روشهای طراحی شغل کدامند؟

ضغلْا را هی تَاى بِ رٍضْای هتفاٍت طراحی کرد .کِ بٌذُ صرفا بِ چْار رٍش اصلی کِ عبارتٌذ از رٍش علوی ،رٍش
فردی ّن زهاى  ،رٍش گرٍّی ّن زهاى ٍ رٍش سازگاری کار با بذى اًساى هی پردازم.
رٍش علوی :در ایي رٍش ،تحلیل گراى ضغل بسیار هی کَضٌذ ضغلْا را چٌاى طراحی کٌٌذ کِ کارکٌاى از هرز تَاًاییْای
آًاى فراتر ًرًٍذ .در حقیقت ،ضغلْایی کِ بِ کَضص هذیریت علوی طراحی هی ضًَذ ،اغلب هَجب تقسین کار بِ اجسای
کَچک ٍ سادُ هی ضًَذ.ایي کارّای کَچک ٍ سادُ بخَب ی با بررسی زهاى ٍ حرکت ٍ با ًظاهْای پرداخت بر پایِ
اًگیسش ،کِ ّر یک قصذ دستیابی بِ بْرُ ٍری باالدارًذ سازگار هی ضًَذ .ضغلْایی کِ بِ ضیَُ علوی طراحی هی ضَد،
بخطْای عوذُ بسیاری از ساختار ّای سازهاًی کًٌَی را تطکیل هیذٌّذ .رٍش علوی طراحی ضغل بازتابی از ایي فرض
است کِ کارگراى بِ طَر کلی کار را دٍست ًذارًذ ٍ تٌْا اًگیسُ آًْا پاداش ّای اقتصادی است ،استقالل عول ،بازخَرد
دٍ َّیت ّستٌذ ضغلْا بِ دلیل رعایت تقسین کار بسیار کَچک ٍ جسئی ّستٌذ از ایي رٍ اغلب ّذف هحذٍد ٍ کن باری
کیفی دارًذ .پاداضی کِ کارکٌاى در پرتَ رٍش علوی طراحی ضغل دریافت هی کٌٌذ فقط در قالب پاداضْای پَلی است.
رٍش فردی ّن زهاى  :ایي رٍش ٍ رٍش گرٍّی ّن زهاى هی کَضٌذ با پرّیس از ّسیٌِ ّای اًساًی کِ گاّی در ضیَُ
علوی ّست ،بِ بْرُ ٍری باال دست یابٌذ .سِ رٍش طراحی ضغل فردی ّن زهاى ٍجَد دارًذ ،چرخص ضغل ،گسترش
ضغل ٍ پربار کردى ضغل.
رٍش گرٍّی ّن زهاى  :اگر چِ رٍش فردی ّن زهاى ٍ رٍش علوی برای افراد ضغل طراحی هی کٌٌذ ،رٍش گرٍّی ّن
زهاى برای دستِ ّای افراد ضغل طراحی هی کٌذ .در ایٌجا طراحیْای ًْایی بِ طَر کلی بِ ًیازّای اجتواعی افراد ٍ
هحذٍدیتْای في ضٌاختی تَجِ دارد .در رٍش گرٍّی ّن زهاى دستِ ّای افراد اغلب در ضغلْای گًَاگَى هی چرخٌذ ٍ
هوکي است از آغاز تا پایاى فرآیٌذ تَلیذ ،فرآٍردُ ای را کِ رٍی آى کار هی کٌذ دًبال ًوایٌذ.
رٍش سازگاری کار با بذى اًساى ( ارگًََهی)  :ایي رٍش هی کَضذ ضغلْا را چٌاى طراحی کٌذ ٍ ضکل دّذ کِ با
تَاًاییْا ٍ ٍیژگیْای جسوی افراد سازگار باضٌذ ٍ افراد بتَاًٌذ بخَبی کار را اًجام دٌّذ .سازهاًْا رٍش سازگاری کار با
بذى اًساى را برای طراحی دٍبارُ برخی از ضغلْا بِ هٌظَر سازگار ساختي آًْا با باًَاى ٍ افراد دارای ًقص عضَ بِ کار
هی گیرًذ .ایي کَضص اغلب با ّذفْای قاًَى فراّن آٍردى فرصتْای برابر استخذاهی ّوسَ است .گاّی ًیس در برًاهِ ّا
جاًطیي بازًطستگی از ایي رٍش استفادُ هی ضَد.

دکتر حمید سرایداریان

