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Khái niệm:
Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện
tiến hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm
chất, kỹ năng nhân viên cần thiết phải có để thực hiện công việc.
Phân tích công việc là một quá trình xác định và ghi chép lại các thông tin liên quan đến
bản chất của từng công việc cụ thể
Đây là quá trình xác định trách nhiệm, nhiệm vụ liên quan đến công việc và các kỹ năng
kiến thức cần có để thực hiện tốt công việc. Đây cũng là quá trình xác định sự khác biệt
của một công việc này với công việc khác
Việc chuẩn bị mô tả chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm công việc, yêu cầu về trình độ kỹ
năng công việc và các định mức hoàn thành công việc sẽ dựa trên các dữ liệu thu thập
được trong quá trình phân tích công việc.

Ý nghĩa:
Phân tích công việc cung cấp các thông tin về những yêu cầu, đặc điểm của công việc,
như các hành động nào cần được tiến hành thực hiện, thực hiện như thế nào và tại sao;
các loại máy máy móc trang bị, dụng cụ nào cần thiết khi thực hiện công việc, các mối
quan hệ với cấp trên và với đồng nghiệp trong thực hiện công việc. Không biết phân
tích công việc, nhà quản trị sẽ không thể tạo ra sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận cơ
cấu trong doanh nghiệp, không thể đánh giá chính xác yêu cầu của các công việc, do đó
không thể tuyển dụng đúng nhân viên cho công việc, không thể đánh giá đúng năng lực
thực hiện công việc của nhân viên và do đó, không thể trả lương, kích thích họ kịp thời,
chính xác. Ðặc biệt, phân tích công việc là công cụ rất hữu hiệu giúp các tổ chức, doanh
nghiệp mới thành lập hoặc đang cần có sự cải tổ hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức, tinh
giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
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Tác dụng của phân tích công việc
• Bảo đảm thành công hơn trong việc sắp xếp, thuyên chuyển và thăng thưởng
cho nhân viên.
• Loại bỏ những bất bình đẳng về mức lương qua việc xác định rõ nhiệm vụ và
trách nhiệm của công việc.
• Tạo kích thích lao động nhiều hơn qua việc sắp xếp các mức thăng thưởng.
• Tiết kiệm thời gian và sức lực qua việc tiêu chuẩn hóa công việc và từ đó giúp
nhà quản trị có cơ sở để làm kế hoạch và phân chia thời biểu công tác.
• Giảm bớt số người cần phải thay thế do thiếu hiểu biết về công việc hoặc trình
độ của họ.
• Tạo cơ sở để cấp quản trị và nhân viên hiểu nhau nhiều hơn.

Thông tin cần thu thập, nội dung, các bước phân tích công việc
Trong doanh nghiệp cần phải thực hiện phân tích công việc khi:
• Doanh nghiệp mới được thành lập và chương trình phân tích được thực hiện
đầu tiên
• Có thêm một số công việc mới
• Công việc thay đổi do tác động của khoa học – kỹ thuật
Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc
Thông tin về các yếu tố của điều kiện làm việc như điều kiện tổ chức hoạt động của
doanh nghiệp, chế độ lương bổng, khen thưởng, tầm quan trọng của công việc trong
doanh nghiệp, các yếu tố của điều kiện vệ sinh lao động, sự cố gắng về thể lực, những
rủi ro khó tránh, sự tiêu hao năng lượng trong quá trình làm việc.....
Thông tin về các hoạt động thực tế của nhân viên tiến hành tại nơi làm việc như các
phương pháp làm việc, các mối quan hệ trong thực hiện công việc, cách thức làm việc
với khách hàng, cách thức phối hợp hoạt động với các nhân viên khác, cách thức thu
thập xử lý các loại số liệu và cách thức làm việc với các loại máy móc, trang bị kỹ thuật.
Thông tin về những phẩm chất mà nhân viên thực hiện công việc cần có như trình độ
học vấn, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện công việc, tuổi đời, ngoại hình, sở
thích, sức khỏe, quan điểm, tham vọng, các đặc điểm cá nhân cần có khi thực hiện công
việc.....
Thông tin về các loại máy móc, thiết bị kỹ thuật tại nơi làm việc như số lượng, chủng
loại, quy trình kỹ thuật và các tính năng tác dụng của các trang bị kỹ thuật, cách thức sử
dụng, bảo quản tại nơi làm việc.
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Thông tin về các tiêu chuẩn mẩu trong thực hiện công việc đối với nhân viên, bao gồm
cả các quy định về tiêu chuẩn hành vi và tiêu chuẩn kết quả thực hiện công việc
Nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc
•
•
•
•
•
•
•
•

Chính sách của công ty
Phiếu câu hỏi
Phỏng vấn
Quan sát
Viết nháp bản mô tả công việc, yêu cầu, trình độ, định mức công việc.
Trình cấp quản lý cho ý kiến
Thảo luận nhóm
Hoàn thiện cuối cùng

Nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc thường không giống nhau trong các
doanh nghiệp, quá trình thực hiện phân tích công việc bao gồm các bước sau đây:
Bước 1: Xác định chính sách của công ty, mục đích của phân tích công việc, từ đó xác
định các hình thức thu thập thông tin phân tích công việc hợp lý nhất.
Chính sách của công ty
·
Nguyên tắc, chính sách và các ưu tiên nguồn nhân lực được xác định rõ ràng
và cập nhật có thể giúp doanh nghiệp trong việc thiết lập các thủ tục, các định mức công
việc, thiết lập công việc và đặc biệt là trong việc xác định chức trách nhiệm vụ và yêu
cầu về trình độ và kỹ năng của công việc
·
Các chính sách và các ưu tiên nguồn nhân lực chỉ cho doanh nghiệp thấy
những điều doanh nghiệp đang quan tâm có thể chấp nhận hay không. Nó đảm bảo rằng
kết quả thực hiện công việc của nhân viên đạt định mức tiêu chuẩn tối thiểu. Nó cũng
giúp doanh nghiệp trở nên nhất quán trong việc ra quyết định.
·
Doanh nghiệp có thể không thường xuyên có thời gian để giải quyết tất cả
các vấn đề và các câu hỏi một cách trực tiếp. Các chính sách viết ra là công cụ truyền
thông tốt, và là cơ sở cho các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.
·
Các chính sách, quy định và các ưu tiên nguồn nhân lực của doanh nghiệp sẽ là
những la bàn định hướng cho doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chúng, doanh
nghiệp có thể lạc đường hay phải đi theo đường dài hơn
Bước 2: Thông qua bản câu hỏi thu thập các thông tin cơ bản
Bước 3: Áp dụng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin phân tích công việc.
Tùy theo yêu cầu về mức độ chính xác và chi tiết của thông tin cần thu thập, tùy theo
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loại hình công việc và khả năng về tài chính của doanh nghiệp có thể sử dụng một hoặc
kết hợp các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc sau đây: phỏng vấn, bản
câu hỏi và quan sát
Bước 4: Viết nháp bản mô tả công việc, kiểm tra lại về độ chính xác và đầy đủ thông tin
qua chính các nhân viên thực hiện công việc hoặc các vị lãnh đạo, có trách nhiệm giám
sát thực hiện công việc đó.
Bước 5: Hoàn thiện cuối cùng

Các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc
Phỏng vấn
Phỏng vấn thu thập thông tin phân tích công việc có thể thực hiện trực tiếp với từng cá
nhân, với nhóm nhân viên thực hiện cùng một công việc hoặc với cán bộ phụ trách nhân
viên thực hiện công việc đó.
Ưu điểm: Phương pháp này được sử dụng rất hữu hiệu khi mục đích của phân tích công
việc là xây dựng tiêu chuẩn mẫu đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên,
xác định nhu cầu đào tạo và xác định giá trị của công việc. Phỏng vấn cho phép phát
hiện ra nhiều thông tin về các hoạt động và các mối quan hệ quan trọng trong phân tích
công việc mà các phương pháp khác không thể tìm ra. Ðồng thời phỏng vấn cũng cho ta
cơ hội để giải thích các yêu cầu và chức năng của công việc.
Nhược điểm: chủ yếu của phỏng vấn phân tích công việc là người bị phỏng vấn có thể
cung cấp các thông tin sai lệch hoặc không muốn trả lời đầy đủ các câu hỏi của người
phỏng vấn. Nhân viên thường cảm thấy rằng việc phân tích các công việc được sử dụng
như màn mở đầu để thay đổi cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao định mức,
v.v... do đó họ thường có xu hướng muốn đề cao trách nhiệm và những khó khăn trong
công việc của mình; ngược lại, giảm thấp mức độ và tầm quan trọng trong công việc của
người khác. Thêm vào đó, phỏng vấn đòi hỏi cán bộ thu thập thông tin phải tốn nhiều
thời gian làm việc với từng nhân viên.
Ðể nâng cao chất lượng của phỏng vấn phân tích công việc, nên chú ý:
·
Nghiên cứu công việc trước khi thực hiện phỏng vấn sao cho có thể đưa ra đúng
các câu hỏi cần thiết.
·
Chọn người thực hiện công việc giỏi nhất và chọn người có khả năng mô tả quyền
hạn, trách nhiệm, cách thức thực hiện công việc giỏi nhất.
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·
Nhanh chóng thiết lập mối quan hệ tốt đối với người bị phỏng vấn và giải thích
cho họ rõ ràng về mục đích của phóng vấn.
·

Ðặt những câu hỏi rõ ràng và gợi ý sao cho người bị phỏng vấn dễ trả lời

·
Cơ cấu của các thông tin cần thu thập phải hợp lý sao cho khi phỏng vấn không bị
bỏ sót những thông tin quan trọng.
·

Kiểm tra lại tính chính xác của các thông tin với người bị phỏng vấn.

Bản câu hỏi
Bản câu hỏi được đánh giá là phương pháp hữu hiệu nhất để thu thập thông tin phân tích
công việc. Bản câu hỏi liệt kê những câu hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước và phân phát
cho nhân viên điền vào các câu trả lời. Tổng kết các câu trả lời của nhân viên, cán bộ
phân tích sẽ có được những thông tin cơ bản, đặc trưng về các công việc thực hiện trong
doanh nghiệp. Khi cảm thấy thông tin thu thập qua bản câu hỏi không được đầy đủ, cán
bộ phân tích nên thảo luận lại với các nhân viên thực hiện công việc. Nhìn chung, bản
câu hỏi cung cấp các thông tin nhanh hơn và dễ thực hiện hơn so với hình thức phỏng
vấn. Ðể nâng cao chất lượng thông tin thu thập qua bản câu hỏi, cần lưu ý các vấn đề
sau:
Cấu trúc của các câu hỏi.
Ngoài các câu hỏi về các chức năng, nhiệm vụ chính, trong bản câu hỏi cần thiết kế phải
có những câu hỏi về các nhiệm vụ phụ nhân viên phải thực hiện thêm tại nơi làm việc.
Tuy nhiên các câu hỏi cần xoay quanh trọng tâm các vấn đề phải nghiên cứu và bản câu
hỏi nên ngắn gọn. Thông thường, không ai thích phải trả lời một bản câu hỏi dài. Một
bản câu hỏi càng dài thì người trả lời càng ít chú ý đến nội dung của các câu hỏi.
Cách thức đặt câu hỏi
Các câu hỏi cần thiết kế sao cho thật đơn giản, dễ hiểu, dễ trả lời và có thể trả lời ngắn
gọn. Ở những nơi nào có thể, nên thiết kế các câu hỏi đóng mở, ví dụ, " Theo anh (chị),
cường độ làm việc có cao quá không?" hoặc các câu hỏi chọn lựa phương án trả lời. Ví
dụ với câu hỏi " Theo anh (chị), một nhân viên cần tối thiểu bao nhiêu thời gian để có
thể làm quen với công việc và thực hiện công việc được tốt?", có thể sẽ có các câu trả
lời sau đây đối với công nhân viên trên dây chuyền lắp ráp điện tử:
- dưới 1 tháng

- 3 tháng

- 1 năm

- 3 năm hoặc hơn nữa;

- 6 tháng
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Nơi thực hiện
Nên để cho nhân viên thực hiện bản câu hỏi tại nơi làm việc. Những bản câu hỏi thực
hiện ở nhà thường được trả lời kém trung thực và ít chính xác. Phân tích công việc có
ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp; do đó, việc trả lời bản câu hỏi
nên được thực hiện trong giờ làm việc sao cho nhân viên không cảm thấy khó chịu vì
phải mất thêm thời gian cá nhân của họ.
Quan sát tại nơi làm việc
Quan sát tại nơi làm việc cho phép các nhà phân tích chỉ ra đầy đủ và chi tiết thời
gian, mức độ thường xuyên, tính phức tạp của các nhiệm vụ, trách nhiệm khi thực hiện
các công việc khác nhau, các thông tin về điều kiện làm việc, các máy móc, dụng cụ,
nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình làm việc và hiệu quả thực hiện công việc.
Phương pháp quan sát được sử dụng hữu hiệu đối với những công việc có thể đo lường,
dễ quan sát, thấy những công việc không mang tính chất tình huống như công việc của
người y tá trực hoặc không phải tính toán suốt ngày như công việc của các nhân viên
phòng kế toán. Tuy nhiên, phương pháp quan sát có thể cung cấp thông tin thiếu chính
xác do hội chứng Hawthone ( khi biết mình được quan sát, nhân viên có thể làm việc với
phương pháp, tốc độ, cách thức, kết quả khác với khi thực hiện công việc trong những
lúc bình thường), điều này phản ánh rõ rệt nhất khi cán bộ phân tích vừa quan sát, vừa
phỏng vấn nhân viên thực hiện công việc.
Ðể nâng cao chất lượng thu thập thông tin, nên áp dụng:
• Quan sát kết hợp với các phương tiện kỹ thuật như quay phim, video, đèn chiếu
hoặc đồng hồ bấm giây nhằm ghi lại các hao phí thời gian trong thực hiện công
việc.
• Quan sát theo chu kỳ của công việc hoàn thành. (lưu ý chu kỳ của công việc là
thời gian cần thiết để hoàn thành trọn vẹn một công việc).
• Nói chuyện trực tiếp với các nhân viên thực hiện công việc để tìm hiểu những
điều chưa rõ hoặc bổ sung những điều bỏ sót trong quá trình quan sát.
Ghi chép lại trong nhật ký
Trong một số trường hợp, nhà phân tích thu thập thông tin bằng cách yêu cầu công nhân
ghi lại, mô tả lại các hoạt động hàng ngày trong một cuốn sổ. Nhờ phương pháp này mà
công nhân viên phóng đại tầm quan trọng của công việc trong các phương pháp trước
không còn là vấn đề không giải quyết được.
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Bảng danh sách kiểm tra
Ðây là danh sách các mục liên quan tới công việc. Thường là cá nhân người đảm nhận
công việc hoặc cấp quản trị trực tiếp của đương sự được yêu cầu kiểm tra xem mỗi mục
có áp dụng cho công việc đang cần kiểm tra không. Danh sách kiểm tra rất hữu dụng bởi
vì các cá nhân dễ trả lời.
Phối hợp các phương pháp
Thông thường thì các nhà phân tích không dùng một phương pháp đơn thuần nữa. Họ
thường phối hợp các phương pháp khác nhau. Chẳng hạn như muốn phân tích công việc
của nhân viên hành chánh văn phòng, họ có thể sử dụng bảng câu hỏi, phối hợp với
phỏng vấn và quan sát thêm. Khi nghiên cứu các công việc sản xuất, họ dùng phương
pháp phỏng vấn phối hợp với phương pháp quan sát.
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