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چکیده
ــدازه  ــوده و ان ــه ای ب ــاال از عوامــل مهــم خطــا در حــوزه ایمنــی و بهداشــت حرف ــارکاری ذهنــی ب ــه: ب مقدم
ــی  ــی و پایای ــن روای ــه تعیی ــن مطالع ــام ای ــدف از انج ــذا ه ــت. ل ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــری آن از اهمی گی

ــود. ــی ب ــارکاری ذهن ــری ب ــدازه گی ــر در ان ــاس اصــاح شــده کوپر-هارپ ــی و مقی ــدار ذهن ــاس پن مقی
روش کار: ایــن مطالعــه روی 90 دانشــجوی پســر دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران انجــام شــد. بــرای ترجمــه 
مقیاس هــا از روش ترجمــه پیــش رونده-پــس رونــده اســتفاده گردیــد. همچنیــن بــا اســتفاده از نظــر 6 نفــر از 
متخصصیــن ارگونومــی و بهداشــت حرفــه ای، نســبت روایــی محتــوا و شــاخص روایــی محتــوا بــرای مقیاس هــا 
محاســبه گردیــد. بــرای ایجــاد بــارکاری ذهنــی از نــرم افــزار وظیفــه جســتجوی حافظــه هیبریــدی اســتفاده 
گردیــد. روایــی همگــرای مقیاس هــا بــا اســتفاده از همبســتگی مقادیــر مقیاس هــا بــا زمــان واکنــش، محاســبه 

و بــرای تعییــن پایایــی مقیاس هــا نیــز از روش آزمون-بــاز آزمــون اســتفاده گردیــد.
ــرار گرفــت و همبســتگی هــردو مقیــاس  ــا: روایی هــای محتــوا و همگــرای مقیاس هــا مــورد تأییــد ق یافته ه
بــا زمــان واکنــش باالتــر از 0/8 بــود. بــرای تعییــن پایایــی مقیاس هــا نیــز مقــدار ضریــب همبســتگی پیرســون 
بیــن مقادیــر مقیاس هــا در مراحــل آزمــون و بــاز آزمــون بــرای مقیــاس پنــدار ذهنــی و مقیــاس اصــاح شــده 

کوپر-هارپــر بــه ترتیــب برابــر 0/86 و 0/91 بــه دســت آمــد.
نتیجــه گیــری: باتوجــه بــه تأییــد روایــی و پایایــی مقیاس هــای پنــدار ذهنــی و اصــاح شــده کوپر-هارپــر در 
ایــن مطالعــه و همچنیــن همبســتگی بــاالی آنهــا بــا زمــان واکنــش بــه نظــر می رســد بتــوان از آنهــا در انــدازه 

گیــری بــارکاری ذهنــی اســتفاده کــرد.
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مقدمه
بــارکاری زیــاد و ســاعات متمــادی کار، دو عامــل کلیــدی اســت کــه 
ــد در  ــان می ده ــات نش ــود ]1[. مطالع ــتگی می ش ــه خس ــر ب منج
مشــاغلی کــه بــارکاری زیــادی وجــود دارد بــه علــت وجــود مــواردی 
ماننــد خســتگی، کارایــی کــم شــده و باعــث کاهــش حافظــه، آســیب 
ــه فراینــد تفکــر، تحریک پذیــری و زودرنجــی و کاهــش یادگیــری  ب
فــرد می شــود ]1[. همچنیــن افــراد خســته احتمــال بیشــتری بــرای 
ــر  ــای میانب ــام کاره ــل انج ــز از قبی ــای مخاطره آمی ــاب رفتاره انتخ
ــان  ــد ]Cantin .]2 و همــکاران بی ــف خــود دارن ــرای انجــام وظای ب
ــتند  ــاال هس ــی ب ــارکاری ذهن ــه ب ــب نتیج ــا اغل ــه خطاه ــد ک کردن

ــد اینکــه  ــن رابطــه مطــرح اســت مانن ]3[. ســؤاالت بســیاری در ای
وظیفــه چقــدر پیچیــده اســت؟ آیــا کاربــر قــادر بــه انجــام وظایــف 
ــر؟ و اینکــه  ــا خی ــی هســت ی ــه اصل ــان انجــام وظیف ــی در زم اضاف
آیــا کاربــر قــادر بــه پاســخ بــه محرکــی خــاص هســت یــا خیــر؟ ]4, 
ــارکاری،  ــاده ب ــف س ــک تعری ــه ی ــد ک ــان می کن De waard ]5 بی
نیــازی اســت کــه بــر انســان تحمیــل می شــود ]6[. او اظهــار 
مــی دارد کــه ایــن تعریــف، بــارکاری را منــوط بــه وجــود یــک عامــل 
بیرونــی می کنــد، بنابرایــن بــارکاری می توانــد از طریــق بــار تجربــه 
ــارکاری  ــده، ب ــه ش ــار تجرب ــق ب ــود. از طری ــف ش ــر تعری ــده بهت ش
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ــای  ــه ویژگی ه ــوط ب ــه نمی شــود بلکــه مرب ــه وظیف ــوط ب ــا مرب تنه
خــاص افــراد نیــز هســت ]6, 7[. بــه صــورت اختصاصی تــر بــارکاری، 
ــرای  ــه ب ــت ک ــات اس ــردازش اطاع ــت پ ــداری از ظرفی ــن مق تعیی
ــت  ــوان گف ــت می ت ــه اســتفاده می شــود ]6[. در حقیق انجــام وظیف
ــه شناســایی  ــدی ب ــه شــکل بســیار قدرتمن ــی ب ــارکاری ذهن ــه ب ک
نیــازی وابســته اســت کــه توســط وظیفــه بــر منابــع محــدود ذهــن 
ــت  ــن اس ــوع در ای ــت موض ــود ]8, 9[. اهمی ــل می ش ــان تحمی انس
ــق  ــغلی، تطاب ــای ش ــی در محیط ه ــازی کارای ــه س ــه بهین ــه الزم ک
توانایی هــای کارگــر بــا نیازهــای وظیفــه اســت ]10[. نوعــی رابطــه 
بیــن نیــاز وظیفــه و عملکــرد وظیفــه توســط Meister بیــان شــده 
اســت ]Meister .]12 ,11 ســه ناحیــه A و B و C را مطــرح کــرده 
ــطح  ــا س ــور ب ــن اپرات ــارکاری پایی ــوان ب ــه عن ــه A ب ــت. ناحی اس
ــش  ــک افزای ــه ی ــن ناحی ــف شــده اســت. در ای ــاال توصی ــرد ب عملک
ــه کاهــش عملکــرد نمی شــود. در  ــاً منجــر ب ــاز، الزام مختصــر در نی
ــد. در  ــش می یاب ــاز، کاه ــش نی ــا افزای ــرد ب ــطح عملک ــه B س ناحی
ــاز  ــش نی ــا افزای ــراه ب ــرد هم ــه ســطح عملک ــن ناحی ــت در ای حقیق
ــارکاری،  ــاد ب ــه C ســطوح زی ــد. در ناحی ــارکاری، کاهــش می یاب و ب
عملکــرد را بــه یــک ســطح حداقــل کاهــش می دهــد تــا جایــی کــه 
ــا افزایــش نیــاز وظیفــه، عملکــرد در ســطح حداقــل حفــظ  دیگــر ب
ــا  ــت ]11, 12[. ت ــد داش ــی نخواه ــد کاهش ــر رون ــود و دیگ می ش
کنــون بــه منظــور انــدازه گیــری موفــق بــارکاری ذهنــی، روش هــای 
ــورد  ــی م ــی( و فیزیولوژیک ــی )خودگزارش ــاری، ذهن ــون رفت گوناگ
مطالعــه قــرار گرفته انــد ]13, 14[. در حقیقــت می تــوان گفــت کــه 
بیشــتر تحقیقــات بــه ارزشــیابی روش هــای عملکــردی، فیزیولوژیکــی 
ــارکاری  ــری ب ــدازه گی ــی )Self-Reported( در ان ــود گزارش و خ
ذهنــی اختصــاص یافته انــد ]6, 15, 16[. انــدازه گیری هــای ذهنــی 
یــا خــود گزارشــی بــارکاری نیازمنــد ایــن هســتند کــه افــراد همــراه 
ــی را  ــارکاری ذهن ــری از ب ــطوح باالت ــف، س ــاز وظای ــش نی ــا افزای ب
نیــز گــزارش کننــد ]15[. درجــه بنــدی باالتــر می توانــد بــه 
عنــوان پذیــرش ســختی در انجــام یــک وظیفــه یــا بیــان بــاال بــودن 
نیــاز وظیفــه، تفســیر شــود ]15[. روش هــای خــود گزارشــی خــود 
ــد بعــدی هســتند.  ــک بعــدی و روش هــای چن شــامل روش هــای ت
روش هــای تــک بعــدی ســاده تر بــوده و کاربــرد آنهــا ســاده تر اســت 
و همچنیــن زمــان کمتــری بــرای تکمیــل آنهــا الزم اســت. در عــوض 
ــد  ــی از چن ــارکاری ذهن ــی ب ــرای ارزیاب ــدی ب ــد بع ــای چن روش ه
ــل  ــرای تکمی ــتری ب ــان بیش ــده اند و زم ــکیل ش ــاس تش ــر مقی زی
ــر نیــز باشــند ]6[.  آنهــا الزم اســت و در مــواردی می تواننــد دقیق ت
ــدی  ــک بع ــای ت ــی بســیاری از مقیاس ه ــات گذشــته روای در مطالع
انــدازه گیــری بــارکاری ذهنــی مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفتــه 
اســت ]17, 18[. بــه نظــر می رســد کــه افــراد علیرغــم گســتردگی 
ــادر  ــخ ها، ق ــواع پاس ــی و ان ــای ذهن ــاالت و عملکرده ــم در ح عظی

ــام  ــیابی تم ــرای ارزش ــدی ب ــک بع ــاس ت ــک مقی ــا از ی ــند ت باش
ــرای  ــاده ب ــای س ــی از مقیاس ه ــد ]19[. یک ــتفاده کنن ــف اس وظای
 Verbal( ــی ــدار ذهن ــاس پن ــی، مقی ــارکاری ذهن ــری ب ــدازه گی ان
ایــن   .]20[ اســت   )Online Subjective Opinion :VOSO
مقیــاس یکــی از مقیاس هــای خودگزارشــی تــک بعــدی بــرای انــدازه 
گیــری بــارکاری ذهنــی اســت و بســیار شــبیه مقیــاس بــارکاری کل 
)Overall Workload :OW( اســت امــا بــا ایــن تفــاوت کــه برآورد 
افــراد از بــارکاری ذهنــی را بــر روی مقیاســی بــا درجــه بنــدی صفــر 
ــادی  ــاس حساســیت زی ــن مقی ــا ده نشــان می دهــد ]20, 21[. ای ت
بــه دوره هــای کوتــاه بــارکاری ذهنــی دارد ]20, 21[؛ یعنــی مقــدار 
ــه دارای  ــی ک ــدت گوناگون ــاه م ــف کوت ــوص وظای ــاس در خص مقی
بــارکاری ذهنــی هســتند، متفــاوت بــوده و بــه عبارتــی دارای قابلیــت 
ــوده اســت. از  ــا ســطوح ســختی گوناگــون ب ــز بیــن وظایفــی ب تمای
ــه  ــوان ب ــی می ت ــارکاری ذهن ــری ب ــدازه گی ــای ان ــر مقیاس ه دیگ
 Modified Cooper-Harper( مقیــاس اصــاح شــده کوپر-هارپــر
ــدی و  ــک بع ــاس ت ــک مقی ــاس ی ــن مقی ــرد. ای ــاره ک MCH:( اش
10 نقطــه ای اســت کــه یــک درجــه کلــی از بــارکاری ذهنــی ارائــه 
می دهــد ]18, 20[. در واقــع بایــد گفــت در ایــن مقیــاس، تعــدادی 
از ســؤاالت بــه صــورت مســتقیم منتــج بــه درجــه بنــدی واحــدی از 
ــاس توســعه  ــن مقی ــارکاری ذهنــی می شــود ]22[. در حقیقــت ای ب
ــته  ــاوت داش ــر تف ــی کوپر-هارپ ــاس روانی-حرکت ــا مقی ــا ب ــت ت یاف
باشــد و محــدوده کاربــرد پذیــری آن مقیــاس را بــرای سیســتم های 
ــر  ــده کوپر-هارپ ــاح ش ــاس اص ــد ]23[. مقی ــش ده ــن افزای نوی
ــارکاری ذهنــی، ادراکــی، شــناختی اســتفاده  ــدازه گیــری ب ــرای ان ب
می شــود ]23[. مزیــت ایــن مقیــاس ســهولت اســتفاده اســت ]22[. 
ــی در  ــارکاری ذهن ــت ب ــده و اهمی ــر ش ــب ذک ــه مطال ــه ب ــا توج ب
مشــاغل گوناگــون بــه نظــر می رســد اســتفاده از یــک ابــزار مناســب 
ــه در  ــل توج ــوارد قاب ــی از م ــارکاری ذهن ــری ب ــدازه گی ــرای ان ب
ایــن حــوزه اســت. در مطالعــه حاضــر تمرکــز پژوهشــگران بــر روی 
ــیاری  ــا بس ــه ب ــن مطالع ــاوت ای ــود. تف ــدی ب ــک بع ــای ت مقیاس ه
ــزار  ــرم اف ــک ن ــن حــوزه اســتفاده از ی ــات انجــام شــده در ای مطالع
جســتجوی دیــداری بــرای ایجــاد ســطوح مشــخص بــارکاری ذهنــی 
اســت کــه باعــث می شــود همــه افــراد مــورد مطالعــه دقیقــاً وظیفــه 
ــتفاده  ــورد اس ــای م ــن مقیاس ه ــد. همچنی ــام دهن ــانی را انج همس
ــون  ــا کن ــه ت ــت ک ــی اس ــه مقیاس های ــر از جمل ــه حاض در مطالع
مطالعــات کمــی در خصــوص آنهــا صــورت گرفتــه اســت. لــذا هــدف 
از انجــام ایــن مطالعــه تعییــن روایــی و پایایــی مقیاس هــای پنــدار 

ذهنــی و اصــاح شــده کوپــر هارپــر در ایــران بــود.

روش کار
ایــن مطالعــه مقطعــی بــر روی 90 دانشــجوی پســر دانشــگاه علــوم 
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ــی  ــورت تصادف ــه ص ــراد ب ــن اف ــه ای ــد ک ــام ش ــران انج ــکی ای پزش
انتخــاب شــدند. حجــم نمونــه بــر اســاس داده هــای مطالعــات مشــابه 
]24[ و بــا در نظــر گرفتــن ســطح اطمینــان 95 درصــد طبــق رابطــه 

زیــر محاســبه گردیــد:
=   رابطه )1( 87~86.07 

ــه  ــده در مطالع ــرکت کنن ــراد ش ــه اف ــل کار ب ــام مراح ــل از انج قب
پرسشــنامه رضایــت آگاهانــه شــرکت در مطالعــه داده شــد. همچنین 
افــراد ایــن اختیــار را داشــتند کــه در صــورت تمایــل می توانســتند 
در هــر مرحلــه از مطالعــه، از ادامــه کار انصــراف دهنــد. بــه عــاوه در 
ــرای ایشــان توضیــح داده  ابتــدای کار نیــز روش دقیــق انجــام کار ب
شــد. ایــن مطالعــه دارای دو مرحلــه تعییــن روایــی و تعییــن پایایــی 

ــه شــکل زیــر صــورت گرفــت: ــود کــه ایــن مراحــل ب مقیاس هــا ب
ــورد  ــا م ــی مقیاس ه ــی زبان ــدا روای ــا: ابت ــی مقیاس ه ــن روای 1-تعیی
ــا از  ــی مقیاس ه ــی زبان ــن روای ــرای تعیی ــت. ب ــرار گرف ــی ق بررس
 Forward-Backward( ــده ــس رون ــش رونده-پ ــه پی روش ترجم
انگلیســی  نســخه  ابتــدا  در  گردیــد.  اســتفاده   )translation
مقیاس هــا توســط 10 دانشــجوی دوره دکتــرای تخصصــی کــه 
تســلط کافــی بــه زبــان انگلیســی داشــتند بــه صــورت مســتقل بــه 
ــاتید و  ــر از اس ــه 2 نف ــا ب ــپس ترجمه ه ــد. س ــه ش ــی ترجم فارس
ــن بهداشــت  ــر از متخصصی ــن دانشــکده بهداشــت و 2 نف متخصصی
حرفــه ای کــه ســابقه اقامــت در یک کشــور انگلیســی زبان را داشــتند 
و بــه زبــان انگلیســی مســلط بودنــد ارائــه گردیــد تــا ایشــان واژه هــا و 
ترجمه هــای مناســب تر را بــرای هــر مقیــاس انتخــاب کننــد. در گام 
ــاتید  ــر از اس ــر دیگ ــط 2 نف ــا توس ــی مقیاس ه ــخه فارس ــدی نس بع
ــده  ــه انگلیســی برگردان ــد ب دانشــگاه کــه دارای مــدرک دکتــرا بودن
ــی  ــا نســخه های اصل ــن نســخه های انگلیســی ب ــت ای شــد و در نهای
ــر  ــده توســط 2 نف ــی مان ــوارد باق ــا و م ــد و اختاف ه مقایســه گردی

ــد. دیگــر از اســاتید دانشــگاه برطــرف گردی
ــازه  ــی س ــوری و روای ــی ص ــوا، روای ــی محت ــد روای ــه بع در مرحل
مقیاس هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ایــن گام ابتــدا نســخه های 
ــه ای و  ــت حرف ــته بهداش ــن رش ــر از متخصصی ــه 6 نف ــا ب مقیاس ه
ــر  ــا نظ ــی مقیاس ه ــورد روای ــا در م ــد ت ــان داده ش ــی نش ارگونوم
خــود را اعــام نماینــد. بــرای تعییــن روایــی محتــوا از نســبت روایــی 
محتــوا )Content Validity Ratio :CVR( و شــاخص روایــی 
گردیــد.  اســتفاده   )Content Validity Index :CVI( محتــوا 
بــرای تعییــن نســبت روایــی محتــوا از متخصصیــن درخواســت شــد 
ــف ســه  ــر اســاس طی ــا را ب ــک از مقیاس ه ــودن هری ــا ضــروری ب ت
ــی ضــروری نیســت" و  قســمتی "ضــروری اســت"، "مفیــد اســت ول
"ضــروری نیســت" بررســی نماینــد. همچنیــن بــرای تعییــن شــاخص 
روایــی محتــوا از متخصصیــن خواســته شــد تــا آیتم هــای ســادگی، 
بــودن و وضــوح مقیاس هــای درجــه تــاش ذهنــی،  مرتبــط 

بــارکاری مقبــاس هــای پنــدار ذهنــی و اصــاح شــده کوپــر هارپــر 
ــط  ــورد مرتب ــال در م ــرای مث ــمتی )ب ــار قس ــف چه ــک طی را در ی
ــه بازبینــی جــدی  ــاز ب ــا نی ــط ام ــط، نســبتاً مرتب ــر مرتب ــودن: غی ب
ــی  ــط( بررس ــًا مرتب ــی دارد، کام ــه بازبین ــاز ب ــا نی ــط ام دارد، مرتب
کننــد. بــرای تعییــن روایــی صــوری مقیاس هــا نیــز از روش نمــرات 
ــرای ایــن  ــد. ب تأثیــر آیتــم )Item Impact Score( اســتفاده گردی
منظــور مقیــاس پنــدار ذهنــی و مقیــاس اصــاح شــده کوپر-هارپــر 
ــی و 20  ــه ای و ارگونوم ــت حرف ــن بهداش ــر از متخصصی ــه 6 نف ب
ــزی نشــان داده شــد و از ایشــان  ــت فل ــک صنع ــران ی ــر از کارگ نف
خواســته شــد تــا در مــورد اهمیــت، ســادگی و تناســب مقیــاس بــر 
اســاس یــک طیــف لیکرتــی 5 قســمتی قضــاوت کننــد. همچنیــن 
در ایــن مطالعــه بــرای تعییــن روایــی ســازه مقیــاس پنــدار ذهنــی 
و مقیــاس اصــاح شــده کوپر-هارپــر از روش بررســی روایــی 
همگــرا )Convergent Validity( اســتفاده گردیــد. بدیــن منظــور 
همبســتگی نمــرات حاصــل از مقیاس هــا در افــراد بــا میــزان زمــان 
واکنــش ایشــان بررســی شــد. همــان گونــه کــه ذکــر شــد یکــی از 
ــارکاری ذهنــی، روش عملکــردی اســت  ــری ب ــدازه گی روش هــای ان

ــت ]6[.  ــراد اس ــش اف ــان واکن ــای آن زم ــی از مصداق ه ــه یک ک
ــای  ــی مقیاس ه ــن پایای ــرای تعیی ــا: ب ــی مقیاس ه ــن پایای 2-تعیی
مــورد نظــر از روش آزمون-بــاز آزمــون اســتفاده شــد. در ایــن مرحلــه 
بــرای ایجــاد بــارکاری ذهنــی از یــک نــرم افــزار جســتجوی دیــداری 
 Hybrid Memory( بــه نــام وظیفــه جســتجوی حافظــه هیبریــدی
ــی  ــزار در مطالعات ــرم اف ــن ن ــد. ای ــتفاده گردی Search Task( اس
ــتفاده  ــراد اس ــی اف ــارکاری ذهن ــردی ب ــری عملک ــدازه گی ــرای ان ب
شــده اســت ]15[. ایــن نــرم افــزار شــامل 80 مرحلــه بــوده و افــراد 
بــرای پاســخ بــه هــر یــک از ایــن 80 مرحلــه 5 ثانیــه زمــان داشــتند. 
رونــد کار بدیــن صــورت بــود کــه افــراد بایــد پشــت رایانــه نشســته 
و پــس از ارائــه توضیحــات الزم توســط پژوهشــگران، آمادگــی خــود 
ــه  ــز صفح ــاز در مرک ــد. در آغ ــام کنن ــه اع ــروع مطالع ــرای ش را ب
نمایــش 2 حــرف بــه شــکل تصادفــی و بــه زبــان انگلیســی و فونــت 
ــراد  ــد و اف ــر می ش مشــکی point-22 Bold Courier New ظاه
ــه  ــرای ب ــپردند. ب ــه می س ــه حافظ ــرف را ب ــن دو ح ــت ای می بایس
خاطــر ســپردن حــروف محدودیــت زمانــی وجــود نداشــت. ســپس 
بــا زدن کلیــد Space، 80 مرحلــه آزمــون آغــاز می گردیــد. در هــر 
ــه  ــز صفح ــی در مرک ــکل تصادف ــه ش ــی ب ــرف انگلیس ــه 4 ح مرحل
ــا  ــد کــه آی ــد تشــخیص می دادن ــراد بای نمایــش ظاهــر می شــد و اف
ــن 4  ــن ای ــد در بی ــه اول دیده ان ــه در مرحل ــی ک ــک از 2 حرف هری
حــرف هســت یــا کــه وجــود نــدارد. بــه افــراد توضیــح داده می شــد 
ــد 1 و  ــه کلی ــد بافاصل ــک از دو حــرف اول را دیدن ــر ی ــر ه ــه اگ ک
اگــر هیــچ کــدام از حــروف را ندیدنــد کلیــد 2 را بــا انگشــتان میانــی 
و اشــاره دســت چــپ فشــار دهنــد. الزم بــه ذکــر اســت در صــورت 
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عــدم پاســخگویی، مرحلــه بعــدی آغــاز گردیــده و عــدم پاســخدهی 
ــان مراحــل درصــد  ــد. در پای ــت می ش ــزار ثب ــرم اف ــراد توســط ن اف
پاســخ های صحیــح و غلــط و همچنیــن مــوارد پاســخ داده نشــده و 
زمــان واکنــش افــراد توســط نــرم افــزار ثبــت می شــد. ســپس افــراد 
ــه  ــام وظیف ــود از انج ــده خ ــارکاری درک ش ــزان ب ــت می می بایس
ــان  ــا بی ــک از مقیاس ه ــر روی هری ــدی ب جســتجوی حافظــه هیبری
ــدار ذهنــی دارای دو قطــب و درجــه بنــدی  ــاس پن ــد. مقی می کردن
ــده مقــدار  ــان کنن ــر بی ــوده کــه عددهــای کمت ــا ده ب ــر ت بیــن صف
بــارکاری کــم و عددهــای بزرگتــر بیانگــر بــارکاری بــاال بودنــد ]23[ 
و افــراد می بایســت میــزان بــارکاری ذهنــی خــود کــه ناشــی از انجــام 
ــر روی  ــا ده ب ــا بیــان عــددی بیــن صفــر ت ــوده اســت را ب وظیفــه ب
ــر  ــی ب ــارکاری ذهن ــدار ب ــان مق ــرای بی ــد. ب ــان می کردن ــاس بی مقی
ــد  ــت فراین ــراد می بایس ــر اف ــده کوپر-هارپ ــاح ش ــاس اص روی مقی
کوتاهــی را طــی کننــد ]18, 23[. در ابتــدا الزم بــود افــراد بــه یــک 
ــا وجــود احتمــال  ــا ب ــود کــه آی ســؤال پاســخ دهنــد. ســؤال ایــن ب
خطاهــای زیــاد و بــزرگ آیــا قــادر بــه انجــام ایــن وظیفــه هســتید 
یــا خیــر؟. اگــر فــرد بــه ایــن ســؤال پاســخ منفــی مــی داد بنابرایــن 
ــا بیشــترین  ــر 10 ی ــرد براب ــه ف ــی منســوب ب ــارکاری ذهن درجــه ب
ــود  ــرد مثبــت ب ــوده اســت. اگــر پاســخ ف ــارکاری ذهنــی ب مقــدار ب
ــا  ــه آی ــود ک ــن ب ــدی ای ــؤال بع ــد. س ــیده می ش ــد پرس ــؤال بع س
ــرد  ــی اهمیــت هســتند؟ اگــر پاســخ ف خطاهــای شــما کوچــک و ب
ــرد بیــن  ــه ف ــارکاری ذهنــی منســوب ب ــگاه درجــه ب ــود آن منفــی ب
ــاس،  ــه مقی ــه ب ــا توج ــت ب ــرد می بایس ــت و ف ــوده اس ــا 9 ب 7 ت
مناســب ترین حالــت بیــان کننــده بــارکاری ذهنــی خــود را را بیــن 
ــؤال  ــه س ــرد ب ــخ ف ــه پاس ــت. چنانچ ــار می داش ــا 9 اظه ــداد 7 ت اع
دوم هــم مثبــت بــود، ســؤال ســوم از فــرد پرســیده می شــد. ســؤال 
ســوم ایــن بــود کــه آیــا ســطح بــارکاری ذهنــی قابــل قبــول اســت؟ 
اگــر پاســخ فــرد منفــی بــود پــس درجــه بــارکاری ذهنــی بیــن 4 تــا 
6 بــوده اســت و چنانچــه پاســخ فــرد مثبــت بــود، درجــه بــارکاری 
ــه  ــا توجــه ب ــرد می بایســت ب ــوده اســت و ف ــا 3 ب ــن 1 ت ــی بی ذهن
ــارکاری ذهنــی  مقیــاس و توضیحــات هــر یــک از ســطوح، مقــدار ب
خــود ناشــی از انجــام وظیفــه را بــا بیــان یــک عــدد مشــخص، اعــام 
می نمــود. در مرحلــه بعــدی از انجــام ایــن مطالعــه، مجــدداً همیــن 
ــام داده و  ــه را انج ــان وظیف ــی 20 روز هم ــه زمان ــه فاصل ــراد ب اف
ــان  ــا را بی ــان مقیاس ه ــر روی هم ــود ب ــی خ ــارکاری ذهن ــزان ب می
ــت  ــا در دو حال ــره مقیاس ه ــزان همبســتگی نم ــرده و ســپس می ک
ــای  ــا از روش ه ــل داده ه ــه و تحلی ــت تجزی ــد. جه ــی می ش بررس
ــی  ــزی و پراکندگ ــاخص های مرک ــه ش ــد ارائ ــاری مانن ــی آم توصیف
بــه منظــور وصــف داده هــا و پــس از بررســی نمــودن نرمــال بــودن 
داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون کولموگروف-اســمیرنوف )K.S( از 
ــتگی  ــزان همبس ــن می ــت تعیی ــون جه ــتگی پیرس ــب همبس ضری

اســتفاده شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اسســتفاده از از نــرم افــزار 
R نســخه 3,2,3 صــورت گرفــت. همچنیــن جهــت انجــام آزمون هــا، 

ســطح اطمینــان 95 درصــد لحــاظ گردیــد.

یافته ها
ــاس  ــی و مقی ــدار ذهن ــاس پن ــی مقی ــی زبان ــه روای ــن مطالع در ای
ــخه ها  ــت و نس ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــر م ــده کوپر-هارپ ــاح ش اص
بــه زبــان فارســی ترجمــه گردیــد. همچنیــن روایــی محتــوای ایــن 
ــه ای و  ــن بهداشــت حرف ــر از متخصصی ــز توســط 6 نف ــا نی مقیاس ه
ارگونومــی بررســی شــده و مــورد تأییــد قــرار گرفــت. ضــروری بــودن 
ــت و  ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــن م ــن متخصصی ــط ای ــا توس مقیاس ه
ــه دســت آمــد. همچنیــن  ــر 1 ب نســبت روایــی محتــوا )CVR( براب
پارامترهــای مربــوط بــه شــاخص روایــی محتــوا )CVI( کــه شــامل 
مربــوط بــودن، ســادگی و شــفافیت اســت نیــز توســط متخصصیــن 
مذکــور مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفــت بــه طــوری کــه مقــدار 
ــدار  ــای پن ــی مقیاس ه ــرای تمام ــز ب ــوا نی ــی محت ــاخص روای ش
ــد. در  ــت آم ــه دس ــر 1 ب ــر براب ــر هارپ ــده کوپ ــاح ش ــی و اص ذهن
ــر  ــر )Impact Score( ب ــره تأثی ــز نم ــوری نی ــی ص ــوص روای خص
اســاس نظــر متخصصیــن و کارگــران صنعــت محاســبه گردیــد و ایــن 
نمــره بــرای مقیــاس پنــداز ذهنــی برابــر 3/7 و بــرای مقیــاس اصــاح 
شــده کوپر-هارپــر برابــر 3/9 بــه دســت آمــد. بنابرایــن روایــی صوری 
هــر دو مقیــاس نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفــت. افــراد مــورد مطالعــه 
شــامل 90 نفــر از دانشــجویان پســر دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران 
ــوده و  ــال ب ــر 21/4 س ــراد براب ــن اف ــنی ای ــن س ــه میانگی ــد ک بودن
86/6 درصــد از ایــن افــراد مجــرد و 13/33 نفــر نیــز متأهــل بودنــد. 
ــد در  ــی، 27/7 درص ــع کارشناس ــراد در مقط ــن اف ــد ای 47/7 درص
مقطــع دکتــرای حرفــه ای و 24/4 درصــد نیــز در مقطــع کارشناســی 
ارشــد مشــغول بــه تحصیــل بودنــد. بررســی پاســخ های افــراد مــورد 
ــه  ــدی نشــان داد ک ــه جســتجوی حافظــه هیبری ــه وظیف ــه ب مطالع
ایــن افــراد در مرحلــه آزمــون بــه صــورت میانگیــن بــه 89/7 درصــد 
مراحــل 80 گانــه آزمــون پاســخ صحیــح دادنــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه میانگیــن پاســخ های صحیــح همیــن افــراد در مرحلــه بازآزمــون 
برابــر بــا 90/3 درصــد بــود. قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن مطالعــه 
ــدی  ــه هیبری ــتجوی حافظ ــه جس ــل وظیف ــه مراح ــراد ب ــی اف تمام
ــه مراحــل مشــاهده نشــد. همــان  پاســخ داده و عــدم پاســخگویی ب
ــز  ــراد نی ــش اف ــان واکن ــه زم ــن مطالع ــه اشــاره شــد در ای ــه ک گون
ــت شــد.  ــی ثب ــارکاری ذهن ــردی ب ــری عملک ــدازه گی ــوان ان ــه عن ب
میانگیــن زمــان واکنــش افــراد شــرکت کننــده در مطالعــه در مرحلــه 
ــار 203  ــراف معی ــدار انح ــا مق ــه ب ــی ثانی ــر 1520 میل ــون براب آزم
میلــی ثانیــه بــود. همچنیــن میانگیــن زمــان واکنــش همیــن افــراد 
در مرحلــه بــاز آزمــون برابــر 1537 میلــی ثانیــه بــا مقــدار انحــراف 
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معیــار 196 میلــی ثانیــه ثبــت گردیــد. نرمــال بــودن مقادیــر مقیاس 
پنــدار ذهنــی و مقیــاس اصــاح شــده کوپر-هارپــر نیــز با اســتفاده از 
آزمــون کولموگروف-اســمیرنوف مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفــت 
و مقادیــر P-Value بــرای مقیــاس پنــدار ذهنــی و مقیــاس اصــاح 
شــده کوپر-هارپــر بــه ترتیــب برابــر 0/19 و 0/22 بــه دســت آمــد. 
ــذا جهــت تحلیــل داده هــا و ســنجش همبســتگی آنهــا از ضریــب  ل
همبســتگی پیرســون اســتفاده گردیــد. در جــدول 1 می تــوان 
بــرآورد افــراد از میــزان بــارکاری ذهنــی وظیفــه جســتجوی حافظــه 
هیبریــدی در مراحــل آزمــون و بــاز آزمــون بــا اســتفاده از مقیــاس 
پنــدار ذهنــی و مقیــاس اصــاح شــده کوپر-هارپــر را مشــاهده کــرد. 
همچنیــن در ایــن جــدول مقــدار ضریــب همبســتگی پیرســون بیــن 
ــی  ــاز آزمــون جهــت تعییــن پایای مقیاس هــا در مراحــل آزمــون و ب

آنهــا نشــان داده شــده اســت.
همــان گونــه کــه در جــدول 1 قابــل مشــاهده اســت همبســتگی ها 
معنــادار بــوده و ضرایــب همبســتگی نیــز باالتــر از 0/8 اســت. 
باالتریــن ضریــب همبســتگی پیرســون بیــن مقادیــر مقیــاس اصــاح 
ــدول 2  ــت در ج ــود. در نهای ــدار 0/91 ب ــا مق ــر ب ــده کوپر-هارپ ش
ــا  ــر مقیاس هــا ب ــوان ضرایــب همبســتگی پیرســون بیــن مقادی می ت
ــاز  ــون و ب ــل آزم ــش در مراح ــان واکن ــا زم ــن ب ــر و همچنی یکدیگ

ــرد. ــون را مشــاهده ک آزم
همــان گونــه کــه در جــدول 2 قابــل مشــاهده اســت تمامــی ضرایــب 
همبســتگی معنــادار بــوده و باالتــر از 0/8 بــود. ضریــب همبســتگی 
ــده  ــاح ش ــاس اص ــا مقی ــی ب ــدار ذهن ــاس پن ــن مقی ــون بی پیرس

کوپر-هارپــر بــه طــور متوســط 0/85 بــود. همچنیــن هــر دو مقیــاس 
مــورد مطالعــه دارای همبســتگی معنــادار و بــه میــزان باالتــر 
ــرای  ــی همگ ــی روای ــه عبارت ــد و ب ــش بودن ــان واکن ــا زم از 0/8 ب
مقیاس هــای پنــدار ذهنــی و مقیــاس اصــاح شــده کوپر-هارپــر در 
ایــن مطالعــه مــورد تأییــد قــرار گرفــت. البتــه بایــد توجــه نمــود کــه 
باالتریــن همبســتگی بیــن مقیاس هــا بــا زمــان واکنــش مربــوط بــه 
ــود کــه نشــان دهنــده روایــی  ــر ب مقیــاس اصــاح شــده کوپر-هارپ
همگــرای باالتــر ایــن مقیــاس در ایــن مطالعــه نســبت بــه مقیــاس 

پنــدار ذهنــی بــود.

بحث
ــاس  ــی مقی ــی و پایای ــن روای ــه تعیی ــن مطالع ــام ای ــدف از انج ه
ــود. همانطــور  ــر ب پنــدار ذهنــی و مقیــاس اصــاح شــده کوپر-هارپ
کــه در قســمت نتایــج دیدیــم تمامــی ایــن مــوارد بررســی و تعییــن 
گردیــد و روایی هــای زبانــی، محتــوا، صــوری و ســازه ای و همچنیــن 
پایایــی ایــن مقیاس هــا تأییــد شــد. تــا کنــون مطالعــات فراوانــی در 
ــری  ــدازه گی ــرای ان ــی ب ــی ذهن ــدار ذهن ــاس پن ــا از مقی ســطح دنی
 Antin ــه ای توســط ــد. در مطالع ــی اســتفاده نکرده ان ــارکاری ذهن ب
و همــکاران مشــخص شــد کــه ایــن مقیــاس بــا وجــود اینکــه دارای 
همبســتگی نســبی بــا زمــان واکنــش و ســطح بــارکاری بــود امــا در 
پنــج ثانیــه آخــر انجــام وظیفــه دارای بهتریــن همبســتگی بــا انــدازه 
گیری هــای عملکــردی بــارکاری ذهنــی بــود ]25[. ایشــان پیشــنهاد 
کردنــد کــه بهتــر اســت در پژوهش هــای آتــی، بیشــتر ایــن مقیــاس

جــدول 1: مقادیــر میانگیــن مقیــاس پنــدار ذهنــی و مقیــاس اصــاح شــده کوپر-هارپــر همــراه بــا مقــدار ضریــب همبســتگی پیرســون بیــن مقادیــر 
ــون ــاز آزم ــون و ب ــا در مراحــل آزم مقیاس ه

مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر مقیاس در مرحله باز آزمون *مرحله آزمون *نام مقیاس
مراحل آزمون و باز آزمون

P-Value

0/001 ˂0/86)1/57( 6)1/63( 6/3پندار ذهنی

0/001 ˂0/91)1/34( 4/7)1/45( 4/9اصالح شده کوپر-هارپر
* مقادیر جدول بصورت )انحراف معیار( میانگین بیان شده اند.

جدول 2: همبستگی بین مقادیر مقیاس پندار ذهنی، مقیاس اصاح شده کوپر-هارپر و زمان واکنش در مراحل آزمون و باز آزمون

مرحله باز آزمونمرحله آزمونپارامترها

مقدار ضریب همبستگی 
پیرسون

P-Value مقدار ضریب همبستگی
پیرسون

P-Value

0/001 ˂0/0010/84 ˂0/86مقیاس پندار ذهنی و مقیاس اصالح شده کوپر-هارپر

0/001 ˂0/0010/82 ˂0/81مقیاس پندار ذهنی و زمان واکنش

0/001 ˂0/0010/89 ˂0/89مقیاس اصالح شده کوپر-هارپر و زمان واکنش
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مــورد توجــه قــرار گیــرد ]25[. ایــن مقیــاس در مطالعــه دیگــری بــا 
موضــوع بــارکاری ذهنــی در کنتــرل ترافیــک هوایــی شــبیه ســازی 
ــت  ــده اس ــتفاده ش ــز اس ــکاران نی ــط Marchitto و هم ــده توس ش
ــدازه  ــرای ان ــی ب ــدار ذهن ــاس پن ــان از مقی ــه ایش ]26[. در مطالع
ــد  ــتفاده ش ــی اس ــارکاری ذهن ــی ب ــود گزارش ــی و خ ــری ذهن گی
ــبی  ــی مناس ــی پایای ــدار ذهن ــاس پن ــر مقی ــه حاض ]26[. در مطالع
ــاس  ــن مقی ــاالی ای ــتگی ب ــن همبس ــان داد. همچنی ــود نش را از خ
بــا زمــان واکنــش در ایــن مطالعــه، نمایانگــر ایــن موضــوع بــود کــه 
ــا  ــدازه گیری ه ــی ان ــه خوب ــی ب ــد گاه ــی می توان ــاس حت ــن مقی ای
عملکــردی، بــرآورد مناســبی از ســطح بــارکاری ذهنــی وظایــف برای 
ــراد داشــته باشــد. یکــی از ویژگی هــای ایــن مقیــاس کــه ماننــد  اف
ــث  ــت بح ــده اس ــاره ش ــدان اش ــر ب ــدی دیگ ــک بع ــای ت مقیاس ه
ســهولت اســتفاده، کــم هزینــه بــودن و قابــل درک بــودن بــرای اکثــر 
افــراد اســت ]20[. ایــن موضــوع بــه خصــوص در کشــورهای در حــال 
توســعه بســیار حائــز اهمیــت اســت ]27[. در کشــور ایــران نیــز در 
اکثــر مطالعــات از روش بــارکاری ناســا بــرای ارزیابــی خودگزارشــی 
بــارکاری ذهنــی اســتفاده شــده اســت ]28, 29[. کــه عــاوه بــر ایــن 
ــوده و تکمیــل آن زمــان بیشــتری را می طلبــد،  کــه دارای 6 بعــد ب
بحــث محاســبه امتیــاز کلــی آن نیــز مســئله مهــم دیگــری در ایــن 
ــه  ــد ک ــت را دارن ــن مزی ــدی ای ــک بع ــای ت رابطــه اســت. مقیاس ه
کاربــرد ســاده تری دارنــد و یــک امتیــاز واحــد بــه دســت می دهنــد 
]6[. مقیــاس دیگــر مــورد بررســی در ایــن مطالعــه، مقیــاس اصــاح 
ــی و  ــوص روای ــادی در خص ــواهد متض ــود. ش ــر ب ــده کوپر-هارپ ش
حساســیت ایــن مقیــاس وجــود دارد. بــه طــور کلــی مقیــاس اصــاح 
شــده کوپر-هارپــر بــه عنــوان یــک بــرآورد کننــده مناســب بــارکاری 
ذهنــی شــناخته می شــود ]20, 21, 23, 30, 31[. در طــرف مقابــل 
ــاد  ــد و اعتق ــم می دانن ــاس را دارای ارزش ک ــن مقی ــی ای ــز برخ نی
ــت و  ــت و دارای مقبولی ــوار اس ــردن آن دش ــل ک ــه تکمی ــد ک دارن
ــی  ــف ضعیف ــن حــال توصی ــی نمی باشــد و در عی حساســیت چندان
ــکاران  ــه Liu و هم ــال در مطالع ــرای مث ــارکاری دارد ]18[. ب از ب
مشــخص شــد کــه ایــن مقیــاس دارای حساســیت کافــی بــه ســطوح 
ــارکاری ذهنــی نیســت ]32[. یافته هــای مطالعــه حاضــر  ــف ب مختل
ــی  ــن پایای ــازه ای و همچنی ــوا، صــوری و س ــی، محت ــای زبان روایی ه
ــتگی  ــاس همبس ــن مقی ــرار داد. ای ــد ق ــورد تأیی ــاس را م ــن مقی ای
ــن  ــا زمــان واکنــش و مقیــاس پنــدار نیــز در ای ــی ب معنــادار و خوب
مطالعــه نشــان داد. در مطالعــه Kang مشــخص شــد کــه بــا کاهــش 
ــز  ــر نی ــده کوپر-هارپ ــاح ش ــاس اص ــدار مقی ــارکاری، مق ــطح ب س
کاهــش یافــت ]22[. همچنیــن در مطالعــه ایشــان همبســتگی ایــن 
ــد ]22[. در  ــت آم ــه دس ــر 0/91 ب ــش براب ــان واکن ــا زم ــاس ب مقی

ــان  ــا زم ــاس ب ــن مقی ــر ای ــتگی مقادی ــز همبس ــر نی ــه حاض مطالع
 Kang واکنــش برابــر 0/89 بــه دســت آمــد کــه بــه نتایــج مطالعــه
بســیار نزدیــک اســت. در مطالعــه دیگــری نیــز مشــخص شــد کــه بــا 
افزایــش ســطح بــارکاری ذهنــی، بــرآورد خلبانــان از مقــدار بــارکاری 
ــز  ــر نی ــده کوپر-هارپ ــاح ش ــاس اص ــاس مقی ــر اس ــود ب ــی خ ذهن
افزایــش یافــت ]33[. مطالعــه ای نیــز توســط Kilmer و همــکاران بــا 
موضــوع مقایســه مقیاس هــای اصــاح شــده کوپر-هارپــر و تکنیــک 
ــه  ــج مطالع ــد. نتای ــام ش ــارکاری )SWAT( انج ــی ب ــی ذهن ارزیاب
ایشــان نشــان داد کــه هــردو مقیــاس بــه تغییــرات ســختی وظیفــه 
حســاس بودنــد ]34[. البتــه نبایــد از ایــن نکتــه نیــز غافــل شــد کــه 
بســیاری مشــاغل دارای ســطوح گوناگونــی از بــارکاری بــوده و شــاید 
نتــوان بــا یــک عــدد کلــی و مشــخص میــزان بــارکاری ذهنــی افــراد 
را نشــان داد کــه ایــن محدودیــت، تمــام مقیاس هــای تــک بعــدی 

ــرد.  ــر می گی ــی را در ب ــارکاری ذهن ــری ب ــدازه گی ان

نتیجه گیری
تأییــد روایــی زبانــی، محتــوا، صــوری و همگــرا و همچنیــن پایایــی 
ــر نشــان داد  ــی و اصــاح شــده کوپر-هارپ ــدار ذهن ــای پن مقیاس ه
ــف  ــی وظای ــارکاری ذهن ــری ب ــدازه گی ــا در ان ــوان از آنه ــه می ت ک
اســتفاده کــرد. ایــن مقیاس هــا مزایایــی همچــون ســهولت اســتفاده، 
نیازمنــدی بــه مــدت زمــان کمتــر بــرای تکمیــل و اســتخراج 
ــم اســت. از  ــز بســیار ک ــا نی ــه اســتفاد از آنه ــد و هزین ــا دارن داده ه
ــدازه  ــزات ان ــتفاده از تجهی ــدم اس ــه ع ــن مطالع ــای ای محدودیت ه
ــرو  ــتگاه های الکت ــد دس ــی مانن ــارکاری ذهن ــی ب ــری فیزیولوژیک گی
آینــده  مطالعــات  در  می شــود  پیشــنهاد  بــود.  آنســفالوگرافی 
مقیاس هــای تــک بعــدی ارزیابــی بــارکاری ذهنــی همچــون 
مقیاس هــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه در مشــاغل گوناگــون و 
وظایــف مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و اعتبــار ایــن روش هــا 
ــز بررســی  ــع نی ــط صنای ــی و در محی ــاغلی همچــون رانندگ در مش

شــود.

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر مســتخرج از طــرح تحقیقاتــی مصــوب معاونــت 
ــوان  ــا عن ــران ب ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن تحقیق
"مطالعــه حساســیت دو شــیوه بــارکاری ناســا و مقیــاس رتبــه بنــدی 
تــاش ذهنــی بــه ســطوح مختلــف بــارکاری ذهنــی" بــا کــد طــرح 
ــد از  ــب می دانن ــود واج ــر خ ــگران ب ــذا پژوهش ــد. ل 27075 می باش
معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بابــت 

ــد. ــن طــرح تشــکر نماین ــت از ای حمای
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Abstract
Introduction: High mental workload is one of the important factors that results in 
errors in safety and occupational health scope, and its measurement has high importance. 
Therefore, this study aimed at determining the validity and reliability of Verbal Online 
Subjective Opinion (VOSO) and Modified Cooper-Harper (MCH) scales in measuring 
mental workload.
Methods: This study was conducted on 90 male students of Iran University of Medical 
Sciences. In this study, forward-backward translation was used for translation of scales. 
Moreover, Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) were calculated 
considering the suggestions of 6 ergonomics and occupational health experts. The Hybrid 
Memory Search Task software was used to create mental workload. Convergent validity 
of scales was calculated using correlation of scales with reaction time and then test-retest 
method was used to determine the reliability of scales.
Results: Content and convergent validity of scales were confirmed and correlation of 
both scales with reaction time were higher than 0.8. Moreover, for determination of scales 
reliabilities, Pearson correlation coefficient between scales values in test and retest trials 
were 0.86 and 0.91 for VOSO and MCH, respectively.
Conclusions: It seems that in regards to confirmation of validity and reliability of VOSO 
and MCH in this study and their high correlation with reaction time, these scales could be 
used in measurement of mental workload.
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