
 

ن و وضعیت نیروی انسانی سازمان ، در حقیقت باتوجه به نیازهای سازما، (Job Analysis)تجزیه و تحلیل شغل

ی مرتبط ای را با ویژگی های شغلی و فعالیت هبه عبارتی نیروی انسان تعریف می شود.ویژگی های انسانی براساس 

 تطبیق می دهد.

برخی تی حبه صورت مشروح تعیین و تعریف شوند. و وظایف  مسئولیت نیاز است که ،و کسب وکار در هر سازمان

تعریف  به دنبال شوند. انجام و دقیقتر با کارآیى بیشترد تا نتقسیم شو ترو وظایف کوچك بخش هابه  دبای از این وظایف

مورد نیاز  و خصوصیات انسانى شغلیتعیین وظایف  ،یعنی بحث ویژگی های شغلی ، نقش افراد در جامعه یعنی ، شغل

ى است که یبراین تجزیه و تحلیل شغل، روش هابنا و در ادامه آن تجزیه و تحلیل شغل پدید می آید.  ،براى انجام آن 

ولیت هاى شغل، شرایط کارى شغل و رابطه اش با مشاغل دیگر و همچنین دانش و مهارت ئآن، وظایف و مس به واسطه

 تجزیه و تحلیل شغلمدیران باتجربه از اهمیت منابع انسانی و نقش  .هاى مورد نیاز براى انجام شغل مشخص مى گردد

 آگاهی دارند.  سازمان  و تعالی توسعهساماندهی، در 

 تجزیه و تحلیل شغل

 به طور خالصه:

به تخدام ید برای اسو ویژگی های فردی که با شغلوظایف مربوط به است که ندی ازتجزیه و تحلیل شغل رو منظور

 ، مشخص می شود.نمود آن توجه

. سپس بر اساس این اطالعات جمع آوری می شود، اطالعاتی باره نیازهای شغلی درشغل، تجزیه و تحلیل روند در 

 ( تهیه می شود.)شرایط احراز شغلویژگی های شغل و  )شرح وظایف(شرح شغل 

 یین می گردد. تعن بر اساس نیاز مدیراسانی توسط مدیر منابع انو تحلیل شغل  تجزیه عموماً

 فا می کند.ایدر رعایت اصل برابری در استخدام افراد ،  را تجزیه و تحلیل شغل نقش اصلی

 

 تجزیه و تحلیل شغلروش 

 عبارتند از: روش های جمع آوری اطالعات برای تجزیه و تحلیل شغل

http://en.wikipedia.org/wiki/Job_analysis


با کارکنان و سرپرست مصاحبه عمیق صورت می گیرد و درباره شغل و ویژگی روش در این مصاحبه:  

و ، ارد اطالعات بدست آمده مخدوش شودمسئله اصلی که در مصاحبه وجود دارد این است که امكان د

 برداشت شخصی مصاحبه کننده در آن تاثیر گذارد.

این روش پرسشنامه ای از ویژگی های شغلی طراحی می شود و از کارکنان و افراد مطلع  در پرسش نامه: 

 خواسته می شود تا از طریق پرسشنامه وظایف و مسئولیت های یک شغل مورد نظر را تعیین کنند.

اگر نوع کار به صورت یک فعالیت فیزیكی قابل مشاهده باشد ، بهترین روش این است که از  مشاهده : 

مشاهده برای فعالیت های فكری که قابل مشاهده نیستند ، روش مطلوبی  مشاهده مستقیم استفاده شود.

 نیست.

ه ند در دفترچاز کارکنان خواسته می شود آنچه را روزانه انجام می دهدفترچه فعالیت های روزانه :  

ای یادداشت کنند. اگراین دفترچه با مصاحبه هایی که با کارگر یا کارمند وسرپرست وی انجام میشود 

 تكمیل شود آنگاه تصویری کامل از از نوع کار را ارائه می دهد.

 کاربرد تجزیه و تحلیل شغل
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با شغل به  طیژگی های فردی مرتبویژگی های شغلی و ومی شود که تجزیه و تحلیل شغل کوشش در کارمندیابی: 

 در فرآیند استخدام میتواند بسیار مفید باشد و موجب رضایت کارکنان شود.طور مشروح بیان شود. بدین سبب 

 دام می شود و سپس براساسناسب شخصیتی استخفردی با ویژگی های مابتدا آموزش: در بسیاری از سازمان ها 

 .سنجی این آموزش ها می توان از ابزار پرسشنامه استفاده نمودبرای نیاز. ویژگی های شغلی مرتبط آموزش می بیند

 ارزیابی و تعیین دستمزد: امكان تعیین درست و ارزش پولی هر شغل 

 ارزیابی عملكرد: تجزیه و تحلیل شغلی مكمل ارزیابی عملكرد کارکنان است.

 لیل شغلی و سنجش شرایط مطلوب کاری می توان ایمنی شغلی را بهبود بخشید.حاز طریق تجزیه و تایمنی کار : 

موارد دیگری که از طریق تجزیه و تحلیل شغل بهبود می یابد می توان به زمانسنجی و مدیریت پیشرفت شغلی از 

 اشاره نمود.

 


