرم

گیاری  انادازه (1395خالق خواه )و  نجفیمهارت نرم آیتمی،  30از طریق پرسشنامه  مهارت نرممتغیر 

: 11 -14ساؤاالت  ات،ارتباطا: بعاد 6 -10، سؤاالت تفکر تحلیلی و حل مسأله: بعد 1 -5خواهد شد. سؤاالت 

، ساؤاالت عااتمدیریت اطال: بعد 19-22، سؤاالت یادگیری مادام العمر: بعد 15 -28، سؤاالت کار گروهیبعد 

 را اندازه گیری می کنند. : بعد اخالق و مهارتهای حرفه ای27-30نوآوری و سؤاالت توسعه : بعد 23 -26
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 مقدمه -2-1
امروزه سرمایه و مزیت رقابتی یک سازمان، ثروت و اندوخته مادی نیست بلکه داناش و علام مای باشاد 

برای فراگیری دانش در دنیاای رقاابتی اماروزی ضاروری اسات باه تباع آن مادیران بنابراین تعلیم و تربیت 

سازمانهای آموزشی باید بیش از سایر سازمانها در پی توسعه مهارتهای نرم خود باشند چون سازمان آموزشای 

بر روی مکانی است که دانش و اندوخته علمی در آنجا آموزش داده   می شود. متأسفانه با وجود تأکید فراوان 

دانش و علم به عنوان سرمایه بزرگ در دنیای پیچیده و غیرقابل پیش بینی امروزی، مهارت مدیران آموزشای 

به خصوص مهارت نرم آن ها به عنوان یک منبع انسانی مهم و کارسااز در ساازمانهای آموزشای ماورد غفلات 

شاده اسات:  م به این صاورت تعریافهای نر وا ه مهارت ،1در فرهنگ کالینز .(1396درگی، ) واقع شده است

هاا  های مطلوب برای یک شکل استخدامی معین که به دانش اکتساابی بساتگی نادارد. ایان ویژگای ویژگی

. (1395)برکاو،  شاود پذیر را شامل مای انعطاف احساسات مشترک، توانایی تعامل با دیگران و نگرش مببت 

متغیرهای زیادی می توانند با مهارت نرم مرتبط باشند. یکی از متغیزهای مهم که در دهه اخیر مطارح شاده 

زبان ناماأنوس و پیچیاده متخصصاان شااخه هاای  فناوری -سواد علمیفناوری می باشد.  -است، سواد علمی

ر جواماع اماروزی کاه باا مختلف دانش نیست، بلکه در جامع ترین اصول علمی و دانش عمومی ریشه دارد. د

کشفیات علمی و تغییرات انقالب گونه فناوری های نوین گره خورده اند، بدون رأی دهناده و نمایناده آگااه و 

 .(1392)بدریان،  صاحب سواد علمی، برخی از اساسی ترین اهداف یک جامعه مردم ساالر تحقق نمی یابند

 

کشفیات علمی تازه ای صورت می گیرند و فنااوری  ما در عصری زندگی می کنیم که هر روز و هر لحظه

های نوین چهره جهان پیرامونمان را دگرگون می کنند. کافی است فقط به روزنامه مورد عالقاه خاود مراجعاه 

کنید. دیروز، امروز یا فردا، شما با عناوینی درباره گرم شدن کل جهان، کلون سازی )شبیه سازی(، فسیل های 

گ ها یا غذاهای حاصل از گیاهاان تغییار  نتیکای یافتاه، روباه رو مای شاوید. ماواد کشف شده در شهاب سن

در عرصه قضاوت و داوری هاای جدیاد از موضاوعاتی  DNAنامانوس با محیط زیست، پیشرفت های پزشکی، 

هستند که به طور مستقیم بر زندگی ما تأثیر می گذارند. موضوعات علمی و مرتبط با فناوری های نوین، بیش 

از گذشته در سخنرانی های ملی دیده می شود؛ بحث و گفت وگو پیرامون آسیب هایی کاه باه الیاه ازون وارد 

                                           
1 - Kalinz 
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دهای اقتصادی تغییرات آب و هوا و گونه های مهاجم از جمله آنها هستند. درک ایان شده، باران اسیدی، تهدی

همه شهروندان باید سواد علمی داشاته باشاند تاا . گونه بحث و گفت وگوها، به اندازه خواندن آنها اهمیت دارد

و، همه دانشامندان و بتوانند جهان پیرامونشان را به خوبی درک کنند و با آگاهی کامل تصمیم بگیرند. از این ر

آموزشگران علوم باید به ایجاد شرایطی کمک کنند که همه ما دانش پایه ای الزم برای زندگی موفقیات آمیاز 

 . (1386)پریرخ،  در جهان در حال تغییر امروز و فردا را به دست آوریم

 مهارت نرم -2-2

 یف و مفهوم مهارت نرمارتع -1-2-2

مهارت نرم یک از عناصر مهم در عصر متغیر امروزی است که در دهه اخیر مطرح شده است. تعااریفی از 

 سوی دانشمندان مختلف برای مهارت نرم ارائه گردیده است که در ادامه آمده است: 

ای ماؤثر و سازد تا باا دیگاران باه شایوهرا قادر می فردهای شخصی هستند که  های نرم ویژگی مهارت

  .(2012تانگ، ) دهماهنگ ارتباط برقرار کن

های  ژگیهای ارتباطی، وی های اجتماعی، مهارت های مردمی، مهارت های نرم ترکیبی از مهارت مهارت

ر ساایر شغلی، هوش هیجانی و هوش اجتماعی است که در کناا ای وهای حرفه ها، مشخصه شخصیتی، نگرش

 کناد، عملکاردسازد تا محیط اطراف خود را هدایت نموده، با دیگران باه خاوبی کار ها، فرد را قادر می ویژگی

لیناگ، تری) های سخت، باعث شود تا به اهداف خود دسات پیادا کناد بهتری داشته باشد و در تکمیل مهارت

2009). 

هاای مطلاوب بارای  شده است: ویژگای های نرم به این صورت تعریف فرهنگ کالینز نیز وا ه مهارتدر 

هاا احساساات مشاترک، تواناایی  یک شکل استخدامی معین که به دانش اکتسابی بستگی ندارد. این ویژگای

 .(2014، 1فرازی) شود پذیر را شامل می انعطاف تعامل با دیگران و نگرش مببت 

 فاردغیر فنای کاه باه موفقیات بیشاتر  -اکتسابی -های کلیه عادات و مهارتنرم عبارت است از  مهارت

 .(2008، 2شولز) کندکمک می

                                           
1 - Ferrazzi 
2 - Schulz 

http://alast-co.ir/wp-content/uploads/2018/08/برنامه-نیم-سال-دوم-مهارت-های-نرم-الست-1397-1.jpg
http://alast-co.ir/wp-content/uploads/2018/08/برنامه-نیم-سال-دوم-مهارت-های-نرم-الست-1397-1.jpg
http://alast-co.ir/wp-content/uploads/2018/08/برنامه-نیم-سال-دوم-مهارت-های-نرم-الست-1397-1.jpg
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مهارتهای نرم می تواند به عنوان مهارتهای انسانی متمرکز بر صالحیت در کار کاردن باا اشاخاص دیگار 

 (.2015، 1پلری) تعریف شود

رهبری مهم برای توسعه، خالقیات و یاادگیری اسات کاه از طریاق های نرم به عنوان یک سبک مهارت

 (.2015، 2پابلتهمکاری و مشارکت حاصل می شود )

مهارت های نرم متشکل از کار گروهی، ارتباطات، تسلط شخصی، توسعه شخصی، ابتکار، توانایی رهبری، 

فرآیند توساعه انساانی ماورد نیااز اسات برنامه ریزی و سازماندهی است و ارائه این مهارتها توسط رهبران در 

 (.2014، 3سیرولی)

 هاي آموزشی نرم در سازمان  مهارت -2-2-2

سازمان را رقم ی از مشارکت فردی وی در موفقیت ، بخش مهمآموزشی های نرم افراد در سازمان مهارت

مؤسساتی که بارای توساعه دهد هایی که با مشتریان حضوری سر و کار دارند نشان میزند. بررسی سازمانمی

 تر از سایرین هستند. آموزش یا پاداش عادات یاا ویژگای طورکلی موفقاند بهها اقداماتی انجام داده این مهارت

 تواناد باه بازگشات سارمایه بسایار قابالبودن در یک سازمان، می ءاتکا های فردی چون وجدان کاری و قابل

 ۵۰۰ملاون روی مادیران عامال  -حقیقاتی اساتنفورد و بنیااد کاارنگیای بینجامد. مطالعات موسسه تمالحظه

آن  %25های نرم و تنهاا مدت در مشاغل از مهارت موفقیت بلند %75شرکت برتر مجله فورچون نشان داد که 

 بناابراین مهاارت (. 2008، 4)ساینها های سخت )مهارت های فنی و تخصصی( به دست آمده اسات از مهارت

  (.2009، 5)جان های فنی/ شناختی اهمیت دارند ندازه مهارتا های نرم به

 -فنای هاایمهاارت  –هاای سختشاان  ها عموما به خاطر مهارت واقعیت این است که افراد در سازمان

 !شوندیمهای نرمشان اخراج  شوند ولی به خاطر )ضعف( مهارتمی استخدام

                                           
1 - Pellerey 
2 - Poblete 
3 - Sirolli 
4 - Sinha 
5 -Johen 
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چارخش  نقطاه یاکهاای نارم  کاه آشانایی و تمارین مهاارت گارددکیاد میأهمیشه روی این نکته ت

کنندگان بعالوه سالهاسات کاه شارکت می دهد.طورکلی تغییر بهفرد را استراتژیک بوده و نگاه و دستاوردهای 

 .(2009)شاکیر،  نشان داده اندها را ثیر بسیار مببت این آموزشأهای نرم، بازخورد ت کارگاه سبد مهارت

روی یاد بااهمیات دارد،  رای فاردیاگر موفقیت در زندگی فردی و سازمانی با می گردد:توصیه بنابراین 

 نماید.به طور جدی فکر   های نرم خود و اطرافیان مهارت یادگیری و توسعه

زار برگا ی کشاوربرای آموزش مهارت نرم در ساازمان هااتحقیقات نشان می دهد که کارگاه های زیادی 

 این موضاوع باا واسطه ارتباط ها به . بعدمی باشد "مدیریت زمان"اولین کارگاه از این مجموعه، گردیده است، 

هاای  کارگااه هاا طراحای و برگازار شاد. در حاوزه مهاارت این "های ارتباطی مهارت"و  "مدیریت استرس"

ناابراین ایان ب .ده باودانجام نش "های مصاحبه مهارت"و  "های ارائه مهارت"کار زیادی روی آموزش  ،ارتباطی

و  "یم ساازیکار تیمای و تا"، "خالقیت و حل مسئله". در ادامه راه، شدکارگاه ها طراحی و به فهرست اضافه 

 :ی(خدمت به مشتری )مشتری مادار"، کارگاه ۱۳۸۵واسطه یک سفارش جذاب از شرکت ایرانسل در سال  به

 گردید.طراحی 

و نیاز  طراحی و از طریق شرکت الست مهارتی گردآوری و بازها در یک سبد  این آموزش ۱۳۸۷در سال 

 "حت عنوان های نرم در ابتدا ت . سبد مهارتشدهای مدیریت معرفی  سازمان مدیریت صنعتی به بازار آموزش

تغییار ناام  "های نرمسبد مهارت"در این دو سازمان معرفی شد ولی بعدا این سبد به  "های فردیسبد مهارت

 .(1396ی، )گایین طراحی و برگزار شد "ولین و منسجم ترین سبد مهارت نرم ایرانیا "داد و به این ترتیب 

 زهتی، با انداهای مختلف ایرانی، خارجی، خصوصی، دول تجربه برگزاری هر روزه این کارگاه ها در سازمان

أکید توه همواره شده است. بعال ها افزوده ه به دورههای مختلف و در صنایع گوناگون، در طول این سالها هموار

ین سابد این ترتیب ا ها اضافه و به نیاز این مرز و بوم نیز به این مهارت های نرم مورد تا سایر مهارت می گردد

افازوده و باه  "وکاار اب معاشرت در کسبآد "و  "های مذاکره مهارت"  تر گردد. اخیرا دو کارگاههر چه کامل

 .های دیگری نیز به آنها اضافه خواهد شد ودی مهارتز
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 در کسب و کار مهارت نرم -2-2-3
تواند شاغل مناسابی پیادا کناد. در آینده نمی باشد،قوی ن تکنولو یهای مرتبط با  مهارتدر فردی اگر 

فارد نقاش دارناد.  موفقیاتهاا نیاز در  درست است که تکنولو ی نقش مهمی در آینده دارد اما سایر مهاارت

 ی نیست. یک مدیر یا کارمند که بخواهاد آینادهنویسی مهم است اما کاف عنوان مبال آموختن مهارت برنامهبه

 ها تالش کند. ارزش شخص زماانی بااال مای ای از مهارتمجموعه کاری خود را تضمین کند باید روی توسعه

 هاای تکنیکای ترکیاب کارده و پارورش دهاد. نتیجاه های نرم را نیز همزمان با مهارت رود که بتواند مهارت

هاای  درصد این افراد معتقدند کارمندی که مهاارت ۹۴دهد  نابع انسانی نشان مینظرسنجی اخیر کارمندان م

هاای مادیریتی دارد. ایان در حاالی اسات کاه  در آینده شانس بیشتری برای ارتقاء به شاغل ،نرم داشته باشد

، 1)ساارچلی شغلی از این افاراد کمتار اسات ءهای نرم ضعیف برای ارتقا شانس افراد با تجربه اما دارای مهارت

2014). 

های سخت دائما در حال تغییر هستند و شخص باید اطالعات خود را با گذشات زماان باه طاور  مهارت

کنناد اماا ایان های نرم با پیشرفت تکنولو ی تغییر چندانی نمی روزرسانی کند. از طرف دیگر مهارتمرتب به

 هاروارد دانشگاههای شغلی بهبود پیدا کنند. یکی از استادان  ها نیز باید به مرور زمان و تغییر موقعیت مهارت

هاا واقعاا در  های نرم دلیل اصلی اخراج شدن کارمندان است اماا آیاا ایان مهاارت معتقد است کمبود مهارت

 در زیر به آنها اشاره شده است: زندگی شخصی و کاری تأثیرگذار هستند؟

 مهارت هاي نرم در مدیریت -2-2-3-1
عنوان مادیر یاا رهبار بخشای از شارکت تنهاا عاوض کاردن عناوان شاغلی نیسات و فعالیت کردن باه

کنناد باا مادیر عاالی متماایز می عنوان یاکهای جدیدی به همراه دارد. اکبر صفاتی که فارد را باهمسئولیت

و  رهباریکنند فارد مادیر بهتاری باشاد باا های نرمی که کمک میمهارت .های نرم در ارتباط هستندمهارت

ریزی کناد کاه از برنامههایی عنوان یک مدیر باید برای فعالیتهوش هیجانی در ارتباط هستند. هر شخصی به

عنوان مبال انگیزه دادن به اعضای تیم، شرکت در جلساات و رسند. بهنظر کارمندان معمولی سخت به نظر می

                                           
1 - Sarchielli 

https://www.zoomit.ir/tag/skill/
https://www.zoomit.ir/tag/skill/
https://www.zoomit.ir/tag/technology/
https://www.zoomit.ir/tag/technology/
https://www.zoomit.ir/tag/success
https://www.zoomit.ir/tag/success
https://www.zoomit.ir/tag/university/
https://www.zoomit.ir/tag/university/
https://www.zoomit.ir/tag/harvard/
https://www.zoomit.ir/tag/harvard/
http://zoomit.ir/tag/leadership
http://zoomit.ir/tag/leadership
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 یاک رهبار هساتنداز جملاه وهاایف  ناوآوریهای مهم و ایجاد محیطی مناسابی بارای رشاد و گیریتصمیم

 .(2013، 1)ویجای

باید به طور دائم در جلسات حضور داشته باشاد و باه ساخنرانی  وکارکسبرهبر یک شرکت یا بخشی از 

رف را چگوناه بایاد بیاان دانند این حادانند چه بگویند؛ آنها همچنین میمدیران موفق می .عمومی عادت کند

 .کنند

 مهارت هاي نرم در سایر سمت هاي شغلی  -2-2-3-2
مدلی هباید روی حس  های نرم تنها مخصوص مدیران و رهبران نیستند و کارمندان معمولی نیز  مهارت

د خواهایت فرد نیز بیشاتر ها بیشتر افزایش پیدا کنند، موفقو هوش هیجانی خود کار کنند. هرقدر این مهارت

ه کاکار است در حالی  و شناسیم که عملکردشان مانند رهبر یا مدیر کسبما در زندگی افرادی را می شد. همه

 .شان مدیریت نیست عنوان شغلی

دانیاد طاور کاه می گذارد. همانی افراد تأثیر میواقعیت این است که تکنولو ی هر روز روی شغل همه

کارها را به بهترین نحو انجام دهد و جایگزینی برای نیروهای انسانی اسات.  هتواند بخشی یا هم اتوماسیون می

هاا  هاا و الگاوریتم هاا یاا وهایفشاان توساط رباات در این شرایط کارمندان موفق افرادی هستند که مهاارت

هایی هستند که هنوز هیچ  ای از مهارتو قضاوت نمونه خالقیتعنوان مبال فکر کردن،  شود. بهجایگزین نمی

 .(2013)ویجای،  کامپیوتری نتوانسته است بهتر از انسان انجام دهد

 بهترین نسخه از خودتان باشید -2-2-3-3
دهناد و فارد بارای موفقیات در آن های تخصصی تشاکیل می پایه و اساس هر موقعیت شغلی را مهارت

بخاش باه یاک  ای شود. نقاط قوتی که فرد را از یک کارمناد رضاایتها حرفهمسیر شغلی باید در این مهارت

 شوند اما دلیال تماایز افارادذکر نمی استخدامهای ها معموال در آگهی کند. این مهارتکارمند عالی تبدیل می

هایی هستند کاه در بسایاری از عنااوین عنوان مبال مدیریت زمان و تمرکز مهارتنسبت به یکدیگر هستند. به

کاه چناین  دهند. کارمنادانیرا افزایش می وریبهرهها میزان شوند اما هر دوی آنها استقبال نمیشغلی از آن

                                           
1 - Vijaya 

https://www.zoomit.ir/tag/innovation/
https://www.zoomit.ir/tag/innovation/
https://www.zoomit.ir/tag/business/
http://zoomit.ir/tag/creativity
http://zoomit.ir/tag/creativity
https://www.zoomit.ir/tag/hiring/
https://www.zoomit.ir/tag/hiring/
https://www.zoomit.ir/tag/productivity/
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کنناد و افاراد قابال ها را پیش از مهلت تعیین شاده باه طاور کامال تماام میهایی داشته باشند پرو همهارت

 .اطمینانی هستند

ارتباط برقرار کردن با دیگران چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی مهارت دیگری اسات کاه هار 

وری را هاای نرمای اسات کاه بهارهنیز یکای دیگار از مهارت استرسشخصی باید آن را تقویت کند. مدیریت 

تواناد در طاول روز طباق دهد. شخصی که از نظار ذهنای آماادگی نداشاته یاا خساته باشاد، نمیافزایش می

توان تاأثیر عادل ایجاد کند، میریزی پیش رود. اما با یاد گرفتن استراتژی که بین کار و زندگی شخصی تبرنامه

 .استرس را از عملکرد حذف کرد

عنوان مبال هایچ  به .ها در شرایط واقعی استدن آنهای نرم، تمرین کرترین راه برای تقویت مهارتمهم

 تواند به یک رهبر تأثیرگذار تبدیل شاود. بلکاه بایاد تجربیاات خاود راشخصی با رفتن به کالس آموزشی نمی

 .(2013)ویجای،  بارها امتحان کندبارها و 

 چشم انداز مهارت نرم -2-2-5
آن شاود در  بینی میای که پیشای جدید باقی نمانده است. سدهو آغاز سده ۱۴۰۰زمان زیادی تا سال 

هاای آن  آوری اطالعات و پدیادهگذشته فن دهه کار و زندگی باشیم. در طول شاهد تغییرات بسیاری در شیوه

 هاای اباری  ه و چند جانباه، پاردازشهای اطالعاتی گسترد های اجتماعی، ارتباطات همراه، بانک بکهمانند ش

در آن بایش  دست گردیده است که دگردیسی این جهان به جهانی یک موجب گرفته، قرار ما اختیار در کهو... 

اند: یاک جهاان مساطحم اماا در ایان جهاان مساطح، افراد پیوند خورده چیزها با همه از هر زمان دیگری همه

ر ار به یکدیگرود در این شرایط، دسترسی کارفرمایان و افراد جویای ک وضعیت مشاغل چگونه است؟ انتظار می

م در ماورد جاذب کارکناان هاای جدیاد و ها کسب شغل ها هم در زمینهاهم شود و رقابتتر از قبل فر ساده

 (.1395)راس،  وجود آید ، بیش از گذشته و این بار در سطح جهانی بهمستعد

نده د باید در آیشودم زیرا افرا تر هم می ماند و سخت البته باید هشیار بود که اوضاع به این بدی هم نمی

 .ت کنندشوند نیز رقاب تر می ها که هر روز هوشمند ها و روبات عالوه بر رقابت در سطح جهانی، با ماشین

 های هوشمند و روباات کارفرمایان بیش از هر وقت دیگر به استفاده از سیستم ۱۴۰۰سوی  در جهان آن

در مقابل، افراد شاخص و برتر بایش از هار زماان دیگار، از  ها و جایگزینی سریع کارکنان روی خواهند آورد و

http://zoomit.ir/tag/stress
http://zoomit.ir/tag/stress
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های مستقل در هر نقطه  مشاغل جدید و شرکتاندازی  های رقیب و یا راه امکان جدایی و پیوستن به سازمان

هاای  . در جهان مسطح عواملی از قبیل ملیت، سابقه، محادودیت(1392)گلمن،  باشند از جهان برخوردار می

دهند و دسترسی گسترده باه اطالعاات، جهاانی  ثیر قبلی خود را در اشتغال از دست میأتدریج ت اطالعاتی به

 آنها را خواهند گرفت. با تقویت ارتباطات و اتوماسیون، مشاغل مربوط به فعالیتشدن، مهارت و خالقیت جای 

زمان، بر نقش مهارت و تخصاص  پذیر )حتی در سطح مهندسی( با کاهش مواجه خواهند شد و هم های تکرار

 هاا کیاد بیشاتر بار کساب مهاارتأفزوده خواهد شد. این روند موجب تدر رقابت بر سر کسب مشاغل ممتاز ا

)گلمان،  گردنادهاای تکمیلای وابساته می های تحصیلی بیش از پیش باه مهاارت خواهد شد و ارزش مدرک

حال "هاای  و روش "کاار تیمای "های  ، شیوه"ارتباطی"های  رسد در این میان، مهارت . به نظر می(1392

از اهمیت باالیی برخوردار خواهناد شاد.  "کار با رایانه "هر شغل و  "تخصصی "های  مهارت به اندازه "مسئله

هاا و  تدریج از انحصار حکومات ها به شغل    ها،  ها و یکپارچگی بازار ی رقابتهمچنین، با تنگ شدن عرصه

از   ”…Made in“تدریج آلر ی نسبت به عبارت تر شده و به ها جهانی شوند، کسب و کار ها خارج می ملیت

”  کار در هر جای دنیاا “باید خود را برای  "انعطاف پذیری "رو افراد با افزایش مهارت  بین خواهد رفت. از این

    "بهترین عملکارد"آماده نمایند. در مجموع، مالک اصلی در دستیابی به مشاغل آتی در جهان مسطح پیش رو 

جهاان مساطح "کتااب  یساندهگار مساایل اجتمااعی و نو تحلیل ، "توماس فریدمن " باشد. زیرا به گفته می

بلکاه  ط جهان، تنها خوب بودن کافی نیساتنقا یآماده به کار و با انگیزه از اقص، برای رقابت با کارکنان "است

های جدی در کار و اشتغال ایجاد خواهد کرد کاه ماا را باه باید بهتر و بهترین بود. ههور جهان مسطح، چالش

کند تا خاود و فرزنادانمان را بارای تغییارات در برای غلبه بر آنها مجبور می های الزمیادگیری و کسب مهارت

 (. 1396)ماکسول،  پیش رو مهیا کنیم

هاای فنای  ای از مهاارتمعماول باه مجموعاه طور واقعیت این است که برای یافتن یک شغل، شما به 

ها نیاز دارناد بتوانناد بایش از  ها را پر کنند. منشی د. دندانپزشکان نیاز دارند بدانند چگونه دنداناحتیاج داری

هاای مهندسای و کااربرد آنهاا را بلاد  وا ه در هر دقیقه تایپ کنند. الزم است مهندسان اصول و فرماول ۱۰۰

برخاورد اسات و باه  ؟ کسی که خاوشرویدهای فنی، شما نزد کدام دندانپزشک می باشند. اما با وجود مهارت

کناد؟م ها برخاورد میدهد، یا کسی که با شما مانند یک دهان میان انبوهی از دهانهای شما پاسخ می پرسش

https://goo.gl/UAdJK9
https://goo.gl/UAdJK9
https://goo.gl/UAdJK9
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ای بیناناه کنید زمانی که مجبورید تعدیل نیرو کنید؟ کسی که نگرش مببات و خاوشکدام منشی را حفظ می

ساختی باه اشاتباهات خاود  پذیر نیست و به یا کسی که انعطافدارد و همیشه مشتاق به کمک کردن است، 

کند؟ به همین ترتیب در مورد مهندسان هم فکر کنید. کسی کاه باه اخاالق کااری پایبناد اسات و اذعان می

احتماال زیااد،  دهاد، باه شان یاری می کند و آنها را در یافتن مسیر توسعه شغلیهمکاران خود را تشویق می

ها و ماوارد  پیدا خواهد کرد. در این نمونه ءود که در سازمان رشد خواهد نمود و جایگاهش ارتقاکسی خواهد ب

)تانگ،  بسیار اهمیت دارد های نرم به مهارت فردمجهز بودن ، های فنی و سخت مشابه دیگر، در مقابل مهارت

هاای نارم هساتند کاه  هاارتباز کنناد، م فردهای سخت ممکن است راه را برای  که مهارتحالی . در(2012

های ارتباطی و کار گروهی،  ای، نوع دیدگاه، مهارتخواهند بود. اخالق حرفه اودر ادامه مسیر راهگشای  تاعمد

های نرمی هستند که برای موفقیات در  های شخصی دیگر، مهارت گری و بسیاری ویژگیهوش هیجانی، مربی

به عنوان یاک رهبار، سارآمد  ، فرد می تواندهای نرم با این مهارتزندگی شغلی از اهمیت باالیی برخوردارند. 

های نارم  تر خواهد بود اگر مهارت راحتبرای فرد سازی  گیری، تفویض اختیار و تیمله، تصمیمأباشد. حل مس

 بارای –مببتی از خود نشان دهد  نگرش و –بداند چگونه با افراد همکاری کند فرد داشته باشد. این که  خوب

 .(2012)تانگ،  می باشند حیاتی بسیار موفقیت

توان در  را به این صورت می استای به آن نیاز فردی و حرفه های نرم که برای توسعه لیستی از مهارت

 :نظر گرفت

 آگاهیخود  *

 مهارت یادگیری * 

 مهارت مواجهه با هیجان و استرس  *

 مدیریت زمان  *

 گذاریثیر أت ثر وؤم ئهمهارت ارا* 

 های دشوار قابلیت انعطاف و مهارت مواجهه با موقعیت * 

 ثر و سازندهؤارتباط م مهارت* 

 تفکر سیستمی مهارت  *
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 مهارت کار تیمی * 

 گیریله و تصمیمأحل مس مهارت  *

 توانایی تفکر انتقادی * 

 توانایی تفکر خالق  *

 مهارت مذاکره  *

 (یگریاری و مربیمهارت کوچینگ )ره * 

 (.1392)گلمن،  ایهای خود توسعه مهارت  *

ها با هم، دلسردکننده به نظر آید اما مهم  این مهارت ممکن است این لیست به دلیل تصور نداشتن همه

 ای است و بعد انجام یک خود ارزیابی که کادامدرک چرایی اهمیت این موارد در مسیر پیشرفت فردی و حرفه

 ؟دکدامیک را تقویت کرده و توساعه دها فرد می باشد و قصد دارداکنون در اختیار  همهای باال  یک از مهارت

هایی فردی هستند که سبب تقویت تعامالت فاردی  های نرم ویژگی توان گفت: مهارتپس به طور خالصه می

های ساخت کاه فقاط باه بحاث در خصاوص  مهارت شوند. بر خالفو موفقیت شخصی، تحصیلی و شغلی می

های نارم  پردازد، مهارتهایی خاص میهای فرد برای به انجام رساندن وهایف یا فعالیت ای از تواناییمجموعه

دسات آورد، تاوان به های ارتباطی که با تکرار و تمارین مای صفات شخصی و یا توانایی به طور معمول بر پایه

کناد تاا باا یاک تواناایی و کماک می فردگاه به آ های نرم به صورت ناخود د. داشتن مهارتنشوشرح داده می

هاا قابال یاادگیری  این مهاارتجالب اینکه و  استعداد متوسط، نسبت به سایرین موفقیت بیشتری کسب کند

ها بسیار مفیاد خواهاد  این مهارت یادگیریو داشتن یک کوچ در مسیر  حضور در جلسات کوچینگهستند و 

 .بود

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/XWzZEA
https://goo.gl/XWzZEA
https://goo.gl/UAdJK9
https://goo.gl/UAdJK9


 

 22   

The Role of Scientific-Technology Literacy of Educational 

Leaders in Increasing the Components of Soft Skill 

2iNajaf hHabibe, 1Ali Khaleghkhah 

 

Abstract: 

Background: Administrator soft skills are very useful for organization effective and 

self-efficacy. School administrators need to complete their formal and informal skills in 

relation to staff and community. Objectives: The purpose of this study was to 

investigate the role of educational managers' scientific-technology literacy in increasing 

the soft skills components. Method: The research is applied in terms of purpose, and in 

terms of data collection, it is a field-library type and a correlation type (regression) 

method. The statistical population includes 95 schoolchildren in all cities of Ardabil. 

The sample size was estimated by the Krejci-Morgan formula of 76 people. Sampling 

was carried out using simple random sampling. The instrument used in this research is a 

standard questionnaire - Miller scientific-technology literacy Questionnaire (2006) and 

a Khalegkhah and Najafi researcher made questionnaire (2018) of soft skills. The 

validity of the tools was verified by confirmatory factor analysis and their reliability 

with Cronbach's alpha coefficient (internal consistency). Data was analyzed by using of 

Spss20 software. Results: The results of the findings showed that there is a positive and 

significant relationship between scientific literacy and the soft skills of educational 

managers (r = 0.56; p < 0.05); Also, technology literacy has a positive and significant 

relationship with soft skills of educational managers (r = 0.55, p < 0.05). The results of 

simultaneous regression showed that scientific-technology literacy can explain and 

predict about % 67 of soft skills changes in educational managers (Adj = 0.134; r = 

0.820; R2 = 0.672) that The highest is the scientific literacy with a beta coefficient of 

0.39 (β = 0.39). Conclusion: The Soft skills of managers in today's changing and 

competitive world are needed more than before and educational managers must pay 

special attention to the solutions to increase it. 
 

 
 

Key words: Soft Skills; Scientific Literacy; Technology Literacy; Educational Leaders. 
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