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تشریح ویژگیهای شناختی شغل اپراتور مرکز کنترل ترافیک شهری
و توصیف مراحل اجرای تکنیک )Cognitive Work Analysis( CWA

تاریخ دریافت3333/6/33 :

تاریخ پذیرش3333/33/6:

چکیده
مقدمه :ترافیک یکی از مشکالت اجتماعی در جوامع امروزی و در شهرهای بزرگ میباشد .برای مهار ترافیک ،عالوه بر گشایش راهها ،نیاز به فرهنگسازی و نیز
استفاده از روشهای هوشمند میباشد ،بدین سبب سیستمهای کنترل ترافیک شهری ابداع گردیده است .وظایف اپراتورهای این مراکز بررای مردیریت ترافیرک،
شامل فرآیندهای شناختی گوناگون است .تجزیه و تحلیل کار شناختی ( )cognitive work analysisبرای تجزیه و تحلیل این سیستمهای کراری ،برا هرد
بهبود طراحی سیستم ،به عنوان یک چارچوب ،در این مطالعه معرفی شده است.
روش انجام کار :تجزیه و تحلیل کار شناختی ) ،(CWAمحدودیتهای سیستم را از طریق پنج فاز شناسایی میکند ،که در ابتدا با تحلیل قلمرروکراری آاراز و
بعد از تحلیل وظیفه ،تحلیل استراتژی و بررسی همکاریها و سازمانهای اجتماعی ،با شناسایی صالحیتهای الزم پرسنل به پایان میرسد.
یافتهها :نتایج این مطالعه شامل :طرح کلی مراحل اجرای تکنیک  ،CWAتحلیل قلمرو کاری ،نردبان تصمیم ،جزئیات مربوط به شاخصهرای سرطوح مررتب،،
استراتژیهای موجود ،نقشه جریان اطالعات ( ،)IFMنقشه جریان اطالعات ( )IFMبرای چارچوببندی تحلیل اجتماعی سازمان ،و تجزیه و تحلیرل شایسرتیی
شخص ،میباشد.
بحث و نتیجه گیری :نتیجه این پژوهش میتواند جهت گزینش و آموزش اپراتورهای مرکز کنترل ترافیک استفاده گردد ،چرا که بهکارگیری تجهیزات مدرن در
امر کنترل ترافیک نیازمند پرسنل مجرب و با توانمندیهای شناختی میباشد ،در ایر اینصورت موجب به هدر رفتن سرمایه و انرریی سرازمانهرا خواهرد برود.
هرچه تصمیمات اپراتور بیشتر وابسته به پردازش اطالعات باشد ،تواناییهای شناختی اپراتور نیز باید بیشتر باشد .فرآیندهای شناختی کراوش دیرداری( visual
 ،)searchحل مسئله و زمانسنجی از ویژگیهای شناختی الزم برای تصدی این شغل است.
کلمات کلیدی :ارگونومی شناختی ،تجزیه و تحلیل کار شناختی ) ،(CWAمرکز کنترل ترافیک شهری

 .3کارشناس ارشد ارگونومی ،مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا ،ساوه ،ایران.
( .*2نویسنده مسئول) کارشناس ارشد ارگونومی ،مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا ،ساوه ،ایران  .پست الکترونیکیsara.dehnavi@yahoo.com :
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تشریح ویژگیهای شناختی شغل اپراتور مرکز کنترل ترافیک شهری و ...

ترافیک یکی از مشکالت اجتماعی در جوامرع امرروزی و در شرهرهای

( )cognitive work analysisبرای تجزیره و تحلیرل سیسرتمهرای

بزرگ می باشد که خود ناشی از عوامل مختلفی است .امروزه شهرها از

کاری ،با هد بهبود طراحی سیستم ،به عنوان یک چارچوب ،معرفری

پیچیدگی های بسیاری برخوردار هستند و برای مهار ترافیک ،عالوه بر

شده اسرت( .)3همچنرین در مطالعره جامیسرون و ویسرنته در سرال

گشایش راههرا ،نیراز بره فرهنرگسرازی و نیرز اسرتفاده از روشهرای

 ،2333به این مورد اشراره شرده اسرت کره ایرن چرارچوب در طیرف

هوشمند میباشد ،بدین سبب سیستمهرای کنتررل ترافیرک شرهری

گستردهای از مسائل در حوزههای بی شماری از طراحی نمایشریرهای

ابداع گردیده است.رسالت اصلی این مراکز کاهش تأخیرها ،آلودگیهرا

اطالعات در فرآیند تولید استفاده شده است(.)4

و مصرر سروخت بره روشری امرن و از طریرق عملکررد هماهنرگ

تجزیه و تحلیل کار شناختی ) ،(CWAمحدودیتهرای سیسرتم را از

سازمانهای دولتی و خصوصی میباشد.

طریق پنج فاز شناسایی میکند ،که در ابتدا با تحلیل قلمروکاری آااز

اپراتورهای متخصص مستقر در ایرن مراکرز برا رصرد دقیرق و رعیت

و بعد از تحلیرل وظیفره ،تحلیرل اسرتراتژی و بررسری همکراریهرا و

خیابانها ،ترافیک شهری را مردیریت مریکننرد .مشراهده و کنتررل

سازمانهای اجتماعی ،با شناسایی صالحیتهای الزم پرسنل به پایران

و عیت عبور و مرور در تقاطعهرا از طریرق سیسرتم کنتررل مرکرزی

میرسد(.)4

) (SCATSو دوربینهای نظارت تصویری و ب ،تصراویر در مروارد

نمونه هرایی از نمودارهرای نتیجره مرحلره تحلیرل قلمررو کراری را در

الزم ،ثبت نواقص مشاهده شده در تجهیزات مرکز کنترل و اعرالم آن

مطالعات ،هام و یون ( .)2333جامیسون و همکاران ،بیسانتز و ویسنته

به گروههای تعمیررات و پیییرری جهرت رفرع نقرص و همراهنیی برا

( . )3334ریسررینگ و ساندرسررون ( ،)2332مرریترروان دیررد(.)8-5

راهنمایی و رانندگی و بهینهسازی زمانبندی تقاطعها ازجمله وظایف

همچنین نمونههرایی از نردبران تصرمیم را در مطالعرات جامیسرون و

اپراتورها برای مدیریت ترافیک است که هر کدام از وظایف فوق ،شامل

همکاران ،الموروکس و همکاران ( ،)2336مورای و همکراران ()3332

فرآیندهای شناختی گوناگون است ،به عنوان مثال ،کنتررل هوشرمند

و ویسنته ( ،)3333میتوان مشاهده کرد(.)33-3 ,3

هر تقاطع بر پایه میزان ترافیک آن تقاطع) از طریرق تغییرر در زمران

در واقع تعداد کمی از مطالعات منتشر شده بهطور کامل ،مراحل ایرن

ایست خودروها در هر تقاطع( ،ایجاد موج سبز برای تقاطعهای متوالی

تکنیک را اجرا نمودهاند و بهندرت پا را از دو فاز نخست فراتر نهادهانرد

)به این معنا که اگر یک اتومبیل پس از اندکی توقف در یک تقاطع ،با

و همین دلیل باعث شک و تردید در استفاده از ایرن تکنیرک گردیرده

سبز شدن چراغ توانست از آن عبور کند ،در تقاطعهای بعدی به هیچ

است .برای نمونه میتوان به مطالعه ویسرنته در سرال  ،)4(3333کره

چراغ قرمزی برخرورد نکنرد( ،سیسرتم اولویرتدهری بره خودروهرای

فاقد تحلیل سازمانهرای اجتمراعی مریباشرد اشراره کررد ،در مقابرل

اوریانس ).)3( (EVP : Emergency Vehicle Pre-emption

میتوان به مطالعه کامینیز و گرلن ،در سال  2333نیاه انداخت(.)32

در این مطالعه از ارگونومی شرناختی بررای تجزیره و تحلیرل وظرایف

با توجه به تو یحات فروق و اهمیرت کرار اپراتورهرای مرکرز کنتررل

شناختی اپراتورهای مرکز کنترل ترافیک شهری استفاده شرده اسرت،

ترافیک شهری ،و عدم وجود مطالعات مشابه در داخل کشور ،مطالعره

ارگونومی شناختی یکی از گرایشهای دانش ارگونومی است که ماننرد

حا ر به منظور تشریح ویژگریهرای شرناختی ایرن شرغل و توصریف

ارگونومی فیزیکی با هد بهینهسازی تطابق سیستم با انسان به وجود

اجرای مراحل تکنیرک  )cognitive work analysis( CWAبررای

آمده است و عمدتاً به عوامرل شرناختی انسران هنیرام در

محرر ،

پردازش اطالعات و عمل یا رفتار تمرکز دارد .در نظر گرفتن انسان بره
عنرروان موجررودی بررا توانرراییهررا و محرردودیتهررای مشررخص و

آن ،انجام شده است(.)3

مواد و روشها

عکسالعملهای قابل پیشبینی در امر طراحی ،نقرش مرثثری در براال

برای تجزیه و تحلیل کار شناختی اپراتورهرای مرکرز کنتررل ترافیرک

بردن اثربخشی عملکرد سیستم دارد(.)2

شهری از روش  ،CWAکه شامل پنج فاز است استفاده شرد ،در ایرن
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عبداهلل واحدی و همکاران

روش بسنده شود ،هر پنج مرحله  CWAبهطور کامرل بررسری شرود

شاخصهای سطوح مرتب ،را جداگانه در جدولی به ثبرت مریرسرانیم

بدین منظور برای مدیریت حجم کار و مختصر نمودن این مبحرث بره

)جدول.)3

شکلی که در حوصله این مقالره بینجرد از بررسری تمرام فرآینردهای

فاز :3تحلیل استراتژیها ()strategies analysis

شناختی صر نظر و تنها به تحلیرل یرک بررش از کرل حروزه کراری

در این فاز ،نیرش چیونیی انجام وظیفه مورد توجه قرار میگیرد .این

بسنده کردهایم ،بهعبارتدییر  CWAرا به شکل کامل در عمق ،و نره

فاز طراحان را در شناسایی طبقهبندی استراتژیها یاری میکند و در

در وسعت اجرا کردهایم (شکل .)3

طراحری سیسرتمهرای اطالعرات کرامپیوتری ،اپراترور را در انتخراب

پنج فاز تجزیه و تحلیل کار شناختی عبارتاند از:

استراتژی یاری میکند.)33( .

فاز :3تحلیل قلمرو کاری ()work domain analysis /WDA

ابتدا با لیست کردن تعدادی اسرتراتژی شرروع بره تحلیرل مریکنریم

در این مرحله نیرش ما نسبت به دامنه کاری عمیقتر میگرردد ،ایرن

(جدول .)2و نقشه جریان اطالعات ( )IFMهر کدام را جداگانه ترسیم

فاز شامل پنج سطح مختلف است که هر یک حاوی اطالعرات حیراتی

میکنیم (شکل .)4بعد از انتخاب  IFMمناسب برای عبرور خرودروی

در مورد حوزه کاری میباشد(:)33

اوریانس در کمترین زمان به سمت مقصد ،میتوان به این نتیجه رسید

 -3هد کاربردی-2 ،کاربرد انتزاعی -3 ،کاربرد تعمیمی -4 ،کراربرد

که انتخاب هر استراتژی چیونه میتواند بر کل بار کاری تأثیر گذارد.

فیزیکی -5 ،شکل فیزیکی

فررراز  :4تحلیرررل همکررراری و سرررازمانهرررای اجتمررراعی

در این مرحله نیرش جز بهکل وجود دارد که ایرن نیررش دارای سره

()social organization and cooperation

مرحله است:

در این فاز ماننرد فراز قبرل از نقشره جریران اطالعرات ( )IFMبررای

کل سیستم → زیرسیستمها → اجزا سیستم

چارچوببندی تحلیل اجتماعی سازمان ،استفاده میشود ،اما استفاده

نتایج این مرحله در شکل 2دیده میشود.

از  IFMدر این فاز به منظور بازتاب اختصاص اجرزای فرردی کرار ،در

فاز :2تحلیل شناختی وظیفه ()control task analysis

میان یک سیستم کاری ،انجام میگیرد.

بهتر اعمالی که منجر به فعالیتهای کنترلری مرورد

به دنبال آن چیونیی تخصیص بهینه هر یک از فعالیتهای پرردازش

در این فاز ،در

نیاز برای تشخیص دامنه اهدا کاربردی میگردد .بررسری مریشرود.

اطالعات و چرخه دانش به اجرا کنندههای تیم را مرورد ارزیرابی قررار

این فعالیتها شامل فعالیتهای پردازش اطالعات و دانش بدست آمده

میدهیم .برای انجام این کار وظیفههای اجزای کاری را برا توجره بره

انسان است که منجر بره تکمیرل وظرایف در اجرزا کراری مریگرردد.

نقاط عف و قوت سیستمهای کامپیوتری و انسانی ،امتحان و آزمایش

خروجی این فاز تعیین میکند که چه کارهایی بایستی برهطرور مرثثر

میکنیم .و ترالش مریکنریم کره فعالیرتهرای پرردازش اطالعرات و

انجام گیرد (در محدوده قلمرو کاری) ولی هنوز چیونیی انجام این کار

مسئولیت نیهداری و حفظ چرخههای دانش را به هر اجرا کننرده بره

و فرد انجام دهنده آن مشخص نیردیده(.)33

منظور باال بردن تاثیرات تیمی اختصاص دهیم(شکل.)33( ،)5

ابزار این مرحله نردبان تصمیم ( )DLمیباشد که شامل فعالیرتهرای

فاز :5تجزیه و تحلیل شایسرتیی شرخص ( worker competencies

پردازش اطالعات (فعالیرتهرای شرناختی یرا محاسرباتی هسرتند) و

)analysis

چرخههای دانش (محصروالت نهرایی پرردازش اطالعرات) مریباشرد.

در این فاز تجزیه و تحلیل شایستیی شخص انجام دهنده کار برای

تازهکارها بین این دو یک رابطه خطی در نظر میگیرند در

انجام وظایف مشخص میشود و تعیین میگردد که شخص برای انجام

حالی که افراد متخصص احتماالً جهشهایی در این دو مورد خواهنرد

این وظایف به چه تواناییها و ابزاری نیازمند است(.)33اعات بیشتر

داشت(.)33

باشد نتایج کار بیشتر به فرآیندهای شناختی وابسته است جدول.)3

ما در این فاز از بین کلیره وظرایف تنهرا یرک نردبران تصرمیم رسرم
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مطالعه سعی شده بهجای آنکه به دو یا سه فاز از مراحل پنجگانه ایرن

میکنیم که در شکل 3مالحظه میکنید .سپس جزئیرات مربروط بره

Archive of SID
تشریح ویژگیهای شناختی شغل اپراتور مرکز کنترل ترافیک شهری و ...

نتایج پنج فاز این مطالعه شامل :طرح کلری مراحرل اجررای تکنیرک

مورد بررسی ما اپراتور دو استراتژی پیشرو دارد .اسرتراتژی اول ،عبرور

 ،CWAتحلیل قلمرو کراری ،نردبران تصرمیم ،جزئیرات مربروط بره

خودرو از خلوتترین مسیر (تقا ای عبور از تقراطع توسر ،خرودروی

شاخصهای سرطوح مررتب ،،اسرتراتژیهرای موجرود ،نقشره جریران

اوریانس ارسال میشود ،سپس این درخواست توس ،تشخیصدهنرده

اطالعات ( ،)IFMنقشه جریان اطالعات ( )IFMبرای چارچوببنردی

به اپراتور ارسال میگردد سپس کنترلر چراغ تقاطع را سبز میکنرد و

تحلیل اجتماعی سرازمان ،و تجزیره و تحلیرل شایسرتیی شرخص ،در

با هماهنیی برا سرایر افرراد گرروه خلروتتررین مسریر را بررای عبرور

اشکال  3-5و جداول  3-3آمده است.

خودروی اوریانس مشخص کرده و تغییر مسریر از مسریر اصرلی را بره

همانگونه که در تحلیل قلمرو کاری (شکل شماره  )2دیده مریشرود

راننده اطالع میدهند در ادامه اپراتور ،خودرو را دنبال میکنرد ترا بره

یکی از وظرایف اپراتورهرای مراکرز کنتررل ترافیرک اولویرتدهری بره

چراغ قرمز برخورد نکند) و استراتژی دوم ایجاد موج سبز برای خودرو

خودروهای اوریانس میباشد که این وظیفه شامل سه وظیفه جزیترر

اوریانس (درخواست عبور از تقاطع توس ،خرودروی اوریانرس ارسرال

شررامل همرراهنیی بررا راهنمررایی و راننرردگی ،ایجرراد مرروج سرربز برررای

میشود ،سپس کنترلر چراغ تقاطع را سبز میکند و با محاسبه زمران

تقاطعهای متوالی و کنترل هوشمند تقاطع بر اساس ترافیک میباشد.

رسیدن خودروی اوریانس به سایر تقاطعهای مسیر ،چراغها را به نحوی

از این میان ،نردبان تصمیم برای وظیفه اولویرتدهری بره خودروهرای

تنظیم مینماید که خودروی اوریانس بردون خرروج از مسریر اصرلی ترا

اوریانس در شکل  3آمرده اسرت کره شرامل مراحرل چرخره دانرش و

مقصد به هیچ چراغ قرمزی برخورد نداشته باشد) .سپس میتوانیم با در

پردازش اطالعات است ،بعد از فعال شردن سیسرتم اولویرتدهری بره

نظر گرفتن محدودیتهای کامپیوتر یا انسران وظرایف را تقسریم کنریم.

خودرو اوریانس و دریافت هشدار ،اپراترور بایرد برا شناسرایی و رعیت

بدیهی است انتخاب استراتژی مناسب باید توس ،انسران و فرآینردهایی

کنونی سپس پردازش اطالعاتی که از دوربینها دریافرت مریکنرد ،برا

مانند تعیین زمان رسیدن خودرو به چراغ بعدی بایرد توسر ،کرامپیوتر

ایجاد موج سبز ،خودرو اوریانس را بهنحویکه به هریچ چرراغ قرمرزی

انجام شود و در پایان شایستییهای شناختی الزم تعیین میشود.

برخورد نکند ،تا مقصد همراهی نماید.
اپراتور قبل از تصمیمگیری ابتدا باید استراتژیهای موجود بررای حرل
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یافتهها

مشکل را در ذهن مرور کرده سپس بهترین را انتخاب نماید در مثرال
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شکل :2تحلیل قلمرو کاری (فاز)1
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شکل  :3نردبان تصمیم (( ،)DLفاز)2
جدول  :1جزئیات مربوط به شاخصهای سطوح مرتبط(فاز )2
A

یک خودروی اوریانس نیاز به عبور فوری دارد

چرخه دانش

چرخش سیستم

هد کاربردی

B

بررسی دوربینها در تقاطع مرد نظر

پردازش اطالعات

تفسیر

کاربرد انتزاعی

C

تعین نزدیکترین و خلوتترین مسیر برای رسیدن به مقصد

پردازش اطالعات

فرآیند فرموله کردن

کاربرد تعمیمی

D

سبز کردن چراغ تقاطع موردنظر

چرخه دانش

وظیفه

کاربرد تعمیمی

E

تعین زمان رسیدن خودروی اوریانس به تقاطع بعدی

پردازش اطالعات

فرآیند

کاربرد فیزیکی

F

ایجاد موج سبز برای عبور اوریانس از تمام تقاطعها

چرخه دانش

اجرا

فرم فیزیکی

جدول :2استراتژیهای موجود(فاز)3

استراتژی

نام استراتژی

توصیف

3

عبور خودرو از خلوتترین
مسیر

تقا ای عبور از تقاطع توس ،خودروی اوریانس ارسال میشود ،سپس این درخواست توس،
تشخیصدهنده به اپراتور ارسال میگردد سپس کنترلر چراغ تقاطع را سبز میکند و با هماهنیی با سایر
افراد گروه خلوتترین مسیر را برای عبور خودروی اوریانس مشخص کرده و تغییر مسیر از مسیر اصلی را
به راننده اطالع میدهند در ادامه اپراتور ،خودرو را دنبال میکند تا به چراغ قرمز برخورد نکند.

2

ایجاد موج سبز برای خودرو
اوریانس

درخواست عبور از تقاطع توس ،خودروی اوریانس ارسال میشود ،سپس کنترلر چراغ تقاطع را سبز
میکند و با محاسبه زمان رسیدن خودروی اوریانس به سایر تقاطعهای مسیر ،چراغها را به نحوی تنظیم
مینماید که خودروی اوریانس بدون خروج از مسیر اصلی تا مقصد به هیچ چراغ قرمزی برخورد نداشته
باشد.
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گام

توصیف

نوع

کد نردبان

سطح انتزاعی
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شکل : 5نقشه جریان اطالعات ( )IFMبرای چارچوببندی تحلیل اجتماعی سازمان (فاز)4
جدول  :3تجزیه و تحلیل شایستگی شخص (فاز)5

گامهای پردازش اطالعات

گامهای چرخه دانش

رفتار مبتنی بر مهارت

رفتار مبتنی بر قانون

رفتار مبتنی بر دانش

-3نیاز یک خودروی اوریانس برای
عبور فوری از ترافیک

-2بررسی دوربینها در
تقاطع مرد نظر

بررسی تقاطع موردنظر
از طریق دوربین

در نظر گرفتن شرای،
تقاطع موردنظر

اتخاذ تصمیم با توجه به ترافیک
تقاطع

-3تعین نزدیکترین و خلوتترین
مسیر برای رسیدن به مقصد

-4سبز کردن چراغ تقاطع
موردنظر

بررسی گزارشات سایر
اپراتورها

در نظر گرفتن راههای
عبور ممنوع و یکطرفه

تصمیم به سبز کردن چراغ
جهت هدایت خودروی اوریانس
به مسیر انتخابشده

-5تعین زمان رسیدن خودروی
اوریانس به تقاطع بعدی

-5ایجاد موج سبز برای
عبور اوریانس از تمام
تقاطعها

محاسبه زمان با در نظر
گرفتن سرعت خودروی
اوریانس

سبز کردن چراغها
بهنحویکه خودروی
اوریانس به چراغ قرمز
برخورد نکند

کنترل خودروی اوریانس در کل
مسیر تا رسیدن به مقصد
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نتایج این پژوهش نشران داد کره ،هرچره تصرمیمات اپراترور بیشرتر

بهبود و طراحی کارهای شناختی استفاده میشرود ،همچنرین نتیجره

وابسته به پردازش اطالعات باشد ،تواناییهای شناختی اپراتور نیز باید

این پژوهش میتواند جهت گزینش و آموزش اپراتورهای مرکز کنترل

بیشتر باشد .به عنوان مثال بررسری دوربرینهرا در تقراطع مروردنظر،

ترافیک استفاده گردد ،چرا که برهکرارگیری تجهیرزات مردرن در امرر

تعیین خلوتترین مسیر برای رسیدن به مقصد ،و تعیین زمان رسیدن

کنترل ترافیک نیازمند پرسنل مجرب و برا توانمنردیهرای شرناختی

خودروی اوریانس به تقاطع بعدی ،که مسرتلزم فرآینردهای شرناختی

میباشد ،در ایر اینصورت موجرب بره هردر رفرتن سررمایه و انرریی

کاوش دیداری( ،)visual searchحل مسئله و زمانسنجی میباشد از

سازمانها خواهد بود .این مطالعه به دلیل اختصار فقر ،بره معرفری و

ویژگیهای شناختی الزم برای تصدی این شغل است.

چیونیی روش کار و تنها بررسی یک وظیفه این شغل پرداخته اسرت،

با توجه به اهمیت شغل اپراتور مرکز کنترل ترافیک شهری ،و در نظرر

امید است در پژوهشهای آینرده کمترر بره معرفری روش پرداختره و

گرفتن این مو وع که در گذشته مطالعهای بر روی این شرغل انجرام

وظایف شناختی این شغل برهطرور گسرترده مرورد بررسری و تحلیرل

نشده ،و مطالعات بر روی مشاال دییر نیز معموالً بهطرور نراقص و برا

پژوهشیران قرار گیرد.

انجام چند مرحله از تکنیک  ،CWAصورت گرفتره ،ایرن مطالعره بره

برای بررسی بیشتر ،در جدول  ،4مطالعات گذشته مررتب ،برا مراحرل

تجزیه و تحلیل وظایف شناختی شغل مرکز کنترل ترافیک با تکنیرک

تکنیک  CWAبیان شده است(.)25-34 ,32 ,6 ,3

جدول :4مطالعات مرتبط با مراحل CWA
فاز CWA

مقاالت مرتب،

فاز :3تحلیل قلمرو کاری

Rasmussen, 1985; Vicente,& Rasmussen, 1992; Burns & Hajdukiewicz,
; 2004; Burns, Bisantz & Roth, 2004; Jamieson, Ho ,Miller, & Vicente, 2007
Bisantz & Mazaeva, 2008

فاز :2تحلیل شناختیوظیفه

Rasmussen & Jenson, 1974 ;Cummings & Guerlain ,2003 ;Naikar, Moylan ,
&Pearce, 2006; Lamoureux & Chalmers, 2008

فاز :3تحلیل استراتژیها
فاز  :4تحلیل همکاری و سازمانهای اجتماعی
فاز :5تجزیه و تحلیل شایستیی شخص

Rasmussen, 1986; Burns Enomoto & Momtahan,2008
Vicente, 1999; Pfautz & Pfautz; 2008
Vicente, 1999; Kilgour, StCyr, & Jamieson, 2008
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بحث

 CWAپرداخته است .الزم به ذکر است که ،از تکنیرک  CWAبررای
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Abstract

Cognitive characteristics of the operator of urban traffic control center
and framework of Cognitive Work Analysis (CWA)
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Abstract
Introduction: As the traffic is one of the most common social troubles in big cities, widen the roads; culture and using
the intelligent methods are using to control the traffic. Therefore, the traffic control systems are innovated. These
system operators have to do many cognitive jobs to manage these systems. CWA as a framework to improve the design
of these systems has introduced in this paper to analyze them.
Material and Methods: CTA recognizes the restrictions of system throughout the 5 phases that begin with work
domain analysis and ends in necessary personal qualification. Task analysis, strategy analysis and investigating the
cooperation and organizations are between paces, respect.
Results: the results of this investigation consist of outline of the technique CWA, work domain analysis, decision
ladders, details of relevant indicators, strategies, Information Flow Map (IFM), to frame the social organization and
cooperation, and worker qualification analysis.
Conclusion: The results of this study may used in selection and training the mentioned systems operators. The main
reason is to use the experienced staff with high cognitive abilities in working with these systems. Otherwise, it can
result in waste the organization money and energy. The operator decision making is more dependent on the information
process, the operator also needs to have higher cognitive abilities. Strong visual search, timing and problem solving are
perquisites of this job opportunity.
Keywords: Cognitive ergonomics, Cognitive Work Analysis (CWA), Urban traffic control centers.
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