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چکیده
مقدمــه: پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه یکــی از عوامــل مؤثــر بــر بــروز آســیب های شــغلی، آگاهــی کارکنــان 
از موقعیــت کاری شــان می باشــد. بنابرایــن شناســایی عوامــل مؤثــر بــر آگاهــی موقعیتــی از اهمیــت بــه ســزایی 
برخــوردار اســت؛ هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی نقــش خســتگی و نارســایی شــناختی در پیــش بینــی آگاهــی 

از موقعیــت کاری در میــان کارکنــان بــود.
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات مقطعــی از نــوع توصیفی-همبســتگی می باشــد. نمونــه متشــکل از 
154 نفــر از کارکنــان شــرکت پــارس خــودرو تهــران در ســال 1394 بــود کــه بــه روش تصادفــی طبقــه ای انتخاب 
ــت و  ــناختی از برودبن ــایی های ش ــکاران )1993(، نارس ــدر و هم ــای خســتگی از چال ــه پرســش نامه ه ــده و ب ش
همــکاران )1982( و آگاهــی از موقعیــت کاری از ســندون و همــکاران )2006( پاســخ دادنــد. داده هــا بــا اســتفاده از 

محاســبه ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون گام بــه گام تجزیــه و تحلیــل شــدند.
ــت کاری  ــی از موقعی ــناختی و آگاه ــایی ش ــتگی، نارس ــای خس ــن متغیره ــه بی ــان داد ک ــج نش ــا: نتای یافته ه
رابطــه معنــی داری وجــود دارد )P > 0/01(. همچنیــن متغیرهــای خســتگی و نارســایی شــناختی بــه ترتیــب در 
.)P > 0/05( حــدود 14% و 25% از واریانــس آگاهــی از موقعیــت کاری را در میــان کارکنــان پیــش بینــی کردنــد
ــا از  ــی آنه ــش آگاه ــب کاه ــد موج ــان می توان ــی کارکن ــناختی و هیجان ــت ش ــش ظرفی ــری: کاه نتیجه گی

ــود. ــت کاری ش موقعی
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مجله ارگونومی

مقدمه
ــوم  ــک مفه ــوالً ی ــی )situation awareness( اص ــی موقعیت آگاه
مرتبــط بــا ایمنــی اســت و بــا وجــود اختــالف نظر بیــن پژوهشــگران، 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــانی و ارگونومیک ــم انس ــن مفاهی ــی از محبوب تری یک
ــوان  ــه عن ــوم ب ــن مفه ــر، ای ــال های اخی ــی شــده اســت. در س ایمن
ــی در رویدادهــا و حــوادث شــغلی در حــوزه ایمنــی  یــک عامــل علّ
ــدان  ــی"، "فق ــی موقعیت ــت دادن آگاه ــت. "از دس ــده اس ــرح ش مط
ــون  ــم اکن ــف"، ه ــی ضعی ــی موقعیت ــا "آگاه ــی" ی ــی موقعیت آگاه
ــه  ــده اند و ب ــوادث ش ــی های ح ــردی در بررس ــر کارب ــات پ اصطالح
ــرح  ــز مط ــانحه خی ــای س ــه محیط ه ــی در هم ــل علل ــوان عوام عن
شــده اند ]1[. ایــن مهــارت شــناختی بوســیله اندلســی ]2[ بــه 
عنــوان "درک عناصــر محیــط در زمــان و مــکان معیــن، فهــم معنــی 
ــف  ــک" تعری ــده نزدی ــا در آین ــت آن ه ــی وضعی ــش بین ــا و پی آن ه
ــی  ــی موقعیت ــطح اول آگاه ــی ]3[ س ــر اندلس ــق نظ ــود. طب می ش
ــت،  ــدازه، موقعی ــگ، ان ــل رن ــط از قبی ــر محی ــاس درک عناص براس
ســرعت و... می باشــد. ســطح دوم آگاهــی موقعیتــی براســاس 
ــه  ــت، ب ــدن موقعی ــی فهمی ــی و توانای ــی موقعیت ــطح اول آگاه س
ــی  ــوم آگاه ــطح س ــد. س ــم می باش ــای مه ــام و رویداده ــژه اجس وی
موقعیتــی پیش بینــی وضعیــت آینــده محیــط براســاس ســطوح اول و 

دوم آگاهــی موقعیتــی می باشــد کــه از آگاهــی و فهــم محیــط فعلــی 
ــی  ــی موقعیت ــی، آگاه ــه اندلس ــا نظری ــق ب ــود. مطاب ــم می ش فراه
از وضعیــت محیــط، طرح ریــزی تصمیمــات  آگاهــی  براســاس 
ــریع  ــغلی تس ــد ش ــداف و مقاص ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــال را ب و اعم
می بخشــد. بــه عبــارت دیگــر، درک اطالعاتــی کــه در محیــط کاری 
دریافــت می کنــد، و پیــش بینــی اینکــه چطــور موقعیت هــا در 
ــد  ــرح می کنن ــف مط ــای مختل ــد ]4[. پژوهش ه ــده روی می ده آین
ــا عملکــرد انســانی ضعیــف  کــه از دســت دادن آگاهــی موقعیتــی ب
ــر آگاهــی  ــر ب ــای مؤث ــذا شناســایی متغیره همــراه می باشــد ]5[. ل

ــت بســزایی برخــورد اســت. ــی از اهمی موقعیت
ــر  ــطوح پایین ت ــا س ــتگی ب ــه خس ــت ک ــان داده اس ــات نش مطالع
آگاهــی و هشــیاری همــراه می باشــد ]6[. خســتگی موجــب آســیب 
رســانی بــه ســطوح هشــیاری و متعاقــب آن ریســک درگیــری 
مزمــن  نشــانگان خســتگی   .]7[ می شــود  شــغلی  حــوادث  در 
)chronic fatigue symptoms( در ســال 1988 در امریــکا توســط 
ــا احســاس  مرکــز کنتــرل بیماریهــا شناســایی شــد. ایــن اختــالل ب
خســتگی شــدید و ناتــوان کننــده و بــروز مشــکالتی در خوابیــدن و 
ــارز خســتگی نیــاز  ــم ب تمرکــز کــردن مشــخص می شــود ]8[. عالی
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ــش  ــف، کاه ــاس ضع ــی، احس ــواب آلودگ ــی، خ ــتراحت کاف ــه اس ب
بنیــه و تــوان کارکــردن، کاهــش قــدرت عضــالت، کاهــش تمرکــز، 
ــب  ــات نامناس ــاب کلم ــی، انتخ ــتباهات لفظ ــری، اش ــری فک درگی
ــای  ــه کاره ــه ب ــه، عالق ــکل حافظ ــردن، مش ــت ک ــگام صحب در هن
ــه کار  ــودن شــروع ب روزمــره، مشــکل خســتگی داشــتن و ســخت ب
می دانــد. یــک شــکایت شــایع در گــروه بیمــاران نشــانگان خســتگی 
ــه و  ــه، توج ــکالت در حافظ ــل مش ــناختی )از قبی ــص ش ــن نق مزم
تصمیم گیــری( اســت ]9[. تحقیقــات نشــان می دهــد راننــدگان 
ــن  ــود حی ــیاری خ ــرل هوش ــه در کنت ــنگینی ک ــه س ــایل نقلی وس
ــواب  ــه خ ــان ب ــوند، پشــت فرم ــه می ش ــا مشــکل مواج ــی ب رانندگ
ــرات  ــا شــبه حــوادث مواجــه می شــوند ]10[. اث ــد و اغلــب ب می رون
خســتگی به طــور کلــی ســرعت پــردازش اطالعــات را کاهــش 
می دهــد، زمــان واکنــش و بــی توجهــی را افزایــش می دهــد و 
هوشــیاری و تمرکــز را کاهــش می دهــد ]11[. نتایــج پژوهــش 
کنیپلینــگ و همــکاران ]12[ نشــان داد رانندگانــی کــه دچــار 
خســتگی و خــواب ناکافــی بوده انــد دچارکاســتی هــای معنــی 
داری از لحــاظ هوشــیاری و دیگــر قابلیت هــای شــناختی مرتبــط بــا 

می شــوند. رانندگــی  فعالیت هــای 
بــه   )cognitive failures( شــناختی  نارســایی های  همچنیــن، 
عنــوان یــک کانــال بــرای آگاهــی و هشــیاری، بــرای مثــال در مــورد 
اپراتورهــای روبات هــای امــداد و نجــات، کســانی کــه بایــد اطالعــات 
ــا را  ــد و ربات ه ــا بررســی کنن ــداوم از صفحــه نمایش ه را به طــور م
ــه  ــد، مطــرح می شــود ]13[. نارســایی های شــناختی ب ــرل کنن کنت
شکســت فــرد در کامــل کــردن امــوری اطــالق می شــود کــه انســان 
در حالــت عــادی قــادر بــه انجــام آن می باشــد ]14[. توصیــف 
ــد  ــاره دارن ــوع اش ــن موض ــه ای ــناختی ب ــایی های ش ــاختار نارس س
کــه انســان در حالــت عــادی توانایــی انجــام کار مــورد نظــر را دارد 
ــث  ــن، باع ــواس پرت ک ــل ح ــا عام ــر ی ــک کار دیگ ــه ی ــا مداخل ام
می شــود کــه عملکــرد فــرد ناشــیانه و بــا مشــکل مواجــه شــود. تــا 
قبــل از براودبنــت و همــکاران ]15[ پژوهشــگران تــالش کردنــد تــا 
ایــن ســازه روان شــناختی را تبییــن کننــد امــا براودبنــت و همــکاران 
ــود کــه اصطــالح نارســایی های شــناختی  )1982( اولیــن کســانی ب
را شناســایی و مطــرح کردنــد. براودبنــت و همــکاران )1982( 
ــای  ــا خطاه ــد ت ــه کردن ــناختی را تهی ــایی های ش ــنامه نارس پرسش
ــه  ــای حافظ ــوزه لغزش ه ــه ح ــه در س ــراد روزان ــه اف ــی ک متداول
)حضــور ذهــن نداشــتن( اشــکاالت بــی توجهــی )نارســایی در توجــه 
کــردن بــه مســائل مرتبــط بــه هــم( و لغزش هــای روانــی- حرکتــی 

ــد. ــری نماین ــدازه گی ــال( را ان ــای اعم )لغزش ه
مکویــن و همــکاران ]16[ نشــان دادنــد کــه نارســایی های شــناختی 
ــکاران ]17[  ــر و هم ــی دارد. بک ــاط تنگاتنگ ــرده ارتب ــق افس ــا خل ب
ــان  ــی را نش ــوش بزنگ ــناختی و گ ــایی های ش ــان نارس ــاط می ارتب

ــر،  ــدد دیگ ــات متع ــا و تحقیق ــن پژوهش ه ــاس ای ــر اس ــد. ب دادن
ــرخ  ــا ن ــان نارســایی های شــناختی ب ــن اســت کــه می ــر ای ــاد ب اعتق
حــوادث شــغلی در کارگاه هــا رابطــه وجــود داشــته باشــد؛ زیــرا تصور 
ــی–  ــای ذهن ــی و خطاه ــواس پرت ــف، ح ــه ضعی ــه توج ــود ک می ش
ادراکــی عامــل اساســی در کاهــش آگاهــی موقعیتــی و بــروز حــوادث 
ــناختی  ــایی های ش ــه نارس ــته رابط ــای گذش ــت ]18[. پژوهش ه اس
ــی  ــوش بزنگ ــا گ ــیاری ی ــه هوش ــری از جمل ــازه های دیگ ــا س را ب
نیــز بررســی کرده انــد. براســاس ایــن پژوهش هــا و تحقیقــات 
ــناختی  ــایی های ش ــان نارس ــه می ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــر، اعتق دیگ
ــرخ حــوادث شــغلی در کارگاه هــا رابطــه وجــود داشــته باشــد؛  ــا ن ب
زیــرا تصــور می شــود کــه توجــه ضعیــف، حــواس پرتــی و خطاهــای 
ذهنــی عامــل اساســی در بــروز حــوادث هســتند ]19[. بــا توجــه بــه 
مطالــب بیــان ذکــر شــده، هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی نقــش 
خســتگی و نارســایی شــناختی در پیــش بینــی آگاهــی از موقعیــت 

ــد. ــان می باش ــان کارکن کاری در می

روش کار
ــف  ــان ص ــه کارکن ــامل کلی ــر ش ــش حاض ــاری در پژوه ــه آم جامع
شــاغل در شــرکت خودروســازی پارس خــودرو می باشــد کــه در 
ــه آمــار واحــد  ــا اســتناد ب ــد. ب ســال 1394 مشــغول فعالیــت بوده ان
ــط عمومــی شــرکت پارس خــودرو، تعــداد کل کارکنــان بخــش  رواب
ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــند. ب ــر می باش ــف(، 3800 نف ــی )ص عملیات
واحدهــا و بخش هــای مختلــف کاری بــا نســبت های متفــاوت، 
ــورد  ــه م ــرف جامع ــتر مع ــه بیش ــه ای ک ــاب نمون ــور انتخ ــه منظ ب
ــه گیــری تصادفــی طبقــه ای )ســایت های  نظــر باشــد، از روش نمون
تولیــد تنــدر 90، پــارس تنــدر، پرایــد، رنــو، مــگان، بخــش ایمنــی و 
بهداشــت( اســتفاده شــد. بــه عنــوان یــک قانــون سرانگشــتی، بــرای 
ــه بایــد حداقــل  ــوع توصیفی-همبســتگی حجــم نمون تحقیقــات از ن
ــی  ــه طــور کل ــر باشــد. ب ــن، 20 نف ــر پیــش بی ــا 5 متغی ــرای 4 ی ب
بهتــر اســت حجــم نمونــه 4 یــا 5 برابــر تعــداد متغیرهــای مســتقل 
ــاری و  ــه آم ــم جامع ــه حج ــه ب ــا توج ــر ب ــش حاض ــد. در پژوه باش
بــا توجــه بــه تعــداد متغیرهــای مســتقل )3 متغیــر(، 200 نفــر بــه 
عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. از بیــن 200 نفــر، 154 پرســش نامــه 

ــه صــورت کامــل جمــع آوری شــد. ب

ابزارهای جمع آوری اطالعات

مقیاس آگاهی از موقعیت کاری
ــت  ــی از موقعی ــنجش آگاه ــرای س ــؤال ب ــا 20 س ــاس ب ــن مقی ای
کاری توســط ســندون و همــکاران ]5[ ایجــاد شــد. ایــن مقیــاس بــر 
مبنــای مقیــاس لیکرتــی 5 درجــه ای اســت از 0 )اکثــر اوقــات( تــا 4 
)هرگــز( اســت. نمــرات باالتــر آگاهــی بهتــر فــردی از موقعیــت کاری 



کیانی و همکاران مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 4، زمستان 1395

43

ــاس  ــن مقی ــی ای ــکاران ]6[ پایای ــندون و هم ــد. س ــان می ده را نش
ــد  ــان دادن ــد و نش ــبه کردن ــاخ 0/86 محاس ــای کرونب ــه روی آلف ب
ــی اســت. در پژوهــش حاضــر  ــار خوب ــاس دارای اعتب ــن مقی ــه ای ک
ــف 0/94 و  ــاخ و تنصی ــای کرونب ــط آلف ــاس توس ــن مقی ــی ای پایای

ــد. ــت آم 0/86 بدس

مقیاس خستگی چالدر
ــن  ــاده ای را تدوی ــاه 14 م ــزار کوت ــک اب ــکاران ]20[ ی ــدر و هم چال
ــورد ســنجش  ــی خســتگی را م ــم جســمی و ذهن ــه عالی ــد ک کردن
ــار  ــاس چه ــک مقی ــر اســاس ی ــرد ب ــاده ف ــرار می دهــد. در هــر م ق
ــتر از  ــب بیش ــه مرات ــا ب ــر( ت ــول )صف ــر از معم ــه ای از کمت درج
ــاس  ــد. براس ــخ می ده ــنجی پاس ــورت خودس ــه ص ــول ]3[ ب معم
ــیت  ــاس دارای حساس ــن مقی ــکاران ]20[ ای ــدر و هم ــزارش چال گ
)75/5 درصــد( و ویژگــی )74/5 درصــد( قابــل کاربــرد بــرای 
ــزارش  ــی آن 0/89 گ ــانی درون ــب همس ــد و ضری ــخیص می باش تش
شــده اســت. ایــن ابــزار در مطالعــات مربــوط بــه نشــانگان خســتگی 
ــب  ــش حاضــر ضری ــته اســت. در پژوه ــادی داش ــرد زی ــن کارب مزم
پایایــی ایــن مقیــاس بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ و تصنیــف، 

ــد. ــت آم 0/95 و 0/93 بدس

پرسشنامه نارسایی های شناختی
ــرای ســنجش لغزشــهای حرکتــی، حافظــه و توجــه  ایــن مقیــاس ب
ــن آزمــون دارای  ــه شــد. ای توســط برودبنــت و همــکاران ]15[ تهی
ــه آن  ــه صــورت لیکــرت پنــج گزینــه ای ب 25 مــاده می باشــد کــه ب
پاســخ داده می شــود. بــه گزینــه هرگــز نمــرٔه صفــر، بــه نــدرت نمــرٔه 
ــرٔه  ــرٔه 3 و همیشــه نم ــات نم ــب اوق ــرٔه 2، اغل ــات نم ــی اوق 1، گاه
ــه  ــداول روزان ــهای مت ــواع لغزش ــون ان ــن آزم ــرد. ای ــق می گی 4 تعل
در حیطه هــای فعالیتهــای حرکتــی، توجــه و حافظــه را مــورد 
ــر روی  ــون ب ــن آزم ــی ای ــانی درون ــد. همس ــرار می ده ــنجش ق س
یــک گــروه از آزمودنیهــای زن در دانشــگاه آکســفورد برابــر بــا 0/79 
بــه دســت آمــد. همبســتگی میــان ایــن مقیــاس بــا پرسشــنامه های 
عــدم حضــور ذهــن ریــزن، پرسشــنامٔه لغزشــهای عملــی، پرسشــنامٔه 
کوتــاه تجــارب حافظــٔه هرمــن و نیســر )1978( 0/59، 0/62 و 0/58 

ــاس  ــی مقی ــزارش شــد ]15[. در پژوهــش حاضــر همســانی درون گ
نارســایی های شــناختی بــا دو روش آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف 

ــد. 0/90 و 0/82 بدســت آم
تجزیــه و تحلیــل دادهــا بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS نــگارش 18 
ــل  ــب همبســتگی پیرســون و تحلی ــی و ضری ــای توصیف و از روش ه
رگرســیون بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل اطالعــات اســتفاده گردیــد.

یافته ها
بــه دلیــل اینکــه کلیــه اعضــای نمونــه پژوهــش از بخــش عملیاتــی 
شــرکت انتخــاب شــده بودنــد، همــه آنهــا مــرد بودنــد. خصوصیــات 
ــده  ــه ش ــدول 1 ارائ ــش در ج ــرکت  گنندگان پژوه ــک ش دموگرافی

اســت.
اطالعــات مربــوط بــه یافته هــای توصیفــی در جــدول 2 ارائــه شــده 

اســت.

جــدول 1: خصوصیــات دموگرافــی شــرکت کننــدگان پژوهــش )تعــداد 
)154 =

فراوانی )%(طبقات

وضعیت تأهل

16 )10/38(مجرد

138 )89/61(متأهل

سن

24 )14/93(18 تا 29 سال

118 )76/62(30 تا 41 سال

12 )7/79(42 تا 53 سال

سابقه کار

19 )11/67(0 تا 5 سال

116 )74/67(6 تا 15 سال

19 )11/67(16 تا 30 سال

جدول 2: میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی درونی متغیرها )تعداد = 154(
X ̅SDضرایب همبستگی

123

37/6411/441خستگی

1**74/6114/010/58نارسایی شناختی

1**0/66-**0/55-68/4214/01آگاهی از موقعیت کاری
.P > 0/01 **
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جدول 3: خالصه مدل تحلیل رگرسیون

RR2Fdf1df2.Sigمدل

0/660/44209/5811530/000مدل 1. پیش بین ها: نارسایی شناختی

0/690/4821/0711520/000مدل 2. پیش بین ها: نارسایی شناختی، خستگی،
 

جدول 4: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی به منظور بررسی اثر خستگی و نارسایی شناختی بر آگاهی از موقعیت کاری

توان آماریواریانس تبیین شدهBSE Bßt.Sigمتغیر

9/490/0000/250/99-0/52-0/500/05-نارسایی شناختی

4/590/0000/140/96-0/25-0/310/07-خستگی

همانطــور کــه مشــاهده می شــود، بیــن متغیرهــای خســتگی و 
آگاهــی از موقعیــت کاری )r = -0/55 ،P > 0/01( و بیــن متغیرهــای 
ــی  ــت کاری همبســتگی معن ــی از موقعی نارســایی شــناختی و آگاه
داری وجــود دارد )r = -0/66 ،P > 0/01(. از تحلیــل رگرســیون 
ــرای ارزیابــی قــدرت پیــش بینــی کنندگــی  ــه گام ب ــه روش گام ب ب
ــناختی  ــایی ش ــتگی و نارس ــط خس ــت کاری توس ــی از موقعی آگاه
اســتفاده شــد. خالصــه مــدل تحلیــل رگرســیون در جــدول 3 ارائــه 

شــده اســت.
ــتگی  ــای خس ــود متغیره ــاهده می ش ــدول مش ــه در ج ــور ک همانط
ــی از  ــس آگاه ــه 48% از واریان ــم رفت ــناختی روی ه ــایی ش و نارس
موقعیــت کاری را به طــور معنــی داری پیــش بینــی می کننــد 
)P > 0/01(. قــدرت پیــش بینی کنندگــی هــر کــدام از متغیرهــای 

ــی در جــدول 4 آمــده اســت. ــه تنهای پیــش بیــن ب
همانطــور کــه مشــاهده می شــود نارســایی شــناختی به طــوری 
معنــی حــدود 25% از واریانــس آگاهــی از موقعیــت کاری را پیــش 
ــی  ــور معن ــتگی به ط ــن خس ــد )P > 0/01(. همچنی ــی می کن بین
ــس آگاهــی از موقعیــت کاری را پیــش بینــی  حــدود 0/14 از واریان

.)P  > می کنــد )0/01 

بحث
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی نقــش خســتگی و نارســایی های 
شــناختی در پیــش بینــی آگاهــی از موقعیــت کاری در میــان 
ــور  ــتگی به ط ــر خس ــه متغی ــان داد ک ــج نش ــود. نتای ــان ب کارکن
معنــی داری آگاهــی از موقعیــت کاری را در میــان کارکنــان پیــش 
بینــی کــرد. ایــن یافتــه همســو بــا پژوهــش ســندون و همــکاران ]6[ 
می باشــد. ایــن محققــان نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه متغیــر 
ــور  ــان به ط ــان کارکن ــت کاری را در می ــی از موقعی ــتگی آگاه خس

ــد. ــی می کن ــش بین ــی داری پی معن
در تبییــن نتایــج بایــد بیــان کرد، خســتگی ســبب ایجاد آســیب هایی 
بــه ســطح هوشــیاری و گــوش بزنگــی در افــراد می شــود و متعاقــب 

آن، آگاهــی آنهــا را نســبت بــه موقعیــت کاری کاهــش می دهــد ]7[، 
ــه موجــب خســتگی  ــاز، ب ــورد نی ــع شــناختی م ــه مناب به طــوری ک
و فشــار ناشــی از آن تخلیــه می شــود ]21[. تحقیقــات نشــان 
ــته  ــراد خس ــات در اف ــردازش اطالع ــص در پ ــه نق ــد ]22[ ک می ده
مشــابه بــا کســانی اســت کــه وقتــی ســطح الــکل خونشــان بیــش از 
ــرات  ــن اث ــد. ای ــه می کنن ــی اســت تجرب ــرای رانندگ ــی ب ــد قانون ح
ــن  ــات و بنابرای ــردازش اطالع ــرعت پ ــش س ــب کاه ــتگی موج خس
ــز و  ــه، و تمرک ــدم توج ــی، ع ــد تونل ــش، دی ــات واکن ــش دفع افزای

ــود ]16[. ــن می ش ــیاری پایی هوش
بــه نظــر می رســد خســتگی از طریــق کاهــش قــدرِت تمرکــز زمینــه 
را بــرای کاهــش آگاهــی کارکنــان از موقعیــت کاری شــان و افزایــش 
ــش ]23[  ــد و همکاران ــد. مــک دونال رخــداد حــوادث فراهــم می کن
در آزمون هــای توجــه و تمرکــز برخــی آســیب هایی در آگاهــی 
موقعیتــی نشــان دادنــد کــه بوســیله خســتگی ایجــاد شــده بودنــد. 
ــش  ــه و افزای ــش توج ــه کاه ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب آن ه
خطاهــای شــناختی نتایــج آشــکار خســتگی جســمی و روانــی 
در میــان کارکنــان هســتند. کارکنــان خســته، گــوش بزگــی و 
ــه  ــد ب ــن نمی توانن ــد و بنابرای ــت می دهن ــود را از دس ــیاری خ هوش

ــد. ــط کارشــان توجــه کنن شــرایط محی
ــایی های  ــر نارس ــان داد متغی ــر نش ــش حاض ــج پژوه ــن نتای همچی
شــناختی به طــور معنــی داری آگاهــی از موقعیــت کاری را در 
میــان کارکنــان پیــش بینــی کــرد. ایــن یافتــه بــا نتایــج ویگچنــز و 
همــکاران ]24[ همخــوان می باشــد. ایــن پژوهشــگران نیــز بــه ایــن 
رســیدند کــه میــزان نارســایی های شــناختی در افــراد میــزان آگاهــی 

ــد. ــی می کن ــش بین ــا پی ــان آنه ــی را در می موقعیت
در تبییــن ارتبــاط میــان نارســایی های شــناختی بــا آگاهــی از 
موقعیــت کاری ابتــدا بایــد ســاختار نارســایی های شــناختی را 
بشناســیم. توصیــف نارســایی های شــناختی بــه ایــن موضــوع اشــاره 
دارد کــه انســان در حالــت عــادی توانایــی انجــام کار مــورد نظــر را 
ــرت کننــده،  ــا عامــل حــواس پ ــه یــک کار دیگــر ی ــا مداخل دارد اّم
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ــر  ــم دیگ ــیار مه ــٔه بس ــود. نکت ــرد می ش ــیانٔه ف ــرد ناش ــث عملک باع
ایــن اســت کــه، بیــن نارســایی های شــناختی بــا مهــارت انجــام دو 
کار در یــک زمــان رابطــٔه منفــی وجــود دارد؛ امــا بــا کارهایــی کــه 
مســتلزم توجــه انتخابــی اســت رابطــٔه مثبتــی دارد ]25[. بنابرایــن، 
پژوهشــگران بــرای فهــم نارســایی های شــناختی بــه مطالعــٔه 
ــن و  ــه، مکوی ــرای نمون ــد. ب ــر پرداخته ان ــن متغی ــته های ای همبس
همــکاران ]26[ نشــان دادنــد کــه نارســایی های شــناختی بــا خلــق 
ــاط  ــکاران ]17[ ارتب ــر و هم ــی دارد. بک ــاط تنگاتنگ ــرده ارتب افس
ــد.  ــان دادن ــی را نش ــوش بزنگ ــناختی و گ ــایی های ش ــان نارس می
ــر  ــر اســاس ایــن پژوهش هــا و تحقیقــات متعــدد دیگــر، اعتقــاد ب ب
ــی  ــا کاهــش آگاه ــان نارســایی های شــناختی ب ــه می ــن اســت ک ای
موقعیتــی و نــرخ حــوادث شــغلی در کارگاه هــا رابطــه وجــود داشــته 
ــی  ــواس پرت ــف، ح ــه ضعی ــه توج ــود ک ــور می ش ــرا تص ــد؛ زی باش
ــی  ــش آگاه ــی در کاه ــل اساس ــی عام ــی– ادراک ــای ذهن و خطاه
کارکنــان قلمــداد می شــوند ]18[. بنابرایــن، بــه نظــر می رســد کــه 
ــی  ــه احتمــال آگاهــی موقعیت ــد جنب نارســایی های شــناختی از چن
ــن  ــاط ای ــی ارتب ــد. یک ــت می کنن ــی را تقوی ــه دیدگ ــن و حادث پایی
نارســایی ها بــا ظرفیتهــای شــناختی پاییــن بــرای پــردازش اطالعــات 
ــٔه پاســخ های ناســازگارانه در موقعیت هــای شــناختی پیچیــده  و ارای
ــان ]27[.  ــی انس ــق کل ــا و خل ــا نگرانی ه ــاط آن ب ــری از ارتب و دیگ
ــد کــه نارســایی شــناختی یکــی از عوامــل  پژوهش هــا نشــان داده ان
ــای  ــش خطاه ــی و افزای ــی موقعیت ــش آگاه ــر در کاه ــم و تأثی مه
یادگیــری  بــا  شــناختی  نارســایی های   .]28[ اســت  رانندگــی 
رویــدادی، گــران بــاری ظرفیــت حافظــه کوتــاه مــدت، کاهش ســطح 
هوشــیاری و توجــه منحــرف شــده رابطــه مثبــت دارد. همانطــور کــه 
مالحظــه می شــود تمامــی ایــن عوامــل ارتبــاط قــوی و نیرومنــدی 
ــناختی  ــایی ش ــه نارس ــرادی ک ــی دارد ]2[. اف ــی موقعیت ــا آگاه ب
ــری  ــه محیــط اطــراف و پیگی ــد توجهشــان نســبت ب بیشــتری دارن
رویدادهــای شــغلی کاهــش می یابــد در نتیجــه ایــن باعــث کاهــش 
آگاهــی موقعیتــی و بالتبــع افزایــش ســوانح شــغلی در میــان آن هــا 
ــناختی  ــایی های ش ــد نارس ــان داده ان ــر، نش ــان دیگ ــود. محقق می ش

نتیجــه عواملــی مثــل چندوظیفــه ای بــودن، نگرانــی و کســالت اســت 
]28[. بنابرایــن در ســازمان و صنایــع بایــد تدابیــری اندیشــیده شــود 

ــا ایــن عوامــل مقابلــه کننــد. کــه بتواننــد ب
ســنجش های  از  اســتفاده  پژوهــش  ایــن  عمــده  محدودیــت 
ــای  ــیله تحریف ه ــت بوس ــن اس ــخ ها ممک ــت. پاس ــی اس خودگزارش
ــرای  ــرد. ب ــرار گی ــر ق ــت تأثی ــت تح ــای نادرس ــدی و جواب ه عم
مقابلــه بــا ایــن تهدیــد، بــه شــرکت کننــدگان اطمینــان داده 
ــتند.  ــه هس ــا محرمان ــام و داده ه ــی ن ــا ب ــش نامه ه ــه پرس ــد ک ش
محدودیــت دیگــر ایــن پژوهــش مــکان اجــرای آن اســت. پیشــنهاد 
ــا گروه هــای  ــن پژوهــش در ســازمان های دیگــر و ب می شــود کــه ای
ــالت انجــام شــود  ــان از نظــر جنســیت، تحصی ــری از کارکن متنوع ت
و نتایــج آن بــا پژوهــش حاضــر مقایســه شــود. همچنیــن پیشــنهاد 
ــود  ــرای بهب ــی ب ــون طراحــی مداخالت ــی پیرام می شــود پژوهش های
ــران  ــان و مدی ــتان، کارکن ــرای سرپرس ــت کاری ب ــی از موقعی آگاه
ــود در  ــا بوســیله بهب ــب داده شــود و اثربخشــی آنه ســازمان ها ترتی

ــود. ــی ش ــان ارزیاب ــناختی در کارکن ــایی ش ــتگی و نارس خس

نتیجه گیری
به طــور خالصــه، نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه متغیرهــای 
ــی  ــی داری آگاه ــور معن ــناختی به ط ــایی های ش ــتگی و نارس خس
از موقعیــت کاری را در میــان کارکنــان پیــش بینــی کردنــد. 
پژوهش هــای کمــی حداقــل در داخــل کشــور در مــورد متغیرهــای 
ــروز  ــی و ب ــی موقعیت ــش آگاه ــا در کاه ــش آنه ــناختی و نق روانش
حــوادث انجــام شــده اســت، لــذا ایــن پژوهــش از ایــن حیــث جدیــد 
ــد  ــی هرچن ــای پژوهــش حاضــر گام ــد اســت یافته ه ــد. امی می باش

ــردارد. ــان ب ــی کارکن ــاء ســطح ســالمت و ایمن کوچــک در ارتق

سپاسگزاری
از تمامــی کارکنــان شــرکت خــودرو ســازی پــارس خــودرو کــه مــا 
را در انجــام ایــن پژوهــش یــاری فرمودنــد، کمــال تشــکر و قدرانــی 

را داریــم.
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Abstract
Introduction: Studies have shown that one of the factors affecting occupational injuries 
is employees’ awareness of work situation. Therefore, it is important to identify factors 
affecting situational awareness. The aim of this study was to investigate the role of fatigue 
and cognitive failures in predicting work situation awareness among employees.
Methods: This study was a cross-sectional study with a descriptive-correlational design. 
The sample consisted of 154 employees of the Tehran Pars Khodro Company in 2015, 
who was selected by stratified random sampling method and responded to questionnaires 
of fatigue from Chalder et al. (1993), cognitive failures from Broadbent et al. (1982) and 
work situation awareness of Sneddon et al. (2006). Data were analyzed using Pearson 
correlation coefficient and stepwise regression analysis.
Results: The results showed that there were significant relationships between fatigue, 
cognitive failures and work situation awareness (P > 0.01). Also, fatigue and cognitive 
failures predicted almost %14 and %25 of the variance of work situation awareness among 
employees, respectively (P > 0.05).
Conclusions: The reduction of employees’ cognitive and emotional capacity could reduce 
their awareness of work situation.
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