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ارزیابی بار کار ذونی کارکنان یکی از بانکوای شىر ومدان با استفاده از روش NASA–TLX
زُره ةخظی ،*1ىجید ىؿحيدزاده ،2ىریو فرُادیان
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چکیذه

مقاله پژووشی

مقذمه :یکی از ؾّاىم ىؤدر ةر ؾيهکرد و کارایی افراد در شازىانُا ،ةار کار ذٍُی اشث کَ شالىث و
ةِداطث ةصیاری از آٌان را در ىؿرض خعر كرار ىیدُدُ .دف از اٌجام ایً ىعانؿَ جؿییً ةار کار ذٍُی
وارد ةر کارىٍدان یکی از ةاٌکُای طِر ُيدان ةا اشحفاده از روش  NASA–TLXىیةاطد .جریياران

تاسیخ دسیافت98/10/20 :
تاسیخ پزیشش99/02/08 :

اسجاع:
ةخظی زُره ،ىؿحيدزاده ىجید،
ىریو فرُادیان .ارزیاةی ةار کار
ذٍُی کارکٍان یکی از ةاٌکُای
طِر ُيدان ةا اشحفاده از روش
 .NASA–TLXةِداطث کار و

.50-59

دىّگرافیک و پرشظٍاىَ  NASA–TLXىّرد پرشظگری كرار گرفحٍد .ججزیَ و جدهیم دادهُا ،ةا اشحفاده
از ٌرم افزار ٌ SPSSصخَ  21و روشُای آىار جّغیفی و آزىّنُای آىاری غّرت گرفث .ف
یافتهها :یافحَُا ٌظان داد کَ طرکثکٍٍدگان دو ةؿد جالش و ٌیاز ذٍُی را ةَ جرجیب ةا ىیاٌگیً و
اٌدراف ىؿیار  81/04±14/51و  79/50±18/05پراُيیثجریً و ةؿد ؾيهکرد را ةا ىلدار 21/50±13/24
ةَ ؾٍّان کو اُيیثجریً ةؿد ارزیاةی کردهاٌد .ىیاٌگیً ةار کار ذٍُی ٌیز  64/37±10/17ةرآورد طد.
ٌحایج آٌانیز آىاری ٌظان داد کَ ةیً ىحغیرُای زىیٍَ ای ةا ىیاٌگیً اىحیاز کهی ةار ذٍُی کار راةعَ ىؿٍی
دار وجّد ٌدارد ( .)P>0/05ةا ایً وجّد ضریب ُيتصحگی پیرشّن ٌظان داد کَ ةیً ىحغیرُای شً و
شاةلَ کاری ةا ىلیاس ٌیاز زىاٌی راةعَ ىؿٍی دار و ىؿکّس وجّد دارد ( )P>0/05و (.)P>0/01
وتیجهگیشي :ةا جّجَ ةَ ایٍکَ ىیاٌگیً ةار کار ذٍُی درك طده در کارىٍدان ةاٌک ةاال ىیةاطد ،اجرای
ةرٌاىَُای ىؤدر ةَ ىٍؼّر جؿدیم و کاُض ةار کار ذٍُی در جِث ارجلاء شعح شالىث رواٌی و ؾيهکرد
کارکٍان ةاٌکی ضروری ىیةاطد.
کلیذ ياطهها :ةار کار ذٍُی ،کارکٍان ةاٌک ،طِرشحان ُيدانNASA–TLX ،
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سيش بشسسی :در ایً ىعانؿَ جّغیفی-جدهیهی از ٌّع ىلعؿی 110 ،کارىٍد ةاٌک ةا اشحفاده از دو پرشظٍاىَ

صهشه بخشی ي همکاسان

اسصیابی باس کاس رهىی کاسکىان یکی اص باوکهاي...

مقذمه
پیظرفث جکٍّنّژی ىاُیث کارُا را از کارُایی کَ ةر كدرت
جصياٌی فرد جيرکز داطحٍد ةَ شّی کارُایی کَ جيرکز اغهی

( .)8افزایض ةار کاری ىیجّاٌد ةاؾخ کاُض شعح ؾيهکرد در یک
و یا چٍد وػیفَ طّد (.)9

آٌِا شیصحو طٍاخحی اٌصان اشث ،جغییر داده اشث .کارُایی کَ

ةٍا ةَ گزارش  NIOSHکارکٍان ةاٌک از كتیم جدّیم داران،

اٌصانُا اٌجام ىی دٍُد ،از کارُای جصياٌی ةَ کارُای پایظی و

رئیس ،ىدیران و شرپرشحان در فِرشث پصثُای اشحرس زا كرار

خم ىصئهَ و جػيیوگیری در شیصحوُای پیچیده جغییر پیدا

دارٌد .کارکٍان ىؤشصات ىانی از جيهَ ةاٌکُا ،ةَ دنیم ىاُیث

کرده اشث (.)1

طغم ةاٌکداری از نداظ ٌیاز ةَ دكث و شرؾث ؾيم ةاال جِث

در واكؽ ىیجّان گفث جاىؿَ اىروز ةَ ؾيهکرد ایيً و ىّدر

اٌجام وػایف و خصاشیث زیاد کار ،شروکار داطحً ةا شرىایَُای

شیصحوُای فٍی ىحؿدد در ةخضُای ىخحهف غٍؿث و خيم و

ىردم ،ىددودیثُای خرکحی ،ةرخّرد ةا افراد گٌّاگّن از ظتلات

ٌلم و ارجتاظات و ىٍاةؽ اٌرژی ،اظالؾات و ىّاد و ةِداطث و اكحػاد

اجحياؾی ىخحهف ةا افکار و اٌحؼارات ىحفاوت ،شتکُای رُتری

ىحکی اشث .ارگٌّّىی طٍاخحی ةر ىتاخخ کارةردی جؿاىم اٌصان و

ىدیران و ٌتّد ارجتاظات ىفید و خرفَ ای ىیان کارکٍان ةار کاری

فًآوری در ىدیط کار ةَ ویژه ةر ٌدّه جادیرگذاری و جادیرپذیری

ةاالیی را از نداظ رواٌی ججرةَ ىیکٍٍد (.)10

شیصحو طٍاخحی اٌصان و کار و طرایط کار جيرکز دارد (.)2

روشُای زیادی جِث ارزیاةی و پیض ةیٍی ةارکار ذٍُی

اٌصاٌی ةّده و ىّضّؾی اشث کَ اُيیث آن در خال افزایض

روشُای اٌدازهگیری ذٍُی یک ةؿدی طاىم ىلیاس ةار کار کهی

ىیةاطد .فًآوری ىدرن در ةصیاری از ىدیطُای کاری،

( )Overal Workloadو ىلیاس اغالح طده کّپر ُارپر

ٌیازُای طٍاخحی ةیظحری را ٌصتث ةَ ٌیازُای جصياٌی ةَ

( )Modified Cooper-Harper Scaleو روشُای اٌدازه گیری

اپراجّرُا جديیم ىیکٍٍد ،از ایً رو درك ایٍکَ ةار کار ذٍُی

ذٍُی چٍد ةؿدی طاىم جکٍیک ارزیاةی ذٍُی ( Subjective

چگٌَّ ةر روی ؾيهکرد جأدیر ىیگذارد ،دارای اُيیث فراواٌی

 ،)Workload Assessment Techniqueروش طاخع ةار

اشث (.)3

طغهی ٌاشا ( National Aeronautics and Space

ةار کاری ،اغعالخی اشث کَ ةرای جّغیف ىلدار ىٍاةؽ

 )Administration- Task Load Indexاطاره کرد (.)11

طٍاخحی و فیزیکی کَ اپراجّر ةرای اٌجام یک وػیفَ ةَ کار

در ىیان ایً روشُا ،طاخع  NASA–TLXاةزاری پر

ىیةرد ،اشحفاده ىیطّد ( .)4ةار کار ذٍُی ،یک شاخحار چٍد

کارةرد ةّده کَ ةَ ؾٍّان كّیجریً اةزار چٍد ةؿدی ىّجّد جِث

ةؿدی و پیچیده اشث کَ جدث جأدیر ٌیازُای خارجی وػیفَ،

ارزیاةی جّاٌب ادراکی ةار کاری در ٌؼر گرفحَ ىیطّد (.)12

ىدیط ،ؾّاىم شازىاٌی ،رواٌی و جّاٌاییُایی اداری و طٍاخحی
ىیةاطد (.)5

ةا جّجَ ةَ ایٍکَ اظالؾات کافی در راةعَ ةا ةار کار ذٍُی در
طغم ةاٌکداری در ایران در دشحرس ٌیصث ،ىعانؿَ ای ظراخی

یکی از ىتاخخ اغهی رفحار شازىاٌی جتدیم طده اشث ( .)5یکی از

ذٍُی را در کارىٍدان ةاٌک جؿییً کرده و اةؿاد آن را اونّیثةٍدی

ؾّاىم ىؤدر ةر افراد در شازىانُا ،جٍض طغهی و ةار کار ذٍُی

کٍدُ .يچٍیً ةا ؾٍایث ةَ ىعانب ىذکّر ىیجّان دریافث اُيیث

اشث کَ شالىث و ةِداطث ةصیاری از آٌان را در ىؿرض خعر

ةررشی ةارکار ذٍُی در ىیان کارکٍان ةاٌک ةَ ؾٍّان یکی از

كرار ىیدُد (ُ .)7يچٍیً ةار کاری ةا ؾيهکرد فرد ،راةعَ داطحَ

ىظاغم ةا ةار کاری ةاال ىّرد جّجَ ٌّیصٍدگان و جدهیهگران ایً

و یکی از ىؤنفَُای ىؤدر ةر شالىث ،ایيٍی و آشّدگی افراد اشث

خّزه ىیةاطد .نذا ایً پژوُض جالش ىیکٍد ةَ جؿییً ةار کاری
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در دَُی اخیر ،ىّضّع ةار کاری و ادرات آن ةر شازىانُا ،ةَ

طد جا ةا اشحفاده از طاخع  NASA–TLXىیزان ةار کار
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ةار کار ذٍُی ىفِّىی فراگیر در ىحّن ارگٌّّىی و ؾّاىم

وجّد دارد .از جيهَ ىِوجریً و رایججریً ایً روشُا ىیجّان ةَ

اسصیابی باس کاس رهىی کاسکىان یکی اص باوکهاي...

صهشه بخشی ي همکاسان

ذٍُی وارده ةر کارىٍدان یکی از ةاٌکُای طِر ُيدان ةَ ىٍؼّر

 100جّشط فرد ارزیاةی ىیطٌّد .شپس در ةخض دوم ىدّرُا ةَ

دشحیاةی ةَ ایيٍی ،شالىث و آشایض کارکٍان در ىدیط کار و

غّرت دوجایی ةاُو ىلایصَ طده و ىدّری کَ جأدیر و اُيیث

افزایض ةِرهوری و کارایی ىفید اپراجّر در دراز ىدت ةپردازد.

ةیظحری روی فرد داطحَ اشث ،جّشط فرد ىظخع ىیطّد.

سيش بشسسی

فرایٍد ارزیاةی ةار ذٍُی کار ٌیز ةا اشحفاده از آن طاىم شَ ىرخهَ

ایً ىعانؿَ یک جدلیق جّغیفی-جدهیهی از ٌّع ىلعؿی

اشث :در ىرخهَ اول جؿییً وزن ةار ( )Weightingو در ىرخهَ

ىیةاطد کَ در کارىٍدان طؿب یکی از ةاٌکُای اشحان ُيدان

دوم جؿییً درجَ ةار (ُ )Ratingریک از ىلیاسُای طضگاٌَ

اٌجام گردید .جاىؿَ ىّرد ىعانؿَ در ایً پژوُض کارکٍان کهیَ

جّشط اپراجّر غّرت ىیگیرد و در ىرخهَ شّم وزن و درجَ

طؿب یکی از ةاٌک ُای اشحان ُيدان ةّد .در ایً ىعانؿَ 110

ىلیاسُای جؿییً طده وارد ٌرم افزار ةار ذٍُی کار طده و ٌيره

ٌفر از کارىٍدان ةاٌک ةا اشحفاده از روش شرطياری ،ىّرد ىعانؿَ

ٌِایی ةار ذٍُی کار جؿییً و ىداشتَ ىیطّد ( .)13روایی و

كرار گرفحٍد .در ایً پژوُض دادهُای ىرةّط ةَ ىحغیرُای

پایایی ایً پرشظٍاىَ جّشط ىديدی و ُيکاران در شال 2013

زىیٍَای در جاىؿَ ىّرد ىعانؿَ ةَ ُيراه ىیزان ةار ذٍُی کار ةا

در ىعانؿَای کَ در راةعَ ةا ةار کاری پرشحاران اٌجام طد ىّرد

اشحفاده از دو پرشظٍاىَ طاىم پرشظٍاىَ دىّگرافیک و

ةررشی كرار گرفث (.)14( )α;0/83

طد .پرشظٍاىَ NASA–TLXیکی از اةزارُای طٍاخحَ طده

طرکث کٍٍده ،اُداف ىعانؿَ ةیان و جّضیدات الزم در خػّص

جِث ارزیاةی ةار کار ذٍُی ةَ غّرت فردی ىیةاطد .کَ ةرای

آطٍایی ةا پرشظٍاىَ جخػػی ةار ذٍُی کار  NASA-TLXو

اونیً ةار جّشط شاٌدرا ُارت در شال  1988در شازىان ىهی ُّا

ُيچٍیً دشحّرانؿيم چگٌّگی جکيیم آن ةَ ُریک از افراد

فضای آىریکا جِث ارزیاةی ةار کار ذٍُی در اشحفاده از یک

طرکث کٍٍده در ىعانؿَ آىّزش داده طد .شپس ُریک از افراد

طتیَشاز پرواز ظراخی طد .طاخع ةارکاری ٌاشا (–NASA

طرکث کٍٍده ةَ غّرت اٌفرادی و در طرایط کاری یکصان و در

 )TLXیک اةزار ارزیاةی چٍد ةؿدی در كانب پرشظٍاىَ اشث کَ

فاغهَ زىاٌی ىظخع پرشظٍاىَ جخػػی ةار ذٍُی کار

ُدف آن ارزیاةی و شٍجض خجو و فظار ادراکی یک کار یا

 NASA-TLXرا جکيیم ٌيّدٌد .در ٌِایث کهیَ دادهُای ةَ

فؿانیث خاص ،یک شیصحو ،کارایی و ادرةخظی یک جیو یا شایر

دشث آىده از جکيیم پرشظٍاىَ جخػػی ةار ذٍُی کار NASA

جٍتَُای دیگر ؾيهکرد اشث و یک اةزار اٌدازهگیری كّی ةار

 -TLXةَ ُيراه اظالؾات دىّگرافیک ،ةا اشحفاده از ٌرمافزار

کاری ذٍُی ىیةاطد کَ در  6ىدّر ،ةار کاری را ةَ روش ذٍُی

ٌ SPSSصخَ  21و روشُای آىار جّغیفی و آزىّنُای آىاری

ارزیاةی ىیٌياید .ایً پرشظٍاىَ ةار فکری ،ةار فیزیکی و فظار

از كتیم  ،independent sample t-testآٌانیز واریاٌس(one-

زىاٌی اٌصان را در خیً کار جؿییً ىیکٍد و ُيچٍیً شعح

) way ANOVAو ضریب ُيتصحگی پیرشّن ىّرد ججزیَ و

کصم کٍٍدگی کَ وی در ظّل اٌجام کار اخصاس ىیٌياید،

جدهیم كرار گرفث.

یافحَ اشث و شعح شؿی و جالطی کَ غرف آن کار ٌيّده اشث،

از ىجيّع ٌ 110فر طرکث کٍٍدهٌ 101 ،فر ( 91/8درغد)

از وی پرشیده ىیطّد .ةَ جزء ىدّر ؾيهکرد و کارایی کَ ةیً دو

ىرد و ٌ 9فر ( 8/2درغد) زن ةّدٌد .ىیاٌگیً و اٌدراف ىؿیار شً

شعح خّب و ةد ارزیاةی ىیطّد ،شایر ىدّرُا ةیً دو شعح کو

و شاةلَ کاری افراد ةَ جرجیب  38/98± 7/3و  14/43± 8/6شال

و زیاد ىّرد ارزیاةی كرار ىیگیرٌد .پرشظٍاىَ از دو ةخض جظکیم

ةّد .خػّغیات دىّگرافیک افراد طرکث کٍٍده در ىعانؿَ در

طده اشث .در ةخض اول ُریک از ىدّرُا ةا یک ىلیاس از -0

جدول ٌ 1ظان داده طده اشث.
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شعدی از ؾيهکرد و کارایی کَ فرد جػّر ىیکٍد ةَ آن دشث

یافتهها
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پرشظٍاىَ جخػػی ةار ذٍُی کار  NASA–TLXجيؽآوری

در ایً ىعانؿَ پس از کصب رضایث آگاُاٌَ از ُر یک از افراد

اسصیابی باس کاس رهىی کاسکىان یکی اص باوکهاي...

صهشه بخشی ي همکاسان

جدول  :1خػّغیات دىّگرافیک افراد طرکث کٍٍده در ىعانؿَ
فشاياوی (تعذاد)

دسصذ ()%

متغیش
شً (شال)

>30
40-30
>40

16
50
43

14/7
45/9
39/4

جٍصیث

ىرد
زن

101
9

91/8
8/2

وضؿیث جأُم

ىجرد
ىحأُم

14
96

12/7
87/3

جدػیالت

دیپهو
فّق دیپهو
نیصاٌس
فّق نیصاٌس

18
20
51
20

16/5
18/3
46/8
18/3

رده طغهی

ریاشث
ىؿاوٌث
جدّیهدار
شحاد

11
13
67
19

10
11/8
60/9
17/3

وضؿیث اشحخداىی

اشحخدام رشيی
اشحخدام كراردادی

95
15

86/4
13/6

 81/04و  14/51ةَ ؾٍّان ةیظحریً ىلدار در ةیً اةؿاد ىخحهف

اٌدراف ىؿیار  64/37و  10/17ةرآورد طدٌ .حایج خاغم از

ةار کاری و ىلیاس ؾيهکرد و کارایی ةا ىیاٌگیً و اٌدراف ىؿیار

ةررشی پرشظٍاىَُای ةار کاری ذٍُی  NASA-TLXدر ةیً

 21/50و  13/24ةَ ؾٍّان کيحریً ىلدار در ةیً اةؿاد ىخحهف

کارکٍان ةاٌک در جدول  2ىظاُده ىیگردد.

جدول ٌ :2حایج خاغم از ةررشی پرشظٍاىَُای ةار کاری ذٍُی  NASA TLXدر ةیً کارکٍان ةاٌک
ابعاد باس کاسي

79/50
42/90
78/51
21/50
81/04
55/31
64/37

18/05
25/27
16/12
13/24
14/51
29/04
10/17

15
0
40
5
20
5
42

100
100
100
60
100
100
86

آزىّن جی جصث ٌظان داد کَ ةیً ىحغیرُای زىیٍَای از جيهَ

آىّزش جخػػی افراد ةا اةؿاد ةار کاری و ىیاٌگیً ٌيره ةار کار

جٍصیث افراد ،وضؿیث جأُم ،وضؿیث اشحخداىی ،وضؿیث

ذٍُی راةعَ ىؿٍیدار وجّد ٌداطث ( .)P> 0/05آزىّن One

53

بهذاشت کاس ي استقاء سالمت | سال پىجم | شماسه ايل | بهاس 0411

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v5i1.6211

ٌیاز ذٍُی
ٌیاز فیزیکی
ٌیاز زىاٌی
ؾيهکرد
جالش
ٌااىیدی
ةارکاری کم

میاوگیه

اوحشاف معیاس

حذاقل

حذاکثش
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کارکٍان ةاٌک ىلیاس جالش را ةا ىیاٌگیً و اٌدراف ىؿیار

ةار کاری ارزیاةی کردٌد .ةار کار ذٍُی کم ٌیز ةا ىیاٌگیً و

صهشه بخشی ي همکاسان

اسصیابی باس کاس رهىی کاسکىان یکی اص باوکهاي...

ٌ way ANOVAیز ٌظان داد کَ ةیً شعح جدػیالت افراد و

زىاٌی راةعَ ىؿٍیدار و ىؿکّس وجّد دارد ( )P>0/05و

رده طغهی آنُا ةا ىیاٌگیً ٌيره ةار کار ذٍُی راةعَ ىؿٍی

(( .)P>0/01جدول )3

داری وجّد ٌدارد (.)P>0/05

ىلایصَ ةیً گروهُای شٍی افراد طرکث کٍٍده در ىعانؿَ

آزىّن ُيتصحگی پیرشّن ٌظان داد کَ ةیً ىحغیرُای شً،

ٌیز ٌظان داد کَ گروه شٍی  30-40شال دارای ةیظحریً ةار

شاةلَ کاری و اضافَ کاری افراد ةا ىیاٌگیً ٌيره ةار کار ذٍُی

کار ذٍُی و افرادی ةا شً ةاالجر از  40شال دارای کيحریً ةار

راةعَ ىؿٍی دار وجّد ٌدارد ( .)P>0/05ةا ایً وجّد ایً آزىّن

کار ذٍُی ىیةاطٍد .ىلایصَ ةار کار ذٍُی در گروهُای شٍی

ٌظان داد کَ ةیً ىحغیرُای شً و شاةلَ کاری ةا ىلیاس ٌیاز

ىخحهف در ٌيّدار  1آورده طده اشث.

جدول  :3ارجتاط ةیً شً ،شاةلَ کار ،شاؾث اضافَ کاری در ُفحَ ةا ةار ذٍُی کار و خرده ىلیاسُای آن
متغیش
شً
شاةلَ کار
اضافَ کاری

r
ىلدار p
r
ىلدار p
r
ىلدار p

ویاص رهىی

ویاص فیضیکی

-0/33
0/735
-0/037
0/70
0/046
0/630

0/162
0/092
0/167
0/080
-0/020
0/833

ویاص صماوی
*

-0/237
0/013
**-0/281
0/003
0/037
0/703

عملکشد
0/126
0/193
0/114
0/237
-0/025
0/795

تالش
-0/182
0/058
-0/159
0/096
0/166
0/084

وا امیذي
0/092
0/342
0/101
0/292
-0/053
0/580

باس کاس رهىی کل
-0/110
0/257
-0/170
0/075
-0/004
0/968

 :rضریب ُيتصحگی پیرشّن
* :شعح ىؿٍی داری  0/05و ** :شعح ىؿٍی داری 0/01
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بحث
در ایً پژوُض ،ىیاٌگیً اىحیاز ةار کار ذٍُی در کارىٍدان
ةاٌک ةَ ىیزان  64/37 ± 10/17ةَ دشث آىدُ .يچٍیً ٌحایج

اةؿاد  6گاٌَ ،ةَ خّد اخحػاص دادهاٌدُ .يچٍیً ٌيره ةار ذٍُی
کهی کار در ىؿهيان  68/14ةرآورد گردیده اشث (.)17

ةَ دشث آىده در ىعانؿَ خاضر ٌظان ىیدُد کَ ةَ جرجیب زیر

در ایً ىعانؿات ةیظحریً ىیزان ٌيره ةا ىعانؿَ خاضر

ىلیاسُای جالش و ٌیاز ذٍُی ةیظحریً ىلدار و زیر ىلیاس

ُيخّاٌی دارد .اىا کيحریً ٌيره ةا ىعانؿَ خاضر ىحفاوت اشث.

ؾيهکرد کيحریً ىلدار را دارا ىیةاطٍد .ایً اىر ٌظان دٍُده آن

کَ ىیجّاٌد ةَ دنیم جفاوت ىاُیث طغم در ىظاغم ىخحهف

اشث کَ در طغم ةاٌکداری فؿانیثُای ذٍُی کار و جالش ىّرد

ةاطد کَ در ٌحیجَ ىیزان اىحیازات ُر یک از اةؿاد ةار کار ذٍُی

ٌیاز ةا جّجَ ةَ ىاُیث و خصاشیث طغم ةاالشث .زیرا کارکٍان

را جدث جأدیر كرار ىیدُد.

ةاٌک جِث اٌجام وػایف خّد ٌیاز ةَ جيرکز ،دكث و شرؾث

ُيچٍیً در ىعانؿَ ایزدی الی ةیدی و ُيکاران در زىیٍَ

ؾيم ةاال داطحَ و چٍیً ٌیازی شتب افزایض شعح جالش و

ارزیاةی ةارکاری ذٍُی کٍحرنرُای جرافیک ُّایی ةا اشحفاده از

کّطض و ٌیاز ىٍدی ذٍُی ىیگردد .ةَ ةیان دیگر کارکٍان

پرشظٍاىَ ٌ NASA–TLXحایج ٌظان داد کَ در طرایط ةار

ةاٌک در خانیکَ شؿی در افزایض جيرکز ،دكث و شرؾث خّد در

کاری ةاالٌ ،یاز ذٍُی و ىیزان جالش و کّطض دارای ةیظحریً

خیً کار دارٌد از ظرفی ٌیز شؿی در خفغ شعح ؾيهکرد خّد

ىلدار در ةیً اةؿاد ىخحهف ةار کاری ةّدٌد (.)18

ةَ غّرت كاةم كتّل و ةِیٍَ داطحَ ةٍاةرایً طاخع جالش و

ىعانؿَ ظاُری و ُيکاران در زىیٍَ ارزیاةی ةار کار ذٍُی در

کّطض در ایً افراد ٌصتث ةَ دیگر طاخعُا افزایض

پرشحاران ٌظان داد کَ در ىیان ىلیاسُای طضگاٌَ طاخع

ىییاةد.

ةار کاری  ،NASAىلیاس جالش و ؾيهکرد و ُيچٍیً ٌیاز

ریصک ةار ذٍُی کار در ایجاد اخحالالت اشکهحی-ؾضالٌی در

( .)19ىیجّان گفث ٌحایج دو پژوُض ىذکّر ٌیز ةا ىعانؿَ

کارىٍدان ةاٌک اشحان کردشحان ةا اشحفاده از طاخع –NASA

خاضر ُيصّ ىیةاطد.

 TLXو پرشظٍاىَ ؾيّىی ٌّردیک اٌجام طدٌ ،حایج ٌظان داد

ُيچٍیً ٌحایج ایً ىعانؿَ ٌظان داد کَ ةیً ىحغیرُای

کَ ىلیاس جالش ةَ ؾٍّان ةیظحریً ىلدار و ىلیاس ؾيهکرد ةَ

زىیٍَای از كتیم شً ،جٍس ،ىیزان جدػیالت ،وضؿیث جأُم،

ؾٍّان کيحریً ىلدار در ةیً اةؿاد ىخحهف ةار کاری ىّرد

شاةلَ کاری و اضافَ کاری ةا ىیاٌگیً اىحیاز کهی ةار ذٍُی کار

ارزیاةی كرار گرفحَ اشثُ ،يچٍیً ىیاٌگیً اىحیاز کهی ةار

راةعَ ىؿٍیدار وجّد ٌداطث ( .)P>0/05ةا ایً وجّد یافحَُا

ذٍُی در ایً ىعانؿَ  64/2گزارش طد (ٌ .)15حایج ایً ىعانؿَ

ٌظان داد کَ ةیً ىحغیرُای شً و شاةلَ کاری ةا ىلیاس ٌیاز

ةا پژوُض خاضر ُيصّ ىیةاطد.

زىاٌی راةعَ ىؿٍی دار و ىؿکّس وجّد دارد ،ةدیً ىؿٍی کَ ةا

کار و ؾّاىم ىؤدر ةر آن در پرشحاران ٌظان داد کَ ٌيره جالش

جِث اٌجام وػایف کاُض ىییاةد .کَ دنیم آن را ىیجّان

ةیظحریً ىیزان و ٌيره ٌااىیدی کيحریً ىیزان را در ةیً

افزایض ىیزان ججرةَ کاری و در ٌحیجَ ةاال رفحً شرؾث اٌجام

پرشحاران ةَ خّد اخحػاص ىیدُد (.)16

وػایف و کاُض ىیزان ٌیاز زىاٌی ةیان ٌيّد.

در ىعانؿَ ىهک پّر و ُيکاراٌض ةا ُدف ارزیاةی ةار ذٍُی

غفری و ُيکاران در ىعانؿَ ای در راةعَ ةا ارزیاةی ةار

کار در ىؿهيان ةا اشحفاده از طاخع ٌ NASA–TLXیاز ذٍُی

ذٍُی کار در پرشحاران ةخض ىراكتث ویژه ٌظان دادٌد کَ ةیً

ةَ ؾٍّان ةیظحریً ىلدار و ٌا اىیدی کيحریً ىلدار را در ةیً

ىحغیرُای زىیٍَای طاىم وضؿیث جأُم ،شً ،جٍس ،شعح
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ُيچٍیً ىعانؿَ شرشٍگی و ُيکاران در ارزیاةی ةار ذٍُی

افزایض شً و شاةلَ کاری کارکٍان ىیزان ٌیاز زىاٌی آنُا
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جدػیالت افراد ،شاةلَ کاری افراد ،جؿداد طیفث کاری ُر فرد

ىددودیثُای پژوُض خاضر ىیجّان ةَ ؾدم آگاُی از

در ىاه ،ىیزان شاؾات ُر طیفث کاری ،ىیزان شاؾات اشحراخث

وضؿیث شالىث رواٌی و ذٍُی ُر یک از افراد ىّرد ىعانؿَ

ةؿد از ُر طیفث کاری ةا ىیاٌگیً ةار کار ذٍُی ارجتاط

کَ ىی جّاٌد ةر ٌحایج ایً پژوُض ةَ غّرت غیر ىصحلیو جادیر

ىؿٍیداری وجّد ٌداطث ،کَ ةا ٌحایج ىعانؿَ خاضر ُيصّ

گذار ةاطد ،اطاره ٌيّد.

ىیةاطد (.)20

وتیجه گیشي

ٌحایج ىعانؿَ درویظی و ُيکاران ٌیز ٌظان داد کَ ةَ نداظ

ةراشاس ٌحایج ةَ دشث آىده ،ىیاٌگیً ةار کار ذٍُی درك

آىاری ةار کار ذٍُی ةا جأُم و شاةلَ کار ةیً  10جا  20شال

طده در کارىٍدان ةاٌک ةاال ىیةاطد .ةار کار ذٍُی ةاال ىیجّاٌد

راةعَ ىؿٍیداری دارد کَ ةا ىعانؿَ خاضر ُيخّاٌی ٌدارد .اىا

شتب کاُض شعح شالىث ،ایيٍی و آشّدگی کارىٍدان و

ارجتاط ىؿٍیداری ةا جٍس ،شعح جدػیالت و شایر پاراىحرُای

ىحؿاكب آن کاُض کیفیث خدىات ارائَ طده ةَ ىظحریان و

دىّگرافیک افراد ىّرد ىعانؿَ وجّد ٌداطث .کَ ةا ىعانؿَ

افزایض ىیزان خعاُای ةاٌکی گردد .ةٍاةرایً اجرای ةرٌاىَُای

خاضر ُيخّاٌی دارد (.)15

ىؤدر ةَ ىٍؼّر جؿدیم و کاُض ةار کار ذٍُی در جِث ارجلاء

داد کَ گروه شٍی  30-40شال دارای ةیظحریً ةار کار ذٍُی

ةدیِی اشث اكداىات ىدیریحی از كتیم اٌحخاب افراد ةا جّاٌيٍدی

و افرادی ةا شً ةاالجر از  40شال دارای کيحریً ةار کار ذٍُی

ىحٍاشب ةا ٌیازىٍدیُای طغم ،ةِتّد رواةط کاری کارکٍان ةا

ىیةاطٍد .ىعانؿَ غفری و ُيکاران در زىیٍَ ارزیاةی ةار

یکدیگر ،جؿدیم ىیزان شاؾث کاری و کاُض اضافَ کاریُا،

ذٍُی کار در پرشحاران ةخض ىراكتث ویژه ٌظان داد کَ اىکان

ایجاد وكفَ و اشحراخث ةیً کار ىیجّاٌد در کاُض ةار کار

دارد افزایض شً ةاؾخ افزایض ةار ذٍُی کار طّد ،ةعّریکَ

ذٍُی جديیم طده ةر کارىٍدان ةاٌک ىؤدر ةاطد.

گروه شٍی ةاالجر از  50شال دارای ةیظحریً ىیزان ةار ذٍُی و

تقذیش ي تشکش

گروه شٍی  30-22شال دارای کيحریً ىیزان ةار ذٍُی ةّد

ایً ىلانَ ٌحیجَ ظرح جدلیلاجی ةا طياره ىػّب

( .)20کَ ةا ىعانؿَ خاضر ُيخّاٌی ٌدارد و ایً ىیجّاٌد ةَ

 9410015451در داٌظگاه ؾهّم پزطکی ُيدان ىیةاطد .ةدیً

دنیم ىحفاوت ةّدن ىاُیث ىظاغم ةا یکدیگر ةاطد ةعّریکَ

وشیهَ ٌّیصٍدگان از ىؿاوٌث آىّزطی و پژوُظی داٌظگاه ؾهّم

در طغم ةاٌکداری ةا افزایض شً و ججرةَ کاری از ىیزان ةار

پزطکی ُيدان و ىدیریث و خراشث ةاٌک غادرات اشحان

کاری درك طده جّشط کارىٍدان کاشحَ طده اشث .از جيهَ

ُيدان و کهیَ پرشٍم آن ةاٌک کيال جظکر و كدرداٌی را دارٌد.

مىابع
G.

Wilson

workload

of

Ryan

A,

measures

R,

Backs

3.

1. Young M, Brookhuis K, Wickens C, Hancock P.

Psychophysiological

State of science: mental workload in ergonomics.

during continuous manual performance. Hum

Ergonomics. 2015;58 (1):1-17.

4. Rizzo L, Longo L. Self-reported data for mental
human-computer

in

modelling

workload

and biochemical evaluations of human mental
workload. Hum Fact Ergonom Manufact Serv
Indust. 2012;22(3):177-87.

بهذاشت کاس ي استقاء سالمت | سال پىجم | شماسه ايل | بهاس 0411

56

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v5i1.6211

Factor. 1994;36(1):514–31.

2. Lean Y, Shan F. Brief review on physiological

] [ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-06-27

ىلایصَ ةار کار ذٍُی کم در گروهُای شٍی ىخحهف ٌظان

شعح شالىث رواٌی و ؾيهکرد کارکٍان ةاٌکی ضروری ىیةاطد.

...اسصیابی باس کاس رهىی کاسکىان یکی اص باوکهاي

صهشه بخشی ي همکاسان

interaction and third-level education. Data in

transactions on healthcare systems engineering.

Brief. 2020.

2011;1(2):131-40.

5.Weinger M, Reddy S, Slagle J. Multiple

13. Hart SG, Staveland LE. Development of

measures of anesthesia workload during teaching

NASA-TLX (Task Load Index): Results of

and

empirical and theoretical research. Advances in

nonteaching

cases.

Anesth

Analg.

2004;98(5):1419-25.

Psychology. 1988;52(1):139-83.

6.Rezaeian A. Stress Management (Advanced

14. Mohammadi M, Mazloumi A, Saraji JN,

Organizational Behavior Management). Tehran:

Zeraati H. Developing and assessing the validity

SAMT Publication; 2004. [Persian]

and reliability of a questionnaire to assess the

7.Holmes S. Work related stress a brief review.
Res Soc Health. 2001;121(4):230–35.
8.Ross

RR,

Altmaier

EM.

the Tehran University of Medical Sciences

Intervention

in

hospitals, Tehran, Iran. Scientific Journal of

Occupational Stress: A Handbook of Counselling

School of Public Health and Institute of Public

for Stress at Work. Tehran: Baztab Publication;

Health Research. 2013;11(2):87-96. [Persian]

2006.

[ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-06-27 ]

9.Nachreiner

[ DOI: 10.18502/ohhp.v5i1.6211 ]

mental workload among ICUs nurses in one of

15. Darvishi E, Meimanatabadi M. The Rate of
F.

Standards

for

ergonomics

Subjective Mental Workload and its Correlation

principles relating to the design of work systems

with Musculoskeletal Disorders in Bank Staff in

and to mental workload. Applied Ergonomics.

Kurdistan

1995;26(4):259-63.

2015;3:37-42. [Persian]

10. Khanehshenas F, Allahyari T, Khalkhali H.
Investigating

the

Relationship

Iran

Procedia

Manufacturing.

16. Sarsangi V, Saberi H, Hannani M, Honarjoo F,

between

Abadi MS, Goroohi M, et al. Mental Workload

Psychosocial Stressors and Job Performance

and Its Affected Factors among Nurses in

among Bank Staff.

Kashan

Ergonomics. 2014;1(3):

1-10.

Province

during

2014.

JRUMS.

2015;14(1):25-36. [Persian]

11. Cao A, Chintamani K, Pandya AK, Ellis R.

17. Malekpour F, Mehran G, Mohammadian Y,

NASA TLX: Software for assessing subjective

Mirzaee V, Malekpour A. Assessment of mental

mental workload. The Psychonomic Society.

workload in teachers of Hashtrud city using

2009;41:113-7.

NASA-TLX

12. Hoonakker P, Carayon P, Gurses A, Brown R,
Khunlertkit A, McGuire K, et al. Measuring

mental

workload

index.

Pajoohandeh. 2014;19(3):157-61. [Persian]
18. laybidi

MI,

Mazloumi

A,

Saraji

JN,

workload of ICU nurses with a questionnaire

Gharagozlou F, Azam K. Assessment of mental

survey: the NASA task load index (TLX). IIE

workload Air Traffic Controllers based on task

0411 بهذاشت کاس ي استقاء سالمت | سال پىجم | شماسه ايل | بهاس

57

صهشه بخشی ي همکاسان

load factors in Air Traffic Control simulator.
IOH. 2016;13(4):39-48.
19. Taheri MR, Habibi E, Hasanzadeh A, Rad MM.

...اسصیابی باس کاس رهىی کاسکىان یکی اص باوکهاي

20. Safari S, Mohammadi-Bolbanabad H, Kazemi
M. Evaluation Mental Work Load in Nursing
Critical Care Unit with National Aeronautics and
Space

Administration

Risk Assessment of jobs in textile industry. Health

(NASATLX).

System Research. 2014; 10(4):775-85.

2013;9(6):613-9.

Health

Task

Load

System

Index

Research.

[ DOI: 10.18502/ohhp.v5i1.6211 ]

[ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-06-27 ]

Relative Stress Index (RSI): MacroErgonomics

58

0411 بهذاشت کاس ي استقاء سالمت | سال پىجم | شماسه ايل | بهاس

...اسصیابی باس کاس رهىی کاسکىان یکی اص باوکهاي

صهشه بخشی ي همکاسان

Assessing the Mental Workload of staff in a Bank in Hamadan by NASA-TLX Method
3

Zohreh BAKHSHI1*, Majid MOTAMEDZADE2, Maryam FARHADIAN

Abstract

Original Article

Received: 2020/10/
Accepted: 2020/04/24

Citation:

[ DOI: 10.18502/ohhp.v5i1.6211 ]

[ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-06-27 ]

BAKHSHI
Z,
MOTAMEDZADE M,
FARHADIAN
M.
Assessing the Mental
Workload of staff in a
Bank in Hamadan by
NASA-TLX
Method.
Occupational Hygiene and
Health Promotion 2021,
5(1): 50-59.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Introduction: Mental workload is one of the effective factors on the
performance and efficiency of people working in an organization that put
their health at risk. The aim of this study was to determine the mental
workload of staffa working in a bank in Hamadan City of Iran by NASATLX method.
Methods: In this cross-sectional study, 110 bank employees were surveyed.
The data were collected using demographic and NASA-TLX questionnaires.
Finally, collected data were analyzed using SPSS version 21 by running
descriptive statistics and statistical tests.
Results: According to the participants, the mean and standard deviation of
effort and mental demand, as the most important dimensions were 81.04 ±
14.51 and 79.50 ± 18.05, respectively. The performance dimension was
selected as the least important dimension with the mean and standard
deviation of 64.37 ± 10.17. The results of statistical analysis showed no
significant relationship between the participants' total score of mental
workload and their demographic information such as age, gender, educational
level, marital status, experience, and work overtime(P>0.05). The Pearson
correlation coefficient showed that age (P<0.05) and work experience
(P<0.01) had a significant and inverse relationship with temporal demand
dimension.
Conclusion: Based on the findings, the mean of perceived mental workload
of bank employees was high. Therefore, effective programs should be
conducted to mitigate and reduce the mental workload and to promote mental
health of bank employees.
Keywords: Mental workload, bank employees, Hamadan city, NASA – TLX
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