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Abstract 

Aims: Efficiency depends on individuals’ talent, training and also their work environment. To determine the 

efficiency, one’s performance must be measure and the result should be compared to a standard measure. This 

study was carried out with the aim of investigating the effects of double work and distraction on the efficiency 

level among the personnel of a crisis management center in Tehran  

Methods: This pretest-posttest study was performed in 2011, on 68 employees of a crisis management center in 

Tehran, Iran. Samples were selected by simple randomized sampling method and Toulouse-Piéron test was 

applied to verify their talent and performance. The forms were collected and checked after performing the seven 

stages of the test. Data were analyzed by binominal nonparametric test using SPSS 18. 

Results: Double work significantly decreased the individuals’ efficiency and efficiency was more in women at 

both normal circumstances and double working. Distraction also decreased the output. The effect of distraction 

was not the same as double work and double work had more severe impact on efficiency compared to 

distraction. 

Conclusion: Double work has impacts on efficiency and reduces the efficiency to about half, but distraction 

does not decrease the efficiency as double work. Employees are suggested not to do two tasks at the same time. 

They also shouldn’t work in environments that cause distraction.  
Keywords: Double Work, Distraction, Efficiency 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكاران محمدجواد حسينپورفرد  ۱۶۴

  ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۱۴دوره    مجله طب نظامي

 مقدمه 

ک وسيله يا موجود زنده که با کارآمدي يعني بازده يا اثر مفيد ي
بردن به  . بنابراين براي پي]١[شود  گيري مي ابزارهاي دقيق اندازه

دست  گيري نمود و نتيجه به کارآمدي فرد بايد عملکرد وي را اندازه

. براي محاسبه کارآمدي ]٢[آمده را با يک معيار مناسب مقايسه کرد 

ين را با انرژي الزم يک وسيله، معموالً انرژي توليدشده توسط ماش
ها،  . محاسبه کارآمدي انسان]٣[کنند  انداختن آن مقايسه مي راه براي به

ها را در شرايط  راحتي محاسبه کارآمدي ماشين نيست. بايد انسان به
کار واداشت و نتايج آنها را با يکديگر مقايسه کرد. کسي که  يکسان به

ران کار کند، کارآمدتر از بتواند در شرايط يکسان بهتر و بيشتر از ديگ

ها به استعداد آنها، ابزار مورد استفاده،  آنها خواهد بود. کارآمدي انسان

  .]٤[اند و شرايط کارشان بستگي دارد  آموزشي که ديده

دادن برخي کارها  استعداد يعني آمادگي طبيعي يا اکتسابي براي انجام
فرسا در شرايط يکسان قرار  از نظر کار طاقتها را  . اگر انسان]٥[

شود، استعداد نام دارد.  دهيم، آنچه از نظر بازده موجب تمايز آنها مي

عملکردهاي کلي مثل دقت و قضاوت و همچنين عملکردهاي جزئي 
حساب  توان جزو استعدادها به مثل مهارت براي خطاطي و نقاشي را مي

بندي  متفاوت است. در يک دسته استعدادهاي افراد کامالً. ]۶[ آورد

استعداد"،  توان افراد را برحسب استعدادشان به سه دسته "بي کلي، مي
. از نظر بازده، ]٥["داراي استعداد متوسط" و "بااستعداد" تقسيم نمود 

استعدادها عمالً بازدهي ندارند. بازده اين افراد تحت تاثير  گروه بي

هر کجا قرار گيرند توان استفاده از  گيرد. يعني در شرايط کار قرار نمي

امکانات محيط را ندارند. گروه بااستعدادها، برعکس، خيلي تحت تاثير 
توانند محيط را  گيرند. يعني در هر کجا باشند مي شرايط کار قرار نمي

  .]٧[نفع خود تغيير دهند و به بهترين وجه از آن بهره بگيرند  به

ر وابسته است، گروهي است که گروهي که بيش از همه به شرايط کا
. فردي که از نظر آمادگي براي انجام کارها در ]٨[استعداد متوسط دارد 

شدت تحت تاثير شرايط کار است. يعني اگر  حد متوسط قرار دارد، به

طور مستمر به فکر او باشند، براي او انگيزه به وجود آورند، مرتب او  به

آماده نمايند، بهترين کارآيي را  او را تشويق کنند، محيط کار را براي
خواهد داشت. اين گروه از افراد، اگر به آنها رسيدگي شود بازده آنها، به 

بازده گروه بااستعداد نزديک خواهد شد و اگر به حال خود رها شوند، 

. عدم ]٩[استعداد کاهش خواهد يافت  بازده آنها در حد بازده افراد بي
هاي يکسان از  ها و انتظار بازده نسانتوجه به استعدادهاي متفاوت ا

تنها  . کارآمدي افراد نه]١٠[آنها، کاري بس بيهوده و عبث خواهد بود 
کنند نيز  به استعدادهاي آنها بلکه به ابزار يا ابزارهايي که با آنها کار مي

ها  هاي شخصيتي انسان بستگي دارد. اگر ابزارها با استعداد و ويژگي

وجودآمدن  ازده باال خواهد بود. هر روز شاهد بهتناسب داشته باشد، ب

ها براي اين است که  ابزارهاي بسيار پيشرفته هستيم. همه اين تالش

  .]١١[تعداد خطاها به حداقل برسد و بازده باال رود 
خوبي  دادن يک کار را به ممکن است فردي استعداد الزم براي انجام

م در اختيار باشد اما به علت دارا باشد و وسيله الزم براي آن کار را ه

عدم آشنايي با شيوه کاربرد وسيله، نتواند از آن بهره بگيرد. جاي ترديد 

نيست که داشتن استعداد و حتي داشتن ابزار کار، کافي نيست بلکه 
کاراندازي آن ابزار و استفاده صحيح از آن را دارا  بايد علم الزم براي به

ست و شيوه استفاده از ابزار کار را . فردي که آموزش ديده ا]١٢[بود 

دست خواهد  داند با کمترين تالش، بيشترين بازده را به خوبي مي به
تنها به ياددادن اصول و فنون کالسيک  آورد. امروزه در آموزش افراد نه

کنند، بلکه الگوهاي صحيح رفتار براي يک  شده قناعت نمي و شناخته

  .]١٣[د دهن عمل خاص را نيز به آنها ياد مي
تواند کارآمدي انسان را تحت تاثير قرار دهد،  عامل ديگري که مي

توان به روشنايي،  شرايط کار است. تحت عنوان شرايط کار مي

سروصدا، شرايط جوي محيط کار، زمان، مدت کار، زمان استراحت و 

که  طوري زمان توقف اشاره کرد. اگر روشنايي محيط کار کافي باشد، به
تي از يکديگر تميز داده شود، بازده کار و رضايت افراد بهتر راح اشيا به

آساني تميز داده  خواهد بود. حتي اگر اشيا در متني قرار گيرند که به

شوند، بازده باز هم باالتر خواهد بود. مثالً اگر اشيا سياه، در متن سفيد 
تر از موقعي تميز داده خواهند شد که در  قرار داده شوند، خيلي راحت

متن خاکستري قرار بگيرند. درجه حرارت، رطوبت، جريان هوا، فشار 

شدت  هوا، ترکيب هوا و غيره، عوامل ديگري هستند که بازده را به

. حتي درجه حرارت اشيا اطراف را نيز ]١٤[دهند  تحت تاثير قرار مي
. ]١٥[ حساب آورد کننده بازده به عنوان يک عامل تعيين توان به مي

نشان داده است که وقتي سروصدا خيلي زياد است،  برخي تحقيقات

  .]١٦[بيند  آيد، بلکه شنوايي افراد هم آسيب مي تنها بازده پايين مي نه
هاي توقف و استراحت، متغيرهاي ديگري هستند  ساعات کار و زمان

سازند. کار توأم با استراحت، کارآمدتر از  که کارآمدي را دگرگون مي
شدن ساعات کار نيز بر بازده  همچنين کوتاه کار بدون استراحت است.

توان گفت اين است  . آنچه در اين دو مورد مي]١٨, ١٧[افزايد  افراد مي
تواند تمام روز  کس نمي که حوزه دقت انسان حد و مرزي دارد. هيچ

اي فکر کند، به کاري معين اشتغال ورزد و بازده خوبي نيز  روي مساله

طور دايم در نوسان است؛ يعني انسان  داشته باشد. دقت انسان به
تواند مدت زيادي روي يک مساله تمرکز داشته باشد. وجود  نمي

کردن ساعات کار، از عدم تمرکز و از  استراحت بين ساعات کار و کم

  .]١٩[کاهد  نوسان دقت مي
پرتي بر  فرسا و حواس در مطالعه حاضر به بررسي تاثيرات کار طاقت

عبارت  ک مرکز مديريت بحران پرداخته شد. بهکارآمدي در کارکنان ي

پرتي پيداکردن  فرسا يا حواس ديگر، نشان داده شده است که کار طاقت
آورد و اين نکته با توجه به وظايف اين  به هنگام کار، بازده را پايين مي

  .]٢٠[اي برخوردار است  بخش از اهميت ويژه

  

  ها روش

آزمون  پس - آزمون ش پيشرو شده که يک مطالعه به مطالعه انجام
و در  ١٣٩٠است، با استفاده از ابزار نوشتاري تولوزـ پيرون، در سال 

يک مرکز مديريت بحران در شهر تهران انجام گرديد. به اين ترتيب 
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نفر  ٨٥صورت تصادفي  که از ميان کارکنان مرکز مديريت بحران، به

ژوهش براي براي انجام آزمايش انتخاب شدند. در ابتداي کار هدف پ
نام افراد است و  آنان توضيح داده شد و تاکيد شد که نتايج بدون ثبت

توانند جمع حاضر را ترک  کساني که تمايلي به همکاري ندارند مي

  نفر باقي ماندند. ٦٨کنند. در نهايت 
زني تولوزـ پيرون جهت بررسي و شناخت استعدادها و  آزمون خط

هاي  هايي از مربع رفت که فرمکارآيي افراد به اين ترتيب صورت گ

عنوان  دار به هاي دنباله دار که در باالي هر فرم سه نمونه از مربع دنباله
. هر فرد بايد در مدت زمان معيني، از ميان ]٢١[الگو تعيين شده است 

هاي فرم، الگوهاي داده شده را مشخص و تعيين نمايد. به اين  مربع

ام از سه الگوي داده شده در هايي که مانند هر کد صورت که مربع

باالي صفحه هستند را با عالمت ضربدر مشخص کند. فرد بايد کار را 
از سمت چپ شروع کند و سطر به سطر پيش برود و در هر سطر 

هايي را که به سه مربع باالي صفحه شباهت دارند، مشخص  مربع

کند. هر صفحه داراي الگوي مخصوص خود است و الگوي صفحات با 
شود. در  ها در چند مرحله انجام مي يگر متفاوت است. انتخاب مربعيکد

پايان هر مرحله، فرد بايد آخرين مربع را با عالمت تيک مشخص 

نمايد، تا در مرحله بعد، کار را از همان مربع آغاز کند. مدت زمان هر 

زدن و دو دقيقه  مرحله پنج دقيقه است، شامل سه دقيقه عالمت
  در هفت مرحله انجام گرفته است.استراحت. کل کار 

در مرحله اول که مرحله تمرين و شناسايي با نحوه کار است، هر فرد 

ها را با توجه به الگوي باالي صفحه از صفحه اول  سه دقيقه مربع
زند. در پايان مرحله تمرين و در مدت دو  ها انتخاب و عالمت مي فرم

ها  رو گذاشتند تا مربعو دقيقه استراحت، افراد اوراق آزمون را پشت
جلوي چشم آنها قرار نگيرد. نتايج اين مرحله محاسبه نخواهد شد. در 

کند  زدن را از دنباله مرحله قبلي شروع مي مرحله دوم، فرد کار عالمت
ورو شدند و  و در پايان سه دقيقه کار متوقف شده و اوراق دوباره پشت

زني در شرايط کار  ، خطافراد دو دقيقه استراحت کردند. در مرحله سوم

فرسا آغاز شد، به اين صورت که به افراد داده شد و از آنها  طاقت
زدن مرتباً چند واحد به عدد مورد نظر  درخواست شد تا همراه با عالمت

اضافه کنند. به افراد توضيح داده شد که هر دو کار از اهميت يکساني 

ها را خط  يادي از مربعطورکه بايد تعداد ز برخوردار هستند. يعني همان
ها را جا نيندازند، شمردن اعداد نيز به  بزنند، اشتباه خط نزنند، عالمت

همان اندازه اهميت دارد، يعني بايد زياد بشمارند، جا نيندازند و اشتباه 

خوبي متوجه  که افراد شيوه کار را به نشمارند. پس از اطمينان از اين
نيز تعيين شد و از آنها  ٢٥دد شدند، فرمان شروع کار داده شد و ع

خواسته شد تا سه تا سه تا، به اين عدد اضافه کنند. در پايان سه دقيقه 

کردن مربع آخر، آخرين عدد را  از آنها خواسته شد عالوه بر مشخص

ورو کنند. در مرحله چهارم،  نيز در حاشيه کاغذ بنويسند و اوراق را پشت
صورت متناوب مشغول  سه دقيقه بهمدت  باز از افراد خواسته شد تا به

زني در شرايط  ها شوند. در مرحله پنجم، خط زدن مربع عالمت
طور که مشغول  پرتي آغاز شد. به اين ترتيب که افراد همان حواس

کردن با  زدن بودند، تيم تحقيق با صداي بلند شروع به صحبت عالمت

افرادي که  يکديگر و طرح مسايل مختلف نمودند تا از اين طريق براي
پرتي  زدن بودند، مزاحمت ايجاد کرده، موجب حواس مشغول عالمت

آنها شوند. در مرحله ششم، باز افراد در شرايط عادي مشغول 

زدن شدند. در مرحله هفتم و آخر از افراد خواسته شد بدون  عالمت
ها را عالمت بزنند در مدت سه دقيقه عددي که به آنها  که مربع اين

د را سه تا سه تا شمارش نمايند و در پايان اين مرحله عدد داده شده بو

  نهايي را ثبت کنند.
ها، اوراق تصحيح شدند.  آوري فرم پس از پايان آزمايش و جمع

خورده و  خورده، غلط خط هاي درست خط که مربع ترتيب  بدين

شده، در هر يک از مراحل کار و کارآيي نهايي محاسبه شد.  فراموش

خورده، يک امتياز مثبت و براي  هاي درست خط مربع براي هريک از
شده نيم امتياز منفي  خورده و فراموش هاي غلط خط هريک از مربع

هاي مورد استفاده در آزمون و محاسبه  درنظر گرفته شد. شمارش فرم

جمع جبري امتيازهاي مثبت و منفي، کميت مورد نظر براي تبيين 
ها با آزمون  دادهه را تشکيل داد. کننده در مطالع کارآيي افراد شرکت

مورد تجزيه و  SPSS 18افزار  نرمناپارامتري باينومينال و با استفاده از 

  تحليل قرار گرفت.

  

  نتايج 

توانايي زنان بيش از مردان ارزيابي شد، به اين ترتيب که در شرايط 

 ٤٦و  ٥٧ترتيب  شده براي زنان و مردان بهفرسا امتياز کسب کار طاقت
ترتيب  پرتي نيز براي زنان و مردان به دست آمد و در شرايط حواس به

شدت  فرسا، کارآمدي را به ). کار طاقت١محاسبه شد (جدول  ٤٦و  ٥٤
و در حدود نصف پايين آورد. کارآيي زنان در شرايط عادي و کار 

فرسا، همواره بيشتر از مردان بود. بر اين اساس، توانايي زنان  طاقت
  ).١ارزيابي شد (نمودار  بيش از مردان

  
  برحسب جنسيتی کل آيکار )۱جدول 

  ←آزمون

  ↓جنسيت

مرحله 

  اول

  عادی

  مرحله دوم

 طاقت

  فرسا

مرحله 

  سوم

  عادی

مرحله 

  چهارم

  پرتی حواس

مرحله 

  پنجم

  عادی

ميانگين 

  امتيازها

  ۸/۵۶  ۶۸  ۵۴  ۶۸  ۳۷  ۵۷  زن

  ۴/۴۵  ۵۲  ۴۶  ۵۷  ۲۶  ۴۶  مرد

  

توان نشان  فرسا را از طريق ديگر نيز مي اُفت بازدهي در اثر کار طاقت

شده در  شده در مرحله سوم با عدد شمرده داد و آن مقايسه عدد شمرده
مرحله آخر است. در مرحله سوم که افراد هم بايد مربع را مشخص و 

شمردند، عدد  ود ميعالمت بزنند و هم اعداد را سه به سه در ذهن خ

شده افراد با هم جمع زده شد، سپس ميانگين آن محاسبه  نهايي اعالم

دست آمد. در مرحله آخر نيز که افراد فقط به  به ١/٧٢شد که عدد 
شده افراد، محاسبه و  شمارش عدد اشتغال داشتند، مجموع اعداد اعالم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكاران محمدجواد حسينپورفرد  ۱۶۶

  ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۱۴دوره    مجله طب نظامي

ين دو مقدار، بود. تفاوت ا ٤/١٢٢دست آمد که برابر  ميانگين آن نيز به

ها) بر کارآيي (شمارش اعداد) را  زدن مربع فرسا (خط اثر کار طاقت
  نشان داد.

  يتبرحسب جنسی کل يآکار) ۱ نمودار

  

پرتي نيز موجب اُفت بازده شد. ميانگين کارآيي افراد در مرحله  حواس

پرتي در مقايسه با مراحل عادي قبل و بعد از آن، کاهش را  حواس
فرسا  نبود. کار طاقتفرسا  پرتي مانند اثر کار طاقت نشان داد. اثر حواس

  ). ١پرتي داشت (نمودار  اثر شديدتري در مقايسه با حواس

  

  بحث

ها مشخصاً به عوامل متعددي بستگي دارد. اين عوامل  کارآمدي انسان

توان به دو گروه عمده تقسيم نمود. گروه اول شامل عوامل  را مي
فردي و خصوصيتي افراد مانند هوش، استعداد و غيره است. گروه دوم، 

به عوامل بيروني و محيطي افراد مربوط است (مانند ساعات کار 
  روزانه، هفتگي، مدت استراحت، ابزار کار، روابط حاکم بر افراد و غيره). 

فرسا با مقادير قبل و بعد از  مقايسه کارآيي افراد در مرحله کار طاقت

فرسا کارآمدي افراد را  دهد که کار طاقت در شرايط عادي نشان مي آن
صرفه خواهد بود که افراد در يک  کاهش داده است. بنابراين کامالً به

  زمان معين، تنها به يک کار معين مشغول شوند.

اي که بر روي  هو همکارانش، ابزار تولوزـ پيرون را در مطالع رضائيان
اي را بر  افزار رايانه نوع نرم ۳۵مانده ذهني، تاثير  کودکان عقب

اند مورد استفاده قرار  محدوديت مفاهمه افراد نمونه را بررسي نموده

آزمون هيچ تغيير  آمده پس دست که در نتايج به اند، ضمن اين داده
  ]. ۲۲داري مشاهده نشده است [ معني

در مطالعه مشابهي تنها در يک مرحله از ابزار  نيز رانديو  پرواگرچه 

اند، ولي در اين مطالعه در پنج مرحله کامال  تولوزـ پيرون استفاده کرده

مشخص و جدا از هم صورت گرفت، به گونه اي که کميت هاي هر 
  ].۲۳مرحله به طور واضح قابل سنجش بود [

تاثير در مطالعه مشابهي که توسط پدرروپرز و همکارانش بر روي 

]، تفاوت ميان گروه ۲۴حواسپرتي در اثر مصرف دارو انجام شده است [
زنان و مردان مورد مداقه قرار نگرفته است در صورتي که اين تحقيق 
به وضوح تفاوت عوامل موثر بر روي دو جنس زن و مرد را نشان داد، 

بررسي نتايج تحقيقي که توسط سوالنا در يک موسسه علوم اعصاب 
ورت گرفته بود جمع آوري داده هاي مربوط به آزمون شناختي ص

سنجش کارايي در چهار روز متمادي به انجام رسيد همچنين تنوع 

کميت ها و رفتارهاي مورد سنجش به عنوان يکي از جنبه هاي 
  ].۲۵افزايش متغيرهاي مخدوش کننده، محسوب مي شود [

ن زمان ممکن و در مطالعه اخير با توجه به اينکه سعي شد در کوتاهتري

قبل از اينکه ساير عوامل مخدوش کننده باعث کاهش دقت در ثبت 

داده هاي آزمون توسط داوطلبان شوند،  ثبت و جمع آوري داده هاي 
مربوط به هر پنج مرحله آزمون بالفاصله پس از اتمام آن صورت 

  گرفت.

سيرا و بوالـکاسال به دنبال سنجش تاثير داروي ديازپام بر کارايي 
]، نتايج تحقيق خود را بدون توجه به اختالف معني داري که ۲۶افراد [

در زمان تاثير عامل اثرگذار بر روي افراد مختلف به انجام رسانده اند. 

در مطالعه اخيز عوامل اثرگذار به طور دقيق و همزمان با انجام هر پنج 

ه اي مرحله از آزمون، بکارگيري شده اند و نيز سعي شد تا عوامل زمين
  مخدوش کننده از محيط خارج شوند.

  

  گيري نتيجه

پرتي بر کارآمدي افراد تاثير دارد. مشخصاً کار  فرسا و حواس کار طاقت

دهد، اما  طور کلي بازده افراد را تقريباً به نصف کاهش مي فرسا به طاقت
شود.  فرسا باعث اُفت کارآمدي نمي شدت کار طاقت پرتي به حواس

شود که افراد در يک زمان معين به دو کار نپردازند.  يبنابراين توصيه م

کار شد که به علل مختلف  همچنين نبايد در محيطي مشغول به
  شود. پرتي فراهم مي موجبات حواس
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