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ما استدالل می کنیم که مدل سازی صالحیت ) (CMدار ای پتا نسیلی
برای پر کردن امهیت باطل در جتزیه حتلیل شغلی سنتی ( )TJAاست ،
به ویژه القاء اسرتاتژی مربوط در رفتار روز به روز کارمند
است .عالوه بر این  TJA ،و  CMبطور اساسی اهداف متفاوتی را
دنبال می کنند  ،اهنایی هستند که استداللی برای و در برابر
یکی از این روش های منابع انسانی در زماهنا ممکن است چشم پوشی
کنند  .برای هبرت شدن این نکته ما
مقایسه کردیم  :اهداف (

 TJAو  CMرا مهراه با  6بعد

شرح در برابر رفتار موثر )  ،چشم

انداز شغلی ( اهداف برای شرح در برابر یک نقش برای تصویب
شدن)  ،مترکز ( شغل در برابر سازمان)  ،گرایش ز مانی ( گذشته در

برابر اینده)  ،سطح عملکرد ( منونه در برابر حداکثر) و روش
ارزیابی ( ویژگی پنهان در برابر قضاوت حضوری)  .ما نتیجه گیری
کردیم با یک سری از پیشنهادات با راه های مرتبط

که هر TJA

بتواند با  CMمهراه شود به قدری که یک سازمان ممکن است موفق
شود  ،در می ان سایر نتایج  ،هدف حبرانی هدایت رفتار کارمند
به سوی اجنام اهداف اسرتاتژیک است .
مقدمه :
در بسیاری از سازمان ها  ،مدل سازی صالحیت
انالیز

شغلی

سنتی

()TJA

برای یک

گروه

( )CMجایگزین

از کاربران

منابع

انسانی شده است .با این حال  ،به نظر می رسد که هیچ توافق
حرفه ای با توجه به تفاوت بین  TJAو  CMوجود ندارد  ،و برخی
حتی استدالل می کنند که هر مدل سازی صالحیت ( )CMپروژه ای در
اساس آن و مهچنین رویه انالیز شغلی است (روگربگ ،

 .)3112یک

گروه از کارشناسان درباره تفاوت بین  TJAو  CMحتقیق کردند و
ذکر کردند که تاکیدهای اخیر بر " پیوند نتایج به اهداف جتارت "
بطور وسیع در  TJAوجود ندارد  ،اما مهچنین روش شناسی  TJAشدت
بیشرتی از  CMدر رابطه با مجع اوری داده ها  ،سطوح جزئیات ،
مقبولیت اعتبار نتایج  ،و مستنداتی برای فرایند حتقیق دارد
(اسچیپمن .)3111 ،

هنوز سایرین دارای عقیده ای هستند که

حداقل برخی از کاربران  CMمنحصرا تعدیل شدند  ،کمرت از شدت
انالیز شغلی است (بارت & کاالهان  0992 ،؛ پرملن  ) 0992 ،یا
این که  CMچیزی اجرا منی کند که فرم جدیدی از گرایش اسرتاتژی
انالیز شغلی ان را نتواند اجرا کند (بارنی  3111 ،؛ ساکت &
الکزو .) 3112 ،
یک پاسخ درست برای سؤال چگونه  CMاز  TJAمتفاوت است فرار
است چون  ،حتی استدالل  CMکه بطور گسرتده ازمایش شد و بصورت
کتاب درآمد ه است (لوسیا & لیپسینگر  0999،؛ اسچیپمن ) 0999 ،
 ،هیچ توافق ی در ارتباط با هیچ یک از تعریف های " صالحیت" یا
روشهای درگیر در توسعه یک مدل صال حیت وجود ندارد (پرملن &

بارن ی  .) 3111 ،جبای طفره رفنت "این یا ان " روش برای حبث بین
 CMو  TJAاست  ،ما به سختی ساختار این وضع دشوار را پیشنهاد
دادیم  .به ویژه  ،ما که متمم  CMو  TJAنسبت به جانشینی یک
دیگر حفظ کردیم و  ،بنابراین  ،اهنا باید برای هم زیستی در
جعبه ابز ار منابع انسانی از هر سازمان باشند .
در ابتدا  ،ما باید خام باشیم اگر تصدیق نکنیم که تفاوت
ارائه شده توسط ما بین  TJAو  CMبه ندرت در عمل موجود است ،
و این که اهداف از  TJAو  CMاغلب در میدا ن کاربری مبهم
هستند  .و تاکنون ان در این اهبام است که ارائه دهنده انگیزه
برای اهداف اولیه ما است :برای روشن کردن تفاوت بین

 TJAو

 ،CMبرای واضح کردن اهداف متفاوتی که اهنا ممکن است اجنام دهند
 ،و برای توسعه موردی برای ظرفیت اهنا برای تکمیل یکدیگر
است .
به ما اجازه دهید که خالصه نقشه راه از روش را برای هر یک از
اقدامات استدالل مان ارائه دهیم .اول  ،ما
با  6بعد مقایسه می کنیم  :خبصوص ،

 TJAو CM

را مهراه

اهداف ( شرح در برابر

رفتار موثر)  ،چشم انداز شغلی ( اهداف برای شرح در برابر یک
نقش برای تصویب شدن)  ،مترکز ( شغل در برابر سازمان)  ،گرایش
زمانی ( گذشته در برابر اینده)  ،سطح عملکرد ( منونه در برابر
حداکثر) و روش ارزیابی ( ویژگی پنهان در برابر قضاوت حضوری )
است  .ما باور داریم که این  6بعد مقایسه ای (به خالصه ج دول
یک نگاه کنید) برای توضیح این که
منابع
باشند)

انسانی

بنیادی

متفاوتی

 TJAو  CMدو ابزار مدیریت

هستند(یا

بطور

مطلوب

باید

اجنام می دهند  ،حتی فکر خط جداکننده اهنا در بسیاری

از دامنه کاربردی اهنا برای داده نا مشخص بود .سپس  ،ما نشان
می دهیم که چگونه مترینات CM

تنها

TJA

می تواند مکمل مثمر استفاده نه

باشد اما مهچنین شکل جدید از انالیز شغلی باشد

(سانچز  0991 ،؛ سانچز  ،لیوین  .) 0999 ،در چنین اجنامی  ،ما
برای نشان دادن چگونه  CMمی تواند ابزاری در روشی که نه
تنها اض افه کننده اهداف اسرتاتژی ان بلکه بدین وسیله غلبه بر

حمدودیت

های

TJA

در

جایی

دیگر

علیه

کسی

استفاده

میشود

امیدواریم (بریدگس  0991 ،؛ اولیان & راینز  0990 ،؛ اسنو &
اسنل

،

)0993

،

اما

مهچنین

دقت

زیاد

در

 CMگم

شده

بود

(اسچیپمن و مهکاران  .)3111 ،ما با نگاه حلظه ای خالصه که در
حتقیقات اینده ممکن است تقویت شود موردی برای احنصار این روشها
 ،و ارزش که ان ممکن است برای تاثیرات سازمانی و مدیریت
منابع انسانی اضافه شود نتیجه گیری کردیم .
 .0مقایسه و تقابل  TJAو CM

 .0.0هدف :شرح در برابر رفتار مؤثر
فرض ما این است که در حقیقت هدف از انالیز شغل برای درک هبرت
و ارزیابی واگذاری کار است  ،هدف از  CMبرای چگونگی اثر چنین
واگذاریی هستند که در یک روش مهرتاز با اسرتاتژی سازمان اجنام
می شوند .یک خط موازی میتواند با تصوری از " رابطه ویژگی "
و " موقعیت قوی" رسم شود  ،که مرتبط با مفهومی از " خط مشی" و
"حجم" که در تنها تئوری کشف شده باشد ( تت & بورنت .)3112 ،
یعنی  ،در حقیقت

TJA

در ابتدا با تعیین " رابطه ویژگی " یا

"خط مشی " مناسب ( برای مثال افتخارات کارگران ) که نامیده می
شو ند به ماهیت کار واگذار شده مربوط است CM ،

مترکز ی بر

افزایش موقعیت قوی دارد یعنی افزایش حجم خط مشی های ویژه که
نشانه امهیت پیوستگی بی ربط معلوم الگوی رفتار ( از این پس به
عنوان موضوعات رفتاری

خوانده میشود )

که مورد توجه عوامل

مو فقیت حبرانی (اسچینیر  ،شاو و بتی  )0990 ،یا جمریان عملکرد
اسرتاتژی هستند ( بیکر  ،هوسلید و اولریچ  .)3110 ،سازماهنا
امیدوارند که  ،به عنوان یک نتیجه از این سیگنال های "صدا "
 ،اهنا یک جو سازمانی قوی در کارمندان که اشرتاکی از درک روشن
موضوعات رفتاری مورد انتظ ار و تشویق دارند ایجاد خواهند کرد
(بوون و اوسرتوف  3111 ،؛ وربل و دی ماری . )3112 ،
در این رابطه  TJA ،و  CMوابسته در ابعاد متفاوت هستند ،

TJA

هبرتین موقعیت یاف ته در بعد ابزار کاربردی و اجنام برای اگاه

سازی وظایف منابع انسانی مانند کارگزینی  ،آموزش و مقایسه
است  ،در حالیکه CM

هبرتین امکان به عنوان یک اسرتاتژی ابزار

قابل اجراء اهنایی که مرجع نزدیکرت هستند و می توانند احتماال
در فرهنگ سازمانی و تئوری کنرتل اجتماعی یافته شود است (بوون
و اوسرتوف  3111 ،؛ چتمن و چا  3112 ،؛ او ریلی و چتمن ،
 0996؛ تریک و دیر  0993 ،؛ وربل و دی ماری  .) 3112 ،این
تئوری ها نشان می دهند که تعیین حبرانی از اسرتاتژی رهربی که
چگونه اسرتاتژی با استعداد است؟ نیست  ،اما چه مقدار کارمند
درک کردند و معیارهای سازمانی را در رابطه با رفتار اسرتاتژی
مهرتاز را به اشرتاک گذاشتند است  CM .بطور نظری کوششی برای باز
کردن

یک

جمرا

برای

اسرتاتژی

قابل

اجرا

است

،

بنابراین

کارمندان چگونه اسرتاتژی ترکیبی مرتبط با رفتار روز به روز
را یاد می گیرند .
بر خالف این ادعا که CM

نتوانست در چیزی موفق شود که

TJA

نتوانسته باشد اجنام دهد  ،ما باور داریم که  CMتناسب بسیار
هبرت برای

وظیفه ای از اثرات رفتار کارکنان

مهراه با خطوط

اسرتاتژی که  TJAاست دارد  .یعنی  ،کلیدی برای ظرفیت  CMبرای
ارائه یک مسیر بین رفتار روز به روز کارکنان و اهداف وسیع
تر از سازمان است( .اسچیپمن و مهکاران  ، )3111 ،اعتماد بر
یک تعداد کم از مرکز صالحیت که لغت بکار برده شده بطور غیر
مبهم برای شکل مزیت رقابتی سراسری سازمان :مشاغل  ،درجات و
موقعیتها هستند ( چتمن و چا  3112 ،؛ پاراهاالد و هامل 0991 ،
؛ وربل و دی ماری  .) 3112 ،بنابراین  ،مدهلای صالحیت باید
برای درک اسان و مکاتبه برای هر کس در سازمان  ،صرف نظر از
عنوان شغ لی باشد .در مقابل ،
از

وظایف

و

کلمات

بکار رفته

 TJAمعموال حتمیل یا لیست طوالنی
روانشناسی

دانش

،

مهارت

،

توانایی و سایر مشخصه ها ( ) KSAOsاست که بدون شک ارائه دهنده
درک عمیق از ماهیت هر شغل و نیاز های ان است  ،اما کدام ،
با یکدیگر  ،از یک شرح پ یچیده که برای مکاتبه افرادی که
اشنایی نزد یک با شغل یا با کلمات فنی حتلیل کار ندارند مشکل
است .

برای روشن کردن چگونگی ارائه  CMبه کارکنان با یک مسیر بین
رفتارشان و اسرتاتژی سازمان است  ،به ما اجازه دهید تا مترکزی
بر قابلیت حتویل موضوع پروژه

 CMداشته باشیم.

اهنا شامل

جمموعه ای از صالحیتها هستند  ،که متایل به ارائه تعریف وسیع
موضوع رفتاری سازگار با اهداف اسرتاتژی سازمان است .توجه به
موردی

از

اجرای

باسابق ه

امریکایی

()VA

،

که

مشغول

در

فرایندی از تغییر اسرتاتژی از اواسط دهه  91بود  .یک  CMطراحی
شده با هدف برای ارائه یک مسیر برای  VAکارکنان در رابطه با
موضوع

رفتاری

که

مشخصه

اسرتاتژی

جدید

است .

این

اسرتاتژی

نواوری جمدد از  VAشامل حرکت ی از یک تاریخ  ،سازمان نوع نظامی
با یک تقسیم رمسی از کارکران هدایت شده برای درجات باال از
تقسیمات  ،حمدودیت قابل حماسبه  ،و حمدودیت فرصتها برای توسعه
و ابتکار خالق است .اسرتاتژی جدید  ،که هدفی در تبدیل شدن به
یک سیستم تندرستی فعال نسبت به سیستم بیمارستانی انفعالی
است  ،برای رویه متفاوت برای روشی در هر  VAکارکنان تصویب
کارشان بود نامیده شد.

برای مثال  ،متایل برای رها کردن

"روح" بطور ذهنی فراگیر بود و در سراسر سازمان منجر به ورود
یک صالحیت که "سیستم تفکر" نامید ند شد  ،که به عنوان " ایجاد
تصمیم حماسبه شده که

اثر ان را بر سایر فعالیتها  ،واحدها ،

و افراد حماسبه می کرد" تعریف شد .
جمموعه ای از "شاخصهای رفتاری" (  )BLsکه با منونه فهمانده شد
مطلوب  ،نامطلوب  ،رفتار ظاهری " مناسب " از سیستم تفکر صالحیت
برای ارائه سیگناهلا ی واضح به کارکنان از انواع رفتار رده
بندی شده درون این تعریف وسیع موضوع رفتاری توسعه یافته
بود .با این حال  ،چون رفتار ظاهری از این صالحیت ممکن است
بطور منطقی به عنوان یک تابعی از متون شغلی در هر عملکرد
کارمند متفاوت باشد  ،جمموعه چندگانه از  BLsبرای توضیح به
کارمندان که چگونه موضوع رفتاری با این صالحیت نشان داده شده
باید در شغل ویژه اشنا با و رتبه بندی ظاهر شود توسعه یافته
بود .برای مثال  BLs ،سیستم تفکر صالحیت شکل متفاوتی را برای
مدیران فروش به خود گرفت (ارزیابی اثر بر دیگران قبل از

فرایند های

تغییر

کار )

برای

سپس

رهرب

حساب

تیم

به

(کمک

کارکنان برای درک چگونه وظایف اهنا مرتبط با کل سازمان است )
است .
این استدالل شد که برچسب شایستگی به عنوان " سیستمهای تفکر "
مشکل دار هستند چون اهنا در سراسر ابع اد گسسته هستند (برای
مثال  ،توانایی  ،شخصیت) ( پارملن  .) 0992 ،با این حال ،
هنگامی که هدف راهنمایی رفتار کارکنان است  ،اصطالحات ختصصی
جتاری که بطور ویژه برای کلمه صالحیتها بکار می رود قابلیت حبث
برای

باالیی

واگذار

برچسبهای

ش ده

به

حمدود

کننده

ساختارهای روانشن اسی یگانه نظیر اهنا اغلب شامل

دارد

،

لیستی از

 KSAOsویژگی های  TJAاست .در محایت از این موقعیت ما ابتدا
درج کردیم که کارکنان اغلب دارای تفاوت در ادراک روانشناسی
جمموعه لغات دارند و  ،دوم  ،این که زبان از صفت روانشناسی
نظیر تواناییها (برای مثال  ،انعطاف پذی ری از عمل حمصور شده )
و ویژگی های شخصی (برای مثال  ،مکان کنرتل) شکست برای رساندن
موضوع اسرتاتژی یک سازمان در یک خیال  ،جذابیت  ،و روش درست
است .بنابراین  ،استفاده از تعریفهای بیشرت جمموعه کامل از
شایستگی ممکن است در حقیقت مغلوب هدف اولیه  CMاز رفتار مؤثر
مهراه با خط اسرتاتژی باشد .
چشم انداز شغلی  :اهداف برای شرح در برابر یک نقش برای

.3.0

تصویب شدن
مفهومی از شغل  ،که  TJAمعموال با موضوع شغلی مر تبط است ،
نشان دهنده یک فرضیه فلسفی است که اغلب گریز اهنایی که از
مفهوم ی بر اساس
واقعیت

خارجی

روزانه

واگذاری

استفاده
شغل

بطور

می

کنند

هدفدار

است  :یعنی
قابل

وجو د

رسیدگی

است

(کرونشاو  .)0991 ،ورود تصوری از شغل به عنوان وجود جدا از
فردی که اجنام دهنده فعالیت کاری مشخصی است می تواند اثری بر
شروع انقالب صنعتی باشد  ،که موجب نیاز برای تقسیم کارگران
می شود .اقتصادها از معیار تو جیه نیاز مند به چشم ان داز شغلی
بطور

جمزا

از

افراد

هستند

،

زیرا تعداد

زیادی از

افراد

فعالیتهای مشاهبی اجنام می دهند که برای تولید انبوه ضروری
است.

این

مترین

ارائه

دهنده

افزایشی

برای

مطالعه

شغل

به

عنوان وجود جمزا از اعمال واقعی فعالیتها رده بندی شده با
شغل است .
شغل ارائه شده برای اهداف مطالعه در  TJAاست  ،زیرا که تق سیم
کارگران نیاز است تا شغل دیدی به عنوان "ثابت " در سراسر
متصدیان

متفاوت از شغل

مشابه

داشته

باشد .

انالیز

شغل

و

موضوع مهم کارشناسی (  )SMEsهنگام پرسیدن شرح این چکیده موجود
چیست می باشد  .زمانی که  SMEsیاداوری می کند که اهنا درباره
"شغل " و نه درباره "فردی " که در ان کار است گزارش می کنند
(و اهنا اغلب در میدان کاربردی  TJAهستند )  ،اهن ا برای فرضی که
شغل انان بطور جمزا از عملکرد شغل انان موجود است می پرسند .
بنابراین  ،یکی ممکن است با لب بگوید که پرس جوی کارک نان
برای

گزارش

در باره

شغلشان

بدون

فکر

کردن

درباره

افراد

اجرایی ان وابسته به یک مترین ذهنی در بدنه اصلی تفکیک است .
بطور اشکار  ،توجیهاتی برای توصیه تفکیک کار از شخص وجود
دارد  ،به ویژه که انالیز شغلی عالقه مند در شرح "بی طرف" از
کار است که با هر تفسیر طرز فکر دارنده کار

الوده نشده

باشد  .هنگام هدایت در این مد هدفدار ( کرونشاو TJA )0991 ،

تالشی برای توازی علوم فیزیکی در وجود یک هدف بیرونی است ،
یعنی کار به مطالعه ای با یک سری از مشاهدات حمجوب تبدیل می
شود .
چون  TJAدارا ی مترکزی بر گرفنت اجزای اساسی کار در شکلی از یک
شرح کلی متصدی است  ،ان نباید حیرت آور باشد که این روش شبه
فرضی براورد کننده اثرات تفسیر متصدیان کار است .درک مشرتک
انعکاسی در مشخصه شرح شغل از

 TJAمنعکس کننده جمموعی از

رفتارهای نشان داده شده توسط متصدی شغل در زمان است  ،و فقط
جمموعه یک روش شبه فرضی ت وافقی ارائه شده در هر یک نیست ،
"متوسط" عملکرد متصدی شغل وظایفی از کار است ( لیوین و سانچز
 .)3112با این حال  ،تصوری از کار یک ساختاری اجتماعی است

که دارای قابلیت ملس موجود جدا از اجرا کننده ان است (کونل
ونورد  0996 ،؛ کرونشاو ،

 0991؛ لیوین و سانچ ز  ) 3111 ،و

 ،بنابراین  ،تکه کامل از درستی تغییر پذیری عملکرد وجود
دارد  ،که بطور خبشی توسط تفسیر طرز فکر ویژه از شغل رها شده
است .به عبارت دیگر  ،جنبه عمدی  TJAچیست  ،علوم فیزیک ی
مانند چشم انداز شغل

فراموش کرده است که کارها نقش های

ضروری هستند ( درداورف و مورگسون  3112 ،؛ کریستین و ریزمن ،
 0912؛ مورگنز  ،دالینی کلینگر  ،و هیمینگ وی 3112 ،؛ لیوین
و سانچز . ) 3111 ،
مهانگونه که  ،عملکرد ایجاد شده با تفسیری از متصدی کار است
 ،که معرفی کننده روش طرز فکری ویژه برای چگونه کار باید
اجنام شود است  .مطمئنا  ،تفاسیر چندگانه و تاحدی متفاوت از
کار مهه راهنمایی برای سطوح کافی از عملکرد وجود دارد  ،درست
مانن د تفاسیر چندگانه از کار مهه راهنمایی برای سطوح حاشیه
ای از عملکرد کار می شوند است  .برای مثال  ،یک گروه از
منایندگان فروش از یک شرکت فروشنده خدمات کاری موقتی دیده شد
که کار کامال متفاوت از گروه دوم که دارنده دقیقا مهان عنوان
شغلی بودند دارد  .ان نتیجه گیری می کند که هر یک از این
تفاوهتای دیده شده از کار منجر به تغییر مصوبات متفاوت از
کار می شود  ،که در نوبه خود منجر به تغییر سطوح خمتلف از
عملکرد

فروش

می

شود

(

سلنچز

،

پارگر

،

ویلسو ن

،

و

ویسوسوارانا .)0991 ،
هنگامی که هدف برای اثر کارکنان به وضع نقش خودشان در روش
سازگار با اسرتاتژی سازمان است  ،پس روش جمازی ایجاد کننده
حساسیت بیشرتی نسبت به شبه فرض شرح شغل اظهار شده با  TJAاست
 ،زیرا تفسیر متصدیان از نقش مطمئنا پیشرو عملکرد است (کاتز
و کاهن  .)0921 ،در حقیقت  CM ،تصدیقات حبرانی از نقش تفسیر ،
و سعی ان برای اثر ان با سیگنال بلند "م وضوع" رفتاری که
وجود دارد مه رتاز با اسرتاتژی سازمانی است  ،و این که سازمان
باید عالقمند به دیدن انعکاس در روش متصدی برای نقش است .

در مقابل برای چشم انداز  TJAاز شغل به عنوان یک هناد ثابت که
از متصدی به متصدی تغییر منی کند است  ،چشم انداز  CMاز کار
به عنوان یک نقش برای اولین متصدی  ،و سپس تصویب با هر
کارمند است.

مهانطور

دیگران نشان

که

مثال

دادند ( برای

،

گرستین و ریسمن  ، )0912 ،بدلیل اینکه کار واقعا یک نقش
برای اشرتاک با تفسیر کارکنان است  ،عملکرد کار می تواند با
تشویق کارکنان برای تفسیر کار با توجه به " سند" که هبرتین
تناسب با اسرتاتژی سازمان باشد حتت تاثیر قرار گیرد .در متون
منتشر

شده

افزایش

یافته

تاکید

بر

ماموریت

ها

و

اطالعات

سازمانی نسبت به تولید انبوه  ،و حتی درون ساختار حرکت برای
(تولید اندک) دارد ( تیارا  .)0996 ،که مهه منجر به افزایش
شرح بر خبشی از کارکنان می شود .این متایل تاکید حبرانی از
نیاز برای ارائه سیگنال کلی بر چگونه نقش تصویب شود طوری که
اهداف سازمانی بدست بیاید است .
 .2.0مترکز :شغل در برابر سازمان
مهانگونه که با نام نشان داده شد  ،مترکز  TJAمنحصرا بر شغل
است

،

در

چنین

کاری

،

ان

تصدیق

کننده

رفتار

شغلی

یا

نیازمندیهای کار که بتو اند با عواملی به غیر از مسئولیت های
رمسی و شرح جتهیزات برای کار حتت تاثیر قرار گیرد نیست .یعنی ،
هیچ بازشناسی در

 TJAاز یک احتمال "مارک استخدام کننده "

طراحی شده با موضوعات رفتاری مشخص وجود ندا رد یا عملکرد
منحصر به فرد ویژگیهای هدایت شده از مسئولیتهای شغلی نیست ،
اما مستقیما از خود شناسی سازمانی است  CM، .در مقابل  ،TJAفرض
می کند که عملکرد سراسری مهه کارها در سازمان باید توسط
موضوع رفتار مشخص جاسازی شده در صالحیتی که مستقیما مرتبط با
اسرتاتژی سازمان است دست زده شود  .خباطر سپردن " مارک استخدام
کننده " و "پیشنهاد ارزش کارمند" واقعا منونه هایی از چگونگی
شکل گیری این موضوع اسرتاتژی در یک روش تسهیل کننده ابشاری
پایین اهنا برای عملکرد روز به روز کارکنان از طریق جمرای
صالحیت ها است .با توجه به سارتین و اسچومن ( ،) 3116یک مارک

استخدام کننده باید از اسرتاتژی جتارت محایت کند  ،و بدین
وسیله از کارکنان خواسته می شود تا پی شنهاد تولیدها و خدمات
شان را با جتارت در یک روش حماشبه شده با مارک حتویل دهند .ای ن
حتویل نیازمند چیست سارتین و اس چومن ان را رفتار بر مارک
نامیدند  ،یا رفتاری که حتویل داده می شود وعده چه مارکی
است.

اسرتاتژی صالحیت تشویق کارکنان برای مشغولیت در چنین

رفتاری بر مارک  ،علیرغم عنوان شغلی انان است.به عنوان یک
مثال از چگونه  CMرفتاری بر مارک را تشویق می کند  ،به
دربرگیر نده فدیکس از "تالش احتیاطی" میان صالحیتهای ان است .
ت الش احتیاطی مشوق کارکنان برای حل مسائل و ایجاد ایده های
استثنائی برای حفظ مشرتیان است  ،مهه از سازگاری با اسرتاتژی
حفظ

انتظارات

مشرتی شان

هستند .

دیگ ر ،

به عبارت

مشمولیت

صالحیت در فدیکس  CMبرای کارکنان  ،انواع رفتارها بر مارک که
از اهنا انتظار می رود تفصیل شده است  ،بدین وسیله تفهیم
ارام حسی از چه معنی برای کار سازمان است  ،و احنصار درمورد
ان چیست است .در این مورد  ،مارک استخدام کننده یک فوریتی
برای

اسرتاتژی

سازمان

و

ارائه

یک

جر یان

برای

کارکنان

با

اشکار سازی چگونه اهنا با رفتار روز به روز شان می توانند در
اهداف کلی سازمان سهیم باشند است .
نکته

دیگر

درحقیقت

که

برخی

توضیح دهنده
تنظیمات

از

این مهسنجی
صالحیتها

است

بین مترکز
که

سراسر کار گسسته و الیه های سازمان هس تند.

بطور

 TJAو CM

نرمال

در

بنابراین CM ،

تبدیل به زبانی مشرتک که نسخه بیشرت موضوعات رفتاری ارزمشند با
سازمان علیرغم
دیسنی تاکید بر

کار می شود.

برای

مثال

 ،توجهات

اسرتاتژی

شفافیت و توجه به جرئیات است .هر کس در

سازمان از نگهداران اصول اولیه در نگهداری برای فیلمسازان
انیمیشن در اس تودیوی فیلم پاسخگو برای ثبت این ارزشها در
نقش شخصی او است ( کاپوداگلی و جکسون  ، 0999 ،ص.)013 .
با مهسنجی  ،بدلیل این که بسیاری از توصیفگرهای به کار رفته
در  TJAنظیر وظیفه شغلی و  KSAOsتک کاره های ایجاد شده برای

کار در حال بررسی هستند  ،چنین توصیف گرهای منح صر به فرد
برای هر شغل و بشدت برای مقایسه های بین شغلی جمازی هستند .
 TJA،دارای سرگردانی طوالنی با ایده ای از ایجاد زبان مشرتک
کاری است که بتواند برای مقایسه های سراسری کار اجازه دهد
است O*NET ، .به عنوان روشی برای توسعه یک زبان کاری جامع
که بتوان برای توصیف مهه شغلها استفاده کرد مشغول است ، .
 O*NETدرگیر توصیف گرهای نظیر توانایی  ،مهارهتا و اجزای منت
کار

است

،

که

ویژه

بطور

تعبیری

با

توجه

به

اصطالحات

روانشناسی با استفاده از مارکهایی مانند " استدالل استقرائی "
و " سرعت خامته" است.

این نوع از اصطالحات روانشناسی ایجاد

کننده برخی از  O*NETتوصیف گرهای خمتلف برای درک و گفتگو با
اخرین مصرف کننده است .در مهسنجی  CM ،بکار رفته روزانه یا
مفهوم جتاری که بیشرت امادگی درک با اخرین مصرف کننده است .
توجهی به مثال تاییدی از مفهوم " ازادی " در کارکنان خط هوایی
جنوب غرب پیشنهاد ارزش ب ه عنوان توصیفی با سارتین و اسچومن
( ، 3116ص  )20 ،است .تعریف اهنا شامل ازادی برای "یادگیری و
رشد  ،ایجاد تفاوهتای مثبت  ،جاجبایی  ،کار سخت و داشنت لذت ،
کار و نواوری  ،و در متاس بودن" هر یک از اهنا در دست یافنت به
ارزش حبرانی و رفتاری که تعریف کننده مارک خطوط هوایی است می
باشد .
هنوز قدرت دیگری از یک لیست از صالحیت که در سراسر مهه کارها
در سازمان گسسته است عبارت است از توانایی برای توالی اسان
برنامه ریزی و سیستم توسعه دوره شغلی است .یعنی  ،صالحیت ها
ارائه دهنده موضوع جامع رفتاری که سازماهنا برای دیدن منایش
در متام کارها دوست دارند است و  ،بنابراین  ،اهنایی که ارزو
دارند برای ترویج بدانند واقعا این موضوع رفتاری چه هستند
که باید اهنا را برای پرداخت هبرت به کار رهربی کرد .در مهسنجی ،
توصیفگران  TJAنظیر تواناییها و مهارهتا اغلب ویژه شغل هستند
و بنابراین برای پوشش اینکه عوامل کلیدی ان چیست شکست می
خورد

کارکنان باید

بر

ان

کار

کنند

اگر

برای

پیشرفت

به

کارهای هبرت در سازمان ارزو دارند  .مایکرسافت  ،برای مثال ،

به

وضوح

صالحیت

"

عوامل

موفقیت

مایکرسافت"

نامیده

شد

بنابراین تایید نقش حبرانی انان در پیشرفت دوره شغلی است
(فینک ) 3112 ،
توجه داشته باشید مهچنین در مورد جنرال الکرتیک  ،که سیستم
مدیریت عملکرد ان شامل صالحیتی از " دربرگیرنده " که مدیران
در متام سطوح از سازمان انتظار می رود نشان دهند .بنابراین ،
هنگامی بررسی کارمند

مشخص شد که رشته مهندسی از یک واحد

شکایاتی درباره نادی ده گرفنت مدیریت انان در فرایند تصمیم
گیری بود  ،مدیریت نیازی به اموزش روانشناسی ویژه برای درک
این که چنین شکایتی یک شاخص منفی از دربرگیرنده است ندارد .
ان مدیران بر چنین شکایتی ترجیحا با باز کردن مسیر جدیدی از
ارتباطات با رشته مهندسی واکنش دادند  ،زیرا دربر گیرنده یکی
از ان صالحیتها است که در سراسر مد یریت کار در  EGگسسته است
 ،و یکی بدون این که شانس اهنا از ترجیهات اینده ب طور جدی
خمتصر خواهد بود .در خالصه  ،اسانی در مفهومی از یک تعداد ک م
از صالحیت ها که در سراسر کار گسسته است  CMرا بیشرت حمتمل می
سازد تا تبدیل به " زبان انتخاب" شود زمانی که اعضای سازمان
هدایت پتانسیل شان را برای پیشرفت دوره شغلی حبث می کنند .
 .1.0گرایش زمانی :گذشته در برابر اینده
مهانطور که می توان از باال نتیجه گیری کرد  ،از اجنا که TJA

ضرورتا توصیفی است  CM ،در ابتدا جتویزی است ( ساکا و الکزو ،
 .)3112یعنی  TJA ،تالشی برای ارائه یک حساب "هدف" از "متوسط "
فعالیتهای کاری و نیاز های مهکاری کارگران شان است  .در مهسنجی
 CM ،متایلی برای جتویز روشی در فعالیتهای کاری که باید در
مهرتازی با اسرتاتژی سازمان اجرا شود است .
به دلیل ماهیت توصیفی ان  TJA ،مهچنین ب نیادی در گذشته است ،
و ان تصویری از کار به عنوان اجنام شده برای زمان است ، CM، .
به عبارت دیگر  ،مترکزی به اینده است  ،و ان سیگناهلای روش در
شغل است که باید از مهین حاال تفسیر و اجرا شود  ،علیرغم

اینکه خواه یا ناخواه کارکنان دارای اختاذی نظیر یک رویه در
گذشته هستند .به علت گرایش به گذشته ان ان  TJA ،در اب تدا
اعتمادی در اهنایی که کار را برای روز اجرا کردند دارد که به
عنوان یک منبع اولیه از اطالعات است ( ویژگی کار متصدی ) .هدف
اولیه از  CMبرای ا جنام به عنوان کانال اسرتاتژی سازمان به
رفتار روز به روز کارمندان است .این اسرتاتژی برای مهوار کردن
راهی برای تفسیر جدید از شغل که ممکن است متفاوت از آن اختاذ
با اهنایی که مسئولند با اجرای کار برای روز موثر است .در
این مورد  ،به نظر می رسد که حفظ منابع اولیه اطالعات در TJA
متصدی شغ ل است  ،در حالی که منابع اولیه از اطالعات در CM

مسئوالنی است که برای برنامه ریزی اسرتاتژی و گسرتش اسرتاتژی
هستند .
به عنوان نتیجه از تاکید بر شغل به عنوان اجرا شده برای روز
 ،عمده جریان اطالعات در  TJAدر یک فرایند راهنمای پایین به
باالی است  ،با اهنای که دارای جتربه اجرا شغل " معلوم" رویه
اهنا برای

مدیریت است.

جریان اطالعات در  CMضرورتا باال به

پایین است  ،با انان که مسئول برنامه ریزی اسرتاتژی سعی برای
فرستادن سیگنال قوی برای انان که پایین تر از انان است با
توجه به موضوع رفتاری که اهنا باید در نقش تفسیری شان مشاهده
کنند  ،به هر حال

فعالیتهای کار ویژه که ممکن است با اهنا

مسئول باشند .عالوه بر این  ،ماهیت کلی صالحیت اجازه ای برای
بکاربردن مهکاری در شکل دهی مفهومی از صالحیت را در متنی از
چگونگی ویژگی کارمند  ،و چگونه ان می تواند برای رسیدن به
اهداف اینده تصویب شود را می دهد .
هنوز راه دیگری برای توضیح د ادن این تفاوت در گرایش زمانی
برای

شکل

دهی ان

در

متنی از

انواع

توانایی

سازمانی

که

سازماهنا برای اطمینان ان ارزو می کنند وجود دارد TJA، .مرتبط
با کشف توانایی عملیاتی روز به روز که دارای تسهیل کننده
مشارکت و بقا سازمان برای روز است .بیشرت  KSAOsدر حقیقت منونه
هایی از صفات مورد نیاز کارگران برای اطمینان از ان کار است

 ،مهانگونه که در حال حاضر فهمیده می شود  ،ادامه برای اجرای
رضایتمندانه است .در مهسنجی  CM ،مرتبط با توانایی تکامل و
پویا که تسهیل کننده رشد و تغییر است .برای مثال  ،صالحیت VA

از سل طه شخصی شامل اختا ذ مسئولیت برای یکی از دوره های شغلی
درون سازمان است  ،با این وجود اطمینان که یک در جل بازی
نواوری تکنیکی و سایر متایالت موثر در حفظ سالمتی باقی می
ماند .بطور مشابه  ،ایجاد تفکر  VAمهچنین یک گرایش تغییر
صالحیت است که کارکنان را برای احنراف از " راهی که ما مه یشه
اجنام می دهیم" و برای حماسبه ریسک تشویق می کند (ایسن هاردت
و مارتین .)3111 ،
 .2.0سطح عملکرد :ویژگی در برابر حداکثر
هنوز تفاوت دیگر ارزنده تفاوت سطح عملکرد نشان داده شده با
 TJAو  CMاست  .در حالی که  TJAرا می توان گفت برای مترکز
توضیح " ویژگی" عملکرد مها نگونه که ارائه شده در توضیح شغل به
عنوان عملکرد با یک " متوسط " متصدی شغل است  ،هدف  CMدر
مشمولیت حد اکثر عملکرد منعکس شده در یک تفسیر اسرتاتژی از
شغل که نتایجی در یک سری از رفتارها که تناسب موضوع اسرتاتژی
معلوم است (ساکت  ،زیدیک و فوگلی .)0911 ،
این تفاوهتا در سطح عملکرد می تواند مهچنین شکلی در منت از
قرارداد روانشناسی بین کارکنان و سازمان باشد (روئوسیوا ،
 .)0992به علت تاکید ان بر توصیف واگذاری کار نرمال است ،
 TJAرا می توان گفت که برای گرفنت قرارداد معامله ای بین
سازمان و کارمندان است .یعنی  ،توصیف فعالیتهای کار در شرح
شغل ترکیب حداقل است که دارنده کار تعهدی برای اجرا در
تبادل برای "اساس" درامد مرتبط با کار است  .در مقابل  CMبه
نظر

میرسد نزدیکرت

به

توصیف

یک

رابطه ق راردادی

که

تنظیم

کننده یک توضیح درک بین کارمند و سازمان باشد  .این درک یک
تعهد برای تفسیر نه تنها نقش جاری بلکه نقشهای اینده مهراه
با خطوطی از م وضوع رفتار معلوم ارائه دهنده حداکثر عملکرد
در خط ی با اسرتاتژی سازمان را تشکیل می دهد .

مهانگونه که اشاره شد  TJA ،مرتبط با توصیف ملزومات مورد نیاز
برای اجرای فعالیتهای کار و مرتبط با نیازمندیهای کارگران
که مشخصه مناینده یا متصدی اصلی شغل است  .در این مورد  TJA ،به
خوبی برای کاربران مطالعه شده است که در ان هدف در خبش برا ی
تعیین نیازمندی های اساسی کارگران یا حداقل شرایط مورد نیاز
برای ورود به کار است  .حتی برای صفت مشخص شده با  TJAکه فرضی
برای جمموعه باالی کارگران جمزا اندکی راهنمایی به سوی مشخص
سازی عملکرد باال برتر از منونه فکری هبرتتر است .در مهسنجی CM ،

مشوق یک سری از رفتارهای جفتی بی قاعده یا موضوع رفتاری که
فراتر از سل طه جنبه های اساسی کارشان می رود است  ،و در عوض
پیوستگی عملکرد عالی به عنوان رویایی در اسرتاتژی سازمان
است .بنابراین  CMاحتمال بیشرتی برای ارائه راهنمایی به ان
کارکنان که قبال به نیازهای اساسی خود برای کارشان در مفهوم
 KSAOsدست یافتند است  ،اما کسانی که ارزوی حرکت به سطح بعدی
از عملکرد را دارند  ،که نه تنها با رضایت تکمیل مسئولیت
کار رمسی شان  ،بلکه مهچنین احلاقی از یک سری از موضوع رفتاری
که تعریفی از عملکرد بر مارک است مشخص شده است .
ان اکنون به خوبی قبول شده است که عملکرد نقش یکی در سازمان
شامل عملکرد وظیف ه جتویز برای نقش و سایر جمموعه از رفتار
احتیاطی بیشرت که هدفی در حفظ یا افزایش سیستمی از نقش یک خبش
است (برای مثال  ،اسپکتور .)3111 ،

اقتباس کردن کلمات فنی

به کار رفته توسط بورمن و ئوتوویدلو ( ، )0993یک ممکن است
استدالل شود که TJA

هبرتین تناسب برای تعریف نیازهای عملکرد

وظیفه است  ،که شامل ختلیه تکنیکی  ،توصیف رمسی جنبه های کار
که شامل در شرح شغل می باشد است .در مقابل  CM ،ظاهرا هبرتین
کیفیت را برای تشویق متنی و نفع اجتماعی عملکرد است  ،که به
وضوح مرتبط با شرح شغلی رمسی نیست اما  ،در عوض  ،خبشی از
تفسیر ن قش یکی هستند .در حقیقت  ،بسیاری از موضوعات رفتاری
بطور نرمال مرتبط درتعاریف صالحیت شامل جنبه های شخصی از روش
در شغل که باید برای عملکرد باشد است .برای مثال  ،تعریف VA

از "نظارت سازمانی " به عنوان یک صالحیت شامل اثبات هایی از

" تعهدات

برای

سازمان

،

اعضا

و

مش رتیان"

و

مهچنین

از

" توامنندسازی  ،اعتماد  ،ارائه خدمات به سایرین " است .
دیگر صالحی تها تاکید بر امهیت حضور برای منت کار که اجرا می
شود است  .برای مثال  ،تعریف  VAاز "انعطاف پذیری /سازگاری "
به عنوان " اسان شدن با غیر قابل پیشگویی "  ،و تفکر خالق به
عنوان "گرفنت ریسک" و "رسیدن به خارج از جعبه" است .مهه این
صالحیت ها نشان دهنده یک کارمندی که منت را ارزیابی می کند است
( برای مثال  ،ریسکها  ،غیر قابل پیشگویی) که او برخورد می
کند  ،و سپس در نتیجه اختاذ عملکرد او است .
 .6.0ارزیابی رویه  :ویژگی پنهان در برابر قضاوت حضوری
به نظر ما  TJA ،در برابر  CMحبث ان دارای منشا نسبی در
ادراک اشتباه از اهداف اولیه  CMکدام است  ،برای وسعت ،
استدالل کنندگان  CMممکن است خودشان سهمی داشته باشند .در
اینجا ما به مفهوم مراجعه می کنیم اما جو بدون زیرنویس که
صالحیت در برگیرنده صدا است  ،ساختار یگانه یا ویژگی پنهان
است .در حقیقت  ،کارشناسان کارگزینی  ،کسانی که خودشان اغلب
پیش زمینه قوی در کاربرد ارزیابی دارند  ،برای اختاذ گمراه
کردن

بالقوه

"خواندن

ویژگی

پنهان"

از

ادراک

صالحیت

سریع

بودند که  ،به عنوان نتیجه  ،به اهنا برای پوشش ساختار متهم
و پیچیده از ساختار اعتباری مشکوک اجازه داد .
حبراهنای  CMاستداللی دارد که صالحیتها براوده کننده معیارهای
شدید مورد نیاز برای برقراری ساختار معترب نیست  .برای مثال ،
با توجه به تعاریف پرملن () 0992

 ،اسپنسر  ،مک لیالند و

اسپنسر ( ، 0991ص  )1 ،از صالحیت (یعنی  ،صالحیت می تواند حمرک
 ،ویژه  ،خود مفهوم  ،مت ایالت یا ارزشها  ،حجم دانش  ،یا
ادراک یا رفتارهای مهارتی هر ویژگی فرد ی باشد که می تواند
ارزیابی یا فرض اعتبار باشد و ان می تواند نشان دهنده ان
برای امهیت های متفاوت بین عملکرد باال و متوسط باشد) نشان
دهنده یک ترکیب است که در سراسر ابعاد متفاوت و سطوح انالیز
گسسته است .

حتت روانسنجی میکروسکوپی  ،صالحیت

برای مفاهیم

اهنا را برای

اشفته ظاهر می شود  ،زیرا ماهیت چند بندی ان

دیدن قبول معیار برای ساختار اعتبار نظیر شکلی از صدای شبکه
قانونی که ان سطوح قابل قبول از اعتبارات مهگرا و جدا کننده
بین ویژگی های مشابه و غیر مشابه مشاهده شده بی عالقه کند .
ما فهمیدیم که درکی از ساختار اعتباری برای ارزیابی روانی
ضروری است  ،زیرا ساختار تیره گرفته شده از توانایی ما برای
توسعه ارزیابی بدون خطا از ویژگی پنهان نیازی برای توسعه
اجازه تئوری از رفتار سازمانی است .با این حال  ،نظر ما این
است که خواند ویژگی پنهان از  CMاین نکته گم می شود که هدف
اولیه از  CMشدتی برای نتیجه ساختار معترب ارزیابی از ویژگی
پنهان است  ،اما برای تشویق رفتار کارکنان به سوی گرایش
اسرتاتژی

"موضوع"

براورده

کننده

است

،

که

استاندارد

برای
های

ارائه

انواع

روانسنجی

ساخت ار

برای

که

ارزیابی

روانشناسی که معموال نگه داشته میشود نیست .
ما اس تدالل می کنیم که روابط درباره ارزیابی صالحیت براورد
کن نده استانداردهای ساختار معترب گمراه کننده نیستند  ،زیرا
انواع زوج های بی قاعده رفتارها حتت چرت صالحیت گروه بندی شده
مفهوم هبرت تیره ای نسبت به ویژگی پنهان تنها دارد  .بنابراین
 ،ارزیابی صالحیت از طریق قضاوت های جهانی هبرت هستند  ،مشابه
به قضاوت حضوری که ترکیب تعدادی از ساختارها به یک هسته است
(گانزاچ  0992 ،؛ میهل  0929 ،؛ ساویر  .) 0966 ،این ارزیابی
ها ش اید نظم باالی عوامل است که در سراسر تنوعی از ساختارهای
مشابه گسسته است و  ،از این رو  ،نباید انتظاری برای تکمیل
ساختار اعتباری مورد نیاز کامل  ،تنها ساختار ارزیابی باشد .
به علت ساختار چندگانه گرفته شده در صالحیت  ،اهنا برای نشان
دادن شبکه روشن از اعتبار مه گرا و تفکیک کننده در برابر
ارزیابی ساختار تنها غیر حمتمل هستند  .ابتدا ماهیت ساختار
چندگانه از صالحیت غیر حمتمل است برای نتایج در ارتباط بزرگ
با هر ارزیابی احتمال ساده است  ،ارزیابی تک ساختار  ،حتی
از طریق ان ممکن است نشان دهنده کوچکی برای رابطه مناسب با

جم ازی هر ارزیابی جهت شباهت با هر ارزیابی که مشرتک با یک یا
چند ساختار ارائه شده در ان باشد .فقدان ساختار معترب نشان
دهنده این نیست که صالحیت ها از نقطه نظر ارزیابی بی فایده
باشد .در حقیقت  ،اهداف اهنا به سادگی برای ارائه یک منبع
خالصه که می تواند برای ارزیابی استفاده شود است  ،نظم حمدوده
 ،یا طبقه بندی افراد  ،که می توانند علیرغم تعداد ساختار
یا ویژگی پنهان حتت نظر اهنا اجرا کنند .در واقع  ،ساختار
تیره دارای سنت طوالنی در مدیریت منایع انسانی است  ،مهانگونه
که با منابع کلی در مراکز ارزیابی و ساختار مصاحبه توضیح
داده شده است ( گوگلر  ،روزنتال  ،تورنتون و بنتسون  0912 ،؛
مک دانیل

،

وتزل

،

اسچمیت

و

مورر

،

.)0991با

توجه

به

ارزیابی اعتبار  ،اشکال متنوع و سطوح متنوع ارائه شده در
مفهوم مهرفتی رفتاری صالحیت ها مهیشه ممکن نیست مرتبط باشند و ،
در نتیجه  ،سطح قابل قبولی از سازگاری درونی بعید است که
دست یافتنی باشد .به این دلیل  ،ما باور داریم که سازگ اری
درونی اعتبار به شدت راهی مناسب برای ارزیابی اعتبار در CM

باشد .
ختمین اعتبار دیگر مانند ارزیابی توافق درون سنجی با توجه به
توصیف هایی نظیر امتیاز بندی وظیفه و امهیت  KSAOsیا س ختی
یادگیری در  TJAمعمول هستند (دیردورف  ،ویلسون  .)3112 ،سطوح
توافق معموال استدالل ی برای شاخص توسعه برای چکیدگی ارائه شده
با شغلی که دارای تناسب که در سراسر  SMEsگرفته شده بود است .
با این حال  ،به یاد داشته باشید که بیشرت این عدم توافق ها
می توانند تصوری به عنوان درستی نسبت به خطای واریانس باشند
و  ،بنابراین  ،ان توافق درون سنجی به شدت شاخصی از توسعه
برای شرح شغلی که درست است می باشد ( سنچز و لیوین .)3111 ،
بطور مشابه  ،ما استدالل می کنیم که ارزیابی توافق درون سنجی
دارای مکانی در  CMاست  ،اما به عنوان شاخص درستی مدل صالحیت
نیست  .مهانگونه که ما در خبش بعدی توضیح می دهیم  ،ما باور
داریم که ارزیابی توافق درون سنجی ممکن است حمرک و راهنمای
شناسایی شاخص رفتاری برای هر صالحیت باشد .

 .3لقاح متقابل  TJAو  :CMتوصیه ها و مطالعات اینده
مهان طور که در باال نشان داده شد  ،ما باور داریم که  TJAو CM

مکمل نسبت به جایگذینی یکدیگر است  ،و ان مترینات  CMمی
تواند از طریق هر دو شکل TJA

و شکل جدید انالیز شغلی توامنند

باشد (سنچز  0991 ،؛ سنچز و لوین  .)0999 ،در این خبش  ،یک
سری از توصیه ها روش شناسی را نشان می دهیم که تالشی برای
ای جاد پل بین این دو تکنیک و  ،فرایند اجنام ان است  ،ما
راهنمایی برای حتقیق اینده نشان می دهیم که نشان می دهد هنوز
بسیاری از سؤاالت پاسخ داده نشده درباره  CMوجود دارد .در
ظاهر  ،ما این خبش را با تشخیصی که  TJAدارای یک کمبود مهم در
نادیده گرفنت ارز ش اضافی با متغیرهای اسرتاتژی می باشد  ،که
باید

موثر

در

امروزه است

رفتار
،

(بیکر

کارکنان

در

هویسلید و

حمل

کار

رقابتی

افزایشی

،

.)3110

اسرتاتژی

اولریچ

انالیز شغلی  ،که به عنوان مقایسه بین گرایش کنونی و اینده
امتیازبندی انالیز شغلی

تعریف شده است (اسچیندر  ،کنز ،

 ، )0919مم کن است اشکاری پیش بینی نشده قدرت  ،ضعف  ،مزایا و
هتدیدهای موثر بر فرایند برنامه ریزی منابع انسانی باشد .
بنابراین  CM ،غیر حمتمل  ،که مترکز بر اجرای اسرتاتژی ،
اسرتاتژی

انالیز

شغل

با

فرموالسیون

اسرتاتژی

مرتبط

است .

بنابراین  ،ما با باقیمانده که اسرتاتژی انالیز شغل میتواند
جایگذین  CMشود خمالف هستیم ( اسچیندر  ،کنز  ، )0919 ،زیرا
اسرتا تژی انالیز شغل ارائه دهنده جمرا بین اهداف جتاری اسرتاتژی
و رفتار روز به روز کارکنان نیست  .بعد  ،ما توضیح می دهیم
که چگونه

 TJAمیتواند مکمل CM

در نقاط خمتلف فرایند CM

باشد .
 . 3.0استخراج اسرتاتژی و صالحیت وظیفه ای
ما باور داریم که انواع خمتلف  SMEsدر سراسر تالش  CMنیاز
است .اولین مسئولیت هیئت  SMEsترمجه اسرتاتژی سازمان به یک سری
از

صالحیت

ها

است.

این

هیئت

باید

شامل

تصمیم

گیرندگان

اسرتاتژی باال باش ند  ،کسانی که معماران ماموریت و چشم انداز

سازمان هستند .با این حال  ،این هیئت مهچنین باید شامل افراد
اشنا با مهه عملیات و وظایف سازمان باشد زیرا مزیت رقابتی
برتر از سازمان اغلب در جزئیات عملیاتی پنهان است (کاپالن ،
نورتون .)3111 ،

توجه به مثال ادراکی اگزون موبایل بطور

حبرانی از سهم گاز قاب ل اطمینان  ،که منجر به طراحی کارهای
شامل

در

عملیات

این

به

عنوان

کار

" خانواده

اسرتاتژی "

است.وربل و دی ماری ( )3112یک پتانسیل لیست مفید از مشخصه
هایی که هر صالحیت باید بطور مناسب داشته باشد ارائه کردند .
اول  ،صالحیتها باید مربوط به سرمایه انسانی بادوام باشد ،
باید مزایای رقابتی سازمان را با ایجاد برتریها بگیرد ،
باید ضمنی یا مشکل برای کپی برداری باشد  ،و باید قابلیت
ارزیابی

ویژه

در

اقتصاد

مبتنی بر دانش

احتماال

را

داشته

باشد .
اسچیپمن (  )0999یک طبقه بندی از اسرتاتژی اولیه و ویژگی های
اولیه جتاری انان که می توان بسیار مفید در استخراج اسرتاتژی
صالحیت بود معرفی کرد  .برای مثال  ،سازماهنای حمرک هزینه  ،که
بشدت فشار بر کارایی تولید /حتویل و کنرتهلای هزینه سفت است ،
باید احتماال شامل صالحیت های دربرگیرنده موضوع رفتاری نظیر
گرایش

نتایج

و

سازگاری/اعتبار

باشد.

به

عبارت

دیگ ر

،

سازماهنای حمرک خدماتی باید احتماال فرضی بر صالحیت های شامل
ابتکار و تواضع احساساتی /فردی است .
با تعدادی استثنائات ( لیوین و بیکر 0991 ،

؛ استیونس و

کامپیون  TJA ، ) 0991دارای نسبت کمی برای ارائه در مفهوم
صالحیت های مورد نیاز برای تیم کاری است .اخیرا  ،معا مالت
جامعی از حتقیقات تیمی توسط ماتیو  ،ماینارد  ،راپ و گیلسون
( )3111با توجه به تیم صالحیت به عنوان یک خملوطی از جمموع
الگوهای از سطوح افراد  KSAOsو صالحیت های مربم نظیر گرایش
اهداف یا ارزش گروه مجعی اطراف مانند مسا ئل به عنوان تنوع یا
آموزش است .حتقیقات ا ینده نیازمند فرمولبندی سطح تیم مدهلای
صالحیت است .

اسچولر و جکسون ( )0912ذکر کردند که مترکز اسرتاتژی ( نواوری ،
افزایش کیفیت  ،کاهش هزینها) باید اطالعاتی از انتخاب صالحیت
ارائه دهد .بطور مشابه ادوبر (  )3111نشان داد که به حساب
اوردن ماهیت و منت خماطره مشرتک د ر انتخاب مدیریت صالحیت است .
حتقیق بر این و سایر پیشنهادات با توجه به فرایند از طریقی
که

اسرتاتژی

یک

سازمانی

بتواند به جمموعه

ای

از

صالحیتهای

مرکزی تبدیل شود تضمین شده است .با این حال  ،ما باور داریم
که این برای فهمیدن اینکه فرموالسیون اسرتاتژی باید مقدم بر
 CMمهم است .ادبیات بر اسرتاتژی  HRMارائه دهنده تعدادی از
مدهلای نظری مفید برای فرموالسیون اسرتاتژی است ( کولربت 3111 ،
؛ دلری و دوتی 0996 ،؛ لنگنیک هال و لنگنیک هال  0911 ،؛
لیپاک و اسنل  0999 ،؛ رایت و مک ماهان .)0993 ،عالوه بر این
،

پیشنهاد شد که فرموال سیونی از یک اسرتاتژی منابع انسانی

باید برای چرخه شرکت حماسبه شود (یعنی  ،شروع به کار  ،گردش
به اطراف) ( گرستین و ریسمن  0912 ،؛ اسنو  )0916 ،و تعدادی
از خطوط تولید ( تیچی  ،فومربن  ،و دیوان  CM، .)0911 ،مرتبط
با ایجاد این تصمیمات نیست  ،اما با چگونه برای هب رتین ترمجه
اسرتاتژی

ساخته

شده

قبلی

به

یک سری

از رویه

های سیستمی

رفتاری است (چادویک  )3112 ،منابع انسانی شامل اعمال  ،حمیطی
 ،گروهی و عوامل متنی است (بوون و اسرتوف  3111 ،؛ وربل و دی
ماری .)3112 ،
 .3.3ارزیابی CM

برخی ممکن است استدالل کنند که  CMبرای اعتبا ر الزم باشد  ،به
ویژه

زمانی

که

سازمان

برنامه

ای

برای

طراحی

یک

سیستم

کارگزینی در اطراف چنین صالحیت ه ایی باشد  .در نظر ما  ،ایده
طراحی یک سیستم کارگزینی منحصر اطراف صالحیت اسرتاتژی باید
رویه حمتاطانه باشد .ابتدا  ،معیار مرتبط با اعتبار از اثرات
مبتنی بر چنین سیستمی ممکن است چالشی باشد  ،زیرا متا انالیز
حتقیقات نشان می دهد که ارزیابی از فرد – سازمان مناسب دارای

صفر برای رابطه کوچک با هر دو عملکرد و جاجبایی است ( ارتور
 ،بیل  ،ویالدو و دوورسپیک .)3116 ،
متوسل شدن به مفاد اعتبار  CMممکن نیست حتی بدون مشکل باشد .
خم صوصا  ،پیروی از استاندارد عملی بلند مدت در  ، TJAبرخی از
کاربران مستدل  CMارزیابی زائدی زمان  SMEاز انان می خواهد
برای نرخ توسع ه برای صالحیت اسرتاتژی که بکار رفته برای ارائه
کار یا کار اشنا است  .صالحیتهای اسرتاتژی نشان داده شده با
اسرتاتژی

سازمانی

و

 ،در

نتیجه

 ،اهنا

انتظاری برای

اثر

عملکرد در سراسر کار ها دارند .سؤال خواه یا نا خواه صالحیت
"بکار رفته" برای کار بنابراین قابل حبث است  ،زیرا مانند یک
تصمیم که قبال باید سطوح سازمانی ساخته می شد است  ،و ان
ربطی به مسئولیتهای ویژه یا رفتار کاری شامل در کار نیست ،
اگر چه روش در صال حیت نشان داده شده از کاری به کاری تغییر
خواهد کرد .
ما فهمیدیم که این قابل س وال است و اعمال زمانرب از قضاوت
مرتبط از هر صالحیتهای اسرتاتژی برای هر کار ممکن است دارای
تقویتی توسط متایل برای موافقت با شغل نامربوط چشم اندازهای
از احتادی ه را هنمای کارگران برای انتخاب تولید کننده () 0921
باشد  ،که صراحتا برای اتصال بین  KSAO sو رفتار کار حبرانی
نامیده شدند.

هیچ شکی وجود ند ارد که  ،در متایلشان برای

خشنودی (یا رهایی یافنت از ) مشاوران  CMبسیاری  SMEsنباید
مردد به نرخ توسعه برای صالحیتها که "بکار رفته " برای کارشان
است :با این حال  ،ایجاد چنین اثری مرتبط با کار نامربوط از
صالحیت های اسرتاتژی بر " کف لغزنده رفتاری – صالحیت تیره " است
(س انچز

و لیوین 3110 ،

 ،ص ) 12 ،

وابستگی برای عملکرد

اکروباتیک ژیمناستیک در یک کف یخی است .حیرت انگیز نیست ،
که نتایج چنین جتربیاتی بطور تن اوبی مایوس کننده اس ت  ،و
نشان می دهد که نرخ گذاری از تعریف وسیع صالحیتها اغلب دارای
برخو رد های وحشتناک سطوح از توافق درون سنجی موضوعات یافته
شده برای شرح شغلی کدر کمرت ویژگی های  TJAنظیر وظایف کار و

 KSAOsاست (لیونس  ،سانچز  ،و دی کورت  3111 ،؛ لیونس ،
سانچز  3112؛ مورگسون  ،دالنی  -کلینگر  ،میفیلد  ،فرارا ،
کامپیون . ) 3111 ،
به

عقیده

صالحیتهای

ما

خواسنت

،

اسرتاتژی

یک

 SMEsبرای
گمراه

روش

قضاوت
کننده

شغل
از

نامربوط

از

برخی

که

طریق

ازموده شدند برای جایگزینی نسبت به تکمیل  TJAبا  CMاست .زیرا
صالحی تهای اسرتاتژی باید به مهه کارها در سازمان بطور جمازی
مداخله کند  ،هر کارمند باید برای پیوسنت به نوع در مارک
راهی بیابد  ،رفتاراسرتاتژی نشان داده شده با صالحیتهای به
رفتار روز به روز او است  ،اما البته در متنی از مسئولیت
های کاری او است .
ارزیابی توافق درون سنجی ممکن است هنوز ارائه دهنده مدرکی از
حمتوی اعتبار  CMباشد  ،اما ارزیاب باید قضاوتی وسیع برای
صالحیتهای که از مزیت رقابتی برتر از سازمان گرفته است کند ،
و

باتوجه

به

صالحیت

برای

کار

اهنا نباشد.

برای توافق

با

تصورات بی ربط کاری راهنمایی یکنواخت است  ،سازمان ممکن است
نیازی

برای

بتوانند

تکمیل

متقاعد

 CMبا TJA

کننده

داشته باشد

استداللی

که

کار

،

مگر اینکه

سازماندهی

شده

اهنا
در

اطراف عنوان شغلی ثابت و بیحرکت نیست باشد ( سانچز  0991 ،؛
سانچز و لیوین .)0999 ،
ایا حمتوی اعتبار هبرتین روش برای ارزیابی
داریم که این طور نیست .ما استدالل

 CMاست؟ ما باو ر

داریم در جای دیگر برای

راهنمایی جمدد تالشها برای ارزیابی کیفیت داده های کار حتلیلی
به سوی یک ارزیابی نتیجه ای از استنتاج مبتنی بر چنین داده
هایی است ( سانچز و لیوین  .)3111 ،حتی فکری که ما در باال
استدالل کردیم که  CMضرو رتا یک ابزار موثر ان اهداف و روشها
که در برابری ان  TJAوجود ندارد  ،ما حفظ کردیم که  CMمهچنین
باید نتایج ان با آزموهنای وسیع ارزیابی گردد .نشان دادن هدف
اصلی  ، CMتوسعه ای  CMکه دارای رفتار شکلی مهراه با خطوط
اسرتاتژی باید معیار ارزیابی اولیه باشد  .آزموهنای کنرتل شده و

شبه

جتربی

مقایسه

خبشهای

خمتلف

در

مراحل

متفاوت از فرایند

اجرای  CMممکن است انداخنت نوری بر چگونه  CMهبرتین اجرا و
مدیریت شده برای تکمیل اهداف دارای نفوذ ان است .
بدلیل اینکه صالحیت ها نسبتا ساختار تیره ای هستند  ،هبرتین
درک از پشتیبانی های ویژه اهنا خواسنت نیاز شناسایی از هر مدل
ارزیابی صالحیت است  TJA ،ممکن است در این جنبه مفید باشد زیرا
ان ارائه دهنده یک ارایه از  KSAO sاست که ممکن است جریان
نوری بر ویژگی های پنهان احتمالی تضمین عالئم رفتار پیچیده
ارائه شده با یک صالحیت تنها باشد .روگربگ ( )3112باتوجه به
این  KSAOsبه عنوان " تواناییها" و  ،به دلیل ماهیت پیچ یده
بسیاری از صالحیت ها است  ،تعداد زیادی از توامنندی های لیست
شده برای هر یک از اهنا است .شناسایی این توامنندی ها باید
اثبات قابلیت ارزیابی در

طراحی انتخاب مناسب روی ه اطراف

ساختار روانشناسی متناسب است  ،با این وجود ارائه روشهای
تضمینی

که

کارشناسان

بررسی

کردند

با

اسچیپمن

و

مهکاران

( ) 3111خطا در CMاست  .هیتون و کیلی ( )3116ارائه دهنده مثال
مفیدی از چگونه یک مدل صالحیت برای محایت شرکتهای مشارکتی می
توانند با یک سری از استنتاج ها با توجه به تضمین  ،ارزیابی
دانش  ،مهارهتا و توانایی مشارکت برای این صالحیت ها تکمیل
شود .با این حال  ،حمققان باید درک کنند که صالحیتها عالئم
رفتاری چند بعدی هستند اهنایی که قبال یافته شدند بین نه تنها
افراد  ، KSAOsاما مهچنین گروهی از متغییر ها ( وربل و درماری ،
 ، )3112و سایر مفاد و عوامل سیستمی (بوون و اسرتوف ) 3111 ،
است .این مدل ارزیابی چند سطحی ممکن است کمکی برای حمققان
برای کسب درک هبرت ساختارهای تضمینی نوعی از عملکرد اسرتاتژی
با سازمان باشد .
 .2.3توسعه زبان صالحیت برای خود سازمان
روش در صالحیتها که به کلمه هستند نباید به روشنی اختاذ شود .
زیرا  CMفرضی برای استفاده به عنوان زبان داخلی توانا از

تاثیر روز به روز رفتار کارکنان مهراه با خطوط اسرتاتژیک است
 ،تعریفهای صالحیت و  ،به ویژه رفتار حمکم که نشان دهنده چنین
صالحیتی برای هر شغل یا شغل اشنا است  ،باید برای شرط بندان
مناسب د ر س ازمان منتشر شود .درک روشن از رفتار حمکم حبرانی
برای اطمینانی که متصدیان فهمیدند که چطور صالحیت میتواند
نشان دهنده رفتار در کارهای عادی روزانه اهنا باشد .این برای
نشان دادن این نیست که یک پروژه  CMمنی تواند با یک لغت نامه
از

قبل

موجود از

صالحیتها

اغاز

ن شود

،

اما

ما

قویا

از

موقعیتی که این باید اعتیاد اور برای گرفنت معنی درست وابسته
با

موضوع

رفتار

مناسب مطلع

با

اسرتاتژی

سازمان

است

محایت

میکنیم .
باید

لیست

صالحیتها

حمدودیت

حمض

برای

اجرای

اسرتاتژی

هدایت

کنندگان یا ان القاء منحصر با اسرتاتژ ی سازمانی کلی است؟ یک
بازرسی از  CMچندین سازمان نشان داد که  ،در بیشرت موارد CMs ،

شامل

صالحیتها

وظیفه

ای

در

مناطق

عمومی

نظیر

"رهربی "

و

"مدیریت" است (فینک  3112 ،؛ فیلیپس و اودمن  3112 ،؛ روگربگ
 .) 3112 ،برای جلو بردن بازرسی  ،ان که بیشرت این صالحیتها
ظاهر می شود (برای مثال  ،عملکرد مدیریت) دارا بودن نتیجه
گیری شان در  CMبیشرت برای ارزش سراسر ان ان به عنوان مثال از
هبرتین مترین های مدیریت سپس برای اسرتاتژی یکنواخت وابس ته به
هدایتگران از مزیت رقابتی سازمان است .
بدین ترتیب دو اخطار ا ینجا وجود دارد .اول قابلیت درک تعیین
کننده کلیدی از سیستم  HRMقوی ( بوون و اوسرتوف  ) 3111است و
بنابراین لیست کل مات کوتاه و واضح از صالحیتها دارای هبرتین
شانس تبدیل شدن به خبشی از اصطالحات خمصوص سازمان بدین وسیله
موثر در رفتار کارکنان است  .وربل و دیماری (  )3112ذکر کرد
که یک ارایه وسیع از صالحیتها احتمالی است برای رقیق کردن
شناسایی سازمانی یکنواخت بدست امده در  CMاست  ،بنابراین ،
مانع عمومی و سازگاری اطراف ان است .بنابراین ما باید توصیه
کنیم که سازماهنا قبل از افزایش تعداد صالحیتها در مدلشان دو

بار فکر کنند  ،به ویژه اگر اهنا انعکاس کننده جنبه عمومی از
عملکرد باشند .
دوم  ،بدلیل این که برتری مهچنین تعیین کننده کلیدی سیستم
قوی

HRM

(بوون

و

اوسرتوف

)3111

مارک

،

عمومی

،

رفتار

اسرتاتژیک است .بنابراین  ،ما توصیه می کنیم  ،مهانطور که در
باال اجنام دادیم  ،که سازماهنا زمان می گیرند زمانی که CM

تالشی برای معتاد کردن م ارک عمومی و شاخص رفتاری یا  ،در عین
حال هبرت  ،برای توسعه زبان  CMخودشان است  .کاپالدو  ،ایندولی
 ،و زولو ( )3116ذکر کردند که سود تعریف صالحیتها به عنوان
جایگزین  ،ساختار ویژه که معنی ان عمیقا متاثر با فرهنگ
سازمانی و با راه یکنواخت که مردم حسی از شغلهایشان ایجاد
می کنند  .به وضوح  ،حتقیق اکتشافی وابستگی بین ویژگی های
زبان از  CMو نتایجی نظیر ت وسعه برای شرط بندان که قبول
کنند تا  CMمورد نیاز است .
 .1.3استنتاجی از واقعه رفتاری
انواع خمتلف هیئت  SMEباید در این مرحله به کار رود  .این باید
احتماال از کار اشنا به ک ار اشنا متفاوت باشد  ،و ان باید
مسئولیتی

با

" ترمجه"

وسیع

تعاریف

موضوع

جاسازی

شده

در

صالحیتها به شاخص های رفتاری یا رفتار های روز به روز باشد .
به

عبارت دیگر ،

هیئت

SME

مسئولیتی

با

توسعه

شاخص

های

رفتاری که نشان دهنده یا مشارکت برای موضوع ارائه شده با
صالحیت ب ر کار مرکزی باشد .
ما باور داریم که این احتماال مرحله لقاح متقابل بین  TJAو CM

که میتواند بسیار مفید باشد زیرا فرم دهندگان می توانند
کمکی برای دستیابی به هدف اولیه از تاثیر رفتاری کارکنان
مهراه

با

خطوط

اسرتاتژی

باشد.

در

حقیقت

،

تکنیکهای

TJA

میتوانند برای نش ان دادن چگونه یک صالحیت میتواند نشان دهنده
رفتار در یک کار داده شده یا کار اشنا استفاده شوندSMEs ، .

باید ابتدا در معنی آموزش داده شود و تعریف از هر صالحیت با

استفاده از منشا اشکال نظیر رویه اشکال مرجع باشد ( لیوینز و
سانچز .) 3112 ،
سپس  ،تکنیک شاخص حبرانی می تواند به کار رود برای داشنت

SMEs

با استفاده از دانش شان برای شناسایی منونه جایی که یک صالحیت
موثر بر رفتار یک یا چند کارمند باشد .مهانطور که پیشرت توضیح
داده شد  CM ،اینده نسبت به گرایش گذشته است و  ،بنابراین ،
این منونه برای مثال واقعی از رف تار گذشته ال زم نیست  ،اما
موقعیتی که  SMEsتصور می کند که رفتار کارمند می تواند بطور
مفید با صالحیتهای اسرتاتژی مطلع شود حمققان ممکن است از اجزای
اصلی تکنیک شاخص حبرانی برای استنتاج واقعه رفتاری استفاده
کنند  .یعنی  SMEs ،ممکن است برای شناسایی انواع موقعیت ها
خواسته شو د جایی که صالحیتها ممکن است موثر بر رفتار کارکنان
باشد  ،روش در کدام رفتار باید موثر  ،و نتایج از این تاثیر
باشد .
در حالی که  SMEتوافق درون سنجی بطور کلی در  TJAبکار رفته
برای اطمینان ایا توصیف کننده داده شده (برای مثال  ،وظیفه
 )KSAO ،کاربردی برای شغل دار د  ،ما باور داریم که توافق
درون سنجی بطور متفاوت برای شاخص رفتاری در  CMبکار می رود .
دادن جتربیان کار اهنا و دانش شغلی  ،متصدی شغل در واقع هبرتین
قابلیت

برای

شناسایی

رفتارها

که

نشان

دهنده

صالحیتها

در

کارشان است .رفتار سخت میتواند با  SMEsبه عنوان مثاهلایی از
چگونه یک صالحیت داده شده باید نشان داده شود در سطح شغل
سنجیده شود  ،و سپس هیئت درست  SMEباید خبواهد برای ختمین
توسعه برای کدام ارائه ای از صالحیت مرکزی  ،و مهچنین چه سطحی
از صالحیت با سختی نشان داده شده است .
عدم توافق میان  SMEsباید برای حتریک حبث هیئت از چه صالحیت
معنی در مفهوم رفتار برای کار در سوال بکار رود  ،و ان ممکن
است مهراه با خطوطی از حبثها که جایی میان ارزیابان در مرکز
ارزیابی گرفته اجرا شود ( گ.گلر و مهکاران  .)0912 ،یعنی ،
اهنایی که خمالف اکثریت هستند باید موردشان را به عنوان چرا

هر رفتار ارائ ه شده یا شکست خورده برای صالحیت مرکزی است
استدالل کنند .اعضای هیئت به استدالل های یک دیگر گوش خواهند
کرد و به یک توافق دست خواهند یافت باتوجه به چگونه رفتار
سخت باید هبرتی ن تعبیر برای سیگنال روش در صالحیت که موثر در
عملکرد شغل است باشد .یک فایده اضافی از حبث این هیئت این
است که ان باید منجر به شناسایی شاخص های رفتاری بیشرت از
صالحیت شود.
ایجاد مثاهلایی از این نوع از  CM-TJAلقا ح متقابل بکار برده
شده برای معرفی شاخص رفتاری در سطوح خمتلف از هر صالحیت است
(فینک  3112 ،؛ فیلیپس و اودمن  3112 ،؛ روگربگ  .)3112 ،به
عقیده

ما

ارتباطات

،
از

ارزش

از

سیگ ناهلای

شاخص

رفتاری

این

اسرتاتژیکی

جاسازی

پنهان
شده

تسهیل

در

در CM

برای

کارکنان است .یعنی  ،مثال ویژه از چگونه هر صالحیت میتواند
نشان داده شده بر کار اهنا بازوی کارکنان خواهد بود با یک
"درک عملیاتی" از صالحیتها در متنی از کار خودشان  ،بنابراین
ا یجاد ان برای اهنا برای جایگزینی اینها و سایر شاخص رفتاری
در رفتار روز به روز اهنا اسان است .البته  ،کارکنان باید
بفهمند که شاخص رفتاری فقط مثاهلایی هستند  ،و نه رفتار از
طریق صاحلیتها که می تواند ترکیبی برای کارشان باشد  .در این
مورد  ،فرایند گسرتش  CMباید با برنامه دقیق جلسه اطالعات و
ابزار انالین که در ان مقدار "سیگنال " برای هر صالحیت بقدر
الزم اضافه می شود

مهراه باشد ،

بنابراین ان کارکنان نوع

رفتار بر مارک مورد انتظار از انان را بفهمند .
 .2نتیجه گیری
روی مهرفته  ،ما انتظار داریم ک ه حبث ارائه دهنده افزایش اگاهی
درباره تفاوت اساسی اهداف اختاذ شده با

 TJAو CM

باشد ،

بنابراین پایان هر یک از دو – یا حبث بین اهنا باشد .در ذات ،
از آجنا که  TJAمترکز بر توصیف و ارزیابی نیازهای کار است CM ،

ایجاد کننده یک جمرا برای تاثیر عملکرد روز به روز کارکنان
مهراه با خطوط اسرتاتژی است  .داشنت وضوحی از چگونه ما برای کسب

از

استفاده اهنا با یکدیگر ایستادیم

حتریک حتقیق بر روش در

 ،ما امیدواریم برای

 TJAو  CMکه ممکن است مکمل یکدیگر در

گروهی از کاربران  HRباشد .
تقدیرنامه
جوان

ای سانچز

دوست

دارد

از

محایت

مالی

ارائه شده

کینگت  -رایدر هارلس استاد مدیریت قدردانی کند .

توسط
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