Journal of Industrial and Organizational
Psychology Studies
2017, 4(1), 43-58
Received: 14 April, 2017
Accepted: 10 July, 2017
DOI: 10.22055/jiops.2018.25873.1085

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی
1431  بهار و تابستان،3)1( ،34-85
1431/01/58 :تاریخ دریافت مقاله
1431/03/13 :تاریخ پذیرش مقاله

بررسی تطبیقی روشهای تحلیل شغل مبتنی بر شبکه اطالعات شغلی و
تحلیل عملکردی شغل در آشکارسازی الزامات فردی مشاغل
Comparative Study of Occupational Information Network-based and
Functional Job Analysis Methods in Determining the Individual
Requirements of Jobs
Saba Gheysari
Hossein Samavatyan
Aboulghasem Nouri
Zohreh Mousavi
Abstract
This study aimed to identify individual criteria associated
with a set of job tasks and use them to develop individualoriented appraisal system was conducted. Statistical
population was all jobs in the Isfahan's electricity
distribution company, including 98 jobs that in the
qualitative study, "measuring instruments unit" accidentally
was chosen by 8 jobs. In this study, analyzed target jobs
using an interview-based job analysis upon Occupational
Information Network (O * NET) including a list of tasks and
individual characteristics which is provided as a whole and
functional job analysis (FJA) which determines relation of
each task with the individual characteristics. Analytical
review of strengths and weaknesses of the methods used,
indicate that the two methods FJA and O* NET can be
appropriate complementary methods in order to develop
Individual-oriented performance appraisal criteria, Thus,
each of the referred methods has strengths that are well
cover each other's weaknesses. However, if the time, cost
and importance of jobs are restrict, is proposed that
organizations to achieve optimal results in field of job
analysis and determine individual-oriented appraisal
standards use O * NET for low-level jobs and FJA for highlevel and important jobs.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای فردمحور مرربط برا ویرای
مجموعهای از مشاغل و استفاده از آنها به منظور بدوین سیسرت ارزیرابی
عملکرد فرد محور انجام شرد اامعره آمراریم بمرام مشراغل موارود در
 شرلل برود کره بره صرور89 شرکت بوزیع برق استان اصفهان؛ شامل
 شرلل برهعنروان نمونره انتبرا9 بصادفی "واحد لوازم اندازهگیری" برا
گردید در این پژوهشم مشاغل هدف برا اسرتفاده از روت بحلیرل شرلل
مصاحطهای مطتنی بر شطکه اطالعرا شرللی واونرت شرامل فهرسرتی از
ویای و ویژگیهای فردی که به صور کلی ارائره مریشروند و روت
بحلیل شلل کارکردی وافایای که بهطور بفکیکی ویژگیهرای فرردی
مربط با هر وییفه را مشبص مینمایدم بحلیل شدند بحلیل نترای ایرن
پررژوهش نشرران مرریدهررد کرره دو روت اونررت و افارریای مرریبواننررد
روتهای مکمل مطلوبی برای بحلیرل شرلل باشرندم برا ایرن وارود در
صور محدودیت زمان و هزینه و اهمیت مشاغل مورد بررسی پیشرنهاد
میشود که سازمان هرا اهرت دسرتیابی بره نترای مطلرو در صرو
بحلیلشلل و بعیین استانداردهای عملکردی فردمحورم برای مشراغل رده
پایین سازمان از روت بحلیل شلل اونت و برای مشاغل رده برا و دارای
دراه اهمیت با از روت افایای استفاده کنند

Keywords: individual-oriented job requirements, job  الزاما شللی فردمحروم بحلیرل شرللم بحلیرل:کلیدواژگان
analysis, functional job analysis, occupational information
عملکردی شللم شطکه اطالعا شللی
network
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مقدمه
مه برین عنصر مدیریت منابع انسانی سازمان و سرن

زیربنرای بمرام امرداما

آن بحلیرل

شلل 6است بدیهی است که هرگونه امدام نادرست و غیراصولی در این حروزه بررای سرازمان
هزینه های هنگفتی در پی واهد داشت؛ بنابراین اگر بحلیل شلل بهصور
منططق با وامعیت های مشاغل در سرازمان موارود باشردم بمرام امرداما
بهصور

علمری و مردون و
بعردی منرابع انسرانی

درست و علمی به اارا در میآید

بحلیل شلل فرآیندی است که از طریرق آن ماهیرت و ویژگریهرای هرر یرز از مشراغل در
سازمان بررسی میگردد و اطالعا

کافی درباره آنها امعآوری و گزارت میشود برا بجزیره و

بحلیل شلل معلوم میشود هر شلل چه ویایفی را شامل میشود و برای احراز و انجرام شایسرته
آن چه مهار هام دانشها و بواناییهایی زم اسرت و Saadat, 2014برا یرز بقسری بنردی کلری
میبوان روتهای بحلیل شلل را بر اساس دو رویکرد شللمحور 2و شاغلمحور 9دستهبنردی کررد
هنگامیکه در بحلیل شلل بمرکز بر فعالیتهای کارکنان باشدم این شیوه را کارمحور یا شللمحرور و
یا وییفهمحور میدانند و روایهای آن معمرو ا شرامل مجموعرهای از ویرای

و رفتارهرای زم

برای اارای آن شلل استم اما چنانچه بحلیل شرلل متمرکرز برر ویژگریهرای شراغل باشرد وماننرد
شیوههرایی کره در آنهرا بحلیرل کارکردهرا و عملکردهرای شرنا تی مردنظر اسرت بحرت عنروان
شاغلمحور و یا فردمحور دستهبندی میشود که شرامل بررسری صوصریابی اسرت کره در ااررای
موفق و مؤثر وییفه سهی هستند؛ مانند دانشهرام مهرار هرا و بوانراییهرا ایرن روتهرا ریشره در
روانشناسی علوم شنا تی دارند و روشن میکنند یز شاغل طرره کرار را چگونره انجرام مریدهرد
و Mousavi, Orizi Samani, Nouri, Kajbaf, Ghana Nia, & Kazem Lev, 2009بحلیل شلل
مستقیماا به رشد فراوردههای پرسنلی پراهمیت چندی منجر میگردد از امله بوصی
شللی4م صوصیت یا شرای

یا شرر

احراز شللی 5و معیارهای عملکردی وRiggio, 2004

هر شللی به ویژگیهای مبتل

فرد یا دانشم مهار م بوانایی و سایر ویژگیهرای فرردی

job analysis
work- oriented
worker-oriented
job description
job specification
)Knowledge, Skill, Ability, Other personal characteristics (KSAOs
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نیاز دارد دانشم به آنچه فرد درباره شلل میداند اشاره دارد؛ مانند دانستههای یز وکیل درباره
مانون مهار

چیزی است که فرد میبواند انجام دهدم مثل بایپکرردن بوانراییم مابلیرت فررد

برای یادگیری است؛ مانند بوانایی صحطت کردن به یز زیان ارای سایر ویژگیهای فرردی
شامل بسیاری از صفابی میشود که در چارچو
شامل عالیقم شبصیتم صوصیا

سه مورد فوق اای نمیگیرند این ویژگیها

اسمی ومانند مد یا رن

چش

و بجربه مطلی مرربط برا

شلل است و Spector, 2008این ویژگیهای چهارگانه را برای هر شللم مطالعه بمامعیرار و
بفصیلی که همان بحلیل شلل فرد محور است بعیین میکند
عملکرد کارکنان بهطور مستقی با صوصیا
کارکنان بوانمند بهتر بتوانند ویای

انسانی مربط است و میبوان انتظار داشرتم

و مسئولیتهای کاری را به انجام برسانند بدین بربیبم برا

انجام شایسته بحلیل شلل میبوان به بعیین بهینه انطههای فردی مربط با هر شلل و دمیرقبرر
هر وییفه پردا ت و بهترین بناسب را برای عملکرد مورد نظر مشبص نمود
معیار سنجش موفقیت هر سازمانم میرزان مطلوبیرت عملکررد کارکنران آن سرازمان اسرت
بنابراین برای سنجش موفقیت سازمانها نیاز به نظامهای منابع انسانی مترمی است که بتوانند برا
ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد هماهنگی بین اهداف سازمان و اهداف کارکنانم برر بهررهوری
کل سیست بیفزایند و سازمان را در رسیدن به اهداف ود هرچه بیشتر یاری نموده و به پریش
بطرنرد و cited in Moshbaki Esfahani, Khodadad Hoseini, Zabat, 2010و2015

 Singhنیز اذعان دارد که موفقیت هر سازمانی به بوانایی آن سرازمان در سرنجش دمیرق عملکررد
اعضایش و استفاده از این سنجش برای افزایش و اربقاء عملکرد آنها بستگی دارد
با بواه به اینکه نمی بوان بدون کنترلم مدیریت و بدون ارزیابیم کنترل نمودم لذا ارزیرابی
یکی از مه برین مطاحث در افزایش بهرهوری و کیفیت کار است و به دلیل بررسری رفتارهرا و
مابلیت های کارکنان و رشد و شکوفایی آنان برای رسریدن بره اهرداف سرازمان دارای اهمیرت
فراوانی است .به عطاربی هرچقدر ارزیابی عملکرد کارکنان یز سازمان بهگونهای معتطر و علمی
انجام شودم نقاط مو
میشود نقاط ضع
اطالعا

و ضع

نیروی انسانی به وبی بشبیص داده میشرود کره بره بطرع آن

را بهطود داد و از نقاط مو

بهرهبرداری زم انجام گیرد؛ همچنین بر مطنای

حاصل از یز سیست ارزیابی عملکرد کارآمد بصمیما

مدیریتی شایستهای نیز ابباذ

میگردد که منجر به پویایی و بهطود عملکرد کلی سرازمان و افرزایش انگیرزه کارکنران سرازمان
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میگردد .بهطورکلی عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریتهرام ویرای

و فعالیرتهرای

سازمانی و نتای حاصله از انجام آنها اطالق میگردد ارزیرابی عملکررد را مریبروان سرنجش
نظاممند کار افراد در رابطه با نحوه انجام وییفه آنها در مشاغل محوله و بعیین پتانسیل مواود
در آنها اهت رشد و بهطود بعری

کرد برای بعیین شایسرتگی و لیامرت کارکنران بایرد نظرام

ارزیابی را در هر سازمان فعال کرد و ارزیرابی را اصرل اداناپرذیر از مردیریت دانسرتم زیررا نظرام
ارزیابی علمیم بوانمند و معتطرم پیشرفت سازمان را افزایش میدهد وTorabi & Setodeh 2010

به زع و Kaplan and Norton 1992مدیران اارایی ارشد به وبی میدانند که سیسرت
ارزیابی و سنجش سازمانشان اثررا

نیرومنردی برر رفترار مردیران و کارمنردان دارد ارزیرابی

کارکنان یکی از مؤثربرین ابزارهای اربقاءم کارآمدیم بوانمندسرازی و بهسرازی نیرروی انسرانی
است که اگر به نحو صحیحم علمی و با حسن نیت مورداستفاده مرار گیرد مریبوانرد عرالوه برر
رضایت کارکنرانم منجرر بره شرنا ت وضرعیت آنران و رفرع کاسرتیهرا بوسر مردیران شرود
و Sobhani, Bagheri, Bahrami, & Taherpour Kalantari, 2012این فرایند میبوانرد
ه برای اهداف بوسعهای و ه به منظور اهداف اارایی مورد استفاده مرار گیرد بحقیقرا

در

زمینه ارزیابی عملکرد شامل بررسی انطههای روانشنا تی ابزارهرای ارزیرابیم سروگیریهرای
رای و فرایند شنا تی و همچنین بافت ااتماعی ارزیابی میشرود همچنرین ارزیرابی عملکررد
ابزار مهمی برای مدیریت کارکنان و مدیران است و به ندر
شنود باشند؛ بنابراین بعری

پیش میآیرد کره کرارگران از آن

دمیق اهداف ارزیابی عملکررد و هردایت واکرنشهرای کارکنران

برای موفقیت آن ضروری است وDijk & Michal, 2015

در وامع ارزیابی عملکرد برای ایجاد شرفافیتم پاسربگویی و عملکررد کرارا و مرؤثر یرز
سازمان و همچنین برای ابباذ صحیح بصمیما

اداری و بوسعه نیروی انسانی زم و ضروری

است و بدون واود یز سیست ارزیابی عملکردم سازمان در انجرام بسریاری از ویرای

رود

نابوان میگردد با بواه بهمرابب یادشده نکته مه برای مدیریت این است که چه نوع سیسرت
ارزیابی مادر است به بهترین واهم نحوه رفتار و عملکرد کارکنان را موردسنجش مررار دهرد و
افراد براسته و ضعی

را از یکدیگر متمایز کنند .کارکنان اغلب سازمانها بر مطنای معیارهرای

بسیار ذهنی و بوس ببش های متفاو

و با منافع بسیار متفاو

ارزیابی میگردند و ایرن امرر

طراحی سا تارهای پاداشی که بهطور مناسب بالت و پرادات را بره هر مرربط کنردم دشروار
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میسازد فقدان معیارهای عملکرد معنیدار در سازمان مشکال

انگیزشی را به وارود آورده و

منجر به فقدان کارایی عملکرد و بططیقپذیری در سازمان میگردد
موفقیت یز سیست ارزیابی عملکرد در گرو انجام بحلیل شلل دمیق است بره نحروی کره
عالوه بر مشبص نمودن فهرست ویای
به انجام رساندن ویای

و مسئولیتهای هر شللم ویژگیهای فردی که برای

مذکور مورد نیاز است بعیین گردد این ویژگیها که در همران چهرار

ببش دانشهام مهار هام بواناییها و سایر صوصیا

فردی مرار میگیرندم میبوانند الزاما

فردی زم را برای عملکرد بعیین نمایند
در اکثر سازمانهای ایرانی ارزیابی عملکرد کارکنان با چند فرم ثابت برای بمرامی افرراد صرور
میگیرد معیارهای این فرمها نیز اربطاط چنردانی برا فعالیرتهرای افرراد نداشرته و در بیشرتر موامرع
ارزیابیها ذهنی صور میگیرد همچنین از نتای این فررمهرا معمرو ا بره شرکل مناسرطی اسرتفاده
نمیشود و مسئله ارزیابی عملکرد با بکرار امعآوری فرمهرا در ارزیرابی سرا نه بعردی بره دسرت
فراموشی سپرده میشود نکته مابل بواه این است که ارزیابی عملکرد یز فرایند است نه یز سرند
سازمانی آنچه در فرایند ارزیابی عملکرد بررسی میشود میبواند انطههرای شبصریتیم رفتراری یرا
عملکرد شللی افراد به کمز مقیاسهای کیفی یا کمی باشد وHatami Rad, 2012

با بواه به پویایی سیست ها و بلییر مداوم در مشاغل و ملزوما

فردی و وییفهای آنهرا و

همچنین بلییرا

در اهداف سازمان ها ه بحلیل شلل و ه سیست ارزیابی عملکررد بایرد در

زمانهای مبتل

بهروز شوند که شرکت بوزیع برق اسرتان اصرفهان نیرز ایرن ماعرده مسرتثنی

نیست مطل از بازبینی در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان شرکتم ابتدا باید مجموعه بحلیل شلل
مواود شرکت بازبینی و بررسی شودم چراکه مطل از هر چیزم بحلیل شرلل عملکررد مناسرب و
مورد انتظار را بعری

میکند زم به ذکر است که بحلیل شلل ه باید با محوریت فرد انجرام

گیرد و ه با محوریت شلل؛ یعنی ه
زم و ه ملزوما

صوصیا م بواناییهام نگرتها و مهار هرای فرردی

حرفهای برای انجام شلل در نظر گرفته شود؛ چرا که بمامی این عوامل در

یز سیست ارزیابی عملکرد کارآمد گنجانده واهد شد .ارزیابی عملکردی کره شرامل عناصرر
فردی و روانشنا تی کارکنان باشدم در زمره روت های ارزیابی معطوف به آینده مرار میگیررد
و Singh, 2015؛ چرا که این نوع ارزیابی در صدد شنا ت سرطح ایرن عناصرر و براز ورد و
بهطود آنها در آینده است در این پژوهشم محقق بنها یز بعد از بحلیل شرللم یعنری بحلیرل
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شلل فرد محور را مطنای کار ود مرار داده استم به این صور

که ویژگیهرا و بوانراییهرای

فردی زم برای احراز مشاغل مربوطه را بحلیل و آنها را بهعنوان مطنایی اهرت بردوین فررم
ارزیابی عملکرد کارکنان مد نظر مرار داده است
در پژوهشهای ارای و Barrick and Mount 1991فرابحلیلی انجرام دادنرد و نشران
دادند که ویژگیهای شبصیتیم پیشبینیکننده های وبی برای عملکرد شللی هستند همچنین
در این مطالعه آنها وییفهشناسی یا با وادان بودن را مهر بررین بعرد در پریشبینری عملکررد
دانستهاند همچنرین و Raymark, Schmit and Guion 1997رویکرردی از بحلیرل شرلل
شبصیت محور به نام فرم الزاما
که دراهبندیهای فرم الزاما

شبصیتی سمت 6و PPRFرا بدوین کردند آنها دریافتنرد

شبصیتی سرمت دارای همسرانی درون ارزیرابی اسرت و ایرن

همسانی درونی برای مشاغل مبتل

بهطور معنیداری بلییر میکند

و Goffin et al. 2011در پژوهشی از طریق بحلیل شللی معتطر با محوریرت شبصریت بررای
بدوین صفا شبصیتی مربط با شلل استفاده کردند در این پژوهش از  65ارزیا ماهر و حردوداا
 993دانشجوی پزشکی استفاده شد که هرکدام شش شلل متفاو را انجام مریدادنرد کره عملکررد
آنها در آن مشاغل ارزیابی مریشرد در انجرام بحلیرل شرلل شبصریت-محرور 2و POJAبررای
بشبیص صفا شبصیتی مربط با شللم بین متبصصان بوافق و همسانی واود داشت همچنرین
رابطه ارزیابیهای بحلیل شلل شبصیت-محور از صفا شبصیتی با اعتطار مرال وامعری صرفا
بررسی شد صفابی که بیشترین نمره را در بحلیل شلل شبصیت محور به رود ا تصرا

دادنرد

وبیشترین اربطاط را با شلل موردنظر داشتهاند م عملکرد شرللی را پریشبینری مریکردنرد بره اذعران
نویسندگان این پژوهش اولین کار منتشرشده درزمینه امعآوری شواهد برای اعتطرار مالکری بحلیرل
شلل شبصیت محور بوده اسرت و Ghazi and Edien 2015در پژوهشری کره در شررکتهرای
سوریه انجام دادند دریافتند که بحلیل شلل یز امدام مه و حیرابی منرابع انسرانی اسرت کره برأثیر
مستقیمی بر عملکرد و بازده کارکنان شرکتهای مورد بررسی داشته است همچنین در این پرژوهش
نشان داده شد که آموزت مناسب مطتنی بر بحلیل عمیق مشاغل برای هر سرمت بهرره وری کارکنران
را افزایش میدهد
)1- Position Personality Requires Form (PPRF
)2- Personality- Oriented Job Analysis (POJA
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در دا ل کشور نیرز و Yar Mohammadian, Yousefi and Ansari 2004پژوهشری را در
بیمارستان های شهر اصفهان انجام دادنرد و در آن از بکنیرز بحلیرل شرلل برهمنظرور بررآورد
نیازهای آموزشی پست مدیریت بیمارستان استفاده کردند هدف از این پرژوهش بحلیرل شرلل
مدیران بیمارستان از طریق شنا ت وضعیت مواود با استفاده از بجار
شهر اصفهان و بعیین وضعیت مطلرو

مدیران بیمارستانهای

برا اسرتفاده ازنظرر متبصصران مردیریت بیمارسرتان و

مقایسه این دو وضعیت اهت شناسایی نیازهای آموزشی مدیران بروده اسرت در ایرن بحقیرق
مشبص شد که این مدیران در مورد شر ویایفشان درزمینه دروندادهام فرآیندها و نتای م نیاز
به آموزت دارنرد در پایران ایرن پرژوهش الگرویی اهرت بازنویسری شرر ویرای

مردیران

بیمارستان ارائه شد و پیشنهادهایی نیز برای بهطود کار مدیران بیمارستان آورده شد
در پژوهشری دیگرر و Roghani, Abzari and Soltani 2012بره شناسرایی شرا صهرای
کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پردا ت پادات در شرکت سا ها و ارائه الگرویی بره ایرن
منظور پردا تند در این پژوهش با بررسی میدانی و نظرسنجی از اامعره آمراری پرژوهش کره
 626نفر از کارکنان شرکت سا ها بودهاندم معیارها و شا صهای مذکور بجزیه و بحلیل شد
نتای نشان دادند در عاملهای عمومی عملکرد فردیم عامل مهار های ادراکی بیشترین امتیراز
را داشته که شامل سه شا ص استقطال از ایدههای ادیردم طرر هرای پیشرنهادی مرؤثر بررای
سازمان و بوانایی فکر کردن و بروز المیت است و عامل مدیریت عملکرد کمتررین امتیراز را
با پن شا ص به ود ا تصا

دادهاند

و Sobhani et al. 2012در پژوهشی اعتطار نظام ارزیابی عملکرد را در گمر ایران بررسی
کردهاند با بواه به نتای بحقیقم نمایان شد که نظام ارزیابی عملکرد در گمر امهوری اسرالمی
ایران ازنظر کارکنان ابزار بشبیص مناسطی برای هیچ یرز از متلیرهرای زم ونیازهرای آموزشریم
حقوق و دستمزدم رعایت مصوبا مانونیم اربطاطا و باز ور و اربقاء و برفیع نیست لرذا نظرام
ارزیابی عملکرد فامد اثرببشی زم برای سنجش عملکرد کارکنان است.

اهداف پژوهش حاضررم بحلیرل شرلل فررد-محرور بررای مشراغل مروردنظر در واحرد لروازم
اندازهگیری شرکت بوزیع بررق اسرتان اصرفهانم مشربص نمرودن مرال هرای فرردی و درنهایرت
وزندهی و ضریبگذاری این مال هرا بررای بردوین سیسرت ارزیرابی عملکررد فردمحرور اسرت
درنهایتم هدف از انجام این پژوهش اربطاط دادن معیارهای ارزیرابی عملکررد برا نیازهرا و الزامرا
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وامعی مشاغل است که این نیازها و الزاما از طریق بحلیل شلل فردمحور به دست آمده است
در این مقاله برآنی که با بحلیل روتهای به کار رفته برای این پژوهش به دو پرسش زیرر
پاسخ دهی :
 -6نقاط ضع

2

6

و مو روتهای شطکه اطالعا شرللی و بحلیرل عملکرردی شرلل بررای

بحلیل شلل مشاغل هدف به منظور بدوین معیارهای فردمحور ارزیابی عملکرد کارکنان کدامند؟
 -2آیا دو روت شطکه اطالعا شللی و بحلیل عملکردی شلل مریبواننرد روتهرای مکمرل
مطلوبی برای بحلیل شلل به منظور بدوین معیارهای فردمحور ارزیابی عملکرد کارکنان باشند؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
این پژوهش از نوع کیفی و گسترده بود که در آن بحلیل شلل برا هردف بره دسرت آوردن
استانداردهای عملکردی اهت ارزیابی عملکرد کارکنان و طی مراحل زیر انجام گرفته است:
ال

با مصاحطه به روت شطکه اطالعا

شللیم شرای احرراز مشراغل هردف بره دسرت

آمدند این شرای احراز شامل موارد دانشم مهار م بواناییم سطزهای کاریم عالیق شرللی و
ارزتهای کاری هستند
برا مصرراحطه برره روت بحلیررل عملکررردی شرلل پررش از شناسررایی نتررای م ویررای

و

استانداردهای عملکردیم شرای احراز یا دانشم مهار م بوانایی و ویژگیهای مورد نیاز بررای
انجام هر وییفه استبراج شد
اامعه آماری پژوهش حاضر بمام شلل های مواود در شرکت بوزیع برق اسرتان اصرفهان
است که شامل  89شلل میباشد حج نمونه پژوهش  9شلل است کره بره صرور
انتبا

شدهاند با بواه به اینکه در حوزههای ستادی ویژگریهرا و الزامرا

بصرادفی

مشراغل شرللی

بقریطاا مشابه هستند؛ زیر نظر مدیرعامل و معاونت منابع انسرانی شررکت از برین معاونرتهرای
شرکت بوزیع برق استان اصفهانم معاونت دما

مشترکین انتبا

و از برین واحردهای ایرن

معاونتم واحد لوازم اندازهگیری شرکت به صور

بصادفی انتبا

گردید بنابراینم درنهایرت

)1- Occupational Information Network (O*NET
)2- Functional Job Analysis (FJA
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واحد لوازم اندازهگیری شرکت بوزیع برق استان اصفهان که شامل  9شرلل کلیردی مریباشرند
بهعنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شده است

ابزار پژوهش
اولین ابزار مورد استفاده در این پژوهشم مجموعه فرمهای بحلیل شلل فردمحرور برگرفتره
از شطکه اطالعا

شللی برای مشاغل هدف است که شامل الزاما

فردی برای انجرام مشراغل

است موارد مواود در این فرمها عطاربند از دانشم مهار هرام بوانراییهرام رشرته بحصریلی و
مدر بهبربیب اولویتم سوابق اارایی یرا مردیریتیم دورههرای آموزشریم سرطزهرای کراری
وشبصیت و ویژگیهای انگیزشی م عالیق شللی و ارزتهای کاری
در دهه 6883م وزار

کارم شطکه اطالعا

شرللی را برا کمرز و حمایرت بعرداد زیرادی از

روانشناسان صنعتی و سازمانی شاغل در دانشگاهها و شررکتهرام در آمریکرا بأسریش کرردم امرا
بوسعه و بقویت این شطکه همچنان ادامه دارد این نظام اطالعابی یز منطع مطتنی بر رایانره اسرت
که اطالعا

مربط با شلل را درباره ویژگیهای مشتر کلی بقریطراا  6633گرروه شرللی فرراه

کرده است الگوی محتوایی شطکه اطالعا

شللی شامل ویژگیهای فردی مورد نیاز بررای شرلل

وضرور های بجربیم ضرور های کارمند و ویژگریهرای کارمنرد و نیرز ویژگریهرای شرللی
وضرور های شللیم اطالعا

ویژه شللی و ویژگیهای شللی است وSpector, 2008

دومین ابزاری که در پژوهش حاضر استفاده شده است فرم بحلیل عملکرردی شرلل اسرت
که شامل سه ادول نتای و شر وییفهم استانداردهای عملکردی و ادول KSAOها ودانشم
مهار م بوانایی و سایر ویژگیها میباشد
بحلیل عملکردی شلل را مشاهدهگران و مصاحطهکنندههرا وبرا کارشناسران موضروع مرورد
مطالعه برای بهیه بوصی

شلل و نمرهگذاری دامنههای متعدد شرلل و کارکنران برالقوه مرورد

استفاده مرار می دهند بحلیل عملکردی شلل یز روت بحلیل شلل بود که وزار

کار آمریکا

برای بهیه واژهنامه عناوین شللی 6از آن استفاده کرد
فرمهای ذکر شده در این پژوهش بهعنوان ابزارهای مصاحطه به کار رفتهاند
)1. Dictionary of Occupational Titles (DOT
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یافتهها
در مصاحطه هایی که انجام گرفتم ابتدا فهرست مشاغل مربط با فعالیتهای اندازهگیرری و
سنجش در شطکه اطالعا

شللی مطنا مرار داده شدند که موارد مواود در ایرن فهرسرتهرا در

پژوهشهای ارای انجامشده با مشاغل اندازهگیریم مربط شنا ته شدهاند؛ اما از آنجایی کره
این موارد در حیطه مشاغل اندازهگیری و سنجشم گستره زیرادی از صرنایع مبتلر
میگرفت و در ارج از ایران شناساییشرده بودنردم بنهرا برهعنروان اطالعرا

را در برر

ورودی در ایرن

پژوهش مورد استفاده مرار گرفتند؛ به این بربیب که این موارد باید با صنعت بوزیع برق اسرتان
اصفهان و واحد لوازم اندازهگیری و مشاغل مواود در آن متناسب میشدند در همین راسرتا و
در مصاحطههای انجام گرفته موارد زیادی از این فهرست با مشاغل هدف نامربط شنا ته شرده
و کنار گذاشته شدندم چرا که ویای

مواود در ایرن مشراغل نیرازی بره ایرن مروارد ندارنرد؛

بنابراین در این ببش فهرستی از دانشم مهار م بواناییم سرطزهرای کراریم عالیرق شرللی و
ارزتهای کاری به دست آمد که مبتص مشاغل واحد لوازم اندازهگیری شررکت بوزیرع بررق
استان اصفهان است بهعنوان مثالم در مشاغل هدفم دانش به زبانی غیر از زبان انگلیسری نیراز
نطود؛ چرا که بمام بجهیزا م کنتورهام نرمافزارها و ویای

بنها به زبران انگلیسری نیراز دارنرد

بحلیل عملیا م مهار های حل مسائل و مشکال

پیچیردهم مردیریت منرابع پرسرنلیم

مهار

بحلیل عملیا م مهار های اهتدهی دما م نصب کردن و انتبا

بجهیزا

بررای بر ری

مشاغل حذف شدهاند دلیل حذف مهار های فوق این است که در این مشاغل هیچ نیازی بره
این مهار ها نیست
بواناییهای دید شبم دید دورم استد ل ریاضیم بمایز دیرداری رنر هرا در اکثرر مشراغل
حذف شدهاند؛ چرا که کار این مشاغل در طول روز انجام میشود و نیاز دیردن اشریا و چیزهرا
در شب و یا در فاصله دور ندارندم با فرمولهای پیچیده ریاضی اربطراط ندارنرد و کارکنران ایرن
مشاغل بنها با دو رن

سیاه و سفید وکنتورها و بجهیزا

سرو کار دارنرد و از ایرن رو نیرازی

به بمایز دیداری رن ها نیز ندارند همه مشاغل هدف به هیچ واه مشاغل کارآفرینانره نیسرتند
که با ریسز با یی به دنطال ایجاد کسب و کار باشند این مشراغل در بافرت نیمره دولتری و برا
ویای

و شرای بقریطاا مشبص مرار دارند همچنین این مشاغل به هیچ واه با کارهای هنری

در اربطاط نیستند؛ بنابراین عالیق کارآفرینانه و هنری برای مشاغل فوق حذف شردند مشراغلی

84

بررسی تطبیقی روشهای تحلیل شغل مبتنی بر شبکه ...

که سطز کاری اهتگیری ااتماعی برای آنها حذف شده استم بافت شللی آنهام مرراودا
ااتماعی فرابر از چارچو های شللی را نمیطلطد و به ندر

درگیر فعالیتهای بیمی هستند

سطز کاری رهطری برای مشاغلی حذف شده است که اصو ا زیردسرتی ندارنرد سرطز کراری
نگران دیگران بودن در مشاغلی مانند کارشناس و بکنسین آزمایشگاه لوازم اندازهگیری که بایرد
با ماطعیت رااع به ببلفا

نظر بدهند و مالحظه کاری ننمایندم اصو ا نطاید واود داشته باشد

به این بربیب و با حذف موارد نامربوط سیاههای از دانرشم مهرار م بوانراییم سرطزهرای
کاریم عالیق شللی و ارزتهای کاری برای هرکدام از مشاغل هدف شناسایی شدند همچنین
دورههای آموزشی مورد نیازم مدر و رشته بحصیلی و سوابق اارایری و مردیریتی زم بررای
احراز مشاغل بعیین شدند درنهایت از این فهرست نهرایی بررای بحلیرل هرر یرز از مشراغل
استفاده شد؛ به این بربیب که مربط بودن بمام موارد در این فهرست در اربطاط با هرر کردام از
مشاغل هدف با حضور سرپرست و شاغل مربوطه بررسی شد و میزان اربطاط به صور

کمری

یا درصدی استبراج گردید
در گام دومم برای هر شلل مصاحطههرای بحلیرل عملکرردی شرلل وافاریای در مالرب
اداول گزاره ویای

بنظی شده و شامل نتای م هدفم شر وییفهم استانداردهای عملکردی و

دانشم مهار م بوانایی و ویژگیهای دیگراست بمام اطالعا
گزاره ویای
حسا

افاریای برا یکردیگر مبرزن

را بشکیل دادهاند این روتم از امله روتهای مصاحطهای نیمهسا تاریافته بره

میآید که در آن مصاحطهشوندگان وشاغلین و سرپرست آنها پش از شناسایی اهرداف

کاریم ویای

و نتای م استانداردهای عملکردی زم برای ارزیابی هر وییفه و دانشم مهرار م

بوانایی و سایر ویژگیهایی که به نظر آنها برای این ویای
زم به بوضیح است که در شطکه اطالعا
فردی به صور

مه بودند را عنوان کردند

شللی واونت فهرستی از ویای

و ویژگریهرای

کلی ارائه گردیدندم در صوربی که در روت بحلیل شلل کارکردی وافاریای

بهطور بفکیکی ویژگیهای فردی مربط با هر وییفه مشبص گردیده و برای هر یز از ویرای
بهطور اداگانه دانش هام مهار هام بواناییها و سایر ویژگیهای مربط مشبص گردیدند

بحث و نتیجهگیری
نتای این پژوهش که در آن از دو روت برای بحلیل شلل با محوریت استبراج معیارهرای
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ارزیابی عملکرد فردمحور استفاده شده استم امکان مقایسه این دو روت را فراه کرده اسرت
هر کدام از این روتها مزایا و معایب ا

ود را دارند که بحلیل آنهرا پاسرخ سرؤال اول

پژوهش هستند در روت اونت با فهرست مفصلی از ویای
و سایر ویژگی های زم برای انجام این ویای

شللی و دانشم مهرار م بوانرایی

روبرو هسرتی کره در کشرورهای مبتلر

برا

مشاغل هدف مربط شنا ته شدهاند از این رو میبوان مطمئن بود که بقریطاا بمام موارد مرربط
در این فهرست گنجاندهشده وچیزی از مل نیفتاده است مزیت دیگر اونت این است که بررای
بمام مشاغل هدف از یز فهرست یکسان استفاده میشود و با این کرار امکران مقایسره مروارد
مواود در فهرست برای مشاغل فراه میشود
از معایب اونت این است که این فهرست بعضاا در برگیرنده الزاما

کاری به صور

بسیار

ازئی است که امکان گنجانده شدن این موارد ازئری در ارزیرابیهرای دورهای وارود نرداردم
چراکه بسیاری از این موارد مابل سنجش نیستند و نیز باعث سردرگمی ارزیا

شده و صرحت

ارزیابی را کاهش میدهند بهعنوان مثال موارد ازئی مانند بوانایی عضالنیم مردر
پویام مدر

اسمانی ایستام مدر

اسرمانی

اسمانی انفجارگونهم انعطافپذیری بدنیم حفظ بعادل کرل

بدنم حفظ بعادل چند عضویم هماهنگی کل بدن و همراهنگی چنرد عضروی کره همگری بره
بوانایی اسمانی شبص اشاره دارند ممکن است به بفکیز اطالعا

مفیردی را بررای بعیرین

نیازهای پرورشی؛ به ویژه در مشاغل حساس فراه آورد اما در ارزیابیهای دورهای میبوان به
آنها بحت عنوان بوانایی اسمانی اشاره کرد
از طرفیم فهرست اونت عمدباا مواردی را در بر میگیرد که فرد در هنگام اسرتبدام و احرراز
پست باید آنها را داشته باشد؛ مانند دانش فیزیزم ریاضیا م بوانایی یادگیریم دانرش بکنولروژی
و مهندسی و غیره به عنوان مثال مهار های نوشتاری و بایپ یرا دانرش مکرانیکی فررد در بردو
ورود به سازمان در نظر گرفته و سنجیده میشود بهعنوان مثالی دیگر بجربه کاری در زمان احراز
پست در نظر گرفته میشود و با فردی حدامل  5سال بجربه کار در شهرستان را نداشرته باشرد در
شلل کارشناس آزمایشگاه مرار نمیگیرد سنجش این موارد عمدباا در زمان اسرتبدام منطقری بره
نظر میرسندم اما در ارزیابیهای دورهای عمالا امکان سنجش آنها فراه نیست
همانطور که ذکر گردیدم در اونتم مجموعهای از ویرای
دانشم مهار م بوانایی و سایر ویژگی ها به صور

و بره دنطرال آن مجموعرهای از

کلی و برای بمام ویای

آمده اسرت و بره
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بفکیز مشبص نیست که کدام شایستگیها برای انجام موفق هرکدام از ویای

زم است

شاید بتوان گفتم مه برین نقص روت بحلیل شلل اونت برای بعیرین معیارهرای ارزیرابی
عملکرد فردمحورم این است که این فهرست شامل بمام الزامابی که برای انجرام موفرق وییفره
مه هستند نمی شوند چرا که بسیاری از این الزاما
دیگر که برای انجام ویای

یا دانشم مهار م بوانایی و ویژگریهرای

بسیار ضروری هستند و باید در ارزیابیهای دورهای مورد سنجش

مرار گیرند از طریق آموزتهای ضمن دمت و بجربه و با بودن در سازمان کسب مریشروند؛
مانند دانش انواع نرمافزارها از مطیل نرم افزار دما

مشترکینم نررم افرزار بسرت و بازرسریم

نرمافزار کنترل مصرفم نرمافزار مرائت از راه دور و مهار
مهار

در بحلیل کنترل کیفیرتم مهرار

بعمیرر بجهیرزا

کار کرردن برا ایرن نررمافزارهرا یرا
و مهرار

بواناییهایی مثل ابتکار عمل و ویژگیهایی مثل بواه به ازئیا
نیز دستورالعملهای ا

انتبرا

بجهیرزا

یرا

و بعهرد و بعلرق سرازمانی و

هر سازمان

در مقابل از مزایای روت افایای این است که این دسرته از ویژگریهرایی کره در زمران
استبدام از فرد انتظار نمیرود که از آن ها بر وردار باشد ولی برای انجام ویای

شللی بسیار

مه و حیابی هستند و در حین حضور در سرازمان و برا آمروزتهرای رسرمی و غیرررسرمی
فراگرفته میشوند و مطعاا باید در ارزیرابیهرای دورهای سرنجیده شروند را مشربص مریکنرد
همچنین از آنجایی که شاغل و سرپرست بر حوزه کاری مربوطره اشرراف دارنرد و متبصرص
موضوع و با بجربه کاری هستند ممکن است به مواردی اشاره کنند کره بیشرترین اربطراط را برا
انجام موفق وییفه داشته باشند و این موارد بر پژوهشگر پوشیده باشند
در روت افایای ابتدا فهرست ویای

نوشته میشود و سپش ذکرر بفکیکری دانرشهرام

مهار هام بواناییها و سایر ویژگی های زم برای انجام موفق وییفه برای امرداما

بعردی بره

ویژه در نیازسنجیهای آموزشی میبواند بسیار کمزکننده باشد؛ چرا که شایستگی های فرردی
مورد نیاز برای انجام موفق هر وییفه به بفکیز مشبص شده است
از معایب روت مصاحطهای افایای این است که احتمرال داردم متصردیان مشراغل بررای
شناسایی موارد مه سوگیری نشان دهند و گزینشی عمل کنند به این بربیب که دانشم مهار
یا بواناییهایی که به آنها بسل دارند را مه بر از بقیه موارد ارزیابی کنرد همچنرین در روت
افایای به دلیل اینکه اطالعا

از ذهن بازیابی میشوندم نقص دیگر این روت این است که
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ممکن است بمام موارد مربوط و مه به ذهن مصاحطه شوندگان نرسد و به این بربیب بحلیرل
اامعی از شلل و الزاما
با بواه به نقاط مو

فردی آن صور
و ضع

نگیرد

بیران شرده در فروق بررای هرر کردام از روتهرای اونرت و

افایای میبوان گفت که این دو روت در کنار ه نقاط ضع

یکدیگر را پوشش مریدهنرد و

استبراج معیارهای ارزیابی عملکرد فردمحور با استفاده از این دو روت به صور

بکمیلیم یرز

روای بهینه را فراه میسازد به این بربیب که در روت اونت با استفاده از یرز فررم یکسران
فهرستی از بمام موارد زم برای انجام موفق مشاغل هدف فراه میشود با واود چنین فهرست
آن در نظر گرفته میشود

اامعی میبوان مطمئن بود که بمام اوانب شلل و الزاما

همچنین آن دسته از دانشم مهار م بوانایی و سایر ویژگیهایی که فرد در حرین کرار و برا
آموزتهای سازمان و یا از طریق حضرور در سرازمان و بجربره بره دسرت مریآورد از طریرق
مصاحطه های نیمه سا تار یافته بحلیل عملکردی شلل وافایای استبراج میشوند بره ایرن
بربیب پاسخ سؤال دوم پژوهش مثطت است
به این بربیبم بلفیق و استفاده از دو روت اونت و افایای برای بحلیل شلل و استبراج
معیارهای ارزیابی عملکرد فردمحور به روای بسیار اامعی میانجامد؛ اما نکتهای که باید در
نظر گرفت این است که با بواه به محدودیتهای احتمالیم ممکن اسرت اسرتفاده از دو روت
به دلیل صرف زمان و هزینه زیاد مقرون به صرفه نطاشد در این شررای بایرد دیرد کره آیرا برا
استفاده از یز روت می بوان به نتای مطلو

و مابل مطولی دست یافت یا یر بهطورکلری در

و الزاما

کاری مشبصم بکراری و نسطتاا مابل پیشبینری

مشاغل رده پایین سازمان هام ویای

هستند؛ در نتیجه بعیین و اولویتبندیهای ویای

و الزامرا

آنهرا مشربص و نسرطتاا سراده

است برای مثال در نمونه مورد مطالعه این پژوهشم برای مشراغل بکنسرین بررق شهرسرتان و
بکنسین آزمایشگاه این حالت مشاهده شد؛ چرا کره در ایرن مشراغل ویرای
شناسایی الزاما

کرامالا روبرین و

آنها نیز نسطتاا ساده و مشبص است و نیاز به بررسی و کنکات مصاحطهگونه

ندارد از این روم به نظر میرسد استفاده از روت اونت برای این گونه مشاغل مناسب باشد
از طرفیم مشاغل رده با ی سازمانها گاها شامل ویای
که برای بعیین الزاما

و اولویتبندیهای این ویرای

ضروری به نظر میرسد در این گونه مشاغل ویای

پیچیده و غیرمابل پیشبینری هسرتند

نیراز بره بررسری و کنکرات مصراحطهای
شللی از حالت یدی رارج شرده و بیشرتر
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حالت ذهنی پیدا میکنندم در نتیجه بعیین ویژگیهای شلل و معیارهای فردمحور عملکررد نیرز از
حالت روبین ارج شده و نیاز به بررسی بیشتری دارند در نمونره مرورد مطالعره ایرن پرژوهشم
شلل مدیر واحد لوازم اندازهگیری دارای چنین ویژگیهایی بود و روت بحلیل شرلل افاریای
بهینه و کاربردیبری نسطت به روت اونت به دست داد

برای این شلل اطالعا

بررهطررورکلرریم روت مصرراحطهای افارریای روشرری اکتشررافی اسررت کرره در آن ویررای م
بره بحرث گذاشرته

استانداردهای عملکرد و شایستگیهرای فرردی زم بررای انجرام ویرای

می شوند؛ بنابراین استفاده از این روت برای مشاغل رده با ی سازمان بهینه و مقرون برهصررفه
به نظر میرسد
بنابراین پیشنهاد میشودم در سازمانهایی که با محردودیت زمران و هزینره موااره هسرتندم
بحلیل شرلل و بعیرین اسرتانداردهای عملکرردی

در صو

اهت دستیابی به نتای مطلو

فردمحورم برای مشاغل رده پایین سازمان از روت بحلیل شلل اونت و برای مشاغل رده با و
دارای دراه اهمیت با از روت افایای استفاده کنند
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