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تحليل شغلي در بين كليه روش ها ي منابع انساني قرار گرفتـه ايـن پروسـه يـك فعاليـت مـديريتي حـائز        
با اين همه بر پايه وقايع به وقـوع پيوسـته همچـون افـزايش رقابـت چرخـه       . اهميت در هر سازمان  است 

آوري هاي تكنولوژيكي سـريع و ماهيـت رو بـه تغييـر سـاختارهاي سـازماني       هاي عمر توليد كوتاهتر نو
فرضيه هاي اصلي آن در محيط شغلي پويايي امروز بيش از پيش بحث برانگيخته شـده بـه عـالوه شـيوه     

از مشـاغل جديـد و نوظهـور قابـل اجـرا      هاي به كار رفته در تحليل شغلي سنتي به سـادگي در بسـيار ي   
فين آن را نانعي در رسيدن به موفقيت سازماني احسـاس مـي كننـد ايـن امـر اهميـت       نيستند برخي از مؤل

و اثر گذار تر را تحليل شغلي نمايان مي سازد تحت تين شرايط پروسهها شكل گيري يك روش استراتژ
به صورتي بارز به مرحله اجرا در مي آيند در اين مقاله نياز به يـك روش اسـتراتژيك در تحليـل شـغلي     

اكيد قرار گرفته از اين گذشته ساختار تحليل شغلي استراتژيك و مضامين مـرتبط بـا آن سـازمان    مورد ت
  .ها نيز مورد بحث قرار گرفته شد 

  مقدمه  -۱
تحليل شغلي به عنوان كانون يا مركز كليه فعاليت هاي مديريت منـابع مـورد نيـاز در كـاركرد سـازماني      

نياز به اطالعات شـغلي دقيـق و   )  ۲۰۰۴؛ سي داك  ۲۰۰۳ ؛ اسوالد۱۹۹۰؛ ميرابيل ،  ۱۹۸۸گيل ، (هاست 
م شكافانه در راس كليه يرنامه يا فعاليت مديريت منابع انساني قرار دارد از اين رو تحليل شـغلي فعـاليتي   

با اين همه بسياري از فرضيه هاي عمده كه مبنـاي كـار   . پيش نياز در مديريت مناسب منابع انساني است 
ي تحليل شغلي را در مديريت تشكيل مي دهند در محيط شغلي امروز بي انـدازه بحـث   كاربردهاي بنياد

برانگيزند تحليل شغلي بر گرد آوري اطالعات وابسته به كـار و كليـه داده هـاي فعلـي ياگذشـته اسـتوار       
از اين گذشته پروسه ها در موقعيت هـاي شـغلي بـه اشـكال     )  ۱۹۸۹؛ اشنايدر ۲۰۰۱پالميرو والت ( است 

فاوتي به مرحله اجرا در مي آيند با تمام ايـن تفاصـيل هـم زمـان بـا افـزايش رقابـت و نـو آوري هـاي          مت
تكنولوژيكي و كاهش چرخه همه توليـدات مشـاغل عـالوه بـر پويـايي از ويژگيهـاي انفـرادي كمتـري         

شغلي بـي  دارند در نتيجه  وظايف ، دانش ، مهارت ها تواناييي هاي مورد نياز اجرا شده در عملكردوبرخ
سازمانها عمدتا در پـي خلـق مشـاغلي هسـتند      لذا. اندازه متغير و كامال بر پايه اجراي گروهي استوارند و

رتر را در تحليـل  اكه در حال حاضر وجود ندارند اين امر اهميت وجود يك شيوه استراتژيك و اثر گـذ 
 .شغلي آشكار مي سازد 

 
  


