
 اآلخرين مع التعامل مهارات أهمية

 

 سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

قودها العمالء ، واالقتصاد التنافسي القائم إن عصرنا المعلوماتي، واألسواق التي ي

على المعرفة والعولمة يختلفان تماًما عن الماضي ، اآلن  مهاراتنا الناعمة )أفضل أن 

أسميهم مهارات الناس( مهمة إليجاد الفرص  والحفاظ على وظائفنا ، وحتى على 

 التطوير الشخصي ، بنفس أهمية مهاراتنا التقنية.

ص عملنا ورتبنا تحددها مهاراتنا الفنية أو معرفتنا بالمنتجات في الماضي كانت فر

وال يزالون في  -وسنوات خبرتنا، لقد ركز المديرون وأصحاب العمل في ما مضى 

على المهارات الفنية الضرورية لزيادة اإلنتاجية في المؤسسة  -العديد من المؤسسات 

 بفعالية.

لفنية وحدها ال تحتسب ، خاصة في والحقيقة هي أن سنوات خبرتنا ومهاراتنا ا

المناصب اإلشرافية واإلدارية ، على سبيل المثال إن سنوات خبرتك في تشغيل اآللة 

، أو كونك أفضل طبيب أو مهندس أو محام أو موظف مبيعات أو محاسب ، ال 

هو إذا كنت مؤهال وقادًرا  -إلى جانب المهارات التقنية  -تجعلك مديًرا جيدًا. ما يهم 

 لى التعامل مع أفرادك ومواكبتهم وإدارتهم بشكل جيد.ع



اليوم يتطلب الحصول على وظيفة أكثر من المؤهالت األكاديمية وسنوات الخبرة 

وسيرة ذاتية جيدة، هذه المؤهالت وسنوات الخبرة والسيرة الذاتية الجيدة ستحصل لك 

 عليها. على المقابلة ، لكنها لن تضمن لك الحصول على الوظيفة والحفاظ

"مهارات الناس" هو مصطلح يشير إلى المهارات التي تؤثر على كيفية تفاعلنا 

وتعاملنا مع بعضنا البعض ، والظروف والحاالت ، وتشمل هذه المهارات : 

المهارات الشخصية والعادات الشخصية ، والتواصل الفعال واإلبداع والتفكير 

التغيير  وحل المشكالت والقيادة   التحليلي والدبلوماسية والمرونة والتعامل مع

 والمشاركة في العمل الجماعي والقدرة على بناء عالقة جيدة مع شخصيات مختلفة.

قال ثيودور روزفلت: " إن العنصر الفريد و المهم في صيغة النجاح هو معرفة كيفية 

 التوافق مع الناس".

خص )حاصل الذكاء( يولد كل إنسان بأربع قدرات ، و هي مستويات الذكاء لدى الش

 ،PQ  ، )حاصل الذكاء في الجسم(SQ  و ، )حاصل الذكاء الروحي(EQ  حاصل(

 الذكاء العاطفي(.

يمكن تحسين مستوى الذكاء لدينا بطرق عديدة ، يمكن تحسينه عن طريق تناول 

النظام الغذائي الصحيح ، وتغذية العقل باستمرار مع المعرفة والمعلومات المحدثة ، 

شكل جيد ، وممارسة التفكير اإليجابي ، و تدريب العقل بانتظام لتحقيق والنوم ب

 مستوى عال من القدرات العقلية.

" تدور حول مقدار اهتمامنا بتريليونات الخاليا الموجودة في أجسامنا ، BQإن "

ساعة للقيام بكل ما هو ممكن لحماية أجسامنا ولمساعدتها  42والتي تعمل على مدار 

 المستمرة.في وظائفها 

SQ  حاصل الذكاء الروحي( هو حاجتنا إلى المساهمة ، والنمو ، وأن نكون مهمين(

، وأن نحقق حالة من اليقين ، للتعامل مع عدم اليقين ، والحب والمحبة ، وخدمة 

 اآلخرين.

"EQ هو ذكاء التفاعل االجتماعي العاطفي الذي يأتي من وعينا الذاتي ووعينا "

ا على االعتراف بأنفسنا واالعتراف باآلخرين التي تأتي من لآلخرين ، إن قدرتن

فهمهم ، ومعرفة كيفية التواصل ، واالحترام ، واالستماع ، والرعاية ، والتعاطف و 

 التجانس ، ومساعدتهم بمعنى آخر ، إنها الطريقة التي نتصرف بها تجاه اآلخرين.

والمعبرة على النشاط البدني تصف بريتانيكا السلوك البشري بأنه "القدرة المحتملة 

 والعقلي واالجتماعي خالل مراحل الحياة البشرية".



يتم التحكم في هذا السلوك والتفاعل معه ويتأثر بشدة بمواقفنا ، وهو ما نشعر به تجاه  

 شخص ما أو شيء ما أو حدث ما.

ومات التي كما انه قد يتأثر موقفنا بالعديد من العوامل ، من أهم هذه العوامل هي المعل

 نكتسبها ونمتلكها ، ومستوى قابليتنا لاللتقاء بأذهان الناس.

بشكل عام  الحياة أو المشاريع  ، كالتجارة ، أو المهنة ، أو كمنظمة تدور حول 

الناس. يتعلق األمر ببناء عالقات مع الناس والتواصل معهم والتعامل معهم ، ولذلك 

ع الظروف في الحياة ويحددون الفرق بين فإن مهارات الناس ضرورية لنا للتعامل م

الفوز وفقدان الصفقة، عالوة على ذلك ، بما أنه ال يمكن ألحد تحقيق نجاح كبير 

بدون الناس ، فيجب أن يتقن المرء مهارات شخصية مختلفة ضرورية للحفاظ على 

 العالقات ، وأسلوب حياة مريح ، ومهنة.

 ٪51اراتنا الفنية ، فإنها ال تمثل سوى وبغض النظر عن مدى مهاراتنا الرائعة ومه

من الحصول على فرصة الحصول على الوظائف واالحتفاظ بها. أسفرت الدراسات 

عن استنتاج حول أهمية )مهارات الناس( ، و كانت نتيجته أن أهم مهارة للحصول 

 على وظيفة هي مهارات الشخص الشخصية .

ألبحاث ، وجامعة هارفارد ، و بخصوص هذه المسألة ، أثبت معهد ستانفورد ل

من  ٪51ومؤسسة كارنيجي ، بعد إنفاق مليون دوالر وخمس سنوات في البحث ، أن 

السبب في حصول الشخص على وظيفة ، و المحافظة عليها و التقدم فيها ، له عالقة 

 بمهارات األفراد ومعرفة الناس.

تاج و وصفه ألهمية و لقد قال عالم النفس دانيال كولمان دعما منه لهذا االستن

المهارات الشخصية : "إن المهارات الناعمة هي مزيج من الكفاءات التي تسهم في 

قدرة الشخص على إدارة شؤونه الخاصة والتعامل مع المسائل األخرى المتعلقة 

 باألشخاص، ضعفي مستوى الذكاء أو المهارات التقنية ، في النجاح الوظيفي.

مل عن األشخاص المخلصون ، الملتزمون بالثقة ، وبشكل عام ، يبحث أرباب الع

المبتكرين ، يكون فريق عمل جيد ، المتسامحين ، الشجعان ، قادرون على التواصل 

بشكل جيد، و قادر على حل المشكالت ، أولئك الذين يفتقرون إلى هذه المهارات 

 سيواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل وقد سيتم اهمالهم .

سيستغرق من الشخص االنضباط والعمل الشاق من أجل أن يصبح ماهرا ، على و 

المرء أن يكون قادرا على التفكير في ما هو اوهي على وشك أن يقول ، إلى من ، 

 وكيف ، إذن االستجابة بدال من الرد في أي حالة معينة.



ط تحسين مهارات موظفينا هو فن ، يمكن الحصول عليها من خالل اكتشاف نقا

ضعفنا وتحويلها إلى قوة ، والحصول على المعلومات والمعارف بشكل مستمر 

وتحويلها إلى ممارسة، وسيمكن هذا الشخص ليس أن يكون الموظف األكثر طلباً 

 .فقط ، بل و جعله مرناً وقادراً على التكيف مع تغير العالم السريع المتواصل
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