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شایستگی های رفتاری  )جلسه سوم(

کنیــم. البتــه عملکرد  کنیــم در حقیقــت بــه عملکــرد آنهــا نــگاه می  وقتــی در مــورد شایســتگی افــراد صحبــت مــی 
کــه در یــک جایــگاه ســازمانی،  افــراد تحــت تاثیــر عملکــرد ســازمان و یــا جامعــه نیــز قــرار دارد، بــه عنــوان مثــال فــردی 
گــردش شــغلی و یــا تغییــر مدیریــت، عملکــرد متفاوتــی از خــود نشــان  عملکــرد موفقــی نــدارد ممکــن اســت بــا یــک 

دهد.

کــه برای  شایســتگی همچنیــن بــه موقعیــت شــغلی فــرد نیــز مرتبــط مــی شــود. بــه عنــوان مثــال، خالقیــت آنقدر 
کارمنــد امــور مالــی مهــم نباشــد بــه همیــن ترتیــب شایســتگی هــای  یــک طــراح مهــم اســت ممکــن اســت بــرای یــک 

مهــم بــرای یــک راننــده بــا یــک آبدارچــی متفــاوت اســت.

کــه در ارزیابی هــا، بــرای انتخــاب و اســتخدام افــراد،  مصاحبــه اســتخدامی، یکــی از رایج تریــن ابزارهایــی اســت 
انجــام می شــود. مصاحبــه هــای شــغلی غالبــا رفتــار محــور و مبتنــی بــر شایســتگی هــای الزم بــرای احــراز شــغل 
کســب اطــالع از شایســتگی های فــرد مصاحبــه شــونده طراحــی شــوند.  اســت. ســواالت ایــن نــوع مصاحبــه بــرای 
کننــده رفتــار و عملکــرد  کــه رفتارهــای اخیــر فــرد، بهتریــن پیــش بینــی  ــر ایــن فــرض اســتوار اســت  ایــن مصاحبــه ب
او در آینــده، بــه ویــژه آینــده نزدیــک اســت. ایــن نــوع مصاحبــه بایــد بتوانــد شــواهدی دال بــر نــوع رفتــار داوطلــب 

اســتخدام در شــرایط خــاص و معیــن بــه دســت آورد.

کــه شایســتگی های مرتبــط  گام ایــن اســت  بنابرایــن پیــش از طراحــی مصاحبــه شایســتگی محــور، نخســتین 
کــه قــادر بــه ســنجش  کــرده و بعــد از آن نوبــت بــه طراحــی ســواالتی می رســد  بــه شــغل مــورد نظــر را اســتخراج 

شایســتگی های تعییــن شــده بــرای ایــن شــغل باشــند. 

یکــی از تکنیــک هــای مفیــد بــرای انجــام مصاحبــه شایســتگی محــور، تکنیــک STAR اســت. در ایــن تکنیــک 
گام ســواالتی را از متقاضــی اســتخدام می پرســیم. طــی 4 

Situation   فرد در چه شرایط و موقعیتی قرار داشته است.

Task            در موقعیت مذکور چه سهم، نقش و وظیفه ای داشته است.

Action      چه فعالیت هایی انجام داده  است.

فعالیت های او چه نتایجی به بار آورده است؟      Results

انجام یک تمرین:

کــرده ایــم، مصاحبــه اســتخدامی انجــام  کــه قبــال رزومــه او را بررســی   X کنیــد مــی خواهیــم بــا آقــای  فــرض 
دهیــم و در پایــان مصاحبــه بــه ایــن ســواالت پاســخ دهیــم: 

آیا آقای X آدم دقیقی است؟  -

کنید؟ کار جمعی را چگونه ارزیابی می  سطح توانمندی ایشان در ارتباطات و   -

کــدام یــک از مشــاغل "روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی"، "بازرگانــی و تجــارت"، "مدیریــت  ایشــان را بــرای   -
کنیــد؟ فنــی" و یــا امــور اداری" پیشــنهاد مــی 

کل ایشان را فردی شایسته برای مدیریت می دانید؟ آیا در   -



برای انجام صحیح این تمرین باید:

کنیــد و موقعیــت هایــی را ایجــاد  فرآینــدی مناســب بــرای مصاحبــه را دنبــال نماییــد، ســواالتی را طراحــی   •
کــه بــا تحلیــل پاســخ هــا و عکــس العمــل هــای فــرد بــه آن ســواالت، بتوانیــد بــه اطالعــات الزم بــرای رســیدن  نماییــد 

بــه اهــداف مصاحبــه برســید.

کــه فــرد روبــرو در چــه موقعیــت خاصــی، چــه  گــر در هنــگام مصاحبــه بایــد تشــخیص بدهــد  مصاحبــه   •
ــری   گی ــه  ــه، نتیج ــداف مصاحب ــه اه ــیدن ب ــت رس ــرایط، در جه ــن ش ــد از ای ــد بتوان ــان داد و بای ــی نش ــس العمل عک

نمایــد.

گــر بایــد مصادیــق رفتــاری فــرد را در هنــگام مصاحبــه در برگــه ویــژه ثبــت مشــاهدات، بــه دقــت  مصاحبــه   •
ــد. ثبــت نمای

پس از اجرای تمرین:

کنید. کار خود را بیان  گر و همچنین نقاط قابل بهبود  نکات مثبت عملکرد خود به عنوان مصاحبه   •

که از مصاحبه داشتید، رسیده اید؟ که آیا به اهدافی  کنید  با ارائه دلیل اعالم   •

ح شده برساند؟ که شما را به پاسخ سواالت مطر گونه ای پیش رفته است  آیا روند مصاحبه به   •

که شما را به پاسخ سواالت تمرین رساند، چه بودند؟ مصادیقی از رفتار مصاحبه شونده   •

ح شــده، تــا چــه انــدازه مــورد تاییــد ناظریــن بــر  بعــد از انجــام مصاحبــه، پاســخ هــای شــما بــه ســواالت مطــر  •
انجــام مصاحبــه بــود؟

کیست؟  کارمند شایسته 

کــه در عملکــرد بهتــر یــک  گــی هــای خاصــی اســت  در تعریــف شایســتگی مــی توانیــم بگوییــم : "شایســتگی، ویژ
فــرد، اثربخــش باشــند" .

کــه هــم بــار  گانــه دارنــد )هماننــد جســارت  کــه برخــی از صفــات در زبــان فارســی، مفهــوم دو  بــا توجــه بــه ایــن 
کافــی داشــته باشــیم  معنایــی مثبــت دارد و هــم منفــی( بایــد در بیــان شایســتگی هــای افــراد، بــه ایــن نــکات توجــه 

و همــواره توضیحــات الزم را ارائــه دهیــم.

کــه بــه موفقیــت فــرد در آینــده در یــک شــغل  کــه آن شایســتگی هایــی مــورد نظــر اســت  توجــه داشــته باشــیم 
گذشــته )و فعلــی( افــراد را مــی بینیــم و  مشــخص، منتهــی مــی شــود، زیــرا هنــگام ارزیابــی افــراد، شایســتگی هــای 

آینــده او را حــدس مــی زنیــم.   

کــه مــی تــوان از موفقیــت آتــی او در تحقــق نتایــج ممتــاز در یــک موقعیــت خــاص  کارمنــد شایســته فــردی اســت 
کثــر %70  کانــون هــای ارزیابــی مــی تواننــد بــا قابلیــت اطمینــان حدا و نقــش شــغلی، معیــن اطمینــان حاصــل نمــود. 

و در یــک محــدوده زمانــی محــدود )دو الــی ســه ســال(، شایســتگی فــرد را تعییــن نماینــد.

کافــی بــرای شایســته بــودن افــراد هســتند،  کــه نشــانه  کانــون هــای ارزیابــی بــه منظــور ارزیابــی توانمنــدی هایــی 
ــا تدویــن برنامــه توســعه و  ــراد و ی ــرد نتایــج آنهــا در انتخــاب، انتصــاب و ارتقــاء شــغلی اف کارب تشــکیل مــی شــوند و 

آمــوزش افــراد اســت.



کــرد. توانمنــدی  گــروه توانمنــدی هــای تخصصــی و رفتــاری تقســیم  توانمنــدی هــای افــراد را مــی تــوان بــه دو 
ــد ضمــن آنکــه توســعه ایــن  ــرد محــدود و خاصــی را دارن کارب ــوده و دامنــه  ــرد ب ــر دانــش ف هــای تخصصــی مبتنــی ب
کاربــرد  توانمنــدی هــا، ســاده تــر از توســعه توانمنــدی هــای رفتــاری اســت. توانمنــدی هــای رفتــاری افــراد، دامنــه 
کانــون هــای ارزیابــی، بیشــتر توانمندی  گســترده تــری دارنــد)در مشــاغل مختلــف( و توســعه آنهــا دشــوار تــر اســت. در 

گیــرد. هــای رفتــاری افــراد، مــورد ارزیابــی قــرار مــی 

کارمند شایسته در مشاغل تخصصی، باید در سه حوزه زیر توانمند باشد:

دانش تئوری و دانشگاهی) قابل تایید توسط مدارک دانشگاهی و با ضریب اهمیت %30(  •

کانــون وکال،... بــا ضریــب  کــزی هماننــد نظــام مهندســی،  دانــش تخصصــی ) قابــل تاییــد توســط مرا  •
)%30 اهمیــت 

کانون های ارزیابی با ضریب اهمیت %40( گی های رفتاری ) با تایید  ویژ  •

به عبارت دیگر عوامل تشکیل دهنده شایستگی را می توان در سه بخش زیر قرار داد:

کار( معارف ) دانش انجام   •

کار( مهارت ) توانایی انجام   •

کار( منش ) رفتار فرد حین انجام   •

در مشــاغل مختلــف، اهمیــت ایــن ســه بخــش متفــاوت اســت و میــزان تمرکــز بــر روی آنهــا متفــاوت اســت. بــه 
عنــوان مثــال بــرای یــک اســتاد دانشــگاه ممکــن اســت تمرکــز بیشــتر بــر روی دانــش باشــد امــا بــرای یــک فــرد برقــکار 
ممکــن اســت تمرکــز بیشــتر بــر مهــارت باشــد. بــه عبــارت دیگــر برخــی مشــاغل دانــش بنیــان و برخــی مهــارت بنیــان 

هســتند.

MARS مدل رفتار فردی

مــدل مــارس)MARS=Motivation, Ability, Role perception And Situational factors( مــدل مناســبی 
کــه تاثیــر مســتقیمی بــر رفتــار  فــرد و در نتیجــه عملکــرد او دارند.ایــن عوامــل عبارتنــد از: بــرای درک عواملــی اســت 

)Motivation(انگیزش  •

)Ability(توانایی  •

)Role perception(درک نقش  •

)Situational factors(عوامل موقعیتی  •



بــر اســاس ایــن مــدل، دانــش و مهــارت افــراد، توانایــی هــای فــرد را شــکل مــی دهــد، بــر اســاس ایــن توانایــی 
گرفتــه و در نهایــت، رفتــار فــرد، عملکــرد او را شــکل مــی دهــد. البتــه رفتــار فــرد، تحــت تاثیــر  هــا، رفتــار هــر فــرد شــکل 

کــه او از نقــش خــود دارد، نیــز قــرار دارد. نقــش او و برداشــتی 

از ســوی دیگــر، شــخصی ممکــن اســت توانایــی داشــته باشــد و متوجــه نقــش خــود هــم باشــد امــا انگیــزه الزم 
را نداشــته باشــد، بنابرایــن توانایــی لزومــا منتهــی بــه رفتــار مطلــوب نمــی شــود.

گفتــه شــده تحــت تاثیــر درون مایــه هــای فــرد) ظرفیــت هــای بدنی،ذهنــی و روانــی( هــم قــرار دارنــد  همــه مــوارد 
گیرنــد.  همچنیــن عوامــل موقعیتــی  کانــون هــای ارزیابــی مــورد ســنجش قــرار نمــی  کــه معمــوال ایــن ظرفیــت هــا در 

گیرنــد. کانــون هــای ارزیابــی مــورد نظــر قــرار نمــی  کــه عوامــل بیرونــی بــود و فــرد نقشــی در آنهــا نــدارد نیــز غالبــا در 

شایستگی رفتاری 

کــه موجــب مــی شــود فــرد در یــک موقعیــت شــغلی مشــخص، بــه  شایســتگی رفتــاری، ســبکی از رفتــار اســت 
کمیــت بــروز توانمنــدی هــا اســت. یــک موقعیــت شــغلی  کنــد. بــه عبــارت دیگــر، ســبک،  نتایــج برجســته دســت پیــدا 
کاری، فرهنــگ  گــی هــای شــغل، ســبک رهبــری مدیــر باالدســت و همــکاران، جنــس روابــط  مشــخص نیــز شــامل ویژ

ســازمانی، اســتراتژی هــای ســازمان، فشــار برنامــه هــا، ... اســت.
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