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چکیده
ــه  ــه شــمار می آیــد. ب ــه: شــغل راهبــری قطــار درون شــهری در طبقــه مشــاغل نوظهــور و پیچــده ب مقدم
ــخص  ــی مش ــه خوب ــران ب ــار کار راهب ــر ب ــر ب ــل مؤث ــه، عوام ــن زمین ــدک در ای ــات ان ــود مطالع ــل وج دلی
ــی  ــای کنترل ــود و راهکاره ــران واکاوی می ش ــار کار راهب ــر ب ــر ب ــل مؤث ــه، عوام ــن مطالع ــده اند. در ای نش

ارائــه می گــردد.
ــث  ــی و بح ــرادی و گروه ــه انف ــنادی، مصاحب ــی اس ــا بررس ــا ب ــی، داده ه ــه کیف ــن مطالع روش کار: در ای
گروهــی متمرکــز گــردآوری شــدند. از ابزارهــای تهیــه شــده توســط موسســه ارگونومــی شــغلی و موسســه 
ــه  ــه منظــور گــردآوری داده هــای میدانــی اســتفاده شــد. تحلیــل محتــوای مســتقیم ب طراحــی ارگونومــی ب

ــت. ــه کار رف ــا ب ــه و تحلیــل داده ه منظــور تجزی
ــد.  ــزاع گردی ــران انت ــار کار راهب ــر ب ــر ب ــل مؤث ــوان عوام ــه عن ــداد 65 مضمــون ب ــا: در مجمــوع تع یافته ه
مضمون هــای اســتخراج شــده در قالــب نمــودار اســتخوان ماهــی در 8 طبقــه دســته بنــدی و ترســیم شــدند 
ــوان  ــه عن ــت، نظــارت و جــو ســازمانی؛ زیرســاخت ها؛ طراحــی شــغل؛ ســیر؛ و محیــط ب کــه عوامــل مدیری
ــک  ــای نزدی ــوان فاکتوره ــه عن ــردی ب ــای ف ــات و ویژگی ه ــادل اطالع ــی، تب ــار زمان ــای دور و فش فاکتوره

تعییــن شــدند.
ــه  ــتند ک ــهری هس ــل ش ــل و نق ــتم حم ــت سیس ــزء ماهی ــای دور ج ــی از فاکتوره ــری: برخ نتیجه گی
ــزی  ــه ری ــا برنام ــر ب ــی دیگ ــت و برخ ــی اس ــای جبران ــق برنامه ه ــل از طری ــنهادی تعدی ــکار پیش ــا راه تنه
طوالنــی مــدت و اجــرای مداخــالت مؤثــر قابــل حــل هســتند. بــه هــر حــال در کوتــاه مــدت بــا تمرکــز بــر 
ــر فاکتورهــای دور مــدل اســتخوان ماهــی اســتخراج  ــا تمرکــز ب ــی مــدت ب فاکتورهــای نزدیــک و در طوالن

ــرد. ــل ک ــران را تعدی ــار کار راهب ــوان ب ــه، می ت ــن مطالع ــده در ای ش
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مجله ارگونومی

مقدمه
سیســتم حمــل و نقــل شــهری یــا متــرو جــزو سیســتم های جدیــد 
ــری قطــار  ــی رود و شــغل راهب ــه شــمار م ــران ب ــل در ای حمــل و نق
ــدی  ــته بن ــور دس ــاغل نوظه ــه مش ــرو در طبق ــا مت ــهری ی درون ش
می شــود. بــه دلیــل محدودیــت مطالعــات در زمینــه شــغل راهبــری 
ــای  ــه، پیامده ــری و در نتیج ــی، فک ــات فیزیک ــوع مطالب ــرو، ن در مت
ــرور مطالعــات گذشــته نشــان  ــاًل روشــن نیســت. م ناشــی از آن کام
ــرای ارزیابــی وظایــف راهبــری  می دهــد کــه تالش هــای محــدودی ب
متــرو انجــام شــده اســت و اکثــر تحقیقــات در ایــن زمینــه بــا اشــاره 
ــای  ــدف بررســی چالش ه ــا ه ــتر ب ــری، بیش ــف راهب ــه وظای ــی ب کل

ــه حــذف راهبــر خواهــد شــد  خــودکار ســازی وظایــف کــه منجــر ب
ــن و همــکاران )2011( اظهــار داشــتند  تمرکــز داشــته اند ]1[. کارون
ــان هســتند  ــب پنه ــه اغل ــددی ک ــف متع ــر قطــار در وظای ــه راهب ک
نقــش ایفــا می کنــد ]2[. در قطارهــای شــهری بــا درجــه اتوماســیون 
1 )هماننــد سیســتم حمــل و نقــل شــهری تهــران(، راهبــری قطــار بــر 
اســاس سیســتم حفاظــت خــودکار و فعالیت هــای راهبــر اســت ]3[. 
وظایــف راهبــر قطــار ترکیبــی از مشــاهده محیــط، حفــظ هوشــیاری 
ــم  ــخیص و تصمی ــودی و تش ــناختی خوبه خ ــای ش ــردی، فراینده ف
ــه  ــادی را ک ــات زی ــد اطالع ــا بای ــن آنه ــت. همچنی ــا اس ــری پوی گی
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ــد.  ــب نماین ــر ترکی ــا یکدیگ ــد ب ــت می کنن ــف دریاف ــع مختل از مناب
ــود در  ــای موج ــیگنال های راهنم ــامل س ــد ش ــع می توان ــن مناب ای
ــت  ــه حرک ــی، برنام ــری، جــدول زمان مســیر، دســتورالعمل های راهب

ــند ]2[. ــن باش ــود در واگ ــیگنال های موج و س
ــادی  ــر زی ــت قطــار تأثی ــر سیســتم هدای ــد نظی تکنولوژی هــای جدی
بــر ســازمان کار و طراحــی شــغل ایجــاد کرده انــد. امــا ایــن جنبه هــا 
ــم  ــن چش ــوند. ای ــه می ش ــده گرفت ــغل نادی ــی ش ــب در طراح اغل
پوشــی معمــوالً در نهایــت گریبــان راهبــر را می گیــرد و بــر عملکــرد 
و ســالمت وی تأثیــر می گــذارد ]1[. مطالعــه رویتنبــرگ و همــکاران 
ــه  ــاز ب ــار نی ــران قط ــادی از راهب ــبت زی ــه نس ــان داد ک )2008( نش
ــزارش  ــاط )86%( را گ ــت )74%( و احتی ــاد )84%(، دق ــز زی تمرک
نموده انــد ]4[. دایــره حمــل و نقــل آمریــکا بیــان کــرده اســت کــه کار 
راهبــران متــرو نیازمنــد بــه خاطــر ســپاری اطالعــات در حافظــه کوتاه 
و بلنــد مــدت اســت ]5[ و مســتندات نشــان می دهــد کــه بــر راهبــران 
ــار کار  ــر ب ــادی تحمیــل می شــود ]6, 7[. عــالوه ب ــار کار فکــری زی ب
فکــری، جــای و همــکاران )2008( میــزان خســتگی قابــل توجهــی را 
در راهبــران قطــار بــه ویــژه در انتهــای نوبــت کاری گــزارش نموده انــد 
]8[. همچنیــن دوریــن و همــکاران )2007( نشــان دادنــد کــه راهبران 
بــه دلیــل خســتگی توانایــی برنامــه ریــزی صحیــح پایین تــری هنــگام 
انجــام وظایــف راهبــری دارنــد و در نتیجــه بازدهــی و ایمنــی شــغلی 

ــد ]9[. ــش می یاب ــان کاه در آن
در حــال حاضــر بــه مطالعاتــی نیــاز اســت کــه نخســت وظایــف شــغل 
ــده از  ــه دســت آم ــس از شــناخت ب ــد و پ ــری را مشــخص نمای راهب
وظایــف و فعالیت هــای راهبــر قطــار، بــار کار شــغل راهبــری را ارزیابی 
ــی  ــر مبنــای ارزیابی هــای انجــام شــده پیشــنهادهای کنترل کنــد و ب
ارائــه کنــد. جهــت پیشــنهاداتی کاربــردی در زمینــه فاکتورهــای مؤثر 
ــه صــورت همگــن و در تعامــل  ــر راهبــری الزم اســت سیســتم ها ب ب
بــا همدیگــر در نظــر گرفتــه شــوند ]10[. بنابرایــن، در ایــن مطالعــه 
بــا تلفیقــی از روش هــای کیفــی و میدانــی، وظایــف و بــار کار شــغل 
راهبــری واکاوی شــد و راهکارهــای کنترلــی تعییــن شــد کــه در قالب 

اصــول کنترلــی ارائــه شــده اســت.

روش کار

مشارکت کنندگان و رویه مطالعه
در ایــن مطالعــه کیفــی، از روش هــای مشــاهده مســتقیم )46 
ــر(،  ــن )9 نف ــن کابی ــق دوربی ــتقیم از طری ــر مس ــاهده غی ــر(، مش نف
مصاحبــه گروهــی متمرکــز )16 نفــر(، مصاحبــه نیمــه ســاختاری )38 
ــرای گــردآوری داده هــا  نفــر( و مصاحبــه بــدون ســاختار )30 نفــر( ب
ــه اشــباع داده هــا ادامــه پیــدا کــرد. از  اســتفاده شــد و تــا رســیدن ب
ابزارهــای موسســه اســتاندارد ایمنــی ریلــی بــه عنــوان فنــون کمکــی 
ــدگان از  ــا اســتفاده شــد. شــرکت کنن در گــردآوری و تحلیــل داده ه

ــد.  ــه بودن ــران و حوم ــرو شــهر ته ــاوت مت ــای متف خطــوط و پایانه ه
رویکــرد انتخــاب مشــارکت کننــدگان بــه روش نمونــه گیــری نظــری 
ــن  ــده تعیی ــد ش ــای تولی ــه داده ه ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــوده اس ب
ــا کمــک  ــد داده ه ــد تولی ــه رون ــه ادام ــه چــه گروهــی ب ــد ک می کنن
از  اجــازه  بــا کســب  و مشــاهدات  ]11[. مصاحبه هــا  می کننــد 
ــا  ــل داده ه ــه و تحلی ــد. تجزی ــر ش ــت و تحری ــارکت کنندگان ثب مش
بــه روش تحلیــل محتــوای مســتقیم و همزمــان بــا گــردآوری داده هــا 
انجــام شــد و یافته هــا بــه روش طــرح همزمــان تلفیــق شــدند. بــه این 
معنــا کــه یافته هــای بدســت آمــده از مشــاهده، مصاحبــه و بررســی 
ــن  ــده در ای ــتفاده ش ــق اس ــوع تلفی ــدند. ن ــام ش ــم ادغ ــناد در ه اس
مطالعــه طــرح همزمــان )Concurrent design( اســت تــا تصویــری 
کامل تــر از داده هــا ایجــاد شــود. از مزایــای دیگــر ایــن رویکــرد تلفیــق، 
تعییــن انــواع مختلفــی از پرســش ها بــرای ایــن رویکــرد، معتبرســازی 
ــک  ــه ی ــک روش گــردآوردی نســبت ب ــده از ی یافته هــای بدســت آم
ــده  ــر ش ــف ذک ــای مختل ــای روش ه ــه یافته ه ــر، مقایس روش دیگ
ــذاری  ــا کدگ ــان ب ــا و همزم ــردازش داده ه ــل پ ــت. در کل مراح اس
مضمونــی، یادداشــت بــرداری نظــری جهــت رســم نمــوادر اســتخوان 
ــای  ــا از روش ه ــتحکام یافته ه ــور اس ــه منظ ــد. ب ــتفاده ش ــی اس ماه
مقایســه یافته هــای اســتخراج شــده از روش هــای مختلــف و برگشــت 

ــتفاده شــد. ــی اس ــا در جلســات گروه ــاره یافته ه ــن ب چندی

ابزارهای بررسی کیفی بار کاری و عوامل مؤثر

)Task Analysis: TA( واکاوی وظیفه
از فــن واکاوی وظیفــه نظیــر آنچــه کــه مطالعــات دیگــر ]2, 6[ در 
ــاز از  ــد، اســتفاده شــد. داده هــای موردنی ــی انجــام دادن صنعــت ریل
ــق دوربیــن نصــب شــده در  روش هــای مشــاهده مســتقیم و از طری
داخــل کابیــن و مصاحبه هــای فــردی در حیــن ســیر و مصاحبه هــای 
گروهــی متمرکــز گــردآوری شــد. در ایــن روش وظایــف شــغلی در 
یــک فراینــد سلســله مراتبــی بــه مجموعــه ای از زیــر وظایــف تقســیم 

شــده و در قالــب چــارت ارائــه گردیــد.
ــر  ــه شــرح زی ــه منظــور بررســی کیفــی از ابزارهایــی ب همچنیــن، ب
ــه  ــغلی و موسس ــی ش ــه ارگونوم ــط موسس ــه توس ــد ک ــتفاده ش اس
طراحــی ارگونومــی ایجــاد شــده و مــورد تأییــد موسســه اســتاندارد 
ایمنــی ریلــی اســت ]12[. ایــن ابزارهــای اســتاندارد جهــت انســجام 
ــای  ــوان ابزاره ــه عن ــا و ب ــتحکام یافته ه ــتر و اس ــان بیش و اطمین

ــا اســتفاده شــدند. ــل داده ه ــردآوری و تحلی کمکــی در گ

 Time Line( زمانــی  جــدول  تحلیــل  و  تجزیــه 
)Analysis: TLA

تیــم تحقیــق بــا اســتفاده از یــک زمــان ســنج، فعالیت هــای 
ــت  ــی ثب ــی زمان ــا حفــظ توال ــری را در برگه هــای مخصــوص ب راهب
ــر  ــک مشــاهده گ ــه ی ــود ک ــن صــورت ب ــه ای ــت ب ــود. نحــوه ثب نم
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بــه طــور مســتقیم و از طریــق دوربیــن موجــود داخــل کابیــن و در 
ــر  ــای راهب ــام حــرکات و فعالیت ه ــه، تم ــق مصاحب ــواردی از طری م
ــرد  ــت می ک ــی ثب ــدول زمان ــک ج ــر روی ی ــری ب ــن راهب را در حی
ــه  ــای 5 دقیق ــاهده گر داده ه ــر مش ــش تأثی ــور کاه ــه منظ ]12[. ب
ــه  ــدگان ب ــه شــرکت کنن ــه نمی شــد و ب ــی در نظــر گرفت اول ارزیاب
طــور مــداوم تاکیــد می شــد کــه اطالعــات نــزد محققــان بــه صــورت 
ــه و  ــام تجزی ــدون ن ــی و ب ــا کل ــود و یافته ه ــظ می ش ــه حف محرمان

ــوند. ــل می ش تحلی

 Train( مقیــاس بــارکاری یکپارچــه راهبــر قطــار
 )Driver Integrated Workload Scale: IWS

ــزار یــک مقیــاس 9 حالتــی رنگــی اســت کــه بــرای تعییــن  ایــن اب
بــارکاری راهبــران در طــول انجــام وظایــف کار )طول ســیر( اســتفاده 
شــد. راهبــر کدهــای رنگــی را روبــروی خــود قــرار مــی داد. راهبــر در 
فواصــل زمانــی مختلــف و پــس از هــر وظیفــه مشــخص و در یــک 
مســیر مشــخص )نظیــر ورود بــه ایســتگاه، مســافرگیری و..( در هــر 
خــط کــه بــرای همــه راهبــران یکســان بــود بــار کاری فکــری خــود 
ــد ]12,  را بیــان می کــرد کــه از طریــق ضبــط صــدا ثبــت می گردی
13[. داده هــای خروجــی ایــن ابــزار بــه شــکل نمــودار بــا داده هــای 

خروجــی ابــزار تجزیــه و تحلیــل جــدول زمانــی ادغــام شــد.

 Train Driver( قطــار  راهبــر  بــارکاری  مبانــی 
)Workload Principles:TDWP1

ــف  ــار در انجــام وظای ــر قط ــی راهب ــی توانای ــرای ارزیاب ــزار ب ــن اب ای
ــر  ــالمتی راهب ــی و س ــی، کارای ــظ ایمن ــان از حف ــا اطمین ــراه ب هم
ــب کار  ــایی ترتی ــن در شناس ــد. همچنی ــتفاده ش ــط کار اس در محی
ــه کار  ــی و ســالمتی او تأثیــر گــذار اســت، ب ــر کارای راهبــری کــه ب
ــزار 12 آیتمــی در بحث هــای گروهــی مشــترک بیــن  رفــت. ایــن اب
ــه کار  ــاختاری ب ــه س ــه نیم ــای مصاحب ــوان راهنم ــه عن ــران ب راهب

رفــت ]12[. ایــن ابــزار همــراه بــا کتابچــه مقــررات راهبــری، یکــی 
ــارکاری  ــر ب ــر ب ــای مؤث ــایی فاکتوره ــدی در شناس ــای کلی از ابزاره

ــود اســتفاده شــد. ــه پیشــنهادات بهب ــران و ارائ راهب

 Train Driver( قطــار  راهبــر  بــارکاری  بررســی 
:)Workload Prob:TDWP2

ــررات  ــای مق ــا و کتابچه ه ــوط راهنم ــتفاده از خط ــا اس ــا ب داده ه
راهبــری و از طریــق مصاحبــه ســاختار یافتــه و مشــاهده حیــن ســیر 
ــت داده،  ــه ثب ــک برگ ــزار شــامل ی جمــع آوری شــدند. خروجــی اب
برگــه ثبــت اقدامــات اصالحــی و بهبــود دهنــده و نمــودار علــت و اثــر 
اســتخوان ماهــی اســت. ایــن ابــزار بــرای قضــاوت دربــاره اطالعــات 
بدســت آمــده از مبانــی بــارکاری راهبــر قطــار اســتفاده شــد ]12[.

روش تجزیه و تحلیل 
ــه  ــار کاری، تجزی ــر ب ــر ب ــای مؤث ــتخراج فاکتوره ــور اس ــه منظ ب
ــام  ــا انج ــد داده ه ــردآوری و تولی ــا گ ــان ب ــا همزم ــل داده ه و تحلی
شــد. از روش تحلیــل محتــوا و از دو رویکــرد جــزء نگــر و کل نگــر 
اســتفاده شــد. در رویکــرد جــزء نگــر متــن داده هــای بــه دســت آمده 
ــون واکاوی  ــا و خروجــی فن ــف داده ه ــردآوری مختل ــای گ از روش ه
ــا  ــک ی ــر ی ــد و اگ ــده ش ــط خوان ــه خ ــط ب ــارکاری، خ ــی ب و ارزیاب
چندیــن پاراگــراف معنایــی را بــه ذهــن متبــادر می کــرد آن بخــش 
ــون  ــا مضم ــان ی ــای پنه ــاب و معن ــل انتخ ــد تحلی ــوان واح ــه عن ب
آن اســتخراج می شــد )جــدول 1(. در رویکــرد کل نگــر متــن 
داده هــا بــه عنــوان یــک واحــد معنایــی در نظــر گرفتــه شــد و پــس 
ــای  ــدی آن، مضمون ه ــن و کدبن ــدن کل مت ــار خوان ــن ب از چندی
فرعــی اســتخراج شــدند. ســپس ایــن مضمون هــای فرعــی از لحــاظ 
ــواده  ــم خان ــاظ ه ــی و از لح ــای اصل ــب مضمون ه ــی در قال معنای

ــدند ]14[. ــدی ش ــته بن ــی دس ــودن در طبقات ب

جدول 1: نمونه کاربرگ تحلیل مضمونی جهت استخراج فاکتورهای مؤثر بر بار کاری شغل راهبری
طبقهمضمون اصلیزیر مضمون واحد معناییبرشی از متن مصاحبه

....”خدا نکنه به دلیل باز یا بسته نشدن 
دری، تاخیری پیش بیاد، از کابین ریر، از 

مرکز فرمان محلی، از مرکز ]فرمان[ اصلی، 
از دفتر اعزام، همه به تلفن و حتی موبایل 

ما زنگ می زنند و به ما فشار می آورند.... ما 
نمی دونیم راهبری کنیم یا جواب این و اون 

را بدیم” ....

“.... خدا نکنه به دلیل باز یا 
بسته نشدن دربی، 

تاخیری پیش بیاد، تأخیر 
ناشی از باز یا بسته نشدن 

درها
فشار زمانی ناشی از 

فشار زمانیتأخیر

از مرکز فرمان محلی، از مرکز 
]فرمان[ اصلی، از دفتر اعزام، 
همه به تلفن و حتی موبایل ما 

زنگ می زنند....
طراحی شغلعدم کنترل بر شغلدریافت پیام های متعدد 

.... ما نمی دونیم راهبری کنیم 
یا جواب این و اون را بدیم ....”

تبادل اطالعات زیاد در حین 
راهبری

ماهیت چند وظیفه ای 
)Dual Task(طراحی شغل

“.... خدا نکنه به دلیل باز یا 
بسته نشدن دری، تاخیری پیش 

بیاد، ...همه به ما زنگمی زنند
اولویت عملیات بر ایمنی و 

مدیریت و نظارتجو سازمانی حاکمسالمت
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راهکارهــای پیشــنهادی نیــز بــر اســاس رویکــرد مشــارکتی و 
ــوالً شــرکت  ــه معم ــب ک ــن ترتی ــه ای ــی اســتخراج شــدند. ب تلفیق
کننــدگان در کلیــه مراحــل گــردآوری داده ضمــن بیــان مشــکالت 
خــود، راهکارهایــی ارائــه می کردنــد. در برخــی مــوارد از روش 
ــن،  ــات همچنی ــد. تجربی ــه می ش ــا ارائ ــی راهکاره ــه تطبیق مطالع
ــل  ــئله در کل مراح ــل مس ــم ح ــک تی ــب ی ــق در قال ــروه تحقی گ
ــا  ــرد ت ــل می ک ــای پیشــنهادی را بررســی و تعدی ــه راهکاره مطالع
ــه  ــکان ارائ ــازمان، ام ــدگاه انسان-تکنولوژی-س ــق دی ــن تحق ضم
راهکارهایــی ســازگار بــا ســاختار ســازمانی و مدیریتــی متــرو شــهر 

ــد. تهــران فراهــم آی

یافته ها
نتایــج مشــاهده مســتقیم و غیرمســتقیم راهبــران در داخــل کابیــن 
قطــار و مصاحبــه بــدون ســاختار در حیــن راهبــری نشــان داد کــه 
راهبــری متــرو بــه دو گــروه کاری عمــده یعنــی گــروه کاری شــغل 
راهبــری در مســیر و گــروه کاری شــغل راهبــری در پایانــه تقســیم 
ــن  ــه از ف ــر گرفت ــری ب ــب راهب ــله مرات ــه سلس ــد. نمون ــدی ش بن

ــده اســت. ــر 1 و 2 آم ــف در تصوی واکاوی وظای

تصویر 1: وظایف معمول راهبری خطوط: نمودار سلسله مراتبی وظیفه راهبری در یک روش ایمن در شغل راهبری در کابین هدایت قطار

تصویر 2: وظایف معمول راهبری در پایانه: نمودار سلسله وظایف راهبری در قطار برقی

تصویر 3: نمونه ای از مقایسه توالی وظیفه-فعالیت با امتیاز بار کاری یکپارچه )IWS( در راهبری در کابین هدایت قطار
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ــتقیم  ــر مس ــتقیم و غی ــاهده مس ــج مش ــه ای از نتای ــر 3 نمون تصوی
ــدون  ــه ب ــا مصاحب ــراه ب ــری هم ــف راهب ــن وظای ــران در حی راهب
ــر اســاس فــن تجزیــه و تحلیــل جــدول زمانــی را نشــان  ســاختار ب
می دهــد. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه زمانــی کــه وظایــف راهبــر 
ــتگاه  ــه ایس ــر ورود ب ــتری دارد نظی ــه ای بیش ــد وظیف ــت چن ماهی
ــارکاری  ــت ب ــراه اس ــی هم ــل باالی ــداری و عم ــش دی ــا پای ــه ب ک
درک شــده )امتیــاز IWS( توســط راهبــر بیشــتر اســت. همچنیــن 
ــافرگیری  ــت مس ــات و فعالی ــادل اطالع ــر تب ــای نظی در موقعیت ه
بــارکاری زیــادی بــه راهبــر تحمیــل می شــود و امتیــاز IWS باالتــر 
ــه  ــد ک ــان می ده ــیر نش ــی در س ــل زمان ــای تحلی ــت. یافته ه اس
شــغل راهبــری از مجموعــه ای از فعالیت هــا شــامل پایــش دیــداری، 

ــکیل  ــرر تش ــات مک ــادل اطالع ــداوم و تب ــی م ــای فیزیک فعالیت ه
می شــود.

بــه منظــور اســتخراج فاکتورهــای مؤثــر بــر بــار کاری از روش هــای 
ــاهدات و  ــا مش ــراه ب ــردی هم ــز و ف ــی متمرک ــای گروه مصاحبه ه
ــاهدات  ــر مش ــس از تحری ــد. پ ــتفاده ش ــی اس ــی های میدان بررس
و مصاحبه هــای انجــام شــده، از تحلیــل مضمونــی و محتوایــی 
ــران  ــار کاری راهب ــر ب ــر ب داده هــای بدســت آمــده، فاکتورهــای مؤث
ــه  ــا ب ــه یافته ه ــن مطالع ــا 9(. در ای ــدول 2 ت ــد )ج ــزاع گردی انت
ــا  ــودن ی ــه دلیــل ناکامــل ب ــه شــده اســت. ب ــه ارائ شــکل ادغام یافت
ــت  ــرد و محدودی ــردآوری منف ــای گ ــای روش ه ــانی یافته ه هم پوش

ــت. ــده اس ــه نش ــزا ارائ ــورت مج ــه ص ــا ب ــه، یافته ه ــات مقال صفح

جدول 2: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از روش های مختلف گردآوری داده: مدیریت، نظارت و جو سازمانی
توصیف/ زیر مضمونفاکتور )مضمون(

 ،SSI ،FGI( مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی
)TDWP1 ،NSI

تغییرات سریع مدیریتی و ساختار سازمانی/ مدیریت واکنشی به جای مدیریت پیشگیرانه/ مدیریت 
سنتی به جای مدیریت مشارکتی/ وضعیت دو قطبی ایمنی تحت عناوین ایمنی عملیات و پرسنلی/ 

بار ایمنی بر دوش راهبران/ نبود آیین نامه کار ایمن راهبری/ نقش ضعیف کارشناسان ایمنی و 
بهداشت حرفه ای در تدوین و بازنگری رویه ها

)FGI( نوع شیفت/ میزان ساعت های اضافه کاریشیفت بندی

 ،TDWP1 ،NSI ،SSI ،FGI( نظارت و جو سازمانی
)TDWP2

روابط سازمانی نامناسب/ فشار ناشی از ناظران/ اولویت عملیات بر ایمنی/ مسئله “حق با مشتری 
است”/ پاسخگویی به کلیه تأخیرها/ کمیته مقصریاب )نه علت یاب( سوانح و حوادث/ احساس 
کمبود حمایت مدیریتی/ فاصله دیدگاه ها بین راهبران و مدیران/ عدم تعهد ناظران بر رویه ها و 

دستورالعمل ها راهبری

)NSI ،IDO ،DO( امکانات رفاهی و تفریحی
امکانات رفاهی نظیر مکان استراحت، تجهیزات، خدمات و.. در محل استراحت/ لباس فرم مناسب 

و متناسب با فصل / محدودیت دسترسی به سرویس بهداشتی در حین سیر/ عدم استفاده از 
غذای گرم و به موقع/ کمبود برنامه های فرهنگی، ورزشی و تفریحی/ استفاده از خدمات مشاوران 

روانشناسی کار

جدول 3: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه ها، مشاهدات و بررسی های میدانی: سیر و حرکت
توصیف/ زیر مضمونفاکتور )مضمون(

)IDO ،NSI ،DO ،TA( مسافران و بار
نظارت بر 28 درب به طور همزمان/ نحوه برخورد مسافرین/ “راهبر تنها پل ارتباطی بین مسافران 
و سازمان مترو”/ اعتراض مسافرین به شرایط دمایی، تأخیرهای ناشی از ترافیک، تکان و نوسان 
شدید/ توقف در بهترین نقطه ایستگاه/ برخوردهای خشونت آمیز مسافرین/ وضعیت قرار گیری 

مسافرین در هنگام سوار شدن/ مسئولیت باربرداری، بارکشی و بار اندازی )راهبر دیزل(

)TA ،IDO ،NSI ،DO( تغییرات
 /ATP و../ تغییرات در کدهای سرعت PM1 و AC و DC تفاوت تکنولوژی در قطارهای برقی
عبور از مسیرهای در حال ساخت یا پیش راه اندازی/ مسافرگیری در حالت تک سکو/ توقف و 

شانت در ایستگاه پایانی دارای تامپون/ شانت با مسافرین/ ماهیت متغیر خطرات مخصوصاً در پایانه 
و کار با دیزل

 ،SSI ،IDO ،DO ،TA( خطــرات، حــوادث و شــرایط اضطــرار
)FGI ،TDWP1

برخورد سر به سر قطار/ انتهای خط )تامپون(/ گیر کردن مسافرین بین درب ها و کشیده شدن 
مسافر / احتمال برخورد قطار با نیروهای حراستی، تعمیراتی و پیمانکاری/ باز یا بسته نشدن 

درب ها/ آتش سوزی / آب گرفتگی یا سیل/ انسداد خط/ دریل شدن/ تهدید و خرابکاری/ دعوای 
مسافرین/ خودکشی مسافرین/ خطرات آزادسازی ترمز پارک/ کوپل و دکوپل کردن/ فرار قطار

)TDWP1 ،FGI ،TA( نگهداری ضعیف مخصوصاً قطارهای دیزل/ تغییر نقش راهبر به تعمیرکار، مانورچی و.. در شرایط نگهداری و تعمیرات
خرابی قطار در طول سیر

)FGI( قرار گیری تجهیزات تعمیرات روی ریل یا نزدیک آنانسداد مسیر
)NSI ،DO( فضای باز و تونل/ خطوط مختلفنوع مسیر

)NSI ،TA ،DO( محدودیت سرعت در پایانه، مد یارد، دوار قطار، روی سوزن ها، قوس ها و...محدودیت سرعت

)FGI ،NSI ،TA ،DO( قابلیت دید

مشکل تطابق چشم در هنگام خروج از تونل و ورود به تونل یا ورود به ایستگاه و ورود به تونل / 
کاهش دید در شرایط بارانی یا برفی در خط 5/ درخشندگی المپ های سبز و قرمز داخل کابین/ 

محدودیت دید به دلیل گردوغبار داخل تونل مخصوصاً در خطوط راه اندازی/ محدودیت دید 
قوس های تونل/ محدودیت دید به دلیل برداشتن آیینه/ چیدمان و سطح درخشندگی المپ های 
داخل تونل/ محدودیت دید سوزن ها به دلیل باال بودن سرعت و زمان ناکافی برای تشخیص درست

)NSI( شرایط بارانی یا برفی در خطوط با فضای بازآب و هوا
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جدول 4: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه ها، مشاهدات و بررسی های میدانی: فشار زمانی
توصیف/ زیر مضمونفاکتور )مضمون(

)TLA ،NSI ،DO( تخصیص زمان
محدودیت زمانی برای عیب یابی و رفع عیب در حین سیر/ محدودیت زمانی برای تشخیص وضعیت 

سیگنال ها و سوزن ها/ محدودیت زمانی چراغ )Dwell(/ محدودیت زمانی برای تعمیر یک قطار معیوب قبل از 
ادامه سیر به صورت سرد

)FGI ،NSI( قابلیت دستیابی به زمان از پیش تعیین شده در مواقع ازدحام مسافریقابلیت دستیابی
)TLA ،FGI ،NSI( تأخیر در ورود قطار به سکو اعزام/ تأخیر ناشی از خرابی سایر قطارها/ بسته یا باز نشدن درب ها و...تأخیر
)TLA ،NSI( تبعیت از جداول زمانی بسیار دقیق و بدون انعطافجدول زمانی

)TLA ،FGI( انتظار بیش از حد پشت سیگنال ها مخصوصاً در راهبران پایانه و مانورانتظار

جدول 5: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه ها، مشاهدات و بررسی های میدانی: فاکتورهای فردی
توصیف/ زیر مضمونفاکتور )مضمون(

)TDWP1 ،SSI( تالش برای حفظ توجه در یک سطح مورد نظر برای یک زمان طوالنی/ توجه به جزئیات/ توجه و هوشیاری
گوش به زنگ بودن

)FGI ،NSI( احساس دلسردی، آزردگییکنواختی / Slave احساس یکنواختی در کار مخصوصاً در کابین

)SSI ،NSI ،DO( سروصدای زیاد/ تماس های مکرر مرکز فرمان های محلی و مرکزی و افراد مختلف/ توانایی تمرکز
ذاتی حفظ تمرکز

)FGI ،NSI( تیز بینی/ تشخیص دقیق رنگ ها/ شنوایی قویتوانایی حسی

)FGI ،NSI( توانایی حفظ آرامش و خونسردی در موارد تأخیر، اعتراض مسافرین و دریافت پیام های خود کنترلی
متعدد

)TLA ،FGI ،NSI ،DO( توجه بیش از حد به هجوم آوردن مسافرین به لبه ایستگاه/ عدم اعالم ایستگاه ها/ سروصدای حواس پرتی
زیاد/ تعدد سیگنال ها، عالیم و پیام های دریافتی

)FGI ،NSI( شب کاری/ محدودیت ارتباط تلفنی با خانواده/ کار شیفتیتداخل با زندگی
)FGI ،NSI( نیاز شدید به تجربه کار در خطوط مختلف و مخصوصاً پایانهتجربه

)IWS ،FGI ،NSI( خستگی جسمی و فکری/ روان تنی/ کم خوابیخستگی

)FGI ،NSI( نا امیدی به ارتقای شغلی/ ناامیدی از اعمال تغییرات مثبت/ عدم ارتقای شغلی تا پایان نامیدی
خدمت

)FGI ،NSI( نگرانی از وجود خطرات و پیامدهای متعدد نظیر جوش های قرمز، غدد چربی، ریزش مو، نگرانی سالمت
رویش موهای سفید، عقیمی و..

)TDWP1 ،SSI ،TA ،NSI ،IDO،DO( دانش فنی
نیاز به دانش کافی سیستم قطارهای برقی و دیزل/ دانش فنی باربرداری، بارکشی و 

باراندازی در راهبران دیزل/ سیستم ATP/ سیستم ترکشن/ سیستم های مختلف ترمز/ 
سیستم های سیگنالینگ/ سیستم درب ها و...

)FGI ،NSI( نبود سیستم تشویق نظام مند/ بازخورد ضعیف/ عدم اعمال نظرات راهبران/ دیده نشدن انگیزش
عملکردها/ عدم ارتقای عملکرد بیش از یک سقف خاص/ آینده شغلی مبهم

)TDWP1 ،SSI ،NSI( احساس فشار ناشی از گروه های مختلف در زمان سیر، خرابی یا تأخیر قطارفشار

)TA ،FGI ،NSI( ویژگی و ظرفیت های روانی
توانایی انجام مشاغل چند وظیفه ای هم زمان )Dual Task(/ سخت رویی روانی/ مهارت های 

ادراکی و شناختی/ حافظه مناسب/ هوش مکانیکی قوی و ضریب هوشی باال/ توانایی های 
روانی حرکتی/ دارای زمان واکنش سریع

)FGI ،TDWP1 ،SSI ،NSI( نگرانی/ استرس

استرس ناشی از تأخیر در سیر/ فشار روانی پس از حادثه/ استرس گیر کردن مسافر بین 
درب ها/ استرس برخورد احتمالی قطار با مسافرین/ استرس دیر رسیدن به قطار/ استرس 
ناشی از تحت کنترل بودن توسط دوربین های نصب شده در سقف کابین و کل فضاهای 

مترو/ استرس ناشی از خودکشی مسافرین و سایرین/ استرس ناشی از مسافرین خاص نظیر 
کودکان و معلولین/ استرس ناشی از غده های چربی، جوش های قرمز، ریزش مو، عقیمی و 

.../ نگرانی از میدان های مغناطیسی، امواج رادیویی و رادن، سروصدای زیاد، ارتعاش، حرکات 
عرضی و طولی قطار

)SSI ،NSI( کمبود آموزش های تخصصی به صورت دوره ای/ کمبود آموزش و اطالع رسانی ضعیف آموزش 
درباره وظایف، خطرات، علت ها و پیامدهای شغلی، مدیریت استرس، مهارت زندگی

)FGI( مصرف دخانیات/ میزان خواب شبانه/ شغل دوم/ تحصیالت پایین/ وضعیت تأهلویژگی های دموگرافیک
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جدول 6: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه ها، مشاهدات و بررسی های میدانی: اطالعات
توصیف/ زیر مضمونفاکتور )مضمون(

)FGI ،NSI( غیر کاربردی بودن برخی از دستورالعمل هاصحت
)FGI ،NSI( محدودیت پرینت دستورالعمل ها و رویه ها/ عدم دسترسی آساندسترسی

)FGI ،NSI( کلی بودن برخی دستورالعمل های راهبری/ اختصاصی نبودن دستورالعمل ها/ مشکل نگارشی دستوالعمل هاوضوح

)TLA ،FGI ،NSI(( تبادل اطالعات
عدم آشنایی مسافرین با نقش و پیچیدگی های شغل راهبری/ تبادل اطالعات ضعیف بین مسافرین و راهبر/ 
اعالم دستی ایستگاه ها )در حالت بدون سیستم موقعیت یاب جغرافیایی )GPS(/ عدم اطالع رسانی راهبر از 

علت تغییرات ابالغ شده از طرف مرکز کنترل/ نبود سیستم تبادل اطالعات خطر
)FGI ،SSI( جامع نبودن و عدم پوشش عملیات های پیچیدهفراگیر بودن

)FGI ،SSI ،NSI( دستورالعمل های ایمنی و سیر مخصوصاً مرکز فرمان بسیار پیچیده می باشد/ محصور شدن راهبر در تعداد پیچیدگی
بیشماری از اعداد )زمان، سرعت و...(

)FGI ،NSI( تداخل رویه ها و دستورالعمل ها با همدیگر و واقعیات عملیاتتداخل

)TLA ،IDO ،DO( تعدد تماس های تلفنی و بیسیم از افراد مختلف مخصوصاً در مواقع تأخیر/ تداخل رویه ها و دستورالعمل ها در کمیت
سیستم های مدیریتی مختلف

)FGI ،NSI( اختصاصی نبودن رویه و دستورالعمل ها به دلیل تهیه رویه ها و دستورالعمل ها بدون مشارکت راهبران/ به روز کیفیت
نبودن دستورالعمل ها

جدول 7: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه ها، مشاهدات و بررسی های میدانی: محیطی
توصیف/ زیر مضمونفاکتور )مضمون(

)FGI ،NSI( آلودگی هوای داخل کابین قطار برقی و دیزل/ احساس کمبود اکسیژن/ نداشتن آسایش حرارتی به دلیل کیفیت هوا
گرم شدن هوای داخل کابین در تابستان و سرد بودن آن در زمستان مخصوصاً در صبح زود

)NSI ،DO( قرار گرفتن اکثر کلیدها در نهایت دسترسی یا خارج از هد دسترسی/ فضای محدود کابین مخصوصاً در چیدمان کابین
DC قطارهای

)FGI ،NSI ،IDO ،DO( تجهیزات
دسترسی دشوار به کابین در هنگام سوار شدن/ عدم تناسب ابعاد آنتروپومتریکی صندلی و سایر تجهیزات 
با ابعاد حداکثر راهبران )صدک های 95 و 5(/ صندلی با حداکثر میرایی / کمبود تجهیزات حفاظت فردی 

نظیر عینک و گوشی های حفاظتی مخصوصاً در راهبران دیزل/ سایبان و برف پاکن سالم در قطارها
)FGI ،DO( محیط تاریک داخل تونل/ چیدمان سیستم روشنایی داخل تونلروشنایی

)FGI ،DO ،DO( سروصدای بسیار زیاد در قطارهای برقی و دیزلسروصدا

)FGI ،DO( تأثیر پذیری طوالنی مدت کیفیت هوای داخل کابین از کیفیت هوای شهر تهران مخصوصاً در مواقع آب و هوا
وارونگی هوا و ازدیاد ریزگردها

جدول 8: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه ها، مشاهدات و بررسی های میدانی: زیرساخت
توصیف/ زیر مضمونفاکتور )مضمون(

 ،SSI ،NSI ،IDO ،DO( نقص و کاستی
)FGI ،TDWP1

عدم تناسب زیرساخت سیستم حمل و نقل درون شهری با میزان تقاضا/ نواقص مدار راه/ نواقص 
قطار/ خرابی قطار/ خرابی یا نقص تجهیزات مرکز کنترل و فرمان/ نواقص طراحی خط نظیر قوس ها 

و شیب و فرازهای بیش از حد/ کمبود سیگنال مخصوصاً در پایانه/ تعداد زیاد سوزن ها در پایانه/ 
تغییر کاربری ها نظیر خط اصلی پایانه و نیاز به خاموش کردن ATP/ طول کم و موقعیت خطوط 
تست/ نیاز به مانورهای اضافی مخصوصاً به دلیل طراحی نامناسب پایانه )مخصوصاً پایانه صادقیه(/ 

پل های مواصالتی/ تقاطع ها/ چیدمان جاده های دسترسی

 ،IWS ،TLA ،FGI ،NSI ،DO( سیگنال ها
)TDWP1

پایش و پاسخ عالیم، گیج های مختلف زمان سنج ها، سرعت سنج )تاکومترها(، کدههای مختلف 
سرعت، Fault Indicators، کدهای مختلف صفحه TDU، وسایل ارتباطی، بوق ها، چراغ های 

مختلف، کدهای شرایط اضطرار، چراغ Dwell و...
)FGI ،NSI( محدودیت سرعت در سوزن ها و قوس های خطوط/ سرعت در پل های غیر استانداردسرعت

 ،TA ،FGI ،SSI ،NSI ،IDO ،DO( خط
)TDWP1

نوع خط/ ایستگاه های با قوس زیاد / سوزن های روی قوس/ ایستگاه های روی قوس باعث می شود 
که راهبر دید کافی نسبت درب ها نداشته باشد/ شیب و فراز بودن خط نظیر خط 1/ قسمت هایی 
که نیاز به خاموش کردن ATP است/ خطوط تست، دوار، بادگیری، شستشو، تعمیرات و واگن 

سازی پایانه
)FGI ،DO ،NSI( ازدحام در حالت خرابی قطار/ ازدحام مسافری/ ازدحام قطارهاترافیک

)FGI ،NSI( قطارهای دیزل یا برقی بسیار فرسودهشرایط قطار
)FGI ،NSI( نوع قطارPM3 و DC ًتفاوت در سیستم قطارها مخصوصا
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جدول 9: فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران استخراج شده از مصاحبه ها، مشاهدات و بررسی های میدانی: طراحی شغل *
توصیف/ زیر مضمونفاکتور )مضمون(

 ،TLA ،IWS ،SSI ،DO( غنای شغل
)FGI ،TA

 ماشینی شدن / کاهش عمق وظایف در راهبری در حالت کار با ATP / مطالبه فکری بیش از حد نظیر 
تصمیم گیری، محاسبه، تخمین، پایش، حل مسئله و.. در حالت ATP خاموش و راهبری در دیزل/ عدم 

تعادل بین مطالبه فیزیکی و فکری
)FGI ،NSI( عدم کنترل کافی بر زمان حضور در سر کار در تعطیالت و مراسم های خاص/ شب کاری/ نوبت کاریکار و استراحت

)FGI ،NSI ،DO( کار در فضای خشن آهن و فوالد تونل/ فضای محدود تونل/ کارنشسته طوالنی/ ارتعاش/ تکان های جانبی شرایط
و طولی/ باال و پایین رفتن از کابین )مخصوصاً در پایانه و خط 5(

 ،TLA ،IWS ،SSI ،DO( ابهام در نقش
)FGI ،TA ،TDWP1

ماهیت میانجی گری شغل راهبری/ تفاوت انتظارات واقعی سازمان و دستورالعمل ها/ نقش تکنسین 
تعمیرات یا مانورچی ایفا کردن/ نقش راهبران دیزل در هنگام ساخت و راه اندازی تونل/ نقش راهبران 

پایانه در ساخت، مونتاژ و تست واگن های شرکت واگن سازی/ نقش میانجی گر راهبری قطار بین 
گروه های کاری مختلف/ رعایت سرعت در ورود به ایستگاه و جبران تاخیرهای ناخواسته و توقف در 

بهترین نقطه ایستگاه )جلوی آیین(

 ،TLA ،IWS ،SSI ،DO( کنترل بر شغل
)FGI ،TA

عدم کنترل کافی بر کار به دلیل دریافت کدهای سرعت محدود توسط سیستم ATP / پیروی از 
دستورالعمل های متعدد/ اعمال تغییرات غیر قابل پیش بینی در رویه ها و تجهیزات/ دریافت پیام های 

متعدد از مرکز کنترل / کمبود اختیارات شغل راهبری

)FGI ،DO ،NSI( به تحویل و تحول )Master( در زمان تعمیر/ در شروع شیفت/ در هنگام تعویض راهبر / در تبدیل راننده کابین اصلی
راننده ذخیره )Slave(/ در زمان تست و شستشو/ در انتهای شیفت

)FGI ،NSI( کار در تونل/ راهبری تک نفره مخصوصاً در مسیرهای طوالنیایزوله شدن
)FGI ،NSI( تعدد چک لیست ها و گزارشات/ سایر کاغذبازی های اداریکاغذ بازی

 ،NSI ،IDO ،DO( تکرار و یکنواختی
)FGI

تکرار مسیرهای یکنواخت/ محیط یکنواخت/ حرکات تکراری / عدم احساس تغییرات ساعات روز و فصل 
و آب و هوا

 ،TA ،NSI ،IDO ،DO( شرح وظایف
)FGI ،TLA

ماهیت چند وظیفه ای بودن )Dual Task( / تداخل وظایفی نظیر راهبری با حداکثر رضایت مسافری، 
راهبری با حداکثر ایمنی و حداقل مصرف انرژی و فرسودگی تجهیزات

* روش گــردآوری محــوری: DO، مشــاهده مســتقیم؛ IDO، مشــاهده غیــر مســتقیم؛ FGI، مصاحبــه گروهــی متمرکــز؛ SSI، مصاحبــه نیمــه ســاختاری؛ 
NSI، مصاحبــه بــدون ســاختار؛ WS، تکمیــل کار بــرگ ابــزار؛ TA، تحلیــل وظایــف؛ TLA، تجزیــه و تحلیــل جــدول زمانــی؛ IWS، مقیــاس بــارکاری 

یکپارچــه راهبــر قطــار؛ TDWP1، مبانــی بــارکاری راهبــر قطــار؛ TDWP2، بررســی بــارکاری راهبــر قطــار.

تصویر 4: نمودار استخوان ماهی فاکتورهای مؤثر بر بار کاری راهبران

ــط بیــن دســته  ــرداری نظــری در شناســایی رواب فراینــد یاداشــت ب
ــای  ــری از فاکتوره ــر فراگی ــاخت تصوی ــف و س ــای مختل مضمون ه
ــکار رفــت. شــکل 4 نمــودار اســتخوان ماهــی  ــار کاری ب ــر ب مؤثــر ب
ــای  ــه از ابزاره ــران برگرفت ــار کاری راهب ــر ب ــر ب ــای مؤث فاکتوره

ــد ]15[.  ــان می ده ــار را نش ــر قط ــارکاری راهب ــی ب ــا و بررس مبن
ایــن نمــودار از ســایر مطالعــات انجــام شــده در صنعــت ریلــی الگــو 
بــرداری شــده اســت ]12[ و بــرای شــغل راهبــری در متــرو تعدیــل 

و بومــی ســازی شــده اســت.
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بحث
ــی  ــش میانج ــه نق ــته ب ــدود گذش ــای مح ــه در مطالعه ه ــر چ اگ
گــری و ســایر نقش هــای پنهــان راهبــران اشــاره شــده اســت ]2[، 
ــا  ــار کاری آن ه ــر ب ــر ب ــای مؤث ــف و فاکتوره ــات وظای ــا جزئی ام
نظیــر یافته هــای ایــن مطالعــه اســتخراج نشــده اســت. یافته هــای 
متعــددی  و  مختلــف  فاکتورهایــی  داد  نشــان  مطالعــه  ایــن 
ــه  ــه ب ــذار باشــد ک ــران تأثیرگ ــارکاری راهب ــزان ب ــر می ــد ب می توان
ترتیــب بــه طبقه هــای )1( مدیریــت، نظــارت و جــو ســازمانی؛ )2( 
ــیر؛ )6(  ــی؛ )5( س ــغل؛ )4( محیط ــی ش ــاخت ها؛ )3( طراح زیرس
ــدی  ــته بن ــردی دس ــی و )8( ف ــار زمان ــات؛ )7( فش ــادل اطالع تب
شــدند. آنالیــز فاکتورهــای انســانی وسیســتم هــای طبقــه بنــدی در 
ــال )2006( انجــام گرفــت،  ــع ریلــی کــه توســط رینــاچ و وی صنای
ــی  ــا وتخط ــامل خطاه ــور )ش ــای اپرات ــل واکنش ه ــش 5 عام نق
هــا(، پیــش شــرایط الزم بــرای واکنش هــای اپراتــور )شــامل 
ــامل  ــی )ش ــای نظارت ــخصی(، فاکتوره ــی و ش ــای محیط فاکتوره
نظــارت ناکافــی، برنامه هــای عملیاتــی نامناســب، شکســت در حــل 
مســائل و تخطــی نظارتــی(، فاکتورهــای ســازمانی )شــامل مدیریــت 
ــازمانی( و  ــی س ــازمانی و تخط ــد س ــازمانی، فراین ــو س ــع، ج مناب
ــی و  ــط قانونی/اجتماعی/سیاس ــامل محی ــی )ش ــای خارج فاکتوره
اقتصــادی، نظارت هــای قانونــی( را در حــوادث صنایــع ریلــی نشــان 
ــوان  ــادی را می ت ــگاه عمیــق تشــابه بســیار زی ــا یــک ن داد ]16[. ب
ــوان در  ــازمانی را می ت ــی و س ــای نظارت ــود. فاکتوره ــاهده نم مش
ــی  ــت، نظــارت و جــو ســازمانی مشــاهده نمــود، جای طبقــه مدیری
کــه راهبــران تحــت فشــار مدیریــت بهداشــت حرفــه ای و ســازمان 
و همچنیــن نوبــت کاری نســبتاً نامنظــم بــارکار زیــادی را متحمــل 
ــن  ــرای ای ــرایط الزم ب ــش ش ــور و پی ــای اپرات ــوند. واکنش ه می ش
ــی و  واکنش هــا در طبقه هــای طراحــی شــغل، محیــط، فشــار زمان
ــی را  ــای خارج ــوان فاکتوره ــن می ت ــت. همچنی ــه اس ــردی نهفت ف
بــه صــورت نســبتاً پراکنــده در طبقــه فــردی و ســازمانی مشــاهده 

نمــود.
مطالعــه انجمــن اســتاندارد و ایمنــی راه آهــن )2005( فاکتورهــای 
ــه  ــی را ب ــار زمان ــط و فش ــیر، محی ــغل، س ــی ش ــاخت، طراح زیرس
ــد  ــی می نمای ــران قطارمعرف ــارکاری راهب ــی ب ــل اصل ــوان عوام عن
]12[. اگرچــه مطالعــه حاضــر الگویــی از مطالعــه مذکــور اســت، امــا 
ــرداری راه آهــن شــهری  ــه ویژگی هــای شــرکت بهــره ب ــا توجــه ب ب
تهــران و حومــه و شــرایط کاری راهبــران بومــی ســازی شــده 
ــه همیــن علــت طبقــه مدیریــت، نظــارت و جــو ســازمانی  اســت. ب
ــر  ــه حاض ــه در مطالع ــدول 1(. اگرچ ــت )ج ــده اس ــه ش ــدان اضاف ب
ــذار  ــی تاثیرگ ــوان عوامل ــه عن ــازمانی ب ــو س ــارت و ج ــت، نظ مدیری
ــا  ــدی شــده اند، ام ــه بن ــری شناســایی و طبق ــارکار شــغل راهب در ب
ــه کشــورهای دیگــر  ــوط ب ــات مرب ــه در مطالع ــه نظــر می رســد ک ب

ایــن مشــکل کــم رنگ تــر اســت. بــه عنــوان مثــال طبقــه مدیریــت، 
ــی  ــتاندارد و ایمن ــن اس ــه انجم ــازمانی در مطالع ــو س ــارت و ج نظ
راه آهــن بــا اهمیــت کمتــری بــه صــورت زیــر طبقاتــی در طبقــات 

ــده اند. ــده ش ــغل گنجانی ــی ش ــط و طراح محی
یافته هــای مطالعــات مربــوط بــه ارزیابــی شــغل راهبــری از دیــدگاه 
ــی از  ــارکار ناش ــف و ب ــی از وظای ــاد مختلف ــانی، ابع ــای انس فاکتوره
ــر  ــا مــروری ب ــه طــور پراکنــده مشــخص کــرده اســت و ب آنهــا را ب
ایــن نتایــج مشــاهده می گــردد کــه تقریبــاً تمامــی آنهــا بــه عنــوان 
یــک مضمــون یــا زیــر مضمــون در ایــن مطالعــه شناســایی و طبقــه 
بنــدی شــده اند. بــه عنــوان مثــال، رویتنبــرگ و همــکاران )2008( 
آغــاز یــک اعــزام را بــه صــورت آمــاده شــدن، باز/بســته کــردن درهــا، 
ــون  ــت ]4[. کارون ــوده اس ــان نم ــتگاه بی ــرک ایس ــت دادن و ت عالم
ــرل و  ــار، کنت ــدن قط ــامل ران ــری را ش ــکاران )2010( راهب و هم
راه انــدازی قطــار و تجهیــزات می داننــد ]17[ و رووز و بیرمــن 
ــته اند  ــد داش ــع تاکی ــه موق ــر و ب ــن، مؤث ــری ایم ــر راهب )2011( ب
ــف  ــن وظای ــی ای ــدول 2(، تمام ــت )ج ــیر و حرک ــه س ]6[. در طبق
ــارکار شناســایی شــده و بــه عنــوان یــک  بــه عنــوان مصادیقــی از ب
مضمــون یــا زیــر مضمــون در نظــر گرفتــه شــده اســت. هــر چنــد در 
گزارش هایــی بــه برخــی دیگــر از فعالیــت مثــل شــانت ]17, 18[ و 
کوپلینــگ و دکوپلینــگ قطــار ]19[ کــه منجــر بــه اعمــال بــارکاری 

ــز اشــاره شــده اســت. ــدگان می شــود نی ــه رانن ب
ــردی )جــدول 3 و 4(  ــی و مســائل ف ــه فشــار زمان ــه ب ــی ک مطالعات
پرداخته انــد، نیازهــای ذهنــی، دقــت، تمرکــز ]4[، آگاهــی موقعیتــی 
و  ورودی  ســیگنال ها،  مســیر،  تشــخیص   ]23-21[ درک   ،]20[
هشــدارهای شــنیداری و دیــداری ]21[، پیــش بینــی موقعیت هــای 
ــادآوری ]6,  ــه ی ــه و ب ــودن، توج ــیار ب ــش رو ]6, 20, 21[، هوش پی
ــد  ــک می توانن ــر ی ــه ه ــد ک ــری می دانن ــای راهب 7[ را نیازمندی ه
ــردد.  ــر وی گ ــارکار ب ــش ب ــث افزای ــش رو باع ــای پی در موقعیت ه
ــردی  ــکالت ف ــی و مش ــل در زندگ ــد تداخ ــر مانن ــای دیگ جنبه ه
ــردی  ــی ف ــه جنبه های ــود ک ــر نم ــد ذک ــن بای ــد. همچنی پرداخته ان
دیگــری ماننــد خســتگی ]24[ و یکنواختــی ]25[ شــغل نیــز مــورد 
مطالعــه قــرار گرفته انــد کــه بــه دلیــل جهــت مطالعــه )مثــل ایمنــی 
حمــل و نقــل یــا هزینه هــا( بــر شــغل تاکیــد شــده اســت تــا فــرد.

پیــروی از قوانیــن، آییــن نامه هــا، دســتورالعمل ها و آموزش هــا 
]26[، رســیدگی بــه مســافران شــامل پاســخ بــه تماس هــای 
ــراری  ــا ]2, 17[، برق ــالم آگهی ه ــا، اع ــی آنه ــراری و راهنمای اضط
ارتبــاط بــا اتــاق اعــزام، پرســنل تعمیــرات و دیگــر راهبــران بــا پاســخ 
ــن  ــایل ارتباطــی داخــل واگ ــا و اســتفاده از وس ــای آنه ــه تماس ه ب
]7, 26[ مصادیقــی از طبقــه اطالعــات )جــدول 5( هســتند کــه در 

ــت. ــده اس ــه ش ــا توج ــر بدان ه ــات دیگ مطالع
بــر اســاس مطالعــه دوریــن و همــکاران )2007 و 2006( پیچیدگــی 
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شــغل راهبــری و بــارکار ناشــی از آن تحــت تأثیــر محیــط فیزیکــی 
)مثــل آب و هــوا، قابلیــت دیــد و صــدا(، ویژگی هــای مســیر )مثــل 
ــرعت(،  ــای س ــیگنال ها و محدودیت ه ــتگاه ها، س ــم ایس ــول، تراک ط
ــای  ــول( و ویژگی ه ــوع وط ــال ن ــوان مث ــه عن ــار )ب ــای قط ویژگی ه
فــردی راهبــر قــرار دارد ]24, 27[. ایــن ویژگی هــای را می تــوان در 
طبقــه محیــط )جــدول 6(، زیرســاخت )جــدول 7( و فــرد )جــدول 
ــی  ــرایط فیزیک ــر ش ــات دیگ ــن مطالع ــود. همچنی ــاهده نم 3( مش
محیــط کار شــامل صــدا، ارتعــاش و حرکــت و کیفیــت هــوای پاییــن 
ــت منــدی  ــوان عناصــری کلیــدی در رضای ــه عن ــن را ب داخــل کابی
شــغلی، تحمــل بــارکار و ایمنــی در شــغل راهبــری می داننــد ]28[.
همچــون مطالعــه حاضــر، مطالعــات دیگــری نیــز بــه ارزیابــی تأثیــر 
ــد و از  ــران پرداخته ان ــر راهب ــغل ب ــی ش ــف طراح ــای مختل جنبه ه
نتایــج آنهــا پیداســت کــه مضمون هــای اســتخراج شــده در مطالعــه 
حاضــر )جــدول 8( بــه طــور واقعــی می توانــد بخشــی از بــارکار وارد 
شــده بــر راهبــران قطــار باشــد. گــزارش انجمــن اســتاندارد و ایمنــی 
راه آهــن )2006( گویــای ایــن مطلــب اســت کــه راهبــران قطــار در 
یــک محیــط غیــر اجتماعــی و بــه صــورت تنهــا کار می کننــد ]29[. 
مطالعــه گــروز و همــکاران )2009( کار در خطــوط مختلــف قطــار و 
لوکوموتیوهــا و شــرایط کاری مختلــف را بــرای راننــدگان بــر شــمره 
انــد کــه بازتــاب دهنــده ابهــام در ایــن شــغل اســت ]30[. مطالعــه 
دوریــن و همــکاران )2007( نشــان داد کــه باالتریــن تجربــه نوبــت 
کاری )8±20/5 ســال( در بیــن کارکنــان خطــوط راه آهــن اســترالیا 
مربــوط بــه راهبــران قطــار اســت ]9[. وضعیــت کنتــرل راهبــران بــر 
ــت  ــات جس ــر مطالع ــده دیگ ــای پراکن ــوان در یافته ه ــغل را می ت ش
ــط  ــرعت توس ــازی س ــدود س ــات مح ــن مطالع ــود. در ای ــو نم و ج
 ،]26[ دســتورالعمل ها  از  پیــروی   ،]31[ کنترلــی  سیســتم های 
ــران  ــارات راهب ــود اختی ــدد ]2, 17[ و کمب ــای متع ــت پیام ه دریاف
ــه  ــد ک ــر نموده ان ــغلی ]4[ را ذک ــای ش ــر گروه ه ــه دیگ ــبت ب نس

ــرل شــغل هســتند. ــر مضمون هــای کنت همگــی بخشــی از زی
ــت، نظــارت و جــو  ــر مدیری ــی نظی ــا، طبقات ــن فاکتوره ــان ای در می
ســازمانی؛ زیرســاخت ها؛ طراحــی شــغل؛ ســیر؛ و محیطــی را 
فشــار  طبقــات  و   )Distal Factors( دور  فاکتورهــای  می تــوان 
نزدیــک  فاکتورهــای  را  فــردی  و  اطالعــات  تبــادل  زمانــی، 
)Proximal Factors( در شــغل راهبــری نــام بــرد. مــدل مفهومــی 
ــاورای  ــه در م ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــده از ای ــتخراج ش اس
ایــن فاکتورهــای نزدیــک، فاکتورهــای دور قــرار گرفته انــد. برخــی از 
ایــن فاکتورهــای دور جــزء ماهیــت سیســتم حمــل و نقــل شــهری 
هســتند کــه تنهــا راهــکار پیشــنهادی تعدیــل از طریــق برنامه هــای 
ــا برنامــه ریــزی طوالنــی مــدت و  جبرانــی اســت و برخــی دیگــر، ب
اجــرای مداخــالت مؤثــر قابــل حــل هســتند. بــا ایــن حــال، در کوتــاه 
ــدودی  ــا ح ــک، ت ــای نزدی ــر فاکتوره ــز ب ــا تمرک ــوان ب ــدت می ت م

ــر  ــارکاری راهبــران را تعدیــل کــرد. الزمــه اجــرای مداخــالت مؤث ب
ــک  ــرو از ی ــازمان مت ــورداری س ــت و برخ ــد مدیری ــر تعه ــالوه ب ع
پیکــره علمــی و متعهــد مهندســی بهداشــت حرفــه ای در قالــب یــک 
ــردی و  ــی راهب ــکیل کمیته های ــد، تش ــمند و نظام من ــت هوش مدیری
ــر در  ــا اصــول زی ــران اســت ت ــا حضــور و مشــارکت راهب ــی ب اجرای

ــد. ــدار فراهــم آی ــه طــور پای شــغل راهبــری ب
ــم  ــگرها و عالی ــه نمایش ــود را ب ــه خ ــند توج ــادر باش ــران ق 1. راهب
جهــت دریافــت اطالعــات و تغییــر در محیــط پیرامــون جلــب کننــد. 
ــان  ــود را در کل زم ــیاری خ ــطح هوش ــند و س ــل نباش ــا کس آن ه

حفــظ کننــد.
ــورد  ــت بازخ ــرل و دریاف ــش، کنت ــه در پای ــی ک ــه تجهیزات 2. کلی
ــد و در  ــاهده باش ــل مش ــران قاب ــرای راهب ــتند ب ــان هس ــاری رس ی

ــرد. ــرار گی ــا ق ــترس آن ه دس
ــح،  ــور واض ــه ط ــنیداری( را ب ــداری و ش ــات )دی ــران اطالع 3. راهب
کافــی و در زمــان مناســب بــرای تصمیــم گیــری )بــه طــور مثــال، 
ترمــز، توقــف، شــتاب گرفتــن( و بــه منظــور راهبــری مؤثــر و ایمــن 

دریافــت کننــد.
4. شــرایط بایــد طــوری باشــد کــه فرصــت پیشــگیری از مشــکالت 
ــی  ــل حواس پرت ــرایط مســتلزم حداق ــن ش ــد. ای ــوادث را بده ــا ح ی
ــر روی ایمنــی و عملکــرد تأثیــر گــذار  و مطالبــه کاری اســت کــه ب

اســت.
ــری  ــر راهب ــذار ب ــر گ ــنل تأثی ــه پرس ــا هم ــتی ب ــران بایس 5. راهب

ــند. ــته باش ــات داش ــادل اطالع تب
6. ســاعت کار و شــیفت کاری راهبــران طــوری برنامــه ریــزی شــود 
کــه فرصــت اســتراحت کافــی در طــول شــیفت و بیــن آن هــا وجــود 
داشــته باشــد تــا حداقــل خســتگی و حداکثــر هوشــیاری و اثربخشــی 

فراهــم شــود.
ــر  ــتقیم در کار راهب ــور مس ــه ط ــا ب ــرد آن ه ــه کارک ــنلی ک 7. پرس
تأثیرگــذار اســت، طــی چارچــوب تعییــن شــده در آییــن و مقــررات 

راهبــری عمــل کننــد.
8. شرایط کار، سالمتی راهبر را پشتیبانی کند.

ــاد  ــل اعتم ــد قاب ــر تأثیرمی گذارن ــش راهب ــر نق ــه ب ــی ک 9. تجهیزات
ــه شــغل راهبــری کمــک کننــد. ــوده و ب ب

10. راهبــران آمــوزش کافــی را بیننــد و دربــاره نظــارت و مدیریــت 
ماهیــت کار تجربــه شــده در محیــط کابیــن بــه روز شــوند.

ــا مدیــر مســتقیم راهبــری طــوری باشــد کــه  11. عملکــرد ناظــر ی
عملکــرد راهبــر را تســهیل و حمایــت کنــد.

12. سیســتم یــا رویه هــای تهیــه شــده در ســطح ســازمانی، عملکــرد 
راهبــران را تســهیل کند.

بــه منظــور رعایــت اصــول 12 گانــه فــوق پیشــنهادات کاربــردی بــه 
ســازمان متــرو ارائــه شــد.
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نتیجه گیری
از برآینــد یافته هــای ایــن مطالعــه چنیــن نتیجــه گیــری می شــود 
اســت.  راهبــری  شــغل  ویژگی هــای  از  زیــاد  کاری  بــار  کــه 
ــتند.  ــده هس ــم تنی ــیار در ه ــارکاری بس ــر ب ــر ب ــای مؤث مؤلفه ه
امــا نتایــج مطالعــه کمــی نشــان داد کــه فشــار زمانــی، مهم تریــن 
ــار  ــس از فش ــد. پ ــاب می آی ــه حس ــغل ب ــن ش ــارکاری ای ــه ب مؤلف
ــرار  ــدی ق ــای بع ــی در اولویت ه ــری و فیزیک ــار کار فک ــی ب زمان
ــن  ــر ای ــر ب ــای مؤث ــه فاکتوره ــت ک ــروری اس ــن، ض دارد. بنابرای
فشــار زمانــی و راهکارهــای پیشــنهادی متناســب بــا آن در اولویــت 

ــرد. ــرار گی ق
کــه  داد  نشــان  میدانــی  یافته هــای  براینــد  مطالعــات  نتایــج 
ــارکاری  ــزان ب ــر می ــد ب ــددی می توان ــف و متع ــی مختل فاکتورهای
راهبــران تأثیرگــذار باشــد کــه بــه ترتیــب فاکتورهــای دور شــامل 
طبقه هــای مدیریــت، نظــارت و جــو ســازمانی، زیرســاخت ها، 

ــیر؛،  ــامل س ــک ش ــای نزدی ــی و طبقه ه ــغل و محیط ــی ش طراح
تبــادل اطالعــات، فشــار زمانــی و فــردی دســته بنــدی شــدند. الزمه 
ــر تعهــد مدیریــت و برخــورداری  اجــرای مداخــالت مؤثــر عــالوه ب
ــی در  ــوزه ارگونوم ــد در ح ــاختار جدی ــک س ــرو از ی ــازمان مت س
ــی  ــد، تشــکیل کمیته های ــت هوشــمند و نظام من ــک مدیری ــب ی قال

ــت. ــران اس ــارکت راهب ــور و مش ــا حض ــی ب ــردی و اجرای راهب

سپاسگزاری
ــی  ــه ط ــران و حوم ــهر ته ــرو ش ــازمان مت ــط س ــه توس ــن مطالع ای
بهداشــت  تحقیقــات  مرکــز  بــا  بــه شــماره 91/851  قــرارداد 
ــت.  ــده اس ــی ش ــت مال ــران حمای ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل کار دانش
دیدگاه هــای ذکــر شــده در ایــن مقالــه نظــر مشــارکت کننــدگان و 
نویســندگان بــوده و ضرورتــاً منعکــس کننــده دیــدگاه ســازمان متــرو 

ــت. ــه نیس ــران و حوم ــهر ته ش
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Abstract
Introduction: Metro driving is one of the newest jobs in Iran. Due to the lack of studies 
about train drivers’ workload, there is no comprehensive information about factors that 
effect workload. This study aimed at analyzing the factors that may effect driver workload, 
in order to recommend control measures.
Methods: In this mixed method study, data generation was done through field 
observations, document reviews, individual interviews, focus group interviews, and focus 
group discussions. In order to perform field data collection, the institute for occupational 
ergonomics and CCD Design and Ergonomics Ltd’s developed tools were used. Directed 
content analysis was used for qualitative data analysis.
Results: Overall, 65 factors were extracted as the factors that may effect driver workload. 
The extracted factors were drawn on a fishbone diagram, over 8 categories, including 
management, supervision and organizational climate, infrastructure, job design, journey, 
and environmental as distal factors and time pressure, information exchanges, and 
individual factors as proximal factors.
Conclusions: Some of the distal factors are the nature of an urban transport system, so the 
only amendment is compensatory programs, and some of them could be resolved by long-
term plans. Workload of train drivers could be reduced with a focus on the proximal factors 
in the short-term, and the distal factors in the long-term.
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