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بررسی ارتباط تواناییهای شناختی با آگاهی موقعیتی و عملکرد رانندگان اتوبوس در شبیهساز رانندگی

مجتبی عباس زاده ،3سید ابوالفضل ذاکریان ،*2علی نحوی ،3جبرائیل نسل سراجی

تاریخ دریافت3333/2/31 :

تاریخ پذیرش3333/31/6:

چکیده
مقدمه :از مفهوم آگاهی موقعیتی در تجزیه و تحلیل رفتار رانندگان مطالعات گذشته استفاده شده است .با این وجود ارتباط بین اجزا آگاهی موقعیتی ،عملکرد و
توانایی شناختی رانندگان اتوبوس بررسی نشده است .هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین تواناییهاای شاناختی و آگااهی ماوقعیتی و عملکارد راننادگان در
شبیهسازی رانندگی اتوبوس میباشد.
روش انجام کار :در مطالعه حاضر  31راننده حرفهای اتوبوس که دارای مدرک دیپلم و باالتر بودناد ،شارکت کردناد .از روش  SAGATبارای بررسای آگااهی
موقعیتی و از آزمونهای میدان دید مفید ،اشکال جای گرفته و حافظه فعال برای اندازهگیری توانااییهاای شاناختی اساتفاده شاد .زماان واکانت ترماز زدن و
انحرافات از مسیر رانندگی معیارهای عملکرد رانندگی در این مطالعه بودند.
یافته ها :نتایج ارتباط معناداری بین آگاهی موقعیتی رانندگان در قبل و بعد از شرایط خطرناک نشان دادند .بین ظرفیت حافظه فعال،توجه توزیع شاده ،توجاه
انتخابی واشکال جای گرفته با سطح یک آگاهی موقعیتی رابطه معناداری دیده شد .همچنین نتایج این مطالعه بین حافظه فعال ،توجه توزیع شده باا انحاراف از
مسیر رابطه معناداری نشان داد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد که در کل آگاهی موقعیتی راننده بعد از شرایط خطرناک افزایت مییابد .این مطالعه نشان داد کاه توانااییهاای شاناختی
تنها سطح یک آگاهی موقعیتی را تحت تأثیر قرار میدهند .با توجه به نقت آگاهی موقعیتی در عملکرد رانندگی ،نتایج حفظ مسیر نشاان مایدهناد کاه ادراک
ممکن است یک عامل کلیدی در عملکرد رانندگی بعد از شرایط خطرناک باشد.
کلمات کلیدی :آگاهی موقعیتی ،توانایی شناختی ،عملکرد در رانندگی ،شرایط خطرناک

 .3گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
(* .2نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران ،پست الکترونیکیzakerian@sina.tums.ac.ir :
 .3گروه طراحی کاربردی ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران.
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یکی از الزامات مهم عملکرد در محیطهای پویا و تغییرپاذیر از قبیال

ماایباشااند( .)8 ,7اهمیاات آگاااهی مااوقعیتی در رانناادگی از طریااق

خلبانی هواپیما ،راننادگی وساایل نقلیاه ،و اداره کاردن نیروگااههاای

مطالعات تجربی نیز بررسی شده است .برای مثال شینار در مطالعاهای

هستهای ،بررسی و تشخیص ساریع و باه موقاع تغییارات محیطای و

که بر روی  021حوادث رانندگی انجام داد ،به این نتیجه رسیدکه پار

تصمیم مناسب گرفتن مایباشاد .پاردازش اطععاات در ایان وظاای

تکرارترین علت حوادث خطاهای "بازشناسی و فهم "وضاعیت محایط

پیچیده شامل درک عناصر موقعیت فعلای ،فهام اطععاات دریاافتی و

بوده است(.)3

پیتبینی وضعیت آینده میباشد .ایان ساه مرحلاه پاردازش ،نظریاه
آگاهی موقعیتی) (SAاندسلی نامیده میشوند .تعری های متعددی از
آگاهی موقعیتی در مطالعات مختل بیان شاده اسات و معماوال نیااز
اپراتورها برای "دانستن چیازی کاه در حاال رویاداد اسات" تعریا
میشود .از بین این تعااری معماوال باه تعریا اندسالی ارجاا داده
می شود" :آگاهی موقعیتی یعنی درک عناصر محیط در زمان و مکاان
معین ،فهم معنی آنها ،و پیتبینی وضعیت آنها در آینده نزدیاک".
طبق نظریه اندسالی( ،)3ساطح اول آگااهی ماوقعیتی (ساطح  )3بار
اساس درک عناصر محیط از قبیل رنگ ،اندازه ،موقعیات ،سارعت و ...
میباشاد .ساطح دوم آگااهی ماوقعیتی بار اسااس ساطح او گااهی
موقعیتی و توانایی فهمیدن موقعیت ،به ویژه اجسام و رویدادهای مهم
میباشد .سطح سوم آگاهی موقعیتی پیتبینی وضعیت آینده محایط
بر اساس سطوح اول و دوم آگاهی موقعیتی میباشد ،کاه از آگااهی و
فهم محیط فعلی فراهم میشود( شکل .)3مطاابق باا نظریاه اندسالی،
آگاهی موقعیتی بار اسااس آگااهی از وضاعیت محایط ،تصامیمات و
اعمال برای رسیدن به اهداف و مقاصد را تسریع میبخشاد .در زمیناه
رانندگی ،اعمال راننده باعث تغییرات در وضعیت محیط و وسیله نقلیه
میشود و برای راننده بازخوردی فراهم میکند؛ بنابراین ،یک سیساتم
چرخهای بسته بهعنوان مبنایی برای راننده ایجاد میشود.
مطالعات گذشاته شاواهدی از اهمیات آگااهی ماوقعیتی در عملکارد
راننده و ایمنی ترافیک فراهم میکنند .بطور خاص ،آگااهی ماوقعیتی
راننده بهعنوان آگاهی و فهم موقعیت فعلای خاودرو خاود نسابت باه
مقصد نهایی ،مسیر حرکت دیگار خودروهاا در جااده ،سارعت فعلای
خودرو خود ،سرعت فعلی دیگر وسایل نقلیاه ،عوامال محایط جااده و
خطرات بالقوه ،همچنین بیتبینی چگونگی تغییر موقعیات فعلای در
آینده نزدیک در نظر گرفته میشاود( .)2-6عاعوه بار ایان ،برخای از
محققان پیشنهاد کردند که توانااییهاای شاناختی و توجاه باه اجازا
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شکل .1مدل آگاهی موقعیتی اندسلی

رانندگی یک فعالیت معمولی روزانه است که به پردازش اطععات پویا
نیاز دارد که در آن متغیرهای ورودی در طول زمان تغییر میکنند.
آگاهی پویا مورد نیاز برای رانندگی میتواند در سه ناحیه تقسیم شود
که شامل آگاهی جهتیابی ،آگاهی از اطععات فضایی و آگاهی از
وضعیت خودرو میباشد .آگاهی از جهتیابی شامل آگاهی از نسبت
مسیر طی شده ،آگاهی از موقعیت فعلی ،آگاهی از مسیر باقیمانده،
آگاهی از زمان باقیمانده برای رسیدن به مقصد و  ...میباشد .آگاهی از
اطععات فضایی شامل سرعت خودروهای اطراف ،موقعیت خودروی
خود ،تشخیص خطرات آینده (برای مثال عابر پیاده ،دیگر خودروها،
موانع و  ،)...درک محیط پیرامون و غیره میباشد .آگاهی از وضعیت
خودرو شامل سرعت خودروی خود ،سطح حرکات دورانی در دقیقه
 ،PRMو وضعیت جعبه دنده (تنها برای جعبه دندههای دستی) و
غیره میباشد .جنبههای این آگاهی سازه آگاهی موقعیتی در رانندگی
را تحت تأثیر قرار میدهد(.)31
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مختلا جاااده عواماال کلیاادی آگاااهی مااوقعیتی و ایمناای رانناادگی
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بررسی ارتباط توانایی های شناختی با آگاهی موقعیتی و ...

با آگاهی پویا هماهنگ شود و بهعنوان منبعی برای پیتبینی و

بوسیله مقیاس هوش بزرگساالن وسکلر) (WAIS-IIIاندازهگیری

تصمیمگیری استفاده شود .برای مثال موقعیت هر ساختمان،

کردند ،با آگاهی موقعیتی در سناریوهای رانندگی متوسط و پیچیده

خیابانها ،پلها ،خروجی بزرگها ،نقاط حادثهخیز جز منابع آگاهی

دیده نشد( .)30دلیل این نتایج متناقض ممکن است با عناصر خودکار

ایستای ما بهحساب میآیند که میتوانند از طریق تجربههای رانندگی

آگاهی موقعیتی مرتبط باشد .همانطور که دیگر محققان بیان کردند،

و اطععات ذخیرهشده در حافظه بلندمدت به دست آورده

آگاهی موقعیتی ممکن است اجزا خودکاری داشته باشد که بدون

شوند .هنگامی که راننده با یک موقعیت مشابه با این آگاهی ایستا

کنترل آگاهانه عمل کنند و نیازی به حافظه فعال نباشد .با توجه به

مواجهه شد میتواند اطععات را از حافظه بلندمدت بازیابی کند و با

این ،در رفتار مبتنی بر مهارت یا اهداف کارکردی در رانندگی (از

آگاهی ایستا در حافظه فعال تطبیق داده شده و با موقعیت فعلی

قبیل حفظ مسیر) پردازش اطععات خودکار میباشد و ممکن است

رانندگی ترکیب شوند .ععوه بر این ،آگاهی ایستا از موقعیتهای

برای انجام رفتارهای رانندگی در سطوح باال (از قبیل سبقت گرفتن،

رانندگی پایدارتر خواهد شد و با افزایت تجربه سازماندهی تر

جهتیابی) به حافظه فعال نیاز نباشد .بر این اساس ،نیاز به

میشوند و رانندهها ممکن است قادر باشند طرح مناسبی در حافظه

تجزیهوتحلیلهای بیشتر برای تعیین نقت حافظه فعال در هر سطح

برای عملکرد مناسب ایجاد کنند .با توجه به این ،تجربه ممکن است

آگاهی موقعیتی و عملکرد در انوا مختل رانندگی باشد.

آگاهی موقعیتی راننده را با کاهت تقاضا از منابع ذهنی ،باعث تسریع

مهارتهای فضایی همچنین برای رانندگانی که باید دیگر خودروها یا

در فرایندهای تصمیمگیری شود(.)33

دیگر موانع را برای موقعیت فضاییشان و فاصله بین اشیا متحرک در

بهطورکلی هر فرد )بنابراین هر راننده( تواناییهای متفاوتی در درک

فضای سهبعدی پایت کنند ،مهم میباشد .رانندگان با استفاده از

محیط ،فهم محیط پیرامون ،و پیتبینی شرایط آینده جاده و خودرو

آیینههای جانبی ،آیینه عقب و نگاه کردن به سمت جلو این وظیفه را

دارد .مطالعات گذشته که در مورد ارتباط بین تواناییهای شناختی و

انجام میکند .در نظر گرفته میشود که مهارت ادراکی یک نیاز

آگاهی موقعیتی انجام شدند چندین عامل بارز در آگاهی موقعیتی را

اساسی برای کسب آگاهی فضایی باشد ،چون اطععات دریافتی یک

شناسایی کردهاند که عبارتند از :ظرفیت حافظه فعال ،توانایی توزیع

نقشه داخلی صحیح از محیط را فراهم میکنند .اندسلی و بولستاد

زمان ،و مهارتهای فضایی و فکری.

( )3330دریافتند که مهارتهای فضایی و ادراکی ،مهمترین عوامل

حافظه فعال به سازههای و فرایندهای شناختی اشاره دارد که بهطور

هستند که آگاهی موقعیتی خلبان را تحت تأثیر قرار میدهد( ،)33و

موقت برای ذخیره و مدیریت اطععات استفاده میشود( .)32طبق

دیگر محققان ( )3333پیشنهاد کردند که تواناییهای پردازش بینایی پویا

نظریه اندسلی ( ،)3331نقت حافظه فعال در آگاهی موقعیتی ،ذخیره

میتوانند توانایی آگاهی موقعیتی در رانندگی (از قبیل پردازش زمانی) را

موقعیتی اطععات درک شده (سطح  3آگاهی موقعیتی) ،یکپارچه

پیتبینی کنند( .)31اگرچه هر مطالعه بر اهمیت مهارتهای پردازش

کردن اطععات درک شده با دانت موجود (سطح  2آگاهی موقعیتی)،

بینایی پویا و مهارتهای ادراکی تأکید کردهاند ،اما نیازی برای تحقیقات

و تسهیل در پیتبینی شرایط آینده محیط و تصمیمات بعدی (سطح

بیشتر با تمرکز بر آگاهی فضایی بهعنوان یک خروجی از مهارتهای

 3آگاهی موقعیتی) میباشد .اندسلی همچنین بیان میکند که

پردازش بینایی پویا در آگاهی موقعیتی کلی راننده نیاز میباشد.

ظرفیت حافظه فعال یک عامل اساسی در پردازش اطععات و آگاهی

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین تواناییهای شناختی با آگاهی

موقعیتی بهویژه برای تازه واردها میباشد .این ممکن است برای

موقعیتی و عملکرد راننده در شبیهساز رانندگی میباشد.

مختل

رانندگان در محیطهای جدید هم تعمیم داده شود( .)3تایر و گوجرتی
( )3333ارتباط باالیی را بین ظرفیت حافظه فعال و آگاهی موقعیتی
در پردازش آگاهانه اطععات در وظای رانندگی را نشان دادند( .)33با

مواد و روشها
در مطالعه حاضر  31راننده حرفهای اتوبوس که دارای مدرک دیپلم و
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آگاهی ایستا برای ایمنی در رانندگی نیز مهم میباشد چون میتواند

این وجود ،بلستد ( )2113ارتباط معناداری بین حافظه فعال پویا که

۳

Archive of SID
۴

مجتبی عباسزاده و همکاران
باالتر بودند شرکت کردند .بهمنظور انجام مطالعاه حاضار از راننادگان

شاابیهساااز رانناادگی اتوبااوس آکیااا  BI 301 Fullتوسااط دانشااگاه

خواسته شد که در شبیهساز راننادگی اتوباوس آکیاا راننادگی کنناد.

خواجهنصیر ساخته شده است برای ارزیابی عملکرد رانندگان اساتفاده

هدف از رانندگی تعقیاب خاودروی جلاویی بادون برخاورد در طاول

شد (شکل.)3

تکلی

رانندگی بود .از شرکت کنندگان درخواست شد که همه قوانین

رانندگی رعایت را کنند .در این سناریو شرکتکنندگان میبایسات در
جلااویی خااود را کااه بااا ساارعت سینوساای در حااال حرکاات بااود و
نمیتوانستند سرعت آن را پیتبینی کند ،تعقیب کنناد .چارا ترماز
خودروی جلویی نیز خراب بود و زمان ترمز زدن ماشین جلویی روشن
نمیشد .در همین حاین خاودرویی دیگار باا شارایط سارعت مشاابه
خودروی جلوی اتوبوس ،پشات سار اتوباوس در حاال راننادگی باود.
آزمودنی بر اساس شرح انجام آزمون که پایت از شارو آزماون آن را
مطالعه کرده بود ،باید با سرعتی حرکت میکرد که فاصله زمانی ایمن
را با خودروی جلویی حفظ میکرد.
جاده با استفاده از خطوط مرسوم خط ععمتگذاری شده بود و اناوا
مختل

تابلوهای راننادگی از قبیال "سابقت ممناو "" ،گاردش باه

راست"" ،گردش به چپ"" ،سرعت مجاز" و  ...مطابق با شرایط جاده،
در جاده وجود داشت .در اطراف جاده مزار کشاورزی وجود داشت.در
طول آزمایت ،آزمودنیها با یک شرایط خطرناک مواجهه میشادند .قبال
از شرو آزمایت به آنها گفتاه شاد و آنهاا مایدانساتند کاه در حاین
رانندگی به شرایط خطرناکی خواهند برخورد .این شرایط خطرناک بادین
شکل بود که خودروی جلویی بطور ناگهانی کامع ترمز شدید میگرفات و
کاامع در وسااط جااده متوقا ماایشاد و راننااده ماایبایسات بااه موقااع
عکسالعمل نشان دهد .شکل  2مراحل انجام آزمایت را نشان میدهد.

شکل  -2مراحل انجام آزمایت
شبیهسازی کلیه ویژگای تعامال رانناده باا ماشاین را دارد کاه در آن
راننده سرعت و جهت اتوبوس را کنترل میکناد و باازخورد بصاری و
شنیداری را برای راننادگان فاراهم مایکناد .از نظار ساخت افازاری
شبیهساز آکیا دارای اتاق و بدناه کامال تاا پشات سار رانناده شاامل
داشبورد ،آمپرها ،صندلی راننده ،کمربند ایمنای ،فرماان ،دکماههاای
دنده خودکار ،کلیدهای باز و بست درها ،ترمزدستی ،شیشاههاا ،درب
بادی ورودی مسافر و راننده و غیره بود.سیساتم نماایت شاامل یاک
عدد پرده نیم استوانه  381درجه به همراه سه عادد ویادیو پروتکتاور
سهبعدی با تابت از جلاو ،دو عادد” LCD 18.5باهعناوان آیناههاای
جانبی و یک عدد ” LCD 17بهعناوان آیناه عقاب مایباشاد.از بعاد
نرم افزاری این شبیه ساز قابلیت تهیه انوا مختلا وظاای راننادگی،
حوادث ترافیکی پیچیده ،کلیه سناریوهای راننادگی و ثبات دادههاای
مربوط به عملکرد هر یک از راننده که شامل موقعیت در باند ،شتاب و
سرعت اتوبوس ،زمان واکانت ترماز زدن ،تعاداد تصاادفات ،موقعیات
نسبت به دیگر خودرو و  ...میباشد.

شکل  -3شبیهساز رانندگی اتوبوس آکیا BI 301 Full
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جاده  2باند (یک باند رفت و یک باناد برگشات) باینشاهری ماشاین
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روش  SAGATارزیابی شد( .)36روش  SAGATبرای ارزیابی هماه

نرمافزار توجه توزیع شده و توجاه انتخاابی آزماودنیهاا انادازهگیاری

سطوح آگاهی موقعیتی که شامل درک ،فهم و پیتبینی میباشد،

شد(.)33برای انجام این تکلی از لپتاپ سونی با صافحه نماایت 31

ایجاد شده است .برای ارزیابی آگاهی موقعیتی راننده با استفاده از این

اینچ که محرک بر روی آن ظاهر میشد ،استفاده شد.در تکلیفای کاه

روش ،شبیهسازی در طول رانندگی بهطور تصادفی متوق میشود که

برای ارزیابی توجه توزیع شده استفاده شد آزمودنی میبایست محرکی

اصطعحا روش فریز کردن گفته میشود و بعاد از آن صافحه نماایت

که در مرکز صفحه نمایت ظاهر مایشاد شناساایی کناد و همچاین

بطور موقت خاموش مایشاود و ساااالت آگااهی ماوقعیتی از رانناده

موقعیت محرک محیطی را تعیین کند.

پرسیده میشود .سپس شبیهسازی از همان نقطهای که متوقا شاده

هر دو محرک مرکزی و محیطی به مدت  31میلیثانیاه نماایت داده

بود ،ادامه پیدا میکند .سااالت آگاهی ماوقعیتی باا توجاه باه اهاداف

میشدند .این مدت کوتااه ماانع از حرکات در طاول نماایت محارک

رانندگی و قوانین جاده طرح شدند .مطالعه اندسلی ( )3331نشان داد

میگردد( .)21در تکلی توجه انتخابی ،عاعوه بار محارک مرکازی و

که این روش دارای اعتبار بااالیی بارای ارزیاابی آگااهی ماوقعیتی در

محرک محیطی ،محرکهای مزاحم هم وجاود داشاتند .تنهاا تفااوت

محیطهای شابیهساازی شاده مایباشاد( .)36بارای ارزیاابی آگااهی

تکلی توجه انتخابی با تکلی توجه توزیع ،وجود اشکال مازاحم باود.

موقعیتی با این روش ،ابتدا با روش تجزیهوتحلیل تکاالی مبتنای بار

قبل از شرو آزمون ،آزمودنی چند باار تمارین مایکارد تاا کاامع باا

هدف ) (GDTAکه یک روش تجزیهوتحلیل از بعد شناختی میباشد،

تکلی

آشنا شود .تفاوت تکلی تمرینی با تکلی آزمون اصلی در این

جنبههایی از رانندگی که آگاهی موقعیتی در آن مهام باود ،مشاخص

بااود کااه در آزمااون اصاالی ماادت زمااان نمااایت محاارک بطااور

شدند( .)37این تجزیهوتحلیل بر اطععاتی که راننده برای انجام اناوا

قابلمعحظهای کمتر بود .امتیاز در هر تست بر اساس نسابت خطاهاا

مختل وظای رانندگی نیاز دارد ،تمرکز میکند .بعد از تجزیهوتحلیل

بود که به عکاس ساینوس ریشاه دوم تبادیل مایشاد .ایان تبادیل

وظای

راننده و مشخص شدن اطععات مورد نیاز راننده برای رسیدن

بهمنظور تثبیت و نرمال کردن واریانس انجام میگرفت(.)23 ,33

به مقصد ،سااالت آگاهی موقعیتی متناسب با نقاطی که شابیهساازی

تست اشکال جای گرفته ( )EFTیک تست ادراکی است .وظیفاه فارد

برای اندازهگیری آگاهی موقعیتی متوق مایشاد ،تهیاه شادند .ایان

در آزمون یافتن شکل سادهای کاه قابع دیاده در داخال یاک شاکل

سااالت اطععاتی در مورد محیط رانندگی در لحظه توق شبیهسازی

بزرگتر و پیچیده که در آن جاای ساازی شاده اسات .امتیااز در ایان

از رانندگان میپرسیدند .تعداد پاسخ صحیح به سااالت سطوح مختل

آزمون نشاندهنده میزان قابلیت فرد در کشا یاا تشاخیص ادارکای

میزان آگاهی موقعیتی رانندگان را نشان میداد.

است .سبک ادراکی اشاره به توانایی فرد برای استخراج اطععات اصلی

معیارهای عملکارد کاه در ایان مطالعاه زماان واکانت ترماز زدن در

از یک زمینه پیچیده دارد افرادی که توانایی بیشتری در ایان مهاارت

شرایط خطرناک و انحرافات از مسیر رانندگی بودند ،بطور خودکاار در

دارند ،تحت عنوان افراد مستقل از زمینه و آنهایی که توانایی کمتری

شبیهساز ذخیره میشدند و در اختیار پژوهشگر قرار میگرفتند.

دارند در این تست دارند افراد وابسته به زمینه گفته میشوند فرض بر

به اطععاتی که میتوان با یک نگاه اجماالی و کوتااه باه دسات آورد،

این است که عملکرد حداقل در برخی از وظای رانندگی که نیااز باه

میدان دید مفید گفته میشود .معیارهای اندازهگیری میدان دید مفید

کش و شناسایی اطععات دارد باید به این بعد شناختی (وابساتگی و

عبارتند از نمایت هدف ،طول مدت نمایت ،وضوح و فاصله از میادان

عدم وابستگی به زمینه) بستگی داشته باشد.

دید مرکزی و نیازمنادیهاای تاوجهی رقاابتی مایباشاند .مطالعاات

آزمون  EFTبرای اندازهگیری مهاارت شناساایی و بازساازی طراحای

گذشته نشان داده است کاه میادان دیاد مفیاد مایتواناد باهعناوان

شده است و یک روش استاندارد شده برای تعیاین سابک شاناختی و

پیتبینی کننده تصادفات استفاده شود( .)38در مطالعه حاضار بارای

توانایی تحلیلی فرد است .این آزمون دارای  20شکل میباشد .وظیفاه

اندازهگیری میدان دید مفید ،از نسخه  6-1-3نارم افازار میادان دیاد

فاارد آن یااافتن اشااکال سااادهای اساات کااه در یااک شااکل پیچیااده
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آگاهی موقعتی رانندگان بطور تصادفی در طول رانندگی با اساتفاده از

مفید سکوالر و بال ( )2118استفاده شد .در حقیقت با استفاده از این

۵
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مجتبی عباسزاده و همکاران

ثانیااه باارای شناسااایی اشااکال ساااده اساات .بنااابراین امتیاااز باااالتر

چشم ،حالت تهو و مواردی از این قبیل را بررسای مایکارد .بعاد از

نشاندهنده دشواری در تجزیه یا جدا کردن یک بخت از یک شکل یا

جلسه آموزشی در شبیهساز ،از آزمودنیها خواسته شاد تاا دوبااره در

طرح بزرگتر است یا به تعبیار مثبات تمایال بیشاتر فارد بارای درک

سناریوی آموزشی رانندگی کنند تا بطورکامال باا کاارکرد شابیهسااز

الگوهای کامل تا اجزا جداگانه اسات .در مطالعاه حااظر تسات EFT

آشنا شوند .معیار عملکرد آزمودنیها در جلسه آموزشی توانایی حفاظ

بنتون و اواسپرین مورد استفاده قرار گرفت(.)22

مسیر بود .این معیار برای ادامه آزمایت و شارکت در آزماایت اصالی

آزمون حافظه فعال ” “Kiosk-Readyبرای اندازهگیری حافظه فعاال

ضروری بود .بعد از جلسه آموزشی آزمونیها پرسشنامه ناراحتی ناشی

مورد استفاده قرار گرفت( .)20 ,23آزمونهای ظرفیات حافظاه فعاال

از شبیهساز را تکمیل کردند .اگر آزمودنی یکی از ععئم ناراحتی ناشی

شامل تکالی ظرفیت کارکرد ،ظرفیت تقارن ،ظرفیت خواندن بهطاور

از شبیهساز را داشت ،از مطالعه حذف میشد.

گسترده برای اندازهگیری  WMSاستفاده شده است و روایی و پایایی

در آزمایت اصلی قبل از اینکه شرایط خطرنااک ظااهر شاود ،محایط

خوبی نشان داده است( WMS .)21معموال رفتار شناختی پیچیده در

شبیهساز بهطور موقت متوق میشد و آزمودنیها پرسشانامه آگااهی

زمینه هاایی از قبیال فهام متاون ،حال مسا له ،و منطاق را پایتبینای

موقعیتی  3را تکمیل میکردند .بعد از آن شبیهسازی از همان جا کاه

میکند) .(20آنسورس و همکارانشان دادند که ظرفیت کاارکرد دو معیاار

متوق شده بود ادامه پیدا مایکارد و بعاد از مادت کوتااهی شارایط

دیگر از حافظه فعال را در بر میگیرند و به تنهایی یک شاخص از روایی و

خطرناک ایجاد میشد .حادود یاک دقیقاه بعاد از شارایط خطرنااک

پایایی  WMSمی تواند به طاور گساتردهای اساتفاده شاود( .)23بار ایان

شبیهسازی دوباره متوق مایشاد و آزماودنیهاا پرسشانامه آگااهی

اساس ،در مطالعه حاضر تنهاا از یاک تسات کاه ظرفیات کاارکرد را

موقعیتی  2را تکمیل میکردناد .بعاد از آن شابیهساازی اداماه پیادا

اندازهگیری میکرد ،استفاده شد .این تست با استفاده از نارمافازار E-

میکرد و بعد از مدت کوتاهی آزمایت به پایان میرسید.

( Primeیک بسته نرمافزاری روانشناسی) اجرا میشاود و هماه نماره

برای تجزیهوتحلیل نتایج از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .آزمون تی تسات

گذاریها با رایانه انجام شد .بعد از هار آزماایت ،برناماه ساه نماره را

و ضریب همبستگی اسپیرمن برای تجزیهوتحلیلها استفاده شد.

گزارش میکرد :نمره ظرفیت کارکرد اصلی ،نمره کل ظرفیت کاارکرد،
و خطاهای ریاضی .نمره ظرفیت کارکرد حاصال هماه مجموعاههاای

یافتهها

درست یادآوری شده میباشد .کل ظرفیت کارکرد عبارت است از کال

همه رانندگان شرکت کننده در این مطالعه مارد بودناد کاه میاانگین

تعداد حروف یادآوری شده در موقعیت صحیح .خطاهای ریاضی شامل

سنی رانندگان  )±30,38( 01,18سال و میاانگین ساابقه کاار آنهاا

کارکرد ناصحیح و خطا در سرعتی کاه در آن آزماودنی در کساری از

 )±6,0( 30,38بود .همه رانندگان از نظر بینایی  31/31یاا اینکاه باا

زمان برای حل یک مشکل معین تعش میکند.

استفاده از عینک بینایی نرمالی داشاتند و هایچ یاک از آنهاا دچاار

برای انجام آزمایت در ابتدا مقدمهای از هدف آزماایت و روش انجاام

ناراحتی ناشی از شبیهساز نشدند.

کار گفته شد و آزمودنیها فرم رضاایت را تکمیال کردناد .بعاد از آن
آزمون حافظه کاری UFOV ،و  EFTرا انجاام دادناد .بعاد از آن هار

آگاهی موقعیتی قبل و بعد از شرایط خطرناک

آزمودنی در یک جلساه آموزشای شارکت کارد و بعاد از آن آزماایت

نمااودار  3تغییاارات سااطوح آگاااهی مااوقعتی قباال و بعااد از شاارایط

اصلی شرو شد .در جلسه آموزشی ،آزماودنیهاا باا شابیهسااز آشانا

خطرناک را نشان میدهد .برای بررسی آگاهی موقعیتی در قبل و بعاد

شدند و بطور عملی در محیط شبیهسازی شده شهری رانندگی کردند.

از شرایط خطرناک از آزمون  t-testاستفاده شد .تجزیهوتحلیل نتاایج

قباال از جلسااه آموزشاای ،آزمااودنیهااا پرسشاانامه ناااراحتی ناشاای از

آگاهی موقعیتی قبل و بعد از شرایط خطرناک نشان داد که ساطح دو

شاابیهساااز کااه توسااط کناادی ( )3333ارائااه شااد( ،)26را تکمیاال

آگاهی موقعیتی ( )p>1/1113و آگاهی ماوقعیتی کال ()p=1/1163
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جایگذاری شدهاند .امتیاز یا نمره فرد برحسب متوسط زماان برحساب

کردند.این پرسشانامه ععئمای از قبیال ساردرد ،سارگیجه ،نااراحتی

Archive of SID
بررسی ارتباط توانایی های شناختی با آگاهی موقعیتی و ...
بطور معناداری بعد از شرایط خطرناک افزایت مییابد .باا ایان وجاود

ارتباط بین سطح دو و سه آگاهی موقعیتی و ظرفیت حافظه فعال

تفاوت معناداری برای ساطح یاک آگااهی ماوقعیتی ( )p=1/1307و

معنادار

نمره

سطح سه آگاهی موقعیتی ( )p=1/2310دیده نشد.

کلی آگاهی موقعیتی و ظرفیت حافظه فعال معنادار بود

نبود.

ضریب

همبستگی

اسپیرمن

بین

۷

(( )r=1/3318 ، p=1/1383جدول.)3
ارتباط بین سطوح آگاهی موقعیتی و تواناییهای شناختی
یک آگاهی موقعیتی نشان داد ( .)r=1/2301 ، p=1/1131با این

ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط معناداری بین نتایج  EFTو

وجود هیچ ارتباط معناداری بین نمرههای  EFTو سطح دو

عملکرد رانندگی (زمان عکس العمل ترمز زدن ،انحراف از مسیر) دیده

( )r=1/3783 ، p=0/2307و سطح سه آگاهی موقعیتی

نشد .جدول 2نتایج ضریب همبستگی بین عملکرد در وظیفه رانندگی

( ) r=1/2731 ، p=1/3380مشاهده نشد (جدول.)3

و تواناییهای شناختی را نشان میدهد.

با توجه به میدان بینایی مفید ،ضریب ارتباط رتبه اسپیرمن ارتباطی

برای بررسی ارتباط بین عملکرد رانندگی و نتایج  UFOVضریب

معنادار بین توجه توزیع شده  )p=-1/2381 ، p=1/1310(UFOVو

همبستگی اسپیرمن تعیین شد .نتایج یک همبستگی معنادار

توجه انتخابی ( )p=-1/3011 ، p=1/1112با سطح یک آگاهی

مثبتی بین توجه توزیع شده و انحراف از مسیر نشان دادند

موقعیتی را نشان داد ،اما هیچ ارتباط معناداری بین آگاهی موقعیتی

( ،)r=1/2708 ، p=1/1281اما بین زمان واکنت ترمز زدن با

کل دیده نشد .این نتایج نشان میدهد که سطح یک آگاهی موقعیتی

 UFOVارتباط معناداری دیده نشد.

با سرعت درک دیداری در ارتباط است(جدول.)3

با توجه به ظرفیت حافظه فعال و عملکرد رانندگی ،زمان واکنت ترمز

با توجه به ارتباط بین ظرفیت حافظه فعال و هر سطح آگاهی

زدن هیچ ارتباط معناداری با  WMSنداشت ،اما بین انحراف از مسایر

موقعیتی ،ضریت اسپیرمن ارتباطی معنادار بین ظرفیت حافظه فعال و

و  WMSرابطه معنااداری دیاده شاد (.) r=-1/3128 ، p=1/1311

سطح یک آگاهی موقعیتی ( )r=1/3807 ، p=1/1231را نشان داد.

این نتایج تا حدی دور از انتظاار باود ،زیارا حفاظ مسایر نسابتا یاک

ضریب همبستگی بین سطح دو و سه آگاهی موقعیتی و ظرفیت

عملکرد خودکار است ،انتظار میرفت که بطوری محادودی از حافظاه

حافظه فعال کمتر از سطح یک آگاهی موقعیتی بود .با این وجود،

فعال استفاده شود.

شکل  .4میانگین ،انحراف معیار و گستره نیروی فشاری و برشی وارد بر دیسک بین مهرههای  L4/L5و  L5/S1و احتمال آسیب به لیگامنت کمر
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ضریب همبستگی اسپیرمن یک ارتباط معناداری بین  EFTو سطح

ارتباط بین عملکرد رانندگی و تواناییهای شناختی

Archive of SID
۸

مجتبی عباسزاده و همکاران
جدول -1نتایج آنالیز همبستگی بین آگاهی موقعیتی و تواناییهای شناختی

EFT

(1/312 )±1/1120

(1/366)±1/131

(1/213)±1/36

(1/216)±1/1331

( UFOVتوزیع شده)

(1/283)±1/1316

(1/232)±1/1130

(1/738)±1/123

(-1/226)±1/1760

( UFOVانتخابی)

(1/330)±1/1103

(-1/326)±1/310

(-1/136)±1/720

(1/337)±1/3120

WMS

(1/203)±1/1363

(1/332)±1/023

(1/383)±1/138

(1/237)±1/1308

جدول -2آنالیز همبستگی بین عملکرد رانندگی و تواناییهای شناختی

زمان واکنت ترمز زدن

انحراف از مسیر

EFT

(1/337)±1/330

(-1/621)±1/112

( UFOVتوزیع شده)

(1/332)±1/330

(1/260)±1/137

( UFOVانتخابی)

(1/010)±1/182

(1/260)±1/327

WMS

(1/032)±1/170

(1/232)±1/37

بحث

دنبال کردند ،تقریبا میتوانستند سرعت خود را طاوری حفاظ کنناد

برخعف انتظار ،در مقایسه آگااهی ماوقعیتی قبال و بعاد از شارایط

که به خودروی جلویی برخورد نکنند و بدین دلیل تمرکاز آنهاا باه

خطرناک ،آگاهی موقعیتی بعاد از شارایط خطرنااک افازایت یافات.

حرکت خودروی جلویی کمتر میشد ،اما بعد از این اینکاه خاودروی

انتظار می رفت بدلیل متوق شدن ناگهانی خودروی جلویی در وسط

جلویی بطور ناگهانی توق کرد ممکن است رانندگان بیشتر به رفتاار

جاده ،در توجه راننده تداخل ایجاد شود و شرایط رانندگی نامتعاادل

خودوری جلویی و دیگر شرایط جاده توجه میکردند .قابل ذکر است

شود و در نتیجه آگاهی موقعیتی راننده کااهت یاباد .باا ایان وجاود

که همبساتگی باین ادراک (ساطح یاک آگااهی ماوقعیتی) و نتاایج

افزایشی در همه سطوح آگاهی موقعیتی باه ویاژه ساطح دو آگااهی

آزمونهای UFOVو  EFTبعد از مواجهه با شرایط خطرنااک بطاور

موقعیتی دیده شد .این احتمال وجود دارد که رانندگان با اختصااص

چشمگیری افزایت پیدا کرد .این بادان دلیال اسات کاه زماانی کاه

دادن منابع شناختی بیشتر به وظیفه رانندگی بعاد از ایجااد شارایط

راننده در شرایط خطرناک قرار بگیرد ،آنها توجه خود را بارای درک

خطرناک سعی کردند تعادل رانندگی خاود را حفاظ کنناد .باه نظار

اطععات جاده بیشتر میکنند.

می رسد که شرایط خطرناک رانندگان را مجبور میکند تا به محایط

این امکان وجود دارد که رانندگان معماوال در شارایط عاادی توجاه

جاده متمرکاز شاوند تاا آگااهی و ادارک خاود را از اطععاات جااده

کمتری به موقعیت خود در باند جاده داشته باشند ،اما پس از اینکاه

افزایت دهند ،و همچنین از شرایط خطرناک بعدی اجتناب کنند .در

شرایط را خطرناک ببینند به حفظ موقعیت در بانادی کاه در آن در

سناریو رانندگی که در این مطالعه استفاده شد ،آزمودنیها میبایست

حال رانندگی هستند بیشتر توجه کنند .این استدالل به نظر منطقی

خودروی جلویی خود که با سرعت سینوسی در حال حرکات باود را

میرسد با توجه تجزیهوتحلیال همبساتگی باین انحاراف از مسایر و

تقعیب میکردند .آزمودنیها بعاد از مادتی کاه خاودروی جلاویی را

میزان آگاهی موقعیتی .هایچ رابطاه معنااداری باین ساطوح آگااهی
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سطح  3آگاهی موقعیتی

سطح  2آگاهی موقعیتی

سطح  3آگاهی موقعیتی

آگاهی موقعیتی کل

Archive of SID
بررسی ارتباط تواناییهای شناختی با آگاهی موقعیتی و ...

بین درک اطععات جااده (ساطح یاک آگااهی ماوقعیتی) و آگااهی

بین نتاایج  EFTو میازان انحرافاات از باناد انجاام شاد ،را حمایات

موقعیتی کل ،رابطاه معنااداری باا انحاراف از مسایر بعاد از شارایط

میکنند EFT.یک آزمون شناختی برای اندازهگیری توانایی تشخیص

خطرناک دیده شد .این احتمال اسات کاه راننادگان بعاد از شارایط

اشیا هدف در یک زمینه بینایی سازمانیافته میباشاد .نتاایج نشاان

خطرناک تعش میکنند تا اطععات بیشتری از جاده به دست آورناد

داد که ارتباط معناداری بین نمرههاای  EFTو انحاراف از مسایر در

(سطح یک آگاهی موقعیتی) و بطور همزمان با حفظ موقعیات خاود

قبل و بعد از شرایط خطرناک وجود نداشت .با این وجود ،همبستگی

در باندی که در حال رانندگی هساتند باا ایمنای بیشاتری راننادگی

بین نمرههای  EFTو انحرافات از مسیر بعد از شرایط خطرناک بطور

کنند .تجزیهوتحلیل همبستگی بین ظرفیت حافظه فعال و سطح یک

چشمگیری بیشتر بود .این یافتهها پیشنهاد میکند که توانایی حفاظ

آگاهی موقعیتی رابطه معناداری را نشان داد .این یافتاههاا پیشانهاد

مسیر به سبک شاناختی فارد بساتگی نادارد و"مساتقل از زمیناه"

میکنند که رانندگانی که ظرفیت حافظه فعال بیشتری دارند ممکان

است( .)28حافظه فعال بهعنوان یک توانایی شناختی ضاروری اسات

است قادر باشند برای بهبود حفظ مسیر خود بیشتر باه جااده توجاه

که با سطح یک آگاهی موقعیتی (ادراک) رابطه معناداری نشاان داد.

کنند .با توجه به تجزیهوتحلیل همبستگی بین ظرفیت حافظه فعاال

مطالعات گذشته نیز این نتایج را تایید میکنند( .)37 ,3این یافتههاا

و انحراف از مسیر ،امتیاز ظرفیت حافظاه فعاال بطاور معنااداری باا

نشان میدهند که سطح یک آگاهی موقعیتی (ادراک) بطور ویاژه باا

انحراف از مسیر قبل از شرایط خطرناک و تا حدی با انحراف از مسیر

میدان دید و نگهداری اطععات در محیط رانندگی وابسته است .برای

بعد از شرایط خطرناک رابطه داشت .این یافتهها تا حدی از اساتباط

اینکه فرد به سااالت آگاهی موقعیتی پاساخ دهاد ،ظرفیات حافظاه

باال که حفظ مسیر بعد از شرایط خطرناک ممکان اسات بیشاتر باه

فعال باید برای دریافت و ذخیره اطععات استفاده شود تا فارد بتواناد

فرایندهای شاناختی هشایارانه وابساته باشاد ،متنااقض اسات .ایان

به سااالت آگاهی موقعیتی جواب دهد .با این وجود ظرفیات حافظاه

موضو باید بهطور دقیقتری در مطالعات بعد ارزیابی شود.

فعال رابطه معناداری باا ساطح دو آگااهی ماوقعیتی (ادراک) و ساه

همان طور که انتظار میرفات ،ارتبااط باین سارعت پاردازش ادارک

آگاهی موقعیتی (پایتبینای) نداشات .ایان یافتاههاا نیاز باا نتاایج

(توجه توزیع شده از آزمون میدان دید مفید) و انحراف از مسیر (قبل

مطالعات قبلی سازگار میباشد .گنزالز و ویمیسبرگ ( )2117یافتناد

و بعد از شرایط خطرنااک) معناادار باود .در تسات  UFOVپاس از

که ظرفیت حافظه فعال با جواب دادن به سااالت ساطح دو و ساطح

ظاهر شدن هدف در میدان دید مرکزی ،با اندازهگیاری مادتزماانی

سه آگاهی موقعیتی در مقایسه با سطح یک آگاهی موقعیتی رابطهای

(هزارم ثانیه) که طول میکشد که اطععات بصری محیطی تشخیص

ندارد( .)23این یافتهها پیشنهاد میکند که ساطح دو و ساه آگااهی

داده شده و تعیاین مکاان شاوند ،توجاه توزیاع شاده انادازهگیاری

موقعیتی نیاز به یک فهام عمیقای از وظیفاه باا اساتفاده از حافظاه

می شود( .)27با کاهت زمان پردازش توجه توزیع شده ،این احتماال

بلندمدت دارند (برای مثال دانت ایستا یا تجربه) تا اینکه باه حافظاه

وجود دارد که رانندگان اطععات بیشتری را با استفاده از یک میادان

فعال متکی باشند.

دید وسیعتر درک کنند .این ممکن است منجر باه بهباود در حفاظ

ععوه بر این ،ارتباط بین هر سطح آگاهی ماوقعیتی باا توانااییهاای

مسیر راننده شود .با ایان وجاود ،انحرافاات مسایر در قبال و بعاد از

شناختی قبل و بعد از شرایط خطرنااک ارزیاابی شاد .نتاایج ارتبااط

شرایط خطرناک با توجه انتخابی از آزمون  UFOVرابطه معنااداری

معناداری بین ظرفیت حافظه فعال با سطح یاک آگااهی ماوقعیتی و

نداشتند .این نتایج با نتایج مطالعهای که قبع انجام شده بود ،سازگار

آگاهی موقعیتی کل در قبل از شارایط خطرنااک نسابت باه بعاد از

بود که آنها یافته بودند که تنها توجاه توزیاع شاده باا عملکارد در

شرایط خطرناک نشاان دادناد .ایان یافتاههاا اساتنباطی کاه وقاایع

رانندگی که شامل تعداد تصادفات ،و سارعت و زماان واکانت ترماز

خطرناک رانندگان را مجبور میکنناد تاا باه مهاارتهاای شاناختی

میشود ،رابطه منفی دارد(.)23

اساسی مربوط به رانندگی بیشتر متکی باشند و به محیط جاده برای
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موقعیتی و انحراف از مسیر قبل از شرایط خطرناک مشاهده نشد ،اما

یافتهها ارتباط بین توجه و عملکرد با تجزیهوتحلیال همبساتگی کاه

۹
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بعدی اجتناب کنند .نتایج توجه انتخابی و توزیع شده که با اساتفاده

هدف این مطالعه شناسایی عوامل شناختی بود کاه ممکان اسات باا

از آزمون میدان دید مفید اندازهگیری شدند ،نشان دادناد کاه بطاور

عملکرد و آگاهی موقعیتی در شرایط نرمال و غیر نرمال راننادگی در

معناداری با درک اطععات جاده (سطح یک آگاهی موقعیتی) ارتبااط

ارتباط باشند .در کل آگاهی موقعیتی راننده بعد از مواجهه با شارایط

دارند .مطالعات گذشته این نتاایج را تاییاد مایکنناد( .)31چپارو و

خطرناک افزایت مییابد .در این شرایط راننادگان بارای درک بهتار

همکااران سااه شااکل از توجاه آزمااون میاادان دیاد مفیااد و آگاااهی

اطععات جاده بیشتر تمرکاز مایکنناد .بعاد از مواجهاه باا شارایط

موقعیتی را با استفاده تعداد و موقعیت ماشینها در سناریو راننادگی

خطرناک آزمودنیها بیشتر به مهارتهای شناختی خود بارای دسات

اندازهگیری کردند .آزمودنیها بعد از هر آزمون کوتااه باا اساتفاده از

یافتن حداقل آگاهی موقعیتی متکی هستند .حافظه فعال نیز بعاد از

موس و یک صفحه نمایت موقعیت خود را در جاده مشخص کردناد.

شرایط خطرناک بطور وسیعتر استفاده میشاود .ایان نتاایج اهمیات

متأسفانه ،آنها آگاهی موقعیتی را با استفاده از تعریا اندسالی کاه

تواناییهای دیداری -شناختی و حافظه فعاال را تحات شارایط غیار

شامل درک ،فهم و پیتبینی بود ،اندازهگیاری نکردناد .آزماونهاای

نرمال رانندگی نشان میدهند.

چپرو میزان درک راننادگان از اطععاات جااده (ساطح یاک آگااهی

با توجه به نقت آگاهی موقعیتی در عملکرد رانندگی ،نتایج دقات در

موقعیتی) را اندازهگیری کردند .یافتههای مطالعه آنها پیشنهاد کارد

حفظ مسیر نشان میدهند که سطح پایین آگاهی موقعیتی ،به ویاژه

که رانندگانی که توجه انتخابی و توجه توزیع شاده بهتاری داشاتند

ادراک ،ممکن است یک عامل کلیدی در عملکرد در تکلی راننادگی

اطععات جااده در حاین راننادگی را بهتار درک کردناد؛ و بناابراین

بعد از مواجهه با شرایط خطرنااک باشاد .ایان نتاایج باا یافتاههاای

آگاهی ماوقعیتی کلای بهتاری داشاتند .عاعوه بار ایان ،در مقایساه

مطالعات قبلی که نشان دادند حفاظ مسایر بار عملکارد خودکاار در

تجزیهوتحلیل همبستگی بین هر سطح آگاهی موقعیتی باا توجاه در

شرایط رانندگی نرمال متکی است سازگار هستند( .)31با این وجاود،

قبل و بعد از شرایط خطرناک یک رابطه معناداری قویی برای ساطح

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حفظ مسیر در شرایط رانندگی غیر

یک و دو آگاهی موقعیتی با توجه توزیع شده دیده شد .در کال ،ایان

نرمال به کنترل آگاهانه نیاز دارد .ارتباط بین سه توانایی شناختی باا

نتایج بدین معنی است کاه سارعت درک باا میادان دیاد وسایع در

درک بعد از شرایط خطرناک بطاور چشامگیری افازایت پیادا کارد.

شرایط رانندگی نرمال مهمتر میشود .همانطور که انتظار مایرفات،

بطور خاص ظرفیت حافظه فعال و توجه توزیع شاده بعاد از شارایط

فهم و پیتبینی (سطح دو وسه آگاهی موقعیتی) و آگاهی ماوقعیتی

خطرناک رابطه معناداری نشان دادند .با این وجود ،ارتباط معنااداری

کل رابطه معناداری با آزمونهای  UFOVنداشتند.

بین تواناییهای شناختی و حفظ مسیر دیده نشاد .اگرچاه ،ظرفیات

نتایج  EFTرابطه معناداری با درک اطععات جاده (سطح یک آگاهی

حافظه فعال یک نتیجه خعف نتیجهگیریهای قبل را نشان داد.

موقعیتی) داشتند .مقایسه نتایج همبستگی باین هار ساطح آگااهی

نتایج این مطالعه نشان داد که همه آزمونهای تواناییهای شاناختی

موقعیتی با وابستگی به زمینه در قبل و بعد از شرایط خطرناک یاک

تنها درک راننده از محیط جاده (سطح یک آگاهی موقعیتی) را تحت

رابطه معناداری قوی بین سطح یک آگااهی ماوقعیتی باا نمارههاای

تأثیر قرار میدهند .با این وجود ،این نتایج ممکن است به روشهاای

 EFTدیده شد .این نتایج ممکن است بدین دلیل باشد که راننادگان

اندازهگیری آگاهی موقعیتی ارتباط داشاته باشاد .در ایان مطالعاه از

برای اینکه از عهده شرایط نامتعادل برآیند بطور بیشاتری باه جااده

روش SAGATباارای ارزیااابی آگاااهی مااوقعیتی اسااتفاده شااد.

توجه میکنند .همچنین ،آگاهی موقعیتی کل یک ارتباط معنااداری

اندازهگیری آگاهی موقعیتی باا اساتفاده از روش  Real-timeکاه در

را با نمرات  EFTنشان داد .از این جهت ،وابستگی به زمیناه ممکان

ایاان روش سااااالت آگاااهی مااوقعیتی در حااین رانناادگی از راننااده

است یک عامل غیرمستقیم آگاهی موقعیتی در رانندگی باشد.

پرسیده میشود بدون انجام که شبیهسازی متوق شود ممکن اسات
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درک و فهم اطععات بیشتر تمرکز کنند و سعی کنند تاا از خطارات

نتیجهگیری
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... بررسی ارتباط تواناییهای شناختی با آگاهی موقعیتی و
.)23(موقعیتی کمتر اهمیت دارد
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تشکر و قدردانی

نتایج متفاوت به دست آید زیارا ایان روش کمتار باه حافظاه فعاال
 نیااز اسات کاه شابیهساازی بطاورSAGAT  در.)33(بستگی دارد
تصادفی در حین رانندگی متوقا شاود و صافحه نماایت خااموش

نویسندگان برخود الزم میدانند که از گروه نرمافزار و برق آزمایشگاه

 در این روش راننده برای به یادآوردن اطععات جاده از حافظاه.شود

واقعیت مجازی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی و همچنین

 نمارههاای آگااهی ماوقعیتی در، در کال.فعال خود استفاده میکند

.کلیه شرکتکنندگان در پژوهت تشکر و قدردانی نماید

 چون صفحه نمایت روشن است و فارد محایط راReal-time روش
میبیند باالتر است و حافظه فعال برای ساااالت ساطح یاک آگااهی
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Abstract

The survey of relationship between bus drivers’ situation awareness, driving
performance and cognitive abilities using driving simulator
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Abstract
Introduction: One of the most important subjects in the analysis of driver’s behavior had been situation awareness
during the past decade. However, no study has been investigated the relation among component of situation awareness
and performance and cognitive abilities of bus drivers. Current study aimed to survey relationship between bus drivers’
situation awareness, driving performance and cognitive abilities using driving simulator.
Material and Methods: In this study, 30 professional bus drivers who have diploma or higher degree participated.
Situation awareness measured by SAGAT technique and tests UFOV, EFT and WMS were used for measuring of
cognitive abilities. Brake reaction time and lane departures were criteria for driving performance.
Results: Accordingly, the result showed significant relation between drivers’ situation awareness before and after
hazard conditions. Among WMS, divided attention, selective attention and EFT with level 1 of situation awareness was
seen significant relation. The result of current study released a significant correlation among WMS and divided
attention with lane departure.
Conclusion: Results showed, in general, the driver's situational awareness in dangerous conditions increases. The
study showed that cognitive ability affects only level 1 of situational awareness. According to role of situational
awareness in driving performance, the results of lane keeping showed that perception might be a key factor in driving
performance.
Keywords: Situation awareness, Driving performance, Cognitive abilities, Hazard condition.
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