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 چکیده
 ممکن است گذارد کهمی تاثیر افراد دراکیا هايظرفیت بر مختلفی هاي کاري است. عواملذهنی از مهمترین موضوعات سیستم بارکاريامروزه  :هدف

باال  انسانی خطاهاي اثر حوادث در ریسک استفاده از ابزارها و تجهیزات، و کارماهیت دلیل به ماهیتنتولید کارخانه  شود. در انسانی خطاهاي ایجاد باعث
 .شد انجام افراد ذهنی بارکاري و ثحواد بین ارتباط یافتن کارخانه و حوادث نوع بررسی هدف با حاضر مطالعه .رودمی

زاگرس  یانپارس ماهینتتولید از کارکنان کارخانه  نفر 48 يبر روشماري و به صورت همه یبه صورت مقطعتحلیلی  -توصیفیمطالعه  این ها:روش

 اسناد حوادث ثبت شده بدست آمد. و یهدصورت خودگزاردشه آمار حوادث ب استفاده شد، Nasa-Tlxپرسشنامه از ها داده يگردآورجهت  انجام شد.
 تست، رگرسیون خطی، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون صورت گرفت.هاي آماري تیبا انجام آزمون SPSS افزارنرم با هاداده زیآنال

 نیانگیمبدست آمد.  195ضریب تکرار حادثه . )>009/0P-Value( ي وجود دارددارمعنا ارتباط حوادث نرخ بروز و جنس نیبنشان داد  جینتا :نتایج

 و حوادث یفراوان نیب .بود) 46/16( مردان از شتریب )82/27( زنان در حوادث نیانگیم نیهمچن شد، درصد 50 مطلوب سطح از باالتری ذهن بارکاري
 نیب از نیهمچن. شد دهید) >025/0P-Value( دیولت سالن دردار معنا ارتباط نیا). >041/0P-Value( شد افتي یدارمعنا ارتباط کل یذهن بارکاري

 دارمعنا ارتباط) >0001/0P-Value(ی ذهن بارکاري و یکنندگکسل زانیم و) >044/0P-Value(ی ذهن بارکاري و عملکرد نیبی ذهن بارکاري يهاسنجه
 .شد مشاهده
ذهنی  بارکارياي جهت تعدیل اجراي برنامه بنابراینحوادث موثر است.  یفراوان بر یذهن بارکاريمطالعه احتماال  ینا یجتوجه به نتا با :گیرينتیجه

 رسد.ضروري به نظر می استراحتمدت زمان  و يکار ساعات یبررس مانند
 ماهی.تن کارخانه حوادث شغلی، ،NASA-TLXروش  ی،ذهن بارکاري: هاکلیدواژه
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 مقدمه

 ارگونومی علم در مهم بخش یک شناختی ارگونومی

 و ذهنی فرایند براساس را افراد رفتار و ادراك که شدبامی

 انسان هايفعالیت نیز و اطالعات پردازش و دریافت هايمدل

 یک در که کلی کار مقدار از است عبارت بارکاري ،کندمی ارزیابی

 انجام افراد از گروهی یا فرد یک توسط باید مشخص زمانی بازه

به دو صورت یعنی جسمانی و فکري است و  بارکاري. )1( شود

این دو همواره با یکدیگر در ارتباطند و زمانی که یک فرد مشغول 
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توان بعد جسمانی و به طور کامل نمی ،انجام وظیفه خاصی است

زمانی که یک . )2(گرفت  را از هم جدا در نظر بارکاريفکري 

 انجام جهت هاآن باید گرددوظیفه پیچیده به اپراتورها محول می

 کار به را بیشتري تالش دقیق، و کامل طور به محوله وظیفه

 است آن از حاکی همکارانش وHelmreich  مطالعات .)3( گیرند

 ادراکی هايظرفیت بر فیزیکی و روانشناختی چندگانه عوامل که

 انسانی هايخطا ایجاد باعث و گذاردمی تاثیر افراد تمرکز و

 کار، فیزیکی و ذهنی فشار شامل عوامل این از رخیشود. بمی

 ردازشپ و کارکنان نامناسب روابط استرس، شغلی، خستگی

فکري  بارکاردر چنین شرایطی  .)4( باشدمی اطالعات نادرست

یابد و ممکن است اپراتور در پردازش اطالعات نیز افزایش می

اثر خطاي انسانی  دچار خطا و تاخیر شده و منجر به حوادثی در

حوادث از طرفی موجب نگرانی پرسنل و از طرف دیگر . )5( گردد

موجب نگرانی کارفرمایان و از بین رفتن سرمایه و اقتصاد 

 80 حدود که داده نشان انسانی عوامل مطالعات جامعه می شوند.

 عامل و است انسانی خطاي با مرتبط حوادث علل از درصد

 .)6( دارد حوادث بروز در نقش تریناصلی انسانی

 حفاظت منظور به اروپا ايحرفه بهداشت و ایمنی برنامه در

 و باال سطوح در ذهنی کار آورزیان اثرات برابر در کارگران از

 بردن باال و افراد سالمت ارتقاء جهت بهینه کاري شرایط تامین

 ارزیابی تولید و کار هايسیستم وريبهره و اطمینان قابلیت

 مشاغل تصویري، نشانگرهاي لقبی از مشاغلی در ذهنی بارکاري

  .)7( است اجباري فرایندها کنترل عملیات و دفتري

 میزان ارزیابی مورد در ذهنی بارکار ارزیابی هايتکنیک

 تعریف اپراتور یک روي رب شغل یک در شده اعمال تقاضاي

 وجود ذهنی بارکاري ارزیابی براي مختلفی هايتکنیک گردد،می

 )MACE( تیظرف نیتخم به توانمی هاتکنیک این جمله از. دارد

Malvern Goillauکوپر هارپر اسی، مق )MCH(، یابیارز کیتکن 

   یبار ذهن کی) ، تکنSWAT( گرنین و دیر یذهن کار حجم

Subjective Workload Dominance  )SWORD( نیو همچن  

 National Aeronautics and Spaceیابیروش ارز

Administration- Task Load Index ) TLX-NASA(  شاخص

 بین عامل NASA-TLX تکنیک. در )8( ناسا نام برد بارکاري

 بررسی قابل تعامالتی چنین اثرات و ذهنی و فیزیکی  تقاضاهاي

 .  )9( است

 پنج دارايکه  زاگرس پارسیانماهی تنتولید  کارخانهدر 

 ،ماهیاره مثل تجهیزاتی و کار ماهیت دلیل به، باشدمی سالن

، ماهی کردن قطعه قطعه و کردن تمیز جهت برنده هايابزار

احتمال بروز حوادث  پرس، دستگاه و پخت جهت بخار هايدیگ

 فراوانی جا کهاز آن .وجود دارد انسانی خطاهاي اثر در کاري

 ياندازراه از بعد سال سه در کارخانه این شده گزارش حوادث

 بررسی مندنیاز دالیل بروز حوادث ،استبوده  چشمگیر

 حوادث روي بر تمرکز هدف با مطالعه ایناز این رو . باشدمی

 شد. انجام افراد هنیذ بارکاري و حوادث بین ارتباط کارخانه،

 

 هامواد و روش
 چند طی و مقطعی صورت به تحلیلی -توصیفی همطالع این

 به کنسروسازي کارخانه کارکنان از نفر 48 روي بر مرحله

 رضایت با هاداده گردآوري .گرفت صورت شماريهمه صورت

آمار حوادث به صورت  ینهمچن شد، انجام کارکنان کامل

 و حوادث ثبت شده کارخانه کسب شد. یدهگزاردشخود

 سالن پنج داراي زاگرس انیپارس ماهیتولین تن کارخانه 

 پخت سالن و سردخانه در دنیچ و یماه هیتخل و يفراور لنسا

 و شستشو سالن، دارد نام پخت قبل سالن ،مجموع در که هیاول

 سالن به انتقال و یماه یکنپوست سالن، انبار به وانتقال اتوکالو

 انتقال و تپخ سالنو  هایقوط يبندبسته و انبار سالن، اتوکالو

 ،بخش هر شده ثبت حوادث آمار. باشدمی دیتول سالن به سبد

 کارگران از دهیخودگزارش صورت به همچنین و شناسایی

 . گردید آوري جمع

ارزیابی کمی حوادث  شاخصیکی از ضریب تکرار حادثه 

منجر به از دست رفتن  بیانگر تعداد حوادثی است کهاست که 

ساعت کاري در محدوده زمان خاص زمان کاري در تعداد معین 
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، آمریکا ايشود. طبق نظر سازمان ایمنی و بهداشت حرفهمی

در دویست  میزان وفور حادثه برابر است با تعداد حوادث ضرب

 هزار تقسیم بر جمع کل ساعات کار مفید کارگران.

 

 
 

 NASA-TLX پرسشنامه از اطالعات کسب منظور به

 در وجهیچند ابزار ترینقوي از ییک پرسشنامه این. شد استفاده

 نظر در بارکار ادراکی هايجنبه ارزیابی براي که است دسترس

 براي مختلف يهاروش شد ذکر که طور همان شود،می گرفته

 است، موجود اپراتور کار میزان براساس بارکاري گیرياندازه

 اپراتور، بر مبتنی هايروش میان در که دهدمی نشان نتایج

NASA-TLX است بارکار گیرياندازه براي روش معتبرترین 

این پرسشنامه اولین بار در سازمان ملی هوافضاي آمریکا . )10(

ساز پرواز ذهنی در استفاده از یک شبیه بارکاريجهت ارزیابی 

طراحی شد. این شاخص  1988سال در  Sandra Hartتوسط 

یک ابزار ارزیابی حجم و فشار ادراکی است که به منظور ارزیابی 

 تیم یک اثربخشی و ،کارایی سیستم یک خاص، یک کار یا فعالیت

 را بارکاري و شودمی برده کار به عملکرد دیگر هايجنبه دیگر یا

. سه بعد این )11( کندمی ارزیابی ذهنی روش به بعد شش در

 محوله وظیفه انجام هنگام اپراتور نیازهاي به پرسشنامه مربوط

 اجراي از که است نتایجی به مربوط نیز بعد سه و باشدمی

 -سنجه شامل بار فکري شش. این )12( گرددمی حاصل وظیفه

 ذهنی، بار فیزیکی، فشار زمانی، میزان سعی و تالش، عملکرد و

 هايفعالیتفکري مربوط به  کنندگی است که بارکارایی و کسل

فیزیکی  بار، ادراکی نظیر تصمیم گیري، تفکر و محاسبه است

فشار زمانی  ،دادن استکشیدن و هل ی نظیرهایفعالیتمربوط به 

 شخصی هايهدف تحقق با مرتبط عملکرد و زمان به بوطمر

 انجام براي انرژي مصرف با است مرتبط کوشش و تالش .است

 احساسات به مربوط کنندگیکسل نهایت در و عملکرد از سطحی

 . )13( است

در این پرسشنامه هر مقیاس توسط یک خط ده سانتیمتري 

کم) در دو انتهاي خط  مشخص شد و توصیف دو قطبی (زیاد/

شود، اما ادیر عددي استفاده نمیها مقبیان گردید. در این مقیاس

 100تا  10ها، مقیاس به دست آمده بین در زمان تحلیل داده

 به که عملکرد و کارایی شود و نیز به جز محورفرض می

 محورهاي دیگر شود،می ارزیابی بد و خوب سطح دو صورت

. این )14( گیرند می قرار ارزیابی مورد زیاد یا و کم صورت به

نیز تجزیه و تحلیل دقیق  روش به دلیل کاربرد آسان براي اجرا و

کنند بندي میذهنی را رتبه هایی که بارتر نسبت به سایر تکنیک

. این )9( است در میان محققان از محبوبیت بیشتري برخوردار

فکري در  بارکاري گیرياندازهشاخص به عنوان یک روش ذهنی 

کامپیوتر استفاده شده و  هاي تعامل انسانبسیاري از بررسی

 .)15( است

دي براي ارزیابی  دقت و صحت یا قابلیت تحقیقات زیا 

 انجام شده است. در مطالعهپرسشنامه اعتماد و معتبر بودن این 

 پرسشنامه و پایایی اعتبار صوري و همکاران تعیین محمدي

NASA-TLX  روش باBackward   Translation و آزمون 

 کنندهتسهیل و عوامل موانع پرسشنامه طراحی کرونباخ، وآلفاي

و مورد تایید  انجام پایلوت و مطالعه مصاحبه از طریق ردعملک

 ارزیابی جهت که ايمطالعه . همچنین براساس)16(قرار گرفت 

 هايبیمارستان ICU هايبخش در پرستاران ذهنی بارکاري

 کرونباخآلفاي ضریب با پرسشنامه این پایایی شد، انجام اصفهان

و  16نسخه  SPSSافزار ها با نرمداده. )12(آمد  بدست 83/0

تست، رگرسیون خطی، آنالیز واریانس هاي آماري تیآزمون

 تجزیه و تحلیل شدند. طرفه و همبستگی پیرسون یک

 

 هایافته
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 بارکاريبا هدف ارزیابی وضعیت  1396 بهار در مطالعه این

 و ارتباط آن با فراوانی حوادث براي Nasa-Tlxذهنی به روش 

 نتایج شد، انجام زاگرس تولید تن ماهی کارخانه لینشاغ

 زن درصد 70 ،تعداد این از که داد نشان دموگرافیک مشخصات

. بودند متاهل درصد 38 و مجرددرصد  62 ،مرد درصد 30 و

 48 تا 17 دامنه با سال 6/28±5/7 سن معیار انحراف و میانگین

 88/3±2/42 کار سابقه معیار انحراف و میانگین همچنین ،سال

 نیز بدنی توده شاخص میانگین. بود سال 7 تا ماه 6 دامنه با سال

 يدارمعنا اختالف حوادث میانگین و جنس بین. بود 4/2±3/23

 82/27( زنان در حوادث میانگین .)=009/0P-Value( شد دیده

همچنین ضریب تکرار و ) درصد 46/16( مردان از بیشتر) درصد

 66/31و براي مردان برابر با  16/164 حوادث براي زنان برابر با

 حوادث میانگین و تاهل بین این در حالیست که .آمد بدست

 .نشد دیده يدارمعنا اختالف

 را کارخانه هايسالن تفکیک به حوادث فراوانی 1 نمودار

 318 شرکت این در کارگران حوادث تعداد مجموع.. دهدمی نشان

 تفکیک به که بوده کارخانه زيانداراه از بعد سال 4 طول در مورد

 مورد 3 عضو نقص ،)درصد 88/1( مورد 6 شکستگی شامل

 سرخوردن ،)درصد 03/55( مورد 175 بریدگی ،)درصد 94/0(

) درصد 25/1( مورد 4 سوختگی و) درصد 88/40( مورد 130

. بود

 کارخانههاي فراوانی حوادث به تفکیک سالن-1 نمودار

 ذهنی بارکاري هايسنجه معیار انحراف و میانگین 1 جدول

 هايهپرسشنام براساس .دهدمی نشان را کارخانه کارگران در

 و 21/80 مقدار بیشترین کوشش و تالش میزان ذهنی بارکاري

 . است داده اختصاص خود بهرا  4/47 مقدار کمترین فکري بار

 کارگران یذهن بارکاري يهانجهس اریمع انحراف و نیانگیم -1 جدول

 حداکثر حداقل اریمع انحراف و نیانگیم بارکاري ابعاد

 100 2 4/47±86/33 يبارفکر

 100 10 96/68±91/9 یکیزیبارف

 100 10 12/68±11/3 یفشارزمان

 100 20 21/80±72/5 وکوشش تالش زانیم

 100 10 88/65±5/2 ییکارا و عملکرد

 100 10 79/69±4/8 یکنندگ کسل زانیم
 90 18 44/66±4/14 کل یذهن بارکاري

در  داد نشان 2 جدولدر  خطی آزمون رگرسیوننتایج 

-041/0P( کل ذهنی بارکاري و حوادث فراوانی بینمجموع 

Value=( تولید سالن در )025/0P-Value=( يدارمعنا ارتباط 

 . وجود دارد

 هاسالن کیتفک به یذهن بارکاري و وادثح  خطی آزمون رگرسیون  -2جدول

 سالن
 تعداد

 کارگران
 یفراوان

 حوادث
 P-Value  یذهن بارکاري

 025/0 16/70±41/13 221 30 دیتول
 85/0 25/59±3/17 22 9 پخت

 12/0 54/62±71/13 28 3 پخت شیپ
 69/0 06/64±4/20 44 5 انبار

 - 3/43 3 1 اتوکالو
 041/0 44/66±4/15 318 48 مجموع
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 طرفهآنالیز واریانس یکي آمار آزمون از تفادهاس با نیهمچن

 یذهن بارکاري با ییکارا و عملکرد نیب تنها شد مشخص

)044/0P-Value=( یذهن بارکاري با یکنندگ کسل زانیم و 

)0001/0P-Value=( شد دهید يدارمعنا ارتباط.  
 

 گیريبحث و نتیجه
 مارآ يرو بر یذهن بارکاري که داد نشان مطالعه نیا جینتا

 دتوانمی  نیشاغل بر وارد یکیزیف و یذهن بار .است موثر حوادث

 شود حوادث جادیا جهینت در و یانسان يخطاها شیافزا به منجر

عوامل  دهنده تاثیرو همکارانش نشان Helmreichمطالعات . )16(

چندگانه روانشناختی و فیزیکی مانند فشار ذهنی و فیزیکی کار، 

روابط نامناسب کارکنان و پردازش  خستگی شغلی، استرس،

است که  ادارکی و تمرکز افراد هايظرفیت نادرست اطالعات بر

 و Young مطالعه در. )4( شودیم یانسان يخطاها جادیا به رمنج

 و یخستگ وجود علت به ادیز بارکاري که شده انیب همکاران

 به بیآس نیهمچن و حافظه کاهش باعث نامناسب يزیربرنامه

 کاهش و یرنج زود و يریپذکیتحر ،ییکارا کاهش تفکر، ندیفرا

در مطالعه حاضر . )17( شودیم کار انجام هنگام فرد يریادگی

اي که توسط مظلومی شد، مطالعه 4/66ذهنی کل برابر  بارکاري

و همکاران بر روي کارگران خطوط مونتاژ کارخانه خودرو 

ذهنی بود  که  بارکاريبودن مقدار  سازي انجام شد حاکی از باال

ها، مقیاس . از بین زیر مقیاس)18 خوانی داردبا مطالعه حاضر هم

ین امتیاز داشت که با نتیجه مطالعه خندان تالش و کوشش باالتر

و همکاران بر روي کارگران تولید قطعات سنگین فلزي مغایرت 

تفاوت در علت توان به میرا  ها. این اختالف در یافته)19( داشت

 دهنده بارهمکاران نشان . مطالعه حقیقی ودانستماهیت کار 

هاي اورژانس است که این بارذهنی ذهنی باال درپرسنل فوریت

 . در)20( گردد پرسنل نیا در د منجر به افزایش خطاتوانمیباال 

 يهااسیمق همکاران نیز در میان زیر مطالعه ارقامی و

 نیباالتر یذهن اسیمق ریز نیانگیمNASA-TLX  پرسشنامه

 ریز کل نمره به مربوط مقدار نیکمتر و کردند کسب را مقدار

ر زیر در مطالعه حاضر باالترین نمره د .)21( بود عملکرد اسیمق

هاي مورد مطالعه مربوط به میزان تالش و کوشش مقیاس

 ) و کمترین نمره مربوط به بار فکر72/25±21/80(

 يبرا همکاران و محمدزاده مطالعه با که بود) 86/33±4/47(

باال در عوامل مختلفی . )22( دارد یخوانهم فوالد صنعت کارگران

از علل  دارد، بردن تالش مورد نیاز مربوط به مشاغل وجود

 طیشرا ،کار زمان مدت و یکنواختی به توانبروز حوادث می

 و کار طیمح آورانیز عوامل نیهمچن کار نیح افراد یکیارگونوم

 نیباالتر زین همکارانش و انیاکرذ مطالعه رد. کرد اشاره غیره

  نمره نیکمتر و کوشش و تالش ابعاد به مربوط بارکاري نمره

 و Levin مطالعه. )14( است شده گزارش عملکرد بعد به مربوط

 مربوط نمره نیباالتر اورژانس بخش پزشکان يرو بر همکاران

 یکیزیف ازین به مربوط آن ترینپایین و یذهن و یزمان فشار به

 قدارم نیکمتر همکاران و رفیعی مطالعه در .)23( است بوده

 نمره به است مربوط آن نیشتریب و عملکرد نمره به مربوط

ذهنی  بارکاريي هااین مطالعه از بین سنجه در. )24( بود یناکام

کنندگی و ذهنی و میزان کسل بارکاريبین عملکرد و کارایی و 

 سنجه مورد در. شد دیده يدارمعنا ارتباط ذهنی بارکاري

 بر تواندیم بارکار ده،یچیپ يهاستمیس در گفت توانیم عملکرد

 کاهش یتوجه قابل طور به عملکرد اگر وباشد  گذار اثر عملکرد

 اهداف از یکی نیبنابرا. بود خواهد همراه مطلوبنا اثرات با ،ابدی

 اپراتور عملکرد که است نیا از نانیاطم نهیبه بارکاري به یابیدست

 زین یکنندگکسل اریمع نیهمچن .بماند ثابت و شده حفظ

 مطالعه در. است کار انجام هنگام فرد احساسات دهندهنشان

 به ربوطم شده یابیارز یذهن بارکاري نمره نیباالتر حاضر

 کارگران در حادثه  نیشتریب البته و بود دیتول سالن کارگران

 یگوناگون لیدال از یناش  دتوانمی که دیگرد گزارش سالن نیهم

 و یکنپوست کارد مانند برندهو  زیت لیوسا از استفاده جمله از

حرارت به علت  سالن نیا در. باشد سالن کف بودن لغزنده زین

 وجود نیهمچن و شده خارج پخت سالن از تازه که ايیماه

 کارگر است ممکنحرارت  دیتول تیماه د بایتول خط يهادستگاه
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. ستندین ریتاثیب حوادث جادیا در ،که شده یسوختگ دچار

 یدگیبر نیا که است یدگیبر به مربوط حادثه نیشتریب نیهمچن

 خط سرعت زین و یکنپوست زیت يکاردها اثر در است ممکن

 به ناچار کارفرما تیرضا شیافزا يبرا رگکار که باشد دیتول

 در و دارد یپ در را تمرکز کاهش که شده عمل سرعت شیافزا

 زیل نیا بر عالوه. دارد وجود حوادث احتمال شیافزا امکان  جهینت

 يهایماه يرو بر سرخوردن باعث دتوانمی سالن کف بودن

 البته که شود رگکار دست در یماه استخوان رفتن فرو و منجمد

 یدگیبر نیهمچن. شد دهید حمل و انجماد شتردرسالنیب مورد نیا

 يهایقوط بر نظارت علت به دتوانمی کارگران از یبرخ دست

 . باشد هاآن زیت لبه به دست برخورد و نقاله نوار يرو

 مورد سازيتن کارخانه کارگران کل یذهن بارکاري نیانگیم

 50 مطلوب سطح از باالتر که آمد بدست 44/66±4/15 مطالعه

 حوادث یفراوان و یذهن بارکاري نیب . در نتیجهباشدمی درصد

 .آمد بدست دار یمعن ارتباط

 یذهن بارکاريمطالعه  ینبدست آمده در ا یجتوجه به نتا با

 یذهن بارکاري نیانگیم. ادث استویکی از عوامل بروز فراوانی ح

است، اجراي  سالن این در زیاد بارکاري دهندهنشان آمد بدست

ذهنی با هدف کاهش حوادت  بارکارياي جهت تعدیل برنامه

 ساعات یبررسچون  یاقدامات نیبنابرا رسد.ضروري به نظر می

 تنوع جادیا مناسب، ابزار از استفاده استراحت،مدت زمان  و يکار

تعامل بیشتر بین همکاران و  ی،کنواختی کاهش براي فیوظا در

 .باشد موثر تواندیمارتباط با مدیریت 
 

 تشکر و قدردانی

مصوب  95/19این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی با کد 

خود الزم نویسندگان بر باشد. دانشگاه علوم پزشکی بم می

ماهی مدیریت و کارکنان کارخانه تولید تنهمکاري از دانند می

 گردد.می و قدردانی پارسیان زاگرس تشکر
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ABSTRACT 
Introduction: Nowdays, mental workload is one of the most important issues in the workplaces.Various factors affect 
the cognitive capacities of individuals which may lead to human errors. Due to the nature of the work and the use of tools and 
equipment in the tuna fish factory, the risk of accidents increases as a result of human error.The purpose of this study was to 
investigate the type of accidents and the relationship between the accidents and mental workload in the tuna fish factory. 
Methods: This cross-sectional and descriptive-analytical study was carried out on all of the 48 employees of the Zagros 
Parsian Factory. Nasa-Tlx questionnaire was used to collect data. Accident statistics were obtained through self-reported and 
recorded accident documents.  Data were analyzed by SPSS software using t-test, linear regression, one-way ANOVA and 
Pearson correlation. 
Results: The results showed a significant relationship between sex and the rate of the accidents (P-Value<0.009). The 
Accident requency Rate (AFR) determined to be 195. The average of the mental workload was higher than the desired 50% 
level. The mean of accidents in women (27.82) was higher than that of the men (16.46). There was a significant relationship 
between the frequency of accidents and the total mental workload (P-Value<0.04). This significant relationship was observed in 
the production saloon (P-Value<0252). Also, regarding the mental workload subscales, there was a significant correlation 
between the performance and mental workload (P-value<044) and the amount of boredom and mental workload (P-
Value<0.0001). 
Conclusion: According to the results of this study, mental workload is likely to affect the frequency of 
accidents. Therefore, implementing a program to modify the mental workload, such as revising the work hours 
and resting periods seems necessary. 
Key Words: Mental Workload, NASA-TLX Method, Accidents, Workers, Tuna Fish Factory. 
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