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 چکیده

ای از مشاغل و استفاده از آنها به منظور تدوین  پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای فردمحور مرتبط با وظایف مجموعه

در این پژوهش، ابتدا مشاغل هدف با استفاده از روش تحلیل شغل . انجام شد 4931سیستم ارزیابی عملکرد فرد محور در سال 

، تحلیل شدند و  (FJA)و روش تحلیل شغل کارکردی O*NETات شغلی یا ای مبتنی بر چارچوب شبکه اطالع مصاحبه

های ارزیابی عملکرد کارکنان که شامل دانش، مهارت، توانایی و سایر  سپس معیارهای فرد محور به منظور تدوین فرم

احبه با سرپرست های مرتبط با عملکرد شاغل است به دست آمدند که در نهایت وزن تمام این معیارها از طریق مص ویژگی

ها  حاصل این پژوهش تدوین شرایط احراز برای مشاغل هدف و مشخص شدن شاخص. خبره و شاغلین محاسبه و تعیین شدند

های به دست آمده برای ابعاد مختلف به  ها، وزن های ارزیابی عملکرد فرد محور برای آنها بود که در این فرم جهت تدوین فرم

 . شود تواند با محاسبه ضریب تمام ابعاد حاصل  نمره نهایی ارزیابی عملکرد هر فرد میو   صورت ضریب به کار رفته

 محور ارزیابی عملکرد فردو  کارکردی تحلیل شغلشبکه اطالعات شغلی، محور،  شغل فرد تحلیل: واژگان کلیدی
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 مقدمه

این ارکان اساسی همان منابع انسانی، مالی و تکنولوژیکی . هر سازمانی برای بقا، رشد و پیشرفت خود دارای ارکان اساسی است

ین عنصر مدیریت منابع انسانی سازمان و تر مهم. هر سازمان است که ادامه فعالیت آن به وجود کارآمد این منابع بستگی دارد

بدیهی است که هرگونه اقدام نادرست و غیراصولی در این حوزه برای . است 4حلیل شغلسنگ زیربنای تمام اقدامات آن ت

های  یتواقعصورت علمی و مدون و منطبق با  های هنگفتی در پی خواهد داشت؛ بنابراین اگر تحلیل شغل به ینههزسازمان 

 .آید علمی به اجرا درمی صورت درست و مشاغل در سازمان موجود باشد، تمام اقدامات بعدی منابع انسانی به

گردد و اطالعات کافی  های هر یک از مشاغل در سازمان بررسی می تحلیل شغل فرآیندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگی

شود و برای  شود هر شغل چه وظایفی را شامل می با تجزیه و تحلیل شغل معلوم می. شود آوری و گزارش می درباره آنها جمع

 (.4939سعادت، )هایی الزم است ها و توانایی ها، دانش شایسته آن چه مهارتاحراز و انجام 

 محور شغل دو رویکرد اساس بر را شغل تحلیل های روش توان می کلی بندی تقسیم با یک
9محور شاغل و 

 .کرد بندی دسته 

 و دانند می محور محور و یا وظیفه شغل را کارمحور یا شیوه این باشد، کارکنان های فعالیت بر تمرکز شغل تحلیل که در هنگامی

 شغل تحلیل اما چنانچه است، شغل آن الزم برای اجرای رفتارهای و وظایف از ای شامل مجموعه معموالً آن های خروجی

 تحت (است مدنظر شناختی عملکردهای و کارکردها تحلیل ها آن در که هایی مانند شیوه) باشد شاغل های ویژگی بر متمرکز

سهیم  وظیفه مؤثر و موفق اجرای در که است خصوصیاتی شامل بررسی که شود می بندی محور و یا فردمحور دسته شاغل عنوان

 یک کنند می روشن و دارند شناختی علوم شناسی در روان ریشه ها روش این .ها توانایی و ها مهارت ها، دانش مانند هستند؛

 (.4911،  عریضی، نوری، کجباف، قانع نیا و کاظم لوموسوی، )دهد  می انجام چگونه را خبره کار شاغل

جهت تعیین  1اطالعات حاصل از تحلیل شغل برای کارمندیابی، انتخاب و انتصاب کارکنان، آموزش، ایمنی، ارزشیابی شغلی

هایت چرخش شغلی به سازی شغل، و در ن یابی کار، گسترش شغل، غنی حقوق و دستمزد، طراحی شغل، مشاوره شغلی، هزینه

 (.4911ساعتچی، )تر عمل کنند کند که در انجام اقدامات گفته شده موفق رود و به مدیران منابع انسانی کمک می کار می

،  یا شرح شغلی گردد ازجمله توصیف های پرسنلی پراهمیت چندی منجر می از طرفی تحلیل شغل مستقیماً به رشد فراورده

 (.4919ریجو، ) ، و معیارهای عملکردی لیخصوصیت یا شرایط احراز شغ

 :شرایط احراز به عنوان مهم ترین خروجی رویکرد تحلیل شغل فردمحور عبارت است از

؛ 4919ریجو،) ها نیازمند است شده به آن کند که یک کارمند برای انجام کار ارائه قبول را مطرح می های قابل حداقل صالحیت

 (.3 ص 

 های مختلف فرد یا  هر شغلی به ویژگی
KSAO ( های فردی یژگیودانش، مهارت، توانایی و سایر )دانش، به آنچه . نیاز دارد

تواند انجام دهد،  یممهارت چیزی است که فرد . ی یک وکیل درباره قانونها دانستهداند اشاره دارد؛ مانند  یمفرد درباره شغل 

های  یژگیوسایر . فرد برای یادگیری است؛ مانند توانایی صحبت کردن به یک زیان خارجی توانایی، قابلیت. مثل تایپ کردن

ها شامل، عالیق، شخصیت،  یژگیواین . گیرند ینمشود که در چهارچوب سه مورد فوق جای  یمفردی شامل بسیاری از صفاتی 

های  یژگیواین (. 443ص ؛  493اسپکتور،)و تجربه قبلی مرتبط با شغل است( مانند قد یا رنگ چشم) یجسمخصوصیات 

 .کند یمعیار و تفصیلی که همان تحلیل شغل فرد محور است تعیین  چهارگانه را برای هر شغل، مطالعه تمام

                                                           

1. Job Analysis 

2.Work- oriented 

3. Worker- oriented 

4. Job evaluation 

5. Job description 

6. Job specification 

7. performance standards 
8 . Knowledge, skill, ability, other personal characteristics 
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ها  بنابراین برای سنجش موفقیت سازمان. معیار سنجش موفقیت هر سازمان، میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان است

ی منابع انسانی مترقی است که بتوانند با ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد هماهنگی بین اهداف سازمان و اهداف ها نیاز به نظام

 پیش ببرند وری کل سیستم بیفزایند و سازمان را در رسیدن به اهداف خود هرچه بیشتر یاری نموده و به کارکنان، بر بهره

 (.4931حبیبی و ضابط، )

 شیمباحث در افزا ترین مهماز  یکی یابیکنترل نمود، لذا ارز ،یابیو بدون ارز تیریبدون کنترل، مد توان نمیکه  توجه به این با

به اهداف  دنیرس یآنان برا ییکارکنان و رشد و شکوفا های قابلیترفتارها و  یبررس لیو به دل استکار  تیفیوری و ک بهره

 .است ینفراوا تیاهم یسازمان دارا

 انسانی نیروی ضعف و قوت نقاط شود، انجام علمی و معتبر ای گونه به سازمان یک کارکنان عملکرد ارزیابی هرچقدر عبارتی به

 گیورد؛  انجوام  الزم بورداری  بهوره  قووت  نقاط از و داد بهبود را ضعف نقاط شود یم آن تبع به که شود یم داده تشخیص خوبی به

 که گردد یم اتخاذ نیز ای شایسته مدیریتی تصمیمات کارآمد عملکرد ارزیابی سیستم یک از حاصل اطالعات مبنای بر همچنین

 .گردد یم سازمان کارکنان ی یزهانگ افزایش و سازمان کلی عملکرد بهبود و پویایی به منجر

اطالق  ها آنحاصله از انجام  جیو نتا یسازمان های فعالیتو  فیوظا ،ها انجام مأموریت یبه چگونگ یعملکرد سازمان طورکلی به

توان  ارزیابی عملکرد را می. های فردی به اهداف و وظایف است و ارزیابی عملکرد، تحلیلی منظم از پاسخگویی فعالیت گردد می

ها جهت رشد و  ها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آن مند کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آن سنجش نظام

ی تعیین شایستگی و لیاقت کارکنان باید نظام ارزیابی را در هر سازمان فعال کرد و ارزیابی را اصل برا. بهبود تعریف کرد

ترابی و ستوده، )دهد جداناپذیر از مدیریت دانست، زیرا نظام ارزیابی علمی، توانمند و معتبر، پیشرفت سازمان را افزایش می

4911.) 

م ارزیابی و سنجش سازمانشان اثرات نیرومندی بر رفتار مدیران و کارمندان دانند که سیست خوبی می مدیران اجرایی ارشد به

 نیروی بهسازی و توانمندسازی کارآمدی، ارتقا، ابزارهای مؤثرترین از یکی کارکنان ارزیابی (. 433،  و نورتون 4کاپالن) دارد

 به منجر کارکنان، رضایت بر عالوه تواند می گیرد قرار مورداستفاده نیت حسن با و علمی نحو صحیح، به اگر که است انسانی

 .(4931سبحانی، باقری و بهرامی، )شود  مدیران توسط ها رفع کاستی و آنان وضعیت شناخت

اتخاذ صحیح  یبرا نیسازمان و همچن کی مؤثرو عملکرد کارا و  ییپاسخگو ت،یشفاف جادیا یعملکرد برا یابیارز در واقع

عملکرد، سازمان در انجام  یابیارز ستمیس کیو بدون وجود  است یالزم و ضرور یانسان یرویو توسعه ن یادار ماتیتصم

 دیاست بلکه با یضرور یعملکرد امر یابیتنها انجام ارز سازمان نه رانیمدی برا نیبنابرا. گردد خود ناتوان می فیاز وظا یاریبس

 .سازمان گردد یر به اثربخشداده و منج شیرا افزا ییای انجام دهند تا پاسخگو گونه آن را به

وجه، نحوه رفتار و  نیارزیابی قادر است به بهتر ستمیاست که چه نوع س نیا تیریمد ینکته مهم برا یادشدهمراتب  توجه به با

 .کنند زیمتما گریکدیرا از  فیعملکرد کارکنان را موردسنجش قرار دهد و افراد برجسته و ضع

گردند  میی ابیمتفاوت ارز اریمتفاوت و با منافع بس های بخشو توسط  یذهن اریبس یارهایمع یها بر مبنا اغلب سازمان کارکنان

 یارهایفقدان مع. سازد طور مناسب تالش و پاداش را به هم مرتبط کند، دشوار می که به یپاداش یساختارها یامر طراح نیو ا

پذیری در سازمان  را به وجود آورده و منجر به فقدان کارایی عملکرد و تطبیق یزشیانگ التدار در سازمان مشک عملکرد معنی

 .رددگ می

 زیها ن فرم نیا یارهایمع. ردیگ افراد صورت می یتمام یعملکرد کارکنان با چند فرم ثابت برا یابیارز یرانیا های سازماناکثر  در

ها  فرم نیا جیاز نتا نیهمچن. ردیگ صورت می یها ذهن یابیقع ارزموا شتریافراد نداشته و در ب های فعالیتبا  یارتباط چندان
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به دست  یساالنه بعد یابیها در ارز آوری فرم عملکرد تا تکرار جمع یابیشود و مسئله ارز ینم استفادهی به شکل مناسب معموالً

 ندیآنچه در فرا. یسند سازمان کیاست نه  ندیفرا کیعملکرد  یابیاست که ارز نیتوجه ا نکته قابل. شود سپرده می یفراموش

 یکم ای یفیک های مقیاسافراد به کمک  یعملکرد شغل ای یرفتار ،یتیشخص یها تواند جنبه شود می می یعملکرد بررس یابیارز

 (.4934راد،  یحاتم)باشد

تغییرات در اهداف ها و همچنین  ای آن ها و تغییر مداوم در مشاغل و ملزومات فردی و وظیفه با توجه به پویایی سیستم

روز شوند که شرکت توزیع برق استان  های مختلف به ها هم تحلیل شغل و هم سیستم ارزیابی عملکرد باید در زمان سازمان

 .اصفهان نیز این قاعده مستثنی نیست

 شود، بررسی و ینیبازب شرکت موجود شغل تحلیل مجموعه باید ابتدا شرکت، کارکنان عملکرد ارزیابی فرایند در بازبینی از قبل

 باید هم شغل تحلیل که است ذکر به الزم. کند می تعریف را انتظار مورد و مناسب عملکرد شغل تحلیل ،چیز هر از قبل چراکه

 هم و الزم فردی های مهارت و ها نگرش ،ها توانایی خصوصیات، یعنی شغل؛ محوریت با هم و گیرد انجام فرد محوریت با

 کارآمد عملکرد ارزیابی سیستم یک در عوامل این تمامی چراکه .شود گرفته نظر در شغل انجام برای ای حرفه ملزومات

 عملکرد ارزیابی سیستم تدوین نیازهای پیش از ای حرفه و دقیق صورت به عوامل این شناسایی بنابراین شد، خواهد گنجانده

 .است جامع و قوی

یعنی تحلیل شغل فرد محور را مبنای کار خود قرار داده است، به این در این پژوهش، محقق تنها یک بعد از تحلیل شغل، 

های فردی الزم برای احراز مشاغل مربوطه را تحلیل و آنها را به عنوان مبنایی جهت تدوین فرم  ها و توانایی صورت که ویژگی

 .ارزیابی عملکرد کارکنان مد نظر قرار داده است

بینی  های شخصیتی، پیش نشان دادند که ویژگیو ، فرا تحلیلی انجام دادند (4334) 4باریک و مانتهای خارجی،  در پژوهش

شناسی یا باوجدان بودن را  همچنین در این مطالعه باریک و مانت، وظیفه. های خوبی برای عملکرد شغلی هستند کننده

 .اند بینی عملکرد دانسته ترین بعد در پیش مهم

 9، رویکردی از تحلیل شغل شخصیت محور به نام فرم الزامات شخصیتی سمت( 433)  ریمارک، اسمیت و جویونهمچنین 

(PPRF)های فرم  بندی دریافتند که درجه آنها. ، را تدوین کردندPPRF  دارای همسانی درون ارزیابی است و این همسانی

شده در  ها شواهدی مبنی بر اینکه صفات انتخاب وجود آن بااین. کند داری تغییر می طور معنی درونی برای مشاغل مختلف به

PPRF (.144 ، 1تداقگافین، روثتین، رایدر، پول، کراجوسکی، پاول، جلی، بوید و مس) دارای اعتبار مالکی هستند ارائه ندادند 

در پژوهشی از طریق تحلیل شغلی معتبر با محوریت شخصیت برای تدوین  144 ترتیب، گافین و همکاران، در سال  این به

دانشجوی پزشکی استفاده  991ارزیاب ماهر و حدوداً   4در این پژوهش از . صفات شخصیتی مرتبط با شغل استفاده کردند

در انجام تحلیل شغل . شد ها در آن مشاغل ارزیابی می دادند که عملکرد آن نجام میشد که هرکدام شش شغل متفاوت را ا

همچنین . برای تشخیص صفات شخصیتی مرتبط با شغل، بین متخصصان توافق و همسانی وجود داشت  محور -شخصیت

شترین نمره را در تحلیل صفاتی که بی. از صفات شخصیتی با اعتبار مالک واقعی صفات بررسی شد POJAهای  رابطه ارزیابی

بینی  ، عملکرد شغلی را پیش(اند بیشترین ارتباط را با شغل موردنظر داشته) شغل شخصیت محور به خود اختصاص دادند

آوری شواهد برای اعتبار مالکی تحلیل شغل  ی جمع به اذعان نویسندگان این پژوهش اولین کار منتشرشده درزمینه. کردند می

 .ستشخصیت محور بوده ا

                                                           

1. Barrick & Mount 

2. Raymark, Schmit and Guion 

3. Position Personality Requires Form 

4. Rieder, Poole, Krajewski, Powell, Jelly, Boyd and Mestdagh 

5. personality- oriented job analysis (POJA) 
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های شهر اصفهان انجام دادند و در آن از  ، پژوهشی را در بیمارستان(4919)در داخل کشور نیز، یارمحمدیان، یوسفی و انصاری

هدف از این پژوهش تحلیل . منظور برآورد نیازهای آموزشی پست مدیریت بیمارستان استفاده کردند تکنیک تحلیل شغل به

های شهر اصفهان و تعیین  ت وضعیت موجود با استفاده از تجارب مدیران بیمارستانشغل مدیران بیمارستان از طریق شناخ

این دو وضعیت جهت شناسایی نیازهای آموزشی  وضعیت مطلوب با استفاده ازنظر متخصصان مدیریت بیمارستان و مقایسه

ی دروندادها، فرایندها و نتایج،  هدر این تحقیق مشخص شد که این مدیران در مورد شرح وظایفشان درزمین. مدیران بوده است

در پایان این پژوهش الگویی جهت بازنویسی شرح وظایف مدیران بیمارستان ارائه شد و پیشنهادهایی نیز . نیاز به آموزش دارند

 .برای بهبود کار مدیران بیمارستان آورده شد

یدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت های کل ، به شناسایی شاخص(4934)در پژوهشی دیگر، روغنی، ابزری و سلطانی

در این پژوهش با بررسی میدانی و نظرسنجی از جامعه آماری . پاداش در شرکت ساتها و ارائه الگویی به این منظور پرداختند

 نتایج نشان دادند در. وتحلیل شد های مذکور تجزیه معیارها و شاخصاند،  نفر از کارکنان شرکت ساتها بوده 4 4پژوهش که 

های  های ادراکی بیشترین امتیاز را داشته که شامل سه شاخص استقبال از ایده های عمومی عملکرد فردی، عامل مهارت عامل

های پیشنهادی مؤثر برای سازمان و توانایی فکر کردن و بروز خالقیت است و عامل مدیریت عملکرد کمترین امتیاز  جدید، طرح

 . اند را با پنج شاخص به خود اختصاص داده

 نتایج به توجه با. اند ، در پژوهشی اعتبار نظام ارزیابی عملکرد در گمرک ایران بررسی کرده(4931)سبحانی، باقری و بهرامی

 برای مناسبی تشخیص کارکنان ابزار ازنظر ایران اسالمی جمهوری گمرک در عملکرد ارزیابی نظام که شد تحقیق، نمایان

(  ترفیع و ارتقا و بازخور و ارتباطات قانونی، مصوبات رعایت و دستمزد، حقوق آموزشی، نیازهای)الزم متغیرهای از یک هیچ

  .است کارکنان عملکرد سنجش برای الزم اثربخشی فاقد عملکرد نظام ارزیابی لذا .نیست

ق بر توزیع شرکتمحور برای مشاغل هدف در واحد لوازم اندازه گیری  -در نهایت اهداف پژوهش حاضر، تحلیل شغل فرد

ها برای تدوین سیستم ارزیابی  گذاری این مالک دهی و ضریب های فردی و در نهایت وزن ، مشخص نمودن مالکاصفهان استان

 .عملکرد فردمحور است

هدف،  ر مشاغلمحو فرد شغل تحلیلامکان بررسی که که آیا  شوند عبارتند از این سواالتی که در این پژوهش کیفی مطرح می

ها برای تدوین سیستم ارزیابی عملکرد  گذاری این مالک دهی و ضریب های فردی و در نهایت وزن مشخص نمودن مالک

 وجود دارد؟  فردمحور در واحد لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان اصفهان

 

 روش تحقیق

های فردی عملکرد جهت  گسترده بود که در آن تحلیل شغل با هدف به دست آوردن شاخصاین پژوهش از نوع کیفی و 

 :های زیر انجام گرفته است ارزیابی عملکرد کارکنان و با استفاده از روش

و روش تحلیل عملکردی شغل  O*NETروش تحلیل شغل مبتنی بر  در قالبهای نیمه ساختاری  استفاده از مصاحبه( الف

(FJA )شوندگان در این پژوهش، متخصصان موضوع  مصاحبه. ور تحلیل مشاغل هدفبه منظ(SMEs ) در سازمان و همچنین

 .اند متصدیان مشاغل بوده

 .های ارزیابی عملکرد فردمحور گذاری آنها برای تدوین فرم دهی و ضریب استخراج معیارهای ارزیابی عملکرد فردمحور و وزن( ب

شغل بود که در پژوهش کیفی  31موجود در شرکت توزیع برق استان اصفهان؛ شامل جامعه آماری پژوهش تمام مشاغل 

تکنسین  کارشناس آزمایشگاه و"شغل   انتخاب و از بین این واحد  "گیری واحد لوازم اندازه"ای  حاضر، به صورت خوشه

 .های آنها مشابه بود، به عنوان نمونه انتخاب شدند که ماهیت فعالیت "آزمایشگاه 
استخراج شدند به عنوان مبنا برای تحلیل شغل  O*NETدر این پژوهش ابتدا تحلیل مشاغل مرتبط با مشاغل هدف که از 

 O*NETفهرست . اطالعات مربوط به مشاغل هدف تکمیل شدند FJAای  قرار گرفت و سپس با استفاده از روش مصاحبه
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اند و این خود تائیدی برای اعتبار و  ظر مرتبط شناخته شدهشامل مواردی است که در کشورهای مختلف برای مشاغل مورد ن

از طرفی در پژوهش حاضر این فهرست با هدف بومی کردن آن در شرکت توزیع برق استان . شود پایایی این ابزار محسوب می

رد نامربوط با ها و همچنین خود شاغلین، مواSMEاصفهان مورد استفاده قرار گرفت و در این فرایند از طریق مصاحبه با 

که شامل سه فرم  FJAروش تحلیل شغل ، پایایی (4913)موسویهمچنین  .وظایف مشاغل مورد نظر کنار گذاشته شد

را از طریق توافق گروهی در های مورد نیاز برای انجام وظیفه است، KSAOگزاره وظیفه، استانداردهای عملکردی و جدول 

 .به دست آوردند( <1/1W)حد انتظار 

ها  بندی داده بندی و مقوله حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع کیفی است؛ لذا برای تحلیل داده ها از طبقه پژوهش

ترتیب که معیارهای فرد محور برای ارزیابی عملکرد در چهار دسته دانش، مهارت، توانایی و  این استفاده شده است؛ به

حقیق به دلیل ماهیت کیفی آن نیازی به تحلیل آماری نبوده بنابراین در این ت. ها دسته بندی شده اند سایر ویژگی

 . است

 ها یافته

 FJAو  O*NET ای های مصاحبه ترتیب که ابتدا با روش این ، بههای این پژوهش، حاصل تحلیل شغل فردمحور هستند یافته

سپس از بین موارد شناسایی های مورد نیاز برای مشاغل هدف شناسایی و تعیین شدند، KSAOبا به طور کلی شرایط احراز 

ای در نظر گرفته شوند، تعیین، تلفیق و پاالیش شدند و در نهایت وزن و ضریب  های دوره هایی که باید در ارزیابی شده، معیار

ضریب هر کدام از این معیارها به صورت درصدی . مشخص شدند ها و نیز خود شاغلین SME این معیارها از طریق مصاحبه با

 411ها عدد  های دانش، مهارت، توانایی و سایر ویژگی ترتیب که جمع تمام ضرایب در هر کدام از بخش این اند؛ به مشخص شده

های دانش، مهارت، توانایی و  در نهایت نمره کلی ارزیابی فردمحور هر شاغل مجموع تمام نمرات وی در بخش. است

 .های دیگر است ویژگی
که باید های این مشاغل KSAOوظایف مشاغل کارشناس آزمایشگاه و تکنسین آزمایشگاه ها و  به دلیل ماهیت مشابه فعالیت

ها برای دو شغل متفاوت است که KSAOای سنجیده شوند یکسان است اما وزن و ضریب هر کدام از این  های دوره در ارزیابی

 .است این تفاوت در قسمت پایانی که تدوین فرم ارزیابی عملکرد است در نظر گرفته شده

که باید ارزیابی  هایی آزمایشگاه، دانش و تکنسین کارشناس مشاغلهای الزم برای انجام وظایف  پس از تلفیق و پاالیش دانش

 : ها عبارتند از این دانش. به دست آمدند شوند

 عیوب انواع و ها یخراب با کامل دادن، آشنایی آموزش و کنتورها، مربیگری در دستکاری یها روش انواع با کامل آشنایی

 خدمات به نسبت دولتی، دانش قوانین اداری، دانش مقررات و قوانین با کارکنان، آشنایی و انسانی منابع کنتورها،دانش

اولیه،  یها کمک و ایمنی اصول با کنتورها، آشنایی انواع وها  دستگاه عملکرد با کامل کارکنان، روانشناسی، آشنایی و مشتریان

مشترکین،  خدمات جامع افزار نرم با تست، آشنایی میزهای و ها یبند سیم با کنتورها، آشنایی افزارهای نرم با کامل آشنایی

 آزمایشگاه، دانش یها دستگاه و تجهیزات با محاسبات، آشنایی و ریاضیات تجهیزات، دانش کالیبراسیون فیزیک، دانش دانش

 .پردازش و تولید مکانیکی و دانش توصیفی، دانش آمار

 : ای برای مشاغل کارشناس و تکنسین آزمایشگاه سنجیده شوند عبارتند از های دوره هایی که باید در ارزیابی مهارت

 مسائل حل ، مهارتها دستورالعمل و عملکرد تحلیل گیری، مهارت تصمیم و قضاوت تجهیزات، مهارت عملکرد بر نظارت مهارت

کیفیت،  کنترل تحلیل اطالعات، مهارت فعال، تنظیم دادن گوش ی، مهارتنویس گزارش و نوشتاری پیچیده، مهارت مشکالت و

 تجهیزات، مهارت نگهداری و حفظ کردن، مهارت راهنمایی زمان، مهارت دیگران، مدیریت متقاعدسازی ، مهارتها داده تحلیل

 برای تالش و دیگران آوردن گردهم کردن، مهارت صحبت ها، مهارت سیستم تحلیل انتقادی، مهارت فعال، تفکر یادگیری

 و همکاری عملیات، مهارت تحلیل ، مهارت(پاورپوینت و اکسل افزارهای نرم)کامپیوتر با کار اختالفات، مهارت کردن برطرف
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 و خود بر نظارت غیره، مهارت و انبردست و گوشتی پیچ مانند کارگاهی لوازم و ابزار با کار دیگران، مهارت با شدن هماهنگ

 االت ماشین و تجهیزات با تجهیزات، کار تعمیر و کردن بسته و باز ، مهارت(نواقص رفع)گشایی مشکل مهارتدیگران، 

 .تجهیزات کالیبراسیون ، مهارت آزمایشگاه

 : ای برای مشاغل کارشناس و تکنسین آزمایشگاه سنجیده شوند عبارتند از های دوره هایی که باید در ارزیابی توانایی

 واکنش، توانایی جسمانی، زمان و عضالنی قیاسی، توانایی استقرایی، دقت، استدالل کار، استدالل انجام سرعت

بندی،  طبقه یا بندی مقوله در پذیری انعطاف و خالقیت مشکل، توانایی به نسبت حساسیت یادگیری، ابتکار، توانایی

 توجه تجسم، توانایی تحلیلی، توانایی فکرت و تحلیل و یادسپاری، تجزیه به شفاهی، توانایی بیان و درک توانایی

 شنیداری توانایی و  اعداد محاسبه و شمارش در سهولت ادراک، توانایی نیاز، رهبری، سرعت مورد انتخابی، بینایی

 .قوی
 : ای برای مشاغل کارشناس و تکنسین آزمایشگاه سنجیده شوند عبارتند از های دوره هایی که باید در ارزیابی سایر ویژگی

 سماجت، صداقت، انطباق و داری، پافشاری دیگران، امانت از نیازی بی و شخصی، استقالل رشد و پیشرفت انگیزه

 ارتباطات و همکاران با تعامل ، قابلیت(ها یتمسئول وها  چالش پذیرش)عمل پذیری، عدالت، ابتکار انعطاف یا پذیری

  .جزئیات به استرس و توجه و فشار تحملبودن،  اطمینان و اعتماد اجتماعی، خودکنترلی، قابلیت
های مورد نیاز برای شغل کارشناس KSAOمربوط به ضرایب ارزیابی به ترتیب  1و   ،  ،  و جداول  1و  9،  ، 4ول اجد

 . شغل تکنسین آزمایشگاه هستندآزمایشگاه و 

 شغل کارشناس آزمایشگاه

نشان  4که در باال ذکر شدند، در جدول های مورد نیاز شغل کارشناس آزمایشگاه  دانش برای ضریب ارزیابیبیشترین و کمترین 

 :داده شده است

 
 شغل کارشناس آزمایشگاه: های مورد نیاز ارزیابی دانش. 1 جدول

 درصد دانش

 13/49 آشنایی کامل با نرم افزارهای کنتورها

 93/4 دانش کالیبراسیون تجهیزات

 93/4 های آزمایشگاه دستگاهآشنایی با تجهیزات و 

 93/4 دانش مکانیکی

 93/4 دانش منابع انسانی و کارکنان

 93/4 دانش قوانین دولتی

 93/4 روانشناسی

  های مورد نیاز شغل کارشناس آزمایشگاه که در باال ذکر شدند، در جدول  بیشترین و کمترین ضریب ارزیابی برای مهارت

 :نشان داده شده است
 شغل کارشناس آزمایشگاه: های مورد نیاز ارزیابی مهارت. 2 جدول

 درصد مهارت

 1/   تفکر انتقادی

 1/   مهارت تحلیل کنترل کیفیت

 1/   مهارت متقاعدسازی دیگران

  /3  مهارت کالیبراسیون تجهیزات

 1/   مهارت گردهم آوردن دیگران و تالش برای برطرف کردن اختالفات

  /3  (رفع نواقص)گشایی مشکلمهارت 
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  /3  کار با تجهیزات و ماشین االت آزمایشگاه

 9های مورد نیاز شغل کارشناس آزمایشگاه که در باال ذکر شدند، در جدول  تواناییبیشترین و کمترین ضریب ارزیابی برای 

 :نشان داده شده است
 آزمایشگاهشغل کارشناس : های مورد نیاز ارزیابی توانایی. 3 جدول

 درصد توانایی

  /41 دقت

  /41 توانایی عضالنی و جسمانی

  /41 توانایی توجه انتخابی

  /41 رهبری

  /41 توانایی سهولت در شمارش و محاسبه اعداد

  /41 استدالل استقرایی

  /41 استدالل قیاسی

  /41 بینایی مورد نیاز

های مورد نیاز شغل کارشناس آزمایشگاه که در باال ذکر شدند، در جدول  ویژگیسایر بیشترین و کمترین ضریب ارزیابی برای 

 :نشان داده شده است 1
 شغل کارشناس آزمایشگاه: های مورد نیاز ارزیابی سایر ویژگی. 4 جدول

 درصد ها سایر ویژگی

 31/1 انگیزه پیشرفت و رشد شخصی

 11/3 صداقت

 11/3 عدالت

 11/3 داشتنقابلیت اعتماد و اطمینان 

 11/3 توجه به جزئیات

 31/1 تحمل فشار و استرس

 

 شغل تکنسین آزمایشگاه

نشان   آزمایشگاه که در باال ذکر شدند، در جدول  تکنسینمورد نیاز شغل  های دانشبیشترین و کمترین ضریب ارزیابی برای 

 :داده شده است
 شغل تکنسین آزمایشگاه: های مورد نیاز دانش. 5 جدول

 درصد دانش

  /11 های آزمایشگاه آشنایی با تجهیزات و دستگاه

 1 /19 آشنایی با نرم افزار کنتورها

  /11 روانشناسی

  /11 دانش مکانیکی

نشان   آزمایشگاه که در باال ذکر شدند، در جدول  تکنسینمورد نیاز شغل  های مهارتبیشترین و کمترین ضریب ارزیابی برای 

 :داده شده است
 شغل تکنسین آزمایشگاه: های مورد نیاز مهارت. 6جدول

 درصد مهارت

  4/   بندی چیدمان و بسته

  /9  نگهداری تجهیزات 

  4/   مهارت کار با ابزار و تجهیزات آزمایشگاه
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نشان   آزمایشگاه که در باال ذکر شدند، در جدول  تکنسینمورد نیاز شغل  های تواناییبیشترین و کمترین ضریب ارزیابی برای 

 :داده شده است
 شغل تکنسین آزمایشگاه: های مورد نیاز توانایی. .Error! No text of specified style in document جدول

 درصد توانایی

  /11 دقت

  /44 توانایی جسمانی باال

  /11 بینایی

  /11 توانایی توجه انتخابی

  /11 اعدادتوانایی سهولت در شمارش و محاسبه 

  /11 استدالل قیاسی

  /11 استدالل استقرایی

 1آزمایشگاه که در باال ذکر شدند، در جدول  تکنسینمورد نیاز شغل  های سایر ویژگیبیشترین و کمترین ضریب ارزیابی برای 

 :نشان داده شده است
 آزمایشگاهشغل تکنسین : های مورد نیاز سایر ویژگی.Error! No text of specified style in document جدول

 درصد ها سایر ویژگی

 1/44  قابلیت اعتماد و اطمینان بودن

 1/44  صداقت

 9/ 9 تعلق سازمانی

 1/44  توجه به جزئیات

 
ای در ارزیابی کارکنان  یکی از دستاوردهای کمی کردن معیارهای ارزیابی و مشخص کردن ضرایب برای آنها کاهش خطای هاله

تواند به سایر معیارها  معیار ضریب اهمیت مشخص و یک حداکثر نمره دارد و نمره مربوط به آن نمیاست؛ به این صورت که هر 

 .دار شود تعمیم داده شود و صحت ارزیابی خدشه

 گیری بحث و نتیجه

مواردی که در این فرایند . در فرایند استخراج ابعاد فردمحور برای تدوین فرم ارزیابی در این پژوهش نکات مهمی وجود داشت

به عنوان . های مجدد ندارند حذف شدند کند و نیاز به ارزیابی ها، تنها در زمان استخدام  و یا احراز پست کفایت می سنجش آن

به عنوان . شود های نوشتاری و تایپ یا دانش مکانیکی فرد در بدو ورود به سازمان در نظر گرفته و سنجیده می مثال مهارت

سال تجربه کار در شهرستان را نداشته   شود و تا فردی حداقل  ی در زمان احراز پست در نظر گرفته میمثالی دیگر تجربه کار

از طرف دیگر، خیلی از موارد جزئی مانند توانایی عضالنی، قدرت جسمانی . گیرد باشد در شغل کارشناس آزمایشگاه قرار نمی

عطاف پذیری بدنی، حفظ تعادل کل بدن، حفظ تعادل چند عضوی، پویا، قدرت جسمانی ایستا، قدرت جسمانی انفجار گونه، ان

هماهنگی کل بدن و هماهنگی چند عضوی که همگی به توانایی و قدرت جسمانی برای انجام وظایف اشاره دارند، با یکدیگر 

سخن گفتن و موارد دیگر مانند درک شفاهی، بیان شفاهی، وضوح . اند کاهش یافته "قدرت جسمانی"تلفیق و به یک آیتم 

به این ترتیب ارزیاب در هنگام ارزیابی با گویه های . اند تلفیق شده "درک و بیان شفاهی"توانایی بازشناسی گفتار تحت عنوان 

در  .یابد های ارزیابی خوب هستند، افزایش می شود و دقت و سهولت ارزیابی که از مشخصه فراوان و گیج کننده ای مواجه نمی

 ردیگ افراد صورت می یتمام یعملکرد کارکنان با چند فرم ثابت برا یابیارز یرانیا های سازماناکثر  در اینکهبا توجه به پایان 

صورت  یذهنبه شکل ها  یابیمواقع ارز شتریافراد نداشته و در ب های فعالیتبا  یارتباط چندان زیها ن فرم نیا یارهایمع که

های قبلی دارد که یکی از آنها در نظر  ش حاضر وجوه تمایز مهمی با پژوهشپژوهتوان گفت  می، (4934راد،  یحاتم)ردیگ می

گرفتن متغیرهای فردی و روانشناختی اثرگذار بر عملکرد شغلی و دوم، عینی کردن معیارهای فردمحور  برای ارزیابی کارکنان 
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که به واسطه این معیارها  ن شده استتدوی دار برای ارزیابی کارکنان، معیارهای معنی در پژوهش حاضر ترتیب این به. است

های مدیریت  مشخص و در برنامهبه صورت کمی با کارکنان ضعیف در سازمان  های آنها و شایستگی تفاوت کارکنان برجسته

 .یابند منابع انسانی انعکاس می

مختلف و برای مشاغل گوناگون، های  با توجه به اینکه تحلیل شغل و تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد فرد محور در سازمان

هایی مانند پژوهش حاضر انجام  های دیگر نیز پژوهش ها و در سازمان شود برای انواع شغل نتایج متفاوتی دارد، لذا پیشنهاد می

دار و مرتبط با عملکرد برای ارزیابی  ، مشخص شدن معیارهای معنیشود که حاصل آن شفاف شدن انتظارات سازمان از کارکنان

ها و افزایش ادراک عدالت سازمانی و  ها از حالت ذهنی و در نتیجه جلوگیری از سوگیری رکنان و خارج شدن این ارزیابیکا

شود که پس از هر دوره ارزیابی، سرپرست با متصدیان مشاغل جلسه یا جلسات  همچنین پیشنهاد می. انگیزه در کارکنان است

. ها بپردازند و به نظرات مشترکی برسند حث و گفتگو درباره نقاط ضعف و قوت آنبحث و بررسی داشته باشد و به بازخورد و ب

 .این مهم به تسهیل روابط و اثربخشی بیشتر ارزیابی خواهد انجامید
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