
 

پذیریمسئولیتشایستگی:  عنوان  

هاانجام وظایف و مأموریتپایبندی و تعهد به شایستگی:  تعریف  

 سطوح شایستگی

3 2 1 0 

احساس دغدغه در خصوص تعهدات مرتبط با 

 شرکت هایمأموریت

کارمند از ارزش فعالیت خود در تحقق اهداف و 
شرکت آگاه بوده و دغدغه تحقق این  هایمأموریت

تا امور و وظایف محوله را بر اهداف  شودمیاهداف باعث 
فردی اولویت دهد. ) در صورت نیاز در  هایخواستهو 

 (شودمیدر شرکت حاضر  کاری غیرروزها و ساعات 

احساس دغدغه در خصوص تعهدات مرتبط با امور 

 مربوط به گروه کاری

کارمند عالوه بر تعهد نسبت به وظایف مربوط به خود، درباره 
از گروه کاری فعال در آن،  شدهخواستهو وظایف  هامأموریت

دغدغه داشته و اعضا را در راستای پاسخگویی به نحو احسن 
 .نمایدمیکمک 

پایبندی به تعهدات مربوط به  شرح وظایف 

 شغلی

در خصوص شرح وظایف و  صرفاًکارمند 
از وی متعهد و پاسخگو  شدهخواسته هایموریتمأ

 .باشدمی

 ناپذیریمسئولیت

این کارمند اشتیاقی به پذیرش مسئولیت 
از انجام کارها طفره  کندمینداشته و سعی 

رفته و وظایف محوله را در حد رفع 
 .دهدمیمسئولیت و حداقل استاندارد انجام 
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و مدیریت زمان ریزیبرنامهشایستگی:  عنوان  

هاآنانجام اقدامات و کنترل  بندیزمانبرای تحقق اهداف،  موردنیازالزامات و اقدامات  منابع، بینیپیششایستگی:  تعریف  

 سطوح شایستگی

3 2 1 0 

 دیگران هایبرنامهپایش 
کالن سازمان، برنامه  هایبرنامهاین کارمند بر اساس 

عملیاتی برای همکاران تدوین و با استفاده از 
را  هابرنامهمیزان پیشرفت  کنترلی، هایمکانیسم

 .نمایدمیمستمر پایش  صورتبه

 خود کاری هایبرنامهمدیریت 
و مدیریت  ریزیبرنامه هایتکنیکاز  این کارمند، با استفاده

زمان، از وقت خود استفاده مؤثری کرده و بر اساس 
خود را  هایبرنامهدر طول زمان،  اخذشدهبازخوردهای 

. این کارمند خودکنترل بوده و نمایدمیبازنگری و اصالح 
 کاری نیاز به تذکر دیگران ندارد. هایبرنامهبرای بهبود 

 هافعالیتمناسب  بندیزمان
امور مؤثر از زمان خود  استفادهاین کارمند ضمن  

کند تا به بندی میریزی و اولویتخود را برنامه
های زمانی مقرر دست یابد. او در انجام امور بر موعد

 کند.اساس برنامه عمل می

 و روزمرگی برنامگیبی

این کارمند به خاطر نداشتن برنامه 
کار  عمدتاًمشخص و عدم مدیریت زمان، 

 تأخیرخود را با تذکر و در لحظه آخر یا با 
 بینیپیش. وی بدون داشتن دهدمیانجام 

یا  مدتمیاننسبت به آینده، هیچ برنامه 
 .ندارد مدتیکوتاهحتی 
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 عنوان شایستگی: تکریم مراجعین

رجوع داخلی و خارجی سازمانارباباعطای بهترین خدمت به شایستگی:  تعریف  

 سطوح شایستگی

3 2 1 0 



 

 رجوعاربابارتقا سطح دریافت خدمات 
کند که سطح خدمات را این کارمند پیگیری و تالش می

ارتقا دهد؛ نیازهای آینده  رجوعارباببا توجه به خواسته 
کند و متناسب با آن برای ارائه بینی را پیش رجوعارباب

ریزی ، برنامهرجوعاربابمزایای بلندمدت و بهبود رضایت 
 دهد.و اقدامات الزم را انجام می

 رجوعاربابفراتر رفتن از انتظارات 
کند با استفاده از دانش و تجربه خود این کارمند سعی می

ارائه کند و  رجوعاربابافزوده به  باارزشخدمات اضافی 
 صورتبهرا به نحوی ارتقا دهد. او  رجوعاربابموقعیت 

کند و پشتیبانی می رجوعارباببه  شدهارائهای از خدمات دوره
 گیرد.بازخورد می رجوعارباباز 

 رجوعاربابرفع نیاز 
دغدغه و تعهد دارد  رجوعارباباین کارمند نسبت به 
 رجوعاربابنیاز  شدن برآوردهو برای اطمینان از 

 دهد.اقدامات الزم را انجام می

 عدم تکریم مراجعین

این کارمند باروی باز و برخورد محترمانه  
تعامل نداشته و به شکل  رجوعارباببا 

 هایدرخواستمنفعالنه با نیازها و 
صرفاً وظایف همکاران برخورد کرده و 
تجاوز  هاآنمحوله را انجام داده و از 

 .کندنمی
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تعامالت اثربخششایستگی:  عنوان  

دیگران و ارائه بازخورد مؤثر به آنان توانایی فرد در بیان دقیق و کامل نظرات خود و دریافت و درک نظراتشایستگی:  تعریف  

 سطوح شایستگی

3 2 1 0 

 توانایی اقناع دیگران
 فضای گفتگو را مدیریت کرده، خوبیبهاین کارمند 

نظرات  تواندمیخود قرار داده و  تأثیرمخاطبان را تحت 
 به کرسی بنشاند.منطقی  صورتبهخود را 

 در شیوه تعامل پذیریانعطاف
مختلف ارتباطی استفاده کرده و با  هایتکنیکاین کارمند از 

توجه به موقعیت و مخاطب، شیوه تعامل خود را تطبیق 
دهد که چرا دیگران متوجه مطلب دهد و تشخیص میمی
شوند و شیوه بیان مطلب را در جهت رفع مشکل تغییر نمی

های ارتباطی سازی مطلب خود از تکنیکدهد. برای شفافمی
 کند.مناسب استفاده می

 ان روشن نظرات و انتظاراتبی
نظرات  خوبیبهاین کارمند در فرانید ارتباط با دیگران 

خود را بیان کرده و برای دریافت و فهم کامل پیام 
 دهد.صورت فعاالنه گوش میطرف مقابل، به

 تعامل غیر اثربخش
همیشه در موقع گوش دادن به دیگران 

. شیوه ارتباطات کندمیرا قطع  هاآنسخن 
را برای ایجاد فهم مشترک تغییر خود 

 . دهدنمی
همیشه از دیدگاه موقعیت شخصی خود 

جایگزین  هایدیدگاهو  شودمیوارد بحث 
 .گیردنمیو توافق دیگران را در نظر 
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 عنوان شایستگی: کار تیمی و همکاری

در جهت یک هدف مشترک گروههمکاری با دیگر اعضای  پذیرش کار تیمی وشایستگی:  تعریف  

 سطوح شایستگی

3 2 1 0 



 

 ترغیب به کار تیمی
نش و را به تسهیم و اشاعه دا گروهاین کارمند اعضای  

نماید و با تسهیم تخصص خود ترغیب و تشویق می
 گروههای اعضای ها و تواناییها، مهارتدانش از قوت

کند.وی یابی به هدف مشترک استفاده میبرای دست
هنگام تالش برای رسیدن به اجماع، با تالش جهت 

د که کنرا ترغیب می گروهتعهد و انگیزه اعضا،  افزایش
 ها و نظرات خود را ارائه کنند.دیدگاه

 یاری گر اعضای تیم
ر جهت این کارمند ضمن تعهد به انجام وظیفه تیمی خود، د 

یابی به اهداف مشترک ها برای دستکمک به هم تیمی
فید و مکارآمد و مؤثر، دانش، تجربه یا تخصص  صورتبه

گذارد. برای دستیابی به هدف مرتبط خود را به اشتراک می
کند و یتیم، به هنگام نیاز به دیگران در کارهایشان کمک م

د برای کمک به اعضای تیم، کارهای اضافه بر وظایف خو
 دهد.انجام می

 عضو مؤثر تیم
 ،دهدمیح یمی را ترجیت هایفعالیتاین کارمند انجام 

پذیر کند، مسئولیتدر فرایندهای تیمی شرکت می
شود که سهم کار خود را با توجه است و مطمئن می

اده دانجام  کارآمد صورتبهبه هدف مشترک تیم، 
ا هماهنگ ب صورتبهاست. وی اقدامات خود را 

 دهد.تیمی انجام می هایفعالیتتصمیمات و 

 تمایل به کار تیمی عدم
این کارمند اعتقاد به کار تیمی  

 هایتیمحداقل مشارکت را در نداشته،
وده کاری داشته، از پذیرفتن نقش امتناع نم

حمایتی  گونههیچو از سایر اعضای تیم 
 .کندنمی

امتیاز 10 امتیاز 9  امتیاز 8  امتیاز 7  امتیاز 6  امتیاز 5  امتیاز 4  امتیاز 3  امتیاز 2  امتیاز 1    

کار و جدیتپشتشایستگی:  عنوان  

مراتب مربوطیجه پیگیری به سلسلهکه فرد در انجام یک یا چند بخش آن نقش داشته و اعالم نت هاییمأموریتتحقق وظایف و  موقعبهرصد و کنترل شایستگی:  تعریف  

 سطوح شایستگی

3 2 1 0 

 پیگیری پس از انجام کار
این کارمند پس از انجام و خاتمه کار و تحویل آن به 

درخواست دهنده، اقدام به رصد میزان رضایت 
 .نمایدمیاز مراجع ممکن  شدهانجاماز کار  گیرندهتحویل

 رفع موانع انجام کار
این کارمند در صورت بروز مانع در انجام کار، حداکثر تالش 

نتیجه مطلوب به کار  خود را برای رفع موانع و حصول
 .گیردمی

 انجام پیگیری اولیه
این کارمند برای انجام امور محول شده به خود، از  

تمامی منابع موجود استفاده کرده و تا حصول خروجی 
 تاکسیو نیازی نیست  کشدنمیدست از کار  موردنظر

 از وی پیگیری کند.

 عدم پیگیری امور

این کارمند به وظایف ارجاع شده توجه  
نداشته و در زمان مناسب و بر اساس  کافی

 .نیستمستندات دقیق و مرتبط پاسخگو 
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 عنوان شایستگی: تفکر تحلیلی

هاو تشخیص ارتباط میان آن تحلیل مسائلشایستگی:  تعریف  

 سطوح شایستگی

3 2 1 0 

 بلندمدتتفکر تحلیلی 
تا بتواند دید بلندمدت و  کندمیماورای امور روزمره فکر 

 در تصمیمات شرکت داشته باشد. تریوسیع

 تفکر تحلیلی ساده
ولی فاقد یک دید  کندمیبه مسائل به شکل پیچیده نگاه 

کالن و جامع بوده و فقط بر روی جزئیات صریح و واضح 
 .کندمیتمرکز 

 تفکر تکراری درباره مسائل
را در قالب و الگوی مسائل  آمدهپیشمسائل جدید و 

قبلی را برای مسائل  هایحلراهقبلی تحلیل کرده و 
 .کندمیجدید پیشنهاد 

 عدم تفکر درباره مسائل
از مواجهه با مسائل جدید  کندمیسعی  

 پرهیز نماید.
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 عنوان شایستگی: خالقیت



 

نو و جدید و تالش برای حل مسائل به شیوه جدید هایحلراهارائه شایستگی:  تعریف  

 سطوح شایستگی

3 2 1 0 

 خالق و مبتکر
متفاوت نگاه کرده و  ایجنبهمسائل و مشکالت را از 

 .دهدمیبدیع و نو برای مسائل اراده  هایحلراه

 جدید حلراهمشارکت در ایجاد 
جدیدی ارائه دهد ولی مشتاقانه و  حلراه تواندنمی تنهاییبه

جدید گروهی ارائه  حلراهباز در گروه مشارکت کرده و  باروی
 .دهدمی

 جدید هایحلراهتالش برای 
فرد خالقی نیست اما در مواجهه با مشکالت و 

جدید  از  هایحلراهکافی برای ایجاد  تالشمسائل 
 .دهدمیخود نشان 

 خالق نیست
 هایحلراهنداشتن تمایل و توانایی ارائه 

 جدید
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 عنوان شایستگی: تصمیمگیری

مختلف از منابع متعدد و اتخاذ تصمیم بر مبنای منطقی و قابل توجیه هایداده آوریجمعداشتن توانایی شایستگی:  تعریف  

 سطوح شایستگی

3 2 1 0 

 قاطع گیریتصمیم
مختلف و با توجه به  هایدادهاین فرد با استفاده از 

از  خوبیبهکرده و  گیریتصمیمو دقت  سرعتبهشرایط 
 .کندمیتصمیمات خود دفاع 

 تعلل در  تصمیمات
معمولی  هایموقعیتدادن زمان  دست ازاین فرد با 

را به شرایط اضطرار تبدیل کرده ئ در مواقع  گیریتصمیم
 .زندمیبحرانی از پذیرش مسئولیت تصمیمات سرباز 

 مقطعی و احساسی گیریصمیمت
ولی  کندمی گیریتصمیماین فرد به شکل قاطع  

 اساس برو  ایلحظهشرایط  اساس براو  تصمیمعمده 
. تغییر در تصمیم به شکل هستتمایالت احساسی او 

 این فرد است. هایویژگیمستمر از 

 تصمیم گیر نیست
فرار  گیریتصمیم هایموقعیتاین فرد از 

. سپاردمیو تصمیم را به دیگران  کندمی
این فرد  هایویژگیواژه من که گفتم از 
 .باشدمی
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