مجله ارگونومی
دوره  ،4شماره  ،4زمستان 1395

بررسی اثرات سطوح مختلف روشنایی بر روی میزان توجه و زمان
واکنش در شرایط آزمایشگاهی

حبیب اهلل دهقان  ،1زهره محبیان  ،*،2قاسم یادگارفر

3

DOI: 10.21859/joe-04047

تاريخ دريافت مقاله1395/04/14 :
تاريخ پذيرش مقاله1395/09/28 :
واژگان کلیدی:
روشنایی
عملکرد شناختی
توجه
زمان واکنش
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

نويســنده مســئول :دانشــجوی کارشناســی ارشــد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفــه ای ،دانشــکده
بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان  ،اصفهــان ،ایــران .ایمیــلzohre.mohebian@ :
yahoo.com
چکیده
مقدمــه :مطالعــات اندکــی جهــت بررســی اثــر روشــنایی بــر عملکردهــاي شــناختی افــراد صــورت گرفتــه
اســت .امــا ایــن مطالعــات نتوانســته اند بــه نتیجــه اي روشــن و قطعــی در ایــن زمینــه دســت یابنــد .پژوهــش
حاضــر بــه بررســی عملکردهــاي شــناختی دانشــجویان در مواجهــه بــا ســطوح مختلــف روشــنایی در شــرایط
آزمایشــگاهی پرداختــه اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه تجربــی  33آزمودنــی در محــدوده ســنی  19-26ســال بــه انجــام آزمون هــای
شــناختی پرداختنــد .افــراد درحیــن انجــام آزمــون نرم افــزاری عملکــرد پیوســته کــه درصــد توجــه افــراد
را می ســنجد و دســتگاه ســنجش زمــان واکنــش کــه زمــان واکنــش افــراد را انــدازه می گیــرد ،در معــرض
مواجهــه بــا ســه ســطح روشــنایی معــادل  500 ،200و 1500لوکــس قــرار گرفتنــد.
یافتــه هــا :نتایــج نشــان داد کــه بیشــترین درصــد توجــه افــراد در روشــنایی  1500لوکــس ()%99/75
وکمتریــن درصــد توجــه در روشــنایی 500لوکــس ( )%99/36بــود .تحلیل هــای آمــاری نشــان داد کــه
اختــاف درصــد توجــه در ســطوح مختلــف روشــنایی معنــی دار اســت ( .)P= 0/004همچنیــن نتایــج حاصــل
از آنالیــز داده هــا نشــان داد کــه افزایــش شــدت روشــنایی قــادر بــه ایجــاد تغییــر معنــی دار در میانگیــن زمــان
پاســخ ( )P>0/05پاســخ صحیــح ( )P=/004خطــای ارائــه پاســخ ( )P=0/001پاســخ حــذف ()P=0/017
می باشــد .بــا افزایــش شــدت روشــنایی زمــان واکنــش افــراد کاهــش یافتــه اســت .زمــان واکنــش در تمــام
ســطوح روشــنایی اختــاف معنــی دار دارد (.)P>0/05
نتیجــه گیــری :نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه افزایــش شــدت روشــنایی باعــث افزایــش درصــد
توجــه و کاهــش زمــان واکنــش در افــراد شــده اســت .بنابرایــن ضروريســت عامــل ســطوح مختلــف روشــنایی
در طراحــی پســت های کاری کــه مســتلزم اســتفاده از توجــه و یــا زمــان واکنــش مــی باشــند را مدنظــر
قــرار داد.

مقدمه
عوامــل زیــادی میتواننــد بــر رشــد ،توســعه و بهــره وری نیــروی
کار مؤثــر باشــند دقــت و ســرعت کار ،راندمــان و قابلیــت اجــرای
فعالیتهــا از جملــه مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر بهــره وری
افــراد مــی باشــدکه ایــن عوامــل خــود میتواننــد تحــت تأثیــر
فاکتورهــای محیطــی قــرار گیرنــد[ .]1از ســال ،1990شــرایط
نــوری خــوب بــه عنــوان متعــادل کننــده نیازهــای انســان بــا توجــه
بــه مســائل کاری ،اقتصادی،زیســت محیطــی و الزامــات طراحــی
معمــاری تعریــف شــده اســت .بنابرایــن عملکــرد انســان ،بهــره
وری انــرژی ،فضــای ظاهــری  ،ایمنــی ،بهداشــت و رفــاه بهبــود
بخشــیده شد[.]2روشــنایی نامناســب بــه ایــن معنــی اســت کــه

سیســتم بینایــی انســان بــا بهــره وری بهینــه خــود کار نمیکنــد.
چنانچــه فــردی در معــرض شــرایط روشــنایی نامناســب قــرار گیــرد
ممکــن اســت اطالعــات واقعــی از بیــن بــرود و احتمــال اشــتباه
نیــروی کاری افزایــش یابــد[ .]3انســانها روزانــه معمــوالً حیــن
انجــام کارهــای شــناختی در معــرض روشــنایی هســتند .روشــنایی
بــرای بینایــی و انجــام بســیاری از وظایــف شــناختی ضــروری
اســت .بــا ایــن حــال ،روشــنایی نــه تنهــا اطالعــات بصــری را ارائــه
میکنــد بلکــه بعنــوان یــک تعدیــل کننــده قدرتمنــد فعالیتهــای
غیــر بصــری از جملــه بهبــود هوشــیاری و عملکــرد در وظایــف
شــناختی چنــد گانــه اســت[ .]4تحقیقــات نشــان داده اســت کــه
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دیگــر ،زمــان واکنــش مــدت زمانــی اســت کــه طــول میکشــد
تــا فــرد شــرایط را درک نمــوده و پاســخی را پــردازش نمایــد[.]15
در مطالعــهای کــه توســط  Georg Hoffmannو همــکاران
در ســال 2007باهــدف بررســی اثــرات شــدت های روشــنایی و
دماهــای رنــگ متغیــر روی ســولفا توکســی مالتونیــن و خلــق
و خــوی افــراد صــورت گرفــت وی نتیجــه گرفــت کــه اســتفاده
ازشــدت هــای روشــنایی متغیــر بــا توجــه بــه ابعــاد فعالیــت بــرای
خلــق و خــوی مفیــد اســت[ Karin C .]16وهمــکاران طــی
مطالع ـهای در ســال  2014بــا هــدف بررســی ســودمندی ســطوح
شــدت روشــنایی باالتــر بــرای آن دســته از افــرادی کــه از خســتگی
ذهنــی رنــج میبرنــد کــه ناشــی از فشــار خــواب نیســت بلکــه
ناشــی از انجــام اعمــال ذهنــی اســت بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
شــرکت کننــدگان هنگامــی کــه در معــرض نــور روشــنتر قــرار
میگیرنــد احســاس خــواب آلودگــی کمتــر ،ســرزندگی و شــادابی
بیشــتری میکننــد[ .]8طــی مطالعــهای کــه توســط smolders
و درســال  2012انجــام شــد نتیجــه گرفتنــد کــه افزایــش شــدت
روشــنایی ( lux1000در مقایســه بــا  )200 luxباعــث بهبــود
عملکردهــای شــناختی ،افزایــش هوشــیاری ،خــواب آلودگــی
کمتــر ،انــرژی بیشــتر و زمــان واکنــش کوتاهتــر میشــود [ .]17بــا
توجــه بــه مطالــب ذكــر شــده ،اوآل ازآنجايــي كــه عوامــل فيزيكــي
ماننــد روشــنايي مي توانــد باعــث تغييراتــي در عملكــرد شــغلي
و رفتارهــاي اجتماعــي چــون افزايــش خطــا ،حــوادث و كاهــش
كيفیــت محصــوالت و در نتيجــه كاهــش بهــره وري در نيــروي كار
شــود؛ و نظــر بــه اينكــه در ايــران نيــز همچــون ســاير كشــورهاي
در حــال توســعه هــر ســاله شــاهد بــروز حــوادث شــغلي فراوانــي
هســتيم و تاكنــون در ايــن زمينــه مطالعــه اي صــورت نگرفتــه
اســت ،دومــآ چــون درصــد توجــه و زمــان واکنــش ممکــن اســت
تحــت تاثیــر پارامترهــای روانشــناختی ،مســائل خانوادگــی ،مســائل
کاری و غیــره قرارگیــرد ایــن شــرایط در ایــران بــا ســایر کشــورها
اختــاف دارد لــذا بــرای تعییــن ارتبــاط آنهــا ایــن مطالعــه صــورت
گرفــت.
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محیــط فیزیکــی ممکــن اســت ســطح خســتگی ذهنــی ،نشــاط و
عملکــرد مــردم را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .مطالعــات متعــددی
نشــان دادهانــد کــه روشــنایی یکــی از ویژگیهــای بالقــوه زیســت
محیطــی اســت کــه ســامت روانــی ،رفتــار و عملکــرد کارکنــان
اداری را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بطــور خــاص ایــن مطالعــات
نشــان دادهانــد کــه رنــگ نــور ســفید و نــوع منبــع روشــنایی
میتوانــد احســاس هوشــیاری ،عملکــرد خودگزارشــی کارکنــان و
نیــاز آنهــا بــرای بازیابــی اطالعــات در طــول ســاعت کاری منظــم
تحــت تأثیــر قــرار دهــد[ .]7-5مطالعــات آزمایشــگاهی متعــددی
نشــان دادهانــد کــه قــرار گرفتــن در معــرض ســطوح روشــنایی
باالتــر در شــب منجــر بــه ترشــح کمتــر مالتونیــن ،افزایــش
انگیختگــی فیزیولوژیــک ،هوشــیاری ذهنــی باالتــر ،و بهبــود
توجــه مســتمر و عملکــرد شــناختی میشــود[ .]8قــرار گرفتــن
در معــرض نــور روشــن در طــول روز ،بــر روی افــرادی کــه بــرای
اولیــن بــار روشــنایی قابــل توجهــی را تجربــه میکردنــد و یــا
از خــواب محــروم بودهانــد ،اثــرات ســودمندی را نشــان داده
اســت[ .]9بــا روشــنایی کافــی کارکنــان قــادر بــه تولیــد محصــول
بیشــتر بــا اشــتباهات و خطــای کمتــری هســتند کــه منجــر بــه
افزایــش در بررســی عملکــرد روانــی – ذهنــی افــراد50-10 ،
درصــدی در کارایــی و بهــره وری افــراد میگــردد[ .]10در بررســی
عملکــرد روانی-ذهنــی افــراد از شــاخصهایی اســتفاده میشــود
کــه نشــان دهنــده وضعیــت شــناختی فــرد میباشــد منظــور
از شــناخت کارکردهــای عالــی در مغــز انســان اســت .از جملــه
شــاخصهای شــناختی مهــم در انســان توجــه و زمــان واکنــش
میباشــد .توجــه فراینــدی شــناختی اســت کــه بصــورت تمرکــز
انتخابــی بــر روی یــک جنبــه از محیــط ،در حالیکــه ســایر جنبههــا
نادیــده گرفتــه مــی شــوندتعریف میشــود .توجــه همچنیــن بــه
تخصیــص پــردازش منابــع منتســب شــده اســت[ .]11واژه توجــه
را میتــوان متناســب بــا تعــداد خطــای افــراد در حیــن انجــام
آزمــون تعریــف نمــود .بــه ایــن ترتیــب کــه هــر قــدر میــزان توجــه
فــرد در حیــن انجــام آزمــون بیشــتر باشــد ،تعــداد خطــا کمتــر
اســت و بالعکــس .همچنیــن توجــه رابطــه نزدیکــی بــا زمــان
واکنــش دارد[ .]12ایــن مطلــب را میتــوان اینگونــه تفســیرکرد
کــه هــر قــدر ســطح توجــه در افــراد شــرکت کننــده در آزمــون
باالتــر باشــد ،زمــان واکنــش در ایــن افــراد کوتاهتــر خواهــد بــود.
عکــس ایــن مطلــب نیــز صحــت دارد و بــا کاهــش ســطح توجــه
در افــراد ،زمــان واکنــش طوالنیتــری ثبــت میشــود[.]13
زمــان واکنــش مــدت زمــان بســیار کوتاهــی اســت کــه بیــن ارائــه
محــرک و ثبــت پاســخ آزمودنــی طــی میشــود و معمــوالً در افــراد
ســالم ایــن مــدت بیــن  10تــا  12صــدم ثانیــه و بــه صــورت
ارادی و غیــرارادی (بازتابــی) ظاهــر میگــردد[ .]14بــه بیــان
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روش کار
ایــن مطالعــه تجربــی بــا هــدف تعییــن اثــر ســطوح مختلــف شــدت
روشــنایی بــر روی میــزان توجــه و زمــان واکنــش دانشــجویان
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در ســال  1394انجــام شــد و
کلیــه آزمایشــات در یــک اتاقــک بــا شــرایط جــوی کنتــرل شــده
صــورت گرفــت و متغیــر پیامــد زمــان واکنــش بــه عنــوان پیامــد
ثانویــه مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .بــر اســاس میانگیــن میــزان
توجــه در ســطوح مختلــف روشــنایی بــه عنــوان پیامــد اولیــه
تعــداد نمونههــا  33نفــر در محــدوده ســنی  91تــا  62ســال،
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نتایــج انجــام میشــد .پــس از ورود اطالعــات شــخصی آزمودنــی
در قســمت مشــخصات فــردی ،آزمــون اجــرا میشــد .قبــل از
اجــرای آزمــون اصلــی ،اجــرای آزمایشــی و پــس از آن اجــرای
اصلــی انجــام شــد .در آغــاز قســمت آزمایشــی و اصلــی ،توضیحــات
الزم روی صفحــه نمایشــگر ارائــه میشــد کــه آزمایشــگر بایــد
آن را بــرای آزمودنــی کامــ ً
ا تفهیــم کنــد .بــا اعــام آمادگــی
آزمودنــی آزمــون شــروع میشــد .مــدت زمــان اجــرای آزمایــش،
بــا احتســاب مرحلــه آزمایشــی ،در کل  200ثانیــه بــود .در ایــن
آزمــون دو خطــای حــذف و خطــای ارائــه پاســخ یــا ارتــکاب نمــره
گــذاری شــد .خطــای حــذف هنگامــی رخ میدهــد کــه آزمودنــی
بــه محــرک هــدف پاســخ ندهــد و نشــان دهنــده ایــن اســت کــه
آزمودنــی در درک محــرک دچــار مشــکل شــده اســت .ایــن نــوع
خطــا به عنــوان مشــکل در نگهــداری توجــه تفســیر میشــود
و بیانگــر بــی توجهــی بــه محرکهــا خواهــد بــود .خطــای ارائــه
پاســخ زمانــی رخ خواهــد داد کــه آزمودنــی بــه محــرک غیــر
هــدف پاســخ دهــد ایــن نــوع پاســخ نشــانه ضعــف در بــازداری
تکانههــا بــود .ایــن نــوع خطــا بعنــوان مشــکل در زود انگیختگــی
یــا کنتــرل تکانــه یــا تکانــش گــری تفســیر میشــود .در ایــن
آزمــون توســط رایانــه ایــن دو نــوع خطــا شــمارش شــد وعــاوه
بــر آن تعــداد پاســخهای درســت و زمــان واکنــش آزمودنــی بــه
محــرک محاســبه شــد در ایــن مطالعــه بــا انــدازه گیــری زمــان
واکنــش و محاســبه تعــداد خطاهــای فــرد در حیــن انجــام آزمایــش
درصــد توجــه تعییــن شــد بــه این صــورت کــه تعدادپاســخهای
صحیــح بــه تعــداد کل پاســخ ها تقســیم شــد و از نتیجــه حاصلــه
درصــد گیــری شــد .ضرایــب اعتبــار یــا بــاز آزمایــی قســمت های
مختلــف آزمــون در دامنـهای بیــن  0/59تــا  0/93قــرار دارد [.]20
پارامتــر دیگــر در ایــن مطالعــه زمــان واکنــش بــود کــه توســط
دســتگاه زمــان ســنج واکنــش انــدازه گیــری شــد (آزمودنــی هربــار
در مــدت  1/5ســاعت مواجهــه  80مرتبــه ایــن تســت را انجــام
مــیداد) .بــرای انــدازه گیــری زمــان واکنــش افــراد از دســتگاه
زمــان ســنج واکنــش مــدل  PM-RT16881ســاخت شــرکت
پــارس مــدار اســتفاده شــده اســت .ایــن دســتگاه زمــان واکنــش
فــرد را بــا دقــت یــک هــزارم ثانییــه نشــان میدهــد .دســتگاه
زمــان ســنج واکنــش بــرای بررســی وضعیــت ذهنــی فــرد در
پاســخ بــه محــرک اســتفاده میشــود [ .]18ایــن دســتگاه طــوری
تهیــه شــده کــه وقتــی آزماینــده محــرک را بــه کار میانــدازد
زمــان ســنج دســتگاه شــروع بــه حرکــت میکنــد و بــا واکنــش
آزمودنــی متوقــف میشــود .در ایــن آزمایــش دو عالمــت نــوری
بــه رنگهــای مختلــف و دو کلیــد واکنشــی کــه در دودســت فــرد
قــرار میگیــرد اســتفاده شــده اســت .محرکهــای نــوری در
قســمت عقــب دســتگاه در ســمت فــرد مــورد آزمایــش ظاهــر مــی

Downloaded from journal.iehfs.ir at 23:29 +0330 on Saturday December 14th 2019

شــامل  71مــرد و  61زن تعییــن گردیــد .نمونههــا بــه روش
تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند بــا ایــن تعــداد نمونــه محققیــن
قــادر خواهنــد بــود در ســطح معنــی داری  %5بــا احتمــال ،%80
اختــاف  0/7انحــراف معیــار میــزان توجــه را در ســطوح مختلــف
روشــنایی کشــف و معنــی دار نشــان دهنــد .بــرای تعییــن اثــر
فاکتورهــای محیطــی شــامل روشــنایی ( 500،200و 1500
لوکــس) و دمــای محیــط ( 22درجــه ســانتیگراد) بارطوبــت 20 ± 5
درصــد و بــر روی عملکردهــای شــناختی افــراد از آزمــون عملکــرد
پیوســته جهــت ســنجش میــزان توجــه و دســتگاه reaction
 timeجهــت ســنجش میــزان زمــان واکنــش اســتفاده شــد .در
ایــن مطالعــه میــزان روشــنایی بــا اســتفاده از المپهــای آفتابــی
(بــا دمــای رنــگ  )2700و مهتابــی (بــا دمــای رنــگ  )4500در
ســطح کار آزمودنیهــا معــادل  200،500و  1500لوکــس و دمــای
محیطــی بوســیله دســتگاه تولیدکننــده گرمــا در دمــای 22°c
تأمیــن شــد .طــول مــدت زمــان مواجهــه افــراد  1/5ســاعت بــود.
شــرایط ورود بــه مطالعــه شــامل :قــرار داشــتن در محــدوده ســنی
 40-20ســال ،نداشــتن مشــکالت ضعــف بینایــی ،عــدم ابتــا بــه
کورنگــی ،عــدم ســابقه مصــرف داروهــای قلبــی ،کاهــش دهنــده
قنــد خــون ،ضــد افســردگی و آرام بخــش ،ضــد هیســتامینها،
داروهــای ضــد پارکینســون وســایر داروهــا ،برخــورداری از شــنوایی
طبیعــی ،نداشــتن ســابقه بیماری هــای قلبــی عروقــی ،مشــکالت
تنفســی و اختــاالت خــواب بــود و شــرایط خــروج از مطالعــه نیــز
عــدم تمایــل بــه ادامــه همــکاری از ســوی آزمودنیهــا در نظــر
گرفتــه شــد .پــس از انتخــاب نهایــی افــراد واجــد شــرایط کلیــه
آزمونهــا بــرای افــراد بطــور کامــل شــرح داده شــد .قبــل از شــروع
آزمایشــات نیــز بــا توجــه بــه مصوبــه کمیتــه اخــاق دانشــگاه از
داوطلبــان شــرکت کننــده در پژوهــش رضایــت نامــه شــرکت در
طــرح اخــذ و مستندســازی شــد .در ادامــه داوطلبــان بایســتی 6
بــار در اتاقــک حضــور پیــدا میکردنــد ابتــدا آزمــون عملکــرد
پیوســته  performance test continuousرا انجــام میدادنــد
( 4بــار درمــدت  1/5ســاعت مواجهــه) .هــدف اصلــی ایــن آزمــون
ارزیابــی توجــه یــا گــوش بــه زنگــی و تکانــش گــری اســت .در
تمــام گونههــای ایــن آزمــون ،آزمودنــی میبایســت بــرای مدتــی
توجــه خــود را بــه مجموعــه محــرک نســبتاً ســاده (دیــداری یــا
شــنیداری) جلــب نمایــد و در هنــگام ظهــور محــرک هــدف بــا
فشــردن یــک کلیــد پاســخ خــود را ارائــه نمایــد .در ایــن آزمــون،
در کل  150محــرک ارائــه میشــد کــه  20درصــد آن محــرک
هــدف (محرکــی کــه آزمودنــی بایــد بــه آن پاســخ دهــد) بــود.
مــدت زمــان ارائــه هــر محــرک  200هــزارم ثانیــه و فاصلــه بیــن
دو محــرک  1ثانیــه بــود .انتخــاب نــوع محــرک (عــدد یــا شــکل)
در صفحــه مشــخصات فــردی و انتخــاب محــرک هــدف ،در صفحــه
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دقیقــه از مواجهــه افــراد ،زمــان واکنــش ســاده ،تشــخیصی ،انتخابــی
دورنــگ و انتخابــی دو صــدا در تمــام ســطوح روشــنایی معنــی دار
شــدهاند ( .)P ˂ 0/001نتایــج حاصــل از بررســی زمانهــای واکنــش
در ســطوح مختلــف روشــنایی نشــان داد کــه پــس از گذشــت 90
دقیقــه مواجهــه ،بیشــترین زمــان واکنــش در روشــنایی  200لوکــس
و کمتریــن در روشــنایی  1500لوکــس بــوده اســت .بطــور کلــی
نتایــج آزمــون توصیفــی آنــووا نشــان داد کــه بــا افزایــش شــدت
روشــنایی در حالــت آســایش حرارتــی زمــان واکنــش بطــور معنــی
داری تغییــر میکنــد (.)P ˂0 /001
تصویــر  1-Aنشــان میدهــد کــه پــس از  1/5ســاعت مواجهــه بــا
شــدت روشــنایی  200لوکــس کمتریــن زمــان واکنــش ســاده در
لحظــه صفــر ( 292/5میلــی ثانیــه) وبیشــترین مقــدار آن در 90
دقیقــه ( )300/4بــود .پــس از  1/5ســاعت مواجهــه باســطح 500
لوکــس کمتریــن زمــان واکنــش ســاده در لحظــه  30دقیقــه (273/2
میلــی ثانیــه) وبیشــترین مقــدار آن درلحظــه  90دقیقــه (286/2
میلــی ثانیــه) بــود .بــا گذشــت  1/5ســاعت از مواجهــه در ســطح
 1500لوکــس کمتریــن زمــان واکنــش ســاده در لحظــه  60دقیقــه
( 276/2میلــی ثانیــه) و بیشــترین مقــدار آن درلحظــه  90دقیقــه
( 282/2میلــی ثانیــه) بــوده اســت .بطــور کلــی بــا مقایســه  3ســطح
روشــنایی ،کمتریــن زمــان واکنــش ســاده در روشــنایی  500لوکــس
( 273/2میلــی ثانیــه) وبیشــترین درســطح  200لوکــس (300/4
میلــی ثانیــه) بــود.
تصویــر  1-Bحاکــی از ایــن اســت کــه زمــان واکنــش تشــخیصی
پــس از گذشــت  1/5ســاعت مواجهــه باســطح  200لوکــس در
لحظــه صفرکمتریــن مقــدار ( 434/7میلــی ثانیــه) ودر  90دقیقــه
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یافتهها
میانگیــن و انحــراف معیــار ســن افــراد مــورد مطالعــه 22/1 ± 2/3
بــا بیشــینه و کمینــه ســنی بــه ترتیــب  28و  19ســال بــود .نتایــج
بــه دســت آمــده از ایــن مطالعــه نشــان دادکــه میانگیــن تعــداد
خطاهــا در دمــای  22 °cبــا افزایــش شــدت روشــنایی کاهــش یافتــه
اســت .نتایــج حاصــل از بررســیها نشــان داد کــه بــا گذشــت 90

بیشــترین مقــدار ( 465/4میلــی ثانیــه) بــود .بــا گذشــت 1/5
ســاعت مواجهــه باســطح  500لوکــس زمــان واکنــش تشــخیصی
در لحظــه صفــر کمتریــن مقــدار ( 405/2میلــی ثانیــه) ودر 60
دقیقــه دارای بیشــترین مقــدار ( 426/4میلــی ثانیــه) بــود .زمــان
واکنــش تشــخیصی پــس از مواجهــه بــا ســطح  1500لوکــس در
لحظــه  30دقیقــه کمتریــن مقــدار ( 390/5میلــی ثانیــه) و در
 90دقیقــه بیشــترین مقــدار ( 410/1میلــی ثانیــه) بــود .بهطــور
کلــی بــا مقایســه ســه ســطح روشــنایی ،کمتریــن زمــان واکنــش
تشــخیصی در ســطح روشــنایی  1500لوکــس ( 390/5میلــی ثانیــه)
و بیشــترین مقــدارآن در  200لوکــس ( 4444/6میلــی ثانیــه) بــود.
تصویــر  1-Cنشــان میدهــد کــه میانگیــن زمــان واکنــش انتخابــی
دو رنــگ پــس از گذشــت  1/5ســاعت مواجهــه بــا شــدت روشــنایی
 200لوکــس در لحظــه  30دقیقــه کمتریــن مقــدار ( 462/8میلــی
ثانیــه) و در  90دقیقــه بیشــترین مقــدار خــود ( 480/9میلــی ثانیــه)
راداشــت .بــا گذشــت  1/5ســاعت مواجهــه بــا ســطح  500لوکــس
کمتریــن زمــان واکنــش انتخابــی دو رنــگ در لحظــه صفــر (447/8
میلــی ثانیــه) و در  90دقیقه بیشــترین مقــدار ( 464/7میلــی ثانیه) را
داشــت .پــس از مواجهــه  1/5ســاعته باســطح  1500لوکــس کمتریــن
زمــان واکنــش انتخابــی دو رنــگ درلحظــه  30دقیقــه (431/2
میلــی ثانیــه) وبیشــترین در  60دقیقــه ( 447/9میلــی ثانیــه) بــود.
بهطورکلــی بــا مقایســه  3ســطح روشــنایی کمتریــن زمــان واکنــش
انتخابــی دو رنــگ در روشــنایی  1500لوکــس ( 431/2میلــی ثانیــه)
وبیشــترین در روشــنایی  200لوکــس ( 480/9میلــی ثانیــه) بــود.
تصویــر  1-Dنشــان میدهــد کــه میانگیــن زمــان واکنــش انتخابــی
دو صــدا بــا گذشــت  1/5ســاعت مواجهــه بــا ســطح روشــنایی 200
لوکــس درلحظــه صفرکمتریــن مقــدار ( 463/4میلــی ثانیــه) و در
 60دقیقــه بیشــترین مقــدار ( 479میلــی ثانیــه) بــود .پــس از 1/5
ســاعت مواجهــه بــا ســطح  500لوکــس کمتریــن زمــان واکنــش
انتخابــی دوصــدا درلحظــه صفــر ( 446/2میلــی ثانیــه) وبیشــترین
در  90دقیقــه ( 464میلــی ثانیــه) بــود .زمــان واکنــش انتخابــی
دوصــدا پــس از  1/5ســاعت مواجهــه بــا ســطح  1500لوکــس
درلحظــه  30دقیقــه کمتریــن مقــدار ( 421/5میلــی ثانیــه) ودر 90
دقیقــه بیشــترین مقــدار ( 444/3میلــی ثانیــه) بــود .بطــور کلــی بــا
مقایســه ســه ســطح روشــنایی کمتریــن زمــان واکنــش انتخابــی دو
صــدا در ســطح  1500لوکــس ( 421/5میلــی ثانیــه) و در ســطح
 200لوکــس بیشــترین مقــدار ( 479میلــی ثانیــه) بــوده اســت.
تصویــر  1-Eنشــان میدهــد بیشــترین تعــداد خطــا در شــدت
روشــنایی  200لوکــس ( )4/7و کمتریــن در روشــنایی  1500لوکــس
( )1/6بــوده اســت .آزمــون توصیفــی آنــووا نشــان داد کــه افزایــش
شــدت روشــنایی قــادر بــه ایجــاد تغییــر معنــی دار در تعــداد خطــای
زمــان واکنــش افــراد اســت (.)P ˂ 0/001
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شــیود  .فــرد آزمــون گیرنــده در ســمت جلــوی دســتگاه قــرار
میگیــرد و زمــان واکنــش و خطــای فــرد را کــه بــر روی نمایشــگر
نشــان داده میشــود ،ثبــت میکنیــد .ایــن آزمــون در مطالعــات
روان شــناختی کاربــرد فــراوان دارد و در مطالعــات مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت [.]20 ,19
جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از روش آنالیــز One-Way
 ANOVAاســتفاده شــد .دادههــا پــس از جمــع آوری بــا نــرم
افــزار  SPSSورژن  20بــه سیســتم کامپیوتــر انتقــال یافتــه و مــورد
تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفتنــد.

دهقان و همکاران

51

دهقان و همکاران

مجله ارگونومی ،دوره  ،4شماره  ،4زمستان 1395
B
)
(

310
300
290
280
270
260
250

)

480
460
440
420
400
380
360
340

(

)

(

)

(

C

)
(

)

490
480
470
460
450
440
430
420
410
400

(

)

)

(
5

(

E

4
3
2
1

1500
)

(

500

200

0

تصویر  :1میانگین زمانهای مختلف واکنش دستگاه  reaction timeدر سطوح مختلف روشنایی
 :Aمیانگین زمان واکنش ساده (میلی ثانیه) ،تصویر  :Bمیانگین زمان واکنش تشخیصی (میلی ثانیه) :C ،میانگین زمان واکنش انتخابی دورنگ (میلی ثانیه) :D ،میانگین
زمان واکنش انتخابی دوصدا (میلی ثانیه) :E ،میانگین تعداد خطاهای زمان واکنش

نتایــج حاصــل از بررســی درصــد توجــه در مواجهــه بــا ســطوح مختلف
شــدت روشــنایی نشــان داد کــه بیشــترین درصــد توجــه در روشــنایی
 1500لوکــس برابــر بــا  %99/75و کمتریــن درصــد توجــه در
روشــنایی  500لوکــس برابــر بــا  %99/36بــوده اســت .نتایــج حاصل از
آنالیــز آزمــون آمــاری آنــووا نشــان داد کــه افزایش شــدت روشــنایی در
شــرایط آســایش حرارتــی قــادر بــه ایجــاد تغییــر معنــی دار در درصــد
توجــه پیوســته افــراد اســت ( .)P = 0/004نتایــج حاصــل از ایــن آنالیــز
نشــان داد کــه افزایــش شــدت روشــنایی باعــث ایجــاد تغییــر معنــی
دار در میانگیــن زمــان پاســخ در ســطوح مختلف روشــنایی شــده اســت
( .)P ˂ 0/001کمتریــن زمــان پاســخ در ســطح  200لوکــس (471/1

52

میلــی ثانیــه) وبیشــترین در  500لوکــس ( 404/1میلــی ثانیــه) بــود.
بــا افزایــش شــدت روشــنایی تغییــرات خطــای ارائــه پاســخ معنــی
دار گردیــد ( .)P = 0/001بیشــترین خطــی ارائــه پاســخ در ســطح
 200لوکــس ( )0/5وکمتریــن در ســطح  500لوکــس ( )0/1بــود.
پاســخ حــذف نیــز در ســطوح مختلــف روشــنایی معنــی دار شــد
( .)P = 0/017بیشــترین پاســخ حــذف در ســطح  200لوکــس ()0/3
و کمتریــن در  500و  1500لوکــس ( )0/1بــود .میــزان پاس ـخهای
صحیــح در ســطوح مختلــف روشــنایی معنــی دار شــده اســت
( .)P = 0/004بیشــترین پاســخ صحیــح در ســطح  1500لوکــس
( )149/6و کمتریــن در ســطح  500لوکــس ( )149بــود.
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تصویر  :2میانگین عملکردهای ادراکی آزمون عملکرد پیوسته در سطوح مختلف روشنایی (لوکس)
 :Aمیانگین درصد توجه :B ،میانگین زمان پاسخ) میلی ثانیه) :C ،میانگین پاسخ صحیح :D ،میانگین تعداد پاسخ حذف و خطای ارائه پاسخ

بحث
بــا توجــه بــه مطالعــات قبلــی و احتمــال تأثیــر ســطوح مختلــف
روشــنایی بــر عملکــرد شــناختی افــراد ایــن مطالعــه در یــک اتاقــک
تنــش حرارتــی انجــام شــد .در فرآینــد ادراک انســان -ماشــین
فعالیتهــای شــناختی نظیــر زمــان واکنــش و توجــه بــه منظــور درک
و تحلیــل شــرایط وظیفــه محولــه ،از عناصــر ســاختاری بــه شــمار
میروند[.]21نتایــج حاصــل از مطالعــه پیــش رو نشــان داد کــه در
ســطوح مختلــف شــدت روشــنایی خطــای زمــان واکنــش اختــاف
معنــی داری دارد ( .)P ˂ 0/001یعنــی بــا افزایــش شــدت روشــنایی
تعــداد خطاهــا کاهــش یافتهانــد کــه ایــن مطلــب احتمــاالً بــه تأثیــر
مثبــت افزایــش روشــنایی بــر هوشــیاری و بهبــود عملکــرد شــناختی
مربــوط اســت.
از دیگــر ســو مشــاهده گردیــد کــه زمــان واکنــش در تمامــی ســطوح
روشــنایی انــدازه گیــری شــده بــا یکدیگــر اختــاف معنــاداری دارنــد
کــه ایــن مطلــب بــا نتایــج برخــی مطالعــات گذشــته ازجملــه بــا
مطالعــه  smoldersو همــکاران کــه اعــام نمودنــد افزایــش
شــدت روشــنایی ( lux1000در مقایســه بــا  )lux200باعــث
بهبودعملکردهــای شــناختی ،افزایــش هوشــیاری ،خــواب آلودگــی

کمتــر ،انــرژی بیشــتر و زمــان واکنــش کوتاهترمــی شــود نیــز
مطابقــت دارد[ .]17مطابــق مطالعــه زمانیــان و همــکاران تمــاس
شــغلی بــا روشــنایی درخشــان میتوانــد بــر برخــی شــاخصهای
زیســتی (ترشــح کورتیــزول و مالتونیــن) تأثیــر گــذار باشــدIgor .
 Knezاذعــان نمــود کــه روشــنایی فرکانــس بــاال نســبت بــه
فرکانــس پاییــن بــرای شــرکت کننــدگان در مطالعــه خوشــایندتر
بــود کــه بــه نوبــه خــود عملکــرد حــل مســئله آنهــا را افزایــش
داد[ .]22همچنیــن مطالعــات آزمایشــگاهی متعــددی ،نشــان داد کــه
قــرار گرفتــن در معــرض ســطوح روشــنایی باالتــر در شــب منجــر
بــه ترشــح کمتــر مالتونیــن ،افزایــش انگیختگــی فیزیولوژیــک،
هوشــیاری ذهنــی باالتــر ،و بهبــود توجــه مســتمر و عملکــرد
شــناختی میگــردد[.]25-23 ,9
در آزمــون عملکــرد پیوســته افزایــش شــدت روشــنایی ســبب شــد
تــا میانگیــن زمــان پاســخ افــراد کاهــش یابــد .میانگیــن درصــد
توجــه پیوســته و پاســخ صحیــح افزایــش یافتــه امــا خطــای ارائــه
پاســخ و پاســخ حــذف کاهــش یافتــه اســت .ایــن یافتــه مطابــق بــا
مطالعــه  smoldersو همــکاران اســت کــه اذعــان نمــود افزایــش
روشــنایی باعــث بهبــود توجــه پیوســته در افــراد میشــود[.]17
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 عملکردهــای شــناختی و کاهــش اســترس هــاس روانــی،و خــوی
.]10[ میگــردد
نتیجه گیری
درصــد توجــه و زمــان واکنــش از اصلیتریــن پاســخهای شــناختی
 نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد.بــه محرکهــای بیرونــی میباشــند
کــه زمــان واکنــش و خطاهــای زمــان واکنــش بــا افزایــش ســطوح
روشــنایی تغییــرات معنــاداری داشــت و درصــد توجــه نســبت بــه
افزایــش شــدت روشــنایی تغییــرات معنــادار نشــان داد بــا توجــه
بــه ایــن واقعیــت کــه مطالعــات زیــادی ارتبــاط بیــن روشــنایی و
عملکــرد و ترشــح مالتونیــن را اثبــات میکننــد در حضــور روشــنایی
ضعیــف هورمــون مالتونیــن ترشــح شــده کــه موجــب خــواب آلودگی
و کاهــش فعالیتهــای ذهنــی و عملکــرد میشــود همچنیــن
،افزایــش شــدت روشــنایی باعــث بهبــود عملکردهــای شــناختی
 بهبــود، انــرژی بیشــتر، خــواب آلودگــی کمتــر،افزایــش هوشــیاری
 نتایــج حاصــل از ایــن.توجــه و زمــان واکنــش کوتاهترمــی شــود
مطالعــه تاییــدی بــر ایــن فرضیــه میباشــد کــه افزایــش شــدت
.روشــنایی باعــث افزایــش توجــه و کاهــش زمــان واکنــش میشــود

1395  زمستان،4  شماره،4  دوره،مجله ارگونومی
 در مطالعــه خــود در خصوص2001  و همکارانــش در ســالHygge
 گرمــا و روشــنایی محیــط بــر عملکــرد شــناختی از،تأثیــر صــدا
 یــادآوری بلنــد مــدت، حــل مســائل،آزمونهــای میــزان توجــه
 و یــادآوری کوتــاه مــدت اســتفاده کردنــد ودریافتنــد،و شــناخت
 دقــت و همچنیــن یــادآوری بلنــد مــدت در صــدای کــم،ســرعت
 درجــه و در27  نســبت بــه21 نســبت بــه صــدای بــاال در دمــای
دمــا پاییــن و، (صــدا کم300  لوکــس نســبت بــه1500 روشــنایی
علــت افزایــش شــدت روشــنایی.]26[ روشــنایی بــاال) بهتــر بــود
در بهبــود عملکردهــای شــناختی شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد
کــه مطالعــات زیــادی ارتبــاط بیــن روشــنایی و عملکــرد و ترشــح
مالتونیــن را اثبــات میکننــد در حضــور روشــنایی ضعیــف هورمــون
مالتونیــن ترشــح شــده کــه موجــب خــواب آلودگــی و کاهــش
 مطالعــه حاضــر.]27[فعالیتهــای ذهنــی و عملکــرد میشــود
ســاعت) بــا1/5( در طــول روز بــوده اســت و مــدت زمــان مواجهــه
 لوکــس بــه انــدازهای بــوده اســت کــه بــر ترشــح200روشــنایی کــم
کورتیــزول هورمــون مترشــحه در روز اثــر بازدارنــده داشــته باشــد و
 و همــکاران بــه ایــنPartonrn .موجــب ترشــح مالتونیــن گــردد
نتیجــه رســیدند کــه افزایــش شــدت روشــنایی باعــث بهبــود خلــق
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Abstract
Introduction: Few studies were conducted to determine the effects of lighting on cognitive
performance. However, they could not reach a decisive conclusion. This study investigated
cognitive performance of university students exposed to different levels of lighting under
laboratory conditions.
Methods: In this experimental study, 33 subjects (age range 19-26 years) performed
cognitive tests. Participants were exposed to three levels of lighting (200, 500 and 1500lux)
in laboratory conditions while performing CPT tests to investigate percentage of attention
and reaction time machine that measures reaction time.
Results: The results of this study showed that the maximum percentage of attention
(99.75%) belonged to lighting of 1500 (lux) and the minimum percentage of attention
was related to 500(lux) (99.36%). statistical analysis showed significant differences in
percentage of attention in different levels of lighting (P=0.004). In addition, results of
data analysis showed that increase in intensity of lighting can make a significant change
in the average response time (P˂0.001), correct response (P=0.004), commission error
(P=0.001) and omission error (P=0.017). With increasing the lighting intensity, reaction
time has decreased. The reaction time showed significant differences at all levels of lighting
(P˂0.001)
Conclusion: According to the findings of this study, lighting causes a decrease in reaction
time and increase in attention. Thus, the lighting should be taken into account while
designing of job and tasks which need attention or reaction time.

