طراحی و تحلیل شغل به چه منظور است ؟

ّش تحلیلی اص پیًَذ هیبى ؿغل ٍ ؿبغل دس ّش ؿغلی ًـبى هی دّذ کِ هؼبئل بْشُ ٍسی ٍ کیفیت صًذگی کبسی تب اًذاصُ
ای بشخبػتِ اص ؿیَُ طشاحی ؿغل ّبػت .بِ ػبصهبًْب ّـذاس دادُ هی ؿَد کِ ّشگض بذٍى تَجِ بِ عٌصش اًؼبًی دس
هعبدلِ بْشُ ٍسی ،بِ اػتقشاس في ؿٌبػیْبی تبصُ دػت ًضًٌذً .گشاًی اص آى اػت کِ ػبصهبًْب ایي في ؿٌبػیْب سا بِ ّوبى
ؿیَُ ای کِ في ؿٌبػیْبی گزؿتِ سا بِ کبس گشفتِ اًذ اػتقشاس دٌّذ .دس ًتیجِ ببص هـبغل تخصصی ٍ تکشاسی پیؾ سٍی
کبسکٌبى ًْبدُ ؿَد ٍ .بب آًکِ کبسکٌبى ّوچٌبى بِ اًجبم ایي ؿغلْب هی پشداصًذ ،چٌیي هی ًوبیذ کِ بؼیبسی اص آًْب اکٌَى
سغبتی بِ ایي ؿ غلْب ًذاسًذ ،تب حذی بِ دلیل ایٌکِ ایي ؿغلْب بشای کبسکٌبى دلپؼٌذ ٍ پش کـؾ ًیؼتٌذ ٍ ًوی تَاًٌذ
حغ هعٌی داس بَدى  ،هؼئَلیت  ،خَدفشهبًی ،چبلؾ ٍ ؿَساًگیضی دس کبس سا بِ آًْب بذٌّذ.
افضٍى بش لضٍم تَجِ بِ ایٌکِ کبسکٌبى چگًَِ هوکي اػت اص لحبظ سٍاى ؿٌبختی بِ ؿغلْبیـبى پبػخ گَیٌذ ،یعٌی بب
هعٌی بَدى کبس ،هؼئَلیت  ،خَد فشهبًی ٍ چبلؾ ٍ ؿَساًگیضی تب چِ حذ بِ آًبى دػت هی دّذ ،دس طشاحی ؿغل ببیذ بِ
ػبصگبسی تَاًبییْبی ببلقَُ جؼ وبًی کبسکٌبى بب هـبغلی کِ اًجبم هی دٌّذ تَجِ کشد .پغ اص آًکِ ؿغل ّب طشاحی ؿذًذ،
ببیذ افشادی کِ داسای هْبستْب،داًؾ ٍ تَاًبییْبی اًجبم ایي ؿغلْب ّؼتٌذ بِ کبسگوبسدُ ؿًَذ .بشای پی بشدى بِ ایٌکِ ایي
افشاد تب چِ اًذاصُ  ،اص ٍیظگیْبی هَسد ًیبص ؿغلْب بش خَد داسًذ .ببیذ بِ تحلیل یب ببصؿکبفی ؿغلْب پشداخت .آًگبُ هی تَاى
آصهًَْبیی تْیِ کشد کِ احتوبل خَة اًجبم دادى جٌبِ ّبی هْن ؿغلْبی هـخص سا پیـگَیی کٌٌذ.
بؼیبسی اص ٍظیفِ ّب ٍ کَؿـْبی هذیشیت اهَس کبسکٌبى ٍ هٌببع اًؼبًی ٍ سفتبس ٍ ًگشؿْبی کبسکٌبى سیـِ دس پیًَذ ٍ
سٍیبسٍیی کبسکٌبى ب ب ؿغلْبیـبى داسد تحلیل ؿغل بش کبسهٌذیببی ،گضیٌؾ ،پشداخت هضد ،آهَصؽ ٍ ببلٌذگی ٍ اسصؿیببی
کبسکشد اثش هی گزاسد .تحلیل ؿغل بِ ًَبِ خَد پیبهذ ؿیَُ ّبی طشاحی ؿغلْبػت .طشاحی ؿغل دس پشتَ ًفَر چٌذیي
ٍیظگی ػبصهبًی ٍ پیًَذّبی اتحبدیِ کبسگشی بب هذیشیت قشاس داسد .اص هیبى ّذفْبی بؼیبسی کِ دس طشاحی ؿغل هطشح
اػت هقذم تشیي ّذفْب عببستٌذ اص :
افضایؾ اًگیضؽ کبسکٌبى
افضایؾ بْشُ ٍسی ٍ کیفیت صًذگی کبسی
ایفبی ًقؾ جبًـیٌی بشای تشفیع دس هؼیش پشٍسؽ ؿغلی
ساُ دادى بِ ٍسٍد ببًَاى دس ؿغلْبیی کِ بِ طَس ػٌتی هشداًِ داًؼتِ ؿذُ اًذ.
فشاّن آٍسدى ؿغلْبیی بشای افشاد ػبلوٌذ ،هشدهبى داسای کبػتیْبی عضَی ،اقلیتْب ٍ هشدهبى بَهی
چَى طشاحی ؿغل بِ ٍیظگیْبٍ ،ظیفِ ّب ٍ ّذفْبی ؿغل پ یَػتِ اػت .بٌببشایي ًتیجِ آى بش بْشُ ٍسی ٍ کیفیت بشتش
صًذگی کبسی اثشی طسف داسد .بذبختبًِ ،ایي اثش هی تَاًذ هٌفی ببؿذ .بشای ًوًَِ ٌّ ،گبهی کِ طشاحی ؿغل بِ دلضدگی،
غیبت ٍ خشابکبسی بیٌجبهذ .اثش آى سا ببیذ هٌفی بِ ؿوبس آٍسد .اص ػَی دیگش ّش گبُ طشح ؿغل بِ احؼبع کبهیببی،
هؼئَلیت ،چبلؾ ٍ بِ هعٌی داستش بَدى کبس هٌجش ؿَد اثش آًشا هی تَاى هثبت ًبهیذ.
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