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 چکيده
از افراد را در معرض خطر قررار   یاریاست که سالمت و بهداشت بس یبار کار ،هاثر بر افراد در سازمانؤعوامل م از یکی سابقه و هدف:

کار در معلمان شهرستان هشترود  یبار ذهن نییمطالعه، تع نیگذارد. هدف از انجام ایم ریثأت ،خدمات یهئارا تیو کم تیفیو بر ک داده

   .باشدیم، NASA-TLXکار  یبا استفاده از شاخص بار ذهن

از  ،مطالعره  نیمعلم شهرستان هشترود انجام شد. در ا 311 نیدر ب 3192بود که در سال  یفیاز نوع توص ،مطالعه نیا :هامواد و روش

شراخص در مطالعرات    نیر ا ییایر و پا ییمعلمان استفاده شد. روا یبار ذهن یابیارز یبرا NASA-Task Load Index (TLX)شاخص 

   .شدند لیو تحل هیتجز، SPSSافزار ها با استفاده از نرم(. داده31/0کرونباخ برابر  ی)آلفا شده است دییأت ،یقبل

برار   نیانگمیر . داشت را (29/1531/11مقدار ) نیکمتر ،یدناامی ینمره و( 61/2001/33مقدار ) نیشتریب یذهن یبار کار ها:یافته

نداشرتند   یداریاخرتالف معنر   ،مختلر،  یلیمختلر، و مردارت تح ر    یمختلر،، سروابک کرار    نیمعلمان با سن نیکار در ب یکل یذهن

(05/0P>م .)یداریتفاوت معن ،شغله و تک شغله دو علمانم نیکار در ب یکل یباز ذهن نیانگی ( 05/0داشتP< بر .)تعرداد سراعات    نی

 .(>05/0P)مشاهده شد داری تفاوت معنی ،کار یدر هر هفته و بار ذهن یکار

 ،آموزش توسر  معلمران   تیو کم تیفیتواند بر کیامر م نیمعلمان باال بوده، که ا نیدر ب یکار یبار ذهن ینمره نیانگیم: گيرینتيجه

راسرتای  در  ،یو کاهش بار ذهن لیبه منظور تعد ،یثر جهت کاهش ساعات کارؤم یهابرنامه یاجرا ،نیبگذارد. بنابرا یبر جا یمنف ریثأت

     .رددگیم شنهادیپ ،عملکرد معلمان یارتقا
 

 ، معلمانNASA-TLXکار، شاخص  یبار ذهنواژگان کليدی: 

 لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Malekpour F, Mehran G, Mohammadian Y, Malekpour A, Mirzaee V. Assessment of mental workload in teachers of 

Hashtrud City using NASA-TLX mental workload index. Pejouhandeh 2014;19(3):161‒165. 
 

 1مقدمه
از مشرالل پررتنش در    یکیبه عنوان  ،(learning) یده ادی

نشان داده است که  ی(. مطالعات متعدد2 و 3) باشدیجهان م

 یو روانر  یکیزیسالمت ف تیاثرات آشکار بر وضع ،یتنش اضاف

معلمران   نیاز مشکالت معمرول در بر   یکیمعلمان دارد. تنش، 

ل، مثرا  یداشته باشرد. بررا   یجد یامدهایو ممکن است پ بوده

                                                 
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  ؛یوسف محمدیان ل مکاتبات:وؤمس نویسنده*

پستتت الکترونيتتک:  ؛09313211106؛ تلفررن: تهررران ،یبهشررت دیشرره یپزشررک
mohammadian_yosef@yahoo.com 

شرغل   برخی، یشوند و حتیزود باز نشست م ،از معلمان یبعض

اسرت کره    یاصطالح ،یکار بار (.1 و 1کنند )یخود را ترت م

کره یرک اپراترور     یکیزیو ف یمقدار منابع شناخت ،یتوص یبرا

(. برار  5) شودیاستفاده م، بردیبه کار م فهیوظ کیانجام  یبرا

 ریثأاست که تحرت تر   دهیچیو پ یساختار چند بعد کی ،یکار

و  یروانر  ،یعوامرل سرازمان    ،یمحر  فره، یوظ یخرارج  یازهاین

 (.6) باشدیم یو شناخت یادار ییهاییتوانا

 و برار  یتنش شغل ،هاثر بر افراد در سازمانؤعوامل م از یکی

از آنان را در معرض  یاریاست که سالمت و بهداشت بس یکار

و  یموضروع برار کرار    ،ریر اخ ی(. در دهره 1) دهدیخطر قرار م
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 یرفتار سرازمان  یاز مباحث اصل یکیبه  ،هااثرات آن در سازمان

 ،فررد  ردبا عملکر  یو تنش شغل ی(. بار کار3) شده است لیتبد

ثر برر سرالمت،   ؤمر  یهالفهؤاز م یکیداشته و  میمستق یرابطه

 (.9) است افراد یو آسودگ یمنیا

ر، عوامرل  ل ذاتی و محی  کرا یتوسعة فرسودگی، مسا عوامل

ثر هسرتند،  اعی، سیاسی و اقت ادی( و فردی مؤفرهنگی )اجتم

توان به نقش بار کار براال، فقردان حمایرت    می ،که در این میان

هرای مرالی و   اداری، فقدان قردردانی و بازشناسری، محردودیت   

منابع دیگر، ساعات کراری وروالنی، پراداش ناکرافی، بیانرات و      

مرراعی، تضرراد ارزشرری ت ررورات ناواضررق، نقررص در روابرر  اجت

های سازمانی و لیرمن فانه، سیاست و چشمگیر، فقدان کنترل

 ،یاز نگرانر  ییبراال  وعیشر  یدارا ،(. معلمان30-32) اشاره کرد

 یهایماریو ب یکریپ -یفشار خون باال، سردرد، اختالالت روان

 31، 33باشرند ) یکارمندان م گریبا د سهیدر مقا عروقی -یقلب

از حرد، فشرار    شیبر  یکرار  بار لیاز قب یسازمان(. عوامل 31و 

از  ،یاجتمراع  یهاتیکمبود حما لیاز قب یو منابع ناکاف یزمان

 ریثأتر  ،است کره برر سرالمت معلمران     یعوامل تنش قو جمله

 (.36 و 35د )نگذاریم

 یکرار  برار  یابیدر ارز ش،و همکاران Xiaoکه  یامطالعه در

مشرخص   ،انجرام دادنرد   ییمعلمان مدارس ابتدا نیدر ب یذهن

 براالتر از معلمران مررد    ،کار در معلمان زن یکه بار ذهنگردید 

 ،سراله  15گرروه   کرار در  یبرار ذهنر   ینمره نیانگیباشد. میم

از  مترر ک یدر معلمان گرروه سرن   . همچنین،مقدار بود نیباالتر

شد.  مشاهده ،کار و سن یبار ذهن نیب یسال، ارتباط مثبت 15

کار  یبار ذهن نیب یسال، ارتباط منف 15از  تردر معلمان مسن

 یبرار ذهنر   ،باالتر التیسطق تح  باشد. معلمان  افتی ،و سن

برار   نیبر  ،مثبرت  یهمبسرتگ  ،نی. همچنندداشت یباالتر یکار

 (.31) وجود داشت ،هر روز یکار و ساعات کار یذهن

 ،برد  یروانر  یکرار   یدادند که شررا  شنهادیپ یقبل مطالعات

 33) بگرذارد  ریثأت ،و رفاه کارکنان یممکن است بر سالمت کل

در معلمان  نییپا یبه زندگ دیو ام نییپا یزندگ تیفی(. ک39 و

شرود  مینسبت داده  ،باال یبه تنش شغل ، کهگزارش شده است

(20.) 

کرانون مقردس    یمعلمان به عنروان عضرو اصرل    ،شک بدون

 و میتعلر  یمتعرال  ریمسر  مرودن یپ یلهیآموزش و پرورش، وسر 

دچررار  ،ریمسرر نیررباشررند کرره در شررغل خررود در ایمرر تیررترب

 یبه هدف متعرال  دنیآنها را در رس دیشوند که شایم یمشکالت

 ییهاییدچار نارسا ،ستین ختهیکه جز پرورش نسل فره ،خود

کرار در   یبرار ذهنر   نیری مطالعه، تع نی. هدف از انجام اکندیم

 اررک یده از شاخص بار ذهنمعلمان شهرستان هشترود با استفا

NASA-TLX باشد.یم 

 

 ها و روش مواد
 یلیبرود کره در سرال تح ر     یفیاز نروع توصر   ،مطالعره  نیا

مدارس شهرستان هشترود انجام شد. در  نیدر ب 3192-3193

نفرر بره صرورت     311تعرداد   ،معلرم  232 نیاز بر  ،مطالعه نیا

مطالعره انتخرا     یبررا  ،با استفاده از جدول مورگان و یت ادف

از جروا    نانیبه منظور اوم ،. البته قبل از شروع مطالعهندشد

الزم بره معلمران    یرساناوالع ،االتؤمعلمان به س قیصح دادن

در  یشد که نوشتن نام و نام خرانوادگ انجام شد و توضیق داده 

 یاز پرسشررنامه ،مطالعرره نیرر. در اسررتیالزم ن ،پرسشررنامه

کرار   یبار ذهنر  و شاخص یومو عم یشناس تیمشخ ات جمع

مشخ ات  یاستفاده شد. در پرسشنامه (NASA-TLX) ناسا

هررل، أسررن، سررابقه، جررن ، ت  ،یو عمرروم یشناسرر تیررجمع

ساعات کار در هر هفتره، دوشرغله برودن و     مجموع الت،یتح 

-NASAآورده شده اسرت. شراخص    ، یتدر یلیمقطع تح 

TLX یوراحر  ییهروا  یرویر در ن یبار کرار  یریگجهت اندازه 

 کیر  یکل فشار کار، NASA-TLX(. شاخص 23) شده است

  ازیر ن ،یکر یزیف ازیر ، نیذهنر  ازین اسیمق ریرا به شش ز تیفعال

که بره عنروان    کندیم میتقس یدیعملکرد، تالش و ناام ،یزمان

 نیر از ا کیر هرر   یبررا  .رودیبخش نخست شاخص به کرار مر  

 نیر ا شرود کره  یداده مر  یحاتیگانه توضشش هایمقیاسخرده

توس  کاربر خوانده شود.  ،یازدهیقبل از امت ستیبایموضوع م

 ،کرار  یذهنر  برار  یابیر رزجهرت ا  ،عیبه ورور وسر   ،شاخص نیا

 یتوسر  قربران   ،شراخص  نیر ا ییایو پا ییشود. روایاستفاده م

تعیرین   31/0 ،کرونبراخ پرسشرنامه   یآلفرا  زانیم وشده  دییأت

 (.   22)شده است 

و ( 36)نسرخه   SPSS یافرزار آمرار  مها با استفاده از نرداده

 و  Independent t-test یو آزمررون آمررار  یفیآمررار توصرر 

ANOVA شردند  لیر و تحل هیر تجز ،یتروک  یبر یو آزمون تعق. 

 انتخا  شد. 05/0 ،یداریسطق معن

 

 ها افتهی
معلمرران شرررکت کننررده در  یشناسرر تیررجمع مشخ ررات

 ،یگرروه سرن   نیشرتر یب .آورده شده است 3در جدول  ،مطالعه

 اتیخ وص باشند.یهل مأآنان مت شتریو به سال داشت 10-13

آورده شده است.  2در جدول  نیز معلمان مورد مطالعه یعموم

 10تا  36میزان و سال  20تا  33 نیب یکار یسابقه نیشتریب

 را داشت.  یفروان نیشتریب ،کار در هر هفته ساعت
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 .کننده در مطالعهمعلمان شرکت يشناخت تيجمع اتي. خصوص1 جدول

 

 ی بار ذهنیمیانگین نمره فراوانی )درصد( متغیر

 های سنگروه

 )سال( 10-20

 )سال( 10-13

 )سال( 50-13

11(21) 

10(3/53) 

10(9/23) 

11/65 

30/13 

90/32 

 وضعیت تأهل
 مجرد

 متأهل

31(1/32) 

320(6/31) 

12/65 

65/63 

 سطق تح یالت

 کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

15(3/12) 

30(1/53) 

32(3/3) 

3/59 

11/63 

65/15 

 جن 
 مرد

 زن

32(9/59) 

55(3/10) 

16/15 

13/13 

 

 
 .مورد مطالعه یجامعه يعموم اتيبا توجه به خصوص يبار ذهن ینمره نيانگي. م2 جدول

 

 فراوانی )درصد ( بار ذهنی یمیانگین نمره متغیر

 کاری یسابقه

 (9/30)35 03/10 سال 5-3

 (3/12)15 65/61 سال 30-6

 (1/15)62 25/13 سال 20-33

 (9/30)35 12/69 سال < 20

 ساعت کاری در هفته

35-3 11/62 12(1/21) 

10-36 15/10 33(3/59) 

10-13 25/90 21(5/31) 

 دو شغله بودن
 (1/11)306 21/55 خیر

 (6/22)13 31/36 بلی

 مقطع تح یلی
 (1/51)15 15/33 ابتدایی

 (1/15)62 13/63 متوسطه

 

 

 1در جردول   ،مختل، یهاطهیمعلمان در ح یبار کار زانیم

مقرردار  نیشررتریب ،یذهنرر یبررار کررار .نشرران داده شررده اسررت

(61/2001/33 )مقررردار  نیکمترررر ،یدناامیررر ینمرررره و

(29/1531/11 ) بره   ،یبرار کرار   یهاطهیح سایر به نسبترا

 یبرارذهن  یکل یرهرنم نیانگریم اختالف .اص دادرود اخت رخ

 شغله و تک شغله (، معلمان دو>02/0P) ردانران و مرزن نریب

 
 
 

 .مختل، یهاطهیکار معلمان در ح یذهن بار اریو انحراف مع نیانگی. م1 جدول
 

 (انحراف معیار) میانگین حیطه بار کاری

 (61/20) 01/33 نیاز ذهنی

 (62/10) 32/63 نیاز فیزیکی

 (12/29) 11/60 نیاز زمانی

 (35/22) 11/30 عملکرد ینمره

 (36/22) 11/11 تالش ینمره

 (29/15) 31/11 ناامیدی ینمره

 (63/31) 31/63 بار ذهنی کلی کار ینمره

 یبرارذهن  یکل ینمره نیانگیاختالف م ،نیدار بود. همچنیمعن

دار یمعنر  ،(>03/0Pدر هفتره )  یساعات کار یهاگروه نیدر ب

 ،ها بره صرورت دو بره دو   هرکدام از گروه نیب ،فاختال نیبود. ا

 .   (>003/0P) دار بودیمعن

 

   بحث
  یگذار بر رفتار و عملکرد افرراد در محر  ریثأاز عوامل ت یکی

کرار   یافراد، بار ذهن یورو بهره ییثر بر کاراؤم ،جهیکار و در نت

 نیدر حر  ،اسرت کره ذهرن    یتالشر  زانیکار، م یبار ذهن است.

بره تمرکرز و    ازیر کره ن  ییهاتیدهد. فعالیانجام م فهیانجام وظ

 یاوور قابل مالحظره  به ،ندو سرعت عمل دار یاقدامات کنترل

کند. در یم جادیآنها ا نیرا در شالل یادیز یکیزیو ف یبار ذهن

از  شیدر بر  ،کار ناسا یشاخص بار ذهن ،ریاخ یمرور یمطالعه

 ،ییهروا  یرویر و ن کیر خ وص در کنترل ترافه مطالعه، ب 100

 (.23) استفاده شده است

(01/0P<،) رو متوسط یریداران مقطع ابترمعلم( 03/0هP<)، 
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 یهرا طره یح نیحاضرر نشران داد کره از بر     یمطالعره  جینتا

نسربت بره   را مقدار  نیشتریب ،یکار، بار ذهن یمختل، بار ذهن

بار  ،گری. به عبارت دبه خود اخت اص داده است ،هاطهیح سایر

 ،نیباشرد. همچنر  یمقردار مر   نیشرتر یب ،معلمان نیدر ب یذهن

 یهرا طره یح سرایر مقدار نسربت بره    نیکمتر ،یدیناام ینمره

 نیانگیر نشران داد کره م   جی. نترا دکار ناسا بو یشاخص بار ذهن

جرن  زن و مررد تفراوت     نیدر بر  ،کرار  یکل یبار ذهن ینمره

از   شرتر یب ،زنران  نیدر بر  یکلر  یو برار ذهنر   شتهدا یداریمعن

ترنش   و ،یضرع  یکر یزیسالمت ف ،باشد. معلمان زنیمردان م

 ،نسبت بره معلمران مررد داشرتند. معلمران زن      یباالتر یشغل

کننرد و برا   یمراقبرت مر   دهاوهرم دارنرد و از خران    گرید ،یوظا

 یفشرارها  . بنرابراین، روبررو هسرتند   یمختلفر  یخرانگ  ،یوظا

مشکالت سرالمت   جادیها ممکن است باعث او چالش یاجتماع

از  ،مرد و زن یشناختروان یهاتفاوت ن،ی(. عالوه بر ا22شود )

بره عنروان   باشرد.  یکرار مر   یبار ذهن زانیمهم در م یفاکتورها

 کیررراز و یو برره سررخت برروده یاحساسرر یلرریزنرران خمثررال، 

 ،مرردان . این در حالی است که شوندیثر مأمت یاحساسات منف

 (.  21-25) خارج هستند  یاز محپذیرفتن  ریثأکمتر مستعد ت

 یبرار ذهنر   ینمرره  نیانگیمنتایج این مطالعه نشان داد که 

تفرراوت  ،معلمرران دو شررغله و تررک شررغله  نیکررار در برر یکلرر

معلمران   نیدر بر  یکلر  یبار ذهنبه نحوی که دارد،  یداریمعن

باشرد. مشخ رات   یاز معلمران ترک شرغله مر     شتریب ،دو شغله

( و نقش Role overloadاز حد ) شیش بق، نیشناختتیجمع

 یداریمعنر  ریثأت ،نیهمچن و (Role insufficiency) یناکاف

 (.  26) دارد یو جسمان یکیزیبر سالمت ف

 اربر  ینمره نیانگیمنشان داد که بین ی حاضر مطالعهنتایج 

 یمختلر، و سروابک کرار    یسرن  یهرا کار در گرروه  یکل یذهن

سرن و   ،گریبه عبارت د .وجود ندارد یداریتفاوت معن ،مختل،

 ،نشران داد  جینترا  نید. همچنر نندار یبار کار بر یریثأت ،سابقه

در هرر   یکار و ساعات کرار  یکل یبار ذهن ینمره نیانگیم نیب

در  یسراعات کرار   نیوجود دارد. در ب یداریتفاوت معن ،هفته

سراعت در هرر    10تا  13بین  یهر هفته، معلمان با ساعت کار

 یکار را داشتند. بار ذهن یکل یبار ذهن ینمره نیشتریب ،هفته

از معلمران مقطرع    شتریب  ،ییمعلمان مقطع ابتدا نیدر ب ،یکل

 باشد.  یمتوسطه م

مهرارت   یهرا تنش ،همکارانشو  Yang یبر اساس مطالعه

 ،یکر یزیف یهرا و ترنش  یشرناخت روان یهرا تنش فه،یانجام وظ

بروده و برر همرین     یو روانر  یکیزیسالمت ف یکنندهینیبشیپ

 ن استر، معلمان ممکیشغل یاالرب یارازهریه علت نرب اساس،

 .(26) را تجربه کنند کژیکولویو سا یمشکالت احساس

 یکرار  برار  یابیر در ارز شهمکاران و Xiaoکه  یامطالعه در

نشران   جینتا ،انجام دادند ییمعلمان مدارس ابتدا نیدر ب یذهن

 به ورور  (56/3011/61) کار در معلمان زن یداد که بار ذهن

باشررد مرری( 11/911/63) برراالتر از معلمرران مرررد ،معنرراداری

(05/0P<.) سراله  15گرروه   در کار یذهن بار ینمره نیانگیم، 

 سرنی  گرروه  معلمران  در(. 12/3066/65مقدار بود ) نیباالتر

در  و (05/0P< ،316/0r) سرال، ارتبراط مثبرت    15کمتر از 

و  کرار  یذهنر  بار نیب یسال، ارتباط منف 15تر از معلمان مسن

سرطق   یمعلمران دارا  .(05/0P< ،390/0r) شرد  افرت یسن 

 ،نی. همچنر ندداشرت  یبراالتر  یکار یذهنبار  ،باالتر التیتح 

 مثبرت  یهمبسرتگ ، هرر روز  یکار و ساعات کار یبار ذهن نیب

 (. 003/0P<( )31) وجود داشت

 شو همکراران  Hoonakkerانجام شده توسر    یمطالعه در

 نیبر ، مشرخص شرد کره    ژهیر و یهادر پرستاران بخش مراقبت

به جرز  ) یمختل، بار کار یهاطهیمختل، با ح یسن یهاگروه

وجرود نردارد.    یداریمعنر اختالف (، یکیزیف یازهاین یطهیح

ی نیازهای فیزیکی معلوم در مورد حیطهاین در حالی است که 

بره   دنر کیمر  دایر کاهش پ ،سن شیزابا اف این نیازهاگردید که 

 یکر یزیبرار ف  ،سرال(  55تر )براالتر از  پرستاران مسننحوی که 

نتایج مطالعه مذکور . دارندتر نسبت به پرستاران جوان یکمتر

 ،پرستاران زن نسبت به پرستاران مرد در مجموع،نشان داد که 

 یبار کار. این در حالی است که داشتند یشتریب یکل یبار کار

تفراوت   ،جرن  زن و مررد   برین  یدیر عملکررد و ناام  ،یکیزیف

 ینشران داد کره برار کرار     جینتا ،نی. همچنداشتندن یداریمعن

 32 یکرار  یهرا فتیدر شر  ،یدیر و ناام یکر یزیف یازهاین ،یکل

ه اسرت.  برود  شرتر یب ،ساعته 3های ، در مقایسه با شیفتساعته

 یهرا فتیو ترالش در شر   یزمران  ازین ،یکل یبار کار ،نیهمچن

 32 یشربانه  یهرا فتیشر  در مقایسره برا   ،ساعته 32 یروزانه

 (.21) بود شتریب ،ساعته

با استفاده از شاخص ، Smithمطالعات انجام شده توس   در

 ،شررکت مخرابرات   وتریکامپ یاپراتورها یکار ناسا رو یبار ذهن

کار و بار  یاز ساعات ووالن یناش یخستگ نیمشخص شد که ب

نشران   نیهمچنر  وی .وجود دارد یداریارتباط معن ،کار یذهن

 یطر ارتبراط خ یرک   ،یو برار کرار   یذهنر  یازهاین نیداد که ب

 (.23) وجود دارد میمستق

 یمررال نیمأدر هفترره و ترر یکرراهش سرراعات کررار ،نیبنررابرا

 نیکرار در بر   یکراهش برار ذهنر    توانرد در می ،مناسب معلمان

 ،معلمان و بهبود آموزش و پرورش دانش آموزان توس  معلمان

 مؤثر واقع شود. 
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