
 

 های رفتاریمعیارهای ارزیابی شایستگی.(8-5) جدول

پذیریمسئولیتشایستگی:  عنوان  

هاانجاموظایفومأموریتپایبندیوتعهدبهشایستگی:  تعریف  

 سطوحشایستگی

3 2 1 0 

احساسدغدغهدرخصوصتعهداتمرتبطبا

شرکتهایمأموریت

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

تا امور و وظایف محوله را بر اهداف  شود میاهداف باعث 
فردی اولویت دهد. ) در صورت نیاز در  های خواستهو 

 (شود میدر شرکت حاضر  کاری غیرروزها و ساعات 

احساسدغدغهدرخصوصتعهداتمرتبطباامور

مربوطبهگروهکاری

کارمند عالوه بر تعهد نسبت به وظایف مربوط به خود، درباره 
از گروه کاری فعال در آن،  شده خواستهو وظایف  ها مأموریت

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

پایبندیبهتعهداتمربوطبهشرحوظایف

شغلی

در خصوص شرح وظایف و  صرفاًکارمند 
از وی متعهد و پاسخگو  شده خواسته های مأموریت

 .باشد می

ناپذیریمسئولیت

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

رفته و وظایف محوله را در حد رفع 
 .دهد میمسئولیت و حداقل استاندارد انجام 
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ومدیریتزمانریزیبرنامهشایستگی:  عنوان  

هاآنانجاماقداماتوکنترلبندیزمانبرایتحققاهداف،موردنیازالزاماتواقداماتمنابع،بینیپیششایستگی:  تعریف  

 سطوحشایستگی

3 2 1 0 

دیگرانهایبرنامهپایش
کالن سازمان، برنامه  های برنامهاین کارمند بر اساس  

عملیاتی برای همکاران تدوین و با استفاده از 
را  ها برنامهمیزان پیشرفت   کنترلی، های مکانیسم

 .نماید میمستمر پایش  صورت به

خودکاریهایبرنامهمدیریت
و مدیریت  ریزی برنامه های تکنیکاز  این کارمند، با استفاده

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

. این کارمند خودکنترل بوده و نماید میبازنگری و اصالح 
 کاری نیاز به تذکر دیگران ندارد. های برنامهبرای بهبود 

هافعالیتمناسببندیزمان
امور مؤثر از زمان خود  این کارمند ضمن استفاده 

کند تا به  بندی می ریزی و اولویت خود را برنامه
یابد. او در انجام امور بر  های زمانی مقرر دست موعد

 کند. اساس برنامه عمل می

وروزمرگیبرنامگیبی

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

 تأخیرخود را با تذکر و در لحظه آخر یا با 
 بینی پیش. وی بدون داشتن دهد میانجام 

یا  مدت میاننسبت به آینده، هیچ برنامه 
 .ندارد مدتی کوتاهحتی 
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مراجعینتکریمشایستگی:  عنوان  

رجوعداخلیوخارجیسازمانارباباعطایبهترینخدمتبهشایستگی:  تعریف  

 سطوحشایستگی

3 2 1 0 

رجوعاربابارتقاسطحدریافتخدمات
کند که سطح خدمات را  این کارمند پیگیری و تالش می

ارتقا دهد؛ نیازهای آینده  رجوع ارباببا توجه به خواسته 
کند و متناسب با آن برای ارائه  بینی  را پیش رجوع ارباب

ریزی  ، برنامهرجوع اربابمزایای بلندمدت و بهبود رضایت 
 دهد. م را انجام میو اقدامات الز

رجوعاربابفراتررفتنازانتظارات
کند با استفاده از دانش و تجربه خود  این کارمند سعی می

ارائه کند و  رجوع اربابافزوده به  باارزشخدمات اضافی 
 صورت بهرا به نحوی ارتقا دهد. او  رجوع اربابموقعیت 

کند و  پشتیبانی می رجوع ارباببه  شده ارائهای از خدمات  دوره
 گیرد. بازخورد می رجوع ارباباز 

رجوعاربابرفعنیاز
دغدغه و تعهد دارد   رجوع ارباباین کارمند نسبت به 
 رجوع اربابنیاز  شدن برآوردهو برای اطمینان از 

 دهد. اقدامات الزم را انجام می

 عدمتکریممراجعین

این کارمند باروی باز و برخورد محترمانه  
تعامل نداشته و به شکل  رجوع ارباببا 

 های درخواستمنفعالنه با نیازها و 
صرفاً وظایف همکاران برخورد کرده و 
تجاوز  ها آنمحوله را انجام داده و از 

 .کند نمی
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تعامالتاثربخششایستگی:  عنوان  

دیگرانوارائهبازخوردمؤثربهآنانتواناییفرددربیاندقیقوکاملنظراتخودودریافتودرکنظراتشایستگی:  تعریف  

 سطوحشایستگی

3 2 1 0 

تواناییاقناعدیگران
 فضای گفتگو را مدیریت کرده، خوبی بهاین کارمند 

نظرات  تواند میخود قرار داده و  تأثیرمخاطبان را تحت 
 به کرسی بنشاند.منطقی  صورت بهخود را 

درشیوهتعاملپذیریانعطاف
مختلف ارتباطی استفاده کرده و با  های تکنیکاین کارمند از 

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

های ارتباطی  سازی مطلب خود از تکنیک دهد. برای شفاف می
 کند. مناسب استفاده می

بیانروشننظراتوانتظارات
نظرات  خوبی بهاین کارمند در فرانید ارتباط با دیگران 

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

تعاملغیراثربخش
همیشه در موقع گوش دادن به دیگران 

. شیوه ارتباطات کند میرا قطع  ها آنسخن 
خود را برای ایجاد فهم مشترک تغییر 

 . دهد نمی
همیشه از دیدگاه موقعیت شخصی خود 

جایگزین  های دیدگاهو  شود میوارد بحث 
 .گیرد نمیو توافق دیگران را در نظر 
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تیمیوهمکاریکارشایستگی:  عنوان  

درجهتیکهدفمشترکگروههمکاریبادیگراعضایپذیرشکارتیمیوشایستگی:  تعریف  

 سطوحشایستگی

3 2 1 0 

تیمیترغیببهکار
را به تسهیم و اشاعه دانش و  گروهاین کارمند اعضای  

نماید و با تسهیم  تخصص خود ترغیب و تشویق می
 گروههای اعضای  ها و توانایی ها، مهارت دانش از قوت

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

کند که  را ترغیب می گروهه اعضا، تعهد و انگیز افزایش
 ها و نظرات خود را ارائه کنند. دیدگاه

یاریگراعضایتیم
این کارمند ضمن تعهد به انجام وظیفه تیمی خود، در جهت  

یابی به اهداف مشترک  ها برای دست کمک به هم تیمی
کارآمد و مؤثر، دانش، تجربه یا تخصص مفید و  صورت به

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

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

عضومؤثرتیم
 ،دهد مییمی را ترجیح ت های فعالیتاین کارمند انجام 

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

انجام داده  کارآمد صورت بهبه هدف مشترک تیم، 
هماهنگ با  صورت بهاست. وی اقدامات خود را 

 دهد. تیمی انجام می های فعالیتتصمیمات و 

تمایلبهکارتیمیعدم
این کارمند اعتقاد به کار تیمی  

 های تیمحداقل مشارکت را در  نداشته،
کاری داشته، از پذیرفتن نقش امتناع نموده 

حمایتی  گونه هیچو از سایر اعضای تیم 
 .کند نمی
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کاروجدیتپشتشایستگی:  عنوان  

مراتبمربوطیجهپیگیریبهسلسلهکهفرددرانجامیکیاچندبخشآننقشداشتهواعالمنتهاییمأموریتتحققوظایفوموقعبهرصدوکنترلشایستگی:  تعریف  

 سطوحشایستگی

3 2 1 0 

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

درخواست دهنده، اقدام به رصد میزان رضایت 
 .نماید میاز مراجع ممکن  شده انجاماز کار  گیرنده تحویل

رفعموانعانجامکار
این کارمند در صورت بروز مانع در انجام کار، حداکثر تالش 

وب به کار نتیجه مطل خود را برای رفع موانع و حصول
 .گیرد می

انجامپیگیریاولیه
این کارمند برای انجام امور محول شده به خود، از  

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

 از وی پیگیری کند.

عدمپیگیریامور

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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تفکرتحلیلیشایستگی:  عنوان  

هاتحلیلمسائلوتشخیصارتباطمیانآنشایستگی:  تعریف  

 سطوحشایستگی



 

3 2 1 0 

بلندمدتتفکرتحلیلی
تا بتواند دید بلندمدت و  کند میماورای امور روزمره فکر 

 در تصمیمات شرکت داشته باشد. تری وسیع

تفکرتحلیلیساده
ولی فاقد یک دید  کند میبه مسائل به شکل پیچیده نگاه 

کالن و جامع بوده و فقط بر روی جزئیات صریح و واضح 
 .کند میتمرکز 

تفکرتکراریدربارهمسائل
را در قالب و الگوی مسائل  آمده پیشمسائل جدید و 

قبلی را برای مسائل  های حل راهقبلی تحلیل کرده و 
 .کند میجدید پیشنهاد 

عدمتفکردربارهمسائل
از مواجهه با مسائل جدید  کند میسعی 

 پرهیز نماید.
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خالقیتشایستگی:  عنوان  

نووجدیدوتالشبرایحلمسائلبهشیوهجدیدهایحلراهارائهشایستگی:  تعریف  

 سطوحشایستگی

3 2 1 0 

خالقومبتکر
متفاوت نگاه کرده و  ای جنبهمسائل و مشکالت را از 

 .دهد میبدیع و نو برای مسائل اراده  های حل راه

جدیدحلراهمشارکتدرایجاد
جدیدی ارائه دهد ولی مشتاقانه و  حل راه تواند نمی تنهایی به

جدید گروهی ارائه  حل راهباز در گروه مشارکت کرده و  باروی
 .دهد می

جدیدهایحلراهتالشبرای
فرد خالقی نیست اما در مواجهه با مشکالت و 

جدید  از  های حل راهکافی برای ایجاد  تالشئل مسا
 .دهد میخود نشان 

خالقنیست
 های حل راهنداشتن تمایل و توانایی ارائه 

 جدید
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گیریتصمیمشایستگی:  عنوان  

مختلفازمنابعمتعددواتخاذتصمیمبرمبنایمنطقیوقابلتوجیههایدادهآوریجمعداشتنتواناییشایستگی:  تعریف  

 سطوحشایستگی

3 2 1 0 

قاطعگیریتصمیم
مختلف و با توجه به  های دادهاین فرد با استفاده از 

از  خوبی بهکرده و  گیری تصمیمو دقت  سرعت بهشرایط 
 .کند میتصمیمات خود دفاع 

تعللدرتصمیمات
معمولی  های موقعیتدادن زمان  دست ازاین فرد با 

را به شرایط اضطرار تبدیل کرده ئ در مواقع  گیری تصمیم
 .زند میبحرانی از پذیرش مسئولیت تصمیمات سرباز 

مقطعیواحساسیگیریتصمیم
ولی  کند می گیری تصمیماین فرد به شکل قاطع  

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

 این فرد است. های ویژگیمستمر از 

تصمیمگیرنیست
فرار  گیری تصمیم های موقعیتاین فرد از 

. سپارد میو تصمیم را به دیگران  کند می
این فرد  های ویژگیواژه من که گفتم از 
 .باشد می
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