چک لیست هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْسؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

بيسازی شغل افراد
دس دَُ ی  0791تْجَ صیبدی ثَ ثِجْد کیفیت صًذگی کبسی هؼوْل ضذ .ضشّست ایي کبس  ،تْجَ ثَ ضغل افشادّ پی ثشدى ثَ
ػْاهلی ثْد کَ ثبػث سضبیت یب ػذم سضبیت آًِب ّ ًیض ثِسبصی ضغل ُب دس جِت کست سضبیت ثیطتش ضبغالى هیطذ .ثَ
سغن تؼذاد صیبد ثیکبساى  ،ایي هسئلَ ٌُْص ُذف هِوی ااست.فقظ افشاد هؼذّدی هوکي است اصداضتي یک ضغل دتی
اگشثشایطبى خطٌْدکٌٌذٍ ُن ًیبضذ خْضذبل ثبضٌذ کَ دسایي صْست ًتیجَ ی کبس ًَ تٌِب ثشای خْدضبى ثلکَ ثشای ُوکبساى
آًِب ّ سبصهبى ًیض ًبهطلْة خْاُذ ثْد .هوکي است ضوب آصادی صیبدی ثشای ثِسبصی ضغل افشاد داضتَ ثطیذ یب ایٌکَ ًتْاًیذ
دس ایي هْسد کبسی ثکٌیذ (هؼوْال اهشّصٍ ثَ دلیل تغییش تکٌْلْژی ّ ًیبص ثَ کبسثشد آى اصطشف کبسکٌبى،فشصت ثِسبصی ضغل ثَ
ّجْد هی آیذ).ثَ ُشصْست چک لیستِب ی صیش دس تؼییي صهیٌَ ُبیی کَ دس صْست ثَ ّجْد آهذى اهکبًبت ،کبس سّی آًِب اسصش
داسد ،ثَ ضوب کوک هیکٌٌذ.

چو شغلی ارضاکننده است؟
.0

دسصیش چٌذ هسئلَ ی اصلی کَ ثبیذ ثَ ٌُگبم طشادی ضغل ثشای فشد ،سػبیت ضْد رکش ضذٍ است .دسثبسٍ ی استجبط
آًِب ثَ ُش یک اص اػضبی گشٍّ تبى فکشکٌیذ .آیب ُش فشدی هْافق است کَ ضغل ّی:
آسی


ثخطی اص کل است ّ تبثیش هطخصی دس تْلیذ یب اسائَ ی خذهت گشٍّ/سبصهبى داسد؟



اسصش اًجبم داسد؟



ثب هِبستِب ّ استؼذادُبی ّی تٌبست داسد؟



ثَ اًذاصٍ ی کبفی فؼبلیتِبی هتٌْػی دس آى ُست؟



ثَ اّ آصادی کبفی ثشای تصوین گیشی دسثبسٍ ی ًذٍْ ی اًجبم کبسش هیذُذ؟



دسفْاصل صهبًی هٌبست اّسا اص کبسآیی اش آگبٍ هیکٌذ؟



ًیبص ثَ تذشک ّ تفکش داسد؟



صهیٌَ ی خْثی سا ثشای یبدگیشی ّ استقبی اّ فشاُن هیکٌذ؟



اجبصٍ ی توبط کبفی ثب ُوکبساى سا هیذُذ؟

خیش

تْجَ :ثَ خبطش داضتَ ثبضیذ کَ افشادثب یکذیگش هتفبّت ُستٌذ .آًچَ ثشای یک فشد هتٌبست یب کبفی ثَ ًظش هیشسذ هوکي
است ثشای دیگشی خیلی صیبد یب خیلی کن ثبضذ .ثبایي ّجْد آیب هیتْاًیذ افشادی اص گشٍّ تبى سا کَ اص کْضطِبی ضوب ثشای
ثِسبصی ضغلطبى استقجبل هیکٌٌذ هطخص کٌیذ؟ ایي افشاد سا ًبم ثجشیذ؟

بيسازی شغل
چِبس ساٍ استبًذاسد ثشای ثِسبصی هطبغل ّجْد داسد کَ چشخص افشاد دس هطبغل ،تْسؼَ ی فؼبلیتِبی ضغلی ّ آضٌب کشدى
کبسکٌبى ثب هطبغل ُوذیگش ،پشثبس کشدى ضغل ّ استقالل کبسی گشُّی ًبهیذٍ هیطْد .ثَ پشسطِبیی دسثبسٍ ی ُش ساٍ تْجَ
کٌیذ:
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چرخش در مشاغل
آسی
.0

خیش

آیب هیتْاًیذ تشتیجی دُیذ کَ ُش کذام اص اػضبی گشٍّ ثیي هطبغل گشٍّ دس ُش چٌذ سبػت  /سّص ُ /فتَ چشخص
کٌٌذ؟

.2

آیب ثشای ثؼضی اص افشاد تٌْع کبس هفیذ ّ سضبیتجخص است؟

تٌسعو ی فعالیتيای شغلی ً آشنا کردن کارکنان با مشاغل یکدیگر
آسی
.3

خیش

آیب هیتْاًیذ تشتیجی دُیذ کَ ُش کذام اص افشاد گشٍّ ثَ جبی یک کبس ،چٌذ کبس هطبثَ سا اًجبم دٌُذ؟ ثشای هثبل فشد اص
ایي ثَ ثؼذ فقظ ی کی اص چِبس کبس هشثْط ثَ سفبسش هطتشی سا اًجبم ًذُذ ،ثلکَ توبم کبسُبی هشثْط ثَ یک سفبسش
اص چِبس سفبسش سا اًجبم دُذ

.4

آیب ایي کبس ثشای فشد اسصضوٌذ خْاُذ ثْد (یؼٌی ادسبط اًجبم کل کبس ّ هؼٌی داس ثْدى آى)؟

.5

آیب هوکي است دسایي صْست ػْاهلی هثل ثیقشاسی ّ تغییش صیبد کبس تبثیش هٌفی ثیطتشی دس آى داضتَ ثبضذ؟

پربارکردن شغل
.6

.9

آیب هیتْاًیذ تشتیجی دُیذکَ ضغل ُشکذام اصکبسکٌبى ثبساٍ ُبیی اص جولَ ساٍ ُبی صیشپشثبس ضْد؟


هسئْلیت ثیطتشی ثشای اتخبر تصوین دسثبسٍ ی اُذاف /ساُِبی اًجبم کبس تقجل کٌٌذ؟



اص ثبصخْسد ثشای کٌتشل کبسآیی خْدضبى استفبدٍ کٌٌذ؟



کبسُبیی دس سطخ ثبالتش سا ثش ػِذٍ گیشًذ؟



اص هِبستِب ّ تخصص ُبی جذیذ استفبدٍ کٌٌذ؟

آیبُستٌذ افشادی کَ قشاس گشفتي دس هْقؼیتِبی هطکلتش ّ ُوچٌیي داضتي آصادی ثیطتش دس اخز تصوین  ،ثَ ًفغ آًِب
توبم ضْد؟

.8

آیب افشاد ثیطتش تشجیخ هیذٌُذ هسئْلیت اًذکی داضتَ ثبضٌذّ هججْ سثَ تفکش ثیطتشی دسثبسٍ ی کبسضبى ًجبضٌذ؟

استقالل کاری گرًه ىا
.7

آیبهیتْاًیذ ثَ گشٍّ تبى یب ثَ گشٍّ ُبی کْچک دسًّآى هسئْلیت ثیطتشی ثشای ثشًبهَ سیضی ،سبصهبى دادى ّ کٌتشل
کبس ثَ دست خْدضبى ثذُیذ؟

 .01آیب هوکي است اصتجبط کبسی ًضدیکتش ُوکبساى ثَ ًفغ اػضبی گشٍّ ثبضذ؟
 .00آیب هوکي است ػذٍ ای اص داضتي استجبط کبسی ًضدیکتش ساضی ًجبضٌذ؟
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مسایا ً معایب ممکه
دسصیش هضایب ّ هؼبیت هوکي دسهْسد ثِسبصی ضغل کبسکٌبى رکش ضذٍ است .دسثبسٍ ی هْقؼیت خْدتبى فکشکٌیذ ّ ثجیٌیذ کذاهیک
ثب چشخص دس ضغل (چ) یب تْسؼَ ی فؼبلیتِب(ت) ،پشثبسکشدى ضغل(پ) ّ استقالل کبسی گشٍّ ُب (الف) هشتجظ هیطْد؟

.0

هضایبی هوکٌَ
چ

ت

پ

الف

.2



افضایص تْلیذ



کیفیت ثِتش کبس



اًؼطبف پزیشی /قبثلت سبصش کبسکٌبى



کن ضذى هیضاى سغجت



استفبدٍ ی ثِتش اص ّقت



کن ضذى هیضاى تشک خذهت کبسکٌبى



سضبیت ضغلی ثیطتش



سّدیَ ی ثِتش گشٍّ



ًیبص کوتش ثَ ًظبست هذیشاى/سشپشستبى ثش جضئیبت اهْس



استجبط ثِتش ثب هذیشیت



سبیش هْاسد سا رکش کٌیذ.

هؼبیت هوکٌَ


کن ضذى تْلیذ(دذاقل دس اّل کبس)



پبییي آهذى کیفیت کبس



صیبد ضذى هیضاى سغجت



تلف ضذى ّقت



ثبال سفتي هیضاى تشک خذهت کبسکٌبى



کن ضذى سضبیت ضغلی



اضطشاة هذیشاى ّ سشپشستبى دسهْسد ػْض ضذى ًقص آًِب



ًضاع ُبی ثیطتش ثیي افشاد



پبییي آهذى سّدیَ ی گشٍّ



افضایص ُضیٌَ ُبی آهْصضی



ُضیٌَ ُبی اضبفی ثشای تجِیضات /هْاد



لضّم تْجَ ثیطتش ثَ هطبغل ّ افضایص پشداختِب



سبیش هْاسد سا رکش کٌیذ.
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یک سْال اسبسی دس هْسد ثِسبصی ضغل افشاد هطشح است  :چگًَْ هیتْاى ثَ آًبى کوک کشد کَ آًچَ سا کَ اص ضغلطبى
اًتظبس داسًذ ثَ دست آّسًذ ،دس ػیي دبل کَ سبصهبى ُن ثَ ًتیجَ ی هْسد ًظش خْدثشسذ؟ ثشای ایي سْال یک پبسخ ثَ ػٌْاى
ثِتشیي ّجْد ًذاسد .پبسخ ثستگی کبهل ثَ افشاد ّ هْقؼیتِب داسد.
پیطٌِبد :اگش هیخْاُیذ ضغل افشادسا اصالح کٌیذ ،هطوئي ضْیذ کَ ایٌک اس سا فقظ ثب هطْست افشاد ریشثظ اًجبم هیذُیذ.

هٌجغ  :کتبة چک لیست هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْسؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشجوَ ی ػجبط دُقبًی
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