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تساهم املهارات الناعمة لدى فريق العمل يف رفع اإلنتاجية وتعزيز كفاءة العمليات 
لدى مختلف املؤسسات، وركزت العديد من التقارير الدولية املتخصصة عىل أهمية 
رصد توافر هذه الفئة من املهارات وتعزيزها لدى املوظفني باعتبارها عامالً حيوياً يف 

العمل املؤسيس إىل جانب املهارات التخصصية.
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التوظيف  مقابالت  يف  البرشية  املوارد  مديرو  عليها  يركز  ناعمة  مهارات 
التعاون  حب  إىل  باإلضافة  الثقايف  واالندماج  التأقلم  عىل  القدرة  وتشمل 
ومهارات القيادة وآفاق النمو والتطور املهني والقدرة عىل تحديد األولويات 

يف العمل وفقاً لدراسة صادرة عن:«لينكدإن»

أظهرت دراسة داخلية للموارد البرشية أجرتها رشكة «غوغل»  وحملت اسم 
«مرشوع أوكسجني» أن املهارات التقنية والتخصصية حلت يف املرتبة األخرية 
ضمن قامئة مهارات أفضل املوظفني يف الرشكة، فيام احتلت املهارات الناعمة 
التواصل واالنصات  بفعالية،  األوىل وهي: تدريب اآلخرين  السبعة  املراتب 
ودعمهم،  اآلخرين  مع  التعاطف  الغري،  وسلوك  ثقافات  تفهم  لآلخرين، 
يف  املحاور  وترتيب  ربط  عىل  والقدرة  اإلشكاالت  وحل  النقدي  والتفكري 

القضايا املعقدة.

90000
الناعمة  باملهارات  العمل  اإلنتاجية يف حال متتع فريق  الزيادة يف  دوالر متوسط 

وفقاً لدراسة أجرتها «ديلويت» يف سوق العمل بأسرتاليا.

 املصدر: مؤرش فرص عمل الرشق األوسط من بيت.كوم.
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غرافيك: أسيل الخلييل
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ميتلك  الذي  املوظف  إنتاجية  يف  الزيادة 
ال  الذي  نظريه  مع  مقارنة  ناعمة  مهارات 
يتمتع بها بحسب دراسة «ديلويت»

اسم  حملت  أخرياً  غوغل  أجرتها  دراسة  أظهرت 
يتصدر  العاطفي  األمان  أن  «أرسطو»  مرشوع 
األولويات «الناعمة» أي غري التخصصية لدى فرق 
العمل املتخصصة باإلنتاج واالخرتاعات، ويعني هذا 
املصطلح أن يشعر املوظف بالشجاعة والثقة لطرح 
آراء مختلفة عن الغري أو حتى ارتكاب األخطاء، أي 
أن يشعر املوظفون أن صوتهم مسموع يف املؤسسة 
وال يتعرضون للتنمر الوظيفي.
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ممن  اإلمارات  يف  العمل  أصحاب  نسبة 
ميتلكون  مرشحني  إيجاد  يف  صعوبة  يجدون 
للمناصب  فريق»  ضمن  «العمل  مهارة 
املبتدئة واملتوسطة بحسب بيت.كوم.

شكل كل من «التواصل الشفهي الكتايب» 
و«العمل ضمن فريق» و«التفكري اإلبداعي» 
أهم املهارات املطلوبة لدى املتقدمني عىل 

وظائف يف املناصب العليا بالنسبة 
ألصحاب العمل بحسب 

بيت.كوم.

 3


	Binder1_1
	Binder1_2

