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 روش تحلیل شغلی ارگونومیک بر مروری

 
 مرتضی جاوید/  رح ا  بیات

 

 چکیده
افراد احساس  یبرخ کهیطوراست؛ به افتهیغلبه  یشغل یتینارضا دهیها پداز سازما  یاریمروزه در بسا

شاغل با شغل و سازما   ا یعد  تعاسب م هایتینارضا میاز علل ا یکیف کععدیم یو ناکارآمد یهودگیب

 میف بدشودیم یاشناز شغل، سازما  و شاغل  قیعد  تعاسب از عد  شعاخت دق میف اباشدیمربوطه م

 یناچارند: مشاغل را به خوب ابعد،یدست  شتریب یوربتوانعد به بهره عکهیا یها براسازما  بیترت

 یالز  برا اتیاست که خموص یعدیشغل فرآ لیو تحل هیف تززعدین ا لیتحل و هیو تزز ییشعاسا

یم تیدر آ  به فعالکه شغل  یخاص یکیزیف طیو شرا سازدیشغل را مشخص م کیع لکرد مللوب 

سازما  از  ازیمشاغل با توجه به ن لیو تحل هیفتززدهدیقرار م لیو تحل هیرا مورد تزز پردازد

و ففف( روش  بیمعا ا،یمزا ف،ی)تعر قیدق یمقاله به بررس میف در اردیپذیصورت م یمختلف یهاروش

و  هیانزا  تزز یکه برااست و مشخص شده است شدهپرداخته کیارگونوم یشغل لیتحلوهیتزز

 را انزا  دادف یچه اقدامات دیبا قاًیدق کیبه روش ارگونوم یشغل لیتحل

 فتززیه و تحلیل شغل، ارگونومیمدیریت معابع انسانی،  کلیدی: واژگان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( دانشزوی کارشعاسی ارشد ارگونومی دانشگاه تهرا ، تهرا ، ایرا ، نویسعده مسئولRahman.baiat@gmail.com ) 

 آموخته کارشعاسی ارشد مدیریت معابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهرا ، ایرا فدانش 
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 مقدمه
 یشب 1932ظاهر شدف تا سال  یریتمد یاتدر ادب یستمقر  ب یلشغل در اوا وتحلیلیهتزز اصلالح

 یمکار را اول وتحلیلیهتزز یلورت 1916استف در  شدهشغل نگارش  وتحلیلیهدرباره تزز مقاله 400از 

و  یم، سومیمکه دوم یستاز للف ن یمللب خال یمف ذکر ایدنام یعل  یریتمد یماصل عظ 4اصل از 

( 2کارکعا   یو آموزش عل  یعش( گز1نوشت:  یمچع توا یم یرا به زبا  امروز یلوراصول ت یمچهارم

 وتحلیلیهمزدد شغلف تزز یزیر( طرح3و  یو ماد یدرون یهاپاداش یلهوسدر کارکعا  به یزشگان

در ملالعه زما  و  ایکار، نقش ع ده وتحلیلیهفوق دخالت داردف تزز هاییتشغل در ه ه فعال

 وتحلیلیهبه موضوع تزز یعدهکرد که توجه فزا یا ب 1982کرده استف تامسو  در سال  یفاحرکت ا

و  یمو تدو یهبه علت تالش جهت ته یژهوبه یعش،گز یعددهه گذشته، اصوالً به علت فرآ یشغل ط

 (ف1371 بر اساس اعتبار محتوا است )رونالد، یعشگز هاییوهش یفتعر

 معزر هاآ  وجود که است هاییشغل مشخص کرد  ویژگی وتحلیلیههدا از تززتوا  گفت می

 جهت مدیریت به شایانی ک ک هاویژگی ایم تعییمف شودمی لشا شغ در کارکعا  مللوب ع لکرد به

اعضای  یلهوسبا ع لکرد معاسب خواهد بودف پایه و اساس سازما  وظایفی است که به نیروهای انتخاب

ایم وظایف باید متعاسب با یکدیگر و دارای ه اهعگی در جهت رسید  به اهداا  فگیردمیآ  انزا  

و شعاخت مشاغل در سازما  بخش مه ی از وظایف مدیریت  وتحلیلیهتزز سازما  باشدف بعابرایم

 معابع مدیریت ایرانی، هایاست که در اکثر سازما  یحال در ایم و شودمعابع انسانی محسوب می

 و نیستعد برخوردار ایطور اخص از جایگاه ویژهشغل به وتحلیلیهتبع آ  تززاعم و به طوربه انسانی

شغل فقط در مورد دستیابی به یک نظا   وتحلیلتززیه بحث به ایرانی هایسازما  ثراک در ه چعیم

 فشودمی بسعده قانو  الزامات و هاع دتاً جهت برآورد  خواست همآ  مشاغل بعدیطبقه

 یهااصلالحاً روش یاآ   یعدشغل، فرآ وتحلیلیهتزز یعهملرح در زم یاز مباحث اصل یکی

 وتحلیلیهمعظور تززجامع و کامل به یروش یو طراح یممعظور تدوتعدف بهشغل هس وتحلیلیهتزز

مورد  یلتفمبه یعهزم یمموجود در ا یهاروش یرو سا یقتحق ییشیعهشغل، الز  است که در ابتدا پ

 یمختلف، بررس هاییعهدر زم یدجد یهاروش توسعه یاز فعو  اصل یکیف یرندملالعه قرار گ

و  یخچهتار یبررس یمها استف ه چعدر برطرا ن ود  آ  یو سع یقبل یاهروش هاییتمحدود

مثال روش  یف برایدن ا یعهروش به یدر طراح یانیک ک شا تواندیها مروش یما یریگشکل یلدال

O*Net روش  هاییتشغل در پاسچ به محدود یطراح درDOT از  یمعدبا هدا بهره یمو ه چع
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 یملالعه درنهایت وففف به وجود آمدف یعترنتمانعد ا یت یدانش آ ییلهوسشده به یامه یبسترها

 یدر طراح تواندیها ممسائل مربوط به آ  یرو سا هایتمحدود یب،معا یا،و مزا یشیمپ یهاروش

 کععده و کارگشا باشدفک ک یدروش جد

 مبانی نظری

یشغل مشخص م یتآ  ماه یواسلهبه که معدنظا  یعدیشغل عبارت است از فرآ وتحلیلیهتزز

محموالت الز  استف  یدتول یاست که برا یفیوظا یلتحل ی،معابع انسان یاز اقدامات اصل یکیف شود

 طمرتب یفاز وظا ایشغل، مز وعه یععی دهعدیم یلشغل را تشک یککه مرتبط به هم هستعد،  یفیوظا

 (ف1390پور و آغاز،  یبه هم است )قل

 یزیرکار، برنامه یاستف بازطراح یاقدامات معابع انسان یرسا یربعایقع زشغل در وا وتحلیلتززیه

 ایحرفه یرمس یزیربرنامه یری،پذع لکرد، جامعه یابیانتخاب، آموزش، ارز یابی،کارمعد  ی،معابع انسان

 یدشغل با وتحلیلیهف در تززشودیشغل انزا  م یلمشاغل بر اساس تحل یابیو ارزش یشغل یو توسعه

از معلوال  و قانو  پرداخت معمفانه  یتبرابر، ح ا یمانعد فرصت شغل یحقوق-یقانون یجعبه یکسری

کعد نه  یتانزا  شغل را روا یوضع فعل یدشغل خوب با یلتحل یک یمرا در نظر گرفتف ه چع

 (ف 1390 ز،پور و آغا یخواهد شد )قل یا شدهیانزا  م یعدهآ یاکه در گذشته چعا آ 

 وتحلیلیهتزز یعدفرآ شود،یشغل انتخاب م وتحلیلیهتزز یکه برا یبا توجه به روش هرچعد

که در ادامه  در نظر گرفت یعدفرآ یما یرا برا یمراحل ع وم یکسری توا یم یمتفاوت خواهد بود ول

 شودفها اشاره میبه آ 
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 (1390پور و آغاز، شغل )منبع: قلی وتحلیل مراحل تجزیه -1شکل 

های شاغل یک شغل معیم استف وتحلیل شغل به مععای تعییم وظایف شغلی و یا ویژگیتززیه

وتحلیل شغل را به دو گروه ع ده تقسیم ن ود )قلی پور و آغاز، های تززیهتوا  روشبعابرایم می

1390 :) 

 گیرند را میها وظایف متعددی که در یک شغل انزا  محور: ایم روشهای شغلروش

 های یک شغل خواهد بودفکععدف تحلیلگر در ایعزا به دنبال بررسی وظایف و مسئولیتتوصیف می

 های شغلی مورد نیازند را شامل میمحور: رفتارهایی که در انزا  فعالیتهای شاغلروش

های مورد نیاز آوری اطالعات مرتبط با دانش، مهارت و تواناییشوندف در ایعزا تحلیلگر به دنبال ج ع

 برای انزا  شغل خواهد بودف 

گیرندف در صورت در یل مورد بررسی قرار میتفمبهوتحلیل شغل های تززیهدر ادامه روش

ها اشاره خواهد شدف ه چعیم ایم محور بود  آ محور یا شاغلدسترس بود  اطالعات به شغل
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های های مبتعی بر پرسشعامه، روشروش هگردند  بها از معظر ابزاری که بر بستر آ  اجرا میروش

 شوندبعدی میهای مبتعی بر مماحبه و مشاهده تقسیممبتعی بر استاندارد و روش

 معرفی روش تحلیل شغلی ارگونومیک

، یک فرآیعد تحلیل استرس/شغل است که طیف وسیعی از 1ی تحلیل شغلی ارگونومیکپرسشعامه

گیرد کار است نه ایم روش آ  چیزی که مورد ارزیابی قرار می ن ایدف درهای کار را توصیف میویژگی

(ف در حقیقت در ایم روش به دنبال آ  هستیم تا 2010ی کار )تکال و ه کارا ، اشخاص انزا  دهعده

کار را به نحوی طراحی ن اییم که ک تریم آسیب را برای پرسعل و نیروی انسانی داشته باشدف در ایم 

های جدیدی را با توجه به مفاهیم توا  سیستمی بیم انسا  و کار میروش با تشریح سازگار

ارگونومیک طراحی ن ودف تفاوت ایم روش با پرسشعامه تحلیل پست در ایم است که پرسشعامه فقط 

که ایم روش مشاغل را دهد درحالیوتحلیل قرار میمشاغل را از جعبه فیزیولوژیک مورد تززیه

گذاری شده و کار پایه -کعدف ه چعیم ایم روش بر مبعای نظریه انسا میازلحاظ ارگونومیک بررسی 

 ،کعد )قلی پور و آغازهای ارگونومیک فراهم میالگویی را برای بررسی مفاهی ی چو  استرس و فشار

 (ف1392

روش تحلیل شغلی ارگونومیک بر توسعه گردش کاری تأکید دارد و بیشتر برای کارگرا  ع لیاتی 

 AETی های شغلی هستعد، کاربرد داردف پرسشعامهعدا  حوزه خدمات که در معرض آسیبو یا کارم

مبتعی بر تحلیل   AETبیشتر به دنبال سعزش مفاهی ی مانعد استرس و فشار استف روش تحلیل

باشد، بعابرایم فشار شغلی گیری روابط انسانی در سازما  میرفتاری کارکعا  است که مقیاس آ ، اندازه

ی ایم پرسشعامه نقله نظر قرار بگیردفتریم متغیرهایی است که باید در تحلیل شغلی مداز مهمیکی 

های آمریکایی به دنبال انتخاب فردی هستعد که بیشتریم های آمریکایی استف روشمقابل متدولوژی

ا تعاسب را با الزامات شغل داشته باشد در حالی که ایم روش به دنبال متعاسب ن ود  شغل ب

 (ف 2001)اندرسو  و ه کارا ،  شعاختی افراد استهای روا ویژگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Arbeitswissenschftliches Erhebungsverfahren Zur Tatigkeitsallyse 
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 گیری روش تحلیل شغلی ارگونومیکدالیل شکل

ی ای که توسط دولت آل ا  در زمیعهگیری ایم روش به ملالعهی پیدایش و دالیل شکلتاریخچه

ملالعه مستلز  یک فرآیعد گرددف ایم یبرمهای پرداخت بر علیه زنا  انزا  شد، بررسی تبعیض در نرخ

تحلیل شغل بود که بتواند در درو  یک سیستم کاری، تحلیل حزم و استرس کار را م کم سازدف 

شعاختی داشت اما مدلی که به طور کامل ایم موارد را ی مبعای روا ارائههایی برای روش PAQاگرچه 

ی تحقیقاتی خاص توسعه ایم پروژه برای اولیم بار به خاطر AETبیا  کعد وجود نداشت و بعابرایم 

 (ف 1996یافت )الندا و ه کارا ، 

ی اروپا یکسری دستورالع ل برای بهبود ای عی شغلی و کاهش اتحادیه 1989از سوی دیگر از سال 

ها برای ت امی اعضای های صععتی مربوط به سالمت به تمویب رساندف ایم دستورالع لریسک

ت امی مشاغل صععتی و خدماتی به جز مشاغل نظامی قابل اجرا بودندف ایم اتحادیه اجباری بود و برای 

 : ج له ازها الزاماتی را بر کارفرمایا  تح یل ن ودند دستورالع ل

 رعایت حداقل استانداردهای محیط کاری و تزهیزات کاری 

 حداقل استانداردهای بار کاری رعایت 

  ایش بمریرعایت حداقل استانداردها برای کار در واحد ن 

های یا  موظف به انزا  تحلیل شغل و ارزیابی اقدامات ای عی و ریسککارفرماعالوه بر ایم 

سالمت موجود در کار بودندف برای انزا  ایم مهم و ارزیابی صحیح طرح و شرایط کار نیاز به دانش 

نداردهای ارگونومی، ی ارگونومی بودف در نتیزه به مرور زما  نیاز به طراحی کار ملابق استادر زمیعه

 ف(1996)الندا و ه کارا ،  ی ظهور ن ودوتحلیل ارگونومیک شغل را وارد عرصهروش تززیه

های ذهعی های مختلف سازما  با تواناییامروزه نیز تالش هر سازمانی در جهت ه اهعگی قس ت

ا  را در محیط کعد نیازهای روحی و جس ی کارکعو جس ی معابع انسانی آ  استف سازما  تالش می

طور مثال سازما  سعی در کاهش استرس و فشار کارکعا  در محیط سازما  سازما  برطرا کعدف )به

های کاری، سیستم تواند ملثر باشد، بررسی برنامهدارد(ف ازج له مواردی که برای توفیق ایم مهم می

ا در سازما  فراهم کعدف در ایم ای که شرایط کاری رگونهگردش کار، و نگاه به معابع انسانی است؛ به
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تعها فشار و استرس را بر کارمعدا  وتحلیل شغل است که نهمرحله سازما  نیازمعد روشی در تززیه

 ف (1985روه رت، کاهش دهد، بلکه سبب افزایش آسودگی خیال کارمعدا  نیز بشود )

 روش تحلیل شغلی ارگونومیکفرآیند اجرا 

شودف به ایم مععی که تحلیلگر با مشاهده و مماحبه انزا  می وتحلیل شغل در ایم روشتززیه

هایی که با شاغال  یا سرپرستا  ی اول با مشاهده و در ادامه با مماحبههای مورد نیاز را در درجهداده

 (1998)کاروسکی و ماراس،  ن ایددهد، استخراج میها انزا  میآ 

شود و از اختماص داده می F, D, S, E, Aهای در ایم روش به هر سلال پرسشعامه یکی از کد

ها مرتبط با سلال، امتیازی اختماص دهدف یک از ایم کدبه هر 5تا  0شود که از شاغل خواسته می

 ها بدیم شرح است:یک از ایم کدمعانی هر

 Aععوا  محرک م کم است معزر به ایزاد یا عد  ایزاد استرس : ععاصر کاری است که به

 بشوند؛

 Eزا در شغل موردنظر است؛: مربوطه به عوامل استرس 

 Sزا است؛: بیانگر میزا  اه یت عواملی است که در شغل استرس 

 Dمربوطه به دوا  و طول استرس است؛ : 

 Fبیانگر فراوانی استرس استف : 

 شده توسط افراد وارد رایانه شده و پس از پردازش،های اختماص داده نهایت ن رات یا امتیاز در

 (ف1392پور و آغاز، )قلی شودهایی در جهت انلباق بیشتر کار با معابع انسانی ارائه میراه

 اجزای روش روش تحلیل شغلی ارگونومیک

بعدی اول بعدی ملرح برای ساختار ایم پرسشعامه وجود داردف در طبقهدر ادبیات موضوع دو طبقه

 کل پرسشعامه به سه قس ت اصلی شامل: 

 فرد در سیستم کاری وتحلیلتززیه 

 وتحلیل وظایف تززیه 
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 وتحلیل نیازهاتززیه 

شود و به ازای هر شود و سپس برای هر طبقه یکسری زیرطبقه و ویژگی ملرح میبعدی میتقسیم

شود تا آ  ویژگی سعزیده شود )کاروسکی و ماراس، ها سلالی در پرسشعامه ملرح میکدا  از ویژگی

 (ف 1998

 

 (1996ساختار روش تحلیل شغلی ارگونومیک )منبع: الندا و همکاران،  -2شکل 

 (1998تحلیل شغل )تاروسکی و ماراس، ودر تجزیه AETساختار روش  -1جدول 

 هاتعداد ویژگی مؤلفه زیرطبقه طبقه

وتحلیل فرد تززیه

 در سیستم کاری

 هدا کار

 4 نوع

 8 هاویژگی

 21 فرد به ععوا  هدا کار

 تزهیزات
 17 تزهیزات تولیدی

 19 سایر تزهیزات

 12 محیط کاری فیزیکی شی یایی محیط کاری
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 38 شرایط اجت اعی و سازمانی

 24 های پرداختقواعد و روش

وتحلیل تززیه

 وظایف

ونقل، سازی، مونتاژ، جایگذاری، ح لمرتبط با اهداا مادی کار )آماده

 گیری و ففف(اندازه
13 

دهی، کدگذاری اطالعات، ریزی، سازما مرتبط با اهداا کلی کار )برنامه

 ترکیب اطالعات، تحلیل اطالعات و ففف(
8 

 8 مرتبط با فرد )ن ایعدگی، آموزش، خدمت، حضور و ففف(

 2 تعداد و فراوانی تکرار کار

وتحلیل تززیه

 نیازها

محدوده نیازها: 

 افت اطالعاتدری

 6 های حسی برای دریافت اطالعاتاندا 

 7 ابعاد شعاسایی

 2 اشکال شعاسایی

 1 صحت مورد نیاز برای دریافت اطالعات

 1 هوشیاری

محدوده نیازها: 

 تم یم

 1 پیچیدگی تم یم

 1 دامعه زمانی تم یم

 6 دانش مورد نیاز

 محدوده نیازها،

 فعالیت

و صحت فعالیت تحت استرس در صورتی  اندا  فعالیت

 وضعیتی به وجود آمده باشدف با کارکه 
6 

اندا  فعالیت و صحت فعالیت تحت استرس در صورتی 

 ایستا به وجود آمده باشدف با کارکه 
4 

اندا  فعالیت و صحت فعالیت تحت استرس در صورتی 

 ای سعگیم به وجود آمده باشدفکه با کار ماهیچه
3 

دا  فعالیت و صحت فعالیت تحت استرس در صورتی ان

 که با کارهای مرتبط با نور و گرما به وجود آمده باشدف
4 

 

شوند که هر کدا  بعدی میی اصلی دستهدر رویکردی دیگر سلاالت ایم پرسشعامه در چهار طبقه

یک از ایم  از ایم طبقه سلاالت، به دنبال سعزش قس تی خاص از یک شغل هستعدف در ادامه هر

 (ف 1985شوند )روه رت، طبقات به اختمار توضیح داده می
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)منبع: روهمرت،  وتحلیل شغل بر مبنای روش تحلیل شغلی ارگونومیکاجزاء تجزیه -3شکل 

1985.) 

 وتحلیل اهداف شغلیتجزیه

 گیرند: زش قرار میموارد زیر توسط سلاالت پرسشعامه مورد بررسی و سع ،در ایم قس ت

 میزا  توانایی الز  جهت انزا  اهداا شغل چقدر است؟ 

 اطالعات الز  جهت محقق شد  اهداا شغل به چه میزا  است؟ 

 در نظر گرفتم مالحظات اجت اعیف 

 وتحلیل لوازم و تجهیزاتتجزیه

  گیرندفزیر مورد سعزش قرار میدر ایم قس ت مواردی 

 روابط انسانی گیری جهت بررسیلواز  اندازه، 

 ،پشتیبانی از معابع انسانی 

  ابزار موردنیاز جهت فراغت کارمعدا ف 
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 وتحلیل وظیفه شغلیتجزیه

 گیردف مورد بررسی قرار می به شرح زیر در ایم قس ت ترکیب وظایف شغلی

 وظایف مرتبط با موضوعات عیعی، 

 ،وظایف مرتبط با موضوعات ذهعی 

  انزا  وظایف،یت افراد در باصالحوظایف مرتبط 

 تعداد و تکرار وظایفف 

 های شغلیوتحلیل نیازتجزیه

 شود:ایم قسم خود به سه مرحله تقسیم می ،ادراک نیاز 

o انواع ادراک: دیداری، شعوایی، حسی، بیعایی، بویایی، و خود یافتعی، 

o ارزیابی نیاز بر اساس ادراک صورت گرفته، 

o درستی ادراکف 

 یاز موردنپیچیدگی نیاز، فشار ناشی از زما ، حداقل دانش گیری درباره نیاز شغلی: تم یم

 ،گیری پیرامو  نیاز شغلیجهت تم یم

 دهی به نیاز: پاسچ فیزیکی، کار شخمی، کار سعگیم بدنی، کار سبک بدنی، تغییر پاسچ

 ناگهانیف 

شود که بر اساس آ  سلالی می 216ی شامل یک پرسشعامه AETبراساس ملالب فوق، 

ی اصلی قابل تقسیم هستعد گیردف سلاالت ایم پرسشعامه به چهار دستهیل شغل صورت میوتحلتززیه

که هر دسته به دنبال سعزش قس ت خاصی از شغل استف بر ایم اساس قس ت اول و دو  که شامل 

دهدف قس ت سو  که آیتم )سلال( را به خود اختماص می 143شود، اهداا کاری و تزهیزات می

های گیرد و قس ت چهار  که شامل نیازها و درخواستآیتم را در برمی 31شود ی میشامل وظیفه شغل

( 2010ده توسط از تکال و ه کارا ، نقل ش ؛1985گیرد  )روه رت، آیتم را در برمی 42شغلی هست، 

 فعالیت(فنی مرتبط است )یععی تحلیل تقاضا/ آیتم به طور مستقیم به کار عضال 17آیتم آخر،  42از ایم 
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کعد، هایی که با افراد میدر ن ره داد  به سلاالت، کاربر باید مشاهدات خود را از محیط کار با مماحبه

 (ف 2010تک یل ن اید )تکال و ه کارا ، 

 گیریبحث و نتیجه

هایی جهت انلباق بیشتر کار با شاغل است )قلی پور تریم مزیت ایم روش شعاسایی استانداردمهم

های مربوط به کار آ  در کعد، دادهاستفاده می AET( چرا که وقتی یک مشتری از 100: 1390و آغاز، 

ها آبیشودف ه چعیم ایم روش برای طیف وسیعی از مشاغل از قبیل یقه یک پایگاه داده نگهداری می

، مشاغل دستی یا مهعدسی و اجرایی، تولیدی و خرده فروشی، اداری و کارخانه ای قابل 1یقه سفیدها

 (ف 2-20: 1998کاروسکی و ماراس، اده است )استف

شده مبتعی بر نظرات شاغل چعیم باید درنظر گرفت که در ایم روش چو  اطالعات کسب هم

 (ف100: 1390است، امکا  بروز اغراق در بیا  نظرات وجود دارد )قلی پور و آغاز، 

نیست، بلکه ایم صورت مستقیم به شکل شرح شغل و شرایط احراز شغل خروجی ایم روش به

کعدف ایم روش ه چعیم در موارد  زیر روش اطالعاتی مفید جهت تدویم بهیعه ایم دو فراهم می

 کاربرد دارد:

 طراحی ساختار؛ 

 های جدید؛کارگیری فعاوریبه 

 ی تبعیض جعسیتی در کار(؛کار زنا  )اشاره به اولیم کاربرد آ  در زمیعه 

  (ف97-96: 1392)قلی پور و آغاز, بخشی )مرتبط با کار معلولیم(  توا 
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 از را  دهعدیا که کار یدی انزا  مر کارگرانی که هستعد شغلی  هاییبعدطبقه "سفید یقه" و "آبی یقه"اصلالحات  1

،مع واًل آبی، هایییونیفر  یطور تاریخی، کارگرا  یقه آبف بهکععدیمت ایز م  دهعدیم انزا  یاحرفه مشاغل که ییهاآ 

 در و  پوشیدندیاتوکشیده با یقه سفید م هاییراهممع والً پ سفید یقه کارگرا ف کردندیم کار فعی  مشاغلو در   شیدندپویم

 .اندبوده بکار مشغول اداری کار دفاتر
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وتحلیل شغل به چعدیم گروه های الندا و ه کارا  فرآیعدهای تززیهیبررسه چعیم طبق 

ها مورد تواند برای دستیابی به چعدیم مورد از آ می AETشوند که بعدی میهای متفاوت طبقهباهدا

 (: 177: 1996ندا و ه کارا ، عبارتعد از )به نقل از ال هاگروهاستفاده قرار گیردف ایم 

 ی سازمانی؛فرآیعدهایی برای ه کاری در طراحی کار و توسعه 

 وتحلیل شغل برای طراحی محیط کار؛تززیه 

 های اطالعاتی برای سالمت و ای عی صععتی؛وتحلیل شغل در سیستمتززیه 

 وتحلیل شغل برای تحقیقات شغلی و ارزیابی تغییرات فعیفتززیه 
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