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مروری بر روش تحلیل شغلی ارگونومیک


رح ا بیات / مرتضی جاوید

چکیده
امروزه در بسیاری از سازما ها پدیده نارضایتی شغلی غلبه یافته است؛ بهطوریکه برخی افراد احساس
بیهودگی و ناکارآمدی میکععدف یکی از علل ایم نارضایتیها عد تعاسب میا شاغل با شغل و سازما
مربوطه میباشدف ایم عد تعاسب از عد شعاخت دقیق از شغل ،سازما و شاغل ناشی میشودف بدیم
ترتیب سازما ها برای ایعکه بتوانعد به بهرهوری بیشتر دست یابعد ،ناچارند :مشاغل را به خوبی
شعاسایی و تززیه و تحلیل ن ایعدف تززیه و تحلیل شغل فرآیعدی است که خموصیات الز برای
ع لکرد مللوب یک شغل را مشخص میسازد و شرایط فیزیکی خاصی که شغل در آ به فعالیت می
پردازد را مورد تززیه و تحلیل قرار میدهدفتززیه و تحلیل مشاغل با توجه به نیاز سازما از
روشهای مختلفی صورت میپذیردف در ایم مقاله به بررسی دقیق (تعریف ،مزایا ،معایب و ففف) روش
تززیهوتحلیل شغلی ارگونومیک پرداختهشدهاست و مشخص شده است که برای انزا تززیه و
تحلیل شغلی به روش ارگونومیک دقیقاً باید چه اقداماتی را انزا دادف
واژگان کلیدی :مدیریت معابع انسانی ،تززیه و تحلیل شغل ،ارگونومیف
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مقدمه
اصلالح تززیهوتحلیل شغل در اوایل قر بیستم در ادبیات مدیریت ظاهر شدف تا سال  1932بیش
از  400مقاله درباره تززیهوتحلیل شغل نگارش شده استف در  1916تیلور تززیهوتحلیل کار را اولیم
اصل از  4اصل عظیم مدیریت عل ی نامیدف ذکر ایم مللب خالی از للف نیست که دومیم ،سومیم و
چهارمیم اصول تیلور را به زبا امروزی میتوا چعیم نوشت )1 :گزیعش و آموزش عل ی کارکعا )2
انگیزش در کارکعا بهوسیله پاداشهای درونی و مادی و  )3طرحریزی مزدد شغلف تززیهوتحلیل
شغل در ه ه فعالیتهای فوق دخالت داردف تززیهوتحلیل کار ،نقش ع دهای در ملالعه زما و
حرکت ایفا کرده استف تامسو در سال  1982بیا کرد که توجه فزایعده به موضوع تززیهوتحلیل
شغل طی دهه گذشته ،اصوالً به علت فرآیعد گزیعش ،بهویژه به علت تالش جهت تهیه و تدویم و
تعریف شیوههای گزیعش بر اساس اعتبار محتوا است (رونالد)1371 ،ف
میتوا گفت هدا از تززیهوتحلیل شغل مشخص کرد ویژگیهایی است که وجود آ ها معزر
به ع لکرد مللوب کارکعا در شغلشا میشودف تعییم ایم ویژگیها ک ک شایانی به مدیریت جهت
انتخاب نیروهای با ع لکرد معاسب خواهد بودف پایه و اساس سازما وظایفی است که بهوسیله اعضای
آ انزا میگیردف ایم وظایف باید متعاسب با یکدیگر و دارای ه اهعگی در جهت رسید به اهداا
سازما باشدف بعابرایم تززیهوتحلیل و شعاخت مشاغل در سازما بخش مه ی از وظایف مدیریت
معابع انسانی محسوب میشود و ایم در حالی است که در اکثر سازما های ایرانی ،مدیریت معابع
انسانی بهطور اعم و بهتبع آ تززیهوتحلیل شغل بهطور اخص از جایگاه ویژهای برخوردار نیستعد و
ه چعیم در اکثر سازما های ایرانی به بحث تززیهوتحلیل شغل فقط در مورد دستیابی به یک نظا
طبقهبعدی مشاغل آ هم ع دتاً جهت برآورد خواستها و الزامات قانو بسعده میشودف
یکی از مباحث اصلی ملرح در زمیعه تززیهوتحلیل شغل ،فرآیعد آ یا اصلالحاً روشهای
تززیهوتحلیل شغل هستعدف بهمعظور تدویم و طراحی روشی جامع و کامل بهمعظور تززیهوتحلیل
شغل ،الز است که در ابتدا پیشیعهی تحقیق و سایر روشهای موجود در ایم زمیعه بهتفمیل مورد
ملالعه قرار گیرندف یکی از فعو اصلی توسعه روشهای جدید در زمیعههای مختلف ،بررسی
محدودیتهای روشهای قبلی و سعی در برطرا ن ود آ ها استف ه چعیم بررسی تاریخچه و
دالیل شکلگیری ایم روشها میتواند ک ک شایانی در طراحی روش بهیعه ن ایدف برای مثال روش
 O*Netدر طراحی شغل در پاسچ به محدودیتهای روش  DOTو ه چعیم با هدا بهرهمعدی از

 62ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه پیام فرهیختگان مدیریت؛ سال اول ،شماره  ،2پاییز 1397

بسترهای مهیا شده بهوسیلهی دانش آی تی مانعد ایعترنت وففف به وجود آمدف درنهایت ملالعهی
روشهای پیشیم و مزایا ،معایب ،محدودیتها و سایر مسائل مربوط به آ ها میتواند در طراحی
روش جدید ک ککععده و کارگشا باشدف
مبانی نظری
تززیهوتحلیل شغل عبارت است از فرآیعدی نظا معد که بهواسلهی آ ماهیت شغل مشخص می
شودف یکی از اقدامات اصلی معابع انسانی ،تحلیل وظایفی است که برای تولید محموالت الز استف
وظایفی که مرتبط به هم هستعد ،یک شغل را تشکیل میدهعد یععی شغل ،مز وعهای از وظایف مرتبط
به هم است (قلی پور و آغاز)1390 ،ف
تززیهوتحلیل شغل در واقع زیربعای سایر اقدامات معابع انسانی استف بازطراحی کار ،برنامهریزی
معابع انسانی ،کارمعد یابی ،انتخاب ،آموزش ،ارزیابی ع لکرد ،جامعهپذیری ،برنامهریزی مسیر حرفهای
و توسعهی شغلی و ارزشیابی مشاغل بر اساس تحلیل شغل انزا میشودف در تززیهوتحلیل شغل باید
یکسری جعبهی قانونی-حقوقی مانعد فرصت شغلی برابر ،ح ایت از معلوال و قانو پرداخت معمفانه
را در نظر گرفتف ه چعیم یک تحلیل شغل خوب باید وضع فعلی انزا شغل را روایت کعد نه
آ چعا که در گذشته یا آیعده انزا میشده یا خواهد شد (قلی پور و آغاز)1390 ،ف
هرچعد با توجه به روشی که برای تززیهوتحلیل شغل انتخاب میشود ،فرآیعد تززیهوتحلیل
متفاوت خواهد بود ولی میتوا یکسری مراحل ع ومی را برای ایم فرآیعد در نظر گرفت که در ادامه
به آ ها اشاره میشودف
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شکل  -1مراحل تجزیهوتحلیل شغل (منبع :قلی پور و آغاز)1390 ،
تززیهوتحلیل شغل به مععای تعییم وظایف شغلی و یا ویژگیهای شاغل یک شغل معیم استف
بعابرایم میتوا روشهای تززیهوتحلیل شغل را به دو گروه ع ده تقسیم ن ود (قلی پور و آغاز،
:)1390


روشهای شغلمحور :ایم روشها وظایف متعددی که در یک شغل انزا میگیرند را

توصیف میکععدف تحلیلگر در ایعزا به دنبال بررسی وظایف و مسئولیتهای یک شغل خواهد بودف


روشهای شاغلمحور :رفتارهایی که در انزا فعالیتهای شغلی مورد نیازند را شامل می

شوندف در ایعزا تحلیلگر به دنبال ج عآوری اطالعات مرتبط با دانش ،مهارت و تواناییهای مورد نیاز
برای انزا شغل خواهد بودف
در ادامه روشهای تززیهوتحلیل شغل بهتفمیل مورد بررسی قرار میگیرندف در صورت در
دسترس بود اطالعات به شغلمحور یا شاغلمحور بود آ ها اشاره خواهد شدف ه چعیم ایم

 64ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه پیام فرهیختگان مدیریت؛ سال اول ،شماره  ،2پاییز 1397

روشها از معظر ابزاری که بر بستر آ اجرا میگردند به روشهای مبتعی بر پرسشعامه ،روشهای
مبتعی بر استاندارد و روشهای مبتعی بر مماحبه و مشاهده تقسیمبعدی میشوند
معرفی روش تحلیل شغلی ارگونومیک
پرسشعامهی تحلیل شغلی ارگونومیک ،1یک فرآیعد تحلیل استرس/شغل است که طیف وسیعی از
ویژگیهای کار را توصیف مین ایدف در ایم روش آ چیزی که مورد ارزیابی قرار میگیرد کار است نه
اشخاص انزا دهعدهی کار (تکال و ه کارا )2010 ،ف در حقیقت در ایم روش به دنبال آ هستیم تا
کار را به نحوی طراحی ن اییم که ک تریم آسیب را برای پرسعل و نیروی انسانی داشته باشدف در ایم
روش با تشریح سازگاری بیم انسا و کار میتوا سیستمهای جدیدی را با توجه به مفاهیم
ارگونومیک طراحی ن ودف تفاوت ایم روش با پرسشعامه تحلیل پست در ایم است که پرسشعامه فقط
مشاغل را از جعبه فیزیولوژیک مورد تززیهوتحلیل قرار میدهد درحالیکه ایم روش مشاغل را
ازلحاظ ارگونومیک بررسی میکعدف ه چعیم ایم روش بر مبعای نظریه انسا  -کار پایهگذاری شده و
الگویی را برای بررسی مفاهی ی چو استرس و فشارهای ارگونومیک فراهم میکعد (قلی پور و آغاز،
)1392ف
روش تحلیل شغلی ارگونومیک بر توسعه گردش کاری تأکید دارد و بیشتر برای کارگرا ع لیاتی
و یا کارمعدا حوزه خدمات که در معرض آسیبهای شغلی هستعد ،کاربرد داردف پرسشعامهی AET

بیشتر به دنبال سعزش مفاهی ی مانعد استرس و فشار استف روش تحلیل  AETمبتعی بر تحلیل
رفتاری کارکعا است که مقیاس آ  ،اندازهگیری روابط انسانی در سازما میباشد ،بعابرایم فشار شغلی
یکی از مهمتریم متغیرهایی است که باید در تحلیل شغلی مدنظر قرار بگیردف ایم پرسشعامه نقلهی
مقابل متدولوژیهای آمریکایی استف روشهای آمریکایی به دنبال انتخاب فردی هستعد که بیشتریم
تعاسب را با الزامات شغل داشته باشد در حالی که ایم روش به دنبال متعاسب ن ود شغل با
ویژگیهای روا شعاختی افراد است (اندرسو و ه کارا )2001 ،ف
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دالیل شکلگیری روش تحلیل شغلی ارگونومیک
تاریخچهی پیدایش و دالیل شکلگیری ایم روش به ملالعهای که توسط دولت آل ا در زمیعهی
بررسی تبعیض در نرخهای پرداخت بر علیه زنا انزا شد ،برمیگرددف ایم ملالعه مستلز یک فرآیعد
تحلیل شغل بود که بتواند در درو یک سیستم کاری ،تحلیل حزم و استرس کار را م کم سازدف
اگرچه  PAQروشهایی برای ارائهی مبعای روا شعاختی داشت اما مدلی که به طور کامل ایم موارد را
بیا کعد وجود نداشت و بعابرایم  AETبرای اولیم بار به خاطر ایم پروژهی تحقیقاتی خاص توسعه
یافت (الندا و ه کارا )1996 ،ف
از سوی دیگر از سال  1989اتحادیهی اروپا یکسری دستورالع ل برای بهبود ای عی شغلی و کاهش
ریسکهای صععتی مربوط به سالمت به تمویب رساندف ایم دستورالع لها برای ت امی اعضای
اتحادیه اجباری بود و برای ت امی مشاغل صععتی و خدماتی به جز مشاغل نظامی قابل اجرا بودندف ایم
دستورالع لها الزاماتی را بر کارفرمایا تح یل ن ودند از ج له:


رعایت حداقل استانداردهای محیط کاری و تزهیزات کاری



رعایت حداقل استانداردهای بار کاری



رعایت حداقل استانداردها برای کار در واحد ن ایش بمری

عالوه بر ایم کارفرمایا موظف به انزا تحلیل شغل و ارزیابی اقدامات ای عی و ریسکهای
سالمت موجود در کار بودندف برای انزا ایم مهم و ارزیابی صحیح طرح و شرایط کار نیاز به دانش
در زمیعهی ارگونومی بودف در نتیزه به مرور زما نیاز به طراحی کار ملابق استانداردهای ارگونومی،
روش تززیهوتحلیل ارگونومیک شغل را وارد عرصهی ظهور ن ود (الندا و ه کارا )1996 ،ف
امروزه نیز تالش هر سازمانی در جهت ه اهعگی قس تهای مختلف سازما با تواناییهای ذهعی
و جس ی معابع انسانی آ استف سازما تالش میکعد نیازهای روحی و جس ی کارکعا را در محیط
سازما برطرا کعدف (به طور مثال سازما سعی در کاهش استرس و فشار کارکعا در محیط سازما
دارد)ف ازج له مواردی که برای توفیق ایم مهم میتواند ملثر باشد ،بررسی برنامههای کاری ،سیستم
گردش کار ،و نگاه به معابع انسانی است؛ بهگونهای که شرایط کاری را در سازما فراهم کعدف در ایم
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مرحله سازما نیازمعد روشی در تززیهوتحلیل شغل است که نهتعها فشار و استرس را بر کارمعدا
کاهش دهد ،بلکه سبب افزایش آسودگی خیال کارمعدا نیز بشود (روه رت)1985 ،ف
فرآیند اجرا روش تحلیل شغلی ارگونومیک
تززیهوتحلیل شغل در ایم روش با مشاهده و مماحبه انزا میشودف به ایم مععی که تحلیلگر
دادههای مورد نیاز را در درجهی اول با مشاهده و در ادامه با مماحبههایی که با شاغال یا سرپرستا
آ ها انزا میدهد ،استخراج مین اید (کاروسکی و ماراس)1998 ،
در ایم روش به هر سلال پرسشعامه یکی از کدهای  F, D, S, E, Aاختماص داده میشود و از
شاغل خواسته میشود که از  0تا  5به هریک از ایم کدها مرتبط با سلال ،امتیازی اختماص دهدف
معانی هریک از ایم کدها بدیم شرح است:
 :A ععاصر کاری است که بهععوا محرک م کم است معزر به ایزاد یا عد ایزاد استرس
بشوند؛
 :E مربوطه به عوامل استرسزا در شغل موردنظر است؛
 :S بیانگر میزا اه یت عواملی است که در شغل استرسزا است؛
 :D مربوطه به دوا و طول استرس است؛
 :F بیانگر فراوانی استرس استف
در نهایت ن رات یا امتیازهای اختماص داده شده توسط افراد وارد رایانه شده و پس از پردازش،
راههایی در جهت انلباق بیشتر کار با معابع انسانی ارائه میشود (قلیپور و آغاز)1392 ،ف
اجزای روش روش تحلیل شغلی ارگونومیک
در ادبیات موضوع دو طبقهبعدی ملرح برای ساختار ایم پرسشعامه وجود داردف در طبقهبعدی اول
کل پرسشعامه به سه قس ت اصلی شامل:
 تززیهوتحلیل فرد در سیستم کاری
 تززیهوتحلیل وظایف
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 تززیهوتحلیل نیازها
تقسیمبعدی میشود و سپس برای هر طبقه یکسری زیرطبقه و ویژگی ملرح میشود و به ازای هر
کدا از ویژگیها سلالی در پرسشعامه ملرح میشود تا آ ویژگی سعزیده شود (کاروسکی و ماراس،
)1998ف

شکل  -2ساختار روش تحلیل شغلی ارگونومیک (منبع :الندا و همکاران)1996 ،
جدول  -1ساختار روش  AETدر تجزیهوتحلیل شغل (تاروسکی و ماراس)1998 ،
طبقه

زیرطبقه
هدا کار

تززیهوتحلیل فرد
در سیستم کاری

تزهیزات
محیط کاری

مؤلفه

تعداد ویژگیها

نوع

4

ویژگیها

8

فرد به ععوا هدا کار

21

تزهیزات تولیدی

17

سایر تزهیزات

19

محیط کاری فیزیکی شی یایی

12
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شرایط اجت اعی و سازمانی
قواعد و روشهای پرداخت

24

مرتبط با اهداا مادی کار (آمادهسازی ،مونتاژ ،جایگذاری ،ح لونقل،
اندازهگیری و ففف)
تززیهوتحلیل

مرتبط با اهداا کلی کار (برنامهریزی ،سازما دهی ،کدگذاری اطالعات،

وظایف

ترکیب اطالعات ،تحلیل اطالعات و ففف)

13
8

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

8

تعداد و فراوانی تکرار کار

2

محدوده نیازها:
دریافت اطالعات

محدوده نیازها:
تززیهوتحلیل

38

تم یم

نیازها

اندا های حسی برای دریافت اطالعات

6

ابعاد شعاسایی

7

اشکال شعاسایی

2

صحت مورد نیاز برای دریافت اطالعات

1

هوشیاری

1

پیچیدگی تم یم

1

دامعه زمانی تم یم

1

دانش مورد نیاز

6

اندا فعالیت و صحت فعالیت تحت استرس در صورتی
که با کار وضعیتی به وجود آمده باشدف
اندا فعالیت و صحت فعالیت تحت استرس در صورتی
محدوده نیازها،

که با کار ایستا به وجود آمده باشدف

فعالیت

اندا فعالیت و صحت فعالیت تحت استرس در صورتی
که با کار ماهیچهای سعگیم به وجود آمده باشدف
اندا فعالیت و صحت فعالیت تحت استرس در صورتی
که با کارهای مرتبط با نور و گرما به وجود آمده باشدف

6
4
3
4

در رویکردی دیگر سلاالت ایم پرسشعامه در چهار طبقهی اصلی دستهبعدی میشوند که هر کدا
از ایم طبقه سلاالت ،به دنبال سعزش قس تی خاص از یک شغل هستعدف در ادامه هر یک از ایم
طبقات به اختمار توضیح داده میشوند (روه رت)1985 ،ف
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شکل  -3اجزاء تجزیهوتحلیل شغل بر مبنای روش تحلیل شغلی ارگونومیک (منبع :روهمرت،
.)1985
تجزیهوتحلیل اهداف شغلی
در ایم قس ت ،موارد زیر توسط سلاالت پرسشعامه مورد بررسی و سعزش قرار میگیرند:
 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
تجزیهوتحلیل لوازم و تجهیزات
در ایم قس ت مواردی زیر مورد سعزش قرار میگیرندف
 لواز اندازهگیری جهت بررسی روابط انسانی،
 پشتیبانی از معابع انسانی،

 ابزار موردنیاز جهت فراغت کارمعدا ف
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تجزیهوتحلیل وظیفه شغلی
در ایم قس ت ترکیب وظایف شغلی به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیردف
 وظایف مرتبط با موضوعات عیعی،
 وظایف مرتبط با موضوعات ذهعی،
 وظایف مرتبط باصالحیت افراد در انزا وظایف،
 تعداد و تکرار وظایفف
تجزیهوتحلیل نیازهای شغلی


ادراک نیاز ،ایم قسم خود به سه مرحله تقسیم میشود:

o

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

o

ارزیابی نیاز بر اساس ادراک صورت گرفته،

o

درستی ادراکف



تم یمگیری درباره نیاز شغلی :پیچیدگی نیاز ،فشار ناشی از زما  ،حداقل دانش موردنیاز

جهت تم یمگیری پیرامو نیاز شغلی،


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

ناگهانیف
براساس ملالب فوق AET ،شامل یک پرسشعامهی  216سلالی میشود که بر اساس آ
تززیهوتحلیل شغل صورت میگیردف سلاالت ایم پرسشعامه به چهار دستهی اصلی قابل تقسیم هستعد
که هر دسته به دنبال سعزش قس ت خاصی از شغل استف بر ایم اساس قس ت اول و دو که شامل
اهداا کاری و تزهیزات میشود 143 ،آیتم (سلال) را به خود اختماص میدهدف قس ت سو که
شامل وظیفه شغلی میشود  31آیتم را در برمیگیرد و قس ت چهار که شامل نیازها و درخواستهای
شغلی هست 42 ،آیتم را در برمیگیرد (روه رت1985 ،؛ نقل شده توسط از تکال و ه کارا )2010 ،
از ایم  42آیتم آخر 17 ،آیتم به طور مستقیم به کار عضالنی مرتبط است (یععی تحلیل تقاضا /فعالیت)ف
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در ن ره داد به سلاالت ،کاربر باید مشاهدات خود را از محیط کار با مماحبههایی که با افراد میکعد،
تک یل ن اید (تکال و ه کارا )2010 ،ف
بحث و نتیجهگیری
مهمتریم مزیت ایم روش شعاسایی استانداردهایی جهت انلباق بیشتر کار با شاغل است (قلی پور
و آغاز )100 :1390 ،چرا که وقتی یک مشتری از  AETاستفاده میکعد ،دادههای مربوط به کار آ در
یک پایگاه داده نگهداری میشودف ه چعیم ایم روش برای طیف وسیعی از مشاغل از قبیل یقه آبیها
یقه سفیدها ،1مشاغل دستی یا مهعدسی و اجرایی ،تولیدی و خرده فروشی ،اداری و کارخانه ای قابل
استفاده است (کاروسکی و ماراس)2-20 :1998 ،ف
همچعیم باید درنظر گرفت که در ایم روش چو اطالعات کسب شده مبتعی بر نظرات شاغل
است ،امکا بروز اغراق در بیا نظرات وجود دارد (قلی پور و آغاز)100 :1390 ،ف
خروجی ایم روش بهصورت مستقیم به شکل شرح شغل و شرایط احراز شغل نیست ،بلکه ایم
روش اطالعاتی مفید جهت تدویم بهیعه ایم دو فراهم میکعدف ایم روش ه چعیم در موارد زیر
کاربرد دارد:

 طراحی ساختار؛

 بهکارگیری فعاوریهای جدید؛
 کار زنا (اشاره به اولیم کاربرد آ در زمیعهی تبعیض جعسیتی در کار)؛
 توا بخشی (مرتبط با کار معلولیم) (قلی پور و آغاز)97-96 :1392 ,ف
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 1اصلالحات "یقه آبی" و "یقه سفید" طبقهبعدیهای شغلی هستعد که کارگرانی را که کار یدی انزا میدهعد را از
آ هایی که مشاغل حرفهای انزا میدهعد مت ایز میکععدف بهطور تاریخی ،کارگرا یقه آبی یونیفر هایی،مع و ًال آبی،
میپوشیدند و در مشاغل فعی کار میکردندف کارگرا یقه سفید مع والً پیراهمهای اتوکشیده با یقه سفید میپوشیدند و در
دفاتر کار اداری مشغول بکار بودهاند.
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ه چعیم طبق بررسیهای الندا و ه کارا فرآیعدهای تززیهوتحلیل شغل به چعدیم گروه
باهداهای متفاوت طبقهبعدی میشوند که  AETمیتواند برای دستیابی به چعدیم مورد از آ ها مورد
استفاده قرار گیردف ایم گروهها عبارتعد از (به نقل از الندا و ه کارا :)177 :1996 ،
 فرآیعدهایی برای ه کاری در طراحی کار و توسعهی سازمانی؛
 تززیهوتحلیل شغل برای طراحی محیط کار؛
 تززیهوتحلیل شغل در سیستمهای اطالعاتی برای سالمت و ای عی صععتی؛
 تززیهوتحلیل شغل برای تحقیقات شغلی و ارزیابی تغییرات فعیف
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