
 

 
Copyright © 2018 Journal of Occupational Hygiene Engineering. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and 
redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cite 

 

Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume 5, Issue 2, Summer 2018, Pages: 65-71  
 

                                                                                              : 10.21859/johe-5.2.65 
 

Reliability and Validity of the Driver Activity Load Index for 
Assessing Mental Workload among Drivers in Production 
Companies 

Seyed Abolfazl Zakerian1, Ghasem Zia2, Gabriel Nasl Seraji3, Kamal Azam4, Alireza 
Mortezapour5,* 
1 Associate Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran   
2 MSc in Occupational Health Engineering, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
3 Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran  
4 Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran  
5 PhD Candidate of Ergonomics, Department of Ergonomics, School of Public Health, Hamadan University of Medical 

Sciences, Hamadan, Iran  

* Corresponding Author: Alireza Mortezapour, Department of Ergonomics, School of Public Health, Hamadan University of 
Medical Sciences, Hamadan, Iran. Email: amortezapour258@gmail.com  
 

Abstract 

Background and Objective: Nowadays, the saliency of workload has 
become more apparent in ergonomic studies. Workload can cause incident 
since it is directly related to unsafe situations at work. Therefore, it is 
important to measure workload in different occupations. This study was 
conducted to evaluate the validity and reliability of driver activity load index 
questionnaire for assessing the mental load of drivers. 
Materials and Methods: This cross-sectional and descriptive-analytic study 
was conducted on 100 bus drivers operating in one of the manufacturing 
companies. The validity of the questionnaire was evaluated by academic and 
queue experts (lay experts). Additionally the reliability of this index was 
measured through employing Cronbach's alpha and intra-cluster correlation 
test on the data obtained from 10 participants. Data were analyzed using 
SPSS (version 18) software. 
Results: The mean age of participants was 50.8 years with the standard 
deviation of 8.29.  Furthermore, the mean of work experience among drivers 
was 22.18 years. The outcome of the Cronbach’s alpha coefficient revealed 
that the reliability of the questionnaire was higher than 0.7. Furthermore, 
intra-cluster correlation coefficient of the questionnaire was estimated higher 
than 0.7 in all factors affecting the interference factor. The obtained results 
were indicative of moderate and optimum level of reliability. 
Conclusion: According to the results of validity and reliability indices, the 
driver activity load index questionnaire can be used as a valid and reliable 
questionnaire in Iran to examine and measure the mental load of drivers. 
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) DALI: Driver Activity Load Indexپرسشنامه دالی (بررسی روایی و پایایی 

 هاي تولیديمنظور سنجش بارکار فکري در ارتباط با رانندگان یکی از شرکتبه

 ،*5پور مرتضی علیرضا اعظم، کمال ،3سراجی نسل جبرئیل ،2ضیاء قاسم ،1ذاکریان ابوالفضل سید
  ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اي،حرفه بهداشت مهندسی گروه دانشیار، 1
  ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اي،حرفه بهداشت مهندسی گروه اي،حرفه بهداشت مهندسی ارشد کارشناس 2
  ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اي،حرفه بهداشت مهندسی گروه استاد، 3
 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده حیاتی، آمار و اپیدمیولوژي گروه دانشیار، 4
 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ارگونومی، گروه ارگونومی، تخصصی دکترا دانشجوي 5

 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ارگونومی، پور، گروه مرتضی علیرضا * نویسنده مسئول:

 amortezapour258@gmail.com ایمیل: 
 

 

 02/04/1397 تاریخ دریافت مقاله:
 31/06/1397 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده
بارکاري ذهنی بیشتر نمایان شده است. از آنجایی که امروزه در مطالعات ارگونومی اهمیت  سابقه و هدف:

اغل سازي آن در مشساز بروز حادثه گردد؛ از این رو کمیتواند زمینهباشد، میبارکاري یکی از شرایط ناایمن می
 پرسشنامه پایایی و روایی بررسی هدف با مختلف از اهمیت باالیی برخوردار است. در این ارتباط، پژوهش حاضر

 شد. انجام سنجش بارکاري ذهنی رانندگان جهت دالی
باشد، کلیه رانندگان تحلیلی می -در پژوهش حاضر که از نوع مطالعات مقطعی و توصیفی ها:مواد و روش

منظور سنجش روایی از نظر نفر) وارد مطالعه شدند. به 100هاي تولیدي (اتوبوس شاغل در یکی از شرکت
) استفاده گردید. شایان ذکر است که جهت سنجش Lay expertراد صف (متخصصان دانشگاهی و همچنین اف

 آلفاي آزمون از پایایى بررسىبراي  و ندشد انتخاب مطالعه مورد جامعه افراد از نفر 10پایایی پرسشنامه 
 SPSS 18افزار نرمنیز  هاداده تحلیل منظوراستفاده گردید. به ايخوشهدرون همبستگی آزمون و کرونباخ

 مورد استفاده قرار گرفت.
) سال و میانگین (انحراف معیار) سابقه 29/8( 8/50کنندگان سنى شرکت (انحراف معیار) میانگین ها:یافته

 فاکتورهاى تمامى کرونباخ آلفاى ضریب ،پرسشنامه پایایى بررسى جهت) سال بود. 22/6( 22/18ها کاري آن
آزمون  طریق از پرسشنامه ايخوشهدرون همبستگى ضریب آمد. ستدبه 7/0تأثیرگذار در پرسشنامه بیشتر از 

 یشتر ازب گزارش شده بود نیز متوسط حد در که تداخل فاکتور ربتمامی فاکتورهاي تأثیرگذار  دربازآزمایی 
 باشند.بود که این مقادیر در حد مطلوبی می 7/0

 از توانمیبودند  مطلوبی حد در همگی پرسشنامه پایایی و روایی هايشاخص ینکها به توجه با گیري:نتیجه
گیري بارکاري ذهنی اي روا و پایا در ایران جهت بررسی و اندازهعنوان پرسشنامه) بهDALIدالی (پرسشنامه 

 رانندگان استفاده نمود.  
 

 روایی و پایایی ؛رانندگان ؛پرسشنامه دالی ؛بارکاري فکري واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
هاي کاري، نیازهاي هاي جدید در محیطورود تکنولوژي

ذهنی بیشتري را نسبت به نیازهاي فیزیکی براي کارکنان این 
. بارکاري ذهنی یک مفهوم فراگیر ]1[ مشاغل ایجاد نموده است

باشد که با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده در ارگونومی می
هاي مربوط به . بارکاري ذهنی به وسیله ویژگی]3،2[ گرددمی

هاي فردي شغل از جمله نیازهاي شغلی، میزان عملکرد، ویژگی

 .]4[گیرد (مانند مهارت) و میزان توجه تحت تأثیر قرار می
طور کلی، دو فاکتور اصلی شرایط و اعمال ناایمن دالیل به

. اعمال ]4[باشند کاري می هايحوادث و صدمات در محیط
ناایمن متوجه شخص کارگر بوده و بیشتر به رفتار وي در محیط 

گردند؛ اما شرایط ناایمن که به اقدامات مدیریتی و میکار باز
توان به سه دسته تقسیم کرد: محیط کار اشاره دارند را می
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 و همکاران ذاکریان 

. ]5[مل ذاتی کار عوامل زیست محیطی، عوامل مدیریتی و عوا
اند که بارکاري در گروه عوامل ذاتی کار مطالعات نشان داده

. از آنجایی که بارکاري و هریک از ابعاد آن ]6[گیرد جاي می
 توانند زمینه را براي بروز باشند و میاز شرایط ناایمن می

 حادثه در محیط کار فراهم نمایند، لزوم توجه و تمرکز بر 
 سزایی ها داراي اهمیت بهها و تالش جهت کاهش سطح آنآن
 .]7[باشد می

هاي اخیر در مطالعات ارگونومی به حیطه شغل در سال
 که هوشیارى آنجایى از. ]9،8[اي شده است رانندگی توجه ویژه

 ،باشدمى شغل اینملزومات  از مناسب و سریع گیرىتصمیم و کامل
بارکار  شرایط بهترین در رانندگان قرارگرفتن براى شرایط ایجاد

 .]10[است  اهمیت حائز بسیار ذهنی و جسمی
هاي مختلفی طراحی جهت ارزیابی بارکاري ذهنی روش

هاي مختلف چندبعدي توان به روشاند که از آن جمله میشده
 SWAT( )Subjective(ی ذهن بارکار یابیارز کیتکنشامل 

Workload Assessment Technique( ]11[  وTLX-NASA 
)NASA Task Load Index( ]1[  و همچنین ابزارهاي

اشاره نمود. مطالعات نشان  ]12[بعدي مانند پروفایل بارکاري تک
توان یکی از معتبرترین را می NASA-TLXاند که روش داده

. با توجه به اینکه ]13[هاي سنجش بارکار ذهنی دانست روش
این روش در ابتدا جهت ارزیابی بارکاري ذهنی خلبانان طراحی 
شد، تعداي از فاکتورهاي اصلی آن مرتبط با شغل رانندگی 

یکی از فاکتورهاي پرسشنامه طور مثال ؛ به]14[باشد نمی
NASA-TLX به چه مقدار "، نیاز فیزیکی است که به معناي

ن، کردفعالیت فیزیکی نیاز دارید؟ کشیدن، فشاردادن، روشن
باشد. باید عنوان نمود که می "کردن و غیرهکردن، فعالکنترل

این سؤال ارتباط چندانی با شغل رانندگی که در آن کنترل وسیله 
 اي، اتوماتیک است ندارد.نقلیه براي یک راننده حرفه

ود: شونه تعریف میگفاکتور دیگر نیاز ذهنی است که این
به چه مقدار فعالیت ذهنی و شناختی نیاز دارید؟ فکرکردن، "

کردن، خاطرسپردن، دقتکردن، بهگرفتن، محاسبهتصمیم
هاي شناختی و . این فاکتور هم جنبه"جوکردن و غیرهوجست

شود و بهتر است با هاي ذهنی بارکاري را شامل میهم جنبه
قادر به شناسایی ابعاد مختلف  شغل رانندگی مرتبط گردد تا

 بارکاري ذهنی باشد.
در  "عملکرد"از سوي دیگر، باید به ارزیابی فاکتور 

هاي عینی اشاره کرد که جهت داده NASA-TLXپرسشنامه 
رود. عملکرد خوب ذهنی راننده دالیلی فراتر از به کار می

بارکاري ذهنی دارد و فاکتورهاي بسیاري غیر از بارکاري ذهنی 
نفس، انگیزه جهت رسیدن به مانند کاهش یا افزایش اعتمادبه

؛ ]15[توانند در آن تأثیرگذار باشند عملکرد مطلوب و غیره می
با توجه به توضیحات فوق، در مطالعات مختلف از از این رو 

) DALI )Driver Activity Load Indexشده نسخه اصالح
جهت ارزیابی بارکاري ذهنی رانندگان استفاده شده است 

مورد  اي درو همکاران در مطالعه Pauzie. در این ارتباط، ]14[
رانندگان فرانسوي از این ابزار براي سنجش بارکاري ذهنی در 

هاي درونی خودرو ارتباط با اثرات متقابل راننده و سیستم
سازي بارکاري کمی به روزافزون نیاز به توجه . با]16[پرداختند 

 نبودن ابزاريذهنی هنگام رانندگی در کشور ایران و دردسترس
تخصصی براي این منظور، پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار 

هاي و پایایی ابزار دالی در ارتباط با رانندگان یکی از شرکت
 تولیدي انجام شد.

 

 هامواد و روش
در مطالعه مقطعی حاضر کلیه رانندگان اتوبوس که در یکی 

هاي تولیدي وظیفه ایاب و ذهاب کارکنان را بر عهده از شرکت
صورت سرشماري انتخاب شدند و مورد بررسی قرار ند، بهدار

راننده اتوبوس  100گرفتند. با توجه به اطالعات موجود، حدود 
باشند و مطالعه در ارتباط با در این شرکت مشغول به فعالیت می

 این افراد انجام شده است. 
 از چند سپس .شد برگردانده فارسی بهدالی  پرسشنامهابتدا 

 االتؤس تا شد خواسته انگلیسی زبان صانمتخص ازنفر 
 با گاهآن .نمایند ترجمه انگلیسی به را فارسیبه شده برگردانده

 ترجمه دو تطابق در موجود هايشکاف ،رسمی مترجمین نظر
توسط  پرسشنامه فارسی نسخه آن از پس ند.گردید اصالح
 دکتراي مقطع دانشجویان و علمی هیأت اعضاي از نفرهشت 

 و امحتو متخصص عنوانبهو ارگونومی  ايحرفه بهداشت
در ادامه، پرسشنامه مذکور  گرفت.قرار  بررسی مورد يژمتدولو

نفر از افراد جامعه مورد نظر  10صورت آزمایشی توسط به
آمده براي استفاده نهایی در پژوهش تکمیل شد و اشکاالت پیش

 اصالح گردید.
 به نفر 10بازآزمایی،  آزمون طریق از پایایی ارزیابی منظوربه
 انتخاب حاضر مطالعه در کنندهشرکت افراد میان از تصادفی شکل
 آزمون ،افراد همان به دستیابی با هفته دو از پس تا شدند

 اجرا گردد. بازآزمایی
 مدت در با رضایت کامل و کنندگانشرکت مطالعه این در

 هاجواب و بود نام بدون که پرسشنامه سؤاالت به شدهتعیین زمان
 دادند. پاسخ ند،شدمی ثبت پاسخنامه در کنندهمصاحبه توسط

 وسیله به شدهآوريجمع هايداده باید خاطرنشان ساخت که
 مختلف تحلیل و بررسی گردیدند. آمارى هاىروش

حاوي سؤاالتی در مورد عوامل تأثیرگذار  DALIپرسشنامه 
. محتواي این ]15[باشد بر بارکاري ذهنی رانندگان می

  شود که عبارت هستند از:پرسشنامه در شش مورد خالصه می
 هایینیاز به توجه کلی (میزان توجه الزم جهت انجام فعالیت

کردن و غیره)، نیاز بصري دنبال گرفتن،تصمیم مانند فکرکردن،
از (نیاز بصري الزم جهت انجام فعالیت)، نیاز شنوایی (نی

شنوایی الزم جهت انجام فعالیت)، نیاز زمانی (احساس فشار و 
بندي هنگامی که درحال محدودیت خاص ناشی از نیاز زمان
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انجام فعالیت هستید)، تداخل (ارزیابی تداخل هنگامی که در 
زمان هرگونه فعالیت اضافی طور همحین فعالیت رانندگی به

) ادیو و غیره انجام شوددیگري مانند استفاده از تلفن، سیستم، ر
و استرس موقعیتی (سطح استرس در طول فعالیت از قبیل 
خستگی، احساس ناامنی، سوزش، دلسردي و غیره). در این 
پرسشنامه رانندگان با فاصله اندکی پس از اتمام وظیفه 

دادن به شده (مورد آزمون قرارگرفته) شروع به پاسخمحول
توان نتایج دکی پس از آن مینمایند و در فاصله انسؤاالت می

 دست آورد.شده بهبارکاري مختص هر راننده را براي وظیفه انجام
 کرونباخ و از آلفاي پرسشنامه پایایی و روایى بررسی براي

 همبستگى ضریب اطمینان و قابل بازآزمایی (محدوده آزمون
 هايروش از هاداده تحلیل جهت واستفاده گردید اي) خوشهدرون
 .شد بهره گرفتهمعیار)  انحراف و میانگین ،توصیفی (درصد آماري

 نیز استفاده گردید. SPSS 18افزار آماري نرمشایان ذکر است که از 
 

 هایافته
نفر از  100از  متشکل مورد بررسی در پژوهش حاضر نمونه

درصد از  30هاي تولیدي بود که رانندگان اتوبوس یکی از شرکت
 10نفر ( 10درصد متأهل بودند. از نظر سن نیز  70ها مجرد و آن

 49تا  40درصد) بین  30نفر ( 30سال،  39تا  30درصد) بین 
سال و بیشتر سن داشتند.  50درصد)  60نفر ( 60سال و 

 14نفر ( 14قه کار رانندگان مورد مطالعه، براین به لحاظ سابعالوه
درصد) داراي  54نفر ( 54سال و کمتر،  10درصد) داراي سابقه 

سال  21درصد) داراي سابقه  32نفر ( 32سال و  20تا  11سابقه 
درصد)  73نفر ( 73تحصیالت نیز و بیشتر بودند. از نظر سطح 

 دند.درصد) داراي مدرك دیپلم بو 27نفر ( 27زیر دیپلم و 

شایان ذکر است که میانگین و انحراف معیار سن 
سال و میانگین و انحراف  29/8و  8/50ترتیب کنندگان بهشرکت

 دست آمد. سال به 22/6و  22/18ترتیب ها بهمعیار سابقه کار آن
نتایج دقیق ارزیابی سازگاري درونی براي هر بخش  1جدول 

بررسی پایایی را نشان (فاکتور) تأثیرگذار در پرسشنامه جهت 
دهد. با توجه به جدول فوق، محدوده مقادیر فاکتورهاي می

بوده و آلفاي کرونباخ براي هر  5تا  0تأثیرگذار در پرسشنامه بین 
 7/0بخش (فاکتور) پرسشنامه که شامل موارد زیر است، بیشتر از 

باشد: نیاز به توجه کلی، نیاز دیداري، نیاز شنیداري، نیاز می
نی، استرس موقعیتی و تداخل. همچنین بیشترین ضریب زما

و  895/0آلفاي کرونباخ مربوط به فاکتور نیاز زمانی با آلفاي 
کمترین ضریب آلفاي کرونباخ مربوط به فاکتور تداخل با آلفاي 

 بوده است. 72/0
تکرارپذیري فاکتورهاي تأثیرگذار در پرسشنامه  2در جدول 

 اي نشان داده شده وشهخجهت ارزیابی همبستگی درون
 است. مطابق با جدول فوق، تمامی فاکتورهاي تأثیرگذار در 
پرسشنامه قابلیت تکرارپذیري باالیی دارند و ضریب همبستگی 

دست آمده است؛ به به 7/0اي این فاکتورها بیشتر از خوشهدرون
استثناي فاکتور تداخل که قابلیت تکرارپذیري آن در حد متوسط 

اي خوشههمچنین، بیشترین ضریب همبستگی درونباشد. می
) مربوط به فاکتور استرس موقعیتی بوده و کمترین آن 901/0(
 2براین، جدول ) به فاکتور تداخل اختصاص دارد. عالوه617/0(

هد. دمحدوده قابل اطمینان هر فاکتور تأثیرگذار را نیز نشان می
کتور ربوط به فاصورت که بیشترین محدوده قابل اطمینان مبدین

) و کمترین آن مربوط به فاکتور 286/0-956/0نیاز شنوایی (
 باشد.) می654/0-975/0استرس موقعیتی (

 
 کرونباخ) پایایی (آلفاى ارزیابى براى پرسشنامه در تأثیرگذار فاکتورهاى درونى سازگارى بررسى :1جدول 

 ضریب آلفاي کرونباخ محدوده مقادیر هر فاکتور فاکتورهاي تأثیرگذار
 893/0 5-0 نیاز به توجه کلی

 867/0 5-0 نیاز دیداري
 823/0 5-0 نیاز شنوایی

 895/0 5-0 نیاز زمانی
 816/0 5-0 استرس موقعیتی

 712/0 5-0 تداخل

 
 بازآزمایى) اي (آزمونخوشهدرون همبستگى ارزیابى براى پرسشنامه تأثیرگذار در فاکتورهاى تکرارپذیرى :2جدول 

 درصد 95محدوده قابل اطمینان  ايخوشهضریب همبستگی درون فاکتورهاي تأثیرگذار
 0/0-973/569 806/0 نیاز به توجه کلی

 0/0-967/465 765/0 نیاز دیداري
 0/0-956/286 712/0 نیاز شنوایی

 0/0-974/576 809/0 نیاز زمانی
 0/0-975/654 901/0 استرس موقعیتی

 0/0-789/024 617/0 تداخل
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 و همکاران ذاکریان 

بحث
 دلیل روزمره زندگی در بارکاري ذهنی اهمیت و نقش
 و سنجش جهت در مناسب يابزار به دستیابی براى محکمى
 مهم مشاغل از . یکی]1[است  اساسى و مهمسأله م این ارزیابى

 شغل رانندگی بارکاري ذهنی، به مربوط مباحث در ویژه و
و گذران بیشتر زمان کارى  خاص شرایط دلیل به که باشدمی

 و روانى شدید فشارهاى معرض در رانندگان در حین رانندگی،
است که یکی از عوامل مهم ایجادکننده آن،  شغلی هاياسترس

. این مهم پژوهشگران را بر ]17[باشد افزایش بارکاري ذهنی می
 سازيآن داشته است تا ابزاري تخصصی را براي این شغل آماده

 و یىروا بررسى به که گذشته مطالعات . در]16[و ارائه نمایند 
در  ه است کهداد نشان نتایج اند،پرداختهدالی  پرسشنامه پایایى
بین  کرونباخ آلفاي، DALI پرسشنامه انگلیسی و اصلی نسخه
 درونى همبستگى ضریب همچنین باشد.می 941/0-736/0

باالتر از  آید،میدست به آزمایىزبا آزمون طریق از که پرسشنامه
 .]15[گزارش شده است  7/0

از سوي دیگر در نسخه اصلی و انگلیسی پرسشنامه 
NASA-TLX آلفاي کرونباخ فاکتورهاي نیاز زمانی، استرس ،

 DALIموقعیتی و توجه کلی که کامالً مشابه با پرسشنامه 
اي خوشهبوده و ضریب همبستگی درون 8/0باشد، بیشتر از می

. باید ]18[گزارش شده است  6/0این سه شاخص بیشتر از 
 NASA-TLXهاي تغییریافته ابزار خاطرنشان ساخت که نسخه

ها مورد در مشاغل مختلف با توجه به نیازهاي متفاوت آن
توان بر که این تغییر ابزار را می ]19[اند استفاده قرار گرفته

. در پایان باید ]20[مبناي شرایط شغلی مختلف توجیه نمود 
عه حاضر کمبود هاي مطالترین محدودیتگفت که یکی از مهم

ر شود دراننده براي شرکت در پژوهش بود؛ از این رو توصیه می
مطالعات آتی از این ابزار در ارتباط با تعداد بیشتري از رانندگان 

 مختلف شهري و بین شهري استفاده گردد.
 

 گیرينتیجه
 و روایی بررسی با ارتباط در آمدهدستبه نتایج به توجه با
 را پرسشنامهاین  توان) میDALIدالی ( پرسشنامه پایایی

 میزان بررسی و سنجش ایران جهت در پایا و روا ابزاري عنوانبه
 .مورد استفاده قرار داد بارکاري ذهنی رانندگان

 

 تشکر و قدردانی
نامه کارشناسی ارشد رشته مقاله حاضر برگرفته از پایان

وسیله پژوهشگران از باشد. بدیناي میحرفهمهندسی بهداشت 
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل 

یت حراست و مسئوالن مدیر ريهمکا و نیز از دریغهاي بیحمایت
اداره حمل و نقل شرکت پارس خودرو و کلیه رانندگان 

 نمایند.تشکر و قدردانی می مطالعه ینا در هکنندشرکت
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 و همکاران ذاکریان 
 

 DALIپرسشنامه 
ها و مشکالت مواجه شوید. ما جهت ارزیابی این تغییرات بالقوه، شش فاکتور را محدودیتممکن است شما در حین رانندگی معمول خود با برخی از 

 اند. اگر نسبت به هریک از این فاکتورها سؤالی دارید، دریغ نفرمایید.دهیم که این فاکتورها در ادامه ارائه شدهپیشنهاد می
 

 توضیحات فاکتورها

 نیاز توجه کلی و یکپارچه
گرفتن.و غیره)، نیاز بصري و شنیداري که براي اتمام کل فعالیت در حین (اندیشیدن/ تصمیمنیاز ذهنی 

 آزمون الزم است.
 نیاز بصري (دیداري) که براي اتمام کل فعالیت الزم است. نیاز بصري

 نیاز شنیداري که براي اتمام کل فعالیت الزم است. نیاز شنیداري
 اضطراب در طول کل آزمون از قبیل خستگی مفرط، احساس تزلزل، رنجش و آزردگی و دلسرديمیزان یا سطح  استرس و اضطراب

 شوند.بندي در طول انجام فعالیت ایجاد میهاي خاصی که در اثر زمانفشارها و محدودیت نیاز زمانی

 تداخل
هاي تبا دیگر فعالی آشفتگی و رنجش راننده و پیامدهاي آن بر فعالیت رانندگی هنگامی که در حین رانندگی

 جانبی مانند استفاده از تلفن، سیستم و یا رادیو مواجه است.
 

 (زیاد) را انتخاب کنید. 5(کم) تا  0کنید، مقیاسی از براي هر فاکتور با توجه به محدودیتی که در طول رانندگی احساس می
 نیاز توجه کلی و یکپارچه

 دارید تا احساسی معمولی در حین رانندگی داشته باشید؟به چه میزان توجه کلی در حین فعالیت نیاز 
 بیشترین     کمترین

0 1 2 3 4 5 
 

 نیاز بصري
 به چه میزان نیاز بصري در حین فعالیت نیاز دارید تا احساسی معمولی در حین رانندگی داشته باشید؟

 بیشترین     کمترین
0 1 2 3 4 5 

 
 نیاز شنیداري

 شنیداري در حین فعالیت نیاز دارید تا احساسی معمولی در حین رانندگی داشته باشید؟به چه میزان نیاز 
 بیشترین     کمترین

0 1 2 3 4 5 
 

 استرس و اضطراب
 به چه میزان استرس در حین فعالیت نیاز دارید تا احساسی معمولی در حین رانندگی داشته باشید؟

 بیشترین     کمترین
0 1 2 3 4 5 

 
 زمانینیاز 

 به چه میزان فشار مرتبط با زمان جهت انجام کل فعالیت رانندگی نیاز دارید تا احساسی معمولی در حین رانندگی داشته باشید؟
 بیشترین     کمترین

0 1 2 3 4 5 
 

 تداخل
 داشته باشید؟به چه میزان اصالحات در رفتار رانندگی در حین فعالیت نیاز دارید تا احساسی معمولی در حین رانندگی 

 بیشترین     کمترین
0 1 2 3 4 5 

 




