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چکیده
مقدمــه :در بســیاری از محیطهــای کاری مواجهــه بــا گرمــا و روشــنایی بــه صــورت تــوام وجــود دارد ایــن
مطالعــه بــا هــدف بررســی تأثیــر تــوام گرمــا و روشــنایی بــر روی زمــان واکنــش انجــام شــد.
روش کار :ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی در ســال 1394بــر روی  33نفــر از دانشــجویان (16دختــر و17پســر)
بــا میانگیــن ســنی 22/1در اتاقــک تنــش حرارتــی انجــام شــد .پارامتــر زمــان واکنــش بــا اســتفاده از دســتگاه
ســنجش زمــان واکنــش پــس از1/5ســاعت مواجهــه تــوام بــا ســطوح مختلــف گرمــا (دماهــای خشــک 22°c
و) 37°cوســطوح مختلــف روشــنایی ( 500،200و  1500لوکــس) انــدازه گیــری شــد .دادههــا بــا آزمــون
 ANOVAنــرم افــزار SPSS-20مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافتههــا :یافتههــا نشــان داد کــه افزایــش تــوام گرمــا و شــدت روشــنایی پــس از گذشــت  1/5ســاعت
مواجهــه ،باعــث اختــاف معنــی دار و افزایــش میانگیــن زمانهــای واکنــش ســاده ،تشــخیصی،انتخابی دو رنــگ
و انتخابــی دو صــدا شــده اســت ( .)P > 0/05نمــره زمــان واکنــش هنــگام مواجهــه بــا دمــای 37°cو شــدت
روشــنایی 1500لوکــس دارای بیشــترین مقــدار و هنــگام مواجهــه بــا دمــای 22°cو شــدت روشــنایی1500
لوکــس کمتریــن مقــدار بــود.
نتیجــه گیــری :نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه افزایــش تــوام گرمــا و شــدت روشــنایی از طریــق افزایــش
زمــان واکنــش و خطــای زمــان واکنــش افــراد در هنــگام انجــام فعالیتهــای شــناختی میتوانــد باعــث کاهــش
عملکــرد شــناختی افــراد شــود .بنابرایــن در پســتهای کاری کــه نیازمنــد عکــس العمــل ســریع هســتند،
بهینــه ســازی شــرایط گرمــا و روشــنایی بــه منظــور کاهــش زمــان واکنــش الزامیســت.

مقدمه
گرمــا بهعنــوان یــک استرســور شــغلی شناختهشــده میتوانــد
باعــث کاهــش ظرفیــت هــوازی افــراد شــود [ .]1هنگامــی کــه
مقــدار انــرژی گرمایــی در محیــط از حــدی فراتــر رود باعــث
اســترس حرارتــی و اختــال عملکــرد کارگــران در محیطهــای
کاری ماننــد افزایــش خســتگی،اختالل عملکــرد ذهنــی و کاهــش
ایمنــی میشــود [ .]2اســترین گرمایــی یــا تنــش گرمایــی بــه
موقعیتــی اطــاق میشــود کــه گرمــای ورودی بــه بــدن انســان
بعــاوه گرمــای تولیــد شــده در بــدن بیــش از گرمایــی باشــد کــه

از راههــای مختلــف از بــدن بــه محیــط خــارج دفــع میشــود [.]3
ایــن حالــت هنگامــی رخ میدهــد کــه کارگــر بــرای مــدت طوالنــی
در مواجهــه بــا رطوبــت کم،گرمــای زیــاد ،وجــود منابــع گرمایــی
تابشــی ،تمــاس فیزیکــی بــا اشــیای داغ و فعالیتهــای بدنــی
شــدید باشــد [ .]4گرمــا در محیطهــای کار عملکردهــای شــناختی
افــراد را از طریــق ایجــاد خســتگی شــناختی ،عــدم احســاس
آســایش ،آشــفتگی و بیهوشــی تغییــر میدهــد .ازآنجاکــه دمــای
داخلــی بــدن بایــد در محــدوده 37°cنگــه داشــته شــود ،تبــادل

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 10:17 +0330 on Monday October 22nd 2018

 1کارشــناس ارشــد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفــهای ،دانشــکده علــوم پزشــکی ایرانشــهر،
ایرانشــهر ،ایــران
 2دانشــجوی کارشناســی ارشــد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی،
دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ،اصفهــان ،ایــران
 3اســتادیار ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفــهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
اصفهــان ،اصفهــان ،ایــران
 4اســتاد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان،
اصفهــان ،ایــران
 5دانشــیار ،گــروه آمــار زیســتی و اپیدمیولــوژی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان،
اصفهــان ،ایران
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مقاله پژوهشی

محبیان و همکاران

ایــن مطالعــه تجربــی بــر روی دانشــجویان دانشــگاه علــوم
پزشــکی اصفهــان در یــک اتاقــک بــا شــرایط جــوی کنترلشــده
در ســال 1394انجــام شــد .بــر اســاس متغیــر زمــان واکنــش
بهعنــوان پیامــد ،تعــداد نمونههــا  33نفــر در محــدوده ســنی
19تــا  26ســال شــامل  17مــرد و 16زن تعییــن گردیــد .نمونههــا
بــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند .بــا ایــن تعــداد نمونــه
محققیــن قــادر خواهنــد بــود در ســطح معنــیداری  %5بــا
احتمــال  ،%80اختــاف 0/7انحــراف معیــار میــزان زمــان واکنــش
را در دو ســطح مختلــف گرمــا و روشــنایی کشــف و معنــیدار
نشــان دهنــد .در ایــن مطالعــه دمــای محیطــی بهوســیله دســتگاه
تولیدکننــده گرمــا در دماهــای 22°cو( 37°cکنتــرلشــده بــا
دســتگاه  )WBGTو میــزان روشــنایی بــا اســتفاده از المپهــای
مهتابی(بــا دمــای رنــگ  )4500در ســطح کار آزمودنیهــا
معــادل200،500و 1500لوکــس تأمیــن شــد .بــرای تعییــن اثــر
تــوأم فاکتورهــای محیطــی مذکــور بــر عملکردهــای شــناختی
افــراد از دســتگاه ســنجش زمــان واکنــش ()Reaction Time
جهــت اندازهگیــری زمــان واکنــش (مــدل)PM-RT16881
اســتفاده شــد .طــول مــدت زمــان مواجهــه افــراد در شــرایط
تــوأم اســترس حرارتــی و روشــنایی نیــز  1/5ســاعت بــود .شــرایط
ورود بــه مطالعــه شــامل :قــرار داشــتن در محــدوده ســنی -26
 19ســال ،نداشــتن مشــکالت ضعــف بینایــی ،عــدم ابتــا بــه
کورنگــی ،عــدم ســابقه مصــرف داروهــای قلبــی ،کاهشدهنــده
قنــد خــون ،ضدافســردگی و آرامبخش،ضــد هیســتامینها،
داروهــای ضــد پارکینســون و ســایر داروها،برخــورداری از شــنوایی
طبیعــی ،نداشــتن ســابقهی بیماریهــای قلبــی عروقــی ،مشــکالت
تنفســی و اختــاالت خــواب بــود و شــرایط خــروج از مطالعــه نیــز
عــدم تمایــل بــه ادامــه همــکاری از ســوی آزمودنیهــا در نظــر
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روش کار
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حرارتــی بیــن بــدن انســان و محیــط اطرافــش ضــروری بــه نظــر
میرســد [ .]5 ,3علیرغــم رشــد روزافــزون مطالعــات آزمایشــی در
زمینــه پاس ـخهای فیزیولوژیــک بــدن انســان بــه گرمــا ،بــه اثــرات
تنــش گرمایــی روی تواناییهــای شــناختی انســان کمتــر توجــه
شــده اســت [ .]6روشــنایی مصنوعــی بهعنــوان یکــی دیگــر از
فاکتورهــای فیزیکــی مهــم در محیطهــای اداری و آموزشــی،
ممکــن اســت انســان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .تحقیقــات
فاکتورهــای انســانی روی روشــنایی تــا حــد زیــادی دربــارهی
جنبههــای بصــری نــور و بررســی ناراحتــی و عملکــرد بصــری بــوده
اســت .بهتازگــی شــواهدی دربــاره اثــرات غیــر بصــری ،روانــی و
بیولوژیکــی نــور شناساییشــده اســت [ .]7توجــه نســبتاً کمــی بــه
اثــرات روشــنایی بــر مغــز انســان ماننــد ویژگــی هشــداردهندگی
آن شــده اســت .از ســال  1995تنهــا تعــداد اندکــی از مطالعــات
بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه بررســی اثــرات روشــنایی بــر
هوشــیاری ،عملکــرد و خلقوخــوی پرداختهانــد [ .]8روشــنایی
تنهــا بــرای دیــدن محیــط اطــراف اســتفاده نمیشــود بلکــه
بهعنــوان یــک تعدیلکننــده قــوی بــرای فعالیتهــای غیــر
بصــری ازجملــه بهبــود هوشــیاری و عملکردهــای شــناختی مغــز
بــه شــمار مــیرود [ .]9مطالعــات نشــان میدهــد کــه افزایــش
روشــنایی باعــث افزایــش هوشــیاری،کاهش خوابآلودگــی و
بهبــود عملکــرد میشــود [ .]10روشــنایی کافــی باعــث میشــود
کارکنــان بــا خطــا و اشــتباهات کمتــر محصــوالت بیشــتری تولیــد
کننــد کــه منجــر بــه افزایــش 50-10درصــدی در بهــرهوری
کارکنــان میگــردد [ .]11عوامــل محیطــی منجملــه گرمــا و
روشــنایی از طریــق تأثیــر بــر عملکردهــای شــناختی نظیــر زمــان
واکنــش دامنــهای وســیع دارد کــه از اصلیتریــن عملکردهــای
شــناختی میتــوان بــه زمــان واکنــش اشــاره نمــود.
زمــان واکنــش بــه مــدت زمــان ســپری شــده از درک شــرایط
تــا پــردازش پاســخ توســط فــرد اطــاق میگــردد [ .]12زمــان
واکنــش در انســان ممکــن اســت بســته بــه نــوع فعالیــت ،توجــه و
آگاهــی از شــرایط ،بیــن 0/5ثانیــه تــا بیــش از 3ثانیــه بــه طــول
بینجامــد [ .]3گل بابایــی و همــکاران طــی مطالعــهای گــزارش
نمودنــد کــه اســترس گرمایــی موجــب افزایــش زمــان واکنــش در
افــراد میگــردد [ .]13در مطالعــه دیگــری ناصرپــور پــی بــرد کــه
عملکردهــای شــناختی افــراد در مواجهــه بــا ســطوح مختلــف تنــش
گرمایــی در محدودههــای مجــاز مواجهــه شــغلی ،بهبــود مییابــد
امــا مواجهــه بــا ســطوح باالتــر از حــد مجــاز عملکردهــای شــناختی
افــراد را کاهــش میدهــد [ Mack worth .]3دریافــت اگــر از فــردی
خواســته شــود کــه در شــرایط محیطــی گــرم بــر کار خســتهکنندهای
متمرکــز شــود در طــول زمــان عملکــرد وی کاهــش مییابــد [.]14
 Bellو همــکاران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه گرمــا زمــان

واکنــش را اندکــی افزایــش میدهــد [ .]15بــا توجــه بــه مطالــب
مذکــور علیرغــم مطالعــات مختلــف انجامشــده بــر روی عملکردهــای
شــناختی و اهمیــت توجــه بــه ایــن عملکردهــا تاکنــون مطالعــات
اندکــی دربــاره تأثیــر همزمــان مواجهــه بــا گرمــا و روشــنایی
نامناســب بــر عملکردهــای شــناختی افــراد (زمــان واکنــش) صــورت
گرفتــه اســت .زمــان واکنــش افــراد میتوانــد در خطــای انســانی و
بــروز حادثــه نقــش بســزایی داشــته باشــد لــذا تحلیــل پارامترهایــی
کــه میتوانــد در محیــط کار روی ایــن مقولــه مؤثــر باشــد اهمیــت
زیــادی دارد .ایــن مطالعــه باهــدف تعییــن تأثیــر مواجهــه تــوأم بــا
ســطوح مختلــف گــرم و شــدتهای متفــاوت روشــنایی در یــک
محیــط کنترلشــده آزمایشــگاهی بــر روی زمــان واکنــش در پاســخ
بــه محرکهــای بیرونــی انجــام شــد.
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تصویــر  :1مقایســه میانگیــن نمــره خطــای زمــان واکنــش در مواجهــه
تــوام بــا دمــاو روشــنایی

نتایــج آنالیــز آزمــون آمــاری  ANOVAنشــان داد کــه پــس از
گذشــت 1/5ســاعت مواجهــه بــا دماهــای 22 °cو  ،37°cافزایــش
شــدت روشــنایی قــادر بــه ایجــاد تغییــر معنــیدار در میانگیــن
زمانــهای واکنــش ســاده ،تشــخیصی،انتخابی دو رنــگ و انتخابــی
دو صــدا در افــراد شــده اســت ( .)P > 0/05بهطورکلــی مطابــق
تصویــر  1در دمــای  22°cهمزمــان بــا افزایــش شــدت روشــنایی
میانگیــن زمانهــای واکنــش :ســاده(تصویر  ،)2تشــخیصی (تصویــر
 ،)3انتخابــی دورنــگ (تصویــر  )4و انتخابــی دو صــدا (تصویــر )5
کاهــش یافتنــد .هنــگام مواجهــه بــا دمــای  37°cهمزمــان بــا
افزایــش شــدت روشــنایی میانگیــن زمانهــای واکنــش مذکــور
رونــدی افزایشــی داشــتند.

] [ DOI: 10.21859/johe-03035

یافتهها
مطالعــه حاضــر باهــدف بررســی اثــر تــوأم گرمــا و روشــنایی بــر
روی زمــان واکنــش در شــرایط آزمایشــگاهی صــورت گرفــت.
میانگیــن و انحــراف معیــار ســنی افــراد مــورد مطالعــه ± 2/3
 22/1بــود .آزمــون آمــاری  ANOVAنشــان داد کــه بــا تغییــر
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گرفتــه شــد .پــس از انتخــاب نهایــی افــراد واجــد شــرایط کلیــه
آزمونهــا بــرای افــراد بهطــور کامــل شــرح داده شــد .قبــل
از شــروع آزمایشــات نیــز بــا توجــه بــه مصوبــه کمیتــه اخــاق
دانشــگاه از داوطلبــان شــرکتکننده در پژوهــش رضایتنامــه
شــرکت در طــرح اخــذ و مستندســازی شــد .داوطلبــان بایســتی 6
بــار در اتاقــک حاضــر شــده و بــا دســتگاه ســنجش زمــان واکنــش
کار میکردنــد (آزمودنــی در مــدت  1/5ســاعت مواجهــه در هــر30
دقیقــه  20بــار ایــن تســت را تکــرار مینمــود) .در ایــن مطالعــه از
دســتگاهی کــه توســط دانــدرس ســاخته شــد اســتفاده گردیــد کــه
زمــان واکنــش را در موقعیتهــای ســاده ،انتخابــی و تشــخیصی
تــا یــک هــزارم ثانیــه میســنجد [ .]16بــا ایــن دســتگاه میتــوان
ســه نــوع زمــان واکنــش را تشــخیص داد :الــف -زمــان واکنــش
ـرک واحــد بــا یــک واکنــش واحــد
ســاده کــه در آن ،بــه یــک محـ ّ
پاســخ داده میشــود.ب -زمــان واکنــش انتخابــی کــه در آن دو
عالمــت نــوری بــه رنگهــای مختلــف ســبز،آبی و قرمــز (زمــان
واکنــش انتخابــی دو رنــگ) ،دو صــدا بــا فرکانسهــای 1و 10هرتــز
(زمــان واکنــش انتخابــی دو صــدا) اســتفاده شــده اســت.ج – زمــان
ـرک
واکنــش تشــخیصی کــه در آن ،آزمودنــی فقــط بــه یــک محـ ّ
پاســخ میدهــد و بــه محرکهــای دیگــری کــه مغایــر یــا مشــابه
آن هســتند ،پاســخ نمیدهــد .شــیوه کار بــا ایــن دســتگاه بــه
ایــن صــورت بــود کــه پــس از آمــاده شــدن دســتگاه و آزمودنــی،
ابتــدا بــا چنــد تمریــن مقدماتــی آزمودنــی بــا چگونگــی پاســخ
دادن آشــنا شــد ســپس محــرک پــس از اعــام آمادهبــاش ارائــه
شــد و از آزمودنــی خواســته شــد کــه هرچــه ســریعتر بــا فشــار
دادن شاســی دســتی بــه محــرک پاســخ دهــد در ایــن وضعیــت
شمارشــگر زمانســنج ،زمــان واکنــش آزمودنــی را نشــان مــیداد
و آزمونگــر آن را یادداشــت مینمــود .در پایــان ،نتایــج در جداولــی
جداگانــه بــرای هــر آزمودنــی ثبــت شــد و میانگیــن زمــان واکنــش
هــر فــرد در هــر مرحلــه بــه دســت آمــد .ایــن آزمــون در مطالعــات
روانشــناختی کاربــرد فــراوان دارد و در مطالعــات مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد [ .]18 ,17جهــت تجزیهوتحلیــل دادههــا از روش
 One-Way ANOVAاســتفاده شــد .دادههــا پــس از جمـعآوری
بــا نرمافــزار  SPSSورژن  20بــه سیســتم کامپیوتــر انتقــال یافتــه
و مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفتنــد.

شــرایط دمایــی و ثابــت نگهداشــتن روشــنایی و بالعکــس ارتبــاط
زمــان واکنــش و تعــداد خطــای زمــان واکنــش در مواجهــه بــا
دماهــای  22°cو  37°cدر تمــام ســطوح روشــنایی معنـیدار شــده
اســت ( .)P > 0/05بــر اســاس تصویــر 1زمــان واکنــش و خطــای
زمــان واکنــش افــراد ،هنــگام مواجهــه بــا دمــای  22°cهمزمــان
بــا افزایــش شــدت روشــنایی کاهشیافتــه امــا در دمــای 37°c
همزمــان بــا افزایــش شــدت روشــنایی افزایــش یافتهانــد .بــر
اســاس تصویــر  1میانگیــن خطــای زمــان واکنــش در دمــای 22°c
بــا افزایــش شــدت روشــنایی کاهــش یافــت وکمتریــن مقــدار آن
در ســطح1500لوکس ( )1/6و بیشــترین در ســطح 200لوکــس
( )4/7بــود .بــا افزایــش دمــا بــه  37°cو افزایــش شــدت روشــنایی،
میانگیــن تعــداد خطاهــا افزایــش یافــت بطوریکــه کمتریــن مقــدار
آن متعلــق بــه شــدت روشــنایی 200لوکــس ( )5/9و بیشــترین
مقــدار مربــوط بــه شــدت روشــنایی 1500لوکــس ( )8/7بــود.

محبیان و همکاران
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مواجهــه تــوام بــا دمــا و روشــنایی
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تصویــر  :5مقایســه میانگیــن زمــان واکنــش انتخابــی دو صــدا در
مواجهــه تــوام بــا دمــا و روشــنایی

جــدول :1میانگیــن و انحــراف معیــار زمانهــای واکنــش در مواجهــه بــا شــرایط مختلــف گرمــا( )° cو روشــنایی ) (luxدر دســتگاه ســنجش زمــان
واکنــش
نوع زمان واکنش

دما22° c
روشناییlux200

زمان واکنش ساده
زمان واکنش انتخابی دورنگ
زمان واکنش انتخابی دو صدا
زمان واکنش تشخیصی
خطای زمان واکنش

295/3 ± 74/5

469/2 ± 108/8

469/7 ± 115/7

447/6 ± 117/2
4/7 ± 3

روشنایی
lux500

دما37° c
روشنایی
lux200

روشنایی
lux500

روشنایی
lux1500

روشنایی
lux1500

323/4 ± 75

333/2 ± 80/5

340 ± 90

454/1 ± 107

434/3 ± 106

504/8 ± 122/4

505/7 ± 132/4

525/5 ± 136

3/ 5± 2/1

1/6 ± 1/2

5/9 ± 2/3

6/1 ± 2/3

8/7 ± 3/5

278/8 ± 59/8 277/8 ± 60/7

491/2 ± 103/2 436/9 ± 89/2 455/8 ± 98/4
415/5 ± 97

بحث
بــا توجــه بــه مطالعــات قبلــی و احتمــال تأثیر شــرایط گرم و ســطوح
مختلــف روشــنایی بــر عملکردهــای شــناختی ایــن مطالعــه در یــک
اتاقــک تنــش حرارتــی انجــام شــد .دماهــای 22°cو 37°cبهمنظــور
ارائــه دو محیــط بــا شــرایط دمایــی کامـ ً
ا متفــاوت انتخــاب شــدند.
متغیرهــای چندگانــه ممکــن اســت نقــش بســزایی در کاهــش

403 ± 93/3

468/3 ± 110

496/5 ± 109

470/4 ± 114/1

514/9 ± 127
487/5 ± 121

عملکردهــای شــناختی و افزایــش رفتارهــای پرخطــر افــراد داشــته
باشــند بطوریکــه بــا افزایــش بــارکاری در محیطهــای بــا دمــای
باالتــر از  24°cو همچنیــن زمانــی کــه دمــای عمقــی بــدن بــه بیــش
از 38°cافزایــش یابــد میــزان رفتارهــای ناایمــن و حــوادث صنعتــی
نیــز افزایــش مییابــد [ .]19زمــان واکنش،ازجملــه آزمــون هــای
مناســب بــرای ارزیابــی اثــر اســترس حرارتــی بــر عملکــرد شــناختی
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تصویــر  :2مقایســه میانگیــن زمــان واکنــش ســاده در مواجهــه تــوام بــا
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نتیجهگیری
زمــان واکنــش از اصلیتریــن پاس ـخهای شــناختی بــه محرکهــای
بیرونــی میباشــد .بــا توجــه بــه معنــادار شــدن تأثیــر فاکتورهــای
محیطی(گرمــا و روشــنایی) بــر زمــان واکنــش افــراد ،بــا تغییــر ایــن
فاکتورهــا زمــان واکنــش و زمــان انجــام آزمونهــای ذهنــی تغییــر
مییابــد .نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه در شــرایط آســایش
حرارتــی (دمــای  ) 22°cبــا افزایــش شــدت روشــنایی زمــان واکنــش
و خطــای زمــان واکنــش کاهــش یافتهانــد کــه ایــن امــر بیانگــر
اثــر مثبــت افزایــش شــدت روشــنایی در شــرایط آســایش حرارتــی
بــر روی زمــان واکنــش افــراد اســت .از ســوی دیگــر نتایــج ایــن
مطالعــه نشــان داد کــه افزایــش تــوأم گرمــا (دمــای  )37°cو شــدت
روشــنایی از طریــق افزایــش زمــان واکنــش و خطــای زمــان واکنــش
افــراد در هنــگام انجــام فعالیتهــای شــناختی میتوانــد باعــث
کاهــش عملکــرد افــراد شــود .یافتههــای ایــن پژوهــش فرضیــه
اثــر تــوأم گرمــا و روشــنایی بــر روی میــزان زمــان واکنــش در
شــرایط آزمایشــگاهی را تأییــد کــرد .نتایــج ایــن مطالعــه اطالعاتــی
را در اختیــار مــا قــرار میدهــد کــه بتوانیــم در پســتهای کاری
و وظایــف شــغلی حســاس کــه نیازمنــد اســتفاده از عملکردهــای
شــناختی ماننــد دقــت و زمــان واکنــش هســتند در صــورت نیــاز
شــرایط محیــط کار را از نظــر گرمــا و روشــنایی بهینهســازی و
کنتــرل کنیــم.
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میباشــد [ .]13در ایــن مطالعــه میانگیــن زمانهــای واکنــش
ساده،تشــخیصی ،انتخابــی دو رنــگ ،انتخابــی دو صــدا و تعــداد
خطاهــا در دمــای 22°cبــا افزایــش شــدت روشــنایی کاهــش یافتــه
امــا در دمــای 37°cبــا افزایــش شــدت روشــنایی متغیرهــای مذکــور
افزایــش یافتهانــد .کــه بــه نظــر میرســد احتمــاالً تأثیــر تغییــرات
شــدت روشــنایی در دمــای  22°cبــر عملکردهــای شــناختی افــراد،
بیشــتر از تأثیــر آن بــر خســتگی بینایــی و ذهنــی بــوده اســت .امــا
در دمــای  37°cبــا افزایــش شــدت روشــنایی خســتگی بینایــی و
ذهنــی افــراد بــر عملکردهــای شــناختی آنــان غلبــه نمــوده اســت.
عــاوه بــر ایــن افزایــش زمــان واکنــش ،پــس از مواجهــه بــا گرمــا
در طــول انجــام آزمــون شــناختی ممکــن اســت اثــر افزایــش تنــش
گرمــای محیطــی ،روی زمــان واکنــش را منعکــس کنــد .ایــن یافتــه
بامطالعــه ناصــر پــور و همــکاران کــه دریافتنــد گرمــا موجــب
افزایــش زمــان واکنــش میشــود نیــز مطابقــت دارد [ .]3از دیگــر
ســو نتایــج ایــن مطالعــه ســازگار بامطالعــه  Pattersonاســت کــه
دریافــت زمــان واکنــش هنــگام مواجــه بــا گرمــا برحســب ســاده
یــا پیچیــده بــودن وظیفــه ،متفــاوت خواهــد بــود و هنگامیکــه
دمــا از 21°cبــه  37 c°درجــه افزایــش مییابــد زمــان واکنــش
نیــز افزایــش مییابــد [ .]20همچنیــن همســو بــا یافتههــای
 smoldersو همــکاران اســت کــه اذعــان نمودنــد افزایــش شــدت
روشــنایی( lux1000در مقایســه بــا  )lux200باعــث بهبــود
عملکردهــای شــناختی ،افزایــش هوشــیاری ،خوابآلودگــی کمتــر،
انــرژی بیشــتر و زمــان واکنــش کوتاهتــر میشــود نیــز مطابقــت
دارد [ .]10عــاوه برایــن همخــوان بامطالعــه  Hilde Færevikدر
ســال  2010اســت کــه دریافــت خطــای انســانی در شــرایط گــرم
افزایــش مییابــد [ .]21مطابــق بامطالعــه  Mack worthاســت کــه
دریافــت اگــر از فــردی خواســته شــود کــه در شــرایط محیطــی گــرم
بــر کار خســتهکنندهای متمرکــز شــود در طــول زمــان عملکــرد وی
کاهــش مییابــد [ .]14بــا توجــه بــه نتایــج  Qianکــه اذعــان نمــود
در حالــت تنــش گرمایــی (دمــای  )50°Cجریــان خــون در ســاقه
مغــز افزایشیافتــه و باعــث افزایــش زمــان واکنــش شــده و کاهــش
جریــان خــون در ایــن ناحیــه در دمــای  27°Cباعــث کاهــش زمــان
واکنــش میشــود [ .]22همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج  Liuکــه

دریافــت کاهــش جریــان خــون مغــز بــا کاهــش توجــه و افزایــش
خطــا همــراه اســت [ .]23احتمــاالً در ایــن مطالعــه افزایــش زمــان
واکنــش در شــرایط مواجهــه بــا تنــش حرارتــی ممکــن اســت در
ارتبــاط بــا کاهــش جریــان خــون مغــزی باشــد.
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Abstract
Introduction: In many workplaces, there is exposure to heat and light simultaneously.
This study investigated the combined effect of heat and lighting on some cognitive
performances, i.e. reaction time.
Methods: The present semi-experimental study was conducted in 2015 on 33 healthy
students (16 girls and 17 boys) with a mean age of 22.1 in a thermal stress chamber. The
reaction time parameter was measured by a reaction time measurement device, after
exposure to different heat surfaces (dry temperatures of 22°C and 37°C) and lighting
surfaces (200, 500 and 1500 lux). Data were analyzed using ANOVA test in SPSS 20.
Results: The results showed that the average simple, diagnostic, two-color selective, twosound selective reaction times and reaction time error increased after combined exposure
to heat and lighting, which showed a significant difference (P < 0.05). The maximum score
of reaction time belonged to 37°C and 1500 lux, the minimum score of reaction time
belonged to 22°C and 1500 lux.
Conclusions: The results of this study showed that increasing the levels of heat and
lighting by increasing the reaction time and reaction time error of people can decrease the
cognitive performance. Therefore, workplaces must be optimized and attended in terms of
heat and lighting.

