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چکیده
مقدمــه :پیشــرفت فنــاوری و تکنولــوژی مــدرن ،محیطهــای کاری جهــان امــروز را تغییــر داده و افــراد شــاغل
در ایــن محیطهــا را متحمــل خواســتهها و نیازهــای ذهنــی و شــناختی بیشــتری کــرده اســت .اتــاق کنتــرل،
نمونـهای از ایــن محیطهــای کاری اســت .در حــال حاضــر ،ارزیابــی بــارکاری ذهنــی نقطـهای کلیــدی در تحقیــق
و توســعه روابــط انســان -ماشــین میباشــد .هــدف مطالعــه حاضــر ،اعتبارســنجی یــک روش تحلیلــی در ارزیابــی
بــارکاری ذهنــی موردنیــاز اپراتورهــای اتــاق کنتــرل نیــروگاه ســیکل ترکیبــی فــارس میباشــد.
روشکار :مطالعــه حاضــر ،مطالعــهای بنیــادی -کاربــردی از نــوع مقطعــی میباشــد کــه در ابتــدا ،بهمنظــور
آشــنایی بــا مراحــل انجــام کار اپراتورهــای اتــاق کنتــرل ،تجزیــه و تحلیــل وظایــف انجــام گرفــت .ســپس ،بــا
اســتفاده از تکنیــک  ،VACPمیــزان بــارکاری ذهنــی موردنیــاز بــرای انجــام هــر یــک از مراحــل کار تعییــن
گردیــد .نهایتــاً ،بــا بررســی ضریــب همبســتگی پیرســون مقادیــر تعیینشــده از تکنیــک  VACPبــا نتایــج
حاصــل از پرسشــنامه  NASA-TLXکــه از  18اپراتــور جمــع آوری شــده بــود ،اعتبارســنجی روش موردنظــر،
انجــام گرفــت.
یافتههــا :بــر اســاس نتایــج بهدس ـتآمده ،همبســتگی میــان مقادیــر تعیینشــده از تکنیــک  VACPو مقادیــر
بهدسـتآمده از پرسشــنامه  ،NASA-TLXمثبــت و معنـیدار شــد.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه وجــود همبســتگی بــاال میــان نتایــج تکنیــک  VACPو نتایــج حاصــل از پرسشــنامه
 ،NASA-TLXو بــا توجــه بــه قابلیــت بــه کارگیــری تکنیــک  VACPدر مراحــل ابتدایــی طراحــی در مقایســه
بــا روش  ،NASA-TLXایــن روش پیشــنهادی بهعنــوان یــک ابــزار بررســی بــرای پیشبینــی بــارکاری ذهنــی
اپراتورهــای اتــاق کنتــرل ،مناســب میباشــد.

مقدمه
پیشــرفت فنــاوری و تکنولــوژی مــدرن ،محیطهــای کاری جهــان
امــروز را تغییــر داده و افــراد شــاغل در ایــن محیطهــا را متحمــل
خواســتهها و نیازهــای ذهنــی و شــناختی بیشــتری در مقایســه
بــا خواســتهها و نیازهــای فیزیکــی ،کــرده اســت .اتــاق کنتــرل
( ،)control roomنمونــهای از ایــن محیطهــای کاری اســت کــه
بهعنــوان قلــب تپنــده یــک سیســتم ،بــارکاری ذهنــی (mental
 )workloadباالیــی بــه اپراتورهــا تحمیــل میکنــد و درنتیجــه
احتمــال خطــا را در ایــن افــراد بــاال میبــرد کــه میتوانــد
پیامدهــای جبرانناپذیــری در پــی داشــته باشــد [.]2 ,1

نیروگاههــا ،نمونههایــی از سیســتمهای حیاتــی هســتند کــه
خطــا در ایــن فضاهــا میتوانــد هزینههــای زیــادی در پــی داشــته
و تهدیــدی بــرای ســامتی و جــان افــراد باشــد .وظایفــی همچــون
وظایــف اپراتورهــای اتــاق کنتــرل بــه دلیــل نیــاز بــه توجــه و تمرکــز
در روابــط انســان -ماشــین ،عمــل و عکسالعملهــای دقیــق و
بهموقــع در تنظیــم سیســتمهای فرآینــدی و پردازشــی ،عملکردهــای
شــناختی متعــدد از قبیــل توجــه و دقــت مســتمر ،قابلیــت شناســایی
و دیــد مناســب ،حافظــه ،برنامهریــزی و تصمیمگیــری ،از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار میباشــند [.]2
بــارکاری ذهنــی یکــی از مفاهیــم پرکاربــرد در ارگونومی و مهندســی
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 1کارشــناس ارشــد ارگونومــی ،گــروه مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران
 2دانشــیار ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران،
تهــران ،ایــران
 3استاد ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 4دانشــجوی دکتــرای آمــار زیســتی ،گــروه آمــار زیســتی ،دانشــکده پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــیراز ،فــارس ،ایــران
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نیــروگاه ســیکل ترکیبــی فــارس میباشــد .پیشبینــی میشــود
کــه روش ارزیابــی نیــاز وظیفــه میتوانــد یــک ابــزار تحلیلــی مفیــد
در طراحیهــای مؤثــر و کارآمــد اتــاق کنتــرل نیــروگاه باشــد و
بنابرایــن از ایــن روش بــه جــای روشهــای تکــراری همچــون
 NASA-TLXدر ارزیابیهــا اســتفاده شــود.
روشکار
پــس از اطمینــان از رضایــت کامــل شــرکت کننــدگان کــه بــا
تکمیــل فــرم رضایــت نامــه ،حاصــل گردیــد ،بــر اســاس تصویــر
 ،1ابتــدا بهمنظــور آشــنایی بــا مراحــل انجــام کار اپراتورهــای
اتــاق کنتــرل نیــروگاه ،تجزیــه و تحلیــل سلســله مراتبــی وظیفــه
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فاکتورهــای انســانی ( )human factors and ergonomicsاســت
[ .]3اگرچــه هیــچ تعریــف پذیرفتهشــده جهانــی از ایــن مفهــوم
وجــود نــدارد بااینحــال از آن بهعنــوان "منبــع موردنیــاز پــردازش
اطالعــات در انســان بــرای انجــام یــک وظیفــه" یــاد میشــود [.]4
بــارکاری ذهنــی ممکــن اســت تحــت تأثیــر ســختی وظیفــه ،ســطح
مهــارت فــرد و تکنولــوژی قــرار گیــرد [.]5
در حــال حاضــر ،ارزیابــی بــارکاری ذهنــی نقطــهای کلیــدی در
تحقیــق و توســعهٔ روابــط انســان -ماشــین بهمنظــور جســتجوی
ســطوح باالتــر از آســایش ،رضایــت ،بهــرهوری و ایمنــی کــه از
اهــداف اصلــی ارگونومــی در محیــط کار هســتند ،میباشــد [.]6
ارزیابــی بــارکاری ذهنــی میتوانــد در دو گــروه روشهــای ارزیابــی
تجربــی و روشهــای ارزیابــی تحلیلــی طبقهبنــدی شــود .روشهــای
ارزیابــی تجربــی رایــج عبارتانــد از؛ بررســی عملکــرد وظیفــه،
بررســی پارامترهــای فیزیولوژیکــی و روش ارزیابــی ذهنــی [.]4
درحالیکــه روشهــای ارزیابــی تحلیلــی اغلــب شــامل؛ تجزیــه و
تحلیــل وظیفــه ،مدلهــای ریاضیاتــی و یــا شبیهســازیهای
کامپیوتــری میباشــند [ .]7ازآنجاکــه ارزیابــی بــار کاری ذهنــی بــا
بهکارگیــری روشهــای ارزیابــی تجربــی ،معمــوالً در مراحــل نهایــی
پیشــرفت سیســتم انجــام میشــود و نیــز جمــعآوری اطالعــات از
شــرکتکنندگان زمانبــر میباشــد ،روش ارزیابــی تحلیلــی روشــی
بهتــر اســت کــه میتوانــد در مراحــل اولی ـ ٔه طراحــی سیســتم بــه
کار گرفتــه شــود و زمــان را نیــز در نظــر میگیــرد .بنابرایــن ،در
مطالعــ ٔه حاضــر یــک روش ارزیابــی تحلیلــی ،تکنیــک )(VACP
 ،]8[ visual, auditory, cognitive, psychomotorبهعنــوان
روشــی مناســب بــرای ارزیابــی نیــاز وظیفــهٔ اپراتورهــای اتــاق
کنتــرل مورداســتفاده قــرار گرفــت.
تکنیــک  VACPبــار کاری ذهنــی را برحســب  4بعــد مســتقل؛
دیــداری ،شــنیداری ،شــناختی و روان-حرکتــی توصیــف میکنــد.
درجهبنــدی نســبی ایــن تکنیــک کــه در پیوســت  1نیــز نشــان
دادهشــده اســت [ ،]9از ( 0کمتریــن) تــا ( 7بیشــترین) میباشــد
کــه بــه ســطوح مختلفــی از نیــاز در هــر بعــد نســبت داده میشــود.
امتیــاز کل بــار کاری ذهنــی بــرای هــر زیروظیفــه ،جمــع مقادیــر
نســبت دادهشــده بــه  4بعــد میباشــد ،بنابرایــن امتیــاز نهایــی از 0
تــا  28را شــامل میشــود .ایــن تکنیــک در مطالعــات نیــروی هوایــی
و ارتــش مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت [ .]10در مطالع ـهای کــه
در ســال  2014انجــام گرفــت ،اعتبــار ایــن روش در مراکــز بهداشــتی
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و تأییــد شــد [ ]11امــا بهکارگیــری
آن در حــوزهٔ نیــروگاه و اتــاق کنتــرل تالشــی جدیــد و مســتلزم
اعتبارســنجی میباشــد.
هــدف ایــن مقالــه ،اعتبارســنجی ایــن روش ارزیابــی نیــاز وظیفــه
بــرای پیشبینــی بــارکاری ذهنــی در اپراتورهــای اتــاق کنتــرل

ذواکتافی و همکاران

( )HTAانجــام گرفــت ،کــه بــر ایــن اســاس ،افــراد بــه دو گــروه
شــغلی؛ تکنســینهای گاز و بخــار و تکنســینهای بهرهبــرداری
طبقهبنــدی شــدند .ســپس ،بــا اســتفاده از تکنیــک  ،VACPمیــزان
بــارکاری ذهنــی موردنیــاز بــرای انجــام هــر یــک از مراحــل کار ایــن
دو گــروه تعییــن گردیــد [ .]8بعــدازآن ،پرسشــنامهٔ NASA-TLX
[ ]12میــان  11تکنســین گاز و بخــار و  7تکنســین بهرهبــرداری در
اتــاق کنتــرل توزیــع شــد تــا میــزان بــارکاری ذهنــی ادراکشــده
در هــر مرحلــهٔ کار را مشــخص کننــد .در پایــان ،اعتبــار مقادیــر
تعیینشــده بــرای تکنیــک  VACPبــا مقایســه بــا نتایــج حاصــل
از پرسشــنامه  NASA-TLXموردبررســی قــرار گرفــت .از جملــه
دالیــل اســتفاده از روش  NASA-TLXبــه عنــوان ابــزاری بــرای
اعتبارســنجی تکنیــک  ،VACPاعتبــار بــاال ،ســادگی در اســتفاده و
پرکاربــرد بــودن آن میباشــد [.]13

تصویر  :1فلوچارت روشهای مورداستفاده

تجزیــه و تحلیــل وظیفــه و بهکارگیــری تکنیــک
VACP
بــا توجــه بــه وجــود عناویــن و وظایــف مختلــف شــغلی در اتــاق
کنتــرل نیــروگاه ،ابتــدا افــراد داوطلــب بــه شــرکت در مطالعــه
انتخــاب و پــس از تعییــن عناویــن شــغلی آنهــا ،تجزیــه و تحلیــل
وظیفــه انجــام شــد .افــراد داوطلــب در شــیفت اول ،شــامل 3
اپراتــور از واحدهــای گاز و بخــار و  2اپراتــور بهرهبــرداری بودنــد
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پرسشــنامهٔ  NASA-TLXیکــی از متداولتریــن و معتبرتریــن
روشهــای ارزیابــی بــارکاری ذهنــی میباشــد کــه دارای شــش
بعــد؛ نیــاز ذهنــی ،نیــاز فیزیکــی ،نیــاز زمانــی ،عملکــرد و کارایــی،
تــاش و کوشــش ،احســاس دلســردی میباشــد .روش اصلــی وزن
دهــی بــه شــش بعــد ،از طریــق مقایســ ٔه دوبــهدوی تمــام ابعــاد
بــا یکدیگــر و تعییــن بعــد مهمتــر میباشــد کــه محاســب ٔه آن
دشــوار و زمانبــر خواهــد بــود [ .]12بــه همیــن دلیــل در مطالعـ ٔه
حاضــر ،ابتــدا از شــرکتکنندگان درخواســت شــد کــه میــزان
اهمیــت هــر یــک از ابعــاد را بــرای هــر زیروظیفــه مشــخص کننــد
بهگون ـهای کــه امتیــاز  0بیانکننــدهٔ کمتریــن اهمیــت و امتیــاز 5
نشــاندهندهٔ بیشــترین اهمیــت بعــد در هــر زیروظیفــه بــود ،ســپس
از شــرکتکنندگان خواســته شــد کــه میــزان نیــاز هــر زیروظیفــه
بــه هــر بعــد را بــا امتیــاز ( 0کمتریــن نیــاز) تــا ( 20بیشــترین
نیــاز) مشــخص کننــد .امتیــاز نهایــی همــان امتیــاز وزن دهــی
شــده (حاصلضــرب اهمیــت بعــد در میــزان نیــاز هــر زیروظیفــه
بــه آن بعــد )15 /در نظــر گرفتــه شــد کــه مقــداری بیــن  0تــا
 20خواهــد بــود .در ایــن مطالعــه ،پرسشــنامهٔ  NASA-TLXبــر
اســاس زیروظایــف تعیینشــد ٔه دو گــروه کاری طراحــی و در بیــن
افــراد توزیــع گردیــد تــا میــزان بــارکاری ذهنــی ادراکشــده از هــر
زیروظیفــه را مشــخص کننــد.

اعتبارسنجی

در مطالعــهٔ حاضــر ،دو روش  VACPو  NASA-TLXبهمنظــور
ارزیابــی بــارکاری ذهنــی زیروظایــف دو گــروه کاری گاز و بخــار
و بهرهبــرداری مورداســتفاده قــرار گرفتنــد کــه بــا توجــه بــه
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یافتهها
تمامــی افــراد شــرکتکننده در مطالعــه مــرد ،بــا میانگیــن ســنی
 38و انحــراف معیــار  6/77ســال و میانگیــن ســابقهٔ کاری 12/94
بــا انحــراف معیــار  6/40ســال بودنــد.

نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل وظیفــه و
بهکارگیــری تکنیــک VACP

وظایــف تکنســینهای گاز و بخــار بــه  4زیروظیفــه و وظایــف
تکنســینهای بهرهبــرداری بــه  3زیروظیفــه تقســیم گردیــد.
مقادیــر ابعــاد تکنیــک  VACPمربــوط بــه زیروظایــف
تکنســینهای گاز و بخــار و تکنســینهای بهرهبــرداری بــه
ترتیــب در جــداول  1و  2نشــان دادهشــده اســت .همانطــور کــه
در جــدول  1و  2نشــان دادهشــده اســت ،بــرای هــر زیروظیفــه،
مقادیــر مربــوط بــه هــر  4بعــد؛ دیــداری ،شــنیداری ،شــناختی و
روان-حرکتــی بــر اســاس پیوســت  ،1اختصــاص داده شــد .امتیــاز
نهایــی بــرای هــر زیروظیفــه از جمــع مقادیــر  4بعــد مربــوط
بــه آن مشــخص میشــود .بهعنوانمثــال ،در زیروظیفــهٔ چــک
کــردن صفحــات  ،O.Tافــراد بایــد پیوســته نمودارهــا ،اعــداد و
دیگــر اطالعــات موجــود بــر ایــن صفحــات را چــک کننــد بنابرایــن
مقــدار در نظــر گرفتهشــده بــرای بعــد دیــداری ایــن زیروظیفــه،
عــدد  7بــود .بــا توجــه بــه اینکــه هیچگونــه فعالیــت شــنیداری
در ایــن زیروظیفــه مشــاهده نشــد ،عــدد  0بــه بعــد شــنیداری
اختصــاص داده شــد .بــرای بعــد شــناختی ،اپراتــور بایــد میــزان
فشــار ،دمــا و فاکتورهــای مهــم دیگــر کــه مربــوط بــه توربیــن و
دیگــر تجهیــزات هســتند محاســبه و از صحــت آنهــا اطمینــان
حاصــل کنــد ،بنابرایــن عــدد  7بــرای بعــد شــناختی در نظــر
گرفتــه شــد .ازآنجاکــه ایــن زیروظیفــه بهصــورت نشســته و
در پشــت مانیتورهــای مربوطــه انجــام میگیــرد و تنهــا فشــار
دادن یــک ســری کلیدهــا موردنیــاز اســت ،امتیــاز  2/2بــه بعــد
روانشــناختی اختصــاص داده شــد .امتیــاز کلــی ایــن زیروظیفــه،
کــه از مجمــوع  4بعــد فــوق بــه دســت میآیــد ،مقــدار 16/2
خواهــد بــود.

نتایج حاصل از پرسشنامه NASA-TLX

میانگیــن و انحــراف معیــار امتیــاز وزن دهــی شــد ٔه بــارکاری
ذهنــی مربــوط بــه هــر یــک از زیروظایــف تکنســینهای گاز و
بخــار و تکنســینهای بهرهبــرداری بــه ترتیــب در جــداول  3و 4
نشــان دادهشــده اســت.

] [ DOI: 10.21859/joe-04034

پرسشنامه NASA-TLX

شــباهت کاری دو گــروه ،انتظــار مــیرود کــه در هــر دو گــروه
کاری ،همبســتگی میــان دو روش مورداســتفاده مثبــت و معنـیدار
باشــد.
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کــه بهمنظــور حفــظ همگنــی ،در شــیفتهای بعــدی نیــز
از همیــن عناویــن در مطالعــه شــرکت کردنــد .بدیــن ترتیــب،
تعــداد  11نفــر از تکنســینهای گاز و بخــار و  7نفــر از تکنســین
بهرهبــرداری در مطالعــه شــرکت کردنــد .پــس از تعییــن افــراد
شــرکتکننده ،وظایــف آنهــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت
و زیروظایــف دو گــروه کاری گاز و بخــار و بهرهبــرداری مشــخص
شــد .ســپس بــا اســتفاده از تکنیــک  ،VACPمقادیــر مربــوط بــه
 4بعــد بــارکاری ذهنــی بــر اســاس مشــاهدات انجامشــده و نیــز
صحبــت بــا اپراتورهــای اتــاق کنتــرل ،بــه هــر یــک از مراحــل کار
دو گــروه کاری موردنظــر اختصــاص داده شــد و در آخــر سرپرســت
شــیفت مقادیــر اختصــاص دادهشــده را بررســی و تأییــد نمــود .بــا
توجــه بــه اینکــه اپراتورهــا در مرحل ـهٔ بعــد بایــد بــه پرسشــنامه
 NASA-TLXپاســخ دهنــد و بهمنظــور جلوگیــری از تداخــل
پاســخهای پرسشــنامه بــا مقادیــر  ،VACPمســتقیماً ســؤالی از
آنهــا پرســیده نشــد.
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جدول  :1امتیاز ابعاد تکنیک  VACPبه زیروظایف تکنسینهای گاز و بخار
ابعاد تکنیک VACP
دیداری

شنیداری

شناختی

روان-حرکتی

بازدید از واحد

5

4/2

1

6/5

16/7

چک کردن صفحات O.T.

7

0

7

2/2

16/2

تکمیل الگ شیت

5

0

4/6

6/5

16/1

رسیدگی به معایب و مشکالت تجهیز

5

2

6/8

2/6

16/4

] [ DOI: 10.21859/joe-04034

وظیفه

مجموع

جدول  :2امتیاز ابعاد تکنیک  VACPبه زیروظایف تکنسینهای بهرهبرداری
ابعاد تکنیک VACP
دیداری

شنیداری

شناختی

روان-حرکتی

چک کردن صفحات O.T

7

0

7

2/2

16/2

تجزیه و تحلیل آالرم ها

5/9

2

5/3

2/6

15/8

5

2

6/8

2/6

16/4

رسیدگی به معایب و مشکالت تجهیز

جدول  :3امتیاز وزن دهی شده پرسشنامه  NASA-TLXبه
زیروظایف تکنسینهای گاز و بخار
وظیفه
بازدید از واحد

امتیاز وزن دهی شده،
میانگین  ±انحراف معیار

چک کردن صفحات .O.T

0/59 ± 17/70

رسیدگی به معایب و مشکالت تجهیز

1/81 ± 17/10

تکمیل الگ شیت

1/52 ± 17/26

1/26 ± 17/50

جدول  :4امتیاز وزن دهی شده پرسشنامه  NASA-TLXبه زیروظایف
تکنسینهای بهرهبرداری
وظیفه
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وظیفه

مجموع

بــا توجــه بــه شــباهت کاری دو گــروه تکنســین گاز و بخــار و تکنســین
بهرهبــرداری ،و مثبــت شــدن همبســتگی میــان دو روش  VACPو
 ،NASA-TLXروش  VACPروشــی مناســب بــرای پیشبینــی
بــارکاری ذهنــی در اپراتورهــای اتــاق کنتــرل میباشــد (تصاویــر 3و ..)2
جدول  :5همبستگی میان دو روش  VACPو  NASA-TLXدر دو
گروه کاری
تکنسینهای بهرهبرداری

تکنسینهای گاز و بخار

r = 0/997

r = 0/983

P = 0/048

P = 0/017

امتیاز وزن دهی شده،
میانگین  ±انحراف معیار

انحراف معیار
چک کردن صفحات .O.T
تجزیه و تحلیل آالرم ها
رسیدگی به معایب و مشکالت تجهیز

نتایج حاصل از اعتبارسنجی

1/93 ± 15/70
1/69 ± 15/40

3/55 ± 15/90

بهمنظــور بررســی همبســتگی میــان امتیــاز کل حاصــل از تکنیــک
 VACPو میانگیــن امتیــاز حاصــل از پرسشــنامه ،NASA-TLX
ضریــب همبســتگی پیرســون بــه کار گرفتــه شــد .همانطــور کــه در
جــدول  5نشــان دادهشــده اســت ،همبســتگی میــان نتایــج حاصــل
از ایــن دو روش در هــر دو گــروه تکنســینهای گاز و بخــار (0/017
=  Pو  )r = 0/983و تکنســینهای بهرهبــرداری ( P = 0/048و
 )r = 0/997مثبــت و معنــادار شــد.

تصویر  :2نمودار پراکنشی ارتباط میان دو روش  VACPو  NASA-TLXدر
تکنسینهای گاز و بخار
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بحث
ایــن مطالعــه بــه منظــور اعتبارســنجی و اســتفاده از یــک تکنیــک
ارزیابــی کننــد ٔه بــارکاری ذهنــی در مراحــل اولیـ ٔه طراحــی ،تکنیــک
 ،VACPصــورت پذیرفــت .بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک اعتبارســنجی
شــده ،عوامــل کاهشدهنــدهٔ عملکــرد را میتــوان تشــخیص داد.
بهعنــوان مثــال ،در زیروظیف ـ ٔه چــک کــردن صفحــات  ،O.Tافــراد
میبایســت بهطــور پیوســته نمودارهــا ،اعــداد و دیگــر اطالعــات
موجــود بــر ایــن صفحــات را چــک کننــد و یــک ســری تبدیــل
واحدهــا انجــام دهنــد ،بنابرایــن بیشــترین امتیــاز  -7-بــه بعــد
دیــداری و شــناختی در ایــن زیروظیفــه اختصــاص داده شــد.
بهمنظــور کاهــش نیــاز دیــداری در ایــن زیروظیفــه میتــوان از
سیســتمهای هشــداردهند ٔه صوتــی اســتفاده کــرد بهطوریکــه
در صــورت بــروز کوچکتریــن تغییــر در اعــداد ،نمودارهــا و ...
افــراد را مطلــع ســازد .همچنیــن نیــاز شــناختی را میتــوان بــا
کاهــش امــر تبدیــل واحــد و اســتفاده از واحدهــای قابــل درک
ماننــد پاســکال بــرای فشــار و تغییراتــی از ایــن قبیــل کاهــش داد.

از اپراتورهــای اتــاق کنتــرل نیــروگاه ســیکل ترکیبــی فــارس
جمــعآوری گردیــد ،اعتبــار تکنیــک تحلیلــی  ،VACPبــرای
پیشبینــی بــارکاری ذهنــی زیروظایــف موجــود در اتــاق کنتــرل،
مــورد تأییــد قــرار گرفــت .اگرچــه ایــن مطالعــه تنهــا در اتــاق
کنتــرل یــک نیــروگاه انجامگرفتــه اســت ،میتــوان بــا اســتفاده از
روش اعتبارســنجی شــد ٔه  ،VACPبــارکاری ذهنــی وظایــف موجــود
در ســایر اتــاق کنترلهــا را نیــز مــورد بررســی قــرار داد و از آن ،در
طراحــی و بهبــود ایــن فضاهــای کاری بهــره بــرد.
از جملــه محدودیتهــای ایــن مطالعــه ،کــم بــودن ســایر مطالعــات
انجــام شــده بــر روی تکنیــک  VACPو نبــود منابــع کافــی در ایــن
زمینــه بــود.
سپاسگزاری
در پایــان از شــرکت مدیریــت بهرهبــرداری تولیــد بــرق و نیــروگاه
ســیکل ترکیبــی فــارس کــه زمین ـ ٔه اجــرای ایــن مطالعــه را فراهــم
نمودنــد و بهویــژه کارکنــان بخــش امــور بهرهبــرداری و بخــش
ایمنــی ،کمــال تشــکر را داریــم.
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نتیجهگیری
بــا مقایســهٔ نتایــج حاصــل از پرسشــنامه  NASA-TLXکــه
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بنابرایــن اعتبارســنجی روشهــای پیــش بینــی کننــدهٔ بــارکاری
ذهنــی و بکارگیــری آنهــا در مراحــل ابتدایــی کار ،میتوانــد نتایــج
بســزایی بــه همــراه داشــته باشــد .وییــدا و زیلســترا ،در ســال 2013
از ایــن تکنیــک بــه عنــوان اساســی بــرای ارائ ـهٔ روشهــای جدیــد
همچــون تکنیــک ارزیابــی ذهنــی بــار کاری ( )OWATاســتفاده
کردنــد [ .]14لیانــگ و همــکاران نیــز در همــان ســال ایــن تکنیــک
را در سیســتمهای بهداشــتی اعتبارســنجی نمــوده و بــه مناســب و
کاربــردی بــودن آن پــی بردنــد [ ]11نتایــج ایــن مطالعــه همچــون
دو مطالعــ ٔه دیگــر ،مناســب بــودن روش ارزیابــی  VACPرا نشــان
داد ،بنابرایــن از ایــن روش میتــوان در مراکــز بهداشــتی و اتاقهــای
کنتــرل بــه منظــور ارزیابــی بــار کاری ذهنــی بهــره بــرد.
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Abstract
Introduction: The progress of technology and modern technology has changed today’s
workplaces and imposed more mental and cognitive demands to workers. Control room is
an example of these workplaces. Currently, assessment of mental workload is a key point in
the research and development of human-machine relationships in workplaces. This study
aimed to validate an analytical approach in evaluating demanded mental workloads for
control room operators in Pars combined cycle power plant.
Methods: This was a fundamental-practical and cross-sectional study. First of all, a task
analysis was used to understand the operation steps of control room operators. Then, the
Visual, Auditory, Cognitive, Psychomotor (VACP) technique was applied to determine
the mental workload demanded for performing each step of the works. Finally, the assigned
ratings of the VACP method were validated by the analysis of Pearson’s correlation with the
answers of the NASA-Task Load Index (NASA-TLX) questionnaire, collected from the
control room operators.
Results: Based on the results, the correlation between the assigned ratings of VACP
technique and the answers of the NASA-TLX questionnaire was positive and significant.
Conclusions: Due to the high correlation between the assigned ratings of VACP technique
and the answers of the NASA-TLX questionnaire, the proposed VACP technique, which
can be carried out in the early stage of the design, was suitable as an analysis tool for
predicting metal workloads of control room operators.

