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 تاریخچه هذل ضایستگی 

 هقالِ از تؼذ ،ضایستگی رٍیکرد تا اًساًی هٌاتغ هذیریت دیگر ػثارت تِ یا ضایستگی پایه بر هذیریت

 الٍر .آهذ هیاى تِ سخي سازهاى ّا در ضایستگی اّویت از هقالِ آى در کِ ضذ هطرح (۱۹۹۴) الٍر هْن

 ضایستِ یا هحَر ضایستگی سازهاى ّای تِ ،هحَر ضغل تحلیل سازهاى ّای از سازهاى ّا، تحَلی سیر

 .کرد تررسی را ساالر

 .هی ترًذ کار تِ را ضایستگی تر هثتٌی اًساًی هٌاتغ هذیریت رٍش ّای سازهاى ّا، از ٍسیؼی تؼذاد اهرٍزُ

 از ضایستگی ّا هی رسذ ًظر تِ هتفاٍت، رٍش ّای تِ آى کارترد ٍ استفادُ ٍجَد تا کِ است گفتي ضایاى

 .دارًذ تَضیح ٍ تفسیر تِ ًیاز هفَْهی، لحاظ
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هقذهه 

 

 

 از است الزم داریذ را فردی استخذام قػذ ٍقتی سازهاى یک اًساًی هٌاتغ هذیر یا اجرایی هذیر ػٌَاى تِ

 الزم اطالػات کلی طَر تِ ضغل تَغیف .کٌیذ استفادُ ضغل توصیف ٍ ضایستگی هذل هاًٌذ هفاّیوی

ِ ای ٍ کارهٌذ ٍظایف ًظر، هَرد ضغل هَرد در  ارائِ را ضغل یک ترای ًیاز هَرد هْارت  ّای از کلی خالغ

   .دارد کلی تَغیف یک از فراتر هفَْهی ضایستگی هذل اها هی دّذ

 .دارًذ هتخػػاى ٍ اًساًی هٌاتغ ارزیاتی ٍ آهَزش اًتخاب، در هْوی ًقص ضایستگی هذل ّای

  سازهاًی تَسؼِ اّذاف ٍ ضغلی هذیریت ترای ضایستگی هذل ّای از هی تَاًٌذ اًساًی هٌاتغ کارضٌاساى

 .کٌٌذ استفادُ

3 



هذل ضایستگی چیست؟ 

 

 

 .هی ضَد سازهاًی ٍ فردی هَفقیت سثة کِ است تَاًایی ّای ٍ هْارت داًص، از استفادُ قذرت ضایستگی

 ًیاز ّای ٍ داًص هْارت ّا، آى در کِ است اًساًی هٌاتغ تخص تَسط ضذُ تْیِ راٌّوای ضایستگی، هذل

 ایي، تر ػالٍُ .هی کٌذ ّذایت خَد کار در هَفقیت سوت تِ را کارهٌذ کِ است ضذُ هطخع خاغی رفتاری

 کِ ّستٌذ هْارتی استاًذارد ّای ٍ کلیذی رفتار ّای هاًٌذ دقیق اطالػات ضاهل هؼوَالً ضایستگی هذل ّای

 .الزم اًذ تخػػی یا ضغلی هختلف سطَح ترای

 
 «استکه برای عولکرد هوثر ضغلی هورد نیاز هی ضود هذل ضایستگی به هجووعه ضایستگی هایی گفته »
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 انواع ضایستگی ها

 ػٌَاى تِ .دارد تستگی ضغلی خاظ ًیازّای تِ کِ است ارزش تر هثتٌی رفتار ًَػی ضایستگی هذل

 چٌذ تِ ضایستگی دلیل ّویي تِ .است هتفاٍت آتذارچی تا حساتذار یک ترای هذًظر ضایستگی هثال

 .هی ضَد تقسین دستِ

 

اصلی ضایستگی 

عولکردی ضایستگی 

ضغلی ضایستگی 

رهبری ضایستگی 

سفارضی ضایستگی 
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اصلی ضایستگی 
 

 ضایستگی .هی ضَد ضاهل را کارکٌاى ّوِ ترای سازهاًی ًیاز هَرد هْارت ّای ّوِ ضایستگی ًَع ایي

 .دارًذ هتفاٍتی اّذاف ٍ فلسفِ ارزش ّا، چَى است فرد تِ هٌحػر ضرکتی ٍ سازهاى ّر اغلی

 

عولکردی ضایستگی 
 

 هْارت .است فرد تِ هٌحػر ًقص ّر ترای کِ است ضغلی خاظ رفتار ّای ٍ هْارت ّا ػولکردی ضایستگی

  .تاضذ ًیاز هَرد ضوا ضرکت از خاغی تخص در است هوکي ػولکردی ضایستگی هذل یک در
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ضایستگی ضغلی 
 
 
 

 خاظ طَر تِ کِ است هْارت ّایی هجوَػِ ضاهل ضغلی ضایستگی هذل ػولکردی، ضایستگی هذل ترخالف

 کارهٌذ ّر تا هی کٌذ هطخع را ًقص یک ًیاز ّای ضایستگی، هذل ایي .است ًیاز هَرد ًقص یا ضغل یک در

 ضخع تا است هوکي تخص یک در ضخع یک ضغلی ضایستگی ّای .کٌذ ػول خَد تَاى حذ در تتَاًذ

 .تاضذ هتفاٍت تخص ّواى در دیگر
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ضایستگی رهبری 
 

 ّر در هی تَاًذ الثتِ .هی ضَد استفادُ هذیریتی ٍ ًظارتی ًقص ّای ترای اغلة رّثری ضایستگی ّای از

 رفتار ّای ٍ هْارت ّا ضاهل ضایستگی ایي .ضَد اػوال است، دیگراى ّذایت هستلسم کِ ضغلی هَقؼیت

 .ّستٌذ تػوین گیری تَاًایی ّای هاًٌذ رّثری

 

سفارضی ضایستگی 

 هْن .ضًَذ سفارضی ٍ کردُ تغییر خاغی ضکل تِ ضایستگی هذل ّای تا است الزم ضوا ضرکت تِ تستِ

 اًتخاب ضایستگی هذل ّای تَدى ّوسَ دارد اّویت آًچِ تلکِ کٌیذ، اًتخاب را هذل ًَع کذام کِ ًیست

 .است ضوا سازهاى اغلی اّذاف تا ضذُ
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اهویت استفاده از هذل ضایستگی 
 
 

 در ضایستگی هذل ٍقتی .دارد ٍجَد ضوا سازهاى در ضایستگی هذل ّای از استفادُ ترای هختلفی دالیل

   :دارد ٍجَد سازهاى

سازهاًی استراتژی ّای ٍ اّذاف تا را آًْا تا هی ضَد تؼییي کار ًیرٍی ػولکرد ترای هطخػی جْت 

 .کٌذ ّوسَ

تاضذ داضتِ کارکٌاى هْارت ّای ٍ تَاًایی ّا ّوِ از کاهلی درک تا هی سازد قادر را اًساًی هٌاتغ هذیر 

 .تسازد را اًساًی هٌاتغ هذیریت هذل ّای اًَاع تتَاًذ راحتی تِ ٍ

ِتاضٌذ آگاُ خَد ضغل در ًیاز هَرد رفتار ّای ٍ هْارت ّا از تا هی دّذ اجازُ کارهٌذاى ت. 

هی کٌذ فراّن ػولکرد ارزیاتی ترای هٌػفاًِ ٍ سازگار اًذازُ گیری سیستن. 
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 سازهانینحوه تهیه هذل ضایستگی 

 

 هذل چٌذ یا یک تایذ سازهاى ّر ترای .دارد تستگی ضوا سازهاى ّذف ٍ ًَع تِ ضایستگی هذل ساختار

 را رّثری ٍ اغلی ضایستگی ّای سازهاًی، ارزش ّای کِ ضایستگی هذل ّای .تاضذ داضتِ ٍجَد ضایستگی

 ضایستگی ّای تؼذاد اگر .تاضٌذ داضتِ ضایستگی ّفت تا پٌج از تیص ًثایذ هی دٌّذ، قرار تَجِ هَرد

   .هی ضَد دضَار ّذف تِ رسیذى ٍ ضذُ آًْا تِ کوتری تَجِ تاضذ، داضتِ ٍجَد زیادی

 فرػی ػٌاٍیي دارای است هوکي فٌی ٍ ػولکردی ضایستگی ّای سازهاى، داخل در کار پیچیذگی تِ تستِ

   .ّستٌذ استاًذارد ّایی یا ضاخع ّا دارای آًْا از یک ّر کِ تاضٌذ
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 گام های اصلی برای تهیه انواع هذل های ضایستگی

 

  .تگیریذ تػوین خَد ضایستگی هذل ػٌَاى هَرد در :اول گام

 در تیطتر هَرد ایي .تگیریذ تػوین خَد ضایستگی هذل ترای فرػی ػٌَاى ّرگًَِ هَرد در :دوم گام

   .هی ضَد استفادُ ػولکردی ضایستگی چارچَب ّای

  .تٌَیسیذ فرػی یا اغلی ضایستگی ترای کلی تَغیفی :سوم گام

 ضایستگی فرػی ػٌَاى یا اغلی ػٌَاى ّر ترای (هطاّذُ قاتل) اًذازُ گیری قاتل استاًذارد ّای :چهارم گام

 .کٌیذ هطخع را

 .دّیذ تَضیح اتْام تذٍى را ضایستگی ّا :پنجن گام
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چگونه هذل های ضایستگی هوثرتری ایجاد کنین؟ 

 

 .است هفیذ ضوا سازهاى ترای فرایٌذی ًَع چِ کِ کٌیذ تؼییي∎

 کٌیذ تحقیق هَجَد ضایستگی اطالػات درتارُ∎

 کٌیذ هػاحثِ هرتثط هذیراى ٍ تجاری ٍاحذ ّای تا∎

 کٌیذ تؼییي را اغلی ضایستگی ّای∎

 کٌیذ تؼییي را ضغل خاظ ضایستگی ّای∎

 کٌیذ تؼییي را رّثری ضایستگی ّای لسٍم غَرت در∎

 کٌیذ ًْایی را ضایستگی ّا فْرست∎

 ایي تِ .تگیریذ تاییذ آًْا از ٍ کٌیذ هطرح ریٌفؼاى ٍ اجرایی هذیراى توام تا را لیست ایي ًْایت در ٍ

 .هی گیرد در را ضوا سازهاى ًیاز ّای توام ضذُ، طراحی ضایستگی هذل کِ ترسیذ اطویٌاى
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جوع بنذی 
 

 ایي .است ضغل یک ًیاز هَرد رفتار ٍ داًص هْارت ّا، تؼریف ترای چارچَتی ضایستگی هذل سازی

 تجسیِ، هَرد سازهاًی اّذاف تِ دستیاتی ترای را ضرکت هْارت ّای ٍ تَاًایی ّا از ٍسیؼی طیف هذل ّا

 هذل .هی کٌٌذ استفادُ ضایستگی هذل ّای از هَفق سازهاى ّای .هی دّذ قرار تَغیف ٍ تحلیل

 هی کٌذ کارآهذ ٍ آساى ضرکت اًساًی هٌاتغ تخص در افراد ترای را استخذام رًٍذ تٌْا ًِ ضایستگی

 آساى کارهٌذاى ترای ًیس را آیٌذُ ٍ فؼلی ًقص ّای در هَفقیت ترای الزم هْارت ّای تِ دستیاتی تلکِ

 تسیار ضوا سازهاى پیطرفت ٍ هَفقیت ترای ضایستگی هذل اجرای کِ است دلیل ّویي تِ .هی کٌذ

   .است هْن
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