[ DOI: 10.29252/johe.6.3.44 ]

Journal of Occupational Hygiene Engineering
Original Article

: 10.29252/johe.6.3.44

Mental Workload and Its Correlation with Situation Awareness
and Work Experience among Taxi Drivers
Fahimeh Yousefi1
1

2

3

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 15:49 +0430 on Monday July 27th 2020

Volume 6, Issue 3, Autumn 2019, Pages: 44-53

, Kamal Azam2, Seyed Abolfazl Zakerian3,*

MSc in Occupational Health Tehran University of Medical Sciences, Department of Occupational Health, School of Public
Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Associate Professor Tehran University of Medical Sciences, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public
Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Associate Professor Tehran University of Medical Sciences, Department of Occupational Health, School of Public Health,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

* Corresponding Author: Seyed Abolfazl Zakerian, Department of Occupational Health, School of Public Health, Tehran
University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: zakerian@tums.ac.ir

Abstract
Received: 27/07/2019
Accepted: 09/07/2019
How to Cite this Article:
Yousefi F, Azam K, Zakerian
SA. Mental Workload and Its
Correlation with Situation
Awareness and Work Experience
among Taxi Drivers. J Occup
Hyg Eng. 2019; 6(3): 44-53.
DOI: 10.29252/johe.6.3.44

Background and Objective: Investigations show that human error is one of
the main causes of car accidents. Drivers' performance is influenced by
various factors, such as age, gender, driving environment, and workload
which is among the most important factors. The current study aimed to
investigate the correlation between mental workload and situational
awareness with drivers' work experience.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study included 26
taxi drivers with different work experiences. Driving Activity Load Index
(DALI) was used to assess the drivers’ workload; moreover, the participants’
situation awareness was measured using the Situation Awareness Global
Assessment Technique.
Results: The results showed that driving in a long time would increase the
mental workload in all dimensions of DALI (P<0.05), among which, visual
dimension obtained the highest correlation (r=-0.397, P=0.045). Moreover,
there was a significant relationship between increasing workload and
drivers’ work experience (P=0.01). The results also revealed that an increase
in drivers’ mental workload led to a decrease in their global situation
awareness (P<0.001).
Conclusion: The results of this study indicated that an increase in driver’s
work experience resulted in decreased levels of mental workload. Moreover,
there was a significant difference between people with low or high levels of
work experience in terms of attention and situational stress. Additionally, the
increasing workload leads to decreased levels of perception. However,
drivers with more work experience have less decrease in perception levels.
In general, a decrease in the levels of perception among drivers leads to
reduction in global situational awareness.
Keywords: Drivers; Mental Workload; Situation Awareness; Work
Experience
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بار کاری ذهنی و تعیین ارتباط آن با آگاهی موقعیتی و سابقه کاری در رانندگان تاکسی

zakerian@tums.ac.ir

تاریخ دریافت مقاله1318/50/50 :
تاریخ پذیرش مقاله1318/50/13 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :بررسیها نشان میدهند که خطای انسانی از اصلیترین دالیل تصادفات رانندگی است .عملکرد
رانندگان توسط عوامل مختلفی همچون سن ،محیط رانندگی و بار کاری تحت تأثیر قرار میگیرد که بار کاری
یکی از اصلیترین این فاکتورها میباشد .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بار کاری ذهنی با
آگاهی موقعیتی و سابقه کاری رانندگان انجام شد.
مواد و روش ها :در مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر  22راننده تاکسی با سوابق کاری متفاوت شرکت نمودند.
از شاخص بار کاری رانندگی برای ارزیابی بار کاری و از روش ارزیابی کلی آگاهی موقعیتی برای ارزیابی آگاهی
موقعیتی استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاکی از آن بودند که رانندگی در بلندمدت باعث میشود بار کار ذهنی در تمامی ابعاد شاخص
بار کاری رانندگی بهطور چشمگیری افزایش یابد ( )P<5/50که از این میان ،بیشترین رابطه همبستگی مربوط
به بعد بینایی میباشد ( .)r=5/310 ،P=5/540عالوهبراین ،بر مبنای نتایج مشاهده شد که رابطه معناداری
بین افزایش بار کاری ذهنی و سابقه کاری رانندگان وجود دارد ( .)P=5/51همچنین مشخص گردید که با
افزایش بار کاری ذهنی رانندگان ،آگاهی موقعیتی کل آنها کاهش مییابد (.)P<5/551
نتیجه گیری :نتایج حاکی از آن بودند که با افزایش سابقه کاری رانندگان ،بار کار ذهنی آنها کاهش مییابد
و مؤلفههای توجه و استرس بیشترین اختالف را در میان افراد با سابقه کاری متفاوت دارند .بر مبنای نتایج
میتوان گفت که با افزایش بار کاری ذهنی ،سطح درک رانندگان کاهش مییابد که میزان کاهش گزارششده
در رانندگانی که سابقه کاری باالتری دارند ،کمتر میباشد .شایان ذکر است که کاهش سطح درک رانندگان
موجب کاهش سطح آگاهی موقعیتی کل میگردد.
واژگان کلیدی :آگاهی موقعیتی؛ بار کار ذهنی؛ رانندگان؛ سابقه کاری

مقدمه
وسایل نقلیه که از مشخصههای تمدن هستند ،با افزایش تعداد
تصادفات و مرگ و میر تبدیل به مشکل بزرگی در عرصههای
مختلف اجتماعی گردیدهاند ] .[1تصادفات رانندگی بهعنوان یک
دغدغه جهانی درحال گسترش در کشورهای درحال توسعه بوده و
از سوی سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت بهعنوان یکی
از چهار عامل اصلی تهدیدکننده سالمت و جان انسانها تعیین
شدهاند ] .[2متأسفانه ایران از جمله کشورهایی میباشد که در آن
نرخ تصادفات ناشی از عدم توجه به اصول ایمنی و عوامل اثرگذار
بر آن همواره سیر صعودی داشته است ] .[3براساس آمار وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،حوادث رانندگی دومین عامل
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مرگ و میر در ایران بوده و  25درصد از جراحات و تلفات ناشی
از کل حوادث را به خود اختصاص دادهاند ].[4
تاکنون مطالعات متعددی با هدف تعیین رابطه علیتی ،اقدام
به دستهبندی و طبقهبندی فاکتورهای اثرگذار بر تصادفات
جادهای نمودهاند .فاکتورهای انسانی در  25درصد از تصادفات
نقلیهای بهعنوان دلیل اصلی و در  10درصد از کل تصادفات
بهعنوان یک عامل تأثیرگذار مطرح میباشند ].[0،2
رانندگی نیازمند مشاهده سریع و ترکیب حجم وسیعی از
اطالعات میباشد؛ در نتیجه ممکن است که این مطالبهها کمتر
و یا بیشتر از توانایی پردازش اطالعات رانندگان باشند ] .[0بار
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چکیده

ارتباط آگاهی موقعیتی با بار کاری و سابقه رانندگی
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شکل  :2مسیر طیشده توسط رانندگان
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شکل  :9نقشه ترافیکی شهر تهران

مواد و روشها
در مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر  22نفر از رانندگان
تاکسی یکی از دفاتر تاکسی تلفنی شهر تهران که دارای مدرک
تحصیلی دیپلم و باالتر بودند ،بهطور تصادفی انتخاب شده و مورد
آزمایش قرار گرفتند .شایان ذکر است که تعداد نمونه با توجه به
مطالعات گذشته تعیین شد ] [12،10،20و این تعداد در دو گروه
اول (کمتجربه) و دوم (باتجربه) مورد بررسی قرار گرفتند.
بهمنظور یکسانسازی جهت مقایسه بهتر دادههای بهدستآمده،
تعداد نمونه در هر دو گروه یکسان و برابر با  13نفر انتخاب شد.
معیارهای ورود رانندگان به این پژوهش عبارت بودند از :داشتن
سابقه رانندگی حرفهای ،نداشتن سابقه جراحی سیستم اعصاب و
روان و عدم استفاده از داروهای خوابآور .پس از توضیح در مورد
اهداف و کسب رضایت رانندگان ،اقدام به تکمیلنمودن پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک شد .پس از ارائه توضیحاتی در مورد نحوه
انجام مطالعه ،شرکتکنندگان شروع به رانندگی مطابق با
سناریوی تعریفشده نمودند.
بهمنظور تهیه سناریوی این آزمایش ،نقشه آنالین ترافیکی
شهر تهران از طریق درگاه کنترل ترافیک تهران ] [22به مدت
یک ماه مورد بررسی قرار گرفت تا پرترافیکترین ساعات شهر که
در بازه  18-21بهدست آمد ،مشخص شود (شکل  .)1الزم به ذکر
میباشد که برای تعیین مسیر رانندگی و نیز مشخصکردن زمان
تقریبی طی مسیر از نقشه گوگل استفاده گردید (شکل .)2
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کاری ذهنی مفهومی فراگیر در ادبیات ارگونومی و مهندسی
فاکتورهای انسانی بوده و موضوعی است که اهمیت آن رو به
افزایش میباشد ] .[8در این راستا ،روش Driving ( DALI
 )Activity Load Indexبهمنظور ارزیابی ابعاد بار کاری ذهنی
رانندگان توسط  Pauziطراحی گردید .بررسیهای انجامشده
نشان میدهند که در روش  ،DALIاختالف معناداری بین
جلسات آزمایش در شرایط ادراکی ،شناختی ،استرس ،محدودیت
زمانی و تداخل در فعالیت رانندگی وجود دارد ]. [1-11
رفتار و عملکرد رانندگان توسط عوامل درونی (همچون
سن ،جنسیت و تواناییهای شناختی) و عوامل بیرونی (مانند
محیط اجتماعی و فرهنگ) شکل میگیرد ] .[12یکی از الزامات
مهم عملکرد در محیطهای پویا و تغییرپذیر از قبیل رانندگی با
وسایل نقلیه ،بررسیکردن و تشخیص سریع و بهموقع تغییرات
محیطی و تصمیمگیری مناسب میباشد .پردازش اطالعات در
این وظایف پیچیده شامل :درک ( )Perceptionعناصر موقعیت
فعلی ،فهم ( )Comprehensionاطالعات دریافتی و پیشبینی
( )Projectionوضعیت آینده میباشد .این سه مرحله پردازش،
نظریه آگاهی موقعیتی (Endsley )Situation Awareness
نامیده میشوند ] .[13تعاریف متعددی از آگاهی موقعیتی در
مطالعات مختلف ارائه شده است؛ معموالً بهعنوان نیاز اپراتورها
برای دانستن چیزی که درحال رخداد میباشد ،تعریف میشود
] .[14-12مطابق با نظریه اندسلی ،آگاهی موقعیتی براساس
آگاهی از وضعیت محیط ،تصمیمات و اعمال برای رسیدن به
اهداف و مقاصد را تسریع مینماید ] .[10مطالعات قبلی شواهدی
از اهمیت آگاهی موقعیتی در عملکرد راننده و ایمنی ترافیک را
فراهم نمودهاند .بهطور خاص ،آگاهی موقعیتی راننده بهعنوان
آگاهی و فهم موقعیت فعلی خودرو نسبت به مقصد نهایی ،مسیر
حرکت دیگر خودروها در جاده ،عوامل محیط جاده ،خطرات
بالقوه و همچنین پیشبینی چگونگی تغییر موقعیت فعلی در

آینده نزدیک در نظر گرفته میشود ].[18،11
مطالعات انجامشده در زمینه بار کاری ذهنی رانندگان به
بررسی تأثیر انجام تکلیف ثانویه و نیز تأثیر وسایل کنترل سرعت
(کروز) بر بار کاری رانندگان پرداختهاند ] .[25-24در این راستا،
پژوهش حاضر در پی بررسی رابطه میان بار کاری ذهنی با سابقه
کاری و آگاهی موقعیتی رانندگان تاکسی درون شهری میباشد.

یوسفی و همکاران

جدول  :9مقایسه مؤلفههای شاخص  DALIدر هریک از دو مرحله آزمون
مؤلفهها
توجه
بینایی
شنیداری
استرس
زمانی
تداخل
بار کاری کل

مرحله دوم

مرحله اول
میانگین

انحراف معیار

انحراف معیار

میانگین

5/14
5/28
5/40
5/41
5/85
5/33
5/40

3
3/21
5/31
5/11
5/20
5/12
1/22

4/11
5/23
5/20
5/12
5/81
5/43
5/32

5/00
4/58
5/42
5/12
1/20
5/23
2/30
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سطح معناداری
<5/551
5/551
5/121
<5/551
<5/551
5/543
<5/551
54
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یافتهها
در مطالعه حاضر  22راننده مرد مورد بررسی قرار گرفتند که
میانگین سنی آنها  31سال (کمترین سن  25سال و بیشترین
سن  20سال) بود .مدرک تحصیلی  42/3درصد از شرکتکنندگان
دیپلم بود و  02/0درصد از آنها مدرک دانشگاهی داشتند .نیمی
از شرکتکنندگان کمتجربه (محدوده سنی  )25-20و سایرین
باتجربه (محدوده سنی  )05-20بودند .نتایج مربوط به بار کاری
ذهنی رانندگان در پایان مراحل اول و دوم در جدول  1نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در مرحله اول که یک
ساعت پس از آغاز آزمون میباشد ،بیشترین میزان بار کاری ذهنی
مربوط به حس بینایی ( )3/21بوده است و کمترین آنها به تداخل
( )5/12اختصاص داشته است؛ اما در پایان مرحله دوم آزمون،
بار کاری ذهنی مربوط به بینایی به  4/58و بار کاری ذهنی
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بدینترتیب سناریو در دو مرحله تعریف شد :مرحله اول که
طول زمان طی آن حدوداً یک ساعت بود ،از خیابان کارگر شمالی
آغاز شده و با عبور از اتوبانهای چمران ،همت و مدرس ،در نهایت
در بلوار میرداماد پایان مییافت و با توقف راننده ،پرسشنامههای
بار کاری و آگاهی موقعیتی توسط وی پاسخ داده میشد؛ مرحله
دوم از همان نقطه توقف قبلی و پس از تکمیلنمودن پرسشنامهها
آغاز گشته و راننده در ادامه مسیر وارد خیابان ولیعصر میشد و
با عبور از پل پارکوی و اتوبان حکیم به نقطه اولیه بازمیگشت.
در پایان ،راننده مجدداً به پرسشنامههای بار کاری و آگاهی
موقعیتی جواب میداد .زمان تقریبی طی مسیر این مرحله ،یک
ساعت بود.
به منظور ارزیابی ابعاد بار کاری رانندگان از شاخص DALI
استفاده شد .این شاخص برای ارزیابی شش بعد بار کاری ذهنی
طراحی شده است؛ این آیتمها عبارت هستند از :نیاز به توجه
کل ( ،)Global Attentionنیاز دیداری (،)Visual Demand
نیاز شنیداری ( ،)Auditory Demandاسترس موقعیتی
( ،)Situational Stressنیاز زمانی ( )Temporal Demandو
تداخل ( .)Interferenceبرای هریک از این آیتمها یک سؤال
مطرح میشود و راننده با توجه به محدودیتهایی که در طول
رانندگی احساس میکند ،میتواند عددی بین " 5تا  "0را انتخاب
نماید .در این مقیاس عدد صفر به معنای احساس محدودیت کم
و عدد پنج برای بیان احساس محدودیت زیاد به کار میرود .ذکر
این نکته ضروت دارد که برای انجام این مطالعه از نسخه فارسی
این روش که روایی و پایایی آن در سال  2518توسط ذاکریان و
همکاران بررسی شده است ،استفاده گردید ].[20
در این مطالعه آگاهی موقعیتی رانندگان با استفاده از روش
ارزیابی کلی آگاهی موقعیتی ( Situation Awareness Global
 )Assessment Techniqueبررسی شد ] .[28روش ارزیابی
کلی آگاهی موقعیتی ( )SAGATبرای ارزیابی هر سه سطح
درک ،فهم و پیشبینی آگاهی موقعیتی توسط اندسلی ()1110
ایجاد شده است؛ یک روش عینی که برای انجام آن رانندگی
بهطور تصادفی متوقف شده و سؤاالتی در مورد موقعیت محیط
رانندگی از وی پرسیده میشود.
برای ارزیابی آگاهی موقعیتی با استفاده از این روش ،در

پایان مرحله اول راننده توقف نموده و سؤاالت پرسشنامه آگاهی
موقعیتی یک از وی پرسیده میشد .سپس ،راننده به طی مسیر
تعیینشده ادامه میداد و در پایان مرحله دوم مجدداً پس از
توقف ،به سؤاالت سطوح یک تا سه پرسشنامه آگاهی موقعیتی
دو پاسخ میداد .برای ارزیابی آگاهی موقعیتی در این روش ،ابتدا
با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تکالیف مبتنی بر هدف
( ،)Goal-Directed Task Analysisجنبههایی از رانندگی که
آگاهی موقعیتی در آنها مهم بود ،مشخص شد و سؤاالت آگاهی
موقعیتی متناسب با نقاط توقف تهیه گردید .این سؤاالت
اطالعاتی را در مورد محیط رانندگی در لحظه توقف از رانندگان
میپرسیدند (سؤاالتی همچون :در طول مسیر چه تعداد چراغ
راهنما وجود داشت؟ و چه مدت طول میکشد تا به پل عابر
پیاده بعدی برسید؟) .باید خاطرنشان ساخت که تعداد پاسخ
صحیح به سؤاالت نشاندهنده سطوح مختلف میزان آگاهی
موقعیتی رانندگان میباشد ].[10،21
در پژوهش حاضر بهمنظور تجزیه و تحلیل نتایج از نرمافزار
 SPSSبهره گرفته شد .برای بررسی نرمالبودن دادهها نیز از
آزمون  Kolmogorov–Smirnovاستفاده گردید و بهمنظور
مقایسه نتایج مراحل مختلف ،آزمونهای  Tو ضریب همبستگی
 Pearsonمورد استفاده قرار گرفتند.
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مربوط به تداخل به  5/23افزایش یافته است .بار کار ذهنی کل
که میانگین هر شش بعد است نیز در پایان مرحله اول معادل
 1/22بود و در پایان مرحله دوم به  2/30افزایش یافت .نتایج
حاکی از آن بودند که رانندگی در بلندمدت باعث میشود بار کار
ذهنی در تمامی ابعاد شاخص بار کاری رانندگان بهطور
چشمگیری افزایش یابد ( .)P<5/50با توجه به جدول  1میتوان
گفت که با افزایش مدت زمان آزمون ،بیشترین تغییرات بار کاری
مربوط به توجه ( )1/11و کمترین آن مربوط به بعد شنیداری و
تداخل ( )5/10میباشد.
با توجه به نتایج مقایسه بار کاری ذهنی رانندگان (جدول )1
با اطمینان  10درصد ( )P<5/50میتوان گفت که با افزایش مدت

زمان رانندگی ،بار کاری ذهنی رانندگان بهطور معناداری افزایش
مییابد.
نمودار  1میزان بار کاری ذهنی رانندگان در مرحله اول
آزمون را به تفکیک سابقه کاری آنها نشان میدهد .مطابق با
آزمونهای انجامشده ،تنها در دو بعد توجه ( )P=5/552و تداخل
( )P=5/53از نظر آماری اختالف معناداری بین دو گروه باتجربه
و کمتجربه وجود دارد؛ بدینترتیب که برای رانندگان باتجربه،
میزان توجه و تداخل گزارششده بهطور معناداری کمتر از
رانندگان کمتجربه میباشد.
نمودار  2میزان بار کاری ذهنی رانندگان را در پایان مرحله
دوم آزمایش نشان میدهد .مطابق با آزمونهای انجامشده ،تنها

یوسفی و همکاران
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در دو بعد توجه ( )P=5/551و استرس ( )P=5/550از نظر آماری
اختالف معناداری بین دو گروه با سابقه کاری متفاوت وجود دارد؛
بدینترتیب که در رانندگان باتجربه ،میزان توجه و استرس
گزارششده بهطور معناداری کمتر از مقادیر مشابه با رانندگان
کمتجربه میباشد.
باید خاطرنشان ساخت که بار کاری کل برای رانندگان
کمتجربه در مرحله اول برابر با  1/83و در مرحله دوم معادل
 2/45بهدست آمد و از نظر آماری اختالف معناداری بین بار کاری
کل در این دو مرحله وجود داشت ( .)P<5/551این مقادیر برای
رانندگان باتجربه بهترتیب معادل  1/42و  2/31بهدست آمد؛ در
این گروه نیز اختالف معناداری بین دو مرحله وجود داشت
( .)P<5/551عالوهبراین ،ضریب همبستگی بین بار کاری کل در
مراحل اول و دوم برای گروه اول معادل  )P=5/552( 5/004و
برای گروه دوم برابر با  )P=5/52( 5/221بهدست آمد؛ بنابراین
افزایش مدت زمان رانندگی در هر دو گروه موجب افزایش بار
کاری کل رانندگان میگردد.
بر مبنای نتایج میتوان گفت که بار کاری کل رانندگان در
گروه اول تفاوت معناداری با گروه دوم دارد ()P=5/51؛
بدینترتیب که بار کاری ذهنی کل رانندگان در گروه دوم که
باتجربه هستند ،بهطور معناداری کمتر از گروه اول است .نتایج
آزمون همبستگی  Pearsonنیز حاکی از آن بودند که با افزایش
سابقه کاری ،بار کاری کل کاهش مییابد (.)r=-5/210 ،P=5/51
میزان پاسخهای صحیح شرکتکنندگان به سؤاالت سطح
یک آگاهی موقعیتی در مرحله اول (یک ساعت پس از شروع
رانندگی)  04درصد و در مرحله دوم  23درصد بود؛ از این رو
میتوان گفت که اختالف معناداری میان این دو مرحله وجود
دارد ( .)P=5/551میزان پاسخهای صحیح به سؤاالت سطح دو
در هریک از دو مرحله بهترتیب برابر با  08و  33درصد بهدست
آمد؛ در این سطح نیز اختالف معناداری بین دو مرحله وجود
داشت ( .)P<5/551عالوهبراین ،میزان پاسخهای صحیح به
سؤاالت سطح سه آگاهی موقعیتی در مرحله اول  21درصد و در

مرحله دوم آزمایش معادل  30درصد بهدست آمد .بر این اساس
میتوان گفت که در سطح سه نیز اختالف معناداری بین دو
مرحله این آزمایش وجود دارد ( .)P<5/551همچنین میزان
پاسخهای صحیح در مورد آگاهی موقعیتی کل در این آزمون در
مرحله اول  04درصد و در پایان آن معادل  44درصد محاسبه
گردید؛ از این رو میتوان گفت که آگاهی موقعیتی کل ،یک
ساعت پس از شروع رانندگی اختالف قابلتوجهی با آگاهی
موقعیتی کل در پایان آزمایش دارد ()P<5/551؛ بنابراین سطوح
درک ،فهم ،پیشبینی آگاهی موقعیتی و آگاهی موقعیتی کل در
مورد همه رانندگان با سوابق کاری مختلف با افزایش مدت زمان
رانندگی ،کاهش مییابد.
تجزیه و تحلیل نتایج آگاهی موقعیتی یک ساعت پس از
شروع رانندگی مطابق با جدول  2نشان میدهد که سطح یک
( )P=5/551و سطح سه ( )P=5/51آگاهی موقعیتی در بین گروه
اول (کمتجربه) و گروه دوم اختالف معناداری دارند؛ بهطوری که
سطح درک آگاهی موقعیتی در گروه اول به شکل معناداری کمتر
از گروه دوم که سابقه کاری آنها بیشتر است ،میباشد و سطح
پیشبینی آگاهی موقعیتی در رانندگان باتجربه ،بیشتر از
رانندگان کمتجربه است .الزم به ذکر میباشد که سطح فهم
آگاهی موقعیتی ( )P=5/81در بین دو گروه تفاوت معناداری
ندارد .آگاهی موقعیتی کل گروه دوم نیز بهطور معناداری بیشتر
از گروه اول است ( .)P=5/51بر مبنای نتایج بهدستآمده پس از
یک ساعت رانندگی میتوان گفت که با افزایش سابقه کاری،
سطح پیشبینی آگاهی موقعیتی و درک افزایش مییابد .این
درحالی است که تغییر چندانی در سطح فهم آگاهی موقعیتی
مشاهده نمیشود.
مطابق با نتایج بهدستآمده در پایان آزمایش که در جدول 3
ارائه شده است ،تنها سطح درک در بین دو گروه با سابقه کاری
متفاوت ،اختالف معناداری دارد ()P=5/551؛ بدینمعنا که در
پایان آزمایش ،سطح درک رانندگان باتجربه بهطور معناداری
بیشتر از رانندگان کمتجربه میباشد .شایان ذکر است که سطوح
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فهم ( )P=5/0و پیشبینی ( )P=5/103آگاهی موقعیتی در
بین دو گروه اختالف معناداری ندارد .از سوی دیگر ،مقایسه
آگاهی موقعیتی کل نشان میدهد که اختالف معناداری بین
دو گروه وجود دارد ()P=5/550؛ بدینمعنا که آگاهی موقعیتی
کل رانندگان باتجربه بهطور معناداری بیشتر از رانندگان
کم تجربه میباشد .این احتمال وجود دارد که اختالف زیاد
سطح فهم آگاهی موقعیتی بین این دو گروه موجب اختالف
آگاهی موقعیتی کل شده باشد.
همانطور که در نمودار  3مشاهده میشود ،در گروه اول
سطوح فهم ،درک ،پیشبینی آگاهی موقعیتی و آگاهی موقعیتی
کل در پایان آزمایش کمتر از یک ساعت اول بوده است .همچنین
بنا بر آزمونهای  Tانجامشده ،اختالف معناداری در هریک از
سطوح اول ( ،)P=5/54دوم ( ،)P<5/551سوم ( )P<5/551و
آگاهی موقعیتی کل ( )P<5/551وجود دارد؛ از این رو میتوان
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گفت که با افزایش بار کاری رانندگان کمتجربه ،آگاهی موقعیتی
آنها کاهش مییابد.
در مورد رانندگان باتجربه ،سطوح آگاهی موقعیتی مطابق
با نمودار  4بهدست آمد و با انجام آزمون  Tمشخص شد که در
این گروه ،سطوح یک ( ،)P=5/518دو ( ،)P<5/551سه
( )P<5/551و آگاهی موقعیتی کل ( )P<5/551در مدت زمان
یک ساعت پس از شروع رانندگی و در پایان آن اختالف
معناداری دارند؛ بنابراین با افزایش بار کاری ،آگاهی موقعیتی
این گروه کاهش مییابد.
در بین اجزای بار کاری ذهنی در شاخص بار کاری رانندگان،
بعد بینایی بیشترین همبستگی منفی را با آگاهی موقعیتی نشان
داد (.)r=-5/310 ،P=5/540
عالوهبراین ،انجام آزمون همبستگی برای دو متغیر سابقه
کاری و آگاهی موقعیتی نشان داد که با افزایش سابقه کاری،

یوسفی و همکاران
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اندازهگیری ابعاد شاخص بار کاری ذهنی رانندگان نشان داد
که بیشترین میزان بار کاری مربوط به بعد بینایی است .با توجه
به اینکه رانندگی یک فعالیت دیداری میباشد ،این نتیجه منطقی
به نظر میرسد.
براساس یافتهها میتوان گفت که با افزایش مدت زمان
رانندگی ،تمامی شش بعد شاخص بار کاری ذهنی افزایش مییابد
که در این میان بیشترین افزایش مربوط به بعد توجه میباشد.
با درنظرگرفتن شرایط سناریوی تعریفشده (رانندگی در
پرترافیکترین ساعات روز انجام شد) ،این نتیجه مورد انتظار بود.
بر مبنای نتایج ،مقایسه بار کاری ذهنی در بین دو گروه
رانندگان کمتجربه و باتجربه نشان داد که در شرایط یکسان،
میزان افزایش بار کاری ذهنی در میان رانندگانی که سابقه
کاری بیشتری دارند،کمتر از رانندگان کمتجربه است؛ بنابراین
میتوان گفت که با افزایش سابقه کاری رانندگان ،بار کاری
ذهنی آنها کاهش مییابد .الزم به ذکر است که در میان ابعاد
شاخص بار کاری رانندگان ،بعد استرس و توجه کاهش
قابلمالحظهای را نشان دادند .رانندگانی که سابقه کاری
بیشتری دارند ،به دلیل مواجهه زیاد با شرایط مختلف کاری و
تجربه قبلی در زمینه انجام واکنش مناسب به توجه کمتری
برای ادامه رانندگی نیاز داشته و استرس کمتری دارند .این
یافتهها با نتایج مطالعه  Leeو همکاران همخوانی دارد ].[35
این پژوهشگران در مطالعه خود که در سال  2510انجام دادند،
به این نتیجه دست یافتند که هنگام انجام وظایف شناختی،
رانندگان تازهکار ،کاهش عملکرد بیشتری در مقایسه با
رانندگان باتجربه دارند .در مطالعه یوسفی و همکاران نیز نشان
داده شد که سابقه کاری رانندگان ،تأثیر معناداری بر بار کاری
ذهنی آنها ندارد ] .[28مغایرت نتایج مطالعه یوسفی و
همکاران با یافته های پژوهش حاضر ممکن است به دلیل وجود
تکلیف ثانویه طراحیشده در آن مطالعه باشد؛ زیرا انجام تکلیف
ثانویه سختی که رانندگان میبایست در طول وظیفه رانندگی
انجام میدادند موجب افزایش یکسان بار کاری ذهنی در تمامی
افراد گردید.
از سوی دیگر ،نتایج ارزیابی آگاهی موقعیتی نشان دادند که
با افزایش مدت زمان رانندگی ،سطح درک ،فهم ،پیشبینی و
به تبع آن آگاهی موقعیتی کل کاهش یافته و بار کاری ذهنی
کل افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین همبستگی بین بار کاری
ذهنی کل و آگاهی موقعیتی ،منفی بوده و میتوان گفت که با
افزایش بار کاری ذهنی کل در رانندگان ،تمامی سطوح آگاهی

] [ DOI: 10.29252/johe.6.3.44

سطح یک آگاهی موقعیتی ( )r=5/232 ،P=5/551و آگاهی
موقعیتی کل ( )r=5/010 ،P=5/550افزایش مییابد .الزم به ذکر
است که آزمون همبستگی برای متغیرهای سابقه کاری و دیگر
سطوح آگاهی موقعیتی ،همبستگی معناداری را نشان نداد.

موقعیتی آنها کاهش مییابد .افزایش بار کاری ذهنی به معنای
افزایش نیاز فرد برای تمرکز بر وظیفه رانندگی است که معادل
کاهش درک راننده از محیط اطراف و کاهش توانایی فهم عالئم
و مفاهیم موقعیتی میباشد و به دنبال آن توانایی پیشبینی
وقایع آینده کاهش مییابد .این مهم با نتایج مطالعه
 Nabatilanو همکاران که به بررسی تأثیر سابقه کاری بر
عملکرد رانندگان پرداختند ،همسو میباشد ] .[31در این
مطالعه نشان داده شد که تحت شرایط مختلف رانندگی،
رانندگان باسابقه ،میزان بار کاری ذهنی و اشتباهات کمتری
نسبت به رانندگان کمسابقه دارند .نتایج مطالعه  Parkesو
 Hooijmeijerیافتههای این مطالعه را تأیید میکنند ].[24
بدینمعنا که هنگامی که درک رانندگان از شرایط محیط جاده
کاهش مییابد و اطالعات کمی را از محیط رانندگی دریافت
میکنند (سطح یک) ،این امر باعث میشود که راننده نتواند
شرایط محیط را بفهمد (سطح دو)؛ از این رو اطالعات کمتری
را برای پیشبینی موقعیت رانندگی در آینده (سطح سه) در
اختیار دارد؛ بدینترتیب ،آگاهی موقعیتی کل آنها کاهش
مییابد .عالوهبراین ،نتایج بررسی همبستگی میان ابعاد شاخص
بار کاری رانندگان نشان داد که بیشترین همبستگی میان
آگاهی موقعیتی کل با بعد بینایی وجود دارد؛ بدینمعنا که
بیشترین میزان کاهش آگاهی موقعیتی در نتیجه افزایش نیاز
بینایی راننده حاصل میشود و سایر ابعاد تأثیر کمتری بر کاهش
آگاهی موقعیتی راننده دارند .این یافته با نتایج حاصل از مرحله
اول که بیشترین میزان بار کاری ذهنی را مربوط به بعد بینایی
میدانست ،همخوانی دارد .استرس نیز همبستگی مثبتی را با
سطح یک آگاهی موقعیتی نشان داد .این همبستگی ناشی از
آن است که افزایش استرس موقعیتی موجب میشود که راننده
تمرکز بیشتری بر محیط اطراف خود نماید و در نتیجه درک
وی از محیط جاده و رانندگی افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر ،مقایسه تغییرات آگاهی موقعیتی بین دو گروه
نشان داد که سطح درک رانندگانی که سابقه کاری بیشتری
دارند ،باالتر میباشد؛ بنابراین میتوان گفت که رابطه مستقیمی
میان سابقه کاری رانندگان و سطح درک آنها وجود دارد .از
آنجایی که همبستگی میان سابقه کاری و آگاهی موقعیتی کل
مثبت میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که افزایش سطح درک
رانندگان باتجربه موجب افزایش آگاهی موقعیتی کل آنها
نسبت به رانندگان کمتجربه میشود .این یافتهها با نتایج
مطالعه  Kassو همکاران ] [32همخوانی دارد .این پژوهشگر
در مطالعه خود نشان داد که رانندگان با سن کمتر ،آگاهی
موقعیتی کمتری را گزارش میکنند .نتایج مطالعه  Parkesو
همکاران در سال  2555نیز تأییدی بر یافتههای این پژوهش
میباشد ] .[24آنها با بررسی آگاهی موقعیتی  32نفر به این
نتیجه رسیدند که رانندگان بیتجربه ،آگاهی موقعیتی کمتری
در مقایسه با رانندگان باتجربه دارند.
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ارتباط آگاهی موقعیتی با بار کاری و سابقه رانندگی

بار کاری در تمامی ابعاد شاخص بار کاری رانندگان مشاهده
 تمامی سطوح، عالوهبراین با افزایش بار کاری ذهنی کل.میشود
. آگاهی موقعیتی کل کاهش مییابد،آگاهی موقعیتی و در نتیجه
شایان ذکر است که افزایش سابقه کاری باعث افزایش سطح درک
.و آگاهی موقعیتی کل رانندگان میشود
تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان مراتب قدردانی خود را از معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل حمایت
مالی از این پژوهش و نیز از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش
.اعالم مینمایند

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به عدم دسترسی به
 مقطعیبودن مطالعه از دیگر.رانندگان حرفهای خانم اشاره کرد
 با توجه به اینکه پژوهش حاضر.محدودیتهای این پژوهش بود
تنها در یک فصل از سال و در ساعت مشخصی از روز تحت شرایط
 پیشنهاد میشود در مطالعات،آب و هوایی ثابت انجام شده است
 پیشنهاد.آتی به بررسی سایر متغیرهای محیطی پرداخته شود
 بررسی نقش جنسیت در میزان،دیگر برای انجام مطالعات آینده
.بار کاری ذهنی و آگاهی موقعیتی رانندگان میباشد
نتیجهگیری
یافتههای این مطالعه نشان دادند که با افزایش سن و سابقه
 این افزایش. بار کاری ذهنی کل رانندگان افزایش مییابد،کاری
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