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 :و تحليل شغل راهنماي تكميل فرم هاي تجزيه

 تعريف تجزيه و تحليل شغل

 ل مشخص توسط كارآموز مي شود، لذا يك شغ شايستگي هايبا توجه به اين كه آموزش شغلي منجر به كسب 

 . غل استتجزيه و تحليل ش ،ي فني و حرفه ايآموزش ها در و استاندارد آموزشي مناسب ترين مبنا براي تهيه و تدوين برنامه درسي

 مراحل تجزيه و تحليل شغل -1

 شناسايي و تعريف شغل :  -1-1

مشخصات عمومي شغل و حوزه كاربرد آن و اطالعات مربوط به بازار كار آن شغل را بر اساس منابع معتبر به طور كامل در 

 معرفي كنيد .  صفركاربرگ شماره 

 تهيه فهرست وظيفه هاي تشكيل دهنده شغل :  -1-2

روش مناسب مي رسد تهيه كنيد .و يا به نظرتان براي انجام اين كار  فهرستي از تمام وظايفي كه از شغل مي شناسيد 

 وارد كنيد .  1مشاهده و مصاحبه است . اطالعات اين مرحله را در كاربرگ شماره  ،براي اين مرحله استفاده از شرح وظايف شغلي 

 تاييد فهرست وظايف تشكيل دهنده شغل :  -1-3

. براي اين منظور فهرست وظايف را در  مصاحبه با كاركنان و سرپرستان استفاده كنيد ،در اين مرحله از نظرات كارشناسي 

 ،دهند به طور معمول و روزمره انجام مي اختيار سه يا چهار تن از شاغالن حرفه مورد نظر قرار دهيد و از آنها بخواهيد وظايفي را كه

 عالمت بزنند . 

 تعيين ميزان فراواني تكرار هر وظيفه :  -1-4

استفاده كنيد . اين كاربرگ را در اختيار شش يا هشت تن از شاغالن و ياسرپرستان قرار  2در اين مرحله از كاربرگ شماره 

 دهيد و از آن ها بخواهيد مشخص كنند كه هر وظيفه را هر از چند وقت يك بار انجام مي دهند . 

 تعيين اهميت نسبي هر وظيفه :  -1-5

شود براي شغل بسيار  وظايفي كه به ندرت انجام مياستفاده كنيد . ممكن است  2در اين مرحله نيز از كاربرگ شماره 

. لذا از پاسخ دهندگان به فرم نجام كار بسيار مهم تلقي مي شوند. از اين رو به دست آوردن درجه اهميت و فراواني احياتي باشند

 بندي كنند .  تجزيه و تحليل شغل بخواهيد پس از مشخص كردن درجه فراواني تكرار هر وظيفه ميزان اهميت آن را درجه

 تعيين درجه دشواري يادگيري وظيفه :  -1-6

بعد ديگري از تجزيه و تحليل شغل است. اين كار سبب مي شود تا شما به عنوان تهيه  ،ارزيابي درجه دشواري فراگيري 

ممكن است با  كننده استاندارد مهارت و آموزشي از برداشت كاركنان يا فراگيران نسبت به ميزان مشكل بودن يادگيري وظيفه كه

 وارد كنيد .  2برداشت شما تفاوت داشته باشد پي ببريد . نتيجه اين كار را نيز در كاربرگ شماره 
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 محاسبه امتياز كل هر وظيفه :  -1-7

را جمع بندي و نتيجه را در ستون مخصوص يادداشت كنيد  2براي اين منظور امتيازهاي به دست آمده در كاربرگ شماره 

اولويت هاي آموزشي را  ،وظايف را به ترتيب اولويت از باالترين امتياز مرتب نماييد . ترتيب امتيازات  ،ن روشو با استفاده از اي

 تعيين خواهند كرد . 

 پرسنل كليدي در مورد يافته ها : مصاحبه با -1-8

 ه به نحوي در براي نيل به اين منظور يافته هاي خود را درخصوص تجزيه و تحليل شغل با كارشناس ها و ساير كساني ك

برنامه ريزي درسي شما ذينفعان هستند در ميان بگذاريد . اين مرحله به شما امكان مي دهد هم نظرات ديگران را جويا شويد و هم 

 وسيله اي را براي جلب مشاركت افراد در مرحله برنامه ريزي درسي فراهم آوريد . 

 :  تصويب يافته ها ( عناوين وظيفه ها ) -1-9

 ،وظيفه هاي تعيين شده براي شغل را به تائيد اعضاء گروه برسانيد . نتيجه تجزيه و تحليل شغل  كارگروه،با بحث در 

فهرستي متشكل از وظيفه هاي تشكيل دهنده يك شغل خواهد بود . همان طور كه به آساني از تحليل فرم نمونه بر مي آيد هر 

مراحل متعدد است كه به (كار) معروف هستند . به دليل برخورداري از همين  وظيفه خود به تنهايي مجموعه اي پيچيده از رويه ها و

الزم  ،ن وظيفه هاي گسترده اي طراحي كردپيچيدگي و همين طور به اين دليل كه نمي توان آموزش خاصي را براي تاكيد بر چني

 است يك تجزيه و تحليل ديگر نيز صورت گيرد كه آن (تجزيه و تحليل وظايف ) است . 

 

 تجزيه و تحليل وظايف 

فرآيندي است كه به منظور درك بهتر وظيفه هاي شغلي انجام مي شود كه اصوال مستلزم آن  ،تجزيه و تحليل وظيفه ها 

است كه وظايف شغلي به مراحل متوالي يا اجزاي تشكيل دهنده خود تقسيم شوند . پس از اين كه هر وظيفه به چند بخش يا چند 

مورد تجزيه و تحليل قرار هر جزء به منظور تعيين درجه اهميت نسبي و حياتي بودن آن در انجام وظيفه شغلي ،جزء تقسيم شد 

 . براي مثال يك تعميركار خودرو سواري را در نظر بگيريد . يكي از وظايف او تعمير يا تعويض الستيك هاي خودرو است . گيردمي

 مي شود :تجزيه و تحليل اين وظيفه مراحل زير را شامل 

 *قرار دادن جك زير خودرو

 *به كار گرفتن روش هاي الزم جهت جلوگيري از حركت خودرو

 *شل كردن پيچ ها

 *باال بردن چرخ

 *درآوردن چرخ و الستيك
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 داراي دو منظور متمايز است : ،فرآيند تجزيه و تحليل وظيفه 

شناسايي و  ،الزمه تعيين اهداف ،. شناخت اين اجزاء يا عناصر *به شناسايي اجزاء كارها و مراحل انجام يك ( كار ) كمك مي كند 

 سازماندهي محتواي آموزشي است . 

 *در تعيين مهم ترين اجزاء و مراحل موجود در يك وظيفه موثر است . 

 مراحل تجزيه و تحليل وظايف-2

 تهيه فهرست كارهاي تشكيل دهنده هر وظيفه : -1-2

 تجزيه و تحليل وظايف :  -1-1-2

 را در نسخه هاي مورد نياز تهيه كنيد و عنوان شغل را در باالي آن ها بنويسيد.  3كاربرگ شماره 

روي هر يك از كاربرگ ها فقط عنوان يك وظيفه را بنويسيد . اين وظايف بايد همان هايي باشند كه در تجزيه و تحليل  -2-1-2

 شغل داراي باالترين امتياز بوده اند . 

وارد و سعي كنيد در اين مرحله كار خود را كامل و دقيق انجام  3شكيل دهنده هر وظيفه را روي كاربرگ شماره اجزاي ت  -3-1-2

دهيد . براي اين منظور بهتر است با كسي كه عمالً شغل را انجام مي دهد و يا سرپرست و كارشناس واحد ذيربط است صحبت 

 تر مي توانند مراحل و جزييات شغل را براي شما بازگو نمايند . كنيد . چرا كه ايشان در موقعيتي قرار دارند كه به

 تاييد فهرست كارهاي تشكيل دهنده هر وظيفه : -2-2

مصاحبه با كاركنان و سرپرستان استفاده كنيد . براي اين منظور فهرست كارها را در  ،در اين مرحله از نظرات كارشناسي 

 عالمت بزنند .  3هيد و از آن ها بخواهيد كارهاي تشكيل دهنده وظايف را در كاربرگ شماره اختيار سه يا چهار نفر از كاركنان قرار د

 تعيين فراواني تكرار هر كار : -3-2

و سرپرستان انجام  با مشورت كاركنان ،اين كار را با استفاده از اطالعاتي كه از تجزيه و تحليل شغل به دست آورده ايد 

 وارد كنيد . 3گ شماره ن را در كاربردهيد و نتيجه آ

 تعيين اهميت نسبي هر كار :   -4-2

براي شغل بسيار حياتي باشند . از اين رو به دست آوردن درجه اهميت  ،ممكن است كارهايي كه به ندرت انجام مي شوند 

 مي شود.  وارد 4 نسبي و فراواني تكرار هر كار از اهميت بااليي برخوردار است كه نتيجه آن را در كاربرگ شماره

 تعيين درجه دشواري يادگيري هر كار :-5-2

بعد ديگري از تجزيه و تحليل وظيفه است . اين امر سبب مي شود تا شما به عنوان تهيه  ،ارزيابي درجه دشواري يادگيري 

اشد آگاه شويد كه از برداشت يا نظر شاغلين به درجه دشواري يادگيري هر كار كه ممكن است با نظر شما تفاوت داشته ب ،كننده 

 وارد مي شود .  4نتيجه آن را در كاربرگ شماره 
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 تعيين امتياز كل هر كار :  -6-2

ميزان اهميت و درجه دشواري هر مرحله يا جزء را با هم  ،براي انجام اين كار كافي است امتيازهاي فراواني تكرار كار 

تون مخصوص در كاربرگ تجزيه و تحليل وظايف ياداشت كنيد . با جمع كنيد . سپس جمع امتيازهاي حاصل براي هر مورد را در س

 اولويت هاي آموزشي تلقي خواهند شد .  ،استفاده از اين روش آن دسته از كارها كه باالترين امتياز را به دست مي آورند 

 مصاحبه با اشخاص كليدي در مورد يافته ها : -7-2

 نتايج تجزيه و تحليل وظايف را با مشورت يك فرد مطلع بررسي كنيد . 

 :تجزيه وتحليل شغل گروهكارتصويب يافته ها (عناوين كارها ) در  -8-2

گروه برسانيد . هرچه در تعيين كار كارهاي تعيين شده براي هر وظيفه را به تاييد اعضاء  ،با بحث و بررسي كارشناسي 

آسان تر  توسط گروه هاي برنامه ريزي درسي قيق تر عمل كنيد كار تدوين برنامه درسي و استاندارد آموزشينيازمندي هاي شغلي د

 خواهد شد . 
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 صفركاربرگ شماره 

 :نام شغل

 

 در اين كاربرگ مشخصات عمومي شغل معرفي مي شود. 

 ف شدن موارد زير مورد انتظار است:شفا ،در مشخصات عمومي شغل

  (ISCO 2008)مشاغل و حرف بين المللي شغل در سند طبقه بندي جايگاه ·

 تعريف شغل ·

 صالحيت هاي جسماني شغل  ·

 مدرك مورد نياز براي ورود به شغل  ·

 اطالعات و دانش هاي مورد نياز قبل از ورود به شغل از جمله: ·

 ارزش و جايگاه اقتصادي (كالن و خرد) شغل در جامعه  §

 سطوح و درجات آموزش هاي شغل  ،مراتب §

 اهميت تخصصي شغل و تاثير آن در فرآيند توليد محصول  §
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 1كاربرگ شماره 

 نام شغل : 

 اعالم نظر شاغل درباره ي شرح وظايف شغلي 

 وظيفه هاي شغلي رديف

 نظر شاغل

 خير بلي

1 
   

2 
   

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    
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  2 كاربرگ شماره

 نام  شغل :

 وظايف دشواري و درجه اهميت تعيين ميزان فراواني،

 

 جمع كل درجه دشواري يادگيري ميزان اهميت فراواني تكرار وظايف شغل رديف

1 
     

2 
     

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

 

 

 

 

 

»درجه ي دشواري يادگيري« درجه بندي »              ميزان اهميت«درجه بندي »        فراواني تكرار«درجه بندي   

1آسان                                                                                  1كم اهميت                                                                1به ندرت                     

2نسبتاً مشكل                                                                      2نسبتاً با اهميت                                                         2گهگاه                         

3مشكل                                                                               3با اهميت                                                                  3هفتگي تا ماهانه       

4خيلي مشكل                                                                      4خيلي با اهميت                                                     4روزانه تا هفتگي       

5فوق العاده مشكل                                                             5فوق العاده با ا هميت                                            5روزانه                      
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  3كاربرگ شماره 

 نام شغل :

 تدوين كارهاي تشكيل دهنده ي هر وظيفه  

  

 رديف

 عنوان وظيفه:                                             

 »  عناوين كارها«                                                       

 نظر شاغل

 خير بلي

1 
   

2 
   

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
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 4كاربرگ شماره 

 نام  شغل :                                                                    

 هركار  دشواري و درجه اهميت تعيين ميزان فراواني،

  

 .............................................................................وان وظيفه :....................عن

 جمع كل درجه دشواري يادگيري ميزان اهميت فراواني تكرار شغل كارهاي رديف

1 
     

2 
     

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

 

 

 

 

 

»درجه ي دشواري يادگيري« درجه بندي »              ميزان اهميت«درجه بندي     »               فراواني تكرار«درجه بندي   

1      آسان                                                                            1كم اهميت                                                                1به ندرت                     

2نسبتاً مشكل                                                                    2نسبتاً با اهميت                                                         2گهگاه                         

3مشكل                                                                                 3اهميت                         با                                          3هفتگي تا ماهانه       

4خيلي مشكل                                                                      4خيلي با اهميت                                                     4روزانه تا هفتگي       

5فوق العاده مشكل                                                               5فوق العاده با ا هميت                                            5روزانه                      


